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  چکیده

از موضوعاتی است  تاب آوريناتوانی در کنترل و مهار پرخاشگري و فقدان : مقدمه

درگیرند. براي پاسخ به این نیاز آموزش هوش هیجانی به روش  نآکه نوجوانان با 

  درونگردي جذب و انطباق به آنها ارائه گردید. 

پس آزمون با گروه  _در این پژوهش از طرح آزمایشی از نوع پیش آزمون روش: 

ی و ه صورت تصادفنفر از دانش آموزان دختر نوجوان ب 30کنترل استفاده شد. 

اي انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین مرحلهاي چندخوشه

گروه کنترل  .شدند. افراد گروه آزمایش تحت آموزش هوش هیجانی قرار گرفتند

هفته بعد از اتمام آموزش  10هیچ آموزشی دریافت نکردند. قبل و بعد از آموزش و 

 »6کونر و دیویدسون«و مقیاس تاب آوري  »5باس و پري«پرسشنامه پرخاشگري 

  اجرا شد. 
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متغیره تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان ها به روش تحلیل کوواریانس چندداده نتایج:

هاي آن در گروه آزمایشی کاهش داد که میزان پرخاشگري کلی و نیز تمام مؤلفه

ز افزایش داشت. آوري نییافته است که تا زمان پیگیري نیز ادامه داشت. میزان تاب

رسد آموزش هوش هیجانی به روش درونگردي جذب و انطباق براي به نظر می

توان کاهش پرخاشگري و افزایش تاب آوري در نوجوانان مفید است از این رو می

این آموزش را در مدارس و دیگر مراکز آموزشی جهت ارتقاي سطح تاب آوري و 

تر به فهم بهتر اي بزرگتر و متنوعهکار برد. نمونهه نیز کاهش پرخاشگري ب

  سودمندي این شیوه مداخله کمک خواهد کرد.
  

هوش هیجانی، تاب آوري، پرخاشگري، روش درونگردي جذب و  واژگان کلیدي:

  .انطباق

  
  

  مقدمه

. از دیدگاه ارسطو، مشکل انسان در این نیست است انسان موجودي سرشار از احساس و هیجان

ترین هیجان و نحوه ابراز آن است است بلکه آنچه اهمیت دارد، مناسبکه از هیجان برخوردار 

). ارزشمندترین دارایی یک فرد هیجان است و همه 1384 ، ترجمه پارسا،1995، 1(گلمن

ها احساساتی هستند که به زندگی شوند. هیجانها از طریق هیجانات تجربه میها و شاديلذت

آقایار و ( هاي زندگی را تجربه کنیمها و غمد شاديدهندهند و اجازه میشور و نشاط می

  ). 1386 شریفی درآمدي،

ثیر عواطف و احساسات بر رفتار، آخرین تالش براي درك، فهم و علت پویایی أبررسی ت

شخصیت انسان است، بر این اساس هوش هیجانی به عنوان آگاهی از این موضوع است که 

  ).2005، 2آن و پارکر –ما تاثیر می گذارند (بار  چگونه حاالت عاطفی بر افکار و رفتار

                                                 
1. Golman, D. 
2. Bar- On, R& Parker, DA. 
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هایی است که فرد براي سازگاري مؤثر با ها و مهارتاي از قابلیتهوش هیجانی مجموعه

اسکات، مالوف، ). 2005آن و پارکر، - آورد (بارت میمحیط و کسب موفقیت در زندگی به دس

ر متقابل بین هیجان و شناخت که منجر ) هوش هیجانی را، اث2006( 1، بهوالر و روكتورستینسون

دانند. به بیان دیگر هوش هیجانی شامل اظهار نمودن شود، میبه عملکردهاي انطباقی می

) و از دیدگاه 2،2008هیجانات، حساسیت هیجانی و کنترل هیجانی است (ریگیو و ریچارد

ها در هیجان )، توانایی تشخیص هیجان خود و دیگران و تنظیم2009( 3و بولوك کزوارا

  هاي اجتماعی تعریف شده است.موقعیت

هاي متعددي مطرح شده که به مدل توانایی (سالووي، مایر امروزه براي هوش هیجانی مدل

شوند. ) تقسیم می1995گلمن،  و 2005 آن و پارکر، –) و مدل ترکیبی( بار 4،2002و کاروسو

ارند اما در تضاد با یکدیگر نیستند و هاي متنوعی داین الگوها گرچه به لحاظ نظري چارچوب

کید بر پردازش شناختی و اختالالت أمتفاوتی دارند. در مدل توانایی ت تنها چشم اندازهاي نسبتاً

هاي شخصیتی، هاي عاطفی همراه با آمادگیهیجانی است حال آنکه در مدل ترکیبی توانایی

  ).2006آن،  - اردهند (بهیجانی و انگیزشی، سازه هوش هیجانی را شکل می

ها و خأل تواننداند که می)، مدارس نخستین فضاهاي اجتماعی1995به اعتقاد گلمن (

هاي کودکان را در زمینه رشد و تعالی عواطف و تعامالت اجتماعی برطرف سازند و با ضعف

هاي آموزان، حس رقابت جوییهاي عاطفی و اجتماعی دانشآموزش و پرورش مهارت

هاي سنتی و نظارت هاي مرضی آنان را بر اعمال یکدیگر اصالح و ترمیم کنند. آزارنده، رقابت

هاي احساسی خاص در قالب ) سواد هیجانی را توانایی بیان احساسات با کلمه2007( 5هین

داند و هدف از رشد سواد هیجانی را تعریف دقیق احساسات و اي میهاي کوتاه سه کلمهجمله

                                                 
1. Schutte, NS., Malouff, JM., Thorsteinsson, EB., Bhullar, N. &Rooke, SE. 
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آموزان کند. هدفی که الزم است در مدارس و بین دانشعنوان میبرقراري ارتباط با آنها 

  جستجو شود.

