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ايواسطهنقشباتوجهبه یتیجنستفاوتقیطرازیلیتحصشرفتیپینبیشیپحاضرپژوهشازهدف: چكیده

بودیجانیهمیتنظدراشکال 211)دانشجوي953کنندگانپژوهششرکت. و پسر213دختر هايدانشکده(

کارشناسی مقطع بودهمختلفدر شیراز دانشگاه شیوهارشد به که طبقهياند اتصادفی ابزار .نتخابشدنداي

روشازپژوهشهايیافتهتحلیلدر.باشدیم(DERS)یجانیهبخشینظمدرمشکالتاسیمقپژوهشحاضر

مراتبیسلسلهصورتبهچندگانهرگرسیونازمسیرتحلیلانجامبرايوشداستفادهپیرسونهمبستگیآماري

نتایجبرازندگیبررسیبرايمذکورمراحلبرعالوه.شداستفاده(2393)کنیوبارونمراحلبامطابقهمزمان

شداستفاده(5/9ویرایش)لیزرلافزارنرمازپژوهشمسیرتحلیلمدل تفاوتوجودبیانگرپژوهشهايیافته.

پیشرفتجنسیتی تحصیلیدر باشدبهنفعجنسمؤنثمییجانیهبخشینظمدرمشکالتو ايواسطهنقش.

.شدتأییدجنسیتیتفاوتاساسبرتحصیلیپیشرفتبینیپیشدریجانیهبخشینظمدرمشکالت

 .پیشرفتتحصیلی،دانشجویان،یجانیهنظمیبی،جنسیتیتفاوت:واژگان کلیدي

 



    43                                                                                                                                                        شریفی و همكاران             

   24312431ي زمستان ي زمستان ویژه نامهویژه نامه  ،،  چهارمچهارمسال سال   ،،شاپورشاپور  جنديجندي  آموزشآموزش  يي  توسعهتوسعه  پژوهشیپژوهشی  --فصلنامه علمی فصلنامه علمی 

 مقدمه
مالحظه قابل حجم امروزه از تغییرهاپژوهشاي پذیريبه

 تأکید با دانشجویان تحصیلی هیجانیهایژگیوبرپیامدهاي ،ي

شخصیتیوانگیزشیپرداختهشدهاستوازسوییبرايگسترش

تغییرمحدوده در تبیین نقشي باید تحصیلی، عملکرد پذیري

بیشازپیشموردتوجهقرارداد متغیرهايمستقلازتواناییرا

درحالحاضر(.1022یاردانی،ریفش؛1009شکريوهمکاران،)

 هايیادگیريعواملمختلفمؤثربرپیشرفتتحصیلیمانندسبک

(Learning Styles)انگیزش،(Motivation)پایگاهاقتصادي،

بريوالنس)هايمتعدديمطرحشدهاستواجتماعیدرپژوهش

ياستکهاخیراًگریدبخشیهیجانیعاملنظم(.1002همکاران،

د آن نقش بررسی به تحصیلیامدهایپرمحققان مندعالقهي

)اندشده همکاران، و 1003تایسون .) تواناییجانیهتنظیم ی،

شدتآنکنترلهیجان برحسبسطحبرانگیختگیو میها -ها

 (.2330سارنی،)باشد
 Emotion Regulation) یجانیهتنظیم شامل(

،وهیجانیبرايازبینبردنتوجه،شناختی،هايرفتارياستراتژي

 هیجانی بروز یا تجربه تغییر یا و باباشدیمحفظ همچنین و

Coping Strategies) ايهايمقابلهاستراتژي ) يهاسمیمکانو

 اکسنر)نیزدرارتباطاست(Defense Mechanisms)دفاعی

هابریشاملتواناییکنترلهیجانجانیهتنظیم(.1005وگروس،

و(2330سارنی،)باشدهامیسطحبرانگیختگیوشدتآنحسب

يفرایندهايدرونیوبیرونیاستکهمسؤولکنترل،دربرگیرنده

بهویژهشدتوخصوصیاتارزیابیواصالحواکنش هايهیجانی،

دست براي که خلقی، است الزم فرد هدف به تامپسون،)یابی

تکهدستیابیبههدف،تواننتیجهگرفازایندیدگاهمی (.2332

 تنظیم در اصلی استجانیهخصوصیت ی پاسخ. هايمعموالً

کنندوانطباقیهستندوتمایلهیجانیبهخوبیبهماکمکمی

(.2339گروس،)دارندکهباتجربیاتمادریکراستاقراربگیرند

استکهمردمبراي(Ideas) هاییياندیشهدربرگیرندهاینسازه

نمایـشکنترل فرهنگی، فشارهاي با مطابق عاطفی فرآیندهاي

نقـش کـلیـشـه(Display Rules)ها ، و(Stereotypes)هـا

قرار توجه مورد اجتماعی، اقتصادي پایگاه قدرت، تعادل عدم

ددهنمی عواملمربوطبهشخصیت، مطابقبا خود، ساختار)ویا

درگیريانگیزه اهدافها، و یکهدف،(ها اجتنابازبا اصلیکه

 است، ناخوشایند ک)باشدیماثرات ماتسوموتو،1001رامر ،

 کروپ و کوزنتسوا اندایانی، 2339تیاکوچی، که(. هنگامی

هايهیجانیمتناسبباشرایطکنونیویاسازگارباموفقیتپاسخ

سعیمی عموماً افراد موقعیتنباشد، در دستآمده کهبه کنند

اینتالش.شانراتنظیمکنندهايهیجانیویاپاسخمداخلهکنند

کنترلهايهیجانیمیبرايپاسخ هم و باشد همخودکار تواند،

توانددراَعمالهشیاروناهشیارفردتظاهرپیداشده،همچنینمی

افرادممکناستبهدالیلشخصیهنگامی(.2339گروس،)کند

هیجانات آسیبکه و دردناک را تنظیمشان براي بیابند، زا

)شانبرانگیختهشوندهیجانات همکاران، 1005نیدنتالو هاآن(.

