
 

 4931 بهار اول / آموزش پژوهی/ شماره       

 دوره دوم متوسطهآموزان دانش جنسیتی هایتفاوتمقایسه 

 ورزی تحصیلیهوش اجتماعی، تنظیم هیجان و تعلل ازلحاظ

 3آمنه آق آتابای/  2رامین حبیبی کلیبر/  1موسی پیری

 چکیده

 ازلحاظ دوره دوم متوسطه آموزان دختر و پسردانش تفاوتهدف از پژوهش حاضر مقایسه 

پژوهش حاضر  روش باشد.می ورزی تحصیلیمتغیرهای هوش اجتماعی، تنظیم هیجان و تعلل

ی آموز پسر و دختر بودند که به شیوهدانش 272نمونه پژوهش  .نوع همبستگی بود و ازتوصیفی 

ی متوسطه شهر های دورهدانش آموزان دبیرستاننسبتی، از بین  ایگیری تصادفی طبقهنمونه

ه ورزی تحصیلی، هوش اجتماعی و تنظیم هیجانی  بتعلل هایپرسشنامهانتخاب شدند.  گنبدکاووس

احراز شدند. برای  هاپرسشنامهتکمیل شد . روایی و پایایی  هاآزمودنیروش گروهی توسط 

 2Tهای ونآزم نتایج استنباطی استفاده شد.های آماری توصیفی و اطالعات از روش وتحلیلتجزیه

متغیرهای هوش  ازلحاظهای دختر و پسر ، نشان داد که بین گروهMANOVAهتلینگ و 

ورزی تحصیلی تفاوت معناداری مشاهده تعلل ازنظراجتماعی، تنظیم هیجان تفاوت وجود دارد، اما 

از  توانباشد که میرین مدرسه میاواین پژوهش دارای تلویحاتی برای معلمین، مربیان و مش نشد.

 نتایج آن برای بهبود پیشرفت دانش آموزان استفاده نمایند.

 جنسیتی، تعلل ورزی تحصیلی، هوش اجتماعی، تنظیم هیجان. هایتفاوت :هاکلیدواژه

                                                           
. Piri،تبریز، ایران.نویسنده مسئول مقاله. درسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان یزیربرنامهدانشیار  1 

_moosa@yahoo.com 
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 .،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان،تبریز،ایران دانشجوی کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی،3 
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 مقدمه

یکی از نهادهای مهم اجتماعی است که در سطوح و مراحل مختلف  وپرورشآموزشنظام 

یی به شکوفا وپرورشآموزشافراد جامعه را بر عهده دارد.  جانبههمهمسئولیت تعلیم و تربیت 

جهت  در جانبههمهتالش  رغمعلیکند. های فرد کمک میها و قابلیتاستعدادها، افزایش توانایی

اگیران، همیشه عواملی سد راه آن هستند. یکی از عواملی که در مهیا ساختن شرایط پیشرفت فر

-کاری دانشیا اهمال 1ورزی تحصیلیکند، تعللکارآیی درونی نظام آموزشی اختالل ایجاد می

 باشد.آموزان می

 رقطعطوبه، به آینده محول کردن کار ضروری، بدون علت است، که کاریاهمالورزی یا  تعلل

آگاهی از پیامدهای ناخوشایند این به تعویق  باوجوداست و فرد  شدهگرفتهتصمیم به انجام آن 

ناخودآگاه به این رویه ادامه  داده،  صورتبهانداختن، شروع یا تکمیل کار را به تعویق انداخته و 

ارد کاری دلکه عادت به اهماکار از اینآید. فرد اهمالمییک عادت یا صفت رفتاری در صورتبه

کند و یا ممکن است برای موجه جلوه دهد، خود را سرزنش میانجام نمی یا اصالً موقعبهو کار را 

دادن این عادت زشت، دالیل مختلف را دستاویز قرار داده و از خود دفاع کند، که در این صورت 

مزمن  طوربهو  بوده ایجآماری این عادت نزد بیشتر مردم ر ازنظرکند. به تکرار دوباره آن کمک می

ورزی در کارها در انسان، نظیر دهد. رفتار تعللرا تحت تأثیر قرار می افراد درصد22الی  11حدود 

از  ااینکهبهای دیگر همچون پرخوری و سیگار کشیدن، جنبه فراگیر دارد که افراد بسیاری از عادت

گذرند. درباره فراگیران که درباره تکالیف میتوجه ، از کنار آن بیوجودبااین، اندآگاه هاآنزیان 

حاد  صورتبه درصد 32باالیی حدود  ورزند شیوع نسبتاًو کارهای مربوط به تحصیل که تعلل می

گی باشد، تمایل غالب و همیشورزی میترین نوع تعللورزی تحصیلی که شایعشود، تعللدیده می

