


دانشگاه آزاد اسالمی

واحد علوم و تحقیقات تهران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته آموزش ریاضی



تحقیقکلیات

تحقیقادبیات
تحقیقروش

تحقیقنتایجوهایافته

تحقیقهایمحدودیتوپیشنهادات



ولمسائحلویادگیریفراواناهمیتوفناوریودانشروزافزونپیشرفت

ختلفمعلومآموزشبهبیشترتوجهبهمنجرفناوریعصرپیچیدهمشکالت

درکهشده،یادگیرندگانعنوانبهآموزاندانشبرایریاضیآموزشبالخص

تهیافویژهاهمیتشناختیروانهایتوانمندیجانبههمهشناختزمینهاین

هستنددخیلتحصیلیابعاددرفردیموفقیتدرکهعواملیمیانایندر.است

.اندگرفتهقرارمطالعهوتوجهموردپیشازبیشهوش،جملهاز

درمتوسطازباالترIQیابهرهوشباافرادازبسیاریکهاستآنازحاکیومطالعاتمشاهدات
چهکهدهشپرسشاینشدنمطرحبهمنجرموضوعاین.ندارندتحصیلدرچندانیتوفیقعمل

یهیجانهوشسطحبهآیاهستند؟کنندهتعیینبهرهوشکناردردیگریمؤثرعوامل
(Intelligence Emotional)اناییتوآیاکند؟پیداارتباطشخصیهایهیجانهدایتتوانایییا

است؟مؤثرمسألهحلوتفکرتسهیلدرآنمدیریتوهیجاناتازاستفاده



موفقیتدهدمینشانتحقیقات
بهدرصد20ایحرفهزندگیهای
بهدرصد80و(IQ)هوشیبهره

.داردبستگی(EI)هیجانیهوش

هرگونهکهدادهنشانتجربه
موفقیتجملهازموفقیتی،
ازنیمتوترکیبگرودرتحصیلی،

بهرهوهیجانیهوش هایاز
.باشدمیهوشی

1995گلمن، 



یطهراببررسیبههوشی،یبهرهوهیجانهوشبررسیضمنحاضرتحقیقدر
وانیهیجهوشبروالدینتحصیالتتأثیروریاضیعملکردوهوشدواینبین

.استشدهپرداختهریاضیعملکرد



هایتهرشسایرتوسعهساززمینهتواندمیایجامعههردرریاضیاتپیشرفت
حصیلیتپیشرفتریاضیات،توسعهجهتدر.باشدجامعهآنصنعتیوعلمی
تحقیقاتومطالعات.استکردهپیداایویژهاهمیتآموزاندانشریاضی
انشدریاضیعملکردافزایشجهتدرتربیتیعلوموشناسیروانمختلف
راهانجاموخلقومشکلتعریفوشناساییتواناییهمچونعواملی،آموزان
تأثیروهمسألبامقابلهتوانحداکثرکارگیریبهبرایانگیزهوموثرهایحل

موردراییادگیرفرآیندبریادگیرندهاحساساتوعاطفیروحی،شرایطگذاری
رمؤثپیامدهایازیکیعنوانبهراهیجانیهوشواستدادهقرارخودتوجه
اً غالبکهداندمیارزشدارایپرورشیوشناختیروانهایموقعیتاغلبدر
دروبمطلنتایجکسبجهتدربهرهوشکناردرگرواسطهمتغیریعنوانبه

یرابطهیعنیشدهپیشنهادموضوعبنابراین.شودمیشناختهریاضیعملکرد
.کندمیپیدااهمیتریاضیعملکردبرهیجانیهوشوبهرهوش



تغیرمسههایرابطهبررسیتحقیقایناصلیهدف
ریاضیعملکردوهیجانیهوشوهوشیبهره
.استآموزاندانش



:اهدافًجزئیًاینًپژوهشًنیزًعبارتندًاز

وهًبررسیًتفاوتًعملکردًریاضیًدانشًآموزانًدرًدوًگر
هوشًهیجانیًباالًوًهوشًهیجانیًپایین 1

