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چکیده
هدف از پژوهش حاضر مقایسه تفاوت دانشآموزان دختر و پسر دوره دوم متوسطه ازلحاظ
متغیرهای هوش اجتماعی ،تنظیم هیجان و تعللورزی تحصیلی میباشد .روش پژوهش حاضر
توصیفی و از نوع همبستگی بود .نمونه پژوهش  272دانشآموز پسر و دختر بودند که به شیوهی
نمونهگیری تصادفی طبقهای نسبتی ،از بین دانش آموزان دبیرستانهای دورهی متوسطه شهر
گنبدکاووس انتخاب شدند .پرسشنامههای تعللورزی تحصیلی ،هوش اجتماعی و تنظیم هیجانی به
روش گروهی توسط آزمودنیها تکمیل شد  .روایی و پایایی پرسشنامهها احراز شدند .برای
تجزیهوتحلیل اطالعات از روشهای آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد .نتایج آزمونهای T2
هتلینگ و  ،MANOVAنشان داد که بین گروههای دختر و پسر ازلحاظ متغیرهای هوش
اجتماعی ،تنظیم هیجان تفاوت وجود دارد ،اما ازنظر تعللورزی تحصیلی تفاوت معناداری مشاهده
نشد .این پژوهش دارای تلویحاتی برای معلمین ،مربیان و مشاورین مدرسه میباشد که میتوان از
نتایج آن برای بهبود پیشرفت دانش آموزان استفاده نمایند.
کلیدواژهها :تفاوتهای جنسیتی ،تعلل ورزی تحصیلی ،هوش اجتماعی ،تنظیم هیجان.
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مقدمه
نظام آموزشوپرورش یکی از نهادهای مهم اجتماعی است که در سطوح و مراحل مختلف
مسئولیت تعلیم و تربیت همهجانبه افراد جامعه را بر عهده دارد .آموزشوپرورش به شکوفایی
استعدادها ،افزایش تواناییها و قابلیتهای فرد کمک میکند .علیرغم تالش همهجانبه در جهت
مهیا ساختن شرایط پیشرفت فر اگیران ،همیشه عواملی سد راه آن هستند .یکی از عواملی که در
کارآیی درونی نظام آموزشی اختالل ایجاد میکند ،تعللورزی تحصیلی 1یا اهمالکاری دانش-
آموزان میباشد.
تعلل ورزی یا اهمالکاری ،به آینده محول کردن کار ضروری ،بدون علت است ،که بهطورقطع
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تصمیم به انجام آن گرفتهشده است و فرد باوجود آگاهی از پیامدهای ناخوشایند این به تعویق
انداختن ،شروع یا تکمیل کار را به تعویق انداخته و بهصورت ناخودآگاه به این رویه ادامه داده،
بهصورت یک عادت یا صفت رفتاری درمیآید .فرد اهمالکار از اینکه عادت به اهمالکاری دارد
و کار را بهموقع یا اصالً انجام نمیدهد ،خود را سرزنش میکند و یا ممکن است برای موجه جلوه
دادن این عادت زشت ،دالیل مختلف را دستاویز قرار داده و از خود دفاع کند ،که در این صورت
به تکرار دوباره آن کمک میکند .ازنظر آماری این عادت نزد بیشتر مردم رایج بوده و بهطور مزمن
حدود  11الی22درصد افراد را تحت تأثیر قرار میدهد .رفتار تعللورزی در کارها در انسان ،نظیر
بسیاری از عادتهای دیگر همچون پرخوری و سیگار کشیدن ،جنبه فراگیر دارد که افراد بااینکه از
زیان آنها آگاهاند ،بااینوجود ،از کنار آن بیتوجه میگذرند .درباره فراگیران که درباره تکالیف
و کارهای مربوط به تحصیل که تعلل میورزند شیوع نسبتاً باالیی حدود  32درصد بهصورت حاد
دیده میشود ،تعللورزی تحصیلی که شایعترین نوع تعللورزی میباشد ،تمایل غالب و همیشگی

