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 دخترانه تیزهوش آموزان دانش پرخاشگری کاهش بر هیجانی هوش آموزش اثربخشی

 گناوه شهر اول متوسطه دوره

 
 علی کنعانی

 ، ایرانبوشهر( علوم تحقیقات تهران)شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد کارشناس ارشد روان
Email: kananidanesh@yahoo.com 

 

 
 

 چکیده

 تیزهوش آموزان دانش پرخاشگری کاهش بر هیجانی هوش آموزش اثربخشی یبررس حاضر پژوهش هدف

 تیزهوش آموزان دانش ی کلیه را پژوهش آماری ی جامعه. بودگناوه  شهر اول متوسطه دوره دخترانه

 نهایت در و انتخاب ساده تصادفی صورت به گیری نمونه. دادند تشکیل گناوه شهر متوسطه دوره دخترانه

 دو در تصادفی صورت به نهایی نمونه. شدند گزینش بودند، ها گروه به ورود های مالک دواج که نفر 05

 مرحله در پژوهش ابزار گروه دو هر. شدند گمارده( نفر 50 گروه هر) کنترل گروه و آزمایش گروه

 .بود اهواز پرخاشگری پرسشنامه شامل استفاده مورد ابزار. نمودند تکمیل را آزمون پس و آزمون پیش

 ها داده. گردید برگزار جلسه 8 مدت به هیجانی هوش آموزش تحت آزمایش گروه برای مداخله جلسات

 بین که داد نشان ها گروه بین های مقایسه نتایج. گرفتند قرار تحلیل مورد آنکوا آماری آزمون از استفاده با

 آموزش نتایج براساس. دارد وجود داری معنی تفاوت پرخاشگری لحاظ از کنترل گروه و آزمایش گروه

. دهد کاهش را متوسطه دوره دخترانه تیزهوش آموزان دانش پرخاشگری است توانسته هیجانی هوش

 راهبرد یک عنوان به تا است قادر هیجانی هوش آموزش که گرفت نتیجه توان می پژوهش نتایج براساس

 استفاده مورد کشور سراسر شپرور و آموزش مشاوره مراکز در آموزان دانش پرخاشگری کاهش در مؤثر

 .گیرد قرار

 .تیزهوش آموزان دانش پرخاشگری، هیجانی، هوش آموزشواژگان کلیدی: 
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 مقدمه 

 زیستی تغییرات گذار، این. دهد می روی جوانی و کودکی میان که است انسان روانی و فیزیکی رشد گذار مرحله نوجوانی،

 اخالقی و جسمانی عقالنی، روانی، مهم های جنبه شناخت رو این از. گیرد می بر در را ختیشنا روان و اجتماعی ،(جنسی بلوغ)

 بدانند را نوجوانی دوره روحی و جسمی تغییرات با برخورد صحیح شیوه تا دهد می اطرافیانش و او به را توانایی این نوجوان،

 به توجه با که است پرخاشگرایانه های گرایش افزایش نوجوانان، رفتاری های ویژگی جمله از(. 5552 ،1یوردان و پاجارس)

 هدف که است رفتاری معموال پرخاشگری.یابد می افزایش دوران این در رفتارها این بروز احتمال محیطی، و هورمونی تغییرات

 متفاوتی های هشیو به است ممکن پرخاشگری. است افراد دارایی کردن نابود یا دیگر فرد به زبانی یا جسمانی زدن صدمه آن

. است آن هیجانی ی جنبه ی دهنده نشان خشم و پرخاشگری شناختی ی جنبه ی دهنده نشان خصومت. دهد نشان را خود

پرخاشگری به عنوان نوعی  (.0935 ،خزائی و همکاران) کند می بروز جسمانی و کالمی شکل به نیز پرخاشگری رفتاری ی جنبه

 تحقیقات، از بسیاری براساس نوجوانان در برقراری رابطه با دیگران است. همچنین ترین مشکالت هیجان خشم، یکی از مهم

 و مایر  (.5553 ،3الورنس ؛5505 ،2آنیماساهون) است آمده دست به پرخاشگری و هیجانی هوش بین داری معنی ی رابطه

 از یکی نیز پرخاشگری و دانند می دیگران و خود هیجانات مدیریت را هیجانی هوش های مولفه از یکی (0331) 4سالووی

 . شود می محسوب مدارس در ساز مشکل منفی های هیجان

( هوش هیجانی نوعی پردازش اطالعات هیجانی است که شامل ارزیابی صحیح، بیان مناسب و 0331به نظر مایر و سالووی )

