
در پسران بر ی عاطفی با جنس مخالف زاآسیب هاییشگرا تأثیر

 هاآن تحصیلی عملکرد

 1دوست شهرام رنج

 52/3/3132تاریخ پذیرش:  52/6/3131تاریخ وصول: 

 چکیده

 با (دبیرستان اول یپایهپسر ) انآموزدانش یعاطف زایآسیب یهاگرایش تأثیرتحقیق حاضر بررسی  هدف

اول  یپایهان آموزدانشکلیه  ،جامعه آماری پژوهش. هاستآن یلیتحص افت بر مخالف جنس

نفر بدون  16نفر ) 66که از این جامعه آماری تعداد  است 3135 -31پسر شهر مرند در سال  هایدبیرستان

در دسترس انتخاب و در پژوهش  گیرینمونهنفر دارای گرایش عاطفی( به روش  16گرایش عاطفی و 

. ابزار ستاپس رویدادی( ) یامقایسه -وش پژوهش توصیفی و از نوع علّی. رندشرکت داده شد

، زبان انگلیسی و علوم ریاضیان در دروس آموز( دانشپیشرفت تحصیلیمعدل ) شامل هاداده آوریجمع

 وتحلیلتجزیهاست. برای  شدهتهیهکه از طریق دفتر مشاوره  بود ایمشاوره هایپروندهزیستی و بهداشت و 

 tدرصد، میانگین و انحراف معیار( و آمار استنباطی ) یفیتوصآمار  هایروشاز  شدهگردآوریهای داده

میانگین نمرات پیشرفت  نتایج حاصله از تحقیق نشان داداست.  شدهاستفاده هاگروهمستقل جهت مقایسه 

( 2/22حصیلی )( کمتر از میانگین نمرات پیشرفت ت3/52ان دارای گرایش عاطفی )آموزدانشتحصیلی 

 یهاگرایش هرچقدر حالدرعین. گرایش عاطفی به جنس مخالف نیستند است که دارای آموزانیدانش

تحصیلی  افت بوده بر ربیشت مخالف جنس با (دبیرستان اول یپایهپسر ) انآموزدانش عاطفی زایآسیب

 است. دهشافزودهو زبان انگلیسی(  در دروس ریاضی، علوم زیستی و بهداشتها )آن

 هاگرایش پسر، آموزدانش ،یتحصیل افت ،آسیب: واژگان کلیدی

 مقدمه

کشورهای جهان  ویژهبه بزرگ نظام آموزشی در کشورهای مختلف، هایبحرانیكی از 

 .آموزشی بوده است مسئوالن توجه مورد دیربازاست که از  افت تحصیلی مسئله سوم،

                                                 
 سندهینو ) .لوم پزشكی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتیدانشكده آموزش ع استاد یار گروه آموزش پزشكی، .3

 Dr.Ranjdoust@gmail.com ( مسئول
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خاص خود به این  هایدیدگاه برحسب شناسانروان و شناسانجامعه بسیاری از مربیان،

مراد  ،در برخی از تعاریف .اندکرده ارائهاند و تعاریف گوناگونی نیز از آن نگریسته لهأمس

 کنندیم پیداآن است که افرادی شانس استفاده از امكانات آموزشی را  ،افت تحصیلیاز 

و تجدیدی یا مردود  دکننیمتحصیل ترك ، شوندولی به عللی از مدرسه اخراج می

 (.5662 ،3اعظم) دارندیبازم را از ادامه تحصیل هاآنیا اینكه والدینشان  ،شوندیم

 وپرورشآموزش ، نظام5663سال  در متحد ملل سازمان عمران برنامه گزارش طبق

 انتظار مورد انسانی موفقیت و فرهنگی -علمی توسعه اهداف به نیل جهت در ایران کشور

 از ساالنه بیش تحصیلی افت ،3133 سال در شدهارائه آمارهای است و طبق نداشته را

 (.3132 قاسمی، و )سلسبیلی است برداشته در هزینه ریال میلیارد هزار

 آموزشی امكانات نابرابری در توقف احیاناً و تحصیلی افت ساززمینه گوناگونی علل

 هایمحدودیت و انمهاجر ،هامیغیربو مثل هاگروه از برخی محرومیت روستا، و شهر در

 کیفیت ،معلمان تربیت و انتخاب هایشیوه ،سازمانیدرون عوامل از و کشورها مالی

 و محققان اغلب .شوندمی سبب افت تحصیلی ارزشیابی هایروش و معلمان تدریس

 عوامل، عنوان تحت عوامل دسته دو را تحصیلی شكست عوامل نظرانصاحب

 از. کنندمی ذکر( اجتماعی میستس) سازمانیبرون و( آموزشی میستس) سازمانیدرون

 از استفاده ،آموزشی اهداف انتخاب یزبان تعدد رنظی مواردی به سازمانیبرون عوامل

 (.3122 شرفی،) کنندمی اشاره آموزشی ساعت و تقویم تنظیم و آموزشی هایفناوری

 دسته دو به را تحصیلی افت لعوام( 3126) نژادشعاری دیگری مشابه بندیتقسیم در

 مدرسه و آموزشی نظام متوجه را داخلی علل کند،می تقسیم خارجی و داخلی علل

 نظیر دوستان دگیاخانو- اجتماعی علل دسته دو به خود که را خارجی علل و داندمی

 و هانتکافی از نادرست استفاده، ورزشی هایکلوپ از نادرست استفاده، ناباب

 زایآسیب ارتباطات داشتن ،منزل از خارج و هاخیابان در زیاد وقت گذراندن ،هانتگیم

 و عاطفی هایآشفتگی ،توجه انگیزه،از قبیل؛  فردی علل و مخالف جنس با یعاطف

 داند.می جسمانی هاینارسی و جنسیت هیجانی،

                                                 
1. Azzam 
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 و ارسمد مشاوران اظهار بر بنا انآموزدانش تحصیلی درافت الذکرفوق عوامل میان از

