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 چکیده

-یآموزش، اجتماعی هایهای جنسیتی در حیطههای نابرابریمؤلفه رابطه تعیینحاضر پژوهش هدف از 

ژوهش مقطعی از نوع . این پبودزنان  یسیاسی و حقوقی با انگیزش تحصیل، یاقتصاد، فرهنگی

تنکابن ، ساری های آزادساله دانشگاه 91تا  04زن دانشجوی  994کنندگان . شرکتاست بوده همبستگی

دو  آوری اطالعات ازانتخاب شدند. برای جمعای و خوشه تصادفیو چالوس بودند که به روش 

. ه استاستفاده شد ساخته و انگیزش تحصیلی والرند پژوهشگرسنجش نابرابری جنسیتی  مهپرسشنا

 SPSS 09همبستگی پیرسون و رگرسیون در نسخه ، ها با استفاده از آمار توصیفیوتحلیل دادهتجزیه

های نابرابری جنسیتی با انگیزش تحصیلی ارتباط مثبت وجود داشت و با انجام شد. بین کل مؤلفه

 حقوقی، اقتصادی، رابری آموزشیبین نابهمبستگی  یافت.افزایش می زشیانگ، افزایش نابرابری جنسیتی

نابرابری جنسیتی بر انگیزش  تیاهم، هادار بود. بر اساس یافتهمعنی با انگیزش تحصیلی و سیاسی

 .گرفت قرار تحصیلی زنان موردبحث
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 مقدمه

تبعیض و ، ظیم حقوق بشربشریت همچنان شاهد نقض ع، در آغاز قرن بیست و یکم

(. 0455، 5خشونت علیه نیمی از جمعیت جهان است )صندوق جمعیت ملل متحد

پنجم آن را زنان و دختران تشکیل سه، دهد که از یک میلیارد فقیر جهانآمارها نشان می

زنان تنها  و زنان هستند، سواد جهانسال بیمیلیون بزرگ 770دوسوم از ، دهندمی

(. متوسط جهانی 0447، 0دهند )یونسکوان جهان را تشکیل میژوهشگرپچهارم از یک

است )سازمان زنان ملل  %57شکاف دستمزد جنسیتی در مقابل کار مساوی در حدود 

 یتقسیم عادالنه کار از نیازها، (. داشتن مقام و پایگاه مناسب در جامعه0450، 9متحد

 (.5917 ،احمدی و ساداتی، روند )ودادهیرزنان به شمار می

بلکه ، های بیولوژیکیتفاوتاز طریق فقط ه اجتماعی است که نهژاوجنسیت یک 

آید. مفهوم وسیله هنجارها و استانداردهای ما از زنانگی و مردانگی به وجود میبه

علوم پزشکی و اجتماعی به شکل نابرابری ، جنسیت از گذشته تا حال از طریق گفتمان

ازلحاظ  (.0454، 0و بارک ان حک شده است )کنرادجنسیتی بر روی جسم و روح زن

های ها و مشوقاز دختران داشته و فرصت ترهای آموزشی بیشپسران اولویت، تاریخی

(. اگرچه تنوع 0449، 1هایتاور-کنند )ویربسیاری را برای موفقیت تحصیلی دریافت می

در سیستم  های کمتریطورکلی موفقیتپسران به، جنسیت در دانشگاه وجود دارد

یا به دلیل انگیزه (. از طرفی زنان 0454، 9)اوراسیدا یافته دارندآموزش کشورهای توسعه

نمرات باالتری ، های تحصیلیمهارتآزمون در  پذیری جنسیتیباالتر و یا به دلیل سلطه

انگیزش (. 0451، 7و مرکیز بالسیناس، )تورسینسکیت کنندرا نسبت به مردان کسب می

ها و یا توانایی، ی ارزشمندی فردیی فرد دربارهشدهورهای آموختهبا، تحصیلی
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اهداف و انتظارات فرد برای کسب ، های تحصیلی(های خود )خودپندارهقابلیت

