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چکیده
اقداه :بررسی مسئولیتپذیری اجتماعی و خود انضباطی نسل جوان به دلیل اهمیلت آنهلا در
تعیین نیروی فعال و آینده سازان جامعه ،ضروری است .لذا هلدف اصللی پلژوهش حاضلر نقلش
ادراک نابرابری جنسیتی خود انضباطی و مسلئولیتپلذیری اجتملاعی در پلیشبینلی پیشلرفت
تحصیلی دانشجویان دختر دانشگاههای تهران بود.
روش :این تحقیق بر حسب هدف کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری دادههلا ،توصلیفی از نلوع
همبستگی است .جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان دختر دانشگاههلای تهلران در سلال
تحصیلی  7361-61بود .نمونه پژوهش  319نفر از دانشلجویان دختلر دانشلگاه تهلران بلود کله
بهصورت خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند .برای جمعآوری اطالعات از پرسلش نامله ادراک
نابرابری جنسیتی خلوشرو و همکلاران ،پرسشلنامۀ خلود انضلباطی زنلد کریملی و پرسشلنامه
مسئولیتپذیری سروش استفاده شد .دادههای جمعآوری شده با اسلتفاده از ضلریب همبسلتگی
پیرسون و رگرسیون چندمتغیری به روش گام به گام مورد تحلیل آماری قرار گرفتند.
ها مهها :نتایج ضریب همبستگی نشان داد که بین ادراک نلابرابری جنسلیتی ،خلود انضلباطی و
مسئولیتپذیری با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر رابطه مثبت وجود دارد ( .)P≥997نتلایج
رگرسیون چندمتغیری به شیوه گام به گام نشان داد که  30درصد از واریانس پیشرفت تحصلیلی
دانشجویان دختر توسط ادراک نابرابری جنسیتی ،خود انضباطی و مسئولیتپذیری تبیلین ملی-
شود.
نمیجهگیمی :نتیجه پژوهش رابطه بین ادارک نابرابری جنسلیتی ،خلود انضلباطی و مسلئولیت-
پذیری دانشجویان دختر با پیشرفت تحصیلی تایید میکند .بنابراین طرحریزی مطالعلات کملی و
کیفی بیشتر جهت ارتقای پیشرفت تحصیلی دانشلجویان دختلر ،بلا توجله بله نقلش جنسلیتی،
اجتماعی ،فرهنگی -آموزشی ،سیاسی و اقتصادی آنان در جامعه ،توصیه میشود.
کلاات کلیدی :ادراک نابرابری جنسیتی ،خود انضباطی ،مسئولیتپلذیری اجتملاعی ،پیشلرفت
تحصیلی ،دانشجویان.

 .7استادیار پژوهشکده زنان ،دانشگاه الزهرا ،تهران ،ایران
* نویسنده مسئولm.moosivand@alzahra.ac.ir :
 9دکترای تخصصی روانشناسی عمومی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران.
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Abstract
Introduction: It is necessary to study the social responsibility and
self-discipline of the young generation because of their importance
in determining the active force and future makers of society.
Therefore, the main purpose of this study was the role of
perception of gender inequality, self-discipline, and social
responsibility in predicting the academic achievement of female
students in Tehran universities.
Method: This research is a descriptive correlational study based
on the applied purpose and based on the data collection method.
The statistical population of this study was all female students of
Tehran universities in the academic year 1397-98. The research
sample was 384 female students of the University of Tehran who
were selected in multi-stage clusters. For data collection, the
questionnaire of perception of gender inequality Khosrow et al.,
Zand Karimi self-disciplinary questionnaire, and Soroush
responsibility questionnaire were used. The collected data were
statistically analyzed using the Pearson correlation coefficient and
multivariate regression.
Results: The results of the correlation coefficient showed that
there is a positive relationship between the perception of gender
inequality, self-discipline, and responsibility with the academic
achievement of female students (P≥001). The results of stepwise
multivariate regression showed that 35% of the variance of female
students' academic achievement is explained by perceptions of
gender inequality, self-discipline, and responsibility.
Conclusion: planning more quantitative and qualitative studies to
promote the academic achievement of female students, considering
their gender, social, cultural-educational, political, and economic
role in society, is recommended.
Keywords: Perception of Gender Inequality, Self-Discipline,
Social Responsibility, Academic Achievement, Students.
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مقدمه
آموزش و پرورش در جوامع امروزی با کارکردهای متنوع و متعردد ،مسرئولیت بزرگري را بررای
تحقق اهداف فردی و اجتمراعي برر عهرده گرفتره اسرت و بهتررین فرصرت بررای شرکوفایي
استعدادهای انسان محسوب مي شود؛ در واقع ،کلید توسعه و نقطۀ آغاز حرکت به سروی رشرد و
توسعۀ همه جانبه و پایدار ،سرمایه گااری در آموزش عمرومي و توجره بره کیفیرت برونردادهای
آموزشي است (شیه .) 4112 ،1بدین منظور تالش برای کسب اطمینران از کیفیرت برنامرههرای
آموزشي ارائه شده در مدارس و ارزشیابي بروندادهای آموزشي از جمله پیشرفت تحصیلي اهمیت
فراواني دارد (یو و مک لیان4113 ،4؛ راتناسباپاتي .) 4141 ،3بنابراین ،برای کمک به بهبود ،رشد
و اثربنشي آموزش مدارس باید قوتها و ضع های سیستم های آموزشي در سطح خرد و کالن
مشنص شوند (لئرو ،گرایو و پینرگ .)4113 ،2موفق یرت و پیشررفت تحصریلي دانرشآمروزان و
دانشجویان هر جامعه نشان دهنده موفقیت نظام آموزشي درزمینۀ هدفیرابي و توجره بره رفرع
نیازهای فردی آن جامعه است (بیگر 5و همکاران .) 4115 ،وقتي در نظرام آموزشري ،مشرکالتي
همچون افت تحصیلي و عملکرد تحصیلي ضعی رُخ ميدهرد ،از عوامرل انگیزشري ،شرناختي،
شنصیتي و محیطي متعددی ،به عنوان علرل ایرن عملکررد ضرعی یراد مريشرود (مرارنگو 6و
همکاران ،) 4112 ،از بین این عوامل پیشرفت تحصیلي یکي از مهمترین عاملهای برانگیزاننده
اهداف فردی در آموزش است (گلر 1و همکاران.)4112 ،
بررسي اهداف که دانشآموزان برای موقعیتهای تحصیلي خود تدوین ميکنند نهتنهرا مري-
تواند بر پیشرفت تحصیلي دانشآموزان ،بلکه حتي ميتواند سالمت روان ،انعطرافپرایری ،تراب-
آوری ،سازگاری و مسئولیتپایری فردی و اجتماعي آنها را نیز تحت تأثیر قرار دهد (لي ،هرلود و
یو .)4116 ،2همچنین یکي از اهداف و وظای مهم آموزشوپرورش ایجاد زمینه برای رشد همره
جانبه فرد و تربیت انسان های سرالم ،کارآمرد و مسرئو بررای ایفرای نقرش در زنردگي فرردی و
اجتماعي است (برایان ،گات ،وود ،گیم هار ،چیو داوید4112 ،3؛ آ سابي ،آ زبیدی ،آ  -هارتي و
کاظم .)4116 ،11تعامل مؤثر با دیگران نیازمند مجموعهای از مهارتها است که در صورت تسرلط
بر آنها ،ميتواند منجر به شکلگیری مسئولیتپایری 11شود .مسئولیتپایری از مفاهیم مهرم در
حوزهی روانشناسي تربیتي است که در سا های اخیر توجه زیادی را بره خرود جلرب کررده اسرت
1. Shih
2. Yu & McLellan
3. Rathnasabapathy
4. Liu, Gao & Ping
5. Begeer
6. Marengo
7. Geller
8. Lee, Herold & Yu
9. Brian, Galla, Wood, Kim Har & Chiu David
10. Al-Syabi, Al-Zubaidi, Al-Harthy & Kazem
11. Responsibility
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(لنزی ،وینو ،سانتینلو ،ناتیون و وویکات .)4112 ،1آپایدین و ارکران ،)4114( 4مسرئولیتپرایری را
ارزشي گرانبها که بر دموکراسي و جامعۀ دموکراتیک تأثیر ميگراارد ،معرفري مريکنرد .همچنرین
نتایج تحقیقات انجام شده نشان ميدهند که وجود مسئولیتپایری در افراد ،مريتوانرد در ارتقرای
امنیت اجتماعي (نگویان ،هونگ و لو ،)4113 ،3بهبود عملکردهای اجتماعي و کسب موفقیتهرای
تحصیلي آن ها ،ارتقای سطح سالمت رواني و عزت نفس افراد و خود شکوفایي آنهرا مرؤثر واقرع
شود (اسکارتي و همکاران4111 ،2؛ سیلوا جوینر 5و همکاران .)4112 ،مسئولیتپرایری فرردی بره
معنای آن است که فرد خود را نسبت به خود و موقعیتي که در آن قرار گرفته و همچنین نیازهرا و
بهروزی دیگران مسئو بداند (مک گراد و وایتي .)4111 ،6همچنین نترایج مطالعره زارع و محمرد
زاده ( )1332با عنوان نقش واسطهای مسئولیتپایری در رابطه با عملکرد خانواده و خودکارآمردی
دانشجویان دختر نشان داد که خودکارآمدی تحصیلي پیشبیني کنندهی مثبت و معنيدار عملکررد
خانواده و مسئولیتپایری دانشجویان بود .همچنین مسئولیتپایری با کنتر خودکارآمدی ،پیش-
بیني کنندهی مثبت و معنيدار عملکرد خانواده دانشجویان بود .و مسئولیتپایری نقش واسرطهای
در ارتباط بین خودکارآمدی و عملکرد خانواده دارد .نترایج مطالعره بررادی )4141( 1حراکي از ایرن
است که مسئولیتپایری یکي از عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلي دانشجویان است.
2
از جمله متغیرهای که ميتواند بر پیشرفت تحصیلي دانشجویان مرؤثر باشرد خرود انضرباطي
است .خود انضباطي به معنای توانایي انجام کار درست است ،حتي زماني که هیچ شاهدی حضرور
ندارد یا پیامد اشتباه در انجام آن کار مورد توجه و اهمیت کسي قرار نميگیرد (دیکشرنری آنالیرن
کمبریج .)4116 ،3این امر زماني روی ميدهد که خودآگاهي فرد انجام کاری را به وی القا ميکند
و شنص خود را موظ به انجام آن ميداند (پاپالیا 11و همکاران4116 ،؛ بره نقرل از گوربرانوس،
گاپنیکس و گاگوت .)4116 ،11همچنین طبق نظر پاولینا )4112( 14خود انضرباطي ،توانرایي انجرام
کار بدون توجه به سطح هیجاني است .همچنین خود انضباطي هرگز به معنای تنبیه و محرومیرت
نیست ،بلکه بهعنوان راهي برای بهبود زندگي است و افزایش مهارت در خودکنترلي و کار گروهي
است که موجب سوق دادن افراد بهسروی کمرا و دسرتیابي بره سررافرازی مريشرود (فرانرک و

