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پرخاشگر  دخترآموزان بررسی تأثیر آموزش هوش هیجانی بر کاهش پرخاشگری دانش

 شهر زاهدان اولمتوسطه 

 

 سمیه نخعی-1

 رانیا-واحد زابل،زابل  یدانشگاه آزاد اسالم یگروه روانشناس یمرب 

 ایمان کردی-2

 ایران– زابل ،زابل آزاد دانشگاه روانشناسی رشته ارشد کارشناسی دانشجوی 

 افسانه حسین آبادی -3

 ایران– زابلدانشجوی کارشناسی ارشد رشته روانشناسی دانشگاه آزاد زابل، 

 بیژن بدیع بایگان-4

 ایران– زابل، زابل آزاد دانشگاه روانشناسی رشته ارشد کارشناسی دانشجوی 

 چکیده

 شهر زاهدانپرخاشگر متوسطه اول  دخترآموزان بررسی تأثیر آموزش هوش هیجانی بر کاهش پرخاشگری دانش هدف پژوهش حاضر

 پس آزمون با گروه کنترل و آزمایش بود.  -روش تحقیق پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی و طرح پژوهشی از نوع پیش آزمونبود. 

به  59-59 در سال تحصیلی زاهدانپرخاشگر پایه اول متوسطه شهر  دخترآموزان شامل تمامی دانشر پژوهش حاض یجامعه آمار

پرخاشگری  پرسشنامهگیری شامل ابزار اندازهنفر بود.  59نفر و گروه کنترل با تعداد  59صورت تصادفی ساده در دو گروه آزمایش با تعداد 

آموزش هوش هیجانی بر کاهش پرخاشگری نتایج آزمون تحلیل کواریانس )مانکوا( نشان داد که . باشدیم 88/0گویه و پایایی  95با 

 موثربود.زاهدان  پرخاشگر متوسطه اول شهر دخترآموزان شدان

 

 ، پرخاشگریهوش هیجانی کلید واژه:
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 مقدمه

 شود؛ ولیهایی در شغل و زندگی و تحصیل میکه بهره هوشی باال باعث موفقیتآنچه که از گذشته درمیان عوام مطرح بوده این

 است ها دخالت دارند. یکی از این عوامل هوش هیجانیهوش و یا استعداد در این موفقیتاند که عواملی غیر از تحقیقات اخیر نشان داده

 (.1931حاجیان و همکاران، )

شاید  د.شونهایی نائل میهوش هیجانی نوعی از هوش درون فردی است که افراد با دریافتن و کشف این مهارت در خود به موفقیت

 ها یك مبنای هیجانیتمام یادگیری نوشت:سال قبل شروع شده است. زمانی که افالطون  0222 بتوان گفت موضوع هوش هیجانی از

توان در مفهوم هوش اجتماعی ثرندایك یافت؛ که آن را به عنوان توانایی درك دیگران تر سازه هوش هیجانی را میهای قدیمیریشه .دارند

هوش اجتماعی نشانگر توانایی افرادی است که در خوب کنار آمدن با  ظر وی،و رفتار عاقالنه در ارتباطات انسانی تعریف کرده است. از ن

 (.1931حاجیان و همکاران، ) های کافی دارندمردم مهارت

های انسان را توان با یك هوش تمام تواناییمعتقد بود که هوش از یك مؤلفه تشکیل نشده است. چرا که نمی (1399) ثرندایك

از نقطه نظر وی فرد  .هوش انتزاعی( 9هوش عینی ( 0هوش اجتماعی  (1. سازدسه نوع هوش را مطرح میسنجید و به همین دلیل وی 

ها روابط با هوش کسی است که در هنگام قرار گرفتن در یك جمع بتواند احساسات و عواطف دیگران را به خوبی درك کرده و با آن

 (.0223و جعفری، )قمرانی  این همان هوش هیجانی استو  خوبی برقرار سازد

های خود، آگاهی دارد ها و احساساین معنی که فرد به چه میزانی از هیجان کند؛ بههوش هیجانی فرد را از نظر هیجانی ارزیابی می

هیجانی ذاتی نیستند،  های هوشاست که توانایی راستای هوش هیجانی این کند. نکته قابل توجه درها را کنترل وادار میچگونه آن و

