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  مقايسه عوامل مؤثر در ورود زنان ومردان به دانشگاه
  2∗بهروز بهروزيان و 1مصطفي ظهيري نيا

  چكيده
 از پس(هاي موثر در ورود دختران به دانشگاه  پژوهش بررسي عوامل و انگيزه اين هدف از

.. .نسبت به پسران، در بين دانشجويان دانشگاه آيت ا) اجراي سياست بومي گزيني در دانشگاهها
حجم نمونه اين . اين پژوهش با روش پيمايشي به انجام رسيده است. العظمي بروجردي مي باشد

برآورد گرديده كه به )  زن150مرد و 100( نفر 250پژوهش با بهره گيري از فرمول كوكران شامل 
ناسب هاي م  با استفاده از آزمونپژوهشداده هاي اين . اند ندي انتخاب شده روش نمونه گيري طبقه

 دنده نتايج بدست آمده نشان مي.  مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتspss افزار و با بهره گيري از نرم
، و پايگاه اقتصادي و اجتماعي، ازدواج و ) براي پسران مهميعامل( سياسي - هاي اقتصادي  انگيزهكه

ورود (صيل مه ي تحتري براي ادا جاذبه محيط دانشگاه در بين دختران به نسبت پسران عوامل مهم
  . مي باشد) به دانشگاه

  
... بومي گزيني، دانشگاه آيت ا ورود دختران به دانشگاه، انگيزه، دانشجويان،:  كليديهاي واژه

  .بروجردي
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 پيشگفتار
 نام گذاري كرده اند و اين امر گوياي اهميت به داده هاصاحب نظران دوران كنوني را عصر     

در اين شرايط نه تنها .  و ارتباطي در عصر جديد استداده ايو شبكه هاي ها داده سزاي دانش، 
 اجتماعي و اقتصادي و سياسي جوامع به توانايي و ظرفيت علمي و اطالعاتي آن بستگي دارد هتوسع

 دانش در ظرفيت ،بنابراين. ها در شبكه اطالعاتي منوط به همين امر است بلكه اساساً بقاي آن
چنين جوامعي با تغييرات اجتماعي گسترده رو . ش از هر زماني حياتي تلقي مي شودعلمي افراد بي

ها انقالب آموزشي زنان و مشاركت گسترده آن ها در عصه هاي  به رو بوده و هستند كه يكي از آن
 ). safari,2006( جامعه است گوناگون

.  را سپري نموده است فرهنگي خطيري- جامعه ايران در چند دهه گذشته تحوالت اجتماعي    
كه يكي از . ترين تحوالت، گسترش آموزش عالي در سطوح و مقاطع گوناگون است يكي از مهم

پيامدهاي آن، افزايش ورود دختران به دانشگاه و كاهش نسبي ورود پسران به دانشگاه مي باشد كه 
 . كرده استدر چند سال اخير توجه صاحب نظران اجتماعي و مسؤالن كشوري را به خود جلب

، بعد از انقالب اسالمي، تغييرات اساسي در نظام پذيرش دانشجو در كشور رخ 1357از سال     
هدف از اين تغييرات و اصالحات ايجاد شانس برابر براي همه ي داوطلبان، فارغ از . داده است

دانشگاه و عواملي از قبيل وضعيت فرهنگي، اقتصادي، جنسيت و گستره جغرافيايي براي ورود به 
از دو سال از اجراي سياست بومي گزيني پس . (khodai, 2009)موسسات آموزش عالي بوده است 

 تقريبي از گونه داوطلب به 286 هزار و 314 از مجموع يك ميليون و 1389در دانشگاه،  در سال 
وع  از مجم91در سال  . درصد ورودي ها را تشكيل مي دهند2/61 نفر  دختران 428 هزار 518

درصد  40  درصد از ورودي ها دختران و حدود 60  داوطلب حدود 887 هزار و 132يك ميليون 
  . پسران مي باشند

كه  اين: نخستاهميت و ضرورت پرداختن به اين مقوله را دو ويژگي برجسته مي كند؛ ويژگي     
ان سرمايه هاي انساني زنان به عنوان عضوي از نيروي فعال جامعه هستند، لذا بايد آن ها را به عنو

بنيادي ديگر مانند فرزند پروري،  موثر در توسعه  دانايي قلمداد نمود كه كاركردهاي اساسي و
 كه آثار و اين: ويژگي دوم .مديريت خانواده و جامعه پذيري فرزندان را در نهاد خانواده برعهده دارند

رنامه ريزان را در حيطه هاي علمي، پيامدهاي اين مسئله به عنوان موضوعي ميان رشته اي، نظر ب
  ).fatehi, 2009(حتي اقتصادي را به خود جلب كرده است سياسي، اجتماعي و فرهنگي،

 در پي بررسي عوامل و انگيزه هاي مؤثر پژوهشبا توجه به پيامدهاي اين مسئله اجتماعي، اين     
تر  ي كه در دهه هاي گذشته بيشافراد. در ورود دختران به دانشگاه در مقايسه با پسران مي باشد

مادري ظاهر مي شدند به كنشگراني فعال و موثر در فضاي امروز ايران بدل  در نقش همسري و
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شده اند، اين موضوع و سوال مهمي كه مطرح مي شود اين است كه داليل و عوامل واقعي 
 اند؟ آيا ساختار و سبقت گرفتن دختران از پسران در ورود به دانشگاه كدام) هاي موثر انگيزه(

  فرهنگ الزم براي اين تغيير مهيا شده است؟
  

  پژوهشپيشينه 
ها اشاره   از آن برخيجا به  خارجي و داخلي در اين زمينه كار شده است كه در اينهاي پژوهش    

  .مي شود
 از تحرك اجتماعي،» فرصت برابر زنان در دانشگاه يورو پن« در پژوهش  (smith, 1996)اسميت    

مشاركت اجتماعي زنان، و كسب مدارج علمي به عنوان سه عامل اساسي در ورود دانشجويان به 
  . دانشگاه ياد كرده است

»  مطالعه تعيين ميزان تأثير كالج بر انگيزه هاي نوجوانان « در پژوهش ) adams, 1997(آدامز     
زه شغلي، از تعامل با محيط  برانگيافزون، »كه اطالعات از نوجوانان ويرجيناي غربي كسب شده

