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چکیده
هدف ؛عوامل مرتبط با پیشرفت تحصیلیو با توجه به گستردگی و تنوع هاي انجام شده بر اساس پژوهش:زمینه و هدف

.استو کیفیت زندگی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان بررسی رابطه هوش هیجانی، مدیریت زماناز پژوهش حاضر
دانشجوي 207تعداد براي انجام این تحقیق.استطالعه توصیفی از نوع همبستگی پژوهش حاضر یک م:هاروشمواد و 
ت نامه هوش هیجانی، مدیریپرسشاز. اي انتخاب شدنداي چند مرحلهگیري خوشهه گیالن با استفاده از روش نمونهدانشگا

از ها با استفادهتحلیل داده.به عنوان ابزار پژوهش استفاده شدنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت زمان و پرسش
.شدانجامهاي مستقل گروهTآزمونوروش همبستگی پیرسون، رگرسیون گام به گام

با یت زندگیو کیف، مدیریت زمانجانیبین هوش هیپژوهش حاضر بیانگر وجود همبستگی مثبت معنادارنتایج :هایافته
ت کیفیومدیریت زمان، هوش هیجانیتحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که ). >01/0p(است پیشرفت تحصیلی

.هستندپیش بینی پیشرفت تحصیلی طور معناداري قادر به بهزندگی 
توان می،کیفیت زندگی دانشجویانرتقاء سطحا، مدیریت زمان و هاي هوش هیجانیاز طریق آموزش مهارت:گیرينتیجه

.نمودپیشرفت تحصیلی دانشجویان اقدام به بسترسازي مناسب جهت 
یاندانشجوپیشرفت تحصیلی،هوش هیجانی، مدیریت زمان، کیفیت زندگی،:هاي کلیديواژه

دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تنکابن، باشگاه پژوهشگران جوان، تنکابن، شناسی بالینیدانشجوي کارشناسی ارشد گروه آموزشی روان)نویسنده مسئول(-1
ایران

taiebeh_yeganeh@yahoo.com: یپست الکترونیک، 0192- 4274409: ، دورنگار0192-4272294: تلفن

دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایرانروانشناسی عمومیآموزشیگروهدانشجوي دکتراي-2
، گیالن، ایراندانشگاه گیالنعمومیروانشناسیآموزشیدانشیار گروه-3
الن، ایران، گیدانشگاه گیالنعمومیروانشناسیآموزشیاستادیار گروه-4

مقدمه
دانند امروزه پیشرفت تحصیلی را بسیار فراتر از آن می

مناسب ی هوشهبهرعه زیاد و داشتن آن، مطالعلتکه تنها 

درصد 20در بهترین حالت، بهره هوشی حدود ]. 1[باشد
پیشرفتبنابراین ]. 2[کند یین میرا تعپیشرفت تحصیلی

عاملیکتأثیرتحتوابسته،متغیرعنوانبهتحصیلی،
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تعیینکهدارندتأثیرآنبرمتعددياملوعبلکهنیست،
وجودبا. ستنیپذیرامکانیسادگبه یکهرسهمونقش
املوع،این بیندرکهدهندمینشانتحقیقاتاین

بیشتریناجتماعیوشناختیماهیتبافرديوآموزشی
چنان که تأثیر. پیشرفت تحصیلی دارندبرراثیرأت

تحصیلیموفقیتبرهیجانیواجتماعیهايشایستگی
ایننظريخاستگاه. استپژوهشهاي نوینزمینهازیکی

است که به وسیلههیجانیهوشمفهومهاپژوهشازدسته
Mayerهاي هیجانی و مهارت.پیشنهاد شده است

انگیزه، کنترل یعنی ها اجتماعی و از جمله این مهارت
هاي ها، مهارتها، اطاعت از دستورات و برنامههتکان

درخواست کمک از دیگران و اظهار نیازهاي هیجانی و 
شرفت تحصیلی و قش تأثیرگذار و معناداري بر پینآموزشی 

و Mayer.]3[زندگی دانشجویان دارندسایر جوانب
مانند؛ دیگريهايمؤلفهبهخودتعریفآخریندرهمکاران 

بهوهاهیجانتحلیلوفهمتفکر،هیجانیتسهیل
بههیجانواکنشیتنظیموهیجانیآگاهیکارگیري

این. ندنموداشارهنیزعقالنیوهیجانیرشدءارتقامنظور
محیطشرایطبایافتگیشسازدرراانسانشناختی،مهارت
یاريمؤثرترزندگینهایتدروهاتنشکنترلزندگی،

].4[دهدمی
اي از مجموعهشاملهوش هیجانی Bar-onبه عقیده 

که فرد را براي است هایی ها و مهارتها، قابلیتتوانایی
با محیط و کسب موفقیت در زندگی ناسبمیافتگیشساز

امروزه هوش هیجانی به عنوان عامل . ]5[کندتجهیز می
ی، اجتماعی و پیشرفت شناختکننده سالمت روانبینیپیش

