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چکیده
هدف پژوهش حاضر مقايسه باورهای هوشی و بلوغ هیجانی دانش آموزان دختر و پسر متوسطه دوم شهر
ايالم است .روش پژوهش از نوع علی -مقايسهای و جامعه آماری را کلیهی دانشآموزان پسر و دختر مدارس
متوسط دوم شهر ايالم در سال تحصیلی  9319-9316به تعداد  95416نفر تشکیل داده و حجم نمونه از
طريق جدول کرجسی و مورگان ،تعداد  374دانشآموز تعیین گرديد که از اين تعداد 987 ،نفر پسر و  987نفر
دختر میباشند .روش نمونهگیری مورد استفاده ،روش نمونهگیری تصادفی خوشهای چند مرحلهای بوده که
مقیاس باورهای هوشی دوپیرات و مارين( )1559و مقیاس بلوغ هیجانی ياشوير سینگ و ماهیش بهار گاوا
( )9119را تکمیل کردند .برای تجزيه و تحلیل دادهها ،از آمار توصیفی(میانگین و انحراف معیار) و تحلیل
واريانس چندمتغیره ( )MANOVAاستفاده شده است .يافته ها نشان داد ،در بین دانشآموزان پسر و دختر
مدارس متوسطه دوم شهر ايالم در بلوغ هیجانی و باورهای هوشی تفاوت معناداری وجود دارد و دختران گروه
نمونه ،در مقايسه با پسران ،دارای بلوغ هیجانی پايینتر و باورهای هوشی بیشتری هستند .همچنین ،عامل
جسنیت به عنوان متغیر تاثیرگذار به میزان  4/6درصد واريانس عدم ثبات عاطفی 9/4 ،درصد واريانس
بازگشت عاطفی 4/3 ،درصد واريانس فروپاشی شخصیت 6/7 ،درصد واريانس ناسازگاری اجتماعی3/6 ،
درصد واريانس فقدان استقالل 1/8 ،درصد واريانس باورهای هوشی افزايشی و  1/6درصد واريانس باورهای
هوشی ذاتی را تبیین میکند .بنابراين ،تحوالت جنسیتی در حوزهی آموزش و پرورش نمیتوان محدود و
منحصر به تحوالت کمی و افزايش چشمگیر نسبت به دانشآموزان دختر دانست.
کلیدواژهها :بلوغ هیجانی ،هوش ،باورهای هوشی.
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مقدمه
در سالهای اخیر تحوالت جنسیتی گستردهای در حوزه آموزش و پررورش و آمروزش عرايی و
تحصیالت دانشگاهی به وقوع پیوسته است که نمیتوان آنها را محدود و منحصر به تحوالت کمی و
افزايش چشمگیر نسبت دانشجويان دختر دانست ،به همین اعتبار ديدگاههای جديدتر بر ابعراد کیفری
اين تحول تأکید داشته و آن را در عرصه وسیعتری از پیامدهای تحصیلی دنبال کردهانرد کره بردون
شک بخش عمدهای از اين بررسیها معطوف بره توضریا افرزايش انگیرزش و ديبسرتگی تحصریلی
دختران و نیز پیشرفت تحصیلی بیشتر آنها در مقايسه با دانشآمروزان پسرر بروده اسرت .در تحقیرق
حاضر تالش شده است که پس از مروری نظری بر وجوه عمده تفاوتهای جنسریتی در مويفرههرای
باورهای هوشی و بلوغ هیجانی و تبیین آنها با استناد به برخی ديدگاهها ،به اين مهم پرداختره شرود.
باورهای هوشی به عنوان يک مقويه انگیزشی که زيرساخت انگیزههای فرد برای رسیدن به موفقیرت
در سطحی باالتر است ،دارای اهمیت اساسی است(دوئک و يیگرت .)9118، 9دوئرک )9111( 1مری-
گويد ،اين باورهای ما هستند که به دنیای اطرافمان سازمان میدهند ،به تجربرههايمران معنرا مری-
بخشند و به طور کلی نظام رفتاری و معنايی هر فرد را تشکیل میدهند.
باورهای هوشی شامل باورهای هوشی افزايشی و باور هوشی ذاتیاند .باورهوشری افزايشری بره
اين مطلب اشاره دارد که هوش کیفیتی انعطافپذير و قابل افزايش است در مقابل باور ذاتی ،هوش
را کیفیتی ثابت و غیر قابل افزايش میداند .يادگیرندگانی که دارای باور هوشی افزايشی هستند برر
بهبود شايستگیهايشان و اکتساب دانش جديد تأکید دارند و برای غلبه بر ناکامیها و شکستهرای
گذشته تالش میکنند ويی يادگیرندگانی که دارای باور هوشی ذاتیاند بر دستیابی به عملکرد خوب
تمرکز میکنند و برای غلبه بر مشکالت حداقل تالش را به خرج میدهند .به عقیرده دوئرک(،)1555
باورهای هوشی عوامل جانبی رفتار هستند و مستقیماً بر عملکررد ترأثیر نمریگذارنرد .نتراي برخری
پژوهش حاکی از نقش باور هوشی ذاتی در ايجاد هیجانهای منفی و باور هوشی افزايشری در بوجرود
آمدن هیجانهای مثبت میباشدو همچنین باورهای هوشی افزايشی بر انگیزه پیشرفت دانشآمروزان
تاثیر مثبت دارند(کینگ.)1591 ،3
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دوئک ( )1599معتقد است که باورهای هوشی با موفقیت تحصیلی دانش آموزان رابطه دارد و
باورهای هوشی چارچوبهای شناختی انگیزشی متفاوتی را برای دانشآموزان ايجاد میکند نظر به
اين که باورهای هوشی افزايشی احساس کارآمدی قویتری را به وجود میآورند و اهداف براالتری
از پیشرفت را سبب میشوند و همچنین با توجه به اين که کارايی زياد شخص ،ترس از شکست را
کاهش میدهد ،سطا آرزوها را باال میبرد و توانايی مسئلهگشايی و تفکر تحلیلی را بهبود میبخشد
اين عوامل بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان اثر میگرذارد (حسرینینسرب و شرريفی .)9381 ،کررم
دادی و صیف ( )9314به بررسی رابطه باورهای هوشی و خودکارآمدی تحصیلی برا انگیرزه پیشررفت
دانش آموزان متوسطه دوم شهرستان ماهشهر پرداختند .اين پژوهش از نوع طرح همبستگی میباشد
و نشان داد که بین باورهای هوشی و خودکارآمدی تحصیلی با انگیزه پیشرفت دانش آمروزان رابطره
معنیداری وجود دارد.
حجازی و همکاران( )9388به بررسی رابطه میان باورهای هوشی و پیشرفت تحصیلی با توجه به
نقش واسطه ای اهداف پیشرفت و ابعاد گوناگون درگیری تحصیلی پرداختند .برای ايرن منظرور955 ،
دانش آموز پايه سوم رشته رياضی ( 195دختر و  195پسر) دبیرستانهای شهر شیراز به روش نمونره
گیری خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند و به پرسشنامهای متشکل از خرده مقیاسهرای باورهرای
هوشی ،اهداف پیشرفت ،تالش ،ارزش تکلیرف ،و راهبردهرای شرناختی و فراشرناختی پاسرخ دادنرد.
عملکرد تحصیلی دانش آموزان نیز از طريق معدل کل پايان سال سنجیده شد .نتاي پژوهش به طور
کلی نشان دادند که رابطه باورهای هوشی و پیشرفت تحرصیلی تحت تاثیر اهداف پیشررفت و ابررعاد
درگ یرری ترحصیلری قرار دارد بره طروری کرره برراور هروشری ذاتری از طرريررق اهررداف رويرکرد
ر عملکرد ،اهداف اجتناب ر عملکرد ،راهبردهای شناختی ،و ارزش تکلیف بر پیشررفت تحصریلی بره
صورت غیرمستقیم و منفی اثر میگذارد و باور هوش افزايشی نیز از طريق اهرداف تبحرری ،ترالش،
راهبردهای فراشناختی ،و ارزش تکلیف به صورت غیرمستقیم و مثبت بر پیشرفت تحصیلی تاثیر دارد.
پژوهش هايی که برای مقايسه هوش دختران و پسران انجام گرفتهاند ،اغلرب بره ايرن نتیجره
رسیده اند که از نظر هوش کلی بین دو جنس تفاوتی وجود ندارد .اما از نظر برخی توانايیهرا برین دو
جنس تفاوت هايی وجود دارد .از نظر روانی کالمری ،خوانردن ،فهمیردن ،چراالکی انگشرتان دسرت و
مهارتهای منشی گری دختران نسبت به پسران برتری دارند .از سويی ديگر از نظر استدالل رياضی،
توانايی ديداری -فضايی ،استعداد فنی و سرعت هماهنگی حرکات عضالنی درشت ،پسران بر دختران
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برتری دارند .بايد دانست اين تفاوت ها بیشتر معلول روش تربیت دختران و پسران و عوامل فرهنگی
است تا عوامل زيستی و وراثتی مربوط به دو جنس .با وجود اين ،برخی تحقیقات نشان داده است که
از نظر بعضی کارکردهای مغزی بین دو جنس تفاوتهرايی وجرود دارد .چنانچره وايتلسرون ،در يرک
پژوهش درباره دختران و پسران گروهای سنی  6تا  93سال به اين نتیجه رسید که در پسران تا سن
 6سايگی برای پردازش اطالعات فضايی و غیرکالمی ،نیمکره راست مغز بر نیمکره چپ برتری دارد.
در حايی که در م ورد دختران برتری نیمکره سمت راست مغز برای پردازش اطالعات فضايی ترا قبرل
از نوجوانی برقرار نمیشود(کاکاوند .)9389،دوره بلوغ دورانی مبهم از نظر شناخت خصرايص و دوران
تمايالت متضاد است .با ورود کودك به دنیای نوجروانی و بلروغ ،والدتری ترازه و مرحلره ی ويرژه و
مستقل از دورههای قبل و بعد پديد می آيد که آن را مرحله انتقرال ،مرحلره نجرات از کرودکی دوران
تحوالت همراه با دگرگونی های سريع و غافلگیر کننده ،مرحله طوفان حیات و مرحله نجات از طفیلی
گری نیز مینامند .افراد در اين دوران احیاناً با ترس و بیم هايی مواجه میگردند که رفع و تعرديل آن
نیازمند به حمايرت از سروی وايردين و مربیران اسرت(قائمی .)11 ،9385 ،خیرانری و پروتری ()1551
معتقدند ،که بلوغ هیجانی حايتی است که فرد میتواند با احترام به تفاوتهرا ،حرل کرردن مسرائل و
مشکالت ،بیان نظراتش ،برقراری و حفظ روابط خوب با ديگران به صورت مسايمت آمیز زندگی کند.
توجه به اينکه بلوغ هیجانی و اجتماعی ،احساسات و واکنشهای خاص ما به يک رويداد خراص
بوده و به عنوان يک پل بین افکار و اعمال ما عمل مریکنند(آشرارا و جوکسرون )1593 ،مریباشرد.
جرسیلد )9163( 9میگويد بلوغ هیجانی يک مفهوم ضمنی از درجهای اسرت کره شرخص تشرخیص
می دهد چگونه پتانسیل خود را برای يک زندگی بهتر و توسعه ظرفیت جهت يذت برردن از چیزهرا را
بیان دارد  ،که ايبته اين بیشتر در روابط خودش نسبت به ديگران صورت گیرد  .از عشق تا خنديدن ،
ظرفیتش برای يک غم درونی کامل ،موقعی که يک مناسبت يا واقعه برای او اتفاق میافترد تحمرل
يا تاب آوريش جهت نشان دادن ترس زمانی که يک موقعیتی او را ترسانده ،بردون احسراس نیازمنرد
استفاده از يک نقاب تقلبی از شجاعتش است ،که چنرین رويردادهايی بايرد بره طرور فرضری توسرط
اشخاصی که از پذيرش ترس داشته باشد که آنها از آن میترسند .بر طبق گفته کرو و کرو،)9161( 1
بلوغ هیجانی يا ثبات فردی اشخاص صرف نظر از سن آنها ،آن میباشد که هر شخصی بايد توانرايی
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غلبه بر تنش ها برای در نظر نگررفتن شرباهت هرای هیجرانی معرین کره ترأثیر برر روی جوانران و
ديدگاه های خودش را نسبت به موارد قابل عینی داشته باشد .همانطوری که او با ارزيرابی ثرروتش و
مسئويیت پذيری و نبرد به سمت يک يکپارچه سازی بهبود يافته نسبت به افکارش ،نگرش هیجرانی
است و رفتار آشکاری داشته باشد(رادها کريسنانا و سرودها .)1599 ،9شران موگران ناسران و چنابران
( )1594به برررسی رابطه بلوغ هیجانی و پیشرفت تحصیلی پرداختند .روش پژوهش توصیفی از نروع
همبستگی بود .در پژوهش حاضر نمونههای آماری  9555نفر از افراد بايغ  389نفرر پسرر و  699نفرر
دختر که آنها به يک تناسب و به طور تصادفی با يک روش نمونه آماری به دست آمد .نتاي تحقیرق
نشان داد که -9 :رابطه ی معناداری بین بلوغ هیجانی و پیشرفت تحصیلی در مرورد دانرش آمروزان
سنین بلوغ وجود دارد -1 .رابطه ی معناداری بین تشويقهای وايدين و پیشرفت تحصریلی در مرورد
دانش آموزان وجود دارد .کومار1و همکاران ( )1594تحقیقی با عنوان رابطره ی بلروغ هیجرانی برا 9
عامل شخصیت مورد بررسی قرار دادند .روش تحقیق توصیفی از نوع همبسرتگی مریباشرد .نمونره
آماری متشکل از  995نوجوان بود .نتاي حاصل از اين تحقیق نشان داد که ،بلروغ هیجرانی برا روان
رنجورخويی رابطهای منفی ،و با وجدان و سازگاری رابطه ی مثبت و معناداری دارد.
با توجه به مطايب ارائه شده در اين تحقیق ،با اسرتفاده از نظريرات رويکررد شرناختی اجتمراعی
دوئک و يگت ( )9188دوئک و ملدن ( )1559و دوئک ( )1599و دوپی رات و مارين( )1559در زمینره
باورهای هوشی و از نظريات سینگ و بهارگراوا( )9115و خیرانری و پروتری ( )1551در زمینره بلروغ
هیجانی به دنبال اين سوال است که آيا در بین دانشآموزان دختر و پسر مدارس متوسطه دوم شرهر
ايالم مويفههای بلوغ هیجانی و باورهای هوشی تفاوت دارند .از اين رو ،اهداف تحقیق عبارتند از-9 :
مقايسه ابعاد بلوغ هیجانی در بین دانشآموزان دختر و پسر ايالم -1مقايسه باورهای هوشری در برین
دانش آموزان دختر و پسر ايالم .بنابراين فرضیه تحقیق عبرارت اسرت از :بلروغ هیجرانی و باورهرای
هوشی در بین دانشآموزان دختر و پسر مدارس متوسطه دوم شهر ايالم تفاوت معناداری دارند.

