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  موزان پسر سال اول دبیرستانآاثربخشی آموزش هوش هیجانی بر پرخاشگري دانش
 3پور اهللا نورانی رحمت ؛2نسترن ادیب راد ؛*1هادي نقدي

  
  چکیده

. اسـت  تـرین مشـکالت نوجوانـان در برقـراري رابطـه بـا دیگـران        از مهم یکی عنوان نوعی هیجان خشم، به پرخاشگري :زمینه
هدف بررسی تاثیر آموزش  پژوهش حاضر با .ها را مدیریت نمود توان هیجان ه به کمک هوش هیجانی میات نشان داده کیقتحیق

  .انجام شد ساله دبیرستانی شهر دیواندره 14-17نوجوانان  جانی بر پرخاشگريهوش هی
نفر از  120ي این منظور برا. انجام شد آزمون با گروه کنترل پس-آزمون حاضر به روش آزمایشی و با طرح پیش  مطالعه :ها روش
صورت تصادفی انتخاب شدند و به پرسشنامه پرخاشگري باس و پري که براي  آموز سال اول این مدارس به نفر دانش 420میان 
آموزان که نمرات باالیی در آزمـون پرخاشـگري    نفر از دانش 30سپس. آوري اطالعات در نظر گرفته شده بود، پاسخ گفتند جمع

جلسه مورد  8طی  ،افراد گروه آزمایش. تصادفی جایگزین شدند صورت به اب و در دو گروه کنترل و آزمایشکسب کردند انتخ
پس از آن هـر دو گـروه دوبـاره بـه     . آموزشی در این رابطه دریافت ننمودند ،آموزش هوش هیجانی قرار گرفتند اما گروه کنترل

ها از میانگین و انحراف استاندارد و آزمون کوواریـانس   و تحلیل داده در پایان نیز براي توصیف. آزمون پرخاشگري پاسخ گفتند
  . استفاده شد

آموزش هـوش هیجـانی بـر    . ثیر داشته باشدأواند بر کاهش پرخاشگري تت  که آموزش هوش هیجانی میداد نتایج نشان  :ها یافته
  . آموزان کاهش نداد شرا در دان، اما خصومت ثیر داشتأپرخاشگري کالمی و خشم تپرخاشگري فیزیکی، 

توانـد تـا حـد زیـادي بـر کـاهش        دروسی با محتواي آموزش هوش هیجـانی در مـدارس مـی     هیرسد ارا نظر می به :گیري نتیجه
  . ثیر داشته باشدأپرخاشگري کالمی و بدنی و رفتارهاي خشن در نوجوانان پسر ت

  پرخاشگري، هوش هیجانی، خشم، نوجوانان :ها کلیدواژه
  »11/12/1388 :پذیرش  6/7/1388  :دریافت«

    ، آموزش و پرورش شهرستان دیواندره، آموزش و پرورش استان کردستانمشاورهگروه . 1
  دانشگاه شهید بهشتی تهرانگروه مشاوره، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،  .2
  دکتراي مشاوره و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران .3
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  مقدمه
پرخاشگري انسانی عبارت است از هرگونه رفتاري که 

به قصد آسیب رساندن به فرد دیگري از یک فرد  مستقیماً
 در راستاي کنترل این رفتارها،. شودصادر می

شونده باید باور داشته باشد که رفتارش به هدف  مرتکب
آسیب رساندن به دیگري بوده است که پیامد آن 

ممکن  پرخاشگري). 1( برانگیختن رفتاري اجتنابی است
شکل کالمی و . ز پیدا کندبروه اشکال گوناگونی است ب

  ،خشم ،هاي ابزاري یا رفتاريلفهؤجسمانی آن معرف م
معرف جنبه شناختی  ،تمعرف جنبه هیجانی و خصوم

 هاي انفعالی حالت پرخاشگري و. )2( استپرخاشگري 
موضوع هیجان را  ،هاي خاص خود با ویژگیدیگر 