تحصیلی و شغلی از اهمیت شایانی برخوردار شده است
را به هوش هیجانی ،هاي انجام شدهپژوهشچنان که . ]6[

کننده پیشرفت در بینیپیشاملوعبهترینعنوان یکی از

اندمعرفی نمودهتمامی سطوح زندگی از جمله تحصیل 
هاي خود به نقش مؤثر پژوهشگران فراوانی در بررسی. ]7[

، پیشرفت شغلیتحصیلی، پیشرفتهیجانی بر هوش
بهداشت، سالمت روانشناختی و کارکردهاي شناختی مغز

]. 8- 10[اند دست یافته
عنوان روشی جهت پایش و کنترل مدیریت زمان به

وقت با ارتقاء بخشی به سطح بصیرت فراگیران در مورد 
هاي تأثیرگذار ترین مؤلفهاز ضرورينحوه استفاده از زمان

ریزي چنان که برنامه.رودشمار میبر پیشرفت تحصیلی به
و اختصاص زمان منجر به درك بیشتر افراد از زمان در 

ند به صورت هدفمند و نترتیب بتوادسترس شده تا به این 
پژوهشگران در . ساختاریافته از زمان خود استفاده نمایند

بنديرا به عنوان اولویتتعریف مفهوم مدیریت زمان، آن
، توانایی نه گفتن، محدود کردن کارهاریزي، برنامهامور
کنترل بهینه زمان وها، سرمایه گذاري مطلوب زمانوقفه

یریت زمان را همچنین مد. اندردهمطرح کتوسط فرد 
ها، استفاده مؤثر گذاري، کنترل وقفهانضباط شخصی، هدف

و ]11[از منابع و راهی جهت رسیدن به اهداف شخصی
تر، تر و آسودهاستفاده بهینه از وقت براي زندگی راحت

جویی در وقت و صرفه،هاي علمی و مؤثربکارگیري شیوه
].12[اند اهداف دانستهآن جهت دستیابی به تنظیم

اهمیت مدیریت زمان در پیشرفت تحصیلی از آنجاست 
که پژوهشگران استفاده دانشجویان از زمان را تفاوت و 
تمایز مهم میان آنها مطرح نموده و معتقدند که این تفاوت 

هاي دانشجوي موفق و تمایز او با ویژگیتواند یکی از می
هاي انجام شده به پژوهش. ]13[دانشجوي ناموفق باشد

نقش مدیریت زمان در پیشرفت تحصیلی به عنوان عاملی 
معتقد است کنترل Macanکه اند، چنانکید نمودهأاصلی ت

بیشتر دانشجویان روي زمان، سبب ارتقاء عملکرد تحصیلی 
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همچنین . ]14[شود میو افزایش رضایت زندگی آنان 
Trueman وHartleyیان داراي بر این باورند که دانشجو

هاي مدیریت زمان، تمایل بیشتري به موفقیت مهارت
به.]15[دارند هایشان داشته و پیشرفت بیشتري در درس

رسد نقش مدیریت زمان در ارتقاء یادگیري، تنها نظر می
شود چرا که وکار کنترل زمان محدود نمیدر حیطه ساز

در مطالعات متعددي اثربخشی مثبت آن بر سالمت و به 
تطابقی نیز راهکاریژه سالمت روانشناختی به عنوان یک و

به این ترتیب نقش ]. 16[مورد تأیید قرار گرفته است 
به عنوان عاملی تحصیلیسالمتی در تبیین پیشرفتمؤثر 

هایی و کیفیت زندگی یکی از شاخصگردددیگر مطرح می
. شده استعرفیسالمتی مارزیابیاست که براي 

ان جهانی بهداشت کیفیت زندگی سازمتعریف طبق 
عبارتست از ادراك افراد از وضعیت زندگی خود در قالب 

در راستاي اهداف، ،هاي حاکم بر جامعهفرهنگ و ارزش
اساس این بر. انتظارات، استانداردها و عالیق شخصی افراد

تعریف جامع، کیفیت زندگی ارتباط تنگاتنگی با وضعیت 
شخصی، میزان خود ی، اعتقاداتشناختجسمی، روان

. اتکایی، پیشرفت، ارتباطات اجتماعی و محیط زیست دارد
در واقع کیفیت زندگی هر فرد به درك منحصر به فرد وي 

ارتباطی با وجود،که زندگیاز زندگی بستگی دارد و این
که وي با خانواده، دوستان و جامعه دارد به چه میزان

. ]3[است کننده ءارضا
تعددي پژوهشگران به نقش کیفیت هاي مدر بررسی

اند که یافتهاند و درزندگی بر پیشرفت تحصیلی اشاره کرده
مشکالت بهداشتی، مشکالت اقتصادي، مانندواملیع

عدم آشنایی با محیط دانشگاه، ،اجتماعینایافتگیسازش
دوري از خانواده، سبک زندگی و کیفیت روابط خانوادگی

گردند زندگی محسوب میهاي کیفیتکه از ریز مؤلفه
. ]17[دارندبر پیشرفت تحصیلی معناداريمنفیتأثیر 

