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شریفی و همكاران

مقدمه
پژوهشها به تغییرپذیري

امروزه حجم قابل مالحظهاي از 
یهاي هیجانی،
پیامدهاي تحصیلی دانشجویان با تأکید بر ویژگ 
شخصیتیوانگیزشیپرداختهشدهاستوازسوییبرايگسترش
محدودهي تبیین در تغییرپذیري عملکرد تحصیلی ،باید نقش
متغیرهايمستقلازتواناییرابیشازپیشموردتوجهقرارداد
(شکريوهمکاران1009،؛شریفیاردانی.)1022،درحالحاضر
عواملمختلفمؤثربرپیشرفتتحصیلیمانندسبکهايیادگیري
(،)Learning Stylesانگیزش(،)Motivationپایگاهاقتصادي
واجتماعیدرپژوهشهايمتعدديمطرحشدهاست(النسبريو
همکاران.)1002،نظمبخشیهیجانیعاملدیگرياستکهاخیراً
عالقهمند
محققان به بررسی نقش آن در پیامدهاي تحصیلی  
شدهاند (تایسون و همکاران .)1003 ،تنظیم هیجانی ،توانایی

کنترل هیجانها بر حسب سطح برانگیختگی و شدت آنها می-
باشد(سارنی.)2330،
تنظیم هیجانی ( )Emotion Regulationشامل
استراتژيهايرفتاري،شناختی،توجهوهیجانیبرايازبینبردن،

یباشد و همچنین با
حفظ و یا تغییر تجربه یا بروز هیجانی م 
سمهاي
استراتژيهاي مقابلهاي ( )Coping Strategiesو مکانی 

دفاعی( )Defense Mechanismsنیزدرارتباطاست(اکسنر
وگروس.)1005،تنظیمهیجانیشاملتواناییکنترلهیجانهابر
سطحبرانگیختگیوشدتآنهامیباشد(سارنی)2330،و

حسب
دربرگیرنده يفرایندهايدرونیوبیرونیاستکهمسؤولکنترل،
ارزیابیواصالحواکنشهايهیجانی،بهویژهشدتوخصوصیات
خلقی ،که براي دستیابی به هدف فرد الزم است (تامپسون،
 .)2332ازایندیدگاهمیتواننتیجهگرفتکهدستیابیبههدف،
خصوصیت اصلی در تنظیم هیجانی است .معموالً پاسخهاي
هیجانیبهخوبیبهماکمکمیکنندوانطباقیهستندوتمایل
دارندکهباتجربیاتمادریکراستاقراربگیرند(گروس.)2339،
ياندیشههایی ()Ideasاستکهمردمبراي

اینسازه دربرگیرنده

کنترل فرآیندهاي عاطفی مطابق با فشارهاي فرهنگی ،نمایـش
نقـشها ( ،)Display Rulesکـلیـشـههـا ( )Stereotypesو
عدم تعادل قدرت ،پایگاه اقتصادي اجتماعی ،مورد توجه قرار
میدهند ویامطابقباعواملمربوطبهشخصیت(،ساختار خود،

انگیزهها ،درگیريها و اهداف) ،با یک هدف اصلی که اجتناب از

یباشد (کرامر  ،1001ماتسوموتو،
اثرات ناخوشایند است ،م 
تیاکوچی ،اندایانی ،کوزنتسوا و کروپ  .)2339هنگامی که
پاسخهايهیجانیمتناسبباشرایطکنونیویاسازگارباموفقیت
به دست آمده در موقعیت نباشد ،افراد عموماً سعی میکنند که
ویاپاسخهايهیجانیشانراتنظیمکنند.اینتالش

مداخلهکنند
براي پاسخهاي هیجانی میتواند ،هم خودکار باشد و هم کنترل
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شده،همچنینمیتوانددراَعمالهشیاروناهشیارفردتظاهرپیدا
کند(گروس.)2339،افرادممکناستبهدالیلشخصیهنگامی
که هیجاناتشان را دردناک و آسیبزا بیابند ،براي تنظیم
آنها
هیجاناتشان برانگیخته شوند (نیدنتالو همکاران .)1005 ،

همچنینممکناستبهوسیلهيپاسخهاياجتماعیبرايتنظیم
هیجاناتشان برانگیخته شوند ،چنانچه که آنها معتقد باشند که
هیجانات،کارکرديمنفیبرايروابطشانبادیگراندارد،یابروز
آنها در حقوق اجتماعی ( )Social Customsو هنجارهایشان
()Normsتداخلایجادکردهاست(نیدنتالوهمکاران.)1005،
در حال حاضر دو دیدگاه غالب در ارتباط با نشان دادن
رفتارهاي مرتبط با تنظیم هیجانی وجود دارد .یک دیدگاه ،که
روانشناسان رشد ( )Developmental Psychologistsاز آن
حمایت میکنند .با توجه به این رویکرد ساختهاي نظمبخشی
هیجانی ( )Constructs Emotion Regulationهمچون
فرایندياستکهدردورانکودکیرشدمیکند،وتغییرمیکند
همچنانکهکودکانکارکردهايشناختیپیشرفته( Advanced
میکنند،دانشدرمورد
)Cognitive Functioningراکسب  
تجارب هیجانی را نیز به دست میآورند .دیدگاه دوم ،ریشه در
تئوريهايشخصیتوروانشناسیاجتماعیدارد.تنظیمهیجانیرا
به عنوان سیاههاي ( )Indexاز تفاوتهاي فردي در تمایل به
کنترلتجاربهیجانیتعریفمیکند.