اي توسط مایر و مقاله 1990در سال ). 3( دهندتشکیل می
د که به ـاپ رسیـبه چ) Mayer & Salovey( سالووي

 پرداخت که آن را هوش هیجانی وشـرفی نوعی از هـمع
)Emotional intelligence(ها هوش  به نظر آن. نامیدند
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هیجانی نوعی پردازش اطالعات هیجانی است که شامل 
بیان مناسب و تنظیم سازگارانه هیجان ، ارزیابی صحیح

در ). 4( شود بهبود جریان زندگی منجر میبه  وباشد می
 ؛مجموع دو رویکرد در تعریف هوش هیجانی وجود دارد

 وانایی مانند رویکرد مایر و سالووي رویکردهاي اصیل تو
 آن- رویکردهاي معمولی ترکیبی مانند رویکرد گلمن و بار

)Bar–on(. توانایی  اول هاي رویکردلفهؤیکی از م
لفه ؤباشد که با ممدیریت هیجانات خود و دیگران می
تحمل استرس و (مدیریت استرس در رویکرد ترکیبی 

با توجه به ). 6و  5( داردهمپوشانی  )هاکنترل تکانه
و ) 4( شودکه پرخاشگري نوعی هیجان محسوب می این

است هاي هوش هیجانی مدیریت هیجانات لفهؤیکی از م
رسد بتوان با آموزش هوش هیجانی به نظر می به ،)6(

  . ها کنترل نمود افراد، پرخاشگري را در آن
اند که هوش هیجانی با سازگاري تحقیقات نشان داده

 )9( هاي اجتماعی و ارتباطی مهارت و )8 و 7( اجتماعی
منفی  رابطه ،رابطه مثبت و با رفتارهاي ناسازگارانه مردان

هوش هیجانی همچنین با  شناسایی محتواي ). 10(دارد 
سازش  ،)12و 11( ها و توان همدلی با دیگران هیجان

رابطه مثبت  ،اجتماعی و هیجانی و رضایت از زندگی
ه آموزش اند ک نشان دادهها  هشبرخی پژو. )13( دارد

سازگاري و  هوش هیجانی باعث رشد معنادار رابطه
سخودولسکی، کازینف و . )14( شودمدیریت تعارض می

در )Sukhodolsky D.G, Kassinove .H, Gorman.B.S( گورمن
ثیر درمان شناختی رفتاري أت ،گزارش تحقیق 40بررسی 

کان و را براي حل مشکالت مرتبط با خشم در کود
هاي  در پژوهش. )15(ردند کمثبت ارزیابی  ،نوجوانان

سازگاري  وهوش هیجانی مثبت داخلی نیز، رابطه 
همچنین اثربخشی . )16( یید شده استأاجتماعی ت

 و )17( آموزش هوش هیجانی بر افزایش سالمت روانی
هاي مقابله با استرس و کاهش نشانگان  افزایش مهارت

هاي  پژوهش. قرار گرفته است ییدأ، مورد ت)18( استرس
بر کاهش  راهاي اجتماعی  ثیر آموزش مهارتأت ،داخلی

 با تحقیقی هیچ اما ،)19( اند گزارش کرده پرخاشگري

 در پرخاشگري بر هیجانی هوش آموزش اثربخشی عنوان
 کشور از خارج در نیز تحقیقی و نشده انجام کشور داخل

  .نشد یافت عنوان این با
 رندلفی در بروز پرخاشگري نقش داگرچه عوامل مخت

و ) Mayer & Caruso( کاروسو ،که مایر اما نظر به این
هاي هوش هیجانی را مدیریت  لفهؤسالووي یکی از م

و پرخاشگري نیز یکی  دانندهیجانات خود و دیگران می
ساز در مدارس محسوب می هاي منفی مشکل از هیجان

بررسی هدف  با بنابراین پژوهش حاضر ،)20و  6( شود
رفتارهاي  هیجانی بر کاهش اثربخشی آموزش هوش