هاياجتماعیبرايتنظیميپاسخهمچنینممکناستبهوسیله

معتقدباشندکهچنانچهکهآنشانبرانگیختهشوند،هیجانات ها

کارکرديمنفیبرايروابط بروزهیجانات، یا دیگراندارد، شانبا

حقوقاجتماعیآن در Social Customs)ها هنجارهایشان( و

(Norms)(.1005نیدنتالوهمکاران،)تداخلایجادکردهاست

دادن نشان با ارتباط در غالب دیدگاه دو حاضر حال در

دارد وجود هیجانی تنظیم با مرتبط رفتارهاي که. یکدیدگاه،

Developmental Psychologists)روانشناسانرشد آن( از

می دکننحمایت ساختب. رویکرد این به توجه نظما بخشیهاي

 همچون (Constructs Emotion Regulation)هیجانی

کندکند،وتغییرمیفرایندياستکهدردورانکودکیرشدمی

 Advanced)هايشناختیپیشرفتههمچنانکهکودکانکارکرد

Cognitive Functioning کسب( دانشدرموردمیرا کنند،

دستمی به نیز را آورندتجاربهیجانی در. ریشه دوم، دیدگاه

تنظیمهیجانیرا.هايشخصیتوروانشناسیاجتماعیداردتئوري

سیاهه عنوان به Index)اي تفاوت( بهاز تمایل در فردي هاي

 .کندکنترلتجاربهیجانیتعریفمی

ی،مهارتیضروريبرايرشداجتماعیاست؛وباجانیهتنظیم

هاییکهبههاییمانندتواناییکودکانبرايکنترلهیجانتوانایی

 Multiple Aspects of)هايچندگانهکارکردياجتماعیجنبه

Social Functioning مرتبطاست( تنظیمهیجانیبهعنوان.

فرایندهايفراین و توجه همچون روانی فرایندهاي که است دي

رابهخوبیفرایندهاياجتماعیهمچونرقابتاجتماعیشناختی

سازمان را همساالن بین روابط میو و)دکندهی مارتین کول،

 1002دنیس، داج، 2332؛ یکسري(. کودکان رشد، طول در

پیچیدهمهارت فزاینده طور به تنهاي براي را هیجانیاي ظیم

می دست به هیجاناتشان )آورند همکاران، و (.1003ریژنتیس

هايهیجانیموجودوانعطافايازپاسخدانستناینکهبادسته

حالت پاسخپذیري هیجانیهاي راجانیهمیتوانیم،هاي خود

شویمهماهنگبرايیکموقعیتخاصاهدافمانکنترلکنیموبا

( جان، 1009گروسو به( را هیجانی تنظیم فرضاساسی این

انعطاف یکمکانیزم میمانند تصویر به پاسخ، درپذیر که کشد

پاسخنتیجه تغییردر شانمطابقباهايهیجانیيآنافرادآماده

 شوندیمموقعیت جنبه. تنظیمدیگر روي بر تحقیق مثبت ي

تنجانیه بین که است ارتباطی ی فرایندهايجانیهظیم و ی

 و نقششناختی است، مهم آن دانستن ویژه طور به که آنچه

 میجانیهتنظیم تحصیلی موقعیت در باشدی کلی،. طور به
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یدرارتباطباعملکردجانیهمطالعاتبهنقشمهمومثبتتنظیم

؛ریچاردزوگروس،1009گروسوجان،)دکننتحصیلیتأکیدمی

1000 يهاتفاوتظاهراًکندکهبیانمی1001سالگروسدر(.