 ارتباطات داشتن به توانمی انآموزدانش تحصیلی هایپرونده به مراجعه با و معلمان

 .کرد اشاره مخالف جنس با پسر آموزاندانش مخصوصاً انآموزدانش عاطفی زایآسیب

 به نزدیكی یا گیریسمت و تمایل پسندیدن، فرایند عاطفی زایآسیب ارتباطات از منظور

 طریق از عمدتاً و افتدمی اتفاق نوجوانی دوران در امر این عموالًم که است مخالف جنس

 نامشروع و نامتعارف صورتبه دختران و پسران که است آشكاری یا پنهان هایمعاشرت

 بدلورد ازجمله مختلف طرق به است نكوهیده ما یجامعه فرهنگ و عرف ازنظر که

 برقرار جنسی ارتباطات گاهاً و وریحض هایمالقات یا و تلفنی هایتماس نامه، کردن

 در صحیحی مسیر و روش و دارند آمیزیابهام سرانجام و فرجام هادوستی این ،شودمی

 (.3122 کوثری،) شودنمی طی هاآن

 هاخانواده آگاهی مدار از خارج هایمعاشرت و هادوستی امروزه که داشت توجه باید

 در .است یافته ایگسترده ابعاد جوانان و ننوجوانا بین در شدهعنوان هایویژگی با

 مادر ،پدر طرف از قوی بسیار مقاومتی ازآنجاکه رانو دخت پسران بین موجود هایدوستی

 پنهان روابطِ گونهاینً  معموال دارد وجود هادوستی این برقراری از ممانعت برای جامعه و

 جز چیزی ماندمی باقی هاوستید ازاینپس آنچه و گرددمی همراه گوناگونی مخاطرات با

 برای تحصیلی افتنظیر  یآموزش و یتربیت، اجتماعی ،روانی مشكالت و آسیب

 به توجه با مسائل گونهاین توجیه و توضیح(. 3125،حمدی) نیست انآموزدانش

 با جامعه مسئوالن و مربیان طرف از بایدمی و دارد اهمیت بسیار هادوستی این کارکردهای

 تحقیق این اساسی لهمسأ فوق مطالب به توجه با. گیرد قرار بررسی مورد اصیخ ظرافت

 افتدر  مخالف جنس با عاطفی زایآسیب روابط آیاکه:  است سؤال این بررسی

 یاستفاده مورد تواندمیکه  فوق مسائل به توجهد؟ دار تأثیر پسر انآموزدانش تحصیلی

 توجیه را حاضر تحقیق ضرورت رس باشدو مشاوران مدا مدیران ریزان درسی،برنامه

 .کندمی
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نوجوان، در مراحل تمایالت به جنس مخالف،  مراحل تمایالت به جنس مخالف:

که آمیخته با نوعی محبت و عالقه  یابدمیاحساس ناشناخته و مرموزی در وجود خویش 

 :کندمیطی  تدریجبهمرحله را  چند وبه دیگران است 

و این آغاز توجه و  شودمیوجه نوجوان به وضع بدن معطوف در مرحله اول، ابتدا ت

 عالقه به امور جنسی است.

 بهو  شودمیو محبت همراه  باعاطفهدوم، توجه و عالقه یا میل شدید،  مرحله در. 3

 .کندمیماهیت عاطفی پیدا  اصطالح

 یعالقه ومقدماتی عشق  طوربهو  شودمیسوم، عالقه به جنس مخالف بیشتر  در مرحله. 5

 یموردعالقهممكن است هرکسی را هدف قرار دهد. لذا چندین نفر ممكن است  هاآن

 اخص، واقع شوند. طوربهنوجوان، 

یک نفر از  جانببهجهت داده و  تغییر معطوف به چند نفر، یعالقهدر مرحله چهارم، . 1

 و وجوان باشداز خود ن ترمسن. این فرد، ممكن است قدری شودمیجنس مخالف هدایت 

 مورد پشتیبانی قرار گیرد. خواهدمیاحتماالً با این شیوه  نوجوان

که  شودمیدر مرحله پنجم، نوجوان تغییر عقیده داده و متوجه فردی از جنس مخالف . 2

 (.3121 دیس،) باشدتناسب سنی با او داشته 

 مورد در (3566) 3ساموئلز از نقل به آمریكا آموزش دپارتمان که تحقیقی اساس بر

 و عاطفی مشكالت و است مسائل داده انجام دبیرستانی انآموزدانش تحصیلی دالیل افت

 است. کرده ذکر هاآن تحصیلی افت دالیل از را ان دبیرستانیآموزدانش رفتاری

( تحت عنوان بررسی علل تشدید گرایش و برقراری 3121و دالویز ) پورحسنپژوهش 

سوم و چهارم متوسطه در استان  هایسالان آموزدانشیدگاه از د جنسهمرابطه با غیر 

 :هستنتایج زیر  مازندران انجام بیانگر

عوامل در تشدید گرایش و ایجاد رابطه با جنس مخالف را به  ترینمهمان آموزدانش

 :اندنمودهترتیب ذیل عنوان 

 اخالقی وبند نبودن جوانان به مسائل اعتقادی الف( پای

                                                 
1. Samuels 
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 و تحریكات دیداری ویدئویی هایفیلمتلویزیونی خارجی و  هایرنامهبتماشای  (ب

