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ش هیجانی، مهارت هـاي اجتمـاعی و   نتایج حاصل از تحقیق حاکی از آن است که بین ابعاد هو. گرفت

  .معنادار و معکوس وجود دارد ۀشیاري اجتماعی با خستگی ذهنی رابطه

  لیهوش هیجانی،خستگی ذهنی، عملکرد تحصی: واژگان کلیدي

  

                                                                                                                

استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه یزد* 

عالمه طباطباییدانشگاه داريحسابکارشناسی ارشد دانشجوي** 

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی*** 

  کارآفرینی کارشناس ارشد مدیریت****

6/10/91: تاریخ پذیرش            3/4/90: تاریخ دریافت



آموزشی يها نظامپژوهش در   230

  مقدمه

آمـوزان در طـول تحصـیل و بررسـی     مداوم و مستمر وضعیت تحصیلی دانشارزشیابی 

ناپذیر بهبود کیفیت نظـام آموزشـی   آن یکی از ارکان ضروري و اجتناب عوامل مرتبط با

آموزشی بهتر، ارتقـاء کیفیـت    ۀاین امر در تدوین برنام. استبه ویژه در مراکز آموزشی 

ـ   ئوالنر اصالح و بهبود کـارآیی مسـ  د در نهایت،آموزشی و  ثیر بسـزایی دارد  أمربـوط ت

توجه به ایـن امـر چیـزي    ). 1374، شمس و فرشبند فر،1372سجادي، صبا و عامري، (

گیـرد آمـوزش مـد نظـر قـرار مـی      ۀهـاي توسـع  س برنامـه أاست که در تمام دنیـا در ر 

لیندمن،دوك و ویلکرسون(
1
آموزشـی عـالوه   توجه به کیفیت  باید توجه داشت). 2001،

سـاز توسـعه و ارتقـاي مـادي و     در رفت منابع و امکانات ملـی زمینـه  بر جلوگیري از ه

هـاي  ترین شـاخص معملکرد تحصیلی فراگیران از مه ،در این راستا. استمعنوي کشور 

تحقیقات فراوانی در زمینه پـیش بینـی   بنابراین،. پایش کیفیت آموزشی قلمداد می گردد

ــ  ــیلی انج ــرد تحص ــت عملک ــده اس ــوکرتس(ام ش ب
2
ــامروپره  1995، ــام، چ ــورن ه ؛ ف

میوزیک
3
؛ گانگ و ست پر2004،

4
؛ جنسن2002

5
؛لوبینسـکی 1998، 

6
؛ پتریـدس،  2004،

جـــامروپره میوزیـــک، فردریکســـون و فـــورن هـــام    
7

؛ ویگیل،کولـــت و 2006، 

مورالس،ویوس
8
  .اندجوهی از این پدیده را روشن ساختهکه هر کدام و)2005،

مشکالت اساسی زندگی تحصیلی افراد و نظام آموزشی هر کشـور،   یکی از مسائل و

آمـوزان و دانشـجویان   یین بودن سطح عملکرد تحصیلی دانـش افت تحصیلی و پا ٔلهئمس

هـاي هنگفـت اقتصـادي، سـالمت روانـی      این پدیـده عـالوه بـر زیـان    . آن کشور است

رد تحصـیلی  منظور از افـت تحصـیلی، کـاهش عملکـ    . کندفراگیرندگان را مخدوش می

بـه  ).1385زهرا کـار  (درسی فراگیرنده از سطح رضایت بخش به سطح نامطلوب است

هـاي مناسـب از   و متغیـر  هات تحصیلی دانشجویان، تعیین مالكبینی وضعیمنظور پیش
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بـه   شناسـی روانترین موضوعات پژوهشی است که محققان علوم تربیتی و جمله عمده

  .هستندآن دنبال 

گذارنـد کـه متخصصـان تعلـیم و     ثیر میأبر عملکرد تحصیلی افراد تمختلفی عوامل 

ادگی را به چهار دسته شامل عوامل فردي، عوامل آموزشگاهی، عوامل خـانو  نتربیت آنا

گـذار بـر   ثیرأتفردي عوامل در بین  ).1384زهرا کار (اندو عوامل اجتماعی تقسیم کرده

ثر و قابـل  ؤاز جملـه عوامـل مـ   نی خستگی ذهنی و هوش هیجا ،عملکرد تحصیلی افراد

مربوط به نوعی احساس خستگی و فقـدان انـرژي اسـت    خستگی ذهنی،. هستندتوجه 

بران و اسکات(
1
هسـتند؛  گذار منفی بر عملکـرد تحصـیلی   ثیرأو از جمله موارد ت)2006،

