رابطه مؤلفههای نابرابری جنسیتی با انگیزش تحصیلی زنان
وحید خوشروش
علیرضا کیامنش
هادی بهرامی

چکیده
هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه مؤلفههای نابرابریهای جنسیتی در حیطههای اجتماعی ،آموزشی-
فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی و حقوقی با انگیزش تحصیلی زنان بود .این پژوهش مقطعی از نوع
همبستگی بوده است .شرکتکنندگان  994زن دانشجوی  04تا  91ساله دانشگاههای آزاد ساری ،تنکابن
و چالوس بودند که به روش تصادفی و خوشهای انتخاب شدند .برای جمعآوری اطالعات از دو
پرسشنامه سنجش نابرابری جنسیتی پژوهشگر ساخته و انگیزش تحصیلی والرند استفاده شده است.
تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از آمار توصیفی ،همبستگی پیرسون و رگرسیون در نسخه SPSS 09
انجام شد .بین کل مؤلفههای نابرابری جنسیتی با انگیزش تحصیلی ارتباط مثبت وجود داشت و با
افزایش نابرابری جنسیتی ،انگیزش افزایش مییافت .همبستگی بین نابرابری آموزشی ،اقتصادی ،حقوقی
و سیاسی با انگیزش تحصیلی معنیدار بود .بر اساس یافتهها ،اهمیت نابرابری جنسیتی بر انگیزش
تحصیلی زنان موردبحث قرار گرفت.
واژههای کلیدی :انگیزش تحصیلی ،زنان ،نابرابری جنسیتی

 دانشآموخته دکتری تخصصی روانشناسی تربیتی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران.
 استاد گروه روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران( ،نویسنده مسئول).
پست الکترونیکA.kiamanesh@srbiau.ac.ir :
 استاد گروه روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران.

پژوهش در نظامهای آموزشی /شماره  /88پاییز 9816

11

مقدمه
در آغاز قرن بیست و یکم ،بشریت همچنان شاهد نقض عظیم حقوق بشر ،تبعیض و
خشونت علیه نیمی از جمعیت جهان است (صندوق جمعیت ملل متحد.)0455 ،5
آمارها نشان میدهد که از یک میلیارد فقیر جهان ،سهپنجم آن را زنان و دختران تشکیل
میدهند ،دوسوم از  770میلیون بزرگسال بیسواد جهان ،زنان هستند و زنان تنها
یکچهارم از پژوهشگران جهان را تشکیل میدهند (یونسکو .)0447 ،0متوسط جهانی
شکاف دستمزد جنسیتی در مقابل کار مساوی در حدود  %57است (سازمان زنان ملل
متحد .)0450 ،9داشتن مقام و پایگاه مناسب در جامعه ،تقسیم عادالنه کار از نیازهای
زنان به شمار میروند (ودادهیر ،ساداتی و احمدی.)5917 ،
جنسیت یک واژه اجتماعی است که نهفقط از طریق تفاوتهای بیولوژیکی ،بلکه
به وسیله هنجارها و استانداردهای ما از زنانگی و مردانگی به وجود میآید .مفهوم
جنسیت از گذشته تا حال از طریق گفتمان ،علوم پزشکی و اجتماعی به شکل نابرابری
جنسیتی بر روی جسم و روح زنان حک شده است (کنراد و بارک .)0454 ،0ازلحاظ
تاریخی ،پسران اولویتهای آموزشی بیشتر از دختران داشته و فرصتها و مشوقهای
بسیاری را برای موفقیت تحصیلی دریافت میکنند (ویر-هایتاور .)0449 ،1اگرچه تنوع
جنسیت در دانشگاه وجود دارد ،پسران بهطورکلی موفقیتهای کمتری در سیستم
آموزش کشورهای توسعهیافته دارند (اوراسیدا .)0454 ،9از طرفی زنان یا به دلیل انگیزه
باالتر و یا به دلیل سلطهپذیری جنسیتی در آزمون مهارتهای تحصیلی ،نمرات باالتری
را نسبت به مردان کسب میکنند (تورسینسکیت ،بالسیناس و مرکیز .)0451 ،7انگیزش
تحصیلی ،باورهای آموختهشدهی فرد دربارهی ارزشمندی فردی ،تواناییها و یا
1. united nations population fund
2. UNESCO
3. UN women
4. Conrad & Barke
5.Weaver-Hightower
6. EACEA/Eurydice
7. Turcinskait, Balciunas & Merkys
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قابلیتهای خود (خودپندارههای تحصیلی) ،اهداف و انتظارات فرد برای کسب
موفقیت یا شکست و احساسات مثبت و منفی (کنجکاوی و اضطراب) ناشی از فرایند
خود ارزشیابی است (مصطفوی .)5911 ،دامنهی وسیعی از انگیزهی تحصیلی شناسایی
شده است .بهاینترتیب میتوان طبقهبندی متفاوتی از انگیزه تحصیلی ارائه نمود .انگیزه
درونی بهعنوان باالترین سطح انگیزه یاد میشود .چراکه رفتار بهطور کامل درونی است
(گرولینک ،گارلند و دکورسی .)0440 ،5انگیزه درونی یک فعالیت ،زمانی نشان داده
میشود که آن فعالیت از روی عالقه ،لذت بردن ،یا رضایت درونی انجام شود (رایان و
دسی0440 ،0؛ والرند و راتل .)0440 ،9انگیزه بیرونی شامل ترکیب ،شناسایی ،درونی
سازی و کنترل خارجی است .کنترل خارجی انگیزه بیرونی فعالیتی است که بهعنوان
کلی تعریفشده و به این معنی که ترجیح رفتار فرد در انتها برای لذت درونی است.