يتفاوتجنسیتیآشکاريدرپاسخهیجانیوجودداردکهنتیجه

واکنش نتیجهدر بلکه نیست فوري پذیري در تفاوت تنظیمي

يهیجانیاولیههاواکنشيهیجانیتابعیازهاپاسخ.یاستجانیه

 .وتنظیمهیجانیپیوستههیجاناتاست

 یجانیهتفاوت جنسیتی در تنظیم 

نقشتفاوت به وابسته هاي جنسیتی -Gender-role)یابی

related انگیزه( ازدر بسیاري با اجتماعی پایگاه و اهداف ها،

هاییکهدرموردتفاوتجنسیتیدرفرایندهايهیجانیوجودداده

استد،دار )مطابق درهاتفاوت.(2391گاتمن، جنسیتی ي

راهبر تنظیم مشروطجانیهدهاي شرایط و هیجانات نوع به ی

شودیم گزارش. زنان مختلف فرهنگ چهار در مثال، عنوان به

تحقیروانزجارنسبت،کهاِعمالکنترلبیشتريبرخشمدهندیم

مردا گزارشنبه نیز مردان و کنترلدهندیمدارند اعمال که

ماتسوموتو)بیشتربرترسوغافلگیريدرخودنسبتبهزناندارند

خنثیقعالوهبراین،زنانزمانیکهدرخل(.2339وهمکاران،

 قرارداشتهباشند، افسرده فکريانتخابهاياستراتژیا ينشخوار

می آزردگی اما Distraction)کنند، حاالت( در که هنگامی را

.(2339همکاران، روستینگو)کنندیمانیتهستند،انتخابعصب

يجنسیتیهاتفاوتتوانندیم،هاازجملهمحرک،عواملشخصیتی

کنترلخشموهاخانم.درتنظیمهیجانیهیجاناتراتعدیلکند

غمبرايحفظدیگرانراگزارشکردند،درحالیکهمردهاتالش

کنتر حفظ براي جلوگیرلکردند و از فرديهاواکنشي ریغ ي

کننتیحما گزارش را ت)دی همکاران، و و1009یمرس زمان ؛

 وجودوضعاعتقاداتومالحظات(2339شیپمن، با اینحال، با

 مورد شواهدتجربیدر بخشینظمريجنسیتیدهاتفاوتروانی،

است هیجانیگوناگون )پاسخ همکاران، فوجیتا1002برادلیو ؛

سندوی و دینر 2332ک، وود، و گراسمن لبووي2339؛ ویف-؛

نیزهاافته،وی(2339؛سیدلیتزودینر،1009لوملهیوهمکاران،

هیجانیعدمبریمبن تنظیم تفاوتدر يهیجانیهاپاسخوجود

لیبرزونوتیلور،)وجوددارد نتایجتحقیقات(.1009ویجر،فان،

اخیر خصوص در پیشرفت کماکان تفاوتتحصیلی هايمؤید

درپژوهشخودبهایننتیجه1003،درسالشرد.جنسیتیاست

که معنرسید طور به دختر ازادانشجویان بهتري عملکرد داري

هايارزشیابیتحصیلیدارند،همتایانپسرشاندرهریکازمالک

جنسیتتفاوت و حسبتعهد بر میانگینپیشرفتتحصیلینیز

يدیگرينیزبیانگروجودتفاوتهاپژوهش.داريداشتهاستمعنا

ینیلمز؛1003،ملووورل)جنسیتیبهنفعجنسمؤنثبودهاست

؛بهنقلازرستگارخالد،1001،آندرسوآداموتی؛1003،وسانگر

هايپژوهشیموجودهنوزپژوهشیکهاتوجهبهپیشینهب(.1020

 توجه با را تحصیلی عملکرد مشکالتدرتفاوتجنسیتیدر به

 جانیهتنظیم چشم به باشد داده قرار بررسی مورد .خوردینمی

هدفنیبنابرا حاضرپژوهشاصلی ايواسطهنقشبررسی

نظم در هیجانیمشکالت يرابطهبربخشی عملکردوجنسیت

ازتحصیلیعملکردبرجنسیتمستقیمغیراثر)باشدیمتحصیلی

طریق تنظیم در یجانیهمشکالت پژوهشنیز( فرعی اهداف و

یجانیهتنظیمتغییرپذیريدرجنسیتیيهاتفاوتبررسیشامل

 مستقیماثرو تنظیم در تحصیلیعملکردبریجانیهمشکالت

هايزیرگوییبهپرسشلذادراینپژوهشبهدنبالپاسخ.باشدیم

:هستیم

دآیابیندخترانوپسرانازنظرمتغیرهايپژوهشتفاوتوجو-2

دارد؟

واسطه-1 نقش هیجان، تنظیم در اشکال پیشآیا در بینیاي

پیشرفتتحصیلیازرويجنسیتدارد؟

 روشمواد و 
  اجرا روش و نمونه جامعه،

توصیفی     نوع از است_روشپژوهشحاضر تحلیلی يجامعه.

کلیه از است عبارت پژوهش پسرآماري و دختر دانشجویان ي

2930-2993دانشگاهشیرازکهدرسالتحصیلیکارشناسیارشد

تحصیلبودهمشغول اندبه شامل. دانشجو9100 اینجامعه نفر

دختر2350وپسر2150) باشدمی( نمونه. ازحجم استفاده با

انتخابشد(پسر213دخترو211)نفر953جدولمورگان با.

دراینتوجهبهمساوينبودنتعداددانشجویاندرهردانشک ده،

بنديشدهیاوابستهبهگیريتصادفیطبقهپژوهشازروشنمونه

دراینروشباتوجهبهنسبتحجمهر.حجمجامعهاستفادهشد

.شودبخشجامعهبهکلجامعهتعدادیاحجمهرخوشهمعینمی

 پسران سنی 13میانگین معیار انحراف با است،9سال سال

انحرافاستانداردسال15انهمچنینمیانگینسنیدختر 1 با

.سالاست
اینمقیاس (:DERS)بخشی هیجانی مقیاس مشكالت در نظم

تدوینمؤلفانپردازيگراتزوروئمر،توسطهمینمفهوماساسبر

 مؤلفانمتعدداین گفتگوهاي اساس بر مقیاس این هايگزینه.شد

 مقـیاس.شد انتخاب هیجان بخشینظم متون با آشنا باهمکاران

 ايگویه 22 مـقیاس یـک بخشیهیـجاندرنظـم دشـواري اولیـه

 هیجانی بخشینظم در دشواري ارزیابی براي که یبودگزارشخود

.شد بالینیتدوین لحاظ از

هـیافتمیمـظارتعـانت یاسـمقدادنقراروـگـزوروئمرباالـگرات

  generalized Expectancy for Negative)هیجانی

Mood)،(NMR،2330،کاتانزاروومیرنز)دستبهتدویناین

هیجانات بخشیمـنظ در واريـدش ارزیابیظورـمنبه .مقیاسزدند
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 بخشیهیجانینظم راهبردهاي هنگامیکه) آشفتگی دوران ظرف

 NMR مشابهDERSعبارات از ،بسیاري(باشند ضروري و الزم

  شوندمی شروع «منناراحتهستم که هنگامی»با گذارينمره.

ايدرجه5بنديلیکرتطریقیکدرجههادراینمقیاسازگویه

)گیردصورتمی . روئمر، و 1002گراتز رويدو( پژوهشیبر در

.نمونهمجزابهبررسیساختارعاملیورواییاینمقیاسپرداختند

درون همبستگی و عاملی تحلیل نتایج توجه با پژوهشگران این

 و مقیاس کل با آن پایین همبستگیخاطربه یهراگو ها،یکآیتم

 حذف عامل دو روي دوگانه یا عاملیپایین بار خاطربه یهراگو 2

 هايهیجانیپاسخرشیعدمپذ عامل 3 عاملیوجود تحلیل .کردند

(Nonacceptance of Emotional Responses)مشکل ،

-Difficulties gaging in Goal) دراشتغالبهرفتارهدفمند

Directed Behavior)،تکانه کنترل در  Impulse) مشکل

Control Difficulties)هیجانی آگاهی عدم ، (Lack of 

Emotional Awareness)راهبردهاي به محدود دسترسی ،

هیجانینظم  Limited Access to Emotion) بخشی

Regulation Strategies)وعدموضوحهیجانی (Lack of 

Emotional Clarity ) نمود تأیید گر)را روئمر، و (.1002اتز

 از اینمقیاس که است آن از حاکی پژوهشنیاهمچنیننتایج

اسیمقریز شش هر.است برخوردار(39/0)باالیی درونی همسانی

DERSدارند90/0 باالي کرونباخ آلفاي  DERS همچنین.