 ج( کمبود توجه و عدم محبت از سوی خانواده

 افراد جنس مخالف یکنندهتحریکد( پوشش 

ان نگرانی خود را از افشاء شدن روابطشان با جنس مخالف ابراز آموزدانش %33حدود 

نگرانی از تنبیه خانواده و احتمال از دست دادن که بیشترین نگرانی را به ترتیب  اندداشته

 کمترین نگرانی را داشته است. ،مدرسه . ترس از تنبیهِانددانستهشانس ازدواج 

 ترتیباینبهعوامل خانوادگی در تشدید گرایش و ایجاد رابطه با جنس مخالف  تأثیر

 بوده است:

 %26 روانی والف( محرومیت عاطفی 

 %26 خانواده سطمتو وب( وضع مالی خوب 

 %26 خانوادهج( ضعف اعتقادات مذهبی و اخالق در 

 %26بودن مادران  سوادبید( 

 %23سال فرزندان با والدین  56ه( تفاوت سنی کمتر از 

 %23 خانوادهو( پوشش نامناسب اعضای 

 %52 پدرانبودن  سوادبیز( 

 %52 خانوادگیح( اختالفات 

ان پسر آموزدانشرابطه با جنس مخالف در  یبررس« ( با عنوان 3122) کوثریتحقیق 

انی که آموزدانش شهر تهران بیانگر آن است، پروش و آموزش 33ی دوره راهنمایی منطقه

اعضای خانواده مخصوصاً با مادران  از توجّه و محبّت کمتری در خانواده برخوردارند و با

حجاب، ) شرعیمقررات  کهانی آموزدانشداشتند و آن دسته از  ترضعیفعاطفی  یرابطه

عاطفی  زایآسیب، بیشتر درگیر روابط کردندمیادای نمازهای واجب( را کمتر رعایت 

انی که با جنس مخالف خود رابطه آموزدانشنتایج بیانگر آن بود که  چنینهمبودند. 

 داشتند از موفقیت تحصیلی کمتری برخودار بودند.

 بررسی موردپسران  ویژهبهوانان و در تحقیقی که مشكالت و موانع ازدواج ج

که برخی جوانان برای ارضای غرایز طبیعی خود به ارتباط  شدهاشاره، به این نكته قرارگرفته
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را  انحرافی و روابط آزاد پسر هایزمینه، وجود درنتیجهو  کنندمیبا جنس مخالف بسنده 

؛ به نقل از 3136 ران،سفیدگ) استیكی از عوامل افزایش سن ازدواج برشمرده  عنوانبه

 (.3136سید نژاد، 

وظیفه  ضرورتبه( در تحلیلی تربیتی بر روابط پسر و دختر در ایران، 3125احمدی )

جنسی نوجوانان، نارضایتی از هویت جنسی،  یابیهویتتعلیم و تربیتی مسئوالن نسبت به 

وز روابط بر، انواع برخوردهای نادرست علل تربیتی دختربرخوردهای اجتماعی پسر و 

و  و دختر غلط از شرع در نحوه تنظیم رفتار پسر هایبرداشت، پنهانی ببین پسر و دختر

نهایتاً  و ؛کندمیدر جامعه پیشنهاد  و دختر برای تنظیم روابط پسر هاییحلراههمچنین 

بر نگرش والدین نسبت به روابط میان  مؤثرفرهنگی  –بررسی عوامل اجتماعی »پژوهش 

که متغیرهای  دهدمیتوسط وثوقی و دائمی نشان « در شهر تهران پسر و دخترنوجوانان 

داخلی، گرایش به فرهنگ غرب، نیاز والدین به ازدواج  هایرسانهوالدین،  داریدیندرجه 

موفق فرزندان، نوع جنسیّت فرزندان دارای روابط معناداری با نگرش والدین نسبت به 

 هستند. و دختر روابط پسر

 وهشپژ روش

پس ) یامقایسه -علّی اطالعات از نوع تحقیقات آوریجمعروش انجام تحقیق به لحاظ 

که معدل معلول )متغیر وابسته( طریق این است که از هدف محقق  . چونهسترویدادی( 

ان پی آموزدانشیعنی افت تحصیلی  به علت احتمالی )متغیر مستقل( هستان آموزدانش

 .هست حاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردیبه ل نظر موردببرد. تحقیق 

شهر مرند است و از  هایدبیرستاناول  یپایهان آموزدانشجامعه آماری تحقیق کلیه 

 16عاطفی و  هاگرایشنفر دارای  16نمونه )حجم  عنوانبهنفر  66این جامعه آماری تعداد 

اب و در پژوهش در دسترس انتخ گیرینمونهعاطفی( از طریق روش  هاگرایشنفر بدون 

 حاضر شرکت داده شد.

 ایمشاوره هایپروندهان و آموزدانشمعدل )پیشرفت تحصیلی(  هاداده آوریجمعابزار 

در . تهیه گردیده است ایمشاورههای آنان بوده که از طریق دفتر مشاوره مدارس و پرونده

ر مجوزی همكاران مشاو خصوصبهاین راستا جهت جلب مشارکت و همكاری مدارس و 
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شهرستان مرند گرفته شد. سپس جهت هماهنگی قبلی با مشاوران  وپرورشآموزشاز اداره 