تواناییبرکه کماکان در آنماآموزشینظامبا توجه به 
هایی مانند کیفیت زندگی مؤلفهوشودمیکیدأتتحصیلی

هیجانیهوشفراگیران، توانایی مدیریت زمان و در نهایت
افرادسرنوشتدراندازهبیکهازصفاتايمجموعهبه عنوان 

، ضرورت انجام شودمیانگاشتهنادیدهدارند،اهمیت
که در به ویژه این،گرددمیپژوهش در این حیطه مشخص 

بیشتر مطالعات انجام شده در این حیطه به بررسی 
متغیرهاي مذکور به صورت مجزا پرداخته شده بود 

ر گرفتن با در نظبنابراین در این پژوهش سعی شده است 
پژوهشی پوشش داده به این خألاین سه مؤلفه با هم،

. شود
تصویرمطالعه بتواند با ارائهایننتایجبا این نگرش که

قوتنقاطوهاینارسایکیفوکمازگویاوعینی
بهداشت روانیریزانبرنامهبرايزمینه مناسبیدانشجویان

بط بین پژوهش حاضر با هدف بررسی روانماید؛فراهم
هاي هوش هیجانی، مدیریت زمان و کیفیت زندگی با سازه

پذیري بینیبه دنبال تعیین سهم پیشیلی، پیشرفت تحص
.ها استپیشرفت تحصیلی توسط این سازه

هامواد و روش
. از نوع همبستگی استپژوهش حاضر توصیفیروش 

دانشگاه الملل جامعه آماري شامل دانشجویان واحد بین
با استفاده از . است1387-1388ر سال تحصیلی گیالن، د
فرمول 
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نفر دانشجو، با 207تعداد 

.اي تصادفی انتخاب شدندگیري خوشهروش نمونه
گیري هوش هیجانی در این پژوهش جهت اندازه

PetridesوFurnhamدانشجویان از مقیاس هوش هیجانی 
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Schuttمقیاس تغییربازاراین اب].18[استفاده شده است 

این مقیاسرويبرعواملتحلیلروشازاستفادهباو
PetridesوFurnhamمقیاس هوش هیجانی .شدساخته

راهیجانیهوشهايویژگیکهماده است30ازمتشکل
کنترل عواطف، درك عواطف بینی،خوشعاملچهاردر

.دهدنشان میهاي اجتماعی خود و دیگران و مهارت

تا )5(موافقم بندي شده از کامالًها به صورت درجهپاسخ
اي از نوع درجههفتبر یک مقیاس )1(کامالً مخالفم 

مجموع ازفردهیجانیهوش.اندتنظیم شدهلیکرت 
وبیشترینکه،آیدمیدستبهعاملچهارهاينمره

.است30و 210آزمون کلدرکمترین نمره
76/0از مقیاسپایاییبهخ مربوطکرونباآلفايضرایب

همچنین در پژوهشی]. 18[گزارش شده است 86/0تا 
از آلفاياستفادهبارامقیاسکلپایاییضرایبدیگر

، 77/0، 76/0آن هايمقیاسخردهبرايو77/0کرونباخ 
از طریقمقیاساینروایی.اندنمودهگزارش75/0

براي Schuttنی هیجاهوشآزمونباآنهمبسته کردن
، 39/0هاي آن و براي خرده مقیاس40/0کل مقیاس 

گزارش شد که همگی در سطح 35/0و 37/0، 33/0
001/0p<همسانی درونی ]. 19[دار بودند معنی

. ]18[بود 86/0نفري 102نامه براساس نمونه اولیه پرسش
نامه با روش آلفاي کرونباخ در پژوهش حاضر پایایی پرسش

.ست آمده استده ب81/0
و همکاران Hafeziتوسط نامه مدیریت زمانپرسش

و استعبارت 30تهیه شده است و فرم اصلی آن شامل 
تا )5(بندي شده از کامالًموافقم ها به صورت درجهپاسخ

اي از نوع درجهپنجبر یک مقیاس )1(کامالً مخالفم 
و حداکثر آن 30حداقل نمره . گیرندلیکرت صورت می

هاي فردي مدیریت زمان که مهارتاین مقیاس . است150

و هاهدفبندي گذاري، اولویتهدفشش بعدشامل 
مدیریت ، تفویض اختیار،ریزي عملیاتی، برنامههافعالیت

گیري را اندازهباشدمیو مدیریت جلساتارتباطات
با محاسبه ضریب همبستگی و همکاران Hafezi.کندمی

آن را در ضریب پایایینامه مذکور، پرسشبعد از دوبار اجرا 
اعالم نمودند که در %94نامه برابر بابخش اول پرسش

درمذکورضریبهمچنینمعنادار گردید و001/0سطح 
گزارش شد که در سطح %97با برابرنامهپرسشدومبخش
نامه نیز با ضریب روایی این پرسش. معنادار شد001/0