پرسشنامهNMRسمقیا با معناداري همبستگی همچنین  و

 The acceptance and action) عمل و پذیرش

questionnaire)،(،2333هیز) در(.1002گراتزوروئمر،)دارد

ایرانضریبپایاییاینمقیاسبراساسآلفايکرونباخدرپژوهش

.استآمدهدستبه31/0(2993عزیزي،میرزاییوشمس،)

قبلترممعدلاساسبریلیتحصشرفتیپ :یلیتحص شرفتیپ

معدلبتواننکهیامنظوربهوشودیممحاسبهانیدانشجو

ينمرهایمعدل،کردسهیمقامختلفهايرشتهدرراانیدانشجو

.شودیمZينمرهبهلیتبدرشتههردرهاآن

  ها افتهی
ذکرشده(2)درجدولجنسدودرتحصیلیعملکردویجانیهيکلوابعادمشکالتدرتنظیمنمرهوواریانساستانداردانحرافومیانگین

.است

 يپژوهشمتغیرهامربوطبهاطالعاتتوصیفی(:2)جدول 

 واریانس انحراف استاندارد میانگین متغیرهای پژوهش

 25/6 52/6 36/63 پیشرفت تحصیلی

35/75 یجانیهنمره کل مشکالت در تنظیم   09/67  625 
ی 

جان
هی

م 
ظی

 تن
در

ت 
ال

شک
د م

عا
اب

ن
جا

هی
 

29/66 ی هیجانیها پاسخعدم پذیرش   26/2  09/69  

79/60 هدفمندمشکل در اشتغال به رفتار   93/2  65/0  

79/60 هامشکل در کنترل تکانه  69/0  09/67  

29/62 عدم آگاهی از هیجانات  79/6  25/60  

52/67 یجانیهدستیابی محدود به راهبردهای تنظیم   39/3  09/06  

55/69 ضعف در وضوح هیجانی  22/6  22/65  

.استشدهآورده1جدولدرنتایج.شدمحاسبهیکدیگرباهاآنصفرمرتبههمبستگیپژوهشمتغیرهاييرابطهچگونگیبررسیمنظوربه

 ماتریسهمبستگیمتغیرهايپژوهش (:1)جدول 
 0 7 5 3 2 0 6 5 6 متغیرها

 - - - - - - - - - نسیتج( 6)

57/9 یشرفت تحصیلیپ( 5) ** - - - - - - - - 

-62/9 یجانیهنمره کل مشکالت در تنظیم ( 6) ** 60/9- ** - - - - - - - 

-65/9 ی هیجانیها پاسخدم پذیرش ع( 0) ** 65/9- ** 76/9 ** - - - - - - 

-90/9 هدفمندشکل در اشتغال به رفتار م( 2)  62/9- ** 32/9 ** 03/9 ** - - - - - 

-90/9 شکل در کنترل تکانه هام( 3)  92/9-  53/9 ** 20/9 ** 25/9 ** - - - - 

-60/9 دم آگاهی از هیجاناتع( 5) ** 93/9-  52/9 ** 96/9  93/9-  69/9-  - - - 

-97/9 ستیابی محدود به راهبرد تنظیم هیجانید( 7)  97/9-  75/9 ** 37/9 ** 39/9 ** 35/9 ** 96/9-  - - 

-66/9 عف در وضوح هیجانیض( 0) * 95/9-  33/9 ** 05/9 ** 67/9 ** 66/9 ** 09/9 ** 05/9 ** - 

* p < 05/0  

** p < 02/0
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رابطه بررسی ودر هیجانی تنظیم در مشکالت با جنسیت ي

يمثبتینعملکردتحصیلیوجنسیترابطهبعملکردتحصیلی

دار جود معناداريو و =19/0R)د نشان( يعملکرددهندهکه

خانم در باالتر تحصیلی باشدیمها و بارابطه؛ جنسیت ي

استيمنفیومعناداريهیجانینیزرابطهمیتنظمشکالتدر

(25/0-R= دارايمشکالتدرهاخانمکهبیانگرایناستکه(

يمنفیدراینرابطه.دنباشیمازآقایانترنییپاتنظیمهیجانی

 مشاهده نیز هیجانی تنظیم در مشکالت اماشودیمابعاد ،

تنظیمدارتنهادرسهبعدازششبعدمشکالتدريمعنارابطه

جانیه مشاهده شودیمی پذیرشعبعد. هیجانیهاپاسخدم ي

(21/0-R=) جاناتیهازیآگاهعدم(22/0-R=) درضعف

بابررسیتفاوتجنسیتیرابطهدر(.=R-22/0)یجانیهوضوح

تنظیم در مشکالت و تحصیلی عملکرد در پسر و دختر بین

آزمون از استفاده tهیجانیبا تحلیلهاآنمستقلنمره مورد

.شودیممشاهده(9)يهکهنتایجآندرجدولشمارگرفتقرار

آزمون:4جدول    ـنگیـمیانيسهـقایـمرايـبقلـمستتی

پژوهشمتغیرهايحسببرپسرانودخترانهاينمره
 t p پسران دختران متغیرهای پژوهش

 996/9 -6/2 69/63 65 پیشرفت تحصیلی

 993/9 79/5 67/09 72 یجانیهنمره کل مشکالت در تنظیم 

د 
عا

اب
در

ت 
ال

شک
م

 

