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 چکیده

اجتماعی دانش آموزان -افزایش سازگاری فردی پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه هوش هیجانی بر کاهش پرخاشگری و

تهران صورت گرفته است. این پژوهش از جمله پژوهش کمی از نوع همبستگی  شهر 99قه دختر مقطع یازدهم متوسطه منط

-19ی آماری، شامل کلیه دانش اموزان دختر در مقطع یازدهم متوسطه شهرستان تهران که در سال تحصیلی می باشد. جامعه

زان تشکیل می دهند که از بین جامعه نفر از این دانش آمو 08مشغول به تحصیل می باشند بوده و نمونه این پژوهش را  10

مورد نظر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدن. ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه های هوش هیجانی 

و روش های اماری همبستگی  SPSSو سازگاری سینها وسینگ بود. نتایج با استفاده از نرم افزار  (AGQآن، پرخاشگری )-بار

نشان داد بین هوش هیجانی با میزان پرخاشگری با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون نتایج به دست آمده گرفت.  صورت

نشان داد بین دو متغیر  85880، با سطح معناداری -85300ضریب همبستگی  اموزان دبیرستانی رابطه منفی وجود دارد ودانش

با  عاطفیی سازگاری همچنین نشان داد بین متغیر هوش هیجانی و مولفه ؛ وصدم رابطه معنا دار است 8511با میزان اطمینان 

صدم رابطه مثبت و معنادار  8510بین دو متغیر با میزان اطمینان  85820و سطح معناداری  -85200میزان ضریب همبستگی 

 وجود دارد.
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 مقدمه

ان یگردسیب یا صدمه به آباعث تواند میست که ان ایگردخشونت علیه ل عمااز انوعی آمیز نتخشوی هارفتاو ر 9یپرخاشگر 

ی لگوع ابسته به نوی ند. پرخاشگردارنقش ی پرخاشگرد یجادر امحیطی و یکی ژبیولو، جتماعی، انشناختیروامل اعود. شو

ها رفتاری ربسیاان(. یگرء و دشیااعلیه د، د )مثال حمله فیزیکی علیه خوشته باشداهایی ی ند تقسیم بندامی توری، فتار

 .(900-908، 2883، 2)سادوکست اجمله از آن نکنند. خشونت کالمی د یجااسیبی آست اگرچه ممکن اند تهاجمی

وز، بررت صو درها رفتارین است. ن اناانوجوری فتاو رنی ت روامشکالری از یشه بسیای رمعتقدند که پرخاشگرن نشناساروا

اع نود ایجاابه در قان شدی یزررت درونصوه و در شدان یگرق دبه حقووز تجاه و بزم و جردی، بین فرت نند سبب مشکالاتومی

 (.903، 9300ان، یگرو دلخالقی انی میباشند )عبدو رواجسمی ت مشکال

عنوان یک فرد با  یگر جامعه شخص را بهعنوان شاخص یکپارچگی، هماهنگی رفتاری افراد، به شکلی که افراد د سازگاری به 

دادن فقای وبرد فردر آن ست که اجریانی ری گازسا .(9118، 3سازگاری مناسب بشناسند، در نظر گرفته شده است )کولینز

ای در قاموس روان شناسی عبارت است از رابطه یسازگار (.2880ویکتور، _میکند )رید شنی تالو درونی وبیری هاربا فشاد خو

شناختی یا کند این اصطالح معموالً به سازگاری روانر ارگانیسم با توجه به شرایط پیرامون محیطش، با محیط برقرار میکه ه

شود که فرد در یک فرایند مستمر و پرمایه اجتماعی اشاره دارد و با اشاره به معنای ضمنی مثبت آن وقتی به کار گرفته می

نسبت به محیط و در عین حال در جهت تغییر آن به گونه ای مؤثر و سالم، درگیر است برای ابراز استعدادهای خود و واکنش 

سازگاری فرایندی است در حال رشد شامل توازن بین آنچه افراد می خواهند و آنچه جامعه  (.9303، به نقل از فرقدانی، 0)ربر

رف فرد به صورت مؤثر با اجتماع تماس برقرار پذیرد یا به عبارت دیگر سازگاری یک فرایند دو سویه است از یک طشان می

-های بالقوه خویش را واقعیت میها تواناییبیند که فرد از طریق آنکند و از طرف دیگر اجتماع نیز ابزارهایی را تدارک میمی

 (.9303، به نقل از فرقدانی، 0بخشد )نیوکا

سطه وابه د را نی خوی دروهازمیکند تا نیاش تالدفری آن سطهوانند که به دامیپویا ی یندافرری را گازسا 0فوکه وگلوبالر 

ای بطهرامحیط مقابله میکند تا ی با تقاضاهان همزمار طوحالیکه بهدرضا نماید. ارسالم و مد ر آکا، شد یافتهی رهاپاسخ

صلی طبقه ی امینهر زهاچدر ند که انظر گرفته در مؤلفه زده یاری گازساای برن ناآکند. د یجاامحیط د و هماهنگ بین خو

ست که ی ایندافرری گازسا (.2880)به نقل از نل، سمی ربط و رواجتماعی ابط ، روابط خانهدی، روابط فرروامیشوند: ی بند

