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مقدمه
کننـده  خانواده یکی از واحـدهاي مهـم و تعیـین   

سرنوشت افراد هر جامعه است و رفتارهاي والـدین  
در این واحـد از عوامـل بسـیار مـؤثر بـر وضـعیت       

خانواده اولین نهاد هـدایتی  باشد. ها میفرزندان آن
ــدان اســت  ــوزش و کــهو حمــایتی فرزن نقــش آم

ی رفتـار  پذیري آنان را بر عهده دارد. چگونگجامعه
ها در تمام مراحل زنـدگی  والدین و نحوه تربیت آن

هـاي فرزنـد   سـبک نقش بسزا و اثرگـذاري دارنـد.  
اي متفــاوت اســت و ایــن پــروري در هــر خــانواده

رفتارهاي والدین نقش مؤثري در زندگی ها و سبک
آینده زندگی کند وایفا میکودکان و فرزندان خود 

هـا یکـی از   انسـان ارتباط بـین .زندآنان را رقم می
ضــروریات زنــدگی اســت کــه نحــوه و کیفیــت آن 

توانــد آثــار متنــوعی را ایجــاد کنــد. در مــوارد مــی
روزافزونی این ارتباط شکل پرخاشـگرانه بـه خـود    

ــی ــرد. م ــانگی ــاهد  در زم ــع ش ــونی در جوام کن
هــاي متعــدد از ســوي افــراد هســتیم. ريپرخاشــگ

هـا از  اري از موقعیتدر بسیخشونت و پرخاشگري
شـود. مشاهده میافراد مختلف بنا به علل متفاوت

کنونی را والدین پرخاشگر بیشترین خطر در دنیاي 
آسـیب از  بیشترین کنند و براي فرزند خود ایفا می

.شـود متحمـل مـی  کودکـان  جانب والدین بر روان 
پرخاشگري را رفتاري تعریف نظران مختلف صاحب
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چکیده
يشـکل گرفتـه و رفتارهـا   یدر روند زنـدگ افراد،یو سالمت روانیدر موفقیت زندگیاساسیبه عنوان یک سازه روانشناختیجانیهوش ه:هدفوزمینه

آموزان پایـه  دانشیوالدین در هوش هیجانيیت و پرخاشگربین قاطعنقش پیشتعیین با هدف پژوهش حاضربه عهده دارد.یوالدین در رشد آن نقش مهم
.انجام شدششم ابتدایی

در سـال  نیو والـد نیشهر قـا ییششم ابتداهپایآموزاندانشیپژوهش تمامنیايجامعه آمار. بودتوصیفی مقطعیاز نوع حاضرپژوهشطرح:روش کار
از میان آنـان انتخـاب   ايچند مرحلهیتصادفيریگدختر) و والدین آنها با استفاده از روش نمونه95پسر و 94نفر دانش آموز (189بود که 92-93یلیتحص
آوري شـد. نتـایج بـه کمـک     جمعمقیاس قاطعیت گامبریل و ریچی و پرسشنامه هوش هیجانی شوت ،پرخاشگري باسها با استفاده از پرسشنامه داده.شدند

.شدتحلیلوتجزیه05/0در سطح معنی داري رگرسیون، آزمون تی دو گروه مستقل و آزمون یومن ویتنیلیلتحو با استفاده ازSPSS-20افزار نرم
امـا ؛ )<05/0p(داري وجـود نـدارد   آموزان همبستگی معنـی هوش هیجانی دانشآن وهايهیچ یک از مؤلفهقاطعیت والدین وبیننتایج نشان داد :هایافته
پرخاشـگري  نتایج رگرسیون نشان دادمعناداري وجود داشت.) همبستگی منفی =r-18/0و >01/0pآموزان (ش هیجانی دانشپرخاشگري والدین و هوبین 

.)<05/0p(آموزان نقشی نداشت بینی هوش هیجانی دانشاما پرخاشگري مادر در پیش؛ )>05/0p(آموزان استکننده هوش هیجانی دانشبینیپدر پیش
هـایی روبـرو   گردد که فرزندان در روند هوش هیجانی بـا مشـکالت و محـدودیت   هش حاضر نشان داد پرخاشگري والدین باعث مینتایج پژو:گیرينتیجه
در نحوه تربیت فرزنـدان و شـیوه زنـدگی    گرددتوصیه می،لذارفتار والدین بر روي رفتار و نحوه تربیت فرزندان خانواده اثرگذار است.با توجه به اینکه،باشند. 

لدین توجه بیشتري گردد.وا

آموزان، والدین، دانشپرخاشگري، قاطعیت، هوش هیجانی:هاکلیدواژه

11/11/89تاریخ پذیرش: 25/5/88تاریخ دریافت: 

30/11/95تاریخ پذیرش: 2/9/95تاریخ دریافت: 
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خود یا دیگري اند که هدف آن صدمه زدن به کرده
قصد باشد و آنچه در این تعریف حائز اهمیت است

ــت رفتار ــتو نیـ ــده اسـ ــوريکننـ ــه طـ ــه. بـ کـ
رســانیدن تصــادفی بــه شــخص دیگــر     آســیب

پرخاشـگري رفتـاري   ).1-4(باشدنمیپرخاشگري 
ایـن  .گیـرد است که از خشم و عصبانیت نشأت می

. 1کــرد: تــوان بــه دو گــروه تقســیم تــار را مــیرف
منظـور  خصمانه: رفتاري اسـت کـه بـه   پرخاشگري

