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شهرستان الیگودرز

چکیده
هدف پژوهش حاضر ،بررسی رابطه هوش هیجانی و وسواس فکری -عمل زومآ شناد رد ی ا ننن نننن دخت عطقم رسپ و ر    
متوسطه شهرستان الیگودرز در سال  92 31بوده اس .ت روش ت قح ی فیصوت ،ق ی ن زا  ووو ووووع همب  .تسا هدوب یگتس ن وم نه     
آماری پژوهش ،مشتمل بر  70نفر دانش آموز مقطع متوسطه (  35نفر دانش آموز پسر و  35نف )رتخد زومآ شناد ر    

بوده که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدهاند .در ا نی ت قح یق از دو پرسشنامه :هوش هیجانی بار – ُاُان و
شخصیت مینه سوتا  M.M.P.Iفرم کوتاه ،برای جمع آوری اطالعات استفاده گردیده است  ...ب ییایاپ یار

نومزآ    

هوش هیجانی بار – ُاُان ،آلفای کرونباخ کل آزمون  0/39و پایایی آزم مرف اتوس هنیم تیصخش نو زین هاتوک

     0/9

زگ ارش شده اس .ت روشهای آماری مورد استفاده در ا نی پژوهش ،ضریب همبستگی و آزمون  tمست لق است .نتایج
حاصله مبین آن است که ب ببین وس رکف ساو یی ییی -عمل  شوه و ی

هه هههیجاننی رابط عم ه نن نننی داری معک  دوجو سو د .درا

همچنین بین وسواس فکری -عملی در دانش آموزان دختر و پسر رابطه معنی داری وج وسو و دراد دو ا رکف س ییی یییی-
عملی در دختران بیش از پسران میباشد .عالوه بر ا نی  ،بین هوش هیجانی در دانش آموزان دختر و پسر رابط عم ه نن نننی
یباشد.
داری وجود دارد و هوش هیجانی در دختران بیش از پسران م 
کلید واژهها :هوش هیجانی ،وسواس فکری -عملی ،دانش آموزان مدارس متوسطه
دریا تف

مقاله5931/2/8 :

پ یذ رش مقاله5931/6/ 19 :

 - 1عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمین (نو سی نده مسئو )ل ghaffari20500@yahoo.com
 - 2عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور Hosseiniseyyedsaeed@yahoo.com
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مقدمه
گلمن (  )5 199هوش هیجانی را به عنوان یکی از مؤلفههای سالمت روان معرفی نموده و ب  ر اا ییی ن
باور است که برای ارتقاء سالمت روان باید مؤلفهها ای ه  شو هههیجاننی را در ا ورپ دارف ر اد ش د.
همچنین ،بارُ-اُان نیز ت تح

تها ومهارت هائئی م ممیداننددد
عنوان بهره هیجانی آن را عبارت از قابلی 

که بر روی توانایی فرد برای مقابله مؤثر با احتیاجات محیط وفشارهای آن اثر می ذگ ارد ب روط ه   
خالصه میتوان گفت که میزان هوش افراد ،ضا فوم نم ققق ی ییت آنها و تدمدنلب رد 

ک ککل زند گگگ ی

نمیباشد ،بلکه ویژگیهای دیگری برای برقراری ارتباطات مناسب انسانی و مو قف ی ییت در زند گگگ ی
الزم است که هوش هیجانی نامیده شود( .هرمان  1992به ن لق از سالوی و همکاران ).
امروزه اغلب پژوهشها ،سعی بر این دارند که میزان تاثیر ذگ اری هوش هیجانی و مؤلفهها ای آن
را در جنبههای مختلف زندگی همچون ارتباط ،ت صح یل ،شغل ،زندگی و نظایر آن مورد بررسی
قرار دهند .هوش هیجانی ،آخرین و جدیدترین تحول در زمینهههها ای فه  طابترا م مم مممی ییان تع لق و
هیجان اس .ت (بارُ -اُان ). 51 : 2006 ،اختالل وسواس فکری -عملی ،یک اختالل اض ارط ببی ب سسس یار
ناتوان ساز است .خصیصه اصلی اختالل وسواس فکری -عملی ،وج دو