 (.9301ه ای تک علیتی محسوب نمی گردد )زکی، پدیدباشد و محیطی میو گی ادخانودی، مل فرایند تأثیر عوآبر

انی را متشکل از چهار توانایی دریافت هیجانات، استفاده ازهیجانات )توانایی مهار هیجان هوش هیج (9119مایر و سالووی ) 

ی های شناختی مثل تفکر و مساله گشایی(، فهم هیجانات )توانایی درک زبان هیجان و پی بردن به رابطهبرای تسهیل فعالیت

( نیز هوش 9110گلمن ) دانند.نات خود و دیگران( میی بین هیجانات(، مدیریت کردن هیجانات )توانایی تنظیم هیجاپیچیده

او هوش هیجانی را  .دانداز طریق خود کنترلی، اشتیاق، پشتکار و خودانگیزی می IQ ی بهتر ازی استفادههیجانی را شیوه

و های فردی هوش هیجانی شامل خودآگاهی، خود تنظیمی داند و معتقد است مولفههای فردی و اجتماعی میمولفه

                                                           
1 aggression 
2 sadock 
3 Collins 
4 Reber 
5 Niwka 
6 Grobbelaar & Fouché 
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های هرکدام های اجتماعی است که زیر مجموعههای اجتماعی هوش هیجانی شامل همدلی و مهارتخودانگیزی و مولفه

ی خودآگاهی: آگاهی هیجانی، خودسنجی دقیق و اعتماد به خود؛ خودتنظیمی: خود کنترلی، قابلیت اعتماد، عبارتند از: مولفه

: فهم 9؛ خودانگیزی: شامل پیشرفت، تعهد، ابتکار و خوش بینی؛ همدلیجدیت و وظیفه شناسی، انطباق پذیری و نوآوری

های اجتماعی: تاثیر و نفوذ، ارتباط، گیری، خدمت گذاری، تنوع نفوذ و آگاهی سیاسی؛ مهارتدیگران، رشد دادن دیگران، جهت

 های گروهی.مدیریت تعارض، رهبری، تغییر، برقراری پیوند، همکاری و مشارکت، صالحیت

ها اولیاومربیان ومسوالن کشور بی تردید شیوع پرخاشگری و ناسازگاری در میان نوجوانان موجب نگرانی بسیاری از خانواده 

های گوناگون برزندگی فردی واجتماعی نوجوانان تاثیر منفی های رفتاری در شکلروز افزون این نابهنجاری گسترش شده است.

اری بطه برقررامند زها نیان نسااطرفی همه از  .(9310قرارمیدهد )انتصار فومنی، گذاشته وآرامش وایمنی را مورد تهدید 

ای به شمار کامالً بدیهی است که نوجوانان و جوانان، حاملین اصلی فرهنگ و تمدن در هر جامعههستند. ان یگردبا ط تباار

یل اختالالت روانی، اعتیاد، فرار از منزل، بزهکاری هایی از قبمیروند و این در حالی است که در کشور ما این قشر با ناسازگاری

مواجهند. با این که تا کنون تحقیقاتی در این زمینه صورت گرفته از جمله تاثیرات هوش هیجانی بر عملکرد کارمندان،  ...و

قیقاتی در رابطه با تاثیر تاثیر بر توانایی نیروی انسانی و نیز جامعه پرستاری و تاثیر بر دانشجویان پزشکی و غیره. همچنین تح

اما برتری و بدیع بودن پژوهش حاضر و دلیل ؛ کنندآموزان صورت پذیرفته که بسیار کلی صحبت میهوش هیجانی بر دانش

است. آماری )دانش آموزان منطقه یازده شهر تهران(بررسی نشدهانتخاب آن این است که این پژوهش تا کنون در این جامعه

در ها رفتاریننوعی هیجان خشم یکی از مهمترین مشکالت نوجوانان در برقراری ارتباط با دیگران است. اپرخاشگری بعنوان 

در قان شدی یزرت درون رصوه و در شدان یگرق دبه حقووز تجاه و بزم و جردی، بین فرت نند سبب مشکالامیتووز بررت صو

دمی تحت تأثیر عوامل مختلفی؛ از جمله خانواده، مدرسه، همچنین رفتار آنی می باشند. و رواجسمی ت مشکالاع نود ایجاابه 

گروه همساالن و سایر عوامل فردی و اجتماعی و زیستی قرار دارد و شخصیّت انسان در صورتی به کمال میرسد که بین او و 

رد دارد. از طرفی محیط پیرامونش تعادل و تعامل مناسبی صورت پذیرد. فشارهای اجتماعی به وضوح تأثیر فراوانی بر رفتار ف

های خود دگرگون شود؛ بلکه محیط را بر طبق خواستهدیگر انسان موجودی انعطافپذیر است. او نه تنها با محیط سازگار می

بنابراین سازگاری و هماهنگ شدن با خود و محیط پیرامون خود برای هر موجود زندهای ضرورتی حیاتی است، تالش ؛ کندمی

ر حول سازگاری دور میزند. تحقیقات نشان داده به کمک هوش هیجانی میتوان هیجانها رامدیریت روزمره آدمیان جملگی ب