انسان اعم از بزرگسال، نوجوان و کودك داراي نیازهاي متنوع و گوناگونی است و 

). در این میان نوجوانان به 1383کند (نوابی نژاد، پیوسته نیز در جهت ارضاء این نیازها تالش می

اي پذیري بیشتري دارند و در دورهلوژیک، احتمال آسیبدلیل تحریکات شدید فیزیو

ترین هیجان تجربه شده در نوجوانی و برند. بیشترین و شایعپرکشمکش و بحرانی به سر می

هاي عاطفی، جوانی خشم و پرخاشگري است. از آنجایی که پرخاشگري باعث آسیب

ترجمه توزنده جانی و کمال  ،1و هنسی ن(گویری شودروانشناختی و یا جسمانی به دیگران می

)، نیاز به آموزش و راهنمایی درباره نحوه ابراز و کنترل آن، امري ضروري به نظر 1386 پور،

  رسد.می

هاي اصلی شخصیت که براي فهم، انگیزش، هیجان و رفتار بر همین اساس یکی از سازمان

) که 2003( 3دیویدسون ). کونر و2002 ،2(بالك مفهوم سازي شده است، تاب آوري نام دارد

آوري تنها پایداري اند، معتقدند تابهاي اجتماعی مورد مطالعه قرار دادهآوري را در حوزهتاب

کننده نیست، بلکه شرکت فعال و سازنده فرد در محیط است. ها یا شرایط تهدیددر برابر آسیب

دانند. شرایط خطرناك می روانی در -آوري را توانمندي فرد در برقراري تعامل زیستیآنها تاب

به عبارت دیگر به عنوان یک توانایی، تاب آوري متعلق به افرادي است که در معرض عوامل 

توانند بر آن خطرات غلبه کنند و از پیامدهاي منفی نظیر گیرند و میخطر مشخص قرار می

  بزهکاري و مشکالت رفتاري اجتناب نمایند.

هاي ر شرایط دشوار و با وجود عوامل خطر از ظرفیتشود که افراد دتاب آوري باعث می

ها به موجود خود در دستیابی به موفقیت و رشد زندگی فردي خود استفاده کنند و از این چالش

  ).1384عنوان فرصتی براي توانمند کردن خود بهره جویند (محمدي،

                                                 
1. Goering, S., Chensey, E. 
2. Block, J. 
3. Connor, L.& Davidson, M. 
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طفه را به جاي استفاده از عاطفه براي آموزش، خود عا 1جنبش سوادآموزي هیجانی

اند رابطه ) انجام داده2009( 2) بر طبق پژوهشی که کونر و اسلیر1995، دهد (گلمنوزش میآم

و این دو متغیر در  یجانی و تاب آوري مشاهده شده استمثبت و معنی داري بین هوش ه

رسد آموزش هوش هیجانی و پرورش آن پیشرفت آدمی نقشی اساسی دارند. بنابراین به نظر می

فت افراد و رفع مشکالت آنان و نیز آگاهی بر هیجانات و کنترل مناسب آنها به ویژه در پیشر

  احساسات مخرب و مشکل ساز و نیز افزایش توان مقابله با شرایط سخت موثر باشد.

انسان آموزش هوش هیجانی به روش درونگردي جذب و انطباق مانند سفري در درون 

هاي دفاعی ها و آگاهی از مکانیزممن و تجربه هیجان هاي، حالتاست که از آگاهی به نیازها

شود (جذب) و به انعطاف پذیري و افزایش قدرت انتخاب رسیده تا فرد بتواند به شروع می

هاي منفی و مقابله با آن و تحقق خود دست یابد (انطباق). هاي بین فردي و کنترل هیجانمهارت

ها با تعریف آگاهی و بررسی نیازها و مودنیدر این مسیر به منظور ایجاد خودآگاهی، آز

شوند. سپس فرد و من والد) آشنا می هاي من (من کودك، من بالغحالت بندي آن ودرجه

را دهد تا بتواند حالت غالب من خود ها نسبت میرا به یکی از آن حالترفتارهاي خود 

لسوزي ، منجر به خشم ، د سازي خیالی برخی از رویدادها کهتشخیص دهد، در ادامه با تصویر

گیرد. آنگاه با توجه به یکی از شود، در موقعیت تجربه هیجانی قرار میمی اشتیاق و بیزاري و....

هاي دفاعی استفاده هاي من، براي رسیدن به تعادل جسمانی و روانی از یکی از مکانیسمحالت

توضیح داده می شود. تقویت ها قبل از تصویر سازي براي آزمودنی ها می کند. این مکانیسم

هاي و آموزش شیوه 3الیس ABCDانعطاف پذیري از طریق لیست کردن باورهاي منفی و طرح 

شود (اسمعیلی، هاي اسنادي انجام میهاي من بر این شیوهثیر حالتأاسناد در زمینه هیجان و ت

1383.(  

                                                 
1. Emotinal Literacy Movement 
2. Connor, B. & Slear, Sh 
3. Ellis, A. 



 
 

142          
  92 پاییز، 15، شماره چهارمسال  فصلنامه

  فرهنگ مشاوره و روان درمانی

هاي ارتباطی ود و مهارتبرنامه اشاره شده تقویت قوه انتخاب را از طریق آموزش ابراز وج

دهد. آموزش می 1سازي در برابر استرس را براساس نظر الزاروس و مایکنباممدنظر دارد و ایمن

ها و ، تعیین ناکامیریق تعیین شرایط رسیدن به آرزوهاهاي حل مساله از طهاي مهارتآموزش

ود در نهایت بر مبناي شدنبال می »چه باید کرد«ثر بر ناکامی و بررسی طرحی براي ؤعوامل م

، پذیرش و رضایت پرداخته نیاز به تمامیت به آموزش واقعیت نیاز به احترام و خودشکوفایی و

هاي من (من شود.آموزش هوش هیجانی از طریق افزایش خودآگاهی و شناخت حالتمی

ر کند تا افکاکودك، من بالغ و من والد) و تقویت من بالغ در نوجوانان به آنان کمک می

، پرخاشگري خود را کاهش دهند. هم چنین از آنجا که غیرمنطقی خود و آثار آن آگاه شده

به کنترل خشم نیز کمک  ، به نظر می رسد کهشودأله نیز آموزش داده میهاي حل مسمهارت

  ).1383خواهد کرد (اسمعیلی، 

به باور  .دباشتاب آوري و افزایش آن ، عامل مهمی در ایجاد هیجانات مثبت در فرد می

) با آموزش مهارت هاي ارتباطی، جرات دهی و ابراز وجود می توان 1994( ٢و بري استنبرگ

 ٣، کاستالنوس و اوروزکوگلوریا تاب آوري و به دنبال آن سطح سالمت افراد را افزایش داد.