سها ای فکررری ییی ا
وس او س س

عملی مکرر و شدیدی است که رنج و عذاب زیادی را به بار میآورد .ا ییی ن وسووواسها ا اخ لالت
قابل مالحظهای در روند معمولی و طبیعی زندگی ،کارکرد شغلی ،فعالیتهای معمول اجتماعععی
یا روابط فردی ایجاد میکنند( .کاپالن و سا کود  ). 132 : 1377 ،،افکا ،دیاقع نامه یساوسو ر    
تصورات و تکانههایی هستند که به طور مکرر به ذهن فرد خطور میکنند .اعمال وسواسی نیز به
صورت رفتارهای کلیشهای بروز میکند که فرد مبتال ،به طور مدوام آنها را تکرار میکند.
در زندگی مدرن و صنعتی امروز ،به دلیل شرا طی پیچیده ،متغیر و غیرقابل پیش بینی ،اغلب ا دارف
به نحوی از انحاء ،م اوسو هب التبا ،دعتس س رکف 

ییییی یییییی -عملی م ممیباشنددد .ب ی ،بیترت نید کک ک ککککی از

عمدهتر نی مشکالتی که امروزه افراد مختل  شناد هلمج زا و ف ا ب نازوم ا  هجاوم نآ  و ریگرد        
هستند ،ابتال ب سو لالتخا ه و رکف سا یییی ییییی -عمل تسا ی  .....بنا ا زئاح هچ نآ ،نیارب ه و هدوب تیم   
ض ور ر ماجنا ت      پ هوژ شش شه اا و مطالعا نیا رد فلتخم ت هنیمز

نییبت ار            م مم یکن دد د ،شناسای یی ی

استراتژیهای پیشگیرانه و راهبردهای مقابله با اشکال و انواع مختلف وسواس ،به و هژی وسو اس   

یها و راهبردها هک یی    م ممیتواننددد به ش ششیوههاییی
فکری – عملی در دانش آموزان اس .ت استراتژ 
گونا هدمایپ ،نوگ ا ن و یفنم ی ا یرکف ساوسو بولطم      

       – عمل من لرتنک و راهم ار ی ا .دنی        

85

رابطه بین هوش هیجانی و وسواس فکری  / ...غفاری و همکار

راهبردهایی که فرد در مقابله با شرا طی زمینه ساز و عوامل بروز وسواس فکری – عمل راک هب ی    
میبرد ،نقش اساسی در سالمت جسمانی و روانی او ایفا میکند.
هوش هیجانی :هوش هیجانی ،انتخاب هوش ششیارانه تفک و ساسحا ،ر

رب لمع اا ااااااای دستتیابی به

بهترین نتیجه در ارتباط با خود و دیگران اس .ت سالوی و مه  ری (((  ) 1990هیجانننها ا را پاس خخخها ای
مها  رگید ی ر هدوب یتخانش ناو    
سازمان یافتهای تعریف میکننددد ک تسیسریز دروخرب لحم ه مممم مممم
وسیستمهای فی یز ولو یژ کی ،شناختی ،انگیرشی و تجربهههای را در ب م ر یی یییگی در ( ...اکب هدازر : 1383 ،،
 ). 78آنان همچنین ،هوش هیجانی را نوعی پردازش هیجا م ین یی یییدانن  هجوت هک د ببب ب بببببه هیجانننها ا
ارزیابی صحیح آنها در خود و دیگران ،نظم بخشی سازمان یافته آنها و ابزار مناسب آنها را در بر
میگیرد( .ر ییی و ). 49 : 1388 ،گلم ار یناجیه شوه ن

ظفح ییاناوت

ربارب رد تمواقم ،هزیگنا

      

یها ا ،هم  اب یلد دد دددیگ راودیما و نار   
نامالیمات ،کنترل تکانهها ،توانایی به تعویق انداختن کامیابی ی
بودن تعریف میکند .همچنین ،هوش هیجانی توانایی درک و فهم هیجانها و عواطف اس هب ت   
منظور تعمیم آن به عنوان حامی اندیشه ،شناخت هیجانها و دانش هیجانی تا بتوانیم آنها را نظم
داده تا موجبات رشد عقلی ،عاطفی و هیجانی فراهم گردد .گ( لمن ). 65 : 1380 ،بارُ -اُان ( ) 2001
هوش هیجانی را در بر گیرنده مجموعهههای از مهارتها ادعتسا  ،د و اه

