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 بررسی تفاوتهای دانش آموزان دختر و پسردر مولفه های تنظیم هیجان

 2سمیه دوشی، 1کاظم رستم زاده گنجی

 چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تفاوت دانش آموزان دختر و پسر دورره متوسطه از لحاظ مؤلفه های تنظیم هیجان انجامشد. این 

-95مل کلیه دانش آموزان شهر اردبیل در نیمسال اول سال تحصیلی باشد که جامعه آن شاپژوهش یک مطالعه همبستگی می

ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها با استفاده از مقیاس تنظیم هیجان نفرازآنان به روش تصادفی خوشه 200بود.  1394

وصیفی و استنباطی استفاده شد ( جمع آوری شدند. برای تجزیه و تحلیل دادهها از روش های آمار ت2001گارنفسکی و همکاران)

که نشان داد بین گروه های دختر و پسر از لحاظ مؤلفه های تنظیم هیجان بجز مؤلفه سرزنش خود که در دختران بیشتر است تفاوت 

جان معناداری در دو جنس وجود ندارد. بنابراین ما نتیجه گرفتیم که نوجوانان پسر و دختر از نظر توانایی در کنترل و تنظیم هی

تفاوت محسوسی با هم ندارد. این پژوهش دارای تلویحاتی برای مشاورین معلمین و مربیان مدرسه می باشد که می توان از نتایج آن 

 برای ارتقاء سالمت روان و بهبود پیشرفت دانش آموزان استفاده نمایند.
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 مقدمه 

توان واکنش های زیست شناختی به موقعیت هایی دانست که آن را یک فرصت مهم یا چالش برانگیز ارزیابی می  هیجان را می

(. هر 2002کنیم و این واکنش های زیستی با پاسخی که به آن رویدادهای محیطی می دهیم، همراه است )گرانفسکی و همکاران، 

بر شیوه هایی که این هیجان ها را ابراز می کنند، اثر بگذارند. این توانایی تنظیم چند هیجانات مبنای زیستی دارند، اما افراد قادرند 

(. در واقعفرایندهای 1999هیجان نامیده می شود، که به توانایی فهم هیجانات و تعدیل تجربه و ابراز هیجانات اشاره دارد )گروس، 

های عاطفی فرد را در مسیر تحقیق یافتن اهداف او بر عهده دارند درونی و بیرونی است که مسئو لیت کنترل، ارزیابی و تغییر واکنش

(.در مجموع می توان گفت کنترل هیجان شامل ایجاد افکار و رفتارهایی است که به فرد آگاهی می دهد چه نوع 1994)تامپسون ،

درزندگی روزمره،افراد همواره .هیجانی دارد، چه هنگامی این هیجان در آنها پدید می آید و چگونه باید آن را ابراز نمایند

بررسی متون و راهبردهای منظمی را برای تعدیل شدت و یا نوع تجارب هیجانی خود یا واقعه فراخواننده هیجان به کار میگیرند.

مطالعات روانشناختی نشان می دهد که تنظیم هیجان، عامل مهمی در تعیین سالمتی و داشتن عملکرد موفق در تعامالت اجتماعی 

( و نقض در آن با اختالالت درون ریز )مانند افسردگی، اضطراب، انزوای اجتماعی( و اختالالت برون ریز 1991ست )تامپسون، ا

 (.2001)مانند بزهکاری و رفتار پرخاشگرانه( ارتباط دارد )ایزنبرگ و همکاران، 

برخی از مطالعات وانی،چیزی بیان نمیکنند ، اما اگرچه این یافته ها درمورد علّی بودن رابطه میان تنظیم هیجان واختالالت ر

درازمدت اشاره می کنند که اشکال در تنظیم هیجان می تواند کودکان و نوجوانان را برای اختالالت روانی بعدی مانند افسردگی 

 1960دهه  (. همچنین دوره های آموزش هیجانی از جنبش آموزش عاطفی در1994مستعد و آماده کند )ساندلر، تین و وست، 

نشأت گرفته است که در جهت پیشگیری از مشکالت اجتماعی نوجوانان مانند اعتیاد، ترک تحصیل، ایجاد صالحیت های مثل 

(. تنظیم هیجان 2007کنترل تکانه و خشم و یافتن راه حل های خالق برای حوادث ناگوار اجتماعی اثر بخشی فراوانی دارد )هین، 

ی جنبه های عملکرد انسان است و نقش حیاتی در شیوه های که افراد با تجارب استرس زا مقابله می یک فرایند محوری برای همه 

کنند و شادی را تجربه می کنند، ایفا می کنند. تنظیم هیجان داللت های بالینی مهمی دارد، روش هایی که افراد هیجانشان را 