 
م 

ظی
تن

یه
جان

 ی

 995/9 67/6 09/60 23/65 ی هیجانیها پاسخعدم پذیرش 

 N.S 09/9 62 59/60 هدفمندمشکل در اشتغال به رفتار 

 N.S 75/9 62 39/60 اهمشکل در کنترل تکانه

 997/9 35/5 63 62 عدم آگاهی از هیجانات

 N.S 36/6 79/67 35/65 یجانیهدستیابی محدود به راهبردهای تنظیم 

 996/9 -90/2 59/66 63/69 ضعف در وضوح هیجانی

             N.S= not significant 
 آزمون از آمده دست به میtنتایج درنشان که دهد

نمره تنظیممتغیرهايپیشرفتتحصیلیو يکلمشکالتدر

 داردهیجانی وجود پسران و دختران میان معناداري .تفاوت

عدم بعد نیز هیجانی تنظیم در مشکالت ابعاد در همچنین

پذیرشپاسخ هیجاناتو آگاهیاز درضعفهايهیجانیعدم

داردجانیهوضوح وجود معنادار تفاوت نیز ی نمره. که طوري

هدرباشدوچنانکپیشرفتتحصیلیدخترانباالترازپسرانمی

 تنظیمنمرهشودیمجدولمشاهده مشکالتدر يدختراندر

نمره از هیجان پسران نقشبراي.تاسترنییپاي بررسی

يبینجنسیتوايمشکالتدرتنظیمهیجاندررابطهواسطه

مراتبیسلسلهصورتبهچندگانهرگرسیونازعملکردتحصیلی

این.شداستفاده(2393،کنیوبارون)مراحلبامطابقهمزمان

ازنداعبارتمراحل تحصیلیهمزمانرگرسیون-2: پیشرفت

جنسیتروي همزمانرگرسیون-1. تحصیلی رويپیشرفت

.مشکالتدرتنظیمهیجانیهیجان

همزمانرگرسیون-9 تحصیلی وجنسیتيروپیشرفت

.یجانیهمشکالتدرتنظیم

ازجنسیترگرسیونضرایبچنانچه.سهویکيمرحلهمقایسه-2

تدرمشکالايواسطهنقشازنشانیابدکاهشسهبهیکيمرحله

.استعملکردتحصیلیوجنسیتمتغیربینتنظیمهیجانیهیجان

موردمدلنتایجبرازندگیبررسیبرايمذکورمراحلبرعالوه

شداستفاده(5/9شیرایو)لیزرلافزارنرمازپژوهش ذکرایننکته.

برايجنسزنوکد(2)دکهادادهکهبرايکدگذاريجهتتحلیل

(0 است( نظرگرفتهشده برايجنسمرددر را همزمانرگرسیون.

ضرایبصورتبه2يشمارهنموداردرجنسیترويعملکردتحصیلی

.استشدهآورده(بتا)استاندارد

تحصیلیرگرسیون-2نمودار شماره  تجنسیرويعملکرد

(2مرحله)


R=0/30; R2=0/09; P<0/001 

 رگرسیون نتایج در همشکالت در روي یجانیتنظیم  جنسیت

.استشدهدادهنشان(بتا)مسیرضرایبصورتبه1يشمارهنمودار

جنسیت،کهاستآننشانگر1يشمارهنموداردرمسیرضرایب

معنايکنندهینیبشیپ و دارمنفی تنظیم در یجانیهمشکالت

.باشدیم

 روي یجانیتنظیمهمشکالتدر رگرسیون نتایج-1نمودار شماره 

(1مرحله)تجنسی


R=-0/15 R2=0/023; P<0/006 



مشکالتدرتنظیموتیجنسرويعملکردتحصیلیرگرسیوننتایج

استشدههئارا9يشمارهنموداردریجانیه ،مرحلهاینازهدف.

جنسیتکنترلبایجانیهمشکالتدرتنظیمايواسطهنقشتعیین

.است

وتیجنسرويعملکردتحصیلیرگرسیوننتایج-4نمودار شماره 

(9مرحله)یجانیهمشکالتدرتنظیم




R=0/28; R2=0/8; P<0/001 



مقایسهبهچهاریکمرحلهازجنسیتمسیرضرایببعديمرحلهدر

بهجنسیتازمستقیممسیرهايضرایبداریمعنکاهشباوشد

شرایطایـجادشدهنشــانگرنقـشاینومراهبودـهعملکردتحصیلی
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يبینجنسیتسهمیمشکالتدرتنظیمهیجاندررابطه

 تحصیلی عملکرد باشدیمو نموداردرنهایی،نتایج.

لیزرل،افزارنرمازاستفادهبا.استشدهآورده2يشماره

 ,AGFIيهاشاخصوشدبررسیمذکورمدلبرازندگی

GFI, RFITکهبود31/0،30/0،93/0:بابرابرترتیببه

غیرریتأثخصوصدر.دهدیمراگزارشیمطلوببرازندگی

تحصیلیبرجنسیتمستقیم بهجنسیتمسیر)عملکرد

تحصیلی طریقازعملکرد در همشکالت ،(یجانیتنظیم

اثرغیرمستقیمجنسیت.گردیدضربهمدرمسیرضرایب

 .باشدیم(25/0 ×-22/0)01/0تحصیلیبرابرعملکردبر

نمره-3 هنمودار شمار براي نهایی مسیر کلضرایب ي

 یجانیهمشکالتدرتنظیم


واسطه نقش بررسی تنظیمبراي در مشکالت ابعاد اي

يبینمتغیرجنسیتوپیشرفتتحصیلیهیجاندررابطه

هايمربوطبهاینرابطهآوردهشدهاستآماره2درجدول

 :کهبهقرارزیراست

 رگرسیونهمزمانمتغیرهايپژوهش(:3)جدول 



درنبودند،دارمعناکهمسیرهاییحذفبانهایی،نتایج

.استشدهآورده5يشمارهنمودار

عدم-3 يهنمودار شمار بعد براي نهایی مسیر ضرایب

يهیجانیهاپاسخپذیرش


یبرازندگ،(5/9 ویرایش،)لیزرلافزارنرمازاستفادهبا

هاشاخصوشدبررسیمذکورمدل GFIي ،AGFI،

RFITازنشانکه.بود31/0،35/0،32/0:برابرترتیببه

داشتمدلمطلوببرازندگی غیرریتأثخصوصدر.