صدمه و آزار رساندن به دیگـري یـا دیگـران ابـراز     
.2شود و هـدف آن صـرفاً آزار رسـاندن اسـت.     می

ــیله ــرد  پرخاشــگري وس ــه ف ــاري اســت ک اي: رفت
وسیله آن خواستار به دست آوردن هـدفی دیگـر   به

اگر والدین و .است و قصد حمله به دیگران را ندارد
زدیک کودکان افرادي عصبی و پرخاشگر اطرافیان ن

ــاي آنـــان از ط؛باشـــند ریـــق مشـــاهده، رفتارهـ
در ایـن فرآینـد الزم   .گیـرد را یاد مـی پرخاشگرانه 
ن بـا خـود کـودك پرخاشـگري کـرده      نیست والدی

بار افراد حتی اگر او شاهد رفتارهاي خشونت؛دباش
گیـرد و  گونه رفتارهـا را یـاد مـی   خانواده باشد این

-9روي احساسات وي نیز اثرگذار اسـت ( ر ضمناً ب
4.(

در نقطه مقابـل پرخاشـگري، قاطعیـت یـا ابـراز      
هـاي  ترین مهارتترین و اساسیمهماز .وجود است

ی از بخشـ د کـه  باشـ می، مفهوم قاطعیتاجتماعی
را فردي و رفتـاري  هاي بینمفهوم گسترده مهارت

قاطعیت به این مفهـوم  ).10-12دهد (تشکیل می
که اشخاص احساسات مثبت و منفی خـود را  است

ند. قاطعیت بدون تجاوز به حقوق دیگران بیان نمای
و شـأن اي است جهت تصدیق، حفـظ ارزش،  شیوه

درواقـع سـطح   احترام به شخصیت خود و دیگران.
نفـس افـراد   بهکننده سطح اعتمادقاطعیت تعیین

هاي اجتمـاعی اسـت   قاطعیت یکی از مهارتاست. 
امالت روزمره کاربرد فراوان دارد. والـدین  که در تع

در با رفتار قاطعانه خود سعی در حفظ جایگاه خود
اعضاي خانواده دارند. نحـوه رفتـار والـدین بـا     بین

عمیــق و درازمــدتی بــر فرزنــدان خــود پیامــدهاي
).13-15(گذاردها میو هیجانی آنزندگی عاطفی 

داشـتن اسـتعدادهاي  کودکان کنونی عـالوه بـر   
ر زندگی نیازمنـد هـوش سرشـار    مختلف و بالقوه د

استعداد به تنهایی داشتن ،منظور از هوشهستند. 

تحقیقات مختلف بیانگر هـوش بـه معنـاي    نیست.
درك داشـتن اسـتعداد و توانـایی    .متفاوت هستند

مسائل و تیزهوش و بـاهوش بـودن تنهـا مخـتص     
ست و در برگیرنده سایر شـرایط  نیدرس و تحصیل 

؛ لـذا ).15-18(استهاي متنوع زندگی یتو موقع
اي نیـز نیـاز   فردي و درون جامعهداشتن روابط بین

آنبه هوش مربوط بـه شـرایط خـود دارد کـه بـه     
هـوش هیجـانی   .گویندمیهوش هیجانیاصطالحا 

و اولین کسانی کـه  گیردشکل میدر روند زندگی 
یل هستند والدین و خانواده هستند. در این امر دخ

داشتن ظرفیتی براي عبارت است از هیجانی هوش 
هاي خود و دیگـران و  شناخت احساسات و هیجان

نحـوه بـراي  هـا بـه بهتـرین   استفاده از این هیجان
رقراري ارتباط با خود و دیگران. هـوش هیجـانی،  ب

توان آن را افـزایش  است و میی ادگرفتنیمفهومی 
).18-21(داد

ــورد ب  ــروزه هــوش هیجــانی، موضــوع م حــث ام
ــژوهش  ــیاري از پ ــی    بس ــه بررس ــوط ب ــاي مرب ه

هـوش  ینـ یبشیپـ ییتوانا. استهاي فرديتفاوت
و همچنـین نقـش   یزندگيهاتیدر موفقیهیجان
توانـد از  اغلب اختالالت روانـی، مـی  آن دریاساس

ي هـوش هیجـانی   بـه مطالعـه  منـدي دالیل عالقه
ست که فرد ادر درون ايسازهباشد. هوش هیجانی 

کنـد چگونـه   و تعیین میبودهامحسوس تا حدي ن
رفتار خود را اداره کنیم، چگونه با مشـکالت کنـار   

بگیریم کـه  یتصمیم هایچگونه و در نهایتبیاییم
در چند دهه اخیر، علـم  به نتایج مثبت ختم شوند.