ثیر تاب آوري بر کاهش مشکالت هیجانی أ) ت2009( ٤ کوهن، فردریکسون و براون) و 2005(

اهش هیجانات منفی را در مطالعات خود به اثبات رسانده اند. برخی پژوهش ها، اثربخشی و ک

)، بر افزایش 1383 ،هاي هوش هیجانی بر افزایش سالمت روان (اسمعیلیآموزش مؤلفه

) و بر کاهش 1383هاي مقابله با استرس و کاهش نشانگان استرس (ادیب راد،مهارت

  زارش کرده اند.) را گ1389 ،پرخاشگري (رومیانی

اساس الگوي چهار ینه اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر) تحقیقی در زم1390کیمیایی (

 5جلسه بر پرخاشگري نوجوانان پرخاشجوي در ناحیه  10) در 1997بخشی مایرو سالووي (

                                                 
1. Lazarus, Meichenbaum  
2. Strenberg, JA.& Bry, BH. 
3. Gloria, AM. , Castellanos, SJ. & Orozco, N. 
4. Cohn, MA. , Fredrickson, BL.& Brown, SL 
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ها آموزش و پرورش شهر مشهد انجام داده و نتایج حاصل، حاکی از آن است که این آموزش

  اشگري مؤثر بوده اند.بر کاهش پرخ

) اثربخشی آموزش هوش هیجانی را بر 1390در پژوهشی دیگر شیخی زازرانی (

آوري و ) رابطه تاب1390اي بزهکاران به اثبات رسانده است. ابراهیمی (راهکارهاي مقابله

هاي هوش هیجانی را با سازگاري (عاطفی، اجتماعی، تحصیلی) در دانش آموزان پسر دبیرستان

ها به دست آورده است. کیانی رده و ارتباط معناداري بین متغیرشهر تهران بررسی ک 15ه منطق

) در تحقیق خود رابطه هوش هیجانی، تاب آوري و سازگاري اجتماعی را در جهت 1389(

  تبیین مدل سالمت روانی در دانشجویان شاهد بررسی کرده است.

خشی آموزش هوش هیجانی را ) اثرب1389هاي دیگري چون پژوهش هویزاوي (پژوهش

) بر سالمت روان دختران فراري، 1388هاي رویارویی با استرس، ریحانی (بر استفاده از روش

) بر کاهش پرخاشگري و افزایش سازگاري فردي و اجتماعی، شهنی 1388افتخار صعادي (

) 1388گفتار (یجانی، نیکو) بر اضطراب اجتماعی، سازگاري اجتماعی و هوش ه1388ییالق (

) بر ابراز وجود، 1387بر ناگویی خلقی، سالمت عمومی و پیشرفت تحصیلی و بیرامی (

اند. بر طبق پژوهشی که کونرو خودکارآمدي و سالمت روانی دانش آموزان، بررسی کرده

اند نیز رابطه مثبت و معناداري بین هوش هیجانی و تاب آوري مشاهده ) انجام داده2009( اسلیر

  شده این دو متغیر را براي پیشرفت انسانی، اساسی بدانند.شده که منجر 

که شش بعد از  اندنشان داده) 2011( 1و کرتیچلی در تحقیقی دیگر آرمسترانگ،گالینگان

هوش هیجانی که شامل: آگاهی از هیجانات در خود و دیگران، بیان عاطفی، خودکنترلی 

ش بینی تاب آوري روانی در وقایع شود، در پیعاطفی، مدیریت هیجانی خود و دیگران می

ثیر روانی ناشی أاي در تتواند تعدیل کنندهمنفی زندگی اهمیت دارد. همچنین هوش هیجانی می

 )، اضطراب امتحان دانشگاهی2009، 2(میکوالجزاك، پتریدیس، کامانس و لومینت از تنش

                                                 
1. Armstrong, AR ., Gallingan, RF.& Critchley, CR. 
2. Mikolajczak, M., Petrides, KV., Coumans, N.,  Luminet, O. 
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میکوالجزاك ، ( تغال) و انجام کار عاطفی در محل اش2006، 1(میکوالجزاك، لومینت و مندیل

  ) باشد.2007مندیل و لومینت 

) دریافتند نوجوانانی که هوش هیجانی باالیی دارند، نسبت 2007( ٢روبرتز و بارسید مایر،

) 2009( 3به سایر نوجوانان از توانایی بهتري براي اداره کردن و مدیریت، برخوردارند. مایکل

افزایش رضایتمندي از زندگی به واسطه ساخت نیز در مطالعه خود با عنوان هیجانات مثبت و 

آوري را عامل مهمی در ایجاد هیجانات مثبت و در نتیجه آن افزایش آوري، تابتاب

  رضایتمندي از زندگی دریافت.

ثیر آموزش هوش هیجانی و راهبردهاي خودتنظیمی در اصالح رفتارهاي پرخاشگرانه أت

) بررسی شده و این نتیجه به دست 2007( 4ینوالدر نوجوانانی که آسیب بینایی دارند توسط ا

هاي باشند. یافتهآمده که هوش هیجانی و خودتنظیمی، متغیرهاي خوبی براي تغییر رفتار می

هایی ) در زمینه ارتقاء هوش هیجانی، تاب آوري و مهارت2011( 5و بورگسپژوهش اندرسون 

هاي دانش آموزان به آموزش براي حفظ سالمت شخصی دانش آموزان، حاکی از آن است که

  اي براي درك منابع هیجانی خود نیاز دارند.حرفه

) در زمینه بررسی 2012( 6پوالن، سیوینگ، پتینگل، بیرینگر و مک موریسنتایج مطالعات 

رابطه هوش هیجانی دختران نوجوان و شرکت آنها در رفتارهاي پرخاشگرانه فیزیکی، نشان از 

هاي بین فردي و هاي مدیریت استرس، مهارتدار بین مهارتوجود رابطه معکوس و معنا

هاي کید دارند که مهارت مدیریت استرس از جنبهأها تپرخاشگري فیزیکی است. همچنین یافته

شوند، محافظت تواند دختران نوجوان را که قربانی خشونت میخاص هوش هیجانی بوده و می

  کند.