                                                           
1. academic procrastination 
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 توأمیشه با اضطراب باهمکه تقری تحصیلی استهای فراگیران برای به تعویق انداختن فعالیت

 (.1332و لطیفیان،  است)جوکار

 سببرحورزی را های رفتاری، تعلل. نظریهوجود داردورزی های گوناگونی درباره تعللنظریه

جام آن یعنی به تعویق انداختن کار برای فرد اثر تقویتی بیشتری از ان کنند،نظریه تقویت تبیین می

تعلل ورزی  گری،(. رویکرد روان تحلیل2227، 3و دورو 2، به نقل از بالکیس1832، 1یدارد )بریود

 رندهیدربرگهای روانی زیربنایی است و بیشتر دهنده هیجانکه نشان دارمسئلهیک رفتار  عنوانبهرا 

 کند. رویکردهای شناختی نیز بر نقششناسایی می باشد،هایی نسبت به خانواده فرد میاحساس

 کنند )بالکیسمی یدتأکورزی در تعلل بینانهیرواقعغ یهاداشتچشممنطقی و باورهای غیر

 (.2227ودورو،

(، 2223و همکاران ) 2فریزش (،2222)1(،  دویت و شوونبرگ2221) 4مطالعات میگلی و اردن

اب در تکالیف، شتخیر أهای منفی مانند ارائه با تورزی با پیامددهند که تعلل( نشان می2221)7لی

-نظیمخودت گریزی،آماده کردن خود برای امتحان، اضطراب اجتماعی، اجتناب از تکلیف، عملکرد

ای منفی در هشناسی و موفقیت پایین رابطه داشته و از سوی دیگر، موجب پیامدگری پایین، وظیفه

، تیشناخروان هایسازهتجربی و نظری تعلل ورزی نسبت به دیگر  هایداده .شودسالمت روان می

ها را در ورزیتعلل (2222در این راستا هامر و فراری ) .است قرارگرفتهکمتر مورد شناسایی 

ورزی میزان تعلل کهدرحالی ؛انددر امور روزمره تشخیص دادهدرصد   22باالی ساالنبزرگ

( 3،1878ائوس)الیس و کاندرصد 82تا  72را حداقل  آموزاندر میان دانش آفرینمشکلتحصیلی 

اند، براین اساس تعلل تخمین زده آموزاندانش درصد 32تا22ورزی حاد را در اند و تعللتخمین زده

                                                           
1. Briody 
2. Balkis 
3. Duru 
4 . Midgley & Urdan 

5. Dewitte, & Schouwenburg 
6 .Frezesh 

7 .Lee 

   8.Ellis & Knaus 
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ظی و تحقیقات حافهمچنین در  ای است که چندان مورد بررسی دقیق قرار نگرفته است.ورزی سازه

( نشان 2227و همکاران ) 2( و اکینسوال2228و همکاران ) 1(، تحقیقات اوزراوزن1382همکاران)

لی بیشتری ورزی تحصیبه خاطر ترس از شکست و تنبلی تعلل طورکلیبهآموزان دختر داده که دانش

ری تورزی کمچنین فراگیرانی که تعللدهند و همآموزان پسر از خود نشان مینسبت به دانش

ز آن است که حاکی ا های پژوهشیبرخی یافته کنند پیشرفت تحصیلی بیشتری دارندگزارش می

 باشد.ورزی در تناقض می، با تعللروازاینای بودن نقش داشته و در عمل تکانه ،ثباتی هیجانیبی

. باشدمیعملکرد تحصیلی دانش آموزان اثرگذار  تنظیم هیجانی متغیر دیگری است که در

ت دانست که آن را یک فرص هایییتبه موقع شناختیزیستهای توان واکنشهیجان را می درواقع، 

های زیستی با پاسخی که به آن رویدادهای کنیم و این واکنشبرانگیز ارزیابی میمهم یا چالش

هیجانات مبنای زیستی  هرچند(. 2222و همکاران،  3ند)گرانفسکیوشدهیم، همراه میمحیطی می

 هکنند، اثر بگذارند. این توانایی کیها را ابراز مهایی که این هیجاندارند، اما افراد قادرند بر شیوه

ابی و تغییر که مسئولیت کنترل، ارزی هستندشود، فرایندهای بیرونی و درونی هیجانی نامیده می تنظیم

های (. دوره1884، 4های عاطفی فرد را در مسیر تحقق یافتن اهداف بر عهده دارد)تامپسونواکنش

است که در جهت پیشگیری  گرفتهنشأت 1822آموزش هیجانی از جنبش آموزش عاطفی در دهه 

تکانه و  هایی مثل کنترلایجاد صالحیت ،از مشکالت اجتماعی نوجوانان مانند اعتیاد، ترک تحصیل

 .(2227، 1های خالق برای حوادث ناگوار اجتماعی اثربخشی فراوانی دارد)هینحلخشم و یافتن راه