و دانش بشر به اطالعات ارزشمندي پیرامون نقـش  
-23(در زندگی انسان دست یافته استهیجان ها 

و هـا هیجاناند آگاهی از پژوهشگران دریافته).21
توانایی کنترل احساسات در موفقیـت و شـادکامی   

نقـش مهـم و   هـاي زنـدگی   افراد در تمامی جنبـه 
ن ویژگی کـه  . براي والدین ایکنداثرگذاري ایفا می

معنـی آگـاهی از   شود به هوش هیجانی نامیده می
،نهـا توانایی همدلی کردن بـا آ ، احساسات فرزندان

و براي ستاکردن آنهاراهنمایینیز آرام ساختن و
هیجانات را مربوط به هايآموزهکودکان که بیشتر 

گیرنـد بـه معنـاي توانـایی     از والدین خود فـرا مـی  
کنترل امیال، بـه تـاخیر انـداختن ارضـاي نیازهـا،      
ایجاد انگیزه در خود، درك نشـانه هـاي اجتمـاعی    
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هاي زندگی اسـت نشیبطرافیان و مقابله با فراز وا
)26-24.(

به نظر می رسد که تأثیر خانواده در شکل گیري 
رود و شخصیت فرزندان امري بدیهی به شـمار مـی  

هاي بسـیاري بـه نقـش والـدین بـر رفتـار       پژوهش
قـات گسـترده   نتایج تحقیاند. فرزندان تاکید نموده

اي ی نقـش گسـترده  هوش هیجاندهد کهنشان می
هـاي مختلـف دارد.   فرد در حوزهدر فرایند زندگی

هـا و الگوهـاي   لذا آگاهی و شـناخت تـاثیر کـنش   
رفتــاري والــدین بــر هــوش هیجــانی فرزندانشــان  

درهاي هوش هیجانیمهارتاهمیت ویژه اي دارد. 
کردن کودکان زندگی تحصیلی، شخصی و اجتماعی

ها قادرند توجـه را  کند. هیجاننقش مهمی ایفا می
ند که این خود بر یـادگیري،  به هر سمت سوق ده

توانـایی براي مثال،گذارد. ار تاثیر میحافظه و رفت
تواند به کودکان کمک کند در ها میکنترل هیجان

ــالس درس تمرکــز حــواس داشــته باشــند و      ک
زا را اداره کننــد. در واقــع هــاي اضــطرابموقعیــت

االتري از لحـاظ هـوش   هـاي بـ  کودکانی که مهارت
قایسه بـا کودکـانی کـه از ایـن     در مهیجانی دارند

تمایـل  هـاي کمتـري هسـتند   داراي مهارتلحاظ
هاي تحصیلی باالتري را تجربه کنند.دارند موقعیت

در حـوزه هـوش   هاي انجام شـده در اغلب پژوهش
بــه بررســی رابطــه بــین هــوش هیجــانی کودکــان

پروري هاي فرزندسبکهیجانی با آگاهی والدین یا 
آنجـایی کـه نویسـندگان    تـا  وپرداخته شده است

پژوهش حاضر در ایـن حـوزه بـه مطالعـه مقـاالت      
ري قاطعیت و پرخاشـگ در زمینه رابطه اندپرداخته

پژوهشـی صـورت   والدین با هوش هیجانی فرزندان 
جامعـه  از به بررسی این امر در نی،لذا.نگرفته است

تواند آثار و نتایج مطلـوبی را بـه جـاي بگـذارد.    می
پـژوهش حاضـر موجبـات ارتقـاي     امید است نتایج 

کیفیت روابط والد فرزندي و افزایش هوش هیجانی 
مطالب یـاد شـده، هـدف    با توجه به را فراهم کند.

کننــدهیبینــنقــش پــیشتعیــینپــژوهش حاضــر
یوالـدین در هـوش هیجـان   يقاطعیت و پرخاشگر

.بودآموزان پایه ششم ابتدایی شهر قایندانش

روش کار
.بودتوصیفی مقطعیاز نوع طرح پژوهش حاضر

آمـوزان  تمامی دانـش آماري در این پژوهش جامعه
مشـغول بـه تحصـیل در سـال     پایه ششم ابتـدایی 

که تعـداد آنهـا   بود شهر قاین1392-93تحصیلی 
نفـر دختـر و   453نفر بود که از ایـن تعـداد  893
ــود.   440 ــر ب ــر پس ــژوهش از روش  نف ــن پ در ای
اسـتفاده شـد.   اي چند مرحلهگیري تصادفی نمونه

ارس سطح شـهر قـائن   به این صورت که از بین مد
مدرســه 3مدرســه پســرانه و 3(مدرســه 6تعــداد 

کالس پایـه ششـم   4دخترانه) و در هر مدرسه نیز 
کـالس پسـران) بـه    2کالس دختـران،  2ابتدایی (

بـر اسـاس جـدول    .صورت تصادفی انتخاب شـدند 
) 2001حجم نمونه بارتلت، کوترلیـک و هیگینـز (  

در نفـر انتخـاب شـد کـه    189نمونه اي با حجـم  
نفر پسر بودند. والدین 94نفر دختر و 95برگیرنده

حجم نمونـه نیـز بعـد از توضـیح مختصـر فراینـد       
پژوهش و اهـداف اولیـه آن در پـژوهش مشـارکت     

هاي ورود والدین جهـت شـرکت در   نمودند. مالك
ن فرایند پژوهش عبارت بود از: داشتن سواد خوانـد 

و نوشــتن و رضــایت آگاهانــه جهــت مشــارکت در 
ــق. مــالك ــشتحقی ــاي ورود دان ــه ه ــوزان نمون آم

سال، 13تا 10پژوهش عبارت بود از: داشتن سن 
نداشتن معلولیت جسمی، داشتن رضـایت آگاهانـه   

نداشتن سـابقه جـرایم   جهت شرکت در پژوهش و
آمـوزان  عمدي و یا غیر عمدي. از والـدین و دانـش  

در پژوهش خواسته شد جهت کسب شرکت کننده
با دقت و صداقت به سواالت ابزارهاي نتایج صحیح،

منظـور  پـژوهش بـه  نیـ در اپژوهش پاسخ دهنـد. 
پرسشــنامه ازپــژوهشيهــاریــمتغيریــگانــدازه

ــاس ــگري ب ــاران (پرخاش ــ،)1992و همک اس مقی
پرسشــنامه )، 1975قاطعیــت گامبریــل و ریچــی (

) و بــر 1998(هــوش هیجــانی شــوت و همکــاران 
ــالووي    ــایر و س ــوش هیجــانی م ــوي ه اســاس الگ

) استفاده شد.1990(
بـراي سـنجش   :پرسشنامه پرخاشگري-الف

میزان پرخاشگري والدین از پرسشنامه پرخاشگري 
نسخه جدید پرسشنامه پرخاشگري استفاده گردید.