ند رشد همدلی و روابط با همساالن است. همدلی و برقراری ارتباط مدیریت کنند، و دارای تلویحات رشدی و اجتماعی مهمی، مان

نزدیک با همساالن و توانایی بروز هیجانات در ارتباط با دیگران، می تواند یکی از عوامل شخصیتی باشد که افراد از آن استفاده می 

اجتماعی  -ر آن تغییرات جسمی و روانی(. همچنین دورة نوجوانی دوره ای است که د2006کنند)شوتز، هانگ، کراس و اوسبان، 

نوجوان با هیجانات شدید همراه است و بسیاری از دستگاه های عصبی یا شناختی که هیجان را کنترل می کنند، در ضمن این دوره 

های پژوهش توان برای انجام این تحقیق به آن اشاره کرد، وجودبنابراین، از دالیل که می (.2004رشد می رسند )هوپر و همکاران،

های درمانی و ، استفادة از نتایج این پژوهش در محیطتنظیم هیجانمعدود در مورد تفاوت های جنسیتی در مورد مؤلفه های 

باشد. بنابراین پژوهش حاضر به دنبال پاسخ دادن به ای برای تحقیقات بعدی میای دانشگاه ها و مدارس و فراهم سازی زمینهمشاوره

 چه تفاوتی میان دانش آموزان دختر و پسر از لحاظ مؤلفه های تنظیم هیجان وجود دارد. این سوال است که
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 روش 

 پژوهش حاضر، پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی است.  نوع و طرح پژوهش:

جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه شهر اردبیل سال  گیری:ی آماری، نمونه و روش نمونهجامعه

نفر ذکر شده  100بودند.با توجه به قانون حداقل حجم نمونه در تحقیقات همبستگی که  1394-1395صیلی تح

نفر دیگر پسر  100نفر آنها دختر و 100نفر از بین دانش آموزان دختر و پسر که  200(، از این میان تعداد 1386است)دالور،

 و در این پژوهش شرکت کردند.  بودند به صورت نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب

 ابزار پژوهش

این پرسشنامه خود گزارشی به تفکرات افراد پس از تجارب استرس زا و منفی می پردازد و به وسیله پرسشنامه تنظیم هیجان: 

ای گویه که بر اساس طیف لیکرت پنج درجه  36( ساخته شده است. سواالت این پرسشنامه شامل 2001گارنفسکی و همکاران )

( انجام شد و 2010( نمره گذاری می شود، بودند. هنجاریابی این آزمون در ایران به وسیله سامانی و صادقی )5( تا هرگز)1همیشه)

هفت عامل سرزنش خود، سرزنش دیگران، نشخوار فکری، فاجعه آمیز کردن، پذیرش، ارزیابی مثبت و تمرکز مثبت برنامه ریزی 

گزارش  88/0تا  79/0و ضریب باز آزمایی آن در دامنه  11/0تا  62/0ضریب آلفا در دامنه  استخراج کردند. در این پژوهش

 شده است.

 انجام شد. spssتحلیل دادها به وسیله نرم افزار ها:روش تجزیه و تحلیل و داده

 نتایج 

، در 1یافته های جدول  درصد( دختر شرکت داشتند. طبق 50نفر ) 100درصد( پسر و  50نفر )  100در این مطالعه تعداد 

، 12/6±33/2باشد: سرزنش خود های تنظیم هیجان به این ترتیب میهای مذکر میانگین و انحراف استاندارد نمرات مولفهآزمودنی

، ارزیابی  88/3±66/1، فاجعه آمیز کردن  68/7±24/1، نشخوار فکری 16/7±95/1، پذیرش 84/4±81/1سرزنش دیگران

های مونث نیز میانگین و انحراف استاندارد نمرات .در آزمودنی36/8±46/1رکز مثبت بر برنامه ریزیو تم 04/8±51/1مثبت 

، 40/7±70/1، پذیرش 52/5±61/1، سرزنش دیگران44/7±98/1باشد: سرزنش خود های تنظیم هیجان به این ترتیب میمولفه

و تمرکز مثبت بر برنامه 40/7±50/1، ارزیابی مثبت 12/4±45/1، فاجعه آمیز کردن  28/8±51/1نشخوار فکری 

 .96/7±39/1ریزی

 های تنظیم هیجان در دو جنس. میانگین و انحراف استاندارد مولفه1جدول 

  (100پسر)  (100دختر) 

انحراف  میانگین متغیر

 استاندارد

انحراف  میانگین

 استاندارد
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 33/2 12/6 98/1 44/7 سرزنش خود