. M. Radhakrishnan* and S. Sudha
. Kumar
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روش شناسی
روش تحقیق پژوهش حاضر از نوع مقايسهای و جامعه آماری را کلیه دانشآموزان دخترر و پسرر
متوسطه دوم شهرستان ايالم در سال تحصیلی  9319-16به تعداد  95416نفر تشکیل میدهد کره برا
استفاده از جدول کرجسی و مورگان( )9175تعداد  374به عنوان نمونه تعیین گرديد و از ايرن تعرداد،
 987نفر پسر و  987نفر دختر میباشند .روش نمونهگیری ،روش نمونهگیری تصادفی خوشهای چند
مرحلهای بود .در تحقیق حاضر ،در مرحله اول از بین تمرام مردارس متوسرطه دوم( 96دبیرسرتان) 4
مدرسه و در هر مدرسه  4کالس (مقطع اول تا چهارم) به طور تصادفی انتخاب شدهانرد (دبیرسرتان-
های فرزانگان (دخترانه) ،شهید آوينی (دخترانه) ،شهید بهشتی (پسرانه) ،شهید شرهرياری (پسررانه) و
تمامی دانش آموزان آن  4کالس(هر  4مقطع) مورد آزمون قرار گرفتنرد .از مجمروع  374پرسشرنامه
توزيع شده در بین دانشآموزان تعداد  94پرسشنامه به ديیل عدم دقت يا نقص در پاسرخگويی مرورد
تحلیل قرار نگرفتند .از اين رو ،در تحلیل نهايی نمونه پژوهش به  365نفر ( 971پسر و  989دختر با
رن سنی  99تا  98سال ،میانگین سنی  96/87سال و انحراف معیار  )5/917تقلیل يافت .همچنرین،
میانگین سنی پدران و مادران دانش آموزان نمونه پژوهش دختر و پسر نشان داد که تقريبراً در هرر دو
گروه دانشآموزان حدود  9سال اختالف سنی بین پدر و مادر وجود دارد و در کل نمونه میانگین سنی
پدران حدوداً  47سال و و برای مادران  49/8سال میباشد.
الف .مقیاس باورهای هوشی دوپیرات و مارین( :)5002اين مقیاس مشتمل بر  94گويه در قايب
طیف يیکرت( 6گزينهای به صورت؛ تقريباً هیچ وقت  6 9 4 3 1 9تقريباً همیشه) توسط دوپیرات
و مارين ( )1559در دو بعد باورهای هوشی افزايشی و باورهای هوشی ذاتی تهیره شرده اسرت .نمرره
آزمودنیها دارای دامنهای از  94تا  84است .حجازی ،رستگار ،کرمدوست و قربرانجهرمری )(1387
در پژوهش خود ضريب آيفای کرونباخ برای باورهرای هوشری را  5/83گرزارش دادهانرد .همچنرین،
تحلیل عاملی تايیدی دادهها در پژوهش فوق نشان داد که پرسشنامه از اعتبار کافی برخروردار اسرت.
در پژوهش حاضر میزان آيفای کرونباخ پرسشنامه  5/191بدست آمد ،که پايايی قابل قبرويی اسرت و
ضريب پايايی برای موٌيفههای باورهای هوشی افزايشی؛  81/3درصد ،باورهرای هوشری ذاتری؛ 87/1
درصد بدست آمد .همچنین ،نتاي تحلیل عاملی تايیدی نشان داد که شاخص نسبت مجذور خی به
درجۀ آزادی(  )  2 dfبرابر  1/894و کمتر از  3و در حد مطلوب و شاخص جرذر بررآورد واريرانس
خطای تقريب(  ) RMSEAبرابر  5/579و کمتر از  5/58است و نشاندهنده برازش مناسب و خروب
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میباشد .بنابراين ،کلیه گويههای به کار گرفته در پرسشنامهی باورهای هوشی ،قدرت تبیینکننردگی
مورد نظر را برای متغیر تحقیق مورد نظر داشته است.
ب .مقیاس بلوغ هیجانی یاشویر سینگ و ماهیش بهار گاوا( :)1991اين مقیاس مشتمل بر 48
گويه در قايب طیف يیکرت( 9گزينهای با نمرات کامالً هرگز9 4 3 1 9خیلی زياد) تهیه شده اسرت.
نمره آزمودنیها دارای دامنهای از  48تا  145است و در قايب  9بعد به صورت زير تدوين شده است:
 معیار عدم ثبات عاطفی :اين عامل مجموعرهای از عردم قابلیرت در حرل و فصرل مشرکالت،زودرنجی ،نیازها ،نیاز به کمک در کارهای روزمره ،آسیب پذيری ،يجاجت و تندخويی میباشد کره برا
 95گويه سنجیده شده است.
 معیار بازگشت عاطفی :بازگشت عاطفی هم گروه بزرگی از عوامل است که نماينده عرواملی چروناحساس حقارت ،بیقراری ،خصومت ،پرخاشگری و خودمداری است که با  95گويه سنجیده شده است.

