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 چکیده

آموزان پسرر مقطرم مسوسرطه سترسرسان  رواف در عملی دانش-ابطه بین هوش هیجانی و وسواس فکریاین مقاله با هدف بررسی ر

ای و تصادفی ساده و با اسسفاده ای تک مرحلهگیری  وسهنفر که به روش نمونه 120نفره با نمونه ای با حجم  3600جامعه آماری 

اده از روش آمراری ررریه همبسرسای از راه اعرداد  را  عملی مرادزلی برا اسرسف –از آزمون هوش هیجانی سوت و وسواس فکری

هرای  روش بینری، تن ریم هیجران برا عامر  های هوش هیجان و مولفهباسد اجرا و به این یافسه کلی دست پیدا نمود که بین مولفهمی

ای اجسماعی و کندی و ههای اجسماعی و عام  سسسن عام  متارتکندی و تکرار ارزیابی از هیجانات و عام  بازبینی عام  متارت

های اجسماعی و تردید و عام  وظیفه سناسی عام  کاربرد هیجانات و بازبینی عامر  کراربرد هیجانرات و سسرسن تکرار عام  متارت

های اجسماعی هوش هیجرانی برا وسرواس سسرسن ها رابطه مثبت بوده و صرفاً در عام  متارترابطه منفی دیده سده و در سایر مولفه

 ی و معنی دار دیده سده است.رابطۀ منف
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 مقدمه

های مخسلف افراد جامعه دارند. به طوری که فرزندانی که در دامان این والدین رسد و نمو والدین نقش بنیادی در رسد و تعالی جنبه

دهندو به تعالی برسانند. از جمله مسائلی که از طریق تجارب زندگی و ارتباط برا والردین، کنند، در آینده افرادی را باید پرورش می

هرای اجسمراعی و باسد. کودک در این باره از طریق والدین با معیارهای ا القری، ارزشآورد، سخصیت او میکودک به دست می

از تجارب آنتا باعث تجاربی در زمینه های رفسراری، نارسری،  سود. و این ارتباط با والدین و اسسفادهکیفیت روابط انسانی آسنا می

تواننرد توانند داسسه باسند، مریسود. والدین به همان میزان که اثرات  وبی بر روی کودک میحرفه ای، اعسقادات و پیشرفت او می

 موجه اثرات مخرب در کودک نیز باسند.

توانند زمینه رسد و سکوفایی آنتا تعالی و تعلیم و تربیت کودک  ود می پس والدین با کسه اطالعات جامم و نو در مورد رسد و

را فراهم آورده و به رسد و پرورش صحیح کودک کمک نمایند. از آنجایی که موروع هوش و هیجانی به هناا  تولد تثبیت سده 

عملی نیز مورروع  –کنند. وسواس فکرینیست، این موروع نیز از مواردی است که والدین نقش بسیار متمی در ایجاد آن ایفا می

 توانند نقش مؤثری در ایجاد آن ایفا کنند.دیاری است که والدین می

 بیان مسئله

باسد. اعمرالی های فردی میهای تفاوترود که یکی از مؤلفههای قوای ذهنی بشر به سمار میپدیده هوش یکی از بارزترین فعالیت

گیر آنان در ناریسسن به با قاطعیت سدید و مشخص همراهند که حاص  روش جاری و آسان گیرد.که از ذهن هیجانی سرچشمه می

کنرد گگلمرن، تواند برای ذهن فرد گرا کامالً مبتوت کننده باسد سیوه سریم ادراک، سرعت را فدای دقت مریاطراف است که می

2005. ) 

اعی، مکانیکی، و اجسماعی وجود دارد کره توانرایی بررای فترم و های هوسه انسزنوع هوش به نا  3بندی ثراندایک سهبراساس تقسیم

دهد و توانایی فتم، ابداع و کاربرد صرحیح مکرانیز  ب بره ها هوش انسزاعی را تشکی  میدرست به کار بردن مفاهیم انسزاعی و سمب 

