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بررسی تاثیر آموزش هوش هیجانی بر کاهش پرخاشگری
و افزایش سازگاری فردی -اجتماعی در دانش آموزان
دختر سال دوم متوسطه شهرستان اهواز
زهرا افتخار صعادی
دکتر مهناز مهرابی زاده هنرمند
***
دکتر بهمن نجاریان
****
دکتر حسن احدی
*****
دکتر پرویز عسگری
*

**

چكيده

هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر آموزش هوش هیجانی بر کاهش پرخاشگری و افزایش
سازگاری فردی -اجتماعی در دانش آموزان دختر سال دوم متوسطه شهرستان اهواز میباشد.
پژوهش حاضر از جمله پژوهشهای آزمایشی باطرح پیش آزمون -پس آزمون باگروه گواه
میباشد .جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر سال دوم متوسطه شهرستان اهواز بود .نمونه
این پژوهش را  60نفر از این دانش آموزان تشکیل میدادند که از بین جامعه مورد نظر با استفاده از
روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شده و به دوگروه آزمایشی و گواه تقسیم شده
اند ( 30نفر گروه آزمایش و 30نفرگروه گواه) قبل از انجام مداخله آزمایشی(ارایه متغیر مستقل)
دوگروه با استفاده از پرسشنامه شخصیتی کالیفرنیا( )CPIو پرسشنامه پرخاشگری َ( )AGQپیش
آزمون شده اند .سپس گروه آزمایشی به مدت  10جلسه  90دقیقه ای تحت آموزش تکنیکهای
هوش هیجانی قرار گرفتند .یک هفته پس از اتمام مداخله مجددا هردوگروه با استفاده از آزمون های
 CPIو  AGQو پس آزمون اجرا شد .دادهها با استفاده از روش مانکووا (کوواریانس چند متغیری)
مورد تحلیل قرار گرفتند .نتایج این پژوهش در سطح معنی داری P >0/001نشان داد که آموزش
مهارتهای هوش هیجانی موجب کاهش پرخاشگری و همچنین افزایش سازگاری فردی -اجتماعی
دانش آموزان دختر گروه آزمایشی در مقایسه با گروه گواه شده است.
كليد واژگان :هوش هیجانی ،پرخاشگری ،سازگاری فردی اجتماعی
* دانش آموخته دوره دکتری دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
** استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
*** استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
**** استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی تهران
***** استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز

این مقاله برگرفته از پایان نامه دکتری خانم زهرا افتخار در دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات خوزستان است.
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مقدمه