معنادار گردید 001/0ر سطح همسانی درونی باالیی د
%75کرونباخ آلفايدر پژوهش حاضر ضریب پایایی. ]13[
. دست آمده استه ب

نامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشتپرسشدر 
توسط سازمان جهانی بهداشتWHOQOL-BREFمقیاس

به منظور سنجش کیفیت زندگی طراحی شده ) 1999(
. استالؤس26اي دارهنامکوتاه این پرسشفرم.است

روانسالمت،گویه7جسمیسالمتجهت سنجش 
محیطی سالمتو گویه3اجتماعی، روابطگویه6شناختی

نیز حیطه کلی اول سؤال 2،استطراحی شدهگویه 8
هاي در هر یک از حیطه. سنجندکیفیت زندگی را می

شناختی، روابط اجتماعی و سالمت جسمی، سالمت روان
دست ه ب20-4ه تفکیک امتیازي معادل سالمت محیطی ب

نشانه بهترین 20نشانه بدترین و امتیاز 4آید که امتیاز می
آنسؤالی26کوتاهفرمایراندر. ]20[وضعیت است 

ساختارواعتباریابیوهمکاران ترجمهوNasiriتوسط
].21[گردید تأییدآنعاملی

Nejatراي نامه را بضریب آلفاي پرسشو همکاران
، سالمت 70/0جمعیت سالم در حیطه سالمت جسمانی 

و ارتباطات محیطی 55/0، روابط اجتماعی73/0روانی 
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اند و ضریب پایایی روش بازآزمایی را به دست آورده84/0
در پژوهش . ]20[اند گزارش کرده70/0پس از دو هفته 

Nasiri 84/0و همکاران ضریب آلفاي کرونباخ برابر با
در این پژوهش ضریب آلفاي کرونباخ ]. 21[گزارش شد

. دست آمده ب87/0برابر با 
اي از وضعیت تحصیلی پیشرفت تحصیلی به جلوه

دهنده میانگین نشانکهآموز یا دانشجو اشاره دارددانش
ها در یک درس یا میانگین اي از دورهنمرات براي مجموعه

ندي معدل ببا توجه به طبقه.استهاي مختلف نمرات دوره
معدل آنها به عنوان نیمسال تحصیلی دانشجویان، نمره 

. مالك پیشرفت تحصیلی در نظر گرفته شد
ها براي تمامی افراد نمونه نامهروش تکمیل پرسش

پس از کسب رضایت فرد و ارائه توضیح در . یکسان بود
ها در نامهنامه، پرسشمورد چگونگی پر کردن پرسش

ها نامهبراي تکمیل پرسش. ر گرفتاختیار دانشجویان قرا
. محدودیت زمانی اعمال نشد

ها آوري اطالعات، در تجزیه و تحلیل دادهپس از جمع
به بررسی 15نسخه SPSSآفزار آماريبا استفاده از نرم

. میانگین و انحراف معیار هر یک از متغیرها پرداخته شد
جهت بررسی رابطه بین متغیرها از ضریب همبستگی 

Tاز آزمون . یرسون و رگرسیون گام به گام استفاده شدپ

مستقل جهت مقایسه دو جنس دختر و پسر در متغیرهاي 
.استفاده شدمورد پژوهش

نتایچ
146نفـر بـود کـه    207تعداد دانشجویان مورد بررسی 

) 44/21±60/1(، با میانگین سنی برابر با )%73(نفر دختر 
) 61/21±60/1(برابر بـا  با میانگین سنی ) %27(پسر 61و 

18در بررسی سن دانشجویان حداقل سن . مشخص شدند

هـاي مختلـف   سال بود که در مقاطع و رشته28و حداکثر 
همبستگی%46غیربومی و %54. مشغول به تحصیل بودند

. بومی بودند
هاي توصیفی شامل میانگین و انحراف استاندارد شاخص

یانگین مشاهده شـده  و همچنین بررسی معناداري تفاوت م
دانشجویان دختر و پسر در متغیرهاي پیشـرفت تحصـیلی،   

در جـدول  هوش هیجانی، کیفیت زندگی و مدیریت زمـان 
،  تفـاوت  1بـا توجـه بـه نتـایج جـدول      .ارائه شده است1

بـین دو  مـدیریت زمـان   متغیـر مشاهده شده در میـانگین  
جنس از لحاظ آمـاري معنـادار اسـت بـه ایـن معنـی کـه        

شجویان پسـر در سـازه مـدیریت زمـان داراي عملکـرد      دان
هاي پیشرفت تحصیلی، هوش هیجانی و در سازه. اندبهتري

کیفیت زندگی از لحاظ آمـاري تفـاوت معنـاداري بـین دو     
).1جدول(جنس مشاهده نگردید 

هوش هیجانی، کیفیت زندگی و بررسی رابطهبه منظور 
بسـتگی  ضـریب هم پیشرفت تحصـیلی از  با مدیریت زمان

شودچنان که مشاهده می. )2جدول(استفاده شدپیرسون
بـین، هر سه متغیر پیشهمبستگیدار بودن ضرایب یمعن