ر اجسمراعی، هروش اجسمراعی را وجود آورندة هوش مکانیکی است و اسسعداد عملکرد و معقول و مسسدل در روابرط انسرانی و امرو

 (.2007دهد گ گیسونی، تشکی  می

اندکه توجه به احساسات، هیجانات  ود فررد و دیارران، فرر  ( را نوعی از هوش توصیف کردهEQسالوی و مایر هوش هیجانی گ

 (.2010ی، سود گبرادبرگذاسسن بین آنتا و اسسفاده از این اطالعات برای راهنمایی افکار و اعمال فرد سام  می

گر افکار هسسند، هوش هیجان عبارت از توانایی ادراک دقیق، ارزیابی و بیان هیجان، دسسیابی و یا ایجاد احساسات زمانی که تستی 

 (. 2008باسد گ آذر فر ، توانایی فتم هیجان ، معلومات هیجانی و تن یم هیجانتا برای افزایش رسد عقالنی و هیجانی می

جنبه هایی از هوش هیجانی را تحت عنوان هوش اجسمراعی مطرر   1920، یکی از اولین کسانی بود که در سال ای . ال ثراندایک 

کرد. از ن ر ثراندایک هوش اجسماعی سام  : توانایی درک و مدیریت مردان، زنان، پسران و د سران ،  ردمندانه رفسرار کرردن در 

 (. 2007ای اجسماعی است گفاطمی ، حوره
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، باید از توانایی در زمینۀ به تعویرق انردا سن کامیرابی، هامبورگ میان تما  آنچه که برای بتره بردن از مدرسه ررورینددکسر دیوید

احساس مسؤلیت اجسماعی یا صورتی مناسه. اعمال کنسرل بر عواطف  ود و داسسن نارش  وش بینانه نرا  بررد کره همران هروش 

 (. 2005هیجانی است گگلمن ، 

 کند گگلمن ، همان منبم(.است که هیجانات تفکر من می را تضعیف میفروید معسقد 

چتار توانایی را به عنوان مؤلفه های هوش بین فردی مطر  کرده است که سرام  سرازماندهی گروهری ارائره راه  4هاروارد گاردنر 

 ح ، ارتباط فردی و تجریه و تحلی  اجسماعی مطر  کرده است.

گیررد و در  رالل سرالتای مدرسره ادامره پیردا های اولیه زندگی کودک انجرا  مریابسدا در سالسک  گیری اجزای هوش هیجانی 

کند، ریشه در آمو سه های سال اول زندگی دارد گگلمن، کند. به عبارت دیار توانایی هیجانی که کودک در زندگی کسه میمی

 همان منبم(.

 (.2010فاوت بین زن و مرد به اندازة کافی زیاد نیست گبرادبری، یکی از واقعیات در مورد اساس هوش هیجانی این است که ت

کشرد، در هرر دقیقه بیشسر از ذهن هیجانی طول مری 2تا  1از آنجایی که ثبت محرک در ذهن فردگرا و با کاهش نشان دادن به آن 

 باسد نه به سر. موقعیت هیجانی اولین تکانه به قله می

کند. این واکنش قب  از آنکه ی نیز وجود دارد که تندتر از این گونه پاسختای سریم عم  میاحساسات نوع دومی از واکنش هیجان

 یابد.کند و تکمی  میبروز احساسات منجر سود، در افکار ما قلیان می

 (.2005کند گگلمن ، سیوه سریم ادراک سرعت را فدای دقت می

کنند و احساسات دیارران را سناسند و هدایت می ود را به  وبی میافرادی که متارت هیجانی دارند، یعنی کسانی که احساسات 

ای که در  رط مشری کنند در روابط عاطفی و صمیمانه و همچنین در فتم قواعد ناگفسهدرک و به طرز اثر بخشی با آن بر ورد می

ادی کره دارای ایرن مترارت نیسرسند، انجامد، ممسازند. در زندگی  ود  رسند و کار آمد هسسند برعکس افرسازمانی به پیشرفت می

 (.2005کاهد گگلمن ، های درونی هسسند که از توانایی آنان برای انجا  کار مسمرکز و تفکر روسن میدرگیر کشمکش

سود سخص محیط اطراف و روابط میان فردی را درک کند. هوش هیجانی  طری نیست؛ بلکه آگاهی و هوش هیجانی موجه می

ی افراد یک طایفه این مکان را میدهند تا سود. امروزه پیوند های عاطفی، هیجانی به همها در  انواده کسه میمعرفسی است که ابسد

  وسبخت باسند و در امنیت زندگی کنند. 