فرایندهای فیزیولوژیکی، رفتاری و شناختی تعریف  عنوانبهتوان تنظیم هیجان را می درواقع

سازد)گروس و ها قادر میکرد که افراد را به تنظیم تجربه و بیان هیجان

                                                           
1.Uzerozen 

2.Akinsola 

3.Garnefski 

4.Thompson 

5.Heen 
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های عملکرد ی جنبه(. تنظیم هیجان یک فرایند محوری برای همه2،1888؛گروس1،2227تامپسون

ی را تجربه کنند و شادزا مقابله میهایی که افراد با تجارب استرسدر شیوه تیانسان است و نقش حیا

ایشان ههایی که افراد هیجانهای بالینی مهمی دارد، روشتنظیم هیجان داللت کند.ایفا می کنند،می

 تأثرمرا )مثل مشکالت بیرونی و مشکالت درونی(   شانشناختیروانعملکرد  را مدیریت کنند،

رشد همدلی و  مانند همچنین تنظیم هیجان دارای تلویحات رشدی و اجتماعی مهمی، سازند.می

ساالن و توانایی بروز هیجانات در باهمهمدلی و برقراری ارتباط نزدیک  است. ساالنباهمروابط 

امروزه نند. کتواند یکی از عوامل شخصیتی باشد که افراد از آن استفاده میارتباط با دیگران، می

 وبه کسب دانش  تنهانهدر طی آموزش رسمی  آموزانروانشناسان تربیتی معتقدند که دانش

شوند، بلکه هیجانات خوشایند و ناخوشایند مرتبط با یادگیری و پیشرفت می نائلشناختی  یهامهارت

هیجانات در کالس، تحقیق بر روی  جانبههمهحضور همیشگی و  رغمعلیدهند. اما را رشد می

د هیجانات خوشاین ویژهبهدر حال ظهور است و  تدریجبهو  یآرامبههای آموزشی نات در بافتهیجا

سال اخیر تعداد 11تا12به همین دلیل در  است. شدهگرفتهمحققان تعلیم و تربیتی نادیده  وسیلهبه

 استاضافه شده  کنند،می آموزشی با نگاه هیجانی تحقیق هایزمینه و بافت در دانشمندانی که

 1،2222؛ لیننبریک و پنتریچ2222 ،4؛ آینلی،هیدی و برندود 3،2222کراس و اوسبان هانگ، )شوتز،

اجتماعی به توانایی فرد جهت نفوذ بر هیجانات  هایمهارتکارایی حتی (. 2222، 2ر و ترنری می ،

 فرد دیگر بستگی دارد. اگر نتوانیم هیجانات ناگهانی خود را کنترل کرده و فاقد همدردی باشیم،

عی های اجتماشانس کمی وجود دارد که بتوانیم در روابط خود، کارآمد و مفید عمل نماییم. مهارت

                                                           
1.Gross & Thompson  
2.Gross 
3.Schutz, Hong, Cross & Osbon 
4.Ainley, , Hidi & Berndorff 
5.Linnenbrink & Pintrich 
6.Meyer & Turner 
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یت تعارض، رهبری، تغییرات مرزهای ساختاری، همکاری بر مدیریت روابط، نفوذ ارتباطات، مدیر

 . ثیر بسزایی داردأت مساعیتشریکگروهی و 

 اعیهوش اجتمجنسیتی حائز اهمیت است؛  هایتفاوت ازلحاظمتغیر دیگری که بررسی آن 

ر بها و خصوصیات فردی را درای از مهارتاصطالح فراگیری است که مجموعه گسترده که ،است

 شود که فراتر از حوزهفردی اطالق میفردی و بینهای درونبه آن دست از مهارت معموالًگرفته و 

ای است. ثرندایک از های فنی یا حرفهو مهارت بهرهوشهای پیشین، چون مشخصی از دانش

توانایی درک دیگران و رفتار عاقالنه در  عنوانبهپیشگامان نظریه هوش اجتماعی است که آن را 

ای است که علت توفیق ما در هوش اجتماعی خاصیت ویژه .ت انسانی تعریف کرده استارتباطا

دست نیامده است. در حقیقت ایجاد روابط سالم یا ه ارتباط اجتماعی است و با آموزش یا مطالعه ب

برای  .(1،2227یک توان خاص و ارجمند است)بوزان"سیاست برقرار کردن رابطه"به دیگر سخن 

بتوانند با دیگران ارتباط مطلوب و مفیدی برقرار کنند باید بتوانند هیجانات درونی خود که افراد این

 هیجانات از عناصر اصلیمطلوب کسب کنند.  صورتبهرا  هاآنرا تنظیم کرده و توانایی بروز 

و  رتباطا برقرارکنندهمنابع اطالعاتی مهم برای فرد  هاآنتعامالت اجتماعی هستند، به این دلیل که 

