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مقايسه ترس از موفقيت، رقابت جوئي ، و انگيزه تاييد در دانشجويان بر اساس جنسيت

1ن راديمهرداد مت

2داود معنوي پور

3عباس روحاني

اين فرض كـه در   زنان و مردان دانشجو بابين، و انگيزه تاييد به منظور مقايسه ترس از موفقيت ،رقابت جوئي        :چكيده  
تلقي مـي شـوند نبايـد تفـاوتي را در متغيـر هـاي       ) مانند حقوق(يا مردانه) مانند مشاوره(حيطه هاي رقابتي درسي كه زنانه  

ان گـروه هـاي   به عنـو  غير تصادفي و هدفمندبا روش) مرد47 زن و  50( دانشجو 97مذكور ميان دو گروه مشاهده كرد ،      
بـراي  .  بودنـد   زنان، دانشجويان رشته هاي آموزش ابتدائي ومشاوره ومردان دانشجويان رشته حقوق           .انتخاب شدند نمونه  

اندازه گيري متغيرهاي پژوهش آزمون هاي ترس از موفقيت گود، رقابـت جـوئي در برابـر همكـاري مـارتين و مقيـاس                      
 پرسشنامه در ارتباط با فعاليـت و  3زآزمودني ها خواسته شد تا به سواالت      ا. شدپذيرش اجتماعي كراون و مارلو استفاده       

نتـايج نـشان داد كـه    . مقايسه شد t ميانگين متغير ها در دو گروه با استفاده از آزمون.نگرش هاي درسي شان پاسخ دهند
چنين مردان نياز بيشتري به تاييد    رقابت جوئي در زنان باالتر بوده و هم        ،ترس از موفقيت در زنان از مردان بيشتر است اما         

ستي وضـع  ينيدو مورداخير بخش عمده اي از پژوهش هاي قبلي و همچنين نگرش هاي فم.اجتماعي نسبت به زنان  دارند     
.برد محيط هاي آموزشي را زير سوال مي،كنوني

فمينيسم ترس از موفقيت، رقابت جوئي، انگيزه تاييد، :دييواژه هاي كل
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مقدمه

نيا پيشداوري در مورد اشخاص بر اساس تعلق آنا        1شناسان اجتماعي بر اين باورند كه جنسيت گرائي       برخي روان 
در تشخيص رفتار بهنجار و نا بهنجاررفتار مردانه بهنجار تر شـناخته   ، براي نمونه  .به يكي از دو جنس بسيار قوي است       

نـسبت داده مـي   موفقيت مردان بـه مهـارت  و ه خوش شانسي كثر تكا ليف بموفقيت زنان در ا   . مي شود تا رفتار زنانه      
).1381،ترجمه گنجي،4،1999و المارش3دزيل،2بدار(شود 

هـاي مهـم تحـرك    هـاي آموزشـي رابـه عنـوان يكـي از راه        بسياري از جامعه شناسان امكان دسترسـي بـه فرصـت        
« مبتنـي بـر   بـر همـين اسـاس تعلـيم و تربيـت         و شايد ).1371؛ محسني، 1370،وثوقي و نيك خلق   (اجتماعي مي دانند  

ه حل براي بازشناسي ،ارزش گذاري و آموزش جنبه هاي زنانه و كمـك بـه آن در                 را  يك  به دنبال  5»سم جنسي ينيفم
هـا  نيـست يايـن فم ).6،1991كورن( بحث مي كند يهمه نظام هاست و درباره يك برنامه درسي بدون سوگيري جنس        

). 7،1990مرزاس(ي مدارس و دانشگاه ها مي دانند را بحث درباره برنامه هاي سنتلشنقطه شروع چا
ه هاي سـنتي مـدارس و موسـسات آمـوزش           هاي پيشگام در حوزه تعليم و تربيت اين اتهام را بر برنام           نيستيفم

 و  8بروفـي ).1990مرز،اسـ (كننـد را ترويج مـي   سوگيري مردانه داشته و جنسيت گرائي     ها  كه آن نند وارد مي ك   ليعا
هاي جنسي كه به تعليم و تربيت مربوط اسـت از            اعتقاد دارندتقريبا تمام تفاوت    )1378،  كريمي، نقل از  1974(9گود

عناصر مختلف محيط آموزشـي ماننـد جـو غـا لـب بـر  مـدارس،        .ا زيست شناختي   ت گيرد عوامل فر هنگي نشات مي    
يـونيفرم  . اختالفـات مربـوط بـه جـنس را تـرويج مـي كننـد          ،هاي درسي،ورفتار معلمـان   موادآموزشي،محتواي كتاب 

هـاي غيـر   كـالس .دخترانه در مقايسه با پسرانه آزادي عمل براي جست و خيز وتحرك را از دختران سلب مـي كنـد      
هـاي درسـي مملـو از       كتـاب مواد.كننـد  مـي  ائـه هاي متناسب بـا نقـش جنـسي ار        مختلط به دختران و پسران آموزش     

در عمل نيز در دختران براي وترندتر و جسورو طوري كه پسران ماجراج،رانه استخترانه و پسرفتارهاي كليشه اي د   