عملکـرد  شـده و  ادراكذهنـی  بین خسـتگی   ۀبررسی رابط ههدف از این مطالع بنابراین،

 هـاي شـهر یـزد   آموزان دبیرسـتان در بین دانشهوش هیجانیتوجه به ابعاد  باتحصیلی 

  .است

هـاي موفقیـت در   میـزان عملکـرد تحصـیلی یکـی از شـاخص     در هر نظام آموزشی 

نشـان داده کـه عـالوه بـر     ) 1383حسینی،(نتایج پژوهش کوپر .هاي علمی استفعالیت

هاي له سالمت روان، تواناییساختار و محتواي آموزش کالس، عوامل گوناگونی از جم

اي در سـطح عملکـرد   هاي فردي و خانوادگی نقـش عمـده  ها و ویژگیشناختی، هیجان

ـ  . تحصیلی دانشجویان دارد گـذار بـر عملکـرد    ثیرأدر بین عوامل فردي یکی از عوامـل ت

ـ تعاریف زیادي در مورد هوش ارا.تحصیلی افراد هوش و توانایی ذهنی اوست ه شـده  ئ

تعاریفی کـه روي سـازگاري    :مورد زیر جاي داد سهتوان آنها را در یکی از است که می

سازگاري با موقعیت هاي جدید یا توانایی برخورد : مانند ؛تاکید کنندو انطباق با محیط،

:ماننـد  ؛کننـد که بر توانایی یادگیري تمرکز می تعاریفی، مناسب با موقعیت هاي مختلف

: کننـد ماننـد  فی که روي تفکر انتزاعی تاکیـد مـی  اریتعو آموزش پذیري به صورت عام 

فیـرس و تـرال،   (توانایی استفاده از تعداد زیادي مفـاهیم و نمادهـاي کالمـی و عـددي     

مت محـدودي از توانـایی را   اما واضح است که هوش با این تعاریف، فقط قسـ ).1997

یکی از این ابعاد یـا  .سایر ابعاد آن نیز باید تشخیص داده شوندشود؛ بنابراین، شامل می
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انسان هوش هیجانی ٔشدههاي شناختهتوانایی
1
گلمـن . است 

2
معتقـد اسـت کـه    ) 1995(

دیگري از هوش است که در دسـتیابی افـراد بـه موفقیـت در ابعـاد       ٔجنبههوش هیجانی 

هـاي دور هـوش   ریشـه . کنـد یشتر از هوش شناختی ایفاي نقـش مـی  مختلف زندگی، ب

جایی کـه او اهمیـت ابـزار    .جو کردوداروین جست ٔهیاولکارهاي توان در هیجانی را می

آن-بـار (شـود را براي بقا و انطباق یادآور می هیجانی
3

نلسـون و الو ).2006، 
4

)2003 (

هاي پیشرفته در شناخت دقیـق خـود و   ها و مهارتتالقی توانایی ٔنقطههوش هیجانی را 

و اثر بخش، کـار کـردن مفیـد و     نقاط قوت و ضعف شخصی، ایجاد تداوم روابط سالم

ها و فشارهاي زندگی روزمـره  برخورد اثر بخش و سالم با خواستهبخش با دیگران، ثمر

ثر خـود و دیگـران،   ؤنیز هوش هیجـانی را بـه عنـوان فهـم مـ     ) 1997(آن -بار. دانندمی

 ثرترؤر آمدن با محیط، جهت برخورد مـ برقراري رابطه مناسب با دیگران و انطباق و کنا

کـب و  براي هوش هیجانی، پـنج عامـل مر  . آورندهاي محیطی به حساب میبا خواست

  :ند ازاکه عبارت. کندپانزده خرده مقیاس معرفی می

  ،خود شکوفاییو  نفسعزتخودآگاهی هیجانی، قاطعیت،: 5هوش درون فردي

  ،لیت پذیري اجتماعیئوهمدلی،روابط بین فردي و مس: 6هوش بین فردي

  ،گشایی، واقعیت سنجی، انعطاف پذیريلهئمس: ريانطباق پذی

  ،تحمل استرس و کنترل تکانه: کنترل استرس

  .خرسندي و خوش بینی: عمومی يخلق وخو

یابـد و  وش هیجانی در اغلب اوقـات، رشـد مـی   کند که هفرض می) 2006(آن -بار

عتقـد اسـت کـه    او م. ریزي و درمان ارتقـا داد را با استفاده از آموزش، برنامه توان آنمی

ا و فشـارهاي  هدر برخورد با خواسته افرادي که داراي هوش هیجانی باال هستند، عموماً

نقص و نارسـایی در   او همچنین معتقد است که. آمیزتري دارندمحیطی عملکرد موفقیت

او . فقیت و وجود مشکالت هیجانی معنی شودعنوان عدم موه تواند بهوش هیجانی می
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د است که هوش هیجانی و هوش شناختی به طور برابر بـر هـوش   به صورت کلی معتق