تنظیمهیجانی،مهارتیضروريبرايرشداجتماعیاست؛وبا
تواناییهاییمانندتواناییکودکانبرايکنترلهیجانهاییکهبه

جنبههايچندگانهکارکردياجتماعی( Multiple Aspects of
)Social Functioningمرتبطاست.تنظیمهیجانیبهعنوان
فراین دي است که فرایندهاي روانی همچون توجه و فرایندهاي
شناختی  رابهخوبیفرایندهاياجتماعیهمچونرقابتاجتماعی
و روابط بین همساالن را سازماندهی میکند (کول ،مارتین و
دنیس1002 ،؛ داج .)2332 ،در طول رشد ،کودکان یک سري
مهارتهاي به طور فزاینده پیچیدهاي را براي تنظیم هیجانی
هیجاناتشان به دست میآورند (ریژنتیس و همکاران.)1003 ،
ايازپاسخهايهیجانیموجودوانعطاف

دانستناینکهبادسته
یتوانیم هیجان خود را
پذیري حالتهاي پاسخهاي هیجانی ،م 
کنترلکنیموبااهدافمانبرايیکموقعیتخاصهماهنگشویم
(گروس و جان )1009 ،این فرض اساسی تنظیم هیجانی را به
مانند یک مکانیزم انعطافپذیر پاسخ ،به تصویر میکشد که در
يآنافرادآمادهتغییردرپاسخهايهیجانیشانمطابقبا

نتیجه
یشوند .دیگر جنبهي مثبت تحقیق بر روي تنظیم
موقعیت م 
هیجانی ارتباطی است که بین تنظیم هیجانی و فرایندهاي
شناختی و آنچه که به طور ویژه دانستن آن مهم است ،نقش
تنظیم هیجانی در موقعیت تحصیلی میباشد .به طور کلی،
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مطالعاتبهنقشمهمومثبتتنظیمهیجانیدرارتباطباعملکرد
تحصیلیتأکیدمیکنند (گروسوجان1009،؛ریچاردزوگروس،
تفاوتهاي

.)1000گروسدر سال 1001بیانمیکندکهظاهراً 
جنسیتیآشکاريدرپاسخهیجانیوجودداردکهنتیجهيتفاوت
در واکنشپذیري فوري نیست بلکه نتیجهي تفاوت در تنظیم
واکنشهايهیجانیاولیه

پاسخهايهیجانیتابعیاز
هیجانیاست .
وتنظیمهیجانیپیوستههیجاناتاست.
تفاوت جنسیتی در تنظیم هیجانی

تفاوتهاي وابسته به نقشیابی جنسیتی (Gender-role-


 )relatedدر انگیزهها ،اهداف و پایگاه اجتماعی با بسیاري از
دادههاییکهدرموردتفاوتجنسیتیدرفرایندهايهیجانیوجود

تفاوتهاي جنسیتی در

دارد ،مطابق است (گاتمن .)2391 ،
راهبردهاي تنظیم هیجانی به نوع هیجانات و شرایط مشروط
یشود .به عنوان مثال ،در چهار فرهنگ مختلف زنان گزارش
م
یدهندکهاِعمالکنترلبیشتريبرخشم،تحقیروانزجارنسبت
م
یدهند که اعمال کنترل
به مردان دارند و مردان نیز گزارش م 
بیشتربرترسوغافلگیريدرخودنسبتبهزناندارند(ماتسوموتو
وهمکاران.)2339،عالوهبراین،زنانزمانیکهدرخلق خنثی
يهاينشخوارفکريانتخاب
یاافسردهقرارداشتهباشند،استراتژ 
میکنند ،اما آزردگی ( )Distractionرا هنگامی که در حاالت
یکنند(روستینگو همکاران.)2339،
عصبانیتهستند،انتخابم 
تفاوتهايجنسیتی

یتوانند
عواملشخصیتی،ازجملهمحرکها،م 
خانمها کنترلخشمو
درتنظیمهیجانیهیجاناتراتعدیلکند .
غمبرايحفظدیگرانراگزارشکردند،درحالیکهمردهاتالش
واکنشهاي فردي غیر

کردند براي حفظ کنترل و جلوگیري از 
حمایتی را گزارش کنند (تیمرس و همکاران1009 ،؛ زمان و
شیپمن)2339،بااینحال،باوجودوضعاعتقاداتومالحظات
تفاوتهايجنسیتیدر نظمبخشی

روانی،شواهدتجربیدرمورد
پاسخ هیجانی گوناگون است (برادلی و همکاران1002 ،؛ فوجیتا
دینر و سندویک2332 ،؛ گراسمن و وود2339 ،؛ لبووي-ویف
لوملهیوهمکاران1009،؛سیدلیتزودینر،)2339،ویافتههانیز
پاسخهاي هیجانی
مبنی بر عدم وجود تفاوت در تنظیم هیجانی  
).نتایجتحقیقات
وجوددارد(ویجر،فان،لیبرزونوتیلور 1009،
اخیر در خصوص پیشرفت تحصیلی کماکان مؤید تفاوتهاي
جنسیتیاست.شرد،درسال1003درپژوهشخودبهایننتیجه
رسید که دانشجویان دختر به طور معناداري عملکرد بهتري از
همتایانپسرشاندرهریکازمالکهايارزشیابیتحصیلیدارند،

میانگین پیشرفت تحصیلی نیز بر حسب تعهد و جنسیت تفاوت
پژوهشهايدیگرينیزبیانگروجودتفاوت

معناداريداشتهاست.