گردد. وی میبراین عقیده است که هوش هیجانی موجب شادی و خوشبختی افراد ( 1333شوند. گلمن )توانند آموخته ها میبلکه آن

پنج مهارت اساسی هوش هیجانی را شامل شناخت احساسات خود، تسلط بر احساسات برانگیختن و ترغیب خود و شناسایی احساسات 

 (.0223)قمرانی و جعفری،  کندان تعریف میدیگران و تنظیم روابط خود با دیگر

 توان برآن تاکیدکردولی آنچه به صراحت می دارد وجود یا خیر، نظرات مختلفی داد افزایش را توان هوش هیجانیاینکه می مورد در

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

در مورد  افراد است. اطالعات هیجانی کاربرد و روانی برای معنابخشی هوش هیجانی یك نوع ظرفیت است: مایرمعتقد این زمینه افزود. در

و  غریزیاین ظرفیت،  از قسمتی دیگر توانمند هستند. بعضی و حد متوسط در بعضی های متفاوتی هستند:ظرفیت دارای هوش هیجانی

 ارتقا تجربه و وسیله کوشش، تمرین توان بهاست که می همین قسمت و شوداست که از تجارب ناشی می چیزی آن دیگر حاصل قسمتی

روان درمانی،  توانند یادگرفته شوند.هوش هیجانی هستند می از هایی که قسمتیمهارت از است که بسیاری داد. سالووی نیز معتقد

 (.1932داد )حسن زاده و همکاران،  افزایش را توان هوش هیجانیآنها می وسیله هایی هستند که بهراه آماده سازی، و مشاوره، مربیگری

و به  است رسیده اثبات تربیت به و ریزی مربیان تعلیم برنامه و دهنده برای تفکر مفهوم هوش هیجانی به عنوانی کامل سازمان

 در دهد.ارایه می دیدگاه متحد یك در را آنها و انسجام بخشیده شود،اولیه محسوب می پیشگیریکه به عنوان  ایهای پراکندهکوشش

شود؛ بنابراین والد شروع می – با تعامل کودك و منزل از های هیجانیتوان گفت که یادگیری مهارتمورد اکتساب هوش هیجانی می

 مؤثر، انسانی تعامالت ادامه و گسترش گیری، شکل در هیجانی هوشمساوی نیست. های هیجانی همیشه های یادگیری مهارتفرصت

 چه به و زمانی چه در و چگونه را ارتباطی راهبردهای فرد که است این هوش هیجانی اساسی از عوامل یکی عموماً و دارد مهمی نقش
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 مقتضیات با سازگاری در را فرد توانایی که است شناختی غیر هایقابلیت از ایمجموعه هیجانی هوش دهد. قرار استفاده مورد شکل

 (.1911)موسوی و لطفی،  دهدمی افزایش حاصله فشارهای و محیطی

 نیست، بلکه ناپذیر تغییر و ثابت توانایی یك شناختی هوش خالف بر هیجانی، هوش که دهدمی نشان هاپژوهش از بسیاری نتایج

 براساس .بخشید بهبود را آن کیفی و کمی سطح و داد افزایش را آن میزان ویژه، هایآموزش طریق از توانمی و است تغییر و رشد قابل

است )قنبری هاشم آبادی  دست آمده به پرخاشگری جمله از زیادی متغیرهای و هیجانی هوش بین داری معنی رابطه تحقیقات از بسیاری

 (.1919و باقری، 

 کامال آشکاری رفتار فیزیکی پرخاشگری، باشد. دیگران به یا خود به زدن صدمه آن هدف که رفتاری از است عبارت پرخاشگری،

 ها،انسان شود. درآنان می مثل به مقابله دیگران یا اجتناب باعث که باشد می سیستم یا شیی یا شخص به زدن صدمه آن هدف که است

 دوره مسایل تریناهمیت با از یك عنوان به بخورد. پرخاشگری هم بر درونی کنترل و تکانه تعادل که دهدمی رخ زمانی پرخاشگری

باشد )کاظمیان و  داشته آنان برای تواندمی زیادی منفی پرخاشگری پیامدهای و قلدری که است حالی در این است. توجه مورد نوجوانی

 (.1913همکاران، 

با  باشد. افراد موفقیت موجب مدت کوتاه در هم و دراز مدت در هم تواندمی اجتماعی و هیجانی هایمهارت پرورش و آموزش