1- sexism
2- Bedard
3- Deziel
4- Lamarche
5- sexual feminism
6- Korn
7- Sommers
8- Brophy
9-Good
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رفتـــار همنوايانـــه تـــر پـــاداش مـــي گيرنـــد در صـــورتي كـــه رفتـــار سركـــشانه پـــسران تـــا حـــدودي تحمـــل  

جمـه   تر،7 نقـل ازگيـدنز   ،1989،  6؛اسـتاتام 5،1983 و بارتون  4؛واكر3،1976لمونت؛ دا 1973،  2وسادكر1رازيفر(شود مي  
انمراحل اوليه تحصيل بهتـر از پـسر   در انمعتقد است كه دختر)1373 ترجمه صبوري ،   1989( گيدنز ).1373صبوري،

.  عقب مي افتندپسران در مراحل بعدي از ،ي كنند اماعمل م
كـي از   با قائل شدن تبعيض جنسي مي تواند بـه عنـوان ي          ، مدرسه به مفهوم عام آن     ،هانيستيبه اعتقاد برخي فم   

 موفقيت ، نقش مهمي را ايفا كرده و تمايـل بـه   ترس از و رقابت براي پيشرفت  عوامل مهم در عقب نشيني دختران از        
هائي را در محيط آموزشـي مـشاهده    اگر چنين باشد بايد چنين تفاوت     . افزايش دهد  انتاييد از سوي ديگران را در آن      

 معلـوم كـرده انـد    در اين زمينههاي جديدتر  پژوهش.ي است هائها قائل به وجود چنين تفاوت    برخي پژوهش .كرد  
داشـتن متغيرهاي مهم ديگـري چـون       اثر  اين دسته از تحقيق ها    .كه قبال تصور مي شد    كه قضيه به اين سادگي نيست       

صفات شخصيتي مردانه يا زنانه را به جاي جنسيت به مفهوم فيزيكي آن، نوع تكليف،تلقي مردانه از رقابت ،مكانيسم          
 در  .را مطـرح سـاخته انـد       ،رقابت با همجنس در برابر غير همجنس واثرات تعاملي از ايـن دسـت                اي زنان هاي مقابله 

.هائي انكار شده استنيز چنين تفاوتهابرخي پژوهش
بـا احـساس تنهائي،مهـارت هـاي     در مدرسـه  عملكـرد  خـصوص نشان داده اند كـه در   )1992(9 و سمتر  8بارلسون

35در پـژوهش روي   ) 1995 (10كاليـن   .هاي جنسي وجود نـدارد     تفاوت  دانشجويان  در  اجتماعي ارتباطي،و پذيرش 
پا سخ دادند»رقابت طلبي و همكاري«  مقياس يك بهها كه در آن آزمودني دانشجوي مونث195دانشجوي مذكر و 

 بلكه ارتباط آنها ، گيرندهاي مذكور بر يك پيوستارواحد قرار نمي و ويژگي  خنثي است  كه نقش جنسي نسبتاً   يافتند  
127 مـرد و  83 روي نمونه اي مـشتمل بـر        در تحقيق ) 1996 (12فروليش.است11 بر -به صورت عمود بر هم يا راست      

1- Frazier 12- Froelich
2- Sadker
3- Dalmont
4- Walker
5- Barton
6- Statham
7- Giddens
8- Burleson
9- Samter
10- Kline
11- orthogonal
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زن دانشجو كه در آن جنسيت،منبع كنترل،و پيشرفت تحصيلي متغير هاي مستقل و ترس از موفقيت متغير وابـسته     

لي كه دختـران و  در حا، و ادراك از پيامدهاي رفتار است1حت تاثير منبع كنترلكه متغير وابسته بيشتر تنشان داد   . بود
دوره دبستان دانش 530اي مشتمل بر  روي نمونه)1382(تحقيقات رضويه.پسران از لحاظ متغير وابسته تفاوتي ندارند

اوت معنـا داري وجـود   مكان كنترل دانش آموزان دختـر و پـسر تفـ    بين  ر شيرازنيز نشان داده است كه       و راهنمائي شه  
در زمينـه بررسـي اثـر تعـاملي جنـسيت و خـود كارآمـدي بـر پيـشرفت                    ) 1380( تحقيق حكمتي نـژاد    ،همچنين.ندارد

ان در  وزبين جنسيت و خودكار آمدي در تاثير بر پيـشرفت تحـصيلي دانـش آمـ                كه   تحصيلي دانش آموزان نشان داد    
 دختران وپسران به لحاظ پيشرفت در درس علوم و ،به عالوه.رددروس رياضيات و علوم تعامل معني داري وجود ندا 

 دانـشجوي  37 زن و   50 روي   )2000 (4و جـاكوبي  3، روجـرز  2در پژوهش براونال  . رياضيات تفاوتي با يكديگر ندارند    
بيـشتري را نـسبت بـه زنـان    5 بهتري از مردان كسب كردندو مردان خـود نـاتواني  ره هاي علوم نمزمينه زنان در  ،كالج

 مساله جنـسيت كـه گـاهي پـسران و گـاهي             در مورد تبليغات  كه   مدعي است    )1998 (6كلينفلدحتي  .ار ساختند شكآ
يك ابزار تبليغاتي براي پوشـاندن    ، نشان مي دهد و گاهي نيز هيچ تفاوتي رانشان نمي دهد           مورد حق كشي  دختران را   