جنسیتیبهنفعجنسمؤنثبودهاست(ملووورل1003،؛ینیلمز
وسانگر1003،؛آندرسوآداموتی1001،؛بهنقلازرستگارخالد،

.)1020باتوجهبهپیشینههايپژوهشیموجودهنوزپژوهشیکه
تفاوت جنسیتی در عملکرد تحصیلی را با توجه به مشکالت در
یخورد.
تنظیم هیجانی مورد بررسی قرار داده باشد به چشم نم 
بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش واسطهاي
مشکالت در نظمبخشی هیجانی بر رابطهي جنسیت و عملکرد
یباشد(اثرغیرمستقیمجنسیتبرعملکردتحصیلیاز
تحصیلیم 
طریق مشکالت در تنظیم هیجانی) و اهداف فرعی پژوهش نیز
تفاوتهاي جنسیتی در تغییرپذیري تنظیمهیجانی

شاملبررسی 
و اثر مستقیم مشکالت در تنظیم هیجانی بر عملکرد تحصیلی
یباشد.لذادراینپژوهشبهدنبالپاسخگوییبهپرسشهايزیر
م
هستیم:
 -2آیابیندخترانوپسرانازنظرمتغیرهايپژوهشتفاوتوجود
دارد؟
 -1آیا اشکال در تنظیم هیجان ،نقش واسطهاي در پیشبینی
پیشرفتتحصیلیازرويجنسیتدارد؟

مواد و روش
جامعه ،نمونه و روش اجرا

روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی_تحلیلی است .جامعهي
آماري پژوهش عبارت است از کلیهي دانشجویان دختر و پسر
کارشناسیارشددانشگاهشیرازکهدرسالتحصیلی2930-2993
مشغول به تحصیل بودهاند .این جامعه شامل  9100نفر دانشجو
( 2150پسر و  2350دختر) میباشد .حجم نمونه با استفاده از
جدولمورگان 953نفر( 211دخترو 213پسر)انتخابشد.با
توجهبهمساوينبودنتعداددانشجویاندرهردانشکده،دراین
پژوهشازروشنمونهگیريتصادفیطبقهبنديشدهیاوابستهبه
حجمجامعهاستفادهشد.دراینروشباتوجهبهنسبتحجمهر
بخشجامعهبهکلجامعهتعدادیاحجمهرخوشهمعینمیشود.
میانگین سنی پسران  13سال با انحراف معیار  9سال است،
همچنین میانگین سنی دختران  15سال با انحراف استاندارد 1
سالاست.
مقیاس مشكالت در نظمبخشی هیجانی ( :)DERSاینمقیاس
بر اساس مفهومپردازيگراتزوروئمر،توسطهمینمؤلفان تدوین
شد.گزینههاي این مقیاس بر اساس گفتگوهاي متعدداینمؤلفان
باهمکاران آشنا با متون نظمبخشی هیجان انتخاب شد.مقـیاس
اولیـه دشـواري درنظـمبخشیهیـجان یـک مـقیاس  22گویهاي
خودگزارشیبود که براي ارزیابی دشواري در نظمبخشی هیجانی
از لحاظ بالینیتدوین شد.
گراتـزوروئمرباالـگـوقراردادنمقـیاس انتـظارتعـمیمیافتـه
هیجانی ( generalized Expectancy for Negative
،NMR(،)Moodکاتانزاروومیرنز)2330،دستبهتدویناین
مقیاسزدند .بهمنـظورارزیابی دشـواري در نظـمبخشی هیجانات
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)Regulation Strategiesوعدموضوحهیجانی ( Lack of
 )Emotional Clarityرا تأیید نمود (گراتز و روئمر.)1002 ،
همچنیننتایجاین پژوهش حاکی از آن است که اینمقیاس از
همسانی درونی باالیی()0/39برخوردار است.هر شش زیرمقیاس
 DERSآلفاي کرونباخ باالي  0/90دارند .همچنین DERS
همبستگی معناداري با مقیاس  NMRو همچنین پرسشنامه
پذیرش و عمل ( The acceptance and action
(،)questionnaireهیز )2333،دارد(گراتزوروئمر.)1002،در
ایرانضریبپایاییاینمقیاسبراساسآلفايکرونباخدرپژوهش
(عزیزي،میرزاییوشمس0/31)2993،بهدستآمدهاست.
پیشرفت تحصیلی :پیشرفت تحصیلی بر اساس معدل ترم قبل
دانشجویان محاسبه میشود و به منظور اینکه بتوان معدل
دانشجویان را در رشتههاي مختلف مقایسه کرد ،معدل یا نمرهي
آنهادرهررشتهتبدیلبهنمرهيZمیشود.


ظرف دوران آشفتگی (هنگامیکه راهبردهاي نظمبخشیهیجانی
الزم و ضروري باشند)،بسیاري از عباراتDERSمشابه NMR
با «هنگامی که من ناراحت هستم» شروع میشوند .نمرهگذاري
گویههادراینمقیاسازطریقیکدرجهبنديلیکرت 5درجهاي
صورت میگیرد( .گراتز و روئمر )1002 ،در پژوهشی بر روي دو
نمونهمجزابهبررسیساختارعاملیورواییاینمقیاسپرداختند.
این پژوهشگران با توجه نتایج تحلیل عاملی و همبستگی درون
آیتمها،یک گویهرا بهخاطرهمبستگی پایین آن با کل مقیاس و
 2گویهرا بهخاطر بار عاملیپایین یا دوگانه روي دو عامل حذف
کردند .تحلیل عاملیوجود  3عامل عدمپذیرشپاسخهايهیجانی
( ،)Nonacceptance of Emotional Responsesمشکل
دراشتغالبهرفتارهدفمند (gaging in Goal- Difficulties
 ،)Directed Behaviorمشکل در کنترل تکانه ( Impulse
 ،)Control Difficultiesعدم آگاهی هیجانی ( Lack of
 ،)Emotional Awarenessدسترسی محدود به راهبردهاي
نظمبخشی هیجانی ( Limited Access to Emotion

یافتهها
میانگینوانحرافاستانداردوواریانسنمرهيکلوابعادمشکالتدرتنظیمهیجانیوعملکردتحصیلیدردوجنسدرجدول()2ذکرشده
است.
جدول (:)2اطالعاتتوصیفیمربوطبهمتغیرهايپژوهش
متغیرهای پژوهش