بیش از دو دهه پژوهش در زمینه تعامل بین هیجان و شناخت ،بنیان های الزم را برای گسترش مفهوم
هوش هیجانی 1فراهم ساخته است (فورگاس.)2001 ،2
هوش هیجانی در شکل گیری ،گسترش و ادامه تعامالت انسانی مؤثر ،نقش مهمی دارد و عموماً یکی
از عوامل اساسی هوش هیجانی این است که فرد راهبردهای ارتباطی را چگونه و در چه زمانی و به چه
شکل مورد استفاده قرار دهد .هوش هیجانی مجموعه ای از قابلیت های غیرشناختی است که توانایی
فرد را در سازگاری با مقتضیات محیطی و فشارهای حاصله افزایش می دهد (موسوی لطفی.)1388 ،
مفهوم هوش هیجانی که در آغاز توسط سالووی و مایر )1990( 3مطرح شد ،تفاوت های فردی را در
چگونگی استدالل درباره احساسات خویش روشن می سازد .هوش هیجانی به عنوان گونه توانایی،4
عبارت است از ظرفیت درک ،5ابراز ،6فهم ،7کاربرد 8و مدیریت( 9مهار) هیجان ها در خود و دیگران
(مایر و سالووی .)1997
10
معروف ترین چهره در این حوزه ،دانیل گلمن  ،هوش هیجانی را مجموعه ای از توانایی ها مانند
خودآگاهی ،همدلی ،خود نظم بخشی ،انگیزش خود و مهارت های اجتماعی تعریف کرده است
(گلمن  ،1999به نقل از واتکین.)2000 ،11
بار -آن ،1997( 12به نقل از مایر ،سالووی و کاروسو ،)2000 ،13نظریه پرداز دیگری است که
هوش هیجانی را به عنوان یک سری از ظرفیت ها ،قابلیت ها و مهارت های غیرشناختی می داند که
توانایی های خود را در برخورد موفقیت آمیز با مقتضیات و فشارهای محیطی افزایش می دهند.
برخالف گلمن و بار-آن ،سالووی و همکارانش «هوش هیجانی» را صرفاً یک  سری از توانایی های
غیرشناختی و مجموعه ای از رگه های شخصیتی نمی دانند .بلکه به عقیده آنها توانایی افراد در مقابله
و سازگاری با رویدادهای زندگی به همکاری درهم تنیده ظرفیت های عقالنی و هیجانی وابسته است
و موفقیت فرد در زندگی بستگی به این دارد که فرد بتواند به تجارب هیجانی خود و دیگران بیندیشد
و متقاب ً
ال قادر باشد به استدالل هایی که عقل در مورد یک شخص یا یک موقعیت ترسیم می کند،
پاسخ های هیجانی سازش یافته ای بدهد (سالووی ،مایر و کاروسو.)2000 ،
1. emotional intelligence
2. Forgas
3. Salovey & Mayer
4. ability
5. perception
6. expression
7. understanding
8. using
9. management
10. Golman
11. Watkin
12. Bar- on
13. Caruso
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کوپر و ساواف ،1997( 1به نقل از شات ،مالوف ،هال ،هاگرتی و کوپر )1998 ،2نیز در این زمینه
«بهره هیجانی اجرایی »3را مطرح کرده و هوش هیجانی را بر اساس «سواد هیجانی »4به معنی دانش فرد
در مورد ماهیت و علت هیجان های خود می دانند و مؤلفه های آن را شامل «تناسب هیجانی( »5به معنای
انعطاف پذیری و سخت رویی هیجانی)« ،عمق هیجانی( »6به معنای تعدیل شدت هیجان ها ،توانایی
تقویت و تعمیق آنها) و «کیمیاگری هیجانی( »7به معنای توانایی استفاده از هیجان ها و احساسات برای
خالقیت) بیان می کنند .به طور کلی می توان گفت که هوش هیجانی پیش بینی موفقیت را ممکن
می سازد ،زیرا نشان می دهد که چگونه فرد بالفاصله دانش خود را در موقعیت های مختلف به کار
می گیرد .به عبارت دیگر ،هوش هیجانی به تفاوت های افراد در ادراک ،پردازش ،تنظیم و به کارگیری
اطالعات هیجانی اشاره دارد .میکوالجزک و لومینت .)2008( ،8نتایج بسیاری از پژوهش ها نشان
می دهد که هوش هیجانی ،برخالف هوش شناختی یک توانایی ثابت و تغییرناپذیر نیست ،بلکه قابل
رشد و تغییر است و می توان از طریق آموزش های ویژه ،میزان آن را افزایش داد و سطح کمی و
کیفی آن را بهبود بخشید (چرنیس ،2000 9زاینس ،وایسبرگ ،وانگ و والبری ،2004 10گرشام ،باوون
و کوک ،2006 11بارآن .)2006
براساسبسیاریازتحقیقات،رابطهمعنی داریبینهوشهیجانیومتغیرهایزیادی،ازجملهپرخاشگری
و سازگاری به دست آمده است( .؛ آنیماساهون2010 12؛ الورنس و جین2010 13؛ ساوارنا و ناتان کومار