                                                 
1. Mandel, C. 
2. Mayer, J. D. ,Roberts, R. D. & Barsade, S. G. 
3. Michael, DB. 
4. Eniola, M. 
5. Anderson, J. & Burgess, H. 
6. Polan, J., Sieving, R.,Pettingell, S. ,Bearinger, L.&McMorris, B.. 
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کدام به طور جداگانه مطالعاتی را پیرامون رابطه ) هر2011( 2) و تینت ویز2011( 1نیوتن

اند که نتایج حاصله ارتباط معکوس و معناداري را بین پرخاشگري و هوش هیجانی انجام داده

  کند.این دو متغیر مشخص می

هاي انجام شده و نیز با نظر به اهمیت مساله پرخاشگري و هاي تمام پژوهشبا توجه به یافته

حاضر و به ویژه قشر نوجوان و همچنین مشکالت روزافزونی که ناشی از تاب آوري در عصر 

هاي اجتماعی، شغلی، عدم کنترل پرخاشگري و پایین بودن سطح تاب آوري در موقعیت

تحصیلی و روانی است و نیز شواهدي که نشانه امکان ارتقاء هوش هیجانی از طریق آموزش 

هیجانی  است که با آموزش هوش)، هدف پژوهش حاضر این 1383 ،است (اسمعیلی

پرخاشگري را کاهش و تاب آوري را افزایش دهد. فرضیات مطرح شده در این تحقیق عبارتند 

  از:

آموزش هوش هیجانی درونگردي به روش جذب و انطباق بر کاهش پرخاشگري  -1

آموزش هوش هیجانی درونگردي به روش جذب و انطباق بر کاهش  - 2 ؛جسمی مؤثر است

آموزش هوش هیجانی به روش درونگردي جذب و انطباق  -3 ؛ري کالمی مؤثر استپرخاشگ

آموزش هوش هیجانی به روش درونگردي جذب و انطباق بر  - 4 ؛بر کاهش خشم مؤثر است

آموزش هوش هیجانی به روش درونگردي جذب و انطباق بر  - 5؛ کاهش خصومت مؤثر است

نی به روش درونگردي جذب و انطباق آموزش هوش هیجا -6 ؛کاهش پرخاشگري مؤثر است

  بر افزایش تاب آوري مؤثر است.

ها در این است که این تحقیق عالوه بر آنکه بر روي تفاوت این پژوهش با سایر پژوهش

نوجوانان دختر مقطع راهنمایی صورت گرفته و شیوه مداخله بر طبق روش درونگردي جذب و 

د بررسی قرار داده است. این برنامه آموزشی به این انطباق بوده، متغیر تاب آوري را نیز مور

نام گرفته است که مراجع در ابتدا با هدایت مشاور یک سفر  »درونگردي جذب و انطباق«دلیل 

                                                 
1. Newton, M 
2. Tintweiss, L. 
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ثیرات گذشته، شیوه هاي فکرکردن، ابراز هیجان، أدرون نگرانه که طی آن با نیازها، ت

هاي قضاوت عقاید و باورهاي خود وههاي تغییر ادراك خود و جهان، شیها، نحوهدلبستگی

کند و سپس به انطباق خود با فشارهاي شود و آنها را همانطور که هستند، جذب میآشنا می

روانی، شرایط و محیط اجتماعی به گونه اي که تعادل و هماهنگی الزم براي رشد و تحقق خود 

آگاهی و شناخت بیشتر با خودي به این معنا است که فرد پردازد. درونگردرا فراهم آورد، می

، در وجود خود سفري را با کمک مشاور ات خویش و نیز تجربه مستقیم آنهاخود و هیجان

  .)1383(اسمعیلی،  دهدانجام می

در این شیوه تاکید بر خودآگاهی است یعنی تجربه آنچه گفته می شود و نه دانش در آن 

داند و حتی براي دیگران شود مراجع میزمینه. چه بسا تمامی و یا بخشی از آنچه گفته می

گوید اما آگاهی بر تجربه یا به قول راجرز تجربه مجدد آن تجربیات است که تغییر ایجاد می

کند. در نتیجه اساس و بار چنین روشی بر دوش مراجع است و مشاور در اینجا نقش یک می

آیند و شوند بلکه به وجود مینمیها معرفی راهنما و جهت دهنده را دارد. در این شیوه، هیجان

شود و در مورد میزان شوند. میزان تناسب آن با موقعیت بررسی میبه وسیله مراجع تجربه می

شود (اسمعیلی العمل مراجع به وسیله مراجع تصمیم گرفته میجدیت آن و تناسب عکس

روان تبیین شده ). این شیوه توسط اسمعیلی براي بررسی تاثیر آن بر افزایش سالمت 1383

  است. این برنامه بر مبناي نظریات همسو و در هفت گام آموزشی به شرح زیر ارائه می شود:

هاي ایجاد خود آگاهی، تقویت انعطاف پذیري، تقویت قوه انتخاب، آموزش مهارت

هاي رس، آموزش مهارتهاي بین فردي، تقویت توانایی مقابله با استبرقراري و حفظ مهارت

  هاي عالی.ررسی موقعیت فرد در برآوردن نیازه و بلأحل مس

  

  روش تحقیق

 11جامعه آماري شامل کلیه دانش آموزان دختر مدارس دولتی مقطع راهنمایی منطقه 

 19تحصیل می کردند، بود. از میان  90- 91آموزش و پرورش شهر تهران که در سال تحصیلی 
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مدرسه راهنمایی دخترانه دولتی  17یان و از م 11منطقه آموزش و پرورش شهر تهران، منطقه 

نفر به روش نمونه  30یک مدرسه انتخاب گردید. از بین دانش آموزان این مدرسه، تعداد 

در این  اي تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند.گیري خوشه

فاده شد. آزمون با گروه کنترل استپس - آزمونپژوهش از طرح آزمایشی از نوع پیش

ساعته داده شد به طوري که هر هفته دو جلسه برگزار گردید. پس  5/1جلسه  12ها در آموزش