عمومی
1
کنند، کـه بـین متغیـر    از متخصصان بر این امر تاکید می بسیاري. گذاردثیر میأت 

مایـا . هوش هیجانی و عملکرد تحصیلی ارتباط وجـود دارد 
2

) 1995(و گلمـن  ) 2001(

کننده موفقیت گر، پیش بینیهیجانی، حتی بیشتر از هوش تحلیل اند، که هوشبیان کرده

محققـان دیگـر از جملـه وان درزي واسـاکل    .در مدرسه، کار و محیط خـانواده اسـت  
3

 23تـا   18دانشـجوي  116هوش هیجانی و عملکرد تحصیلی  ۀدر بررسی رابط) 2002(

ضـعیفی وجـود    ۀاند، که بین هوش هیجانی و موفقیت تحصیلی آنها رابطساله بیان کرده

هـاي شخصـیتی، هماننـد    هوش هیجانی با برخـی متغیـر   ۀرحالی که رابطد. داشته است

  .گرایی، معنادار بوده استبرون

این تحقیق اسـتونکیمر  ۀبر خالف نتیج
4

، بـین هـوش هیجـانی و پیشـرفت     )2003(

هـاي مربـوط بـه    همچنین به ارتبـاط بـین متغیـر    او. تحصیلی همبستگی زیادي پیدا کرد

. با پیشرفت تحصیلی نیز در گزارش تحقیق اشاره می کندهاي روابط میان فردي مهارت

نفـري   650، طی تحقیقی بر روي یک نمونه )2004(پتریدس، فردریکسون و فورن هام 

بـین توانـایی    ۀتوانـد رابطـ  دریافتند که هوش هیجانی مـی )سال  5/16با میانگین سن ( 

یر سـاراف همچنین افراد دیگري نظ. شناختی و عملکرد تحصیلی را تعدیل کند
5

)2008 (

کند او خاطر نشان می. اندفقیت شغلی و تحصیلی را نشان دادهثیر هوش هیجانی بر موأت

که در بسیاري از موارد و در انجام دادن برخی از تکالیف شغلی و تحصیلی نقش هوش 

درصـد از   48نشـان داد کـه   ) 1380(زارع .هیجانی حتی از هوش شفاهی بـاالتر اسـت  

که در پـژوهش  در حالی ؛کندت تحصیلی را هوش هیجانی تبیین مییواریانس کل موفق

معناداري بین هوش هیجانی با معدل ترمی و معـدل دیـپلم    ۀرابط) 1385(لطفی عظیمی 

هـاي هـوش   لفـه ؤم ۀخود با عنوان بررسـی رابطـ   ۀدر مطالع) 1386(زهرا کار. دیده نشد

هاي هوش هیجـانی و  لفهؤم ۀمثبت و معنادار بین هم ۀهیجانی و عملکرد تحصیلی رابط
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در پـژوهش  ) 1389(همچنین همایی و همکـاران  . عملکرد تحصیلی را نشان داده است

نفر از دانشجویان دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد اهـواز انجـام داده       239خود که در بین 

هاي عملکرد تحصیلی دانشجویان بـه ترتیـب   هکنندبینیرین پیشنشان  داد که بهت ،است

انگیـزه پیشـرفت،    :و سایر متغیرها از قبیل .استدیپلم، جنسیت و هوش هیجانی معدل 

هل، وضعیت اشتغال، سن و بومی و غیر بومی بودن و میـزان  أهوش شناختی، وضعیت ت

ذکرشدهقاتیتحقجینتاطبق.درآمد با عملکرد تحصیلی رابطه معناداري را نشان ندادند

تیـ موفقوعملکـرد يبرایمهميها کنندهینیب شیپرایجانیههوشيها لفهؤمتوانیم

 هـا مثـل پـژوهش   با توجه به اینکه در برخی پژوهش همچنین .گرفتنظردریلیتحص

تـوان  ی و عملکرد تحصیلی تأیید نشده میبین هوش هیجان ۀرابط )1385(لطفی عظیمی 

تاثیر قـرار  دریافت که برخی متغیرهاي میانجی یا تعدیلگر می توانند این رابطه را تحت 