يقت پوششي براي تبعيض نژادي در مـدارس   در مورد نژاد اعمال مي كندو در حق      هائي است كه مدرسه عمالً    تفاوت
.است

 نـشان   ،ها محيط آموزشي به آنها دامـن مـي زننـد          نيستيها را كه بنابراعتقاد فم    هاي ديگر برخي تفاوت   پژوهش
 ادبيـات ،رياضـيات،علوم و   ، در دروس زبـان باالمشخص كرد كه بين پيشرفت    ) 1986 (7يافته هاي روبرتز  . داده است 

 اي مـشاهده   در دختران چنين رابطه   نداره در پسران يك رابطه خطي مثبت وجود دارد اما         خود پ و  مطالعات اجتماعي   
در اين .كه در دختران پيشرفت زياد با افت خود پنداره همراه است مي دهند هاي طولي نشانتحليلاينوجود با  .نشد

 بازنگرييكدر)1993 (8نينگ م.هائي استپژوهش ذكر شده است كه پذيرش از سوي همتايان عامل چنين تفاوت

1- locus of control
2- Brownlow
3- Rogers
4- Jacobi
5- self- handicapping
6- Kleinfeld
7- Roberts
8- Manning
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اظهـار مـي دارد كـه زنـان نـسبت بـه مـردان               اسـت،  هماهنگ   يافته هاي روبرتز  كه تا حدي با     پژوهشييافته هاي   

 زنان و مـردان صـاحب ديـدگاه هـاي متفـاوتي دربـاره              ،به تعبير ديگر  .مالحظه كاري بيشتري نسبت به ديگران دارند      
شان منعكس شده و براي هـر دو جـنس ضـعف و كاسـتي بـه       گيري اخالقيموفقيت رقابت آميز هستندكه در جهت    

 اظهارات منينگ توضيح مـي دهـد كـه چـرا            .مردان در ارتباط شكست مي خورند و زنان در رقابت         .ارمغان مي آورد  
ز يش از مردان ااين گونه نشان داده اند كه زنان ب)4،2000وهيلمن3؛ واشبرن2،1994 وهيبرت1آرتور(ها برخي پژوهش

مـردان   ، حال آن كـه   و جستجوي حمايت اجتماعي سعي مي كنند با مشكالت خود مقابله كنند             ها طريق بيان هيجان  
 بـيش از پـسران از    دختـران بـه طـور مـشخص    و اساسـاً سعي مي كنند با آموزش دهنده هاي خود ارتباط برقرار كنند         

. استفاده مي كنند،ي را به دنبال خواهد داشت حمايت اجتماعاحتماالًهاي مقابله اي متمركز بر هيجان كهسبك
 چهره به چهره مورد بررسـي قـرار      هاي دقت ادراك از اشخاص را در تعامل      كه  )5،1986كارد(در تحقيق ديگري  

ضمن مطالعـه صـفات     )1377( بوجاري ،همچنين.  معلوم شد كه ادراك زنان در كل دقيق تر از مردان است            داده است 
 تـر از   كه دختران حساس تـر وخويـشتن دار    يافت نفري   160آموز روي يك نمونه     ش  شخصيت دختران و پسران دان    

از واژهر از پـسران بـوده و در محـاوره نيـز    كه دختران دركل مودب تمي دهند   تحقيقات ديگر نيز نشان     .پسران هستند 
نيـز پـي   ) 1377(دجـي نوروزي بر).1375؛شير بان ساسي،1375يگانه،(هاي مودبانه تر نسبت به پسران استفاده مي كنند   

 نشان مي دهند كه زنـان       نيز تلويحاً اين يافته ها    .برد كه ميزان اضطراب دانشجويان دختر بيش از دانشجويان پسر است          
.ممكن است بهاي نياز به برقراري ارتباطات اجتماعي را به صورت كناره جوئي از رقابت بپردازند

 يافته هاي قابـل  ،به طور سنتي مردانه يا زنانه تلقي مي شوند كه   حيث  اين ازبر حيطه رقابت    ي متمركز   هاپژوهش
اين قلمرو رقابت اسـت كـه تـرس از موفقيـت را ايجـاد           ) 1980(6ساسنبر اعتقاد بنا.توجه ديگري به دست داده است     

و اقليت با اشاره به افت پايدار در عالقه به حوزه علوم در آمريكا ميان زنان             ) 2002(7چانگ.مي كند نه خود موفقيت    
 سال گذشته اشاره مي كند كه احتماال ادراك زنان از رقابت در حيطه هائي كه به طور سـنتي مردانـه            30ها در خالل    

1- Arthur
2- Hiebert
3- Washburn
4- Hillman
5- Card
6- Sassen
7- Chang
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تفـاوت  )1991(تحقيقات جـونز  .اند با خود درجه بندي پايين توانائي در اين حيطه ها همراه شده است             تلقي شده 

نيز پي بردند كـه دختـران در ارتبـاط بـا            )2000(2وهلر1زيگلر. تهاي جنسي در رقابت در زمينه علوم را نشان داده اس          
ــد           ــي دهن ــشان م ــسران ن ــه پ ــسبت ب ــري را ن ــس كمت ــه نف ــاد ب ــيمي اعتم ــه درس ش ــوط ب ــاليف مرب ــژوهش .تك پ