کنترل خارجی انگیزه بیرونی ،پایینترین نوع انگیزه است .بیانگیزگی بهعنوان فقدان
انگیزه درونی و بیرونی است؛ بیانگیزگی یعنی رفتار فرد درنتیجه چیزهایی خارج از
آگاهی است (کوکلی ،برنارد و گانینگهام.)0445 ،0
پژوهشهای بسیاری تأثیر کلیشههای جنسیتی را بخصوص در پیشرفت و انگیزش
تحصیلی زنان و دختران نشان داده است .این قضیه این حس را القا میکند که برتری
مرد در جامعه بهعنوان یک کل و بهطور گسترده به رسمیت شناخته شده است
(هاسمن ،تیسون و زهیدی0454 ،1؛ ساتون 9و همکاران .)0441 ،نابرابری جنسیتی به
درجات مختلف در طول زمان و همه کشورها وجود داشته و از کهنترین پدیدههای
جامعه بشری است (صندوق توسعه ملل متحد .)0450 ،7در بسیاری از جوامع ،زنان
نسبت به مردان فرصتهای آموزشی کمتری دارند .روابط ناموزون در قدرت ،دسترسی
1. Grolnick, Gurland & DeCourcey
2. Ryan & Deci
3.Vallerand & Ratelle
4.Cokley, Bernard & Gunningham
5. Hausmann, Tyson & Zahidi
6. Sutton
7. UNDP
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آنان را به منابع مالی ،اشتغال ،آموزش محدود میکند (کی .)0440 ،5ابعاد نابرابری
بهطور گسترده شامل حقوقی ،سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و آموزشی است (ادلمن،0
 .) 0441اشکال مختلف نابرابری اغلب متقابل همدیگر را تقویت میکنند (هان،
جانمات ،هوسکینز و گرین .)0450 ،9موانع قانونی مانند ارث بردن زنان از اموال،
درخواست ازدواج ،طالق و یا ازدواج اجباری و نیز قوانین عرفی مالکیت و کنترل بر
منابع خانواده توسط مرد ،منجر بهتبعیض در خانواده ،قدرت مردان و همچنین
محدودیت دسترسی زنان به منابع و ازجمله درآمد ،آموزشوپرورش و داراییهای دیگر
میشود (ترمن .) 0449 ،0نابرابری جنسیتی به درجات مختلف در طول زمان و همه
کشورها وجود داشته و از کهنترین پدیدههای جامعه بشری است (صندوق توسعه ملل
متحد .)0450 ،نابرابری جنسیتی میتواند در سطوح زیادی مانند آموزش ،استخدام،
سیاست و حقوقی اعمال شود .نابرابری جنسیتی در آموزش احتماالً بهطور غیرمستقیم
از طرق مختلف ازجمله کاهش میزان باروری ،افزایش طول عمر جمعیت و افزایش
انسجام اجتماعی بر روی آموزش اثر میگذارد .باوجوداین یکی از راههای ممکن که
به طور گسترده موردبررسی قرار نگرفته پیامدها و نتایج آموزش است .نابرابری جنسیتی
ممکن است تأثیر منفی روی نتایج آموزشی و بالطبع روی رشد اقتصادی داشته باشد
(شیهان .)0450 ،1برنامههای نهادهای آموزشی از پیشرفت و موفقیت تحصیلی دختران
جلوگیری می کند .در این ادبیات دانشجویان دختر در مؤسسات آموزشی با فضایی
دلسردکننده و غیرمنصفانه مواجه میشوند که هم بر آمادگیهای روانی و هم پیشرفت
تحصیلی آنها اثرات منفی دارد (ویر-هایتاور .)0449 ،نابرابریهای اجتماعی و
اقتصادی تأثیر زیادی در پیشرفت تحصیلی اعم از ریاضیات و زبان انگلیسی دارد (هاو،
اللور و پروپر.)0450 ،9
1. Kaye
2. Adelman
3. Han, Janmaat, Hoskins & Green
4. Turmen
5. Sheehan
6. Howe, Lawlor & Propper
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میزان نابرابری و مسائل مربوط به آن ،موضوع پژوهشهای بسیاری بوده است
(آلسینا و گلیزر .)0440 ،5میانگین نمرات دختران در دانشگاهها ،الاقل پیش از دههی
 5614نشان میدهد امتیازات مردساالرانهی مؤسسات آموزشی محیط خصمانهای را
برای دختران پدید میآورد که هم بر میزان ثبتنام آنها حتی زمان ثبتنام و هم بر