عناوین اصلی جلسات  ماه، پیگیري جهت ماندگاري و تداوم مداخالت برگزار شد. 5/2از 

 باشد:آموزش به شرح زیر می

هاي من، جلسه لتجلسه اول: آشنایی و معرفی اعضا به یکدیگر، جلسه دوم: آگاهی بر حا

هاي من و تعیین موقعیت من در پیوستار ابراز وجود، جلسه چهارم: سوم: آگاهی بر حالت

هاي هاي تفکر، جلسه ششم: روشهاي دفاعی، جلسه پنجم: انعطاف پذیري و بیراههمکانیزم

فرد  تریناندنیانتخاب و حیطه هاي کنترل، جلسه هشتم: م: اسناد و واقعیت آزمایی، جلسه هفتم

عیت، پذیرش و رضایت، جلسه یازدهم: : نیاز، واقدر ذهن، جلسه نهم: ایمن سازي، جلسه دهم

  : پایان درونگردي.بررسی تغییرات، جلسه دوازدهم

و مقیاس  ١هاي مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه پرخاشگري باس و پريپرسشنامه

 29اي : پرسشنامهگري باس و پريپرسشنامه پرخاش باشد.کونر و دیویدسون می ٢تاب آوري

توسط باس و پري ساخته شد و چهار جنبه از پرخاشگري را  1992سوالی است که در سال 

سنجد: پرخاشگري فیزیکی، پرخاشگري کالمی، خشم و خصومت. این پرسشنامه براي می

و هاي سنی نوجوانان و جوانان ساخته شده است و میزان پرخاشگري کلی را می سنجد گروه

(باس و پري،  دهدهاي آن تجلیات گوناگون پرخاشگري را نشان مینمرات خرده مقیاس

1992.(  

                                                 
1. Buss, A.H Perry, M. 
2. Resilience 
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) در 1386باشد. سامانی (آزمایی خوبی میه یک ابزار باثبات با اعتبار بازاین پرسشنام

بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه، به این نتیجه رسید که این پرسشنامه ابزاري مناسب براي 

گران ایرانی در زمینه بررسی رفتار پرخاشگرانه است. ضریب پایایی آن به روش پژوهش

به دست آمده است. همبستگی بازآزمایی براي خرده مقیاس هاي  78/0بازآزمایی برابر 

بوده  72/0و  72/0، 76/0، 80/0پرخاشگري فیزیکی، کالمی، خشم و خصومت به ترتیب برابر 

نفري از دانشجویان دانشگاه شیراز هنجاریابی  209اي ه) نیز در نمون1385است. محمدي (

باشد. در می 89/0آزمون را انجام داده است که ضریب آلفاي کرونباخ به دست آمده او 

محاسبه شده که داللت بر  67/0پژوهش حاضر ضریب آلفاي کرونباخ براي این پرسشنامه 

  خوبی است. پایایی نسبتاً

) با مرور 2003: این مقیاس را کونر و دیویدسون (سونمقیاس تاب آوري کونر و دیوید

ت که سؤال اس 25حوزه تاب آوري تهیه کردند. این ابزار مشتمل بر  1977- 1991منابع پژوهشی

سنجد. پایایی این اي لیکرت از صفر تا چهار میدرجه 5هاي سازه تاب آوري را در اندازه

آمده است. هنجاریابی این آزمون  به دست 86/0آزمون به کمک ضریب آلفاي کرونباخ 

در ایران انجام گردید. در پژوهش حاضر ضریب آلفاي کرونباخ  1384توسط محمدي در سال 

  محاسبه شده که بر پایایی باالي آن داللت دارد. 90/0براي این پرسشنامه 

  

  هایافته

هایی با خانواده درصد از دانش آموزان متعلق به 3/73هاي آمار توصیفی نشان می دهد که داده

درصد و  3/53دو فرزند بودند. در بررسی تحصیالت پدر و مادر، سطح سواد دیپلم به ترتیب با 

یید أدرصد بیشترین گروه را به خود اختصاص داده است. در بررسی آمار استنباطی و ت 3/33

نیاز به بررسی هاي تحقیق، تحلیل کوواریانس چندمتغیره انجام شد. براي انجام این تحلیل فرضیه

  هاي پرخاشگري و تاب آوري است.همبستگی بین خرده مقیاس
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  مقوله پرخاشگري 4همبستگی میان  .1جدول 

 خصومت خشم کالمی جسمی 

 *30/0 *25/0 **42/0 1 جسمی

 *25/0 **37/0 1 **42/0 کالمی

 **51/0 1 **37/0 *25/0 خشم

 1 **51/0 *25/0 *30/0 خصومت

  *05/0<p< 01 /0                         **01/0                               p< 

  

ها این نتیجه حاصل شد که بیشترین همبستگی را دو خرده مقیاس خشم و طی بررسی

باشند و کمترین همبستگی بین دو خرده مقیاس دارا می 51/0 خصومت با ضریب همبستگی

  وجود دارد.  25/0پرخاشگري کالمی و خصومت با ضریب همبستگی 

  

  مقوله پرخاشگري با متغیر تاب آوري 4همبستگی میان  .2جدول 

پرخاشگري  خصومت خشم کالمی جسمی 

  کلی

 تاب آوري

 1 *33/0- *30/0- **38/0- **35/0- **32/0- تاب آوري

**   01/0 <  p       *  05/0 < p  < 01/0  

  

عنی هر چقدر هر یک از طبق جدول فوق ضریب همبستگی همگی متغیرها منفی است ی

و  1یابد. طبق جدول شماره مقوله هاي پرخاشگري افزایش پیدا کند، تاب آوري کاهش می

باشند. در همبستگی هاي به دست آمده در حد متوسط بوده که براي انجام تحلیل مناسب می2

) که فرض همگنی ماتریس واریانس و کوواریانس را بررسی boxاین پژوهش آزمون باکس (

ویکز از آزمون المبداي  ).=P=73/0 F, 8/0( کند انجام گردید و فرض همگنی رد نشدمی

)wilks( ها استفاده شد که المبدا براي بررسی معناداري تفاوت بین میانگین نمرات در گروه
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 ) Leveneلوین ( ) و در نهایت آزمون>000/0Pبود ( 42/0و میزان اتاي جزئی  57/0برابر با 

  انس خطا را در تمام متغیرها نشان داد.برابري واری

  