پسر سال اول دبیرستان انجام آموزان  دانش پرخاشگرانه
 . شد

  
  ها مواد و روش
آزمون طرح پیشصورت  بهآزمایشی و  ،روش پژوهش

  .آزمون با گروه کنترل بودو پس
آموزان پسر  شامل کلیه دانش پژوهشجامعه آماري 

شهر دیواندره در سال  هاي دولتی سال اول دبیرستان
 .سال بود 14-17 دامنه سنی بین با 1385-86تحصیلی 

 ،حجم نمونه بر اساس مطالعات گذشته و متون پژوهشی
نفر در گروه  15نفر در گروه آزمایش و  15(نفر  30

روش تصادفی ها به  نمونه .)21(در نظر گرفته شد  )کنترل
ن منظور از میان براي ای. انتخاب شدند اي چندمرحله
سینا  دو دبیرستان ابن ،هاي پسرانه شهر دیواندره دبیرستان

صورت تصادفی انتخاب و از میان  و دکتر حسابی به
 نفر بودند 420آموزان سال اول این مدارس که  دانش

نفر  120) نفر دکتر حسابی 200سینا و  نفر ابن 220(
صورت تصادفی انتخاب و به پرسشنامه پرخاشگري  به

 15هر مدرسه (نفر  30سپس . باس و پري پاسخ گفتند
سوابق که باالترین نمرات را کسب کرده بودند و  )نفر

د ـد عوامل اجرایی مدرسه رسیـییأها به ت آنگري ـپرخاش
آموزان هر  دانش پس از آن. انتخاب شدندمطالعه براي 

 ها گذاري گروه نام گروه قرار گرفته و مدرسه در یک
صورت تصادفی انجام  به مورد و شاهد عنوان گروه به
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سینا  موزان مدرسه ابنآ به این ترتیب گروه دانش .گرفت
آموزان مدرسه دکتر حسابی در  در گروه آزمایش و دانش
آموزان گروه  دانشبراي پس سگروه کنترل فرار گرفتند 

آموزش هوش  هآزمایش به مدت دو ماه، هشت جلس
آموزش خاصی  ،ترلهیجانی برگزار شد، اما به گروه کن

دو گروه در یک  ،پایان آموزش درسرانجام . داده نشد
پرخاشگري باس و پري  آزمون پرسشنامه جلسه به پس

  .پاسخ گفتند
  ش هوش هیجانی برگرفته از برنامهپروتکل آموز
این برنامه مبتنی بر آموزش چهار . دبوبرادبري و گریوز 

ریتی، آگاهی، خودمدی هوش هیجانی شامل خود  ؤلفهم
دیگران یا آگاهی اجتماعی و  يها آگاهی از هیجان

راي آموزش این برنامه، ب). 22( استمدیریت رابطه 
. صورت کارگاهی برگزار گردید آموزش به  هشت جلسه

ایفاي نقش و  روشعمدتاً با  ذیلدر این جلسات محتواي 
 . آموزان آموزش داده شد پانتومیم به دانش

  شناسایی انواع آن در زندگی و تعریف هیجان: جلسه اول
اي و افکار همراه  هاي چهره شناسایی حالت: جلسه دوم

  اتانواع هیجانبا 
بین افکار خودکار، هیجانات و   بررسی رابطه: جلسه سوم

  هاي عملی رفتار  از طریق نمونه
  چگونگی شناسایی هیجانات در دیگران: جلسه چهارم

و لزوم  ناتابراز هیجاهاي مختلف  شیوه: پنجم  جلسه
 مدیریت هیجانات در زندگی

بینی هیجانات و  شامل پیش( 1 کنترل هیجان :جلسه ششم
 )شناخت اولین عالیم هیجانی در خود

کنترل هیجان از طریق تغییر ( 2 کنترل هیجان: جلسه هفتم
 ) هاي هیجانی سازي و کلیدواژه موقعیت، آرام

هاي حل   آموزش شیوه( 3کنترل هیجان : جلسه هشتم
  )ها هیجان  انی و ابراز شایسته و کنترل شدهمشکالت هیج

