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 مقدمه:
ن تعليم و تربيت آدمي كاري پرارج و در عين حال وقت گير است و نتايج قطعي و نهايي آ

شود و آدميت انسان به چگونگي تربيتش بستگي دارد. موفقيت و به  نسبتاً دير آشكار مي

هدف رسيدن براي هر انساني بهترين و مهمترين مسئله اي است كه در زندگي وي حادث 

مي شود و پيشرفت او نيز بستگي به تالش و كوشش وي دارد. اگر در شرايط مناسب 

يوندد و اگر تربيت وي مورد غفلت واقع شود چه بسا كه از پ پرورش يابد به خيل نيكان مي

 حد حيوان نيز فروتر رود.

ها و عوامل مناسب و مساعد براي به  مفهوم كلي آموزش و پرورش فراهم نمودن زمينه

فعاليت رساندن و شكوفا نمودن همة استعدادهاي بالقوة انسان و حركت تكاملي او بسوي 

جيده و حساب شده است. و در اين زمينه جنسيت افراد هدف مطلوب بوسيله برنامه سن

)دختر يا پسر بودن( هيچ تفاوتي ندارد. چرا كه در پهنة خلقت خداوند زن و مرد را يكسان 

كس برتر نيست مگر به تقوي از نظر استعداد نيز دختران و پسران  كس بر هيچ آفريده و هيچ

هاي گوناگون علمي اجتماعي،  ظر پيشرفتاند و تفاوت ميان آنها از ن در يك سطح خلق شده

 باشد. هاي هر دسته مي اقتصادي، فرهنگي و ... بر اساس تالش و كوشش

ها و استعدادهاي دختران و پسران و اينكه در هر  بر اين اساس دانستن آماري از توانايي

ر چه اي گرايش دختران به چه دروس و يا علومي بيشتر و توانايي و استعداد آنها د جامعه

هايي هستند  مند به چه كارها و تخصص اي بيشتر است و يا پسران بيشتر عالقه زمينه

تواند كمك بسيار زيادي براي توسعه و رشد جامعه دارد و مدرسه و نظام آموزش و  مي

 رود. پرورش براي نيل به مقصد بزرگ يكي از وسايل به شمار مي
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 بيان مسئله و ضرورت تحقيق:
هاي  بريم كه براي نيل به استقالل و پيشرفت همه جانبه در زمينه ر ميما در كشوري به س

هاي رشد يافته و دلهاي بيدار و  فردي و اجتماعي، اقتصادي، علمي و فرهنگي به شخصيت

مغزهاي انديشمند و دستهاي ماهر و توانا نيازمند است. و اين جز از طريق دانستن 

ه دختران و پسران جوان به دروس و مطالعه آمارهاي دقيق و در دست داشتن ميزان عالق

باشد. از اين جهت بر آن شديم كه موضوع تحقيق خود را ميزان عالقه  و تحصيل مي

دختران و پسران جوان به تحصيل انتخاب كرده و پروژه را با بيان فرض عالقه دختران به 

 باشد مورد بررسي قرار دهيم. تحصيل بيشتر از پسران مي

 ها آوري داده جمعروشهاي اجرا: 
ترين ابزاري هستند كه در امر آمار  به دليل مشكالت فراوان پرسشنامه و مصاحبه معمولي

ها استفاده كرد. براي تهيه بايد فهرست كليه هدفهاي پژوهشي كه  توان از آن و تحقيق مي

شود مهيا كرد و سپس براي هر هدف سئواالتي تهيه و   پرسشنامه به خاطر آنها اجرا مي

پرسشنامه تنظيم شود. كه در اين تحقيق حاضر براي اثبات فرضيه عالقه دختران به 

سئوال طرح شده است. اين  01اي با  باشد پرسشنامه تحصيل بيشتر از پسران مي

است.  پسر نيز در همين سطح توزيع شده 52دختر در سطح دبيرستان و  52پرسشنامه بين 

ها بصورت تصادفي انتخاب و توزيع شد.  اي نمونهه پرسشنامه پسران در يكي از دبيرستان

 آوري گرديد. پرسشنامه دختران نيز به همين طريق توزيع و سپس جمع
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 ها: تجزيه و تحليل داده
در اين قسمت از دو بخش محاسبات و نمودارها. ابتدا جدول فراواني براي هر يك از 

ت، نمودار چندبر فراواني براي هر اي براي هر يك از سئواال سئواالت پرسشنامه نمودار ميله

گيري براي هر سئوال انجام شده است. )در نمودارها  سئوال، تجزيه و تحليل و نتيجه

 دختران مشكي و پسران آبي( رنگ نمودار.