در بين دختران و پسران     نيز روشن ساخته است كه در تكاليفي كه طرحواره جنسي ندارد          ) 1999(4وتامپسون3گيلبرت
هاي واضحي را اما تكاليف داراي طرحواره جنسي تفاوت مشاهده نمي شود معني دارتفاوتخت واكنش به برد يا با

.بين دو جنس در واكنش به برد يا باخت بر مي انگيزاند
وي تكاليفي را طراحي كـرد كـه   .  اجتماعي نمي شوند،با اين باور موافق نيست كه زنان براي رقابت  )1984(5بنكر

هـاي  قيب همجنس تفـاوت ر يافت كه در جفت هاي      وي.  همجنس و غير همجنس بود     يمستلزم رقابت در جفت ها    
در ايـن موقعيـت هـا       .هاي قابـل مالحظـه اي مـشاهده شـد         همجنس تفاوت ي مالحظه مي شودامادر جفت هاي نا      كم

مي كردند اما زنان سعي قوي به نظر آيندمردان عبارات مثبت تري را درباره خودشان اظهار مي داشتند و مايل بودند          
هـا بـه    با توجه به اين كه در هر در جفت دو نوع تكليف خنثي و رقابتي وجود داشت پاسخ                 .از تعارض اجتناب كنند   

بنكر چنين نتيجه گيري مي كند كه زنان قادرند همانند مردان رقابتي .هر دو موقعيت در هر دو نوع جفت ها شبيه بود    
را در تمام موقعيت ها حفـظ اما مردان رقابت طلبي خود.ان چنين نكنندعمل كنند اما ممكن است هنگام تعامل با مرد     

نيز نشان داده است زناني كه سعي مي كنند در حيطه هائي كه به طور سنتي )1990(7و فيور6پژوهش فوست.مي كنند
.ممكن است از پيامد هاي اجتماعي منفي ناسازگاري جنسي رنج ببرند،زنانه تلقي نمي شود پيشرفت كنند

شناختي تمر كـز كـرده و هـدف         زيست شناختي بر جنسيت روان    به جاي تمركز بر جنسيت      )1979(8تحقيق اولدز 
ويژگـي هـاي مردانـه      .شناختي بوده اسـت    زنانگي روان  –مطالعه وي اندازه گيري انگيزه پيشرفت بر حسب مردانگي          

مل ماليمت ، كمك رساني، گرمـي و فهـم        شامل استقالل، اعتماد به نفس، رقابت جوئي، وفعا ليت و صفات زنانه شا            

1- Ziegler
2- Heller
3- Gilbert
4- Tompson
5- Banker
6- Pfost
7- Fior
8- Olds
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. آزمـودني مـورد بررسـي قـرار گرفتنـد     به عنـوان يوركدانشجوي دانشگاه نيو185در اين پژوهش .ديگران بودند 

عدم وجود مردانگي با احساس ترديد به خود همراه . ارتباط دارند مردانگيبانتايج نشان داد كه تسلط و رقابت جوئي 
 مونـث خـود كـه كمتـر واجـد صـفات مردانـه بودنـد عمـل          ي هـاي  مردانه بهتر از هم كالس  ي صفات و زنان دارا  بود
.و ترس از موفقيت با عدم حضور مردانگي در هر دو جنس همراه بود، كردندمي 

 در جامعه بـه      هنگامي كه حيطه رقابت به طور سنتي وابسته به جنسيت است،           هاي باال استنباط مي شود    از پژوهش 
كـه   مـشاهده كرد  تفـاوت هـائي را       به طور اخص مي تـوان       ،اما نه در همه آنها    ،   محيط هاي آموزشي     طور اعم و در   

هاي جنسي از آن هم نه صرفا به علت تفاوت؛فه اي زنان اثر داشته باشد       است بر پيشرفت تحصيلي و روند حر       ممكن
تي هـستند وهمچنـين   خشـنا واندانگـي صـفات ر     مر -، بلكه با در نظر گـرفتن ايـن كـه زنـانگي            لحاظ زيست شناختي  

 مطـرح مـي شـود    سواليبراين بنا. هاي عمده اي وجود نداردهاي همجنس و غير همجنس تفاوتدررقابت در گروه  
 يعني مردانه و يا زنانـه تلقـي مـي شـود و از سـوي      ،  از يك سوحيطه رقابت وابسته به جنسيت است   كه زماني   كه آيا   

اين احتمال وجود دارد كه دانه بوده و هماهنگ با تلقي جنسيتي از آن حيطه است   ديگر تركيب افراد بيشتر زنانه يا مر      
بـه نظـر   ؟و جنس در رقابت طلبي ، ترس از موفقيت ،و انگيزه تاييد مـشاهده كـرد  هاي مهمي را ميان د  تفاوت باز هم 

 بـين  -1:قـي مـي شـوند   ي آموزشي كه مردانه يـا زنانـه تل   در حيطه ها سوال اين است كه اينمي رسد پاسخ منطقي به  
 و مرد از لحاظ رقابت  بين دانشجويان زن-2ترس از موفقيت تفاوتي مشاهده نمي شود دانشجويان مرد و زن از لحاظ 