کافی جهت  قدربهمحقق  یلهیوسبهمدارس منتخب در رابطه با موضوع و روش پژوهش 

 کهیطوربهاطالعات الزم توجیه گردید  یارائهو  موردنظران آموزدانششناسایی و معرفی 

پایه اول در  یهاکالساز هر یک از  ،همكاران محترم مشاوربا همكاری  ،اجرا یمرحلهدر 

 یمراجعهشواهد کافی و تشخیص مشاور و یا  بر اساسانی که مشخصاً و آموزدانشرابطه با 

پایه اول  یهاکالسو سپس از همان  به اتاق مشاور لیستی تهیه شد آموزدانشخود 

 هاآنو عیناً لیستی از  ندشدییشناساف نداشتند نیز که ارتباطی با جنس مخال انیآموزدانش

ان در دروس ریاضی، زبان آموزدانشنیز تهیه شد. سپس اختالف نمرات هر دو گروه از 

قرار گرفت. برای  یبررس موردسال تحصیلی  میدونانگلیسی و علوم زیستی و بهداشت در 

 یهاروشبا استفاده از  33سخه ن spssافزار از نرم شدهگردآوریهای داده وتحلیلتجزیه

ل )جهت درصد فراوانی، انحراف معیار( و آمار استنباطی تی مستق میانگین،توصیفی )آمار 

 شد. ( استفادههاگروهمقایسه 

 زابیآس عاطفی یهاگرایش برحسباول  یپایهان آموزدانشتوزیع فراوانی . 1جدول 
 درصد تعداد زابیآس عاطفی هاگرایش

 26 16 عاطفی هایشگرادارای 

 26 16 عاطفی هاگرایشبدون 

 366 66 کل

 درافت زابیآس عاطفی یهاشیگرا: اول فرضیه :هایهفرضایج مربوط به آزمون نت

 است. مؤثرمتوسطه ه اول یپا ان پسرآموزدانشضی در یالی درس ریتحص

 استفاده( t-testدو گروه مستقل ) Tآماری  آزمون از پژوهش، اول فرضیه آزمون برای

ان دو گروه آموزدانشدرس ریاضی  نمرات آزمون آماری مذکور بین منظور این برای. شد

و  دمیانگین، انحراف استاندار تعداد، ( آمار توصیفی مربوط به5محاسبه شد. جدول شماره )

ان دارای گرایش عاطفی و عدم گرایش عاطفی آموزدانشخطای استاندارد نمرات ریاضی 

( کمتر 16/3)ان دارای گرایش عاطفی آموزدانشدهد. میانگین نمرات ریاضی را نشان می
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است که دارای گرایش عاطفی به جنس  آموزانیدانش (21/32ریاضی )از میانگین نمرات 

 مخالف نیستند.

 گرایش عاطفی آنانان به تفكیك آموزدانشمار توصیفی نمرات ریاضی آ. 2جدول 
 هامارهآ

 

 روهگ

 خطای استاندارد انحراف استاندارد میانگین تعداد

نمره 

 ریاضی

عدم گرایش 

 عاطفی
16 21/32 312/3 112/6 

گرایش 

 عاطفی
16 16/3 321/3 166/6 

گزارش شده  2جدول  درنرمال بودن متغیر وابسته درس ریاضی دو گروه نتیجه بررسی 

ر دو در ه است. مشاهده می شود که سطح معنی داری آزمون کولموگروف اسمیرنوف

بیشتر است بنابراین دلیلی برای  63/6از  عاطفی و بدون گرایش عاطفی گرایشگروه دارای 

نمرات درس ریاضی از توزیع نرمال  درصد 33با اطمینان  رد فرض صفر وجود ندارد و

 پیروی می کنند. 

که مالحظه  گونههماندهد، را نشان می t-test(، نتایج آزمون آماری 1جدول شماره )

بزرگتر است که  63/6سطح معنی داری آزمون لیون برای همگنی واریانس از ود، شمی

آموزان دارای نشانگر مساوی بودن واریانس نمرات درس ریاضی در دو گروه دانش

 گرایش عاطفی و عدم گرایش عاطفی است.

( با درجه t=  652/33) آمدهدستبه tمقدار ای مستقل، دو نمونه با توجه به آزمون تی

 همچنان کهاست.  تربزرگ( 36/3جدول ) tاز مقدار  62/6در سطح آلفای  23آزادی 

 33کمتر است. بنابراین با  63/6( نیز از سطح آلفای >63/6p) آمدهدستبهمقدار معناداری 

افت تحصیلی درس ریاضی گرایش به جنس مخالف بر  توان گفت کهدرصد اطمینان می

 بوده است. مؤثر
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 نرمال بودن متغیر وابسته درس ریاضی آزمون .3جدول 

 درس ریاضیجهت مقایسه نمرات  t-testنتایج آزمون آماری  .4جدول
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323/6 122/6 
652/33 23 663/6 16/3 235/6 

در  علوم زیستیلی درس یدرافت تحص زابیآس عاطفی یهاشی: گرادوم فرضیه

 .مؤثر استمتوسطه ه اول یآموزان پسر پادانش

( t-testدو گروه مستقل ) Tآماری  آزمون از پژوهشی نیز دوم فرضیه آزمون برای

  .شد استفاده

ان آموزدانشدرس علوم زیستی  نمرات آزمون آماری مذکور بین منظور این برای

است. جدول شماره  شدهارائهدر ادامه  محاسبات این نتایج که ه شد،دو گروه محاسب

میانگین، انحراف استاندار و خطای استاندارد نمرات  تعداد، (، آمار توصیفی شامل2)

دهد. ان دارای گرایش عاطفی و عدم گرایش عاطفی را نشان میآموزدانشعلوم زیستی 

( کمتر از 16/3گرایش عاطفی ) ان دارایآموزدانشمیانگین نمرات علوم زیستی 

است که دارای گرایش عاطفی به  آموزانیدانش( 2/36میانگین نمرات علوم زیستی )

 جنس مخالف نیستند.

