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  چکیده

انی اي انـس هـ  شناختی از جمله ارزش   روانهاي    هاي جنسیتی در ویژگی     تفاوت

هدف این مطالعـه بررسـی   . شناسان بوده استموضوع مناقشه بسیاري از روان   

هاي بنیادي انسانی   هاي جنسیتی در ابعاد محتوایی و ساختاري ارزش       تفاوت

 98( دانـشجو    204اي،   مقایسه -در قالب طرح علی   . در میان دانشجویان بود   

 انسانی، هنر و علوم      مهندسی، علوم  -از چهار دانشکده فنی   )  پسر 106ر،  دخت

یاب ارزشی   به زمینه  شرکت کردند و  هاي تهران و شهید بهشتی      پایه دانشگاه 

 زنـان نمـرات بـاالتري در     کـه ها نشان دادیافته. پاسخ دادند ) SVS(شوارتز  

نگري و پیشرفت کسب کردند     شمولگرایی، جهان  سنت ابعاد محتوایی ارزشی  

زنـان  .  نمره بـاالتري کـسب کردنـد       در حالی که مردان تنها در ارزش قدرت       

کـاري کـسب    نمرات باالتري در ابعاد ساختاري ارزشی تعالی خود و محافظه         

 شـمول هاي سنت، جهان  طور کلی نتایج نشان داد زنان براي ارزش       به. کردند

ند در   هـست  لیخود اهمیت بیشتري قا   کاري و تعالی  نگري، پیشرفت، محافظه  

هاي مربوط به    تفاوت. اهمیت باالتري دارد  حالی که براي مردان ارزش قدرت       

سـو بـا فرهنـگ سـنتی     کاري، هـم  گرایی،  قدرت و محافظه هاي سنت ارزش

جامعه ایران است که از طریق والدین بـه فرزنـدان منتقـل شـده اسـت و از                   

نگـري،    شـمول   هـاي جهـان      در ارزش   هاي مربوط به تفـاوت      سوي دیگر، یافته  

.جامعه درحال توسعه ایران هماهنگ استپیشرفت و تعالی خود با شرایط 

ش ارزش بنیادي انسانی، ساختار ارزش، محتواي ارز:هاي کلیديواژه
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Abstract
Gender differences in basic human values has been a 
controversial issue among psychologists. This study 
investigates gender differences in content and structure of 
basic human values among students. 204 university students 
including 98 females and 106 males were selected from 

Technical-Engineering, Human science, Art and Science 
schools of Tehran and Beheshti universities. They completed 
the Schwartz Values Survey (SVS). Data were analyzed using 
one way analysis of variance (ANOVA). Females had high 

scores in Tradition, Universalism and Achievement content of 
values whereas males had only higher scores in value of 
power. Females also had higher scores in Self-transcendence 
and Conservation structure of values comparing with male 

students. Females tended to attach more value to Tradition, 
Universalism, Achievement, Self-transcendent and 
conservatism whereas males tended to attach more value to 
Power. These findings are consistent with traditional values 

which have been transmitted by parents in a developing 
country like Iran. 

Keywords: basic human values, structure of values, content of 
values
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  مقدمه

ن سوال، ذهن روانشناسان را یک قرن است که ایش از یب

 مردان از جهت زنان وا یآ: به خود مشغول کرده است

 ن سوال در حوزهیز هستند؟ ایگر متمایکدی از یروانشناخت

 و مردان ا زنانیشود که آین گونه مطرح می ای انسانيهاارزش

است، با  ی آنان در زندگي که اصول راهنماییهادر ارزش

   ا زنان و مردان دریگر، آیعبارت د  متفاوت هستند؟ بهگریکدی

ک ارزش، هدف یگر تفاوت دارند؟ یکدی با ی ارزشيهاتیاولو

شخص )ا هر دوی ی، اجتماعيفرد(ق یانگر عالی و بیتیفراموقع

عنوان تش، بهیاهم  و درجهیزشیاست که با توجه به حوزه انگ

، یلسکیشوارتز و ب (کندی عمل می فرد در زندگياصول راهنما

 هستند که از الزامات ی شناختيهاییها بازنماارزش.)1987

) 1: ند از هستن الزامات عبارتیا. شوندیم یمول ناششجهان

 تعامالت هماهنگ) 2 ،)ارگانیسم (یشناختستی زيازهاین

 بقا و رفاه ي برای اجتماعيفشارها) 3 و ،)تعامل (يفردنیب

  ).گروه(جامعه 

ن ی را تدو1ی انسانيادی بنياه ارزشهینظر )1992(شوارتز 

 مولفه و یی محتواهلفوم:  استيا هستهلفهو دو ميکرد که دارا

 از ده ی جامعه، مجموعهین نظری ایی محتوامولفه. يساختار

، 2ییهمنوا: ز است که عبارتند ازی متمایزشیانگ - ی ارزشسازه

 ،6ي، خودرهنمود5ينگرشمول، جهان4یرخواهی، خ3سنت

 .11یمنی، ا10، قدرت9شرفتی، پ8ییگرالذت ،7یطلبکیتحر

 در برابر 12خودیتعال:  ازت استارعبه ین نظری اي ساختارمولفه

. ١۵يکارمحافظه  در برابر14ریی به تغی و آمادگ13خودگسترش

شمول استخراج ا چند منبع جهانیک یسازه ممکن است از  هر

 از دو منبع روابط هماهنگ ییعنوان مثال همنوا  به. شده باشد

ات یی جز1در جدول . ت گرفته استاگروه نشي و بقايفردنیب

  .ت شوارتز آمده اسی ارزشيحتوام

  

  1جدول 

  )1992( بنیادي انسانی شوارتز هايمحتواي ارزشی، تعاریف و منابع ارزش

  منابع  هاي معرفارزش  تعریف  سازه انگیزشی

مقام و منزلت اجتماعی، کنترل و تسلط بر   قدرت    

  افراد و منابع

اجتماعی، اقتدار، ثروت، حفظ وجهه اجتماعی، تشخص قدرت

  اجتماعی

  تعامل، گروه

موفقیت شخصی با نشان دادن توانایی براساس   پیشرفت

  معیارهاي اجتماعی

  تعامل، گروه  ثیرگذار، باهوش، احترام به خوداموفق، توانا، بلندپرواز، ت

  ارگانیسم  بخشلذت، زندگی لذت  لذت و ارضاي جسمانی خود  گراییلذت

  ارگانیسم  متنوع، زندگی هیجانیمتهور، زندگی  تهییج، تازگی و چالش در زندگی  طلبیتحریک

  ارگانیسم، تعامل  خودخالقیت، آزادي، مستقل، کنجکاو، انتخاب اهداف  گرفکر و عمل مستقل، خالق و کاوش  خودرهنمودي

  گريننشمولجها
تفاهم، قدردانی، تحمل و حمایت از رفاه

  همگانی و طبیعت

ابري، صلحنظر، خرد، عدالت اجتماعی، برداراي وسعت

زیست، شدن با طبیعت، حفظ محیطزیبا، یکیجهانی، جهان

  درونیتوازن

  ارگانیسم، گروه

 رفاه افرادي که فرد به فراوانی يحفظ و ارتقا  خیرخواهی

  با آنها در ارتباط است

 پذیر، دوستیولیتوراستگو، بخشاینده، وفادار، مس، رسانیاري

  دادن به زندگی اکامل، معن معنوي، عشق واقعی، زندگی
  تعامل، گروه ارگانیسم،

  

________________________

1. basic human values 
2. conformity
3. tradition
4. benevolence
5. universalism
6. self-direction
7. stimulation 

__________________________

8. hedonism
9. achievement
10. power
11. security
12. self-transcendent 
13. self-enhancement
14. openness to change 
15. conservation
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  1جدول ادامه 
  

احترام، تعهد و پذیرش رسوم و عقایدي که فرهنگ   سنت

  سنتی یا مذهب به فرد داده است

دار، احترام خود از زندگی، دین فروتن، پذیرش سهم

  رو، خلوتبه سنت، میانه

  گروه

 هایی که احتماالتمایالت و تکانهبازداري اعمال،   همنوایی

رساند و  یا به آنها آسیب میکند میدیگران را ناراحت

  ندشکهاي اجتماعی را میانتظارات و هنجار

  تعامل، گروه  نزاکت، مطیع، منضبط، احترام به والدین و بزرگترها

با اجتماعی در مورد روابط ایمنی، همخوانی و ثبات  ایمنی

  دیگران و خود

اکیزه، اجتماعی، پ ملی، نظم خانوادگی، امنیتت امنی

  خاطر کمک متقابل، تندرست، تعلق

  گروه تعامل، ،ارگانیسم

  