 ارزيابي مشكالت:
در انجام اين تحقيق آماري متأسفانه با مشكالتي رو به رو بوديم از جمله براي توزيع 

شد لذا مجبور شديم از خود  دارس به ما اجازة انجام چنين كاري داده نميها در م پرسشنامه

آموزان و بطور مخفي كمك گرفته، در نتيجه موفق به توضيح و تشريح مسئله براي  دانش

آموزان نبوديم. دوم اينكه متأسفانه به دليل اينكه امر تحقيق در هر موردي در كشور  دانش

هاي دقيق  آموزان موضوع را جدي نگرفته و پاسخ دانشباشد خيلي از  ما هنوز تازه مي

عدد( 21هاي مالي و ... از تعداد كمي پرسشنامه ) دهند. در ضمن به داليل محدوديت نمي

 تواند كافي باشد.  باشد و براي جواب دقيق گرفتن نمي استفاده شده كه نمونه كوچكي مي

 توصيف نمودارهاي به دست آمده از سئوال يك:-
توجه به نمودارها پسران عالقة بيشتري نسبت به كسب درآمد از طريق تحصيالت  الف( با

 نسبت به دختران دارند. 

ب( با توجه به نمودارها در حد بيشتري از پسران نسبت به دختران انگيزة تحصيل را عالقه 

 دانند.  مي

قعيت ج( با توجه به نمودارها انگيزة دختران از تحصيل به ميزان چشمگيري كسب مو

 اجتماعي است و درصد كمتري از پسران به اين امر توجه دارند.
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 نتيجه گيري:
بطور كلي با مقايسة سه نمودار فوق درصد بيشتري از پسران انگيزة تحصيل را كسب  

 دانند. درآمد و دختران كسب موقعيت اجتماعي مي

 توصيف نمودارهاي بدست آمده از سئوال دو:   ـ 
 كنند.  ودارها دختران بيشتر از پسرها تحصيل را ارزش محسوب مي( با توجه به نم الف

ب( در نمودارهاي اين قسمت هم ارزش محسوب نشدن تحصيل بيشتر متعلق به پسران 

 است. 

 گیری: نتیجه

نمودار فوق در هر دو گروه دختران و پسران تحصيل ارزش  3بطور كلي با مقايسة 

 دختران بيشتر است. شود فقط ا ين عقيده در ميان  محسوب مي

 توصيف نمودارهاي بدست آمده از سئوال سه:  ـ
الف( با توجه به نمودارها درصد بيشتري از دختران معتقد به افزايش پيشرفت تحصيلي در 

 ميان خود هستند.

 ب( با توجه به نمودارها پسران بيشتر از دختران با اين نظريه مخالف هستند.

 گيري: نتيجه
به طور كلي با مقايسه نمودارها هر دو گروه دختران و پسران با اين نظر كه دختران در 

اند موافق هستند. ولي در اين ميان  هاي اخير پيشرفت بيشتري در تحصيل داشته سال

 دختران بيشتر با اين نظريه موافق هستند.

 ـ توصيف نمودارهاي بدست آمده از سئوال چهار:
ودارها پسران بيشتر از دختران رفتن به دانشگاه را هدف محسوب ( با توجه به نم الف

 كنند.  مي

 شود.  ب( با توجه به نمودارها رفتن به دانشگاه براي دختران كمتر هدف محسوب مي
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 گيري: نتيجه
دانند ولي در اين  بطور كلي هر دو گروه دختران و پسران رفتن به دانشگاه را هدف خود مي

 شود. براي پسران بيشتر از دختران هدف محسوب مي بين رفتن به دانشگاه

 ـ توصيف نمودارهاي به دست آمده از سئوال پنج:
% 05هستند و  01-51% دختران داراي معدل بين 88الف( از ميان دو گروه شمارش شده 

 باشند. پسران داراي اين معدل مي

% پسران داراي 33و باشند  مي 01-01% دختران داراي معدل بين 05ب( از ميان دو گروه 

 اين معدل هستند. 