منفی )کنجکاوی و اضطراب( ناشی از فرایند  موفقیت یا شکست و احساسات مثبت و

تحصیلی شناسایی  یزهیوسیعی از انگ ی(. دامنه5911، خود ارزشیابی است )مصطفوی

بندی متفاوتی از انگیزه تحصیلی ارائه نمود. انگیزه توان طبقهترتیب میاینشده است. به

طور کامل درونی است شود. چراکه رفتار بهعنوان باالترین سطح انگیزه یاد میدرونی به

داده زمانی نشان ، (. انگیزه درونی یک فعالیت0440، 5دکورسی و گارلند، )گرولینک

و  یا رضایت درونی انجام شود )رایان، لذت بردن، شود که آن فعالیت از روی عالقهمی

 یدرون، شناسایی، بیرونی شامل ترکیب زهی(. انگ0440، 9و راتل والرند ؛0440، 0دسی

عنوان سازی و کنترل خارجی است. کنترل خارجی انگیزه بیرونی فعالیتی است که به

 .معنی که ترجیح رفتار فرد در انتها برای لذت درونی استو به این  شدهفیکلی تعر

عنوان فقدان انگیزگی بهترین نوع انگیزه است. بیپایین، کنترل خارجی انگیزه بیرونی

انگیزگی یعنی رفتار فرد درنتیجه چیزهایی خارج از انگیزه درونی و بیرونی است؛ بی

 (.0445، 0گانینگهام و برنارد، آگاهی است )کوکلی

های جنسیتی را بخصوص در پیشرفت و انگیزش بسیاری تأثیر کلیشه هایپژوهش

که برتری  کندیاین قضیه این حس را القا م .است تحصیلی زنان و دختران نشان داده

طور گسترده به رسمیت شناخته شده است عنوان یک کل و بهمرد در جامعه به

(. نابرابری جنسیتی به 0441، رانو همکا 9؛ ساتون0454، 1و زهیدی تیسون، )هاسمن

های ترین پدیدهدرجات مختلف در طول زمان و همه کشورها وجود داشته و از کهن

زنان ، از جوامع یدر بسیار (.0450، 7جامعه بشری است )صندوق توسعه ملل متحد

 یدسترس، دارند. روابط ناموزون در قدرت یآموزشی کمتر یهانسبت به مردان فرصت
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 ینابرابر (. ابعاد0440، 5کند )کیآموزش محدود می، اشتغال، یه منابع مالآنان را ب

، 0)ادلمن است آموزشی و یاقتصاد، یاجتماع، سیاسی، یحقوق شامل گسترده طوربه

، کنند )هان(. اشکال مختلف نابرابری اغلب متقابل همدیگر را تقویت می0441

، مانند ارث بردن زنان از اموال(. موانع قانونی 0450، 9و گرین هوسکینز، جانمات

طالق و یا ازدواج اجباری و نیز قوانین عرفی مالکیت و کنترل بر ، درخواست ازدواج

قدرت مردان و همچنین ، یض در خانوادهتبعبهمنجر ، منابع خانواده توسط مرد

های دیگر وپرورش و داراییآموزش، محدودیت دسترسی زنان به منابع و ازجمله درآمد

(. نابرابری جنسیتی به درجات مختلف در طول زمان و همه 0449، 0ود )ترمنشمی

های جامعه بشری است )صندوق توسعه ملل ترین پدیدهکشورها وجود داشته و از کهن

، استخدام، آموزش تواند در سطوح زیادی مانند(. نابرابری جنسیتی می0450، متحد

طور غیرمستقیم در آموزش احتماالً بهنابرابری جنسیتی  .سیاست و حقوقی اعمال شود

افزایش طول عمر جمعیت و افزایش ، از طرق مختلف ازجمله کاهش میزان باروری

های ممکن که گذارد. باوجوداین یکی از راهانسجام اجتماعی بر روی آموزش اثر می

ی طور گسترده موردبررسی قرار نگرفته پیامدها و نتایج آموزش است. نابرابری جنسیتبه

ممکن است تأثیر منفی روی نتایج آموزشی و بالطبع روی رشد اقتصادی داشته باشد 

دختران  یآموزشی از پیشرفت و موفقیت تحصیل ینهادهاهای (. برنامه0450، 1)شیهان

 یکند. در این ادبیات دانشجویان دختر در مؤسسات آموزشی با فضاییم یجلوگیر

و هم پیشرفت  یروان یهایند که هم بر آمادگشویدلسردکننده و غیرمنصفانه مواجه م

های اجتماعی و نابرابری (.0449، هایتاور-ویردارد ) یاثرات منف هاآن یتحصیل

، اقتصادی تأثیر زیادی در پیشرفت تحصیلی اعم از ریاضیات و زبان انگلیسی دارد )هاو

 (.0450، 9و پروپر اللور
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 بسیاری بوده است هایپژوهش موضوع، میزان نابرابری و مسائل مربوط به آن