ــیلی و     ــرفت تحص ــین پیش ــت ب ــه مثب ــک رابط ــانگر ی نش
ــین اســت ــا افــزایش میــزان  . متغیرهــاي پــیش ب یعنــی ب

افــزایش نیــزمتغیرهــاي پــیش بــین، پیشــرفت تحصــیلی
.یابدمی

هاي یک از زیر مؤلفهکه کدامینبه منظور بررسی ا
بینی پیشرفت نقش بیشتري در پیش،بینمتغیرهاي پیش

هاي این متغیرها به عنوان تحصیلی دارند از زیرمؤلفه
بین براي پیشرفت تحصیلی استفاده شد که نتایج آن پیش

دو مؤلفه از هوش هیجانی .ارائه شده است3در جدول 
، سه )ت هاي اجتماعیدرك عواطف خود و دیگران، مهار(

ها، بندي اهداف و فعالیتاولویت(مؤلفه از مدیریت زمان 
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و در نهایت دو مؤلفه از ) ریزيمدیریت ارتباطات و برنامه
به ) سالمت روانی و ارتباطات محیطی (کیفیت زندگی 

بینی پیشرفت تحصیلی داري قادر به پیشطور معنی
).3جدول(هستند

مستقل جهت مقایسه میانگین دانشجویان دختر و پسر در متغیرهاي مورد پژوهشTآزمون نتایج- 1جدول 

سطح معناداري T میانگین±انحراف معیار  تعداد جنسیت متغیر

338/0 96/0
47/18±43/1 146 دختر

پیشرفت تحصیلی
62/17±66/1 61 پسر

913/0 -11/0
01/131±61/49 146 دختر

هوش هیجانی
24/130±92/45 61 پسر

495/0 -69/0
61/108±18/129 146 دختر

کیفیت زندگی
11/96±50/67 61 پسر 

001/0* 35/0
27/107±41/59 146 دختر

مدیریت زمان
00/110±36/57 61 پسر

 :*05/0p<

مدیریت زمان و کیفیت زندگیهوش هیجانی، متغیرهايبر اساسگام به گام پیشرفت تحصیلی نتایج آزمون رگرسیون-2جدول

B خطاي برآورد F R2 R متغیر گام

86/0* 072/0 7/623 75/0 86/0 مدیریت زمان 1

46/0*

42/0*
071/0 7/343 77/0 87/0

مدیریت زمان

هوش هیجانی
2

42/0*

31/0*

17/0*

071/0 2/236 78/0 88/0

مدیریت زمان

هوش هیجانی

کیفیت زندگی

3

 :*05/0p<
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هاي هوش هیجانی، مدیریت زمان و کیفیت زندگیزیر مؤلفهبراساس رگرسیون گام به گام پیشرفت تحصیلی - 3ل جدو

B خطاي انحراف معیار F R2 R متغیر گام
305/0* 539/0 11/414 66/0 81/0 هااولویت بندي اهداف و فعالیت 1
248/0*

341/0*
491/0 02/273 66/0 85/0

هافعالیتاولویت بندي اهداف و 
مدیریت ارتباطات

2

236/0*

341/0*

961/0*

478/0 28/194 70/0 86/0
هااولویت بندي اهداف و فعالیت

مدیریت ارتباطات
برنامه ریزي

3

34/0*

397/0*

113/0*

423/0*

461/0 35/160 72/0 87/0

هااولویت بندي اهداف و فعالیت
مدیریت ارتباطات

ریزيبرنامه
اعیهاي اجتممهارت

4

356/0*

423/0*

085/0*

481/0*

277/0*

428/0 5/155 75/0 89/0

هااولویت بندي اهداف و فعالیت
مدیریت ارتباطات

ریزيبرنامه
هاي اجتماعیمهارت

درك عواطف خود و دیگران

5

279/0*

334/0*

083/0*

393/0*

465/0*

276/0*

414/0 09/140 77/0 89/0

هاالیتبندي اهداف و فعاولویت
مدیریت ارتباطات

برنامه ریزي
هاي اجتماعیمهارت

درك عواطف خود و دیگران
سالمت روانی

6

201/0*

112/0*

081/0*

125/0*

102/0*

118/0*

284/0*

402/0 8/138 78/0 90/0

هابندي اهداف و فعالیتاولویت
مدیریت ارتباطات

ریزيبرنامه
هاي اجتماعیمهارت

یگراندرك عواطف خود و د
سالمت روانی

ارتباطات محیطی

7

 :*05/0p<
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بحث
همبستگی وجود بیانگر حاضرهاي پژوهشتحلیل داده

ه مثبت معنادار بین پیشرفت تحصیلی و هوش هیجانی و ب
توسط سازهپذیري پیشرفت تحصیلی بینیعالوه پیش

و Jiwen Songنتایج مطالعات .استهوش هیجانی 
Schnieder ،Safaviو Lyonsاران،و همکRodeهمکاران،