1. Lenzi, Vieno, Santinello, Nation & Voight
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3. Nguyen, Hoang & Luu
4. Escarti et al
5. Silva Junio
6. McGrath & Whitty
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8. Self-regulation
9. Cambridge Dictionaries Online
10. Papalia
11. Gorbunovs, Kapenieks & Cakula
12. Povlina
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گروهان .)4112 ،1زند کریمي و یزدی ( )1331خود انضباطي را دارای چهار سرطح مريداننرد-1 .
سطح غیراخالقي :افرادی که در سطح غیراخالقي خود انضباطي قرار دارند ،قادر به ایجراد تعامرل
مثبت نیستند و چون روی تکانههای خود ،کنترلي مناسب ندارند قادر بره فرونشراندن تکانرههرای
منفي و به تأخیر انداختن لات هم نیستند (کاستل نیک ،استین ،وایرن و سودرمان1332 ،4؛ ایروانز،
فولر-رو و دوان -4 ،)4114 ،3سطح چسبندگي به قوانین :2افراد در این سطح از خرود انضرباطي،
انتظارت یا قوانین را برای دریافت پاداش یا اجتناب از تنبیه اجرا ميکننرد .چسربندگي بره قروانین
سطحي ترین سطح در خود انضباطي است .این سطح رفتار ،کامالً خدمت بره خرود اسرت و نشران
دهنده توجه خیلي کم به خشنودی دیگران است (هافمن1366 ،5؛ هاگر و همیلترون-3 ،)4113 ،6
سطح هویتیابي :1در سطح هویتیابي ،فرد نگرش و ارزشهای افراد مهم را در زندگي خود تقلید
ميکند و تنها به این جهت از قوانین پیروی ميکند که مورد توجه فرد یا افرادی باشرد کره توجره
آنها برای وی مهم است .در واقع ميتوان گفت ارزشها و نگرشهای دیگران بررای فررد مهرم
ميشوند؛ و سطح درونسازی :2درونسازی پیشرفتهترین سطح در خود انضباطي است .زماني کره
افراد قوانین و ارزشها را بهمنزلۀ انشعابات منطقي باورها و ارزشهای فردی خود اجررا مريکننرد،
این قوانین را درونسازی کردهاند (هافمن1311 ،؛ هافمن و همکاران .)4112 ،فرهمند ،حسینیان و
یزدی ( )1333در پژوهش با هدف بررسي رابطه خرود-انضرباطي و سربکهرای فرزنردپروری برا
پیشرفت تحصیلي دانشآموزان دبیرستاني شهر کرمانشاه نشان دادند سهم خود انضباطي نسبت به
سبک فرزندپروری مقتدرانه در تبیین واریانس پیشرفت تحصیلي باتتر است و درکل  42/1درصرد
از واریانس پیشرفت تحصیلي را تبیین ميکند .بینور و سادت )4111( 3اُبراین ،مک نمرارا ،اُهرارد و
براوان )4113( 11در چندین فراتحلیل با هدف تأثیر راهبردهای خود انضباطي بر پیشرفت تحصیلي
نتایج نشان داد که اندازه اثر راهبردهای خرود انضرباطي دارای ترأثیر بسریار بزرگري برر پیشررفت
تحصیلي دارند .اندازه اثر برابر با ( )d=1/253بود .اوزیگانو )4112( 11در مطالعهای برا هردف خرود
انضباطي ،مؤلفهها ،سطو و مد ها نشران داد کره دانشرجویاني کره دارای سرطو براتیي خرود
انضباطي دارند و از مؤلفهای مثبت بیشتری برخوردارند دارای انگیرزه و عملکررد پیشررفت براتیي
هستند و بین سطو خود انضباطي با راهبردهای یادگیری ،اشتیاق تحصیلي و پیشررفت تحصریلي
رابطه وجود دارد .نتایج مطالعه مونوا و گاتان )4141( 14نشان ميدهد که خود انضباطي برا هروش
1. Franck & Krohn
2. Kostelnik
3. Evans, Fuller-Rowell & Doan
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هیجاني ،انگیزه پیشرفت و مسئولیتپایری دانشآموزان مقطع متوسطه رابطه وجرود دارد .و خرود
انضباطي  24درصد از واریانس هوش هیجاني و مسئولیتپایری را پیشبیني ميکند.
جنسیت یک واژه اجتماعي است که نهفقط از طریق تفاوتهای بیولوژیکي ،بلکه برهوسریله هنجارهرا و
استانداردهای ما از زنانگي و مردانگي به وجود ميآید .مفهوم جنسیت از گاشته ترا حرا از طریرق گفتمران،
علوم پزشکي و اجتماعي به شکل نابرابری جنسیتي بر روی جسم و رو زنران حرک شرده اسرت (کنرراد و
بارک .)4111 ،1از لحاظ تاریني ،پسران اولویتهای آموزشي بیشتر از دختران داشته و فرصتها و مشروق-
های بسیاری را برای موفقیت تحصیلي دریافت ميکنند (ویر -هایترارو .)4113 ،4اگرچره تنروع جنسریت در
دانشگاه وجود دارد ،پسران بهطورکلي موفقیتهای کمتری در سیستم آموزش کشورهای توسعه یافته دارنرد
(اوراسیدا .)4111 ،3از طرفي زنان یا به دلیل انگیزه باتتر و یا بره دلیرل سرلطهپرایری جنسریتي در آزمرون
مهارتهای تحصیلي ،نمرات باتتری را نسبت بره مرردان کسرب مريکننرد (تورسینسرکیت ،بالسریناس و
مرکیز .)4115 ،2پژوهشهای بسیاری ترأثیر کلیشرههرای جنسریتي را بنصروص در پیشررفت و انگیرزش
تحصیلي زنان و دختران نشان داده است (تسای ،اسمیت و هوسر .)4112 ،5این قضیه این حس را القا مري-
کند که برتری مرد در جامعه بهعنوان یک کل و بهطور گسترده به رسمیت شرناخته شرده اسرت (هاسرمن،
تیسون و زهیدی .)4111 ،6نابرابری جنسیتي به درجات منتل در طو زمان و همه کشورها وجرود داشرته
و از کهنترین پدیدههای جامعه بشری است (صندوق توسعه ملرل متحرد .)4112 ،1در بسریاری از جوامرع،
زنان نسبت به مردان فرصتهای آموزشي کمتری دارند .روابرط نراموزون در قردرت ،دسترسري آنران را بره
منابع مالي ،اشتغا  ،آموزش محدود ميکند (کي4112 ،2؛ بره نقرل از سرادات کرسروی و صردوقي.)1333 ،
ابعاد نابرابری بهطور گسترده شامل حقوقي ،سیاسي ،اجتماعي ،اقتصادی و آموزشري اسرت (ادلمرن.)4112 ،3
اشکا منتل نابرابری اغلب متقابل همدیگر را تقویرت مريکننرد (هران ،جانمرات ،هوسرکینز و گررین،11
 .)4114نابرابری جنسیتي ميتواند در سطو زیرادی ماننرد آمروزش ،اسرتندام ،سیاسرت و حقروقي اعمرا
شود(شیهان .)4114 ،11کربالیي و کرمي ( )1332در مطالعهای نشان دادند کره ترابآوری و طرر وارههرای
جنسیتي برا خودکارآمردی رابطرۀ مثبرت و معنرادار دارنرد ،و متغیرر رویردادهای تبعریکآمیرز جنسریتي برا
خودکارآمدی رابطه منفي و معناداری داشت .متغیرهای تابآوری ،رویدادهای تبعیکآمیز جنسریتي در طرو
زندگي و طر واره نقش جنسیتي مردانه در مجموع قادر به پیشبینري  31درصرد از واریرانس خودکارآمردی
1. Conrad & Barke
2. Weaver-Hightower
3. EACEA/Eurydice
4. Turcinskait, Balciunas & Merkys
5. Tsai, Smith & Hauser
6. Hausmann, Tyson & Zahidi
)7. United Nations Development Programme (UNDP
8. Kaye
9. Adelman
10. Han, Janmaat, Hoskins & Green
11. Sheehan