تحصيلي، خود آگاهي و اعتماد به نفس به عنوان ساير داليل و انگيزه هاي ورود به دانشگاه ياد 
  .كرده است

» جنسيت و انتخاب در آموزش پرورش و شغل«در پژوهش ) Anderson, 1998( اندرسون 
اعي، فرصت شغلي و عالقه نام درباره انتخاب دانشگاه از سوي جوانان از انگيزه هاي منزلت اجتم

 خود تأثير دو متغير جنسيت و عوامل محيطي جغرافيايي را بررسي كرده پژوهشوي در . برد مي
  . است
، »تحصيالت زنان راهي به سوي توانايي«در كنفرانسي با عنوان ) unescu, 1998(يونسكو     

ي و اعتماد به نفس، كسب دانش گسترش خود باور: دستاوردهاي زنان را شامل اين موارد مي داند
تر در مورد باروري، توانايي تصميم گيري و چانه زني، افزايش مهارت براي كسب درآمد آگاهي  بيش

  .از حقوق مدني و مشاركت مؤثر
سياست هاي دولت در «در پژوهش ) ministry of science, 1999(گزارش وزارت علوم ژاپن     

ترين انگيزه ورود به دانشگاه در آن   از اين است كه بيشحاكي» آموزش، علم، ورزش و فرهنگ
  .است» تخصص يابي در حرفه  مورد نظر«و »  در رشته مورد عالقهپژوهشآموزش و «كشور 

مردم چگونه آموزش «ي به عنوان پژوهشدر ) maxwell& other, 2000(ماكسول و همكاران     
 استراليا انجام داده اند، دست يابي به بهترين در) حرفه اي و برنامه آموزشي را انتخاب مي كنند

ترين از انگيزه هاي دانش آموزان براي ورود به دانشگاه گزارش شده  شغل و درآمد باالتر از مهم
تر در  ها در مطالعه خود به آن اشاره كرده اند، يادگيري بيش  مهمي كه آنهدومين انگيز. است
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عدم توانايي يافتن كار در صورت «و » رهايي از خانه «.زمينه هاي مورد مطالعه در دانشگاه است
كه هشتاد  ؛ ضمن اينكردند رد  آن را دانش آموزانتر بيشاز مواردي بودند كه » نرفتن به دانشگاه

درصد دانش آموزان دبيرستاني قصد رفتن به دانشگاه را داشتند و زنان نسبت به مردان تمايل 
  .ده اندتري براي ادامه تحصيل ابراز كر بيش
وي . »آموزش عالي در ايالت تنسي «  با عنوان پژوهشدر )  (noland & n.deato, 2001نولند    

  . انگيزه شغلي را بيشترين عامل ورود دانش آموزان آمريكا به دانشگاه بيان كرده است
كه در كشور هلند صورت گرفت » اصالحات آموزش عالي«در پژوهش ) canton, 2001(كانتون     

 آن است كه سرمايه گذاري بلند مدت به معني يافتن شغل هاي باالتر با درآمد باال و يانگرب
 آمده است كه در ده پژوهشدر اين . ترين عامل براي ورود به دانشگاه است تر، مهم اطمينان بيش

  . سال گذشته، متقاضيان ورود به دانشگاه ده برابر شده است
وضعيت و نگرش «در پژوهشي به عنوان ) national youth agency, 2001(سازمان ملي جوانان     

 درصد جوانان براي كسب مدرك تحصيلي وارد دانشگاه 77نشان مي دهد كه » جوانان ايراني
 درصد باعث كسب 77 درصد ورود به دانشگاه را موجب به دست يابي به شغل و  65شوند،  مي

ار خانواده و اطرافيان را در اين امر مؤثر دانسته  درصد فش33موقعيت اجتماعي باالتر مي دانند و 
  . اند
بررسي زمينه هاي گرايش زن به آموزش عالي در دهه «در پژوهش خود ) nagavi.2002( نقوي    

عالقه مندي زنان به مشاركت سياسي، گسترش  :اين عوامل را نام برده كه عبارت اند از» هفتاد
  .  كسب موقعيت اجتماعيفناوري ارتباطي و اطالعاتي، اشتغال،

افزايش » تحليلي بر پديده ي مدرك گرايي در جامعه«در پژوهش ) vdadhyr,2002(ودادهير     
قبولي دختران در كنكور را از تبعات يك جامعه مدرك گرا مي داند و مطرح مي كند راهيابي به 

هاي جديد  بي به موقعيتدانشگاه براي زنان، ابزاي براي كسب منزلت و شأن اجتماعي و نيز دست يا
 وي  گسترش زنان در آموزش عالي را از تبعات توسعه جامعه و استحاله ،چنين هم. گشته است

  .ارزش ها مي داند
 and Social- Cultural Planning Office (دفتر مطالعات و برنامه ريزي فرهنگي آموزشي    

studies,2002 ( هتقاضاي گسترد» ن در آموزش عاليبررسي و تحليل افزايش سهم زنا «پژوهشدر 
هاي  ها و ظرفيت زنان براي ورود به دانشگاه را نشانة رشد آگاهي و شناخت عميق آنها از توانايي

  .دانند ها براي بهبود منزلت اجتماعي و اقتصادي شان مي اجتماعي شان و عزم جدي آن
»  ر ورود دختران به دانشگاهبررسي انگيزه هاي موثر د«در پژوهش ) gholami, 2004(غالمي     
در اين نظر سنجي از . ترين انگيزه دختران براي ورود به دانشگاه را انگيزه ي اقتصادي مي دانند مهم
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را انگيزه ورود به دانشگاه ) همسر(دانشجويان عامل گريز از فقر و كسب استقالل مالي در مقابل مرد 
  .مي داند

عوامل انگيزش دواطلبان «در پژوهش خود ) mohamadi& taremi, 2005(طارمي  و محمدي    
 منزلت اجتماعي محيط اجتماعي دانشگاه انگيزه شغلي و ،به ترتيب اولويت» براي ورود به دانشگاه

براساس نتايج  .هاي اصلي داوطلبان براي ورود به دانشگاه بيان كرده اند عالقه تحصيلي را از انگيزه
تر از  لت اجتماعي، محيط اجتماعي دانشگاه و انگيزه شغلي بيش براي داوطلبان زن، منزپژوهشاين 

