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مقدمه

پيش از بحث دربارهي تأثير جنسيت بر عملكرد تحصيلي ضروري است
ك��ه به تمايز مهم و در عين حال پر مناقش��هاي ك��ه بين دو مفهوم جنس 1و
جنسيت 2وجود دارد اشاره ش��ود .واژهي جنس مبهم است زيرا ميتوان آن
را ه��م به گروهي از اف��راد و هم به كارهايي مثل امور جنس��ي اطالق كرد
(گيدنز  .)175 :1373اس��تفادهي مناس��ب از واژهي جنس و جنسيت به احتمال،
منش��أ مهمترين اختالف نظرها بوده است .مكابي )1988( 3به کاربرد مترادف
اين دو واژه معتقد اس��ت (گولومبوك  .)11 :1382ولس��تون كرافت مفهوم جنس
را در عمل معادل با جنس��يت به كاربرده و جنبهي زيستش��ناختي زنان را
عامل مهمي براي تمايز زن و مرد نميداند .فايرستون 4نيز معتقد است كه با
پيشرفتهاي علمي و فني جنس و جنسيت مفهوم امروزين خود را از دست
خواهند داد (وينس��نت .)268 :1378هايد 5ب��راي كاهش ابهام ،اصطالح جنس را
در مورد رفتارهاي جنسي و اصطالح جنسيت را براي استناد كردن به مردان
و زن��ان به كار ميگيرد (هايد  .)19 :1384مطابق با نظر اكلي )1981( 6جنس به
تقسيم زيست شناختي زن و مرد ناظر است .متيوز )1982( 7نيز آن را نوعي
زيستشناختي دو وجهي از زن و مرد در نظر ميگيرد (محمدي اصل.)78 :

فريدم��ن )2001( 8نيز به اين تفاوت قائل اس��ت ،بدينمعني كه مؤنث
يا زنانه يك گروه زيستش��ناختي اس��ت كه زنان به آن تعلق دارند و جنس
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بدين ترتيب واژهي جنس مبين يک اس��اس بيولوژيكي براي رفتار اس��ت و
به بعد زيستش��ناختي مردانگي و زنانگي محدود ميش��ود (گولومبوك ،همان:

 .)11وقت��ي مفه��وم زن به منزلهي يك جنس به كار برده ميش��ود نش��ان از
تفاوتهاي زيستش��ناختي مي��ان زن و مرد دارد (گ��رت  9 :1382و .)10جنس
فقط معنايي زيستشناختي دارد ،يعني شخص از نظر پيكرشناسي مرد است
يا زن .تفاوتهاي جنس��ي ممكن است طبيعي باشد (ابوت  .)305 :1381بر اين
اساس واژهي جنس به تفاوتهاي كالبدي و فيزيكي ميان مردان و زنان اشاره
دارد كه آن را از فعاليت جنسي متمايز ميكند (گيدنز ،همان .)175 :اين تفاوتها
در اندامهاي جنس��ي و عمل توليد مشهود و بارز ميشوند (فريدمن ،همان.)27 :
شاخصهاي مهم ديگر تمايز جنسي ،كروموزمها ،غدد جنسي و هورمونها
هستند كه ممكن است با يكديگر پيوستگي نداشته باشند (گولومبوك ،همان.)49 :
طرح و توجه جدي به مفهوم جنسيت و لوازم نظري و عملي آن به عنوان
مقولهاي متمايز ،به نسبت جديد و متعلق به دهههاي  60و  70ميالدي است.
در قرن نوزدهم تفاوتهاي جنسي فطري و طبيعي و شخصيت زن محصول
كاركرد توليد مثل او تلقي ميشد.
پس از جنگ جهاني دوم ،جنسيت فقط در مطالعات خانواده مد نظر بود
و در س��اير مطالعات ،به ويژه مطالعات مربوط به نابرابري اجتماعي ،دخالت
داده نش��ده و موقعي��ت زن تابعي از وضعيت اجتماعي پدر يا همس��ر تلقي
ميش��د .در اواخر دهههاي  60و  70ميالدي و با ش��روع موج دوم جنبش

83

سال سیزدهم  /شماره  / 50زمستان 1389

زيستشناختي تفاوتي است كه به طور طبيعي پيش ميآيد (فريدمن .)25 :1381

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان

سال سیزدهم  /شماره  / 50زمستان 1389

فمينيستي ،به مفهوم جنسيت به عنوان يكي از منابع تجربهي اجتماعي توجه
ش��د .با جهاني شدن مس��ئلهي تبعيض عليه زنان و تالشهاي نهضت زنان
براي كس��ب برابري ،تغيير نگرش و رويكردي نس��بت به مسائل زنان پديد
آمد كه بر اساس آن مسائل زنان در متن روابط اجتماعي نابرابر آنها با مردان
معني پيدا كرد و مفهوم جنسيت به جاي مفهوم زن به منزلهي يك جنس به
كار برده شد (ش��اديطلب  .)98 :1381در سال  ،1968روانپزشكي به نام رابرت
اس��تلر 1جنس و جنسيت را منتشر كرد ،وي جنسيت را براي اشاره به رفتار،
احساس��ات ،انديش��هها و رؤياهايي به كار برد كه به ه��ر دو جنس مربوط
ميشدند اما معاني ضمني زيستشناختي مهمي نداشتند.
فمينيس��تها از اي��ن موضوع ب��راي ايج��اد تفكيك بي��ن تفاوتهاي
زيستش��ناختي زن و مرد با تفاوتهايي كه به طور اجتماعي بين آنها پديد
ميآي��د ،س��ود بردند (فريدمن ،هم��ان 33 :ـ  .)26مفهوم جنس��يت از معني نر يا
ماده بودن به دس��ت ميآيد كه جامعه بر زن��ان و مردان اطالق ميكند .اين
صفات در فرهنگ و س��نت تعريف ميش��وند و از جامع��هاي به جامعهي
ديگ��ر متفاوت و يا مغايرند (تورس  .)16 :1375در اين صورت به آن دس��ته از
تفاوتهاي روانش��ناختي ،اجتماعي و فرهنگي بي��ن زنان و مردان مربوط
ميش��ود كه اغلب منشأ زيستشناختي ندارند (گيدنز ،همان .)175 :بلكه تحت
تأثير ايدئولوژي جوامع و گذش��تههاي تاريخي و فرهنگي ش��كل ميگيرند
(ش��ادي طل��ب ،همان .)99 :در اين معنا زن يا م��رد بودن از هنگام تولد به وجود
1- Stoller
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به دس��ت ميآيد و تفاوتهايي نظير س��بك مو و لباس ،نقشهاي شغلي و
خانوادگي و س��اير فعاليتها و صفات اكتسابي رواني ـ شخصيتي را بين دو
جنس رقم ميزند (رابرتسون .)275 :1372

با وجود اين همه توجه به جنسيت ،در علومي همچون جامعهشناسي به تأثير
جنسيت و نابرابريهاي جنسيتي در فرايند آموزش و عملكرد تحصيلي در مقايسه
با تأكيد بر نابرابريهاي قومي و طبقاتي توجه كمتري شده است (گيدنز ،همان.)468 :
به تعبيري گرايش و عالقهمندي به بررسي تفاوتهاي جنسيتي و فرهنگي در
عملكرد آموزشي در دههي  90ظاهر شد (بنتهام  .)99 :1384فمينيستها اين امر
را به خصلت جانبدارانهي نظريههاي جامعهشناختي ربط ميدهند كه جهان را

صرفًا از ديد مردان مينگرند و به زندگي و تجربيات زنان بياعتنايند و در نتيجه
به فرودستي و سلطهپذيري زنان ميانجامند (ابوت ،همان 22 :و .)23
در واقع پژوهش براي يافتن دادههايي معتبر دربارهي جنس و تفاوتهاي
فرهنگي و نژادي در شناخت شخصيت و رفتار فرد بهطور كلي و در حوزهي
آم��وزش و پ��رورش و پيش��رفت تحصيلي بهطور خ��اص را بايد محصول
اعتراضات گس��تردهي زنان در دهههاي  60و  70و نهضت طرفداران حقوق
زنان دانس��ت كه ه��م از پايگاه و نقش زنان در جامع��ه و هم از نوع نگاه و
نتايجي كه اين علوم در تفسير از وضعيت زنان ارائه ميكردند ،ناراضي بودند
(گيج.)259 :1374
 Masculinityـ 2
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)1جنسيت و تواناييهاي شناختي و تحصيلي

اولي��ن موضوع بحث در تأثير تفاوتهاي جنس��يتي و آم��وزش ،رابطهي
تفاوتهاي جنسي با تواناييهاي تحصيلي و شناختي است .تصور حاکم طي
قرن  19و اوايل قرن  20حاکي از توانايي ش��ناختي کمتر زنان نسبت به مردان
است ,اما كاربرد آزمونهاي جديدتر نشان داد كه در هوش كلي و  IQتفاوتي بين
دختران و پسران وجود ندارد .بنابر پژوهشهاي صورت گرفته هيچ نوع تفاوت
جنس��ي در هوش عمومي وجود ندارد (خس��روي  .)51 :1382در سالهاي پيش از
دبستان ،دختران نمرات باالتري در آزمونهاي هوش ميگيرند اما در دبيرستان،
پسران نمراتشان در اين آزمونها بيشتر ميشود و دليل آن نيز ممكن است ترك
تحصيل تعداد بيشتري از پسران با توانايي كم باشد (گيج ،همان.)261 :

در خص��وص توانايي كالمي و زبان ،تحقيقات نش��انگر برتري دختران
اس��ت به قدري که از آن به عنوان يك پديدهي جهاني نام برده ميشود .اين
هجي ،تلفظ ،درك ،خواندن ،سخن گفتن
برتري در تمامي جنبهها و ش��امل ّ