 یالاقل پیش از دهه، هامیانگین نمرات دختران در دانشگاه .(0440، 5و گلیزر )آلسینا

را  یای مؤسسات آموزشی محیط خصمانهدهد امتیازات مردساالرانهینشان م 5614

ر نام و هم بزمان ثبت یحت هاآننام آورد که هم بر میزان ثبتیدختران پدید م یبرا

شان تأثیر بازدارنده دارد. مطابق این رویکرد دختران در مقایسه با یپیشرفت آموزش

رو عنوان یک سازمان روبهسایر دانشجویان و دانشگاه به، پسران با تبعیض اساتید

اثر کاهنده ، نفسشانو عزت یکنترل تحصیل، هاآن یانطباق یهایشوند که بر استراتژیم

 (.0441، 0و پری شود )کالیفتوندختران می یت تحصیلدارد که سبب کاهش پیشرف

باور دارند که هیچ ، کننددخترانی که در مدارس با نابرابری جنسیتی باال تحصیل می

فرصتی برای موفقیت در اجتماع ندارند و این باعث کاهش انگیزه یادگیری در مدرسه 

توسط جامعه را دارند.  شود؛ زیرا احساس به حاشیه رانده شدن و عدم پذیرفته شدنمی

درنتیجه کاهش عملکرد در مدرسه  نفس دختران واین احساس باعث کاهش اعتمادبه

کنند کنند تصور میشود. همچنین پسرانی که در مدارس با نابرابری زیاد تحصیل میمی

های جامعه وجود دارد و )چه درست چه نادرست( در همه جنبه یکه این نابرابر

بینند و این های موجود در جامعه نمیبر رقابت با دختران بر سر فرصتبنابراین لزومی 

( 0441)کیامنش (. 0450، شود )شیهانموضوع باعث کاهش عملکرد در مدرسه می

نفس تأثیر معنادار و مستقیمی بر نشان داد که وضعیت اجتماعی و اقتصادی و اعتمادبه

یم وابستگی به مدرسه و نگرش روی نگرش نسبت به ریاضی دارد و تأثیر منفی مستق

نسبت به ریاضی را بر نمرات ریاضی نشان داد. ارتباط بین جنسیت و متغیرهای 

ها ارتباط دارد. نفس و نگرش نسبت به درسمختلف نشان داد که جنسیت با اعتمادبه

 است (9SES) عوامل مؤثر بر یادگیری وضعیت اجتماعی و اقتصادی ترینمهمیکی از 

آموز کمتر شود تأثیر را بر پیشرفت ریاضی دارد. هر چه دسترسی دانشکه بیشترین 
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آموزانی که (. دانش0454، شود )کیامنش و محسن پورآموز کمتر مینمره دانش

تواند تحت تأثیر نفس میگیرند. اعتمادبهنفس بیشتری دارند نمره باالتری میاعتمادبه

ار گرفته و بر روند یادگیری و وضعیت اجتماعی و اقتصادی و نگرش به مدرسه قر

، (. وضعیت اجتماعی اقتصادی بهتر0441، عملکرد تحصیلی تأثیر گذارد )کیامنش

(. 0451، و همکارانکریم زاده دهد )موقعیت یادگیری بهتری را در اختیار افراد قرار می

ی ریاض یهاهای جنسیتی را بر عملکرد زنان در آزمونمطالعاتی نیز تأثیر منفی کلیشه

های جنسیتی (. حمایت پدر و مادر از کلیشه0441، 5و رایان است )نگویان نشان داده

شایستگی ریاضی در مورد دختران و ، مثالعنوانبه، باعث کاهش شایستگی فرزند

، (. ازلحاظ تاریخی0447، 0و کارانن شود )راتیشایستگی کالمی در مورد پسران می

، فناوری، ویژه در علومبه، هاییگاهی دارای برتریپسران در مدارس و سایر مراکز دانش

(. 0446، همکارانو  0سریرام، اسمیت، هستند )نوسک (STEM) 9مهندسی و ریاضیات

های فرهنگی را جذب دهد که کودکان یک نوع کلیشهنشان می هاپژوهشبعضی از 

(. 0455، 1و گرینوالد ملزوف، )کونسک طور سنتی مردانه استاند که ریاضیات بهکرده

پذیری جنسیتی و شکاف جنسیتی مداوم در پیشرفت تحصیلی تفاوت در جامعه

طور متوسط نسبت به پسران هم به مشارکت دارد تا جایی که دختران نمرات باالتری را

 (.0441، 9و وجت یان کنند )دونیدر دبیرستان و کالج کسب می

، ازمان زنان ملل متحداز اهداف توسعه هزاره بهبود برابری جنسیتی است )س 

(. برابری جنسیتی یک حق اساسی بشر و شرط الزم برای دستیابی به اهداف 0450

ازجمله تمام اهداف توسعه هزاره است. تا زمانی که زنان و دختران ، المللیتوسعه بین

، امنیت، دستیابی همه اهداف توسعه ازجمله صلح، برندعدالتی رنج میاز فقر و بی
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، حال(. بااین0447، یونسکو، 0454، 5ر در معرض خطر است )یونیفمتوسعه پایدا

