
 

Journal of New Approaches in Educational Sciences(JNAES) Original Article 

Spring-2021, Volume 3, No 1 DOI:    10.22034/NAES.2020.257912.1069 

ISSN: 2716-9766 
GrossMark 

 

Investigating Relation between Computer Games and 

Emotional Intelligence with Academic Achievement 

Secondary School Students in Kerman City 

 

Sahar Avazpour Moshiri
1*

 

1 Graduate of Master of Clinical Psychology 

* Corresponding author: Graduate of Master of Clinical Psychology 

 

Received: 2020-11-18  Accepted: 2020-11-30 

 

Abstract 

InvestigatingRelation betweencomputer gamesandEmotional Intelligence with Academic 

Achievement Secondary school students in the Kerman city.The purpose of this study is to 

investigate the relationship between computer games and emotional development with the 

academic progress of high school students in Kerman.In terms of purpose, this research is one 

of the applied researches and in terms of research method, it is descriptive in the way of 

correlation.The statistical population of this study includes all first grade high school students 

in District 1 of Kerman, 2069 people.A sample of 324 people was selected through Morgan's 

table.The data collection tools include two questionnaires of 18 computer game questions 

with a reliability of 09 and a questionnaire of 39 emotional intelligence questions with a 

reliability of 0.87 as well as final scores at the end of the school year.Descriptive statistics 

(table and statistical chart) and inferential statistics (Pearson correlation coefficient) were used 

to analyze the data.The results indicate that there is a direct but inverse relationship between 

computer games and students' academic achievement, so that with increasing computer 

games, academic achievement decreases.The results also showed that there is a positive and 

significant relationship between emotional intelligence and its components with academic 

achievement.Therefore, according to the results of the research, it is suggested that parents 

and school officials strengthen the grounds for increasing emotional intelligence for students 

and provide conditions to reduce inappropriate computer games by children. 
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 چکیده

وهوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسطه شهرکرمان  هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین بین بازیهای رایانهای
است. این تحقیق از لحاظ هدف جز تحقیقات کاربردی و از نظر روش، تحقیق توصیفی به شیوه همبستگی است. جامعه ی آماری این 

ریق جدول مورگان نمونه ای به حجم نفراستکه از ط8180شهرکرمان به تعداد 0تحقیق شامل کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه اول ناحیه 
سوالی هوش 30و پرسشنامه 10سوالی بازی های رایانه ای با پایایی 00نفر انتخاب شد .ابزار جمع آوری داده ها شامل دو پرسشنامه380

ی توصیفی )جدول و وهمچنین نمرات نهایی پایان سال تحصیلی می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آماره ها1600هیجانی با پایایی 
نمودار آماری( و آماره های استنباطی )ضریب همبستگی پیرسون( ، استفاده شده است.نتایج پژوهش حاکی از این است که بین بازی های 

فت رایانه ای وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه مستقیم ولی معکوس برقرار است به طوری که با افزایش انجام بازیهای رایانه ای پیشر
تحصیلی کاهش می یابد.همچنین نتایج نشان داد بین هوش هیجانی ومولفه های آن با پیشرفت تحصیلی رابطه ای مثبت ومعناداری برقرار 

.بنابراین با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد میگردد که، والدین ومسئولین مدارس زمینه های افزایش هوش هیجانی را برای دانش  است
 .وشرایطی را فراهم نمایند تا بازیهای نامناسب رایانه ای توسط فرزندان کاهش یابدآموزان تقویت 

 

 یلیتحص یشرفتو پ یجانی،هوش ه ای، یانهرا های یباز واژگان کلیدی:

 تمامی حقوق نشر برای فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی محفوظ است.

 

 

 مقدمه . 1

مهم در  یها از شاخص یکیدانش آموزان  یلیتحص یشرفتپ
نظام در  ینا یها آموزش و پرورش است تمام کوشش یابیارز

 ی. به عبارتشود یم یامر تلق ینواقع جامه عمل پوشاندن به ا
نظام آموزش و پرورش به رشد و تکامل  یژهجامعه و به و یگر،د

عالقه مند و  امعهآنان در ج یگاهدانش آموزان و جا یزآم یتموفق
نسبت به آن نگران هستند و انتظار دارند کودکان و دانش 