1. academic procrastination
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فراگیران برای به تعویق انداختن فعالیتهای تحصیلی است که تقریباهمیشه با اضطراب توأم
است(جوکار و لطیفیان.)1332 ،
نظریههای گوناگونی درباره تعللورزی وجود دارد .نظریههای رفتاری ،تعللورزی را برحسب
نظریه تقویت تبیین میکنند ،یعنی به تعویق انداختن کار برای فرد اثر تقویتی بیشتری از انجام آن
دارد (بریودی ،1832، 1به نقل از بالکیس 2و دورو .)2227، 3رویکرد روان تحلیلگری ،تعلل ورزی
را بهعنوان یک رفتار مسئلهدار که نشاندهنده هیجانهای روانی زیربنایی است و بیشتر دربرگیرنده
احساسهایی نسبت به خانواده فرد میباشد ،شناسایی میکند .رویکردهای شناختی نیز بر نقش
باورهای غیرمنطقی و چشمداشتهای غیرواقعبینانه در تعللورزی تأکید میکنند (بالکیس
ودورو.)2227،
مطالعات میگلی و اردن ،)2221( 4دویت و شوونبرگ ،)2222(1فریزش 2و همکاران (،)2223
لی )2221(7نشان میدهند که تعللورزی با پیامدهای منفی مانند ارائه با تأخیر تکالیف ،شتاب در
آماده کردن خود برای امتحان ،اضطراب اجتماعی ،اجتناب از تکلیف ،عملکردگریزی ،خودتنظیم-
گری پایین ،وظیفهشناسی و موفقیت پایین رابطه داشته و از سوی دیگر ،موجب پیامدهای منفی در
سالمت روان میشود .دادههای تجربی و نظری تعلل ورزی نسبت به دیگر سازههای روانشناختی،
کمتر مورد شناسایی قرارگرفته است .در این راستا هامر و فراری ( )2222تعللورزیها را در
بزرگساالن باالی 22درصد در امور روزمره تشخیص دادهاند؛ درحالیکه میزان تعللورزی
تحصیلی مشکلآفرین در میان دانشآموزان را حداقل  72تا  82درصد(الیس و کانائوس)1878،3
تخمین زدهاند و تعللورزی حاد را در 22تا 32درصد دانشآموزان تخمین زدهاند ،براین اساس تعلل
1. Briody
2. Balkis
3. Duru
4 . Midgley & Urdan
5. Dewitte, & Schouwenburg
6 .Frezesh
7 .Lee
8.Ellis & Knaus

66

آموزش پژوهی /شماره اول  /بهار 4931

ورزی سازهای است که چندان مورد بررسی دقیق قرار نگرفته است .همچنین در تحقیقات حافظی و
همکاران( ،)1382تحقیقات اوزراوزن 1و همکاران ( )2228و اکینسوال 2و همکاران ( )2227نشان
داده که دانشآموزان دختر بهطورکلی به خاطر ترس از شکست و تنبلی تعللورزی تحصیلی بیشتری
نسبت به دانشآموزان پسر از خود نشان میدهند و همچنین فراگیرانی که تعللورزی کمتری
گزارش میکنند پیشرفت تحصیلی بیشتری دارند برخی یافتههای پژوهشی حاکی از آن است که
بیثباتی هیجانی ،در عمل تکانهای بودن نقش داشته و ازاینرو ،با تعللورزی در تناقض میباشد.
تنظیم هیجانی متغیر دیگری است که در عملکرد تحصیلی دانش آموزان اثرگذار میباشد.
درواقع ،هیجان را میتوان واکنشهای زیستشناختی به موقعیتهایی دانست که آن را یک فرصت
مهم یا چالشبرانگیز ارزیابی میکنیم و این واکنشهای زیستی با پاسخی که به آن رویدادهای
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محیطی میدهیم ،همراه میشوند(گرانفسکی 3و همکاران .)2222 ،هرچند هیجانات مبنای زیستی
دارند ،اما افراد قادرند بر شیوههایی که این هیجانها را ابراز میکنند ،اثر بگذارند .این توانایی که
تنظیم هیجانی نامیده میشود ،فرایندهای بیرونی و درونی هستند که مسئولیت کنترل ،ارزیابی و تغییر
واکنشهای عاطفی فرد را در مسیر تحقق یافتن اهداف بر عهده دارد(تامپسون .)1884 ،4دورههای
آموزش هیجانی از جنبش آموزش عاطفی در دهه  1822نشأتگرفته است که در جهت پیشگیری
از مشکالت اجتماعی نوجوانان مانند اعتیاد ،ترک تحصیل ،ایجاد صالحیتهایی مثل کنترل تکانه و
خشم و یافتن راهحلهای خالق برای حوادث ناگوار اجتماعی اثربخشی فراوانی دارد(هین.)2227 ،1
درواقع تنظیم هیجان را میتوان بهعنوان فرایندهای فیزیولوژیکی ،رفتاری و شناختی تعریف
کرد که افراد را به تنظیم تجربه و بیان هیجانها قادر میسازد(گروس و