  یل اخالقی در این پژوهش، برنامهبراي رعایت مسا
آزمون در  وزشی هوش هیجانی بعد از اجراي پسآم

طی دو همچنین . اختیار مشاوران مدارس قرار داده شد
ها  آموزش محتواي برنامه به آن  شیوه ،توجیهی  جلسه

آموزان سال اول  تمام دانش سپس. آموزش داده شد
سینا و دکتر حسابی در کالس درس  هاي ابن دبیرستان
هاي زندگی، مورد آموزش هوش هیجانی قرار  مهارت
  .گرفتند

 پرسشنامه هاي این پژوهش ازآوري دادهبراي جمع
 Boss & Perry Aggression( پرخاشگري باس و پري

Questionnaire ()3( استفاده شده است.  
است ال بوده ؤس 52داراي این پرسشنامه اصلی  نمونه

پرسشنامه با استفاده از  ضعیف االتؤاما بسیاري از س
ر نهایت به پرسشنامه د و روش تحلیل عامل حذف شده

این پرسشنامه توسط ثنایی . الی تبدیل شده استؤس 29
توسط لنگري اعتبار و پایایی آن  ذاکر ترجمه شده و

   ،یالؤس 29پرسشنامه  ینا). 23(دست آمده است  به
 ،پرخاشگري فیزیکیشامل  چهار جنبه پرخاشگري

ین سنجد ا را می خصومت وخشم ، کالمیپرخاشگري 
اندازه میزان پرخاشگري کلی را همچنین پرسشنامه 

  . گیرد می
پرسشنامه پرخاشگري در تحقیقات خارجی از پایایی 

ضریب آلفاي . درونی خوبی برخوردار بوده است
 پرخاشگري فیزیکی يها براي خرده مقیاسکرونباخ 

و خصومت  83/0، خشم  72/0 پرخاشگري کالمی ،85/0
همچنین ضریب آلفاي کرونباخ . گزارش شده است 77/0

از . گزارش شده است 89/0براي کل نمرات پرسشنامه 
ثبات همبستگی بازآزمایی آن بعد از  ،نظر اعتبار بازآزمایی

 ،80/0ي فیزیکی ماهه براي پرخاشگر یک دوره نه
و  72/0خصومت ، 72/0، خشم  76/0پرخاشگري کالمی 
باس و ). 24( گزارش شده است 80/0براي کل پرسشنامه 

  پري پایایی این آزمون را در بازآزمایی مجدد بین 
و همسانی درونی این چهار عامل را با نمره  80/0-72/0

  . )3( اندگزارش کرده 72/0-89/0روایی آن بین براي کل 
همسانی درونی این آزمون را با آلفاي ) Leonard( لئونارد

 r=80/0و پایایی آن را در بازآزمایی مجدد  89/0 نباخوکر
هاي این آزمون لفهؤهمسانی درونی م. )25( کردگزارش 
 درنفري اسپانیایی  184کل بر روي یک نمونه  با نمره
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 ،57/0 کالمی  ترتیب پرخاشگري زبان بههاي  مقیاس خرده
 82/0و خصومت 77/0خشم  ،63/0پرخاشگري فیزیکی 
بر  نیز آزمون در این پژوهش .)23(گزارش شده است 

اجرا شد  سال  14-17از افراد  نفري 104روي یک نمونه 
 85/0 ،االتؤکل س تعیین پایایی نباخ برايوآلفاي کر که
، 73/0 پرخاشگري فیزیکیهاي  مقیاس براي خرده و

 78/0و خصومت 74/0 شم، خ78/0 پرخاشگري کالمی
همبستگی درونی بین  ،براي روایی سازه. دست آمد به

 .با نمره کل محاسبه شد) ها لفهؤم( ها مقیاس خرده
، 84/0همبستگی نمره کل با پرخاشگري فیزیکی 

و با خصومت  86/0 ، خشم78/0 پرخاشگري کالمی
جا که در این پژوهش روایی و  از آن .دست آمد به 68/0