 ی،عاطف ی،اعم از ابعاد شناختآموزان در جوانب گوناگون 

 یدآن چنان که با ها ییها و توانا کسب مهارت یتی،شخص
 .[0] یابند یو تعال یشرفتپ
 یها مالک یناز مهمتر یکی یادگیرندگان یلیتحص یشرفتپ

 یزدانش آموزان ن ی. براشود یعملکرد معلمان محسوب م یابیارز
ورود به  یها برا آن یعلم یبها یمعرف توانا یلیمعدل تحص

 ینباالتر است؛ بنابرا یلیکار و اشتغال و مقاطع تحص یایدن
خود را بر شناخت  یها از پژوهش یاریبس یتیپردازان ترب یهنظر

 یاز طرف. [8]اند تمرکز کرده یلیتحص یشرفتعوامل مؤثر بر پ
ها و  زمان ی، طیطو شرا ها ینهبر حسب علل، زم یباز یدهپد



 

 فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی 

 

60 

مختلف، به لحاظ ساختار، محتوا و کارکرد اثر،  یها مکان
 یمهن اساس، از نیبه خود گرفته است. بر ا یگوناگون یها شکل

در  ها یشرفتو همراه و همگام با تحوالت و پ یستمدوم قرن ب
و متفاوت  یدجد هایی یو اسباب باز ها یباز یکی،الکترون یعصنا

 های یباز» با گذشته، پا به عرصه وجود گذاشته که اصطالحاً
 .شود یم یدهنام ای یانهرا

 کند یم یفاکودکان ا یدر زندگ ینقش مهم یانهرا یامروزه فناور
 ای یانهرا های یاست باز یشنقش در حال افزا ینو به سرعت ا

از  یاریبس یبرا یفراغت یها و هسته برنامه یحتفر ینتر محبوب
 های یباز یرمختلف در جوام عمدرن است. تأث ینافراد در سن

دانشمندان،  یندر سه دهه گذشته موضوع بحث ب ای یانهرا
ها، مورخان، روانشناسان و  رسانه یان،توسعه دهندگان، دانشگاه

 یشو افزا ها یباز ینروز افزون ا یدجامعه شناسان بوده است. تول
شده است  ها یباز ینا یتمحبوب یشآنها، سبب افزا یچیدگیپ

و از جمله  یفرهنگ یمحصوالت ای، یانهرا یدیوییو های یباز
 یاجتماع یترو اهم ینو از ا روند یبه شمار م نیهمگا یها رسانه
گام  یناز کودکان و نوجوانان نخست یاریبس یدارند و برا یفراوان

 .روند یبه شمار م یانهرا یورود به جهان فناور
که مرتبط  باشد یم یجنبه از شناخت اجتماع یک یجانیهوش ه

پردازش احساسات است استعداد در ارتباط  یبا استعداد فرد برا
 توان یم یبطور کل باشد یم یگرانبا احساسات خود شخص و د

کنترل خود،  یگران،با د ینهباعث ارتباط به یجانیگفت هوش ه
 ی،درون فرد یها و مهارت گردد یم یزندگ یبرا یزهتطابق و انگ

 یاسترس و خلق و خو یریتمد یری،سازش پذ ی،فرد ینب
افراد را در  ییسطح کارآ تواند یو م دهد یم یشرا افزا یعموم

اساس  یندهد بر هم یشافزا یو تخصص یلیتحص ینهزم
 های یتعوامل موفق یناز مهمتر یجانیهوش ه یها مهارت

 .گردد یمحسوب م یو خانوادگ یشغل
 شیپ یباورند که برا ینبر ا یجانیامروزه طرفداران هوش ه

 ینسبت به هوش عموم یجانیهوش ه ی،عملکرد فرد ینیب
 یکپارچهنوع واحد و  یکدارد. گاردنر معتقد است  یشتریتوان ب

، بلکه کند یم ینرا تضم یدر زندگ یتکه موفق یستهوش ن
در  فرد یتاز هوش وجود دارد که سبب موفق یعیوس یفط
که  یندانستن ا ین. بنابر اشود یم یمختلف زندگ های یطهح

است که  یمعن یناست، تنها به ا یممتاز یلفارغ التحص یشخص
موفق بوده  یاربس شود یم یدهکه با نمره سنج ییها او در جنبه

