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  چکيده 

يل روش از گيریبهره با که ژوهشپ این در      جام فراتحل بهان ته،  يب گرف تایج عددی ترک  ن

شدهپژوهش های آن با خودکارآمدی بين هوش هيجانی و مؤلفه ةرابط ةزمين در ایران در های انجام 

هوش  ةرابط با مرتبط دسددتر  در هایپژوهش فراتحليل، آماری ةاسدد ج جام  افراد پرداخته شددده

شور داخل های آن با خودکارآمدی درهيجانی و مؤلفه س  ک  1396 تا 1386 هایسال بين در که ا

 تحليل نيز و اوليه هایپژوهش خروج و ورود ةشددد ت ریف هایبراسددا  م  ج اندشددده منتشددر

 و ورود هایم   بررسی از ب دج شد بررسی اوليه ةمطال  22 از اثر اندازه 50در نهای  حساسي ،

شان نتایجج شدند تحليل ،2ویرایش CMA افزارنرم منتخب با هایپژوهش یکمّ هاییافته خروج،  ن

 م   طبق و داشددته داریم نی های آن بر خودکارآمدی افراد تأثيرهوش هيجانی و مؤلفه که دادند

های آن با خودکارآمدی برای مدل بين هوش هيجانی و مؤلفه ةرابط ترکيبی اثر اندازه ميزان کوهن،

 ةکنند( اسدد ج بررسددی نتش متايرهای ت دیلES =34/0) باال به متوسددط حد ی، دراثرات تصددادف

تحتيتات اوليه در ارتباط بين  ةآماری تحتيتات اوليه و حجم نمون ةهای هوش هيجانی، جام مؤلفه

 نتيجه توانمی، خ صدده طورداری نشددان دادندج بهم نی ةتحتيق، رابط ةمتايرهای مسددتتل و وابسددت

 جباشد داشته گيریچشم خودکارآمدی افراد تأثير بر تواندمی هوش هيجانی وزشآم که گرف 

 هيجانی هيجانی، هوشهای هوشخودکارآمدی، فراتحليل، مؤلفه هاي کليدي:واژه
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 مقدمه
 حيطة در و اس  یافتگیسازش و کسب موفتي های مؤلفه ترینمهم از یکی 1خودکارآمدی

آلبرت  2اجتماعی-شناختی خودکارآمدی، نظریة پيدایش يردج منشأگمی گرا جایمثب  شناسیروان

 و تنظيم دهیخودنظم به قادر هستند که ف ال موجوداتی هانظریه، انسان براسا  این اس ج 3بندورا

 و وقایع رفتارشان با توانندو می ،کرده شرک  خویشتن تحول در طور ف ال به و هستند خود رفتار

 (ج2000د )بندورا ، کنن کنترل را رویدادها

هایشان برای اعمال کنترل بر عملکرد به باورهای افراد در مورد توانایی خودکارآمدی ادرا  شده

(ج به عبارتی 1994شود )بندورا، دهد، گفته میشان را تح  تأثير قرار میو رویدادهایی که زندگی

آميز یک مجموعه اقدامات موفتي  هایش به منظور انجامدیگر، خودکارآمدی ارزیابی فرد از توانایی

(ج خودکارآمدی یک ساختار انگيزشی 2005، 4الزم برای دستيابی به اهداف اس  )زاجاکوا و لينچ

( که بر پایه و اسا  باور به قابلي  فرد 2018، 5شناسی تربيتی اس  )مولر و سوفرتم تبر در  روان

اس  )روانی پور، احمدیان، یزدان پناه و  زاهای تنشبرای کنارآمدن مؤثر با بسياری از موق ي 

 (ج2015سلطانيان، 

 شخص در ترسنا  را موارد کنترل توانایی که اس  شناختی و کار ساز یک خودکارآمدی، ادرا 

 سازد )محمد امينی، نریمانی، برهمند و می مشک ت با رویارویی به قادر را او و کرده ایجاد

کنندة ت يين عامل ترینمهم خودکارآمدی که اس  باور ینا بر (ج بندورا1387قراملکی، صبحی

می انجام را ماناعمال ما که اس  شدتی کنندةت يين عامل نيز و گزینيمبرمی ما که اس  هاییف الي 

 (ج1389 /2009 اُلسون، و دهيم )هرگنهان

 تکاليف در انجام ییتوانا بر مبنی فرد اعتتادات به -توانممی اینکه من به باور -خودکارآمدی سازة

 داردج نظریة خود اشاره هایقابلي  و توانمندی مورد در فرد باور کلی خاص و نيز شرایط

 اثرات واست دادهایشان هاتوانایی مورد در افراد باور که اس  مبتنی فرض خودکارآمدی بر این

 انتخاب رفتار، کارآمدی، برخود اس ج رفتار کنندةت يين ترین عاملمهم و ،دارد هاآن اعمال بر مطلوبی

کند می ت يين را هاچالش و موانع با نحوة مواجهه و اس  مؤثر اهداف پيگيری و پشتکار و ت ش

 (ج1389)رستمی، شاه محمدی، قائدی، بشارت، اکبری زردخانه و نصرت آبادی، 

ما را ت يين  ای م يارهای رفتار خود را درس  ارزیابی کنيم، احسا  کارآییاینکه تا چه اندازه

توانند به نحو مؤثری با وقایع و کندج افرادی که احسا  کارآیی باالیی دارند، م تتدند که میمی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Self-efficacy 
2 Social-cognitive theory                  
3 Albert Bandura 
4 Zajacova & Lynch 
5 Müller &  Seufert 
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ها برخورد کنندج چون آنها انتظار دارند که در غلبه کردن بر موانع موفق شوند، در کارهایشان موق ي 

متایسه با کسانی که احسا   کنندج آنها دراستتام  به خرج داده و اغلب در سطح باال عمل می

دهندج های خود اطمينان بيشتری داشته و خودناباوری ناچيزی نشان میکارآیی پایينی دارند، به توانایی

احسا  کارآیی باال، تر  از شکس  را کاهش داده، سطح آرزوها را باال برده و توانایی حل مسئله 

 (1390 /2005 ،1بخشد )شولتز و شولتزو تفکر تحليلی را بهبود می

داشتن باور به شود، بلکه ها مربوط نمیخودکارآمدی به داشتن مهارت یا مهارت طور خ صه،به

به همين دليل،  (ج1997، )بندورا اشاره دارد های مختلف شالیکار در موق ي  به توانایی انجام

 رخورد با موانع، کارهای ها در بسازد تا با استفاده از مهارتاحسا  خودکارآمدی، افراد را قادر می

آميز موفتي  عاملی مهم برای انجام ،  شدهادراای انجام دهندج بنابراین، خودکارآمدی ال ادهفوق

ها و هم عملکرد مؤثر هم به داشتن مهارت های اساسی الزم برای انجام آن اس جو مهارت عملکرد

 قوی (ج همچنين احسا 1385للهی، )عبدا ها نيازمند اس توانایی انجام آن مهارت به باور در

 تنظيم ها،ف الي  انجام در فرد بهتر مشارک  و مثب  فردی هایدیدگاه بهبود موجب خودکارآمدی

( و در کل، بر آنچه افراد س ی 2011، 2گردد )استروبل، توماسجَين و اسپورلمی و ت هد کاری اهداف

 کنند تأثيرکه برای آن صرف می کنند انجام دهند، چگونگی انجام آن و ميزان ت شیمی

تواند انگيزه (ج از طرف دیگر، خودکارآمدی پایين می2018، 3گذارد )هَيس، هاف، هَنل و اینِسکِرمی

های شناختی تداخل کرده و تأثير نامطلوبی بر س م  را نابود کند، آرزوها را کم کند، با توانایی

 (ج1390گذارد )خوشنویسان و افروز، جسمانی ب

روانی،  شناختی، مشک تروان سازگاری در مهمی نتش نظریة بندورا، خودکارآمدی قطب

 در انجام خودکارآمدی داردج مشاوره و خود رهنمون تايير رفتارِ راهبردهای نيز و جسمانی س م 

 بين ارتباط در و داشته اساسی اهمي  (ترافيک هوایی کنترل مانند) آميزاستر  و پرهيجان هایشال

دارد )رستمی و  کنندهو ت دیل حایل نتش ناهماهنگیِ خلتی و هيجانی هایهای شالتضرور

های هيجانی، مفهوم خودکارآمدی در رفتار درمانی، پيشرف  تحصيلی، اخت ل .(1389همکاران، 

های دیگر کاربرد دارد )اصارنژاد، بهداش  جسم و روان، اثربخشی آموزشی و بسياری از حوزه