 هایتفاوت جوامع گوناگون در جنسیتی نابرابری ماهیت و میزان در که است پرواضح

(. دسترسی زنان به آموزش 0441، 0و دوبرو هکرت، دارد )ساندرسون وجود ایعمده

اما ، نان را افزایش دهدممکن است شانس یک ازدواج خوب یا ثبت یک سند به نام آ

شود که دسترسی زنان به کار بیشتر میمحدود خواهد بود. هنگامی، میزان این تغییر

(. از 0441، 9نفس و قدرت خرید بیشتر ایجاد شود )کبیرممکن است احساس اعتمادبه

توجهی در بسیاری از اهداف توسعه هزاره حاصل شده دستاوردهای قابل 0444سال 

(. آثار 0454، رین پیشرفت در هدف برابری جنسیتی بوده است )یونیفماما کمت، است

کم جوامع و کشورها دست، هاخانواده، گسترده و مخرب نابرابری جنسیتی در افراد

دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمندسازی  0450برنامه توسعه بعد از  .شودگرفته می

وسعه پایدار ضروری دانسته است. نیاز تعنوان یک پیشرا به همة زنان و دختران

 یادگیری هایفرصت ترویج و فراگیر و برابر کیفیت آموزش با همچنین تضمین

دسترسی برابر همة زنان و مردان به آموزش عالی و دانشگاهی با ، همه العمر برایمادام

های جنسیتی در آموزش و دسترسی برابر به همة مقاطع کنی نابرابریریشه، کیفیت

روزرسانی امکانات آموزشی مناسب برای ایجاد و به، پذیربرای اقشار آسیب آموزش

مالحظة تأمین تأمین فضاهای یادگیری مؤثر و افزایش قابل، زنان و مردان، کودکان

(. با توجه 0450، بینی شده است )صندوق توسعه ملل متحدمعلمان واجد شرایط پیش

های دهند و احساس نابرابریشکیل میکه زنان نیمی از جمعیت جامعه را تبه این

، عاملی مهم در ایجاد اوضاعی است که با فرض اعتقاد به الزامات یجنسیت

، ورسومقوانین و هنجارهای اجتماعی و اخالقی و آداب، های اجتماعیمحدودیت

اثر  هاآنطور غیرمستقیم بر انگیزش تحصیلی به هایی را علیه زنان باعث شده وتبعیض

های جنسیتی نابرابریهای مؤلفه رابطهلذا این مطالعه با هدف تعیین ، دگذارمی

                                                                                                                                        
1. UNIFEM 

2. Sanderson, Heckert & Dubrow 

3. Kabeer 
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سیاسی( با انگیزش تحصیلی زنان ، حقوقی، اقتصادی، یاجتماع، آموزشی فرهنگی)

 گردید. طراحی

 روش

جامعه پژوهش این مطالعه کلیه دانشجویان این پژوهش مقطعی از نوع همبستگی است. 

بودند  61-69های آزاد مازندران در سال تحصیلی هساله واحدهای دانشگا 04-91زن 

های ترتیب که ابتدا لیست دانشگاهاینانتخاب شدند. به ایخوشهتصادفی و که به روش 

آزاد استان مازندران تهیه و سه واحد دانشگاهی ساری و چالوس و تنکابن برگزیده 

با استفاده ، نفر بود 54414شدند. تعداد دانشجویان دختر این سه واحد دانشگاهی جمعاً 

طور سپس از هر دانشگاه به نفر تعیین شد. 994از فرمول کوکران تعداد کل نمونه 

آوری منظور جمعبه ها را تکمیل نمودند.پرسشنامه، دانشجوی دختر 594تصادفی 

های درسی که اساتید اجازه ورود دادند و نیز پژوهشگر با مراجعه به کالس، هاداده

پرسشنامه نابرابری جنسیتی و انگیزش تحصیلی را جهت تکمیل در  ،سرویسسلف

در ضمن  قرار داد.، داشتندپژوهش اختیار دانشجویان دختری که تمایل به مشارکت در 

اختیاری بودن مشارکت و ، پژوهشگر موضوع و هدف پژوهش، قبل از تکمیل پرسشنامه

طور شفاهی به اطالع محرمانه بودن اطالعات و امکان خروج از مطالعه را به

پرسشنامه  964تعداد ، نفر 994جهت دستیابی به حجم نمونه  کنندگان رساند.مشارکت

بدون کاهش حجم ، هاتکمیل گردید تا در صورت مخدوش بودن احتمالی پرسشنامه

ابزارهای زیر استفاده  از، را از محاسبه حذف نمود. در پژوهش حاضر هاآننمونه بتوان 

 شد.