 ناسازگاری اجتماعی :چنین شخصی فاقد قابلیت انطباق اجتماعی است دچار نفرت است گوشرهگیر و در عین حال متکبر است دروغ میگويد و تنبلی میکند که با  95گويه سنجیده شده است.
 فروپاشی شخصیت :اين عامل شامل کلیه عالئمی است که نشان دهنده فروپاشری شخصریتاست مانند واکنش سازی ،هراس ،ديیل تراشی ،بدبینی و رفتار ضد اخالقری اسرت کره برا  95گويره
سنجیده شده است.
 فقدان استقالل :چنین فردی وابستگی انگلی نسبت به ديگران نشان می دهرد خرودبین اسرترغبتهای محسوس ندارد و مردم او را غیر قابل اعتماد میدانند که با  8گويه سنجیده شده است.
روايی اين مقیاس در برابر معیارهای بیرونی يعنی پرسشرنامه سرازگاری حروزه "گهرا" 9بررای
دانشجويان کاي توسط سینها و سینگ تعیین شده است .در ايرن پرسشرنامه حروزه گهرا ،سرازگاری
عاطفی دانشجويان کاي را اندازه میگیرد و تعداد سرواالت ايرن حروزه  19مرورد اسرت .همبسرتگی
گشتاوری حاصل بین کل نمرات در  19سوال حوزه گها و کرل نمررات در مقیراس بلروغ عراطفی
( 5/67به نقل از حافظ آبادی و بافتی .)9386 ،پايايی توسط آزمون -باز آزمون برروی دانشجويان
اندازهگیری شد که شامل دختران و پسران  15-14سايه بودند .فاصله زمانی بین اين دو آزمرون
 6ماه بود و همبستگی گشتاوری بین اين دو اجرا  5/79بود (به نقل از ايمانی و همکاران.)9388 ،