كننده  داشتند و هيچكدام از دختران شركت 00% پسران معدل كمتر از 1ج( از ميان دو گروه 

 داراي اين معدل نبودند.

 ـ توصيف نمودارهاي بدست آمده از سئوال شش:
ردن الف( با توجه به نمودارها درصد بيشتري از پسران ادامة تحصيل را براي به دست آو

 دانستند. شغل ضروري مي

ب( با توجه به نمودارها دختران كمتر از پسران ادامة تحصيل را براي يافتن شغل ضروري 

 دانستند. مي

 گیری: نتیجه

با توجه به نمودارهاي دو گروه پسران و دختران هر دو گروه ادامة تحصيل را براي يافتن 

 نسبت به اين موضوع اعتقاد دارند. دانند اما از اين بين پسران بيشتر شغل ضروري مي

 ـ توصيف نمودارهاي بدست آمده از سئوال هفت:
الف( با توجه به نمودارها دختران بيشتر از پسران تحصيل كردن را براي زنان ضروري 

 دانند. مي
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ب( با توجه به نمودارها هر دو گروه تحصيل را براي مردان هم همانند زنان ضروري 

 بيشتر معتقد به اهميت تحصيل مردان هستند.دانند اما پسران  مي

 گیری: نتیجه

با توجه به نمودارهاي دو گروه دختران و پسران تقريباً لزوم تحصيالت مردان و زنان 

 باشند. شود و هر دو گروه متعقد به اهميت تحصيل براي هر دو گروه مي يكسان ارزيابي مي

 ـ توصيف نمودارهاي به دست آمده از سئوال هشت:
لف( با توجه به نمودارهاي به دست آمده هر دو گروه دختران و پسران به يك اندازه كسب ا

 دانستند.  درآمد را مهم مي

ب( با توجه به نمودارهاي به دست آمده هر دو گروه دختران و پسران به يك اندازه 

 دانستند. موقعيت اجتماعي را مهم مي

 گیری: نتیجه

دانند فقط به ميزان بسيار اندكي هر  هر دو را با اهميت مي از مقايسة نمودارها هر دو گروه

 دانستند. تر مي دو گروه موقعيت اجتماعي را مهم

 ـ توصيف نمودارهاي به دست آمده از سئوال نه:
الف( با توجه به نمودارها تعداد بيشتري از دختران به نسبت پسران حاضر هستند تنها يك 

 كور شركت كنند.سال براي قبولي در دانشگاه در كن

ب(با توجه به نمودارها به ميزان اندكي پسران بيشتر از دختران حاضر هستند دو سال در 

 كنكور دانشگاه شركت كنند.

ج( با توجه به نمودارها هر دو گروه دختران و پسران به ميزان مساوي حاضر هستند براي 

 رفتن به دانشگاه سه سال در كنكور شركت كنند.
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 ريها به دست آمده از سئوال ده:ـ توصيف نمودا
هاي  ساعت به مطالعة كتاب 5روز ميزان دختراني كه  الف( با توجه به نمودارها در شبانه

 پردازند بيشتر از پسران است. درسي مي

هاي  ساعت به مطالعة كتاب 3روز ميزان دختراني كه  ب( با توجه به نمودارها در شبانه

 است. پردازند بيشتر از پسران درسي مي

ساعت به مطالعة درسي  1ج( با توجه به نمودارها در شبانه روز ميزان پسراني كه 

 پردازند بيشتر از دختران است. مي

ساعت به مطالعة درسي  1د( با توجه به نمودارها در شبانه روز ميزان پسراني كه 

 پردازند بيشتر از دختران است. مي

 گیری: نتیجه

پردازند و  ساعت به مطالعة كتب درسي مي 3تا  5ر حدود كننده د اكثريت دختران شركت

 دهند. روز به اين امر اختصاص مي ساعت يا بيشتر در شبانه 1اكثريت پسران در حدود 

 جداول فراوانی و نمودارهای مربوط به سوال یك :