  . تر است مردان مطرح بوده است و انگيزه عالقه به تحصيل براي مردان مهم
داليل روي آوردن  »زنان و تحصيالت دانشگاهي«در پژوهشي با عنوان   )safiri, 2006(سفيري     

 انتخاب دانشگاه با  كه استبر اين باوروي . دازدزنان به تحصيالت دانشگاهي و پيامدهاي آن مي پر
 انگيزه هاي ديگر مانند منزلت اجتماعي و ازدواج مطرح سپسانگيزه اشتغال و كسب درآمد و 

با ورود دختران به دانشگاه تمايل به جنس مخالف افزايش مي يابد و ميزان آزادي زنان . شوند مي
قد است ورود زنان به دانشگاه مانند هر پديده يابد در كل معت براي انتخاب هسر افزايش مي

اجتماعي ديگر، يك پديده دو لبه است كه هم مي تواند فرصت قلمداد شود و هم در برخي جنبه ها 
  . تهديد بشمار آيد

افزايش نسبي ورود دختران به دانشگاه، «در پژوهش ) fatehi& others, 2009(فاتحي و ديگران     
 افزايش آگاهي نسبت به حقوق خود، ارتقاء منزلت اجتماعي، جلب از» چرايي و چگونگي آن

مشاركت اجتماعي آنان، افزايش سطح توقع زنان، جاذبه دانشگاه، مقوله مدرك گرايي و گستره 
  .دامنه اي انتخاب همسر را نام مي برد

تران به عوامل اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي موثر در ورود دخ«در پژوهش) maleki, 2010(ملكي     
جاذبه دانشگاه، كسب شغل، : عوامل زيرا در ورود دختران به دانشگاه موثر مي داند» دانشگاه

  .گسترش دامنه انتخاب همسر و كسب منزلت اجتماعي
  

  مباني نظري 
  1نظريه كنش متقابل نمادين

 بر مبناي اين نظريه، افراد مسير كنش خود را از خالل يك پويش تعبير با يك ديگر هماهنگ
به اعتقاد بلومر افراد در هر يك . اين ديدگاه به فرآيند معنا سازي اهميت زيادي مي دهد. كنند مي

ي براي خود طراحي مي كنند به آن مي بخشند، در مورد سودمندي گوناگوناز اعمال خود حركات 
نا سازي  اين مع،البته. آن قضاوت مي كنند و به اين معنا در مورد رفتار خود تصميم گيي مي كنند

                                                 
1- symbolic interaction theory 
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بنابراين كنش هاي افراد را بايد بر حسب دركي كه از . در يك زمينه اجتماعي شكل مي گيرد
  ). tavasoli, 2008(موقعيت دارند و معاني كه براي آن قائل اند تعيين نمود 

  
  1نظريه كنش موجه

باور در اين نظريه فرض اصلي بر اين . اين نظريه از سوي فيش باين و آيزان ارائه شده است
است كه افراد در مورد رفتار خود فكر مي كنند و براي حصول پاره اي از نتايج و پرهيز از برخي 
. ديگر دست به انتخاب منطقي مي زنند؛ بنابراين قصد و نيت فرد در تبيين رفتار نقش اساسي دارد

ش عنصر شخصي به گراي. در تعيين قصد و نيت شخص نيز عناصر فردي و اجتماعي دخيل است
 باور فرد نسبت به نتايج - 1: فرد مربوط است كه به نوبة خود تحت تأثير دو عامل قرار مي گيرد

عنصر اجتماعي به هنجار ذهني مربوط است و .  ارزيابي او از نتايج حاصل از رفتار خود- 2عمل خود 
  ).   alavi tabar, 2000(منعكس كنندة نفوذ و و منشأ اجتماعي است 

   
  2عقوالنهرهيافت گزينش م

فرض را بر اين مي گيرند كه هدف ها و ترجيح هاي فردي معين و تثبيت شده اند و «
گزينش كه آن ها از . راه هاي انواع كنش، گزينش به عمل آورند كنشگران در تعقيب اين ها بايد

اين .» )تعيين كارامد است(ميان راههاي گوناگون كنش به عمل مي آورند، گزينش معقوالنه است 
هاي فردي را عامل موثر در انتخاب  دگاه نقش ساختار را رد نمي كند اما عوامل، انگيزه و نيتدي

اين نظريه معتقد است كه افراد به عنوان موجوداتي معقول و باهوش با توجه به . افراد مي داند
   ).ritzer, 2008(شرايط و نيازهاي خود دست به انتخاب مي زنند 

فرض بر اين است كه .  ها مسبوق به دليل و سنجش عاقالنه استدر اين نظريه اعمال انسان
انسان ها در چند راهي، راهي را كه با اغراض شان موافق است اختيار مي كنند و براي رفتن به هر  

اهي را كه با اغراض شان موافق است اختيار مي كنند و براي رفتن به هر راهي محاسبه رراهي، 
اين نظريه هدف عقالني .  راهي را بر مي گزينندگوناگونز بررسي ادله سود و زيان مي كنند و پس ا

  ).little, 1995(را بر مبنايي مفيد بودن، مطلوب بودن و الويت داشتن تعريف مي كند 
  
  
  

                                                 
1- justified action theory 
2- Resonable choice  



75 1391 زمستان، مچهار، شماره سوم، سال زن و جامعهپژوهشي  – فصلنامه علمي

  1 فمينيستيهاي هنظري
فمينيست مكتبي است كه فرو دست بودن زنان را قابل چون و چرا و مخالفت مي داند و اين     

مستلزم بررسي انتقادي موقعيت كنوني و گذشته ي زنان و به چالش كشيدن ديدگاههاي مخالفت 
 ,ritzer( اجتناب پذير جلوه مي دهد مرد ساالرانه است كه فرو دستي زنان راطبيعي، همگاني و

2008.(  
نخست آنكه زنان و مردان نه تنها : صاحب نظران اين مكتب معتقد به نابرابري جنسي هستند