و مهارتهاي نوش��تن اس��ت .دختران اين تواناييها را زودتر ياد ميگيرند،
كمتر دچار مش��كل ميشوند و اين برتري را تا پايان دورهي دبيرستان حفظ
ميكنند .با اين همه تحقيقات جامعهايد و لين ( )1988نش��ان داد تفاوتها
در اين زمينه بسيار اندك و ناشي از تفاوت در تكنيكهاي اندازهگيري بوده
و از لحاظ پيشبيني رفتار در دنياي واقعي فاقد اهميت است (هايد ،همان.)225 :

در بعد توانايي رياضي ،در س��الهاي پيش از دبس��تان و تا پايان دورهي
كودكي تفاوتي بين دو جنس ديده نميش��ود ،در دوران مدرسهي ابتدايي و
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از پسرا ن است اما برتري پسران از  15سالگي و در دورهي دبيرستان آشكار
ميشود و در دانشگاه به اوج ميرسد ،بيشترين تفاوت بين دختران و پسراني
كه باالترين ميزان پيشرفت را دارند ديده ميشود ،در عين حال اين تفاوتها
طي دهههاي گذش��ته كمتر ش��ده و به نصف ميزان اوليه كاهش يافته است
(گولومبوك ،همان182 :و .)183
تواناي��ي فضايي ش��امل س��ه مهارت تصويرس��ازي فضاي��ي 1ادراك يا
جهتيابي فضايي و چرخش ذهني 2است .در دو مهارت نخست تفاوت كم
يا متوسط و در مهارت سوم برتري زياد با مردان است ،مهارت اخير براي به
عهده گرفتن مشاغل مهندسي بسيار اهميت دارد ،در حالي كه در آزمونهاي
س��رعت ادراكي كه الزمهي انواع مشاغل دفتري است ،زنان همواره نمرات
بهتري گرفتهاند (همان).
در تواناييهاي��ي نظير يادگيري و حافظه و خالقيت نيز تفاوت جنس��ي
مش��اهده نشده است .هر چند بالر )1997( 3نش��ان داد كه پسران و دختران
ترجيحات متفاوتي در مورد ش��يوههاي آموزش دارن��د ،دختران به تكاليف
باز كه به آنها فرصت تفكر و بحث ميدهد و پس��ران به شيوههاي سنتي كه
مستلزم به حافظه سپردن مطالب بود تمايل نشان ميدادند .البته كوچك بودن
گروه مورد مطالعه تعميم نتايج آزمايشها را نادرس��ت و مس��تلزم سنجش
بيشتري ميدانند (بتنهام ،همان.)127 :
 Balerـ 3
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فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان

سال سیزدهم  /شماره  / 50زمستان 1389

برخالف تواناييهاي ش��ناختي ،تفاوتهاي دو جنسي در علوم به ويژه
فيزيك ،ش��يمي و رياضي تشديد و فاصلهها به شكاف تبديل ميشود .بكر

1

( )1989ط��ي ي��ك فرا تحليل دريافت كه عملكرد پس��ران در علوم به طور
چش��مگيري بهتر از دختران است .اس��تاين كمپ )1983( 2نيز نشان داد كه
ت نام
دختران بس��يار کمتر از پس��ران در دروس علوم دبيرستان و دانشگاه ثب 
ميكنند .بههمين ترتيب اكلس ،)1987( 3ريموند و بنبو )1989( 4نيز مشخص
كردند كه دختران بهخصوص در دانشگاه رياضيات و علوم را كمتر از پسران
دوست دارند و بر اين باورند كه رياضي و علوم در زندگي آنها كاربرد كمتري
دارد و انتظار ندارند كه در رياضيات مانند پسران عملكرد خوبي داشته باشند
(گولومبوك ،همان 188 :ـ  .)185آمار پذيرفتهش��دگان دختر و پس��ر در رشتههاي
مختلف دانش��گاهي نيز مؤيد اين مطلب است .به رغم افزايش جهاني تعداد
داوطلبان و قبولشدگان دختر در دانشگاهها و حتي برتري آنها بر پسران در
دههي  90به ويژه در كشورهاي پيشرفتهي صنعتي هنوز تفاوتهاي جنسي
در انتخاب رشتههاي تحصيلي به چشم ميخورد به ترتيبي كه دختران مايل
به انتخاب رش��تههاي علوم تربيتي و پرستاري و پسران مايل به تحصيل در
رشتههاي مهندس��ي و كامپيوتر و علوم پايه بودهاند (خسروي ،همان 241 :و.)241
الگوي تمركز دختران و پسران در رشتههاي مختلف در سال تحصيلي  84ـ
 1983در انگلستان نيز نشان ميدهد با اينكه  41/5درصد از كل دانشجويان
		2- Stein Kamp
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 ،%69زبان و ادبيات و رش��تههاي وابسته  ،%69ادبيات و علوم انساني به جز
زبان  %53بيش��تر و در رشتههاي مهندس��ي و تكنولوژي  ،%10كشاورزي و
جنگلداري و دامپزشكي  ،%28علوم زيستي و فيزيكي  ،%33معماري و ساير
رش��تههاي فني ـ حرفه اي  %37كمتر و رشتههاي پزشكي ،دندانپزشكي و

بهداشت  ،%46علوم اداري ،بازرگاني و علوم اجتماعي  %45تقريبًا برابر است
(گرت ،همان.)116 :
در مجموع در رش��تههاي علوم مهندسي و پزشكي در سطح دانشگاهي
هنوز دانش��جويان مرد غالب هس��تند .اگر اين آمارها را در كنار اين واقعيت
قرار دهيم كه پرداختن و پيش��رفت در رشتههاي علوم و رياضي سنگ بناي
پيش��رفتهاي شغلي و اجتماعي در جوامع صنعتي است ،آن وقت به معنا و
اهميت اين آمار در شكل دادن به وضعيت زنان در جامعه پي ميبريم .بنا به
گفتهي سلز )1973( 1رياضيات به عنوان يك صافی مهم يا حساس 2براي به
عهده گرفتن مشاغل مهم عمل ميكند و شرط الزم تصدي مشاغل پردرآمد
و با منزلت باال همچون پزش��كي ،مهندس��ي و علوم كامپيوتر است .شرمن

3

نيز معتقد است مهارتهاي رياضي شرط اصلي براي موفقيت در بسياري از
مشاغل مهم و جذاب است و همان عاملي است كه زنان را از دنياي اقتصاد،
تجارت ،مهندسي و كامپيوتر جدا ميكند (هايد ،همان .)231 :شايد به همين دليل
برنارد معتقد است كه صرف حضور زنان در دانشگاه متضمن پايگاه اجتماعي
 Shermanـ 3

		2- Critical Filter
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آنها نبوده و آنچه كه اهميت دارد دانش��كده و گرايش تحصيلياي است كه
آنها دنبال ميكنند (برنارد .)149 :1384

)2جنسيت و عملکرد تحصيلي

در بحث از پيشرفت تحصيلي بررسيها نشانگر آن است كه در سالهاي
دبس��تان دختران از پيشرفت تحصيلي بيشتري نسبت به پسران برخوردارند
و اي��ن موضوع حتي دربارهي دروس رياضي و علوم نيز صادق اس��ت ،در
دورهي دبيرس��تان و پيشدانش��گاهي تفاوت كم و حتي در س��الهاي اوليه
برت��ري با دختران اس��ت (گيدنز ،هم��ان .)468 :آرن��ات 1و همكارانش ()1998
ضمن تأكيد بر دش��واري مقايسهي كلي عملكرد تحصيلي دختران و پسران
و تحديد مقايس��هها به جنبهي خاصي از برنامهي درس��ي معتقدند در تمام
سطوح پيشرفت و يادگيري دختران و پسران برابر است ،در عين حال در ربع
آخر قرن بيستم ميتوان سه دورهي متفاوت در پيشرفت تحصيلي دختران و
پسران تشخيص داد ،دههي  70كه در آن دختران پيشرفت تحصيلي پايين يا
كمآموز بودند ،دههي  80كه پيش��رفت تحصيلي مردان و زنان جوان نسبتي
برابر يافت و دههي  90كه زنان از مردان پيش افتادند (بنتهام ،همان 188 :ـ .)185

با اي��ن همه،نتايج تحقيقات جديدت��ر در خصوص عملکرد تحصيلي
كماكان مؤيد تفاوتهاي جنس��يتي است .ش��رد 2با بررسي رابطه بين تعهد
سختكوشانه 3و جنسيت با عملكرد تحصيلي دانشگاهي طي يك مطالعهي
 Hardinessـ 3

		 Sheardـ 2
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معن��يداري عملكرد بهتري از همتايان پسرش��ان در ه��ر يك از مالكهاي
ارزش��يابي تحصيلي دارند ،ميانگين پيشرفت تحصيلي نيز بر حسب تعهد و
جنس��يت تفاوت معنيداري داشته است (شرد  .)189 :2009جكسن 1با بررسي
تأثي��ر انتقال از محيطهاي به نس��بت كوچك دبيرس��تاني به محيط بزرگتر
دانشگاهي بر خودپندارهي تحصيلي نشان داد كه خودپنداره از بُعد جنسيتي
تغيي��ر مييابد .بدين ترتيب كه در اين انتقال ،خودپندارهي تحصيلي دختران

كاهش معنيداري نش��ان داد ،حال آنكه در پسران سطح خودپنداره تغييري
نكرد (جكس��ون  .)331 :2003بررس��ي ارل نول 2دربارهي س��بكهاي جنس��يتي
نوش��تار مشخص كرد كه پيش��رفت كمتر دختران دانشجو به رغم مطالعهي
بيش��تر آنها در برخي دروس در مقايس��ه با همتايان پسرشان در اولين سال
تحصيل در دانش��گاه با تكيه بر ديدگاه نابرابري ارزشيابي 3تبيينپذیر است،
بدين ترتيب كه پسران بيش از دختران تمايل به سبك نوشتار جسارت آميز،4
حاكي از اعتماد به نفس و خطرپذيري دارند ،در حالي كه س��بك نوش��تاري
دختران محتاطانه و وظيفهشناس��انه 5اس��ت (ارل ن��ول  .)160 :2001ملو و ورل