جانیًبررسیًتأثیرًسطحًتحصیالتًوالدینًبرًهوشًهی
دانشًآموزان 2

دًریاضیًبررسیًتأثیرًسطحًتحصیالتًوالدینًبرًعملکر
دانشًآموزان 3



:اینًتحقیقًدارایًششًفرضیهًمیًباشدً

هوشبین:1فرضیه
عملکردباهیجانی
آموزاندانشریاضی
داریمعنیرابطه
.داردوجود

بهرهبین:2فرضیه
هوشوهوشی
یمعنرابطههیجانی
.داردوجودداری

متغیربین:3فرضیه
عملکردوهوشیبهره

معنیرابطهریاضی
.داردوجودداری

ریاضیعملکرد:4فرضیه
هوشباآموزاندانش

ازبهترباالهیجانی
دانشریاضیعملکرد
هیجانیهوشباآموزان
.استپایین

تحصیالتسطح:5فرضیه
هیجانیهوشبروالدین
یممستقتأثیرآموزاندانش
.دارد

تتحصیالسطح:6فرضیه
یریاضعملکردبروالدین
قیممستتأثیرآموزاندانش
.دارد



ًیشود،مموجبهاانسانبینرافردیتفاوتکهاساسیویژگییکعنوانبههوشمسأله
کرد،اقداممورددراینکهکسیاولین.استبودهانسانتوجهموردپیشسالهزاراناز

.پرداختفردیتفاوًتهایگیریاندازهومطالعهبهکهبودگالتونفرانسیس

نسبرعقلیسنتقسیمازبینهروشدرهوشنمرهکهآنجاییاز
IQیا«هوشیضریب»بهآمدهدستبهنمرهمًیآمدبًهدستتقویمی
.شدمعروف

ردیًعالقهًجیمزًمکًکینًکتلًروانًشناسًآمریکاییًمانندًگالتونًانگلیسیًبهًاندازهًگیریًتفاوًتهایًف
.ًداشتًوًبهًشدتًتحتًتاثیرًاوًبود

قادانتموردبینهآلفردتوسطکتلوگالتونکارهایجملهازموجودآزموًنهایتمامیمیالدی1895سالدر
انتقادموردتندداشتأکیدحرکتیوحسیتوانایًیهایبهکهراآزموًنهاییفرانسهدرمقالهانتشاربااو.گرفتقرار
او.داردنوجودهمبستگی(هوش)ذهنیعالیتواناییوکتلوگالتونآزموًنهایبینکهداشتاظهارودادقرار

موردتداللاسوتخیل،ادراکتوجه،حافظه،نظیرذهنیترعالیتوانایًیهایبراساسبایدهوشکهکردپیشنهاد
سالدرنسیموتئودورنامبهپزشکروانیکهمراهبهبینهکهشدباعثدیدگاهاین.گیردقرارگیریاندازه
ماندهعقبکودکانشناساییبرایذهنیتکالیفانواعتهیهمأمورفرانسههمگانیآموزشوزارتطرفاز1904
سؤال30کهرا(روانیآزموناولینواقعدر)هوشآزموناولینمیالدی1905سالدرهاآنوشوندذهنی
.دادندانتشاربود،شدهتنظیممشکلبهآسانازدشواریسطحترتیببهوداشت



یاهیجانیهوشEmotional IntelligenceاختصاربهکهEIگفته
مًینامند،EQیا«هیجانیهوشضریب»راآنارزیابیمعیارمعموال ومًیشود

وخودهیجاناتمدیریتوسنجشادراک،مهارتیاظرفیتتوانایی،به
.داردداللتدیگران،

اندکردهتعریفصورتاینبهراآنوکردهمعرفیراهیجانیهوشجدیدمفهوممایروسالووی:
دایتهبرایاطالعاتاینازاستفادهوهاآنبینتمایزودیگرانوخودهایهیجانشناساییتوانایی
.فرداعمالوتفکر

مغز،مورددرجالبیاطالعاتهیجانی،هوشعنوانتحتخودکتابانتشاربا(1955)گلمندانیل
(انیهیجهوش)شخصیبینوشخصیهایتواناییکهداشتاعتقاداو.کردعرضهرفتارواحساسات

.استافرادایحرفهواجتماعیشخصی،هایموفقیتدربیشتریاهمیتدارایIQبهنسبت

ًدرًعيینًکهًافرادًمیًتوانندًهوشًعمومیًباالییًداشتهًباشندًواُنًبیانًمیًکند-دکترًبار1985درًسال
.ًاًاثرًداشيتنداُنًیکًسریًعواملًراًشناساییًکردًکهًبرًآنًموفقیتًه-باًاینًفرضیه،ًبار.ًحالًموفقًنباشند

یًنامهاینًابزارًپرسشنامهًایًبودًکيهًبيهًپرسشي.ًویًابزاریًبرایًارزیابیًآنًعواملًایجادًکردپسًازًآن،
.مشهورًاست (I-EQ)اُن-هوشًهیجانیًًبار