دوم آنكه . اي متفاوتي در جامعه دارند بلكه در موقعيت هاي نابرابري نيز قرار گرفته اندموقعيت ه
اين نابرابري از سازمان جامعه سر چشمه مي گيرد و از هيچ گونه  تفاوت مهم زيست شناختي يا 

كه هر چند افراد انساني ممكن است از نظر  سوم اين. شخصيتي ميان زنان و مردان ناشي نمي شود
 اما هيچ گونه تفاوت طبيعي ،تعداد ها و ويژگي هايشان با يكديگر تا اندازه ي متفاوت باشنداس

و چهارم اينكه  نظريه هاي نابرابري فرض را . مهمي وجود ندارد كه دو جنس را از هم متمايز سازد
ماعي بر اين مي گيرند كه هم مردان و هم زنان مي توانند در برابر ساختارها و موقعيت هاي اجت

 كه باورنداين  ها بر به عبارت ديگر، آن. برابرانه تر واكنش آسان و طبيعي از خود نشان دهند
 زنان نسبت به بر اين باورندفمينيست ها ). همان(دگرگون ساختن موقعيت زنان امكان پذيراست 

 در جامعه براي باال بردن پايگاه زنانها معتقدند كه آموزش يك وسيله  مردان محرم تر هستند، آن
  .است

  
  2نظريه زمينه اجتماعي بورديو

زمينه در نظريه ي بورديو، شبكه اي از روابط اجتماعي كه ميان جايگاههاي علمي دروني زمينه 
به اعتقاد بورديو، زمينه، زمينه . وجود دارد اين روابط جدايي جدا از آگاهي و ارادة فردي وجود دارد

 اقتصادي، فرهنگي،(تي است كه در آن انواع سرمايه ها زمينه نوعي بازار رقاب. هاست كشمكش
موقعيت هر فرد يا گروه  در فضاي اجتماعي به وسيله دو . به كار مي رود) و نمادين اجتماعي

مشخصه، يكي تركيب و ديگري حجم، كل سرمايه فرد يا گروه در فضاي اجتماعي آينده تابعي است 
زمينه ي دانشگاهي .  در طول زمان ايجاد مي شوداز تغييراتي كه درحجم و تركيب سرمايه وي

مانند هر زمينه ديگر، كانون كشمكش براي تعيين شرايط و معيارهاي عضويت و سلسله مراتب 
يعني اين زمينه است كه تعيين مي كند كه كدام خواص، مناسب موثر وقابل كاربرد .مشروع است
از ). همان(آورند به بار مي ينه دانشگاهي رااند و سودهاي خاص تضمين شده از سوي زمبراي سرمايه

                                                 
1- fiminism theorys 
 2-social field theory   



76 مردان به دانشگاه مقايسه عوامل مؤثر در ورود زنان و

نظر بورديو، ميان جايگاههاي اجتماعي و تمايالت دسترسي به اين جايگاه همبستگي شديدي وجود 
عملكرد ها و انتخاب ها به ويژه عملكردهاي فرهنگي براساس نوع رابطه ميان ساختمان ذهني . دارد

  ).  همان(و زمينه هاي اجتماعي شكل مي گيرد
  

  1نظريه مقاومت

اين نظريه . مفهوم مقاوت تا حدودي در نظريه هاي مربوط به آموزش پرورش، جديد مي باشد
كل نظريه مقاومت براين موضوع تأكيد .سعي كرده است تا به وراي نظريه باز توليد حركت كنند

به . اشته باشدكند كه آموزش بايد به جاي رابطه مصلحت گرايانه، با دانش آموز رابطه انتقادي د مي
كاركرد سواد انتقادي اين است كه به .  و قدرت فرهنگي هستيم1 ژيرو ما نيازمند سواد انتقاديباور

شناخت  عنوان يك ابزار نظري به دانش آموزان  كمك خواهد كرد تا نوعي رابطه انتقادي با دانش و
رش انتقال سواد انتقادي براساس اين نظريه يكي از عناصر كليدي آموزش و پرو. خود برقرار كنند

از اين جهت، نظريه مقاوت كوششي براي تعيين اثرات نظام آموزشي بر فرد و . به افراد جامعه است
معتقدند كه نظام آموزشي بايد زمينه را براي حضور فعال افراد در مشاركت محافل و . جامعه است

  ).shareh pour, 2010. (ها فراهم آورد انجمن هاي سياسي و افزايش ديد انتقادي آن
  

  2نظريه اهداف و وسايل مرتون
 كه مرتون عالقه مند به بررسي رفتار انفرادي است و تا حدودي نيز چنين بر اين باورندبرخي 

انتظام «مرتون ساخت اجتماعي را . است، اما هدف كلي او القاء يك نوع شناسي از شيوه رفتار است
به نظر مرتون اين است .  يافتن به اهداف تعبير مي كندو وسايل پذيرفتني را براي دست» اجتماعي

 بر اين باوركه مقرارات اجتماعي مربوط به وسايلي كه موجب كسب موفقيت اشخاصي مي شوند، او 
است كه رعايت اين قوانين و مقررات موجب كسب موفقيت اجتماعي مي شود و انسان را به هدف 

  ).tavasoli, 2008(مورد نظرش نزديك سازد 
 
 
 
 
 
  

                                                 
1- resistance theory 

 Means and ends theory-2   
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  1نظريه انگيزه پيشرف
 اجتماعي درباره ي انگيزه و موفقيت - اتكينسون صاحب نظر انگيزه پيشرفت، از لحاظ رواني 

 و بر اين او به بررسي نقش محرك ها و آرزوها در پيشرفت افراد مي پردازد. كند تحصيلي بحث مي
  :  سه عامل در پيشرفت مؤثر است كه استباور

 شناختي يا احتمال ذهني از اينكه اجراي يك عمل خاص با نتايج خاص انتظار، انتظار) الف
  همراه است، 
  .     مشوق، جذابيت نسبي يك واقعه) ب
  . انگيزش، تمايل عمومي و ثابت براي تالش جهت نيل به موفقيت) ج

 ،تر باشد هر چقدر تمايل به پيشرفت نسبت به ترس از شكست بيشكه  است بر اين باوراو 
  ).   shareh pour, 2010(يشرفت و موفقعيت وجود دارد امكان پ