پیشرفت آموزشی شان تأثیر بازدارنده دارد .مطابق این رویکرد دختران در مقایسه با
پسران با تبعیض اساتید ،سایر دانشجویان و دانشگاه بهعنوان یک سازمان روبهرو
میشوند که بر استراتژیهای انطباقی آنها ،کنترل تحصیلی و عزتنفسشان ،اثر کاهنده
دارد که سبب کاهش پیشرفت تحصیلی دختران میشود (کالیفتون و پری.)0441 ،0
دخترانی که در مدارس با نابرابری جنسیتی باال تحصیل میکنند ،باور دارند که هیچ
فرصتی برای موفقیت در اجتماع ندارند و این باعث کاهش انگیزه یادگیری در مدرسه
میشود؛ زیرا احساس به حاشیه رانده شدن و عدم پذیرفته شدن توسط جامعه را دارند.
این احساس باعث کاهش اعتمادبهنفس دختران و درنتیجه کاهش عملکرد در مدرسه
میشود .همچنین پسرانی که در مدارس با نابرابری زیاد تحصیل میکنند تصور میکنند
که این نابرابری (چه درست چه نادرست) در همه جنبههای جامعه وجود دارد و
بنابراین لزومی بر رقابت با دختران بر سر فرصتهای موجود در جامعه نمیبینند و این
موضوع باعث کاهش عملکرد در مدرسه میشود (شیهان .)0450 ،کیامنش ()0441
نشان داد که وضعیت اجتماعی و اقتصادی و اعتمادبهنفس تأثیر معنادار و مستقیمی بر
روی نگرش نسبت به ریاضی دارد و تأثیر منفی مستقیم وابستگی به مدرسه و نگرش
نسبت به ریاضی را بر نمرات ریاضی نشان داد .ارتباط بین جنسیت و متغیرهای
مختلف نشان داد که جنسیت با اعتمادبهنفس و نگرش نسبت به درسها ارتباط دارد.
یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر یادگیری وضعیت اجتماعی و اقتصادی ( )SES9است
که بیشترین تأثیر را بر پیشرفت ریاضی دارد .هر چه دسترسی دانشآموز کمتر شود
1. Alesina & Glaeser
2. Clifton & Perry
3. socio economic state
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نمره دانشآموز کمتر میشود (کیامنش و محسن پور .)0454 ،دانشآموزانی که
اعتمادبهنفس بیشتری دارند نمره باالتری میگیرند .اعتمادبهنفس میتواند تحت تأثیر
وضعیت اجتماعی و اقتصادی و نگرش به مدرسه قرار گرفته و بر روند یادگیری و
عملکرد تحصیلی تأثیر گذارد (کیامنش .)0441 ،وضعیت اجتماعی اقتصادی بهتر،
موقعیت یادگیری بهتری را در اختیار افراد قرار میدهد (کریم زاده و همکاران.)0451 ،
مطالعاتی نیز تأثیر منفی کلیشه های جنسیتی را بر عملکرد زنان در آزمونهای ریاضی
نشان داده است (نگویان و رایان .)0441 ،5حمایت پدر و مادر از کلیشههای جنسیتی
باعث کاهش شایستگی فرزند ،بهعنوانمثال ،شایستگی ریاضی در مورد دختران و
شایستگی کالمی در مورد پسران میشود (راتی و کارانن .)0447 ،0ازلحاظ تاریخی،
پسران در مدارس و سایر مراکز دانشگاهی دارای برتریهایی ،بهویژه در علوم ،فناوری،
مهندسی و ریاضیات )STEM( 9هستند (نوسک ،اسمیت ،سریرام 0و همکاران.)0446 ،
بعضی از پژوهشها نشان میدهد که کودکان یک نوع کلیشههای فرهنگی را جذب
کردهاند که ریاضیات بهطور سنتی مردانه است (کونسک ،ملزوف و گرینوالد.)0455 ،1
تفاوت در جامعه پذیری جنسیتی و شکاف جنسیتی مداوم در پیشرفت تحصیلی
مشارکت دارد تا جایی که دختران نمرات باالتری را بهطور متوسط نسبت به پسران هم
در دبیرستان و کالج کسب میکنند (دونی و وجت یان.)0441 ،9
از اهداف توسعه هزاره بهبود برابری جنسیتی است (سازمان زنان ملل متحد،
 .) 0450برابری جنسیتی یک حق اساسی بشر و شرط الزم برای دستیابی به اهداف
توسعه بینالمللی ،ازجمله تمام اهداف توسعه هزاره است .تا زمانی که زنان و دختران
از فقر و بیعدالتی رنج میبرند ،دستیابی همه اهداف توسعه ازجمله صلح ،امنیت،