ــنامه     ــوان پرسش ــت عن ــی آن تح ــخه قبل ــه نس ک
ي توسـط بـاس و پـر   بـود شناخته شـده  خصومت

گرفت. ایـن پرسشـنامه   رد بازنگري قرار) مو1992(
عبارت و 29یک ابزار خود گزارشی است که شامل 
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ــت  ــاس اس ــر مقی ــار زی ــت از  چه ــارت اس ــه عب ک
)، VA()، پرخاشگري کالمیPAپرخاشگري بدنی (

ها به هـر یـک   آزمودنی).H(و خصومت)A(خشم
اي از: کامالً شـبیه  درجه5از عبارات در یک طیف 

)، نـه  4(تا حدودي شبیه مـن اسـت  )5ت (من اس
تا حـدودي  )3(شبیه من است نه شبیه من نیست

شدت شبیه مـن نیسـت  تا به)2(شبیه من نیست
صـورت  بـه 16و 9. دو عبارت پاسخ می دهند)1(

شـوند. نمـره کـل بـراي     گـذاري مـی  معکوس نمره
هـا بـه   مـرات زیـر مقیـاس   پرخاشگري با مجموع ن

رسشـنامه پرخاشـگري داراي   پ).27آید (دست می
ــت.   ــولی اس ــل قب ــار قاب ــاراعتب ــنامه اعتب پرسش

پرخاشگري باس و پري در پژوهش محمدي که به 
منظــور بررســی روایــی و پایــایی ایــن پرسشــنامه  

و89/0صورت گرفتـه بـود آلفـاي کرونبـاخ ابـزار      
در ). 28(حاصـل شـد  78/0ضریب بازآزمـایی آن  

ه به شـیوه  پژوهش سامانی ضریب پایایی پرسشنام
جهت سنجش ).29(حاصل گردید78/0بازآزمایی 

پایایی درونی مقیاس در مطالعـه حاضـر از ضـریب    
آلفــاي کرونبــاخ اســتفاده شــد کــه نتــایج نشــانگر 

پرخاشـگري بـدنی   هايهمسانی درونی زیرمقیاس
ــی 82/0 و 83/0، خشــم 81/0، پرخاشــگري کالم

ــود. 80/0خصــومت  بیدر پــژوهش حاضــر ضــرب
80/0نبـاخ  وکرآزمـون بـا روش آلفـاى    نیاىیایپا

.بدست آمد
بـراي سـنجش میـزان    : مقیاس قاطعیـت -ب

گمبریـل  ورزيپرسشنامه جرأتقاطعیت والدین از
بـر اسـاس   اسـتفاده شـد. ایـن پرسشـنامه    وریچی

شــده اســت و ) تهیــه1975ورزي (آزمــون جــرأت
باشد که در برخی از مواد ماده اصلی می40داراي 

فرهنگ ایران، تغییراتـی  عدم تطابق باآن به دلیل 
شـده اسـت. هـر مـاده آزمـون یـک       ها دادهدر آن

ورزي اسـت را  ا که مستلزم رفتار جـرأت موقعیتی ر
شود که براي از آزمودنی خواسته میدهد.نشان می

ــاس   ــک مقی ــه ســؤاالت برحســب ی پاســخ دادن ب
ایـن آزمـون   اي عمـل نمایـد.  گزینـه 5بندي درجه

رد کردن اند از:اس است که عبارتداراي چند مقی
تقاضـا  ،هاي شخصـی بیان کردن محدودیت، تقاضا

قــدم شــدن در آغــاز یــک برخــورد  پــیش، کــردن
کنـار آمـدن و   ، اجتماعی و بیان احساسـات مثبـت  

ابـراز  ، قبول تفاوت داشتن بـا دیگـران  ، قبول انتقاد
وهــایی کــه بایــد کمــک کــردوجــود در موقعیــت

5هـاي ایـن مقیـاس داراي    ماده.خوراند منفیپس
شــوم، کمــی ناراحــت گزینــه اصــالً ناراحــت نمــی

شـوم، زیـاد   طور متوسـط ناراحـت مـی   شوم، بهمی
شـوم،  شوم و بسـیار زیـاد ناراحـت مـی    ناراحت می

هـا را  هـا یکـی از ایـن گزینـه    باشد که آزمودنیمی
زنند. در ایـن مقیـاس   کند و عالمت میانتخاب می

و » 4«، »3«، »2«، »1«ها بر اسـاس مقـادیر   ماده
شوند. در پایان حاصـل جمـع   گذاري مینمره» 5«

دهـد  ورزي فـرد را نشـان مـی   ن جرأتنمرات، میزا
ــنامه ).30( ــرأتپرسش ــی ورزي ج ــل وریچ گمبری