مایر، هوش هیجانی را به صورت  -یمدل سالوو .شود باشد و به بهبود جریان زندگی منجر می تنظیم سازگارانه هیجان می

های هوش هیجانی را به چهار  ها توانایی . آنکند. ظرفیت درک اطالعات هیجانی و استدالل در هنگام وجود هیجان تعریف می

ها برای  توانایی استفاده از هیجان -5های خود و دیگران،  توانایی درک و تشخیص دقیق هیجان -0کنند:  زمینه زیر تقسیم می

ای در  اخیرا تحقیقات گسترده ها. ی مدیریت و اداره کردن هیجانتوانای -4ها،  توانایی درک معانی هیجان -9هیل تفکر، تس

خصوص اختالل در هوش هیجانی و اثرات آن بر کیفیت زندگی، موفقیت شغلی و تحصیلی، مقاومت در برابر استرس، سالمتی و 

در زندگی حکایت دارد  مطالعات از تأثیر هوش هیجانی بر موفقیت و شادکامیکیفیت روابط اجتماعی صورت گرفته است. این 

و  6همچنین ارتباط مثبت بین ویژگی هوش هیجانی و متغیرهای مربوط به سالمت روان )پتریدز (.5553و همکاران،  5)نلیس

در  ( را تأیید نموده است.5558و همکاران،  7شناسی روانی )مالتر هیجانی با آسیب (، و ارتباط منفی هوش5551همکاران، 

توان بر آن تأکید  توان هوش هیجانی را افزایش داد یا خیر، نظرات مختلفی وجود دارد ولی آنچه به صراحت می مورد اینکه می

 های هیجانی را آموزش داد و به کرد این است که حتی اگر نتوان هوش هیجانی افراد را تغییر داد، شاید بتوان به افراد، مهارت

برای نمونه در پژوهشی با عنوان هوش هیجانی و استراتژی خودتنظیمی  (.5552، 8ها در این زمینه افزود )بار آن معلومات آن

، نتایج نشانگر بهبود قابل توجه در الگوی پرخاشگرانه (5551در درمان گرفتاری پرخاشگرانه نوجوانان مبتال به نابینایی )انیوال، 

                                                            
1-Pajares & Urdon  

2-Animasahun  

3-Lawrence 

4- Mayer & Solovey 

5-Nelis  

6-Petrids  

7-Malterer  

8-Bar- on 
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( ، پژوهش بر روی 5558و همکاران ) 1گروسهمچنین  در مقایسه با گروه شاهد بودند. هیجانیگروه تحت نظر آموزش هوش 

، آموزش هوش هفته00نفر(، طی  10ین پژوهش به گروه آزمایش )دانشجوی دوره کارشناسی بازرگانی انجام دادند. در ا 090

. نتایج بیانگر تفاوت معنی داری بین دو گروه در دای دریافت نکر نفر( هیچ گونه مداخله 25) کنترلهیجانی ارائه شد و گروه 

از  .ا و کنترل و مدیریت هیجان ها بود، از جمله درک و ابراز هیجان ها ، تشخیص هیجان های هوش هیجانیتمام مولفه ه

است و  اجتماعی نوجوان با هیجانات شدید همراه -ای است که در آن تغییرات جسمی و روانی رهجا که دوره نوجوانی، دو آن

و همکاران،  2رسند )هوپر ضمن این دوره به رشد می کنند های عصبی و شناختی که هیجان را کنترل می بسیاری از دستگاه

های  آموزان تیزهوش از سرمایه از سوی دیگر دانش هایی مبتنی بر تنظیم هیجان الزم است. (، بنابراین داشتن آموزش5554

 در عملکرد باالی قابلیت از هایی نشانه که هستند کسانی استعداد، با افراد و زهوشانتی شوند. ای محسوب می ملی هر جامعه

این  .(5558 پفیفر،)دهند  می نشان را ویژه تحصیلی های زمینه و رهبری هنرمندی، خالقیت، هوش، جمله از ها حوزه برخی

نات خود و کاهش رفتارهای پرخاشگرایانه با مشکل از استعداد تحصیلی باال، برای کنترل هیجا رغم برخورداری آموزان علی دانش

 کاهش بر هیجانی هوش آموزش آیامواجه هستند. بنابراین پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که 