. Gaha
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در پژوهش حاضر میزان آيفای کرونباخ کل پرسشنامه ( 5/144معادل  14/4درصد) بدست آمرد ،کره
پايايی قابل قبويی است و ضريب پايايی برای موٌيفههای عدم ثبات عراطفی؛  71/3درصرد ،بازگشرت
عاطفی؛  81/1درصد ،ناسازگاری اجتماعی ؛  78/7درصد ،فروپاشی شخصریت ؛  87/3درصرد ،فقردان
استقالل ؛  71/5درصد بدست آمد .همچنین ،نتاي تحلیل عاملی تايیدی کل پرسشنامه نشان داد که
شاخص   2 dfبرابر  1/816و در حد مطلروب و شراخص  RMSEAبرابرر  5/573و مناسرب و
نشاندهنده برازش مناسب و خوب میباشد .بنابراين ،کلیه گويهها به کار گرفته در پرسشنامهی بلروغ
هیجانی ،قدرت تبیینکنندگی مورد نظر را برای بعد تحقیق مورد نظر داشته است.
جهت تجزيه و تحلیل دادههای پژوهش از شاخصهای آمار توصیفی چون میانگین و انحرراف
معیار و در تحلیلهای استنباطی از آزمونهای همبستگی پیرسون ،تحلیل واريانس چندمتغیره ،آزمون
يوين ،آزمون امباکس و آزمون  Tمورد استفاده قرار گرفته است.
یافتهها
در جدول( ) 9توزيع میانگین و نتاي آزمون نرمال متغیرهای تحقیق بر حسرب جنسریت دانرش-
آموزان ارائه شده است.
جدول( :)9شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش بر حسب جنسیت
متغیر