. وجود ندارد انگيزه تاييد تفاوت بين دانشجويان زن و مرد از لحاظ -3 ووجود ندارد،جوئي تفاوت
 و همچنـين گروهـي كـه طرفـدار          اننيست ها و مخالفان آنـ     يان  فم  حثات و مناقشات زيادي مي     با توجه به اينكه مبا    

پاسـخ بـه ايـن     وجـود دارد  هـستند يافتن يك راه حل منطقي و اتخاذ روش مناسب براي حل مشكالت در اين زمينـه            
اتخاذ خـط مـشي مناسـب در نظـام آموزشـي        مي تواند خطوط راهنمائي را براي        در اين زمينه     تي مشابه سوال و سواال  

. فراهم آوردها و نه ارزش هاتيع بر اساس واقهاي جنسي با تفاوتخصوصدر
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روش

آزمودني ها
 دانشگاه آزاد اسالمي واحد اسالمشهر كه در نيمسال         اني دانشجو از) مرد 47 زن و    50( آزمودني   97رويپژوهش  ن  يا

ا به طور غير تصادفي و هدفمند آزمودني ه. انجام شد  در دانشگاه مشغول به تحصيل بودند،84-83اول سال تحصيلي 
 درصـد  85 بـيش از  رسـمي بـر طبـق آمـار        هـائي    رشـته ( از ميان دانشجويان زن رشته هاي مشاوره و آموزش ابتـدائي          

صـد از   در 70كـه حـدود     رشـته اي    ( و دانـشجويان مـرد رشـته حقـوق        )   را زنان تشكيل مـي دهنـد       آن ها دانشجويان  
 سال24 با ميانگين سال41 تا 20هاي زن بينآزمودنيسن .  انتخاب شدند)دانشجويان آن را مردان تشكيل مي دهند

 نيمـسال سـابقه   2 بـيش از  اقل حدهمه آزمودني ها.بودسال   25 با ميانگين38  تا        20مرد بين     هاي  سن آزمودني و
.ودپيوسته ب نيز كارشناسي پيوسته يا ناان آنو مقطع تحصيليتحصيل در دانشگاه را داشتند

اندازه گيريابزار هاي 
روحيه « ،  اجتناب از موفقيتانگيزهسنجش  براي  » 1ترس از موفقيت گود«  مقياس  سهدر  پژوهش حاضر از

 » 4 و مارلو3پذيرش اجتماعي كراون «  ، و به منظور سنجش روحيه رقابت طلبي»2رقابت در برابر همكاري مارتين
 . 5شداستفاده اييد ديگران يا به عبارت ديگر  انگيزه تاييد،براي اندازه گيري نياز به ت

شيوه اجرا
 و سـتادان  كه از لحاظ نگرش عمـوم ا در حال تحصيل رشته هاييپژوهش حاضر در نظر داشت تا دو گروه زن و مرد   
بدين .  مقايسه كند راقيقتلقي مي شوند، با توجه به متغير هاي تحدانشجويان به آن رشته ها،بيشتر زنانه يا بيشتر مردانه  

هـا  تركيـب زنانـه       منظور گروه هاي مشاوره و آموزش ابتدائي كه از نظر آمار دانشجويان شـاغل بـه تحـصيل در آن                   

1- Good
2- Martin
3- Crowne
4- Marlowe

�� ��� ��  ����� �� �����  �� �� »���!" #���"�$� « #%&� '()* +�,�- .)0123 (5&�6� 7 8�9�� �:; . . $=�>� ��� $? �� ����� #@A� B��&�
��� '5�C  .



 $�*�	� �� 5�� �)��*�…	�
 كـه اكثـر دانـشجويان آن را     و گـروه حقـوق     به آن از لحاظ وابستگي به جنسيت بيشتر زنانه اسـت          داشته و نگرش    

تي به آن بيشتر مردانه است ، به عنوان گروه هاي هدف براي انتخاب نمونه مردان تشكيل داده و به لحاظ نگرش جنسي
 انتخاب هر دو گـروه    .انتخاب حيطه ها ي زنانه و مردانه با توجه به تجربه پژوهشگر انجام گرفت             .در نظر گرفته شدند   

ه هاي كلي علوم تا حد خي تفاوت هاي فردي در گرايش به حوزاني به اين منظور انجام شد تا براز دانشكده علوم انس
 كه در خالل يك روز  سان صورت پذيرفت بدينهدفمندانتخاب نمونه ها به طورغير تصادفي در .امكان كنترل شود

 مراجعه و پس از كسب اجازه و جلب موافقت          و آموزش ابتدائي  ، مشاوره   ،به سه كالس درس گروه حقوق     تحصيلي  
از دانـشجويان خواسـته شـد بـه         .امه ها ، اطالعـات جمـع آوري شـد         كردن پر سشن  و دانشجويان براي پر   استاد كالس 