مطرح شد، نشان داده ) 1994(بار توسط شوارتز  براي اولینروابط میان ابعاد محتوایی و ساختاري ارزشی که  1در شکل    

  .شده است
  

  

  
  1شکل

  )1994اقتباس از شوارتز، (روابط بین ابعاد محتوایی و ساختاري نظام ارزشی 

  

ها به صورت دو بعد دو  شوارتز تعارض بین ارزشهدر نظری

یکی از این ابعاد، بعد آمادگی به . قطبی نشان داده شده است

ه هایی کدر این بعد، ارزش. کاري استتغییر در برابر محافظه

خودرهنمودي و (کید دارند ار تبه استقالل فکر و رفتار و تغیی

هایی که به اطاعت، حفظ در تعارض با ارزش) طلبیتحریک

) امنیت، همرنگی و سنت(کید دارند ا و ثبات ترفتارهاي سنتی

خود  خود در برابر گسترش بعد دوم، تعالی. گیرندقرار می

دیگران به عنوان هایی که به پذیرش در این بعد ارزش. است

کید دارند ات دادن به رفاه آنان تهاي برابر و اهمی انسان

هایی که در تعارض با ارزش) نگري و خیرخواهیشمولجهان(

يکارمحافظه

ریی به تغیآمادگ

خود گسترش

قدرت

ایمنی
شرفتیپ

ییگرالذت

یطلبکیتحر

يخودرهنمود

يشمول نگرجهان

یرخواهیخ

  سنت
ییهمنوا

   خودیعالت
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قدرت و (کید دارند اگران تبه موفقیت شخصی و تسلط بر دی

به آمادگی به تغییر و گرایی هم لذت. گیرندقرار می) پیشرفت

پور، قاسمی؛ 1994شوارتز، (ت هم به گسترش خود مرتبط اس

ها تحت تاثیر  روابط پویشی و ساختار این ارزش). 1390

 اجتماعی جوامع است - فرهنگ و همچنین تحوالت سیاسی

هاي  تغییر در ریخت). 1391دلخموش و احمدي مبارکه، (

 ایران در بین ارزشی و الگوي روابط بین آنها در جامعه

و ) 1391 ،1390ه، دلخموش و احمدي مبارک (بزرگساالن

  .مطالعه شده است) 1385 ،1384دلخموش، (نوجوانان 

 خود دارند منعکس ی که افراد در زندگی ارزشيهاتیاولو

 منحصر به فرد و یت، تجارب اجتماعیکننده خلق و خو، شخص

 ؛1973چ، یروک؛ 1997اسمیت و شوارتز، ( ها استنفرهنگ آ

الت، یتحصگر، سن، ی ديز سوا. )1983کوهن و اسکولر، 

ند یا بر فريق اثرگذاریهستند که از طر ییرهایمتغ ت ازیجنس

 یها و انتظارات اجتماعنقش، يریادگیشدن، تجارب یاجتماع

 ).2002شوارتز، (  هستندر گذارثا ی ارزشيهاتیدر اولو

 ی انسانيهان سن و ارزشیب رابطهرامون ی پییهاپژوهش

ت و یاسم (ینسان ايهاالت و ارزشی تحص و)2002شوارتز، (

 )2001شوارتز و همکاران، ؛ 2002شوارتز، ؛ 1997شوارتز، 

بسون و یگ-نسیپر( ییهان پژوهشیچنهم. صورت گرفته است

 رابطه) 2009گلتو و راجو، ی؛ 2003 نا و داکیت،؛ 1998شوارتز، 

پژوهشگران .اند کردهی را بررسی انسانيهات و ارزشیجنس

اکثر . اند ن در ایران توجه کردهاندکی به نظام ارزشی دانشجویا

ها  مقاالت بیشتر مرتبط با هدفمندي بوده تا محتواي خود ارزش

؛ هاشمی، 1391سپهر،  زاده، باقریان و منصوري حمزه(و اهداف 

  ).1391عباسی، بدري،  مصطفوي، ماشینچی

د سن، دهی نشان م)2002(  شوارتزيهایج بررسینتا

سنت،  (يکار محافظهيهاش مثبت را با ارزین همبستگیشتریب

) ينگرشمولجهان،یخواهریخ(ود  خیو تعال) یمنی، اییهمنوا

ر یی تغي برای آمادگيها را با ارزشی منفین همبستگیشتریو ب

قدرت، (خود و گسترش) یطلبکی و تحريخودرهنمود(

ت و یاسم( گریديهاج پژوهشینتا. دارد) ییگراشرفت و لذتیپ

) 2001شوارتز و همکاران، ؛ 2002، شوارتز؛ 1997شوارتز، 

 ن رابطهیشتری بي خودرهنموديهاالت با ارزشینشان داد تحص

 ن رابطهیشتری بیمنی، سنت و ایی همنوايهامثبت و با ارزش

جه گرفتند ی نت)1998( بسون و شوارتزیگ-نسیپر.  را داردیمنف

 يگذارکسان نمرهی هها را به گونت ارزشیمردان و زنان اهم

 و ينگرشمول، جهانیمنی ايهاارزشگروه، هر دو . ندکنیم

 قدرت، يها و ارزش،ن ارزشیتر را به عنوان مهمیرخواهیخ

ها ن ارزشیترتی را به عنوان کم اهمیطلبکیسنت و تحر

 يهاافتند ارزشی در)2009( گلتو و راجوی. کنندیانتخاب م

 یالتر است در ح  زنان مهمي برایی و همنوایرخواهیسنت، خ

 کیشرفت و تحری، پي خودرهنموديها مردان ارزشيکه برا

نشان دادند مردان به  )2003( تیکانا و د.  بودمهمتر یطلب

 "رییبودن به تغ باز" ی ارزشي بعد ساختارينسبت زنان برا

        ییها پژوهش،نیهمچن. ند هستلی قااهمیت بیشتري

ها صورت  در ارزشیتی جنسيهارامون تفاوتی پیفرهنگنیب

 کردند يریگجهی نت)2001(شوارتز و همکاران . گرفته است

 یرخواهی خيها به ارزشيشتریت بی اهمین اشغالیزنان فلسط

 ی جنوبيقای که در آفریدهند در صورتیسه با مردان میدر مقا

    سنت يها به ارزشيشتریت بیزنان به نسبت مردان اهم

 به يشتریت بینان اهما مردان به نسبت زیتالیدهند و در ایم

 ییرهایت از جمله متغیجنس. دهندی میطلبکی تحريهاارزش

شدن، تجارب  یند اجتماعای بر فريق اثرگذاریاست که از طر

 ی ارزشيهاتی در اولویها و انتظارات اجتماع، نقشيریادگی

 انجام شده يهاج پژوهشیگر نتای دياز سو. رگذار استیثات

گر همخوان یکدی با ها در ارزشیتی جنسيهارامون تفاوتیپ

 از ی و فرهنگیشناختتی جمعيهایژگی واحتماال. دستنین

در . ثر باشدون مورد میتواند در ای است که میجمله عوامل

 در یتی جنسيها رامون تفاوتی پیکشور ما مطالعات اندک

ن پژوهش ی در ا،نیبنابرا.  صورت گرفته استی انسانيهاارزش

 و یی در ابعاد محتوایتی جنسيها تفاوت)1ا آن است ت  بریسع

 ، وردی قرار گی مورد بررسیرانیت ایها در جمع ارزشيساختار

  . شودی جوان بررسها به صورت مشخص درجامعهن تفاوتی ا)2

  

  روش

 ي آمار جامعه:، نمونه و روش اجراي پژوهشي آمارجامعه

 ران شهر تهيها دانشگاهمقاطع مختلفان ی، دانشجون پژوهشیا

 انتخاب ی بهشتدیان آنها، دو دانشگاه تهران و شهیاست که از م

 مرد 106 و زن 98 ،شجو دان204  پژوهش در این.اندشده
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حجم نمونه براي تحلیل واریانس یک راهه . ندشرکت کرد