دهند که در پژوهش حاضر خستگی ذهنی به عنوان یک متغیر میانجی در مـدل معرفـی   

  .شده است

 و منحصـراً خستگی ذهنی مربوط به نوعی احساس خستگی و فقدان انـرژي اسـت   

بران و اسکات(شودمربوط به اعمال زور نمی
1
ها، خستگی را بسیاري از تئوري. )2006،

هاکی( گیرندمیه پرشدن منابع قابل تجدید در نظرخلیه و دوباراي از تبه عنوان پروسه
2
 

؛ ژیلسترا و همکاران1997، 
3

ست از خسـته شـدن جسـم یـا     خستگی عبارت ا) 2006، 

وسیله استرس، کـار زیـاد، مصـرف دارو یـا بیمـاري جسـمی و یـا        ه تواند بروح که می

انجمن سالمت کانادا(ایجاد شود مشکالت روانی
4
خسـتگی   ،عبـارت دیگـر  به  ؛)2004،

و شخص رغبت خـود را نسـبت    شودحالتی است که موجب کم شدن مقاومت بدن می

نبهانی(دهدت و انجام امور روزانه از دست میبه کار و فعالی
5

کلمات متفـاوتی  ).1996، 

براي توصیف خستگی به کار می رود و این کلمات براي افراد مختلف معـانی متفـاوتی   

کلمه فرسـودگی کمتـر از کلمـه خسـتگی متـداول اسـت و جملـه         ،لبه عنوان مثا.دارد
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 .همیشه احساس خستگی کـردن بسـیار معمـول تـر احسـاس فرسـودگی کـردن اسـت        

تـر  متغیري گسسته بیان شود امـا مناسـب  منفرد یا  ةتواند به عنوان یک پدیدخستگی می

ـ  ن یـک  ه عنـوا است که آن را به عنوان یک موضوع مداوم و پیوسته در نظر بگیریم که ب

ویزلی و همکاران (کنیمدرونی تجربه میاحساس ذهنی
1

ترین مشـکل  اساسی).1993، 

در ارزیابی خستگی نبود توافق عام بر تعریـف خسـتگی و ذات خسـتگی در مطالعـات     

متیو و همکاران،( است
2

؛ موالرد و همکاران2002
3

هـاي حـال   یکی از بحـث ).2003

آن است که آیا خستگی سـاختاري  نتیجه نرسیده است، حاضر در این زمینه که هنوز به

آهسبرگ و همکاران از سويو یا چند بعدي که تک بعدي دارد
4

مـورد بحـث   ) 1998(

نـاراحتی  عامل یعنی عوامل فیزیکی، پنجخستگی را به آنها. و پژوهش قرار گرفته است

دهـد کـه   یات نشان مـ تحقیق. خوابی تقسیم کردندد انگیزه و بیفیزیکی، نبود انرژي، نبو

. خـوابی انگیزه، بحران، انرژي و بی: چند بعدي شامل این موارد دارد اريخستگی ساخت

، عوامـل  تد که خستگی هنگـامی کـه بـا احساسـا    کنیید میأاین دیدگاه را ت ،ین نظریها

شود بـه صـورت چنـد بعـدي     ري اندازه گیري میواجزا رفتا) آگاهی و هوش(شناختی 

بـه  ممکن اسـت   ،، به عنوان مثالگی اغلب اساس فیزیولوژیکی داردستخ. شودظاهر می

دیویـد و همکـاران  ( بیماري عفونی یا بیماري پزشـکی بـه وجـود آمـده باشـد      وسیلۀ
5

 ،

؛ اسمیت و همکاران1994
6

دهـد کـه ممکـن اسـت     تحقیقات گذشته نشان می). 1999، 

فـرد در   چگونـه یـک  عوامل روانی با عوامل فیزیکی در تعامل باشند  که مشخص کنند 

عوامـل پـر خطـري     اجتماعیـ   روانیعوامل  ،بنابراین. کندنهایت خستگی را تجربه می

رفتـار ، هـوش و عوامـل محـرك     . (شـوند پیشرفت خستگی هاي مداوم تلقی مـی  براي

باتلر و همکاران( ).رودخستگی هاي طوالنی مدت به شمار میی براي عوامل
7

؛ 1991،  

؛ ساراوي و همکاران1991
8

) مثل افسـردگی  (، اختالالت روانی به عنوان مثال؛)1995، 
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چـن (.هـاي طـوالنی مـدت همـراه اسـت     با خستگیمعموالً
1
؛ وانـدر لینـدون و   1986،

همکاران
2

دهـد کـه خسـتگی از عـوارض شـایع      مدت نشـان مـی  مطالعات دراز)1999، 

مري کنگاس و همکاران(اختالالت افسردگی است
3

کـه   عالوه بر این کسـانی  ).1994، 

هـاي روانـی را   برند بیشتر از کسانی که نشانهیمهاي عاطفی و اضطراب رنج از استرس

چن(ندارند  در معرض خستگی هستند
4
؛ هن کرب و همکاران1986،

5
با ایـن  ). 2002، 

-ه طـور کلـی نـاراحتی   ، افسردگی یا بوهشگران دیگر هیچ اثري از اضطراباین حال پژ

روي و همکـاران ( مـدت پیـدا نکردنـد    هاي عاطفی در پیامـدهاي خسـتگی طـوالنی   
6