2009 14؛ گرگ و راستوجی2009 15؛ انیوال2008 16؛ بورلی2008 17؛ سیکانک 2007 18و گامینگ و
کوروس2007 19؛ راجرز ،کوالتر ،فلپس و گاردنر2006 20؛ پاپ و مارتین2005 21؛ وان مانین ،پرینس و
امال کامپ.)2004 22
1. Cooper & Sawaf
2. Schutte , Malouff, Hall, Haggerty & Cooper
3. executive
4. emotional literacy
5. emotional fitness
6. Emotional depth
7. Emotional alchemy
8. Mikolajzak & Lumminet
9. Chernis
10. Zins , Wissberg , Wang & Walbery
11. Gresham , Bavan & Cook
12. Animasahun
13. Lawrence & Jane
14. Joshi & Thingujam
15. Garg & Rastogi
16. Eniola
17. Beverley
18. Cikanck
19. Gumming & Kouros
20. Rogers, Qualter, Phelps & Gardner
21. Pop & Martin
22. Vanmanen , Prins & Emmelkamp
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پرخاشگری ،عبارت است از رفتاری که هدف آن صدمه زدن به خود یا به دیگران باشد( .یوسف
کریمی )1381 ،پرخاشگری ،رفتار فیزیکی کام ً
ال آشکاری است که هدف آن صدمه زدن به شخص یا
شیی یا سیستم می باشد که باعث اجتناب دیگران یا مقابله به مثل آنان می شود .در انسانها ،پرخاشگری
زمانی رخ می دهد که تعادل بین تکانه و کنترل درونی بر هم بخورد (سادوک و سادوک.)2003 1،
پرخاشگری به عنوان یکی از با اهمیت ترین مسایل دوره نوجوانی مورد توجه است (بونیکا ،یشووا،
آرنولد ،فیشر و زلجو .)2003 2،این در حالی است که قلدری و پرخاشگری پیامدهای منفی زیادی
می تواند برای آنان داشته باشد( .روس بی ،فورستر ،بیگالن و متزلر.)2005 3
همچنین ،یکی از مسائل مهم دوره نوجوانی ،ناسازگاری نوجوان است .طبق گزارش سازمان ملل،
در سالهای دهه  1980بیش از هفتاد درصد از جرایم را نوجوانان کمتر از  18سال مرتکب شده اند .این
رفتارهای ناسازگارانه هم برای جامعه و هم برای رشد افراد نوجوان مخاطره آمیز بیان شده است .آنچه
از متون تحقیقی برمی آید این است که سازگاری موفق بسته به عملکرد یکپارچه توانش های هیجانی
دارد( .راجرز ،کوالتر ،فلپس و ایمیل کامپ.)2006 ،
سازگاری یک مفهوم عام است و به همه راهبردهایی که فرد برای اداره کردن موقعیت های
استرس زای زندگی اعم از تهدیدهای واقعی یا غیرواقعی به کار می برد گفته می شود (سادوک و
سادوک.)2003 ،
بر اساس رویکرد یادگیری ،سازگاری مجموعه ای از رفتارهای آموخته شده است و ناسازگاری زمانی
به وجود می آید که فرد مهارت های الزم برای تطابق با مشکالت روزمره زندگی را یاد نگرفته باشد .به
طور کلی فرایندهای یادگیری در بروز پاسخ های سازگارانه یا ناسازگارانه نقش اساسی دارد و افراد برای
سازگاری مطلوب باید مهارت های اجتماعی الزم را فرا گیرند( .فیرس 1991 ،4ترجمه فیروزبخت.)1374 ،
در طی برنامه رشد مهارت های اجتماعی نیوهیون (به عنوان یکی از برنامه های اصلی هوش هیجانی)
که توسط الیاس و وایسبرگ ،1990 5مهارت های اجتماعی از جمله حل مسئله ،ارتباط با همساالن،
کنترل تکانه ها ،مقابله با مسائل و مشکالت و مقابله با استرس ها که از جمله مؤلفه های زیربنایی هوش
هیجانی هستند ،آموزش داده شد و نتایج ،حاکی از آن بود که آموزش این مهارت ها به ارتقای آنها و
بهبود وضع فراگیران در تمام زمینه های مذکور منجر شده است.
راجرز ،کوالتر ،فلپس و گاردنر ( ،)2006میان ادراک کمتر هیجان های دیگران و سازگاری اجتماعی
ضعیف ،رابطه به دست آمده اند .لوپز ،براکت ،نزلک ،شاتز ،سلی و سالووی 6)2004( ،نیز نشان دادند که
افرادی که در مدیریت کردن حالت های هیجانی خود و دیگران ناتوان هستند ،مهارت های اجتماعی و
حمایتی کمتری دارند.
1. Sadock & Sadock
2. Bonica , yeshova, Arnold , Fisher & Zeljo
3. Rusby , Forrester, Biglan & Metzler
4. Phares
5. Elias & Wisberg
6. Lopes, Brachet, Nezlek, Schutz, Selli & Salovey