 ارتباط هستند. کنندهدریافتهم فرد 

لی جنسیتی موجود در متغیرهایی چون تعلل ورزی تحصی هایتفاوتشناسایی  کهاینبا عنایت به 

پیش روی دانش آموزان داشته  هایآموزشد نقش مهمی در توانمی؛ هوش اجتماعی و تنظیم هیجان 

جود تا بلکه پاسخگوی برخی مشکالت مو باشدمیباشد؛ بنابراین پژوهش حاضر درصد بررسی آن 

، موزانآبرای دانش دتوانمیپژوهش نتایج این جنسیتی باشد.  هایتفاوتبر سر آموزش با لحاظ 

 همچنین .اشدداشته ب کاربرد فعالیت دارند،تعلیم و تربیت  یدرزمینهافرادی که  یکلیه اساتید و

جهت پیشرفت  آموزشییط آموزشی و اصالحات اجرایی در مح هایبرنامهبرای  راهنمای تواندمی

 ؤالسبیان شد، این پژوهش درصد پاسخگویی به این  آنچهبا توجه به  باشد.دانش آموزان تحصیلی 

                                                           
1. Buzan 
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جان هوش اجتماعی، تنظیم هی متغیرهای ازلحاظبین دانش آموزان دختر و پسر  چه تفاوتی است که

 و تعلل ورزی تحصیلی وجود دارد؟

 پژوهش شناسیروش

ر آموزان دختدانش را جامعه آماری پژوهشنوع همبستگی بود.  و ازپژوهش  حاضر توصیفی  
 نفر دختر 132) نفر 823 هاآنکه تعداد  دهندیمتشکیل  گنبدکاووسو پسر پایه دوم متوسطه شهر  

و ه تحصیلی براساس نوع رشت ای نسبتیتصادفی طبقه گیرینمونهروش از  .باشندمی(نفر پسر 432و 
. شد رفتهبهره گ  کوکران فرمول ازنمونه  تعیین حجمبرای  دانش آموزان استفاده گردید و تیجنس

 هاینمونهنحوه انتخاب  1(انتخاب شدند. جدول نفر پسر 112 و نفر دختر 122)نفر272که براساس آن
 .دهدمیآماری را نشان 

 و جنسیت بر اساس رشته تحصیلیتوزیع فراوانی و درصدی نمونه آماری .1جدول

 درصد تعداد جنسیت رشته

 12/2 13 پسر رشته ریاضی

 27/1 14 دختر

 21/21 13 پسر رشته تجربی

 73/34 82 دختر

 48/14 42 پسر رشته انسانی

 11/13 12 دختر

 %122 272 - جمع
 

 گیریاندازهابزارهای 

 پژوهش شامل سه پرسشنامه زیر بود: این در مورداستفادهابزارهای 
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: این پرسشنامه شامل سه خرده 1یآموزنسخه دانش -ورزی تحصیلیتعلل پرسشنامه.1

 گویه است که21گزارش نیم تحصیلی و یهو تهمقیاس؛آمادگی برای امتحان،آمادگی برای تکلیف 

 (.1332)الیس و جیمز نال،است  شدهگرفتهبکار ( 1834اولین بار توسط سولومن و راث بلوم) برای

( انجام 1834که سولومن ) ایمطالعهپایایی مقیاس تعلل ورزی تحصیلی از طریق آلفای کرونباخ در 

، آمادگی برای تکالیف 31/2آمادگی برای امتحان  هایمقیاسو خرده 78/2داد برای کل مقیاس 

( 1332به دست آمد. پایایی این مقیاس را جوکار و دالور پور) 38/2و تهیه گزارش نیم سالی  32/2

 را به دست آوردند. در پژوهش 81/2با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بررسی کردند و ضریب 

، لیفآمادگی برای تکا، آمادگی برای امتحان هایمقیاسخرده ضریب آلفای کرونباخ برای  حاضر

دل برازش م محاسبه شد. 33/2، 72/2، 23/2، 22/2به ترتیب،  کل پرسشنامه و تهیه گزارش نیم سالی

  ، 2 RMSEA (، CMIN/DF)های ورزی تحصیلی،برای روایی بر اساس شاخصهای تعللمتغیر
3NFI ،  4CFI ،  1GFI ،2IFI 83/2، 111/2، 37/4ها به ترتیب این شاخص گیری شد که اندازه ،

 باشد.می 83/2، 82/2، 83/2

 21دهی یک ابزار خودگزارشاین پرسشنامه  :پرسشنامه هوش اجتماعی ترومسو -2

  آگاهی اجتماعی( -اجتماعی هایمهارت -)پردازش اطالعات اجتماعی الی با سه خرده مقیاسؤس

های را برای خرده مقیاس ابزار( ضرایب پایایی 2221) 8و داهل 3،مارتین یوسن7اباشد. سیلورمی