هیجان

ابعاد مشکالت در تنظیم هیجانی

میانگین

انحراف استاندارد

واریانس

پیشرفت تحصیلی

63/36

6/52

6/25

نمره کل مشکالت در تنظیم هیجانی

75/35

67/09

625

عدم پذیرش پاسخهای هیجانی

66/29

2/26

69/09

مشکل در اشتغال به رفتار هدفمند

60/79

2/93

0/65

مشکل در کنترل تکانهها

60/79

0/69

67/09

عدم آگاهی از هیجانات

62/29

6/79

60/25

دستیابی محدود به راهبردهای تنظیم هیجانی

67/52

3/39

06/09

ضعف در وضوح هیجانی

69/55

6/22

65/22

آنهابایکدیگرمحاسبهشد.نتایجدرجدول1آوردهشدهاست.
بهمنظوربررسیچگونگیرابطهيمتغیرهايپژوهشهمبستگیمرتبهصفر 
جدول ( :)1ماتریسهمبستگیمتغیرهايپژوهش
5

6

0

2

3

5

7

0

متغیرها

-

-

-

-

-

-

-

-

-

**9/57

-

-

-

-

-

-

-

-

( )6نمره کل مشکالت در تنظیم هیجانی

**-9/62

**-9/60

-

-

-

-

-

-

-

( )0عدم پذیرش پاسخهای هیجانی

**-9/65

**-9/65

**9/76

-

-

-

-

-

-

**

**

( )6جنسیت
( )5پیشرفت تحصیلی

6

-9/62

9/32

**

( )2مشکل در اشتغال به رفتار هدفمند

-9/90

-

-

-

-

-

( )3مشکل در کنترل تکانه ها

-9/90

-9/92

**9/53

**9/20

**9/25

-

-

-

-

9/03

( )5عدم آگاهی از هیجانات

**-9/60

-9/93

**9/52

9/96

-9/93

-9/69

-

-

-

**

**

**

**

( )7دستیابی محدود به راهبرد تنظیم هیجانی

-9/97

-9/97

9/75

9/37

9/39

9/35

-9/96

-

-

( )0ضعف در وضوح هیجانی

*-9/66

-9/95

**9/33

**9/05

**9/67

**9/66

**9/09

**9/05

-

* p <0/05
** p <0/02
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در بررسی رابطهي جنسیت با مشکالت در تنظیم هیجانی و
عملکردتحصیلیبینعملکردتحصیلیوجنسیترابطهيمثبت
و معناداري و جود دارد ( )R=0/19که نشاندهندهي عملکرد
یباشد؛ و رابطهي جنسیت با
تحصیلی باالتر در خانمها م 
مشکالتدرتنظیم هیجانینیزرابطهيمنفیومعناداري است
خانمها دارايمشکالتدر
()R=-0/25کهبیانگرایناستکه 
یباشند.اینرابطهيمنفیدر
نترازآقایانم 
تنظیمهیجانیپایی 
یشود ،اما
ابعاد مشکالت در تنظیم هیجانی نیز مشاهده م 
رابطهيمعنادارتنهادرسهبعدازششبعدمشکالتدرتنظیم
پاسخهاي هیجانی
یشود .بعد عدم پذیرش  
هیجانی مشاهده م 
( )R=-0/21عدم آگاهی از هیجانات ( )R=-0/22ضعف در
وضوح هیجانی(.)R=-0/22دررابطه بابررسیتفاوتجنسیتی
بین دختر و پسر در عملکرد تحصیلی و مشکالت در تنظیم
آنها مورد تحلیل
هیجانی با استفاده از آزمون  tمستقل نمره  
یشود.
قرارگرفتکهنتایجآندرجدولشمارهي()9مشاهدهم 
جدول  :4آزمون تی مستـقل بـراي مـقایـسهي میانـگیـن
نمرههايدخترانوپسرانبرحسبمتغیرهايپژوهش
دختران

پسران

t

p

پیشرفت تحصیلی

65

63/69

-2/6

9/996

نمره کل مشکالت در تنظیم هیجانی

72

09/67

5/79

9/993

عدم پذیرش پاسخهای هیجانی

65/23

60/09

6/67

9/995

مشکل در اشتغال به رفتار هدفمند

60/59

62

9/09

N.S

مشکل در کنترل تکانهها

60/39

62

9/75

N.S

62

63

5/35

9/997

دستیابی محدود به راهبردهای تنظیم هیجانی

65/35

67/79

6/36

N.S

ضعف در وضوح هیجانی

69/63

66/59

-2/90

9/996

متغیرهای پژوهش

تنظیم هیجانی

ابعاد مشکالت در

عدم آگاهی از هیجانات

 -2مقایسه مرحلهي یک و سه .چنانچه ضرایب رگرسیون جنسیت از
مرحلهيیک به سه کاهش یابد نشان از نقش واسطهاي مشکالتدر
تنظیمهیجانیهیجانبینمتغیرجنسیتوعملکردتحصیلیاست.
عالوه بر مراحل مذکور براي بررسی برازندگی نتایج مدل مورد
پژوهش از نرم افزار لیزرل (ویرایش  )9/5استفاده شد.ذکرایننکته
دادهها کد ()2برايجنسزنوکد
کهبرايکدگذاريجهتتحلیل 
()0رابرايجنسمرددرنظرگرفتهشدهاست.رگرسیون همزمان
عملکردتحصیلیرويجنسیتدرنمودارشمارهي2بهصورتضرایب
استاندارد(بتا)آوردهشدهاست.
نمودار شماره  -2رگرسیون عملکرد تحصیلی روي جنسیت
(مرحله)2