 دارای گرایش عاطفی عدم گرایش عاطفی 

 

 16 16 تعداد

 پارامترهای نرمال
21/32 میانگین  16/3  

31/3 انحراف استاندارد  32/3  

323/6 آماره آزمون  326/6  

داریسطح معنی  261/6  233/6  
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ان به تفكیك گرایش آموزدانشآمار توصیفی نمرات درس علوم زیستی و بهداشت  .5جدول 

 عاطفی آنان

 هاآماره

 

 گروه

 ی استانداردخطا انحراف استاندار میانگین تعداد

نمره علوم 

 زیستی

 6/ 232 52/5 2/36 16 عدم گرایش عاطفی

 6/  625 63/1 16/3 16 گرایش عاطفی

گزارش  6دو گروه در جدول  علوم زیستینتیجه بررسی نرمال بودن متغیر وابسته درس 

شده است. مشاهده می شود که سطح معنی داری آزمون کولموگروف اسمیرنوف در هر 

بیشتر است بنابراین دلیلی  63/6ارای گرایش عاطفی و بدون گرایش عاطفی از دو گروه د

درصد نمرات درس علوم زیستی از توزیع  33برای رد فرض صفر وجود ندارد و با اطمینان 

 نرمال پیروی می کنند. 

که مالحظه  گونههماندهد، را نشان می t-test(، نتایج آزمون آماری 2جدول شماره )

بزرگتر است که  63/6ح معنی داری آزمون لیون برای همگنی واریانس از سطشود، می

آموزان دارای نشانگر مساوی بودن واریانس نمرات درس علوم زیستی در دو گروه دانش

( با درجه t=  53/3) آمدهدستبه tمقدار گرایش عاطفی و عدم گرایش عاطفی است. 

 همچنان کهاست.  تربزرگ( 36/3جدول ) tاز مقدار  62/6در سطح آلفای  23آزادی 

 33 کمتر است. بنابراین با 63/6( نیز از سطح آلفای >63/6p) آمدهدستبهمقدار معناداری 

درس علوم افت تحصیلی گرایش به جنس مخالف بر توان گفت که درصد اطمینان می

 .بوده است مؤثرزیستی 

 زیستیعلوم آزمون نرمال بودن متغیر وابسته درس  .6جدول

 دارای گرایش عاطفی عدم گرایش عاطفی 

 

 16 16 تعداد

 پارامترهای نرمال
2/36 میانگین  16/3  

52/5 انحراف استاندارد  63/1  

336/6 آماره آزمون  321/6  

داریسطح معنی  555/6  532/6  
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 علوم زیستیجهت مقایسه نمرات درس  t-test. نتایج آزمون آماری 7جدول 
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 زیستی

332/1 621/6 
53/3 23 663/6 11/2 23/6 

ان آموزدانشدر  زبانلی درس یحصت درافت زابیآس عاطفی یهاشیگرا: سوم فرضیه

 .است مؤثره اول یان پاپسر

( t-testدو گروه مستقل ) Tآماری  آزمون از پژوهشی نیز سوم فرضیه آزمون برای

میانگین، انحراف استاندار و  تعداد، (، آمار توصیفی شامل3جدول شماره ) شد. استفاده

عاطفی و عدم گرایش عاطفی را ان دارای گرایش آموزدانشخطای استاندارد نمرات زبان 

( کمتر از 5/36ان دارای گرایش عاطفی )آموزدانشدهد. میانگین نمرات زبان نشان می

است که دارای گرایش عاطفی به جنس مخالف  آموزانیدانشزبان میانگین نمرات 

 .(21/32)نیستند
 نان به تفكیك گرایش عاطفی آناآموزدانشآمار توصیفی نمرات زبان . 8جدول 

 هاآماره

 گروه
 خطای استاندارد انحراف استاندار نمیانگی تعداد

 زبان نمره
 6/ 526 23/3 21/32 16 عدم گرایش عاطفی

 6/ 135 23/3 5/36 16 گرایش عاطفی

 3دو گروه در جدول  زبان انگلیسینتیجه بررسی نرمال بودن متغیر وابسته درس 

داری آزمون کولموگروف گزارش شده است. مشاهده می شود که سطح معنی 

بیشتر  63/6اسمیرنوف در هر دو گروه دارای گرایش عاطفی و بدون گرایش عاطفی از 
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درصد نمرات  33است بنابراین دلیلی برای رد فرض صفر وجود ندارد و با اطمینان 

 درس زبان انگلیسی از توزیع نرمال پیروی می کنند. 

که مالحظه  گونههماندهد، ن میرا نشا t-test، نتایج آزمون آماری 36جدول 

بزرگتر است که  63/6داری آزمون لیون برای همگنی واریانس از سطح معنیشود، می

آموزان دارای نشانگر مساوی بودن واریانس نمرات درس زبان انگلیسی در دو گروه دانش

 ( با درجهt=  55/33) آمدهدستبه tمقدار گرایش عاطفی و عدم گرایش عاطفی است. 

