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 چکيده
 ود.پرداخته ب آن بر کمرویی تأثیر و آموزان دانش تحصیلی عملکرد بررسیبه  پژوهش حاضر :هدف

آموزان تمامی دانشتوصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری  پژوهشروش  روش:

 08نمونه آماری این پژوهش شامل و  29 – 29راهنمایی)متوسطه اول( شهر پاوه در سال تحصیلی

نفر  08نفر دختر و  08نفر از دانش آموزان که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده که 

حلیل ت ی:ريگجهينتو  هاافتهی .ی تصادفی ساده انتخاب شدندگیرپسر بودند که به روش نمونه

 آموزان دختر و پسر تفاوتدست آمده نشان داد که بین کم رویی و عملکرد تحصیلی دانشهای بهداده

شوند و رویی پنهان میآموزان در نقاب تیره کملقوه دانشداری  وجود دارد و استعدادهای بامعنی

  کنند.نمیمجال شکوفایی پیدا 
 

 رویی.، کمآموزانتحصیلی، دانشعملکرد :یديکل واژگان

 

 مقدمه

از روزی که افراد بشر زندگی فردی را رها کرده و گرد هم جمع شدند تا در پرتو یک زندگی اجتماعی از امنیت و آسایش بیشتری 

در راه ایجاد روابط بین فردی و سازگاری اجتماعی با سرخوردگی و یاس از پیوندهای عاطفی به انزوا و تنهایی روی برخودار شوند، همواره 

 مراتب به اجتماعی، سازگاری و ارتباطی مشکالت از ناشی هایرنجش و  هاآورند. بدون تردید، در دنیای پیچیده امروز، فراوانی ناراحتیمی

 موفقنا ای و سالم نا روابط و عاطفی-روانی فشارهای نتیجه خود، قلبی، های ناراحتی موارد از بسیاری واقع در. است قلبی هایبیماری از بیشتر

 .[3]است فردی بین

گذارد رویی یکی از شایع ترین مشکالت افراد تقریباً در همه جوامع است و اغلب اثرات منفی عمیقی بر زندگی فرد کمرو به جا میکم

یی او این اثرات بر زندگی فرد دامنه وسیعی دارد. زندگی در این گیتی پهناور همراه با دلخوشی و لذت بردن از طبیعت و روابط انسانی و کاره

م کاری مشترک نیاز دارد منوط بر این است که بتوانیم خود را به محیطی که با آن در تعامل هستیم تطبیق دهیم.یکی از عواملی که که به ه

گر شود و نشانتعریف می« کم رویی در لغت به معنای رد ناراحت بودن در حضور دیگران»رویی است.سازد کمسازگاری و انطباق را مشکل می

 .[2]احتیاطی نزدیک شدن به او مشکل است کاری و بیه به خاطر ترسویی و احتیاطصفت فردی است ک
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 ایران پاوه، کاربردی، علمی دانشگاه مدرس و پرورش و آموزش دبیر
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ی عملکرد تحصيل تأثير کم رویی دانش آموزان بر بررسی

 آنان
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ضالنی ع –رویی یک توجه غیر عادی و مضطربانه به خویشتن است در یک موقعیت اجتماعی که در نتیجه آن فرد دچار تنش روانی کم

شود. های نامناسب درسی فراهم میای خام و نسنجیده و واکنشگردد و زمینه ی بروز رفتارهشود و شرایط عاطفی و شناختی اش متأثر میمی

فوق العاده و ترس از دیگران و ترس از مواجه شدن با دیگران)افراد نا آشنا(است و از ارتباط « خود توجهی»رویی یعنی به کالم ساده کم

 .[9]اجتماعی گریزان است

ه حل های مدرن و متفاوت نتوانسته اند تسلط قابل قبولی بر این معضل در این قرن با تمامی پیشرفت های همه جانبه و ارائه ی را

 رویی اگر درمان نشودشوند افزوده شده است.کماجتماعی داشته باشند.بلکه در زمینه هایی بر تعداد افرادی که دچار این عارضه رفتاری می

توجه و رفتارهایی که حاکی از بازگشت به ، بیتکلفگیر، بیههای جسمی و عوارض جانبی پیدا می کند. شخص را افسرده،گوشمانند بیماری

رویی نیستند بلکه مشکالت عمیق و قابل توجهی هستند که های ذکر شده خود کممراحل پایین رشد اجتماعی است مبتال می سازد. عارضه

ی را بشناسیم رویبروز این مشکل اجتماعی باید در ابتدا کمرویی بر جا بگذارد. بنا براین برای اجتناب از تری نسبت به کمتواند اثرات مخربمی

تا بتوانیم محیطی حمایت گر ایجاد کنیم که در آن افراد کمرو بتوانند با احساس امنیت از زندان فردی خود خارج شده و آزادی گفتار و 

های تربیتی مناسب و مؤثر از گسترش ه از روشعملکرد زندگی اجتماعی خود را باز یابند و با تشخیص سریع این آفت اجتماعی و استفاد