ها برای هوش هیجانی میتواند تاحد زیادی برکاهش پرخاشگری نوجوانان بخصوص نمود بنظر میرسد که ارایه دادن روش

باشد با این پژوهش که از نوع بنیادی میپرخاشگری فیزیکی وخصومت و همچنین افزایش سازگاری تاثیر داشته باشد. در 

کرد ودر نتیجه با های پرخاشگری و سازگاری را با هوش هیجانی بررسیتوان رابطه بین متغییراستفاده از روش همبستگی می

 های اموزشی موجب افزایش هوش هیجانیتوان با بکارگیری روشگرفتن اهمیت نقش نوجوانان و جوانان در جامعه میدر نظر

هیجانی با میزان پرخاشگری و سازگاری وهمچنین فرضیه اصلی دانش اموزان شویم. این پژوهش با هدف بررسی رابطه هوش

-دانشهیجانی شبین هوفرعی رابطه  هایو اجتماعی وفرضیههیجانی و میزان پرخاشگری وسازگاری فردی بین هوشرابطه 

اموزان و نوع این رابطه به دنبال پاسخدهی به این هیجانی و پرخاشگری دانشن و رابطه بین هوشناآجتماعیری اگازسااموزان و

هیجانی با میزان پرخاشگری وسازگاری فردی و اجتماعی در نوجوانان مقطع دبیرستان ارتباطی باشد: آیا بین هوشسوال می

 ؟وجود دارد

                                                           
7 empathy 
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 روش 

ات فرضیات استفاده شد. این پژوهش از نوع کمی و از ها و اثبدر این پژوهش از روش پیماشی جهت جمع آوری و سنجش داده

جامعه آماری  شود که به روش پیمایشی اجرا گردید.های همبستگی محسوب میء طرحلحاظ هدف از نوع بنیادی است و جز

اشد که از بزاده، منطقه یازده شهر تهران می دبیرستان دخترانه محمود 99آموزان دختر مقطع این پژوهش شامل کلیه دانش

ای انتخاب گیری تصادفی طبقهنفر در مقطع تحصیلی متوسطه به عنوان نمونه به روش نمونه 08نفره تعداد 33بین پنج کالس 

مدرسه دارای  نیا شدند. در این پژوهش جامعه اماری، دانش اموزان مقطع یازدهم مدرسه محمودزاده منطقه یازده تهران بودند.

که دو کالس جهت نمونه به روش نمونه گیری تصادفی ساده با استفاده از روش قرعه کشی  پنج کالس مقطع یازدهم بود

 انتخاب شد.

 ها توضیح داده شده، استفاده شده است:ها از سه پرسشنامه که در ادامه هر یک از اناوری دادهدر این پژوهش به منظورجمع

 

 8(i-EQ) آن-بار هیجانیهوش پرسشنامه

 زندگی در دیگر بعضی به نسبت مردم بعضی چرا که سوال این طرح با 9108 سال در آن -بار هیجانیهوش مقیاس اولین

 یک روی در نیز آزمون هایپاسخ .است مقیاسخرده پانزده و هیگو 18 دارای او هیجانی هوش اسیمق گردید. آغاز موفقترند

 پرسشنامه استاینشده تنظیم مخالفم( کامال و مخالفم ی،حدود تا موافقم، موافقم، )کامال لیکرت ردیف در ایدرجه 0 مقیاس

 (9300 همکاران، و سموعی )راحله است. هیجانی هوش ارزیابی فرهنگی فرا پرسشنامه نخستین که است سوال 18 دارای

 

 9(AGQپرسشنامه پرخاشگری )

رنولد اچ باس و پری در سال دهی مدادکاغذی است. این پرسشنامه را آمقیاس خود گزارش کی AGQپرسشنامه پرخاشگری 

سوال دیگر عامل  0و « تهاجم»سؤال  0، «خشم»سؤال آن  90سؤال است که  38ساخته است. این پرسشنامه دارای  9112

گزینه هرگز، به ندرت، گاهی اوقات و همیشه، پاسخ گفته و  0سنجد. در این پرسشنامه آزمودنی به یکی از را می« کینه توزی»

که بار عاملی منفی دارد و  90شود. بجز ماده در نظر گرفته می 3، 2، 9، 8گزینه مذکور به ترتیب مقادیر  0برای هر یک از 

 .آیدها به دست میو با جمع نمرات سوال 18تا  8جهت نمره گذاری در آن معکوس است، نمره کل این پرسش نامه از 

 

 ینها و سینگ:اموزان دبیرستانی سدانش اجتماعی- پرسشنامه سازگاری فردی

توسط سینها و سینگ ساخته شده و در سال  9113کاغذی است که در سال  -گزارشی مداد-این پرسشنامه یک ابزار خود

ساله( با سازگاری  90تا  90آموزان دبیرستانی )گروه سنی است. این پرسشنامه دانشتوسط کرمی ترجمه و نگارش شده 9399

 28ضعیف در سه عامل، شامل سازگاری عاطفی، اجتماعی و آموزشی )هر کدام شامل آموزان با سازگاری خوب را از دانش

سؤال دارد که  08ی نهایی سنجد. پرسشنامهها را از لحاظ میزان سازگاری کلی یا عمومی میسازد. همچنین آنگویه( جدا می