چه  یزندگ های یبکه او به فراز و نش یناست، اما در باره ا
 ی. در نظام آموزش یدگو یبه ما نم یزی، چدهد ینشان م یواکنش

 یدتاک یلیتحص ییمشکل وجود دارد که صرفاً بر توانا ینا یزما ن
 یکه ب یاز صفات یا مجموعه یعنی یجانیو هوش ه شود یم

چرا  شود یانگاشته م یدهدارند، ناد یتاندازه در سرنوشت افراد اهم

از عوامل  یجانیو ه یاجتماع های یستگیو شا ها یکه توانمند
. شوند یمحسوب م ییلتحص یتگذار بر موفق یرکننده و تأث یینتع

متوسط و هوش  یبا داشتن هوش عموم یافراد ینبنابر ا
 یهستند که هوش عموم یموفقتر از کسان یلیباال خ یجانیه

 ینیب یشپ یجانیدارند. پس هوش ه یینپا یجانیباال و هوش ه
و نحوه برخورد مناسب با  یافراد در زندگ یتکننده موفق

 یناند که ب فرض ینبر ااز پژوهشگران  یاریها است. بس استرس
و عملکرد مؤثر در تطابق با اقتضائات روزمره  یجانیهوش ه

 یینعامل مؤثر و تع یجانیوجود دارد. هوش ه یوندپ یزندگ
در مدرسه و  یتمانند موفق یواقع یزندگ یندهایکننده در برآ

 یو به طور کل یشخص ینب وابطدر شغل و ر یتموفق یل،تحص
( 811۲) 0باشد االونیس و الونیس یسالمت م یدر کنش ور

باال همبسته  یباال با سالمت عموم یجانیکه هوش ه یافتنددر
 ی( رابطه منفیگارس یدن)کش ینخطر آفر یاست و با رفتارها

سالمت و سبک  یها یدر کنش ور یاساس یاربس یردارد و متغ
گذار مدارس بر  یر. با توجه به نقش تأثباشد یم یشخص یزندگ

 یتدانش آموزان و اهم یو عاطف یاجتماع یاه رشد مهارت
دانش آموزان در  یتوانمند یشها در افزا مهارت ینا یریفراگ

دوره  یژهو یتحساس ینو همچن یطموثرتر با خود و مح یسازگار
 شخصیت یریدوره بر شکل گ ینا یدارپا یراتو تاث ینوجوان

 یها و مهارت یجانینوجوان، ضرورت توجه و آموزش سواد ه
  گردد یروشن م یرستاندر دوره دب یجانیهوش ه

حاضر مطرح است، عبارتست  یقکه به عنوان سؤال تحق یسوال
 یشرفتبا پ یجانیو هوش ه ای یانهرا های یباز ینب یا: آینکهاز ا

 یک یهدانش آموزان پسر مقطع متوسطه اول ناح یلیتحص
 یر؟خ یاوجود دارد  یا کرمان رابطه

 

 . روش شناسی پژوهش2
و اطالعات  یاتپژوهش حاضر با توجه به موضوع، هدف، فرض

. جامعه باشد یم ینوع همبستگ ازو  یفیمربوط به آن، توص
دانش آموزان مقطع متوسطه )دوره اول(  یهکل یقتحق ینا یآمار

 .باشد یم 8101شهر کرمان به تعداد  0 یهآموزش پرورش ناح
 یریمونه گنمونه با استفاده از جدول مورگان به روش ن حجم
 ینانجام ا یبرا .یدنفر انتخاب گرد 388ساده به تعداد  یتصادف

روش  -شده است: الف  یپژوهش از دو روش جمع آور
اطالعات مربوط به  یجمع آور یروش برا ین: در ایا کتابخانه

ها، مقاالت  نامه یاناز کتابها، پا یقتحق یشینهموضوع و پ یاتادب
: در یدانیروش م -. ب استاستفاده شده  یاطالعات های یگاهو پا

نمونه  ینآن در ب یعروش با استفاده از پرسشنامه و توز ینا
انجام  یاطالعات الزم برا یا ساده یبصورت تصادف یآمار
 یروش جمع آور یقتحق ینشده است. در ا یجمع آور یقتحق
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به مدارس  یمصورت بوده که محقق به طور مستق ینها به ا داده
دانش  ینها را ب کرمان مراجعه و پرسشنامه یک ناحیه متوسطه