ً(1380ً)زارع

ً(1380)رحیمًزاده

ً(1384)ًذوقی

(1386)دکترًزهراًکار

ً(1388)رحمانیانًکوشککی

(1991)الیاسًوًهمکارانش

ً(2004)پارکروًهمکاران

ً(2004)ًپتریدزًوًهمکاران

(2006ًً)پارکرًوًهمکاران

(2007ًً)کنتًوًنواک

ًوًهمکاران(2012ً)عزیزیًیاهایا





ران،ًدرًاینًتحقیقًحجمًنمونهًبراساسًفومولًکوک
.نفرًبهًدستًآمد318

.ًتاس«ًطبقهًای»روشًنمونهًگیریًدرًاینًتحقیقً
جهتًانتخابًنمونهًبهنجار،ًًجامعهًآماریًميوردً
ه،ًتحقیقًراًازًلحاظًطبقهًاجتماعیًبيهًسيهًدسيت

،ًمرکيز8ًدبیرستانًهيایًواقيعًدرًبياالیًمنطقيهً
تقسيیمًميیًکنيیمًوًبيه8ًوًپایینًمنطقيه8ًمنطقه

نتخابًتصادفًازًهرًدستهًیکًدبیرستانًدخترانهًا
میًشيودًوًدرًنهایيتًدانيشًآميوزانًپایيهًاولً

قیيقًمتوسطهًیًاینًدبیرستانًهاًنمونهًیًایينًتح
.میًباشند



مه پرسشنا( الف
هوش هیجانی 

اُن -بار

:زًابزارًتحقیقًبرایًجمعًآوریًاطالعاتًازًافرادًنمونهًعبارتندًا

هوش ( ب
آزمای ریون

یریگاندازهبرایاُن-بارهیجانیهوشپرسشنامهازتحقیقایندر
ایدارپرسشنامهایناستشدهاستفادهآموزاندانشهیجانیهوش

ایدرجه5مقیاسیکرویدرآزمونهایپاسخکهاستسؤال90
امالکومخالفمحدودی،تاموافقم،موافقم،کامال)لیکرتردیفدر

.استشدهتنظیم(مخالفم

ریونهوشیآزمونازهوشیبهرهگیریاندازهوسنجشمنظوربه
.استشدهاستفاده(ریونآزمایهوش)

یریاضعملکردبررسیجهتهمچنین
نیمریاضینمراتازآموزاندانش
1390-1391تحصیلیسالاولسال

.استشدهاستفاده



(رویدادیپس)مقایسًهای-علینوعازتحقیقاین
وودهبگذشتًهنگرمقایسًهای،-علیتحقیقکه.است
.ردبپیاحتمالیعلتبهمعلولازکهداردآنبرسعی



معجهایدادهتحلیلوتجزیهبرایحاضر،تحقیقدر
اطیاستنبآماروتوصیفیآماربخشدوازشدهآوری
رداستفادهموردآماریافزارنرم.استشدهاستفاده

.باشدمیSPSSافزارنرمتحقیق،این



پدر

مادر

0

50

100

دیپلم و زیر دیپلم
باالتر از دیپلم

پدر

مادر

ندرصدًفراوانیًپاسخگویانًبرًحسبًمیزانًتحصیالتًوالدی

درصدًازًدانشًآميوزانًدارای59/4ًهمانگونهًکهًدرًنمودارًمشاهدهًمیًشودً
درصيدًنیيزًدارایًپيدرانیًبيا40/6ًپدرانیًباًتحصیالتًدیپلمًوًزیرًدیپلمًوً

درصدًازًمادرانًدانيشًآميوزان66ًهمچنینً.ًتحصیالتًباالترًازًدیپلمًهستند
بياً.ًددرصدًنیزًتحصیالتًباالترًازًدیپلمًدارن36تحصیالتًدیپلمًوًزیرًدیپلمًو

یالتًتوجهًبهًجدولًباالًتعدادًبیشتریًازًوالدینًدانيشًآميوزانًدارایًتحصي
.دیپلمًوًزیرًدیپلمًهستند