R=0/30; R2=0/09; P<0/001
نتایج رگرسیون مشکالت در تنظیم هیجانی روي جنسیت در
نمودارشمارهي  1به صورت ضرایب مسیر (بتا)نشان داده شده است.
ضرایب مسیر در نمودار شمارهي  1نشانگر آن است که جنسیت،
پیشبینیکنندهي منفی و معنادار مشکالت در تنظیم هیجانی
یباشد.
م
نمودار شماره  -1نتایج رگرسیون مشکالتدرتنظیمهیجانی روي
جنسیت(مرحله)1

N.S= not significant

نتایج به دست آمده از آزمون  tنشان میدهد که در
متغیرهاي پیشرفت تحصیلی و نمرهي کل مشکالت در تنظیم
هیجانی تفاوت معناداري میان دختران و پسران وجود دارد.
همچنین در ابعاد مشکالت در تنظیم هیجانی نیز بعد عدم
پذیرش پاسخهاي هیجانی عدم آگاهی از هیجانات و ضعف در
وضوح هیجانی نیز تفاوت معنادار وجود دارد .طوري که نمره
پیشرفتتحصیلیدخترانباالترازپسرانمیباشدوچنانکهدر
یشود نمرهي دختران در مشکالت در تنظیم
جدول مشاهده م 
نتر است .براي بررسی نقش
هیجان از نمرهي پسران پایی 
واسطهايمشکالتدرتنظیمهیجاندررابطهيبینجنسیتو
عملکردتحصیلی از رگرسیون چندگانه به صورت سلسله مراتبی
همزمانمطابقبامراحل(بارونوکنی)2393،استفادهشد.این
مراحل عبارتاند از -2 :رگرسیون همزمان پیشرفت تحصیلی
روي جنسیت -1 .رگرسیون همزمان پیشرفت تحصیلی روي
مشکالتدرتنظیمهیجانیهیجان.
 -9رگرسیون همزمان پیشرفت تحصیلی روي جنسیت و
مشکالتدرتنظیمهیجانی.



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


نتایج رگرسیون عملکردتحصیلی روي جنسیت و مشکالتدرتنظیم
هیجانی در نمودار شمارهي  9ارائه شده است .هدف از این مرحله،
تعیین نقش واسطهاي مشکالتدرتنظیمهیجانیبا کنترل جنسیت
است.
نمودار شماره  -4نتایج رگرسیون عملکردتحصیلی روي جنسیت و
مشکالتدرتنظیمهیجانی(مرحله)9





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

در مرحله بعدي ضرایب مسیر جنسیتاز مرحله یک بهچهار مقایسه
شد و با کاهش معنی دار ضرایب مسیرهاي مستقیم از جنسیت به
عملکردتحصیلیهـمراهبودواینشرایطایـجادشدهنشــانگرنقـش
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شریفی و همكاران
سهمیمشکالتدرتنظیمهیجاندررابطهيبینجنسیت
یباشد .نتایج نهایی ،در نمودار
و عملکرد تحصیلی م 
شمارهي  2آورده شده است .با استفاده از نرمافزار لیزرل،
شاخصهاي  AGFI,

برازندگی مدل مذکور بررسی شد و 
 GFI, RFITبه ترتیب برابر با 0/93،0/30،0/31 :بود که
یدهد .در خصوص تأثیر غیر
برازندگی مطلوبی راگزارشم 
مستقیم جنسیت بر عملکرد تحصیلی (مسیر جنسیت به
عملکرد تحصیلی از طریق مشکالت در تنظیم هیجانی)،
ضرایبمسیردرهمضربگردید.اثرغیرمستقیمجنسیت
یباشد.
برعملکردتحصیلیبرابر)0/25× -0/22(0/01م 
نمودار شماره  -3ضرایب مسیر نهایی براي نمرهي کل
مشکالتدرتنظیمهیجانی


براي بررسی نقش واسطهاي ابعاد مشکالت در تنظیم
هیجاندررابطهيبینمتغیرجنسیتوپیشرفتتحصیلی
درجدول2آمارههايمربوطبهاینرابطهآوردهشدهاست
کهبهقرارزیراست:
جدول (:)3رگرسیونهمزمانمتغیرهايپژوهش
2

R

β

t

P

9 /69

9 /56

0/29

9 /996

- 9 /67

- 5/62

9 /95

- 9 /65

- 5/06

9 /96

مشکل در کنترل

9/95

6/90

N.S

عدم آگاهی از

- 9 /95

- 9 /05

N.S

دستیابی محدود به

9 /90

- 6/66

N.S

ضعف در وضوح

9 /96

9 /55

N.S

متغیرها
جنسیت
عدم پذیرش

F
2/76

P
9 /996

R
9 /65

پاسخهای هیجانی
مشکل در اشتغال
به رفتار هدفمند
تکانهها
هیجانات
تنظیم هیجانی
عواطف



نتایج نهایی ،با حذف مسیرهایی که معنادار نبودند ،در
نمودارشمارهي5آوردهشدهاست.
نمودار شمارهي  -3ضرایب مسیر نهایی براي بعد عدم
پاسخهايهیجانی
پذیرش 



بااستفادهازنرمافزارلیزرل(ویرایش،)9/5 ،برازندگی
شاخصهاي ،AGFI ،GFI

مدل مذکور بررسی شد و 
 RFITبه ترتیب برابر 0/32،0/35،0/31 :بود.که نشان از
برازندگی مطلوب مدل داشت .در خصوص تأثیر غیر
مستقیم جنسیت بر عملکرد تحصیلی (مسیر جنسیت به

عملکرد تحصیلی از طریق مشکالت در تنظیم هیجانی)
ضرایب مسیر در هم ضرب گردید که اثر غیر مستقیم
جنسیت بر عملکرد تحصیلی برابر )-0/21 -0/29(0/09
یباشد.
م