 تأثیر دارد؟ گناوه شهر اول متوسطه دوره دخترانه تیزهوش آموزان دانش پرخاشگری
 روش تحقیق

 گروه و آزمایش گروه) گروهی دو صورت به آن تحقیق طرح. گیردقرار می آزمایشینیمه هایاین پژوهش، در گروه پژوهش

دختر  یزهوشدانش آموزان ت یهپژوهش شامل کل یندر ا یجامعه آمارون است. آزمپس و آزمونپیش یمرحله شامل و( کنترل

به  یریگ نمونهطرح، تصادفی ساده بود.  در این یریگ روش نمونه. باشد یم 43-49 یلیدر سال تحص گناوهمتوسطه اول شهر 

 ،)کسب نمره باال در پرخاشگری( بودند هاورود به گروه هاینفر که واجد مالک  05 یتانتخاب و در نها ساده یصورت تصادف

 . در پژوهششدندنفر( گمارده  20به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گروه کنترل )هر گروه  ییشدند. نمونه نها گزینش

 .یداستفاده گرد یرنامه ز داده ها از پرسش یحاضر جهت جمع آور

 اهواز یپرسشنامه پرخاشگر

 یناست ا یتوز ینه( لجاجت و ک3 ین( تهاجم و توه2( خشم و غضب 1سوال در سه عامل  35پرسشنامنه شامل  این

 یلحاصل از تحل یواز ساخته اند . بررسواحد اه ی( در دانشگاه آزاد اسالم1331و شکرکن ) یانفر و نجار یپرسشنامه را زاهد

 یتوز ینهماده آخر عامل لجاجت و ک 8و  یندوم عامل تهاجم و توه هماد8 ماده عامل خشم و غضب ،  19عوامل نشان داد که 

( 1403)  یخصومت و گناه باس و دورک یاسهایبا مق (1331) فر یو زاهد یانپرسشنامه را نجار یناعتبار ا .قرار گرفته اند

BDVI  وMMPI 01/5افراد  یتمام یدر کل برا یپرسشنامه پرخاشگر ینب یکردند. همبستگ یابیارزr= دختران  یو برا

94/5r= 04/5پسران  یو براr= کرونباخ و  یآن با روش الفا یاییپا یبگزارش شده است. ضرا 551/5 یدار یدر سطح معن

عامل  یو برا 14/5و  39/5 ینعامل تهاجم و توه یراو ب 33/5و85/5 یبعامل خشم و غضب به ترت یبرا یفروش تنص

 .بخش است یتباشد که رضا یم 11/5و  80/5کل پرسشنامه  یو برا 33/5و  33/5 یتوز ینهلجاجت و ک

 یجانیبرنامه آموزش هوش ه

آموزش  یشوه آزمارآموزان گ دانش یتوسط محقق برا یجانیهوش ه یبر مبنا یسپژوهش مجموعاً در هشت جلسه تدر ینا در

 جدول زیر ارائه شده است.شده بود. برنامه آموزش در  یینتع یقهدق 45زمان هر جلسه آموزش  داده شد. ضمناً مدت

 . خالصه محتوای جلسات آموزش هوش هیجانی0جدول 

                                                            
1-Groves 

2-Hooper  
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 محتوای آموزش جلسه ردیف

 های ارتباطی معارفه اعضاء، بیان قوانین، اهداف و ضرورت یادگیری مهارت اول 0

 مبانی نظری هوش هیجانی و درک و فهم آن دوم 5

 شناسایی هیجان ها و خو دآگاهی هیجانی و عاطفی سوم 9

 ایفای نقش  ،چگونه هیجان ها را نشان می دهیم به کارگیری درست و ابراز هیجان ها برای مثال چهارم 4

 اه دیگرانخصوص شناخت عواطف دیگران و همدلی مثل توانایی بیشتر در گرفتن دیدگدر پنجم 0

 حفظ ارتباطات ششم 2

 رشد هیجان های مثبت ،هبردهای مقابله ای و کار آمدی آنمدیریت هیجان ها برای مثال را هفتم 1

 مدیریت روابط، توان بیشتر در تجزیه و تحلیل و فهم روابط هشتم 8
 

 يافته ها

لیه متغیرهایی است که در این پژوهش به کار یافته های توصیفی شامل شاخص های آماری میانگین، انحراف معیار برای ک

های توصیفی پرخاشگری در مرحله پیش آزمون و پس آزمون به تفکیک گروه آزمایش و گروه  شاخص 2رفته اند. در جدول 

 کنترل ارائه شده است.