 ،

دیگر با خستگی اطالعـات کمـی   اجتماعی ـ   در مورد ارتباط بین عوامل روانی).  1997

دي . هــاي کــاري مختلــف شــیوع متفــاوتی داردخســتگی در محــیط.در دســت اســت

جیک
7

درصـد از جمعیـت    20رسد که تقریبا یجه میدر مطالعه خویش به این نت) 2000(

هاي دیگري میزان خستگی را بررسی. کردنداو اظهار به نوعی خستگی میمورد بررسی 

کننده خستگی، ساعات کار طـوالنی و گرمـاي   از عوامل ایجاد.است کردهبیان % 45-7

بریک(شود که منجر به افزایش ضربان قلب می بیش از حد محیط است
8
؛ کـیم و  2001،

همکاران
9

مبود یا فزونی روشنایی، خواب کـم و  عوامل دیگري از قبیل ک ضمناً). 2001، 

نامنظم، اختالالت فیزیولوژیکی و نورولوژیکی، فعالیت یکنواخت، مشکالت اجتماعی و 

ــانواد ــی   خ ــتگی م ــاد خس ــث ایج ــب باع ــیفت ش ــودگی، ش ــل  (ش ــین جمی حس
10

و 

 :توانـد بوجـود آورنـده بیماریهـایی از قبیـل     عالوه بر این خستگی می). 2004ان،همکار

هاي روانی، کندي ذهن، بـی خوابی،ضـعف، کـاهش    عروقی، بیماري ـهاي قلبیبیماري

ــد     ــره باش ــادل و غی ــدم تع ــی، ع ــی، فراموش ــزایش ناخوش ــالنی، اف ــه، درد عض حافظ
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امیدواري(
1
؛ گراند جیم1995،

2
مقاله و مرجعـی   ،اگر چه تا آنجا که بررسی شد). 1990،

انی ی و خستگی و هـوش هیجـ  مرجعی در مورد ارتباط بین خستگی و عملکرد تحصیل

اما به هر حال مقاالت و منابعی هر چند اندك با موضوع ارتباط بین خستگی  یافت نشد

بعد از جنگ از  مطالعات انجام شده .و عملکرد و خستگی و هوش هیجانی وجود دارد

ثیر خستگی بر محرومیت از خواب و عملکرد نظامیان را مورد بررسی أجهانی دوم ،که ت

بیــرد و نیکلســونمطالعــات تــوان بــهمــی ،قــرار داده اســت
3
؛ نیکلســون1983،

4
؛ 1984،

میــر
5
؛ نویــل و همکــاران 1990،

6
؛ پــل و همکــاران 1994،

7
؛ نگــوین1998،

8
؛ 2002،

ساویر
9
گرگوري دي راچ و همکاران .  اشاره کرد2004،

10
خـود بـه    ۀدر مطالعـ ) 2004(

قـات  ثیر خستگی بر عملکرد کارکنان هواپیمایی پرداخت، نتایج حاصل از تحقیأبررسی ت

و ارتبـاط  واپیمـایی مشـارکت کننـده در تحقیـق    وي حاکی از عملکرد باالي کارکـان ه 

در مقابل استارم لی و همکـاران  . معکوس بین خستگی و عملکرد بوده است
11

)2009 (

ـ  أخود که به بررسی تۀ در مطالع ثیر أثیر خستگی بر عملکرد جراحان پرداخته است، بـه ت

نجر به افزایش ریسک و خطرات ناشی از جراحـی  مثبت خستگی بر عملکرد آنها، که م

همچنین افراد دیگري همچـون لیسـنی  . در کار آنها شده است اشاره دارد
12

در )  2009(

ثیر خستگی بر عملکرد در بین پرستاران  بـه  أگیري و مدلسازي تتحقیقی با عنوان اندازه

ساعات کـاري  سطح باالیی از خستگی روحی و فیزیکی ناشی از شیفت هاي طوالنی و 

 ؛هفتگی، که منجر به افزایش تاثیر خسـتگی بـر عملکـرد آنهـا شـده اسـت اشـاره دارد       

-می ، همچنین از تحقیقاتی که ارتباط بین خستگی ذهنی و هوش هیجانی را نشان دهد
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توان به مطالعات صورت گرفته توسط نیکوال اسکات و همکاران
1
کـرد   اشـاره ) 2006( ،