 درسي و محيط آموزشي مورد سوال قرار گرفتـه  يسواالت به گونه اي پاسخ دهند كه گوئي در ارتباط با  فعاليت ها       
از اتاطالعـ . ن مرد در گروه مردانه پرسشنامه ها را تكميـل كردنـد  ان زن در دو گروه زنانه و حاضر ا حاضر شتربي. اند
مخدوش بودن كنار  پرسشنامه از گروه زنان به علت 4 پرسشنامه از گروه مردان و 3. مرد  جمع آوري شد50 زن و 54

-2 تـرس از موفقيـت    -1: از   نـد ض شدند عبارت  كه به عنوان متغير هاي وابسته فر      متغير هاي مورد مطالعه     .گذاشته شد 
 وحيطـه   جنـسيت بـه عنـوان متغيـر مـستقل         .  ديگـران   از سـوي   يـد ه تاي  انگيزه تاييد اجتماعي يا نياز بـ       -3روحيه رقابت   

.ند در نظـر گرفتـه شـد       متغير تعديل كننده يا به عبـارت ديگـر متغيـر مـستقل دوم             نيز به عنوان    ) مردانه يا زنانه  (رقابت
ن ،غلبـه تـراكم حـضور زنـان در گـروه هـاي زنانـه و مـردا        داده هاها بـراي جمـع آوري      مشاهده پژوهشگر از كالس   

 مقايـسه ميـانگين   بـراي tآزمـون   گرد آوري شده با اسـتفاده از         داده هاي . درگروه هاي مردانه را مورد تاييد قرار داد       
. تحليل شد  دو گروه مستقلهاي

يافته ها
صيفي مر بوط به متغيرهـاي   توشاخص هاي1در جدول .است توصيفي و استنباطي ارائه شده   نتايج تحقيق به صورت   

فرضيه هاي پژوهش مورد تجزيه و تحليـل قـرار گرفتـه            4تا2 جدول هاي    در.يك جنسيت آمده است   به تفك پژوهش  
.اند
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وفقيت، رقابت جوئي،و انگيزه تاييد به تفكيك جنسيتشاخص هاي آماري متغيرهاي ترس از م: 1جدول 

ده است در جدول آم هاگانه وجود دارند كه كوچكترين آننماهاي چند 
و همچنين ميانگين)34/11(از اين ميزان در مردان    )66/9( نشان مي دهد كه ميانگين ترس از موفقيت در زنان          1جدول  

 امـا ميـانگين   . پـايين تـر اسـت   )60/18(ين نمرات همين متغير در مردان    از ميانگ ) 79/16( نمرات انگيزه تاييد در زنان      
 دو ه هـاي  پراكنـدگي نمـر  ،بيشتر است و به عالوه     )  68/62(از اندازه مشابه در مردان      ) 39/70(رقابت جوئي در زنان   

از گـروه    متغيـر انگيـزه تاييـد در مـردان بـيش           ه هاي متغير ترس از موفقيت و رقابت جوئي در زنان و پراكندگي نمر           
.مقابل است

در زنان و مردان»ترس از موفقيت« مقايسه ميانگين هاي : 2جدول 
tآزمون آزمون لون

FPtdfP)تفاوت ميانگين ها)دو دامنه
با فرض (ترس از موفقيت 

)عدم يكساني واريانس ها
∗332/404/0∗091/287/87039/068/1

05/0معني دار در سطح ∗

انحراف نماميانهميانگينتعدادشاخص هاي آماري
معيار

حداكثرحداقلدامنهكشيدگي

جنسيتمتغير ها
5034/11101037/4298/015419زن ترس از 

4766/910947/3092/014317مردموفقيت
603595-4939/70717105/14231/0زن رقابت 

404181-4768/62626163/8161/0مردجوئي
16925-5079/16171994/3121/0زن انگيزه 

18826-4760/18181672/4252/0مردتاييد
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كـه  مـي دهـد   نـشان   هـا - براي بررسي يكساني واريـانس    1آزمون لون مالحظه مي شود    2طور كه در جدول     همان

 فرض صفر مبني بر يكـسان بـودن         ،بنابراين) P<0/05(درزنان ومردان برابر نيست   » ترس از موفقيت  «واريانس نمرات   
tنتـايج اجـراي آزمـون    . فرض عدم يكساني واريانس ها انجام پـذيرفت   با   t در نتيجه آزمون     مي شود واريانس ها رد    

تفـاوت معنـي دار    متغير ترس از موفقيت در ميان زنان و مردان دانـشجو  ه هاي  ميانگين هاي نمر   بين كه    مي دهد  نشان
. )> 05/0P( ميزان اين متغير در زنان بيش از مردان است مي توان نتيجه گرفت كه ،در نهايت. وجود دارد

در زنان و مردان» رقابت جوئي« قايسه ميانگين هايم: 3جدول 
tآزمون آزمون لون

FPTdfP)تفاوت ميانگين ها)دو دامنه
با فرض  (رقابت جوئي

72/11001/021/353/73002/071/7)عدم يكساني واريانس ها

01/0معني دار در سطح  ∗∗001/0 معني دار در سطح ∗∗∗
كـه  حاكي از اين اسـت      راي بررسي يكساني واريانس ها      ب آزمون لون    مالحظه مي شود،  3ور كه در جدول     ط  همان