www.SID.ir

یافته های نو در روان شناسی

141 of SID
Archive

در پژوهشی با عنوان هوش هیجانی و استراتژی های خودتنظیمی در درمان گرفتاری پرخاشگرانه
نوجوان مبتال به صفت نابینایی توسط (انیوال ،)2007 1،انجام شد .این پژوهش تأثیر دو عکس العمل
هوش هیجانی (شناخت و بیان هیجان) و آموزش خودتنظیمی 2را در درمان پرخاشگری این نوجوانان
بررسی کرده است .نتایج نشان داد که شرکت کنندگانی که با دو عکس العمل ردیابی هوش هیجانی
و آموزش خودتنظیمی درمان شده بودند ،بهبود قابل توجهی در الگوی رفتار پرخاشگرانه شان نسبت به
گروه شاهد داشتند.
همچنین در پژوهش بشارت ( ،)1384تأثیر هوش هیجانی بر کیفیت روابط اجتماعی در یک نمونه
دانشجویی  300نفری مورد بررسی قرار گرفته است .یافته ها نشان داد که بین هوش هیجانی و مشکالت
بین شخصی دانشجویان همبستگی معنی داری وجود دارد .هوش هیجانی همچنین با زمینه های مختلف
مشکالت بین شخصی دانشجویان همچون قاطعیت ،مردم آمیزی ،صمیمیت و مسئولیت پذیری
همبستگی منفی معنی دار دارد .هوش هیجانی ،با تقویت سازگاری اجتماعی ،توان همدلی با دیگران،
سالمت روانی ،بهزیستی هیجانی و رضایت از زندگی ،مشکالت بین شخصی را کاهش می دهد و زمینه
بهبود روابط اجتماعی را فراهم می سازد.
گروس ،مونیرو و شن ،)2008( 3پژوهش بر روی  135دانشجوی دوره کارشناسی بازرگانی انجام
دادند .در این پژوهش به گروه آزمایش ( 75نفر) ،طی  11هفته ،آموزش هوش هیجانی ارایه شد و گروه
گواه ( 60نفر) هیچ گونه مداخله ای دریافت نکرد .نتایج بیانگر تفاوت معنی داری بین دو گروه در تمام
مؤلفه های هوش هیجانی ،از جمله درک و ابراز هیجان ها ،آسان سازی تفکر ،استفاده از هیجان ها،
تشخیص هیجان ها و کنترل و مدیریت هیجان ها بود.
5
در پژوهشی توسط عبدا ...و ماریا کونگ ،)2008( 4رابطه بین هوش هیجانی ،کنار آمدن  ،حمایت
اجتماعی و سازگاری میان  250نفر از دانشجویان ترم اول مورد بررسی قرار گرفت .از آزمون های
سازگاری برای سازگاری ،هوش هیجانی مایر وسالووی (برای سنجش هوش هیجانی) ،پرسشنامه
کنار آمدن با دیگران (برای کنار آمدن) و پرسشنامه ارزیابی تعامالت اجتماعی برای سنجش حمایت
اجتماعی استفاده شد .نتایج حاکی از آن بود که دانشجویان با سازگای متوسط باال ،از نظر سازگاری
اجتماعی ،سازگاری آموزشگاهی ،و سازگاری فردی و هیجانی در سطح باالیی بودند و نتایج تحلیل
مسیر نیز نشان داد که سازگاری باال یک پیش بینی کننده مهم برای تبیین رابطه بین هوش هیجانی ،کنار
آمدن ،حمایت های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی می باشد و این که هوش هیجانی نیز تأثیر زیادی بر
پیشرفت تحصیلی آنان داشته است.
6
همچنین در پژوهشی که توسط (اورتس و تور -آنین ( ،)2008با هدف تأثیر هوش هیجانی بر
1. Eniola
2. self- regulation training
3. Groves , Moenrue & Shen
4. Abdullah & Chong
5. copying
6. Ortese & Tor -Anyin
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سازگاری در زندگی  286زوج در نیجریه صورت گرفت ،نتایج نشان داد که مهارت های مدیریت
هیجانی ،مهارت های حساسیت هیجانی و مهارت ارتباط اجتماعی در زوجین سازگار ،باال بوده است.
حال از آنجا که دوره نوجوانی ،دوره ای است که در آن تغییرات جسمی ،روانی -اجتماعی نوجوان
با هیجانات شدید همراه است و بسیاری از دستگاه های عصبی وشناختی که هیجان را کنترل می کند
ضمن این دوره به رشد می رسند (هوپر ،لوسیانا ،کونکلین و یرگر ،)2004 ،داشتن آموزش هایی مبتنی
بر تنظیم هیجان ها الزم است .همچنین به دلیل اینکه در ایران اغلب تحقیقات به صورت غیرآزمایشی
صورت گرفته است ،محققین ضرورت انجام پژوهش با چنین طرحی را احساس نمودند .بر همین
مبنا مسئله ای که این پژوهش مطرح می کند چنین است که :آیا آموزش مهارت های هوش هیجانی
می تواند منجر به کاهش پرخاشگری و افزایش سازگاری فردی -اجتماعی در دانش آموزان دختر سال
دوم دبیرستان شود؟
فرضیههایتحقیق