146

هایروانشناسیاجتماعی،شماره سیونهم،پاییز9911


پژوهش

بودند .نتایج مطالعات هاو ،تلور و پروپر )4113( 1نشان ميدهد که نابرابریهای اجتماعي و اقتصرادی ترأثیر
زیادی در پیشرفت تحصیلي اعم از ریاضیات و زبان انگلیسي دارد .همچنرین نترایج تحقیقرات در خصروص
عملکرد تحصیلي کماکان مؤید تفاوتهای جنسیتي است .خوشرو ،کیامنش و بهرامي ( )1336در مطالعره-
ای با هدف رابطه مؤلفههای نابرابری جنسیتي با انگیزش تحصیلي زنان دریافتند که برین کرل مؤلفرههرای
نابرابری جنسیتي با انگیزش تحصیلي ارتباط مثبت وجود داشت و برا افرزایش نرابرابری جنسریتي ،انگیرزش
افزایش ميیافت .همبستگي بین نابرابری آموزشي ،اقتصادی ،حقوقي و سیاسي با انگیزش تحصیلي معنري-
دار بود .محمدی درویش وند و صلیبي ( )1335در مطالعهای نشان دادند دانرشآمروزاني کره دارای جهرت-
گیری تسلط (گرایشي یا اجتنابي) بودند احساس تعلق و تعهد دروني بیشتری در مسئولیتپایری در مقایسره
با دیگر دانشآموزان با جهتگیریهای هدف دیگر بود .همچنین یافترههرا نشران داد برین میرانگینهرای
هوش معنوی دانشآموزاني که جهتگیری هدف غالب آنها «تسلط گرایشي» است با دانشآمروزاني کره
دارای جهتگیری «عملکرد گرایشي» هستند ،تفاوت معنيداری وجود دارد ،بهطوری کره میرانگین نمررات
هوش معنوی آزمودنيهای «تسلط گرایشي» باتتر از دانشآموزان «عملکررد گرایشري» اسرت .همچنرین
دانش آموزان تسلط اجتنابي ،نسبت به دانشآموزان دارای عملکرد گرایشي و عملکررد اجتنرابي ،از میرانگین
هوش معنوی باتتری برخوردارند .نتایج پژوهش تسای و همکاران ( )4112نشا ميدهد که ادراک نرابرابری
جنسیتي توسط دانشآموزان دختر یکي از عوامل تأثیرگاار منفي بر روی پیشرفت و اشتیاق تحصیلي است.
با توجه به آنچه گفته شد و با توجه به اهمیت سازههرای ادراک جنسریتي ،خرود انضرباطي و
مسئولیتپایری اجتماعي به عنوان متغیرهای مؤثر در پیشررفت تحصریلي دانشرجویان و عملکررد
تحصیلي آنها (حکمي و خاقان فرد)1336 ،؛ و با عنایت به خرألهرای پژوهشري در ایرن زمینره و
استفاده از نتایج این پژوهش در زمینۀ آموزشي از ضرورتهای مهم ایرن مطالعره اسرت .از سروی
دیگر ،با توجه به گستردگي جمعیت دانشجویان کشور ،اهمیت مفراهیم بنیرادی خرود انضرباطي و
مؤلفههای مسئولیتپایری (تعهد دروني ،تعهد بیروني و عزتنفس) در پیشرفت علمي و اقتصرادی
کشور و تحقیقات اندک در زمینۀ نقش ادراک جنسیتي ،خود انضباطي و مسئولیتپایری اجتماعي
در پیشبیني مسئولیتپایری فردی و اجتماعي دانشجویان و اینکه در کشور ما کمترر بره بررسري
عوامل زمینهساز و مؤثر در پیشرفت تحصیلي دانشجویان پرداخته شده اسرت و قابلیرتهرای ایرن
پژوهشها در درک عمیق پدیدهها ،از جمله ضرورتهای دیگر این پرژوهش اسرت .بنرابراین ایرن
پژوهش با هدف نقش ادراک جنسیتي خود انضباطي و مسئولیتپرایری اجتمراعي در پریشبینري
پیشرفت تحصیلي دانشجویان دختر دانشگاههای تهران انجام گرفت.