و  32/2،  31/2های اجتماعی و آگاهی اجتماعی را به ترتیبپردازش اطالعات اجتماعی، مهارت

                                                           
1.Procrastination Assessment Scale- Student 
2. 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 
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در کشور ترکیه تحت عنوان اعتبار،  (2228) 1چتینو در پژوهشی که دوغان  اند.گزارش کرده 78/2

درصد بود ضرایب  11پایایی، ثبات و ساختار عوامل نسخه ترکی بر اساس هوش اجتماعی ترومسو، 

ژوهش در پ بود.71/2و 32/2، 33/2پایایی دو نیمه کردن، بازآزمایی و آلفای کرونباخ به ترتیب 

پردازش اطالعات  هایمقیاسضرایب پایایی هوش اجتماعی ترومسو برای خرده ( 1333) رضایی

 دهد.گزارش می 71/2و 77/2، 23/2اجتماعی و آگاهی اجتماعی را به ترتیب  هایمهارتاجتماعی، 

ه ها بمؤلفه تکتککه برای  برای بررسی پایایی از آلفای کرونباخ  استفاده شددر پژوهش حاضر 

، 17/2، کل پرسشنامه و  آگاهی اجتماعی، های اجتماعیمهارت، پردازش اطالعات اجتماعی ترتیب

-های هوش اجتماعی، برای روایی بر اساس شاخصبرازش مدل متغیر .باشدمی 72/2، 11/2، 14/2

ها به این شاخص گیری شد که اندازه  CMIN/DF ،   RMSEA ، NFI ،CFI،GFI،IFIهای 

 باشد. می  81/2، 38/2، 81/2، 32/2، 271/2، 42/2ترتیب 

برای  (2223) 2گروس و جان وسیلهبه حاضر پرسشنامه (.ERQ.پرسشنامه تنظیم هیجانی)3

  و (آیتم2) 3ارزیابی مجدد ،زیر مقیاسدو های تنظیم هیجانی که شامل گیری استراتژیاندازه

 پرسشنامه تنظیم هیجانیییدی رتبه اول سؤاالت تأمدل تحلیل عاملی . 1شکل 

                                                           
1.Dooghan & Chetin 

2.Gross & John 

3. reappraisal 
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و پایایی  73/2این مقیاس دارای پایایی درونی باشد.می (آیتم4) 1سرکوبی هیجان

(. در این 2223باشد)گروس وجان،آن می قبولقابلی پایایی دهندهباشد که نشانمی28/2بازآزمایی

ل پرسشنامه و ک سرکوبی هیجان ،ارزیابی مجدد ها به ترتیبتک مؤلفهآلفای کرونباخ تک پژوهش

ر ب هاآنهای تنظیم هیجان، برای اطمینان از روایی برازش مدل متغیر. باشدمی 18/2و  42/2، 22/2

این  گیری شد که اندازه  CMIN/DF ،   RMSEA ، NFI ،CFI،GFI،IFIهای اساس شاخص

 باشد .می 82/2، 37/2، 87/2، 82/2، 288/2، 27/3ها به ترتیب شاخص

 ورزی تحصیلی، هوش اجتماعی، تنظیم هیجانهای برازش مدل تحلیل عاملی تأییدی پژوهش پرسشنامه تعلل. شاخص2جدول 

 موردقبول  دامنه    

  

 متغیرها

 هاشاخص

CMIN/DF  RMSEA NFI CFI GFI IFI  نتیجه 

 RMSEA<0/08 NFI>0/95 CFI>0/95 GFI>0/95 IFI>0/95 کمتر 3و2نینسبت ب

 موردقبول 83/2 82/2 83/2 83/2 111/2 37/4 ورزی تحصیلیتعلل

 موردقبول 81/2 38/2 81/2 32/2 271/2 42/2 هوش اجتماعی

 موردقبول 82/2 37/2 87/2 82/2 288/2 27/3 تنظیم هیجان

ورزی های برازش مدل تحلیل عاملی تأییدی پرسشنامه تعلل، جدول شاخص2در جدول 

. نتایج جدول باال حاکی از آن است که تمامی اندشدهارائهتحصیلی، هوش اجتماعی، تنظیم هیجان 

ها برازش خوبی دارد و بیانگر این است که و مدل با داده اندشدهگزارشها در حد  مطلوب شاخص

 باشد.ها وجود دارد که این حاکی از تأیید مدل میرابطه خطی بین سؤال

 

 

 

 

                                                           
1. suppression 
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 های پژوهش یافته

و  SPSS افزارنرماز طریق پرسشنامه با استفاده از  شدهآوریجمعهای در این پژوهش، داده

lisrel  ز ا شدهآوریجمعهای قرار گرفت. برای تحلیل داده وتحلیلتجزیهمورد  13و  12ویرایش