6

رابطهي چش��مانداز زمان 7با جنس��يت و پيشرفت تحصيلي را بين جوانان با
استعداد بررسي كردند و به اين نتيجه رسيدند كه تفكر منفی دربارهي آينده
 Novelـ  Earlـ 2

 Jacksonـ 1

 boldـ 4

 inequality assessmentـ 3

 Mello and Worrellـ 6

5- Conscientious
 Time Perspectiveـ 7
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در بين دختران كمتر از پسران است ،پيشرفت تحصيلي نيز همبستگي منفی
با نگرشهاي تقديرگرايانه نسبت به زمان حال داشت ،در حالي كه رابطهي
مثبت��ي را با نگرشهاي مطلوب نس��بت به آينده نش��ان داد (مل��و و ورل :2006

 .)271ينيلمز و س��انگر 1پيشرفت تحصيلي دانشجويان را در رابطه با توانايي
استداللي و معرفت پيشين 2و جنسيت بررسي كردند و نشان دادند كه هر سه
متغير رابطهي معنيداري با متغير وابسته دارند (ينيلمز و سانگر  .)129 :2006ريگل
ـ كرامب و فاركاس 3نقش جنسيت و روابط دوستانه را با انتخاب رشتههاي
مهم بررسي كرده و دريافتند كه خصايص دوستان به ويژه در تحصيل علوم
و رياضيات براي دختران مهم اس��ت و عملكرد تحصيلي دوستان همجنس،
انتخاب رشته را در ميان دختران ،نه پسران ،بهطور معنيداري پيشبيني ميكند.
با اين همه در رياضي و علوم ،تأثير عملكرد دوس��تان در گروه دوستيهايي
كه زمينهي مس��لط آن زنانه است بيشتر ميشود .اين گروهها بين هويتها و
كليش��ههاي جنسيتي در اين موضوعات تناسب برقرار ميكنند (ريگل ـ كرامب

و فاركاس  .)206 :2006س��انگ و كاشنر 4به بررسي نقش جنسيت والد و كودك
در خانوادههاي تكوالدي بر پيشرفت تحصيلي پرداختند ،نتايج تحقيق آنها
نش��ان داد خانوادههايي كه در آن جنس والد و فرزند يكي است هيچ مزيتي
ب��ر خانوادههاي غيرهمجنس ندارند .ب��ا این حال دختراني كه با پدران خود
زندگي ميکنند در مقايس��ه با تركيبهاي ديگري از والد ـ كودك پيشرفت
 Prior Knowlegeـ 2

 Yenilmez and Sungerـ 1

4-Sang and Kushner

 Riegle and Farkasـ 3
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 2007درب��ارهي تأثير جنس��يت والد و كودك و تعهد والديني بر پيش��رفت
تحصيلي جوانان در خانوادههاي تكوالد انجام ش��د به نتايج مشابهي رسيده
بودند .آنها در اين مطالعهي طولي 1مش��خص كردند كه تعامل بين جنسيت
كودك ـ والد با تعهد والديني بر پيشرفت تحصيلي جوانان تأثيرهاي متفاوتي
دارد ،ب��ه ويژه دختراني ك��ه خود را در زندگي با پ��دران تنها تا حد زيادي
درگير ميكنند پيش��رفت تحصيلي باالتري از س��اير گروهها نشان ميدهند
(س��انگ و كاش��نر  .)149 :2008پژوهش آندرس و آداموتي 2دربارهي دس��تيابي به
تحصيالت باالتر از متوس��طه و رابطه با طبقهي اجتماعي والدين ،جنس��يت
و انتظارات تحصيلي معلوم كرد كه بين جنس��يت ف��رد و زمينهي اقتصادي
ـ اجتماعي والدين با دس��تيابي به تحصيالت عالي همبستگي شديدي دارد
بدين ترتيب كه نابرابري ميان دختر و پس��ر در دستيابي به تحصيالت عالي
در پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي باال كمتر ميش��ود (آندرس و آداموتي .)135 :2007

در پژوهش ديگري ،كالروسي 3به تفاوتهاي جنسيتي در حمايت اجتماعي
دريافت ش��دهي جوانان از سوي والدين ،معلمين و گروه همساالن پرداخت
و نشان داد كه تفاوت مذكور در بهداشت رواني و پيشرفت تحصيلي جوانان
مؤثر است ،پس��ران حمايت بيش��تري از پدران و دختران حمايت زيادتري
از دوس��تان دريافت ميكنند .در حمايت دريافت ش��ده از مادران نيز تفاوتي

مش��اهده نشد ،حمايت مادر صرفًا بر ميانگين پيشرفت تحصيلي تأثير مثبتي
 Colarossiـ 3

 Andres and Adamutiـ2
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تحصيل��ي بهتري دارند .محققان مذكور در پژوهش قبلي خود كه در س��ال
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نشان ميداد در حالي كه تأثيري بر انتظارات آيندهي تحصيلي جوانان نداشت
(كالروسي .)160 :2000
در بحث از رابطه بين مشاركت ورزشي ،جنسيت و پيامدهاي تحصيلي،
ويدئون 1به اين نتيجه رسيد كه بين مشاركت ورزشي و پيامدهاي تحصيلي
هم براي دختران و هم براي پس��ران رابطهاي ضعي��ف وجود دارد ،چرا كه
مش��اركت در فعاليتهاي ورزش��ي بين  1تا  4درصد از واريانس پيامدهاي
تحصيلي را تبيين ميکند ،با وجود اين ,تأييد يافتهها در دادههاي متفاوت به
دس��ت آمده در طول زمان ش��واهد نيرومندي را دربارهي اينكه مشاركت در
ورزش در واق��ع تأثيري معنيدار اما كم ب��ر پيامدهاي تحصيلي دارد فراهم
ميكند .مقايسهي تحقيقات دربارهي اثر جنسيت بر رابطهي مشاركت ورزشي
و پيامدهاي تحصيلي متناقض است ،برخي مطالعات نشان ميدهند مشاركت
هم براي پس��ران و هم براي دختران سودمند اما تأثير آن براي پسران قويتر
است .در مقابل برخي بررسيها حاکي است كه دختران در مقايسه با پسران
از مشاركت ورزشي سود بيشتري ميبرند ،برخي مطالعات نيز همچنان نشان
ميدهند كه مشاركت تأثير مشابهاي براي پسران و دختران دارد .منافع مثبت
ورزش به ساختار پاداشهاي محيطي كه افراد در آن قرار دارند بستگي دارد
و داليل اندكي مبني بر کس��ب منافع يکس��ان براي دختران و پسران وجود
دارد ،اين واقعيت كه فرصتهاي ورزش��ي براي دختران در س��الهاي اخير
گسترش يافته است و كليشههاي جنسيتي ضعيف شدهاند ،ما را به اين باور
 Videonـ 1
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حال حاضر از يك يا دو دههي قبل قويتر باشد (ويدئون  422 :2002و .)423

در ارتب��اط با حس تعلق تحصيلي و رابط��هي آن با پيامدهاي تحصيلي،
تحقيقات گودنو و گريدي 1نش��ان ميدهد كه دختران حس تعلق بيش��تري
گزارش ميكنند و رابطهي انتظار موفقيت و حس تعلق در مدارس راهنمايي
و دبيرس��تانها در دختران قويتر از پس��ران اس��ت (گودنو و گريدي .)21 :1993
بررس��ي طولي اسمردان 2نيز نش��ان داد كه دختران دبيرس��تاني حس تعلق
تحصيلي بيش��تري از همكالس��يهاي پس��ر خود گزارش ميكنند (اسمردان

 )287 :2002پژوهشه��اي ياد ش��ده اين تفاوتهاي جنس��يتي را با ارجاع به
فراين��د جامعهپذيري متفاوت دختران و پس��ران توضي��ح ميدهند .به نظر
گيليگان )1983( 3وابس��تگي و ارتباط با ديگران براي دختران و رقابت براي
پسران مهمتر اس��ت .همين تحقيقات نشان ميدهند كه رابطهي حس تعلق
تحصيلي با انگيزش تحصيلي براي دختران قويتر از پس��ران اس��ت (سانچز،

ياري و اس��پرزا )620 :20054بنا بر برخي تحقيقات ديگر دلبس��تگي تحصيلي در
ميان دختران دبيرستاني كمتر از دانشآموزان دختر در مدارس ابتدايي است.
در واقع با افزايش پايهي تحصيلي در دبيرس��تان ،دلبستگي تحصيلي دختران
كاهش مييابد (جانسن2006 5؛ مودي و وايت.)2003 6
 Smerdonـ 2

 Goodenow and Gradyـ 1

 Sanchez and Esparzaـ 4
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در ادبيات كلي مربوط به اين موضوع ،كه از آن به واژگوني جنسيتي ياد
ميكنند ،به دو عامل بالقوه اش��اره شده است .نخس��ت ،با توجه به اتفاقات
همزماني که در انتقال از مدرس��هي راهنمايي به دبيرستان و انتقال به دورهي
بل��وغ براي دختران رخ ميهد و محركهاي تنشزايي كه به جهت بلوغ در
آنها پديد ميآيد ،دختران در طول بلوغ آس��يب بيش��تري را تحمل ميكنند،
آنها نسبت به بدنشان خودآگاهتر و ناراضيتر ميشوند و اين امر با احساس
پذيرش اجتماعي كه در طول جواني تا حد زيادي ارزش��مند اس��ت مداخله
ميكند ،در نتيجه در مواجهه با اين اس��ترسها دانشآموزان س��ال بااليي از
تازه واردها دلبس��تگي تحصيلي كمتري احساس خواهند كرد اين تفاوت در
بين دختران بزرگتر ميش��ود .دوم اينکه ،بلوغ دورهاي از تغييرات بزرگ در
روابط ش��خصي اس��ت كه طي آن درگيري عاطفی و عشقي افزايش مييابد
و جوانها به منظور اس��تقالل از والدين ،داخل ش��بكه گروههاي همس��االن
ميشوند .اين تغييرات ميتواند استرسزا باشد و با اضافه كردن برخي شواهد
كه مبتني بر يافتههاي بهداشت رواني است ،ميتوان انتظار داشت كه بهداشت
رواني دخت��ران به مخاطره افتد .در اين صورت ،اين تغييرات ميتواند براي
اينكه چرا سطح دلبستگي تحصيلي در اواخر دورهي بلوغ نسبت به اوايل آن
كمتر است و به همان ترتيب كه چرا اين امر بيشتر دختران را تحت تأثير قرار
ميدهد شواهدي فراهم كند (جانسن .)285 :2006