 میانگین و انحراف معیار نمرات پرخاشگري و تاب آوري بر حسب گروه و مرحله. 3جدول 

  
 انحراف معیار میانگین  مرحله گروه

 پرخاشگري جسمی

 آزمایش

31/23 پیش آزمون  04/5  

59/22 پس آزمون  86/4  

98/19 پیگیري  07/2  

 کنترل

64/26 پیش آزمون  02/7  

89/28 پس آزمون  30/6  

66/6 27 پیگیري  

 پرخاشگري کالمی

 آزمایش

20/15 پیش آزمون  70/2  

20/11 پس آزمون  90/3  

60/10 پیگیري  40/3  

 کنترل

95/15 پیش آزمون  40/3  

05/4 16 پس آزمون  

75/15 پیگیري  65/3  

 خشم

 آزمایش

47/22 پیش آزمون  22/2  

47/15 پس آزمون  31/2  

20/18 پیگیري  87/2  

 کنترل

31/23 پیش آزمون  34/4  

80/23 پس آزمون  41/4  

17/23 پیگیري  27/4  

 خصومت

 آزمایش

48/24 پیش آزمون  04/5  

28/21 پس آزمون  88/4  

60/19 پیگیري  32/4  

 کنترل
52/25 پیش آزمون  16/4  

36/25 پس آزمون  28/3  
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52/25 پیگیري  68/3  

 پرخاشگري کلی

  

  آزمایش

  

13/86 پیش آزمون  60/11  

60/69 پس آزمون  96/6  

93/62 پیگیري  47/12  

 کنترل

99/95 پیش آزمون  79/14  

60/98 پس آزمون  60/11  

64/91 پیگیري  05/13  

 
آوريتاب  

 
 
 
 

 آزمایش

 17 48 پیش آزمون

75/65 پس آزمون  75/11  

75/66 پیگیري  25/11  

ترلکن  

50/44 پیش آزمون  50/14  

25/42 پس آزمون  13 

50/43 پیگیري  50/13  

  

دهد که میانگین نمرات پس آزمون گروه آزمایش در تمامی ) نشان می3نتایج جدول (

ها و نمره کلی پرخاشگري نسبت به پیش آزمون، کاهش و نیز در مورد تاب خرده مقیاس

 آزمون در گروه آزمایش افزایش یافته است. درآوري، میانگین پس آزمون نسبت به پیش

آزمون گروه آزمایش، در پرخاشگري جسمی، مقایسه میانگین دوره پیگیري و پیش

پرخاشگري کالمی، خشم، خصومت و نیز پرخاشگري کلی، کاهش چشمگیري در نمرات 

مورد  هاي پیش آزمون و پیگیري گروه آزمایش درشود. همچنین در مقایسه میانگیندیده می

  شود.اي دیده میتاب آوري، افزایش قابل مالحظه
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  آزمون کوواریانس چندمتغیري براي بررسی معناداري تفاوت میانگین ها. 4جدول 

 مربع اتاي جرئی مقدار احتمال متغیر وابسته منبع تغییر

 45/0 00/0 جسمی رخاشگريپ  گروه

 11/0 008/0 کالمی رخاشگريپ

 20/0 00/0 خشم

 07/0 003/0 خصومت

 38/0 00/0 پرخاشگري کلی

 17/0 001/0 آوري تاب

  

را اجرا  3تصحیح بن فرونی 6به  05/0با توجه به اینکه شش متغیر وابسته داریم با تقسیم 

باشد. از این تصحیح به منظور کاهش  0083/0 پس حد معنی داري باید کوچکتر از ایم.کرده

  خطاي نوع اول استفاده شد.

این بررسی معنی داري فرضیه اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم باید سطر مربوط به براي 

معنی دار باشد. در اینجا براي متغیر پرخاشگري کلی مقدار  4متغیرها در قسمت گروه جدول 

، براي متغیر پرخاشگري 008/0احتمال صفر، براي متغیر پرخاشگري کالمی مقدار احتمال 

می باشد، لذا با  003/0جسمی و خشم، مقدار احتمال صفر و براي متغیر خصومت مقدار احتمال 

بررسی نوع اثر به مقایسه میانگین این متغیرها در باشند. براي معنی دار می %95سطح اطمینان 

شود در تمامی این متغیرها، میانگین در گروه پردازیم همانطور که مشاهده میمی 3جدول 

هاي اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم پژوهش مورد آزمایش کمتر از کنترل است. لذا فرضیه

انی بر کاهش، پرخاشگري کالمی، توان نتیجه گرفت آموزش هوش هیجباشند و مییید میأت

  ثر است.     ؤپرخاشگري جسمی، خشم ، خصومت و پرخاشگري کلی م

براي بررسی معنی داري فرضیه ششم، باید سطر مربوط به متغیر تاب آوري در قسمت 

است لذا با  001/0معنی دار باشد. در اینجا براي متغیر تاب آوري مقدار احتمال  4گروه جدول 

                                                 
3. Bonferroni 
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باشد. براي بررسی نوع اثر به مقایسه میانگین متغیر تاب آوري معنی دار می %95 سطح اطمینان

شود میانگین در گروه آزمایش بیشتر از کنترل پردازیم همانطور که مشاهده میمی 3در جدول 

توان نتیجه گرفت آموزش هوش باشد و مییید میأاست. لذا فرضیه ششم پژوهش مورد ت

  ثر است.ؤوري مهیجانی بر افزایش تاب آ

   

  آزمون مقایسه میانگین جفتی .5جدول 

 -پس آزمون  

پیگیري   

 رخاشگريپ

 جسمی

 -پس آزمون

پیگیري   

 رخاشگريپ

  کالمی

 -پس آزمون

پیگیري   

  خشم

 -پس آزمون

پیگیري   

  خصومت

 -پس آزمون

پیگیري  

پرخاشگري 

 کلی

 -پس آزمون

پیگیري  

 تاب آوري

 t وابسته 

  آماره

88/2 18/5  41/3-  035/3  42/3 13/1-  

 27/0 004/0 009/0 004/0  000/0  012/0  مقدار احتمال

  

هفته از زمان پس آزمون، دوره پیگیري انجام شد. در جدول پایانی با  10پس از گذشت 

انجام آزمون تی وابسته، به مقایسه میانگین جفتی پرداخته شده است. همانطور که مالحظه 

شود و ل، در تمامی متغیرها به جز تاب آوري معناداري دیده میشود با توجه به مقدار احتمامی