توانا اییهاییی غی نش ر ا یتخ   

میداند که توانایی فرد را در رویارویی با فشارها و شرا طی محیطی بطور مو قف یت آمیزی ا شیازف
یدهد (آقایار ،شریفی). 96 : 1383 ،
م 
مؤلفههای هوش هیجانی :هوش هیجانی شامل چهار مؤلفه میباشد که عبارتند از:
 .1خود آگاهی :از طریق شناخت عمیق عواطف ،هیجانها و حاالت روانی دیگران ،نقاط ق تو
و ضعف و توانایی ارزیابی حص یح از خود به دست میآید .خود آگاهی به افراد اجازه میدهددد تا
نقاط قوت و محدود تی های خود را بشناسند.
 .2خود مدیریتی :توانایی کنترل و اداره کردن عواطف و هیجانننها ا ،توانا ایی حف رد شمارآ ظ   
شرایط بحرانی و استرس زا ،توانایی خود انگیزشی و ابراز منویات درونی اس .ت به عبارتتی خ دو
مدیریتی ،توانایی کنترل عواطف و هیجانات و رفتارهای صادقانه و درست اس .ت افراد با مها تر
خود مدیریتی اجازه نمیدهند بدخلقیها ا در ط و دنزب رس اهنآ زا زور لو   
خلقیها کجاست و ممکن است چقدر طول بکشد( .الیاسی). 53 : 1389 ،

م ممیداننددد منشاء دب   

86

لصف نامه رهبری و مدیر تی

آموزشی /سال دهم  /شماره سوم /پاییز 5931

 .3آگاهی اجتماعی :افراد دارای این مهارت دقیقًاًا میدانند که گفتار و کردارشان بر دیگران تأثیر
می ذگ ارد و میدانند اگر تأثیر رفتارشان منفی باشد باید آن را تغییر دهند .یک نمون تراهم زا ه   
آگاهی اجتماعی ،همدلی اس .ت همدلی یعنی توانایی ورود به احساسات دیگران یا توانایی درک
احساسات کارکنان در فرآیند تصمیم گیری هوشمند فردی یا گروهی.
 .4مدیریت روابط :شامل برقراری ارتباطات ،تاثیر ذگ اری ،تشریک مساعی و کار گروهی اس .ت
از ا ییی ن مها تر    م ممیتوا نن ن در جه روش شرتسگ ت

 واش تتتتتتتت تیاق و ح  تاضراعت ل استفا هد       ک کک رد.

تها ای آگاهههی
مهارتهای خود آگاهی و خود مدیریتی مربوط به حوزه فردی اس اما ت    مهارت ت
اجتماعی و مدیریت روابط به چگونگی برقراری رابطه با افراد و اجتماع بر می درگ ددد و بیش هب رت   
توانایی افراد در حفظ صحیح روابط خود با دیگران میپردازند( .بلوچی). 82 : 1379 ،
وسواس فکری – عملی :وسواس یک اختالل اضطرابی دارای پایه ز تسی
اغلب از کودکی ش عور

شناختی است

ک ککه

م ممیشوددد و ممک ککن اس وناخ یوگلا ت ا دشاب هتشاد یگد ( ...........صا و یحل

همکاران ). 59 : 1383 ،وسواس در واقع فکر ،کلمه یا تصویری است که به رغم اراده انسا هب ،ن   
هشیاری وی هجوم میآورد ،سا اور نامز نن نننی را ت  تح سس سسسیطره خ رق دو ار مم م ممممیده بارطضا و د   
سگ تردهای را در فرد بر میانگیزد .در وا گژ ان پزش وسو ،یک ا نیا س فیرعت هنوگ      

م ممیشوددد":

عقاید ،افکار ،تکانهها ،یا تصوراتی که تکرار شونده و با دواماند و میتوان گفت ک دح ه ا رد لق   
ابتدا ،تجربهای مزاحم و احمقانه هستند"(محمدی و مسعودی ). 24 : 1383 ،واکنشسازی ،ابطا ،ل
جداسازی ،توجیه عقلی و دلیلتراشی از جمله مکانیسمهای دفاعی هستند که ممکن است من رج
به پیدایش وسواس شوند.
روانکاوان وسواس را نوعی غر زی ه واخورده و ناخودآگاه و حالتی میدانند که در آن فک لیم ،ر
یا عقدهای خاص که اغلب وهم آمیز و اشتباه است ،آدمی را در بند خود میگیرددد .آنچنا هک ن   
حتی اختیار و اراده را از او سلب میکند( .قائمی امیری). 51 :5 136 ،