بلوغ هیجانی
باور هوشی

عدم ثبات عاطفی
بازگشت عاطفی
فروپاشی شخصیت
ناسازگاری اجتماعی
فقدان استقالل
باورهای هوشی افزايشی
باورهای هوشی ذاتی

پسران

آزمون نرمال(آزمون)K-S

دختران

M
27/42

SD
7/91

M
23/94

SD
7/64

26/28

7/95

22/48

8/48

25/89

7/43

23/01

6/32

23/99

8/98

19/47

8/13

22/01
46/73

5/42

20/00

5/22

6/71

47/69

7/684

45/87

7/57

46/21

7/412

Z

Sig.

5/737
5/633
9/514
9/339
9/169
9/949
9/159

5/153
5/633
5/941
5/999
5/914
5/994
5/953

جدول( )9نشان میدهد که میزان(میانگین) بلرروغ هیجرانی در دانرشآمروزان پسرررر نسربت بره
دانش آموزان دختر بیشتر بوده ،اما میزان باورهای هوشی کمتر بوده است .همچنرین ،خطرای آزمرون
نرمال کلیهی متغیرهای تحقیق بزرگتر از سطا معناداری 5/59میباشند و يذا با اطمینان  19درصد،
توزيع اين متغیرها نرمال بوده و يذا مجاز به استفاده از آزمونهای پارامتری هستیم.