ها تداوم داشته است. دهد که آموزشها معنی دار است و این نشان میتفاوت میانگین در جفت

آموزش هوش هیجانی به روش درونگردي « توان این نتیجه را به دست آورد کهبه طور کلی می

اهش پرخاشگري و افزایش تاب آوري مؤثر بوده است، از جذب و انطباق، عالوه بر اینکه در ک

  ».بار قابل قبولی برخوردار می باشددوام و اعت

  

  بحث ونتیجه گیري

سازه هوش هیجانی به تفاوت افراد در پردازش، ادراك، تنظیم و مدیریت هیجان اشاره دارد. از 

زندگی ما همچون سالمت معناداري بر نحوه  تأثیرها رسد که این تفاوتاین رو، به نظر می
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نلیس، کویدباخ، جسم و روان، عملکرد تحصیلی، شغلی و روابط اجتماعی داشته باشد (

  ).2009 ،4میکوالزاك و هالسن

هاي هوش هیجانی بر ) مبنی بر آموزش مؤلفه1383نتایج این تحقیق با پژوهش اسمعیلی (

صوص اثربخشی آموزش ) در خ1390) و کیمیایی (1389افزایش سالمت روان، رومیانی (

ثیر آموزش هوش أ) مبنی بر ت1390هوش هیجانی بر کاهش پرخاشگري، شیخی زازرانی (

) در خصوص اثربخشی آموزش 1389اي بزهکاران و هویزاوي (هیجانی بر راهکارهاي مقابله

  هاي رویارویی با استرس، هماهنگ می باشد. هوش هیجانی بر روش

هاي هیجانی را آموزش توان به افراد مهارتدارند که می کیدأتحقیقات فوق بر این نکته ت

داد. همانطور که مایر معتقد است هوش هیجانی یک نوع ظرفیت روانی براي معنا بخشی و 

هایی که کاربرد اطالعات هیجانی است، سالووي نیز بر این باور است که بسیاري از مهارت

گري و وند. روان درمانی، مشاوره، مربیتوانند آموخته شبخشی از هوش هیجانی هستند، می

توان هوش هیجانی را افزایش داد (برادبري و آماده سازي، راه هایی هستند که به وسیله آنها می

 - ). از آنجایی که برنامه آموزشی مورد استفاده در این پژوهش1387 گریوز، ترجمه ابراهیمی،

هاي شناسی طراحی شده، لذا یافته مبتنی بر نظریات مهم روان - درونگردي جذب و انطباق

 5توان به دیدگاه الیسحاصل از آن بر مبناي همان نظریات قابل تبیین هستند. از آن جمله می

درباره افکار منطقی و غیر منطقی توجه کرد. الیس در توصیف افکار منطقی آنها را مانعی در 

منطقی را مولد مشکالت داند و افکار غیرجهت تعارض فرد با خود، محیط و دیگران می

کند. شاید بتوان چنین استنباط کرد که افراد با آموزش در این زمینه و هیجانی معرفی می

اند بر عواطف منفی خود از جمله پرخاشگري غلبه آگاهی از افکار غیرمنطقی خود توانسته

حل راکید این شیوه بر خودآگاهی است لذا با شناخت مأکنند. همانطور که اشاره شد ت

هاي هاي دفاعی و بررسی شیوهشناخت نیازها، شناخت هیجان ها، شناخت مکانیزمخودآگاهی (

                                                 
4. Nelis, D., Quoidbach, J., Mikolajczak, M.& Halsenne, M. 
5. Ellis, A 
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تفکر و نوع تاثیر آنها بر هیجانات و رفتار)، اولویت دادن به نیازها و تجربه مستقیم و مجدد 

هاي بدون تفکر و آنی خود در زمینه هیجانات تجربه شده، افراد قادر خواهند بود تا پاسخ

  اشگري را کاهش دهند.پرخ

) 2011) و تینت ویز (2011)، نیوتن (2012هاي پژوهش حاضر با مطالعات پوالن (یافته

) به طور 2012( باشد. پوالنمبنی بر رابطه هوش هیجانی و پرخاشگري همسو و هماهنگ می

خاص رابطه هوش هیجانی را با شرکت دختران نوجوان در رفتارهاي پرخاشگرانه فیزیکی 

ی کرده و به معناداري این رابطه پی برده است، ادعایی که در این تحقیق نیز به اثبات رسید بررس

به گونه اي که دیده شد افزایش هوش هیجانی از طریق آموزش آن به دختران نوجوان منجر به 

، فقدان سازه هاي شخصی یا وجود 6کاهش پرخاشگري فیزیکی در آنان گردید. طبق باور کلی

خصی نادرست، هسته اصلی اختالالت هیجانی و رفتاري ناسازگارانه است. بر همین سازه هاي ش

اساس در این برنامه آموزشی طبق نظریه کلی، سعی در تقویت مهارت هاي کنترل پرخاشگري 

هاي نا هاي پرخاشگرانه و نیز تغییر سازهفیزیکی و ایجاد سازه هاي مناسب در برخورد با موقعیت

کودکی، بالغ و والد) و هاي من(از سوي دیگر شناخت حالت ده است.مناسب در افراد ش

تقویت من بالغ در نوجوانان به آنان کمک خواهد کرد تا به تجزیه و تحلیل مسائل در 

  هاي کالمی بهتري را انتخاب نمایند.هاي آسیب زا پرداخته و بتوانند پاسخموقعیت

هوش هیجانی بر کاهش خصومت با نتایج هاي این تحقیق در زمینه اثربخشی آموزش یافته

بخشی ساس در تحقیقی از وي در خصوص اثر) همسو نیست. بر همین ا1388تحقیق نقدي (

آموزان دبیرستانی، مشاهده شد که آموزش هوش هیجانی بر کاهش پرخاشگري در دانش

آنجا  ها تغییري نکرده است. همانطور که نقدي تبیین کرده است ازخصومت در نتیجه آموزش

رسد براي کاهش خصومت هاي ارزشی است بنابراین به نظر میکه خصومت داراي جنبه

هاي هاي مبتنی بر آموزشهاي آموزشی هوش هیجانی کافی نیست و افراد نیاز به برنامهبرنامه

ها مستلزم گذشت زمان است لذا می توان گفت شناختی دارند. از طرفی چون تغییر در ارزش

                                                 
6. Kelly,G. 
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تري د تغییر عمیق که بتواند به رفتار منتهی شود، نیاز به دوره آموزشی طوالنیکه براي ایجا

است و کم بودن تعداد جلسات نتوانسته تغییري در زمینه خصومت دانش آموزان ایجاد کند. 