وسواس یکی از شا عی تر نی بیماریها و اختالالت عصبی عصر ما است که "شکل خفی رد نآ ف

اغلب انسانها به صورت افکار و اعمال ناخواسته وجود دارد و جل هو کش تروص هب ار نآ و   
م"( .هما :ن
تردید ،عدم امکان تمرکز فکری ،تصمیم گیریها و اجراهای نامتعارف م ممیبینیم م

). 17

بد نی ترتیب ،ممکن است هر یک از ما با افکاررری برجا ذگ زا هدنام ی شش ش ششششته در ذهنمان مواجه
شویم .ا نی افکار ،حتی با وجود عدم تما لی ما ،به طور مرتب به ذهن ما میآیند و طبیع رکت ت ار   
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شونده آنها تا حدی موجب ناراحتی ما میگردد؛ و یا برخی از ما گاهی مجبور به انجام یک کار
به شیوهای میشویم که خودمان می دانیم غیرمنطقی است  ...ا التبم دارف    به وس ساو  ،،ب یتحار ه   
نمیتوانند از شر افکار و اعمال غیرمنطفی و مداوم خالصی یابند( .و لی و ویلسون). 108 :5 138 ،
ی،
وسواس ممکن است به دو شکل فکری و عملی ا .دیامن ریگرد ار التبم دارف    وس رکف ساو یی یی
عقیده ،هیجان یا تکانهای است که به طور مکرر و ب دراو صخش لیم فالخر     ض یشه ریم ا رر ررر او
یشود .ا نی افکار ،تکانهها یا تصاویر ذهنی به طور مداوم و مقاوم ب  قافتا صخش یار ا تف اد ههههههههه و
م 
یانگیزند" .وسواس عملی تکانه غیرقابل یارب یتمواقم    
ناراحتی و اضطراب بارزی را در او بر م 

انجام یک عمل غیرمنطقی مانند شستن مکرر ،دعای مداوم و غیره است ( " ...کا  و نالپ سس سسسادوک،
). 31 : 1377

بنابرا نی  ،اختالل وسواس فکری – علمی با وسواسهای فکری ،رفتارهای اجباری و یا هر دو آنها
مشخص میگردد .وسواسهای فکری افکار یا ت سج مهای نا خواندهای هستند که به طوررر مک ککرر
وارد آگاهی و ضمیر هشیار میشوند .در حالی ک ککه رفتارها اتفر رما رهاظ رد ،یرابجا ی ر و اه    
عادات مکرر غیر قابل توقف هستند که شخص باهدف کاهش ناراحتی و اضطراب خود آنها ار 
انجام میدهد .هم افکار وسواسی و هم رفتارهای اجباری معمو ًالًال توسط خود مبتالیان ،غیر واقع
گرایانه و غیر منطقی ارزیابی میش نو ددد؛ ا ّمّما ا آناننن خ فقوتم زا ناوتان ار دو    
رفتاره اا م ممیدانن دد د( .دادستا ،ن     ). 5 14 : 1388ب ،رگید نایب ه

ک ککردن آن افکا و ر

ساوسو رکف یییییییییی ی -عمل ،ی    یک یی ی از

اختالالت روانی است که گاهی اوقات به ص  و رمتسم لامعا ترو پپپ پ پپپپپی در پ پپی وگاهههی ه هب م   
صورت وسواس فکری بروز میکند( .رمضانی ،موسوی). 1 :1 386 ،
هنگام بروز اختالل وسواس فکری -عملی ،فرد نسبت به اختالل خود هشیار اس ،عقاو رد وا ،ت   
اختالل را تحمل میکند .مع هذا در پارهای از شخصیتهای وسواسی ،نشانه مرضی به منزله بخشی
از سازمان یافتگی روانی فرد در میآید( .حیدری نراقی.) 47 : 1389 ،
تردیدهای وسواسی ممکن است بر زندگی ذگ شته و یا آینده متمرکز شوند .تردید وسواس آمیز
نسبت به ذگ شته ،به باز پدید آوری دائم آن منجر میشود و پرسش فرد از خ دو دربار ههه درست
بودن اعمال ذگ شته و پیامدهای آنها[ ،نگرانی] اصلی وی را تش ششکیل م ممیده .د رت ددد ییی د ن هب تبس   
آینده زندگی را دچار اختالل میسازد؛ ز ناوت اری ااااایی تصمممیم گی ییری را از  بلس درف