1. Nguyen & Ryan
2. Raty & Kasanen
3. science, technology, engineering, mathematics
4. Nosek, Smyth & Sriram
5. Cvencek, Meltzoff & Greenwald
6. Downey & Vogt-Yuan
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توسعه پایدار در معرض خطر است (یونیفم ،0454 ،5یونسکو .)0447 ،بااینحال،
پرواضح است که در میزان و ماهیت نابرابری جنسیتی در جوامع گوناگون تفاوتهای
عمدهای وجود دارد (ساندرسون ،هکرت و دوبرو .)0441 ،0دسترسی زنان به آموزش
ممکن است شانس یک ازدواج خوب یا ثبت یک سند به نام آنان را افزایش دهد ،اما
میزان این تغییر ،محدود خواهد بود .هنگامیکه دسترسی زنان به کار بیشتر میشود
ممکن است احساس اعتمادبهنفس و قدرت خرید بیشتر ایجاد شود (کبیر .)0441 ،9از
سال  0444دستاوردهای قابلتوجهی در بسیاری از اهداف توسعه هزاره حاصل شده
است ،اما کمترین پیشرفت در هدف برابری جنسیتی بوده است (یونیفم .)0454 ،آثار
گسترده و مخرب نابرابری جنسیتی در افراد ،خانوادهها ،جوامع و کشورها دستکم
گرفته میشود .برنامه توسعه بعد از  0450دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمندسازی
همة زنان و دختران را بهعنوان یک پیشنیاز توسعه پایدار ضروری دانسته است.
همچنین تضمین آموزش با کیفیت برابر و فراگیر و ترویج فرصتهای یادگیری
مادامالعمر برای همه ،دسترسی برابر همة زنان و مردان به آموزش عالی و دانشگاهی با
کیفیت ،ریشهکنی نابرابری های جنسیتی در آموزش و دسترسی برابر به همة مقاطع
آموزش برای اقشار آسیبپذیر ،ایجاد و بهروزرسانی امکانات آموزشی مناسب برای
کودکان ،زنان و مردان ،تأمین فضاهای یادگیری مؤثر و افزایش قابلمالحظة تأمین
معلمان واجد شرایط پیشبینی شده است (صندوق توسعه ملل متحد .)0450 ،با توجه
به اینکه زنان نیمی از جمعیت جامعه را تشکیل میدهند و احساس نابرابریهای
جنسیتی عاملی مهم در ایجاد اوضاعی است که با فرض اعتقاد به الزامات،
محدودیتهای اجتماعی ،قوانین و هنجارهای اجتماعی و اخالقی و آدابورسوم،
تبعیضهایی را علیه زنان باعث شده و بهطور غیرمستقیم بر انگیزش تحصیلی آنها اثر
میگذارد ،لذا این مطالعه با هدف تعیین رابطه مؤلفههای نابرابریهای جنسیتی
1. UNIFEM
2. Sanderson, Heckert & Dubrow
3. Kabeer
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(آموزشی فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی ،حقوقی ،سیاسی) با انگیزش تحصیلی زنان
طراحی گردید.
روش
این پژوهش مقطعی از نوع همبستگی است .جامعه پژوهش این مطالعه کلیه دانشجویان
زن  04-91ساله واحدهای دانشگاههای آزاد مازندران در سال تحصیلی  61-69بودند
که به روش تصادفی و خوشهای انتخاب شدند .بهاینترتیب که ابتدا لیست دانشگاههای
آزاد استان مازندران تهیه و سه واحد دانشگاهی ساری و چالوس و تنکابن برگزیده
شدند .تعداد دانشجویان دختر این سه واحد دانشگاهی جمعاً  54414نفر بود ،با استفاده
از فرمول کوکران تعداد کل نمونه  994نفر تعیین شد .سپس از هر دانشگاه بهطور
تصادفی  594دانشجوی دختر ،پرسشنامهها را تکمیل نمودند .بهمنظور جمعآوری
دادهها ،پژوهشگر با مراجعه به کالس های درسی که اساتید اجازه ورود دادند و نیز
سلفسرویس ،پرسشنامه نابرابری جنسیتی و انگیزش تحصیلی را جهت تکمیل در
اختیار دانشجویان دختری که تمایل به مشارکت در پژوهش داشتند ،قرار داد .در ضمن
قبل از تکمیل پرسشنامه ،پژوهشگر موضوع و هدف پژوهش ،اختیاری بودن مشارکت و
محرمانه بودن اطالعات و امکان خروج از مطالعه را بهطور شفاهی به اطالع
مشارکتکنندگان رساند .جهت دستیابی به حجم نمونه  994نفر ،تعداد  964پرسشنامه
تکمیل گردید تا در صورت مخدوش بودن احتمالی پرسشنامهها ،بدون کاهش حجم
نمونه بتوان آنها را از محاسبه حذف نمود .در پژوهش حاضر ،از ابزارهای زیر استفاده
شد.
پرسشنامه سنجش نابرابری جنسیتی :پرسشنامه سنجش نابرابری جنسیتی با استفاده از
متون مرتبط در پنج حیطه اجتماعی ،آموزشی  -فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی و حقوقی
توسط پژوهشگر ساخته شد .این پرسشنامه حاوی  01سؤال بود .با استفاده ازنظر اساتید
دانشگاه ،روایی محتوای )CVR( 5پرسشنامه  4/70و ضریب روایی محتوای ()CVI
1. content validity ratio
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پرسشنامه  4/64محاسبه گردید که باالتر از مقدار قابلقبول است .برای محاسبه روایی
سازه از روش تحلیل عاملی 5استفاده شد و در پنج حیطه اجتماعی ( 1سؤال) ،آموزشی-