با این یافته از پژوهش Zahed-BabelanوMoenikiaو 
ها به در تمامی این پژوهش. ]22-26[حاضر همسو است 

دار بین هوش هیجانی و پیشرفت یوجود رابطه مثبت معن
مندي به طوري که افراد با بهره. تحصیلی اشاره شده است

یافتگی تحصیلی موفقیت شبیشتر از هوش هیجانی در ساز
بیشتري کسب نموده و به پیشرفت تحصیلی باالتري دست 

معتقدند Mayerوsaloveyدر همین راستا . اندیافته
موفقیت فرد متضمن، یهوشبهره از ترهوش هیجانی بیش

رفتار اجتماعی مناسب در Pasiبنا بر اعتقاد . ]27[است
رفتارهاي با،نشانگر هوش هیجانی باالستکه کالس 

هاي هوشمندانه مثبت مرتبط است و عملکرد در آزمون
.کندپیشرفت تحصیلی را پیش بینی می،هنجاریابی شده

رفتار ضداجتماعی که ناشی از هوش هیجانی در حالی که
باشد اغلب با عملکرد تحصیلی ضعیف همراه میپایین
و همکاران که در Van der Zeeنتایج پژوهش . ]28[است
شان داده شد بین هوش هیجانی و موفقیت تحصیلی آن ن

، با نتایج پژوهش حاضر مخالف ارتباط ضعیفی وجود دارد
].29[است

سطحهرچههیجانی،ادراكلفهؤمهايویژگیبامطابق
آنانهیجانیادراكباشدباالتردانشجویان هیجانیهوش

قدرتافزایشباادراكازسطحاین. یابدمیافزایشنیز
رایافتهسازمانوريکنشآموزشی،مفاهیمارزیابیوكدر

مناسب منجر به بسترسازيوضعیتایندهدمیافزایش

یافتگی تحصیلی وشسازبهرسیدنجهتروانیدرون
باالتر بودنبادیگرسوياز.شودمیدانشجویان آموزشی

بهبیشترهیجانیتسهیلویژگی، هیجانیهوشسطح
وحافظهافکار،سازماندهیباتاکندمیکمکدانشجویان

مسائلباتریافتهانسجامايگونهبهحافظهمحتویات
باهیجانیتسهیلویژگیهمچنین.دنگردمواجهآموزشی
محیطبافراگیرانبهترسازشبهرفتاريمثبتتغییرات

باافرادهیجانی،شناختویژگیپرتودر.کندمیکمک
آموزشیمسائلبهتوجهافزایشربعالوهباالهیجانیهوش

ارتقايجهتثرؤمراهبردهايکارگیريبه دراهتمامو
برگامحوزهایندرموفقشکلیبهخود،تحصیلیعملکرد
سازوکارهايباهیجانیشناختاساساینبرکهداشته
بهبودبهکارآمدرویاروییراهبردهايوکنترلبینی،پیش

مطلوبیافتگی شازسبهرسیدنوتحصیلیکیفیت
کهنیزهاهیجانمدیریتویژگی.نمایدمیکمکآموزشی

بارزومفیدشکلیباالهیجانیهوشبادانشجویاندر
نمایدپیشگیريعاطفیهايبحرانبروزازتواندمیداشته

ثیرأتتحصیلیعملکردبرتواندمیخودنوبهبهامراینکه
سازماندهیگیري،پیشسازوکاربرافزون.گذاردمثبت

لحاظبهرادانشجویانپذیريسازشقدرتهیجانی
].30[بخشدمیارتقاءنیزآموزشیواجتماعی

و همکاران Zinsکه چنانی دیگرتبیینجهت ارائه در 
جوانبازهوش هیجانی داشتنتوان گفت که می،معتقدند
چرا که ،دگردبهبود عملکرد تحصیلی میباعثمختلف 

هاي با هیجانی که قادر به مواجهه هوشمندانهدانشجویان
ترند، اعتماد به نفس باالیی دارخویش هستند، خویشتن

کنند، خود دارند، براي یادگیري تالش بیشتري می
ترند و براي رسیدن به هدف و انجام وظیفه، انگیخته
کنند و در واقع با هاي خود را مهار میها و تنیدگیهیجان
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زا گري هوش هیجانی و تعدیل عوامل تنیدگیمیانجی
توانمی.]31[گردندسبب پیشرفت تحصیلی خود می

نقشتحصیلی،پیشرفتباهیجانیبراي رابطه هوش
افراد داراي هوش . قائل شدکنندگییا تعدیلمیانجی

هاي هیجانی اهمیت بیشتري هیجانی باالتر، براي واکنش
پذیري بیشتري عطافهاي خود از انقائلند، در احساس

برخوردارند، داراي حس وظیفه شناسی هستند و در جهت 
ازبرخیچنانچه]. 32[دارندپیشرفت تحصیلی گام بر می

تعییندرمداخله مستقیماندکردهمؤلفان تصریح
آنازهوش هیجانیکه(یادگیري روانشناختیهايکننده
شمار اصالحی بههايشیوهترینبخشاثراز)استجمله