 کنترل. شاخص های توصیفی پرخاشگری در مرحله پیش آزمون و پس آزمون به تفکیک گروه آزمایش و گروه 5جدول 

 آماره

 متغیر

 کمترین بیشترین انحراف معیار میانگین

 کنترل آزمایش کنترل آزمایش کنترل آزمایش کنترل آزمایش

 13 81 119 121 99/1 34/11 01/152 32/152 پیش آزمون پرخاشگری

 83 88 113 81 18/8 23/1 28/153 19/39 پس آزمون

 

ود، میانگین نمره پرخاشگری گروه آزمایش و گروه کنترل در مرحله پیش ش مشاهده می 2همان گونه که در جدول شماره 

( و 39/ 19است. در مرحله پس آزمون نیز میانگین نمره پرخاشگری گروه آزمایش ) 152/ 01و  152/ 32آزمون به ترتیب 

 ( بدست آمد.28/153برای گروه کنترل )

 پرخاشگرینگین نمره های پس آزمون . تعیین تأثیر اثرات بین آزمودنی ها از لحاظ میا9جدول 

 

 منابع

 آماره

 آزمون پس
Partial η یدار یعنمسطح  F میانگین مجذورات مجموع مجذورات

2
 

  شده حیتصحمدل 

 

 پرخاشگری

 

02/0508 15/905 42/19 550/5 85/5 

 85/5 550/5 00/504 30/0553 30/0553 گروه

    50/42 10/550 خطا

     50/4584 کل

 

اثر ، آزمون شیپنتایج تحلیل کوواریانس نشان داد پس از تعدیل نمرات  ،شود مشاهده می 3همان گونه که در جدول شماره 

که بین  دهد یمنشان  ها گروه(.  مقایسه بین =p ،01/219F<551/5) بود دار یمعن پرخاشگریآموزش هوش هیجانی بر 

 وجود دارد. دار یمعنتفاوت  P< 000/0در سطح  میزان پرخاشگری لحاظ از و کنترلی آزمایش ها گروه

 . برآورد اندازه اثر آموزش هوش هیجانی بر پرخاشگری 9جدول 
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 B پارامتر

 خطای

 استاندارد 

t 
 سطح

 یدار یمعن

حدود اطمینان در سطح 

 درصد 30
Partial η2 

 حد باال حد پایین

 85/5 -12/54 -22/95 550/5 -24/04 32/0 -10/58 پرخاشگری

 

نشان داد که اثر آموزش هوش هیجانی بر پرخاشگری دانش ، برآوردها شود مشاهده می 4همان گونه که در جدول شماره 

این نوع آموزش بر کاهش پرخاشگری  ریتأثاست که حاکی از ( Partial η2 =28/0اثر )آموزان تیزهوش دختر دارای اندازه 

واحد   12/54تا   22/95پرخاشگری را  تواند یمکه آموزش هوش هیجانی  هدد یمنشان  اهبرآورد است. دانش آموزان تیزهوش

 کاهش دهد.

 گیری بحث و نتیجه
 بود دار یمعن پرخاشگریاثر آموزش هوش هیجانی بر ، آزمون شیپنتایج تحلیل کوواریانس نشان داد پس از تعدیل نمرات 

(551/5>p ،01/219F= مقایسه بین  .)میزان پرخاشگری در  لحاظ از و کنترلی آزمایش ها گروهکه بین  دادنشان  ها گروه

بنابراین آموزش هوش هیجانی میزان پرخاشگری را در دانش آموزان تیزهوش . وجود دارد دار یمعنتفاوت  P<000/0سطح 

تواند به کاهش رفتارهای  های هوش هیجانی می توان گفت آموزش و یادگیری مهارت است. در این حالت میکاهش داده 

(؛ 2553(؛ بورنان )2553(؛ انیوال )2551های گرشام، باروک و کوک ) هشپرخاشگرانه کمک نماید. این یافته با نتایج پژو

همسو است. همچنین با نتایج ( 2519) و همکاران و مفردنژاد( 1345)یایی و همکاران کیم (؛1384)و همکاران  نقدی

 و همکاران اجتماعی، صادقی -ین پرخاشگری ارتباطی با سازگاری عاطفی( مبنی بر رابطه ب1382) و رضویه های عارفی پژوهش