پرسشنامه سنجش نابرابری جنسیتی با استفاده از  :سنجش نابرابری جنسیتیپرسشنامه 

سیاسی و حقوقی ، اقتصادی، فرهنگی -آموزشی ، متون مرتبط در پنج حیطه اجتماعی

سؤال بود. با استفاده ازنظر اساتید  01ساخته شد. این پرسشنامه حاوی  پژوهشگرتوسط 

 (CVI) یو ضریب روایی محتوا 70/4( پرسشنامه CVR) 5یروایی محتوا، دانشگاه

                                                                                                                                        
1. content validity ratio 
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قبول است. برای محاسبه روایی گردید که باالتر از مقدار قابل محاسبه 64/4پرسشنامه 

-یآموزش، سؤال( 1استفاده شد و در پنج حیطه اجتماعی ) 5سازه از روش تحلیل عاملی

 جمعاً ،(سؤال 6) ی( و حقوقسؤال 50) یاسیس، (سؤال 6) یاقتصاد، (سؤال 6) یفرهنگ

در ، 19/4 اجتماعیکرونباخ حیطه  یآلفا، سؤال تأیید شد. جهت بررسی پایایی ابزار 00

در ، 10/4 حقوقیدر حیطه ، 19/4 اقتصادیدر حیطه ، 10/4 فرهنگیحیطه آموزشی و 

محاسبه گردید.  10/4کل پرسشنامه مقدار  کرونباخ ی؛ و آلفا15/4 سیاسیحیطه 

= 1=کمترین احساس نابرابری و 5) کسانی هاذکر است که نمره دهی همه سؤالقابل

-حیطه آموزشی، 1-01است. نمره حیطه اجتماعی بوده بیشترین احساس نابرابری( 

-01و نمره حیطه حقوقی  50-94حیطه سیاسی ، 6-01حیطه اقتصادی ، 6-01فرهنگی 

نمره کلی سنجد. ها را میبوده میزان نابرابری احساس شده در هر یک از حیطه 6

)بیشترین نابرابری احساس  004)کمترین نابرابری احساس شده( تا  00نامه از پرسش

 است.شده شده( 

انگیزش سنجش پرسشنامه  :(AMS) 0والرند یسنجش انگیزش تحصیلپرسشنامه 

توسط والراند و همکاران ساخته شده است. این آزمون  5660در سال د والرنی تحصیل

انگیزش ، است که سه بعد انگیزش درونی عبارت 01دارای  ییک ابزار خود گزارش

سنجد. والرند و همکاران روایی و پایایی نمونه انگلیسی را می و بی انگیزشی بیرونی

مورد تأیید ، آموزان دبیرستانی و نیز دانشجویان کاناداییاین پرسشنامه را بر روی دانش

 ین انگیزش تحصیلآزمو یهاکرونباخ زیرمقیاس یوالراند ضریب آلفا است. قرار داده

 یروش بازآزمای حاصل از یگزارش کرده است. ضریب پایای 19/4تا  19/4را بین 

بیرونی(  زشیانگ، درونی زشیانگ، انگیزگیبی) یآزمون انگیزش تحصیل یهازیرمقیاس

 یعامل لیتحل یجهینت. گزارش شده است 19/4تا  75/4در فاصله یک ماه نیز بین 

نشان  (5911همکاران )ی در پژوهش کاوسیان و های اصللفهمؤ لیبا روش تحل یاکتشاف

 زشیانگ یبه سه زیرمقیاس کل، والرند و همکاران یشنهادیپ اسیداد که هفت خرده مق

                                                                                                                                        
1. factor analysis 

2. academic motivation scale 
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تأییدی  یعامل لیتحل نی. همچنافتی لیتقل یلیتحص یزگیانگیو ب یرونیب، یدرون

حاصل از  یالگوبرازش  ییکوین یاهشاخص ؛کردرا تأیید  یسه عامل یساختار اصل

 ییروا ی. بررسبودها نشانگر مناسب بودن برازش الگو با داده، تأییدی یعامل یلیتحل

برخوردارند؛ و  یقبولقابل ییاز روا هاکه زیرمقیاس دادواگرا( نشان  -سازه )همگرا

 76/4بازآزمایی ؛ و 10/4کل پرسشنامه  کرونباخ( در ی)آلفا یدرون یهمسان یمحاسبه

، کنونی پایایی این پرسشنامهپژوهش در . دارد یمناسب ییایابزار پا نیا هت کمؤید آن اس

 به دست آمده است. 11/4کرونباخ( در کل پرسشنامه  ی)آلفا یبه شیوه همسانی درون

( 7تا کامالً=  5لیکرت )از اصالً= ایدرجهپاسخ به هر گویه بر روی یک طیف هفت

به مدرسه  یدلیل رفتن و چه حد ده تاهای ذکرشکه هریک از عبارت کندمیمشخص 

 یدرون زشیدر انگ، سؤال 0 انگیزگیها در زیرمقیاس بیتعداد گویه .یا دانشگاه هستند

 یصورت منفانگیزگی بهاست. سؤاالت بی سؤال 50ی نیز رونیب زشیو در انگ سؤال 50

از ، شود و نمره کلمعکوس نمی یدهاز سؤاالت نمره کیچیه نیبنابرا شدهیطراح

باشد نشانه انگیزه  ترکینزد 569آید. هر چه نمره به مجموع سؤاالت به دست می

پایین در دانشجو  ینشانه انگیزه تحصیل، نزدیک باشد 01نمره به  هر چه باال و یتحصیل

 است.