مم م ممممیکند ...
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(دادستان .) 148 : 1388 ،رفتارهای وسواسی دارای دو دامنهاند :افک ککار وسواس سسی (وس هذ ساو نن نننی
شده) و اعمال بی اختیار.
امروزه باور غالب ا نی است که توجه واقعی مدیران ،معلمین و مربیان ب ساسحا ،فطاوع ه ا و ت

هیجانات دانش آموزان میتواند از بروز عوامل و شرا طی وسواس فکری – عمل نآ بقاعتم و ی   
در خانه و محیط خانوادگی جلوگیری نموده و سالمت روانی و در پی آن کارایی و اث یشخب ر   
ت صح یلی ایشان را ا زف ایش دهد .استفاده هوشمندانه و آگاهانه از عواطف ،احساسات و هیجانات
را میتوان تعریفی برای هوش هیجانی دان .تس طبق نظر سیاروچی و همکا ،یناجیه شوه ،نار    
عامل مؤثر و تعیین کننده در موقعیتهای زندگی واقعی مانن و لیصحت و هسردم رد تیقفوم د
مو قف یت در شغل و روابط بین شخصی میباشد( .سیاروچی). 197 : 2002 ،
در ا نی پژوهش ،ه اونع هب یناجیه شو ن بسانم یژتارتسا کی 

      

و ب رثؤم دربهار کی ر یا     

پیشگیری و مقابله با وسواس فکری– عملی دانش آموزان مورد توجه و مطالعه قرار میگیرد .به
نظر میرسد ،هوش هیجانی توانایی افراد برای سازگاری با مسائل و مشکالت زندگی به قابلیتها
و مهارتهای منطقی و هیجانی ایشان بستگی دارد و هوش هیجانی در عملک ککرد مناس رثؤم و ب   
افراد در مواجهه با وقا عی روزمره زندگی عامل بسیار مؤثری باشد .بنا وکرظن رب  للللللل  1و همکا ،نار

: 2004

مهارت افراد در تنظیم هیجان میتواند بر به سیز تی اجتماعی ایشان ت ذگب ریثأ ا در ( .....ک ،لو

 ). 317بد نی ترتیب ،ا نی احتمال وجود دارد که هوش هیجانی به درف کم ممک م ممیکنددد تا دناوتب    
بتررری براای حل و لئاسم
لهای مطلو 
ضمن سازگاری با محیط زندگی و ت صح یلی خود راه ح 
مشکالت موجود و پیش رو ،انتخا من لمع اهنآ هب و ب اااا ااااا ییی د .در ا یناجیه شوه ،طابنتسا نی     
    

میتواند در ر عف و کاهش وسواس فکری -عمل زومآ شناد ی ا شقن ،نآ یفنم یاهدمایپ و ن

اساسی و مهمی ایفا نماید .پژوهش حاضر در پی آن است که با مطالع  هطبار ه ه  یناجیه شو وووو ووووو
وسواس فکری -عملی در دانش آموزان دختر و پسر ،دریابد که ه د یریثأت هچ یناجیه شو ر

  

وسواس فکری -عملی دانش آموزان دارد و دانش آموزان با وخرب فلتخم تاجرد  ردا  یر از

  

مؤلفههای هوش هیجانی ،تا چه حد قادر به کنترل وسواس فکری -عملی میباشند و آیا وصا    ًالًال
بین هوش هیجانی و وسواس فکری -عملی دانش آموزان رابطه معنی داری وجود دارد؟