شاخصًهایًآماری
دانشًآموزان

حداقلًنمرهًفراوانی
اکتسابی

حداکثرًنمرهً
اکتسابی

انحرافًنمیانگی
معیار

720154/171نفر318اننمرهًریاضیًپاسخگوی

شاخصًهایًآماری
دانشًآموزان

حداقلًنمرهًفراوانی
اکتسابی

حداکثرًنمرهً
اکتسابی

انحرافًمعیارمیانگین

هیجانینمرهًهوشً
پاسخگویان

250360303/4526/571نفر318

شاخص های آماری
دانش آموزان

حداقل نمره فراوانی
اکتسابی

حداکثر نمره
اکتسابی

انحراف معیارمیانگین

81115101/754/980نفر318نمره بهره هوشی پاسخگویان



آزموننامهتعدادًسؤاالتًپرسشمقدارًآلفایًکرونباخ

هوشًهیجانی0/8590

بهرهًهوشی0/92439



:استزیرفرضآزمونانجامهدفتحقیقیهادادهبودننرمالبررسیبرای

.هستندنرمالهاداده:صفرفرض
.نیستندنرمالهاداده:مقابلفرض

P-ًنمراتًآزمونمقدار

عملکردًریاضی0/250ً
اُن-هوشًهیجانیًبار0/308
بهرهًهوشی0/651

0/05مقدارًهيایًموجيودًازً-Pباًتوجهًبهًنتایجًبدستًآمدهًدرًآزمونًکولموگروفًاسمیرنف،
آزميونًهيایًنًازبنيابرای.ًبنابراینًفرضیهًصفرًپذیرفتهًیعنیًنمراتًنرميالًهسيتندبزرگترًاست،

.پارامتریکًاستفادهًمیًکنیم

نتایجًنرمالًسنجیًنمراتًتحقیق



.بینًهوشًهیجانیًوًعملکردًریاضیًدانشًآموزانًرابطهًمعنیًداریًوجودًندارد:ًفرضًصفر

.بینًهوشًهیجانیًوًعملکردًریاضیًدانشًآموزانًرابطهًمعنیًداریًوجودًدارد:ًفرضًمقابلً

گیهمبستضریبازآموزاندانشریاضیعملکردوهیجانیهوشبینمعناداریرابطهوجودعدمیاوجودبررسیبرای
فرضبنابراین،(0/000<0/05)است0/05ازکمترمقدار-pشودمیمشاهدهزیرجدولدرکههمانطور.شداستفادهپیرسون

از.شودمیردصفرفرضوتائیدآنهاریاضیعملکردوآموزاندانشهیجانیهوشبیندارمعنیرابطهوجودبرمبنیمقابل
بینقویومستقیمایرابطهپس،(=0/851r)استیکمثبتبهنزدیکعددیآمدهبدستپیرسونهمبستگیضریبکهآنجا

.داردوجودآموزاندانشریاضیعملکردوهیجانیهوش

معیارانحرافًمیانگینفراوانیمتغیرهاآماریهایًشاخصً
r

یًضریبًهمبستگ
پیرسون

p-ًمقدار

303/4526/571نفر318هوشًهیجانی
0/8510/000 154/171نفر318عملکردًریاضی

رابطهًبینًهوشًهیجانیًوًعملکردًریاضیًدانشًآموزان



بینهکدهدمینشاناولفرضیهازحاصلنتایجبررسیحاضر،تحقیقدر
ومستقیمایرابطه یآموزاندانشریاضیعملکردوهیجانیهـوش

تمثبعددبهپیرسونضریبمقداربودننزدیکوداردوجودمعنی داری
دعملکروهیجانیهوشبینیرابطهبودنقویازحاکی،(=0/851r)یک

هوشچههرکهگفتتوانمیاطمینان،درصد95باکهاستریاضی
.ستابهترنیزریاضیدرهاآنعملکردباشد،باالترآموزاندانشهیجانی

 قدند که آنها معت. رابطه بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی را بررسی کردند( ۲004) پارکر و همکاران
.هوش هیجانی رابطه نیرومند و معنادار با پیشرفت تحصیلی دارد

آموزان،انشدریاضیعملکردبرتأثیرگذارهایمؤلفهازیکیگرفتنتیجهتوانمیبنابراین
اضیریعملکردافزایشدرتوانمیآموزان،دانشهیجانیهوشافزایشباکهاستهیجانیهوش

.برداشتمثبتگامیآنها



.بینًبهرهًهوشیًوًهوشًهیجانیًدانشًآموزانًرابطهًمعنیًداریًوجودًندارد:ًفرضًصفر

.بینًبهرهًهوشیًوًهوشًهیجانیًدانشًآموزانًرابطهًمعنیًداریًوجودًدارد:ًفرضًمقابلً

شودمیاهدهمشزیرجدولدرکههمانطورکهشدهاستفادهپیرسونهمبستگیضریبازمعناداریبررسیبرای
p-بهرهبیندارمعنیرابطهوجودعدمبرمبنیصفرفرضبنابراین،(0/000<0/05)است0/05ازکمترمقدار