پرسشنامه جمع  یع،بعد از توز ینموده است. مدت یعآموزان توز
شده پاسخ  یعتوز یها به پرسشنامه یانشده و پاسخ گو یآور

 اند. داده
 

 های پژوهش یهفرض. 1.2

 های اصلی تحقیق: یهفرض. 1.1.2
 یلیتحص یشرفتو پ ای یانهرا های یباز ین: ب0 یاصل یهفرض

شهر کرمان رابطه  0 یهدانش آموزان مقطع متوسطه اول ناح
 وجود دارد. یمعنادار

دانش  یلیتحص یشرفتو پ یجانیهوش ه ین: ب8 یاصل یهفرض
 یشهر کرمان رابطه معنادار 0 یهآموزان مقطع متوسطه اول ناح

 وجود دارد.
 

 های فرعی تحقیق یهفرض. 2.1.2
دانش  یلیتحص یشرفتو پ یجانه یمتنظ بین :0 یفرضیه فرع

ی شهر کرمان رابطه معنادار 0 یهآموزان مقطع متوسطه اول ناح
 دارد وجود

 یلیتحص یشرفتو پ یجاناتاز ه یابیارز ین: ب8 یفرضیه فرع
شهر کرمان رابطه  0 یهدانش آموزان مقطع متوسطه اول ناح

 وجود دارد. یمعنادار
 یلیتحص یشرفتو پ یاجتماع یها مهارت ین: ب3 یفرضیه فرع

شهر کرمان رابطه  0 یهدانش آموزان مقطع متوسطه اول ناح
 وجود دارد. یمعنادار

دانش  یلیتحص یشرفتو پ یجاناتکاربرد ه ین: ب0 یفرضیه فرع
 یشهر کرمان رابطه معنادار 0 یهآموزان مقطع متوسطه اول ناح

 وجود دارد.
 

 ها داده یابزار جمع آور. 2.2
. جهت باشد یها پرسشنامه م داده یابزار جمع آور یق،تحق ینا در

تحقیق از دو پرسشنامه استفاده  ینب یشپ یرهایسنجش متغ
ای و پرسشنامه پیشرفت  یانهراهای  یبازشود: پرسشنامه  یم

از  یلیتحص یشرفتپ یرسنجش متغ تحصیلی. همچنین برای
 .شد استفاده 0318 – 0313 یلیسال تحص یانپا یینمرات نها

 

 ای یانهراهای  یباز. پرسشنامه 1.2.2
ی ا درجه ۲و مقیاس لیکرت  سؤال 06این پرسشنامه دارای 

باشد. نمره کل این مقیاس برابر با مجموع نمرات هر یک از  یم
ابزار سنجش با استفاده از  ییروا باشد. یماین پرسشنامه  سؤاالت

اندازه  یگرد محققین و روش متداول توسط ییروش اعتبار محتوا
توسط پنج  ای یانهرا های یپرسشنامه باز ییشده است. روا یریگ

 محاسبه 1٫66 یزاندانشگاه به م یداسات و تن از متخصصان
 یابزار سنجش، از روش آلفا یاییپا یینبه منظور تع .گردید

پرسشنامه  یبرا یاییپا یب. و ضریدکرونباخ استفاده گرد
 .محاسبه شد 11/1 ای یانهرا های یباز
 

 یجانیپرسشنامه هوش ه. 2.2.2
باشد که عالوه بر نمره کلی،  یم سؤال 31این پرسشنامه شامل 

هوش هیجانی شامل تنظیم هیجان، ارزیابی از  مؤلفه 0
ی اجتماعی و کاربرد هیجانات را نیز ها مهارتهیجانات، 

ی ا درجهها بر روی یک طیف پنج  ینهگزسنجد. از آنجا که  یم
و  ۲موافقم  کامالً) 0به  ۲، نمره گذاریا از اند شدهلیکرت تنظیم 

 ۲به  0با محتوای منفی از  سؤاالت( و در بعضی 0مخالفم  کامالً
شود. نمره کل هر  یم( انجام ۲مخالفم  کامالًو  0موافقم  کامالً)

آن مقیاس و  سؤاالتمقیاس برابر با مجموع نمرات هر یک از 
 ییرواباشد.  یممقیاس  0نمره کل آزمون برابر با مجموع نمرات 