(ج باورهای خودکارآمدی بر ميزان صرف انرژی برای 1385دینیِ فرزاد و خداپناهی، احمدی، قطب ال

(ج همچنين، 2009، 4ها و ميزان متاوم  در برابر موانع اثر مستتيم دارد )فرال و والکانجام ف الي 

های زندگی اس ج در نهای  ای برای انگيزش، بهزیستی و دستاوردهای فردی در همة حيطهپایه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Schultze & Schultze 
2 Strobel, Tumasjan &  Sporrle 
3 Haase, Hoff , Hanel & Innes-Ker 
4 Ferla & Valcke 
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ها، س م  هيجانی، اورهای خودکارآمدی بر طرز تفکر افراد، چگونگی رویارویی با دشواریاینکه ب

 (ج 2003، 1گذارد )بندورا و الکیگيری، متابله با استر  و افسردگی تأثير میتصميم

 هاآن گردد: مؤثرترینتتوی   یا ایجاد تواندمی اصلی منبع چهار به وسيلة خودکارآمدی باورهای

 کهگردد، درحالیمی کارآمدی وی نيرومندی باعث که اس  فرد موفتي  توسط مستتيم یهاتجربه

منبع،  (ج دومين1994شود )بندورا، میشخص  کارآمدیض يف کردن  باعث شکس  هایتجربه

ج مشاهدة افرادی که با ت ش مداوم به موفتي  دس  اس  اجتماعی الگوهای جانشينی هایتجربه

هایی ها هم دارای قابلي  انجام ف الي شود باورهای افراد نسب  به اینکه آنث میکنند، باعپيدا می

همين راستا، مشاهدة شکس  دیگران، با وجود  شود افزایش یابدج درهستند که به موفتي  منجر می

 دهدجهایشان را کاهش میهایشان کاهش داده و ت شت ش زیاد، باورهای ناظران را نسب  به توانایی

 توانایی کهزمانی شوند،می تشویق شفاهی طوربه که افرادی ک می اس ج هایتشویق سوم، منبع

سازی ک می ی نی اینکه به افراد یادآور شویم که کنندج قانعمی ت ش بيشتر دارند، را تکليف بر تسلط

(ج آخرین منبع 1390 /2005را دارند )شولتز و شولتز، هر کاری را که بخواهند انجام دهند، توانایی آن

 باورهای افزایش باعث مثب  خلق و بينیاس ج خوش فرد هيجانی و جسمانی هایویژگی به مربوط

 تفسير شوندج همچنين،خودکارآمدی می باورهای کاهش باعث نااميدی و بدبينی و خودکارآمدی

 از نتل ؛ به1990، 2یسلو)گذارد می تأثير هاآن باور خودکارآمدی بر خود جسمانی توانایی از افراد

 ج(1385اصارنژاد و همکاران، 

اهمي  دارد،  ميزان ادرا  خودکارآمدی افراد ت يين یکی از عوامل مهم هيجانیِ افراد که در

 مطرح شدج به 1997در سال  4اس ج این اصط ح اولين بار توسط سالووی و مایر 3هيجانی هوش

 و هااحسا  کنترل توانایی بيانگر که اس  عیاجتما هوش از شکلی هيجانی هوش ها،آن ت بير

 عمل و فکر هدای  برای دادهادرون این از استفاده و هاآن ميان تمایز دیگران، و خود هایهيجان

 و عاطفی هایگرایش کردن مهار توانایی هيجانی،هوش از (ج منظور2002اس  )سالووی و مایر، 

 با انسانی روابط در سنجيده و آرام رفتار ران،دیگ هایاحسا  تریندر  خصوصی خود، هيجانی

، به نتل از حدادنيا و جوکار، 5،2002اس  )بویاتزیس پشتکار و اشتياق شور، داری،خویشتن دیگران،

منظور ها بهها، ایجاد و دسترسی به هيجانهيجانی شامل در  دقيق و درس  هيجان(ج هوش1395

ها در راستای تتوی  رشد هيجانی پذیر هيجانم ان طافتوجه به افکار، در  و دانش عاطفی، تنظي

 (ج2018و فکری اس  )هاشيم و خليل، 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Bandura & lock 
2 levis 
3 Emotional intelligence 
4 Salovey & Mayer 
5 Boyatxzis 
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توصيف  چنين را هيجانی هوش پيشين، محتتان هاییافته به توجه با ،1998 سال در 1گلمن 

های خویشتن و هوش هيجانی نوع دیگری از هوش اس  که مشتمل بر شناخ  احسا »کرد: 

عبارت دیگر، هوش هيجانی بيانگر های مناسب در زندگی اس ج بهاتخاذ تصميم استفاده از آن برای

ها اس ج در واقع عاملی اس  که به توانایی ادارة مطلوب خلق و خو، وضع روانی و کنترل تنش

،  2)آشفورث و هامفری« کندهنگام ناکامی در دستيابی به هدف، در شخص ایجاد انگيزه و اميد می

 (ج1995

درونی  اس ج عناصر بيرونی هم و درونی عناصر شامل هم هيجانی هوش (،1995لمن )نظر گ به

 عناصر و قاط ي ، و خودشکوفایی ظرفي  و استت ل احسا  خودانگاره، خودآگاهی، ميزان شامل

 هيجانی هوش اس ج همچنين مسئولي  احسا  و همدلی در سهول  بين فردی، شامل روابط بيرونی

 متابله هيجانی، توانایی مشک ت حل پذیری، تواناییها، ان طافواق ي  قبول برای فرد ظرفي  شامل

 مناسب (ج کاربرد1389شود )یارمحمدی منفرد، همتی نژاد و رمضانی نژاد، می هاتکانه و استر  با

استفادة  و با دیگران داری، همدلیخویشتن دیگران، و خود احوال روابط انسانی، در  در هاهيجان

اس  )بنی هاشميان، بهرامی احسان و  هيجانی شناخ ، موضوع هوش و تفکر در هاهيجان زا مثب 

 (ج1389مؤذن، 

های ای از هوش اجتماعی، به فرد قدرت کنترل احسا هوش هيجانی به عنوان زیرمجموعه

(ج افراد دارای هوش هيجانی باال، 2017دهد )رنجبر، خادمی و آرشتناب، خود و دیگران را می

کنند )اوبرادوویکا، های خود را به دق  در  کرده و به صورت یکپارچه از آن استفاده می احسا

بينی کنندة دهند که هوش هيجانی پيشها نشان می(ج یافته2013، 3جوانوویکا، پتروویکا و متروویکا

 (ج2005 ،4دادهای زندگی اس  )آستين، ساکلوفسکی و ایگنمهمی برای برون

 از: عبارتند گيرد، کهمی بر در را مهارت نوع پنج لحداق هيجانی، هوش

ج اس  و خلتيات هااحسا  از آگاهی و فهميدن برای فرد : توانایی 5خودآگاهی-1     

 بهتر فهم منظور به خود هایو هيجان افکار بر و مواظب  داشتن نگه برای فرد به خودآگاهی،

اس ج  هيجانی هوش ارتتای برای مگا اولين و کندمی کمک خاص هایهيجان و هااحسا 

 در را هاداده، بهترین آن تشخيص خاص لحظة هر در را خود هااحسا  اینکه ی نی خودآگاهی

 در را نفس به حس اعتماد خود، هایتوانایی از بينانهواقع ارزیابی با و داده دخال  هاگيریتصميم

 (ج 1995/1389کنيم )گلمن،  ایجاد خویش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Goleman  
2 Ashforth & Humphrey 
3 Obradovica 
4 Astin, Saklofske& Egen 
5 Self-Awareness         
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 و هاتا احسا  کندمی کمک افراد به مهارت ( : این1ها )خود کنترلیيجانه مدیری -2     

راح  و ترساده را خویش کارهای هااز آن استفادة درس  با و دهد، قرار نظر تح  را خود عواطف

 خود اهداف جه  در ها،هو  و اميال ارضای جه  ت ش در جای به همچنين، بدهدج انجام تر

 (ج1995/1389کنند )گلمن،  حرک 

تمرکز بر تکليفِ  مسئولي ، توانایی : این مهارت شامل افزایش احسا 2خودانگيزی-3     

شود )حتيت  جو، می پنداریخویشتن و افزایش گریتکانش کاهش و انجام، همچنين توجه درحال

 (ج1387شفيق پور، انصاری و حتيت  جو، 

کندج می احسا  چگونه شخص یک اینکه فهم (: توانایی3همدلی )هوشياری اجتماعی -4     

 احسا  دیگران که آنچه کردنحس ی نی اس ج همدلی کسی برای تأسف احسا  از متفاوت همدلی

 ت داد با و داده دیگران را گسترش با خود روابط و بفهميم را هادیدگاه آن باشيم قادر اینکه و کنند،می