باشد. ارزش هر سؤال ت پاسخ بلی و خیر میصور به سؤاالت .است دست آمده سؤال اولیه با روش تحلیل عوامل به 988از بین 

 تر است.ی سازگاری پاییندهندهی باال نشانی سازگاری باالتر و نمرهدهندهی پایین نشانباشد. نمرهنیز صفر و یک می

                                                           
8 Bar-On Emotional Questient 
9 Aggression Questionnaire 
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 (:I-EQ) آن- بار هیجانی هوش ازمون پایایی

 )آلفای میزان این گردید گزارش %13 آزمون کل ایبر کرونباخ آلفای میزان کرونباخ آلفای محاسبه طریق از آزمون پایایی

 همکاران، و سموعی )راحله آمده بدست یکسان آزمون دوم مرحله در شده محاسبه آلفای با سوم( مرحله در شده محاسبه

9300). 

 

 آن: -بار هیجانی هوش روایی

 آن سنجش در پرسشنامه که است این ارزیابی اساسی روایی بررسی از هدف است. برخوردار خاصی اهمیت از آزمون روایی

 (2888 پارکر، و آن -)بار .خیر یا است کرده عمل موفق شده طراحی که چیزی

 

 روایی و پایایی پرسشنامه پرخاشگری:

است. ضرایب بازآزمایی به دست ( بدست آمده9391خصوصیات روانسنجی این مقیاس توسط زاهدی فر، نجاریان و شکرکن )

است. همچنین اعتبار این پرسشنامه بوده 09/8و ضریب آلفای کرونباخ  91/8و  00/8آزمودنی در دو نوبت های آمده بین نمره

توسط اللهیاری برای دوره نوجوانی  ؛ واستگزارش شده 00/8محاسبه و  9390ساله توسط نجاریان در سال 98برای کودکان 

 است.سالگی( در ایران هنجاریابی شده 90)

 

 پرسشنامه سازگاری: پایایی و روایی

آموزان دختر( از دانش 908پسر و  9288نفری ) 9108ی فرم نهایی این پرسشنامه را بر روی نمونه( 9113سینها و سینگ )

گردآوری شده، پرسشنامه را هایدبیرستانی که از چهل دبیرستان به تصادف انتخاب شده بودند، اجرا نموده و به کمک داده

 .(9399ابوالفضل کرمی، ) یابی نمودند. ضریب پایایی به سه طریق و به شرح جدول زیر تعیین شدبرای جمعیت هدف هنجار

 آموزان دبیرستانی در پژوهش سینها و سینگی سازگاری دانشضرایب پایایی پرسشنامه: 1 جدول

 کل آموزشی اجتماعی عاطفی استفاده مورد روش

 10/8 10/8 13/8 10/8 کردن نیمه دو

 13/8 13/8 18/8 10/8 زمونبازآ – آزمون

 10/8 10/8 12/8 12/8 2۲ ریچاردسون -کودر

 

 -آموزان دبیرستانی در سه روش دو نیمه کردن، آزمونی سازگاری دانش، پایایی کل پرسشنامه9ی مطابق جدول شماره

 .(9113سینگ، دست آمده است )سینها و  به 10/8و  13/8، 10/8ترتیب ، به 28ریچاردسون  -بازآزمون و کودر

ها  های باالیی در تجزیه و تحلیل دادهاستفاده گردیده که از قابلیت SPSSآماری  افزار ها از نرمبرای تجزیه و تحلیل داده

های آماری مربوط به نحوه توزیع پاسخ دهندگان به ویژگیهای جمعیت شناختی و باشد. برای آمار توصیفی، داده برخوردار می

به بررسی جداول فراوانی، میانگین، درصد، فراوانی، ضریب شود. در این بخش د نظر در پرسشنامه، آورده میسایر ویژگیهای مور

. در بخش آمار همبستگی پیرسون، ضریب تعیین، شاخص های چولگی و کشیدگی و انحرا ف معیار پرداخته خواهد شد
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ار اس پی اس اس انجام گرفته و از این طریق به است که توسط نرم افزهمبستگی پیرسون استنباطی، روش مورد استفاده 

های آماری مورد بررسی قرار می شود. در ادامه ابتدا آمار توصیفی و سپس نتایج آزمونهای تحقیق پرداخته میآزمون فرضیه

 گیرد.

 

 هایافته

زینع فراواننی، درصندها و    های عمده تحقیق به صورت جداول کوتاه و روشنن شنامل جنداول تو   امار توصیفی: در این بخش داده

 شود.داده میها نشانگیری و مانند اینهای آماری مهم مانند میانگین، میانه، انحراف معیار، خطای معیار اندازهشاخص