969

مقايسه باورهای هوشی و بلوغ هیجانی دانش آموزان دختر و پسر متوسطه دوم

فرضیه تحقیق :باورهای هوشی و بلوغ هیجانی در بین دانشآموزان دختر و پسر مدارس متوسطه
دوم شهر ايالم تفاوت معناداری دارد.
برای تحلیل فرضیه ،از آزمون تحلیل واريانس چندمتغیره استفاده شده است که قبل از آن بايستی
وابستگی بین متغیرهای تحقیق بررسی شود که نتاي آزمون ضريب همبستگی پیرسون بین متغیرها
در جدول ( )1ارائه شده است.
جدول( :)1نتاي همبستگی پیرسون بین متغیرهای پژوهش
بلوغ هیجانی
فقدان
ناسازگاری
فروپاشی
بازگشت
عدم ثبات
استقالل
اجتماعی
شخصیت
عاطفی
عاطفی

متغیر

بلوغ هیجانی
باور هوشی

عدم ثبات عاطفی
بازگشت عاطفی
فروپاشی شخصیت
ناسازگاری اجتماعی
فقدان استقالل
افزايشی
ذاتی

1

0/784

-----

1

0/668

-----

-----

1

-----

-----

-----

1

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

باورهای هوشی
ذاتی
افزايشی

0/673

0/756

0/587

-0/321

-0/332

0/732

0/557

-0/241

-0/213

0/767

0/671

-0/354

-0/347

0/689

-0/321

-0/342

1

-0/291

-0/287

-----

1

-0/336

-----

-----

1

جدول( )1نشان میدهد که خطای همبستگی دو به دوی بین ابعاد بلوغ هیجانی مثبت و دارای
خطای آزمون کمتر از سطا معنیداری  5/59میباشد(خطای آزمون کلیهی همبستگیهای جدول
( ،)1صفر بوده است) ،بنابراين ،يک رابطهی مستقیم و معناداری بین دو به دوی ابعاد بلوغ هیجانی
وجود دارد .در اين میان ،همبستگی بین بعد عدم ثبات عاطفی و بعد بازگشت عاطفی با مقدار 5/784
دارای قويترين همبستگی است .همچنین ،همبستگی بین ابعاد بلوغ هیجانی با ابعاد باورهای هوشی
معنادار و منفی هستند ،بنابراين ،بین ابعاد بلوغ هیجانی و ابعاد باورهای هوشی يک رابطه معکوس
وجود دارد .در اين میان همبستگی بین بعد فروپاشی شخصیت و باورهای هوشی افزايشی با مقدار
 -5/394دارای قويترين همبستگی است.
در جدول( )3نتاي آزمون امباکس( )Box's Mجهت آزمون فرض برابری ماتريسهای کواريانس
مشاهده شده بین متغیرهای پژوهش ارائه شده است.
جدول( :)3نتاي آزمون ام باکس( )Box's Mجهت آزمون پیشفرض برابری ماتريس واريانس-کواريانس متغیرهای پژوهش

آماره آزمون ام باکس()Box's M

F

Df1

29/854

1/212

21

Df2

Sig.

0/079 421542/18
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نتاي جدول( )3نشان میدهد که مقدار خطايی آزمون امباکس برابر  5/079بوده که بیشتر از سطا
خطای 5/59میباشد ،بنابراين ،فرض برابری ماتريسهای کواريانس مشاهده شده بین متغیرهای
پژوهش در بین دانشآموزان پسر و دختر مورد تايید است.
در جدول( )4نتاي ارزيابی معناداری اثر چند متغیری مويفهها ،با آزمونهای پیالی،الندای ويلک،
هتلینگ و بزرگترين ريشه ارائه شده است.
جدول( :)4نتاي آزمون پیالی،الندای ويلک ،هتلینگ و بزرگترين ريشه روی در تحلیل واريانس چندمتغیره مويفه های پژوهش
نوع آزمون

مقدار

F

پیالی
الندای ويلک
هتلینگ
بزرگترين ريشه روی

60/08

861/4
861/4
b
861/4
b
861/4

0/912
0/078
0/078

b
b

Hypothesis
df
/0006
/0006
/0006
/0006

Error df

Sig.