 های آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد. روش

 به تفکیک جنسیت هوش اجتماعی، تنظیم هیجان، ورزی تحصیلیهای تعلللفهؤم یارمیانگین و انحراف مع.  3جدول 

 های آماریشاخص                     متغیرها

 هامؤلفه

 انحراف معیار میانگین جنسیت

 ورزی تحصیلیتعلل

 آمادگی برای امتحان

 21/2 دختر

31/2 

84/1 

83/1 

 پسر

 آمادگی برای تکالیف

 12/24 دختر

17/21 

33/1 

 پسر 82/4

 گزارش نیم سالیتهیه 
 

 87/22 دختر

23/21 

24/4 

22/4 
 پسر

 هوش اجتماعی

 پردازش اطالعات اجتماعی

 31/23 دختر

32/21 

32/3 

11/4 
 پسر

 های اجتماعیمهارت

 24/18 دختر

72/22 

27/3 

32/3 
 پسر

 آگاهی اجتماعی

 11/12 دختر

23/17 

33/2 

24/3 
 پسر

 تنظیم هیجان

 مجددارزیابی 

 23/22 دختر

33/22 

81/11 

77/12 

33/1 

23/7 

23/2 

3 

 پسر

 سرکوبی هیجان

 دختر

 پسر
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ورزی های تعللباالترین میانگین امتیازات مؤلفه، دهدمینشان  3جدول که  طوریهمان

رابر بآموزان دختر و پسر مربوط به مؤلفه آمادگی برای تکالیف که به ترتیب تحصیلی در بین دانش

آموزان دختر و پسر ها در بین دانشو کمترین میانگین  امتیازات مؤلفه  12/24و  17/21است با 

باالترین  باشد.می 31/2و  21/2مربوط به مؤلفه آمادگی برای امتحان است که به ترتیب برابر با 

ه پردازش ط به مؤلفآموزان دختر و پسر مربوهای هوش اجتماعی در بین دانشمیانگین امتیازات مؤلفه

ا هو کمترین میانگین  امتیازات مؤلفه  32/21و  31/23اطالعات اجتماعی که به ترتیب برابر است با 

 11/12آموزان دختر و پسر مربوط به مؤلفه آگاهی اجتماعی است که به ترتیب برابر با در بین دانش

ن دختر و آموزاظیم هیجان در بین دانشهای تنباالترین میانگین امتیازات مؤلفه باشد. می 23/17و 

و کمترین میانگین    33/22و  23/22پسر مربوط به مؤلفه ارزیابی مجدد که به ترتیب برابر است با 

آموزان دختر و پسر مربوط به مؤلفه سرکوبی هیجان است که به ترتیب ها در بین دانشامتیازات مؤلفه

 باشد.  می 77/12و  81/11برابر با 

بررسی تفاوت گروهی چند متغیری بین دو جنسیت دختر و پسر در این پژوهش از  نظورمبه

 هتلینگ استفاده شد. 2Tآزمون 

 ورزی و تنظیم هیجانهای معناداری تحلیل واریانس چندمتغیری برای بررسی اثر اصلی گروه بر متغیرهای هوش اجتماعی، تعللنتایج آزمون . 4جدول 

 Fآماره ارزش آزمون متغیر

 

سطح 

 معناداری

 221/2 33/2 213/2 المبدای ویلکز 

شود نتایج  المبدای ویلکز،  در رابطه با متغیر گروه  مالحظه می 4که در جدول یطورهمان

است. معناداری اثر متغیر  21/2تر از کوچک هاآنباشند، چون مقدار سطح معناداری می معنادار

، =221/2P=،33/2 Fورزی و تنظیم هیجان )گروه بر متغیرهای هوش اجتماعی، تعلل

بین متغیرهای هوش اجتماعی، تعلل ورزی و  معنادار =المبدای ویلکز( نشانگر وجود تفاوت213/2

 .تنظیم هیجان در دو گروه دانش آموزان دختر و پسر است
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 ورزی و تنظیم هیجاننتایج تحلیل واریانس چند متغیری برای هر یک از متغیرهای هوش اجتماعی، تعلل . 1جدول 

مجموع  میانگین گروه غیرهاتم

 مجذورات

 درجه

 آزادی

میانگین  

 مجذورات

 Fآماره

 

سطح 

 معناداری

هوش 

 اجتماعی

 222/2 782/8 811/812 1 811/812 24/72 دختر

 21/74 پسر

 287/2 774/2 222/273 1 222/273 73/11 دختر ورزیتعلل

 71/13 پسر

 222/2 712/3 141/113 1 141/113 17/34 دختر جانیه میتنظ

 23/31 پسر

 ورزی و تنظیم هیجانهوش اجتماعی، تعللبندی: جنسیت و متغیرهای وابسته: متغیر گروه*

نتایج تحلیل واریانس چند متغیری برای هر یک از متغیرهای هوش اجتماعی،   1 جدولدر 

در سه متغیر   Fمقدار دهد نشان می 1طور که جدولهمانارائه شده است.  ورزی و تنظیم هیجانتعلل