. Cole

1
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فرضیههای پژوهش
 .1بین هوش هیجانی و وسواس فکری -عملی دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوس هطبار هط   
معنی داری وجود دارد.
 .2بین هوش هیجانی دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معنی داری وجود دارد.
 .3بین وسواس فکری -عملی دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معنی داری وجود دارد.
روش پژوهش
ا نی پژوهش از نوع ت قح یقات توصیفی -همبستگی اس .ت جامعه آماری پژوهش عبارت از دانش
آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهرستان الیگودرز در سال  92میباشد .نمونه پژوهش  70نفر
از دانش آموزان ،مشتمل بر  35نفر دانش آموز پسر و  35نفر دانش آم هطسوتم عطقم رتخد زو     
میباشند که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب میشوند .ابزار جمع آوری اطالعا رد ت
ا نی پژوهش عبارتند از -1 :پرسشنامه هوش هیجانی بارُ -اُان -2 ،پرسش اتوس هنیم تیصخش همان     
 M.M.P.I.فرم کوتاه .برای پایایی آزمون هوش هیجانی بار – ُاُان ،آلفا نومزآ لک خابنورک ی     

 0/39زگ ارش گردیده (راحله سموعی و همکاران) 1384 ،؛ و پایایی آزمون شخصیت مینه س اتو
فرم کوتاه نیز  0/9زگ ارش شده اس .ت همچن ،نی

پ هوژ شششها ای مختلف  رب ی ر وو وووا ود ره هزاس یی   

آزمون صورت گرفته و نتایج روایی سازه مورد نظر با چند پرسشنامه نظی نشسرپ :ر ا درسفا هم گگگگگگگ ی
بک (  ،) 1987پرسشنامه کنار آمدن با استرس (اندلر و پارکر  ) 1990پرسشنامه شخصیتی آ زی نک
(  )5 197پرسشنامه هوش هیجانی مایر ،سالووی و کارسو ،و پرسش همان  5عا یلم

)) 1991 ( (NED

نشان داده شده اس .ت در ا نی پژوهش ،با بهره گیری از نرم ا زف ار  SPSSاز آمارهها ای توص و یفی
استنباطی نظیر ضریب همبستگی و آزمون  tمست لق استفاده میشود .برای آزمون فرضیه ت قح یق و
گی
بررسی رابطه بین هوش هیجانی و وسواس فکری -عمل زومآ شناد ی ا  ن از ض رررر ررررریب همب تس گ گ
پیرسون استفاده میگردد .همچنین ،به منظور سنجش فرضیه ت قح یق و مقای  شوه هس

هه هههیجاننی در

بین دختران وپسران و همچنین وسواس فکری -عملی در بین دختران و پسران از آزمون  tمست لق
استفاده میشود.
یافتهها
به منظور آزمون فرضیههای ت قح یق و بررسی رابطه هوش هیجانی و وسواس فک یر

– عمل رد ی

افراد گروه نمونه و مقایسه هوش هیجانی و وسواس فکری -عملی در دانش آموزان دختر و پسر
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از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون و آزمون  tمست لق استفاده گردیده اس .ت نتایج حاصله
در جداول ذ لی ذکر میگردد:
فرضیه اصلی پژوهش :بین هوش هیجانی و وسواس فکری -عمل ومآ شناد ی ززز ززززان رابط عم ه نن نننی
داری وجود دارد.
همانگونه که مالحظه میگردد جهت آزمون فرضیه ت قح یق و بررسی رابطه بین هوش هیجاننی و
وسواس فکری -عملی در بین آزمودنیها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردیده و جدول
شماره  1بیانگر نتایج حاصله میباشد:
جدول  .1بررسی رابطه بین وسواس فکری -عملی و هوش هیجانی
rxy
Tجدول سطح معنی داری
 Tبدست آمده
آزمودنیها

تعداد

دانش آموزان

70

0/276

4/176

2/167

%5

درجه آزادی
69

همانطور که مالحظه میگردد ،چون ضریب همبستگی ب سد ه تتتتتآم هد برابر  0/276و  tحاص هل
 2/167با ازآ هجرد  دد دددی