 یریتن از متخصصان اندازه گ ۲ابزار سنجش با استفاده از نظر 
 یینبه منظور تع .یدمحاسبه گرد یینتع 00/1آن  یزانشده و م

و ید کرونباخ استفاده گرد یابزار سنجش، از روش آلفا یاییپا
 محاسبه 1٫60 یجانیرسشنامه هوش هپ یبرا یاییپا یبضر
 ۔است شده

 

 های پژوهش . یافته3
و با  SPSS 24نرم افزار  یقشده از طر یجمع آوری ها داده

مورد  یرسونپی آزمون آمار ینهمچنو  یفیاستفاده از آمار توص
 .گیرند یقرار م یلو تحل یهتجز
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 ی توصیفی متغیرهای پژوهشها شاخص: مقادیر 0جدول 

 میانگین میانه متغیر
انحراف 

 معیار
 بیشینه کمینه کشیدگی چولگی

 ۲6/0 0/0 101/1 -861/1 88/1 01/3 8/3 ای یانهراهای  یباز

 1/۲ 6/0 183/1 -013/1 81/1 03/3 6/3 تنظیم هیجان

 1/۲ 0/8 -۲10/1 -08۲/1 80/1 ۲0/3 0/3 ارزیابی از هیجانات

 6/0 0/0 883/0 -003/0 80/1 63/1 6/3 ی اجتماعیها مهارت

 1/۲ 3/8 -080/1 -811/1 86/1 63/3 6/3 کاربرد هیجانات

 ۲/01 3/00 30۲/1 -8۲3/1 61/1 ۲8/00 8/00 پیشرفت تحصیلی

 

 متغیرها یتمربوط به وضع یجنتا .1.3
ای دارای  یانهراهای  یباز، ها داده یلو تحل یهبا توجه تجز

، تنظیم هیجان دارای 03/3و انحراف معیار  01/3میانگین 
یجانات دارای از ه ، ارزیابی81/1و انحراف معیار  03/3میانگین 
ی اجتماع یها مهارت، 80/1و انحراف معیار  ۲0/3میانگین 

یجانات ه ، کاربرد80/1و انحراف معیار  63/1دارای میانگین 
یلی تحص و پیشرفت 86/1و انحراف معیار  63/3میانگین دارای 

 باشند. یم 61/1و انحراف معیار  ۲8/00دارای میانگین 
 

 های پژوهش یهفرض. بررسی 2.3
 یلیتحص یشرفتو پ ای یانهرا های یباز ین: ب0 یاصل یهفرض

شهر کرمان رابطه  0 یهدانش آموزان مقطع متوسطه اول ناح
 وجود دارد. یمعنادار

 های یدار یو معن یحاصل از آزمون همبستگ یجبر اساس نتا 
 H0لذا فرض  P<1۲/1 که ینبدست آمده از آنها، با توجه به ا

 های یباز ینب ین؛ بنابر اشود یرد م 1۲/1در سطح  ()عدم رابطه
دانش آموزان مقطع متوسطه اول  یلیتحص یشرفتو پ ای یانهرا

و  p<1۲/1دار وجود دارد ) یشهر کرمان رابطه معن 0 یهناح
رابطه به صورت  ین(. ا-366/1برابر با  یرسونپ یهمبستگ

 یشرفتپ ای، یانهرا های یباز یشبا افزا یعنیمعکوس است. 
Rبر اساس مقدار  کند. یم یداتنزل پ یلیتحص

)مجذور  2
 ییراتدرصد از تغ 1۲/0۲ ای یانهرا های ی(، بازیرسونپ یهمبستگ

 .دهد یم یحرا توض یلیتحص یشرفتپ

 
 های پژوهش یهفرض: نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی 8جدول 

 نوع ارتباط وجود ارتباط تعداد سطح معنی داری همبستگی پیرسون متغیر

 معکوس دارد 380 <110/1 -366/1 ای یانهراهای  یباز

 مستقیم دارد 380 <110/1 311/1 هوش هیجانی

 مستقیم دارد 380 <110/1 36۲/1 تنظیم هیجان

 مستقیم دارد 380 <110/1 300/1 ارزیابی از هیجانات

 مستقیم دارد 380 <110/1 303/1 ی اجتماعیها مهارت

 مستقیم دارد 380 <110/1 381/1 کاربرد هیجانات

 
 