یید شده أابزار بر روي یک گروه نوجوان ت پایایی این
روایی و اعتبار آن را بر روي ) 23( هم لنگري است و قبالً

بنابراین  ،یید کرده استأیک گروه نوجوان بررسی و ت
سنی و صرفاً در    اجراي آن براي نوجوانان این دامنه

ي که نمونه از آن انتخاب شده بود قابل قبول  ا جامعه
  . رسد نظر می به
  

  هایافته
نفر  120، آموز دانش 420در این پژوهش از میان 

ها که نمرات  نفر از آن 30 .قرار گرفتنداولیه  مورد آزمون
پرخاشگري باالیی کسب کرده و سوابق آنان در دفاتر 
انضباطی حاکی از رفتارهاي پرخاشگري بود انتخاب و 

. نفره کنترل و آزمایش جایگزین شدند 15در دو گروه 
وش، هایی مانند سن، ه دو گروه از نظر ویژگیاین 

تقریباً همگن بودند و وضعیت تحصیلی و تحصیالت پدر 
ها، گروه  از نظر میانگین سواد مادران و درآمد خانواده

کنترل اندکی در سطح باالتر نسبت به گروه آزمایش قرار 
میانگن نمرات  ،گرچه در آغاز ).1 جدول(داشت 

اندکی بیشتر از گروه ) 40/98( پرخاشگري گروه کنترل
اما بعد از اجراي آموزش هوش  ،بود) 27/96( آزمایش
نمرات پرخاشگري گروه آزمایش بیشتر کاهش  ،هیجانی

ارزیابی نتایج و اجراي آزمون کوواریانس . پیدا کرد
معلوم ساخت که این آموزش به کاهش معنادار میانگین 

. ستنمرات پرخاشگري در گروه آزمایش کمک نموده ا
لفه پرخاشگري کالمی، پرخاشگري ؤهر چند در سه م

میانگین نمرات گروه آزمایش کاهش  ،فیزیکی و خشم
طلبی  لفه خصومتؤداري داشت اما میانگین نمرات منامع

  . پیدا نکردآموزان کاهش  دانش
آزمون  آزمون نسبت به پیش آزمایش نمره پسگروه در 

 نمرهل کنتراما در گروه . کاهش زیادي داشته است
. آزمون اندکی کاهش داشته است آزمون نسبت به پیش پس

  ).2جدول (
آزمون بر  ثیر پیشأشود تدیده می 3که در جدول  چنان

جا که کوواریانس اثر  ز آنا. نتایج معنادار بوده است
کند اعداد جدول  آزمون را بر نتایج تعدیل می پیش
 F اما. آزمون است آزمون بر پس دهنده اثر پیش نشان

آزمون گروه کنترل براي مقایسه پس) 87/4( محاسبه شده
از نظر آماري در  آزمون بعد از حذف اثر پیش و آزمایش

  3و  1 ولاجه به جدبا تو. استمعنادار  )037/0(سطح 

  

  ي کنترل و آزمایشها هاي جمعیتی گروه ویژگی -1 جدول
میانگین درآمد 

 )تومان( خانواده

میانگین سواد 
 مادر

ن سواد میانگی
 پدر

میانگین 
 تحصیلی

میانگین 
 هوشی

میانگین 
 )سال( سنی

 گروه

 آزمایش  47/15 4/106 93/13 33/4 47/0 164000

 کنترل 13/15 4/107 2/14 27/5 36/2 243330
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آموزش هوش هیجانی بر  توان نتیجه گرفت که برنامه می
ثر بوده ؤآموزان گروه آزمایش مکاهش پرخاشگري دانش

  . است
  همهگروه آزمایش در آزمون  پسپرخاشگري  نمرات

 زیادي آزمون کاهش ها و نمره کل نسبت به پیشلفهؤم
ها  لفهؤمآزمون  نمرات پس ،در گروه کنترل اما .داشته است

اندکی  ،آزمون نسبت به پیشغیر از پرخاشگري کالمی 
  ).4جدول (کاهش داشته است 

در  ها شگري گروهمیانگین و انحراف معیار  نمرات پرخا  -2جدول 
  آزمون آزمون و پس پیش