1.Uzerozen
2.Akinsola
3.Garnefski
4.Thompson
5.Heen
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تامپسون2227،1؛گروس .)1888،2تنظیم هیجان یک فرایند محوری برای همهی جنبههای عملکرد
انسان است و نقش حیاتی در شیوههایی که افراد با تجارب استرسزا مقابله میکنند و شادی را تجربه
میکنند ،ایفا میکند .تنظیم هیجان داللتهای بالینی مهمی دارد ،روشهایی که افراد هیجانهایشان
را مدیریت کنند ،عملکرد روانشناختیشان را (مثل مشکالت بیرونی و مشکالت درونی) متأثر
میسازند .همچنین تنظیم هیجان دارای تلویحات رشدی و اجتماعی مهمی ،مانند رشد همدلی و
روابط باهمساالن است .همدلی و برقراری ارتباط نزدیک باهمساالن و توانایی بروز هیجانات در
ارتباط با دیگران ،می تواند یکی از عوامل شخصیتی باشد که افراد از آن استفاده میکنند .امروزه
روانشناسان تربیتی معتقدند که دانشآموزان در طی آموزش رسمی نهتنها به کسب دانش و
مهارتهای شناختی نائل میشوند ،بلکه هیجانات خوشایند و ناخوشایند مرتبط با یادگیری و پیشرفت
را رشد میدهند .اما علیرغم حضور همیشگی و همهجانبه هیجانات در کالس ،تحقیق بر روی
هیجانات در بافتهای آموزشی بهآرامی و بهتدریج در حال ظهور است و بهویژه هیجانات خوشایند
بهوسیله محققان تعلیم و تربیتی نادیده گرفتهشده است .به همین دلیل در 12تا11سال اخیر تعداد
دانشمندانی که در بافت و زمینههای آموزشی با نگاه هیجانی تحقیق میکنند ،اضافه شده است
(شوتز ،هانگ ،کراس و اوسبان 2222،3؛ آینلی،هیدی و برندود2222 ،4؛ لیننبریک و پنتریچ2222،1
 ،می یر و ترنر .)2222، 2حتی کارایی مهارتهای اجتماعی به توانایی فرد جهت نفوذ بر هیجانات
فرد دیگر بستگی دارد .اگر نتوانیم هیجانات ناگهانی خود را کنترل کرده و فاقد همدردی باشیم،
شانس کمی وجود دارد که بتوانیم در روابط خود ،کارآمد و مفید عمل نماییم .مهارتهای اجتماعی
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بر مدیریت روابط ،نفوذ ارتباطات ،مدیریت تعارض ،رهبری ،تغییرات مرزهای ساختاری ،همکاری
گروهی و تشریکمساعی تأثیر بسزایی دارد.
متغیر دیگری که بررسی آن ازلحاظ تفاوتهای جنسیتی حائز اهمیت است؛ هوش اجتماعی
است ،که اصطالح فراگیری است که مجموعه گستردهای از مهارتها و خصوصیات فردی را دربر
گرفته و معموالً به آن دست از مهارتهای درونفردی و بینفردی اطالق میشود که فراتر از حوزه
مشخصی از دانشهای پیشین ،چون هوشبهر و مهارتهای فنی یا حرفهای است .ثرندایک از
پیشگامان نظریه هوش اجتماعی است که آن را بهعنوان توانایی درک دیگران و رفتار عاقالنه در
ارتباطات انسانی تعریف کرده است .هوش اجتماعی خاصیت ویژهای است که علت توفیق ما در
ارتباط اجتماعی است و با آموزش یا مطالعه به دست نیامده است .در حقیقت ایجاد روابط سالم یا
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به دیگر سخن "سیاست برقرار کردن رابطه"یک توان خاص و ارجمند است(بوزان .)2227،1برای
اینکه افراد بتوانند با دیگران ارتباط مطلوب و مفیدی برقرار کنند باید بتوانند هیجانات درونی خود
را تنظیم کرده و توانایی بروز آنها را بهصورت مطلوب کسب کنند .هیجانات از عناصر اصلی
تعامالت اجتماعی هستند ،به این دلیل که آنها منابع اطالعاتی مهم برای فرد برقرارکننده ارتباط و
هم فرد دریافتکننده ارتباط هستند.
با عنایت به اینکه شناسایی تفاوتهای جنسیتی موجود در متغیرهایی چون تعلل ورزی تحصیلی
؛ هوش اجتماعی و تنظیم هیجان میتواند نقش مهمی در آموزشهای پیش روی دانش آموزان داشته
باشد؛ بنابراین پژوهش حاضر درصد بررسی آن میباشد تا بلکه پاسخگوی برخی مشکالت موجود
بر سر آموزش با لحاظ تفاوتهای جنسیتی باشد .نتایج این پژوهش میتواند برای دانشآموزان،
اساتید و کلیهی افرادی که درزمینهی تعلیم و تربیت فعالیت دارند ،کاربرد داشته باشد .همچنین
میتواند راهنمای برای برنامههای اجرایی در محیط آموزشی و اصالحات آموزشی جهت پیشرفت
تحصیلی دانش آموزان باشد .با توجه به آنچه بیان شد ،این پژوهش درصد پاسخگویی به این سؤال
. Buzan