 994های داده، کنندگانها توسط مشارکتپس از تکمیل پرسشنامهدر ادامه 

)آزمون همبستگی و تحلیل  یو تحلیل یهای توصیفموناز آزبا استفاده  کنندهشرکت

 .وتحلیل قرار گرفترگرسیون( مورد تجزیه

 هایافته

، آموزشی فرهنگی، )اجتماعی یتیهای نابرابری جنسبین مؤلفه رابطهاین پژوهش 

نفر از دانشجویان  994سیاسی( و انگیزش تحصیلی را بر روی ، حقوقی، یاقتصاد

 .های آزاد استان مازندران موردبررسی قرار دادسال دانشگاه 04-91دختر محدوده سنی 

از  %95 بودند. %7/7ه سال 01-95گروه سنی  و %1/19ه سال 56-09گروه سنی 

، در شهر %9/11متارکه کرده بودند. تعداد  %6/0 متأهل و %5/99، مجرد کنندگانشرکت
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متولد شهر و  %7/19 کردند. تعداددر حاشیه شهر زندگی می %9.5در روستا و  9/1%

 از همسران %91/11متولد روستا بودند. در گروه متأهلین تحصیالت  9/59%

از  %6/79، کنندگانشرکتیا باالتر بودند. بر اساس اظهارات کنندگان لیسانس شرکت

 ها پسر وخانواده %0/57که از ها تفاوتی بین دختر و پسر قائل نبودند. درحالیخانواده

، تجربه خشونت والدین داشته کنندگانشرکتاز  %54دادند. ترجیح میدختر را  9/1%

 ای از خشونت والدین نداشتند.سابقه 9/11%

 کجی و کشیدگی ، بیشترین، کمترین، انحراف استاندارد، میانگین و خطای معیار .1جدول 

 های نابرابری جنسیتیانگیزش پیشرفت و مؤلفه

 کشیدگی کجی بیشترین کمترین اردانحراف استاند خطای معیار میانگین 

 79/4 60/4 11 54 10/6 14/4 16/09 نمره انگیزش

 45/5 11/4 50 9 40/0 55/4 90/7 نابرابری اجتماعی

 59/4 -91/4 04 59 55/1 09/4 05/07 نابرابری آموزشی

 -01/4 -59/4 00 57 59/1 07/4 09/94 نابرابری اقتصادی

 96/4 -11/4 14 50 7 99/4 51/91 نابرابری حقوقی

 -16/4 -49/4 51 9 9 51/4 07/6 نابرابری سیاسی

 -444/4 -59/4 510 91 01/59 19/4 77/550 نابرابری کل

شده و ارتباط  یگیراندازه یامتغیر مستقل بر اساس مقیاس فاصله متغیر وابسته و 

ی جیر کبا توجه به مقاد و نابرابری جنسیتی و انگیزش تحصیلی برقرار است بینخطی 

 شود.ها پذیرفته میشرط نرمال بودن توزیع داده، هستند -5تا  5و کشیدگی که در دامنه 

استقالل خطاها مورد تأیید ( D- W= 69/5با توجه به آماره دوربین واتسون )همچنین 

 توان از رگرسیون استفاده کرد.میبنابراین ؛ گیردقرار می
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، فرهنگی -آموزشی، )اجتماعی یتیابرابری جنسهای نضریب همبستگی بین مؤلفه. 2جدول 

 سیاسی( و انگیزش تحصیلی، حقوقی، یاقتصاد

 * P< 41/4  

 ** P< 45/4  

همبستگی بین نابرابری ، 41/4سطح  : در0های جدول شماره با توجه به داده 

فرهنگی -بین نابرابری آموزشیدار نیست؛ همبستگی معنی اجتماعی با انگیزش تحصیلی

بین نابرابری اقتصادی با انگیزش  دار است؛ همبستگینیمع با انگیزش تحصیلی

بین نابرابری حقوقی با انگیزش دار بوده همبستگی /. معنی45در سطح  تحصیلی

 بین نابرابری سیاسی با انگیزش تحصیلی همچنین همبستگی دار است؛معنی تحصیلی

 دار است./. معنی45در سطح 

 برابری جنسیتی با انگیزش تحصیلیخالصه تحلیل رگرسیون ارتباط نا .3جدول 

متغیر 

 بینپیش

 همبستگی

چندگانه 
R 

مجذور 

 همبستگی

 R2 چندگانه

2R 

 یافتهتعدیل
خطای 

 استاندارد
F Sig 

Durbin-

Watson 

نابرابری 

 جنسیتی
05/4 40/4 49/4 99/6 11/9 4445/4 69/5 

های نابرابری بیانگر این است که مؤلفه 9نتایج جدول . ر وابسته نمره انگیزشیمتغ

 در صد از واریانس متغیر مالک )انگیزش تحصیلی( است. 1/0جنسیتی قادر به تبیین 

 9 1 0 9 0 5 متغیر

 *-05/4 *07/4 **14/4 *-04/4 -51/4 - ( انگیزش تحصیلی5

 00/4 05/4 1/4 01/4 -  اجتماعی ی( نابرابر0

 99/4 16/4 97/4 -   آموزشی ی( نابرابر9

 00/4 97/4 -    اقتصادی ی( نابرابر0

 19/4 -     حقوقی ی( نابرابر1

 -      سیاسی ی( نابرابر9
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، بودن رگرسیون دارآزمون تحلیل واریانس برای بررسی معنیبا توجه به نتایج  