هرای بخشد کسانی که بیمارنرد ولری در طرول مرداوا روی مترارتمتارت های هوش هیجانی بازگشت به سالمسی را نیز سرعت می

سوند. هروش هیجرانی در نسرایر مربروط بره دهند، از بسیاری از بیماری ها زودتر رها میکنند و آنتا را رسد میار میهیجانی  ودک

 (.2005کاهد گبرادبری ، سالمت اثر سدیدی دارد؛ زیرا از اسسرس موجود به هناا  مقابله با ورعیت های دسوار می

ایری از ایجاد و یا پیشرفت روند و امت ا سالالت سنا سی، احساسی و سالمت روانی عبارت است از مجموعه عواملی که در پیش

رود (. ا سالل وسواس فکری عملی یکی از انواع ا سالالت ارطرابی به سمار مری2010رفساری در انسان نقش موثر دارند گساملو، 
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کند که سبه درمانای مجدد اعمال سخص می که در آن ذهن فرد از افکار متار نشدنی و پایدار لبریز سده و فرد را مجبور به تکرار

 سود. اش میو ا الل در کار کرد روزانه

ای احساس فشرار و افراد مبسال به ا سالل وسواس فکری عملی دارای افکار نا واسسه و مزاحم هسسند و برای اجرای تشریفات کلیشه

 اجبار میکند تا مبادا ارطراب هولناک بر آنان غلبه کند.

توان اساره کرد در این مورد به نارانی های های وسواس های فکری به تردید، تنبلی، اهمال کاری و بالتکلیفی میگیدر مورد ویژ

افراطی میسوان اساره کرد. ویژگی های وسواس عملی مث  کوسش برای پاکیزگی و ن م ، اجسناب از اسیاء  اص، مبادرت به اعمال 

 باسد.های مکرر و اجرای عملی  اص میو سرزدن تکراری و جادویی و حفاظسی ، وارسی کردن

ترسرد کره کند از این مریباسد که غالباً کسی که به صورت دائمی عم   اصی را تکرار میتأثیر وسواس بر رفسار بدین صورت می

. باسردسرود حیررت آور مریدر صورت عد  اجرای آن، عواقه هولناکی نصیبش سود. تعرداد دفعراتی کره یرک عمر  تکررار مری

باسرد. ایرن احساسرات ترین نسیجه ا سالل وسواس تأثیر نامطلوب آن در روابط فرد با دیاران بخصوص با اعضای  رانواده مریرایر

 باسد.سسیزه جویانه احسماالً آمیخسه با احساس گناه می

بخشرد ، هیجان را قروت مریسرکوب افکار نا وسایند نوعاً همراه با حاالت سدید هیجانی است و در نسیجه پیوند فکر سرکوب سده

پس از تالش بسیار برای سرکوبی همان هیجان قوی میسوان فکر مذبور را مجدداً فرا  وان و لرذا  لرق منفری را براال بررد. در نسیجره 

 (.2007ارطراب نیز افزایش  واهد یافت گدیویسون و همکاران ، 

سرود، برا سرالمت جسرمی ارتبراط قروی و عاطفی محسوب میتوانایی تن یم احساسات و عواطف که یکی از ابعاد چتارگانه هوش 

تنااتنای دارد. افرادی که قادر به کنسرل  شم و عصبانیت  ود نیسسندآمادگی زیادی برای مبسال سدن به بیماری های قلبی را دارند. 