ورزي براي افراد هاي جرأتبرخالف سایر پرسشنامه
خاصی ساخته نشده است و سـؤاالت آن محـدوده   

. گیـرد در برمـی هاي مختلـف را وسیعی از موقعیت
ضریب پایایی این آزمون توسـط گمبریـل وریچـی    

ابـزار  ضریب پایایی).30(شده استگزارش81/0
از طریـق ضـریب آلفـاي    حاضر،پژوهشمذکور در
بدست آمد.75/0کرونباخ 

منظــور بــه: هــوش هیجــانیپرسشــنامه-ج
ــ ــانی از پرسشــســنجش ه شــوت و نامهوش هیج

بر اساس الگـوي  )31(1998در سال کههمکاران
بـراي  )32()1990هوش هیجانی مایر و سالووي (
؛ اسـتفاده  شده استارزیابی هوش هیجانی ساخته

توصـیفی  جمله خود33شامل شد. این پرسشنامه
تا حـدودي  هاي (کامالً مخالفماي با گزینهگزینه5

حـدودي موافـق و   تـا  مخالفم، نه مخالف نه موافق
ــت  ــق) اس ــامالً مواف ــدهو در برک ــرده 3يگیرن خ

مقیاس است که عبارتند از: ارزیابی و ابراز هیجـان،  
برداري از هیجـان.  یت هیجان و بهرهتنظیم و مدیر

تـا  114، 114تـا  98، 97کسب نمـرات کمتـر از   
ــا 131، 131 ــب 148و بیشــتر از 148ت ــه ترتی ب

نشان دهنده میزان هوش هیجانی خیلی کم، کـم،  
).33-34اشـد ( بمتوسط، زیاد و خیلـی زیـاد مـی   

بـه  گیگانگ و همکاران این ابزار در پژوهش اعتبار
ــاي   ــریب آلف ــاخ از روش ض ــا 84/0کرونب 90/0ت

ایــن ضــریب آلفــاي کرونبــاخ).35حاصــل شــد (
به دست آمد.80/0در این پژوهش پرسشنامه

جهت انجام فرایند پژوهش بعد از کسـب مجـوز   
از ؛الزم از ریاست آموزش و پرورش شهرستان قاین
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تعیـین نقـش   آنجایی که پژوهش حاضـر درصـدد   
والـدین در هـوش   يبین قاطعیت و پرخاشگرپیش
در مرحله بعد اقدام بـه  بود؛دانش آموزان ی هیجان

نیاز پژوهش پرداختـه  بهشناسایی مدارس با توجه
دانش آموز از بین مـدارس  189تعداد در نهایتو

ن یقادوره اول ابتدایی دخترانه و پسرانه سطح شهر
هاي والـدین نیـز از   براي پرسشنامهبرگزیده شدند.

بـه آموزان خواسته شد که پرسشـنامه هـا را  دانش
ــزل ــدین    من ــط وال ــل توس ــس از تکمی ــرده و پ ب

اطالعات ؛هاپرسشنامهآوري پس از جمع.برگردانند
جهـت د. در ادامه رونـد پـژوهش،  به دست آمالزم

جـداول و  ، SPSS-20نـرم افـزار   ازهابررسی داده
ــا ــتوزينموداره ــعی ــتگی ی،فراوان ــریب همبس ض

و آزمــون Tچندگانــه، آزمــون رگرســیون، آزمــون 
اسـتفاده  p≤05/0داري سطح معنیبا یومن ویتنی 

.گردید

هایافته
نفـر  189حجم نمونه پژوهش حاضر متشـکل از  

%) دختر 3/50(95%) پسر و 7/49(نفر 94بود که 
اضـر عبـارت بـود از    اول پـژوهش ح فرضـیه بودند. 
هــوش هیجــانی بــین قاطعیــت والــدین بــااینکــه
داري آموزان پایه ششم ابتدایی رابطـه معنـی  دانش

ــود دارد. ــدول وجـ ــاتر، 1در جـ ــراسیمـ بیضـ
ــتگ ــونیپیهمبس ــوش  رس ــدین و ه ــت وال قاطعی

آموزان پایه ششم ارائه گردیده است.هیجانی دانش
نشــان 1یج مــاتریس همبســتگی در جــدول نتــا

و هـوش هیجـانی   دهد بـین قاطعیـت والـدین    می
)، بین قاطعیـت  =020/0rو <05/0pآموزان (دانش

و <05/0pمادر و هوش هیجـانی دانـش آمـوزان (   
027/0r= بین قاطعیت پـدر و هـوش هیجـانی    ) و

همبســتگی ) =008/0rو <05/0pآمــوزان (دانــش
توانند ها نمی؛ این مؤلفهلذا.)<05/0p(وجود ندارد 

کننـده هـوش هیجـانی باشـند و انجـام      بینیپیش
سیماتر، 2در جدول آزمون رگرسیون معنی ندارد.

پرخاشــگري والــدین و هــوشیهمبســتگبیضــرا
آموزان پایه ششم ارائه شده است.هیجانی دانش

2نتایج ضریب همبسـتگی چندگانـه در جـدول    
پرخاشگري پدر و هوش هیجانی دهد بیننشان می
ــش ــوزان (دانــ ــین =r-18/0و >01/0pآمــ )، بــ

پرخاشگري مادر و هـوش هیجـانی دانـش آمـوزان     
)01/0p< 23/0و-r=خاشگري والدین و ) و بین پر

) =r-28/0و >01/0pآموزان (هوش هیجانی دانش
در نمونه همبستگی منفی اما معناداري وجود دارد.