 و مقابله کنند تحصیلی فشارهای با بهتر تا کرد کمك آموزاندانش به توانمی مدارس آموزشی برنامه در هیجانی هوش مفهوم گنجاندن

 در هیجانیهای آموزش نقش بررسی برای ایمطالعه ( در0229الیاس و همکاران ) شوند. تحصیل ترك یا هیجانی مشکالت دچار کمتر

 ایگونه به و  برخورداراست اهمیت از مدارس اجتماعی در و هیجانی هایمهارت آموزش که رسیدند نتیجه این به تحصیلی پیشرفت

 (.0212)فتاحی و همکاران،  باشد داشته آموزاندانش تحصیلی پیشرفت بر مدتی دراز تاثیرات مثبت

 مدیریت را های خودهیجان و احساسات تا کندمی کمك آموزاندانش به مدارس در هیجانی هوش هایمهارت آموزشی هایبرنامه

 تمامی پروراندن به تشویق کودکان با کنند. کسب بهتری نمرات نیز استاندارد شناختی آموزش در آنان که شودمی سبب همچنین و کنند

 مبدل زندگی هایمهارت پرورش مراکزی برای به مدارس کنند،می یاری کارهایشان انجام در را هاآن عمال که هاییتوانایی و استعدادها

 (.1932)فراهانی،  شوندمی

 درباره احساسات استدالل چگونگی در را فردی هایتفاوت شده ( مطرح1332) مایر سالووی توسط آغاز در که هیجانی هوش مفهوم

 هامدیریت )مهار( هیجان و کاربرد فهم، ابراز، درك، ظرفیت از است عبارت توانایی، گونه عنوان به هیجانی هوش سازد،روشن می خویش

 (.1932دیگران )فراهانی،  و خود در

 دهدمی نشان کنند.می تحصیل ترك که آنها چون هم پذیر آسیب پرخاشجوی، چون هم زا،آسیب آموزاندانش خصوص در هایافته

 در روابط سازگاری و هااسترس با مقابله در هاآن پائین توانایی بیانگر و دارند ناکارآمدی عملکرد هیجانی هوش ویژگی در گروه دو هر که

 (.1913باشد )ابوالقاسمی، می است، هیجانی هوش هایمؤلفه از که فردی درون و فردی بین

 که مشکالت افرادی و مدیران نوجوانان، کودکان، برای خصوص به هیجانی هوش بهبود ارتقاء برای هاییمداخله اخیراً نظر، نقطه این از

 ارتقاء آموزان، دانش روانی فشار با مقابله هایبر، شیوه هامداخله این آموزش تأثیر بیانگر هایافته است. که شده طراحی دارند عاطفی

 پرخاشگری و به کاهش صفت این آموزش چنین هم است. سازگاری افزایش و آموزاندر دانش آن هایمؤلفه افزایش افراد، روان سالمت

 پرخاشگرانه رفتارهای کاهش در نوجوان و حتی آموزاندانش رفتاری مشکالت کاهش مثبت، باورهای و مندی جرأت رفتارهای افزایش

 (.1911شریعتی و رمضانی، شود )منتهی می گروهی چسبندگی کاهش و بهتر تیمی عملکرد به شغلی هاینوجوانان و حتی در محیط
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هوش  آموزش تأثیر بررسی به است این بر سعی پژوهش این در بنابراین است الزم ها هیجان تنظیم بر مبتنی هاییآموزش داشتن

 .شود پرداخته زاهدانشهر  اولپرخاشگر متوسطه  دخترآموزان  دانش پرخاشگری کاهش بر هیجانی

 تحقیقروش 

 نیآزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. در ا شیاست و از طرح پ یشیآزما مهیپژوهش حاضر از نوع مطالعات ن

ی و اای چند مرحلهنمونه گیری به صورت تصادفی خوشهاستفاده شد.  یهدف و بصورت تصادف بر یمبتن یریپژوهش، از روش نمونه گ

به صورت لیست درآمد و از بین ان بود که ابتدا همه نواحی شهر زاهد سپس تصادفی ساده انجام گرفت. روش نمونه گیری به این صورت

این نواحی یك ناحیه به صورت تصادفی انتخاب شد و سپس از این ناحیه هم یك مدرسه متوسطه اول به صورت تصادفی انتخاب گردید 