1. Howe, Lawlor & Propper
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روش
روش پژوهش توصیفي از نوع همبستگي است .جامعه آماری این پژوهش حاضر ،شامل کلیره دانشرجویان
دختر دانشگاههای تهران در سا تحصیلي  1331-32بود .نمونه پژوهش  322نفر از دانشجویان دانشگاه-
های تهران بودند که به روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتناب شدند .بدینصرورت کره پرس از
هماهنگي با دانشگاههای تهران ،الزهرا و عالمه طباطبایي و دریافت مجوزهای تزم ،در ابتدا از هر دانشگاه
 2دانشکده ادبیات ،علوم تربیتي و روانشناسي ،فني و مهندسي و علوم اجتماعي و اقتصادی انتناب شردند
(جمعاً  14دانشکده) ،سپس از هر دانشکده نیز  4کالس بهصورت تصادفي انتناب شردند ( )14×4=42کره
مجموعاً  42کالس انتناب شد سپس از هر کالس نیز  41نفر دانشجوی دختر بهصورت تصادفي انتناب
شدند .در مورد انتناب نمونه ميتوان گفت با توجه به جدو مورگان و مورجسي بر حسرب جامعره معلروم
برای  N=1,262,123حجم نمونه باید  322نفر باشد لاا در این پژوهش برا توجره بره جردو مورگران و
مورجسي  322دانشجوی دختر وارد مطالعه شدند .در فرآیند اجرایي پژوهش در ابتدا؛  .1پژوهشگر خود را به
واحدهای پژوهش معرفي و در مورد اهداف پژوهش توضیحاتي ارائه نمود .4 ،به واحدهای پرژوهش جهرت
محرمانه ماندن اطالعات شنصي اطمینان داده شد ،عقاید ،فرهنگ ،ماهب و  ...واحدهای مرورد پرژوهش
محترم شمرده شد .2 ،بر آزاد بودن واحدهای مورد پژوهش جهت حضور در ادامه پرژوهش تأکیرد شرد.5 ،
حریم شنصي آزمودنيها حفظ شد و به آنها در خصوص محرمانه بودن اطالعات اطمینان داده شد .6 ،در
ثبت اطالعات و آمار بهدستآمده از پژوهش در زمان جمعآوری اطالعات و تجزیهوتحلیل آنها و اسرتفاده
از منابع دقت و امانتداری عملي به عمل آمد .با توجه بره اینکره در تحقیقرات همبسرتگي حرداقل نمونره
بایستي  31تا  51نفر باشد (دتور ،)1331 ،اما در این تحقیق به خراطر افرزایش اعتبرار بیرونري  211نفرر
به عنوان نمونه تحقیق انتناب شدند .که پس از جمعآوری دادهها و حاف دادههرای بردون پاسرخ و پررت
تعداد  321پرسشنامه وارد تحلیل شدند .برای جمعآوری دادهها از ابزارهای زیر اسرتفاده شرد .مرالکهرای
ورود به مطالعه نیز شامل دانشجو بودن ،دامنه سني  41تا  35سا  ،امضراء رضرایتنامره آگاهانره ،داشرتن
سالمت جسماني و روانشناختي .مالکهای خروج نیز شامل عدم تمایل برای شرکت در پژوهش و سرابقه
مصرف مواد بود.
ابزارهای پژوهش
الف) پرسشنامه مسئولیتپذیری فردی -اجتماعی سروش :پرسشنامه مسئولیتپایری توسرط
سروش ( )1331ساخته شده است .تزم به ذکر است که سروش ( )1331با ترکیب مقیاس مسئولیتپایری
مرگلر ( )4111و مقیاس مسئولیتپایری لي ،رایرت ،روکاوینرا و پیکرینرگ )4112( 1و برا اسرتفاده از روش
تحلیل عاملي به یک مقیاس  41سؤالي دست یافت که  11گویه آن مسئولیتپایری فردی و  11گویره آن
مسئولیتپایری اجتماعي را اندازه ميگیرد .پاسخدهي به این مقیاس بر اسراس مقیراس لیکررت از کرامالً
منال ( )1تا کامالً موافق ( )5است و نمرهگااری سؤاتت  11 ،3 ،2 ،1و  11بهصورت معکوس انجام مي-
شود .در تحقیق سروش ( )1331نتایج حاکي از وجود دو عامل کلي در مقیراس برود .هررر چنررد ،پرس از
1. Li, Wright, Rukavina & Pickering
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انجام تحلیرل عراملي تأییردی وجرود دو عامرل مسئولیتپایری فردی و اجتماعي کش شرد .در تحقیرق
شیخ السالمي و برزو ( )1332میزان پایایي نمره کل با استفاده از روش آلفای کرونبراخ برابرر برا  1/21بره
دست آمد .جهت محاسبه روایي نیز از روش همساني دروني اسرتفاده شرد ،بردین صرورت کره همبسرتگي
سؤاتت پرسشنامه با نمره کل محاسبه گردید .ضرایب همبستگي از  35تا  1/64متغیر بودند و همبسرتگي
معناداری با نمره کل پرسشرنامه داشرتند ( .)P≥1/111در پرژوهش حاضرر ،ضرریب پایرایي کرل مقیراس
مسئولیتپایری خود با روش آلفای کرونباخ برای مسئولیتپایری فرردی  ،1/123بررای مسرئولیتپرایری
اجتماعي 1/212و برای کل  1/135به دست آمد.
ب) پرسشنامه خود انضباعی :این پرسشنامه را زند کریمي ( )1331بر اساس اصو نظری خرود
انضباطي (هافمن 1311 ،و کاستلنیک و همکاران )1332 ،تدوین کرده است .پرسشنامه خود انضباطي زند
کریمي ( )1331پس از تدوین اولیه بهمنظور به دست آوردن اعتبار بازآزمایي ،به فاصله زماني یرک مراه در
میان  51نفر ا ز گروه نمونه اجرا شد .این پرسشنامه در چهار مقیاس و یک شاخص خرود انضرباطي تردوین
شده است .خرده مقیاسهای این پرسشنامه عبارتاند از :غیراخالقي بودن ،چسبندگي به قوانین ،هویتیابي
و درونسازی که بر اساس نظریه هافمن ( )1363و کاستلنیک ( )1332سطو خرود انضرباطي محسروب
ميشوند .برای هر خرده مقیاس حدود  14سؤا طراحي شده است .پاسخ به پرسرشهرا برا بهررهگیرری از
مقیاس پنج درجهای لیکرت تنظیم شده است .ضریب پایایي پرسشرنامه فروق ،برا اسرتفاده از روش آلفرای
کرونباخ بهطور کلي  1/13به دسرت آمرده اسرت ،در زیرر مقیراس درونسرازی  ،1/13هویرتیرابي ،1/11
چسبندگي به قوانین 1/16 ،و غیراخالقي بودن  1/11به دست آمده است که نشان مريدهرد پرسشرنامه از
پایایي مناسب برخوردار است .زند کریمي ( )1331پایایي بازآزمایي با فاصله دو هفتره برر روی  311نفرر را
 1/12گزارش کرد .ضرایب همبستگي برای سطو غیراخالقي و چسربندگي  1/11و بررای هویرتیرابي و
دروني سازی  1/16بود .در مطالعه زند کریمي ( )1331نیز اعتبار حاصل از بازآزمایي این پرسشرنامه بررای
خود انضباطي کل  1/13گزارش شده است .ضریب پایایي پرسشنامه فوق در پژوهش حاضر ،برا اسرتفاده از
روش آلفای کرونباخ برای نمره کل خود انضباطي  1/23و برای زیر مقیاس درونسازی  ،1/14هویتیرابي
 ،1/12چسبندگي به قوانین 1/12 ،و غیراخالقي بودن  1/14به دست آمده است.
ج) پرسشنامه سنجش نابرابری جنسیتی :پرسشنامه سنجش نابرابری جنسیتي با اسرتفاده از
متون مرتبط در پنج حیطه اجتماعي ،آموزشي  -فرهنگي ،اقتصرادی ،سیاسري و حقروقي توسرط خروشرو،
کیامنش و بهرامي ( )1336ساخته شد .این پرسشنامه حاوی  25سرؤا اسرت .برا اسرتفاده از نظرر اسراتید
دانشگاه ،روایي محتوای )CVR( 1پرسشنامه  1/14و ضریب روایري محتروای ( )CVIپرسشرنامه 1/31
محاسبه گردید که باتتر از مقدار قابلقبو است .خوشرو و همکاران ( )1336برای محاسبه روایي سازه از
روش تحلیل عاملي استفاده کردند نتایج نشان داد که پرسشنامه سنجش نابرابری جنسیتي شامل  5مؤلفره
نابرابری اجتماعي ( 5سؤا ) ،آموزشي -فرهنگي ( 3سرؤا ) ،اقتصرادی ( 3سرؤا ) ،سیاسري ( 14سرؤا ) و
حقوقي ( 3سؤا ) جمعاً  22سؤا تأیید شد .جهت بررسي پایایي ابزار ،آلفای کرونباخ حیطه اجتماعي ،1/23
آموزشي -فرهنگي  ،1/24اقتصادی  ،1/23حقوقي  ،1/24سیاسي  1/21و آلفرای کرونبراخ کرل پرسشرنامه
 1/22به دست آمد .قابل ذکر است که نمره دهي همه سؤا ها یکسان ( =1کمترین احساس نابرابری و =5
1. content validity ratio
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بیشترین احساس نابرابری) بوده است .نمره حیطه اجتماعي  ،5-45آموزشري -فرهنگري  ،3-25اقتصرادی
 ،3-25سیاسي  14-61و نمره حیطه حقوقي  3-25است که میزان نابرابری احساس شرده در هرر یرک از
حیطهها را ميسنجد .نمره کلي پرسشنامه از ( 22کمترین نابرابری احساس شده) تا ( 441بیشترین نابرابری
احس اس شده) است .ضریب پایایي پرسشنامه سنجش نابرابری جنسیتي در پرژوهش حاضرر برا اسرتفاده از
آلفای کرونباخ برای حیطره اجتمراعي  ،1/12آموزشري -فرهنگري  ،1/12اقتصرادی  ،1/21حقروقي ،1/16
سیاسي  1/22و آلفای کرونباخ کل پرسشنامه  1/12به دست آمد.