تحصیلیبرجنسیتمستقیم بهجنسیتمسیر)عملکرد

تحصیلی طریقازعملکرد در همشکالت (یجانیتنظیم

مستقیمکهگردیدضربهمدرمسیرضرایب غیر اثر

 عملکردبرجنسیت برابر (-21/0 -29/0)09/0تحصیلی

 .باشدیم

 بحث 

عملکرددریتیجنستفاوتیبررس هدفپژوهشحاضر

هدرمشکالتبهتوجهبایلیتحص هیجانی جانیتنظیم

نتایجپژوهشحاضرنشانگروجودتفاوتجنسیتی.باشدمی

می تحصیلی پیشرفت پیشرفتدر که معنا این به باشد؛

البتهایننتایجمورد.باالترازپسراناستتحصیلیدختران

باورندکهنیابرايکه،بهگونهباشدیمتوافقپژوهشگران

پیشرفتتوانیم در جنسیتی پیشافتادن روند هاياین

بیستمقرنآخرربعدرمتفاوتيدورهسهبهاتحصیلیر

نمود پیشرفتدخترانآندرکه10يدهه،تقسیم

پیشرفتکه90يدههبودند،آموزکمیاپایینتحصیلی

30يدههویافتبرابرنسبتیجوانزنانومردانتحصیلی

)افتادندپیشمرداناززنانکه خالد، (1020رستگار

درپژوهش.يمتعدديبراياینپدیدهوجودداردهانییتب

 نظر مد هیجان تنظیم نقش نتایج.گرفتقرارحاضر

مشکالتنظرازجنسدوبینکهدادنشانحاضرپژوهش

وجوددارمعناتفاوتیلیتحصعملکردوتنظیمهیجانیدر

دارد نشانخاطرمستقل تیآزموننتایجدیگر،عبارتبه.

ازجنسیتمتغیرتنظیمهیجانیيمطالعهدرکه ساخت

استبرخوردارايویژهاهمیت در. نتایجیکه به توجه با

9)جدول است،( تنظیمنمرهخالصهشده يمشکالتدر

دختران ترنییپاهیجانیدر پسرها ابعاباشدیماز در دو

و يهیجانی،عدمآگاهیازهیجاناتهاپاسخعدمپذیرش

داريبیندختروپسریتفاوتمعناجانیهوضوحدرضعف

يدختراندراینايکهنمرهمعناداروجوددارد،بهگونه

است،یعنیدراینسهبعددخترانترنییپاابعادازپسران

امادرسه.نسبتبهپسرانداراياشکاالتکمتريهستند

یعنی دیگر کردندرمشکل بعد  هدفمند،رفتاردنبال

يراهبردهابهمحدودیابیدستو هاتکانهکنترلدرمشکل

 هیجانی معناتنظیم تفاوت این باشدینمدار هايیافته.

جنسی تفاوت وجود تنظیمپژوهش، در مشکالت در تی

می تأیید را کندهیجانی پژوهش. با حاضر هاينتایج

النگ) و ساباتینللی، کدیسپوتی، فوجیتا1002برادلی،  ؛

 سندویک، و 2332دینر وود، و گراسمن ؛2339؛

؛سیـدلیتزو1009ویـفلومـلهی،جین،وهچیـنز،-لبووي

پژوهش2339دینـر، با و هايهمسو لیبرزونویجر، فان،

نشان(1009و تنظیمهیجانیرا کهعدموجودتفاوتدر

ظیمـدرتناوتـودتفـدموجـکهع(1009تیلورند،ـدهمی

           F               P متغیرها

                               

R R
2 β t P 

 996/9 29/0 56/9 69/9 65/9 996/9 76/2 جنسیت

عدم پذیرش 

 هیجانی های پاسخ

67/9- 62/5- 95/9 

مشکل در اشتغال 

 به رفتار هدفمند

65/9 -06/5- 96/9 

مشکل در کنترل 

 هاتکانه

95/9 90/6 N.S 

عدم آگاهی از 

 هیجانات

95/9- 05/9- N.S 

محدود به  دستیابی

 تنظیم هیجانی

90/9 66/6- N.S 

ضعف در وضوح 

 عواطف

96/9 55/9 N.S 
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می نشان را هیجانی باشدمیناهمسودهند، نتایج. اما

گونه به حاضر پیشینهپژوهش از برخی خالف هاياي

پژوهشاست باتوجهبهاینکهپژوهشگرانوجودتفاوت.

 از یکی را هیجانی پاسخ در باورهاينیتريقوجنسیتی

 جنسیتی )دانندیمقالبی مارتین، فیشر،2332فابسو ؛

2339 وود، و گراسمن 2339؛ همکاران، هسو ؛1000؛

دیوین و کلتنر، هاید، و1000پلنت، فیشر تیمرس، ؛

 1009منستاد، افراد(. زنان، ترمسنمردانو وترجوانو ،

زمینه از طیفوسیعی از افراد برهمچنین فرهنگی، هاي

هیجانی زنان که باورند این هستند مردان از و)تر بِلک

هسو؛2390؛بیرنباوم،نسانچوک،وکرولل،2393اسنل،

اینباور،بههاپژوهشحتیدربرخیاز(.1000همکاران،

است شده رفتاريهیجاناتمشاهده ظهور خاصدر طور

( مارتین، 2332فابسو بانجی، لفرانسو 2331؛ نیبد(.