؛ به نقل از مک 1992، 1کامري و لی(مطابق با نظر متخصصان 

 نفر توصیه 200حداقل ) 1999کالوم، ویدامن، ژنگ و هونگ، 

 با ،31 تا 18ن یان بین دانشجوی ای سندامنه. شده است

نفر 9مجرد و ) %1/95(نفر  194.  بود سال73/21ن یانگیم

ر  ديریگزمان نمونه ان درین دانشجویا. هل بودندامت) 4/4%(

در  يریگروش نمونه .ل بودندی مشغول به تحصمقاطع مختلف

ن صورت یبه ا. ر برده شدکا هها ببراي انتخاب آزمودنی دسترس

دو دانشگاه تهران و   شهر تهران،يهاان دانشگاهیکه از م

 ن دو دانشگاهی ايهاان دانشکدهی و از مید بهشتیدانشگاه شه

 و هنر یه، علوم انسانی، علوم پای مهندس- ی فن دانشکدهچهار

ان یدر مبه صورت انفرادي ها سپس پرسشنامه. انتخاب شدند

شرکت در پژوهش ها داوطلب ن دانشکدهیدر ا که ییهایآزمودن

  . ل شدندیگر تکمو در حضور پژوهشع یبودند توز

  

  ابزار سنجش

، 2 شوارتزیاب ارزشینهیزم ):SVS ( شوارتزیاب ارزشینهیزم

 یعی وسسنجد و در دامنهی را میشمول انسان جهانيهاارزش

ل، و برگس، شوارتز و بلک (ده استید رسییاها به تاز فرهنگ

  . )2001، يدشوارتز و برا؛ 1994، 1992شوارتز، ؛ 1994

احمدي و  دلخموش ؛1385دلخموش،  (ی پژوهشيهاافتهی

 معنا و ي نظري الگویی، روایرانی ايها در نمونه)1391مبارکه، 

. اندد قرار دادهییا مورد تیعیها را در حد وسساختار ارزش

 120شتمل بر  میرانی اک نمونهی آن در ییای پايهاافتهی

هـاصلـبه ف اییـر از طریق روش باز آزمـو پسر ـ دختيوـدانشج

                                                          
1. Comrey, A. L., & Lee, H. B.
2. Schwartz Values Survey (SVS)

 گانه دهيهان مطالعه، سازهیدر ا. د قرار گرفتییادو هفته مورد ت

 یمنیا:  برخوردار بودندی قابل قبولییایب پای از ضرایارزش

 ، 86/0 ییجو، لذت83/0شرفت ی، پ86/0، قدرت 78/0

 ينگرشمول، جهان78/0 یرهنمودده، خود81/0 یطلبکیتحر

 77/0 یی، همنوا80/0، سنت 78/0 یرخواهی، خ81/0

  .)1385دلخموش، (

 ي منفرد است که برای ارزشهی گو57اب شامل ینهین زمیا     

. اند انتخاب شدهیزشی انگي سطح باالی ارزشسنجش ده سازه

 ی ارزش شوارتز در سطح دو مجموعهیاب ارزشینهی زميهاارزش

ه به شکل اسم  کیفهرست) 1:  که عبارتند ازرندیگیقرار م

 که به یفهرست) 2 و ،يرد، مانند فرمانبردانشویه میمصدر ارا

ن ی ایف آزمودنیتکل. شوند، مانند مستقلیه میشکل صفت ارا

ک اصل راهنما ی  که هر ارزش به منزلهیتی اهماست که درجه

        7 تا - 1 از ي درجه ا9اس ی دارد، در مقي ویدر زندگ

ن یتریعال = 7ت و یاهم یب = 0 من، يهامخالف ارزش = -1(

 آمده از دستن نمرات بهیانگیم.  کنديندبدرجه) تی اهمدرجه

 است یتی اهمدهنده، نشانی ارزشيها معرف سازهيهاارزش

اب دو ینهین زمین ایچنهم. دهدی به آن ارزش میکه آزمودن

 یال و تعيکاردر برابر محافظه ریی به تغی گشودگيبعد ساختار

  .سنجدیخود در برابرگسترش خود را م

  

  هاافتهی

  کنندگان را درهاي آماري شرکتخصشا2جدول 

  . دهدهاي مختلف نشان میدانشکده

  

  

  2جدول 

  ها و مقطع تحصیلی تعداد و درصد نمونه پژوهش بر اساس دانشکده

  درصد  فراوانی  مقطع  دانشکده

  8/3  2  فوق دیپلم

  2/79  42  کارشناسی

  انسانی

  17  9  کارشناسی ارشد
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   2جدول ادامه 

  9/3  2  فوق دیپلم  هنر

  4/80  41  کارشناسی  

  7/15  8  کارشناسی ارشد  

  100  51  کل  

  7/91  44  کارشناسی

  2/6  3  کارشناسی ارشد

  1/2  1  دکتري

  فنی

  100  48  کل

  علوم پایه  2/94  49  کارشناسی

  8/5  3  رشناسی ارشدکا

  

دهد بیشترین فراوانی در   نشان می2طور که جدول  همان

     .ها مربوط به مقطع کارشناسی است هر کدام از دانشکده

مونه پژوهش از هر دهد ن چنین این جدول نشان میهم

ن و یانگیم . به تعداد مساوي انتخاب شده استادانشکده، تقریب

 دو گروه ي براهاي بنیادي  ارزشیید محتوابعدارد استان انحراف

طور که این جدول  همان. آمده است 3ول زن و مرد در جد

ها به استثناي  دهد، میانگین نمره زنان در تمام ارزش نشان می

  .طلبی از میانگین نمرات مردان باالتر است تحریک

    

  3جدول

زن و مرد دو گروهي برای ارزشیی بعد محتوايرهایاستاندارد متغن و انحرافیانگیم

  

هاي  استاندارد بعد ساختاري ارزش میانگین و انحراف

نشان داده شده  4راي دو گروه زن و مرد در جدول بنیادي ب

ول آمده است، میانگین نمره طور که در این جد همان. است

گسترش خود ناي بعد هاي بعد ساختاري به استث ارزش در زنان

  . استمردان از بیشتر

  

  

  انحراف استاندارد  میانگین
  هامحتواي ارزش

  مرد  زن  مرد  زن

  25/1  26/1  35/416/4  همنوایی

  54/1  46/1  08/3  61/3  سنت

  00/1  11/1  76/468/4  خیرخواهی

  98/0  19/477/0  60/4  نگريجهانشمول

  01/1  81/0  68/4  78/4  خودرهنمودي

  53/1  47/1  68/374/3  طلبیتحریک

  57/1  11/461/1  95/3  گراییلذت

  84/0  71/0  04/5  30/5  پیشرفت

  31/1  40/1  35/385/3  قدرت

  89/0  86/0  61/4  81/4  ایمنی
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  4دولج

   دو گروه زن و مردي برای ارزشين و انحراف استاندارد بعد ساختاریانگیم

  انحراف استاندارد  میانگین
  هاساختار ارزش

  مرد  زن  مرد  زن

  72/0  66/0  64/4  89/4  تعالی خود

  16/1  21/1  65/398/3  گسترش خود

  83/0  76/0  39/4  43/4  آمادگی به تغییر

  00/1  01/1  95/3  26/4  کاريمحافظه

  

 و یی در ابعاد محتوایتی جنسيها  تفاوتیبه منظور بررس

انس یل واری از روش تحلی انسانيادی بنيها ارزشيساختار

 و ییمحتوان منظور، ابعاد ی ايبرا.  استفاده شدراهه یک

در مورد هر کدام .  شدندی به صورت جداگانه بررسيساختار

ن دو ی در بی ارزشي و ساختاریین ابعاد محتوایانگینمرات م

 راهه انس یکیل واریج تحلینتا. سه قرار گرفتندیجنس مورد مقا

 نشان 5 در دو گروه زن و مرد در جدول ی ارزشییبعد محتوا

  .استداده شده 

  