مورد بررسی، ضریب همبسـتگی بـین پرخاشـگري    
آموزان پایه ششم هوش هیجانی در دانشووالدین

Rاست. با توجه به مجـذور  -28/0ابتدایی برابر با 

، پرخاشگري والدین قـادر  بدست آمدهتعدیل شده
تغییـــرات هـــوش هیجـــانی در   066/0اســـت 

که مقدار چنـدان قابـل   آموزان را تبیین کنددانش
ــت  ــوجهی نیس ــدول . ت ــرآورد ، 3در ج ــرایب ب ض

بین هوش هیجانی ارائـه  استاندارد متغیرهاي پیش
شده است.

جــدول ضــرایب اســتاندارد متغیــر بــا توجــه بــه 
دین و هوش هیجانی دانش آموزان پایه ششمقاطعیت والیهمبستگبیضراسیماتر-1جدول 

هوش  هیجانی دانش  آموزانقاطعیت مادرپدرقاطعیتقاطعیت والدینمتغیر
020/0---- ----- 1قاطعیت والدین

1551/0008/0----- قاطعیت پدر
1027/0----- قاطعیت مادر

1----- ----- ----- هوش هیجانی دانش آموزان
05/0p>

آموزان پایه ششمبین پرخاشگري والدین و هوش هیجانی دانشیهمبستگبیضراسیماتر-2جدول 
آموزانهوش  هیجانی دانشپرخاشگري پدرپرخاشگري مادروالدینپرخاشگري متغیر

- 28/0**----- ----- 1پرخاشگري والدین
- 23/0**474/0**1----- پرخاشگري مادر
- 18/0**1----- ----- پرخاشگري پدر

1----- ----- ----- آموزانهوش هیجانی دانش
01/0** p<05/0* p<
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ــیش ــدر ( پـ ــگري پـ ــین، پرخاشـ ، =18/0Betaبـ
023/0p=ــیش ــانی   ) در پـ ــوش هیجـ ــی هـ بینـ

پرخاشـــگري مـــادر .آمـــوزان نقـــش دارددانـــش
)13/0Beta= ،089/0p=ــیش ــوش  ) در پ ــی ه بین

، 4در جـدول  .آمـوزان نقـش نـدارد   دانشهیجانی
جهــت مقایســه میــانگین هــوش Tنتــایج آزمــون 

به لحاظ جنسیت گزارش شده است.هیجانی
مقـدار  شود مشاهده می4همانطور که در جدول 

T11/1وsigمقداردهد.مینشانرا27/0مقدار
sigبنـابراین ؛ باشدمیبزرگتر05/0حاصل شده از

بـا آمـاري لحـاظ ازگروهدوشودمیگرفتهنتیجه
ندارندداريمعنیتفاوتهیجانییکدیگر در هوش

)05/0p>.( یتنیومنویآزمون جینتا، 5در جدول
تیــو قاطعيپرخاشــگرنیانگیــمســهیجهــت مقا

ارائه شده است.نیوالد
05/0ازاینکه سطح معنی داري حاصـل  با توجه 

تـوان نتیجـه گرفـت بـین     مـی باشـد؛ مـی بزرگتر
تفاوتی وجود والدینو قاطعیتوالدینپرخاشگري

).<05/0pندارد (

گیريو نتیجهبحث
بـین نقـش پـیش  نیـی تعهدف پـژوهش حاضـر   

ی جـان یهـوش ه درنیوالـد يو پرخاشگرتیقاطع

بـود. آموزان پایه ششـم ابتـدایی شـهر قـاین    دانش
نشـان داد  نتایج آزمون فرض اول پـژوهش حاضـر  

آمـوزان  قاطعیت والدین و هوش هیجانی دانشبین 
ستگی معناداري وجود ندارد و قاطعیت والدین همب

نیسـت.  کننده هـوش هیجـانی فرزنـدان   بینیپیش
فــرض دوم پــژوهش حاضــر عبــارت بــود از اینکــه

ــانی      ــوش هیج ــت ه ــادر اس ــدین ق ــت وال قاطعی
بینی کنـد. شآموزان پایه ششم ابتدایی را پیدانش

همبســتگی بــین ،از آنجــایی کــه در فرضــیه قبــل
آمـوزان رد  ش هیجانی دانـش قاطعیت والدین و هو

امکـان آزمـون رگرسـیون بـراي ایـن      ؛لـذا ،گردید
در راستاي ارتبـاط قاطعیـت   .داشتفرضیه وجود ن

والدین با هوش هیجـانی فرزنـدان تـا آنجـایی کـه      
نویســندگان پــژوهش حاضــر بــه مطالعــه پیشــینه 

اي یافت نشـده اسـت   پژوهش پرداخته اند؛ مطالعه
که به این موضوع بپردازد.