فرض صفر مبني بـر يكـسان بـودن         ،  بنابراين  ) P>05/0(درزنان ومردان برابر نيست   » رقابت جوئي «واريانس نمرات   
tنتايج اجـراي آزمـون   . ا انجام پذيرفت با فرض عدم يكساني واريانس ه   t در نتيجه آزمون     مي شود ،  واريانس ها رد    

 تفاوت معنـي دار وجـود    ميانگين هاي نمرات متغير رقابت جوئي در ميان زنان و مردان دانشجو           مي دهد كه بين   نشان  
).>P  05/0(كه ميزان اين متغير در زنان بيش از مردان استهمچنين ، مقدار تفاوت ميانگين ها نشان مي دهد . دارد

1- Levene's Test for Equality of Variances
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در زنان و مردان» رقابت جوئي« مقايسه ميانگين هاي:4جدول 

tآزمون آزمون لون

FPtdfP)تفاوت ميانگين ها)دو دامنه
با فرض  (انگيزه تاييد

046/295043/081/1∗22/214/0)يكساني واريانس ها

05/0معني دار در سطح ∗
كـه  حاكي از اين است     اي بررسي يكساني واريانس ها      آزمون لون بر  مالحظه مي شود    4طور كه در جدول        همان

 فـرض صـفر مبنـي بـر يكـسان بـودن        ،بنـابراين ) P<05/0(درزنان ومردان برابر است   » انگيزه تاييد «واريانس نمرات   
tنتـايج اجـراي آزمـون    .  با فرض يكساني واريانس ها انجام پـذيرفت tو در نتيجه آزمون مي شود  واريانس ها تاييد    

تفـاوت معنـي دار وجـود     ميانگين هاي نمرات متغير انگيزه تاييد در ميان زنان و مردان  دانشجو بينكه  هدمي د نشان  
).> P 05/0(ميزان اين متغير در مردان بيش از زنان استهمچنين ، مقدار تفاوت ميانگين ها نشان مي دهد . دارد

رينتيجه گي وبحث
 دانـشجويان زن و مـرد در موقعيـت          بين» ترس از موفقيت    «تفاوت در   ضيه اول پژوهش مبني بر عدم       رنتيجه بررسي ف  

چنـين تفـاوتي وجـود داشـته و بـه           نشان مي دهد كـه      به نظر مي رسند،     هماهنگ با جنسيت    هائي كه به لحاظ رقابتي      
 حيطـه اي كـه تلقـي جنـسيتي زنانـه دارد        حـضور در   و صورت ترس از موفقيت بيشتر در زنان نسبت به مردان  اسـت            

مبنـي بـر ايـن كـه در     ) 1986(يافتـه مـذكوربا يافتـه روبرتـز    .همراه باشـد   ترس از موفقيت در زنان      باكاهش  تواند نمي
نيـز  ) 1996(همچنين با  نيمي از يافته هـاي پـژوهش فـروليش    است ودختران پيشرفت زياد با افت خود پنداره همراه   

دراك از پيامـدهاي   ز موفقيـت تحـت تـاثير ا        ا وي در پژوهش خود پي برده بود كه تـرس         .هماهنگ به نظر مي رسد    
 مي توان اين گونه استنباط كرد كه دختران ترس از موفقيت را به صورت يك واكـنش دفـاعي             ،اينبربنا.رفتار است   

 كه همـان موفقيـت اسـت،   واره جنسي خودمناسب با طرح روابط اجتماعي به خاطر رفتار نادردر اثر احساس تهديد  
 دختـران و پـسران از لحـاظ تـرس از موفقيـت تفـاوتي        بـين  اعالم كرده بود كه   )1996 (ه فروليش البت.نشان مي دهند  
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 از بررسـي فرضـيه    يافتـه حاصـل  ،ضمناً.در پژوهش حاضر مورد تاييد قرار نگرفتاظهار نظر   وجود ندارند كه اين     

.مغايرت داردداند كه نقش جنسي را در رقابت جوئي خنثي مي ) 1995(فته پژوهش كاليناول پژوهش با يا
وجود رقابت ان زن و مرد از لحاظ رقابت جوئي  دانشجويبينعدم تاييد فرضيه دوم پژوهش مبني بر عدم تفاوت         

هـا هماهنـگ   و بـا برخـي از آن      جوئي بيشتر در زنان نسبت به مردان با  برخي يافته هاي پژوهش هاي قبلي در تضاد                
 ايـن  حظـه كـاري بيـشتري دارنـد كـه          بود كه زنان نسبت به مردان مال       هاظهار كرد ) 1993( منينگ   ،براي نمونه .است  

  زيگلـر و هلـر      ،بـه عـالوه   .ديـد اسـت   رمورد ت  باالتر رقابت جوئي در زنان نسبت به مردان          ه هاي مساله با توجه به نمر    
خـت  اظهار كرده بودند كه در تكاليف داراي طرحواره جنسي تفاوت هاي واضحي در واكنش به بـرد يـا با                   ) 2000(

شـود كـه زنـان تمايـل بيـشتري بـه            حظه مي جا مال اينوجود داردكه نمايانگر حساسيت بيشتر در مردان است اما در           
شايد بتوان مساله را اين گونه تفسير كرد كه . رقابت در حيطه اي كه زنانه است دارند تا مردان در حيطه رقابتي مردانه