 انگيزه شما از تحصيل چيست ؟ -0

 ج(كسب موقعيت اجتماعي   ب( عالقه  الف( كسب درآمد

 فراواني جوابهاي پسرانجدول 
 سوال يك فراواني ميانگين مجذور ميانگين فراواني*مجذور ميانگين

1/5 53/1 480
25
12

/ 05 جواب الف 

8/1 0/1 320
25
8

/ 8 جواب ب 

5/1 11/1 20
25
5

/ 2 جواب ج 
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 جمع 52   

 

 جدول فراواني جوابهاي دختران
 سوال يك فراواني ميانگين مجذور ميانگين اواني*مجذور ميانگينفر

 جواب الف 1 58/1 11/1 14/1

 جواب ب 2 5/1 11/1 5/1

 جواب ج 03 25/1 51/1 20/3

 جمع 52   
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 : 2ل فراواني مربوط به سوال جداو
 ب( خير     آيا تحصيل كردن ارزش محسوب مي شود ؟       الف( بله      -5

 جدول فراواني جوابهاي پسران
 سوال دو فراواني ميانگين مجذور ميانگين فراواني*مجذور ميانگين

 جواب الف 55 88/1 11/1 13/01

 جواب ب 3 05/1 10/1 11/1

 جمع 52   

 

 فراواني جوابهاي دخترانجدول 
 سوال دو فراواني ميانگين مجذور ميانگين فراواني*مجذور ميانگين

 جواب الف 51 43/1 45/1 00/55

31061 / 31061 / 11/1 0 جواب ب 

 جمع 52   
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 :3جدول فراواني مربوط به سوال 
اخير پيشرفت بيشتري در تحصيل دارند آيا شما گفته مي شود كه دختران در سالهاي  -3

 ب( خير    با اين گفته موافقيد ؟           الف( بله 

 جدول فراواني جوابهاي پسران

 سوال دو فراواني ميانگين مجذور ميانگين فراواني*مجذور ميانگين

 جواب الف 01 23/1 30/1 3/1

 جواب ب 00 11/1 04/1 05/5

 جمع 52   

 

 اني جوابهاي دخترانجدول فراو

 سوال دو فراواني ميانگين مجذور ميانگين فراواني*مجذور ميانگين

 جواب الف 53 45/1 81/1 1/04

 جواب ب 3 05/1 10/1 11/1

 جمع 52   
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 :4جدول فراواني و نمودارهاي مربوط به سوال 
 خير  ب(   آيا رفتن به دانشگاه هدف محسوب مي شود ؟    الف( بله  -1

 جدول فراواني جوابهاي پسران

 سوال دو فراواني ميانگين مجذور ميانگين فراواني*مجذور ميانگين

 جواب الف 51 8/1 31/1 8/05

 جواب ب 2 5/1 11/1 5/1

 جمع 52   

 

 جدول فراواني جوابهاي دختران

 سوال دو فراواني ميانگين مجذور ميانگين فراواني*مجذور ميانگين

 جواب الف 01 38/1 13/1 8/1

 جواب ب 8 35/1 0/1 80/1

 جمع 52   
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 : 5جداول فراواني و نمودارهاي مربوط به سوال 
 ميانگين نمرات شما در كداميك از بازه هاي زير قراردارد ؟ -2

 00د( كمتر از   00-01ج(  01-01ب(  01-51الف(

 جدول فراواني جوابهاي پسران

 سوال دو فراواني ميانگين مجذور ميانگين فراواني*مجذور ميانگين

 جواب الف 3 05/1 10/1 11/1

 جواب ب 4 33/1 05/1 03/0

 جواب ج 05 18/1 53/1 1/5

31061 / 31061 / 11/1 0 جواب د 

 جمع 52   

 جدول فراواني جوابهاي دختران

 سوال دو فراواني انگينمي مجذور ميانگين فراواني*مجذور ميانگين

 جواب الف 55 88/1 11/1 13/01

 جواب ب 3 05/1 10/1 11/1

 جواب ج    

 جواب د    

 جمع 52   
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 : 6جداول فراواني و نمودارهاي مربوط به سوال شش 
 ( به نظر شما آيا ادامه تحصيل براي بدست آوردن شغل ضروري است؟ الف( بله ب( خير 3