د دانش آموز پرخاشگر انتخاب گردی 92ی مذکور تعداد کالس آن تست پرخاشگری گرفته شد. و سپس از مدرسه 4آموزان و از دانش

آموزان نفر قرار گرفتند. همه دانش 93نفر و گروه کنترل با تعداد  93نفر به صورت تصادفی ساده در دو گروه آزمایش با تعداد  92این 

 و از لحاظ ویژگی تاهل، مجرد بوده و در مقطع متوسطه اول مشغول به تحصیل بودند. مؤنثشرکت کننده از جنس 

 شنامه پرخاشگری و آموزش هوش هیجانی بود.ابزارهای گردآوری اطالعات شامل پرس

 باس توسط بود، خصومت پرسشنامه عنوان تحت آن قبلی نسخه که پرخاشگری پرسشنامه جدید نسخه پرسشنامه پرخاشگری:

 که است، مقیاس زیر چهار و عبارت 03 شامل که است گزارشی خود ابزار یك پرسشنامه این گرفت. قرار ( مورد بازنگری1330) پری و

درجه ای لیکرت  3 طیف یك در عبارات از یك هر به ها از پرخاشگری بدنی، پرخاشگری کالمی، خشم و خصومت. آزمودنی است عبارت

پرسشنامه پرخاشگری دارای اعتبار و روایی قابل قبولی است. نتایج ضریب بازآزمایی برای  دهند.از کامال مخالف تا کامال موافق پاسخ می

 بدست آمده است. 43/2تا  91/2و همبستگی بین چهار زیرمقیاس  90/2تا  12/2هفته(  3فاصله  چهار زیرمقیاس )با

 روش اجرای پژوهش

پرخاشگری جهت  روش اجرای پژوهش حاضر به این صورت است که در ابتدا به هر دو گروه همگن کنترل و آزمایش پرسشنامه

ها در مدرسه به گروه آزمایش هوش هیجانی آموزش داده شد. این آموزشجلسه  12تکمیل داده شد. در بازه زمانی یك ماه در طی 

ساعته برگزار شد. که بعد از هر جلسه تکالیفی در  0ای سه جلسه مربوطه توسط خود پژوهشگر انجام گرفت. به این صورت که هفته

به آنها کمك کاهش پرخاشگری ن در رابطه با شد. تا مدرس با مشکالت دانش آموزاآموزان داده رابطه با مباحث همان جلسه به دانش

 کند. 

 های پژوهشیافته

 ها آماری مناسب تجزیه و تحلیل شدند.و آزمون Spss23ها با استفاده از نرم افزار داده

 میانگین و انحراف معیار پرخاشگری: 1جدول 

 انحراف معیار واریانس میانگین نوبت آزمون نوع گروه

 010/2 243/2 33/0 پیش آزمون گروه آزمایش

 012/2 249/2 90/1 پس آزمون

 020/2 241/2 23/9 پیش آزمون
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 092/2 299/2 23/9 پس آزمون گروه کنترل

 

دهد میانگین و انحراف معیار در دو گروه پیش آزمون نزدیك به یکدیگر و در پس آزمون گروه می ننشا 1همانگونه که جدول 

 کنترل تغییر زیادی دیده نشده است.آزمایش کاهش یافته ولی در گروه 

 باشد.آموزش هوش هیجانی بر کاهش پرخاشگری دانش آموزان در پس آزمون مؤثر می فرضیه:

 که نتایج در جدول زیر قابل مشاهده است: شدجهت بررسی این فرضیه از آزمون تحلیل کواریانس استفاده 

 پرخاشگری ها و آموزش هوش هیجانی بر کاهش: اثر پیش آزمون2 جدول

 SS d.f MS F P Eta تأثیرات

 049/0 00/0 96/46 14/584 4 14/584 اثر پیش آزمون 

 01/0 004/0 91/19 48/9995 4 48/9995 اثر گروه

 95/0 04/0 51/15 49/4994 4 49/4994 اثر هوش هیجانی

    95/99 95 95/99 خطا

    - 65 49/5099 کل

و  P=04/0داری دارد. )تأثیر معنی کاهش پرخاشگری بر هوش هیجانی آموزش شودمی مشاهده 9 جدول در که طوری همان

51/15=f .)توانمی اطمینان درصد 59 با و بوده دارمعنی آزمایش و کنترل گروه در پرخاشگری نمرات میانگین تفاوت بنابراین 