فرهنگی ( 6سؤال) ،اقتصادی ( 6سؤال) ،سیاسی ( 50سؤال) و حقوقی ( 6سؤال) ،جمعاً
 00سؤال تأیید شد .جهت بررسی پایایی ابزار ،آلفای کرونباخ حیطه اجتماعی  ،4/19در
حیطه آموزشی و فرهنگی  ،4/10در حیطه اقتصادی  ،4/19در حیطه حقوقی  ،4/10در
حیطه سیاسی 4/15؛ و آلفای کرونباخ کل پرسشنامه مقدار  4/10محاسبه گردید.
قابلذکر است که نمره دهی همه سؤالها یکسان (=5کمترین احساس نابرابری و =1
بیشترین احساس نابرابری) بوده است .نمره حیطه اجتماعی  ،1-01حیطه آموزشی-
فرهنگی  ،6-01حیطه اقتصادی  ،6-01حیطه سیاسی  50-94و نمره حیطه حقوقی -01
 6بوده میزان نابرابری احساس شده در هر یک از حیطهها را میسنجد .نمره کلی
پرسشنامه از ( 00کمترین نابرابری احساس شده) تا ( 004بیشترین نابرابری احساس
شده) شده است.
پرسشنامه سنجش انگیزش تحصیلی والرند :)AMS( 0پرسشنامه سنجش انگیزش
تحصیلی والرند در سال  5660توسط والراند و همکاران ساخته شده است .این آزمون
یک ابزار خود گزارشی دارای  01عبارت است که سه بعد انگیزش درونی ،انگیزش
بیرونی و بی انگیزشی را می سنجد .والرند و همکاران روایی و پایایی نمونه انگلیسی
این پرسشنامه را بر روی دانش آموزان دبیرستانی و نیز دانشجویان کانادایی ،مورد تأیید
قرار داده است .والراند ضریب آلفای کرونباخ زیرمقیاسهای آزمون انگیزش تحصیلی
را بین  4/19تا  4/19گزارش کرده است .ضریب پایایی حاصل از روش بازآزمایی
زیرمقیاسهای آزمون انگیزش تحصیلی (بیانگیزگی ،انگیزش درونی ،انگیزش بیرونی)
در فاصله یک ماه نیز بین  4/75تا  4/19گزارش شده است .نتیجهی تحلیل عاملی
اکتشافی با روش تحلیل مؤلفههای اصلی در پژوهش کاوسیان و همکاران ( )5911نشان
داد که هفت خرده مقیاس پیشنهادی والرند و همکاران ،به سه زیرمقیاس کلی انگیزش
1. factor analysis
2. academic motivation scale
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درونی ،بیرونی و بیانگیزگی تحصیلی تقلیل یافت .همچنین تحلیل عاملی تأییدی
ساختار اصلی سه عاملی را تأیید کرد؛ شاخصهای نیکویی برازش الگوی حاصل از
تحلیلی عاملی تأییدی ،نشانگر مناسب بودن برازش الگو با دادهها بود .بررسی روایی
سازه (همگرا -واگرا) نشان داد که زیرمقیاسها از روایی قابلقبولی برخوردارند؛ و
محاسبهی همسانی درونی (آلفای کرونباخ) در کل پرسشنامه 4/10؛ و بازآزمایی 4/76
مؤید آن است که این ابزار پایایی مناسبی دارد .در پژوهش کنونی پایایی این پرسشنامه،
به شیوه همسانی درونی (آلفای کرونباخ) در کل پرسشنامه  4/11به دست آمده است.
پاسخ به هر گویه بر روی یک طیف هفتدرجهای لیکرت (از اصالً= 5تا کامالً= )7
مشخص میکند که هریک از عبارتهای ذکرشده تا چه حد دلیل رفتن وی به مدرسه
یا دانشگاه هستند .تعداد گویهها در زیرمقیاس بیانگیزگی  0سؤال ،در انگیزش درونی
 50سؤال و در انگیزش بیرونی نیز  50سؤال است .سؤاالت بیانگیزگی بهصورت منفی
طراحیشده بنابراین هیچیک از سؤاالت نمرهدهی معکوس نمیشود و نمره کل ،از
مجموع سؤاالت به دست میآید .هر چه نمره به  569نزدیکتر باشد نشانه انگیزه
تحصیلی باال و هر چه نمره به  01نزدیک باشد ،نشانه انگیزه تحصیلی پایین در دانشجو
است.
در ادامه پس از تکمیل پرسشنامهها توسط مشارکتکنندگان ،دادههای 994
شرکتکننده با استفاده از آزمونهای توصیفی و تحلیلی (آزمون همبستگی و تحلیل
رگرسیون) مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت.
یافتهها
این پژوهش رابطه بین مؤلفههای نابرابری جنسیتی (اجتماعی ،آموزشی فرهنگی،
اقتصادی ،حقوقی ،سیاسی) و انگیزش تحصیلی را بر روی  994نفر از دانشجویان
دختر محدوده سنی  04-91سال دانشگاههای آزاد استان مازندران موردبررسی قرار داد.
گروه سنی  56-09ساله  %19/1و گروه سنی  01-95ساله  %7/7بودند %95 .از
شرکتکنندگان مجرد %99/5 ،متأهل و  %0/6متارکه کرده بودند .تعداد  %11/9در شهر،
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 %1/9در روستا و  %9.5در حاشیه شهر زندگی میکردند .تعداد  %19/7متولد شهر و
 %59/9متولد روستا بودند .در گروه متأهلین تحصیالت  %11/91از همسران
شرکتکنندگان لیسانس یا باالتر بودند .بر اساس اظهارات شرکتکنندگان %79/6 ،از
خانوادهها تفاوتی بین دختر و پسر قائل نبودند .درحالیکه از  %57/0خانوادهها پسر و
 %1/9دختر را ترجیح میدادند %54 .از شرکتکنندگان تجربه خشونت والدین داشته،
 %11/9سابقهای از خشونت والدین نداشتند.
جدول  .1میانگین و خطای معیار ،انحراف استاندارد ،کمترین ،بیشترین ،کجی و کشیدگی
انگیزش پیشرفت و مؤلفههای نابرابری جنسیتی
میانگین