با توجه به هدف تحقیق و پیشینه پژوهش فرضیه های زیر تدوین و مورد آزمون قرار گرفتند.
فرضیه  :1آموزش هوش هیجانی باعث کاهش پرخاشگری و افزایش سازگای فردی -اجتماعی
دانش آموزان دختر پایه دوم دبیرستان می شود.
 :1-1آموزش هوش هیجانی باعث کاهش پرخاشگری دانش آموزان دختر پایه دوم دبیرستان
می شود.
 :1-2آموزش هوش هیجانی باعث افزایش سازگاری فردی -اجتماعی دانش آموزان دختر پایه دوم
دبیرستانمی شود.
روش پژوهش

جامعه آماری و روش نمونهگیری

جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه دانشآموزان دختر سال دوم دبیرستان شهرستان اهواز در
سال تحصیلی  1388 -89است .آزمودنیهای این تحقیق  60نفر از دانشآموزان دختر سال دوم دبیرستان
اهواز میباشند که با استفاده از روش تصادفی چندمرحلهای انتخاب شدند .ابتدا از بین نواحی چهارگانه
آموزش و پرورش شهرستان اهواز ،یک ناحیه انتخاب و سپس از بین مدارس آن ناحیه 2 ،مدرسه انتخاب
و از هر مدرسه  3کالس انتخاب و از هر کالس  10نفر دانشآموز جهت انجام این پژوهش به کار گرفته
شد که به طور تصادفی در دو گروه  30نفر آزمایش و  30نفر گواه قرار داده شدند .طرح تحقيق در اين
پژوهش آزمايشي و از نوع طرح پيش آزمون  -پس آزمون با گروه گواه می باشد.
روش مداخله

در این پژوهش ،در ده جلسه  90دقیقه ای ،به آموزش هوش هیجانی در دانش آموزان پرداخته شد.
پایه آموزش ها بر اساس مدل مایر و سالووی استوار شده بود .جلسه های آموزشی بدین قرار بود:
www.SID.ir

یافته های نو در روان شناسی

143 of SID
Archive

گروه بندی آزمودنی ها و آشنایی مقدماتی با هیجان ها و انواع آن ،آموزش مهارت های خودآگاهی
هیجانی،درکهیجانیدرخودودیگران،همدلی،کنترلهیجانیدرخودوآموزشمدیریتهیجان های
دیگران و نهایتاً جمع بندی کلی از تمام جلسات و سپس اتمام جلسات با اجرای پس آزمون.
ابزارهای اندازهگیری

 )1پرسشنامه روانی کالیفرنیا ()CPI
1

در این پژوهش برای اندازه گیری سازگاری فردی -اجتماعی از آزمون شخصیت سنج کالیفرنیا که
یک آزمون مداد -کاغذی خود اجراست ،2استفاده شده است .کالرک و همکاران 3در سال  1953این
آزمون را به منظور سنجش سازش های مختلف زندگی که دارای دو قطب سازگاری فردی و اجتماعی
است تهیه کردند که  180سؤال دو گزینه ای (بلی یا خیر) دارد .این آزمون دارای  12خرده مقیاس است
که نیمی از آنها برای سنجش سازگاری فردی و نیمی دیگر برای سنجش سازگاری اجتماعی هستند.
شافر )1984( 4در کتاب سالنامه اندازه گیری های روانی ،در مورد آزموش شخصیتی کالیفرنیا بر پایه
مطالعات انجام شده ،ضرایب پایایی آن را برای مقیاس سازش فردی  0/88تا  0/90و برای مقیاس سازش
اجتماعی  0/86تا  0/90و برای خرده مقیاس های آزمون در دامنه  0/60تا  0/87و برای کل آزمون 0/91
تا  0/93محاسبه کرده است.
اصفهانی اصل ( )1381در تحقیقی میزان ضرایب پایایی این مقیاس را با استفاده از دو روش آلفای
کرونباخ و تنصیف برای سازش فردی به ترتیب  0/86و  ،0/87سازش اجتماعی  0/80و  0/79و برای
کل آزمون  0/90و  0/93به دست آورده است .در این تحقیق نیز برای تعیین پایایی پرسشنامه از دو
روش آلفای کرونباخ و تنصیف استفاده شده که به ترتیب برای سازگاری فردی  0/96و  ،0/95برای
سازگاری اجتماعی  0/94و  0/89و برای کل پرسشنامه  0/97و  0/91است که نشان دهنده ضرایب
مطلوب پرسشنامه یاده شده میباشد .اعتبار مقیاس فوق از طریق همبستگی این با سؤاالت مالک تعیین
شده که این ضرایب برای سازگاری فردی برابر  0/62و برای سازگاری اجتماعی برابر با  0/61و برای
کل پرسشنامه برابر با  0/79میباشد که در سطح معنیداری  p >0/0001به دست آمده است.
 -2پرسشنامه پرخاشگری اهواز)AGQ( 5