  5جدول

   در دو گروه زن و مردی ارزشییها در بعد محتوای آزمودنی آزمودننی اثر ب

  تاای یضریب جزF شاخص  درجه آزاديمیانگین مجذورات  متغیر

  006/0  24/1  1  96/1  همنوایی

  031/0  39/6٭  1  49/14  سنت

  002/0  34/0  1  38/0  خیرخواهی

050/0  59/10٭٭٭  1  45/8  نگريجهانشمول

  003/0  56/0  1  48/0  خودرهنمودي

  000/0  08/0  1  18/0  طلبیتحریک

  002/0  45/0  1  15/1  گراییلذت

  027/0  68/5٭  1  53/3  پیشرفت

  033/0  92/6٭٭  1  86/12  قدرت

013/0  59/2  1  99/1  ایمنی
٭  p < > p   ٭٭ 05/0 p <0/001٭٭٭ 01/0   

دهد تفاوت زنان و مردان در بعد ی نشان م5ج جدول ینتا

05/0p(سنت  هاي  ارزشییمحتوا ، )F=  39/6 ؛ >

    پیشرفت،)F = 59/10؛ > p 001/0(نگري جهانشمول

)05/0 p < 68/5؛ = F ( و قدرت)01/0p < 92/6؛ = F (

در به ترتیب  میانگین گروه زنان 3طبق جدول  .دار استامعن

 نگري و پیشرفت ، جهانشمول سنتهاي  ارزشییبعد محتوا

)04/5 >30/5،19/4 >60/4 ،08/3 > 61/3 Ms:(تر از شیب

ست که زنان  این معناه ااین یافته ب. میانگین گروه مردان است

     .ند هستلی قايشتریت بی ارزش سنت اهمينسبت به مردان برا

میانگین گروه مردان در دهد  نشان می 3 جدول طور کهانهم

شتر از میانگین گروه یب)  M =85/3( قدرت ییبعد محتوا

دهد مردان در یاین یافته نشان م. است )M = 35/3(زنان

. ل هستندی قايشتریت بی ارزش قدرت اهميسه با زنان برایمقا

 در دو گروه ی ارزشيبعد ساختارراهه انس یکیل واریج تحلینتا

  . نشان داده شده است6زن و مرد در جدول 
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  6 جدول

   در دو گروه زن و مردی ارزشيابعاد ساختار یآزمودننی اثر ب

  تای ایضریب جزF شاخص  يدرجه آزادن مجذوراتیانگیم  رمتغی

  032/0  68/6٭٭  1  25/3   خودیتعال

  019/0  85/3  1  43/5  گسترش خود

  001/0  11/0  1  07/0  ریی به تغیآمادگ

  023/0  82/4٭  1  87/4  يکارمحافظه
> p٭ > p٭٭ , 05/0 01/0 

  

 ي تفاوت زنان و مردان در بعد ساختار6 مطابق جدول

      کاري و محافظه) F=  68/6؛> p 01/0(خود یتعال يهاارزش

)05/0 p <82/4 ؛ =F (طور که در جدول مانه. دار استامعن

   يبعد ساختارشود میانگین گروه زنان در ی مشاهده م4

) Ms =89/4 و26/4 (کاري به ترتیب  و محافظهخودیتعال

     و95/3 (ها در این ارزششتر از میانگین گروه مردانیب

64/4 = Ms (سه با یدهد زنان در مقاینشان م این یافته، .است

ت ی اهمکاري  و محافظهخودی تعالهاي  ارزشيمردان برا

.قایل هستند يباالتر
  

  بحث

 يها در سازهیتی جنسيها مربوط به تفاوتيهاافتهی

 يسه با مردان نمرات باالتریدهد زنان در مقای نشان میارزش

 ينگرشمولشرفت و جهانی سنت، پی ارزشییادر بعد محتو

  در سازهي باالتر که مردان به نسبت زنان نمرهیدارند در حال

 زنان يافته که ارزش سنت براین یا. کسب کردند قدرت یارزش

 ما زنان که در جامعه، این معنا را دارد تر از مردان استمهم

 ی سنتد و رسومیبه عقا نسبت يشتریرش بیاحترام، تعهد و پذ

 گلتو و راجویج یافته همسو با نتاین یا.  دارندیمذهب يو باورها

 ي برایی سنت و همنوايها ارزش است که نشان دادند)2009(

 ،ن کردییگونه تبنیتوان ایافته را مین یا. تر استزنان مهم

ت دارد تالش ی که از جنسیف خاصیفرهنگ صرف نظر از تعر

 با نقش مردانه و زنانه یزرگساالنکند دختران و پسران را به بیم

 يبنديدر جامعه ما فروتن بودن، قانع بودن و پا. ل کندیتبد

 ینقش) ارزش سنت (ي معنوی و زندگی مذهبيشتر به باورهایب

ها و آداب بند سنتيشتر پای که بیزنان. شودیزنانه محسوب م

ه ی که علیشوند تا زنانی میابیتر ارزو رسوم هستند مثبت

 که مردان، یحالدر . کنندی قد علم می و مذهبی سنتيهاباور

     جامعه طرد ي کمتر از سوی سنتيرش باورهایبا عدم پذ

  .شوندیم

ان ی می همبستگند نشان داد)2001( و همکاران شوارتز

   نییف است و فرهنگ نقش تعیت ضعیها و جنسارزش

ت ی اهمین اشغالی مثال زنان فلسطيبرا.  دارديترنندهک

 ،دهندیسه با مردان می در مقایرخواهی خ به ارزشيشتریب

ت یمردان اهمبه  نسبت  زنانی جنوبيقای که در آفریدرحال

توان گفت از آن ین میچنهم. دهند ی سنت م به ارزشيشتریب

 يهاتی در اولویتی جنسيها  تفاوتی که در هر فرهنگییجا

 ی سنتياه، در فرهنگ ما باور به ارزشکند  فرق مییارزش

  .  زنان ارزشمندتر استيبرا

 يشتریت بیسه با مردان اهمیافته که زنان در مقاین یا

ت ین معنا است که موفقیند به ا هستلیشرفت قای ارزش پيبرا

 ي برای اجتماعيارهایاساس مع بریی با نشان دادن توانایشخص

. تر از مردان است زنان مهمي برايپروازمثال موفق بودن، بلند

  بود است که معتقد)1966(افته ناهمسو با نظر باکان ین یا

با ) 3یانی و ب2ي مثال ابزاريبرا( 1گراتی مليریگمردان جهت

 يریگ که زنان جهتیحال دارند در 4د بر ابراز خودیکات

 و يرد بر همکایکابا ت)  مثال مهربان و موافقيبرا( 5یارتباط

نیز  )1973( چی با نظر روکنتایج. گران دارندیمراقبت از د

سه با زنان یکند مردان در مقایناهماهنگ است که ادعا م

ج را ین نتایا.  دارندیشرفت و رشد عقلی به سمت پيریگجهت

                                                          
1. agentic 
2. instrumental
3. expressive
4. self-assertation 
5. coummunal 
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 زنان در یان نسل فعلی در م،ن کردیین گونه تبیتوان ایم