  
  جمع بندي

نظريه . با توجه به موضوع كه گسترده است سعي شد با ديد تلفيقي به موضوع نگاه شود
معقوالنه و كنش موجه با تأ كيد بر افراد به عنوان كنشگران معقول در انتخاب اهداف سود و زيان 

يز با اهميت شمردن معنا سازي هنجارها و انتظارات ديگران آن اهداف و كنش متقابل نمادين ن
نظريه زمينه اجتماعي معتقد است، زمينه به عنوان مكاني رقابتي است . دست به انتخاب مي زنند

نظريه اهداف و وسايل مرتون . كه افراد براي به دست آوردن جايگاه برتر باهم رقابت مي كنند
يله اي نام برد كه با كمك آن مي توان به اهداف مرد نظر دست توان، از دانشگاه به عنوان وس مي

معتقد است كه آموزش باعث مي شود كه افراد بي بضاعت و ) ليبرال(نظريه فمينيست . يافت
نظريه مقاومت معتقد است آموزش بايد مروج علم و يادگيري باشد . فرودست به طبقات باالتر روند

نظريه پيشرفت . ضور افراد را در مشاركت هاي سياسي فراهم آوردبايد زمينه ح) انتقادي(و اين علم 
نقش داشتن جذابيت عمومي يك واقعه و تمايل عمومي افراد براي رسيدن به هدف، براي 

  .متغيرهاي چون تمايل به ازدواج وجاذبه دانشگاه استفاده شد
ان يك كنش اجتماعي در  مطرح شده اگر راه يابي فرد رابه دانشگاه به عنوهاي هبا توجه به نظري

  :نظر بگيريم، مي توان تمايل افراد به اين كنش را با توجه به اين نظريات به گونه ذيل مي باشد
 
 
  

                                                 
 Achivevement motivation theory-1  
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  محاسبه سود و زيان
  هنجارها و انتظارات ديگران                                               تمايل فرد براي كنش

  )راه يابي به دانشگاه                                        (ارزش و اهداف شخص              
(Safari, 2006) refrence:  
  

  رابطه بين متغير و نظريه منتخب - 1جدول 
  پژوهشنظريه هاي   متغير

  
  انگيزه اقتصادي

گزينش معقوالنه، كنش وجه، اهداف و وسايل، كنش متقابل 
  نمادين

  اف و وسايلگزينش معقوالنه، اهد  انگيزه سياسي
  فمينيسم، زمينه اجتماعي  كسب پايگاه اجتماعي برتر

  گزينش معقوالنه، انگيزه رواني پيشرفت  تمايل به ازدواج
  انگيزه پيشرفت  جاذبه دانشگاه

  گزينش معقوالنه وموجه، اهداف و وسايل  كسب علم ودانش

  
  1پژوهشفرضيه هاي 

 براي ادامه تحصيل تر  مهمين عامل انگيزه اقتصادي در بين دختران نسبت به پسرا- )1
  .باشد مي

تر براي ادامه تحصيل   مهميسياسي در بين دختران نسبت به پسران عاملانگيزه  - )2
  .باشد مي

تر براي ادامه   مهمي كسب پايگاه اجتماعي برتر در بين دختران نسبت به پسران عامل- )3
  تحصيل مي باشد،

تر براي ادامه تحصيل مي   مهميبت به پسران عامل تمايل به ازدواج در بين دختران نس- )4
  .باشد

تر براي ادامه تحصيل   مهمي جاذبه محيط دانشگاه در بين دختران نسبت به پسران عامل- )5
  .باشدمي

                                                 
1.Research hypothesis 



79 1391 زمستان، مچهار، شماره سوم، سال زن و جامعهپژوهشي  – فصلنامه علمي

تر براي ادامه تحصيل   مهمي كسب علم و دانش در بين دختران نسبت به پسران عامل- )6
  .باشدمي
  

  پژوهشمدل نظري 
  

  
  
  
 
  
 

   
 
  
  
  
  
  
  
  
 

  پژوهشروش شناسي 
 پژوهش يك پژوهشبا توجه به نوع متغير وابسته، كه اتفاق افتاده است مي توان گفت كه اين 

گذشته نگر است كه در آن پژوهشگر با توجه به متغير وابسته به بررسي علل احتمالي وقوع آن 
 كه از پژوهشعلول به علت احتمالي اين  سعي بر آن دارد كه از مپژوهشگر ، ديگربيانبه . پردازد مي

 از ابزار پرسشنامه خود ساخته داده هابراي جمع آوري .  بپردازد،ي استا مقايسه –نوع علّي 
 . استفاده شد

 
  

انگيزه ورود به 
 دانشگاه

 انگيزه اقتصادي
 انگيزه سياسي

 پايگاه برتر

كسب علم و 
 دانش

تمايل به 
 ازدواج

كشش محيط 
 دانشگاه
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 گويه تهيه گرديد، سپس با نظر 40پرسشنامه ابتدا با انتخاب حدود با : ساخت پرسشنامه
 گويه كاهش داده شد، براي اطمينان 30گري به اساتيد جامعه شناسي و دانشجويان ارشد پژوهش

 دانشجو آزمايش گرديد و با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ در نرم 30بيشتر پرسشنامه در بين 
 گويه 24 پرسشنامه با ،در نهايت.  تر بود حذف شدند كم/. 55 گويه هاي كه پايائي آن از spssافزار 

  . ن دانشجويان پخش گرديدمي باشد در بي/. 61ي آن حدوديكه پايا
  بر اساسكه. العظمي بروجردي مي باشد...  كل دانشجويان در دانشگاه آيت اجمعيت آماري

 دانشجو در حال 2858؛ 91بروجردي در سال. . .  آموزش دانشگاه آيت ا به وسيلهآمار گزارش شده 
 1876( درصد برابر با 6/65مرد و )  نفر982( درصد برابر با 4/34از اين مجموع . باشندتحصيل مي

دانشجويان در . حجم نمونه از روش نمونه گيري طبقه بندي شده انتخاب شدند. زن مي باشند) نفر
 به دو 1روش نمونه گيري طبقه بندي. سه گروه علوم انساني، فني و علوم پايه تقسيم شده اند