مستقیم و غیر مستقیم هوش هیجانی بر خسـتگی  تأثیر ثیر أتکه در تحقیق خود با عنوان 

یجانی بـاال،  دانشجو  نشان داد که  افراد با هوش ه167ذهنی دانشجویان دانشگاه در بین 

، وژیکی افسردگی باال، اضطراب بـاال شوند و متغیر هاي فیزیولدچار خستگی کمتري می

مایت اجتمـاعی پـایین  و کیفیـت    ، میزان حایین، کانون کنترل درونی پایینخوش بینی پ

همچنین  .خواب به عنوان متغیر هاي میانجی بین هوش هیجانی و خستگی ذهنی هستند

ثیر تمرکـز هیجـانی در   أدر تحقیقی با عنوان ت) 2008(ران باز هم نیکوال اسکات و همکا

هش شدت خسـتگی، بـه   درمان خستگی طوالنی مدت دریافتند که تمرکز هیجانی در کا

خود با عنـوان اثـر    ۀدر مطالع) 1383(غنایی و همکاران .ثر بوده استؤناداري مطور مع

افـراد ل شناختی دریافتنـد کـه عملکـرد   ئی شناختی و هوش هیجانی بر حل مساخستگ

بـاال هیجـانی هـوش عبـارتی، نبـوده بـه  یکسـان مختلف،هیجانیسطوح هوشداراي

ودختـران بـین هیجانی،هوشوحسطنظرازوبودبهتردرحل مسئلهعملکردنمایانگر

تأثیربیشترتحت) نسبت به پسران(دخترانحل مسئلهلکردعم.دنشدیدهتفاوتیپسران

-مـی تجربـه راشـناختی خستگیکهمسئله افراديحلقدرتوبودشناختیخستگی

بـا توجـه بـه مطالـب فـوق، در       بنابراین،. نبودآنهایجانیه هوشسطحازتابعیکردند،

بر آن بودیم تا رابطه  بین خستگی، هوش هیجانی و عملکـرد تحصـیلی    ،حاضرتحقیق 

  .در بین دانشجویان را مورد بررسی قرار دهیم

با توجه به ابعاد هوش هیجانی و دیگر متغیرها شش فرضیه به شـرح   ،در این مطالعه

  :زیر تعریف شده است

  .داردمعنادار وجود  ۀبین خود انگیزي و خستگی ذهنی رابط: 1ۀفرضی

  .معنادار وجود دارد ۀبین خود آگاهی و خستگی ذهنی رابط: 2ۀفرضی

.معنادار وجود دارد ۀخود کنترلی و خستگی ذهنی رابط :3ۀفرضی

.معنادار وجود دارد ۀهوشیاري اجتماعی و خستگی ذهنی رابط :4ۀفرضی

.معنادار وجود دارد ۀمهارت هاي اجتماعی و خستگی ذهنی رابط :5ۀ فرضی
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. وجود دارد معناداري ۀبین خستگی ذهنی  و عملکرد تحصیلی رابط :6ۀفرضی

  

مفهومی تحقیق چارچوب)1(شکل

  روش

 ٔجامعـه . سـت ش پژوهش در این مقاله توصیفی و روش جمع آوري اطالعات پیمایشی ارو
تحصـیل در شـهر یـزد     ی شـاغل بـه  آموزان پسر دبیرستانمورد مطالعه در این پژوهش دانش

اي اي چنـد مرحلـه  خوشـه  ٔوهیشآموز بود که به دانش 154ۀ مورد مطالعه شامل نمون. اندبوده

دبیرسـتان بـه صـورت     3هاي شهر یزد ؛ که ابتدا از میان دبیرستانبدین ترتیب. انتخاب شدند

ب، س به تصادف انتخـا کال 2سپس از هر یک از مدارس انتخاب شده  ؛تصادفی انتخاب شد

آموزان این کالس ها به عنوان گروه نمونـه انتخـاب و مـورد پرسشـگري قـرار      و تمام دانش

  . گرفتند

و مقیـاس خسـتگی   ) 1996(آن  - از دو پرسشـنامه هـوش هیجـانی  بـار     ،در این مطالعه

هـاي مـورد   اطالعات مورد نیاز در مـورد متغیـر  آوري عجم براي) 1994(و همکاران  فیسک

H
6

H
5

H
4

H
1

H
2

H
3

هوش 

هیجانی

خستگی 

ذهنی

عملکرد 

تحصیلی

گیزيخود ان

خود آگاهی

خود کنترلی

ــیاري  هوشـــــــ

اجتماعی

ــاي  ــارت هـــ مهـــ

اجتماعی
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 ضـمناً .که در ادامه به توصیف دقیق هر کدام پرداخته خواهد شـد . استبررسی استفاده شده 