 مانندگر یامروزه د. داردت ی اهمشرفتیت و پیجامعه ما موفق

را مثل پیشرفت  ی ارزشيهاتیست که زنان، اولویگذشته تابو ن

 ی قبوليآمار باال.  دنبال کنند،که در گذشته مردانه بوده است

 از آن است که ارزش یها حاکدختران دانشجو در دانشگاه

ش ین افزایچن هم.تر از مردان است زنان مهميت براشرفیپ

 زنان فراهم ين امکان را برای ایلی و تحصی شغليهافرصت

 کار و  خود را همزمان در دو حوزهيهاکرده است تا نقش

 ها پژوهشیج برخیافته همسو با نتاین یا. خانواده دنبال کنند

 است که نشان دادند )2005نس، یگی و هيبرونس، داکسیل(

البته . دهندیت میشرفت اهمیشتر از مردان به ارزش پیزنان ب

  دختران دانشجو به دست آمده است وافته در نمونهین یا

اند  که از سد بزرگ کنکور عبور کردهی است دخترانیعیطب

  . ل باشندیشرفت قای پي براییارزش باال

 ارزش ي برا نسبت به مردان،زنانکه ن است یگر ای دافتهی

افته به ین ی ا.اهمیت بیشتري قایل هستند ينگرشمولجهان

، تحمل و رفاه يه برابر بيشتریت بیزنان اهمکه ست  ان معنایا

 است )1966(  باکانهیافته همسو با نظرین یا. دهندی میهمگان

 زنان يبرا، یعنی داندی می ارتباطيریگ  جهتيکه زنان را دارا

   افته راین یا. ت استیگران در اولوی و مراقبت از ديهمکار

 که یتی جنسيها مطابق نقش،ن کردیین گونه تبیتوان ایم

، ي برابري که برارودیآموزد، از زنان انتظار میفرهنگ به زنان م

گران نسبت به مردان ی و رفاه دیستیتفاهم و توجه به بهز

عت ی، طبین از جهت تکاملینچمه. ل باشندی قايشتریت بیاهم

 يبرااین امر . ت مراقبت از فرزندان را داده استیولوبه زنان مس

که  ایني به جا کهتر بوده است سازگارانهیزنان از جهت تکامل

نیز گران ی دیستی خود بپردازند، به حفظ بهزیتسیبهز به فقط

 يهاج پژوهشیافته با نتاین یانیچنهم. توجه داشته باشند

ج آنان ینتا.  همسو است)1987؛ فدر، 1973چ، یروک( یقبل

       و ارزش ي برابري برايشتریت بینشان داد زنان اهم

  .ند هستلی قاينگرشمولجهان

به ارزش  زنان  بهنسبتمردان که ن است یگر ایافته دی

ست که  ان معنایافته به این یا. دهندقدرت، اهمیت بیشتري می

، کنترل و تسلط بر افراد یبه دست آوردن مقام و منزلت اجتماع

 ه باکانیافته همسو با نظرین یا. تر است  مردان مهميو منابع برا

  ويگرا، ابزارتی مليریگ جهتي است که مردان را دارا)1966(

 ،ن کردیین گونه تبیتوان ایافته را مین یا. داندی مي ابرازخود

 را در ی مختلفی اجتماعيها پسران و دختران نقشيجوامع برا

   ه واقع ی از آن مورد تنبیرد که در صورت تخطیگینظر م

 زنان به شتر ازیشود مردان بیها موجب من تفاوتیا. شوندیم

 مردان از به یت تکاملن از جهیچنهم. ارزش قدرت بها دهند

 که از یاند و مردانن و مقام و قدرت سود بردهادست آوردن ش

 ياند از جانب زنان برا برخوردار بودهيمنزلت باالتر مقام و

  .اندودهتر ب  مناسبيهمسر

 ي در بعد ساختاریتی جنسيها مربوط به تفاوتيهاافتهی

 يمرات باالترسه با مردان نیدهد زنان در مقایها نشان مارزش

ست  ان معنایافته به این یا.  خود دارندی تعاليدر بعد ساختار

 برابر و يهاگران به عنوان انسانیرش دی که به پذییهاارزشکه 

 و ينگرشمولجهان(د دارند یکات دادن به رفاه آنان تیاهم

.  دارديت باالتری زنان نسبت به مردان اهميبرا) یرخواهیخ

دهد ی است که نشان م)1992( ج شوارتزینتاافته همسو با ین یا

        و یرخواهیخ(خود ی مرتبط با تعاليهاتمیزنان به آ

افته ین یا. دهندیت میشتر از مردان اهمیب) ينگرشمولجهان

 زنان ي براین کرد که از جهت تکاملییتوان تبین گونه میرا ا

 و  که توجه به حفظییهاتر بوده است به ارزشسازگارانه

 یند اجتماعیادر فر. شتر بها دهندیگران دارد بیمراقبت از د

رود بخشنده و صادق یشتر از پسران انتظار میشدن از دختران ب

شتر از دختران ین بیچنهم. گران کمک کنندیباشند و به د

 ي مخالف صبور باشند، برايهاشهیرود در برابر اندیانتظار م

. ت باشندی طالب صلح و امنوده شل یها ارزش قا  انسانيبرابر

 هماهنگ است )1975 (یدر و پف جیافته با نتاین ین ایچنهم

دب وگر بودن، مياری بخشنده بودن، يهاکه نشان دادند ارزش

  .  زنانه ارتباط دارديریگبودن با جهت

ت یسه با مردان اهمیدهد زنان در مقایگر نشان می دافتهی

 سنت، يهاارزش (يرکا محافظهی به ساختار ارزشيشتریب

ست که زنان  ان معنایافته به این یا. دهندیم )یمنی و اییهمنوا

د دارند یکار تیی و تغ، که به استقالل فکر و رفتارییها ارزشيبرا

ند و دهمی يت کمتریاهم) یطلبکی و تحريخودرهنمود(

 و ی سنتي که به اطاعت، حفظ رفتارهاییهابرعکس به ارزش

 يشتریت بیاهم)  و سنتیت، همرنگیامن (د دارندیکاثبات ت
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است که  )1992( ج شوارتزیافته همسو با نتاین یا. دهندیم

 سنت، یعنی يکار مرتبط با محافظهيهادهد ارزشینشان م

ن یا .شودیشتر از مردان مشاهده میر زنان ب دیمنی و اییهمنوا

 ين رفتارهای والدد،ن کریین گونه تبیتوان ایافته را می

ا ی متفاوت پاداش داده هوی مناسب و نامناسب را به شیتیجنس

 نشان داده است یش دبستانی کودکان پمشاهده. کنندیه میتنب

کردن و باال رفتن از ز ی و خدن، جستیدختران به خاطر دو

 با عروسک و يشوند و به خاطر بازیوار سرزنش میدرخت و د

در . )1978ت، فاگو( نندیب یدور و بر بزرگساالن بودن پاداش م

ا ی تهور يهاکردن ارزش ا دنبالی یطلبکیما تحر جامعه

ست و از زنان انتظار یشده ن رفتهی زنان پذي برایطلبجانیه

 حاکم بر ی فرهنگيهان ارزشیچنهم. رود ماجراجو نباشندیم

 یت و ثبات و همرنگیاست به امنه جامعه ما به زنان آموخت

 هماهنگ با يکار محافظهيها ارزش. دهندبت یشتر اهمیب

 زنان در جامعه ما يبرا.  استی و خانوادگی مذهبيهاارزش

 زنان در جامعه ي برای قرار دارد و حتییت باالیخانواده در اولو

 ییشرفت و استقالل تا جای چون پییها کردن ارزش ما دنبال

  . وارد نسازدیبیممکن است که به خانواده آس

   ، پژوهش حاضریشناخت روشيهاتی محدودیبرخ

نخست، . سازدیت مواجه میج آن را با محدودی نتايریپذمیتعم

 ی رفتار واقعمشاهدهي به جايگراستفاده از ابزار خودگزارش

 ید اجتماعییا کسب تي کاذب برايها ست به پاسخممکن ا

م به یها ممکن است نتواند قابل تعمافتهیدوم، . منجر شده باشد

ان ی ميارا که تفاوت قابل مالحظهان باشد چیدانشجو ریغ

سوم، حجم نمونه . ردانشجو وجود داردیت دانشجو و غیجمع

 يرهای متغدار  کوچک است و چهارم آن که کنترل نظامنسبتا

  . صورت نگرفته استیشناخت تیجمع

ستفاده صرف  اي به جای آتيهاشود در پژوهشیشنهاد میپ

مصاحبه  و ی واقع رفتاره از مشاهديا پرسشنامهياز ابزارها

ت یان جمعی در معالوه بر آن،. جهت سنجش استفاده شود

ها رد و تفاوتی صورت گيگری ديهار دانشجو پژوهشیجوان غ

.  شودیر دانشجو بررسینشجو و غت دایان جمعیها مو شباهت

 چون سطح درآمد و ییرهای و متغیشناختتی جمعيرهایمتغ

 يهال شود و پژوهشتر کنترقی دقياقتصاد -یت اجتماعیوضع

  . انجام شودرت بزرگ حجم نمونه بايگرید

  

  مراجع

ثیر ات). 1391. ( ر،سپهر منصوري ، و. ف،باقریان ،. م،زاده حمزه

. بینی بر سوگیري توجه در تعامل با هدفداري خوش

  .41- 50، 14صر، ادوفصلنامه روانشناسی مع

هاي شناسایی محتوا و ساختار ارزش). 1384. (ت.  دلخموش، م

 : روانشناسی تحولیفصلنامه. انسانی در دانشجویان ایرانی

  .15-34 ،5 ،روانشناسان ایرانی

ان ی دانشجویسلسله مراتب ارزش). 1385. (ت. م دلخموش،

 ،8، یرانی روانشناسان ا: روانشناسی تحولیفصلنامه. یرانیا

318-299.  