؛ به نتل از درودگر، تجاری و اشراقی، 1998گلمن، کنيم ) برقرار ارتباط دوستانه مردم از بيشتری

 (ج 1384

 و دیگران با شایسته برخورد و مناسب گفتگوی : توانایی4اجتماعی هایمهارت -5     

 بر بتوانيم اینکه ی نی اجتماعی، هایاس ج مهارت اجتماعی هایموق ي  در شاناحساسات

 برقرار ارتباط دیگران با راحتی به آمدهپيش هر موق ي  با متناسب و داشته کنترل خود احساسات

 همکاری با و پرداخته، مذاکره به دیگران با نزاع جای به کارهای گروهی در شرک  ، و هنگام کرده

 (ج1995/1389دس  یابيم )گلمن،  بهتری به نتایج هاآن

هيجانی در تحتيتات فراوانی حاکی از ارتباط متتابل دو عامل تأثيرگذارِ خودکارآمدی و هوش

 برانگيختگی های فردی و اجتماعی در زندگی اس ج از جمله اینکه هوش هيجانی، تواناییموفتي 

 و ورزیدن اصرار و کارآمدیتوانایی ناگهانی، هایشکس ، کنترل انگيزه مواقع در پایداری فرد،

سير نادرس  (ج کاهش واکنش تنيدگی افراد و تف1395دارد )نوری ثمرین،  همراهبه را اميدواری

های هيجانی در تايير و اص ح باورهای خودکارآمدی تأثير دارند )جروسالم و ک ین حال 

( دریافتند که هوش هيجانی باال با احسا  خودکارآمدی، 2008) 6(ج مویرا و اليور2009، 5هسلينگ

یادگيری، نه  زا و ارزیابی این رویدادها به عنوان چالش و فرصتی برایکنارآمدن با موق ي  استر 

( نشان داد که هوش هيجانی با 2008و همکاران ) 7های ویليامتهدیدی برای امني ، رابطه داردج یافته

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Self-Control  
2 Self- Motivation     
3 Social Consciousness  
4 Social Skills  
5 Jerusalem &  Hess  
6 Moyira & Oliver 
7 William  
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دردی با دیگران، های خودتنظيمی، ابراز وجود، استت ل، همخودکارآمدی و عملکرد بهتر در زمينه

ای قدرت سازگاری، احسا  بينی رابطه داردج افراد دارای هوش هيجانی باالتر دارکنترل و خوش

 (1394مندی و کارآمدی بيشتری هستند )قنبری طلب و شيخ االس می، رضای 

های زیادی در زمينة رابطة بين هوش هيجانی و خودکارآمدی انجام های اخير پژوهشدر سال

ابطة ها رهای پژوهش در این زمينه، به نتایج متفاوتی منجر شده اس ج غالب پژوهششده اس ج یافته

طلب و شيخ عنوان مثال: قنبریاند )بهگزارش کرده 5/0تر از هوش هيجانی و خودکارآمدی را بزرگ

؛ 1393؛ بابایی، متيمی، الياسی و موحدیان، 1393؛ احمدی، اقتصادی و ایزدی، 1394االس می، 

اند ش کردهرا گزار 2/0تر از ها نيز همبستگی کوچک(ج ت دادی از پژوهش1389باباپورخيرالدین، 

(ج همچنين، متادیر بسيار متفاوتی مانند 1394؛ زندیه و امينی نصر، 1387)محمدامينی وهمکاران، 

بر اندج ع وهرا گزارش کرده 9/0( ضریب همبستگی بسيار بزرگ 1393پژوهش بابایی و همکاران )

اند را نشان داده 12/0( که همبستگی بسيار پایين 1394های پژوهش زندیه و امينی نصر )این،  یافته

 درخور توجه اس ج 

ع وه بر تفاوت در شدت ضرایب همبستگی، گاه در جه  این ضرایب نيز اخت فاتی وجود 

های هوش هيجانی، با خودکارامدی در برخی از عنوان مثال، رابطة خودانگيزی، از مؤلفهداردج به

( گزارش شده اس ، امّا در برخی 83/0صورت مثب  )( به1396وند فرد و مرادی، ها )جليلپژوهش

( مشاهده شده اس ج همچنين، رابطة مؤلفة خودکنترلی -066/0( به شکل منفی )1391دیگر )اميری، 

صورت مثب ِ م نادار ( به1396وندفرد و مرادی )هایی از جمله جليلبا خودکارآمدی در پژوهش

( -05/0)صورت منفی و غيرم نادار( به1388بيگی ، (، امّا در پژوهشی دیگر )سليمانی و علی72/0)

-( رابطة مؤلفة مهارت1390ها از جمله بخشنده )طور، در برخی از پژوهشگزارش شده اس ج همين

اس ، ولی در برخی دیگر ( گزارش شده63/0دار )های اجتماعی با خودکارآمدی بسيار باال و م نی

( مشاهده -01/0دار )ه به صورت منفی و غيرم نی( این رابط1388بيگی )مانند مطال ة سليمانی و علی

( نيز برای مؤلفة همدلی در تحتيق خود 1396وندفرد و مرادی )شده اس ج در همين راستا، جليل

( 1395اندج این درحالی اس  که نورین ثمرین )( را گزارش کرده81/0داری )همبستگی باال و م نی

( وجود 05/0داری )ها همبستگی بسيار پایين و غيرم نیبه این نتيجه رسيده اس  که بين این متاير

 داردج 

های مربوط به رابطة های این حوزه و وجود نتایج متفاوت در بررسیبا توجه به تنوع پژوهش

گيری کلی از این ها و نتيجهبين هوش هيجانی و خودکارآمدی، برای حل تناقضات مربوط به یافته

بندی های دقيق و کمّی دستهبندی و خ صه شوندج یکی از شيوهجمعها، الزم اس  این نتایج یافته
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ب ضاً  و نتایج تحتيتاتی هاییافته به توجه اس ج بنابراین، با 1ها، روش فراتحليلهای پژوهشیافته

 فراتحليل یک انجام که رسدمی نظر به ميزان رابطة متايرهای پژوهش حاضر، خصوص در متفاوت

 کردج خواهد کمک واق ی همبستگی بين این متايرها نميزا روشن ساختن به

از این رو، با توجه به مبانی نظری و تجربیِ بحث شده هدف از انجام این پژوهش، اجرای یک 

های آن با خودکارآمدی اس ج از طرفی با عنای  فراتحليل در زمينة رابطة بين هوش هيجانی و مؤلفه

های انجام شده اغلب از حوزه مشخص شد که در پژوهشبه مطال ة مبانی نظری تحتيتات در این 

( به عنوان چارچوب نظری استفاده شده اس ، بنابراین، در این فراتحليل، 1995رویکرد گُلمن )

  هوش هيجانی در این دیدگاه لحاظ شده اس ج

 

 روش پژوهش

 ةا توجه به اینکه فراتحليل حاضدددر در برگيرندروش پژوهش حاضدددر، فراتحليل اسددد ج ب 

و ضریب همبستگی پيرسون  r ای از نوع روش تحتيق همبستگی بود، از خانواده های اوليهپژوهش

  استفاده شدج r به عنوان شاخص

 

 هاي ورود و خروج مطالعاتمالک

 های ورود و خروج مطال ات به فراتحليل در این پژوهش به این صورت هستند:م  

هایی که و پژوهش هامتاله؛ 1396 تا 1386 هایسال ينب شده انجام تحتيتاتهاي ورود: مالک    

-خودکنترلی-های آن )خودآگاهیبين هوش هيجانی و مؤلفه ةبا روش همبسددتگی به بررسددی رابط

هارت ماعیم ندج پژوهش-های اجت ته بود مدی پرداخ کارآ با خود مدلی و خودانگيزی(  ید ه با ها 

سبداده شند، صورت کلی و یا زیرمؤلفهاندازه اثر )یا به ةهای کافی را برای محا ها( گزارش کرده با

شده ةصورت متالبه شيو کتابخانه ،کامل از طریق آن ین چاپ  شند درها یا در آر ستر  با و در  ،د

ها در ایران و به زبان و در نهای  اینکه پژوهش ،ارشد و یا دکتری انجام شده باشندسطح کارشناسی