 همچنان کهاست.  تربزرگ( 36/3جدول ) tاز مقدار  62/6در سطح آلفای  23آزادی 

 33کمتر است. بنابراین با  63/6( نیز از سطح آلفای >63/6p) آمدهدستبهمقدار معناداری 

افت تحصیلی درس زبان گرایش به جنس مخالف بر توان گفت که درصد اطمینان می

 بوده است. مؤثر

 زبان انگلیسیرمال بودن متغیر وابسته درس آزمون ن .9جدول

 زبان انگلیسینمرات درس  جهت مقایسه t-test. نتایج آزمون آماری 11جدول 
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 زبان 
615/6 323/6 55/33 23 663/6 21/2 2321/6 

 دارای گرایش عاطفی عدم گرایش عاطفی 

 

 16 16 تعداد

 پارامترهای نرمال
21/32 میانگین  5/36  

23/3 انحراف استاندارد  23/3  

313/6 آماره آزمون  322/6  

داریسطح معنی  226/6  532/6  
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ان پسر پایه اول آموزدانشتحصیلی  درافت زابیآس عاطفی یهاشیگرا: چهارم فرضیه

 است. مؤثردبیرستان 

دو گروه  Tآماری  آزمون از پژوهشی نیز فرضیه اصلی(چهارم ) فرضیه آزمون برای

آزمون آماری مذکور بین جمع نمرات  منظور این برای. شد استفاده( t-testمستقل )

 (، آمار توصیفی شامل33گروه محاسبه شد. جدول شماره )ان دو آموزدانش تحصیلی

و خطای استاندارد جمع نمرات پیشرفت تحصیلی )زبان،  دمیانگین، انحراف استاندار تعداد،

آموزان دارای گرایش عاطفی و عدم گرایش عاطفی را نشان علوم زیستی و ریاضی( دانش

( 31/52ارای گرایش عاطفی )ان دآموزدانشدهد. میانگین نمرات پیشرفت تحصیلی می

به  است که دارای گرایش عاطفی آموزانیدانشکمتر از میانگین نمرات پیشرفت تحصیلی 

 (11/25) .جنس مخالف نیستند

 ان به تفكیك گرایش عاطفیآموزدانشآمار توصیفی نمرات پیشرفت تحصیلی  .11جدول 

 هاآماره

 گروه

 داردخطای استان انحراف استاندار میانگین دتعدا

 233/6 33/1 11/25 16 عدم گرایش عاطفی پیشرفت تحصیلی

 633/6 35/1 31/52 16 گرایش عاطفی

گزارش  35نتیجه بررسی نرمال بودن متغیر وابسته پیشرفت تحصیلی دو گروه در جدول 

شده است. مشاهده می شود که سطح معنی داری آزمون کولموگروف اسمیرنوف در هر 

بیشتر است بنابراین دلیلی  63/6عاطفی و بدون گرایش عاطفی از  دو گروه دارای گرایش

درصد نمرات پیشرفت تحصیلی از توزیع  33برای رد فرض صفر وجود ندارد و با اطمینان 

 نرمال پیروی می کنند. 

کددده  گوندددههمددداندهدددد، را نشدددان مدددی t-test، نتدددایج آزمدددون آمددداری 31جددددول 

 63/6لیددون بددرای همگنددی واریددانس از   سددطح معنددی داری آزمددون  شددود، مالحظدده مددی 

بزرگتددر اسددت کدده نشددانگر مسدداوی بددودن واریددانس نمددرات پیشددرفت تحصددیلی در دو       

 tمقدددار آمددوزان دارای گددرایش عدداطفی و عدددم گددرایش عدداطفی اسددت.    گددروه دانددش 

 tاز مقددددار  62/6در سدددطح آلفدددای  23( بدددا درجددده آزادی t=  32/56) آمددددهدسدددتبددده
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 آمددددهدسدددتبدددهمقددددار معنددداداری  همچندددان کدددهت. اسددد تدددربدددزرگ( 36/3جددددول )

(63/6p< نیدددز از سدددطح آلفدددای )درصدددد اطمیندددان  33کمتدددر اسدددت. بندددابراین بدددا  63/6

عدداطفی بددا جددنس مخددالف در افددت تحصددیلی       زایآسددیبروابددط تددوان گفددت:  مددی

 است. مؤثرپسر پایه اول دبیرستان  انآموزدانش

 رفت تحصیلیپیشآزمون نرمال بودن متغیر وابسته  .12جدول 

 دارای گرایش عاطفی عدم گرایش عاطفی 

 

 16 16 تعداد

 پارامترهای نرمال
11/25 میانگین  31/52  

33/1 انحراف استاندارد  35/1  

332/6 آماره آزمون  636/6  

داریسطح معنی  232/6  362/6  

 پیشرفت تحصیلیجهت مقایسه نمرات  t-test. نتایج آزمون آماری 13جدول 
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 تحصیلی
165/6 226/6 32/56 23 663/6 2/52 363/6 

نتایج مربوط به جدول شماره  ر دروس مختلف:ن داآموزدانشنتایج مربوط به نمرات 

را در سه درس  نمرات دانش آموزانی که در گروهی که گرایش عاطفی دارند قرار دارند( 32)

( نمرات 32جدول ). نتایج مربوط به دهدیمزبان و ریاضی و علوم زیست به ما نشان 

سه درس زبان و  را در در گروه گرایش عاطفی قرار دارندگروهی که  آموزان یادانش

 .دهدیمریاضی و علوم زیست به ما نشان 
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 نمرات گروهی که گرایش عاطفی ندارند .14جدول 

 نمره زبان نمره علوم زیست نمره ریاضی ردیف نمره زبان نمره علوم زیست نمره ریاضی ردیف

3 22/33 26/32 26/31 36 22/32 26/32 32 

5 36 31 22/32 32 32 22/33 56 

1 26/32 26/36 26/32 33 22/32 52/36 26/32 

2 22/33 36 52/33 33 56 56 56 

2 56 26/33 56 56 36 22/32 26/32 

6 26/33 26/33 22/33 53 56 56 56 

2 26/33 33 26/33 55 22/33 56 33 

3 52/33 26/33 26/33 51 33 22/33 33 

3 26/32 33 26/32 52 2/33 33 22/33 

36 26/33 36 26/33 52 33 32 33 

33 26/33 52/32 32 56 56 2/33 56 

35 56 33 33 52 22/36 2/33 33 

31 56 56 56 53 33 56 2/33 

32 26/36 52/33 22/33 53 36 33 33 

32 33 22/33 26/32 16 33 56 56 

 نتایج گروهی که گرایش عاطفی دارند .15جدول 

 نمره زبان نمره علوم زیست ریاضی نمره ردیف نمره زبان نمره علوم زیست نمره ریاضی دیفر