معنادار است /. 41های نابرابری جنسیتی در سطح شده متغیر مؤلفهمحاسبه Fچون 

(41./P< ،11/9F= با )های نابرابری جنسیتی و فرضیه تحقیق: بین مؤلفه، اطمینان /.61

 شود.تأیید می، انگیزش تحصیلی ارتباط وجود دارد

  راستانداردیجدول ضرایب تحلیل رگرسیون استاندارد و غ .4جدول 

 بینی انگیزش پیشرفتبرای پیش

 
ضرایب 

 b یراستانداردغ

خطای 

 Sb استاندارد

ضرایب 

 B استاندارد
t Sig 

 ار ثابتمقد

95/00 
 77/9  65/1 44/4 

 91/4 -19/4 -40/4 01/4 -00/4 اجتماعی

 *45/4 55/0 51/4 59/4 09/4 آموزشی

 *440/4 54/0 50/4 54/4 57/4 اقتصادی

 *445/4 19/0 56/4 46/4 09/4 حقوقی

 *4445/4 -99/9 -09/4 00/4 -71/4 سیاسی

 متغیر نابرابری 0جدول  در  TوF (41/4>P ،11/9 F= )با توجه به معناداری  

معنادار است؛ بنابراین قدرت  41/4در سطح  سیاسی و حقوقی، یاقتصاد، آموزشی

سیاسی برای انگیزش پیشرفت  حقوقی و، اقتصادی، آموزشی بینی مؤلفه نابرابریپیش

 معنادار است. یازلحاظ آمار

 گیرینتیجهو  حثب

، آموزشی فرهنگی، )اجتماعی یتیهای نابرابری جنساین پژوهش ارتباط بین مؤلفه

را بر روی دانشجویان دختر  سیاسی( و انگیزش تحصیلی، حقوقی، یاقتصاد

های های آزاد استان مازندران موردبررسی قرار داد. در مطالعه ما بین کل مؤلفهدانشگاه

داشت و فرضیه  نابرابری جنسیتی و انگیزش تحصیلی ارتباط معنادار آماری وجود



 9816 پاییز/ 88ی آموزشی/ شماره هانظامپژوهش در   11

های نابرابری جنسیتی قادر به تبیین مؤلفهپژوهش شد. مطابق با مدل این  تأییدپژوهش 

بینی متغیر در صد از واریانس متغیر مالک )انگیزش تحصیلی( بودند. قدرت پیش 1/0

با  متغیر نابرابری سیاسی و نابرابری حقوقی، اقتصادینابرابری ، آموزشینابرابری 

 .دبوپیشرفت ازلحاظ آماری معنادار  زشیانگ

تحصیلی  یزشنابرابری جنسیتی ارتباط مثبت با انگکل ، با توجه به نتایج این تحقیق 

انگیزش تحصیلی افزایش ، داشته به این صورت که با افزایش نابرابری جنسیتی

 هایپژوهشهای نابرابری جنسیتی و انگیزش تحصیلی مؤلفه رابطهیافت. در زمینه می

در یک یا دو  نابرابری جنسیتیبه تأثیر  شدهانجام یهاپژوهشبیشتر و شده اندک انجام

نابرابری تا حدودی مرتبط حاکی از تأثیر  هایپژوهشاند. ها پرداختهمورد از مؤلفه

صداقتی پژوهش بر تفاوت انگیزش تحصیلی است. نتایج این پژوهش با نتایج  یجنسیت

( 0454همکاران ) سمن ووها (؛0450و پروپر ) اللور، هاو ؛(5960فرد و سخامهر )

 ی( میزان احساس نابرابر5960در مطالعه صداقتی فرد و سخامهر )د. دار یخوانهم

ها وجود رابطه یافته، جنسیتی یجنسیتی دانشجویان باال و در مورد بعد سیاسی نابرابر

( معتقدند که نابرابری در 0454معنادار و معکوس را نشان داد. هاوسمن و همکاران )

و پروپر  اللور، سیاست و رهبری وجود دارد. در مطالعه هاو، وکارهمه سطوح کسب

های اجتماعی و اقتصادی تأثیر زیادی در پیشرفت تحصیلی اعم از ( نابرابری0450)

 فوق با نتایج ما همسو است. هایپژوهشنتایج  ریاضیات و زبان انگلیسی داشت.