(برای اعتبار ضریب همبستگی به دستآمد )ه برابر  4/176و از  tج لود

 69در سطح معنی داری  %5بزرگتر است؛ پس میتوان گفت که فرضیه ت قح یق تأیید م ممیشوددد،
ی -عمل زومآ شناد ی ا عم هطبار ن نننن ن ننننننی دار و
به بیان دیگر ،بین ه  شو هههیجاننی و وس رکف ساو یی یی
معکوس وجود دارد.
فرضیههای فرعی پژوهش:
فرضیه شماره  :1بین وسواس فکری -عملی دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معنی داری وج دو
دارد.
همانگونه که مالحظه میگردد برای آزمون فرضیه دوم و مقایسه ه  رد یناجیه شو بب ب ببببین دانش
آموزان دختر و پسر از آزمون  tمست لق اس هدافت رگ ددد ییی ده و نتا ایج آن در ج مش لود ا هر

 2آورده

شده اس .ت
جدول  .2مقایسه وسواس فکری -عملی در دانش آموزان دختر و پسر
تعداد

آزمودنیها

میانگین

35

دختران

19 / 61

35

پسران

12 / 48

 tبدست آمده
4/ 137

 tج دو ل

df

2/167

68

سطح معنی داری
%5

همانطور که یافتههای مندرج درجدول  2نشان میدهد ،چون  tبه دست آمده  4 / 137از  tجدول
یعنی عدد  2/167با درجه آزادی  68در سطح معنی داری  %5بزرگتر است؛ پس میتوان گفت
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ی -عملی
که فرض صفر رد و فرض ت قح یق تأیید میشود .به عبارت دیگ  ،ر بب بببین وس رکف ساو یی یی
ی-
دختران و پسران تفاوت معنی داری وجود دارد و دختران بیش از پسران دچار وس رکف ساو یی یی
عملی میشوند.
فرضیه شماره  :2بین هوش هیجانی دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معنی داری وجود دارد.
همانگونه که مالحظه میگردد ،جهت آزم رف نو ضض ضضضیه ت قح ی ییق و مقای  شوه هس

هه هههیجاننی در ب ببین

دانش آموران دختران و پسر از آزمون  tمست لق استفاده گردیده و نتایج آن در ج مش لود ا هر

3

درج شده است:
تعداد

جدول  .3مقایسه هوش هیجانی در بین دانش آموزان دختر و پسر
df
 tج دو ل
 tبدست آمده
آزمودنیها
میانگین

سطح معنی داری

35

64 / 71

دختران

35

25/ 61

پسران

3/169

2/167

68

%5

همانطور که جدول شماره  6نشان میدهد چون  tبه دست آمده  3/169از  tجدول یعنی  2/167با
گتر است؛ پس میتوان گفت که فرض صفر رد و
درجه آزادی  68در سطح معنی داری  %5بزر 
فرض ت قح یق تأیید میشود .به بیان دیگر ،ب ببین ه  شو هههیجاننی دان نارسپ و نارتخد نازومآ ش     
تفاوت معنی داری وجود دارد و هوش هیجانی در دختران بیش از پسران میباشد.
نتیجه گیری
ی -عمل  رد ی بب بببین
در ا نی پژوهش که با هدف مطالعه رابطه بین ه  شو هههیجاننی و وس رکف ساو یی یی
دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهرستان الیگودرز انجام گر تف  ،فرضیه اصلی پژوهش:
«بین هوش هیجانی و وسواس فکری -عملی دان عم هطبار نازومآ ش ننن ن نننننی داری وج راد دو ددد» ،با
استفاده از روشهای آماری توصیفی و استنباطی به و هژی ض رر ررریب همب سسس تگی پیرسوننن و آزم نو

t

مست لق مورد بررسی قرار گر .تف یافتههای حاصل از ت یزج ه و تحلیل آماری دادهها مبین آن است
که بین هوش هیجانی و وسواس فکری -عملی دان ر رسپ و رتخد نازومآ ش ا عم هطب ننننن ن نننننننی دار و
معکوس وجود دارد ،یعنی فرضیه اصلی پژوهش تأیید گرد .دی  رب هوالع ا ،نی ریاس    