 فارسی منتشر شده باشندج

اندازه اثر را گزارش  ةهایی که یکی از اط عات الزم برای محاسدددبپژوهشهاي خروج: مالک   

شند؛ پژوهش شی و اثرهایی که با روشنکرده با شند؛ پژوهشآزمای شده با شی ارائه  هایی که از بخ

 شناختی جدی باشندجهای روشکفای  الزم برخوردار نباشند یا دارای ض ف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Meta analysis        
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 راهبردهاي جستجو

يدواژهتعيين       به منظور انتخاب پژوهش ها:کل يل  يدواژهدر این فراتحل تدا کل يه، اب های های اول

شين سا  مرور پي شدندج در این  ةم تبر بر ا ستفاده در جستجوهای اوليه ت يين  شی به منظور ا پژوه

ها برای متاير مسددتتل عبارت بودند از: هوش هيجانی، خودآگاهی، آگاهی از خود، تحتيق کليدواژه

هارتخ ی  خود، م مدیر ماعی، ودکنترلی،  گاهی اجت مدلی، آ طه، ه ی  راب مدیر ماعی،  های اجت

های خودکارآمدی، کارآمدی و کارایی خودانگيزی، خودانگيختگی و برای متاير وابسته نيز کليدواژه

 جستجو شدندج

 ةآماری پژوهش که شدددامل کلية با توجه به گسدددتردگی جام  گيري:تعيين چارچوب نمونه     

های پژوهشدددی که برای مورد پژوهش بوده و محدودی  ةمطال ات انجام شدددده در ایران در حوز

گيری برای انتخاب مطال ات مورد نظر محتق وجود دارد، ضددروری اسدد  که یک چارچوب نمونه

گيری زیر آماری پژوهش حاضددر، چارچوب نمونه ةجه  ت يين نمون ،اسددا انتخاب شددودج براین

شد: پژوهش شامل پایانهای رایانههایی که در بانکت ریف  ستر  بوده که  شد،  هاینامهای در د ار

شی، متاالت کنفرانس علمی متاالت سی زبان به علمی هایپژوه شور از داخل در فار های پایگاه ک

سيویليکا : اط عاتی سانی و همچنين  شگاهی، ایران دا ، نورمگز، پورتال علوم ان سای  جهاد دان

های ورود و خروج در نهای  متاله، براسا  م   60ج این جستجوها از ميان بيش از هستندج نتای

اوليه شددامل:  تحتيتات آماری ةاندازه اثر شدددج در ضددمن جام  54تحتيق با  22منجر به شددناسددایی

 و کارانآموزان، دانشددجویان، م لمان، اسدداتيد دانشددگاه، پرسددتاران، کارمندان، مدیران، ورزشدانش

 ورزشی بودندج مربيان

 اطالعاتابزار گردآوري

صات طرحدر این پژوهش برای جمع      شخ س  م شی که آوری اط عات، از چک لي های پژوه

( طراحی شده اس ، استفاده شدج با توجه به اینکه در مطال ات 169، ص 1395توسط مصرآبادی )

موضدددوع مورد  ةدر زمين های انجام شددددهفراتحليل، واحد تجزیه و تحليل، گزارش نهایی پژوهش

س ، از این فرم به منظور ثب  اط عات پژوهش ستفاده بررسی ا شامل این  ،شودمیهای اوليه ا که 

طرح(، سدددال انجام  -پایان نامه-موارد اسددد : عنوان پژوهش، نام پژوهشدددگر)ان(، نوع اثر)متاله

آماری، ةتی آنها، جام های عملياپژوهش، محل اجرای پژوهش، متايرهای مستتل و وابسته و ت ریف

ها گيری، روش پژوهش، ابزارهای مورد استفاده، روایی و پایایی ابزارها، فرضيهنمونه و روش نمونه

س سبها یا متادیر آزمونهای پژوهش، آمارهالؤیا  اندازه اثرج در نهای ،  ةهای آماری الزم جه  محا

 بندی گردیدجدستهة کدگذاری شده های تکميل شده به صورت یک دفترچچک ليس 
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 روش تجزيه و تحليل اطالعات

يل پژوهش      یه و تحل به روش جه  بررسدددی و تجز يه  تات اول ندازه اثرتحتي يه، از ا های اول

 -تحليل حسدداسددي  -نمودار قيفی -اثر ترکيبی با دو مدل اثرات ثاب  و تصددادفی ةانداز -پيرسددون

اسددتفاده شدددج برای ( (N-fsمن از تخریب ت داد ا ةکوکران و آمارI -  Qمجذور -آزمون همگنی

ب نداز ةمحاسددد ي ة ا تایج از نرم افزار اثر و ف ال با ترکيب ن باط   1CMAهای آماری ب دی در ارت

 استفاده شدج 2ویرایش 

 هايافته
 فراتحليل در های آنهایافته از که اوليه پژوهش 22به  مربوط عمومی اط عات ،1جدول در     

هوش هيجانی با  یبررسی رابطه همبستگی، به روش به پژوهشها اس ج این شده استفاده شده، ارائه

ها تنها همبسددتگی کلی هوش بودندج الزم به ذکر اسدد  که برخی از پژوهش پرداخته خودکارآمدی

 اندجها را گزارش کردههای پنج گانه و برخی چند تا از مؤلفههيجانی و برخی دیگر مؤلفه

 هاي اوليهبوط به پژوهش.اطالعات عمومی مر1جدول

ف
ردی

 

 

 گاننویسنده

سال 

 انتشار

حجم 

 نمونه
 اندازه اثر

 340 1395 نوری ثمرین 1

17/0 

 )خودآگاهی(

21/0 

 )خودکنترلی(

12/0 

 های اجتماعی()مهارت

 )خودانگيزی( 14/0 )همدلی( 05/0

 238 1391 بيک زاد و همکاران 2

35/0 

 )خودآگاهی(

35/0 

 )خودکنترلی(

33/0 

 های اجتماعی()مهارت

 )همدلی( 33/0

 )همبستگی کلی( 53/0 190 1394 االس میطلب و شيخقنبری 3

 249 1387 و همکارانمحمدامينی  4
 )همبستگی کلی( 20/0

 

 )همبستگی کلی( 48/0 296 1389 رستمی و همکاران 5

 )همبستگی کلی( 30/0 100 1390 درویش و همکاران 6

 83 1388 نی و علی بيگیسليما 7

18/0 

 )خودآگاهی(

05/0- 

 ) خودکنترلی(

001/0- 

 های اجتماعی() مهارت

 )خودانگيزی( 299/0 )همدلی( 276/0

 127 1395 صيادی و همکاران 8
31/0 

 )خودآگاهی(

13/0 

 )خودکنترلی(

45/0 

 های اجتماعی()مهارت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Comprehensive meta-analysis 
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 )همدلی(36/0

 112 1393 احمدی و همکاران 9
 )همبستگی کلی( 52/0

 

 )همبستگی کلی( 30/0 373 1396 هاشمی نسب و همکاران 10

 86 1395 برخورداری احمدآبادی و همکاران 11

31/0 

 )خودآگاهی(

31/0 

 )خودکنترلی(

36/0 

 های اجتماعی()مهارت

 )همدلی( 17/0

 242 1396 *وندفرد و مرادیجليل 12

81/0 

 )خودآگاهی(

72/0 

 ی()خودکنترل

56/0 

 های اجتماعی()مهارت

 )خودانگيزی( 83/0 )همدلی( 81/0

 )همبستگی کلی( 45/0 80 1396 شمالی احمدآبادی و همکاران 13

 )همبستگی کلی( 34/0  60 1395 رزمی سوها و همکاران 14

  )همبستگی کلی( 12/0 300 1394 زندیه و امينی نصر 15

 )همبستگی کلی( 90/0 238 1393 *بابایی و همکاران 16

 380 1390 افشار جهانشاهی 17

14/0 

 )خودآگاهی(

23/0 

 )خودکنترلی(

10/0 

 های اجتماعی()مهارت

 )خودانگيزی( 077/0 )همدلی( 191/0

 240 1390 بخشنده 18

65/0 

 )خودآگاهی(

57/0 

 )خودکنترلی(

63/0 

 های اجتماعی()مهارت

 )همدلی(64/0

 )همبستگی کلی( 60/0 384 1389 باباپور خيرالدین 19

 )همبستگی کلی( 45/0 225 1394 براری و جمشيدی 20

 246 1395 قنبری و سلطانزاده 21
 )همبستگی کلی( 42/0

 