محتوا و ). 1390 (. و احمدي مبارکه، م،.ت. دلخموش، م

روانشناسی  فصلنامه. ها در نوجوانان ایرانی ساختار ارزش

. 5- 26 ،29، روانشناسان ایرانی: تحولی

هاي  ویژگی). 1391 (. و احمدي مبارکه، م،.ت. دلخموش، م

بررسی در سه : هاي ایرانیان مختص به فرهنگ در ارزش

 روانشناسان : روانشناسی تحولیفصلنامه. نه از سه نسلنمو

.107-127 ،34 ،ایرانی

  مصاحبهین ساز و کار اثر بخشییتب. )1390. (يپور،  یقاسم

    خودهی سالمت بر اساس نظري در رفتارهایزشیانگ

 رساله .ی عروق-ی قلبيماری و ارزش سالمت در بيگرنییتع

  .دانشگاه تهران ، چاپ نشدهيدکتر

. ، ر بدري، و. ن،یسعبا ماشینچی ،.ف، مصطفوي ،. ت،هاشمی

گیري هدف، خودکارآمدي  نقش جهت). 1391(

دوفصلنامه . شخصیت در تعلل ورزي گري و خودتنظیم

  .73-84 ،13صر، اروانشناسی مع
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تفاوتهای جنسیتی و ارزشهای بنیادی



تفاوتهاي جنسيتي در ابعاد محتوايي و ساختاري ارزشهاي بنيادي انساني

Gender differences in content and structure of basic human values
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چکيده


تفاوتهاي جنسيتي در ويژگيهاي روانشناختي از جمله ارزشهاي انساني موضوع مناقشه بسياري از روانشناسان بوده است. هدف اين مطالعه بررسي تفاوتهاي جنسيتي در ابعاد محتوايي و ساختاري ارزشهاي بنيادي انساني در ميان دانشجويان بود. در قالب طرح علي- مقايسهاي، 204 دانشجو (98 دختر، 106 پسر) از چهار دانشکده فني- مهندسي، علوم انساني، هنر و علوم پايه دانشگاههاي تهران و شهيد بهشتي شركت كردند و به زمينهياب ارزشي شوارتز (SVS) پاسخ دادند. يافتهها نشان داد که زنان نمرات بالاتري در ابعاد محتوايي ارزشي سنتگرايي، جهانشمولنگري و پيشرفت کسب کردند در حالي که مردان تنها در ارزش قدرت نمره بالاتري کسب کردند. زنان نمرات بالاتري در ابعاد ساختاري ارزشي تعالي خود و محافظهکاري کسب کردند. بهطور کلي نتايج نشان داد زنان براي ارزشهاي سنت، جهانشمول نگري، پيشرفت، محافظهکاري و تعاليخود اهميت بيشتري قايل هستند در حالي که براي مردان ارزش قدرت اهميت بالاتري دارد. تفاوتهای مربوط به ارزشهای سنتگرايی،  قدرت و محافظهکاری، همسو با فرهنگ سنتی جامعه ايران است که از طريق والدين به فرزندان منتقل شده است و از سوی ديگر، يافتههای مربوط به تفاوت در ارزشهای جهانشمولنگری، پيشرفت و تعالی خود با شرايط جامعه درحال توسعه ايران هماهنگ است.
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Abstract


Gender differences in basic human values has been a controversial issue among psychologists. This study investigates gender differences in content and structure of basic human values among students. 204 university students including 98 females and 106 males were selected from Technical-Engineering, Human science, Art and Science schools of Tehran and Beheshti universities. They completed the Schwartz Values Survey (SVS). Data were analyzed using one way analysis of variance (ANOVA). Females had high scores in Tradition, Universalism and Achievement content of values whereas males had only higher scores in value of power. Females also had higher scores in Self-transcendence and Conservation structure of values comparing with male students. Females tended to attach more value to Tradition, Universalism, Achievement, Self-transcendent and conservatism whereas males tended to attach more value to Power. These findings are consistent with traditional values which have been transmitted by parents in a developing country like Iran. 

Keywords: basic human values, structure of values, content of values
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مقدمه



بيش از يک قرن است که اين سوال، ذهن روانشناسان را به خود مشغول کرده است: آيا زنان و مردان از جهت روانشناختي از يکديگر متمايز هستند؟ اين سوال در حوزه ارزشهاي انساني اين گونه مطرح ميشود که آيا زنان و مردان در ارزشهايي که اصول راهنماي آنان در زندگي است، با يکديگر متفاوت هستند؟ به عبارت ديگر، آيا زنان و مردان در   اولويتهاي ارزشي با يکديگر تفاوت دارند؟ يک ارزش، هدف فراموقعيتي و بيانگر علايق (فردي، اجتماعي يا هر دو) شخص است که با توجه به حوزه انگيزشي و درجه اهميتش، بهعنوان اصول راهنماي فرد در زندگي عمل ميکند (شوارتز و بيلسکي، 1987). ارزشها بازنماييهاي شناختي هستند که از الزامات جهانشمول ناشي ميشوند. اين الزامات عبارت هستند از: 1) نيازهاي زيستشناختي (ارگانيسم)، 2) تعاملات هماهنگ بينفردي (تعامل)، و 3) فشارهاي اجتماعي براي بقا و رفاه جامعه (گروه).


شوارتز (1992) نظريه ارزشهاي بنيادي انساني1 را تدوين کرد که داراي دو مولفه هستهاي است: مولفه محتوايي و مولفه ساختاري. مولفه محتوايي اين نظريه، مجموعه جامعي از ده سازه ارزشي- انگيزشي متمايز است که عبارتند از: همنوايي2، سنت3، خيرخواهي4، جهانشمولنگري5، خودرهنمودي6، تحريکطلبي7، لذتگرايي8، پيشرفت9، قدرت10، ايمني11. مولفه ساختاري اين نظريه عبارت است از: تعاليخود12 در برابر گسترشخود13 و آمادگي به تغيير14 در برابر محافظهکاري15. هر سازه ممکن است از يک يا چند منبع جهانشمول استخراج شده باشد. به عنوان مثال همنوايي از دو منبع روابط هماهنگ بينفردي و بقايگروه نشات گرفته است. در جدول 1 جزیيات محتواي ارزشي شوارتز آمده است.

		جدول 1

محتواي ارزشي، تعاريف و منابع ارزشهاي بنيادي انساني شوارتز (1992)

سازه انگيزشي


تعريف


ارزشهاي معرف


منابع


قدرت    


مقام و منزلت اجتماعي، کنترل و تسلط بر افراد و منابع


قدرتاجتماعي، اقتدار، ثروت، حفظ وجهه اجتماعي، تشخص اجتماعي


تعامل، گروه


پيشرفت


موفقيت شخصي با نشان دادن توانايي براساس معيارهاي اجتماعي


موفق، توانا، بلندپرواز، تاثيرگذار، باهوش، احترام به خود


تعامل، گروه


لذتگرايي


لذت و ارضاي جسماني خود


لذت، زندگي لذتبخش


ارگانيسم


تحريکطلبي


تهييج، تازگي و چالش در زندگي


متهور، زندگيمتنوع، زندگي هيجاني


ارگانيسم


خودرهنمودي


فکر و عمل مستقل، خلاق و کاوشگر


خلاقيت، آزادي، مستقل، کنجکاو، انتخاب اهدافخود


ارگانيسم، تعامل


جهانشمولنگري


تفاهم، قدرداني، تحمل و حمايت از رفاه همگاني و طبيعت


داراي وسعت نظر، خرد، عدالت اجتماعي، برابري، صلح جهاني، جهان زيبا، يکيشدن با طبيعت، حفظ محيط زيست، توازن دروني


ارگانيسم، گروه


خيرخواهي


حفظ و ارتقای رفاه افرادي که فرد به فراواني با آنها در ارتباط است


ياريرسان، راستگو، بخشاينده، وفادار، مسووليتپذير، دوستي واقعي، زندگي معنوي، عشق کامل، معنا دادن به زندگي


ارگانيسم، تعامل، گروه






		________________________


1. basic human values 

2. conformity


3. tradition


4. benevolence


5. universalism


6. self-direction


7. stimulation 



		__________________________


8. hedonism

9. achievement


10. power


11. security


12. self-transcendent 

13. self-enhancement


14. openness to change 

15. conservation





		ادامه جدول 1

سنت


احترام، تعهد و پذيرش رسوم و عقايدي که فرهنگ سنتي يا مذهب به فرد داده است


فروتن، پذيرش سهم خود از زندگي، ديندار، احترام به سنت، ميانهرو، خلوت


گروه


همنوايي


بازداري اعمال، تمايلات و تکانههايي که احتمالا ديگران را ناراحت میکند يا به آنها آسيب ميرساند و انتظارات و هنجارهاي اجتماعي را ميشکند


نزاکت، مطيع، منضبط، احترام به والدين و بزرگترها


تعامل، گروه


ايمني


ايمني، همخواني و ثباتاجتماعي در مورد روابط با ديگران و خود


امنيت خانوادگي، امنيت ملي، نظم اجتماعي، پاکيزه، کمک متقابل، تندرست، تعلق خاطر


ارگانيسم، تعامل، گروه








   در شکل 1 روابط ميان ابعاد محتوايي و ساختاري ارزشي که 

برای اولينبار توسط شوارتز (1994) مطرح شد، نشان داده شده است.