 شاخص های مرکزی برای آزمودنی ها بر اساس مولفه های پژوهش :2جدول

شاخص های 

 آماری

دامنه ی  فراوانی

 تغییرات

 انحراف واریانس میانگین

 استاندارد

 چولگی کجی

 هوش هیجانی
60 72.00 285.1167 323.834 17.99538 

-

0.783 
.21308 

 1.042 889. 5.95321 35.441 31.5000 25.00 60 مولفه ی خشم

 641.- 3218. 5.26539 27.724 21.2667 22.00 60 مولفه ی تهاجم

مولفه ی کینه 

 توزی
60 26.00 20.8333 32.853 5.73176 .7918 .4058 

 015.- 5678. 14.41186 207.702 73.6000 59.00 60 متغیر خشم

 741.- 3348. 1.53343 2.351 17.4333 5.00 60 سازگاری عاطفی

سازگار ی 

 اجتماعی
60 5.00 16.2333 2.758 1.66078 .0518 -1.402 

 1.012- 4608. 2.22365 4.945 12.9333 7.00 60 سازگاری آموزشی

 872.- 3998. 4.76641 22.719 46.6000 17.00 60 سازگاری کل

 نتایج به دست آمده در جدول باال شاخص های مرکزی و پراکندگی را برای آزمودنی ها در متغیرهای پژوهش نشان می دهد. 

 بررسی رابطه بین متغیرهای تحقیق و آزمون فرضیه ها :آمار استنباطی

 ها از توزیع نرمال: نتایج آزمون کلموگروف ـ اسمیرنف جهت بررسی پیروی داده3جدول 

 سطح معنی داری zمقدار آماره انحراف معیار میانگین تعداد متغییر

 85800 930. 17.99538 285.1167 60 هوش هیجانی

 8539 115. 5.95321 31.5000 60 مولفه ی خشم

 8521 85202 5.26539 21.2667 60 مولفه ی تهاجم
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 85992 85002 5.73176 20.8333 60 مولفه ی کینه توزی

 85288 0958. 14.41186 73.6000 60 متغیر خشم

 85200 2118. 1.53343 17.4333 60 سازگاری عاطفی

 85810 85008 1.66078 16.2333 60 سازگار ی اجتماعی

 8530 8591 2.22365 12.9333 60 سازگاری آموزشی

 8509 1178. 4.76641 46.6000 60 سازگاری کل

 

-ها در متغیرهای مربوطه را نشان میی آزمودنینتایج به دست آمده در جدول، نتایج آزمون نرمال بودن توزیع میانگین نمره 

باشد. چون در تمام متغیرهای سطوح ها برای آزمودنی ها نرمال میدهد که توزیع میانگین نمرهها نشان میدهد. بررسی

 باشد.صدم می 8580ری بزرگتر از معنادا

 فرضیه اول:

برای آزمون فرضیه رابطه هوش هیجانی و مولفه های پرخاشگری دانش آموزان دبیرستانی از مدل آماری ضریب همبستگی 

 پیرسون استفاده شد و نتایج بعد از تجریه و تحلیل به صورت زیر ارائه گردید:

 اموزان دبیرستانیهیجانی در دانشاشگری با هوشهای پرخ: ضرایب همبستگی بین مولفه4جدول 

 هوش هیجانی شاخص های آماری متغیرها

 

 مولفه ی خشم

 

 136.- میزان ضریب همبستگی

 3008. سطح معناداری

 60 درجه ی آزادی

259.- میزان ضریب همبستگی مولفه ی تهاجم
*

 

 0468. سطح معناداری

 60 درجه ی آزادی

 مولفه ی کینه توزی

 

512.- میزان ضریب همبستگی
**

 

 0008. سطح معناداری

 60 درجه ی آزادی

 متغیر خشم

 

355.- میزان ضریب همبستگی
**

 

 0058. سطح معناداری

 60 درجه ی آزادی

تفاده آموزان دبیرستانی را با اسهای پرخاشگری دانشی بین بین هوش هیجانی و مولفهآمده در جدول باال رابطهنتایج به دست

 دهد.از ضریب همبستگی پیرسون نشان می
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 فرضیه دوم

آموزان دبیرستانی از مدل آماری ضریب همبستگی های سازگاری دانشبرای آزمون فرضیه رابطه بین هوش هیجانی و مولفه

 پیرسون استفاده شد و نتایج بعد از تجریه و تحلیل به صورت زیر ارائه گردید:

 اموزان دبیرستانیهای سازگاری با هوش هیجانی در دانشمولفه : ضرایب همبستگی بین5جدول

 هوش هیجانی شاخص های آماری متغیرها

 

 سازگاری عاطفی

 

 

288. میزان ضریب همبستگی
*8

 

 0268. سطح معناداری

 60 درجه ی آزادی

 سازگار ی اجتماعی

 

 0358. میزان ضریب همبستگی

 7928. سطح معناداری

 60 درجه ی آزادی

 سازگاری آموزشی

 

 8.182 میزان ضریب همبستگی

 1658. سطح معناداری

 60 درجه ی آزادی

 سازگاری کل

 

 1658. میزان ضریب همبستگی

 2078. سطح معناداری

 60 درجه ی آزادی

تانی را با استفاده از آموزان دبیرسهای سازگاری دانشی بین بین هوش هیجانی و مولفهنتایج به دست آمده در جدول باال رابطه

 دهد.ضریب همبستگی پیرسون نشان می

 

 گیریبحث و نتیجه

است که محقق اموزان دبیرستانی بودهدر این تحقیق فرض محقق رابطه هوش هیجانی با میزان پرخاشگری و سازگاری در دانش