نتایج آزمون فرض سوم پژوهش نشان داد بـین  
اشــگري پــدر و مــادر بــا هــوش هیجــانی      پرخ

. رابطـه منفـی معنـاداري وجـود دارد    آموزاندانش
پرخاشگري و هوش هیجـانی در  وجود ارتباط بین

؛)36(یپاسیترزیادي همچون داس و هاي پژوهش
؛ )39(پیـل مـک  )؛38(؛ بـورلی  )37(آنیماساهون 

؛ فرنانــدز و )41(لیــائو و همکــاران ؛ )40(فرومیکــا 

استاندارد متغیرهاي پیش بین هوش هیجانیبیورد ضراآبر-3جدول 
مقدار احتمالضرایب استانداردخطاي معیارضرایب غیر استانداردمتغیر

11/0048/018/0023/0پرخاشگري پدر
10/0059/013/0089/0پرخاشگري مادر

به لحاظ جنسیتجهت مقایسه میانگین هوش هیجانیTنتایج آزمون -4جدول 
سطح معناداري درجه آزادي T انحراف معیار میانگین تعداد گروه متغیر

27/0 187 11/1 43/14 48/78 94 پسر هوش 
51/14هیجانی 15/76 95 دختر

والدینو قاطعیتپرخاشگري من ویتنی جهت مقایسه میانگین نتایج آزمون یو-5جدول 
يداریمعنسطحمن ویتنیآزمون آماري یورتبه میانگینتعدادگروهمتغیر

18982/192000/1723356/0مادرپرخاشگري
18918/186پدر

189مادرقاطعیت
18996/19300/1701842/0پدر

18904/185
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نشـان  )43(اسـناچو و همکـاران   و)42(همکاران 
داده شده است.

ایران نسبت به جوامع نقش پدر و مادر در جامعه 
سـبک  هـاي قـدیم  از زمـان .تر اسـت دیگر پر رنگ

سـاالري و در  زندگی در جامعه ایران بصورت مـرد 
سـاالري بـوده اسـت و وجـود     برخی شرایط مـادر 

میزانی از پرخاشگري در پدر یا مادر مشـهود بـوده   
ــن.اســت ــا ای ــدر بیشــتر از حــال،ب پرخاشــگري پ

پرخاشگري مادر بر روي کودکـان اثرگـذار اسـت و    
شود و ایـن  ر بعنوان فردي قدرتمند شناخته میپد

امــر در کــاهش متغیرهــاي زیــادي و خصوصــیات 
است. از جمله متغیرهاي شخصیتی فراوانی اثرگذار

توان به هوش هیجـانی فرزنـدان اشـاره    ته میوابس
ــود ــذا.نم ــیل ــین   ، م ــی ب ــتگی منف ــوان همبس ت

پرخاشگري والدین و هوش هیجانی فرزندان را بـه  
وجود پرخاشگري والـدین در زنـدگی   .اثبات رساند

کودکان نقش بسزایی دارد و ایـن کـه والـدین بـه     
اجازه انجـام هـر کـاري را بـه     ،عنوان ارشد خانواده

گردد که خـانواده  د باعث میدهننمیخانواده افراد 
در یک سطح باقی بمانـد و بـه سـمت پیشـرفت و     

بـر ایـن در   عـالوه  شناخت استعدادها پیش نرونـد. 
توان بیان داشت با توجه به تبیین یافته حاصل می

بیشـتر  در فردهوش هیجانیو رشداینکه پرورش
احتمـال تـاثیر   ؛ هاي ارتباطی و هیجـانی دارد جنبه

بــا ســوء ارتبــاط نامناســب و پرخاشــگرانه والــدین
همچون هاي آن فرزندان بر هوش هیجانی و مؤلفه

بینـی، همـدلی، خـودانگیختگی، مـدیریت و     خوش
.طبیعی است،هاي خودکنترل هیجان

عالوه بـر ایـن نتـایج مطالعـه حاضـر نشـان داد      
بینــی هــوش هیجــانی در پــیشپــدرپرخاشــگري 

در اما پرخاشـگري مـادر  ،آموزان نقش داشتهدانش
آمـوزان نقشـی   بینـی هـوش هیجـانی دانـش    پیش

توان بیان داشت در تبیین یافته حاصل مینداشت.
شـوند و  دکان در محیط خـانواده اجتمـاعی مـی   کو

در ابتداي ،لذا.گردندسپس وارد جریان جامعه می
آیند دین بعنوان الگو آنها به حساب میوال،کودکی

شـرایط  الدین بیشـتر از افـراد و  و اثرگذاري رفتار و
ود . وجـ اسـت دن دیگر بر روي فرزندان شاجتماعی

توانـد شـرایط   پرخاشگري در والدین به حـدي مـی  
الشعاع قرار دهد که آنهـا را  زندگی کودکان را تحت

به سمت کمرویی، منزوي شدن و فـرار از اجتمـاع   
پـیش ببـرد و در مواقـع دیگـر باعـث افـت هـوش        

گـردد و همـین   تباطی در آنهـا  جانی و مهارت ارهی
عالقـه بـه   گرچـه کـه کودکـان  شودشرایط باعث 

موجـب پیشرفت داشته اما شرایط خـانوادگی آنهـا  
و راهـی بـراي شـکوفایی    از این امر شدهجلوگیري 

استعداد کودکان وجود نداشته باشد.
هـوش  هـاي پـژوهش نشـان داد   همچنین یافتـه 
دیگربــا یکــرآمـوزان دختــر و پسـ  هیجـانی دانــش 

یافتـه پـژوهش نـور بخـش و     که بامتفاوت نیست
ي ایـن  باشـد. در مطالعـه  همسو می)44(همکاران 

پژوهشــگر و همکــاران وي مشــخص گردیــد بــین 
میانگین نمرات هوش هیجانی دو جـنس، اخـتالف   
معناداري وجود ندارد. عالوه بر این، یافته حاصل با

؛ مانـدل و )45(یراسـچ هاي هارود و نتایج پژوهش
ناهمســو )47(و همکــاران کارســوو ) 46(یفرمــان