 استاندارد انحراف میانگین تعداد نوبت آزمون ها گروه

 آزمایش
 90/11 27/96 15 آزمون پیش

 52/18 27/80 15 آزمون  پس

 کنترل
 76/13 40/98 15 آزمون  پیش

 48/14 87/93 15 آزمون  پس

  
  

  آزمون گروه آزمایش با گروه کنترل در مقیاس پرخاشگري  سنتایج تحلیل کوواریانس مقایسه نمرات پ -3جدول 
 توان آماري ضریب اتا سطح معناداري F جذوراتم  میانگین درجه آزادي مجذورات مجموعه منابع

 54/0 14/0 041/0 62/4 75/1132 1 75/1132 آزمونپیش

 56/0 15/0 037/0 78/4 80/1171 1 80/1171 گروه

  73/244 27 91/6607 خطا

  30 236546 کل

  
 آزمون آزمون و پس در پیشو کنترل آزمایش  هاي پرخاشگري گروه هاي لفهؤممیانگین و انحراف معیار  -4جدول       

                   
  گروه

  هالفهؤم
  پرخاشگري فیزیکی

15 =n 

 پرخاشگري کالمی

15 =n 

 خشم

15 =n 

  خصومت
15 =n 

  آزمایش
 60/24±02/6 27/23±24/3 67/16±26/3 73/31±86/5 مونآز پیش

 07/20±95/3 87/18±15/6 53/14±92/3 80/26±97/6 آزمون پس

  کنترل
 4/26±85/4 67/22±03/5 27/16±95/3 13/32±23/7  آزمون پیش

 60/23±57/5 93/22±49/4 33/17±20/3 80/30±27/7  آزمون پس

  
هاي مقیاس پرخاشگري پس از کنترل لفهؤوه آزمایش با گروه کنترل در مآزمون گر نتایج تحلیل کوواریانس مقایسه نمرات پس -5 جدول
  آزمون پیش

 هايلفهؤم
  پرخاشگري

  شاخص آماري
 آماري توان ضریب اتا معناداري سطح F مجذورات میانگین آزادي درجه مجذورات مجموعه

 51/0 137/0 048/0 29/4 39/101 1 39/101 فیزیکی

 86/0 27/0 004/0 08/10 54/70 1 54/70 کالمی

 52/0 13/0 047/0 35/4 90/129 1 90/129 خشم

 39/0 10/0 /091 07/3 61/67 1 61/67 خصومت



 
 

  ...آموزان پسر سال اولاثربخشی آموزش هوش هیجانی بر پرخاشگري دانش –هادي نقدي     
 

 

)  216 ( 

 بین میانگین نمرات گروهدهد  همچنین نتایج نشان می
آزمون در ثیر پیشأآزمایش و کنترل پس از حذف ت

 ،>048/0P(پرخاشگري فیزیکی  هاي مقیاس خرده
29/4F=(می، پرخاشگري کال )004/0P< ،08/10F= ( و

 تفاوت معنادار وجود دارد) =047/0P< ،35/4F( خشم
  اما در عین حال بین میانگین نمرات   .)5جدول (

  آزمون ثیر پیشأگروه آزمایش و کنترل پس از حذف ت
  تفاوت معناداري مشاهده  ،مقیاس خصومت در خرده

  توان نتیجه ول میابنابراین با توجه به جد. شودنمی
گرفت که آموزش هوش هیجانی باعث کاهش 

کالمی و خشم در دانشپرخاشگري پرخاشگري فیزیکی، 
بر کاهش خصومت اثر معناداري نداشته و شده آموزان 

  . است
  

  بحث
میزان  ،دهد که آموزش هوش هیجانیها نشان مییافته

آموزان پرخاشگر کاهش داده پرخاشگري را در دانش
گفت آموزش و یادگیري  تواندر این حالت می. است

تواند به کاهش رفتارهاي هاي هوش هیجانی می مهارت
نتایج این پژوهش با . پرخاشگرانه کمک نماید