س��ؤال مهم در بحث از رابطهي جنس��يت ـ تحصيل اين اس��ت كه چرا
دخت��ران با وجود توانايي برابر به رش��تههاي تحصيلي كه ضامن و الزمهي
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عوامل يا شرايطي وجود داشت كه زنان تا دههي  70حتي در باالترين سطوح
اقتصاديـ اجتماعي همواره انگيزهي قوي براي تحصيل نداش��ته و رفتن به
مدارس عالي و دانشگاهها را امري بديهي و قطعي در زندگي خود به شمار
نميآوردند و اگر هم وارد دانش��گاه ميش��دند نيز لزوم��ي نميديدند كه تا
فارغالتحصيلي به درس خود ادامه دهند (برناد ،همان.)149 :

در تالش براي ارائهي پاسخي درخور به اين سؤال ،تحقيقات و نظريههاي
مختلفی شكل گرفته كه در اينجا به برخي از آنها اشاره ميشود ،بيشك بخش
عمدهاي از اين نظريات به حوزهي فمينيسم و تحقيقات فمينيستها مربوط است.
فمينيستها در توضيح علل تداوم ناكاميهاي تحصيلي دختران بدين معنا كه چرا
به رغم كاهش فاصله ك ّمي در موفقيتهاي تحصيلي دختران و پسران ،دختران
به سمت رشتههاي زنانه هدايت ميشوند و استعدادهايي كه پيش از بلوغ نشان
ميدهند امكان ش��كوفايي پيدا نميكنند به عاملي تحت عنوان «برنامه يا اليهي
پنهان آموزشي» استناد ميورزند ،اين برنامه كه بر اساس ترويج اختالفات مربوط
به جنسيت در شيوهي نگرش و رفتار شكل گرفته است ،مجموعهي جامعي از
مقررات مربوط به نوع لباس ،بازيها ،كتابهاي داستان كليشهاي و واكنشهاي
معلمين را در برخورد با دختران و پسران در محيطهاي آموزشي در برميگيرد كه
بر اساس انتظارات نقش جنسيتي شكل گرفته و القاكنندهي آنها به دانشآموزان
اس��ت .مفهوم برنامهي پنهان را ايلپچ )1973( 1در انتقاد از نقش��ي كه آموزش و
1 - Illich
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پرورش اجباري به اقتضاي ضروريات اقتصادي جوامع صنعتي در ايفاي وظايفی
همچ��ون مراقبت و نگه��داري ،توزيع افراد ميان نقشهاي ش��غلي و ياد دادن
ارزشهاي مسلط و دانشها و مهارتهاي اجتماعي پسنديده به دانشآموزان بر
عهده گرفته طرح كرده اس��ت .منظور ايلپچ اين است كه در مدارس به كودكان
چيزهايي آموخته ميشود كه هيچ ارتباطي با محتواي رسمي دروس ندارد ،آنها
با اينكه آگاهانه آموخته نميش��وند در شيوههاي عمل و سازمان مدارس بهطور
حتمي وجود دارند .هدف اين برنامه تلقين مصرف انفعالي 1يا پذيرش بيچون و
چراي نظم اجتماعي موجود است (ايليچ ،همان 459 :و.)460

برنامهي پنهان همچون برنامهي آشكار فرهنگ و ارزشهاي گروه اكثريت
را تقويت ميكند و حاوي پيامهايي اس��ت كه تلويحي و نامحسوس نكات
مهمي را به دانشآموزان ميآموزد؛ به عنوان مثال ،وقتي دانشآموزان ميبينند
كه دربان يا كارگر كافه ترياي مدرسه از اعضاي گروه اقليت اجتماعي هستند
دربارهي طبقهي اجتماعي چيزهايي ميآموزند (گيج ،2همان.)281 :

فمينيستها اين مفهوم را با همين شكل در توجيه هدف ديگري به كار
بردهاند ،اينكه چگونه «اليه يا برنامهي پنهان آموزش��ي» در مدارس بر پايهي
جنس��يت دانشآموزان و با هدف بازتوليد مناس��بات و نابرابريهاي جنسي
ش��كل گرفته و به اجرا گذارده ميش��ود .جنس��يت يعني توجه به انتظارات
نقش جنسيتي در جامعهاي مردساالر اصل اساسي در برنامهي پنهان آموزشي
مدارس است كه در سازماندهي فعاليتها ،برنامهها و شيوهي برخورد معلمين
1 - Passive Consumption

 Gajeـ 2
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به اجرا گذارده ميشود (گرت ،همان 85 :ـ 11؛ ابوت ،همان 93 :ـ .)88

اي��ن الگو توضيح ميدهد كه چرا دخت��ران با وجود توانايي برابر انگيزهي
كمتري براي دنبال كردن رشتههاي رياضي و مهندسي دارند ،چرا بيشتر دچار
هراس از موفقيت تحصيلي ميش��وند و با وجود نمرات و عملكرد تحصيلي
مطلوب كمتر انتظار دستيابي به مشاغل مهم و پرمنزلت و ارتقاي شغلي دارند
(گرت ،همان) .ابوت و واالس عملكرد برنامهي پنهان جنسيتي آموزشي را با
توجه به پنج عامل اصلي  1ـ سلس��له مراتب آموزشي مردانه 2 1ـ نگرشهاي
قالبي و جنس��يتي معلمين نس��بت به دانش آموزان  3ـ متون درسي مبتني بر
كليش��ههاي جنسيتي  4ـ س��ازماندهي و تفكيك جنسي فعاليتها ،بازيها و
دروس ،به زنانه و مردانه  5ـ نوع برخورد پسران و دختران در كالس درس و
ميزان مشاركت آنها در كالس توضيح ميدهند (ابوت ،همان 92 :ـ .)89

گ��رت در توضي��ح چگونگي تأثير برنامهي پنه��ان در مدارس به عوامل
بيش��تري توجه ميكند و ضمن توجه ب��ه عوامل پيش گفته به نقش عواملي
همچ��ون انتظارات و نوع برخورد متفاوت معلمين با دانش آموزان و س��اير
ويژگيهاي آنها نظير مرد يا زن بودن ،توزيع ش��غلي و مديريت در مدارس
و نق��ش مدارس در كاريابي و راهنمايي ش��غلي و تحصيل��ي نيز ميپردازد
(گرت ،همان 93 :ـ  .)85بنا بر رويكرد فمينيس��تي خط مش��ي و س��اختار سنتي
 -1منظور رتبهي شغلي ،احراز سمتهاي مديريتي و مناصب بلندمرتبه آموزشي است كه به زعم
فمينيستها در انحصار مردان است.
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نهادهاي آموزش��ي با برنامهها و قابليتهايي پيوس��ته است كه از پيشرفت و
موفقيت تحصيلي دختران جلوگيري ميكند .در اين ادبيات دانشجويان دختر
در مؤسسات آموزشي با فضايي دلسرد كننده و غيرمنصفانه مواجه ميشوند
كه هم بر آمادگيهاي رواني و هم پيش��رفت تحصيلي آنها اثرات منفی دارد
(ويور ـهايت اُور.)2003 1

ميانگين نمرات دختران در دانش��گاهها ،الاقل پيش از دههي  1980نشان
ميدهد امتيازات مردساالرانهي مؤسسات آموزشي محيط خصمانهاي را براي
دخت��ران پدي��د ميآورد كه هم بر نرخ ثبت نام آنها حتي زمان ثبت نام و هم
بر پيشرفت آموزشيشان تأثير بازدارنده دارد .مطابق اين رويكرد دختران در
مقايسه با پسران با تبعيض اساتيد ،ساير دانشجويان و دانشگاه به عنوان يك
سازمان روبهرو ميشوند كه بر استراتژيهاي انطباقي آنها ،كنترل تحصيلي و
عزت نفسش��ان ،اثر كاهنده دارد كه سبب کاهش پيشرفت تحصيلي دختران
ميشود (کاليفتون .)685 :2008

تبيينهاي ديگري نيز خارج از نظريهي فمينيستي وجود دارد ،ليدر)1990(2
معتقد اس��ت پيش��رفت در رياضي متأثر از تركيب��ي از متغيرهاي محيطي و
ويژگيهاي ش��خص يادگيرنده است ،خصايص خانوادگي مؤثر بر پيشرفت
متفاوت دختران و پس��ران به دو دس��تهي كلي تواناييهاي ش��ناختي فرد و
باورهاي وي دربارهي اين تواناييها تقس��يم ميشود .منظور از باورها عقايد
و تفس��يرهاي فرد دربارهي ثمربخش بودن رياضيات ،احساس كفايتمندي و
2- Leader
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و متغيرهاي محيطي به سه دستهي كلي عوامل خانوادگي ،وضعيت اقتصادي
ـ اجتماعي خانواده و تش��ويقهاي والدين درب��ارهي درس رياضي ،عوامل
مدرسه نگرش و رفتار معلمين و شيوههاي ارزشيابي و متون درسي و عوامل
اجتماعي در برگيرندهي انتظارات فرهنگي و كليش��هاي جنس��يتي دربارهي
رياضي به عنوان رش��تههاي مردانه اس��ت .بنابر نظر سلز ( )1988بين ميزان
حمايت اجتماعي والدين و معلمان با انتخاب رشتهي رياضي و پيشرفت در
آن ارتباط هست .بهطوري كه دختران برخوردار از اين حمايتها توانستهاند
اين رش��ته را در دورههاي تحصيالت تكميلي نيز دنبال كنند (خس��روي :1382