 از روش غير نسبي صورت نسبي و غير نسبي است كه در اين پژوهش با توجه به حجم گروهها
 تصادفي انتخاب شده گونهاستفاده شد و براي حضور افراد از هر دو جنس در حجم نمونه، افراد به 

 نفر 100 نفر مي باشد كه 250 از روش كوكران استفاده شد برابر با پژوهشحجم نمونه در اين . اند
  . زن مي باشد)  درصد60( نفر برابر با 150و) درصد40(برابر با 
 افزايش ورود دختران به دانشگاه است بمنظور افزايش اعتبار پژوهش به پژوهش 2ير وابستهمتغ

 يك متغير بين االذهاني است پژوهشمتغير وابسته . صورت مقايسه اي بين هردو جنس اجرا شد
كه با توجه به نگرش افراد به هرمتغير مستقل انگيزه ي آنان براي ورود به دانشگاه مشخص 

  .گردد مي
 وجود دارد كه  از مفاهيم انتزاعي به مفاهيم عيني تبديل 3 اين پژوهش شش متغير مستقلدر

 براي ساخت و سنجش هريك از متغيرهاي مستقل، مجموعه اي از گويه ها ،بدين منظور. شده اند
در مقايس پنج درجه (براساس ضوابط طيف ليكرت حداقل وحداكثر نمره . در نظر گرفته شده است

  .براي هريك از متغيرها مشخص گرديده است) اد تا خيلي كماز خيلي زي
 
 
 
 
  

                                                 
1- stratifed sampling  
2- depended variable  
3- independedvariable  
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  انگيزه اقتصادي
  .دست يابي به شغل ، كسب استقالل مالي ، كسب مهارت، بينش و نگاه اقتصادي

  
  انگيزه سياسي

 مشاركت بيشتر در امور سياسي ،  صاحب نظر شدن در امور سياسي ،كسب مشاغل حياتي و
  .حساس

  
   برتر1يكسب پايگاه اجتماع

، كسب محبوبيت بيشتر، دست يابي به منزلت باالتر، )مدرك گرايي(كسب مدارج علمي باالتر
  .كسب اعتبار و موقعيت اجتماعي بهتر

  
  تمايل به ازدواج

تر  عالقه به ازدواج دانشجويي،  وجود آزادي بيشتر براي انتخاب همسر، وجود گزينه هاي بيش
  . براي انتخاب همسربراي انتخاب همسر، باال رفتن آگاهي

  جاذبه محيط دانشگاه
كاهش نظارت خانواده، دور بودن از شهر محل زندگي، كسب تجارب جديد زندگي، افزايش 

  ارتباطات و تعامالت اجتماعي، باال رفتن سطح اعتماد به نفس
  

    كسب علم و دانش
  . عالقهرفع بي سوادي، باال بردن اطالعات و معلومات، كسب تخصص و مهارت علمي مورد

بت شد، سپس در دو بخش آمار توصيفي  ث18spssپس از جمع آوري در نرم افزار، داده ها 
 از پژوهشدر بخش استنباطي به بررسي شش فرضيه  .واستنباطي مورد تجزيه وتحليل قرار گرفتند

  .پرداخته شده است) مستقل (t آزمون راه
 
 
 
 
  

                                                 
1 -social status    
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  پژوهشيافته هاي 
  توصيف داده ها 

تر  ترين سن بيش  سال و بيش18ترين سن  افرادپرداخته شد كه كم  برسي سن در اين بخش به
  .  سال مي باشد4/21ميانگين سن دانشجويان برابر با . سال مي باشد) 25( از
  

  ميزان دانشجويان براساس استان محل زندگي شان - 2جدول
  

  منطقه
  

  استان
  

  فراواني
 

  درصد
 

  درصد تجمعي
  49,6 49,6  124 لرستان

  76,8 27,2  68 ايالم

  بومي

  88,8  12  30  خوزستان

  100  11,2  28  ساير  غيربومي

   جمع
250  

 
100  

 
-  

 به بررسي محل زندگي دانشجويان قبل از ورود به دانشگاه پرداخته شد كه در اين ،چنين هم    
راي  استان لرستان، ايالم و خوزستان كه استانهاي بومي شناخته شده اند و گزينه ساير ب3بخش 

 124برابر با ( درصد 49,6 نفر 250از مجموع. آناني است كه متعلق به اين سه استان نمي باشند
در )  نفر30برابر با ( درصد12در استان ايالم، )  نفر68برابر با( درصد 2/27در استان لرستان، ) نفر

ند با توجه به ارقام ها زندگي مي كرد در ساير استان)  نفر28برابر با ( درصد 2/11استان خوزستان و 
  . مي باشند) بومي( استان منطقه 3 درصد از دانشجويان متعلق به 8/88موجود 
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  آمار استنباطي
تري براي ادامه  انگيزه ي اقتصادي در بين دختران نسبت به پسران عامل مهم: فرضيه نخست

  .تحصيل مي باشد
نگيزه اقتصادي در  بين دانشجويان  گروه هاي مستقل براي مقايسه اtنتايج آزمون - 3جدول 

 دختر و پسر

      اختالف ميانگين درجه آزادي سطح معناداري
t  

     nگروهها    انحراف استاندارد
  ميانگين
  347/2    62/11        100پسران   

 
 

248                  0,000 
  

51/1             45/4  
  015/3     11/10      150دختران   

بين انگيزه اقتصادي ) =sig 000/0(باتوجه به نتايج بدست آمده از جدول باال تفاوت معناداري 
. تر است ميانگين انگيزه اي اقتصادي پسران نسبت به دختران بيش. پسران و دختران وجود دارد

  ..نشد  فرضيه يك تاييد،بنابراين
تري براي ادامه تحصيل  مل مهمانگيزه سياسي در بين دختران نسبت به پسران عا: فرضيه دوم

  .مي باشد
 گروههاي مستقل براي مقايسه انگيزه سياسي در بين دانشجويان دختر t نتايج آزمون-4 جدول

 و پسر

      اختالف ميانگين درجه آزادي   سطح معناداري
t  

     nگروهها    انحراف استاندارد
  ميانگين
  121/3    29/11        100پسران   

 
 