که در دو  71/3و  77/2، 78/8به ترتیب برابر با  ورزی و تنظیم هیجانهوش اجتماعی، تعلل وابسته

ین ورزی بدر متغیر تعلل ولیهوش اجتماعی، و تنظیم هیجان تفاوت معناداری وجود دارد متغیر 

ار در  معناد هایتفاوتتر اینکه جهت بررسی دقیق.  ندارد ودآموزان دختر و پسر تفاوت وجدانش

 کنیم.از جفت متغیرها قرار دارند از آزمون تعقیبی استفاده می یککدام

 بر اساس جنسیت و تنظیم هیجان  هوش اجتماعیگانه متغیرهای .آزمون تعقیبی جهت بررسی مقایسه چند 2جدول 

میانگین  جنسیت متغیر وابسته

 هاتفاوت

انحراف 

 استاندارد

 سطح معناداری

 22/2 14/1 -23/3 پسر –دختر  هوش اجتماعی

 22/2 21/2 28/3 پسر –دختر  تنظیم هیجان
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بر  (هوش اجتماعی و تنظیم هیجانمتغیرهای ) چندگانهآزمون تعقیبی برای مقایسه  2در جدول 

شود در متغیر مالک، تفاوت بین دختر و که مشاهده می طوریهماناساس جنسیت ارائه شده است. 

 آماری معنادار است. ازلحاظپسر 
 

  گیریبحث و نتیجه

آموزان دختر و پسر در متغیرهای هوش اجتماعی و تنظیم نشان داد که بین دانش هایافته      

اوت تفآموزان دختر و پسر هیجان تفاوت معناداری وجود دارد اما در متغیر تعلل ورزی بین دانش

آموزان پسر در هوش اجتماعی باالتر از دختران ها مؤید آن است که دانشچنین یافتههم وجود ندارد.

باشد.  یآموزان پسر مآموزان دختر در متغیر تنظیم هیجان باالتر از دانشاست و میانگین نمرات دانش

و با تحقیقات اوزراوزن و ( همسو 1382های این پژوهش با نتایج تحقیقات حافظی و همکاران)یافته

باشند زیرا نتایج این تحقیقات نشان می سوناهم( 2227( و اکینسوال و همکاران )2228همکاران )

لی بیشتری ورزی تحصیبه خاطر ترس از شکست و تنبلی تعلل طورکلیبهآموزان دختر داده که دانش

ری تورزی کمگیرانی که تعللچنین فرادهند و همآموزان پسر از خود نشان مینسبت به دانش

ج تحقیقات ها این پژوهش با نتایچنین یافتهکنند پیشرفت تحصیلی بیشتری دارند. همگزارش می

شیوع تعلل در پسرهای دوم  هاآنباشد، در پژوهش می سوناهم( 1331شهنی ییالق و همکاران )

(، 2223ل )تحقیقات فراتحلیل استیچنین با نتایج باشد، همدبیرستان اندکی بیشتر از دخترها می

 ازنظره باشد، کها میهمخوانی ندارد. در این پژوهش فراتحلیلی، میزان تعلل مردها اندکی بیش از زن

آماری معنادار نیست. اما در برخی تحقیقات میزان تعلل دخترها و پسرها برابر و در برخی دیگر شیوع 

(. میزان شیوع تعلل در 2224، 1است)فراری و پتل شدهگزارشتعلل دخترها اندکی بیش از پسرها 

(. شاید 2224، 2است)شونبرگ شدهگزارشدرصد  72تا  22های مختلف خارجی بین پژوهش

                                                           
1. Ferrari & Patel 
2. Schouwenburgs 
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با عوامل  یاتااندازههای جهانی، را بتوان آموزان ایرانی، با گزارشاختالف میزان تعلل در دانش

ها ممکن است رفتاری شبیه به تعلل خی فرهنگ( در بر2223)1فرهنگی توجیه نمود. به نظر ون ارد

وامعی که در ج کهدرحالیمسئله تلقی نگردد،  عنوانبهای از زندگی مرسوم آن فرهنگ باشد و شیوه

های پیشرفت گرایانه دارند و افراد انتظار دارند تعهداتشان در زمانی مشخص برآورده شود، گرایش

 ای جدی تلقی شود. مسئله عنوانبهتعلل 

پسران در مقایسه با دختران به هنگام مواجهه با مشکالت از  کهاینبا عنایت به  رسدیمبه نظر  

باالتری  شناختیروانو همچنین سازگاری  کنندمیدفاعی انطباقی بیشتری استفاده  سازوکارهای