3 26/2 26/2 3 36 52/2 22/3 26/35 

5 26/6 2 26/2 32 22/2 26/6 26/6 

1 52/2 26/6 26/2 33 6 36 36 

2 52/6 22/6 36 33 36 26/3 3 

2 52/2 22/1 22/6 56 33 22/32 26/32 

6 22/2 36 22/35 53 52/36 52/35 32 

2 33 33 22/3 55 33 52/32 36 

3 3 3 22/6 51 36 31 2/33 

3 26/2 2 26/2 52 3 32 52/36 

36 26/35 22/1 52/36 52 3 3 36 

33 26/6 2 3 56 22/35 2/33 22/3 

35 26/36 52/36 26/1 52 2/33 35 36 
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31 26/2 26/6 22/2 53 32 31 35 

32 26/2 26/35 26/3 53 3 33 3 

32 2 2 22/3 16 22/2 2/2 22/3 

 گیریهبحث و نتیج

 زایآسیب عاطفی هایگرایش تأثیر شناساییی تحقیق حاضر بررسی و کل هدف

 .ستا تحصیلی افت بر ،مخالف جنس با (دبیرستان اول پایه) پسر انآموزدانش

ان آموزدانشکه میانگین نمرات پیشرفت تحصیلی  دهدیمنشان  نتایج به دست آمده

 آموزانیدانشنمرات پیشرفت تحصیلی ( کمتر از میانگین 3/52دارای گرایش عاطفی )

 زایآسیب هایگرایش. (2/22گرایش عاطفی به جنس مخالف نیستند ) است که دارای

تحصیلی  افتسبب ، مخالف جنس با (دبیرستان اول یپایه) پسر انآموزدانش عاطفی

 است. ی و بهداشت و زبان انگلیسی شدهدر دروس ریاضی، علوم زیست انآموزدانش

 درافتبه جنس مخالف  عاطفی زایآسیب یهاشیگرا پژوهش نشان داد که: یهاافتهی

-tنتایج آزمون آماری . است مؤثره اول یپا ان پسرآموزدانشضی در یالی درس ریتحص

test که مقدار  نشان دادt آمدهدستبه (35/32  =t با درجه آزادی )با سطح معناداری  23

63/6p<6  از مقدارt ( 36/3جدول )درصد اطمینان  33 بیش از . بنابراین بااست ترزرگب

ان آموزدانشتحصیلی درس ریاضی  درافت زابیآسعاطفی  یهاگرایشتوان گفت که می

همسو ( 3122) یکوثر ( و3121و دالویز ) پورحسنتحقیق با نتایج مطالعه  نتایج ر است.مؤث

 .باشدمی

لی درس یتحص افتسبب ی عاطف زایآسیب یهاگرایش همچنین نتایج نشان داد که

د نشان دا t-testنتایج آزمون آماری شود. میه اول یان پسران پاآموزدانشدر  علوم زیستی

از  >63/6pمعناداری در سطح  23( با درجه آزادی t= 31/35) آمدهدستبه tکه مقدار 

توان گفت درصد اطمینان می 33بیش از است. بنابراین با  تربزرگ( 36/3جدول ) tمقدار 

 است. ان مؤثرآموزدانشتحصیلی درس علوم زیستی  درافت زابیآسعاطفی  یهاگرایش

 همسویی دارد.( 3122) یکوثر( و 3121و دالویز ) پورحسنتحقیق با نتایج مطالعه  نتایج
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لی درس یتحص درافت یعاطف زایآسیبی هاگرایش یافته دیگر پژوهش این بود که

 .است مؤثره اول یپا ان پسرآموزدانشدر  زبان

( با درجه t= 23/32) آمدهدستبه tدهد که مقدار نشان می t-testنتایج آزمون آماری 

است. بنابراین  تربزرگ( 36/3جدول ) tاز مقدار  >63/6p معناداریدر سطح  23آزادی 

 درافت زابیآسعاطفی  یهاگرایشتوان گفت که درصد اطمینان می 33 بیش از با

نژاد  دیستحقیق با نتایج مطالعه نتایج است.  ان مؤثرآموزدانشس زبان انگلیسی تحصیلی در

 همسویی دارد.( 3122) یکوثر( و 3121و دالویز ) پورحسن؛ (3136)