این پرسشنامه شامل  30سؤال در سه عامل  )1خشم و غضب )2تهاجم و توهین  )3لجاجت و
کینهتوزی میباشد؛ که زاهدیفر و نجاریان و شکرکن )1376( ،آن را در دانشگاه آزاد اسالمیواحد
اهواز ساختهاند .بررسی حاصل از تحلیل عوامل نشان داد که  14ماده اول عامل خشم و غضب 8 ،ماده
دوم عامل تهاجم و توهین و  8ماده آخر عامل لجاجت و کینهتوزی است.
اعتبار این پرسشنامه را زاهدیفر ،نجاریان و شکرکن در سال  1376با مقیاس های خصومت و گناه
1. California Personality Inventory
2. self- administered
3. Klarck et al
4. Shaffer
5. Aggression Questionaires
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باس و دورکی )1975( 1و  2MMPIارزیابی کردند .همبستگی بین پرسشنامه پرخاشگری در کل برای
تمامیافراد  r =0/56و برای دختران  r=0/49و برای پسران  r =0/59در سطح معنیداری p>0/0001
گزارش شده است .ضرایب پایایی آن با روش آلفای کرونباخ و روش تنصیف برای عامل خشم و
غضب به ترتیب  0/80و  0/77و برای عامل تهاجم و توهین  0/74و  0/69و برای عامل لجاجت و
کینهتوزی  0/77و  0/73و برای کل پرسشنامه  0/85و  0/61میباشد که رضایتبخش است.
در این تحقیق برای تعیین پایایی پرسشنامه پرخاشگری نیز از دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف
استفاده شد که برای کل پرسشنامه به ترتیب برابر با  0/97و  0/90بود که نشان دهنده ضرایب پایایی
قابل قبولی است .اعتبار این مقیاس از طریق همبسته کردن با سؤاالت مالک تعیین شده و برای خشم و
عصبیت  ،0/39برای تهاجم و توهین  0/53و برای لجاجت و کینهتوزی 0/45 ،و برای کل پرسشنامه برابر
با  0/69بود که حاکی از اعتبار قابل قبول پرسشنامه است.
روشهاي آماري

ضريب همبستگي پيرسون جهت محاسبه اعتبار ،روش هاي آلفاي كرونباخ و تنصيف جهت محاسبه
ضرايب پايايي ،به كارگيري تحليل مانكوا (كوواريانس چند متغيري) و تحليل كواريانس يك متغيري
(آنكوا) جهت تحليل فرضيه تحقيق.
يافتههایپژوهش

داده هاي جمع آوري شده طبق جداول زير ارائه مي گردد:

جدول :1-1نتايج تحليل واريانس چند متغيري (مانكوا) برروي ميانگين نمره هاي پس آزمون پرخاشگري و
سازگاري فردي-اجتماعي دانش آموزان گروه هاي آزمايش و گواه ،با كنترل پيش آزمون
DF