 .)242اكلس ( )1987يكي از س��ودمندترين مدلهاي مفهومي در اين باره را
در تالش براي تبيين رفتار پيش��رفت ارائه كرده است ،مطابق اين مدل رفتار
پيش��رفت (انتخاب رياضي ،تداوم و عملكرد مطل��وب در آن) محصول دو
عامل ارزشها (ارزش��مندي درس رياضي و مي��زان ارزش آن براي آيندهي
فرد) و انتظارات فرد (ميزان انتظار موفقيت در اين درس) است .نظام ارزشي
متأثر از محيط فرهنگي (كليش��ههاي فرهنگي و جنسيتي دربارهي رياضي و
رقاب��ت جويي) و خود پندارهي فرد (ادراك كودك از انتظارات افراد تربيت
كننده ،طرحوارهي كلي از خويش��تن و اه��داف كوتاه مدت و دراز مدت آن
و ادراك فرد از ارزش��مندي موضوع از اين لحاظ كه چقدر س��ودمند است
و چقدر ارزش كس��ب كردن دارد) اس��ت .انتظارات تابعي از اس��تعدادها و
نمرات فرد در گذش��ته مرتبط با موضوع ،تفسيرها و اسنادهاي فرد دربارهي
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اين نمرات ـ كه تا چه حد آنها را نتيجهي عوامل دروني (تواناييها يا تالش
خود) يا عوامل بيروني (شانس يا آساني و دشواري تكاليف) ميداند ـ است.
در عي��ن حال عوامل تربيت كننده ،والدين ـ مربيان ،متأثر از محيط فرهنگي
از طري��ق رفتارها و خودپنداريها و نگ��رش و انتظاراتي كه از فرد دارند بر
ش��كلگيري خودپندارهي فرد و ادراكها و تفسيرهاي او مؤثرند (هايد :1384

 235ـ  .)231ب��ه اعتب��ار اين مدل ميتوان چنين نتيج��ه گرفت كه اگر دختران
ب��اور كنند كه ميتوانند و حق دارند كه رياضي��ات را انتخاب كنند و انتظار
داش��ته باش��ند كه در آن موفق شوند و براي موفقيت در آن بايد رقابت كنند
و به لحاظ ش��خصي و ذهني براي آن ارزش قائل باش��ند و آن را براي حفظ
خودپنداره و ادراكي كه از خود دارند مهم تش��خيص دهند و هزينهی ادراك
شدهي شكست در آن را خيلي سنگين ندانند و از سوي ديگر موفقيتهاي
خود را در اين درس محصول تواناييهاي خود بدانند و نه تالش يا شانس و
يا دشواري يا آساني تكليف و نيز شكستهاي خود را به ناتواني و نداشتن
استعداد نسبت ندهند ،آنگاه رياضيات را انتخاب ميكنند و در آن پيشرفت
ميكنن��د ،هر چند باي��د گفت تجربيات متفاوت اجتماعي ش��دن دختران و
بهويژه انتظارات ،اعتقادات و نگرشهاي والدين و مربيان آنها در اين باره كه
رياضي تا چه حد درسي مردانه است ،دختران تا چه حد توانايي يادگيري آن
را دارند ،يادگيري رياضي تا چه حد براي دختران مهم است و عامل پيشرفت
يا شكس��ت دختران در رياضي تا چه حد محصول اس��تعداد و تواناييهاي
آنهاست بسيار تعيينكننده است (گولومبوك  196 :1382ـ .)186
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ي ـ رواني اس��ت ،تفاوته��اي اختصاصيتري در آمادگي
از رويك��رد اجتماع 
رواني پس��ران و دختران وجود دارد كه بر موفقيت نسبي اجتماعي و تحصيلي
يـ
آنها اثر ميگذارد .وي مطرح ميكند كه استدالل اخالقي 1و آمادگي اجتماع 
رواني و پيش��رفت آموزشي ناش��ي از آن براي دختران و پسران متفاوت است.
وي اس��تدالل ميکند كه دختران تمايل بيشتري دارند تا خودشان را برحسب
روابط بين ش��خصي با ديگران تعريف كنند و به مقوالت اجتماعي ،صميميت
و مراقبت عالقهمندترند در حالي كه پس��ران بيشتر به كسب موفقيت و پايگاه
فردي متمايلاند ،در نتيجه دختران نس��بت به احساس��ات خودشان (شهود) و
احساسات ديگران (همدلي) حساسترند در حالي كه پسران بيشتر دوست دارند
كه بر پيشرفت خود (تالش) تمركز داشته باشند و حساسيت كمتري نسبت به
احساسات افراد ديگر (بي عاطفگي) ابراز كنند .به زبان گيليگان دختران تجسم
نداي مراقبت و پسران تجسم نداي پيشرفتاند (کاليفتون.)684 :2008 2

ت نام دانش��جويان دختر تا دههي
ب��ا در نظر گرفتن رويكرد گيليگان ثب 
 1980در كان��ادا ،در دانش��كدههاي مرتبط با م��ردم از قبيل تعليم و تربيت،
ت نام پس��ران در دانشكدههاي متضمن
پرس��تاري ،مددكاري اجتماعي و ثب 
تفكر تحليلي از قبيل كش��اورزي ،مهندسي و علوم عجيب به نظر نميرسد
(بابيت ـ زهر.)2007 3

 zeherـ  Bobbittـ 3

 Cliftonـ 2
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)3چارچوب نظري تحقيق

مروري بر مباني نظري بررسي شده نشانگر نوعي تناقض ظاهري در بحث
از رابطهي جنس��يت با پيشرفت و انگيزش تحصيلي است .اين تناقض از آن
لحاظ ظاهري است كه ميتواند به مثابه نوعي تحول تلقي و برطرف شود.
نتايج مطالعات و ش��واهد تجربي حاصل از آن مؤيد تفاوتهاي جنسيتي
خواه در تواناييهاي شناختي و خواه در عملكرد تحصيلي است .اين بررسيها
تأييد ميكنند كه برتري نس��بي پس��ران در دبيرس��تان به برتري آشكار آنها در
دانشگاه ميانجامد و اين برتري در دروس و رشتههاي علوم ،رياضي ،مهندسي
و كامپيوتر به يك ش��كاف فاحش تبديل ميش��ود .در تبيين اين مسئله داليل
نظري متعددي ارائه ش��ده كه برخي از عمدهترين آنه��ا عبارتاند از تغيير در
خودپندارهي تحصيلي (جكسن ،)2003 1سبك جنسيتي نوشتار و نابرابري ارزشيابي
(ارانوول  ،)2001تفاوت در خصايص دوستان و اعضاي گروه همساالن (ريگل كراب

و فاركاس  ،)2006تفاوت در مشاركت ورزشي (ويدئون  ،)2004تفاوت در حس تعلق
و دلبس��تگي تحصيلي ،اهميت وابس��تگي براي دختران و اهميت رقابت براي
پسران (گودنو وگريدي 1993؛ اسمردان 2002؛ سانچز ،كلون و اسپرزا  )2005مقولهي اخير از
ديد محققاني نظير جانسن ( )2006به كاركرد متفاوت بلوغ ،خودآگاهي بيشتر
دختران نسبت به بدن و تشديد درگيري عاطفی آنها مربوط ميشود.
در عي��ن حال برخي بررس��يها نيز حاكي از آن اس��ت كه نابرابريها و
تفاوتهاي فاحش جنسيتي در عملكرد تحصيلي تعديل شده يا رو به تعديل
 Jacksonـ 1

104

تفاوتهای جنسیتی در انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانشجویان

به تمام س��طوح پيش��رفت و يادگيري تعداد دختران و پسران رو به برابري
ميگذارد .بر اين اس��اس مطرح ميكنند كه اين روند از دههي  80آغاز و در
دههي  90به اوج خود رسيده است ،به گونهاي كه ميتوان در پايان قرن 20
حتي از برتري زنان نس��بت به مردان سخن گفت .در اين رابطه بررسيهاي
ديگر با اس��تناد به آمارهاي ثبت ش��ده بيان ميكنند كه ش��كاف جنسيتي در
انتخاب رشتههاي تحصيلي مرتبط با مشاغل مهم نظير رياضي و مهندسي و
نمرات آنها تعديل ش��ده است (كاليفتون  )2008و دختران در پيشرفت رياضي
مانند پس��ران عمل كردهاند (گرماين  )2006و در دبيرس��تان عالقهي بيشتري به
كس��ب ليسانس نشان ميدهند (دومايس  .)2004بدين اعتبار شرد ( )2009نشان
ميدهد سختكوشي بيشتر دختران باعث عملكرد تحصيلي بهتر آنها نسبت
به پس��ران ش��ده اس��ت .ملو و ورل ( )2006نيز نش��ان دادند كه تفكر منفی
درب��ارهي آينده و نگرشهاي تقديرگرايانه نس��بت به زم��ان حال كه هر دو
با پيش��رفت تحصيلي رابط��هي معناداري دارند در بين دختران كمتر اس��ت
و نابرابري جنس��يتي در دس��تيابي به تحصيالت عالي با افزايش پايگاه كمتر
ميش��ود (آندراس و آداموتي  .)2007با عنايت به ش��واهد و دعاوي ارائه شده از
س��وي دو گروه از بررسيهاي ياد ش��ده چهار پرسش اصلي زير را ميتوان
در رابطهي جنس��يت با پيشرفت و انگيزش تحصيلي طرح كرد كه راهنماي
تحقيق حاضرند.
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است .در اين خصوص آرنات و همكاران ( )1998معتقدند با عطف مقايسهها
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 )4سؤاالت تحقيق