آموزش کنترل  ثیر برنامهأرافضی مبنی بر ت هاي پژوهش
و صادقی در خصوص اثربخشی  خشم بر پرخاشگري

ي عقالنی، رفتاري، آموزش گروهی کنترل خشم به شیوه
بین  کاهش پرخاشگري و عارفی مبنی بر رابطه عاطفی بر

پرخاشگري ارتباطی با سازگاري عاطفی اجتماعی و 
هوش  دیگران در خصوص رابطه و) Bracket(براکت 

و همکاران با ) Liau( روزانه و لیاو هیجانی با رفتار
 دار عنوان اثر افزایش هوش هیجانی بر رفتارهاي مشکل

آموزان ي در دانشدرونی و بیرونی مانند پرخاشگر
مدارس و همچنین سخودولسکی، کازینف و گورمن مبنی 

ثیر درمان شناختی رفتاري بر مشکالت مرتبط با أبر ت
، 15، 10( خشم در کودکان و نوجوانان  هماهنگ است

در تحقیقی با هدف  )Andreou( ئو آندره). 29 و 28، 27
شده و بررسی رابطه برتري اجتماعی، محبوبیت درك

اجتماعی با دو نوع رفتار پرخاشگري به این نتیجه هوش 
اي، رسیده است که هر دو نوع پرخاشگري آشکار و رابطه

پرخاشگري . داشتندرابطه منفی  با متغیر برتري اجتماعی
شده رابطه مثبت  آشکار در پسران با محبوبیت ادراك

شده در  اي با محبوبیت درك، اما پرخاشگري رابطهشتدا
در مجموع . مثبت بود راي رابطههر دو جنس دا
هاي شناختی هوش  وسیله جنبه اي بهپرخاشگري رابطه

که پرخاشگري آشکار  شود درحالی بینی میاجتماعی پیش
 بینی استهاي اجتماعی قابل پیش وسیله نبود مهارت هب
تجزیه و  هیبا ارا) Zilllmann( در این رابطه زیلمن). 30(

راه را براي کاهش خشم  تحلیلی از آناتومی خشم، دو
یافتن و مقابله کردن با  ،یکی از این دو راه. کندمطرح می

زیرا این . کندافکاري است که امواج خشم را تحریک می
نخستین ارزیابی از عامل اولیه، بروز نخستین انفجار خشم 

هاي بعدي آتش آن کند و ارزیابیرا تحریک و تقویت می
ي زمان مداخله در این روند دیگر. سازد ورتر میرا شعله

خشم  تر چرخهاست؛ هر چه این عمل در مراحل ابتدایی
چه  در واقع چنان. تر استصورت گیرد، اثربخش

که فرد دست به  اطالعات فرونشاننده خشم قبل از آن
توان کامالً از برانگیخته شدن عمل بزند به او برسند، می
شنهادي حل پی این دو راه. مدار خشم جلوگیري کرد

آموزش  بخشی از فرآیند برنامه ،زیلمن براي کنترل خشم
  .)2( شودهوش هیجانی محسوب می

هر صورت گرچه ممکن است عوامل بسیاري در  به
گیري رفتار پرخاشگرانه نقش داشته باشند، نتایج این شکل

 آموزان از برنامهدهد که اگر دانشپژوهش نشان می
وند به دلیل رشد آموزش هوش هیجانی برخوردار ش

ها  ها و یادگیري کنترل هیجان هاي بین فردي در آن مهارت
میزان  است، که بخشی از برنامه آموزش هوش هیجانی

  .یابدها در حد معناداري کاهش می پرخاشگري آن
ر آن است که آموزش هوش گهمچنین نتایج بیان

هیجانی منجر به کاهش  پرخاشگري  فیزیکی و کالمی و 
نتایج با این . آموزان شده استنشخشم در دا

 & Diane S.L( دیانه، رکر، لوئیس و سیدنیهاي  پژوهش
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Reker.D.L & Louis A.S & Sidny.J.S(، چان )Chan ( و
  .)31و  8، 7(است سو  ،  هم)Sjoberg( شوبرگ