/000335
/000335
/000335
/000335

50/00
50/00
50/00
50/00

Partial Eta
Squared
730/0
730/0
730/0
730/0

نتاي ارزيابی معناداری اثر چند متغیری موٌيفه ها  ،با آزمونهای پیالی،الندای ويلک ،هتلینگ و
بزرگترين ريشه روی در جدول( )4نشان میدهد که میزان خطا در هر چهار آزمون برابر با 5/555
بوده که کوچکتر از 5/59است ،بنابراين تفاوت بلوغ هیجانی و باورهای هوشی بر اساس هر  4آزمون
در سطا اطمینان  19درصد مورد تاًيید قرار میگیرد؛ يعنی ،حداقل در يکی از سازههای بلوغ هیجانی
و باورهای هوشی در بین دانشآموزان پسر و دختر تفاوت وجود دارد .به عبارتی ،میتوان گفت که
جنسیت دانشآموزان ،حداقل بر يکی از موٌيفه های بلوغ هیجانی و باورهای هوشی تاًيید میگذارد.
همچنین ،میزان اثر مجذور اتای جزئی جنسیت روی هر يک از موٌيفههای بلوغ هیجانی و باورهای
هوشی در هر  4آزمون  7/3درصد است که مقدار قابل توجهی است.
در جدول( )9نتاي آزمونيوين جهت آزمون فرضبرابری واريانس خطاها بین متغیرها پژوهش ارائه شده است.
جدول( :)9نتاي آزمون يوين جهت بررسی پیش فرض برابری يا عدم برابری واريانس مويفههای پژوهش برحسب جنسیت

بلوغ هیجانی
باور هوشی

متغیر
عدم ثبات عاطفی
بازگشت عاطفی
فروپاشی شخصیت
ناسازگاری اجتماعی
فقدان استقالل
باورهای هوشی افزايشی
باورهای هوشی ذاتی

F

Df1

0/017
2/087
3/114
2/621
0/462
0/079
0/081

1
1
1
1
1
1
1

Df2
398
398
398
398
398
398
398

Sig.
0/784
0/146
0/053
0/094
0/609
0/709
0/698
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نتاي آزمون يوين در جدول( )9نشان میدهد که مقرادير خطای آزمررون کلیه متغیرررها در بین
دانشآموزان دختر و پسر بیشتر از سطا  5/59میباشد ،بنابراين ،فرض برابری واريانس خطاها در
بین دانشآموزان پسر و دختر از يحاظ مويفههای پژوهش مورد تايید است ،که اين يافته ،پايايی نتاي
بعدی را نشان میدهد.
جدول( )6نتاي اثر جنسیت بر هر يک از متغیرهای تحقیق نشان میدهد.
جدول( :)6نتاي تحلیل واريانس چندمتغیره اثرات جنسیت بر هر يک از مويفههای پژوهش

بلوغ هیجانی
باور هوشی

متغیر
عدم ثبات عاطفی
بازگشت عاطفی
فروپاشی شخصیت
ناسازگاری اجتماعی
فقدان استقالل
باورهای هوشی
افزايشی
باورهای هوشی ذاتی

مجموع مجذورات()SS

F

Sig.

مجذور اتا

97/9559

49/96

0/000

0/046

49/9914

19/98

0/000

0/054

94/761

78/96

0/000

0/043

97/9691

49/13

0/000

0/067

91/391

91/93

0/000

0/036

37/659

49/99

0/001

0/028

94/698

95/19

0/002

0/026

در جدول( )6نتاي اثر جنسیت بروی هر يک از متغیرهای تحقیق نشان میدهد که بین دانشآموزان پسرر

و دختر ،در همه ابعاد بلوغ هیجانی و باورهای هوشی تفاوت معناداری وجود دارد ،زيرا خطرای آزمرون
اين موٌيفهها کمتر از سطا خطای  5/59است .همچنرین ،در جردول ( )6براسراس نتراي مجرذور اترا
نتیجه میشود که عامل جسنیت به عنوان متغیر تاثیرگذار به میزان  4/6درصد واريرانس عردم ثبرات
عاطفی 9/4 ،درصد واريانس بازگشت عاطفی 4/3 ،درصد واريانس فروپاشری شخصریت 6/7 ،درصرد
واريانس ناسازگاری اجتماعی 3/6 ،درصد واريانس فقردان اسرتقالل 1/8 ،درصرد واريرانس باورهرای
هوشی افزايشی و  1/6درصد واريانس باورهای هوشی ذاتی را تبیین میکند .بنابراين براساس مقادير
خطای آزمون کمتر از  5/59بدست آمده در جدول ( )6نتیجه میشود که میرزان کلیرهی ابعراد بلروغ
هیجانی و باورهای هوشی در بین دانش آموزان پسر و دختر(برحسب جنسیت دانش آمروزان) تفراوت
معناداری دارد.
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بحث و نتیجهگیری
در شرايط حاضر دانشآموزان با مشکالت بسیار در زندگی خويش مواجه میشوند .اين مشرکالت
موجب مسائل روان – تنی بسیاری چون اضطراب ،تنش ،ناکامی و آشفتگی عاطفی در زندگی روزمره
میشوند .بنابراين مطايعات حیات هیجانی بصورت يکی از عالئم توصیفی مطرح میشرود کره قابرل
قیاس با علم تشريا است .اين عمل با تأثیر متقابل نیروهائی با کیفیت و کمیت گوناگون سر و کرار
دارد .هدف از پژوهش حاضر نیز ،مقايسه بلوغ هیجانی و باورهای هوشی در بین دانشآموزان پسر و
دختر مدارس متوسطه دوم شهر ايالم بوده است.
نتاي تحقیق بیانکننده اين مطلب است که دانشآموزان دختر دارای بلوغ هیجانی کمتر نسبت بره
دانش آموزان پسر و باورهای هوشی بیشتری هستند .نتاي تحلیل واريانس چندمتغیره نشران داد کره
بین دانشآموزان پسر و دختر مدارس متوسطه دوم شهر ايالم در ابعاد بلوغ هیجانی شامل؛ عدم ثبات
عاطفی ،بازگشت عاطفی ،فروپاشی شخصیت ،ناسازگاری اجتماعی و فقدان استقالل و متغیر باورهای
هوشی تفاوت معناداری وجود دارد ،به طوری که عامل جسنیت به عنوان متغیر تاثیرگرذار بره میرزان 4/6
درصد واريانس عدم ثبات عاطفی 9/4 ،درصد واريانس بازگشت عاطفی 4/3 ،درصرد واريرانس فروپاشری
شخصیت 6/7 ،درصد واريانس ناسازگاری اجتماعی 3/6 ،درصرد واريرانس فقردان اسرتقالل 1/8 ،درصرد
واريانس باورهای هوشی افزايشی و  1/6درصد واريانس باورهای هوشی ذاتی را تبیین میکند.