ان آموزدانشتحصیلی  درافت یعاطف زایآسیب هاگرایش همچنین نتایج نشان داد که

 است. مؤثرپسر پایه اول دبیرستان 

( با درجه t= 62/32) آمدهدستبه tکه: مقدار  نشان داد t-testی نتایج آزمون آمار

است. بنابراین  تربزرگ( 36/3جدول ) tاز مقدار  >63/6pمعناداری در سطح  23آزادی 

 درافت زابیآسعاطفی  یهاگرایش توان گفت کهدرصد اطمینان می 33بیش از با 

 .باشدمی اول دبیرستان مؤثر یپایهپسر  انآموزدانشتحصیلی 

(؛ 3136نژاد )(؛ سید 3132) یقاسمسلسبیلی و  یهاپژوهشتحقیق با نتایج نتایج 

 همسویی دارد.( 3122) یکوثرو  (3121و دالویز ) پورحسن

دوره متوسطه عبارت است از  ،یونسكو آمده است یامنطقهدر گزارش نهایی اجالس 

در  تریتخصصست و آموزش ا یرتخصصیغدوره انتقالی میان آموزش پایه که عمومی و 

سطح آموزش عالی؛ دوره انتقال میان کودکی و جوانی است و یک دوره میانی که 

خاصی را  یهایژگیوروانی، جسمانی و مشكالت سازگاری،  یفشارهابسیاری از  واسطهبه

 .بخشدیمبه نوجوان و جوان 

، کندیموز خاص نوجوانان و جوانان بر یاستعدادهادر دوره متوسطه قسمت اعظم 

و  ابدییم، کنجكاوی آنان جهت معینی رسدیمخود  یحداعالبهقدرت یادگیری آنان 

مسائل جدید زندگی نظیر انتخاب رشته، انتخاب حرفه و شغل، اداره خانواده و گرایش به 

 یهاارزشو به مرحله ادراك  داردیممرام و مسلک، ذهن آنان را به خود مشغول 

 .رسندیمعنوی اجتماعی، اقتصادی و م
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در زندگی فردی و اجتماعی آدمی  مؤثرمهم و حساس و  یهادورهدوره متوسطه از 

 یهادورهان با سایر آموزدانشکه به سبب وضع زیستی، اجتماعی و روانی  یادورهاست. 

برای ورود به  که گروه کثیری رااست  یادوره و ؛تحصیلی مشترکات و ممیزاتی دارد

، منبع اصلی توسعهدرحال؛ این دوره در بسیاری از کشورهای کندیممهیا  جامعه و بازار کار

هر نوع نارسایی و خلل در این دوره مستقیماً  رونیازا ماهر استتولید نیروهای انسانی نیمه

بسزایی خواهد داشت  ریتأثعمومی و عالی  عملكرد و کیفیت هر دو حلقه آموزشبر 

 (.3132)صافی،

سالگی ادامه دارد و در پسر و دختر و افراد  56یا  33تا  35نی از دوره نوجوانی و جوا

 همرشد و تربیت است و  یمرحله. این دوره هم آخرین کندیممختلف پایان آن فرق 

 نامندیمکودکی  یدوره هم یرو بررا  هاآناست که با مراحل گذشته که معموالً  یدوره

ن دوره با بیداری عمل جنسی که از خالل ای یشناسستیز ازلحاظتفاوت فاحش دارد. 

 مقارن است. شودیمپدیده بلوغ ظاهر 

بلوغ  یهادهیپدهای مختلفی را از خود نسبت به نوجوانان به دلیل عدم آگاهی واکنش

تربیتی و بهداشتی توجه دارند، قبل از فرارسیدن  مسائلکه به  ییهاخانواده. دهندیمنشان 

. داشتن اطالعات الزم سازندیمرا با مسائل بلوغ آشنا  هانآدوران بلوغ کودکان خود، 

اطالعات دارند  گونهنیابرای پسران که نیاز وافر به  خصوصبهبرای نوجوانان  بارهنیدرا

روانی، جسمانی،  تیدرترببلوغ،  یلهأمسالزم است. نوع برداشت پدر و مادرها از 

و سایر  هاخانواده یهایناآگاهبه دلیل  همتأسفان. گذاردیم تأثیراجتماعی، عاطفی آنان 

 در اًمخصوص ،بلوغ یلهأمسبرخورد با  یهنیزم درنوجوانان و جوانان ما  ،تربیتی مسئوالن

 .دارند یادهیعدی بلوغ جنسی مشكالت نهیزم

شخصیت نوجوانان به لحاظ فردی  تكمیل و تكوین در خانواده تأثیر و نقش یهنیدرزم

 اول مدرسه عنوانبه را خانواده که جایی تا شدهانجامزیادی  یاهیبررسو اجتماعی 

 و شخصیت یریگشكل از از نیمی بیش که است یامدرسه خانواده ،انددهینام

 اصلی مادر الگوسازان و پدر .ردیگیم صورت آنجا در رفتارهای فرد یریگجهت

 مورد فرزندان با گریمده با ارتباط در هاآن رفتار هرگونه. ندیآیم حساببه فرزندان
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سازند بنابراین باید می مشخص را فرزندان رفتاری یریگجهت و رد؛یگیم قرار تقلید آنان

گیری از خدمات تخصصی تربیتی و آموزشی مدارس و با بهره مسئوالنبه همراه  هاخانواده

ده و تحت عنوان، آموزش خانوا ییواحدهامناسب نظیر گنجاندن  یهابرنامهو با تدوین 

زندگی و مدیریت تعارض باید در انتقال بهینه این دوران به این دسته از  یهامهارت

را جهت واگذاری  یمؤثربتوانیم نیروهای  ان کمک کنند تا از این طریقآموزدانش

مطالعه  کهییازآنجاآینده را تربیت کنیم.  یجامعهبرای  اجتماعی و فردی یهاتیمسئول

موردی بودن به علت  ستاان پسر دوره متوسطه شهرستان مرند وزآمدانشحاضر محدود به 

پژوهش که همچنین به دلیل این و ؛آید عمل بهاحتیاط الزم  تحقیق در تعمیم نتایج آن

میان  یعلدر راستای رابطه  آمدهدستبهنتایج  ،جهیدرنتاست  ایمقایسه -یعلع حاضر از نو

که در این زمینه صورت پذیرفته  ییهاژوهشپ. تعداد اندك رسدیممشكل به نظر  ،عوامل

 شد.دیگران  یهاافتهیاست موجب کم بودن اطالعات به لحاظ پیشینه و 
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