ف منفی  ود را کنسرل نماید و یا به هر حال عد  توانایی کنسرل و تن یم عواطف منفی یا فقدان این باور در فرد که نمی تواند عواط

 (.2006ردد گسیاورچی ، پذیری فرد در برابر اسسرس ها و فشار روانی میگمتارت کافی در این زمینه ندارد، سبه افزایش آسیه

 اهمیت و ضرورت

بیران و دسرت انردر کراران هوش عاطفی از جایااه رفیم ، مطمئن و غیر قاب  انکار در تعلیم و تربیت بر وردار است. بنابراین باید مر

ها و تعلیم و تربیت به اهمیت هوش عاطفی پی برده و متارت کافی را کسه کنند. عالوه براین والدین نیز باید  ود را با این متارت

 واهید کودکانی تربیت کنید کره در  رانواده، محر  کرار و جامعره افرراد کرار آمرد و برنامه ها هماهنگ و همراه سازند و اگر می

هرای اجسمراعی و عراطفی آنران وانمند باسند و از سالمت روانی جسمانی مناسبی بر وردار باسند باید به هروش عراطفی و مترارتت

 (.2006اهمیت داده و آنرا به کودکانمان یاد بدهیم گسیاورچی، 

 (.2005هیجانات پریشان کننده تا حدی برای سالمت بدن مضرراند گگلمن، 

رسد و فرد وسواس  شرکی رفسرار را در حروزه عقالنری دیاران اغله آسفسه و جدا از دیاران به ن ر می فرد وسواسی در ارتباط با

 (.2006سازد گآزاد،  ود نیز آسکار می



 [دوّمین همایش مّلی روانشناسی مدرسه]

 [اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی]

 [دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی]

[ 95اردیبهشت  23 ] 

5 

 

عملی و همچنین ارتباط این دو پدیرده برا سرالمت  –با توجه به جنبه های مثبت هوش هیجانی و آثار مخرب و منفی وسواس فکری

و همچنین اطالع رسانی در این دو مقولره در جترت ارتقراء جامعره انسرانی ایرن تحقیرق از اهمیرت و رررورت روانی جامعه و افراد 

های الز  برای هر دو مقوله ذکر سده پیدا سرود ترا جامعره انسرانی بر وردار است تا راه حلی برای بتبود ا سالل وسواس و آموزش

 سالم همراه با سالمت روانی داسسه باسیم. 

 پژوهششناسی روش

آموزان پسرر مشرلول بره تحصری  در مقطرم مسوسرطه سترسرسان ها فراز نوع همبسسای بوده و در جامعه آمار کلیه دانشروش تحقیق

ای و سپس تصرادفی سراده نمونره ای تک مرحلهگیری  وسهنفر می رسد با بکار گیری روش نمونه 3600 واف که تعداد آنتا به 

 اب گردید.نفر انسخ 120مورد ن ر به تعداد 

 ابزارهای گردآوری اطالعات

عملری  –آزمرون وسرواس فکرری»و « آزمرون هروش هیجرانی سروت»در این پژوهش ابزارهای مورد اسسفاده در آزمون به نا  هرای 

 می باسد.« مادزلی

 براسراس مردل ن رری هروش هیجرانی 1998آزمون هوش هیجانی سوت، این پرسشنامه گآزمون( توسط سوت و همکاران در سال 

 ( و برای سنجش هوش هیجانی جوانان سا سه سده است.1990سالووی و مایر گ

.، بررروی 2003، بره نقر  از  سررو جاویردی 2000آزمون هوش هیجانی سروت: بررسری سریاورچی و دیرن گ روایی و پایایی:

ابراز هیجان، تن یم هیجان بتره برداری از های آن یعنی ارزیابی و و برای  رده قیاس 0/ 84سال پایه کلی  15تا  13نوجوانان 

آمروز دانرش 234دهد.  سرو جاویرد پرژوهش  رود را برروی را نشان می 55/0و 66/0،  76/0هیجان به ترتیه 