  .آموزان نیز به عنوان شاخص عملکرد تحصیلی استفاده شده استاز معدل دانش

ـ ) 1996(آن در سال - آزمون هوش هیجانی بار  از سـوي ) 1995(گلمـن   ۀبر اساس نظری

ـ ال است کؤس 70این پرسشنامه، حاوي . شرینگ تدوین شده است از هـوش   ۀه چندین جنب

شـیاري اجتمـاعی و مهـارت هـاي     ، خـود انگیـزي، ه  خـود آگـاهی، خـودکنترلی   ( هیجانی 

.این پرسشنامه در ایران هنجاریـابی شـده اسـت   . دهدگیري قرار میرا مورد اندازه) اجتماعی

اسـت  شـده گزارش  درصد 93پایایی این آزمون با استفاده از آلفاي کرونباخ براي کل آزمون 

آزمـودنی در   ٔشـده اخذ  ٔنمرهاي است و گذاري پرسشنامه، پنج درجهنمره. )1380نصوري،م(

  .قرار دارد 5ال، بین یک تا ؤهر س

خستگی با استفاده از مقیاس شدت خستگی
1

)FIS(و همکاران  فیسک)که یـک  )1994 ،

رد آیتمی بوده و توسط خود فرد بایـد پاسـخ داده شـود و ادراك افـراد در مـو      40پرسشنامه 

را مـورد  وجود آمـده اسـت   ه وسیله خستگی در چند ماه گذشته به محدودیت عملکرد که ب

تی و ثیرات درك شده خستگی شـناخ أمنعکس کننده ت) FIS(هاي آیتم.دهدآزمایش قرار می

 0دهندگان خواسته می شود که بـین  از پاسخ. اجتماعی استـ   ذهنی، فیزیکی و اعمال روانی

یعنـی هـیچ   0(بنـدي کننـد  آید را امتیازوجود میه ثر خستگی بکه بر ا ، مقدار مشکالتی4تا 

- شدت خستگی باالتر را نشـان مـی  ) FIS(امتیاز باالتر در  ) یعنی مشکل شدید 4مشکلی و 
ه شـد گـزارش   درصد 97پایایی این آزمون با استفاده از آلفاي کرونباخ براي کل آزمون . دهد

دل دانشـجویان نیـز بـه عنـوان شـاخص عملکـرد       از معـ ).1994و همکـاران،  فیسک(است

  .شده استتحصیلی استفاده 

ها افتهی

  نتایج تحلیل واریانس) 1(جدول

FSig  ابعاد
  601/0  512/0  خود انگیزي

  858/0  153/0  خود آگاهی

  412/0  891/0  خود کنترلی

  06/0  240/2  هشیاري اجتماعی

                                                                                                                
1 .Fatigue Impact Scale 
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  07/0  705/2  مهارت هاي اجتماعی

  921/0  082/0  خستگی ذهنی

  

ـ   ،مشاهده می شود) 1(طور که در جدول همان  دسـت آمـده حـاکی از آن    ه نتـایج ب

تحصیلی در سـطح   ۀتحصیلی و خستگی با رشت ۀاست که بین ابعاد هوش هیجانی، رشت

)05.<P(وصـیفی مربـوط بـه    اطالعـات ت .اختالف معناداري از نظر آماري وجود ندارد

مشاهده ) 2(گونه که در جدول همان.شده استه ئارا) 2(هاي پژوهش در جدول متغیر

ود آگـاهی  شود، باالترین میانگین در کل نمونه مربوط به خسـتگی و سـپس بعـد خـ    می

ي اجتمـاعی هـوش هیجـانی    هـا ترین  میزان در بعد مهارتهوش هیجانی است و پایین

  .شودمشاهده می

  يریگ جهینت

بـین هـوش    ۀهـدف از پـژوهش حاضـر بررسـی رابطـ      ،تر گفته شدهمان طور که پیش

ـ  آموزان پسر دبیرستاند تحصیلی در بین دانشهیجانی، خستگی و عملکر وده هاي یـزد ب

تحصیلی بایـد   ۀدر مورد مقایسه میانگین بین ابعاد هوش هیجانی، خستگی با رشت.است

دست آمده از آزمون میانگین چند جامعه تفاوت معناداري وجود ه اساس نتایج بگفت بر

هاي تحصیلی در مواجهه با مسائل روزمـره از  آموزان رشتهدانش ،به عبارت دیگر؛ ندارد

  .نندکطور یکسان بهره جسته و تجربه می تگی بهمیزان هوش هیجانی و خس

انگیـزي و  ، بـین ابعـاد خـود   دست آمده از آزمون مدل تحقیـق ه هاي ببراساس یافته

-خـود ،شیاري اجتمـاعی ولی بین ه.معناداري وجود ندارد ۀخودآگاهی و خستگی رابط

بـه عبـارت   ؛منفی و معنادار وجود دارد ۀهاي اجتماعی با خستگی رابطکنترلی و مهارت

هـاي اجتمـاعی و   هـاي عـاطفی و قابلیـت همکـاري بـا گـروه      توانایی فهم روند، دیگر