شکل1


روابط بين ابعاد محتوايي و ساختاري نظام ارزشي (اقتباس از شوارتز، 1994)

در نظريه شوارتز تعارض بين ارزشها به صورت دو بعد دو قطبي نشان داده شده است. يکي از اين ابعاد، بعد آمادگي به تغيير در برابر محافظهکاري است. در اين بعد، ارزشهايي که به استقلال فکر و رفتار و تغيير تاکيد دارند (خودرهنمودي و تحريکطلبي) در تعارض با ارزشهايي که به اطاعت، حفظ رفتارهاي سنتي و ثبات تاکيد دارند (امنيت، همرنگي و سنت) قرار ميگيرند. بعد دوم، تعالي خود در برابر گسترش خود است. در اين بعد ارزشهايي که به پذيرش ديگران به عنوان انسانهاي برابر و اهميت دادن به رفاه آنان تاکيد دارند (جهانشمولنگري و خيرخواهي) در تعارض با ارزشهايي که به موفقيت شخصي و تسلط بر ديگران تاکيد دارند (قدرت و پيشرفت) قرار ميگيرند. لذتگرايي هم به آمادگي به تغيير و هم به گسترش خود مرتبط است (شوارتز، 1994؛ قاسميپور، 1390). روابط پويشی و ساختار اين ارزشها تحت تاثير فرهنگ و همچنين تحولات سياسی- اجتماعی جوامع است (دلخموش و احمدی مبارکه، 1391). تغيير در ريختهای ارزشی و الگوی روابط بين آنها در جامعه ايران در بين بزرگسالان (دلخموش و احمدی مبارکه، 1390، 1391) و نوجوانان (دلخموش، 1384، 1385) مطالعه شده است.


اولويتهاي ارزشي که افراد در زندگي خود دارند منعکس کننده خلق و خو، شخصيت، تجارب اجتماعي منحصر به فرد و فرهنگ آنها است (اسميت و شوارتز، 1997؛ روکيچ، 1973؛ کوهن و اسکولر، 1983). از سوي ديگر، سن، تحصيلات، جنسيت از متغيرهايي هستند که از طريق اثرگذاري بر فرايند اجتماعيشدن، تجارب يادگيري، نقشها و انتظارات اجتماعي در اولويتهاي ارزشي اثر گذار هستند (شوارتز، 2002). پژوهشهايي پيرامون رابطه بين سن و ارزشهاي انساني (شوارتز، 2002) و تحصيلات و ارزشهاي انساني (اسميت و شوارتز، 1997؛ شوارتز، 2002؛ شوارتز و همکاران، 2001) صورت گرفته است. همچنين پژوهشهايي (پرينس-گيبسون و شوارتز، 1998؛ نا و داکيت، 2003؛ يگلتو و راجو، 2009) رابطه جنسيت و ارزشهاي انساني را بررسي کردهاند. پژوهشگران اندکی به نظام ارزشی دانشجويان در ايران توجه کردهاند. اکثر مقالات بیشتر مرتبط با هدفمندی بوده تا محتوای خود ارزشها و اهداف (حمزهزاده، باقريان و منصوریسپهر، 1391؛ هاشمی، مصطفوی، ماشينچيعباسی، بدری، 1391).

نتايج بررسيهاي شوارتز (2002) نشان ميدهد سن، بيشترين همبستگي مثبت را با ارزشهاي محافظهکاري (سنت، همنوايي، ايمني) و تعالي خود (خيرخواهي، جهانشمولنگري) و بيشترين همبستگي منفي را با ارزشهاي آمادگي براي تغيير (خودرهنمودي و تحريکطلبي) و گسترشخود (قدرت، پيشرفت و لذتگرايي) دارد. نتايج پژوهشهاي ديگر (اسميت و شوارتز، 1997؛ شوارتز، 2002؛ شوارتز و همکاران، 2001) نشان داد تحصيلات با ارزشهاي خودرهنمودي بيشترين رابطه مثبت و با ارزشهاي همنوايي، سنت و ايمني بيشترين رابطه منفي را دارد. پرينس-گيبسون و شوارتز (1998) نتيجه گرفتند مردان و زنان اهميت ارزشها را به گونه يکسان نمرهگذاري ميکنند. هر دو گروه، ارزشهاي ايمني، جهانشمولنگري و خيرخواهي را به عنوان مهمترين ارزش، و ارزشهاي قدرت، سنت و تحريکطلبي را به عنوان کم اهميتترين ارزشها انتخاب ميکنند. يگلتو و راجو (2009) دريافتند ارزشهاي سنت، خيرخواهي و همنوايي براي زنان مهمتر است در حالي که براي مردان ارزشهاي خودرهنمودي، پيشرفت و تحريک طلبي مهمتر بود. نا و داکيت (2003) نشان دادند مردان به نسبت زنان براي بعد ساختاري ارزشي "باز بودن به تغيير" اهمیت بیشتری قایل هستند. همچنين، پژوهشهايی        بينفرهنگي پيرامون تفاوتهاي جنسيتي در ارزشها صورت گرفته است. شوارتز و همکاران (2001) نتيجهگيري کردند زنان فلسطين اشغالي اهميت بيشتري به ارزشهاي خيرخواهي در مقايسه با مردان ميدهند در صورتي که در آفريقاي جنوبي زنان به نسبت مردان اهميت بيشتري به ارزشهاي سنت    ميدهند و در ايتاليا مردان به نسبت زنان اهميت بيشتري به ارزشهاي تحريکطلبي ميدهند. جنسيت از جمله متغيرهايي است که از طريق اثرگذاري بر فرایند اجتماعي شدن، تجارب يادگيري، نقشها و انتظارات اجتماعي در اولويتهاي ارزشي تاثيرگذار است. از سوي ديگر نتايج پژوهشهاي انجام شده پيرامون تفاوتهاي جنسيتي در ارزشها با يکديگر همخوان نيستند. احتمالا ويژگيهاي جمعيتشناختي و فرهنگي از جمله عواملي است که ميتواند در اين مورد موثر باشد. در کشور ما مطالعات اندکي پيرامون تفاوتهاي جنسيتي در ارزشهاي انساني صورت گرفته است. بنابراين، در اين پژوهش سعي بر آن است تا 1) تفاوتهاي جنسيتي در ابعاد محتوايي و ساختاري ارزشها در جمعيت ايراني مورد بررسي قرار گيرد، و 2) اين تفاوتها به صورت مشخص درجامعه جوان بررسي شود.

روش

جامعه آماري، نمونه و روش اجرای پژوهش: جامعه آماري اين پژوهش، دانشجويان مقاطع مختلف دانشگاههاي شهر تهران است که از ميان آنها، دو دانشگاه تهران و شهيد بهشتي انتخاب شدهاند. در این پژوهش 204 دانشجو، 98 زن و 106 مرد شرکت کردند. حجم نمونه برای تحليل واريانس يک راهه مطابق با نظر متخصصان (کامری و لی
، 1992؛ به نقل از مک کالوم، ويدامن، ژنگ و هونگ، 1999) حداقل 200 نفر توصيه شده است. دامنه سني اين دانشجويان بين 18 تا 31، با ميانگين 73/21 سال بود. 194 نفر (1/95%) مجرد و 9 نفر (4/4%) متاهل بودند. اين دانشجويان در زمان نمونهگيري در مقاطع مختلف مشغول به تحصيل بودند. روش نمونهگيري در دسترس برای انتخاب آزمودنیها بهکار برده شد. به اين صورت که از ميان دانشگاههاي شهر تهران، دو دانشگاه تهران و دانشگاه شهيد بهشتي و از ميان دانشکدههاي اين دو دانشگاه چهار دانشکده فني- مهندسي، علوم پايه، علوم انساني و هنر انتخاب شدند. سپس پرسشنامهها به صورت انفرادی در ميان آزمودنيهايي که در اين دانشکدهها داوطلب شرکت در پژوهش بودند توزيع و در حضور پژوهشگر تکميل شدند. 