DF

آزمون اثر پياليي

0/924

فرضيه
2

خطا

نام
آزمون

مقدار

F

سطح معني داري

جذور

توان

اتا

آماري

332/84

p >0/001

0/92

100

آزمون المبداي ويكلز

0/076

2

55

332/84

p >0/001

0/92

100

آزمون اثر هتلينك

12/10

2

55

332/84

p >0/001

0/92

100

آزمون بزرگترين ريشه روي

12/10

2

55

332/84

p >0/001

0/92

100

55

مندرجات جدول  1-1نشان می دهد که با کنترل پیش آزمون سطوح معنی داری همه آزمون ها ،بین
دانش آموزان دختر گروه های آزمایش و گواه حداقل از لحاظ یکی از متغیرهای وابسته (پرخاشگری و
سازگاری فردی – اجتماعی) تفاوت معنی داری مشاهده می شود ،برای پی بردن به این نکته که از لحاظ
کدام متغیر بین دو گروه تفاوت وجود دارد ،دو تحلیل کواریانس یک متغیری در متن مانکوا انجام شد
1. Buss & Durkee
2. Minnesota Multiphasic Personality Inventory
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که نتایج آن در جدول  1-1نشان داده شده است .به عالوه ،میزان تأثیر برابر با  0/92می باشد ،یعنی 92
درصد تفاوت های فردی در نمره های پس آزمون پرخاشگری و سازگاری فردی – اجتماعی مربوط
به تأثیر آموزش هوش هیجانی می باشد .توان آماری برابر با  1است ،یعنی امکان خطای نوع دوم وجود
نداشته است .با توجه به  Fمشاهده شده و سطح معنی داری ( p>0/0001و  )F=332/84فرضیه شماره
یک تایید می شود.
جدول :2-1نتایج کواریانس یک راهه در متن مانکوا روی میانگین نمره های پس آزمون پرخاشگری و
سازگاری فردی -اجتماعی دانش آموزان گروه های آزمایش و گواه ،با کنترل پیش آزمون
متغیر

پرخاشگری

سازگاري
فردي-اجتماعي

منبعتغییرات

مجموع
مجذورات

سطح

مجذور

1

1104/30

معنی داری

اتا

0/33

1/00

p>0/001 572/45 22939/90

0/91

1/00

درجه آزادی

میانگین
مجذورات

پیش آزمون

1104/30

گروه

22939/90

1

خطا

2244/08

56

40/07

F

p>0/001 27/55

توان آماری

پیش آزمون

3235/16

1

3235/16

p>0/001 36/19

0/39

0/999

گروه

31761/54

1

p>0/001 355/29 31761/54

0/86

1/00

خطا

5006/06

56

89/39

همان طوری که در جدول 1-2مشاهده می شود با کنترل پیش آزمون بین دانش آموزان دختر گروه های
آزمایش و گروه گواه از لحاظ پرخاشگری تفاوت معنی داری وجود دارد ( p>0/001و ،)F=572/45
بنابراین فرضیه  1-1تایید می گردد .میزان تاثیر برابر با  0/91می باشد ،یعنی  91درصد تفاوت های فردی
درنمره های پس آزمون پرخاشگری مربوط به تاثیر آموزش هوش هیجانی می باشد .توان آماری برابر
با  1است ،یعنی امکان خطای نوع دوم وجود نداشته است.همچنین بین دانش آموزان دختر گروه های
آزمایش و گروه گواه از لحاظ سازگاری فردی -اجتماعی تفاوت معنی داری وجود دارد(p>0/001
و  ،)F=355/29در نتیجه فرضیه  1-2تایید می گردد .میزان تاثیر برابر با  0/86می باشد ،یعنی  86درصد
تفاوت های فردی در نمره ها پس آزمون سازگاری فردی – اجتماعی مربوط به تاثیر آموزش هوش
هیجانی می باشد .توان آماری برابر با  1است ،یعنی امکان خطای نوع دوم وجود نداشته است.
بحث و نتيجه گيري