دانش  یلیتحص یشرفتو پ یجانیهوش ه ین: ب8 یاصل یهفرض
 یشهر کرمان رابطه معنادار 0 یهآموزان مقطع متوسطه اول ناح

 وجود دارد.
 های یدار یو معن یحاصل از آزمون همبستگ یجبر اساس نتا

 H0لذا فرض  P<1۲/1که  ینبدست آمده از آنها، با توجه به ا
هوش  ینب ین؛ بنابر اشود یرد م 1۲/1)عدم رابطه در سطح 

دانش آموزان مقطع متوسطه اول  یلیتحص یشرفتو پ یجانیه

و  p<1۲/1دار وجود دارد ) یشهر کرمان رابطه معن 0 یهناح
 یمرابطه به صورت مستق ین(. ا311/1برابر با  یرسونپ یهمبستگ
 یزن یلیتحص یشرفتپ یجانی،هوش ه یشبا افزا یعنیاست. 

R. بر اساس مقدار کند یم یدابهبود پ
 ی)مجذور همبستگ 2

 یشرفتپ ییراتدرصد از تغ 18/0۲ انییج(، هوش هیرسونپ
 .دهد یم یحرا توض یلیتحص



 مشیری
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دانش  یلیتحص یشرفتو پ یجانه یمتنظ بین :0 یفرضیه فرع
ی شهر کرمان رابطه معنادار 0 یهآموزان مقطع متوسطه اول ناح

 دارد. وجود
 های یدار یو معن یحاصل از آزمون همبستگ یجبر اساس نتا

 H0لذا فرض  P<1۲/1 که ینبدست آمده از آنها، با توجه به ا
 یمتنظ ینب ین؛ بنابر اشود یرد م 1۲/1)عدم رابطه در سطح 

دانش آموزان مقطع متوسطه اول  یلیتحص یشرفتو پ یجانه
و  p<1۲/1دار وجود دارد ) یشهر کرمان رابطه معن 0 یهناح

 یمرابطه به صورت مستق ین(. ا36۲/1برابر با  یرسونپ یهمبستگ
 یزن یلیتحص یشرفتپ یجان،ه یمتنظ یشبا افزا یعنیاست. 
R. بر اساس مقدار کند یم یدابهبود پ

 ی)مجذور همبستگ 2
 یشرفتپ ییراتدرصد از تغ 68/0۲ یجانه یم(، تنظیرسونپ

 .دهد یم یحرا توض یلیتحص
 یلیتحص یشرفتو پ یجاناتاز ه یابیارز ین: ب8 یفرضیه فرع

شهر کرمان رابطه  0 یهدانش آموزان مقطع متوسطه اول ناح
 وجود دارد. یمعنادار

 های یدار یو معن یحاصل از آزمون همبستگ یجبر اساس نتا
 H0لذا فرض  P<1۲/1 که ینبه ا وجهبدست آمده از آنها، با ت
از  یابیارز ینب ین؛ بنابر اشود یرد م 1۲/1)عدم رابطه در سطح 

دانش آموزان مقطع متوسطه اول  یلیتحص یشرفتو پ یجاناته
و  p<1۲/1دار وجود دارد ) یشهر کرمان رابطه معن 0 یهناح

 یمرابطه به صورت مستق ین(. ا300/1برابر با  یرسونپ یهمبستگ
 یزن یلیتحص یشرفتپ یجانات،از ه یابیارز یشبا افزا یعنیاست. 

R. بر اساس مقدار کند یم یدابهبود پ
 ی)مجذور همبستگ 2

یشرفت پ ییراتدرصد از تغ 68/1 یجاناتاز ه یبیا(، ارزیرسونپ
 .دهد یم یحرا توض تحصیلی

 یلیتحص یشرفتو پ یاجتماع یها مهارت ین: ب3 یفرضیه فرع
شهر کرمان رابطه  0 یهدانش آموزان مقطع متوسطه اول ناح

 وجود دارد. یمعنادار
 های یدار یو معن یحاصل از آزمون همبستگ یجبر اساس نتا 

 H0لذا فرض  P<1۲/1 که ینبدست آمده از آنها، با توجه به ا
 یها مهارت ینب ین؛ بنابر اشود یرد م 1۲/1)عدم رابطه در سطح 

دانش آموزان مقطع متوسطه اول  یلیتحص یشرفتو پ یاجتماع
و  p<1۲/1دار وجود دارد ) یشهر کرمان رابطه معن 0 یهناح

 یمرابطه به صورت مستق ین(. ا383/1برابر با  یرسونپ یهمبستگ
 یلیتحص یشرفتپ ی،اجتماع یها مهارت یشبا افزا یعنیاست. 