].32[.رودمی
پژوهش حاضر همبستگی مثبت و از دیگر نتایج

دار مدیریت زمان با پیشرفت تحصیلی و همچنین معنی
پذیري پیشرفت تحصیلی از طریق مدیریت زمان بینیپیش
معتقد است از Hashemizadehدر همین راستا . است
مکالمات تلفنی، ؛ترین عوامل اتالف وقت عبارتند ازمهم

باطات دوستانه بیش از حد، ناتوانی در نه گفتن به ارت
هاي طوالنی که معقول دیگران و صحبتتقاضاهاي نا

کاهش این عوامل و کنترل آنها سبب ارتقاء پیشرفت 
معتقد است که Kellyهمچنین . ]33[گرددتحصیلی می

افراد داراي نمره مدیریت زمان بیشتر، نمره بهتري نیز در 
کنند و یت زندگی خود کسب میرضایت شغلی و رضا

.]34[هستند هاي تحصیلی بیشتري داراي پیشرفت
توان به نقش مدیریت زمان در در تبیین این یافته می

هاي یافتگی با موقعیتها و سازشدرك وظایف، محدودیت
چنان که دانشجویان در پرتو این . مختلف اشاره نمود

حوله را توانایی قادرند با تعیین اهداف، وظایف م
بندي کرده و به این ترتیب با افزایش ریزي و الویتبرنامه

یافتن درك دانشجویان از زمان دردسترس، بتوانند به 
صورت هدفمند و ساختاربندي شده از زمان خود استفاده 

هاي مدیریت زمان، بصیرت لذا با استفاده از روش. کنند
یابد میدانشجویان در مورد نحوه استفاده از زمان افزایش

تري مدت زمان الزم جهت انجام توانند به طور دقیقو می
چنان . وظایف را تخمین زده و به نتایج بهتري دست یابند

که در پژوهش حاضر نیز مشخص گردید دانشجویان با 
مندي بیشتر از توانایی مدیریت زمان در پیشرفت بهره

ریت بنابراین مدی. اندتحصیلی به نتایج بهتري دست یافته
شود که بر زمان ساختاري جهت پایش خود محسوب می

هاي زمان را به توان محدودیتاساس بازخورد دریافتی، می
بر پیشرفت مدیریت زمان تأثیر مثبت . حداقل رساند

چنان . قابل تبیین استنیزطور غیر مستقیمه بتحصیلی 
مدیریت زمان اند با اثرگذاري مثبت نشان دادهکه محققان

ی افراد و مشکالت شناختی و روانانالمت جسمروي س
ی ناشی از کار شناختو فشارهاي روانتنیدگی، تنیروان

توان شاهد افزایش به این ترتیب میو یابدکاهش می
و همین امر اختی آنان گردید نجسمی و روانشسالمت 

به ویژههاي مختلف زندگی افراد سبب ارتقاء عملکرد جنبه
. ]35[گرددویان میعملکرد تحصیلی دانشج

پذیري بینیهاي پژوهش حاضر پیشاز دیگر یافته
در . استمتغیر کیفیت زندگی بر اساسپیشرفت تحصیلی 

هاي لفهؤمنشان دادHezar jaribidastakiهمین راستا 
،له خستگی، عدم تمرکز، شاغل بودنکیفیت زندگی از جم

و مین بودجه کافی براي تحصیل، عدم استراحت أعدم ت
ود شعدم خواب کافی سبب افت تحصیلی دانشجویان می

نیز Astinنتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش. ]36[
کیفیت زندگی مناسب دوران نشان دادمطابقت دارد که 

دانشجویی نقش مهمی در پیشرفت تحصیلی و فرایند 
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Esraدر نتایج پژوهش.]37[دارد یادگیري دانشجویان 

Ceyhan وAykut Ceyhanکه نشان داده شده است نیز
عملکرد داراي دانشجویان داراي کیفیت زندگی بهتر 

. ]38[نیز هستند تحصیلی بهتري 
در تبیین نقش کیفیت زندگی در پیشرفت تحصیلی 

توان مطرح اند میو همکاران یافتهFlemingگونه که همان
هاي دوران دانشجویی، ها و اضطرابنمود که وجود استرس

ی پایین و شناختیت پایین محیط زندگی، سالمت روانکیف
کیفیت پایین ارتباطات و روابط اجتماعی و نیز پایین بودن 
سطح سالمت عمومی که سازنده کیفیت زندگی پایین 

د سایر عملکردهاي دانشجویان از نتوانمیاستدانشجویان 
و قرار دادهثیر أترا تحت جمله پیشرفت تحصیلی آنان 

.]39[یلی دانشجویان و یادگیرندگان گرددسبب افت تحص
به طور کلی دانشجویان با برخورداري از سطح کیفیت 

هاي اجتماعی توانند با برقراري شبکهزندگی مناسب می
بینی اهداف حمایت اجتماعی، ثبات عاطفی، پیشتر،قوي