1
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است که چه تفاوتی بین دانش آموزان دختر و پسر ازلحاظ متغیرهای هوش اجتماعی ،تنظیم هیجان
و تعلل ورزی تحصیلی وجود دارد؟

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود .جامعه آماری پژوهش را دانشآموزان دختر
و پسر پایه دوم متوسطه شهر گنبدکاووس تشکیل میدهند که تعداد آنها  823نفر ( 132نفر دختر
و  432نفر پسر)میباشند .از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای نسبتی براساس نوع رشته تحصیلی و
جنسیت دانش آموزان استفاده گردید و برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران بهره گرفته شد.
که براساس آن272نفر( 122نفر دختر و  112نفر پسر)انتخاب شدند .جدول  1نحوه انتخاب نمونههای
آماری را نشان میدهد.
جدول.1توزیع فراوانی و درصدی نمونه آماری بر اساس رشته تحصیلی و جنسیت
رشته

جنسیت

تعداد

درصد

رشته ریاضی

پسر

13

2/12

دختر

14

1/27

پسر

13

21/21

دختر

82

34/73

پسر

42

14/48

دختر

12

13/11

-

272

%122

رشته تجربی
رشته انسانی
جمع

ابزارهای اندازهگیری
ابزارهای مورداستفاده در این پژوهش شامل سه پرسشنامه زیر بود:
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.1پرسشنامه تعللورزی تحصیلی -نسخه دانشآموزی :1این پرسشنامه شامل سه خرده
مقیاس؛آمادگی برای امتحان،آمادگی برای تکلیف و تهیه گزارش نیم تحصیلی و21گویه است که
برای اولین بار توسط سولومن و راث بلوم( )1834بکار گرفتهشده است (الیس و جیمز نال.)1332،
پایایی مقیاس تعلل ورزی تحصیلی از طریق آلفای کرونباخ در مطالعهای که سولومن ( )1834انجام
داد برای کل مقیاس 2/78و خرده مقیاسهای آمادگی برای امتحان  ،2/31آمادگی برای تکالیف
 2/32و تهیه گزارش نیم سالی  2/38به دست آمد .پایایی این مقیاس را جوکار و دالور پور()1332
با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بررسی کردند و ضریب  2/81را به دست آوردند .در پژوهش
حاضر ضریب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاسهای آمادگی برای امتحان ،آمادگی برای تکالیف،
تهیه گزارش نیم سالی و کل پرسشنامه به ترتیب 2/33 ،2/72 ،2/23 ،2/22 ،محاسبه شد .برازش مدل
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متغیرهای تعللورزی تحصیلی،برای روایی بر اساس شاخصهای (،RMSEA 2 ،)CMIN/DF
،NFI3

،CFI4

1

،GFI

IFI2

اندازهگیری شد که این شاخصها به ترتیب ،2/83 ،2/111 ،4/37

 2/83 ،2/82 ،2/83میباشد.
 -2پرسشنامه هوش اجتماعی ترومسو :این پرسشنامه یک ابزار خودگزارشدهی 21
سؤالی با سه خرده مقیاس (پردازش اطالعات اجتماعی -مهارتهای اجتماعی -آگاهی اجتماعی)
میباشد .سیلورا،7مارتین یوسن 3و داهل )2221( 8ضرایب پایایی ابزار را برای خرده مقیاسهای
پردازش اطالعات اجتماعی ،مهارتهای اجتماعی و آگاهی اجتماعی را به ترتیب 2/32 ، 2/31و

1

.Procrastination Assessment Scale- Student
. Root Mean Square Error of Approximztion
3
. Normal Fit Index
4
. Comoarative Fit Index
5
.Goodness of Fit Index
6
. Incremental Fit Index
7
.Silvera
8
.Martinssen
9
.Dahl
2

مقایسه تفاوتهای جنسیتی ...