رقابت تمايل دارندكه البته بررسي اين مساله نياز به پـژو هـش هـاي               مردان در حيطه هاي مردانه به همكاري بيشتر از          
اين كه رقابت جـوئي بـه    مبني بر )1979(فته هاي اولدز يافته حاصل از بررسي فرضيه دوم با يا    ،به عالوه .ديگري دارد 
ش حاضر با يافته  تاييد وجود رقابت طلبي بيشتر در زنان نسبت به مردان در پژوه.  منافات دارد،تبط استمردانگي مر

.استهنگ ن رقابتي عمل كنند همامبني بر اين كه زنان قادرند همانند مردا) 1984(هاي بنكر
 در حيطـه هـاي   عدم تاييد فرضيه سوم پژوهش مبني بر عدم تفاوت ميان دانشجويان زن و مـرد در نيـاز بـه تاييـد                 

 بيشتر در مردان نسبت به زنان به تاييد اجتماعيازيعني وجود ني و وجود چنين تفاوتي بر خالف انتظار وابسته به جنس  
پـي  ) 1377( بوجـاري ،بـراي نمونـه  . فراتر از انتظار پژوهش حاضرو ناهماهنگ با ادبيات پژوهشي در اين زمينه اسـت       

در پـژوهش  ) 1375(ان ساسـي  و شيرب )1375(و يگانه برده بود كه دختران حساستر و خويشتن دارتر از پسران هستند          
ه بودند كه دختران در كل مودب تر از پسران هستند و در محاوره نيز از واژه هاي مودبانه تر دنه اي پي برهاي جداگا

حـاكي از   نيز) 2000(و واشبرن و هيلمن     ) 1994(آرتور و هيبرت  هش هاي    يافته هاي پژو   همچنين  . مي كنند   استفاده
.بله اي استن يك سبك مقا پسران به عنوادر مقايسه باوابستگي بيشتر دختران به ديگران 

ه هـاي ميانگين هاي نمربين  از فرضيه هاي پژوهش مبني بر عدم تفاوت        شواهد كافي براي تاييد   با وجود اين كه     
ايج در ناهمخواني با بخش عمده تـر ادبيـات          نتوجود ندارد،   » انگيزه تاييد « ، و   » رقابت جوئي   « ،  » ترس از موفقيت    «

توان وجود برخي پيشداوري ها نـسبت   نمي،گرچهاد كههش حاضر نشان مي دهر پژوپژوهش حاضرو فراتر از انتظا 
در تعليم و تربيـت مـدعي   گام ي پيشنيست هايآن گونه كه  اكثر فم، اما انكار كرد در محيط هاي آموزشي   را به زنان 
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 تـاثير پـذيري     ،چنـين باشـد   در برخي موارد  اگر هم   .يط آموزشي عليه زنان عمل نمي كند      آن هستند ، فضاي مح    

.تمام مي شودل كرده و به نفع آنان زنان از فشار منفي به صورت معكوس عم
 متناقض در اين زمينه در كل به طور اعم و در كـشور مـا بـه طـور اخـص داليـل                گاهوجود يافته هاي متفاوت و      

ر بـه مـساله، تحـوالت     پژوهـشگ جهت گيـري لعه، ر هاي مختلف، نمونه هاي مورد مطااستفاده از ابزا.گوناگوني دارد 
ي ، ع حضور رو بـه رشـد زنـان در عرصـه هـاي اجتمـا      مثالًي عجتماحاصل از گذشت زمان و در نتيجه تغيير شرائط ا        

 مي توانند همگيكه سبب تغيير نگرش عمومي در مورد نقش هاي زنانه و مردانه شده اند ... تصويب قوانين جديد و  
 عـر صـه هـاي    در زنـان   حضور بيـشتر  صه براي   رعنيز   در كشور ما     مي رسد  به نظر    .توجيه كنند چنين تناقض هائي را     

مردانه تا چندي پيش و دور از انتظار نيست كه در ارتباط با برخي صفات كه             رقابت از جمله دانشگاه مهيا شده است      
 اين ژوهش حاضر پاز تلويحات عمده . شاهد باشيم تغييرات و تفاوت هاي دور از انتظاري را قمداد مي شدنديا زنانه 

 سـر آمـده و الزم اسـت بـا            نقش زنان در جامعه و به طور اخـص دانـشگاه بـه              در مورد   كه دوران ساده انگاري    است
بررسي روند تحوالت نقش زن در جامعه و تعيين اولويت ها خطوط راهنمائي را براي هدايت ايـن تحـوالت ترسـيم          

.كرد
 پيشنهاد مي شـود پـژوهش       دانست دانشجويان  معرف جامعه  را نمونه پژوهش حاضر    نمي توان  با توجه به اين كه    

 تحـوالت  زمينههش دررسد انجام پژوبه نظر مي.روي نمونه هاي معرف تر و صورت پذيرد    زمينههاي ديگر در اين     
همچنين اجراي فراتحليـل    .نقش زنان در جامعه ما راهنماي خوبي براي هدايت پژوهش هاي آتي در اين زمينه باشد               

.روشن تر نمايدوهش هاي قبلي را  پژوهش هاي قبل در اين زمينه مي تواند برخي تناقض ها در نتايج پژبرروي
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