R. بر اساس مقدار کند یم یدابهبود پ یزن
 ی)مجذور همبستگ 2

 ییراتدرصد از تغ 01/00 یاجتماع یها (، مهارتیرسونپ
 .دهد یم یحرا توض یلیتحص یشرفتپ

 یلیتحص یشرفتو پ یجاناتکاربرد ه ین: ب0 یفرضیه فرع 
شهر کرمان رابطه  0 یهدانش آموزان مقطع متوسطه اول ناح

 وجود دارد. یمعنادار
 های یدار یو معن یحاصل از آزمون همبستگ یجبر اساس نتا

 H0لذا فرض  P<1۲/1 ن کهیبدست آمده از آنها، با توجه به ا
کاربرد  ینب ین؛ بنابر اشود یرد م 1۲/1)عدم رابطه در سطح 

دانش آموزان مقطع متوسطه اول  یلیحصت یشرفتو پ یجاناته
و  p<1۲/1دار وجود دارد ) یشهر کرمان رابطه معن 0 یهناح

 یمرابطه به صورت مستق ین(. ا381/1برابر با  یرسونپ یهمبستگ
 یزن یلیتحص یشرفتپ یجانات،کاربرد ه یشبا افزا یعنیاست. 

R.. بر اساس مقدار کند یم یدابهبود پ
 همبستگی)مجذور  2

 یشرفتپ ییراتدرصد از تغ 01/88یجانات (، کاربرد هیرسونپ
 .دهد یم یحرا توض یلیتحص

 

 . بحث و نتیجه گیری4
 یناز آن است که ب یاول، حاک یاصل یهفرض یجهبا توجه به نت

دانش آموزان متوسطه  یلیتحص یشرفتو پ ای یانهرا های یباز
که  یمعن ینو معکوس وجود دارد. بد یمشهر کرمان رابطه مستق

 یشرفتعملکرد و پ ای یانهرا های یاستفاده از باز یشبا افزا
کرد  یانب توان یم ابرین. بنیابد یدانش آموزان کاهش م یلیتحص

از  یخال یو اکثراً محتوا ای یانهرا های یانواع باز یکه گستردگ
و  یشرفتدر پ یریتاث یهاباز ینو استفاده سودمند ا یتخالق
دانش آموزان نخواهد داشت و اثر  یلیعملکرد تحص یشافزا

 یشرفتپ یتجهت تقو ها یباز ینا یشافزا یکهعکس دارد. بطور
 نخواهد کرد.  کمکیدانش آموز  یدرس

هوش  یندوم که نشان داد ب یاصل یهفرض یجهبا توجه به نت 
آموزان متوسطه شهر کرمان  شدان یلیتحص یشرفتو پ یجانیه

 یشکه با افزا یمعن ینه اوجود دارد. ب یو مثبت یمرابطه مستق
محقق  یزن یلیتحص یشرفتپ دانش آموزان یجانیهوش ه

آن،  یتهایو استفاده از ظرف یجانیهوش ه ین. بنابراشود یم
دانش آموز،  یجانشناخت و کنترل ه ی،اجتماع یها مهارت

 یشمنجر به افزا یفرد یادگیریو یخصوص یو مهارتها یشافزا
 یقتحق ینا یج. نتاگردد یم یلیو تحص یدرس یشرفتعملکرد و پ

در تحقیق خود نشان داد که  [3](8111) 8آن –با پژوهش بار 
آن را با  توان یو م یابد یدر اغلب اوقات، رشد م یجانیهوش ه

 یو درمان، گسترش دارد. و یزیاستفاده از آموزش، برنامه ر
باال هستند،  یجانیهوش ه یکه دارا یمعتقد است که افراد

عملکرد  یطیمح یها و فشارها عموماً در برخورد با خواسته
 دارد. یدارند. همسو و همخوان ریت یزآم یتموفق