کید دارند که کودکان أتحقیقات فوق بر این نکته ت
از محیط عنوان الگویی  رفتارهاي پرخاشگرانه را به

کنند و همین محیط نیز خود به اجتماعی خود دریافت می
. کندتولید و بازتولید این رفتارها در کودکان کمک می

هاي هوش هیجانی که  ه آموزش مهارتیبنابراین با ارا
ها  نآها و در نهایت بر کنترل  ابتدا بر شناسایی هیجان

 توان به کنترل رفتار پرخاشگري درکند میکید میأت
ناظر در تحقیق خود تحت عنوان . نوجوانان کمک نمود

هاي حل مسائل  آموزش مهارت( کاربرد سه روش درمانی
اجتماعی، آموزش کنترل خود و آموزش اداره مشروط به 

کودکان پرخاشگر  در کاهش رفتار پرخاشگرانه) والدین
هاي  به این نتیجه رسیده است که آموزش مهارت

ثیر داشته ولی مقداري أري تاجتماعی بر کاهش پرخاشگ
اما در مورد  ،بازگشت در رفتار پرخاشگرانه دیده شد

ثیر آموزش کنترل خود، بهترین نتیجه حاصل شد و أت
که برنامه  با توجه به این. )32( پرخاشگري را کاهش داد

به آموزش  ،آموزشی هوش هیجانی در این پژوهش
ر ها د هاي مدیریت خود و هم مدیریت هیجان مهارت

کید أها ت دیگران اهتمام و خصوصاً بر بعد کنترل هیجان
ثیر أتحت ت اي داشته، بنابراین رفتارهاي پرخاشگرانهویژه

اما در مورد . استاین برنامه کاهش معناداري پیدا کرده
نظر به  ،آموزانعدم کاهش معنادار خصومت در دانش

که باس و پري خصومت را عنصر شناختی  این
و برنامه آموزش هوش ) 3( کنندداد میپرخاشگري قلم

بیشتر بر روي بعد رفتاري و هیجانی متمرکز بوده  ،هیجانی
ثیر أتوان گفت که این عنصر از پرخاشگري تحت تمی

این بدان  .آموزشی کاهش معناداري نداشته است برنامه
هاي مبتنی بر  برنامه ،معناست که براي کاهش خصومت

جا که  همچنین از آن. است هاي شناختی کارآمدتر آموزش
نظر  اي ارزشی است بنابراین به خصومت داراي جنبه

هاي آموزش هوش  برنامه ،رسد براي کاهش خصومت می
ها  چون تغییر در ارزشاز طرفی . هیجانی کافی نیست

توان گفت که  مستلزم گذشت زمان است بنابراین می
اد و کم بودن تعد) دو ماه( کوتاه بودن طول دوره آموزش

آموزان  جلسات نیز نتوانسته زمینه تغییر در خصومت دانش
  .را فراهم کند

  
  گیري نتیجه
طورکلی نتایج این پژوهش حاکی از آن است که  به

تواند به کاهش  هاي هوش هیجانی می آموزش مهارت
ضمن پیشنهاد آموزش عمومی . پرخاشگري کمک نماید

د هوش هیجانی در مراکز آموزشی و تربیتی، پیشنها
اي از  شود آموزش هوش هیجانی بر روي نمونه می

دختران و همچنین گروهی از کودکان کانون اصالح و 
یید نتایج بتوان با أتا در صورت ت ،تربیت اجرا شود

آموزان  اي مدون براي تمام دانش اطمینان بیشتر برنامه
  . تدوین و اجرا کرد ،مدارس

  
  تشکر و قدردانی 

که به هر نحوي در انجام این در پایان از تمام کسانی 
آموزان  الخصوص دانش پژوهش همکاري نمودند علی

سینا و دکتر حسابی و عوامل اجرایی  هاي ابن دبیرستان
  .شود مدارس مذکور تشکر می
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