248                  0,034 
  

83/0             14/2  
  893/2     45/10      150دختران   

بين انگيزه سياسي ) =sig 034/0(باتوجه به نتايج بدست آمده از جدول باال تفاوت معناداري 
نسبت به دختران ) 29/11(ميانگين انگيزه اي سياسي پسران . پسران و دختران وجود دارد

  . تأييد گرديد  فرضيه دو،بنابراين. تر است يشب) 45/10(
 
 
 
  



84 مردان به دانشگاه مقايسه عوامل مؤثر در ورود زنان و

كسب پايگاه برتر در بين  دختران نسبت به پسران عامل مهمتري براي ادامه : فرضيه سوم
  .تحصيل مي باشد

 گروه هاي مستقل براي مقايسه كسب پايگاه برتر در بين دانشجويان tنتايج آزمون -5 جدول
 دختر و پسر

     اختالف ميانگين داريدرجه  آزادي   سطح معنا
t  

     nگروهها    انحراف استاندارد
  ميانگين
  347/2    24/9        100پسران   

 
 

248                   044/0 
  

76/0 -           
  015/3     01/10      150دختران     -02/2

بين انگيزه كسب ) =sig 044/0(باتوجه به نتايج بدست آمده از جدول باال تفاوت معناداري 
نسبت به دختران ) 24/9(ميانگين كسب پايگاه برتر پسران . پايگاه برتر پسران و دختران وجود دارد

  .  فرض سوم تأييد گرديد،بنابراين. كمتر است) 01/10(
  

تمايل به ازدواج در بين  دختران نسبت به پسران عامل مهمتري براي : فرضيه چهارم
  .شدادامه تحصيل مي با

 گروه هاي مستقل براي مقايسه تمايل به ازدواج در  بين دانشجويان tنتايج آزمون - 6 جدول
 دختر و پسر

     اختالف ميانگين درجه  آزادي   سطح معناداري
t  

     nگروهها    انحراف استاندارد
  ميانگين

  135/4    71/10        100پسران   
 

 
248                  000/0 

  
82/3-           
  276/4     53/14      150دختران     -23/4

بين تمايل به ازدواج ) =sig 000/0(باتوجه به نتايج بدست آمده از جدول باال تفاوت معناداري 
) 53/14(نسبت به دختران ) 71/10(ميانگين تمايل به ازدواج پسران . پسران و دختران وجود دارد

  .  رد و فرضيه چهارم تأييد گرديد0Hض  فر،بنابراين. كمتر است
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تري  جاذبه و كشش محيط دانشگاه در بين  دختران نسبت به پسران عامل مهم: فرضيه پنجم
  .براي ادامه تحصيل مي باشد

 گروه هاي مستقل براي مقايسه جاذبه محيط دانشگاه در  بين t نتايج آزمون- 7جدول 
 دانشجويان دختر و پسر

      اختالف ميانگين طح معناداريدرجه  آزادي   س
t  

     nگروه ها    انحراف استاندارد
  ميانگين
  331/4    37/17        100پسران   

 
 

248                  014/0 
  

43/1-            
  934/4     8/18      150دختران     -35/2

جاذبه و كشش ) =sig 014/0 (باتوجه به نتايج بدست آمده از جدول باال تفاوت معناداري
ميانگين جاذبه و كشش محيط پسران . محيط دانشگاه در بين دانشجويان پسر و دختر وجود دارد

  . بنابراين  فرضيه پنجم تأييد گرديد. كمتر است) 01/10(نسبت به دختران ) 24/9(
  

 ادامه تري براي كسب علم و دانش در بين دختران نسبت به پسران عامل مهم: فرضيه ششم
  .تحصيل مي باشد

دانش در بين دانشجويان   گروههاي مستقل براي مقايسه كسب علم وt نتايج آزمون- 8جدول 
 دختر و پسر

      اختالف ميانگين درجه آزادي   سطح معناداري
t  

     nگروهها    انحراف استاندارد
  ميانگين

  081/3    73/9        100ان   پسر
 

 
248                 65/0 

  
73/1-            
  036/3     45/10      150دختران     -23/4

بين انگيزه كسب ) =sig 65/0(باتوجه به نتايج به دست آمده از جدول باال تفاوت معناداري 
  . ششم تاييد نگرديديه  فرض،بنابراين. پايگاه برتر پسران و دختران وجود ندارد

  
  بحث و نتيجه گيري

 دختران در دانشگاه يكي از مسائل بسيار مهمي است كه اخير باعث جلب توجه و افزايش قبولي
به همين خاطر بررسي انگيزه دختران ازورود به .  نظام شده استگوناگونوالن ئدغدغه خاطر مس
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، چه انگيزه ها ي در ورود دختران به پژوهشهدف نهايي .  قرار گرفتپژوهشدانشگاه موضوع 
  .:دانشگاه مؤثرند

هاي نخبه پرور به اماكني همگاني  در قرن بيستم، دانشگاه ها به تدريج از نظام:  نخستيهفرض
. ترين مراكز تأمين و تخصص و مهارت براي بازار كار در آمده اند تغيير ماهيت داده اند و به عمده

اين تحول اساسي موجب برجسته شدن بعد اقتصادي دانشگاه ها هم باي دولت و هم باي مردم 
انگيزه ي اقتصادي بدون شك در جامعه كنوني براي هركس ) mohamadi & taremi( است شده

با توجه ميانگين بدست آمده انگيزه اقتصادي براي پسران مهمتري براي ادامه . اهميت فراوني دارد
 national( همسو با نتايج سازمان ملي جوانان پژوهشنتايج به دست آمده از اين . تحصيل مي باشد

youth agency, 2001( آدامز ،)adams, 1997(نولند ،)noland, 1997( كانتون ،)canton, 2001( كه
  .مي باشد. عوامل و انگيزه هاي اقتصادي را در ورود جوانان به دانشگاه مؤثر مي داند

هاي   يكي از مسائل اساسي در جامعه افزايش ميزان مشاركت زنان در فعاليت:رضيه دومف
 به حضور در محافل، انجمن ها و سازمان هاي دولتي و غير دولتي و فعال بودن تمايل. سياسي است

تغيير اساسي . وليت پذيري در آن ها، مي تواند حضور هر چه فعال تر زنان را موجب مي شودئو مس
هاي حياتي و كالن  در نوع نگرش و آگاهي دختران به وجود آمده كه مي توانند در سياست و نقش