نتاي تحقیق حاضر با نتاي بره دسرت آمرده از تحقیقرات حجرازی و همکراران( ،)9387کاکاونرد
( ،)9389شان موگان ناسان و چنابان ( )1594کومار و همکاران ( )1594همسو میباشد .ويی با نتاي
تحقیق منصوری ( )9378و کالرك ( ،)1555متفاوت میباشد .ديیل تفاوت نتراي بره دسرت آمرده از
پژوهش حاضر با نتاي پژوهش منصوری و کالرك را میتوان اينگونه بیان داشت که اين پژوهشها
در جامعه ای متفاوت با تحقیق حاضر انجام پذيرفته است .بنابراين طبق نتاي حاصله می تروان بیران
کرد که در واقع باورهای هوشی و بلوغ هیجانی نه فقط از عوامل مؤثر در ايگوی شخصیت است بلکه
به کنترل رشد دانشآموز کمک میکند .مفهوم رفتار هیجانی «برايغ» در هرر سرطحی حاصرل رشرد
طبیعی هیجانی است .شخصی قادر به کنترل هیجان خويش است که تأخیر در ارضاء را تحمل کنرد،
بدون اينکه تأسف بخورد و رن بکشد ،هنوز ممکن است از يحاظ هیجانی چون کودکان يا سراسریمه
باشد .دانشآموزی که از يحاظ هیجانی بايغ است تروان سرازگاری مرؤثر برا خرود ،اعضرای خرانواده،
همکالسیها  ،جامعه و فرهنگ خويش را داراست .اما بلوغ صرفاً به معنرای قابلیرت نگررش و عمرل
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خاص نیست ،بلکه توانائی يذت کامل از آنها را هم شامل می شود .اما کسانیکه هنوز به بلوغ هیجانی
دست پیدا نکردهاند دارای خصوصیاتی به شرح زير میباشند :او چون دانشآموزان عمل مریکنرد ،در
جستجوی همديی است ،او خودپسند است ،اهل دعوا ،رفتار کودکانه دارد ،خود -محور و پرتوقع اسرت
و اگر در بازی ببازد عصبانی میشود( .گیب9141 ،؛ بروگدن9144 ،؛ کتل.)9149 ،
در سالهای اخیرر تحروالت جنسریتی گسرتردهای در حروزهی آمروزش و پررورش و تحصریالت
دانشگاهی به وقوع پیوسته است که نمی توان آنها را محدود و منحصر به تحروالت کمری و افرزايش
چشمگیر نسبت دانشآموزان دختر دانست ،به همین اعتبار ديدگاههای جديدتر برر ابعراد کیفری ايرن
تحول تأکید داشته و آن را در عرصهی وسیعتری از پیامدهای تحصیلی دنبال کردهاند که بدون شک
بخش عمدهای از اين بررسی ها معطوف به توضیا افزايش انگیزش و ديبستگی تحصریلی دخترران و
نیز پیشرفت تحصیلی بیشتر آنها در مقايسه با دانشآموزان پسر بوده است .اين مطايعره نیرز هماننرد
ساير مطايعهها دارای محدوديتهايی بود که ايجاب مینمايد در تعمیم نتاي به آنها توجه شود .يکری
از مهمترين محدوديتهای مطايعه استفاده از ابزارهای خودگزارش شده بود .در واقع مطايعره حاضرر
يک بررسی مقدماتی در حیطه بلوغ هیجانی و باورهای هوشی در قشر دانشآمروز مردارس متوسرطه
دوم کشور است و برای به دست آوردن نتاي قطعیتر بايستی مطايعات بیشتری در اين زمینه صورت
گیرد .پیشنهاد میشود که از ساير روشهای مطايعه مانند روش کیفی(مصاحبه) برای ارزيابی عمیرق
آزمودنیها در مورد تجارب مربوط هیجانی و هوشی و تأثیر آن در زمینرههرای مختلرف زنردگی فررد
استفاده شود.
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