 300 1391 اميری 22

58/0 

 )خودآگاهی(

33/0 

 )خودکنترلی(

35/0 

 های اجتماعی()مهارت

 ) خودانگيزی(  -07/0 )همدلی( 43/0

 .شدند خارج فراتحليل جریان از تحليل ادامة در هستند و انتشار تورش دارای که یمطال ات *

قبل از بررسی نتایج ابتدا  اس ، 1های اصلی فراتحليل، نبود سوگيری انتشاریکی از پيش فرض

 انتشار تورش بررسی برای فراتحليل دراینج شودفرض ارائه میهای مربوط به بررسی این پيشیافته

 شدج ( استفاده3تخریب از امن آماری )ت دادشاخص یک و (2قيفی گرافيکی )نمودار ةوشي دو از

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Publication Bias 
2 Funnel plot 
3 Safe of fail statistic  
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شاهد با  شخص 1شکل  ةم  و نامت ارف اثر هایاندازه دارای هااز پژوهش ت دادی شد که م

شر  z اثر)آنهایی که متادیر اندازه 4حذف  اندج باساخته نامتتارن را نمودار هاهمين و هستند پرت في

 اس ج ترمتتارن 1شکل  به نسب  که شد حاصل 2شکل قيفی دارند( نمودار 1تر از بزرگ

 

 
شاخص همچنين سا    به دارغيرم نی اثر اندازه 6459ورود  از پس تخریب از امن ت داد برا

سبه اثر اندازه فراتحليل س  دارغيرم نی شده ترکيبی محا  افراطی اثر اندازه 4حذف  با ج بنابراینا

 اثر اندازه این از فتط ب دی هایتحليل در و ماند باقی اثر اندازه 50ت داد  اوليه، اثر هانداز 54از

-2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 

0.00 

0.05 

0.10 

0.15 

0.20 

 

جنمودار قيفی سوگيری انتشار قبل از تحليل حساسي 1شکل   

-2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 

0.00 

0.05 

0.10 

0.15 

0.20 

جنمودار قيفی سوگيری انتشار ب د از تحليل حساسي 2شکل  
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، مطال اتی که دارای تورش انتشددار بودند و از جریان فراتحليل خارج 1شدددج در جدول  اسددتفاده

 شدند، با ع م  ستاره)*( مشخص شده اندج

در  اوليه هایپژوهش عددی هایشاخص ترکيب فراتحليل، هر اصلی هدف اینکه به باتوجه     

 و ثاب  مدل دو اسا  بر خ صه یا ترکيبی اثر هایاندازه 2جدول اس ، در کلی شاخص یک قالب

 اس ج شده ارائه اثر اندازه 50برای  تصادفی
 

 اثرات ثابت و تصادفی مربوطهاي اثر ترکيبی . اندازه2جدول 

 هوش هيجانی با خودکارآمدي ةبه رابط 

 اندازه اثر ترکيبی ت داد اندازه اثر مدل
خطای 

 م يار

  95/0فاصله اطمينان 

 zمتدار

 

 حد باال حدپایين pمتدار

 001/0 29/36 35/0 31/0 01/0 33/0 50 ثاب 

 001/0 30/10 39/0 28/0 01/0 34/0 50 تصادفی

شاهده 2که در جدول  گونههمان  صادفی، و ثاب  هایمدل برای فراتحليل این شود درمی م  ت

صل ترکيبی اثر هایاندازه س  آمد که هر 34/0و  33/0  با برابر به ترتيب اثر اندازه 50از  حا  به د

 (ج≥ p 001/0هستند) دارم نی آماری لحاظ از آنها دوی

سی نتایج  سا  اوليه هایپژوهش بين در اثر هایاندازه ناهمگنی برر  کوکرانQ  شاخص برا

و  ≥ 001/0pاس  ) دارم نی آماری لحاظ از کهاس  65/613 با برابر Q شاخص نشان دادکه متدار

49df= شانگر ( و س ج با اوليه هایپژوهش اثر هایاندازه بين واق ی تفاوت ن محدودی   به توجه ا

  02/92که نشددان داد I مجذور نتایجاسددتفاده شدددج   I مجذور، از داریم نی لحاظ از Q شدداخص

 کنندهت دیل متايرهای وجود از ناشی و واق ی های اوليهپژوهش نتایج در موجود پراکنش از درصد

 در باال ناهمگنی ةدهند نشددان (2003بر طبق م يار هيجينز، تامپسددون، دیکس و آلتمن ) که اسدد 

 دهکننت دیل متايرهای که شد مشخص ناهمگنی، شاخص دو هر براسا  اس ج اوليه هایپژوهش

 عنوان به تصادفی مدل بنابراین ،دارند داریم نی هوش هيجانی و خودکارآمدی نتش بين روابط در

که طبق  ،شد گرفته نظر در 34/0 متدار همان ترکيبی اثر ةانداز ج همچنينشد انتخاب فراتحليل مدل

 های اثر متوسط به باال اس ج( جزو اندازه1977م   کوهن )

س ةنکت شينحائز اهمي  این ا سی نتش  ة  که به خاطر کم بودن پي شی در ارتباط با برر پژوه

ندهمتايرهای ت دیل يل، پژوهشدددگران خود  کن با این فراتحل باط  ند 4در ارت  ةنوع متاير ت دیل کن

 گسسته و پيوسته را از بطن تحتيتات استخراج کردند که نتایج آن در ادامه آمده اس ج 
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 هگسست ةکنندتحليل متغيرهاي تعديل

سته )مؤلفهدر این فراتحليل دو نوع متاير ت دیل کنند      س آماری  ةجام  -های هوش هيجانیة گ

 تحتيتات اوليه( در ارتباط بين هوش هيجانی و خودکارآمدی بررسی شدند:

 هاي هوش هيجانیمؤلفه-1

شاخص  3طور که در جدولهمان     شد که از ميزان  شخص  س ، م (  65/613کوکران ) Qآمده ا

های هوش هيجانی( آیند چندگانه )مؤلفهتوسدددط متايرهای پيش 72/99برای تبيين ناهمگنی متدار 

س  )شود و این تفاوت م نیتبيين می ی خودکنترلی و ها(ج همچنين در کل، مؤلفه≥ 001/0pدار ا

ندازه اثر  با ميزان ا با خودکارآمدی دارندج ب 36/0خودآگاهی هر کدام  طه را  د از ،  بيشدددترین راب

شترین اندازه اثر خودکنترلی و خودآگاهی، به ترتيب مهارت های اجتماعی، همدلی و خودانگيزی بي

 را با خودکارآمدی نشان دادندج

 هوش هيجانی با خودکارآمدی ةآیند چندگانجتحليل متايرهای پيش3جدول
 اثر خ صه ةانداز اثر ةت داد انداز مؤلفه

 40/0 12 هوش هيجانی کلی

 36/0 9 کنترلیخود

 36/0 8 خودآگاهی

 33/0 9 های اجتماعیمهارت

 31/0 8 همدلی

 08/0 4 خودانگيزی

 آماري تحقيقات اوليه ةجامع -2

بين هوش  ةگسدددسدددته در رابط ةکنندآماری تحتيتات اوليه به عنوان متايرت دیل ةنتش جام      

شان داد که از ناهمهيجانی و مؤلفه سط  21/56( 65/613گنی کل )هایش با خودکارآمدی ن از آن تو

ص شودج همچنين ميزان اندازهکننده تبيين میاین متاير ت دیل های آماری تحتيتات جام ه ةاثر خ 

 آمده اس ج 4اوليه در جدول 

 .ميزان اندازه اثرهاي خالصه جامعه آماري تحقيقات اوليه4جدول 

 در ارتباط بين هوش هيجانی با خودکارآمدي 

 اندازه اثر خ صه ت داد اندازه اثر ماریآ ةجام 

 32/0 22 دانشجویان

 43/0 9 م لمان

 28/0 9 مدیران

 32/0 4 کارانورزش
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 28/0 3 آموزاندانش

 52/0 1 کارمندان

 30/0 1 پرستاران

 12/0 1 استادان

ده در این بررسی ش آماریِ هایجام هآمده اس ، از بين انواع مختلف  4طور که در جدول همان   

، دانشجویان 0/ 43، م لمان با اندازه اثر52/0 اثر ةآماری کارمندان با اندازة به ترتيب جام پژوهش، 

آموزان هر و دانش ، مدیران30/0، پرستاران با اندازه اثر 32/0کاران هر کدام با اندازه اثر و ورزش

های اثر را با خودکارآمدی ، بيشترین اندازه12/0با اندازه اثر  استادانو جام ه  28/0کدام با اندازه اثر 