 یمتنظ یناول و دوم که نشان داد ب یفرع یاتبا توجه به فرض
دانش آموزان  یلیتحص یشرفتبا پ یجاناته یابیو ارز یجانه
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عنوان کرد  توان یم ینبرقرار است. بنابر یمیرابطه مثبت و مستق
مناسب آن و  یرو قرار گرفتن در مس یجاناتو کنترل ه یمتنظ

و عملکرد قابل  یرتأث یجاناته ینا یابیسنجش و ارز نینهمچ
دانش آموز دارد  یو درس یلیتحص یشرفتپ یادگیری،در  یتوجه
. دهد یمهارتها سوق م یشو افزا یترا به سمت موفق یو و

 تواند یم یجانیثابت هستند اما هوش ه یهوش های یتوانمند
نظر هوش  ازکه دانش آموز  ی. زمانیابدبهبود  یافراگرفته شود 

خود  یهوشمند شوند قادر خواهند بود به استعدادها یجانیه
تنش  یلهمغز به وس یآن است که عملکرد باال یل. دلیابنددست 

به  دتوان یقادر به تمرکز نبوده و نم یسان و ینمحدود شده، بد
ها مثبت  همسو با واکنش گیرند یم یادکه  یتفکر بپردازد. افراد

 یرهسخت خود چ یجاناتبود که بر ه دفکر کنند قادر خواهن
قرار  یدشد های یجانه یرو حافظه تحت تأث یادگیریشوند. 

و  یادگیری یبرا سوخت کننده ینتأم تواند یم یجانو ه گیرند یم
 دانش آموز قلمداد شود. یشرفتپ

، که [0](8118) 3پارکر یقبا تحق یاتفرض ینا یجنتا ینبنابرا
 یشرفتو عملکرد و پ یجانیهوش ه یها ارتباط مؤلفه یانگرب

ذکر شده  یقاتتحق یجاست و طبق نتا یرندگانفراگ یلیتحص
 یها کننده ینیب یشرا پ یجانیهوش ه یها مؤلفه توان یم

و  وهمس در نظر گرفت. یلیتحص یتعملکرد و موفق یبرا یمهم
 مطابقت دارد.

 ینسوم و چهارم که نشان داد ب یاتفرض یجهبر اساس نت 
کاربرد  ینب ینو همچن یلیتحص یشرفتبا پ یاجتماع یمهارتها

دانش آموزان متوسطه شهر  یلیتحص یشرفتبا پ یجاناته
عنوان کرد که  توان یبرقرار است. م یمثبت یمکرمان رابطه مستق

 یتاست. کفا یگرانرابطه با د یبرقرار ییتوانا یمهارت اجتماع
 یفرد ینب یو اثرمند یرهبر یت،کننده محبوب یینتع ی،اجتماع

دارند  یلکه تما یفراد [۲](011۲) 0گلمن یهاست. بر طبق نطر
 یی،شناسا ییتوانا یدمؤثر واقع شوند، با یگرانرابطه با د یجاددر ا
 یقاز طرباشند و بعد  احساسات خود را داشته نترلو ک یکتفک

خود  یانم یندر ا یرابطه مناسب برقرار کنند؛ حت یک یهمدل
 یجانه یریتاداره روابط اثرگذار است. مد یزانهم در م یزیانگ

براساس کاربرد آن در  یجانه یکارتباط با  ییتوانا یبه معن
در  یجانهاه یماست. سطح مطلوب کنترل و تنظ ینمع یتیموقع

بردن  یناز ب یا یکوچک ساز یبرا وششتعادل آنهاست. ک
. افراد از یدرا سرکوب نما یجانیممکن است هوش ه یجاهاه

 کنند یخلق خود استفاده م یمتنظ یبرا یها و فنون متعدد روش
را کنترل کنند. روش  یگراند های یجانبتوانند ه یقکه از آن طر

و کنترل استرس  یاز آرام ساز یبیخلق شامل ترک یمفعاالنه تنظ
ها  روش ینو ورزش ممکن است موثرتر یشناخت یاو تالشه

ی یقبا تحق یاتفرض ینا های یافتهباشد.  یخلق منف ییرتغ یبرا
و عملکرد  یشرفتبر پ یجانینقش هوش ه یکه به بررس

 یناز ارتباط ب یحاک ها یافته. که ه استپرداخت یلیتحص
و  سوبود هم یلیتحص یشرفتو پ یجانیهوش ه یها مؤلفه

 :مطابقت دارد.
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