ا موقعیت ب دارند؛ بنابراین از میانگین باالتری از هوش هیجانی برخوردار هستند و به هنگام مواجهه

از  رمتأثهیجانات احساس شده،  کهاین. همچنین به لحاظ پردازندمیبه تنظیم خودکار هیجانات 

را کنترل  هانآند هیجانات و ابراز توانمیبیرونی و تعامالت  تأثیراتمحیط اجتماعی هستند؛ بنابراین 

اجهه خارج از خانه و مو ایهمحیطبیشتر پسران در  فردیبینکنند. عالوه بر آن، حضور و تعامالت 

د علت دیگری برای برتری پسران توانمی هاآنو تالش برای حل  برانگیزچالش هایموقعیتبا 

تالش و  نعنوابهتنظیم هیجانات و هوش هیجانی باشد. با توجه به تعریف تنظیم هیجانات  ازلحاظ

و جنس ی را بتوان به هر دهایمهارتانتظار داشت که چنین  توانمیبرای کنترل هیجانات  ریزیبرنامه

 گردند.  مندبهرهآموزش داد تا از فواید آن 

رزی ومتغیرهای هوش اجتماعی، تنظیم هیجان و تعلل ازنظرتوان گفت که دختران و پسران می

آموزان پسر یا دختر از هوش اجتماعی، توان گفت که دانشندارند و نمی باهمتحصیلی تفاوتی 

بودن این  تری نسبت به یکدیگر برخوردارند بلکه باال یا پایینورزی باال یا پایینتعللتنظیم هیجان یا 

رزندان، هایی چون نگرش، نحوه یا بینش والدین نسبت به فبستگی ویژگی طورکلیبهمتغیرها در افراد 

رزی وهای تعللوالدین از فرزندان اشاره کرد و ویژگی ازحدبیشهای فرزندپروری، انتظار شیوه

 زجملهاتوجهی به موضوعات درسی و پشت گوش انداختن انجام تکالیف درسی فرزندان از قبیل بی

                                                           
1.Van Eerde 
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های قبلی نشان دادند که دختران نسبت به آموزان است. پژوهشعوامل شکست تحصیلی دانش

شان ورزی کنند، حساسیت و نگرانی بیشتری از خود نهای تحصیلی تعللکه در فعالیتپسران از این

ارگیری ککنند و علت این امر بهورزی تالش میدهند و بیشتر از پسران برای تغییر عادات تعللمی

 خودتنظیمی و خودتعیینی در دختران است. 

و پرورش  ( یکی از فواید مهم توانایی تنظیم هیجان را بهبود هیجانات منفی1887مایر و سالوی )

افرادی که در تنظیم هیجانات خود مهارت دارند از  دانند. بنابراینهیجانات خوشایند و مثبت می

ایند های خوشتوانایی بیشتری برای جبران حاالت هیجانات منفی از طریق شرکت در فعالیت

ه نقش مهمی دارند. البت شناختیروانهای هیجانی در تعدیل استرس و سالمت برخوردارند و توانش

تی و عمده با عملکردهای شناخ طوربهحصیلی نکته مهم اینکه ساختارهای مرتبط با پیشرفت ت

شتر با هوش هیجانی بی کهدرحالیهای حافظه و یادگیری شخص مرتبط هستند. توانایی خصوصبه

ا نشان داد آمریک پزشکیروانمرتبط است. نتایج پژوهش انجمن  فردیبینموفقیت فرد در روابط 

اغلب دارای سطح باالیی از هوش اجتماعی  پذیر که استرس را بهتر تحمل کردند،که زنان انعطاف

های هیجانی و فردی بودند. افرادی که از هوش اجتماعی یا توانمندیفردی و درونبا هوش بین

باالی فرد  هایاجتماعی باالتری برخوردار بودند موفقیت تحصیلی بهتری را نشان دادند. توانمندی

 آمدن یا مقابله با فشارهای روزمره کمک کند.های محیط و کنار تواند در برآوردن استلزاممی

خود گزارشی است که  هایمقیاسعمده پژوهش حاضر استفاده از  هایمحدودیتیکی از 

رزی از وکه تعللرا در معرض سوگیری مطلوبیت اجتماعی قرار دهد.با توجه به این هادادهد توانمی

گاه توان کارشود، میناشی می یزشانگذهنی، خودکنترلی کم و کمبود  نظمیخودآگاهی کم، بی

آموزشی در مدارس توسط مشاور مدرسه تشکیل داد تا با تنظیم هیجانات و رشد همدلی  هایدورهیا 

آموزان را کاهش داد. به دلیل اهمیت خانواده و ورزی دانشو روابط با سایر همساالن بتوان تعلل

ها از طریق مدارس و ی آموزشی برای خانوادههاشود، برنامهنقش آن در کاهش تعلل پیشنهاد می
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