 2/78گزارش کردهاند .در پژوهشی که دوغان و چتین )2228( 1در کشور ترکیه تحت عنوان اعتبار،
پایایی ،ثبات و ساختار عوامل نسخه ترکی بر اساس هوش اجتماعی ترومسو 11 ،درصد بود ضرایب
پایایی دو نیمه کردن ،بازآزمایی و آلفای کرونباخ به ترتیب  2/32 ،2/33و2/71بود .در پژوهش
رضایی ( )1333ضرایب پایایی هوش اجتماعی ترومسو برای خرده مقیاسهای پردازش اطالعات
اجتماعی ،مهارتهای اجتماعی و آگاهی اجتماعی را به ترتیب  2/77 ،2/23و 2/71گزارش میدهد.
در پژوهش حاضر برای بررسی پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد که برای تکتک مؤلفهها به
ترتیب پردازش اطالعات اجتماعی ،مهارتهای اجتماعی ،آگاهی اجتماعی و کل پرسشنامه،2/17 ،
 2/72 ،2/11 ،2/14میباشد .برازش مدل متغیرهای هوش اجتماعی ،برای روایی بر اساس شاخص-
های  IFI،GFI،CFI، NFI ،RMSEA ،CMIN/DFاندازهگیری شد که این شاخصها به
ترتیب  2/81 ،2/38 ،2/81 ،2/32 ،2/271 ،2/42میباشد.
.3پرسشنامه تنظیم هیجانی( .)ERQپرسشنامه حاضر بهوسیله گروس و جان )2223( 2برای
اندازهگیری استراتژیهای تنظیم هیجانی که شامل دو زیر مقیاس ،ارزیابی مجدد2( 3آیتم) و

شکل  .1مدل تحلیل عاملی تأییدی رتبه اول سؤاالت پرسشنامه تنظیم هیجانی

1.Dooghan & Chetin
2.Gross & John
3. reappraisal
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سرکوبی هیجان4( 1آیتم) میباشد .این مقیاس دارای پایایی درونی 2/73و پایایی
بازآزمایی2/28میباشد که نشاندهندهی پایایی قابلقبول آن میباشد(گروس وجان .)2223،در این
پژوهش آلفای کرونباخ تکتک مؤلفهها به ترتیب ارزیابی مجدد ،سرکوبی هیجان و کل پرسشنامه
 2/42 ،2/22و  2/18میباشد .برازش مدل متغیرهای تنظیم هیجان ،برای اطمینان از روایی آنها بر
اساس شاخصهای  IFI،GFI،CFI، NFI ،RMSEA ،CMIN/DFاندازهگیری شد که این
شاخصها به ترتیب  2/82 ،2/37 ،2/87 ،2/82 ،2/288 ،3/27میباشد .
جدول  .2شاخصهای برازش مدل تحلیل عاملی تأییدی پژوهش پرسشنامه تعللورزی تحصیلی ،هوش اجتماعی ،تنظیم هیجان
دامنه موردقبول
متغیرها

شاخصها
CMIN/DF

RMSEA

NFI

CFI

GFI

IFI

نسبت بین2و 3کمتر

RMSEA<0/08

NFI>0/95

CFI>0/95

GFI>0/95

IFI>0/95

نتیجه
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تعللورزی تحصیلی

4/37

2/111

2/83

2/83

2/82

2/83

موردقبول

هوش اجتماعی

2/42

2/271

2/32

2/81

2/38

2/81

موردقبول

تنظیم هیجان

3/27

2/288

2/82

2/87

2/37

2/82

موردقبول

در جدول  ،2جدول شاخصهای برازش مدل تحلیل عاملی تأییدی پرسشنامه تعللورزی
تحصیلی ،هوش اجتماعی ،تنظیم هیجان ارائهشدهاند .نتایج جدول باال حاکی از آن است که تمامی
شاخصها در حد مطلوب گزارششدهاند و مدل با دادهها برازش خوبی دارد و بیانگر این است که
رابطه خطی بین سؤالها وجود دارد که این حاکی از تأیید مدل میباشد.

suppression

1.

مقایسه تفاوتهای جنسیتی ...