خطای معیار

انحراف استاندارد

کمترین

بیشترین

کجی

کشیدگی

نمره انگیزش

09/16

4/14

6/10

54

11

4/60

4/79

نابرابری اجتماعی

7/90

4/55

0/40

9

50

4/11

5/45

نابرابری آموزشی

07/05

4/09

1/55

59

04

-4/91

4/59

نابرابری اقتصادی

94/09

4/07

1/59

57

00

-4/59

-4/01

نابرابری حقوقی

91/51

4/99

7

50

14

-4/11

4/96

نابرابری سیاسی

6/07

4/51

9

9

51

-4/49

-4/16

نابرابری کل

550/77

4/19

59/01

91

510

-4/59

-4/444

متغیر وابسته و متغیر مستقل بر اساس مقیاس فاصلهای اندازهگیری شده و ارتباط
خطی بین نابرابری جنسیتی و انگیزش تحصیلی برقرار است و با توجه به مقادیر کجی
و کشیدگی که در دامنه  5تا  -5هستند ،شرط نرمال بودن توزیع دادهها پذیرفته میشود.
همچنین با توجه به آماره دوربین واتسون ( )D- W =5/69استقالل خطاها مورد تأیید
قرار میگیرد؛ بنابراین میتوان از رگرسیون استفاده کرد.
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جدول  .2ضریب همبستگی بین مؤلفههای نابرابری جنسیتی (اجتماعی ،آموزشی -فرهنگی،
اقتصادی ،حقوقی ،سیاسی) و انگیزش تحصیلی
متغیر

5

0

9

0

1

9

 )5انگیزش تحصیلی

-

-4/51

*-4/04

**4/14

*4/07

*-4/05

-

4/01

4/1

4/05

4/00

-

4/97

4/16

4/99

-

4/97

4/00

-

4/19

 )0نابرابری اجتماعی
 )9نابرابری آموزشی
 )0نابرابری اقتصادی
 )1نابرابری حقوقی

-

 )9نابرابری سیاسی

* P< 4/41
** P< 4/45

با توجه به دادههای جدول شماره  :0در سطح  ،4/41همبستگی بین نابرابری
اجتماعی با انگیزش تحصیلی معنیدار نیست؛ همبستگی بین نابرابری آموزشی-فرهنگی
با انگیزش تحصیلی معنیدار است؛ همبستگی بین نابرابری اقتصادی با انگیزش
تحصیلی در سطح  ./45معنیدار بوده همبستگی بین نابرابری حقوقی با انگیزش
تحصیلی معنیدار است؛ همچنین همبستگی بین نابرابری سیاسی با انگیزش تحصیلی
در سطح  ./45معنیدار است.
جدول  .3خالصه تحلیل رگرسیون ارتباط نابرابری جنسیتی با انگیزش تحصیلی
متغیر
پیشبین
نابرابری
جنسیتی