یافتگی مؤثر با عوامل مطلوب در آینده و سازش
تحصیلی مناسبی دست زاي محیطی به پیشرفت تنیدگی

.یابند
نتایج تحلیل رگرسیون در پژوهش حاضر نشان داد که 
پیشرفت تحصیلی دانشجویان توسط دو مؤلفه از هوش 

هاي درك عواطف خود و دیگران، مهارت(هیجانی 
بندي اهداف اولویت(، سه مؤلفه از مدیریت زمان )اجتماعی
در نهایت و) ریزيها، مدیریت ارتباطات و برنامهو فعالیت

سالمت روانی و ارتباطات (ی دو مؤلفه از کیفیت زندگ
طور ه ب. بینی استبه طور معناداري قابل پیش) محیطی

هاي مشابه پژوهشسایر هاي پژوهش حاضر و یافتهکلی
بیانگر اهمیت هوش هیجانی، مدیریت زمان و کیفیت 
زندگی در ارتقاء سطح علمی و پیشرفت تحصیلی 

ساز و زمینهعنوان بهها این متغیرواستدانشجویان
.گردندمعرفی میکننده پیشرفت تحصیلی بینیپیش

عدم وجود تفاوت معنادار بین یافته دیگر پژوهش حاضر 
است دانشجویان دختر و پسر در نمره کلی هوش هیجانی 

مبنی بر عدم وجود تفاوت که با نتایج سایر مطالعات
ن دختران و پسراندار در مؤلفه هوش هیجانی بیمعنی

دادهنشانفراوانی مطالعاتهمان طور که در . استهمسو 
ازبیشترزناندرهمدلیوهیجانابرازتواناییاستشده

توجهمیزانفرديبینروابطدرهمچنینواستمردان
نتایج . استبیشتردیگرافرادهايهیجانبهزنان

هوشبودنهاي فراوانی که در آن به بیشترپژوهش
نسبت به مردان اشاره شده است با این یافته زنانهیجانی

عالوه بر این ]. 40-41[از پژوهش حاضر همسواند 
هیجانیهوشاختالفعدمبرکهدنداروجودنیزمطالعاتی
و به عنوان یافته ] 42[کنندمیداللتپسرانودختران

همچنین نتایج پژوهش حاضر حاکی . یابندمخالف نمود می
دانشجویان دختر نسبت به عملکرد آن است که از

مدیریت زمان به طور معناداري دانشجویان پسر در متغیر
و HartleyوTruemanکه با نتایج پژوهشاستبهتر 

و همکاران همسویی و مطابقت داردRavariهمچنین
]35 ،15[.

مندي رود افراد با بهرهانتظار میکلیبنديجمعیکدر
فیت زندگی مناسب، مدیریت زمان و سطح کیاز

زندگی، به هايدر مقابله با چالشهاي هیجانیتوانایی
بر این اساس پیشنهاد . موفقیت بیشتري دست یابند

هاي مشابه، به بررسی سایر با انجام پژوهششود می
یافتگی بیشتر با ها و راهبردهاي الزم جهت سازشمهارت

رداخته شود و از این تغییرات و وظایف دوره دانشجویی پ
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راه با ایجاد بسترسازي مناسب، انگیزش و توانایی الزم 
.براي یادگیري در سرتاسر عمر به دانشجویان داده شود

گیرينتیجه
رسد در میبه نظربا توجه به نتایج پژوهش حاضر 

مندي از ارویی با رویدادهاي روزمره، بهرههنگام روی
، مدیریت زمان نقش هایی مانند هوش هیجانیتوانمندي

گسترش دامنۀهیجانی،هايپاسختشخیصمؤثري در
.داردهاهیجانووقایعدربارةمناسبنگرشایجادوبینش

کننده واند توجیهتنتایج پژوهش حاضر میبنابراین 
مسئوالن در اهتمام بیشتر به متغیرهاي هوش هیجانی، 

هايریزيیت زمان و کیفیت زندگی در برنامهمدیر
.آموزشی شان باشد
تشکر و قدردانی

بدین وسیله از تمامی افرادي که در انجام این پژوهش 
.گرددمشارکت نمودند تشکر و قدردانی می
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Background and objectives: Based on previous researches and according to variety and widespread of factors

related to academic achievement, the current research aimed to study the relationship between emotional

intelligence, time management and quality of life with academic achievement among students.

Materials and Methods: This descriptive –correlative study was performed on all the students at university of

Guilan. Two hundred seven individuals were selected via multi level cluster sampling. Research tools included

emotional intelligence questionnaire, time management and World Health Organization quality of life

questionnaire. Data were analyzed using Pierson Correlation Coefficient, Stepwise Multiple Regression and T-

test.

Results: Data analysis showed that there is a meaningful relationship between emotional intelligence, time

management and quality of life with academic achievement. In addition, Stepwise regression analysis showed

that emotional intelligence, time management and quality of life significantly predict academic achievement.

Conclusions: A suitable infrastructure for students’ achievement can be achieved via training of emotional

intelligence skills, time management and promotion of students’ life quality level.
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