 عاطفی بر کاهش پرخاشگری، رافضی -رفتاری -( در خصوص اثربخشی آموزش گروهی کنترل خشم به شیوه ی عقالنی1381)

افزایش هوش هیجانی ( با عنوان اثر 2553( مبنی بر تأثیر برنامه آموزش کنترل خشم بر پرخاشگری، لیاو و همکاران )1383)

( در خصوص 2559بر رفتارهای مشکل دار درونی و بیرونی مانند پرخاشگری در دانش آموزان مدارس، براکت و همکاران )

( مبنی بر تأثیر درمان شناختی رفتاری بر 2559رابطه هوش هیجانی با رفتار روزانه و سخودولسکی، کازینف و گورمن )

و نوجوانان هماهنگ است. در تبیین این یافته می توان چنین گفت که براساس نظریه  مشکالت مرتبط با خشم در کودکان

( در زمینه آناتومی خشم، دو راه برای کاهش خشم مطرح است. یکی از این دو راه، یافتن 1442زیلمن )به نقل از باس و پری، 

خستین ارزیابی از عامل اولیه، بروز نخستین انفجار و مقابله کردن با افکاری است که امواج خشم را تحریک می کند. زیرا این ن

خشم را تحریک و تقویت می کند و ارزیابی های بعدی آتش آن را شعله ور تر می سازد. دیگری زمان مداخله در این روند 

شاننده است. هر چه این عمل در مراحل ابتدایی تر چرخه خشم صورت گیرد، اثربخش تر است. در واقع چنانچه اطالعات فرون

خشم قبل از آن که فرد دست به عمل بزند به او برسند، می توان کامال از برانگیخته شدن مدار خشم جلوگیری کرد. این دو راه 

شود.  از سوی دیگر به  رنامه آموزش هوش هیجانی محسوب میحل پیشنهادی زیلمن برای کنترل خشم، بخشی از فرآیند ب

موزش هوش هیجانی نکاتی مانند مهارت های فکر کردن قبل از واکنش نشان دادن و به دلیل اینکه آزمودنی ها در جلسات آ

تأخیر انداختن واکنش های مخرب و آنی در مقابل تهدید دیگران را یاد می گیرند، می توانند در موقعیت های مختلف بر بروز 

طی این برنامه یاد می گیرند که با خویشتنداری به هیجان و پرخاشگری کنترل الزم را داشته باشند. از طرفی افراد احتماال در 

 جای تکانشی رفتار کردن و بدون وارد کردن ضربه جسمی و روانی به خود یا به دیگران واکنش سازنده و صحیح داشته باشند.

ر نشان باشند، نتایج پژوهش حاضبه هر صورت گرچه ممکن است عوامل بسیاری در شکل گیری رفتار پرخاشگرانه نقش داشته 

دهد که اگر دانش آموزان تیزهوش از برنامه آموزش هوش هیجانی برخوردار شوند به دلیل رشد مهارت های بین فردی در  می

آن ها و یادگیری کنترل هیجان ها که بخشی از برنامه آموزش هوش هیجانی است، میزان پرخاشگری آن ها در حد معناداری 

ی فوق بر این نکته تأکید می کنند که نوجوانان رفتارهای پرخاشگرانه را به عنوان کاهش می یابد.در واقع اغلب پژوهش ها

الگویی از محیط اجتماعی خود دریافت می کنند و همین محیط نیز خود به تولید و بازتولید این رفتارها در نوجوانان کمک می 

یی هیجان ها و در نهایت بر کنترل آنها تأکید می کند. بنابراین با ارایه آموزش مهارت های هوش هیجانی که ابتدا بر شناسا
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( نیز معتقد است  که فرد در تنظیم 2552کنند می توان به کنترل رفتار پرخاشگری در نوجوانان کمک کرد. پلیتری )

نفی هیجانات با به دست آوردن توانایی بازنگری و بازسازی شدت و جهت هیجان در خود و دیگران به تعدیل و مهار هیجانات م

به صورت درونی و تغییر جهت آن ها به سمت سازش یافتگی می پردازد و بدین گونه موجب حفظ هیجانات لذتبخش می 

ی وجود ارتباط بین هوش هیجانی و پرخاشگری را براساس تئوری  فته های این قسمت از تحقیق فرضیهشود. در کل یا

وش هیجانی مطرح کرده است( قوت مولفه ای زیربنایی برای ه توانمندی مایر و سالووی )که مدیریت هیجان را به عنوان

 بخشد. می
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