 است.یافتههای اماری به نتایج زیر دستها و بررسیپس از جمع اوری داده

نشان داد بنین هنوش هیجنانی بنا مینزان پرخاشنگری       با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون یه اول:نتایج به دست آمده فرض 

 اموزان دبیرستانی رابطه وجود دارد.دانش

هنا  ی آزمودنییعنی با افزایش هوش هیجانی میزان نمره؛ ی خشم منفی می باشدرابطه بین متغیر هوش هیجانی و مولفه -

باشد. چون در میزان ضریب همبستگی مشاهده اما میزان این رابطه از نظر آماری معنادار نمی؛ یابدخشم کاهش میی در مولفه

ی محقنق مبننی بنر    بننابراین فرضنیه  ؛ باشند صدم می 8580بزرگتر از  85388ی ، سطح معناداری مشاهده شده-85930شده ی 

 گردد.ی بین دو متغیر تایید نمیمعناداری رابطه

ی یعننی بنا افنزایش هنوش هیجنانی مینزان نمنره       ؛ باشدی کینه توزی منفی میبین متغیر هوش هیجانی و مولفه طهراب  -

باشند. چنون در مینزان    یابد. همچنین میزان این رابطه از نظر آماری معننادار منی  ی کینه توزی کاهش میها در مولفهآزمودنی
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بننابراین  ؛ باشند صدم منی  8580کوچکتر از  85800ی مشاهده شده ، سطح معناداری-85201ی ضریب همبستگی مشاهده شده

صدم تایید  8580صدم و میزان احتمال خطای  8510ی بین دو متغیر با میزان اطمینان بر معناداری رابطهی محقق مبنیفرضیه

 گردد.می

ها ی آزمودنیجانی میزان نمرهیعنی با افزایش هوش هی؛ باشدی خشم منفی میی بین متغیر هوش هیجانی و مولفهرابطه -

باشد. چنون در مینزان ضنریب همبسنتگی     یابد. همچنین میزان این رابطه از نظر آماری معنادار میی خشم کاهش میدر مولفه

ی محقنق  بننابراین فرضنیه  ؛ باشند صدم منی  8589کوچکتر از  85880ی ، سطح معناداری مشاهده شده-85300ی مشاهده شده

 گردد.صدم تایید می 8589صدم و میزان احتمال خطای  8511ی بین دو متغیر با میزان اطمینان رابطه بر معناداریمبنی

 _بین هوش هیجانی بنا سنازگاری فنردی    آمده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که نتایج به دست فرضیه دوم:

 اموزان دبیرستانی رابطه وجود دارد.اجتماعی دانش

-یعنی با افزایش هوش هیجانی میزان نمره؛ مثبت می باشد عاطفیی سازگاری بین متغیر هوش هیجانی و مولفهی رابطه -

باشد. چون در یابد. همچنین میزان این رابطه از نظر آماری معنادار میافزایش می عاطفیی سازگاری ها در مولفهی آزمودنی

؛ باشدصدم می 8580کوچکتر از  85820ی ناداری مشاهده شده، سطح مع-85200ی میزان ضریب همبستگی مشاهده شده

 8580صدم و میزان احتمال خطای  8510ی بین دو متغیر با میزان اطمینان ی محقق مبنی بر معناداری رابطهبنابراین فرضیه

 گردد.صدم تایید می

ی بنا افنزایش هنوش هیجنانی مینزان      یعن؛ باشدمثبت می اجتماعیی سازگاری ی بین متغیر هوش هیجانی و مولفهرابطه -

باشد. چون اما میزان این رابطه از نظر آماری معنادار نمی؛ یابدافزایش می اجتماعیی سازگاری ها در مولفهی آزمودنینمره

؛ باشند صدم می 8580بزرگتر از  8591ی ، سطح معناداری مشاهده شده85830ی در میزان ضریب همبستگی مشاهده شده

 گردد.ی بین دو متغیرتایید نمیبر معناداری رابطهی محقق مبنیرضیهبنابراین ف

یعنی با افزایش هوش هیجانی میزان ؛ باشدمثبت می آموزشیی سازگاری ی بین متغیر هوش هیجانی و مولفهرابطه -

باشد. چون ی معنادار نمیاما میزان این رابطه از نظر آمار؛ یابدافزایش می آموزشیی سازگاری ها در مولفهی آزمودنینمره

-صدم می 8580بزرگتر از  85900ی ، سطح معناداری مشاهده شده85902در میزان ضریب همبستگی مشاهده شده ی 

 گردد.ی بین دو متغیر تایید نمیبر معناداری رابطهی محقق مبنیبنابراین فرضیه؛ باشد

ی یعنی با افزایش هوش هیجانی میزان نمره؛ باشدمی مثبت کل ی سازگاریی بین متغیر هوش هیجانی و مولفهرابطه -

باشد. چون در میزان اما میزان این رابطه از نظر آماری معنادار نمی؛ یابدافزایش می کلی سازگاری ها در مولفهآزمودنی

نابراین ب؛ باشدصدم می 8580بزرگتر از  85289ی ، سطح معناداری مشاهده شده85900ضریب همبستگی مشاهده شده ی 

 گردد.ی بین دو متغیرتایید نمیبر معناداری رابطهی محقق مبنیفرضیه

اموزان اجتماعی دانش _ی حاضر، بررسی رابطه هوش هیجانی با میزان پرخاشگری و سازگاری فردی هدف از مطالعه