رویی در دنیای امروز یک مشکل بزرگ و معضل اجتماعی می باشد که زندگی رویی و تشدید آن جلو گیری کنیم. بنابر این پدیده ی کمکم

له با این پدیده نامیمون اجتماعی رود با اجرای این تحقیق گامی هرچند کوچک در جهت شناسایی و مقابهر فردی را مختل می کند. انتظار می

 .برداشته شود

رویی یعنی همیشه با ترس زندگی کردن. انسان خجالتی مجبور است با گفتن آری تمام گفته های دیگران را تأیید کند و هنگام کم

تواند را ندارد و در نتیجه حاصل  داند و میدهد و هرگز شهامت گفتن آنچه را میروبرو شدن با دیگران تمام هوش و ادراک خود را از دست می

 .[6]کار برایش عذاب آور است

خواهد تحصیالتش آموزی میآید و باید بیش از پیش مورد توجه واقع گردد. چرا که اگر دانشمسئله تحصیل امر مهمی به حساب می

اضطراب، بیماری، نبود روابط اجتماعی و منزوی  ی این امر را به او ندهد ممکن است دچاررا ادامه دهد اما شرایط و امکانات محیطی اجازه

دارند اعتنا بوده و به آنان کمترین توجه را مبذول میهایی مشاهده شده که نسبت به فرزندان بیبودن و مشکالتی چون بزهکاری که در خانواده

 مشاهده شده است.

ت هایی که از تنوع مشکالبررسی در  نوجوانان دچار آن هستند.ویژه هاست که بسیاری از افراد ب یرویی یکی از مشکالتدر جامعه ما کم

رفتاری گزارش شده است. در افرادی که به هسته های مشاوره مراجعه کرده اند، روشن می گردد که مشکل رفتاری انزوا طلبی وکمرویی، رقم 

د کند و آنها دوست دارننوجوانان رشد بیشتری پیدا میباالیی را به خود اختصاص داده، در حالیکه در سنین نوجوانی، تمایالت اجتماعی در 

های معلم از پاسخ دادن رغم هوش سر شار و توانایی های الزم برای جواب دادن به پرسشآموزان علیبعضی از دانش که با جمع بجوشند.

ها ها دانست زیرا بچهدوران تحصیلی ابتدایی آن آموزان درمناسب معلمان از دانشتوان در تشویق و تنبیه ناکنند علت آن را میداری میخود

شوند و از تالش کردن دل سرد و دانند با بی توجهی معلم نسبت به تالش خود روبه رو میدر این دوران هدف نهایی از درس خواندن را نمی

 .[9] .شودها تبدیل میلیت اجتماعی در آنشود و به شکل یک معلوها تقویت میدهند و رفته رفته  این رفتار در آنبی عالقه گی نشان می

 

 يقهدف و روش تحق

 وعن از توصیفی پژوهش باشد و روشمی«  آن بر کمرویی تأثیر و آموزان دانش تحصیلی عملکردبررسی » هدف کلی این پژوهش 

 پژوهش این آماری نمونه و 29 – 29تحصیلی سال در پاوه شهر( اول متوسطه)راهنمایی آموزاندانش تمامی آماری جامعه باشد.می پیمایشی

 گیرینمونه روش به که بودند پسر نفر 08 و دختر نفر 08 که شده انتخاب ساده تصادفی گیری نمونه روش به که آموزان دانش از نفر 08 شامل

 .شدند انتخاب ساده تصادفی

 ابزارها

 سراسر در بزرگساالن و ،جوانان نوجوانان از نفر 888/5 از بیش به که است استنفرد روییکم تحقیق این در اطالعات آوری جمع ابزار

 هایآزمون جمله از آزمون این.  است شده تایید بارها استنفرد رویی کم آزمون ابزار روایی. باشد می بسته سؤال 98 دارای و گردیده ارایه دنیا

 که هگرفت صورت چندی مطالعات مورد دراین.  است شده تأیید دیگران و استنفرد خود توسط نیز آن محتوای روایی که باشدمی استاندارد

 ایرس از  را است بوده بیشتر سایرین به نسبت هاآن روییکم که افرادی  پیوسته آماری، داری معنا سطح یک در مقیاس این دهدمی نشان
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 آن روایی پیرسون همبستگی اساس بر  است شده آزمایش نفر 5888 از بیش روی بر که استنفرد پرسشنامه براساس. کندمی متمایز طبقات

 هایتحلیل. است شده تأیید بارها آن پایایی که باشدمی استاندارد هایآزمون جمله از استنفرد روییکم آزمون پایایی و است بوده 80 برابر

 می مقیاس این باالی بسیار پایایی بیانگر که بود 08 برابر ضریبی ، آمده دست به ضرایب  روش از استفاده با  و استنفرد آزمون  نتایج آماری

 .باشد

 

 هاداده تحليل و آماری های روش

 گیردمی رارق تحلیل و تجزیه مورد کیفی و کمی سطح در آمده دست به اطالعات استنباطی و توصیفی آمار از استفاده با تحقیق این در

 وردم تحقیق در شده مطرح های فرضیه اساس بر استنباطی  سطح در و شود می توصیف جدول صورت به هاداده نتایج توصیفی سطح در و

 آزمون( SPSS) آماری های داده تحیلیل و تجزیه افزار نرم از استفاده با گیرد می قرار استفاده مورد که آزمونی. گیرد می قرار تحلیل و تجزیه

T-TEST باشد می. 