گونهکهدرسراسراجزايمختلفهیجانات،ازجملهشدت

است )تجربههیجانیظاهرشده جانسونو1000فیشر، ؛

شولم 2399ن، همکاران، و پلنت رابینسون،1000؛ ؛

نتایجپژوهشحاضرگویاياین(.2339جانسون،وشیلدز،

دارايمشکالتکمتريدرتنظیمهیجانیدخترهااستکه

،شودیمدیده(9)لچنانکهدرجدو،دهیجاناتشانهستن

نمره دخترانمیانگین در هیجانی تنظیم در مشکالت ي

يهاپاسخعدمپذیرشدباشدودرابعاامیازپسرهترنییپا

یجانیهوضوحدرضعف و هیجانی،عدمآگاهیازهیجانات

يايکهنمرهداراست،بهگونهتفاوتبیندختروپسرمعنا

است،یعنیدراینترنییپادختراندراینابعادازپسران

پسرانداراياشکاالتکمتري دختراننسبتبه بعد سه

گابریلی،).هستند و گروس بونگ، (1001اوچسنر،

رقمیفرهنگيفشارها جنسیتی تفاوت طریق از که

نهایتخورد،یم در هیجاناتو بروز تفاوتدر مسؤول را

هیجانیمی میتنظیم بیان و اینموضوعدانند، که کنند

میتنظدریتیجنسيهاتفاوتباشدکهآورتعجبدیباینم

له،أحلمسراهبردهايازمردانخیبر.دیدهشودهیجانات

بیرونیهیجانمیتنظياستراتژ و،يرفتارسرکوب از،ی

ریدرگوفعاليهاگامبرداشتنگران،یدسرزنشجمله

ورزشمانندیاجتناباییانحرافییهاتیفعالدرشدن

از میزنانبیشتر  وشگلو،یمودرر،يبرود)کننداستفاده

،جانوگراس؛1001،کرامر؛1001،تسیکویسیا – نکاش

1009( 2339،همکارانوماتسوموتو(. پژوهشخود( در

کنترلاعمالزنانمختلففرهنگچهارنشاندادندکهدر

ودارندمردانبهنسبتانزجاروریتحقخشم،بريشتریب

ترسبرشتریبکنترلاعمالکهدهندیمگزارشنیزمردان

توجهبه.ددارنزنانبهنسبتغافلگیريدرخودو پسبا

وهاشهیکلییکهذکرشدعواملفرهنگیبهویژههاپژوهش

 فرهنگی تنظیمتواندیمفشارهاي در جنسیتی تفاوت

 دهریتحتتأثهیجانیرا قرار مسیرتحلیلنتایج.دخود

نقشواسطه نیبجانیهیجانیهمیتنظدرمشکالتاي

تأییدجنسیتریمتغ تحصیلیرا عملکرد نتایج.کندیمو

کلاثروغیرمستقیماثرکهدادنشاننیزمسیرتحلیل

تنظیمنمرهطریقازجنسیتمتغیر در مشکالت کل ي

گونهباست،معنادارتحصیلیعملکردبرهیجانی ايکهه

یدرپسراننسبتبهجانیهباالتربودنمشکالتدرتنظیم

خشیازتفاوتدرعملکردتحصیلیبینبتواندیمدختران

ددارتبیینکندوباتوجهبهابعادوجنسرابهصورتیمعنا

يهاپاسخبعدعدمپذیرشامشکالتدرتنظیمهیجانیتنه

هیجانینقشواسطه تحصیلیازنیبشیپايدر یعملکرد

داش جنسیت متغیر تطریق کلمرهن. دري مشکالت

عملکردتحصیلیداردبهيارابطهتنظیمهیجانی منفیبا

تنظیمهیجانیعملکردگونه افزایشمشکالتدر ايکهبا

باتوجهبهابعادمشکالت.کندیمتحصیلینیزکاهشپیدا

يهیجانیومشکلهاپاسخدرتنظیمهیجانی،عدمپذیرش

داريباايمنفیومعنارابطههدفمنددردنبالنمودنرفتار

بیانگراینهاافتهاینبخشازی.انداشتهدتحصیلیعملکرد

يهیجانیهاپاسخامراستکهوجودمشکالتدرپذیرش

تغییرتواندیم از دوریپذبخشی بین تحصیلی عملکرد ي

گروسو)يهاپژوهشباهاافتهاینی.جنسیتراتبیینکند

 (1009جان، ،( وگروس، کهبیانگرنقش(1000ریچاردز

هیج تنظیم راهبردمثبت و درانی هیجانی تنظیم هاي

ارتباطدر.،همسواستباشدیمیوشناختیلیتحصعملکرد

یافته پیشرفتبا از بخشی که این بر مبنی پژوهش ي

ترنییپاتحصیلی را دختران نسبتبه بهتواندیمپسران

پسرانتبیینهاپاسخعدمپذیرشيهواسط يهیجانیدر

ونمود مشکالت داراي پذیرششتریبپسران در ي

هستنهاپاسخ هیجانی دي ،( 2331برودي، به( شواهدي

می استدست امر این مؤید که ازکدهد بیشتر زنان ه

 هیجانی بروز به ازپردازندیممردان برخی همچنین و

 نشان مرداندهدیممطالعات از بیشتر واقع در زنان که

 بروز را بهددهنیمهیجاناتشان را هیجاناتشان واقع در و

می عینی کنترلورندیپذصورتی براي کمتري سعی

).دهندیمهیجانازخودنشان ؛1002برادلیوهمکاران،

؛سیدلیتز1000؛لوکاسوگوم،2332فوجیتاوهمکاران،

 لونسون و سوگر)ازسوییدیگر(.2339ودینر، ،2331)

عمومیبرايمحدودکردنبیانیالیتماکهکنندیمبیان

افزایش با هیجانات بروز کردن پنهان و هیجانات بروز

برايتالشودانندمیارتبـاطیدرناختـشروانبرانگیختی
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خطرمشکالتدرتنظیمتواندیمکنترلدربروزهیجانات،

افزایشدهدیجانیه را پیشنهادهاپژوهشبرخیدیگراز.

يهاپاسخکهتأکیدرويکنترلبهجايپذیرشکنندیم

 راندهایفراتواندیمهیجانی، هیجانی تنظیم زیرین ي

مغشوشکند يهیجانیازچناناهمیتیهاپاسخپذیرش.

تنظیمدرحوزهاستکهبرخیازتعابیرمفهومیبرخوردار

گذاري ارزش و اهمیت پذیرش بر يهاپاسخهیجانی

(.2332 ،نوهمکارا کول)دکننهیجانی،تأکیدمی

 قرارحاضرنیزدرهمینراپژوهشنتایجحاصلاز ستا

پیشینهردیگیم که است این بیانگر وو فرهنگی هاي

تصوراتقالبیحاکمبرجامعهمبنیبرمنفیبودنبروزو

تواندباعثعدمبروزنمایشهیجاناتدرجنسیتمردمی

اشودهیجانات نهایتمنجربهنیو وظهوردر عدمبروز

 پذیرش میهاپاسخعدم مردان در هیجانی شودي در.