همبستگی

مجذور

چندگانه

همبستگی

R

چندگانه R2

4/05

4/40

R2
تعدیلیافته

استاندارد

4/49

6/99

خطای

F

9/11

Sig

4/4445

DurbinWatson

5/69

متغیر وابسته نمره انگیزش .نتایج جدول  9بیانگر این است که مؤلفههای نابرابری
جنسیتی قادر به تبیین  0/1در صد از واریانس متغیر مالک (انگیزش تحصیلی) است.
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با توجه به نتایج آزمون تحلیل واریانس برای بررسی معنیدار بودن رگرسیون،
چون  Fمحاسبهشده متغیر مؤلفههای نابرابری جنسیتی در سطح  ./41معنادار است
( )F=9/11 ،P<./41با  ./61اطمینان ،فرضیه تحقیق :بین مؤلفههای نابرابری جنسیتی و
انگیزش تحصیلی ارتباط وجود دارد ،تأیید میشود.
جدول  .4جدول ضرایب تحلیل رگرسیون استاندارد و غیراستاندارد
برای پیشبینی انگیزش پیشرفت
ضرایب

خطای

ضرایب

غیراستاندارد b

استاندارد Sb

استاندارد B

t

Sig

1/65

4/44

اجتماعی

-4/00

4/01

-4/40

-4/19

4/91

آموزشی

4/09

4/59

4/51

0/55

*4/45

اقتصادی

4/57

4/54

4/50

0/54

*4/440

حقوقی

4/09

4/46

4/56

0/19

*4/445

سیاسی

-4/71

4/00

-4/09

-9/99

*4/4445

مقدار ثابت

9/77

00/95

با توجه به معناداری  )F= 9/11 ،P>4/41( Fو  Tدر جدول  0متغیر نابرابری
آموزشی ،اقتصادی ،حقوقی و سیاسی در سطح  4/41معنادار است؛ بنابراین قدرت
پیشبینی مؤلفه نابرابری آموزشی ،اقتصادی ،حقوقی و سیاسی برای انگیزش پیشرفت
ازلحاظ آماری معنادار است.
بحث و نتیجهگیری
این پژوهش ارتباط بین مؤلفههای نابرابری جنسیتی (اجتماعی ،آموزشی فرهنگی،
اقتصادی ،حقوقی ،سیاسی) و انگیزش تحصیلی را بر روی دانشجویان دختر
دانشگاه های آزاد استان مازندران موردبررسی قرار داد .در مطالعه ما بین کل مؤلفههای
نابرابری جنسیتی و انگیزش تحصیلی ارتباط معنادار آماری وجود داشت و فرضیه
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پژوهش تأیید شد .مطابق با مدل این پژوهش مؤلفههای نابرابری جنسیتی قادر به تبیین
 0/1در صد از واریانس متغیر مالک (انگیزش تحصیلی) بودند .قدرت پیشبینی متغیر
نابرابری آموزشی ،نابرابری اقتصادی ،نابرابری حقوقی و متغیر نابرابری سیاسی با
انگیزش پیشرفت ازلحاظ آماری معنادار بود.
با توجه به نتایج این تحقیق ،کل نابرابری جنسیتی ارتباط مثبت با انگیزش تحصیلی
داشته به این صورت که با افزایش نابرابری جنسیتی ،انگیزش تحصیلی افزایش
مییافت .در زمینه رابطه مؤلفههای نابرابری جنسیتی و انگیزش تحصیلی پژوهشهای
اندک انجامشده و بیشتر پژوهشهای انجامشده به تأثیر نابرابری جنسیتی در یک یا دو
مورد از مؤلفهها پرداختهاند .پژوهشهای تا حدودی مرتبط حاکی از تأثیر نابرابری
جنسیتی بر تفاوت انگیزش تحصیلی است .نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش صداقتی
فرد و سخامهر ()5960؛ هاو ،اللور و پروپر ()0450؛ هاوسمن و همکاران ()0454
همخوانی دارد .در مطالعه صداقتی فرد و سخامهر ( )5960میزان احساس نابرابری
جنسیتی دانشجویان باال و در مورد بعد سیاسی نابرابری جنسیتی ،یافتهها وجود رابطه
معنادار و معکوس را نشان داد .هاوسمن و همکاران ( )0454معتقدند که نابرابری در
همه سطوح کسبوکار ،سیاست و رهبری وجود دارد .در مطالعه هاو ،اللور و پروپر
( )0450نابرابری های اجتماعی و اقتصادی تأثیر زیادی در پیشرفت تحصیلی اعم از
ریاضیات و زبان انگلیسی داشت .نتایج پژوهشهای فوق با نتایج ما همسو است.
نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش کلیفتون و پری ()0441؛ و نگون و رایان