یافتههای پژوهش
در این پژوهش ،دادههای جمعآوریشده از طریق پرسشنامه با استفاده از نرمافزار  SPSSو
 lisrelویرایش  12و  13مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .برای تحلیل دادههای جمعآوریشده از
روشهای آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد.
جدول  . 3میانگین و انحراف معیار مؤلفههای تعللورزی تحصیلی ،هوش اجتماعی ،تنظیم هیجان به تفکیک جنسیت
شاخصهای آماری

متغیرها

جنسیت

میانگین

انحراف معیار

دختر

2/21

1/84

2/31

1/83

دختر

24/12

1/33

پسر

21/17

4/82

دختر

22/87

4/24

21/23

4/22

23/31

3/32

21/32

4/11

18/24

3/27

22/72

3/32

12/11

2/33

17/23

3/24

22/23

1/33

22/33

7/23

11/81

2/23

12/77

3

مؤلفهها

آمادگی برای امتحان

تعللورزی تحصیلی

آمادگی برای تکالیف

تهیه گزارش نیم سالی

پسر

پسر
دختر
پردازش اطالعات اجتماعی

پسر
دختر

هوش اجتماعی

مهارتهای اجتماعی

پسر
دختر

آگاهی اجتماعی

پسر
دختر

ارزیابی مجدد
تنظیم هیجان

پسر
دختر

سرکوبی هیجان

پسر
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همانطوری که جدول  3نشان میدهد ،باالترین میانگین امتیازات مؤلفههای تعللورزی
تحصیلی در بین دانشآموزان دختر و پسر مربوط به مؤلفه آمادگی برای تکالیف که به ترتیب برابر
است با  21/17و  24/12و کمترین میانگین امتیازات مؤلفهها در بین دانشآموزان دختر و پسر
مربوط به مؤلفه آمادگی برای امتحان است که به ترتیب برابر با  2/21و  2/31میباشد .باالترین
میانگین امتیازات مؤلفههای هوش اجتماعی در بین دانشآموزان دختر و پسر مربوط به مؤلفه پردازش
اطالعات اجتماعی که به ترتیب برابر است با  23/31و  21/32و کمترین میانگین امتیازات مؤلفهها
در بین دانشآموزان دختر و پسر مربوط به مؤلفه آگاهی اجتماعی است که به ترتیب برابر با 12/11
و  17/23میباشد .باالترین میانگین امتیازات مؤلفههای تنظیم هیجان در بین دانشآموزان دختر و
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پسر مربوط به مؤلفه ارزیابی مجدد که به ترتیب برابر است با  22/23و  22/33و کمترین میانگین
امتیازات مؤلفهها در بین دانشآموزان دختر و پسر مربوط به مؤلفه سرکوبی هیجان است که به ترتیب
برابر با  11/81و  12/77میباشد.
بهمنظور بررسی تفاوت گروهی چند متغیری بین دو جنسیت دختر و پسر در این پژوهش از
آزمون  T2هتلینگ استفاده شد.
جدول  .4نتایج آزمون های معناداری تحلیل واریانس چندمتغیری برای بررسی اثر اصلی گروه بر متغیرهای هوش اجتماعی ،تعللورزی و تنظیم هیجان

متغیر

آزمون

ارزش

آمارهF

المبدای ویلکز

2/213

2/33

سطح
معناداری
2/221

همانطوری که در جدول 4مالحظه میشود نتایج المبدای ویلکز ،در رابطه با متغیر گروه
معنادار میباشند ،چون مقدار سطح معناداری آنها کوچکتر از  2/21است .معناداری اثر متغیر
گروه بر متغیرهای هوش اجتماعی ،تعللورزی و تنظیم هیجان (،F= 2/33،P=2/221
=2/213المبدای ویلکز) نشانگر وجود تفاوت معنادار بین متغیرهای هوش اجتماعی ،تعلل ورزی و
تنظیم هیجان در دو گروه دانش آموزان دختر و پسر است.

مقایسه تفاوتهای جنسیتی ...

جدول  . 1نتایج تحلیل واریانس چند متغیری برای هر یک از متغیرهای هوش اجتماعی ،تعللورزی و تنظیم هیجان

گروه

میانگین

متغیرها
هوش

دختر

72/24

اجتماعی

پسر

74/21

تعللورزی

دختر

11/73

پسر

13/71

دختر

34/17

پسر

31/23

تنظیم هیجان

مجموع

درجه

مجذورات

آزادی

مجذورات

812/811

1

812/811

273/222

113/141

1

1

میانگین

273/222

113/141

آمارهF

سطح
معناداری

8/782

2/774

3/712

2/222

2/287

2/222

*متغیر گروهبندی :جنسیت و متغیرهای وابسته :هوش اجتماعی ،تعللورزی و تنظیم هیجان

در جدول  1نتایج تحلیل واریانس چند متغیری برای هر یک از متغیرهای هوش اجتماعی،
تعللورزی و تنظیم هیجان ارائه شده است .همانطور که جدول 1نشان میدهد مقدار  Fدر سه متغیر
وابسته هوش اجتماعی ،تعللورزی و تنظیم هیجان به ترتیب برابر با  2/77 ،8/78و  3/71که در دو
متغیر هوش اجتماعی ،و تنظیم هیجان تفاوت معناداری وجود دارد ولی در متغیر تعللورزی بین
دانشآموزان دختر و پسر تفاوت وجود ندارد  .جهت بررسی دقیقتر اینکه تفاوتهای معنادار در
کدامیک از جفت متغیرها قرار دارند از آزمون تعقیبی استفاده میکنیم.
جدول . 2آزمون تعقیبی جهت بررسی مقایسه چندگانه متغیرهای هوش اجتماعی و تنظیم هیجان بر اساس جنسیت