 درصد است. 95حدود  تأثیر این مقدار اتا مجذور به توجه با .شودمی کاهش پرخاشگری باعث هوش هیجانی آموزش گفت

 نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیره مولفه های پرخاشگری در گروه های آزمایش و کنترل: 3 جدول

مجموع  منبع تغییر

 مجذورات

df  میانگین

 مجذورات

 اتا معنی داری Fآماره

 914/0 004/0 19/99 09/980 4 09/980 پرخاشگری فیزیکی

 918/0 004/0 96/9 59/54 4 59/54 پرخاشگری کالمی

 955/0 009/0 45/11 09/946 4 09/946 خشم

 695/0 004/0 68/96 95/985 4 95/985 خصومت

 695/0 004/0 89/96 94/9595 4 94/9595 پرخاشگری کل

 

متغیر پرخاشگری و نتایج نشان داد که بعد از کنترل اثر پیش از مداخله، نمرات گروه مداخله در مرحله پس از مداخله در 

تواند موجب کاهش پرخاشگری به عبارت دیگر، آموزش راهبردهای تنظیم هیجان می ، داری داشته استهای آن کاهش معنیمولفه

 .های پرخاشگری فیزیکی، کالمی، خشم و خصومت شودو مولفه
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 نتیجه گیری

 های این فرضیه بایافتهباشد. پرخاشگر مؤثر میآموزش هوش هیجانی بر کاهش پرخاشگری دانش آموزان نتایج نشان داد که 

افسردگی صورت  بینی پیش در هیجان تنظیم شناختی راهبردهای نقش( تحت عنوان 4551صالحی و همکاران ) که توسطپژوهشی 

 تمرکز پذیرش، خواندن، بار فاجعه ترتیب؛ به شناختی هیجان، تنظیم راهبرد مقیاس 5 بین از که داد نشان تحلیل گرفت. نتایج

هستند. اما  آن معنادار کننده بینی پیش و اند داشته تأثیر افسردگی بر اخیر استرس با همراه فکری نشخوار و ریزی بر برنامه مجدد

 نداشته است تأثیر افسردگی بر شماری اهمیت کم و مثبت مجدد مثبت، تمرکز بازارزیابی دیگران، سرزنش خود، سرزنش راهبردهای

 تنظیم شناختی راهبردهای اصالح طریق از افسردگی بیماری از منظور پیشگیری به رهنمودهایی نتایج این شدند. حذف معادله از و

 آموزش رسید که نتیجه این به خود پژوهش ( که در4588) صعادی افتخار، همسویی دارد. همچنین با پژوهش دهدمی ارائه هیجان

و پژوهش  گرددمی آموزان دانش اجتماعی-فردی سازگاری افزایش همچنین و پرخاشگریکاهش  موجب هیجانی هوش هایمهارت

، شودمی نوجوانان در پرخاشگری کاهش باعث هیجانی هوش آموزش که داد نشان خود پژوهش نتایج ( که در4588)  کرمی

 همسویی دارد.

های مخرب نشان دادن و به تاخیر انداختن واکنشهای فکر کردن قبل از واکنش آموزان مهارتبا آموزش هوش هیجانی دانش

های مختلف بر بروز هوش هیجانی و پرخاشگری کنترل الزم را توانند در موقعیتگیرند و میو آنی در مقابل تهدید دیگران را یاد می

 داشته باشند.

 باشد:شود که به شرح زیر میپژوهش، پیشنهادهایی ارائه می فرضیهبا توجه به نتایج بدست آمده از پژوهش برای 

 آموزان دانش شرایط بهبود جهت هیجانی هوش آموزش از تحصیلی مراحل و تدریس روند در شودمی توصیه به آموزگاران .1

 .بدانند خودشان دغدغه آموزان دانش دغدغه و استفاده

 .مقاطع تمام برای هیجانی هوش آموزش مختلف جلسات اجرای .0

 .آن مفید و مثبت اثرات با معلمان و والدنی آشنایی و هیجانی هوش به مربوط های همایش و سمینارها برگزاری .9

هیجان  هوش آموزش حوزه در که مواردی و آموزشی مسایل با مرتبط های پژوهش انجام در پژوهشگران همکاری جلب .4

 .است
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