 آن تحليل و تجزیه و هایافته

 فرضيه اول:
داری وجود دارد. برای بررسی این فرضیه از آزمون رویی و عملکر د تحصیلی دانش آموزان دخترو پسر راهنمایی رابطه معنیکمبین  

T ( آمده است:9استفاده شده است که در جدول شماره  ) 

 ( : بررسی فرضیه اول9جدول )

 (sig)سطح معنی دار درجه آزادی انحراف از میانگین t میانگین

9 38239/9 06929/8 9 800/8 

 

رویی است پس بین کم 05/0از   800/8که برابر  SIGو چون  9و  درجه آزادی  800/8با توجه به سطح معنی داری که برابر 

یی روبنابراین بین میزان کمشود.  داری وجود دارد و  فرضیه  پژوهش تأیید میآموزان دختر و پسر رابطه معنیو عملکرد تحصیلی دانش

 داری وجود دارد.دختران و پسران تفاوت معنی

 :دوم يهفرض

 تر،ایینپ  هاآن روییکم که آموزانیدانش تحصیلی پیشرفت و ترکم است، باالتر هاآن روییکم که آموزانیدانش تحصیلی پیشرفت

 (  آمده است:9استفاده شده است که در جدول شماره ) Tدارد. برای بررسی این فرضیه از آزمون  وجود معناداری تفاوت است   بیشتر

 ( : بررسی فرضیه دوم9جدول )

 t درجه آزادی (sigسطح معنی دار) اختالف میانگین

58888/8 -  033/8 9 888/9 - 

 

است  05/0و از  093/8که برابر  SIGمی باشد و چون  9و درجه آزادی که برابر   093/8با توجه به سطح معنی داری که برابر 

ها به پرسشنامه رد می شود یعنی بین پیشرفت تحصیلی های آزمودنیهای جدول و جوابتوان گفت که فرضیه پژوهش بر اساس یافتهمی
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ناداری ، بیشتر است تفاوت معترها  پایینرویی آنآموزانی که کمها باالتر است کمتر و پیشرفت تحصیلی دانشرویی آنآموزانی که کمدانش

 وجود ندارد.

 گيرینتيجه و بحث

 آموزاندانش از آنجایی که کمرویی یک نقیصه جدی در زندگی فردی و خانوادگی و اجتماعی است و مانع از ظهور استعدادهای نهفته

ده گردد مورد توجه بوگردد و بر اساس تحقیقات انجام شده به عنوان رفتاری که مانع پیشرفت در زمینه های مختلف از جمله تحصیل میمی

ه ک آموزان بپردازیم. و در این ارتباط دو فرضیه مطرح شد دانش تحصیلی عملکرد بر روییکم اثر است. در این تحقیق سعی شد که به بررسی

 ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.های به دست آمده از پرسشنامه صحت و سقم این فرضیهبا استفاده از داده

، خجالت ای را برای افراد به وجود می آورد . باعث احساس تنهایی وانزاوکمرویی یک بیمار روانی است که مشکالت اجتماعی عدیده

ات با افراد رویی مالق. کمشودحوصلگی و تنفر و ناخرسندی می، افسردگی و بی، احساس گناه و تقصیروانی، وحشت و ناتشدید و دست پاچگی

کند و مانع دفاع از حقوق حقه خویش و ابراز عقیده و بیان ، دوست یابی و به دست آوردن لذا واقعی از تجربیات خوب را دشوار میجدید

 .[9] سازد.بخش با دیگران را دشوار میبرقرار ارتباط مؤثر و ثمررویی . کمگرددهای فردی میاندیشه

خواهند ماند کسانی که میپس با این وجود برای رهایی از این همه عواقب ناگوار و غیر قابل تحمل آیا باز هم جایی برای تردید باقی می

راه خود را پیدا کنند باید دو ویژگی مهم و بارز را سر لوحه های زندگی مدرن رویی رهایی یابند و از میان بن بستبرای همیشه از شر کم

صی های شخزندگی خود قرار دهنداوالً اعتماد به نفس کامل در برابر هر کسی که باشد را دارا باشند . ثانیاً  اطمینان به خود بر پایه توانای

آموزان دختر و رویی و عملکرد تحصیلی دانشرسیدیم که بین کم هایاین  پژوهش به نتیجهبرای پیروز شدن را داشته باشند. با تحلیل فرضیه

 شود که استعدادهای ذاتی و بالقوه آنان شکوفا نشوند.رویی باعث میداری وجود دارد و این کمپسر تفاوت معنی

 مراجع
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