 81/1 84/4 33/2 52/5 نسرزنش دیگرا

 96/1 16/7 70/1 40/7 پذیرش

 24/1 68/7 51/1 28/8 نشخوار فکری

 66/1 88/3 45/1 12/4 فاجعه آمیز کردن 

 51/1 04/8 50/1 40/7 ارزیابی مثبت 

تمرکز مثبت بر 

 برنامه ریزی 

96/7 39/1 36/8 46/1 

 

داری در بین دانشجویان دختر و پسر از تفاوت معنی« سرزنش خود»ا مولفه های تنظیم هیجان، تنهدهد از بین مولفهنشان می 2جدول

های دیگر تنظیم هیجان نیز کنند. در مولفه(. به این معنا که دخترها بیشتر از پسرها خود را سرزنش میsig=0.03برخوردار است )

 شود.داری بین پسرها و دخترها دیده نمیتفاوت معنی

 >p/05** پسران در مولفهای تنظیم هیجان تفاوت دختران و– 2جدول 

 سطح معنی دار متغیر

 03/0 سرزنش خود

 16/0 سرزنش دیگران

 64/0 پذیرش

 13/0 نشخوار فکری

 59/0 فاجعه آمیز کردن

 14/0 ارزیابی مثبت

 32/0 تمرکز مثبت بر برنامه ریزی

 گیری بحث و نتیجه

پسران با توجه به مولفه های تنظیم هیجان بود. پژوهش ما نشان داد به جز مؤلفه ی هدف از این پژوهش یافتن تفاوت های دختران و 

سرزنش خود که در دختران بیشتر بود، تفاوت معناداری در دو جنس وجود ندارد.یافته های این پژوهش با نتایج تحقیق پیری، 

ش نشان داد بین دانش آموزان دختر و پسر در مؤلفه ( ناهمسو می باشد زیرا یافته های این پژوه1394حبیبی کلیبر و آق آتابای )

های تنظیم هیجان تفاوت معناداری وجود دارد. بنابراین ما نتیجه گرفتیم که جوانان پسر و دختر از نظر توانایی در کنترل و تنظیم 

د ناشی از بازداری اجتماعی هیجان تفاوت محسوسی با هم ندارد، البته دختران سرزنش خود بیشتری نسبت به پسران داشتند که شای
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بیشتر در دختران باشد و همچنین میتواند معلول چارچوبهای فرهنگی جامعه، نگرش، نحوه یا بینش والدین نسبت به فرزندان، شیوه 

ه دو فرزند پروری، و انتظار بیش از حد ولدین از فرزندانشان باشد. در مجموع اگر بخواهیم تنظیم هیجان را بر اساس مولفه هایش ب

نوع تنظیم هیجان منفی)سازگارانه(و مثبت)ناسازگارانه( تقسیم کنیم، دختران از تنظیم هیجان ناسازگارانه تری برخوردارند.مایر و 

( یکی از فواید مهم توانایی تنظیم هیجان را بهبود هیجانات منفی و پرورش هیجانات خوشاییند و مثبت می دانند. 1997سالوی )

در تنطیم هیجان خود مهارت دارند از توانایی بیشتری برای جبران حاالت هیجانات منفی از طریق شرکت در  بنابراین افرادی که

فعالیت های خوشایند برخوردارند و توانش های هیجانی در تعدیل استرس و سالمت روانشناختی نقش مهمی دارند.البته نکته مهم 

مده با عملکرد های شناختی و به خصوص توانایی های حافظه و یادگیری اینکه ساختارهای مرتبط با پیشرفت تحصیلی به طور ع

شخص مرتبط هستند. که با توجه به تعریف تنظیم هیجان به عنوان تالش و برنامه ریزی برای کنترل هیجانات می توان انتظار داشت 

دند.پژوهش حاضر روی دانش آموزان شهر که چنین مهارت هایی را بتوان به هر دو جنس آموزش داد تا از فواید آن بهره مند گر

اردبیل اجرا گردید، همچنین عدم کنترل عواملی مثل شرایط اجتماعی ، اقتصادی، فرهنگی و ویژگی های فردی که ممکن است 

روی شرکت کنندگان اثر داشته باشند، تعمیم پذیری آن را بر روی سایر دانش آموزان مدارس ایران محدود می کند. پیشنهاد 

های فردی کنترل شوند زیرا این شود که در تحقیقات آتی که در این زمینه انجام می گردد متغیرهای شرایط اجتماعی و ویژگیمی

گیری صحیح توسط کننده تأثیر بسزایی در نتایج تحقیق گذاشته و مانع از نتیجهتوانند به عنوان عوامل مخدوشمتغیرها می

 گر شوند.پژوهش
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