()0441؛ ویر -هایتاور ()0449؛ و شیهان ( )0450متفاوت است .نگون و رایان
( )0441در پژوهش خود تأثیر منفی تهدید کلیشههای جنسیتی بر عملکرد زنان در
آزمونهای ریاضی نشان دادند و نابرابری جنسیتی با کاهش انگیزه تحصیلی زنان همراه
بود .کالیفتون و پری ( )0441معتقدند که امتیازات مردساالرانهی مؤسسات آموزشی
محیط خصمانهای را برای دختران پدید میآورد که بر پیشرفت آموزشیشان تأثیر
بازدارنده دارد .مطابق این رویکرد دختران در مقایسه با پسران با تبعیض اساتید ،سایر
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دانشجویان و دانشگاه بهعنوان یک سازمان روبهرو میشوند که بر انگیزه تحصیلی آنان
اثر کاهنده داشته سبب کاهش پیشرفت تحصیلی دختران میشود .ویر -هایتاور ()0449
معتقد است که خطمشی و ساختار سنتی نهادهای آموزشی از پیشرفت و موفقیت
تحصیلی دختران جلوگیری میکند .در این ادبیات دانشجویان دختر در مؤسسات
آموزشی با فضایی دلسردکننده و غیرمنصفانه مواجه میشوند که بر پیشرفت تحصیلی
آنها اثرات منفی دارد .دخترانی که در مدارس با نابرابری جنسیتی باال تحصیل میکنند،
بر این باورند که هیچ فرصتی برای موفقیت در اجتماع ندارند و این باعث کاهش
انگیزه یادگیری در مدرسه میشود؛ زیرا احساس به حاشیه رانده شدن و عدم مقبولیت
در اجتماع باعث کاهش اعتمادبهنفس دختران در مدرسه و درنتیجه کاهش عملکرد در
مدرسه میشود (شیهان.)0450 ،
در مطالعه ما بین کل مؤلفههای نابرابری جنسیتی با انگیزش تحصیلی ارتباط مثبت
وجود داشت و با افزایش نابرابری جنسیتی ،انگیزش ،افزایش مییافت .همچنین ارتباط
معنیداری بین مؤلفههای آموزشی ،اقتصادی ،حقوقی و سیاسی نابرابری جنسیتی با
انگیزش تحصیلی وجود داشت .دسترسی زنان به سطوح باالی آموزش ممکن است
منجر به دسترسی بیشتر به یک شغل خوب شود؛ اعتمادبهنفس و قدرت خرید را
افزایش دهد و از علل افزایش انگیزه تحصیلی در زنان ،بخصوص زنان کشورهای با
درآمد پایین باشد .به نظر میرسد نفس تحصیل برای زنان مهم است و نه پاداشهای
حاصل از آن بهبیاندیگر انگیزههای زنان برای تحصیل بیشتر ناشی از ارزشهایی
فرامادی است تا مادی .زنان ایرانی به دلیل محدودیتهای قوانین حقوقی (اجازه
ازدواج ،حق ارث ،شهادت در دادگاه) انگیزش تحصیلی باالتری دارند .شاید آمار باالی
دانشجویان دختر دانشگاهها نسبت به دانشجویان پسر ،شاهدی بر این موضوع باشد.
همچنین علت این افزایش انگیزه تحصیلی ،میتواند جهت دسترسی به شغل و هویت
اجتماعی باالتر و کسب استقالل بیشتر برای رهایی از کلیشههای جنسیتی و قوانین
حقوقی حاکم بر جامعه زنان ایرانی باشد .از طرفی زنان باوجود پیشرفتهای زیاد از
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دهههای گذشته ،هنوز هم تا حد زیادی از پستهای مدیریتی باال محروم هستند؛
بنابراین محدودیت دسترسی قانونی زنان به پستهای سیاسی میتواند از دالیل
انگیزش تحصیلی باالی زنان برای دستیابی به پستهای اجتماعی و سیاسی باشد.
برای واکاوی و کشف عوامل مؤثر همزمان در افزایش انگیزه زنان مسلمان ایرانی،
علیرغم نابرابری جنسیتی احساس شده در زمینههای اجتماعی ،آموزشی ،اقتصادی،
حقوقی و سیاسی ،پژوهش کیفی و مصاحبه عمیق بر روی زنان گروههای سنی متفاوت
با تحصیالت متفاوت پیشنهاد میشود.
متغیرهای مزاحمی مانند انگیزه و صداقت فرد در پاسخ دادن به سؤاالت
پرسشنامهها از محدودیتهای این پژوهش بودند.
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