یافتهها
میانگین سني و انحراف استاندارد سني دختران  42/32 ± 2/12است 25 .درصد از دختران مجررد
و  15درصد متأهرل بودنرد 65 .درصرد از دخترران دانشرجوی کارشناسري 45 ،درصرد دانشرجوی
کارشناسي ارشد و  11درصد دانشجویي دکتری بودند 25 .درصد فرزند او  35 ،درصد فرزند دوم و
 41درصد فرزند سوم بودند.

جدول  .0آمار توصیفی متغیرهای ادراک نابرابری جنسیتی ،خود انضباطی ،مسئولیتپذیری و
پیشرفت تحصیلی به همراه فرض نرمال بودن
متغیرهای مورد مطالعه

میانگین

SD

نابرابری اجتماعي
نابرابری آموزشي  -فرهنگي
نابرابری اقتصادی
نابرابری حقوقي
نابرابری سیاسي
ادراک نابرابری جنسیتي کل
غیراخالقي بودن
چسبندگي به قوانیني
هویتیابي
درونسازی
خود انضباطي کل
فردی
اجتماعي
مسئولیتپایری کل
پیشرفت تحصیلي

2/36
43/42
31/35
33/22
11/43
112/66
31/21
32/12
25/26
55/12
166/23
31/42
32/21
63/63
11/12

4/24
2/12
5/41
6/52
3/11
15/52
2/12
5/11
5/35
6/22
3/22
3/43
2/22
1/25
3/43
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Z
کولموگروف
1/343
1/363
1/363
1/352
1/364
1/366
1/323
1/313
1/336
1/321
1/352
1/311
1/361
1/361
1/251

DF

P

321
321
321
321
321
321
321
321
321
321
321
321
321
321
321

1/123
1/132
1/612
1/245
1/523
1/661
1/361
1/311
1/411
1/333
1/511
1/232
1/632
1/563
1/131
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همانگونه که در جدو  1نشان داده شده است میانگین (و انحرراف اسرتاندارد) متغیرر ادراک
نابرابری جنسیتي  ،)15/52( 112/66خود انضباطي ( 166/23و  ،)3/22مسئولیتپایری ( 63/63و
 )1/25و پیشرفت تحصیلي ( 11/12و  )3/43است .همچنین فرض صفر ،برای نرما بودن توزیرع
نمرات در مقیاسهرای ادراک نرابرابری جنسریتي ،خرود انضرباطي ،مسرئولیتپرایری و پیشررفت
تحصیلي تأیید ميشود .نتایج نمودار پراکندگي متغیرهای پیشبین و مالک نشان داد که مفروضره
خطي بودن بین متغیرها برقرار است.
جدول  . 2ماتریس ضریب همبستگی متغیرهای ادراک نابرابری جنسیتی ،خود انضباطی،
مسئولیت پذیری با پیشرفت تحصیلی
متغیر
1
4
3
2
5
6
1
2
3
11
11
14
13
12
15

1
1/34
1/31
1/35
1/21
1/25
1/34
1/42
-1/33
-1/36
-1/31
-1/31
-1/33
-1/42
-1/42

3

2

4

1/33
1/32
1/21
1/54
1/21
1/31
-1/35
-1/32
-1/35
-1/32
-1/31
-1/31
-1/31

1/31
1/21
1/22
1/33
1/43
-1/31
-1/41
-1/43
1/42
1/45
1/11
1/25

1/24
1/26
1/21
1/33
-1/33
-1/35
-1/32
1/31
1/33
1/42
1/46

9

1/22
1/34
1/42
-1/41
-1/43
-1/46
-1/42
-1/46
-1/43
-1/45

6

1/21
1/32
-1/41
-1/45
-1/31
-1/45
-1/41
-1/42
-1/46

7

1/24
1/33
1/21
1/32
-1/36
-1/21
-1/33
-1/46

3

1/32
1/21
1/33
-1/24
-1/32
-1/33
-1/43

3

1/22
1/21
1/33
1/32
1/43
1/31

10

1/24
1/23
1/21
1/33
1/25

11

1/31
1/35
1/33
1/33

13

1/25
1/21
1/34

12

1/22
1/35

14

19

1/36

نکته =1 :نابرابری اجتماعي =4 ،نرابرابری آموزشري -فرهنگري =3 ،نرابرابری اقتصرادی=2 ،
نابرابری حقوقي =5 ،نابرابری سیاسي =6 ،ادراک نابرابری جنسیتي کل =1 ،غیراخالقي بودن=2 ،
چسبندگي به قوانیني =3 ،هویتیابي =11 ،درونسازی =11 ،خود انضباطي کل =14 ،مسرئولیت-
پایری فردی =13 ،مسئولیتپایری اجتماعي =12 ،مسئولیتپایری =15 ،پیشرفت تحصیلي.
همان طور که در جدو مشاهده ميشود بین نابرابری اجتماعي و آموزشي -فرهنگي ،نابرابری
سیاسي ،نابرابری جنسریتي ،غیراخالقري برودن و چسربندگي بره قروانیني برا پیشررفت تحصریلي
دانشجویان دخترر رابطره منفري و معنريداری وجرود دارد ( .)P≥1/111همچنرین برین نرابرابری
اقتصادی ،نابرابری حقوقي ،هویتیابي ،دروني سازی ،خرود انضرباطي ،مسرئولیتپرایری فرردی و
اجتماعي با پیشرفت تحصیلي دانشجویان دختر رابطه مثبت و معنيداری وجود دارد (.)P≥1/111
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جدول  . 3ضریب رگرسیونی متغیرهای ادراک نابر ابری جنسیتی ،خود انضباطی ،مسئولیتپذیری
با پیشرفت تحصیلی
متغیر
عدد ثابت
نابرابری آموزشي-
فرهنگي
چسررربندگي بررره
قوانیني
غیراخالقي بودن
نابرابری اجتماعي
هویتیابي
درونسازی
خود انضباطي کل
مسئولیتپرایری
فردی
مسئولیتپرایری
اجتماعي