هاي مذکور مشخص گردید هوش پژوهشاست. در 
دختران نسـبت بـه پسـران بیشـتر اسـت.      هیجانی 

قاطعیـت و  دیگر یافته پـژوهش حاضـر نشـان داد    
پرخاشگري پدران با قاطعیت و پرخاشگري مادران 

متفاوت نیست.
تـوان بیـان   در راستاي نتایج پژوهش حاضـر مـی  

والـدین پرخاشـگر بیشـترین خطـر در     داشت کـه  
کنند و در دنیاي کنونی را براي فرزند خود ایفا می

زندگی بیشترین آسیب از طرف والـدین  طی مسیر
اگـر رفتـار   شـود.  بر روح و روان کودکان پیاده مـی 

گـردد  با پرخاشگري همراه باشد باعـث مـی  والدین 
هــوش هیجــانی بــا مشــکالت و فرزنــدان در رونــد

ــ ــند.  دودیتمح ــرو باش ــایی روب ــورت، ه ــدین ص ب
آمـوزان  والدین بر هوش هیجانی دانشپرخاشگري

. داشـتن هـوش هیجـانی بـراي     نقش اساسـی دارد 
آمــوزان باعــث پیشــرفت تحصــیلی و بهبــود دانـش 

گـردد. رفتـار   هاي مختلف میعملکرد آنها در حوزه
والدین بر روي رفتار و نحوه تربیت فرزندان خانواده 

اسـت. والـدین بعنـوان الگوهـاي اولیـه در      اثرگذار 
آینـد و هرگونـه کـه    زندگی فرزندان به حساب می

رفتار نمایند فرزندان آنها نیز همـان طـور برخـورد    
کنند. لذا، باید در نحوه تربیت فرزندان و شـیوه  می

زندگی والدین توجه بیشتري گردد.
ــامی    ــژوهش از تم ــه در انجــام پ ــا وجــود اینک ب
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استفاده گردیده ولی باز هم بر سر راهکارهاي مفید
، مشـــکالت و راه رســیدن بــه اهـــداف مطلــوب   

پژوهش حاضر . هاي چندي وجود داشتمحدودیت
کوچــک انجــام ايمنطقــهدر زمــان محــدود و در 

نـاطق  بررسی ایـن موضـوع در م  ،لذااست.گردیده
ی داشـته باشـد.   مختلف ممکن است نتایج مختلفـ 

پـژوهش حاضـر   کننـده در شرکتبعضی از والدین
هـا شنامهگویی به پرسدر جهت پاسخالزمهمکاري 

ــتند.  ــده در   را نداش ــب ش ــایج کس ــتاي نت در راس
هـا و  همـایش گـردد  پژوهش حاضـر پیشـنهاد مـی   

سمینارهاي مختلف بـا موضـوع هـوش هیجـانی و     
اثرات پرخاشگري و قاطعیت والـدین بـر روحیـه و    

یی از آنجـا .برگزار گرددآموزاننشسالمت روان دا
هـاي پیشـین در مـورد بررسـی     که بیشتر پژوهش

آمـوزان  رابطه پرخاشگري و هوش هیجـانی دانـش  
هـاي بیشـتري در   بوده است. لـذا؛ انجـام پـژوهش   

بـا هـوش هیجـانی    والـدین قاطعیـت زمینه رابطه
گردد.آموزان پیشنهاد میدانش

تقدیر و تشکر
دانشـجویى مقطـع  نامـه پایـان حاصلمقالهاین

علوم تربیتـی (آمـوزش و پـرورش    ارشدکارشناسى
از تمـامى مسـئولین و   اسـت الزم.باشدابتدایی) م

، نیشهرستان قاشآموزش و پرورکارکنان محترم 
کـه زمینـه اجـراي    آموزانی مدارس والدین و دانش

فرایند پژوهش را فـراهم نمودنـد صـمیمانه تشـکر     
.گردد
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Abstract
Background: Emotional intelligence as a basic psychological constructs to the success of life
and mental health of people formed in the process of life and behavior of parents plays an
important role in its growth. This study aimed determines the predictive role of assertiveness
and aggression in emotional intelligence of students of sixth grade of elementary school.
Methods: The present study was Cross-sectional. The study population of present study
consisted of all students of the sixth grade of elementary school of Qaen city and parents in
academic year of 2013-2014 that 189 students (94 boys and 95 girls) and their parents using
multi-stage random sampling method were selected from among them. Data were collected
using The Aggression Questionnaire- AQ, Gambryl and Ritchie assertiveness questionnaire
and The Schutte Self Report Emotional Intelligence Test (SSEIT). The results were analyzed
using SPSS-20 software and regression, independent t test and Mann-Whitney U test in the
significant level of 0.05.
Results: The results showed that between assertiveness of parents and none of its
components and emotional intelligence of students there is no significant correlation
(p>0.05). But There was significant negative correlation between aggression of parent and
emotional intelligence of students (p>0.01, r=-0.18). Regression analysis showed aggression
of father is a predictor of emotional intelligence of students (p>0.05). But, aggression of
mother had no role in predicting emotional intelligence of students (p>0.05).
Conclusion: The results of present study showed that aggression of parents causes that
children face in the process of emotional intelligence with problems and limitations. Given
that, the behavior of parents affect on the behavior and how to train of children in the family.
So, it is recommended more attention in the parenting of children and parental lifestyle.
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