تگیهمبسضریبکهاینبهتوجهباهمچنین.شودمیپذیرفتهمقابلفرضوردهیجانی،هوشوهوشی
وآموزاندانشهوشیبهرهبینمستقیمایرابطهپس،(=0/161r)استمثبتعددیآمدهبدستپیرسون

.داردوجودهیجانیهوش

معیارانحرافًمیانگینفراوانیمتغیرهاآماریهایًشاخصً
r

مقدار-Pرسونضریبًهمبستگیًپی

101/574/980نفر318بهرهًهوشی
0/1610/000 4303/4526/571نفر318هوشًهیجانی

رابطهًبینًبهرهًهوشیًوًهوشًهیجانیًریاضیًدانشًآموزان



نًبهيرهًهرًچندًرابطيهًایًمثبيتًبيی،درًبررسیًفرضیهًدومًطبقًنتایج
هوشیًدانشًآموزانًوًهوشًهیجانیًبهًدستًآمدًوليیًبياًتوجيهًبيهً

،ًرابطيهًیً(=0/161r)مقدارًضریبًهمبسيتگیًپیرسيونًایينًرابطيهً
وشيیًعاميلًبنابراینًباًتوجهًبهًتحقیقًحاضر،ًبهرهًه.ضعیفیًمیًباشد

.قویًجهتًباالًبردنًهوشًهیجانیًنیستً

(1387)آسیائیونریمانیآقاجانی،و(2004)تایکیپوهربرتپژوهشنتایًجبایافتهاین
همسوعادی،دانًشآموزانازتیزهوشدانًشآموزانهیجانیهوًشبودنباالتربرمبنی
.است



.بینًبهرهًهوشیًوًعملکردًریاضیًدانشًآموزانًرابطهًمعنیًداریًوجودًندارد:ًفرضًصفر

.بینًبهرهًهوشیًوًعملکردًریاضیًدانشًآموزانًرابطهًمعنیًداریًوجودًدارد:ًفرضًمقابلً

یهمبستگضریبازآموزاندانشریاضیعملکردوهوشیبهرهبینمعناداریرابطهوجودعدمیاوجودبررسیبرای
فرضبنابراین،(0/000<0/05)است0/05ازکمترمقدار-pشودمیمشاهدهزیرجدولدرکههمانطور.شداستفادهپیرسون

ریبضچونوشودمیپذیرفتهآموزاندانشریاضیعملکردوهوشیبهرهبیندارمعنیرابطهوجودبرمبنیمقابل
یریاضعملکردوهوشیبهرهبینمستقیمایرابطهبنابرایناست(=0/596r)مثبتعددیشده،محاسبهپیرسونهمبستگی

.داردوجودآموزاندانش
رابطهًبینًبهرهًهوشیًوًعملکردًریاضیًدانشًآموزان

معیارانحرافًمیانگینفراوانیمتغیرهاآماریهایًشاخصً
r

مقدار-Pسونپیرهمبستگیضریبً

101/754/980نفر318بهرهًهوشی
0/5960/000 154/171نفر318عملکردًریاضی



هًبيینًدرًتحقیقًحاضر،ًبررسیًنتایجًحاصلًازًفرضیهًسومًنشانًمیًدهيدًکي
ودًمتغیرًبهرهًهيوشیًوًعملکردًریاضیًدانشًآموزانًرابطيهًایًمسيتقیمًوجي

نًدرصدًاطمینانًمیًتوانًگفتًکهًهرًچهًبهرهًهوشیًدانشًآموزا95داردًوًباً
.باالترًباشد،ًعملکردًآنًهاًدرًدرسًریاضیًنیزًبهترًاست

وهوشنمرهبیًنهمبستگیکهمًیدهدنشان(1982)بلومتوسطشدهجمًعآوریشواهد
.است+0/50حدوددرحسابیاخواندندرپیشرفتنمره

اتریاضیوطبیعیعلومنظیردروسییادگیریکهاستدادهنشان(1991)کالینهایپژوهش
هستندقیمنطهایاستنباطدراطالعاتکاربردتواناییوانتزاعیاستداللتواناییمستلزمکه