B
30/030

Std
2/132

β

R

R2

Rdj

F

t

)(P

-1/121

1/121

-4/551

1/231

1/126

1/122

26/421

-1/621

≥1/111

-1/111

1/443

-1/515

1/223

1/433

1/443

43/251

-1/156

≥1/111

-1/113
-1/531
1/143
1/421
1/142

1/162
1/452
1/121
1/462
1/126

-1/121
-1/561
1/611
1/223
1/436

1/515
1/531
1/522
1/556
1/564

1/466
1/421
1/435
1/313
1/316

1/461
1/412
1/426
1/432
1/312

16/254
2/141
1/264
1/122
2/163

4/431
6/154
5/621
2/132
3/312

≥1/116
≥1/111
≥1/111
≥1/111
≥1/111

1/644

1/162

1/316

1/511

1/333

1/313

3/134

3/111

≥1/111

1/142

1/421

1/436

1/531

1/323

1/333

3/126

3/112

≥1/113

D-W

1/613

با توجه به اینکه  ،R2درصد واریانس مشترک ابعاد ادراک نابرابری جنسیتي ،خود انضرباطي و
مسئولیتپایری در پیشبیني پیشرفت تحصیلي دانشجویان است ،نتایج جدو  3نشانگر آن اسرت
که در گام او رگرسیون بعد نابرابری آموزشي -فرهنگي بهتنهایي  1/12درصد واریانس پیشررفت
تحصیلي را پیشبیني ميکند و در گام نهم رگرسیون ،ابعاد ادراک نابرابری جنسیتي ،خود انضباطي
و مسئولیتپایری در مجموع  35درصد واریانس پیشرفت تحصیلي دانشجویان را پیشبیني کند .با
توجه به اینکه در گام نهم  Fمحاسبهشده در سطح  1/111معنيدار اسرت ،لراا مرد رگرسریون
خطي معنا دار است و در نتیجه ابعاد ادراک نابرابری جنسیتي ،خود انضباطي و مسئولیتپرایری برا
پیشرفت تحصیلي رابطۀ خطي معنادار دارند .بدین دلیل کوهن1322( 1؛ به نقل از مومني ،عباسي،
پیراني و بگیان کوله مرز )1336 ،معتقرد اسرت کره مقرادیر ( R≤1/51یعنري  )R2≤1/45بیرانگر
ارتباط بسیار قوی بین متغیرهای مورد مطالعه است .در این مطالعه نیز  R2=1/35بود کره حراکي
4
از ارتباط چند متغیره قوی بین متغیرهای پیشبین و پیشرفت تحصریلي اسرت .تحلیرل واریرانس
روی همین مد نیز حاکي از معنيداری مد کلي بود 311( =44/131 ،P≥1/111( :و  .)F)3مقردار
دوربین -واتسون نیز برابر با 1/613است که بیان کننده استقال متغیرهرا از یکردیگر مريباشرند.
ضریب استاندارد رگرسیون در گام نهم نشانگر آن است کره سرهم نرابرابری آموزشري -فرهنگري
( ،)Beta =-4/551چسرربندگي برره قرروانین ( ،)Beta =-1/515غیراخالقرري بررودن (=-1/121
 ،)Betaنررابرابری اجتمرراعي ( ،)Beta =-1/561هویررتیررابي ( ،)Beta =1/611درونرري سررازی
1. Cohen
)2. Analysis of variance (ANOVA
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( ،)Beta =1/223خود انضباطي ( ،)Beta =1/436مسئولیتپرایری فرردی ( )Beta =1/316و
مسئولیتپایری اجتماعي ( )Beta = 1/436قویترین پیشبیني کننردههرای پیشررفت تحصریلي
دانشجویان دختر هستند .همچنین مقادیر آماره تحمل برای همه متغیرهای پریشبرین پرژوهش از
 1/1بزر تر و مقادیر آماره عامل افزایش واریانس نیز برای همره آنهرا از  11کوچرکترر اسرت.
بنابراین مطابق با معیارهای دیدگاه کالین )4111( 1در این پژوهش هم خطري چندگانره مشراهده
نشد.
بحث و نتیجهگیری
هدف از انجام پژوهش حاضر ،نقش ادراک نابرابری جنسیتي  ،خود انضرباطي و مسرئولیتپرایری
اجتماعي در پیشبیني پیشرفت تحصیلي دانشجویان دختر دانشگاههای تهران بود .نتایج نشان داد
که بین مؤلفههای ادراک نابرابری جنسریتي نرابرابری اجتمراعي و نرابرابری آموزشري -فرهنگري،
نابرابری اقتصادی ،نابرابری حقوقي ،نابرابری سیاسي ،ادراک نابرابری جنسیتي کرل برا پیشررفت
تحصیلي رابطه وجود داشت این نتایج با مطالعرات دیگرر بررای مثرا (هراو و همکراران4113 ،؛
خوشرو و همکاران1336 ،؛ محمدی درویش ونرد و صرلیبي1335 ،؛ کربالیري و کرمري1332 ،؛
تسای و همکاران )4112 ،همنواني دارد .ویس و همکاران ( ،)4113پوورس ( )4112در پرژوهش
خود تأثیر منفي تهدید کلیشههای جنسیتي بر عملکرد زنان در پیشرفت تحصریلي نشران دادنرد و
نابرابری جنسیتي با کاهش انگیزه تحصیلي زنان همراه بود .پوورس ( )4112معتقدند که امتیرازات
مردساترانه مؤسسات آموزشي محیط خصمانهای را برای دختران پدید مريآورد کره برر پیشررفت
آموزشي شان تأثیر بازدارنده دارد .مطابق این رویکرد دختران در مقایسه با پسران با تبعیک اساتید،
سایر دانشجویان و دانشگاه بهعنوان یک سازمان روبهرو ميشوند که بر انگیزه و پیشرفت تحصیلي
آنان اثر کاهنده داشته سبب کاهش پیشرفت تحصیلي دختران ميشود .دینسر و همکاران ()4112
و ساکیز ( )4111معتقد است که خطمشي و ساختار سنتي نهادهای آموزشي از پیشرفت و موفقیت
تحصیلي دختران جلوگیری ميکند .در این ادبیرات دانشرجویان دخترر در مؤسسرات آموزشري برا
فضایي دلسردکننده و غیرمنصفانه مواجه ميشوند که بر پیشرفت تحصیلي ،آنها اثرات منفي دارد.
دختراني که در مدارس و دانشگاهها با نابرابری جنسیتي بات تحصیل ميکنند برر ایرن باورنرد کره
هیچ فرصتي برای موفقیت در اجتماع ندارند و این باعر کراهش انگیرزه یرادگیری در مدرسره و
دانشگاه ميشود؛ زیرا احساس به حاشیه رانده شردن و عردم مقبولیرت در اجتمراع باعر کراهش
اعتمادبهنفس دختران در مدرسه و دانشگاه و درنتیجه کاهش عملکرد در دانشگاه ميشود (شیهان،
)4114