 انیرا(؛ و نگون و 0441) یپرو  کلیفتونپژوهش نتایج این پژوهش با نتایج  

 انیرانگون و  متفاوت است. (0450) هانیش(؛ و 0449هایتاور ) -ویر(؛ 0441)

های جنسیتی بر عملکرد زنان در تأثیر منفی تهدید کلیشه( در پژوهش خود 0441)

دادند و نابرابری جنسیتی با کاهش انگیزه تحصیلی زنان همراه های ریاضی نشان آزمون

ی مؤسسات آموزشی ند که امتیازات مردساالرانه( معتقد0441) یو پر کالیفتونبود. 

شان تأثیر آورد که بر پیشرفت آموزشیای را برای دختران پدید میمحیط خصمانه

سایر ، بازدارنده دارد. مطابق این رویکرد دختران در مقایسه با پسران با تبعیض اساتید
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شوند که بر انگیزه تحصیلی آنان و میرعنوان یک سازمان روبهدانشجویان و دانشگاه به

( 0449هایتاور ) -ویر شود.یدختران م یسبب کاهش پیشرفت تحصیلاثر کاهنده داشته 

مشی و ساختار سنتی نهادهای آموزشی از پیشرفت و موفقیت معتقد است که خط

کند. در این ادبیات دانشجویان دختر در مؤسسات تحصیلی دختران جلوگیری می

شوند که بر پیشرفت تحصیلی ا فضایی دلسردکننده و غیرمنصفانه مواجه میآموزشی ب

، کنندبا نابرابری جنسیتی باال تحصیل می . دخترانی که در مدارساثرات منفی دارد هاآن

بر این باورند که هیچ فرصتی برای موفقیت در اجتماع ندارند و این باعث کاهش 

احساس به حاشیه رانده شدن و عدم مقبولیت  زیرا؛ شودانگیزه یادگیری در مدرسه می

درنتیجه کاهش عملکرد در  نفس دختران در مدرسه ودر اجتماع باعث کاهش اعتمادبه

 (.0450، شیهانشود )مدرسه می

های نابرابری جنسیتی با انگیزش تحصیلی ارتباط مثبت در مطالعه ما بین کل مؤلفه 

ارتباط  همچنینیافت. افزایش می، انگیزش ،وجود داشت و با افزایش نابرابری جنسیتی

 بانابرابری جنسیتی و سیاسی  حقوقی، اقتصادی، آموزشیهای مؤلفه ی بیندارمعنی

زنان به سطوح باالی آموزش ممکن است انگیزش تحصیلی وجود داشت. دسترسی 

نفس و قدرت خرید را اعتمادبه ؛منجر به دسترسی بیشتر به یک شغل خوب شود

بخصوص زنان کشورهای با ، د و از علل افزایش انگیزه تحصیلی در زنانافزایش ده

های نفس تحصیل برای زنان مهم است و نه پاداشرسد به نظر میدرآمد پایین باشد. 

هایی های زنان برای تحصیل بیشتر ناشی از ارزشدیگر انگیزهبیانحاصل از آن به

)اجازه  یهای قوانین حقوقدودیتزنان ایرانی به دلیل مح فرامادی است تا مادی.

 باالی آمار. شاید تحصیلی باالتری دارند زشیشهادت در دادگاه( انگ، حق ارث، ازدواج

. باشدشاهدی بر این موضوع ، ها نسبت به دانشجویان پسردانشجویان دختر دانشگاه

دسترسی به شغل و هویت تواند جهت می، علت این افزایش انگیزه تحصیلیهمچنین 

قوانین های جنسیتی و کلیشهماعی باالتر و کسب استقالل بیشتر برای رهایی از اجت

های زیاد از زنان باوجود پیشرفتاز طرفی باشد. ایرانی حقوقی حاکم بر جامعه زنان 
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های مدیریتی باال محروم هستند؛ هنوز هم تا حد زیادی از پست، های گذشتهدهه

تواند از دالیل های سیاسی میبه پست بنابراین محدودیت دسترسی قانونی زنان

 های اجتماعی و سیاسی باشد.برای دستیابی به پست انگیزش تحصیلی باالی زنان

، زنان مسلمان ایرانیافزایش انگیزه در  زمانهمکشف عوامل مؤثر و برای واکاوی 

، اقتصادی، آموزشی، های اجتماعیعلیرغم نابرابری جنسیتی احساس شده در زمینه

های سنی متفاوت کیفی و مصاحبه عمیق بر روی زنان گروهپژوهش ، و سیاسی قیحقو

 .شودپیشنهاد میبا تحصیالت متفاوت 

متغیرهای مزاحمی مانند انگیزه و صداقت فرد در پاسخ دادن به سؤاالت 

 بودند.پژوهش های این ها از محدودیتپرسشنامه

 منابع
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