براساس مباني نظري بحث شده چهار سؤال اصلي زير راهنماي تحقيق
حاضرند:
 1ـ آيا در پيشرفت تحصيلي دانشجويان تفاوت جنسيتي وجود دارد؟ در
اين صورت دختران پيشرفت باالتري دارند يا پسران؟
 2ـ آيا در س��طوح انگيزش تحصيلي دانشجويان تفاوت جنسيتي وجود
دارد؟ در اين صورت در هر سطح دختران انگيزهي بيشتري دارند يا پسران؟
 3ـ آيا انگيزش تحصيلي با پيشرفت تحصيلي رابطه دارد؟ در اين صورت
كدام سطح از انگيزش تحصيلي پيشرفت تحصيلي باالتري را دنبال ميکند؟
 4ـ آي��ا در رابطهي بين انگيزش تحصيلي با پيش��رفت تحصيلي تفاوت
جنسيتي وجود دارد؟ در اين صورت رابطهي بين انگيزش با پيشرفت در بين
دختران قويتر است يا پسران؟
 )5جامعهي آماري و روش نمونهگيري

با توجه به اهداف و مسئلهي اصلي تحقيق جامعهي آماري عبارت است
از کليهي دانش��جويان شاغل به تحصيل در دانش��گاه شاهد که حداقل يک
نيمسال از تحصيل آنها گذشته باشد.
چ��ون جامعهي آم��اري تحقيق حجم زي��ادي ن��دارد و بخش عمدهي
جمعيت از نظر جغرافيايي متمرکز اس��ت و فهرس��ت کام��ل اعضاي آن به
عنوان چارچوب نمونهگيري نيز از پيش موجود است و نيز با توجه به اينکه
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دانش��کده ،مقطع ،سال و جنس ،تقسيم ميشود براي حفظ نمايايي نمونه و
حفظ نسبتهاي برابر و مشابه گروههاي مختلف در حجم نمونه با جمعيت
آماري از روش نمونهگيري اليهاي قشربندي شده 1استفاده شده است.
ب��ا توجه به اعتبار مالي تخصيص يافته براي تأمين هزينهي تحقيق ،زمان
پيشبيني ش��ده ،با توجه به روش نمونهگيري با احتساب سطح اطمينان 95
درصد ،با فرض متجانس نبودن جامعهي آماري از نظر صفت مطالعه ش��ده،
واريانس متغير وابستهي تحقيق در سطح يک انشقاق ( )50/50و نيز احتساب
خطاي نمونهگيري  5/5درصد (با توجه به امکانات تحقيق) حجم نمونه برابر
با  307نفر محاسبه و تعيين شده است.
 )6پرسشنامهی مقياس انگيزش تحصيلي AMS

فورتير ،ولرند وگاي 2بر اس��اس نظريهي خودمختاري در پژوهش��ي به
بررس��ي اين نظريه پرداختند و تالش کردند با اس��تفاده از مقياس انگيزش
تحصيلي يک مدل ساختاري از انگيزش تحصيلي و عملکرد درسي به دست
دهند ،نتايج اين پژوهش نش��ان داد که انگيزش ميتواند تا حدي پيش��رفت
تحصيل��ي را پيشبين��ي کند ،بدي��ن ترتيب که هرچه دانش��جويان انگيزش
خودمختاري بيشتري نسبت به دانشگاه داشته باشند عملکردشان در دانشگاه
بهتر خواهد بود .مقياس  AMSاز آن رو حائز اهميت است که برخالف برخي
 Fartier and Vallerand and Guayـ 2
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جمعي��ت تحقيق به چند زيرگروه عم��ده ،که در تحقيق حاضر عبارتاند از
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از آزمونها مبتني بر يک نظريه است و در واقع براي سنجش سازههاي نظري
نظريهي خودمختاري طراحي شده است.
در اين پژوهش براي سنجش انگيزش تحصيلي از مقياس  AMSاستفاده
شده است .اين مقياس در سال  1989توسط ولرند ،بليز ،برير و پلتير 1در کانادا
به زبان فرانسه و براي اندازهگيري انگيزش تحصيلي طراحي و رواسازي شد
و در س��ال  1992توس��ط ولرند و همکارانش به انگليسي ترجمه و به اجرا
گذارده ش��د .اين مقياس مبتني بر نظريهي خودمختاري دسي و ريان 2است.
مقياس  AMSتوسط باقري و همکاران به فارسي ترجمه و طي يک پژوهش
ميداني بررسي شد .نتايج نشان داد مقياس مذکور در جامعهي ايراني ساختار
 5عامل��ي دارد و بدين اعتبار اي��ن مقياس  28ماده (گويه) و  6خرده مقياس
دارد که به ترتيب از بيشترين تا کمترين ميزان خودمختاري عبارتاند از:
الف) انگيزش دروني شامل انگيزش براي فهميدن ،انجام کار و تجربهي تحريک؛
ب) انگيزش بيروني شامل تنظيم همانندسازي شده ،تزريقي و بيروني؛
ج) بيانگيزگي.
انگي��زش دروني بدين معناس��ت که فرد فعاليتي را ب��ه خاطر رضايت،
خش��نودي ،عالقه ،پاداش و لذت دروني و ذاتي انجام ميدهد و فقط نفس
عمل مهم است ،انگيزش بيروني داللت دارد بر رفتارهايي که درون انگيخته
نيستند بلکه تحت تأثير فشار دنياي بيرون صورت ميگيرند اما پس از مدتي
منبع اين رفتارها از طريق فرايند درونيس��ازي به تدريج به درون افراد تغيير
 Decia and Ryanـ 2
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عبارتان��د از :تنظيم بيرون��ي يا همان انگيزش بيروني که عبارت اس��ت از
رفتاري که به منظور کس��ب پيامدهاي مثبت يا اجتن��اب از پيامدهاي منفی
تنظيم ميشود ،تنظيم تزريقي یا فرايندي که از طريق آن يک رويداد بيروني

عينًا دروني ميشود ،تنظيم همانندسازي شده که زماني رخ ميدهد که رفتاري
توس��ط فرد ارزش��مند تلقي ميش��ود و او تصور ميکند که آن رفتار توسط
خودش انتخاب ش��ده است و تنظيم يکپارچه که از ساير انواع درونيسازي

خودمختارتر اس��ت و در آن به جاي آنکه صرفًا چيزي به س��اختار وحدت
يافتهي دروني فرد اضافه شود اين ساختار تغيير شکل مييابد و تنظيم به طور
کامل خودمختار ميشود (باقري و همکاران  19 :1382ـ .)11

ولرن��د و همکارانش در س��ال  1992مقياس  AMSرا به زبان انگليس��ي
برگردان��ده و آن را در ميان آزمودنيهاي انگليس��ي زب��ان اجرا کردند آنها با
استفاده از همساني دروني و بازآزمايي ضرايب بااليي از همبستگي بين خرده
مقياس هفتگانهي مقياس  AMSکه در غالب موارد باالي  0/80بود.
آنها براي س��نجش روايي 1مقياس نيز از تکنيک روايي س��ازهاي استفاده
کردند و دريافتند از آنجا که همبستگي بين خرده مقياسهاي همجوار باال و
بين مقياسهاي غيرهمجوار پايين يا منفی است مقياس  AMSرواييسازهاي
مقبولي دارد .نتايج آزمون روايي همزمان و همبستگي بين خرده مقياسهاي
 AMSو آزم��ون عالقهي دروني گانفريد و جهتگيري تکليف و اجتناب از
 Validityـ 1
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ميياب��د ،در نظري��هي خودمختاري چهار نوع درونيس��ازي وجود دارد که
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کار نيکولزنير حاکي از روايي مقياس  AMSبود .در ايران باقري ،ش��هرآراي
و ف��رزاد در س��ال  1382پ��س از ترجمهي مقياس آن را ب��ر روي  838نفر
آزمودن��ي اجرا کردند و با اس��تفاده از تکنيک تحليل عاملي دريافتند که پنج
عامل از ساختار  7عاملي مقياس تکرار ميشود و در واقع نتايج بررسي آنها،
مقياس را با ش��رايط و تفاوتهاي فرهنگي جامعهي ايراني منطبق س��اخت.
آنها همچنين به منظور س��نجش پايايي 1مقياس ضرايب همبستگي دروني و
آزمون بازآزمايي را محاسبه کردند که در هر يک از خرده مقياسها در غالب
م��وارد باالتر از  0/77بود که حاکي از پايايي مقياس اس��ت (باقري ،همان) .در
اين پژوهش نيز براي س��نجش پايايي مقياس آلفاي کرونباخ براي هر يک از
زير مقياسهاي  AMSمحاسبه شده است که نتايج آن در جدول شمارهي 1
گزارش شده است.
جدول  :1آلفاي كرونباخ براي هر يك از خرده مقياسهاي AMS
مقياس
آماره

آلفاي
كرونباخ

انگيزش براي
فهم

انگيزش
دروني براي
تجربه تحريك

تنظيم
همانندسازي
شده

تنظيم تزريقي

تنظيم بيروني

بيانگيزگي

0/81

0/67

0/75

0/71

0/73

0/78

براي وارس��ي روایي مقياس ،از روايي س��ازهاي و محاسبهي همبستگي
پيرسون بين خرد ،مقياسهاي  AMSاستفاده شده است که نتايج آن درجدول
شمارهي  2گزارش شده است.
 Reliablityـ 1
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انگيزش
براي فهم

انگيزش
دروني
براي تجربه
تحريك

تنظيم
همانندسازي
شده

تنظيم
تزريقي

تنظيم
بيروني

بيانگيزگي

انگيزش براي
فهم

1

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

انگيزش دروني
براي تجربهي
تحريك

0/38

1

ـ

ـ

ـ

ـ

تنظيم
همانندسازي
شده

0/50

0/33

1

ـ

ـ

ـ

تنظيم تزريقي

0/54

0/50

0/35

1

ـ

ـ

تنظيم بيروني

0/19

0/46

0/45

0/47

1

ـ

بيانگيزگي

 0/14ـ

 0/13ـ

 0/18ـ

 0/19ـ

0/18

1

)6يافتههاي تحقيق

براي پاسخ به سؤال شمارهي  1و شناخت اينكه آيا در پيشرفت تحصيلي
دانشجويان تفاوت جنسي وجود دارد يا نه از آزمون  tتست مستقل و مقايسهي
ميانگين پيشرفت تحصيلي در دو گروه دانشجويان دختر و پسر استفاده شده
است .نتايج اين آزمون در جدولهاي شمارهي  3ارائه شده است .هما ن طور
كه نتايج اين جدول نشان ميدهد ميانگين پيشرفت تحصيلي دختران 16/34
و پسران  15/82است كه تفاوت بين دو ميانگين با مقدار  tبرابر با  2/42در
سطح  0/01معنيدار است .پس نتيجه ميگيريم كه ميزان پيشرفت تحصيلي
در بين دختران باالتر از پسران است.
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جدول  :2همبستگي پيرسون  rبين هر يك از خرده مقياسهاي AMS
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جدول  :3توزيع پيشرفت تحصيلي بر حسب شاخصهاي گرايش مركزي
پراكندگي به تفكيك جنسيت
آمارهها
متغيرها