  نشان دادندج

 (1رگرسيون پيوسته)فرا ةکنندتحليل متغيرهاي تعديل

حجم نمونه( در ارتباط بين  -پيوسددته )سددال انتشددار ةدر این فراتحليل دو نوع متاير ت دیل کنند   

 شودجهوش هيجانی و خودکارآمدی بررسی شدند که در ادامه به آنها اشاره می

 
سال انتشار به عنوان  Xهای اثر به عنوان متاير م   و در محوراندازه Y، در محور3در شکل

ندج هست های اثر مشاهده شده در تحتيتات اوليهاندازه ةها نشان دهندمتاير پيش بين ارائه شده و دایره

دهد که با افزایش سال همچنين این شکل، یک خط رگرسيون با شيب بسيارکمِ منفی را نشان می

شود؛ به ک م های اثر در مطال ات اوليه به ميزان بسيار کمی کاسته میانتشار تحتيتات، از ميزان اندازه

 ميزان بوده اس ج های اثر تحتيتات در طول ساليان گذشته تتریباً به یک دیگر، ميانگين اندازه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Meta Regression                            

رگرسيون سال انتشار بر حسب   Z  فيشر  

شارسال انت  

Z
 

شر
في

 

86.10 87.18 88.26 89.34 90.42 91.50 92.58 93.66 94.74 95.82 96.90 

1.00 
0.89 
0.78 
0.67 
0.56 
0.45 
0.34 
0.23 
0.12 
0.01 

-0.10 

 های اثردهی به اندازهج نمودار پراکنش رگرسيونِ سال انتشار، بدون وزن3شکل 
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 های اثرجنمودار پراکنش رگرسيونِ سال انتشار، با وزنِ اندازه4شکل 

 

ها من کس شده اس ج  این نمودار دایره ة، وزن هر کدام از تحتيتات اوليه در انداز4در شکل 

حجم  دهد که کدام مطال ه بيشترین تأثير را روی شيب خط رگرسيون داردج تحتيتات بانشان می

 اند  دارندج ةهای بزرگتری را نسب  به تحتيتات اوليه با حجم نمونبزرگتر، دایره ةننمو

تحليل فرارگرسيون در نرم افزار نشان داد که شيب خط یا ضریب رگرسيون برای سال انتشار 

دار نيس ؛ به ک م دیگر، به ازای یک واحد افزایش به اس  که این متدار م نی  -003/0برابر با 

این  ةشودج با توجه به نتيجکاسته می 003/0سال انتشار تحتيتات اوليه، از اندازه اثر  ميانگين

کننده تأثير توان استنباط کرد که سال انتشار تحتيتات اوليه به عنوان متاير ت دیلفرارگرسيون می

های اثر و های اثر در تحتيتات اوليه نداشته و همچنين سهم اندکی بر اندازهداری بر اندازهم نی

متدار  77/0( تنها 65/613) همچنين در تبيين ناهمگنی تحتيتات اوليه دارد، چرا که از ناهمگنی کل

 کندج از آن را تبيين می

فيشر  Z رگرسيون سال انتشار بر حسب    

 سال انتشار

 Z
شر

 في

86.10 87.18 88.26 89.34 90.42 91.50 92.58 93.66 94.74 95.82 96.90 

1.00 
0.89 
0.78 
0.67 
0.56 
0.45 
0.34 
0.23 
0.12 
0.01 
-0.10 
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 های اثرجنمودار پراکنش رگرسيونِ حجم نمونه، بدون وزن دهی به اندازه5شکل 

به عنوان متاير م   و در  Y، در محور5در شدددکل  ندازه های اثر  به  Xمحورا حجم نمونه 

های اثر مشاهده شده در تحتيتات اوليه اندازه ةها نشان دهندبين ارائه شده و دایرهعنوان متاير پيش

شان می شيب کمِ منفی را ن سيون با  شکل، یک خط رگر ستندج همچنين این  دهد که با افزایش ه

 شودجاسته میهای اثر در مطال ات اوليه کحجم نمونه تحتيتات، از ميزان اندازه

 

شکل  شکل 6در  شده ی دایره، وزن هر کدام از تحتيتات اوليه در اندازه5نيز مانند  ها من کس 

شان می س ج این نمودار ن سيون داردج ا شيب خط رگر شترین تأثير را روی  دهد که کدام مطال ه بي

سب  به تحتيتات اوليه با حجم نمونبزرگتر، دایره ةاحجم نمونتحتيتات ب اند   ةهای بزرگتری را ن

 دارندج 

ضریب رگرسيون برای حجم نمونه      شيب خط یا  شان داد که  تحليل فرارگرسيون در نرم افزار ن

س  که این متدار م نی -001/0برابر با  س  )ا واحد (؛  به ک م دیگر، به ازای یک ≥ 001/0pدار ا

 ةشودج با توجه به نتيجمی کاسته 001/0اثر تحتيتات اوليه، از اندازه  ةافزایش به ميانگين حجم نمون

فيشر  Z  رگرسيون حجم نمونه بر اساس   

 حجم نمونه

Z
شر

 في

27.60 66.48 105.36 144.24 183.12 222.00 260.88 299.76 338.64 377.52 416.40 

1.00 
0.89 
0.78 
0.67 
0.56 
0.45 
0.34 
0.23 
0.12 
0.01 

-0.10 

فيشر  Z رگرسيون حجم نمونه بر اساس   

 حجم نمونه

Z
شر

 في

27.60 66.48 105.36 144.24 183.12 222.00 260.88 299.76 338.64 377.52 416.40 

1.00 
0.89 
0.78 
0.67 
0.56 
0.45 
0.34 
0.23 
0.12 
0.01 

-0.10 

جنمودار پراکنش رگرسيونِ حجم نمونه، باوزنِ 6شکل 

 های اثراندازه
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کننده تحتيتات اوليه به عنوان متاير ت دیل ةتوان اسددتنباط کرد که حجم نموناین فرارگرسدديون می

ق  کرد که حجم نمونه به عنوان ا باید دهای اثر در تحتيتات اوليه داردج امّداری بر اندازهتأثير م نی

های اثر و همچنين در تبيين ناهمگنی تحتيتات اوليه پيوسته، سهم اندکی بر اندازه ةکنندمتاير ت دیل

 کندجمتدار از آن را تبيين می 03/38( تنها 65/613دارد، چرا که از ناهمگنی کل )

 

 گيريبحث و نتيجه

طال ات       با هدف ترکيب م يل  جام شدددده در حوز این فراتحل ط ةان جانی و ة راب بين هوش هي

سی م  مؤلفه شدج پس از برر شور انجام  های ورود و خروج های آن با خودکارآمدی در داخل ک

مطال ه که شدددرایط انجام فراتحليل روی آن ها وجود داشددد ،  22مطال ات اوليه، در نهای  ت داد 

شدندج از این مطال ات ت داد  سي  و با اندازه اث 54انتخاب  سا س  آمد که پس از تحليل ح ر به د

شدج اندازه اندازه اثر باقی ماند که در تحليل 50های اثر پرت، ت داد حذف اندازه ستفاده  ها از آنها ا

( بود که طبق م   کوهن  E=34/0این تحتيق از طریق مدل اثرات تصادفی به ميزان )  ةاثر خ ص

هوش هيجانی افراد برای ارتتای خودکارآمدی آنان را  در حد متوسددط به باالسدد  و لزوم آموزش

ندج درمی ته این تبيين رسدددا با گف  توانمی یاف  وقایع با مواجهه در باال هيجانی هوش که افراد 

 و ارزیابی در ، تردقيق را خود هيجانات برخوردارند، زیرا مؤثرتری ایمتابله توان از زا،اسدددتر 

 از سخ ، شرایط در و کرده مدیری  مؤثرتری طوررا به خود خلتی حاالت توانندمی و کرده کنترل

 جکنند جلوگيری خودکارآمدی تض يف

هوش هيجانی  ةچهارمؤلف ةاثرهای خ ص ة( ميزان انداز1977طبق م   کوهن ) ع وه بر این،      

 ه بيان شده،گونه کهمان ستگی متوسط به باال را نشان دادج)به جز خودانگيزی( با خودکارآمدی همب

 و ارزیابی دقيق، ادرا  در ای اس  کهپيوسته هم به هایمهارت از ایهوش هيجانی شامل مجموعه

 تنظيم توانایی و هيجانی دانش و هاهيجان فهم توانایی ایجاد احساسات، یا ها، دسترسیهيجان ابراز

 چگونگی افراد، تفکر زطر بر خودکارآمدی باورهایموثر هسددتندج از طرفی، گفته شددد که  هاهيجان