یافتههههاییی

پژوهش بیانگر آن است که :بین وسواس فکری -عمل زومآ شناد رد ی ا رسپ و رتخد ن هطبار       
ی -عمل  نارتخد رد ی ببب ب بببیش از دان زومآ ش ا نارسپ ن      
معن ننی داری وج وسو و دراد دو ارکف س یییی یی
میباشد؛ همچنین بین هوش هیجانی در بین دانش آموزان دختر و پسر رابطه معن ننی داری وج دو
دارد و هوش هیجانی در دانش آموزان دختر بیش از دانش آموزان پسر میباشد.
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لذا به نظر میرسد ،هوش هیجانی توانایی افراد برای سازگاری با مسائل و مش دنز تالک گگگگگ ی به
قابلیتها و مهارتهای منطقی و هیجانی ایشان بستگی دارد و هوش هیجانی در عملکرد مناسب
و مؤثر افراد در مواجهه با وقا عی روزمره زندگی عامل بسیار مؤثری باشد .هوش هیجاننی ب درف ه   
بتررری
کمک میکند تا بتواند ضمن سازگاری با محیط زندگی و ت صح یلی ،راه حلها ای مطلوب ب
برای حل مسائل و مشکالت موجود و پیش رو ،انتخاب و به آنها عمل نماید .بد نی ترتیب ،توجه
واقع ریدم یا  هب نایبرم و نیملعم ،ن اهدافتس             هوش و هنادنم هاگآ ا  هن او تاساسحا ،فطاوع ز       

هیجانات (هوش هیجانی) دان نازومآ ش    م ممیتوانددد از ب وسو زور ا یرکف س     – عمل نانآ رد ی   
جلوگیری نموده و سالمت روانی و در پی آن کارایی و اث ا یلیصحت یشخب ر یشا ر ن ا شیازفا     
دهد .دان .تس
بنابرا نی و با توجه به یافتههای حاصل از ا نی پژوهش ،میتوان بر ا نی نکته تأکی دومن هیصوت و د    

ی-
که بر سیاستگذاران آموزشی و اولیاء و مربیان مدارس – در سطوح مختلف م تیبرت و یتیرید یی یی
است که با نگاهی فلسفی و زیرساخت گرایانه ،هوش هیجانی را در قامت مؤلفههای مختلف آن،
به عنوان راهبردی مؤثر برای پیشگیری و مقابله با وسواس فکری– عملی محتمل دان نازومآ ش   

مورد توجه واقعی قرار داده و به اح نس وجه ،آموزش مهارتهای هوش هیجانی را در برنامههای
تربیتی و آموزشی مدارس بگنجانند.
منابع
آقایار ،سیروس؛ شریفی درآمدی ،پرو ییی ز؛ (  ). 5 138هوش هیجاننی (کا  شوه دربر

هه هههیجاننی در قلم  ور هههیجان ))) ؛

اصفهان :سپاهان
اکبرزاده ،نسرین؛ (  ). 1383هوش هیجانی (دیدگاه سالووی و دیگران)؛ تهران :فارابی.
الیاسی ،حسین؛ (  ). 1389هوش هیجانی و راهکارهای تقویت آن؛ جلد اول ،تهران :گلش .ن
بار– ُاُان ،ریون؛ (  ). 5 138هوش هیجانی و خود شکوفایی؛ ترجمه جعف جن ر فف فففی زن .د شوه تالاقم هعومجم     
هیجانی در زندگی روزمره -کندو کاو علمی – تهران :سخ .ن

برادبری ،تراویس؛ گریوز ،جین؛ (  ). 1386هوش هیجانی (مهارتهاو آزمونها)؛ ترجم پاچ ،یجنگ یدهم ه     
دوم ،تهران :ساواالن.
حیدری نراقی ،علی محمد؛ (  ). 1389وسواس :شناخت و راههای درمان؛ چاپ سوم ،تهران :بهار.رمضانی ،ولی اهلل سوم ؛ وی  ، ،،علی محمد؛ (تابستان  ). 1386درمان وسواس فکری (مداخله شناختی -رفتاری)؛ همانلصف
تخ صص ی روانشناسی و اطالع رسانی ،شماره دوم ،صص . 70 - 78
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زارع ،علی؛ (  ). 1380مقایسه سهم هوش هیجانی و هوش عمومممی در پ پپیش بین ننی پیش حت تفر صص صصصیلی
دانش آموزان پایه سوم متوسطه شهر شیراز .پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه علوم پزشکی ایران.
ی؛ جل لوا د  ، ،چا ،متشه پ   
دادستان ،پریرخ؛ (  ). 1388روانشناسی مرضی تحولی ،از ک لاسگرزب ات یکدو ییی ییی
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