 اما باتوجه ،اين تغيير نگرش به وسيله ي تحصيل در دانشگاه رخ دهد. داشته باشندجامعه مشاركت 
. تري براي ادامه تحصيل مي باشد به نتايج بدست آمده انگيزه هاي سياسي براي پسران  عامل مهم

كه براي دختران )naqavi, 2002(، نقوي )safari,2006( سفيري پژوهشنتيجه به دست آمده با 
  . عاملي در ورود به دانشگاه نمي باشد همسو استانگيزه سياسي

با توجه به ساختار و فرهنگ جامعه در غرب كشور هنوز زمينه و باور مورد نياز براي شركت    
  .دختران در فعاليت هاي اقتصادي و سياسي شكل نگرفته است

از . دباش  كسب پايگاه برتر براي دختران عامل مهمتري براي ادامه تحصيل مي:فرضيه سوم
 ،باشد ترين كاركردهاي دانشگاه تغيير جايگاه و موقعيت اجتماعي افراد مي جاي كه يكي از مهم آن

در تمامي اقوام و گروههاي اجتماعي، براي كساني كه مدارج عالي را طي نموده اند احترام قائل اند 
ين كاركرد دانشگاه ا. باشند و افراد تحصيل كرده داراي شأن و منزلت باالي درنزد عامه مردم مي

ترين پيامد اين كاركرد باال رفتن  شايد مهم. سبب افزايش ورود دختران به دانشگاه گرديده است
دست آمده با  نتايج بانتظارات و توقعات بيش از حد تحصيل كرده ها از افراد جامعه مي باشد

ي و ، محمد)fatehi& 2009(، فاتحي و همكاران )maleki, 2010(ملكي هاي  پژوهش
در . همسو است) naqavi, 2002(نقوي) mohamadi& taremi, 2005( ،)vdadhyer, 2001(طارمي
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انگيزه منزلت ) smith, 1996(و اسميت ) Anderson, 1998( خارجي اندرسون هاي پژوهش
  .باشد مياجتماعي عامل مؤثري در ورود جوانان به دانشگاه است، همسو 

ترين انگيزه ي دختران براي ورود به دانشگاه   مهموهشپژ با توجه به نتايج :فرضيه چهارم
در . باشد مي) هم شيعه و هم سني(ازدواج يك امر مقدس در جامعه ي ما . .انگيزه ي ازدواج است

نحوه انتخاب همسر با ميزان . جامعه ايراني تشكيل نهاد خانواده داراي اهميت بسيار زيادي است
 هين معني كه شيوه انتخاب با افزايش سطح تحصيالت از شيوبد. تحصيالت دختران رابطه وجود داد

نتايج بدست آمده با . تبديل مي شود) مستقل(به انتخاب آزاد يا » دخالت والدين و اطرافيان«
  .همسو است) safari,2006(و ) fatehi& 2009(، فاتحي و همكاران )maleki, 2010( ملكي پژوهش

يژگي و جاذبه هاي خاص اش زمينه حضور دختران را  محيط دانشگاه به خاطر و:فرضيه پنجم
ديگر اعضاي خانواده مي   از ورود به دانشگاه تحت كنترل والدين وپيشدختران . فراهم آورده است

محيط دانشگاه . تر تحت نظارت باشند ها براي آنكه آزادي خاصي را به دست آورند و كم باشند و آن
رت خانواده، افزايش ارتباطات و تعامالت اجتماعي، افزايش با فراهم آوردن شرايطي چون كاهش نظا

جاذبه و كشش دانشگاه براي . انگيزه ي موثر در ورود دختران به دانشگاه است...اعتماد به نفس و
 ملكي هاي پژوهشنتايج به دست آمده با . دختران عامل مهمتري براي ورود به دانشگاه است

)maleki, 2010( فاتحي و همكاران ،)fatehi& 2009(محمدي و طارمي ،)mohamadi& taremi, 

  .همسو است) adams, 1997(، آدامز )Anderson, 1998( خارجي اندرسون پژوهش هايدر ) 2005
.  بين دختران و پسران در كسب علم و دانش هيچ تفاوت معناداري وجود ندارد:فرضيه ششم

 به تخصص و مهارت، كسب علم و دانش در با توجه به اهميت مدرك گرايي در جامعه و بهاء ندادن
افزايش مدرك گرايي و كاهش : ترين پيامد اين مقوله مهم. جامعه از اهميت خاصي برخوردار نيست

يك فاجعه بزرگ در نظام آموزشي، به جاي توجه به كسب علم و .تخصص و كارايي در جامعه باشد
كسي به خاطر كسب علم و دانش پا به تر  ترين توجه به آن مي شود، به همين دليل كم دانش كم

 و شرايط پژوهشنتايج به دست آمده از اين فرضيه به دليل مقايسه اي بودن . دانشگاه مي گذارد
  . همسو نمي باشدپيشين هاي پژوهشخاص جامعه ايران با هيچ يك از 

آگاهي، باال رفتن : توان گفت با وجود پيامدهاي مختلف براي ورود به دانشگاه  مي،در نهايت
افزايش بي رويه و بيش از حد حصر آزادي، باال رفتن سطح توقعات، افزايش تحصيل كرده هاي 

انگيزه ي ورود دختران به دانشگاه  تابعي از انگيزه و ... بدون مهارت و دانش، افزايش سن ازدواج و
  .نيت هاي فردي و ساختار جامعه مي باشد

يدن به اهداف و خواسته هاي خود دست به دختران به عنوان كنشگراني معقول براي رس
  .انتخاب مي زنند كه با توجه به شرايط مختلف جامعه هدف خود را تعيين مي كند
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با توجه به قوانين و . ساختار جامعه در به وجود آمدن چنين شرايطي نقش بسيار مهمي دارد
) به ويژه در غرب كشور(هارسوم ايراني كه نان آور خانواده مرد است و شرايط اقتصادي بر دوش آن 

مردها براي به دست آوردن شغل به كار آزاد و ) دولتي(و با توجه به كمبود شغل سازماني. است
 ساختار جامعه زمينه را براي ورود دختران به دانشگاه فراهم ،در نهايت. تجارت روي مي آورند

 .كند مي
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