ج گذاردمی تأثير افسردگی و استر  با متابله گيری،تصميم هيجانی، س م  مشک ت، رویارویی با

 محيطی واقتضدداهای فشددارها با متابله در را فرد موفتي  تواناییاز این رو، این دو سددازه قادرند 

 خودانگيزی، توانددایی هددای آن بدده اسدددتثنددای هيجددانی و مؤلفددهبنددابراین هوش جدهنددد افزایش

باالیِبينیپيش ندگی  ته کن مدی را داشددد کارآ تای و لزوم آموزش هوش ،خود جانی برای ارت هي

 شودجخودکارآمدی افراد به شدت احسا  می

ص      سيار کم ة مؤلف ةاما اندازه اثر خ  شاید و م نی 08/0خودانگيزی به ميزان ب دار بودج دليل آن 

که علی باشدددد  کاین  ی  رغم این ي  و تتو جب موفت کار فرد مو ه خودانگيزی از طریق پشدددت
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س ، منجر به اما آرمانشود، خودکارآمدی می شاری بر اموری که خارج از توان فرد ا گرایی و پاف

 شودج شکس  و در نهای  موجب تض يف خودکارآمدی فرد می

شترین های خودکنترلی و خودآهای هوش هيجانی، مؤلفهاز بين مؤلفه ،همچنين     گاهی هرکدام بي

توان برای ارتتای در  ازخودآگاهی می (ج ازآنجاکه36/0را با خودکارآمدی داشتند ) ميزان اندازه اثر

بينی، اعتماد به نفس و شناخ  نتاط قوت و ض ف بهره برد و نيز مهارت گيری، واقعو فهم، تصميم

 برابر در را فرد شود،می نااميدی ومانند اضطراب  منفی هيجانات از فرد اجتناب خودکنترلی موجب

 موق ي  از تواندفرد می سددرع  یا به و پذیرسدداختهآسدديب کمتر زندگی هاینشدديب و فراز

 تضددد يف توان ازهایی میبا چنين مهارت ،روازاین بازگردد، مطلوب شدددرایط به کنندهناراح 

 پيشگيری کردج خودکارآمدی

این  نتایج بتوان که نشدددد با موضدددوع این فراتحليل یاف ازآنجا که پژوهش مدوّنی در رابطه      

دو  ةهای ناهمگنی این پژوهش مشددخص شددد که در رابطکرد، طبق تحليل متایسدده آن با را تحتيق

بين این دو  ةای وجود دارند که بر رابطکنندهمتاير هوش هيجانی و خودکارآمدی، متايرهای ت دیل

شد که های اثر مطال ات اوليه میزهمتاير تأثير دارندج ناهمگنی بين اندا شی از این موضوع با تواند نا

های مختلف متفاوت بوده ت اریف عملياتی متايرهای مسددتتل و وابسددته و حجم نمونه در پژوهش

س  صل از آنها  ةها در مطال ات مختلف به گوناگر آزمودنی و  ،ا شند، نتایج حا سي ی متفاوت با و

آماری تحتيتات اوليه به عنوان ة شددددج به همين دليل نتش جام نيز ممکن اسددد  باهم متفاوت با

 ةکنندهيجانی به عنوان متايرهای ت دیل های هوشکنندگی مؤلفهها و همچنين نتش ت دیلآزمودنی

شار تحتيتات اوليه و حجم نمون ،گسسته و کيفی سال انت آن تحتيتات به عنوان متايرهای  ةو نتش 

 شدجه عنوان تحليل فرارگرسيون بررسی پيوسته و کمی ب ةکنندت دیل

شان دادند آماری تحتيتات اوليه، انواع آزمودنی ةدر مورد نتش جام      شتند و نتایج ن ها وجود دا

طانواع آزمودنی ةکه در هم ب  و م نی ةها راب مدی وجود مث کارآ جانی و خود داری بين هوش هي

جانی در ا≥ 001/0pدارد ) نابراین آموزش هوش هي مدی انواع مختلف افراد (ج ب کارآ تای خود رت

 آموزان تأثير بسزایی داردج کاران و دانشمخصوصا دانشجویان، م لمان، مدیران، ورزش

 ةکنندتحتيتات اوليه به عنوان متاير ت دیل تحليل فرارگرسيون نشان داد که سال انتشار ،همچنين    

داری اما حجم نمونه تأثير م نی ،ات اوليه نداردهای اثر در تحتيتداری بر اندازهپيوسدددته تأثير م نی

شار به ترتيب ≥ 001/0pدارد ) سال انت ستگی حجم نمونه و  ضریب همب به  -003/0و   -001/0(ج 

به ک م  های اثر اس جکننده بر اندازهسهم بسيار اند  این دو متاير ت دیل ةدهنددس  آمد که نشان

های اثر به ميزان بسدديار تحتيتات اوليه، از ميزان اندازه ةنموندیگر، به طور ميانگين با افزایش حجم 

 بوده و نيازی به تبيين نداردج شدنیاغماضناچيزی کاسته شده اس ، که این متدار بسيار ناچيز 
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به نحو مثب  و  قادر اسددد  آموزش هوش هيجانی توان نتيجه گرف  کهمی هااین یافتهبراسدددا  

شود،ارتتای خو منجر بهداری م نی شار جام ه  شنهاد می رواز این دکارآمدی تمام اق در  کهشود پي

 های آموزشی تدوین و اجرا شودجاین زمينه برنامه

س  آمده، این پژوهش با محدودی علی     س ج از جملرغم نتایج به د  ةهایی هم رو به رو بوده ا

همبسدددتگی يتات اوليه تنها برخی از تحت -1توان به این موارد اشددداره کرد: ها میاین محدودی 

این تحتيق تنها به -3؛ اندهيجانی را گزارش کردههای هوشبرخی دیگر مؤلفه و هيجانی کلهوش

س  ستگی پرداخته ا شدن گزارش کامل -4؛ روش تحتيتی همب سی در برخی اط عات روش ن شنا

تری رت دقيقصددوکننده را بهها به صددورتی که امکان مشددخص کردن متايرهای ت دیلاز پژوهش

سی بود -5؛ فراهم آورد صر به زبان فار شور و منح تنها به  -6و  ،این فراتحليل محدود به داخل ک

  ج نشدای بررسی تحتيتات در دستر  چاپی و الکترونيکی اکتفا شد و تحتيتات کتابخانه
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(. بررسی رابطه میان هوش هیجانی با خودکارآمدی و 1390رباب. ) شعبانی،فاطمه و قاسم پور، ،درویش، حسن

یی دانشگاه شهید نشریه دانشکده پرستاری و مامارضایت شغلی پرستاران مراکز آموزش و درمانی تبریز. 

 .53-58(، 75)1، بهشتی

بررسی رابطه هوش هیجانی و هوش سازمانی (. 1395رزمی سوها، عارف و رزمی سوها، بهنام. ) ،رزمی سوها، فریده

ارائه شده در نخستین کنفرانس بین المللی پارادایم های نوین مدیریت، هوش تجاری با خودکارآمدی معلمان. 

 بهشتی تهران. و سازمانی، دانشگاه شهید

اکبری زردخانه، سعید و نصرت  ،بشارت، محمد علی ،قائدی، غالمحسین ،شاه محمدی، خدیجه ،رستمی، رضا  

 دانشجویان در شده اجتماعی ادراك حمایت و هیجانیهوش با خودکارآمدی ةرابط (.1389آبادی، مسعود. )

 46-54(، 3)16 ،گناباد درمانی بهداشتی ماتخد و علوم پزشکی دانشگاهة فصلنام ،افق دانش . تهران دانشگاه

. 

 شغلی خودکارآمدی با کاری زندگی کیفیت و هیجانی هوش بینة رابط(. 1394زندیه، زهرا و امینی نصر، زینب. )

های نوین در علوم پژوهشو اولین کنفرانس بین المللی ملی  . ارائه شده در دومین کنفرانساستادان بین در

 .انسانی

 آنان خودکارآمدی با آموزشی هایگروه مدیران هیجانی هوش (. رابطه1388در و علی بیگی، فرزانه. )سلیمانی، نا

(، 4)3دانشگاه آزاد گرمسار،  ،رهبری و مدیریت آموزشی ةفصلنامکشور.  ده منطقه آزاد دانشگاه در واحدهای

154-137. 