بحث
هدفپژوهشحاضر بررسیتفاوتجنسیتیدرعملکرد
تحصیلی با توجه به مشکالت در تنظیم هیجانی هیجان
میباشد.نتایجپژوهشحاضرنشانگروجودتفاوتجنسیتی
در پیشرفت تحصیلی میباشد؛ به این معنا که پیشرفت
تحصیلیدخترانباالترازپسراناست.البتهایننتایجمورد
یباشد،بهگونهايکهبر این باورندکه
توافقپژوهشگرانم 
یتوان این روند پیش افتادن جنسیتی در پیشرفتهاي
م
تحصیلیرا بهسه دورهي متفاوت در ربع آخر قرن بیستم
تقسیم نمود ،دههي  10که در آن دختران پیشرفت
تحصیلی پایین یا کم آموز بودند ،دههي  90که پیشرفت
دههي30
تحصیلیمردانوزنانجواننسبتیبرابریافتو 
که زنان از مردان پیش افتادند (رستگار خالد)1020 ،
نهايمتعدديبراياینپدیدهوجوددارد.درپژوهش
تبیی 
حاضر نقش تنظیم هیجان مد نظر قرار گرفت .نتایج
پژوهش حاضر نشان داد که بین دو جنس از نظر مشکالت
در تنظیمهیجانیو عملکرد تحصیلی تفاوت معنادار وجود
دارد.به عبارت دیگر ،نتایج آزمون تی مستقل خاطر نشان
ساخت که در مطالعهي تنظیم هیجانی متغیر جنسیت از
اهمیت ویژهاي برخوردار است .با توجه به نتایجی که در
جدول ()9خالصه شده است ،نمرهي مشکالتدر تنظیم
یباشد و در ابعاد
نتر از پسرها م 
هیجانی در دختران پایی 
پاسخهايهیجانی،عدمآگاهیازهیجانات و
عدمپذیرش 
ضعف در وضوح هیجانیتفاوتمعناداريبیندختروپسر
معناداروجوددارد،بهگونهايکهنمرهيدختراندراین
نتر است،یعنیدراینسهبعددختران
ابعادازپسرانپایی 
نسبتبهپسرانداراياشکاالتکمتريهستند.امادرسه
بعد دیگر یعنی مشکل در دنبال کردن رفتار هدفمند،
مشکل در کنترل تکانهها ودستیابی محدود به راهبردهاي
یباشد .یافتههاي
تنظیم هیجانی این تفاوت معنادار نم 
پژوهش ،وجود تفاوت جنسیتی در مشکالت در تنظیم
هیجانی را تأیید میکند .نتایج حاضر با پژوهشهاي
(برادلی ،کدیسپوتی ،ساباتینللی ،و النگ 1002؛ فوجیتا
دینر و سندویک2332 ،؛ گراسمن و وود2339 ،؛
لبووي-ویـفلومـلهی،جین،وهچیـنز1009،؛سیـدلیتزو
دینـر 2339،همسو و با پژوهشهاي ویجر ،فان ،لیبرزون
و )1009کهعدموجودتفاوتدرتنظیمهیجانیرانشان
میدهـند،تیلور)1009کهعـدموجـودتفـاوتدرتنـظیم
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میباشد .اما نتایج
هیجانی را نشان میدهند ،ناهمسو  
پژوهش حاضر به گونهاي خالف برخی از پیشینههاي
پژوهشاست.باتوجهبهاینکهپژوهشگرانوجودتفاوت
يترین باورهاي
جنسیتی در پاسخ هیجانی را یکی از قو 
یدانند (فابس و مارتین2332 ،؛ فیشر،
قالبی جنسیتی م 
2339؛ گراسمن و وود2339 ،؛ هس و همکاران1000 ،؛
پلنت ،هاید ،کلتنر ،و دیوین 1000؛ تیمرس ،فیشر و
مسنتر وجوانتر،و
منستاد.)1009،مردانوزنان،افراد 
همچنین افراد از طیف وسیعی از زمینههاي فرهنگی ،بر
این باورند که زنان هیجانیتر از مردان هستند (بِلک و
اسنل2393،؛بیرنباوم،نسانچوک،وکرولل2390،؛هسو
پژوهشها اینباور،به

همکاران.)1000،حتیدربرخیاز
طور خاص در ظهور رفتاري هیجانات مشاهده شده است
(فابس و مارتین2332 ،؛ لفرانس و بانجی .)2331 ،بدین
گونهکهدرسراسراجزايمختلفهیجانات،ازجملهشدت
تجربههیجانیظاهرشدهاست(فیشر1000،؛جانسونو
شولمن2399 ،؛ پلنت و همکاران1000 ،؛ رابینسون،
جانسون،وشیلدز.)2339،نتایجپژوهشحاضرگویاياین
استکهدخترهادارايمشکالتکمتريدرتنظیمهیجانی
یشود،
هیجاناتشانهستند ،چنانکهدرجدول()9دیدهم 
میانگین نمرهي مشکالت در تنظیم هیجانی در دختران
پاسخهاي
نترازپسرهامیباشدودرابعادعدمپذیرش 
پایی 
هیجانی،عدمآگاهیازهیجانات و ضعفدروضوحهیجانی
تفاوتبیندختروپسرمعناداراست،بهگونهايکهنمرهي
نتر است،یعنیدراین
دختراندراینابعادازپسرانپایی 
سه بعد دختران نسبت به پسران داراي اشکاالت کمتري
هستند( .اوچسنر ،بونگ ،گروس و گابریلی)1001 ،
فشارهاي فرهنگی که از طریق تفاوت جنسیتی رقم
یخورد ،را مسؤول تفاوت در بروز هیجانات و در نهایت
م
تنظیم هیجانی میدانند ،و بیان میکنند که این موضوع
یباید تعجبآور باشدکه تفاوتهاي جنسیتی در تنظیم
نم 
هیجاناتدیدهشود.برخیمردانازراهبردهايحلمسأله،
سرکوب رفتاري ،و استراتژي تنظیم هیجانی بیرونی ،از
گامهاي فعال و درگیر
جمله سرزنش دیگران ،برداشتن  
تهایی انحرافی یا اجتنابی مانند ورزش
شدن در فعالی 
بیشتر از زنان استفاده میکنند (برودي ،مودرریشگلو ،و
نکاش – ایسیکویتس1001،؛کرامر1001،؛گراسوجان،
( .)1009ماتسوموتو و همکاران )2339 ،در پژوهش خود
نشاندادندکهدرچهارفرهنگمختلفزناناعمالکنترل
بیشتري بر خشم ،تحقیر و انزجار نسبت به مردان دارند و
مرداننیزگزارشمیدهندکهاعمالکنترلبیشتربرترس
و غافلگیريدرخود نسبت به زنان دارند .پسباتوجهبه