 د.ای این مقیاس به انجا  رسانیماده 32د سر و پسر مقطم راهنمایی ستر تتران و با اجرای فر  

بررداری هیجران و بدست آمد و سه عام  تن یم هیجان، ارزیابی هیجان و بتره 0/ 81پایایی مقیاس هوش هیجانی ک  برمبنای 

، 10/0باسد. هوش کلی در این پژوهش با سه مقیاس  رود بره ترتیره می 0/ 81و  0/ 67،  50/0ترتیه با اعسبار 

 (.2009( معنادار بودند گسوت ، 01/0همبسسای نشان داد که همای در سطح گ 69/0و 74/0

( به من ور پرژوهش در مرورد نروع و 1977این پرسشنامه توسط هاجسون و راچمن گ عملی مادزلی: –آزمون وسواس فکری

گرایی، چتا نمره فرعی برای بازبینی، سسسن مره کلی وسواسحیطه مشکالت وسواسی تتیه سده است. این پرسشنامه عالوه بر یک ن

دهد. پایایی و اعسبار آزمون وسواس مرادزلی در مطالعرات انجرا  سرده تکرار و تردید و دقت نیز به دست می –و تمیز کردن، کندی

رات کر  آزمرون مرادزلی و برروی نمونه های بالینی کشورهای مخسلف تأثیر سده است. به عنوان مثال سراناویو همبسرسای برین نمر

( 1998% و دادفرر گ85( پایرایی ایرن ابرزار را بره روش بازآزمرایی 1976به دست آورد. در ایران اسرسکسی گ 0/ 70آزمون پادوا را 
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% به دسرت آوردن گهاجسرون و  87% و روایی همارایی آن را با مقیاس وسواس اجباری بی  براون، 84رریه پایی ک  آزمون را 

 ا(.تراچمن ، بی

 –مسلیر هوش هیجانی و وسواس فکرری 2با توجه به اینکه موروع مورد مطالعه ما رابطۀ بین های آماری مورد استفاده: روش

نسبی اسسفاده سرده اسرت، روش آمراری مرورد اسرسفاده در ایرن  -ایگیری فاصلهسازد و چون از مقیاس اندازهعملی را مشخص می

کنرد. معروفسررین ررریه همبسرسای، مسلییرر را مشرخص مری 2باسد که رابطرۀ برین ا  میپژوهش رریه همبسسای از راه اعداد  

 + در نوسان است.1و  -1رریه همبسسای پیرسون می باسد که بین صفر، 

 عملی رابطه معنادار وجود دارد. -( در میزان هوش هیجانی و وسواس فکری1فرریه 

 Rxy  Dfجدول
 

Rxy N آموزانکلیه دانش 

 عملی-هوش هیجانی و وسواس فکری 120 05% 5% 119 195%

 

عملری مثبرت و بسریار -% همبسسای بین هروش هیجرانی و وسرواس فکرر5نسیجه فرریه: با توجه به رریه همبسسای به دست آمده 

 باسد.رعیف اما غیرمعنی دار می

 ( بین عام   وش بینی، تن یم هیجان و بازبینی رابطه معنادار وجود دارد.2فرریه 

و  %5رریه ررعیف و مثبرت بروده امرا چرون از ررریه همبسرسای جردول در سرطح  15/0همبسسای محاسبه سده  رریه

 باسد.کوچکسر است معنی دار نمی 119

% همبسسای بین عام   وش بینی/تن یم هیجان مثبت و بسریار ررعیفی 15ت آمده نسیجه فرریه: با توجه به رریه همبسسای به دس

 .می باسد

 Rxy  Dfجدول
 

Rxy N آموزانکلیه دانش 

 بینی، تن یم هیجان و عام  بازبینیعام   وش 120 15/0 5% 119 195%

 

 ( بین عام   وش بینی، تن یم هیجان و سسسن رابطه معنادار وجود دارد.3فرریه 

% همبسسای بین عام   وش بینی/ تن یم هیجان و سسرسن مثبرت و بسریار 1ه فرریه: با توجه به رریه همبسسای به دست آمده نسیج

 رعیف می باسد.