1. Kline
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در تبیین دیگر این نتایج ميتوان گفت ،دسترسي زنان به سطو باتی آموزش ممکن اسرت
منجر به دسترسي بیشتر به یک شغل خوب شود؛ اعتمادبهنفس و قدرت خرید را افزایش دهد و از
علل افزایش پیشرفت تحصیلي در زنان ،بنصوص زنان کشورهای با درآمد پایین باشرد .بره نظرر
ميرسد نفس تحصیل برای زنان مهم است و نه پاداشهای حاصل از آن به دیگر انگیزه بیانهای
زنان برای تحصیل بیشتر ناشي از ارزشهایي فرا مادی اسرت ترا مرادی .زنران ایرانري بره دلیرل
محدودیتهای قوانین حقوق (اجرازه ازدواج ،حرق ارث ،شرهادت در دادگراه) انگیرزش و پیشررفت
تحصیلي باتتری دارند شاید آمار باتی دانشجویان دختر دانشگاهها نسبت بره دانشرجویان پسرر،
شاهدی بر این موضوع باشد .همچنین علت این افزایش انگیرزه و پیشررفت تحصریلي ،مريتوانرد
جهت دسترسي به شغل و هویت اجتماعي باتتر و کسب استقال بیشتر برای رهرایي از کلیشره-
های جنسیتي و قوانین حقوقي حاکم بر جامعه زنان از طرفي باشد .ایراني زنان با وجود پیشررفت-
های زیاد از دهههای گاشته ،هنوز هم تا حد زیادی از پستهای مدیریتي برات محرروم هسرتند؛
بنابراین محدودیت دسترسي قانوني زنان به پستهای سیاسي ميتواند از دتیل پیشرفت تحصیلي
باتی زنان برای دستیابي به پستهای اجتماعي و سیاسي باشد (خوشرو و همکاران.)1336 ،
نتایج نشان داد که بین خود انضباطي با پیشرفت تحصیلي رابطه مثبت وجود دارد این نتایج با
مطالعات دیگر برای مثا (بینور و سادت4111 ،؛ اوزیگانو4112 ،؛ مونوا و گاتان )4141 ،همنواني
دارد .با توجه به نظریه خود انضباطي پاپالیا و فلدمن ( )4116ميتوان گفت خرود انضرباطي نروعي
مراقبت دروني است که بر اساس آن ،وظای محوله انجام و رفتارهای غیرقانوني و ناهنجار تررک
مي شوند و بدون آنکه نظارت یا کنتر خارجي وجود داشته باشد ،فرد تالش خود را مصروف انجام
کاری ميکند که به عهدهاش گااشته شده است و مرتکب مروارد نادرسرتي ماننرد سرهلانگراری،
کمکاری و  ...نميشود .به نظر ميرسد همین ویژگي در خود انضباطي باشد که مهمترین ترأثیر را
بر پیشرفت تحصیلي فررد ميگاارد ،زیرا فرد در دوران تحصیلش دچار سهلانگراری و کرمکراری
نمريشرود و بهموقع و در زمران معین به تکالیفش ميرسد .از اینرو دانشجویان شب امتحان فقط
به مروری منتصر بر مطالب ،آمادگي امتحان را پیردا مريکنرد و شرب امتحران اسرترس کمترر و
اعتمادبه نفس باتتر دارد و همین امرر در نتیجه کارش تأثیری چشمگیری ميگاارد .همچنرین برا
توجه به اینکه درونسازی پیشرفتهترین سطح در خود انضباطي است و زماني که افرراد قروانین و
معیارها را بهمنزلۀ انشعابات منطقي باورها و ارزشهای فردی خرود اجررا مريکننرد ،در واقرع ایرن
قوانین را درونسازی کردهاند (هافمن1311 ،؛ هافمن و همکاران .)4112 ،ميتروان انتظرار داشرت
سطح درونسازی بیشترین ارتباط را با پیشرفت تحصیلي داشته باشد .یکري از مهرمتررین عوامرل
دروني که مسیر رسیدن به پیشرفت تحصیلي را هموار ميکند ،خود انضباطي است ،یعني فراگیران
از طریق محرکهایي که خودشان به وجود ميآورند رفتار خود را کنترر مريکننرد و یرادگیری را
تسهیل ميبنشند .طبق تحقیقات پاولینا ( )4112سنتکوشي ،عزم راسخ و پایداری در انجام امور
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بر پیشرفت افراد تأثیر ميگاارد .برای دستیابي به اهداف ،مسائلي وجود دارند که سبب درگیر شدن
فرد ميشوند ،افراد سنتکوش و مقاوم قادر به برخورد مناسب با مشکالت و مسائل و یرافتن راه-
حل برای آنها هستند .پژوهش حاضر نشان داد که با افزایش خود انضباطي پیشرفت تحصیلي در
دانشجویان دختر بات ميرود .هر فراگیر باید بیاموزد که چطور دانستههای خود را قبرل از امتحران
با آوردن روی کاغا ارزیابي کند ،بهطوری که بتواند بهمنظور افزایش احتما موفقیرت در تکلیر ،
تغییراتي در راهبردهای یادگیری خود ایجاد کند (طالبزاده نوبریان و همکراران .)1331 ،پرژوهش
حاضر نشان داد که با افزایش سطح غیراخالقي و چسبندگي به قوانین ،پیشرفت تحصیلي کراهش
ميیابد .در واقع ،خود انضباطي به دانشآموزان کمک ميکند که نسبت به هیجانات تحصیلي خود
و دیگران آگاه شده و با پیشبیني پیامدهای هیجانرات منفري ،در مردیریت هیجانرات خودکارآمرد
شوند .همچنین شرکت در فعالیتهای گروهي این امکان را به دانشآموزان ميدهد که با آگراهي
نسبت به ضوابط و قواعد گروهي و برخورد هوشمندانه با نظرات منرال  ،در پاسرخ بره محرکرات
محیطي بهجای واکنش فوری و پیروی از دستورات بادامه مغز ،از دستورات قشر پیش پیشاني مغرز
پیروی کند؛ یعني قبل از پاسخ به محرکات منفي محیطي ،بره تفکرر و بازیرابي اطالعرات مررتبط
ذخیره شده بپردازد و بر اساس پیامد رفتار در آینده ،عمل کند (لیپست )4111 ،و از ایرن طریرق برا
دروني سازی از این قواعد زمینه را برای پیشرفت تحصیلي فراهم کند.
نتایج پژوهش نشان داد که بین مسرئولیتپرایری فرردی و اجتمراعي برا پیشررفت تحصریلي
دانشجویان دختر رابطه مثبت و معنيداری وجود دارد .ایرن نترایج برا مطالعره (زارع و محمردزاده،
 ،1332محمدی درویش ونرد و صرلیبي )1335 ،همنرواني دارد .برر طبرق نظریره سررتو (1331؛
خدیوی و الهي )1334 ،مسئولیتپایری یک الزام و تعهد دروني از سوی فرد برای انجرام مطلروب
همه فعالیت هرایي کره برر عهرده او گااشرته شرده اسرت ،تعریر مريکنرد و معتقرد اسرت کره
مسئولیتپایری از درون فرد سرچشمه ميگیرد فردی که مسؤولیت کاری را بر عهرده مريگیررد،
توافق مينماید که یک سری فعالیت ها و کارها را انجام دهرد و یرا برر انجرام ایرن کارهرا توسرط
دیگران ،نظارت داشته باشد .همچنین با توجه به نظریه گالسر ( )1332کره معتقرد اسرت مشرکل
انسانها و ناهنجاریهای آنها از مسؤولیت نپایرفتن است زیرا ،آنها نميتوانند نیازهای اساسري
خود را بر اساس وضعیت صحیح و انسان دوستانه ارضا کنند اینگونه تبیین مريشرود دانشرجویان
دارای پیشرفت تحصیلي باتتر در برابر دانشجویان دارای پیشرفت تحصیلي پایینترر دارای قردرت
مسئولیتپایری باتتری ميباشند و در واقع پایرش مسئولیت خود یکي از عوامل مؤثر در موفقیت