با توجه به هدف پژوهش ،چنانچه یافته های پژوهش نشان داد آموزش هوش هیجانی منجر به کاهش
پرخاشگری و ا فزایش سازگاری فردی -اجتماعی در گروه آزمایش شده است که احتماالً بتوان چنین
تبیین هایی را مطرح نمود که:
ازآنجاکهمؤلفه هایاساسیهوشهیجانیعبارتازتواناییفهمهیجان هایخودودیگرانوتواناییتنظیم
و مهار هیجان های خود و دیگران به شیوه سازگارانه است ،انتظار می رود افرادی که دارای هوش هیجانی
باالتریهستند،سازگاریاجتماعیوفردیوهمچنینمهارت هایاجتماعیبهتریرانشاندهند.لذاچون
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آزمودنی های این پژوهش در معرض آموزش و تمرین این دو مؤلفه قرار داشته اند ،احتماالً توانسته است
بر روند سازگاری آنها تأثیر مثبت بگذارد .از طرف دیگر نیز ،به دلیل این که افراد در طی برنامه های هوش
هیجانی مهارت هایی مانند :توانایی تنظیم هیجان ها و توجه به سطح برانگیختگی خود و داشتن افکار
کارآمد به جای افکار ناکارآمد در تحلیل مسایل روزمره را یاد می گیرند ،همچنین تمرین هایی در زمینه
خویشتنداری و بازخوردهای مناسب در موقعیت های خشم زا ،توانسته است چنین نتیجه ای را در فرضیه
شماره یک برجای گذارد .این نتایج با تحقیقات گروس و همکاران )2008(،؛ بشارت )1384( ،؛ عطاری،
شهنی ییالق ،محمد کوچکی و بشلیده( )1384؛ زینس ،وایسبرگ ،ونگ و والبری ( )2004و انیماساهون
( )2010همسو می باشد .همچنین با توجه به فرضیه ،1-1نتایج حاکی از آن بود که آموزش هوش هیجانی
توانسته است منجر به کاهش پرخاشگری در دانش آموزان دختر شود که با تحقیقات انیوال ()2007؛
وان مانین ،پرینس و امیل کامپ()2004؛ سوخو دولسکی )2004( ،؛ گرشام ،باوون و کوک( )2006و
بورنان ( )2007همسو می باشد .لذا بتوان چنین تبیین هایی را داشت که چون آزمودنی ها نکاتی مانند:
مهارت های فکر کردن قبل از واکنش نشان دادن و به تأخیر انداختن واکنش های مخرب و آنی در
مقابل تهدید دیگران را یاد می گیرند می تواند درموقعیت های مختلف بر بروز هیجان و پرخاشگری
کنترل الزم را داشته باشند .از طرفی افراد احتماالً در طی این برنامه یاد می گیرند که با خویشتنداری
به جای تکانشی رفتارکردن و بدون وارد کردن ضربه جسمی و روانی به خود یا به دیگران واکنش
سازنده و صحیح داشته باشند .همچنین براساس فرضیه  1-2نتایج نشان داد که آموزش هوش هیجانی
باعث افزایش سازگاری فردی -اجتماعی دانش آموزان دختر پایه دوم دبیرستان می شود که احتماالً
می تواند در اين نكته نهفته باشد كه اين افراد چون مهارت هايي مانند:گوش دادن با دقت به ديگران
(به عنوان يكي از آيتم هاي مهم در سازگاري) ،مهارت هاي سازش جويانه و مسالمت آميز با ديگران،
مردم آميزي و همچنين احترام گذاردن به احساسات خود و ديگران و همچنين مهارت هاي همدلي
(كه در واقع همان توانايي برقراري ارتباط با ديگران از طريق شناخت افكار و احساسات است) را
يادگرفته اند،درروابطشخصيوبينفرديموفق ترمی شوندزيرااينمهارت هاتاثيرمتقابلرويمخاطبان
آنها گذاشته و باعث پذيرش بيشتر و ارتباط بهتر و صميمی تر شده اعتماد به نفس فرد را افزايش داده و در
نهایت ميزان سازگارش فرد را ارتقاء می بخشد .به عنوان مثال يافته هاي ،اینگلبرگ و سجوبرج ()2004؛
راجرز ،کوالتر ،فیلپس و گاردنر()2006؛ انيما ساهون ،2007گرگ و راستوجي ،2009 1الورنس،
اميلي جين 20102بارلو ،کوالتر ،اس تیلیانو  20103نيز از اين نتايج حمايت می كنند .در همین رابطه
می توان پیشنهاداتی را در جهت پژوهش های آتی مطرح نمود )1:توصيه مي شود كه در تحقيقات
بعدي بروي ساير هيجان ها مانند افسردگي ،ترس ،اضطراب نيز كار شود )2 .تكنيك هاي هوش هيجاني
برروي گروه هاي پرخطر ،معتادان و بزهكاران پياده شود.
1. Garg & Rastogi
2. Lawrence, Emily. Jane
3. Barlow, Qualter, Stylianou
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