 Rxy Dfجدول 
 

Rxy N آموزانکلیه دانش 

 بینی/ تن یم هیجان وسسسنعام   وش 120 1% 98/1 119 195%
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و  ت بروده امرا چرون از ررریه همبسرسای جردول در سرطح % رریه رعیف و مثب1رریه همبسسای محاسبه سده 

 باسد.کوچکسر است معنی دار نمی 

 Rxy Dfجدول 
 

Rxy N آموزانکلیه دانش 

195/0 119 5%  
 تکرار-بینی/ تن یم هیجان کندیعام   وش 120

 سناسیظیفهو -بینی/ تن یم هیجان تردیدعام   وش 120 14/0 5% 119 195/0

195/0 119 5%  
 عام  ارزیابی از هیجانات و بازبینی 120

 عام  ارزیابی از هیجانات وسسسن 120 02/0 5% 119 195/0

 تکرار-عام  ارزیابی از هیجانات وکندی 120 06/0 5% 119 195/0

 سناسیوظیفه-عام  ارزیابی از هیجانات وتردید 120 17/0 5% 119 195/0

 های اجسماعی و بازبینیعام  متارت 120 06/0 5% 119 195/0

195/0 119 5%  
 های اجسماعی و سسسنعام  متارت 120

195/0 119 5%  
 تکرار-های اجسماعی و کندیعام  متارت 120

195/0 119 5%  
 سناسیوظیفه -های اجسماعی و تردیدعام  متارت 120

195/0 119 5%  
 ازبینیعام  کاربرد هیجانات و ب 120

195/0 119 5%  
 عام  کاربرد هیجانات و سسسن 120

195/0 119 5%  
 تکرار-عام  کاربرد هیجانات و کندی 120

 وظیفه سناسی-عام  کاربرد هیجانات و تردید 120 12/0 5% 119 195/0

 عملی -های هوش هیجانی و وسواس فکریجدول  الصه ررایه حاص  سده بین مولفه

 ع بندینتیجه گیری و جم

های وسواس  رود را از دیرد دیارران پنتران ناره کوسند تا عالئم و نشانهنوجوانی که دارای افکار و رفسار وسواسی هسسند غالباً می

باسد، از برمال سا سن آنترا بررای دیارران احسراس  روبی دارند، برای این که این رفسارها و افکار برای  ود سخص نا وسایند می

افراد همواره نارانند که به علت وجود عالئم غیر معمول، دیاران آنتا را افراد مجنون و نامسعادل فرض نمایند. لذا ندارند. این گونه 

سود تا آمار  وبی به دست نیاید و در جای دیارر دلیر  دیارری وجرود آسکار نشدن نشانه ها و عالئم وسواس در افراد موجه می

 (.2003سود گتاسمن، ر دیده میدارد که وسواس به صورت حاد در مردان کمس

باسد و فرد ممکن است این عم  را صدها بار در روز انجرا  دهرد. در های عم  سسسن میاز آنجایی که یکی از رایر ترین وسواس

دهرد و رفسرار  شرن و نامناسره از فررد برروز داریم، احساس نا وسایندی به او دسرت مریصورتی که او را از این عم  بر حذر می
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هرای کند. این که این افراد قادر به مقاومت در مقاب  این نیاز گمرثالً بعرد از تمراس برا دیارران( نیسرسند، اسراره بره همران مترارتمی

های اجسماعی نیز محرو  باسند و این، ارتبراط معکروس برین عامر  اجسماعی دارد. ساید به دلی  این  صلت از داسسن بر ی متارت

دهد. بنابراین هر چه متارت و ارتبراط اجسمراعی افرراد بیشرسر باسرد مسرلماً وسرواس سسن را نشان میهای اجسماعی و عام  سمتارت

 کمسری به سراغ آنتا  واهد آمد.
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