غیر هوش هیجانی و های تحقیق همان طور که مشاهده شد بررسی همبستگی بین متدبیرستانی بنود. از جمله یافته

اطمینان میتوان گفت هر چه هوش هیجانی افراد بیشتر  درصد 95پرخاشگری ارتباط منفی و معنادار آماری وجود دارد لذا با 

باشد میزان پرخاشگری در آنها کمتر خواهد شد یا هر چه پرخاشگری افراد بیشتر شود هوش هیجانی آنها کمتر خواهد شد 

نتایج حاصل از آزمون این فرضیه با  .باشدنی و پرخاشگری منفی از نظر آماری معنادار میچون همبستگی بین هوش هیجا

عنوان آزمون سه مؤلفه  به 2111پژوهش مری نیوتن از دانشگاه کاپال سال  .های انجام شده زیر نیز مرتبط استنتایج پژوهش

دار بر ارت حلّ مسئله یک پیش بینی کننده معنیهوش هیجانی که با پرخاشگری در محل کار وابسته هستند نشان داد که مه
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( 9318)کیمیاییهای تحقیق های این پژوهش همخوانی دارند. نتایج این تحقیق با یافتهکاهش پرخاشگری بود که با یافته

 همسوسنننت. (9313( )عصمتی9313)سیجاوندی

-ها بیان مین رابطنه معنناداری دارد. این یافتهآموزاهنای پژوهش نشان داد که هوش هیجانی وسازگاری عاطفی دانشیافتنه

ی میزان سازگاری کند که اینن گنروه نوجواننان توانایی خوشبینی و درک عواطف خود و دیگنران را دارند که تعیین کننده

. البتنه وقتی شودآنان با دیگران است؛ یعنی هر چقدر میزان هوش هیجانی آنان بناالتر باشد، میزان سازگاری آنان بیشتر می

های خود را کنتنرل کنرده، با تواند هیجانکنند و در نتیجه، بهتر مینوجوانان آگاهی و درک اجتماعی بیشتری کسنب منی

( سنخندان 9300(رضنویان شناد )2880هنای تحقینق صفوی و لطفنی )دیگران سازگار شود؛. نتایج این تحقیق بنا یافتنه

ای از عوامنل درون فردی و بین سازگاری اجتماعی از مجموعه .همسوسنننت (9310ادی )پیر ه (9300( بشنارت )9309)

فردی است؛ ایننکنه منا بنه سنوی کسی جذب شویم یا نه، بنه عوامنل بسنیاری بسنتگی دارد که مهمترین آنهنا مجناورت، 

شمار فردی، ( یقیناً در میان عوامل بی1383آشننایی، شنباهت و جننذابیت جسننمانی اسننت )اتکینسننون و همکنناران، 

خانوادگی و محیطی، خصوصیات منشی، شخصیتی و خلقی فنرد که با عواطف و احساسات او سنر و کنار دارد، نقنش مهمی 

 نامند.دارد که در کل، این استعداد را هنوش هیجنانی می

 ی برنامننه هننای آموزشننی هننوش هیجنننانی کننارگیری دورهننآیننند بننههننای پنننژوهش، بنننه نظنننر منننی بننا توجننه بننه یافتننه 

هنای  و مهننارتهننای اجتمنناعی در طننول دوران تحصننیل، رویکنرد منؤثری بنرای کنناهش مشننکالت رفتنناری و پریشنانی    

 هیجنننانی باشنننند و در عننننین حننننال، فرصننننت مناسننننبی بننننرای افننننزایش سننننازگاری اجتمنننناعی و بهبننننود         

باشد بننابراین، بنا توجنه بنه رابطنه ی معنننادار بننین هننوش هیجننانی و سننازگاری      های آموزشگاهی دانش آموزان یادگیری

رو شدن با مشکالت و سنازگاری مؤثر بنا  اجتماعی، تربیت مؤلفه های هوش هیجنانی بنه منظنورافزایش ظرفیت روبه -هیجنانی

 دیگران برای دانش آموزان بسیار کلیدی است.

 

 منابع و ماخذ

( زمیننه ی روانشناسنی، ترجمه ی محمد 9303هیلگنارد، ارنسنت، ر. ) ؛ وسنون، ریتنا، ل.، اتکینسنون، ریچنارد، ساتکین -

 .نقنی براهننی و دیگنران، جلند دوم،. تهران: انتشارات رشد، چاپ دوازدهم

شگری و افزایش ( تاثیر اموزش هوش هیجانی بر کاهش پرخا9310انتصار فومنی. غالمحسین و افشار نجفی. علی ) -

 سازگاری فردی اجتماعی دانش اموزان پسر در دوره دوم متوسطه ی شهرستان قزوین.