.دارندهوشهایآزموننمراتبارارابطهبیشترین

هوشبینابطهرکهداشتتوجهبایداما.استمؤثرریاضیعملکردبرهوشیبهرهمتغیرگفتتوانمیپس
.استریاضیعملکردوهوشیبهرهبینرابطهازنیرومندتربسیارریاضیعملکردوهیجانی



اًهيوشًبینًمیانگینًنمراتًعملکردًریاضیًدانشًآموزانًبینًدوًگروهًدانشًآميوزانًبي:ًفرضًصفر
.هیجانیًباالًوًدانشًآموزانًباًهوشًهیجانیًتفاوتًمعناداریًوجودًندارد

اًهيوشًبینًمیانگینًنمراتًعملکردًریاضیًدانشًآموزانًبینًدوًگروهًدانشًآموزانًبي:ًفرضًمقابلً
.هیجانیًباالًوًدانشًآموزانًباًهوشًهیجانیًتفاوتًمعناداریًوجودًدارد

فرضبافوقفرضآزمونانجامبرایبنابرایناست،0/05ازکمترآمدهدستبهمقدار-pزیرجدولدرلونآزموننتایجبهتوجهبا
.شودمیانجامآزمونها،واریانسنابرابری

مبنیصفرفرضبنابراین،(0/000<0/05)است0/05ازکوچکترآمدهدستبهمقدار-pجدول،درهاواریانسنابرابریسطربهتوجهبا
دانشریاضیعملکردنمراتمیانگینکهشودمیمشاهدههمچنین.شودمیرد0/05داریمعنیسطحدرگروهدوهایمیانگینبرابریبر

تفاوتبنابراین.باشدمیپایینهیجانیهوشباآموزاندانشریاضیعملکردنمراتمیانگینازبیشباالهیجانیهوشباآموزان
باانآموزدانشبهنسبتباالهیجانیهوشباآموزاندانشکلیطوربهگفتتوانمیاطمیناندرصد95باوبودهدارمعنیهامیانگین
.دارندبهتریریاضیعملکردپایینهیجانیهوش

هایًآماریشاخصً

گروه

داریًنمونهًمستقلًبرایًبررسیًمعناآزمونًتوصیفیآمارً
تفاوتًمیانگینًها

لونًبرایًبررسیًآزمونً
برابریًواریانسًها

اطمینانفاصلهً

نمراتمیانگینًفراوانی
عملکردًریاضی

پایینکرانًباالکرانًمقدار-FPمقدار-Pآزادیدرجهtًمعیارانحرافً

برابریًواریانسًهافرضً

دانشًآموزانًباًهوشًهیجانیً
15918/2179103/1(>304/5)باالً

12/5013160/000

14/8860/000

7/45465/4134 دانشًآموزانًباًهوشًهیجانیً
15911/8732233/3(<304/5)ًپایینً

عدمًبرابریًواریانسفرضً
ها

دانشًآموزانًباًهوشًهیجانیً
15918/2179103/1(>5/304)باالً

12/501258/4270/0007/45735/4106 دانشًآموزانًباًهوشًهیجانیً
15911/8732233/3(<304/5)ًپایینً



ًنتایجًحاصلًازًبررسیًفرضیهًچهارمًنشيانًميیًدهيدًکيه
برایًگروهًهيایًمسيتقلًوًدرً tفرضیهًچهارمًبهًکمکًآزمونً

تیيبًبدینًتر.ًموردًتائیدًقرارًگرفتهًاست0/05سطحًمعناداری
میانگینًنمراتًعملکردًریاضیًدانيشًآميوزانًبيینًدوًگيروه
دانشًآموزانًباًهوشًهیجانیًباالًوًدانيشًآميوزانًبياًهيوشً

تيوانًبنابراینًمی.هیجانیًپایینًدارایًاختالفًمعناداریًاست
تًبيهًگفتًبهًطورًکلیًدانشًآموزانًباًهوشًهیجانیًباالًنسب

دانشًآموزانًباًهوشًهیجانیًپيایینًدارایًعملکيردًریاضيیً
.بهتریًهستند

ًوً(2001ً)وًسالوویًوًمایر،ًپرکینس(1380ً)نتیجهًفوقًباًنتایجًپژوهشًزارع
هارمًکهًتائیدیًبرًنتایجًفرضیهًچهماهنگًاستً(2004ً)همچنینًپتریدًوًهمکارانً