شههاو
پژوهشهاییکهذکرشدعواملفرهنگیبهویژهکلی 

یتواند تفاوت جنسیتی در تنظیم
فشارهاي فرهنگی م 
هیجانی را تحت تأثیر خود قرار دهد .نتایج تحلیل مسیر
نقش واسطهاي مشکالت در تنظیم هیجانی هیجان بین
یکند .نتایج
متغیر جنسیت و عملکرد تحصیلی را تأیید م 
تحلیل مسیر نیز نشان داد که اثر غیرمستقیم و اثر کل
متغیر جنسیت از طریق نمرهي کل مشکالت در تنظیم
هیجانی بر عملکرد تحصیلی معنادار است ،به گونهاي که
باالتربودنمشکالتدرتنظیمهیجانیدرپسراننسبتبه
یتواند بخشیازتفاوتدرعملکردتحصیلیبین
دخترانم 
دوجنسرابهصورتیمعنادارتبیینکندوباتوجهبهابعاد
پاسخهاي
مشکالتدرتنظیمهیجانیتنهابعدعدمپذیرش 
هیجانی نقش واسطهاي در پیشبینی عملکرد تحصیلی از
طریق متغیر جنسیت داشت .نمرهي کل مشکالت در
رابطهايمنفیباعملکردتحصیلیداردبه
تنظیمهیجانی 
گونهايکهباافزایشمشکالتدرتنظیمهیجانیعملکرد
یکند.باتوجهبهابعادمشکالت
تحصیلینیزکاهشپیدام 
پاسخهايهیجانیومشکل
درتنظیمهیجانی،عدمپذیرش 
دردنبالنمودنرفتارهدفمندرابطهايمنفیومعناداريبا
افتهها بیانگراین
اشتهاند .اینبخشازی 
عملکرد تحصیلید 
پاسخهايهیجانی
امراستکهوجودمشکالتدرپذیرش 
یتواند بخشی از تغییرپذیري عملکرد تحصیلی بین دو
م
پژوهشهاي(گروسو

جنسیتراتبیینکند.اینیافتههابا
جان(،)1009،ریچاردزوگروس)1000،کهبیانگرنقش
مثبت تنظیم هیجانی و راهبردهاي تنظیم هیجانی در
یباشد،همسواست.درارتباط
عملکردتحصیلیوشناختیم 
با یافتهي پژوهش مبنی بر این که بخشی از پیشرفت
یتواند به
نتر پسران نسبت به دختران را م 
تحصیلی پایی 
پاسخهايهیجانیدرپسرانتبیین
واسطهي عدمپذیرش 
نمود و پسران داراي مشکالت بیشتري در پذیرش
پاسخهاي هیجانی هستند( ،برودي )2331 ،شواهدي به

دست میدهد که مؤید این امر است که زنان بیشتر از
یپردازند و همچنین برخی از
مردان به بروز هیجانی م 
یدهد که زنان در واقع بیشتر از مردان
مطالعات نشان م 
یدهند و در واقع هیجاناتشان را به
هیجاناتشان را بروز م 
صورتی عینی میپذیرند و سعی کمتري براي کنترل
یدهند( .برادلیوهمکاران1002،؛
هیجانازخودنشانم 
فوجیتاوهمکاران2332،؛لوکاسوگوم1000،؛سیدلیتز
ودینر.)2339،ازسوییدیگر(گروس و لونسون)2331،
یکنند کهتمایل عمومیبرايمحدودکردنبیانیا
بیانم 
بروز هیجانات و پنهان کردن بروز هیجانات با افزایش
روانشـناختیدرارتبـاطمیدانندوتالشبراي
برانگیختی 
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شریفی و همكاران
یتواند خطرمشکالتدرتنظیم
کنترلدربروزهیجانات،م 
پژوهشها پیشنهاد