کید بر ابعاد شناختی و افزایش تعداد جلسات، تغییر در أحال آنکه در تحقیق حاضر با ت

  خورد. خصومت به چشم می

له و مقابله بااسترس، افراد را قادر ساخت تا قبل از أهایی چون حل مسآموزش مهارت

هاي عجوالنه در موقعیت هاي هیجانی، مساله را تشخیص داده، تعریف کرده و تصمیم گیري

 لهأ(هیجان مداري) بر حل مس هاي متقابل را ایجاد کنند و بنابراین به جاي تمرکز بر هیجانراه

هاي ابراز وجود و گوش کردن نیز باعث پیشگیري کید ورزند. آگاهی از شیوهأ) تله مداريأ(مس

از پرخاشگري در افراد شده است، به طوري که افراد بدون قضاوت و اضطراب به برقراري 

هایی، کنترل مناسب و در نهایت کاهش خشم پردازند. نتیجه حاصل از چنین آموزشارتباط می

  شود. افته هاي تحقیق به وضوح دیده میدر افراد می باشد که در ی

همچنین نتایج بیانگر آن است که آموزش هوش هیجانی منجر به افزایش تاب آوري شده 

) مبنی بر ارتقاء هوش هیجانی، تاب 2011هاي اندرسون و همکاران (است. این نتایج با پژوهش

به طوري که هایی براي حفظ سالمت شخصی دانش آموزان هم سو است آوري و مهارت

  اي براي درك منابع هیجانی اشاره دارد.هاي حرفههاي آنان بر نیازمندي افراد به آموزشیافته

) در زمینه رابطه هوش هیجانی و تاب آوري انجام 2009اي که کونر و اسلیر (در مطالعه

باورند شود به طوري که هر دو پژوهش بر این اند نیز هماهنگی با تحقیق موجود دیده میداده

  که این دو متغیر در پیشرفت هاي انسانی، اساسی هستند. 

ه هوش ) مبنی بر بررسی ابعاد شش گان2011( نتایج تحقیقات آرمسترانگ و همکارانش

هاي این تاب آوري در وقایع منفی زندگی نیز، دلیلی بر صحت یافته هیجانی و اهمیت پیش بینی

آوري است. آنها به این نتیجه بر افزایش تابثیر آموزش هوش هیجانی أتحقیق در زمینه ت

رسیدند که شش بعد از هوش هیجانی که شامل: آگاهی از هیجانات در خود و دیگران، بیان 
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بینی تاب آوري  عاطفی، خودکنترلی عاطفی، مدیریت هیجانی خود و دیگران است، در پیش

  .روانی اهمیت دارد

) هماهنگ است که در 2009تحقیق مایکل (هاي این پژوهش از این جهت با نتایج یافته

دارد کسانی که کید قرار گرفته است به طوري که وي اظهار میأآن افزایش تاب آوري مورد ت

از تاب آوري باالیی برخوردارند از لحاظ احساس شکست به بهبودي سریعتر و مؤثرتري دست 

داند. از نات مثبت در فرد مییابند و تاب آوري و افزایش آن را عامل مهمی در ایجاد هیجامی

هاي برقراري و حفظ هاي هفتگانه این روش آموزش مهارتکه یکی از گام آن جایی

هاي بین فردي و نیز تقویت انعطاف پذیري است، لذا با تقویت این مهارت شاهد مهارت

  رساند.بات میها را به اثافزایش سازگاري افراد با اجتماع خواهیم بود و این مهم، هماهنگی یافته

) مبنی بر رابطه تاب آوري و هوش 1389) و کیانی (1390نتایج پژوهش هاي ابراهیمی (

هاي این پژوهش قابل مقایسه و هیجانی با سازگاري (عاطفی، اجتماعی و تحصیلی) با یافته

باشد به طوري که نتایج حاکی از رابطه معناداري بین این متغیرها است و افزایش همسو می

گردد. به هر حال اگر هیجانی به کمک آموزش این سازه باعث افزایش تاب آوري می هوش

چه ممکن است عوامل بسیاري در شکل گیري رفتار پرخاشگرانه و تقلیل تاب آوري در افراد 

نقش داشته باشند ولی نتایج این پژوهش نشان می دهد که اگر دانش آموزان از برنامه آموزش 

ن پرخاشگري آنان در حد معناداري کاهش و میزان تاب آوري آنها به برخوردار شوند، میزا

  اي افزایش می یابد.طور قابل مالحظه

توان به هایی را دربر داشت که از آن جمله میاین پژوهش مانند سایر تحقیقات محدودیت

ها همحدود بودن جامعه آماري به دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی اشاره کرد که تعمیم یافت

کند. نقطه قوت این آموزش در عالقه مندي دانش آموزان به را به سایر جوامع دچار مشکل می

هاي مطالب ارائه شده و انگیزه باالي آنان در یادگیري مباحث هیجانی و شرکت فعال در گروه

  باشد.اي میمشاوره
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ی به شیوه توان گرفت این است که آموزش هوش هیجاننتیجه کلی که از این تحقیق می

درونگردي جذب و انطباق جهت کاهش پرخاشگري و افزایش تاب آوري مؤثر می باشد. از 

این برنامه آموزشی عالوه بر آموزش دانش آموزان در مقاطع مختلف، سنین متفاوت و مناطق 

هیجانی  - هاي آموزشی ضمن خدمت معلمان براي آماده سازي عاطفیتوان در برنامهدیگر، می

هاي زندگی دانش آموزان براي پیشگیري از رخورد با دانش آموزان، در کتب مهارتآنان در ب

هاي متفاوت از نمونه معرفی بروز مشکالت هیجانی و به طور کلی در سایر جوامع با ویژگی

  شده، به منظور کسب صالحیت هیجانی استفاده کرد.
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