پيشرفت
تحصيلي

گروه

ميانگين

انحراف
معيار

تفاوت
ميانگين

مقدار t

درجهي
آزادي

سطح
معناداري

دختر

16/34

1/74

0/52

2/42

295

0/01

پسر

15/82

1/95

0/52

2/38

258

0/01

براي پاس��خ به سؤال شمارهي  2و شناخت اينكه آيا در سطوح انگيزش
تحصيلي دانش��جويان تفاوت جنس��يتي وجود دارد يا نه از آزمون  tتس��ت
مس��تقل و مقايسه ميانگين نمرات انگيزش تحصيلي در هر يك از سه خرده
مقياس انگيزش دروني ،انگيزش بيروني و بيانگيزگي به تفكيك جنس��يت
(در دو گروه پسران و دختران) استفاده شده است .نتايج اين آزمون در جدول
شمارهي  4ارائه شده است همانطور كه نتايج اين جدول نشان ميدهد در
هر دو خرده مقياس انگيزش دروني و بيروني ،ميانگين نمرهي دختران باالتر
از پسران است و تفاوت مذكور به لحاظ آماري كام ً
ال معنادار است در حالي
ك��ه در خرده مقي��اس بيانگيزگي تفاوت معنيداري بين دختران و پس��ران
مشاهده نميشود .اين نتيجه در كل ميتواند بيانگر اين نكته باشد كه در بين
دانشجويان برخوردار از انگيزش تحصيلي ،جنسيت تأثير تعديلكننده (به نفع
دختران) دارد .در حالي كه بين دانشجويان بيانگيزه اين اثر را ندارد.
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متغيرها

آمارهها

انگيزش دروني

انگيزش بيروني

بيانگيزگي

گروه

ميانگين

انحراف
معيار

تفاوت
ميانگين

مقدار t

درجهي
آزادي

سطح
معناداري

دختر

31/71

4/87

2/32

3/76

292

0/0001

پسر

29/39

5/72

2/32

3/69

253/72

0/0001

دختر

51/70

9/00

4/21

3/86

287

0/0001

پسر

47/49

9/45

4/21

3/85

271/77

0/0001

دختر

7/73

3/55

 0/31ـ

 0/77ـ

291

0/43

پسر

8/05

3/37

 0/31ـ

 0/78ـ

282/32

0/43

بهمنظور تحليل بيشتر ميانگين نمرات انگيزش تحصيلي دختران و پسران
در ه��ر يك از خرده مقياسهاي فرعي انگي��زش دروني (براي فهم و براي
تجربهي تحريك) و انگيزش بيروني (تنظيم همانندسازي شده ،تنظيم تزريقي
و تنظيم بيروني) مقايسه و آزمون شده است كه نتايج آن در جدول شمارهي
 5منعكس ش��ده اس��ت .مطابق نتايج اين جدول ميانگين نمرات دختران در
هر خرده مقياس باالتر از پس��ران است و به جز خرده مقياس تنظيم بيروني
كه تفاوت مذكور معنادار نيست در باقي خرده مقياس به لحاظ آماري كام ً
ال
معنادار است.
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جدول  :5نتايج آزمون  tمستقل ميانگينهاي خرده مقياسهاي هر يك از
سطوح انگيزش تحصيلي به تفكيك جنسيت
متغيرها

آمارهها

انگيزش براي فهم
انگيزش براي تجربه
تحريك
تنظيم همانندسازي
شده
تنظيم تزريقي
تنظيم بيروني

انحراف
معيار

گروه

ميانگين

دختر
پسر
دختر

24/38
22/81
7/33

4/06
4/44
1/85

دختر
پسر

16/75
15/39

3/19
3/20

پسر

دختر
پسر
دختر
پسر

6/57

20/36
18/12
14/65
13/94

2/04

4/79
5/12
3/55
3/51

تفاوت
ميانگين
1/56
1/56
0/75
0/75
1/35
1/35
2/23
2/23
0/70
0/70

مقدار t

سطح
معناداري

3/15
3/11
3/32

0/002
0/002
0/001

3/62
3/62

0/0001
0/0001

3/28

3/86
3/83
1/70
1/70

0/001

0/0001
0/0001
0/08
0/08

درجه
آزادي
292
264
297
269
294
282
293
271
292
281

براي پاسخ به سؤال شمارهي  3و شناخت رابطه بين انگيزش تحصيلي با
پيشرفت تحصيلي دانشجويان از تحليل رگرسيون چند متغيري با روش Enter

استفاده شده است كه نتايج آن در جداول شمارهي  6الي  8منعكس شده است.
در جدول ش��مارهي  6ضرايب تأثير خام ،اس��تاندارد شده و همبستگي
جزيي رگرس��يونهاي س��تون انگيزش تحصيلي بر پيش��رفت تحصيلي به
تفكيك كل و جنس��يت و در جدول ش��مارهي  7همبس��تگي چندگانه ()R
و ضراي��ب تعيين چندگانه  R2و مقدار تعديل ش��دهي آنه��ا به تفكيك كل
پاسخگويان و دانشجويان دختر و پسر ارائه شده است .نتايج جدول شمارهي
 7نيز نشان ميدهد رگرسيون سطوح انگيزش تحصيلي بر پيشرفت تحصيلي
معنادار است .با استناد به نتايج منعكس در جدولهاي  7و  8ميتوان چنين
نتيجه گرفت كه  0/18از تغييرات پيشرفت تحصيلي دانشجويان توسط يك
رگرسيون خطي از سطوح انگيزشي تبيين ميشود و با توجه به ضرايب Beta
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تحصيل��ي كه ب��ه ترتيب عبارتان��د از  0/44و  0/19و  0/03ميتوان نتيجه
گرف��ت انگيزش دروني بيش��ترين تأثير و بيانگيزگي فاق��د تأثير معنادار بر
پيشرفت تحصيلي دانشجويان است.
جدول  : 6مقدار ثابت  aو مقادير ضرايب تأثير خام ،استاندارد شده و همبستگي
جزيي در رگرسيونهاي سطوح انگيزش تحصيلي بر پيشرفت تحصيلي به تفكيك
كل و جنسيت
آمارهها
متغيرها
مقدار ثابت a
انگيزش دروني
انگيزش بيروني
بيانگيزگي

گروه

مقدار
برآورد
پارامتر
B

انحراف
معيار
برآورد
پارامتر

برآورد
پارامتر
استاندارد
Beta

مقدار t

كل
پسران
دختران

10/73
10/13
11/95

0/77
1/10
1/11

ـ
ـ
ـ

13/90
9/18
10/71

0/0001
0/0001
0/0001

دختران

0/12

0/02

0/48

5/81

0/0001

كل
پسران
دختران
كل
پسران
دختران

0/035
0/04
0/009
0/01
0/02
 0/01ـ

كل
پسران

0/11
0/11

0/15
0/02
0/01
0/01
0/01
0/02
0/03
0/04

0/44
0/41

7/85
5/25

0/19
0/30
0/04
0/03
0/06
 0/03ـ

3/43
3/70
0/57
0/56
0/79
 0/44ـ

سطح
معنيداري
Sig

ضريب
همبستگي
جزيي
Partial
ـ
ـ
ـ

0/47

0/0001
0/0001
0/001
0/0001
0/56
0/57
0/42
0/65

0/42
0/30
0/20
0/16
0/05
0/03
0/10
 0/03ـ

براي پاس��خ به سؤال شمارهي  4و شناخت اينكه در رابطه بين انگيزش
و پيش��رفت تحصيلي آيا تفاوت جنسيتي وجود دارد يا نه رگرسيون سطوح
انگيزش تحصيلي بر پيشرفت تحصيلي به تفكيك هر يك از دو گروه پسران
و دختران دانش��جو محاس��به ش��د كه نتايج آن در جداول شمارهي  6الي 8
منعكس ش��ده است .نتايج اين جداول نشان ميدهد كه با استناد به ضرايب
 Betaمحاسبه شده براي هر يك از سطوح انگيزش تحصيلي ميتوان چنين
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نتيجه گرف��ت كه رابطهي بين انگيزش دروني با پيش��رفت ،در بين دختران
قويت��ر از پس��ران اس��ت ( 0/48در برابر  )0/41در حالي ك��ه رابطهي بين
انگيزش بيروني با پيشرفت در بين پسران قويتر از دختران است ( 0/30در
برابر  .)0/04رابطه بين سطح بيانگيزگي تحصيلي با پيشرفت تحصيلي نيز در
هر سه معادله رگرسيون ضعيف و فاقد تأثير معنادار آماري است.
جدول  :7ضرايب همبستگي چندگانه ،تعيين چندگانه و تعديل شده در رگرسيون
سطوح انگيزش تحصيلي بر پيشرفت تحصيلي به تفكيك كل و جمعيت
ضريب

آمارهها

ضريب تعيين

ضريب تعيين

انحراف معيار

چندگانه R 2

تعديل شده

ضريب تعيين

كل

0/43

0/19

0/18

1/67

پسران

0/42

0/18

0/16

1/60

دختران

0/47

0/22

0/20

1/73

گروه

متغيرها

همبستگي
چندگانه R

سطوح
انگيزشي

جدول  :8آزمون معنيداري رگرسيونهاي سطوح انگيزش تحصيلي بر پيشرفت
تحصيلي به تفكيك كل و جنسيت
آمارهها
متغيرها