 ةرابط بررسی (.1396حسینی پناه، فاطمه. )مروتی، اعظم و  ،شاطری احمدآبادی، زهرا ،شمالی احمدآبادی، مهدی

. ارائه شده در احمدآباد ابتدایی ششم مقطع پسر دختر و آموزاندانش خودکارآمدی با هیجانی هوش بین

 های اجتماعی و فرهنگی ایران.آسیبتربیتی، شناسی و علومپنجمین همایش روان

)ترجمه یحیی سیدمحمدی(. تهران:  ی شخصیتهانظریه (.2005/1390شولتز، دوان و شولتز، سیدنی الن. )

 ویرایش. 

 هیجانی خالقیت ارتباط (. تحلیل1395بخیت، معصومه و عیدی پور، کامران. ) ،عباسی، همایون صیادی، فاطمه،

فصلنامه مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در شهرکرمانشاه.  نخبه کارانورزش خودکارآمدی با هیجانیهوش و

 .59-66(،  10)3، ورزش

 .35-40(، 168)18، تدبیرة ماهنامنقش خودکارآمدی در توانمندسازی کارکنان . (. 1385بیژن. ) عبداللهی،

ای هوش هیجانی در ارتباط بین خودکارآمدی پژوهشی (. نقش واسطه1395زاده، وحید. )قنبری، سیروس و سلطان

 .41-67(، 14)6، ابی آموزشیگیری و ارزشیفصلنامه مطالعات اندازهو انگیزه پیشرفت تحصیلی. 

 خودکارآمدی با ذهنی نشاط و هیجانی هوش بین ة(. رابط1394طلب، محمد و شیخ االسالمی، راضیه. )قنبری

 .75-86(، 12)4، شناسیرویش روان ةمجلنور.  پیام دانشگاه دانشجویان

 رشد. پارسا(. تهران: نسرینة ترجم) هیجانی هوش (.1995/1389دانیل. ) گلمن،



 1398بهار و تابستان ، اول شمارة ، یازدهم ةدور مطالعات آموزش و یادگیری، ةلمج  68  

هیجانی با ة هوش(. رابط1387برهمند، تراوشا و صبحی قراملکی، ناصر. ) ،نریمانی، محمد ،مد امینی، زرارمح

، شناسیندانش و پژوهش در رواآموزان ممتاز و عادی. ها در دانشآن ةخودکارآمدی و سالمت روان و مقایس

 . 107-122، 36و  35دانشگاه آزاد خوراسگان، 

. تبریز: انتشارات دانشگاه شهید مدنی مفاهیم، نرم افزار و گزارش نویسی: فراتحلیل  (.1395مصرآبادی، جواد. )

 آذربایجان.

هیجانی با خودکارآمدی در دانشجویان دانشگاه آزاد واحد معنوی و هوشهوش ة(. رابط1395نوری ثمرین، شهرام. )

 .107-122(، 1) 9، شناسی و دینروان ةفصلنامدزفول. 

 یبا خودکارآمد یجانیهوش ه نیب ةرابط یبررس(. 1396کشاورز، ناهید و جمال زاده، پدرام. ) ،تفهاشمی نسب، ها

. موجود اندرودیم پرورش و آموزش یپژوهش طرح. 95-96 سال در اندرودیم شهرستان متوسطه آموزاندانش

 در سایت سیویلیکا.

علی اکبرسیف(. تهران:  ة)ترجم های یادگیریریه. مقدمه ای بر نظ(2009/1389هرگنهان، بی.آر، و السون، ام. اچ. )

 دوران 

هوش هیجانی و رضایت شغلی  ة(. رابط1389همتی نژاد، مهرعلی و رمضانی نژاد، رحیم. ) ،یارمحمدی منفرد، سعید

 .47-65(، 6)2 ،ورزشی مدیریتة نشری .معلمان تربیت بدنی
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Extended Abstract 

 

Meta-Analysis of the Relationship of Emotional Intelligence and Its 

Components with Self-Efficacy  

Moslem amiri1        Javad mesrabadi2 

Introduction 

Self-efficacy, discussed in the field of positive psychology, is one of the most 

important components in success and compromise. It originated from Albert Bandura's 

cognitive-social theory. According to this theory, humans are active organisms that can 

regulate their behavior and can control events by their behavior (Bandura, 2000). Bandura 

defines self-efficacy as the individual's assessment of their ability to complete a set of 

acts for achieving goals (Zajakova and Lynch, 2005). Emotional intelligence is one of the 

most important emotional factors in individuals that can be important in their self-efficacy 

perception. The term was first introduced by Salovey and Mayer in 1997, and refers to a 

form of social intelligence that focuses on the individual’s ability to control their own and 

others’ emotions, and to distinguish between the two and to use this information to guide 

their thought and actions (Salovey and Mayer, 2002). Emotional intelligence involves at 

least five main skills which include self-awareness, self-control, self-motivation, social 

consciousness, and social skills. There is a lot of research about the interrelationship 

between self-efficacy and emotional intelligence on individual and social success in 

lifespan. For example, emotional intelligence has been shown to result in self-excitability, 

stability in failure situations, impulses control, the ability to work with insistence and 

hope (Nouri Samarin, 1395). Recently, a lot of research has been conducted on the 

relationship between the various components of emotional intelligence and self-efficacy. 

The results, however, have not been consistant. Given the expansion of research on the 

relationship between emotional intelligence and self-efficacy, it is necessary to 

summarize their results to solve the contradictions in the findings and to reach the overall 

conclusion about this relationship. One of the precise methods of aggregating the 

quantitative results is the meta-analysis method. Considering the theoretical and empirical 

bases, the purpose of this research is to perform a meta-analysis of the research on the 

relationship between emotional intelligence and its five components and the individual’s 

self-efficacy. 

 

Method 

The present study conducted a Meta analysis of the previous studies on the 

relationship between emotional intelligence and self-efficacy. This involved converting 

the quantitative results of the previous studies on the issue into a common scale and then 

re-analyzing the quantitative data from these studies with specific statistical methods. The 

most common method for combining numerical results is the effect size, which shows the 

results of each research and the relationship value between two variables as a standard 

score (z). The effect size is an indicator of the intensity of the effect, the intervention, or 

the difference between groups. In general, there are two major effect size families: the 

group r and group d. The r group effect sizes are used in correlational research and the d 

group effect sizes are used when the researcher examines the differences. Bearing in mind 

that the present study conducted a Meta analysis of the correlational researcch on self-
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efficacy and emotional intelligence, the r-group and Pearson correlation coefficient was 

used as a measure of the effect size. 

 

Results 

The results of the stuy showed that emotional intelligence and its components had a 

significant effect on the individual's self-efficacy and based on cohen's criterion, the effect 

size of this relationship was found to be moderate (ES=0/34). In the study of the impact 

of the moderating variables on emotional intelligence components, the primary research 

population, and the primary research sample size showed a significant relationship 

between the independent and dependent variables. In summary, based on this meta-

analysis results, it can be concluded that emotional intelligence training can have a 

significant effect on people's self-efficacy. 

Discussion and Conclusion 

This meta-analysis was conducted with the aim of combining the studies done on the 

relationship of emotional intelligence and its components with self-efficacy in Iran. Based 

on the criteria for the inclusion or exclusion of the studies in the analysis, 22 were 

selected. Of these studies, 54 effects were obtained and after sensitivity analysis, 50 effect 

sizes remained in the analysis. Based on the random-effects model, the overall effect size 

for the stated relationship was (E=0.34), which is moderate according to Cohen's 

criterion. This implies that people with high emotional intelligence have more effective 

power in dealing with stressful events because they can understand, assess, and control 

their emotions more precisely and they can develop their mood to manage more 

efficiently and to prevent self-efficacy in difficult circumstances. Hence, the finding 

highlights the importance of educating the individuals to be emotionally intelligent so as 

to enhance their self-efficacy. Moreover, according to Cohen (1977), the sum of the effect 

sizes of the relationship between the components of emotional intelligence (except for 

self-motivation) and self-efficacy was found to be moderate. This indicates that emotional 

intelligence and its components, except of self-motivation, can predict self-efficacy, thus 

highlighting the need to train individuals to be emotionally intelligent so as to promote 

their self-efficacy. Nevertheless, the sum of self-motivation effect sizes was significant 

and very low (0.08). The reason may be that even though self-motivation can, through 

individual perseverance, lead to success and can strengthen self-efficacy, the idealism and 

insistence on things beyond the power of individuals leads to failure and ultimately 

undermines their self-efficacy. According to the results of this meta-analysis, emotional 

intelligence training could positively and meaningfully promote the self-efficacy of all 

social groups; therefore, it is suggested that the educational programs put into action the 

existing packages on emotional intelligence.  

 

Keywords: emotional intelligence, emotional intelligence components, meta-analysis, 

self-efficacy. 
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