متغیر وابسته

جنسیت

هوش اجتماعی

دختر – پسر

-3/23

تنظیم هیجان

دختر – پسر

3/28

سطح معناداری

میانگین

انحراف

تفاوتها

استاندارد
1/14

2/22

2/21

2/22
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در جدول  2آزمون تعقیبی برای مقایسه چندگانه متغیرهای (هوش اجتماعی و تنظیم هیجان) بر
اساس جنسیت ارائه شده است .همانطوری که مشاهده میشود در متغیر مالک ،تفاوت بین دختر و
پسر ازلحاظ آماری معنادار است.
بحث و نتیجهگیری
یافتهها نشان داد که بین دانشآموزان دختر و پسر در متغیرهای هوش اجتماعی و تنظیم
هیجان تفاوت معناداری وجود دارد اما در متغیر تعلل ورزی بین دانشآموزان دختر و پسر تفاوت
وجود ندارد .همچنین یافتهها مؤید آن است که دانشآموزان پسر در هوش اجتماعی باالتر از دختران
است و میانگین نمرات دانشآموزان دختر در متغیر تنظیم هیجان باالتر از دانشآموزان پسر میباشد.
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یافتههای این پژوهش با نتایج تحقیقات حافظی و همکاران( )1382همسو و با تحقیقات اوزراوزن و
همکاران ( )2228و اکینسوال و همکاران ( )2227ناهمسو میباشند زیرا نتایج این تحقیقات نشان
داده که دانشآموزان دختر بهطورکلی به خاطر ترس از شکست و تنبلی تعللورزی تحصیلی بیشتری
نسبت به دانشآموزان پسر از خود نشان میدهند و همچنین فراگیرانی که تعللورزی کمتری
گزارش میکنند پیشرفت تحصیلی بیشتری دارند .همچنین یافتهها این پژوهش با نتایج تحقیقات
شهنی ییالق و همکاران ( )1331ناهمسو میباشد ،در پژوهش آنها شیوع تعلل در پسرهای دوم
دبیرستان اندکی بیشتر از دخترها میباشد ،همچنین با نتایج تحقیقات فراتحلیل استیل (،)2223
همخوانی ندارد .در این پژوهش فراتحلیلی ،میزان تعلل مردها اندکی بیش از زنها میباشد ،که ازنظر
آماری معنادار نیست .اما در برخی تحقیقات میزان تعلل دخترها و پسرها برابر و در برخی دیگر شیوع
تعلل دخترها اندکی بیش از پسرها گزارششده است(فراری و پتل .)2224 ،1میزان شیوع تعلل در
پژوهشهای مختلف خارجی بین  22تا  72درصد گزارششده است(شونبرگ .)2224 ،2شاید

Ferrari & Patel
Schouwenburgs

1.
2.

مقایسه تفاوتهای جنسیتی ...