سطوح
انگيزشي

گروه

مجموع

مجموع

مجموع

مربعات

مربعات

مربعات

رگرسيون

باقيمانده

كل

درجهي
آزادي

رد
ميانگين

مقدار F

مربعات

سطح
معناداري

كل

182/53

769/13

951/67

3
273
276

60/84

21/59

0/0001

پسران

86/14

385/63

471/77

3
118
121

471/77

11/09

0/0001

دختران

102/48

355/93

458/42

3
149
152

458/42

11/32

0/0001
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نتايج تحقيق حاضر مؤيد ديدگاهي اس��ت كه بيان ميكند تحوالت كمي
گسترده در مشاركت زنان و دختران در آموزش عالي همراه و مالزم با نوعي
تحول كيفی بوده اس��ت .تحول مذكور بهويژه از اين لحاظ كه نشاندهندهي
بهبودي و ارتقاء انگيزه و عملكرد تحصيلي دختران اس��ت نافی ديدگاههاي
سنتي مبتني بر نتايج بررسيهاي قديميتر در اين زمينه است كه معتقد بودند
دختران از انگيزه و توانايي الزم براي پيشرفت تحصيلي در مقايسه با پسران
برخوردار نيس��تند .بر اين اس��اس نتايج پژوهش حاضر همسو و متناسب با
نتايج بررس��يهاي جديدتر اعم از داخلي و خارجي در اينباره اس��ت كه به
تعدادي از آنها در زير اش��اره ميش��ود .آرنات و همكارانش در بررسيهاي
خود دريافتند كه در دههي آخر قرن بيس��تم نه تنها پيشرفت تحصيلي زنان
بهبودي محسوس��ي نش��ان ميدهد بلكه آنها در اين زمينه از مردان نيز پيش
افتادهان��د (بنتهام ،همان .)185 :جاكوبز نيز نش��ان داد ك��ه دانشآموزان دختر در
مقايس��ه با پس��ران پايههاي تحصيلي را كمتر تكرار ميكنند ،در دبيرس��تان
نرخ فراغت از تحصيل باالتري دارند و عالقهي بيش��تري به كسب درجهي
ليسانس از خود نشان ميدهند (دومايس .)44 :2002
از سوي ديگر بررسي نشان ميدهد كه در طول دههي نخست قرن حاضر
شكافهاي جنسيتي در انتخاب رشتههاي تحصيلي مرتبط با مشاغل مهم نظير
رياضي و علوم و نمرات امتحاني آنها تعديل شده است و دختران دانشجو به
ثبت نام در رشتههاي تحصيلي متنوعي روي آوردهاند و به اندازهي پسران در
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آنها موفق بودهاند و در س��الهاي  2004و  2005در مس��ابقات علمي چندين
دانش��گاه كانادا و اياالت متحده حائز رتبهها و نش��ا نهاي برتر علمي حتي در
رشتههايي نظير كشاورزي ،داروسازي و علوم شدهاند (كاليفتون  )2008و نه تنها
در توانايي خواندن بهتر از پسران بودهاند بلكه با كاستن از شكاف جنسيتي در
پيشرفت رياضي نيز همانند پسران عمل كردهاند (گرماين .)146 :2006

گذش��ته از تحقيقات خارجي برخي تحقيق��ات داخلي را نيز ميتوان ذكر
كرد كه نتايج تحقيق حاضر با يافتههاي آنها در زمينهي برتري تحصيلي دختران
تناسب دارد .بحراني ( )1372به بررسي انگيزش تحصيلي و عادات مطالعهي
گروه��ي از دانشآموزان متوس��طه پرداخت و نش��ان داد تفاوت معنيدار بين
ميانگي��ن نمرات دو جنس در اغلب انگيزههاي تحصيلي و نيز يكي از عادات
مطالع��ه به نفع دختران وجود دارد .پاليزدار ( )1380به بررس��ي و مقايس��هي
ميزان و علل عالقهي دانشآموزان دختر و پس��ر مقطع متوسطه به تحصيل از
ديدگاه دانشآموزان پرداخت و نش��ان داد كه دانشآموزان دختر در مقايسه با
دانشآموزان پس��ر به تحصيل عالقهمندترند .اين امر ميتواند بخشي از پاسخ
به اين سؤال يا مسئله باشد كه ميكلسن ( )2003مطرح ميكند كه چرا زنان با
وجود پاداشهاي مالي و موفقيتهاي ش��غلي و پايگاه اجتماعي كمتر حاصل
از تحصيل در مقايسه با مردان خيلي بهتر از آنها درس ميخوانند و به كسب
تحصيالت عالي مشتاقترند؟ پاسخ اين سؤال به زبان بسيار ساده اين است که
نفس تحصيل براي زنان مهم است و نه پاداشهاي حاصل از آن به بيان ديگر
انگيزههاي زنان براي تحصيل بيشتر ناشي از ارزشهايي فرامادي است تا مادي.
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گرفت .ذكايي ( )1386در تحقيقي كه به منظور سنجش گرايش دانشآموزان
نس��بت به ارزشهاي تحصيلي انجام داد نتيجه گرفت كه عالقه به تحصيل
در دختران به طور معناداري از پس��ران بيشتر است ،ميل و انتخاب شخصي
در آنها براي ورود به دانشگاه بيشتر است ،با تفاوت معناداري بيش از پسران
تمايل به ادامهي تحصيالت خود ،صرفنظر از فرصتهاي ش��غلي ،دارند و
نيز از انگيزهي باالتري براي كس��ب م��دارج عالي تحصيلي برخوردارند .در
انتخاب رشتهي تحصيلي و انگيزهي ادامه تحصيل جهتگيريهاي فرامادي
و توجه به عالقهي شخصي لزوم كسب علم فی نفسه بيش از رسيدن به رفاه
مالي و يا وجود بازار كار يا درآمدزا بودن رشتهي تحصيلي در دختران قويتر
از پس��ران است و براي آن در جهت موفقيت بيشتر در مسير زندگي و گذر
موفق به بزرگسالي اهميت ابزاري و نهايي بيشتر قائلاند (ذكايي 223 :ـ .)213

ايرجي زاد ( )1376نيز كم و بيش نتيجهي مشابهاي از تحقيق خود ميگيرد
و بي��ان ميكن��د كه نگاه مردان ب��ه آموزش عالي بيش از ن��گاه زنان جنبهي
اقتصادي و ابزاري دارد و آنها بيشتر نگران آيندهي شغلي و آمادهسازي خود
براي فعاليتهاي اقتصادي هستند (ايرجيزاد .)360 :1376

همچنين س��يف ( )1383در بررس��ي خود دربارهي رابطهي مهارتهاي
مقابله با اس��ترس و پيش��رفت تحصيلي به اين نتيجه رس��يد كه پيش��رفت
تحصيلي دانشجويان دختر بيشتر از پسران است .شعيري و همكاران ()1383
نيز كه به بررس��ي رابطهي اضطراب امتحان و پيشرفت تحصيلي با توجه به
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جنسيت و رشتهي تحصيلي در دانشآموزان دبيرستاني پرداختند ،نشان دادند
كه مقايس��هي پيش��رفت تحصيلي و اضطراب امتحان با توجه به جنسيت و
رشتهي تحصيلي در مجموع نشانگر موفقيت تحصيلي بيشتر دختران و تعامل
بين رشتهي تحصيلي و جنسيت است.
باقري و همكاران ( )1382نيز در بررس��ي تفاوتهاي جنسيتي در خرده
مقياسهاي  AMSبه اين نتيجه رسيدند كه در انگيزش دروني و هر دو خرده
مقياس آن (فهم و تجربه تحريك) و نيز تنظيم همانندسازي شده از انگيزش
بيرون��ي براي تحصي��ل برتري با دختران و در تنظي��م بيروني و بيانگيزگي
برتري با پس��ران است و در تنظيم تزريقي نيز تفاوت معنيدار مشاهده نشد.
اين نتايج تا حد زيادي با يافتههاي تحقيق حاضر همخواني دارد به جز اينكه
در اي��ن تحقيق در تنظي��م تزريقي نيز برتري با دختران بود و در بيانگيزگي
تفاوت معنيدار مشاهده نشد.
بخش ديگري از نتايج تحقيق حاضر نش��انگر آن است كه در بين دختران
انگيزش دروني رابطهي قويتري با عملكرد تحصيلي دارد .حال آنكه در بين
پسران رابطهي انگيزش بيروني با پيشرفت تحصيلي شديدتر است ،بدين معنا
كه انگيزهي تحصيلي براي دختران بيشتر دروني و معطوف به پاداشهاي ذاتي
تحصيل و براي پسران بيشتر بيروني و معطوف به پاداشهاي حاصل است.
گذش��ته از تحقیقاتی که ذکر گردید در انتها میتوان به پژوهشهایی اشاره
داشت که افزایش انگیزش تحصیلی و موفقیت دختران در تحصیالت دانشگاهی
را ب��ه عوام��ل خانوادگی و به ویژه اعتمادی که خانوادهها به محیط آموزش��ی
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در تحقیقی مطرح ش��ده است که اعمال سیاستهای تشویقی دولتی به منظور
افزای��ش تحصیل زنان و اعتماد خانوادههای مذهبی و س��نتی به اهتمام دولت
جمهوری اسالمی در حفظ حرمتها و ارزشها در محیطهای آموزشی در این
زمینه مؤثر بوده است (ناجی راد  .)355 :پژوهش دیگری نیز نشان میدهد که یکی
از دالیل تمایل خانوادههای مسلمان شهرستانی به ادامه تحصیل دخترانشان با
وجود دوری از خانواده و در دانش��گاههای شهرهای بزرگی نظیر تهران همین
اعتمادی است که آنها به محیط اسالمی دانشگاهها دارند (شاورینی .)2006
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