.میًباشد

یعنی–دارندباالتریهیجانیهوشکهآموزانیدانشاستحاکیاینبرشواهد
دیگراناحساساتوکنندمیهدایتشناسند،میخوبیبهرااحساساتشانکهکسانی

نیزانشریاضیعملکرددر–کنندمیبرخوردآنبااثربخشیطرزبهودرکنیزرا
.ترندموفق



االترًازًبینًمیانگینًنمراتًهوشًهیجانیًدانشًآموزانیًکهًوالدینًآنًهاًتحصيیالتًبي:ًفرضًصفر
داریًوجيودًدیپلمًدارندًباًمیانگینًدانشًآموزانیًکهًوالدینًدیپلمًیاًزیرًدیپلمًدارند،ًتفياوتًمعنيا

.ندارد
االترًازًبینًمیانگینًنمراتًهوشًهیجانیًدانشًآموزانیًکهًوالدینًآنًهاًتحصيیالتًبي:ًفرضًمقابل

داریًوجيودًدیپلمًدارندًباًمیانگینًدانشًآموزانیًکهًوالدینًدیپلمًیاًزیرًدیپلمًدارند،ًتفياوتًمعنيا
.دارد

است،0/05ازکمترآمدهدستبهمقدارهای-p،16-4و15-14،4-4جداولدرلونآزموننتایجبهتوجهبا
.شودمیانجامآزمونها،واریانسنابرابریفرضبافوقفرضآزمونانجامبرایبنابراین

است0/05ازکوچکترآمدهدستبههایمقدار-pشده،ذکرهایجدولدرهاواریانسنابرابریسطربهتوجهبا
صفرفرضوپذیرفته0/05داریمعنیسطحدرگروهدوهایمیانگیننابرابریبرمبنیمقابلفرض،(0/000<0/05)
.شودمیرد

باوالدینیکهآموزانیدانشهیجانیهوشنمراتمیانگینشودمیمشاهدهمذکورهایدرجدولکههمانطور
زیریایپلمدشان،والدینکهاستآموزانیدانشدرنمراتاینمیانگینازبیشتردارند،دیپلمازباالترتحصیالت

دانشکهگفتتوانمیاطمیناندرصد95باوبودهدارمعنیهامیانگینتفاوتبنابراین.باشدمیهستند،دیپلم
کهآموزانیدانشبهنسبتباالتریهیجانیهوشهستند،دیپلمازباالترتحصیالتباوالدینیدارایکهآموزانی
.برخوردارندهستند،دیپلمزیریادیپلمهاآنوالدین

میًپردازیمدرًاینًتحقیقًفرضیهًپنجمًدرًسهًمرحلهًبررسیًشدهًکهًدرًاینًجاًبهًطورًکلیًبهًبیانًآن.





oالتًبياالترًبینًمیانگینًنمراتًعملکردًریاضیًدانشًآموزانیًکهًوالدینًآنًهاًتحصی:ًفرضًصفر
یپلمًدارنيد،ًازًدیپلمًدارندًباًمیانگینًنمراتًعملکردًریاضیًدانشًآموزانیًکهًوالدینًدیپلمًیاًزیرًد

.تفاوتًمعناداریًوجودًندارد
oالتًباالترًبینًمیانگینًنمراتًعملکردًریاضیًدانشًآموزانیًکهًوالدینًآنًهاًتحصی:ًفرضًمقابل

یپلمًدارنيد،ًازًدیپلمًدارندًباًمیانگینًنمراتًعملکردًریاضیًدانشًآموزانیًکهًوالدینًدیپلمًیاًزیرًد
.تفاوتًمعناداریًوجودًدارد

بنابرایناست،0/05ازکمترآمدهدستبهمقدارهای-p،19-4و18-17،4-4جداولدرلونآزموننتایجبهتوجهبا
.شودمیانجامآزمونها،واریانسنابرابریفرضبافوقفرضآزمونانجامبرای

است0/05ازکوچکترآمدهدستبههایمقدار-pشده،ذکرهایجدولدرهاواریانسنابرابریسطربهتوجهبا
صفرفرضوپذیرفته0/05داریمعنیسطحدرگروهدوهایمیانگیننابرابریبرمبنیمقابلفرض،(0/000<0/05)
.شودمیرد

ابوالدینیکهآموزانیدانشریاضیعملکردنمراتمیانگینکهشودمیمشاهدهمذکورهایدرجدولکههمانطور
زیریاپلمدیها،آنوالدینکهاستآموزانیدانشدرنمراتاینمیانگینازبیشتردارند،دیپلمازباالترتحصیالت

دانشکهگفتتوانمیاطمیناندرصد95باوبودهدارمعنیهامیانگینتفاوتبنابراین.باشدمیهستند،دیپلم
زیریادیپلمهاآنوالدینکهآموزانیدانشبهنسبتهستند،دیپلمازباالترتحصیالتباوالدینیدارایکهآموزانی
.دارندبهتریریاضیعملکردهستند،دیپلم

میًپردازیمدرًاینًتحقیقًفرضیهًششمًدرًسهًمرحلهًبررسیًشدهًکهًدرًاینًجاًبهًطورًکلیًبهًبیانًآن.