است .در واقع در دانشگاه مسئولیتپایری از طریق شناخت و احترام به نیازهای خود و گروه مرورد
بررسي قرار ميگیرد .دانشجویان مسئولیتپایر با سایر دانشجویان در تصمیمگیرریهرا و کارهرای
گروهي کالس همکاری ميکند ،برای هر کاری دلیل و منطق دارد و تکرالی خانره و دانشرگاه را
بهخوبي انجام ميدهد .در واقع با توجه به مطالب ارائه شده ميتوان نتیجه گرفت که ارکان اصرلي
پرورش حس مسئولیتپایری عبارتاند از :خانواده و نهادهای آمروزش از جملره مدرسره و مراکرز
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آموزش عالي (نلسون و بیانکو .)4113 ،بنابراین اگر این آموزش در دو بعرد خرانوادگي و آموزشري
اتفاق بیافتد ميتواند زمینه را برای دروني سازی مسئولیتپایری فرراهم کنرد و مسرئولیتپرایری
دروني در کنار سایر عوامل شنصیتي ،فرهنگي ،اجتماعي ميتواند زمینه را برای پیشرفت تحصیلي
دانشجویان فراهم کند.
نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهرای ادراک نرابرابری جنسریتي ،خرود انضرباطي و
مسئولیتپایری بهطور معنيداری پیشرفت تحصیلي دانشجویان دختر را تبیین ميکنند .همسرو برا
این نتایج تاکنون پژوهشي صورت نگرفته است اما در تبیین این نتایج مريتروان گفرت ،پیشررفت
تحصیلي دانشجویان به عوامل گوناگوني بستگي دارد .بهطور کلي ميتوان ایرن عوامرل را بره دو
دسته عوامل فردی و عوامل پایهای (خانواده) تقسیم کرد .از جمله عوامل فردی مهم ممکن اسرت
در پیشرفت تحصیلي اثرگاار باشند ،عامل خود انضباطي اسرت (زنردکریمي .)1331 ،برا توجره بره
اینکه انضباط یک هنجار و دستورالعمل نظاممنرد بررای دسرتیابي بره نظم است که در هرر نظرام
اجتماعي از جمله خانواده الزامي است و میزان انضباط در سطح درونسازی برای هر فرد یک امرر
انگیزشي (کاستل نیک و همکاران )1332 ،محسوب ميشود ،که بایرد مرورد توجره خرانوادههرا و
سازمانهای متولي تعلیم و تربیت قرار گیرد .همچنین برا توجره بره نظریره پاولینرا ( ،)4112خرود
انضباطي توانایي عمل کرردن بردون توجره بره سطح هیجاني خود است .او این توانایي را یکي از
ابزارهای رشد یافته شنصي ميداند که در هر فرد ،قابلدستیابي است .خود انضباطي ميتواند فرد
را برای ترک عادتهای منرب دوباره تنظیم کند و فرد را از تعویق انداختن ،اختال و بيتروجهي
در بیاورد .با توجه به پنج رکن اساسي پاولینا برای خود انضباطي یعني پایرش ،عزم راسخ ،سنت-
کوشي ،تولید و پایداری ميتوان گفت فرد با خود انضباطي یاد ميگیررد کره چگونره برنامرههرای
زندگي و کار خود را بر اساس وظایفي که به عهده دارد و زماني که برای انجام آنها دارد اولویت-
بندی کند .انجام هر یک از وظای و فعالیتها در زمان خود به فرد امکان ميدهد که تمام افکرار
خود را بر اولویتبندی اهداف متمرکز کند .بسیاری از شکستهایي که در کار و زنردگي شنصري
نصیب انسان ميشوند ناشي از بيبرنامگي است .هنگامي که فرد خود انضباطي داشته باشد ،یعني
برنامه دارد و این اولین قدم برای دستیابي به موفقیت است .لاا ميتروان گفرت ایرن عامرل ترأثیر
مستقیم بر پیشرفت تحصیلي ميگاارد.
این پژوهش با محدودیتهرای چنرد مواجره برود کره از جملره آن مريتروان بره :اسرتفاده از
پرسشنامههای خود گزارش دهري بره همرراه انگیرزه و صرداقت پاسرنگویان در پاسرخدهري بره
پرسشنامهها و روش پژوهش توصیفي از نوع مطالعات همبستگي محدودیتي برود کره مرا نتروانیم
روابط علي بین متغیرها را بررسي کنیم .لاا پیشنهاد ميشود برای واکراوی و کشر عوامرل مرؤثر
همزمان در افزایش انگیزه و پیشرفت تحصیلي زنان مسلمان ایراني ،عليرغرم نرابرابری جنسریتي
احساس شده در زمینههای اجتماعي ،آموزشري ،اقتصرادی ،حقروقي و سیاسري ،پرژوهش کیفري و
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مصاحبه عمیق بر روی زنان گروههای سني متفاوت با تحصیالت متفراوت پیشرنهاد مريشرود .از
آنجایي که ماهیت پژوهش از نوع همبستگي است پیشنهاد ميشود در قالب طر های آزمایشي به
بررسي روابط علت و معلولي متغیرها پرداخته شود .در نهایت از برنامه انضباط مثبت استفاده شرود.
در واقع برنامه انضباط مثبت با ایجاد یک خود انضباطي و به دنبا آن خودبسندگي در دانشجویان
ميتواند آنها را نسبت به موقعیتهای منتل مسئولیتپایر کند.
منابع
 حکمي ،محمد و خاقاني فرد ،میترا ( ،)1336مطالعه رابطه سالمت اجتماعي با ارزشهای فرهنگيفردگرایي و جمع گرایي و جامعه پایری جنسیتي دربین دانشجویان زن و مرد .پرژوهشهرای
روانشناسي اجتماعي.111-121 ،)45( 1 ،
 خدیوی ،اسداهلل و الهي ،ایران ( .)1334بررسي رابطه بین مسئولیتپایری و پیشرفت تحصیليدانش آموزان دختر مقطع او متوسطه (پایه هفتم) شهرستان مهاباد .زنان و مطالعات خانواده،
.53-31 ،)44( 6
 خوشرو ،وحید؛ کیامنش ،علیرضا و بهرامي ،هادی ( .)1336رابطه مؤلفههای نابرابری جنسیتيبا انگیزش تحصیلي زنان .پژوهش در نظامهای آموزشي.21-51 ،32 ،
 دتور ،علي .)1331( .مباني نظری و عملي پژوهش در علوم انساني و اجتماعي .تهران :چراچهارم ،انتشارات رشد.
 زارع ،رحمان و محمدزاده ،کما ( .)1332نقش واسطهای مسئولیتپایری در رابطه با عملکردخانواده و خودکارآمدی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرودشت .فصلنامه علمي-
پژوهشي زن و جامعه.141-122 ،)3( 11 ،
 زندکریمي ،غز ( .)1331رابطه بین خود انضباطي ،بیان خشم و کنترر خشرم برا بهررهوریکارکنان تولیدی در صنعت خودروسازی تهران .پایاننامره کارشناسري ارشرد .دانشرکده علروم
تربیتي و روانشناسي ،دانشگاه الزهرا.
 زندکریمي ،غز و یزدی ،سیده منور ( .)1331خود انضباطي از کودکي ترا بزرگسرالي .تهرران:جاودانه ،جنگل.
سادات کرسوی ،سیما و صدوقي ،مجیرد ( .)1333رابطره رفترار اجتمراعي ،شایسرتگي اجتمراعي و
ترجیح با رفتار قلدری دانشآموزان :نقش تعدیل کننده جنسریت .پرژوهشهرای روانشناسري
اجتماعي.1-41 ،)32( 11 ،
 سروش ،مریم ( .)1331احساس مسئولیت فردی و اجتماعي ،دیگر خواهي و اعتمراد اجتمراعيمطالعه موردی نوجوانان شیراز ،مجله جامعهشناسي کاربردی.133-411 ،)26( 43 ،
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