 ي جوابهاي پسرانجدول فراوان

 سوال دو فراواني ميانگين مجذور ميانگين فراواني*مجذور ميانگين

 جواب الف 04 13/1 21/1 4/01

 جواب ب 3 51/1 12/1 31/1

 جمع 52   

 

 جدول فراواني جوابهاي دختران

 سوال دو فراواني ميانگين مجذور ميانگين فراواني*مجذور ميانگين

 جواب الف 01 38/1 13/1 8/1

 جواب ب 8 35/1 0/1 8/1

 جمع 52   
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 :7جداول فراواني و نمودارهاي مربوط به سوال 
 ( به نظر شما ادامه تحصيل براي كدام گروه مهمتر است ؟   الف( زنان      ب( مردان 1

 جدول فراواني جوابهاي پسران

 سوال دو فراواني ميانگين مجذور ميانگين فراواني*مجذور ميانگين

 جواب الف 05 18/1 53/1 1/5

 جواب ب 03 25/1 51/1 2/3

 جمع 52   

 

 جدول فراواني جوابهاي دختران

 سوال دو فراواني ميانگين مجذور ميانگين فراواني*مجذور ميانگين

 جواب الف 01 23/1 30/1 31/1

 جواب ب 00 11/1 04/1 05/5

 جمع 52   
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 : 8ل هشت جداول فراواني و نمودارهاي سوا
 ب( موقعيت اجتماعي  الف( كسب درآمد     ( به نظر شما كداميك مهمتر است ؟ 8

 جدول فراواني جوابهاي پسران

 سوال دو فراواني ميانگين مجذور ميانگين فراواني*مجذور ميانگين

 جواب الف 05 18/1 53/1 13/5

 جواب ب 03 25/1 51/1 20/3

 جمع 52   

 

 دختران جدول فراواني جوابهاي

 سوال دو فراواني ميانگين مجذور ميانگين فراواني*مجذور ميانگين

 جواب الف 05 18/1 53/1 13/5

 جواب ب 03 25/1 51/1 20/3

 جمع 52   
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 :9جدول فراواني نمودارهاي سوال 

 ( چند سال حاضريد در كنكور شركت كنيد تا در دانشگاه قبول شويد ؟4

 ج( سه سال              د(بيشتر   دو سال ب(    الف( يك سال

 جدول فراواني جوابهاي پسران

 سوال دو فراواني ميانگين مجذور ميانگين فراواني*مجذور ميانگين

 جواب الف 1 58/1 11/1 21/1

 جواب ب 8 35/1 0/1 8/1

10/1 31046 / 18/1 5 جواب ج 

 جواب د 8 58/1 11/1 21/1

 عجم 52   

 

 

 

 جدول فراواني جوابهاي دختران

 
 سوال دو فراواني ميانگين مجذور ميانگين فراواني*مجذور ميانگين

 جواب الف 01 23/1 30/1 3/1

 جواب ب 1 58/1 11/1 21/1
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10/1 31046 / 18/1 5 جواب ج 

10/1 31046 / 18/1 5 جواب د 

 جمع 52   

 

 

 

 

 

 : 01ول فراواني و نمودارهاي سوال ده جد
 اختصاص ميدهيد؟ ( درشبانه روزچندساعت ازاوقات خود رابراي مطالعه كتابهاي درسي01

 د(بيشتر   ساعت 1ج(   ساعت3ب(    ساعت 5الف( 

 جدول فراواني جوابهاي پسران

 سوال دو فراواني ميانگين مجذور ميانگين فردذ اواني*مجذور ميانگين

 جواب الف 1 03/1 52/1 0/1

10/1 31046 / 18/1 5 جواب ب 

 جواب ج 01 1/1 03/1 3/0

 جواب د 4 33/1 05/1 03/0

 جمع 52   
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 جدول فراواني جوابهاي دختران

 سوال دو فراواني ميانگين مجذور ميانگين فراواني*مجذور ميانگين

 جواب الف 4 33/1 05/1 03/0

 جواب ب 3 51/1 12/1 31/1

 جواب ج 2 5/1 11/1 5/1

 جواب د 2 5/1 11/1 5/1

 جمع 52   
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