اتًپیشنهاد
یتحقیقات

اتًپیشنهاد
کاربردی

تهرانًانجامًشدهًکهًپیشنهادًمیًشودًدرًمنياطقًوًشيهرهای8ًاینًتحقیقًدرًمنطقهً•
.دیگرًنیزًانجامًپذیرد

پایيهًهيایًاینًتحقیقًبرایًسالًاولًمتوسطهًصورتًپذیرفتهًکهًشایستهًاسيتًدر•
.دیگرًتحصیلیًهمًانجامًشود

ویًدانشًاینًتحقیقًبرًرویًدانشًآموزانًدخترًانجامًشدهًکهًپیشنهادًمیًشودًبرًر•
.آموزانًپسرًنیزًانجامًشود

دگیریًدرًتحقیقاتًآیندهًعواملًمؤثرًدیگرًبرًافزایشًهوشًهیجانیًدرًآموزشًوًیا•
.ریاضیًموردًبررسیًقرارًگیرد

آنEQًدانشًآموزان،IQًبهًمسؤلینًآموزشًوًپرورشًپیشنهادًمیًشودًدرًکنارًمحاسبهً•
.هاًنیزًمحاسبهًوًدرًاختیارًمعلمانًوًمشاورانًوًحتیًوالدینًآنًهاًقرارًدادهًشود

درًتشکیلًکالسًهایًضمنًخدمتًجهتًتبیینًوًتوضیحًهوشًهیجيانیًوًاهمیيتًآن•
.یادگیریًبرایًمسؤلین،ًمدیران،ًمشاورانًوًمعلمان

یًآنًتشکیلًکالسًهایًفوقًبرنامهًبرایًدانشًآموزانًدرًراستایًافزایشًهيوشًهیجيان•
.ها
وًتشکیلًجلساتًباًوالدینًدانشًآموزانًدرًجهيتًتبیيینًوًتوضيیحًهيوشًهیجيانی•

.اهمیتًآنًدرًموفقیتًتحصیلیًدانشًآموزان



قیقیتحپسرآموزاندانشرویوبودهدخترآموزاندانشبهمحدودتحقیقاین
.استنگرفتهصورت

آموزدانشاختیاردرراالزمزمانهاآزموناجرایبرایمدارساجراییعوامل
.دادندنمیقرار



یًمیسيرًبیًتردیدًانجامًاینًتحقیقًدرًسایهًالطافًایزدًمنانًوًباًمساعدتًعزیزان
انًگردیدًکهًدرًاینجاًالزمًمیًدانمًمراتبًسپاسًوًقدردانیًخویشًراًتقيدیمًشي

.ًنمایم

بهبودًکیفيیًکهًنقطهًنظراتًارزشمندشانًمساعدتیًبزرگًدردکتررستمیًوًدکترًتوفیقًجنابًآقایً•
.ًًکمالًتشکرًوًقدردانیًراًدارم.ًکارًبود

انهًراهنماییمًکهًدرًتمامًمراحلًتحصیلًوًتحقیقًدلسوزدکترًبهزادیاستادًگرانقدرمًجنابًآقایً•
.گزارمممنونًوًسپاس.ًمراًآموختًکهًبرایًرسیدنًهموارهًدرًتکاپوًباشم.ًکردًوًصبورانهًیادمًداد

ميوزشًکهًخودًنهًتنهاًازًصاحبنظرانًآدکترشاهورانیاستادًگرانقدرًوًصاحبًنظرًجنابًآقایً•
ودًعمالًبهًریاضیًبلکهًبهًتمامًمعناًیکًسرمایهًآموزشًریاضیًهستندًوًآنچهًراًکهًبایدًوًالزمًب

.صمیمانهًممنونًوًسپاسگزارم.ًمنًآموختند

بودندمنمشوقوهمراههموارهکهعزيزمهمسرازتشکربا