 پیشینه3نمودار و حاضر پژوهش از حاصل هاينتایج

این به توجه با استکه شده کشیده تصویر به پژوهشی،

هايفرهنگیکهبهوفوردرتصوراتقالبیوکلیشه،لمد

مردنبایداحساساتش»:فرهنگایرانوجوددارد،همچون

فردتحتتأثیرفشارهاییشودیمموجب ...و «رابیانکند

شودازبراوواردمیکهازجانبمحیطاجتماعیوفرهنگی

هیجانات بیان و درخودداربروز نیز ادامه در و کند ي

 سردرگمیهاپاسخپذیرش و ضعف دچار نیز هیجانی ي

نتایجیافتههايحاضروپیشینهپژوهشی3نمودار.شودمی

ونظريمضامینداراياضرحپژوهشهايیافتهمجموعدر

باشدیمخاصیکاربردي بدیعبهتوجهبانظريلحاظبه.

يهامدلبسطموجباتتحقیقاینپیشنهادي،مدلبودن

نقشبهتوجهنظرنقطهازتنظیمهیجانیزمینهدرموجود

ایننتایجاین،برعالوه.آوردیمفراهم،يجنسیتیهاتفاوت

تنظیمهیجانیپردازانهینظرهايمفروضهبريدییتأبررسی

يرابطهبرمبنی هیجانی تحصیلیباتنظیم عملکردهاي

قرارمطالعهموردتجربیصورتبهاینازپیشتاکهبود،

بودنگرفته حاضر،پژوهشهايیافتهکاربردي،منظراز.

بهخاصتوجهبهراوالدینوتربیتوتعلیماندرکاراندست

برهاتفاوت که اثراتی و هیجانی تنظیم در جنسیتی ي

 دینمایمتوصیهعملکردتحصیلیدارد، حاضرپژوهشدر.

وجینتاپژوهش،صحتودقتت،ینیعجهتدراگرچه

ریساهماننداماآمد،عملبهیفراوانتالشهاافتهی

.ردداوجودییهاتیمحدوددرپژوهشحاضرنیزاهپژوهش

 این جمله عنوانهاتیمحدوداز تحت سنجشپیشرفت

يفردویامعدلينمرهپیشرفتتحصیلیکهدربرگیرنده

 باشدیماو که است جدي محدودیتی تمامریگبانیگر،

هاییاستکهعملکردتحصیلیوپیشرفتراموردپژوهش

داده قرار اندتوجه جایی. زآمِ)همچونپژوهشگرانیکهتا

بهعنوانتنهابایدنرفتراپیش»کهکنندبیانمی(2330

انجاماینکاردیديآموزشینتیجه ازخطراتناشیاز و

بیانکردکههشدارداد هاياگرمدارسوکالسواینرا

 شدت به را درس اینکه دانشبا چقدر وآموزان مهارت

ينگرشایننحوه،ارزیابیکنیم،اندآوردهدستدانشبه

دستدادن از به ارزشمنجر اهدافو تعلیموهايدیگر

«شودیمتربیت پژوهشحاضرتمحدودی. استاین دیگر

انجامبینکه شیراز دانشگاه ارشد کارشناسی دانشجویان

تعمیمدربایدلذا،شده مقاطعهاگروهبهآننتایج در

بهوشودرعایتاحتیاطجانبمختلفتحصیلی توجه با

.دشویمپیشنهاداتینیزارائههاتیمحدوداین

مختلفدیگرنامحققتوسطپژوهشتکرارـ2 مقاطع در

تروباالتررادرهايپایینتواندشاملدورهتحصیلیکهمی

.بربگیرد

گیريتفاوتجنسیتیدريشکلروندونحوهتوانیم-1

مشکالتدرتنظیمهیجانیرادرسنینمختلفوباتوجه

.مختلفجامعهموردتوجهقراردادهايبهفرهنگ

دربسیاريازتحقیقاتانجامشدهبهنقشجنسیتبه-9

ونتایججانبیپژوهشتوجهشدهاستودرهاافتهصورتی

وهاپژوهش جنسیت به ویژه و خاص طور به اندکی ي

به،اساسیپرداختهشدهطوربهتفاوتجنسیتی توجه با

 است الزم امر وهویژتوجهاین جنسیت نقش به اي

روشنهاتفاوت براي و شود جنسیتی شدني منابعتر

سایر حتی و تحصیلی عملکرد در که جنسیتی تفاوت

هامالک سالمتروانمشاهده الزمشودیميپیشرفتو ،

یودیگرمتغیرهاشناختروانهاياستکهنقشسایرسازه

اهمال)ومفاهیمتعلیموتربیتمانندمتغیرهايانگیزشی

تحصیلی، فرسودگی سازي، ناتوان خود تحصیلی، کاري

وهیجانو...(نیازهاياساسی،خودکنترلی،خودکارآمدي

شادکامیامتحاناضطراب)عاطفه متغیر(، هايشناختیو،

 هیجا)فراشناختی شناختی هیجانی سبکتنظیم هاينی،

آوري،عزتنفسوتاب)هايمثبتوویژگی...(یادگیريو

.موردبررسیقرارگیرد...(

یجانیهشدنتفاوتجنسیتیدرتنظیمترروشنبراي-2

 وشودیمپیشنهاد قالبی باورهاي نقش با ارتباط در

درکلیشه جنسیتی تفاوت گیري شکل در فرهنگی هاي

.انجامگیردايکیفیههیجانیپژوهشمیتنظ
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Abstract: The aim of this study was to investigate the meditational role of problems of 

emotional adjustment in predicting academic achievement through sexual differences. 

Participants included 356 MA students (177 female and 179 male) from different 

faculties of Shiraz University who were chosen by stratified random sampling method. 

Research instrument was Difficulties in Emotion Regulation Scale. difficulties scale in 

emotion regulation  ( Data analyzing was done by Pearson correlation coefficient and to 

calculate path analysis, multiple regression based on Baron and Kenny’s (1986) steps 

and LISREL software (Ver. 8.5) were used too. Results showed that there was a 

difference between genders in academic achievement and difficulties in emotional 

regulation behalf of females. Moreover, the meditational role of difficulties in 

emotional regulation was confirmed to predict academic achievement. 
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