هیجانی راافزایشدهد.برخیدیگراز
پاسخهاي
یکنند کهتأکیدرويکنترلبه جايپذیرش 
م
یتواند فرایندهاي زیرین تنظیم هیجانی را
هیجانی ،م 
پاسخهايهیجانیازچناناهمیتی
مغشوشکند.پذیرش 
برخوردار استکهبرخیازتعابیرمفهومیدرحوزه تنظیم
پاسخهاي
هیجانی بر پذیرش اهمیت و ارزش گذاري  
هیجانی،تأکیدمیکنند(کول وهمکاران.)2332 ،
نتایجحاصلازپژوهش حاضرنیزدرهمینراستاقرار
یگیرد و بیانگر این است که پیشینههاي فرهنگی و
م
تصوراتقالبیحاکمبرجامعهمبنیبرمنفیبودنبروزو
نمایشهیجاناتدرجنسیتمردمیتواندباعثعدمبروز
هیجاناتشودواین عدمبروزوظهوردرنهایتمنجربه
پاسخهاي هیجانی در مردان میشود .در
عدم پذیرش  
نمودار  3نتایج حاصل از پژوهش حاضر و پیشینههاي
پژوهشی ،به تصویر کشیده شده است که با توجه به این
مدل ،تصوراتقالبیوکلیشههايفرهنگیکهبهوفوردر
فرهنگایرانوجوددارد،همچون«:مردنبایداحساساتش
یشود فردتحتتأثیرفشارهایی
رابیانکند» و ...موجبم 
کهازجانبمحیطاجتماعیوفرهنگیبراوواردمیشوداز
بروز و بیان هیجانات خودداري کند و در ادامه نیز در
پاسخهاي هیجانی نیز دچار ضعف و سردرگمی
پذیرش  
میشود.نمودار3نتایجیافتههايحاضروپیشینهپژوهشی
درمجموعیافتههايپژوهشحاضردارايمضامیننظريو
یباشد.به لحاظ نظري با توجه به بدیع
کاربردي خاصی م 
مدلهاي
بودن مدل پیشنهادي ،این تحقیق موجبات بسط  
موجوددرزمینهتنظیمهیجانیازنقطهنظرتوجهبهنقش
یآورد.عالوهبراین،نتایجاین
تفاوتهايجنسیتی،فراهمم 

مفروضههاينظریهپردازانتنظیمهیجانی

بررسیتأییديبر
مبنی بر رابطهي تنظیم هیجانی با عملکردهاي تحصیلی
بود ،که تا پیش از این به صورت تجربی مورد مطالعه قرار
نگرفته بود .از منظر کاربردي ،یافتههاي پژوهش حاضر،
دستاندرکارانتعلیموتربیتووالدینرابهتوجهخاصبه

تفاوتهاي جنسیتی در تنظیم هیجانی و اثراتی که بر

ینماید.در پژوهش حاضر
عملکردتحصیلیدارد،توصیه م 
اگرچه در جهت عینیت ،دقت و صحت پژوهش ،نتایج و
یافتهها تالش فراوانی به عمل آمد ،اما همانند سایر
تهاییوجوددارد.
پژوهشهادرپژوهشحاضرنیزمحدودی 
تها سنجش پیشرفت تحت عنوان
از جمله این محدودی 
پیشرفتتحصیلیکهدربرگیرندهينمرهيفردویامعدل
یباشد ،محدودیتی جدي است که گریبانگیر تمام
او م 
پژوهشهاییاستکهعملکردتحصیلیوپیشرفترامورد

34
توجه قرار دادهاند .تا جایی که پژوهشگرانی همچون (آمِز
بیانمیکنندکه«پیشرفترانباید بهعنوانتنها

 )2330
نتیجهيآموزشی دیدوازخطراتناشیازانجاماینکار
هشداردادواینرابیانکردکهاگرمدارسوکالسهاي
درس را به شدت با اینکه چقدر دانشآموزان مهارت و
آوردهاند ،ارزیابیکنیم ،ایننحوهينگرش
دانشبهدست  
منجر به از دست دادن دیگر اهداف و ارزشهاي تعلیم و
یشود» .محدودیت دیگر پژوهشحاضر این است
تربیت م 
که بین دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز انجام
گروهها در مقاطع
شده ،لذا باید در تعمیم نتایج آن به  
مختلف تحصیلی جانب احتیاط رعایت شود و با توجه به
یشود.
تهاپیشنهاداتینیزارائهم 
اینمحدودی 
2ـ تکرار پژوهش توسط محققان دیگر در مقاطع مختلف
هايپایینتروباالتررادر


تواندشاملدوره
تحصیلیکهمی
بربگیرد.
يشکلگیريتفاوتجنسیتیدر

یتوان روندونحوه
 - 1م 
مشکالتدرتنظیمهیجانیرادرسنینمختلفوباتوجه
بهفرهنگهايمختلفجامعهموردتوجهقرارداد.

-9دربسیاريازتحقیقاتانجامشدهبهنقشجنسیتبه
افتههاونتایججانبیپژوهشتوجهشدهاستودر
صورتی 
پژوهشهاي اندکی به طور خاص و ویژه به جنسیت و

تفاوت جنسیتی به طور اساسی پرداخته شده ،با توجه به
این امر الزم است توجه ویژهاي به نقش جنسیت و
تفاوتهاي جنسیتی شود و براي روشنتر شدن منابع

تفاوت جنسیتی که در عملکرد تحصیلی و حتی سایر
یشود ،الزم
مالکهاي پیشرفت و سالمت روان مشاهده م 

استکهنقشسایرسازههايروانشناختیودیگرمتغیرها
ومفاهیمتعلیموتربیتمانندمتغیرهايانگیزشی(اهمال
کاري تحصیلی ،خود ناتوان سازي ،فرسودگی تحصیلی،
نیازهاياساسی،خودکنترلی،خودکارآمدي)...وهیجانو
عاطفه(اضطرابامتحان،شادکامی)،متغیرهايشناختیو
فراشناختی (تنظیم هیجانی شناختی هیجانی ،سبکهاي
یادگیريو)...وویژگیهايمثبت(تابآوري،عزتنفسو
)...موردبررسیقرارگیرد.
روشنتر شدنتفاوتجنسیتیدرتنظیمهیجانی

 -2براي
یشود در ارتباط با نقش باورهاي قالبی و
پیشنهاد م 
کلیشههاي فرهنگی در شکل گیري تفاوت جنسیتی در
تنظیمهیجانیپژوهشهايکیفیانجامگیرد.
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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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