پژوهشی  -فصنلنامه علمنی "( بررسی تأثیر هوش هیجانی بر کیفیت روابط اجتماعی9300بشارت، محمد علی ) -

 2-30.صص 3، و 2شماره ی  9اء، دورهی، مطالعنات روانشنناختی، دانشنکدهی علنوم تربیتنی و روانشنناختی دانشنگاه الزهنر

( بررسی تنأثیر هوش هیجانی 9300بشارت، محمد علی؛ رضازاده، سید محمند رضنا؛ فیروزی، منیژه؛ حبیبی مجتبی، ) -

 13بر سالمت روانی و موفقینت تحصنیلی در مرحله ی انتقنال از دبیرسنتان بنه دانشنگاه، مجلنه علوم روانشناختی، ، 

 .2-09.صص

 ( رابطه هوش هیجانی و افزایش سازگاری فردی و اجتماعی9310ی زهره )پیرهاد -

( بررسی رابطه ی هوش هیجانی والدین و سازگاری 9310) فاطمه و روحانی نژاد. برزیفر و درتاژ. نیاسمی حجتی فر. -

 فردی و اجتماعی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ی شهر شوشتر

 9300تی علوم رفتاری سینا، راحله سموعی و همکاران موسسه تحقیقا -



 تربیتی علوم و روانشناسی مطالعات

 9801-9988، صفحات 9089 بهار ،9 شماره ،0 دوره

9811 

 

( رابطنه ی هنوش هیجانی با سازگاری اجتمناعی و پیشنرفت تحصنیلی دانش آموزان، 9300رضویان شاد، مرتضنی. ) -

 .پایان نامه ی کارشناسی ارشند دانشنکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تبریز

پرخاشگری، (، ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش 9391) شکرکن حسین ، نجاریان بهمن ، زاهدی فر شهین -

 982-93، صص 2-9، شماره9دوره

ن نشجویاردی داسی مورجتماعی )برابا حمایت ی آن بطه ه و رانشگادابا ن نااجوری گازسا"( 9301محمدعلی )، کیز -

 .989-938، 0ره، جامعه شماو فرهنگ ن، نااهش جوو. فصلنامه پژ"ن(صفهاه انشگاداپسر و ختر د

 ربخشنی آموزش گروهی مهارتهای اجتمناعی بنر مشنکالت( بررسنی اث9309سنخندان، تومناچ. ر ) -

 .رفتاری و عناطفی کودکنان دبسنتانی شهرسنتان گنبند کاووس، پایان نامه کارشناسی ارشد مشناوره دانشنگاه اصفهان

( اثربخشی هوش هیجانی برکفایت اجتماعی وتنظیم 9310وموسوی ومهناز ) یعل سلیمانی. اسماعیل وشیخ السالمی. -

 ی دانش آموزان زور گو )غیر منضبط(هیجان

ی ابوالفضل ترجمه آموزان دبیرستانی(.ی سازگاری دانش)راهنمای پرسشنامه 9113 سینها، ای، کی. بی و سینگ، آر. بی -

 .ی روان تجهیز سینا(. تهران: مؤسسه9399کرمی )

ن دانشگاه پیام نور شهرستان ( بررسی رابطه بین پرخاشگری و هوش هیجانی در دانش جویا9310) صالح شریفیان. -

 بوکان

بررسی همبستگی بین هوش هیجانی و سازگاری  .9300صفوی، محبوبه، موسوی لطفی، سیده مریم و لطفی، رضا،  -

، 90، جلد ی پژوهندهمجله .9300-09شگاهی شهر تهران در سال تحصیلی دان آموزان دختر پیش عاطفی و اجتماعی در دانش

 200٫ -209، صفحات: 0ی شماره

( تاثیر آموزش هوش هیجانی 9313نوراله ) یموریوت عاشوری چمن آبادی. علی اصغر ونجات. حمید وغالمپور سیجاوندی. -

 پایه پنجم ابتداییبر افزایش سازگاری فردی اجتماعی وکاهش پرخاشگری دانش آموزان پسر 

پسر مقطع زان موآنش ی در دابا پرخاشگرای یانه ن رایدئویی ویابی زباط تباارسی ربر "، 1348) (انیگرو دلخالقی اعبد -

 .909 ن 900، صفحه، 3رهشما، 90، دوره سالمیه آزاد انشگاداپزشکی م مجله علو، "9302ل ساان هنمایی تهررا

( تاثیر آموزش هیجانی برکاهش پرخاشگری وافزایش سازگاری 9313اصغر )عصمتی، مسعود وعاشوری چمن آبادی، علی  -

 فردی اجتماعی دانش آموزان دختر پایه ششم

( رابطننه ی بننین هننوش هیجانی و سازگاری اجتماعی دانشجویان دختنر دوره کارشناسننی 9303فرقنندانی، آزاده. ) -

المنه طباطبنایی، پاینان نامنه ی کارشناسنی ارشد، رشتهی روانشناسی. دانشننکده روانشناسننی و علننوم تربیتننی دانشنگاه ع

 .دانشگاه عالمنه طباطبنایی تهران

( اثربخشی آموزش هوش هیجانی به والدین برروی سازگاری فردی 9310فهندژ سعدی، فاطمه، افتخار صعادی، زهرا ) -

 اجتماعی، تاب آوری وخودشکوفایی دانش اموزان

( آموزش هوش هیجانی و اثر بخشی آن بر کاهش 9318) عاطفه رفتار. محمد رضا و سلطانی فر. علی و دیس کیمیایی. -

 پرخاشگری نوجوانان پرخاشجوی
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