اختالف میزان تعلل در دانشآموزان ایرانی ،با گزارشهای جهانی ،را بتوان تااندازهای با عوامل
فرهنگی توجیه نمود .به نظر ون ارد )2223(1در برخی فرهنگها ممکن است رفتاری شبیه به تعلل
شیوهای از زندگی مرسوم آن فرهنگ باشد و بهعنوان مسئله تلقی نگردد ،درحالیکه در جوامعی که
گرایش های پیشرفت گرایانه دارند و افراد انتظار دارند تعهداتشان در زمانی مشخص برآورده شود،
تعلل بهعنوان مسئلهای جدی تلقی شود.
به نظر میرسد با عنایت به اینکه پسران در مقایسه با دختران به هنگام مواجهه با مشکالت از
سازوکارهای دفاعی انطباقی بیشتری استفاده میکنند و همچنین سازگاری روانشناختی باالتری
دارند؛ بنابراین از میانگین باالتری از هوش هیجانی برخوردار هستند و به هنگام مواجهه با موقعیت
به تنظیم خودکار هیجانات میپردازند .همچنین به لحاظ اینکه هیجانات احساس شده ،متأثر از
محیط اجتماعی هستند؛ بنابراین تأثیرات بیرونی و تعامالت میتوانند هیجانات و ابراز آنها را کنترل
کنند .عالوه بر آن ،حضور و تعامالت بینفردی بیشتر پسران در محیطهای خارج از خانه و مواجهه
با موقعیتهای چالشبرانگیز و تالش برای حل آنها میتواند علت دیگری برای برتری پسران
ازلحاظ تنظیم هیجانات و هوش هیجانی باشد .با توجه به تعریف تنظیم هیجانات بهعنوان تالش و
برنامهریزی برای کنترل هیجانات میتوان انتظار داشت که چنین مهارتهایی را بتوان به هر دو جنس
آموزش داد تا از فواید آن بهرهمند گردند.
میتوان گفت که دختران و پسران ازنظر متغیرهای هوش اجتماعی ،تنظیم هیجان و تعللورزی
تحصیلی تفاوتی باهم ندارند و نمیتوان گفت که دانشآموزان پسر یا دختر از هوش اجتماعی،
تنظیم هیجان یا تعللورزی باال یا پایینتری نسبت به یکدیگر برخوردارند بلکه باال یا پایین بودن این
متغیرها در افراد بهطورکلی بستگی ویژگیهایی چون نگرش ،نحوه یا بینش والدین نسبت به فرزندان،
شیوههای فرزندپروری ،انتظار بیشازحد والدین از فرزندان اشاره کرد و ویژگیهای تعللورزی
فرزندان از قبیل بیتوجهی به موضوعات درسی و پشت گوش انداختن انجام تکالیف درسی ازجمله
Van Eerde
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عوامل شکست تحصیلی دانشآموزان است .پژوهشهای قبلی نشان دادند که دختران نسبت به
پسران از اینکه در فعالیتهای تحصیلی تعللورزی کنند ،حساسیت و نگرانی بیشتری از خود نشان
میدهند و بیشتر از پسران برای تغییر عادات تعللورزی تالش میکنند و علت این امر بهکارگیری
خودتنظیمی و خودتعیینی در دختران است.
مایر و سالوی ( )1887یکی از فواید مهم توانایی تنظیم هیجان را بهبود هیجانات منفی و پرورش
هیجانات خوشایند و مثبت میدانند .بنابراین افرادی که در تنظیم هیجانات خود مهارت دارند از
توانایی بیشتری برای جبران حاالت هیجانات منفی از طریق شرکت در فعالیتهای خوشایند
برخوردارند و توانشهای هیجانی در تعدیل استرس و سالمت روانشناختی نقش مهمی دارند .البته
نکته مهم اینکه ساختارهای مرتبط با پیشرفت تحصیلی بهطور عمده با عملکردهای شناختی و
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بهخصوص تواناییهای حافظه و یادگیری شخص مرتبط هستند .درحالیکه هوش هیجانی بیشتر با
موفقیت فرد در روابط بینفردی مرتبط است .نتایج پژوهش انجمن روانپزشکی آمریکا نشان داد
که زنان انعطافپذیر که استرس را بهتر تحمل کردند ،اغلب دارای سطح باالیی از هوش اجتماعی
با هوش بینفردی و درونفردی بودند .افرادی که از هوش اجتماعی یا توانمندیهای هیجانی و
اجتماعی باالتری برخوردار بودند موفقیت تحصیلی بهتری را نشان دادند .توانمندیهای باالی فرد
میتواند در برآوردن استلزامهای محیط و کنار آمدن یا مقابله با فشارهای روزمره کمک کند.
یکی از محدودیتهای عمده پژوهش حاضر استفاده از مقیاسهای خود گزارشی است که
میتواند دادهها را در معرض سوگیری مطلوبیت اجتماعی قرار دهد.با توجه به اینکه تعللورزی از
خودآگاهی کم ،بینظمی ذهنی ،خودکنترلی کم و کمبود انگیزش ناشی میشود ،میتوان کارگاه
یا دورههای آموزشی در مدارس توسط مشاور مدرسه تشکیل داد تا با تنظیم هیجانات و رشد همدلی
و روابط با سایر همساالن بتوان تعللورزی دانشآموزان را کاهش داد .به دلیل اهمیت خانواده و
نقش آن در کاهش تعلل پیشنهاد میشود ،برنامههای آموزشی برای خانوادهها از طریق مدارس و
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 راهکارها و روشهای مقابله با تعلل به معلمان و مشاوران.رسانههای جمعی در نظر گرفته شود
.آموزش داده شود و در مراکز مشاوره و رواندرمانی به کار گرفته شود
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