-خستگی و احساس رضایت در افراد مـی مشارکت سازنده و فعال در آنها سبب کاهش 

در سطح اطمینـان   دست آمده از آزمون مدل تحقیقه هاي ببر یافتهن مبتنی همچنی .شود

توانـد در تخفیـف خسـتگی    ت که خودکنترلی نیـز مـی  اظهار داش تواندرصد نیز می 90

تأییـد   يو عملکرد تحصیلی رابطـه معنـادار   ذهنیبین خستگی ثر افتد اما ؤادراك شده م

مطالعـات انجـام شـده توسـط      یدؤتواند منمیها این یافته شایان ذکر است که. شودنمی
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د بین خسـتگی و  خود نشان دا ۀاو در مطالع. باشد) 2004(گرگوري دي راچ و همکاران

هایی براي کاربست نتـایج  در ادامه پیشنهاد .عملکرد تحصیلی رابطه معکوس وجود دارد

  .شودمیهاي آتی ارائه ۀ اخیر در عمل و نیز پژوهشمطالع

شـیاري  آینـد تحقیـق و ارتبـاط معکـوس بـین ه     با توجه به نتایج بدسـت آمـده از فر  . 1

آمـوزان  شود با توجه به اینکه دانـش شنهاد میاي اجتماعی با خستگی، پیهی و مهارتاجتماع

نهـا در  آفراهم شـود تـا توانـایی     ٔنهیزمگیرند، هاي تحصیلی را فرا میتنها مهارتدر مدارس 

- فهم روندهاي عاطفی، قابلیت همکاري و مشارکت سازنده و فعال در فعالیت هـا بـا گـروه   
  هاي اجتماعی افزایش یابد

ریاضـی و علـوم   هـاي تحصـیلی تجربـی،   زان رشـته آمـو نه پژوهش حاضر، دانشنمو. 2

تحصیلی، قابلیـت تعمـیم    هايآموزان سایر رشتهپس نتایج پژوهش براي دانش. ی استانسان

 هـاي مـذهبی در ایـن پـژوهش مشـارکت     آموزان موارد خاص و اقلیتهمچنین دانش. ندارد

شـود  ها، پیشنهاد میتیظر گرفتن محدودبا درن. تعمیم نیست نداشتند و نتایج براي آنان قابل

- ي انتخاب شود که معـرف جمعیـت دانـش   اپژوهش به گونه ۀهاي آتی، نمونکه در پژوهش
  .آموزي شهر یزد باشد

آموزشی براي تقویت هوش هیجانی، بـه منظـور بـاال بـردن عـزت       ۀتدوین یک برنام. 3

هـاي ناشـی   ستگیبتوانند از این طریق آن بر خآموزان س و شادکامی، به گونه اي که دانشنف

  .هاي تحصیل فائق آیندیندااز فر

بتوانند از طریق ایـن   نناآآموزان، به نحوي که هاي آموزشی براي دانشبرگزاري دوره. 4

ـ  برنامه ه مناسـب و  تغذیـ خـواب مناسـب،  : هـاي روزمـره خـود ماننـد    فعالیـت  ۀهـا در زمین

افـزایش  نانتحصیلی آعملکردو در نتیجه ریزي منظمی داشته باشند برنامه... کافی،ورزش و

  .یابد

الن آموزش و پرورش و متخصصان تعلیم و تربیت، یـاري  ئونتایج این پژوهش به مس. 5

آمـوزان  ارتقاي هوش هیجانی دانـش  ٔنهیزمدهد تا با اتخاذ اقدامات و راهکارهاي مناسب، می

  .کنندو به تبع آن افزایش عملکرد و کاهش خستگی را فراهم 

آمـوزان  ی در احساس خستگی ذهنی توسط دانـش خودکنترل ةنقش کاهند با توجه به- 6

د تا بـه  کرآموزان را در این زمینه تقویت صالح دانشتوان از طریق مشاوران مجرب و ذيمی

.اتکاي آن عملکرد تحصیلی بهتري از خود نشان دهند

صـیلی، تمرکـز   یابی عملکرد تحآموزان به عنوان تنها معیار ارزدر نظر گرفتن معدل دانش

م عدم گسترش جامعه تحقیـق بـه سـایر اقسـا     آموزان پسر و همچنینگیري بر دانشنمونه
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  .هاي این تحقیق برشمردتوان به عنوان محدودیتفراگیران نظیر دانشجویان را می
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