ابزار سنجش

زمينهياب ارزشي شوارتز (SVS): زمينهياب ارزشي شوارتز
، ارزشهاي جهانشمول انساني را ميسنجد و در دامنه وسيعي از فرهنگها به تاييد رسيده است (برگس، شوارتز و بلکول، 1994؛ شوارتز، 1992، 1994؛ شوارتز و برادي، 2001).   يافتههاي پژوهشي (دلخموش، 1385؛ دلخموش و احمدی مبارکه، 1391) در نمونههاي ايراني، روايي الگوي نظري معنا و ساختار ارزشها را در حد وسيعي مورد تاييد قرار دادهاند. يافتههاي پايايي آن در يک نمونه ايراني مشتمل بر 120 دانشجـوي دختـر و پسـر از طريق روش باز آزمـايي به فـاصلـه

		جدول 2


 تعداد و درصد نمونه پژوهش بر اساس دانشکدهها و مقطع تحصيلی


دانشکده


مقطع


فراوانی


درصد


انسانی


فوق ديپلم


2


8/3


کارشناسی


42


2/79


کارشناسی ارشد


9


17


کل


53


100








دو هفته مورد تاييد قرار گرفت. در اين مطالعه، سازههاي دهگانه ارزشي از ضرايب پايايي قابل قبولي برخوردار بودند: ايمني 78/0، قدرت 86/0، پيشرفت 83/0، لذتجويي 86/0،  تحريکطلبي 81/0، خودرهنموددهي 78/0، جهانشمولنگري 81/0، خيرخواهي 78/0، سنت 80/0، همنوايي 77/0 (دلخموش، 1385).

     اين زمينهياب شامل 57 گويه ارزشي منفرد است که براي سنجش ده سازه ارزشي سطح بالاي انگيزشي انتخاب شدهاند. ارزشهاي زمينهياب ارزشي شوارتز در سطح دو مجموعه ارزشي قرار ميگيرند که عبارتند از: 1) فهرستي که به شکل اسم مصدر ارایه ميشوند، مانند فرمانبرداري، و 2) فهرستي که به شکل صفت ارایه ميشوند، مانند مستقل. تکليف آزمودني اين است که درجه اهميتي که هر ارزش به منزله يک اصل راهنما در زندگي وي دارد، در مقياس 9 درجه اي از 1- تا 7        (1- = مخالف ارزشهاي من، 0 = بياهميت و 7 = عاليترين درجه اهميت) درجهبندي کند. ميانگين نمرات بهدستآمده از  ارزشهاي معرف سازههاي ارزشي، نشاندهنده اهميتي است که آزمودني به آن ارزش ميدهد. همچنين اين زمينهياب دو بعد ساختاري گشودگي به تغيير در برابر محافظهکاري و تعالي خود در برابرگسترش خود را ميسنجد.

يافتهها

جدول 2 شاخصهای آماری شرکتکنندگان را در  دانشکدههای مختلف نشان میدهد. 



		ادامه جدول 2 


هنر


فوق ديپلم


2


9/3


کارشناسی


41


4/80


کارشناسی ارشد


8


7/15


کل


51


100


فنی


کارشناسی


44


7/91


کارشناسی ارشد


3


2/6


دکتری


1


1/2


کل


48


100


علوم پايه


کارشناسی


49


2/94


کارشناسی ارشد


3


8/5


کل


52


100








همانطور که جدول 2 نشان میدهد بيشترين فراوانی در هر کدام از دانشکدهها مربوط به مقطع کارشناسی است.     همچنين اين جدول نشان میدهد نمونه پژوهش از هر دانشکده، تقريبا به تعداد مساوی انتخاب شده است. ميانگين و انحراف استاندارد بعد محتوايي ارزشهای بنيادی براي دو گروه زن و مرد در جدول 3 آمده است. همانطور که اين جدول نشان میدهد، ميانگين نمره زنان در تمام ارزشها به استثنای تحريکطلبی از ميانگين نمرات مردان بالاتر است.

جدول3

ميانگين و انحرافاستاندارد متغيرهاي بعد محتوايي ارزشي براي دو گروه زن و مرد

		محتواي ارزشها

		ميانگين

		انحراف استاندارد



		

		زن

		مرد

		زن

		مرد



		همنوايي

		35/4

		16/4

		26/1

		25/1



		سنت

		61/3

		08/3

		46/1

		54/1



		خيرخواهي

		76/4

		68/4

		11/1

		00/1



		جهانشمولنگري

		60/4

		19/4

		77/0

		98/0



		خودرهنمودي

		78/4

		68/4

		81/0

		01/1



		تحريکطلبي

		68/3

		74/3

		47/1

		53/1



		لذتگرايي

		95/3

		11/4

		61/1

		57/1



		پيشرفت

		30/5

		04/5

		71/0

		84/0



		قدرت

		35/3

		85/3

		40/1

		31/1



		ايمني

		81/4

		61/4

		86/0

		89/0





ميانگين و انحرافاستاندارد بعد ساختاری ارزشهای بنيادی براي دو گروه زن و مرد در جدول 4 نشان داده شده است. همانطور که در اين جدول آمده است، ميانگين نمره زنان در ارزشهای بعد ساختاری به استثنای بعد گسترش خود بيشتر از مردان است.

جدول4

ميانگين و انحراف استاندارد بعد ساختاري ارزشي براي دو گروه زن و مرد

		ساختار ارزشها

		ميانگين

		انحراف استاندارد



		

		زن

		مرد

		زن

		مرد



		تعالي خود

		89/4

		64/4

		66/0

		72/0



		گسترش خود

		65/3

		98/3

		21/1

		16/1



		آمادگي به تغيير

		43/4

		39/4

		76/0

		83/0



		محافظهکاري

		26/4

		95/3

		01/1

		00/1





به منظور بررسي تفاوتهاي جنسيتي در ابعاد محتوايي و ساختاري ارزشهاي بنيادي انساني از روش تحليل واريانس يکراهه استفاده شد. براي اين منظور، ابعاد محتوايي و ساختاري به صورت جداگانه بررسي شدند. در مورد هر کدام نمرات ميانگين ابعاد محتوايي و ساختاري ارزشي در بين دو جنس مورد مقايسه قرار گرفتند. نتايج تحليل واريانس يکراهه بعد محتوايي ارزشي در دو گروه زن و مرد در جدول 5 نشان داده شده است.

جدول5

 اثر بين آزمودني آزمودنيها در بعد محتوايي ارزشي در دو گروه زن و مرد

		متغير

		ميانگين مجذورات

		درجه آزادي

		شاخص F

		ضريب جزیی اتا



		همنوايي

		96/1

		1

		24/1

		006/0



		سنت

		49/14

		1

		٭39/6

		031/0



		خيرخواهي

		38/0

		1

		34/0

		002/0



		جهانشمولنگري

		45/8

		1

		٭٭٭59/10

		050/0



		خودرهنمودي

		48/0

		1

		56/0

		003/0



		تحريکطلبي

		18/0

		1

		08/0

		000/0



		لذتگرايي

		15/1

		1

		45/0

		002/0



		پيشرفت

		53/3

		1

		٭68/5

		027/0



		قدرت

		86/12

		1

		٭٭92/6

		033/0



		ايمني

		99/1

		1

		59/2

		013/0





 ٭p <05/0   ٭٭   p <   01/0  ٭٭٭p <0/001

نتايج جدول 5 نشان ميدهد تفاوت زنان و مردان در بعد محتوايي ارزشهای سنت (05/0p < ؛ 39/6 = F)، جهانشمولنگري (001/0 p < ؛ 59/10 = F)، پيشرفت   (05/0 p <؛ 68/5 = F) و قدرت (01/0 p < ؛ 92/6 = F) معنادار است. طبق جدول 3 ميانگين گروه زنان به ترتيب در بعد محتوايي ارزشهای سنت، جهانشمولنگری و پيشرفت (04/5 <30/5، 19/4 <60/4، 08/3 < 61/3 Ms:) بيشتر از ميانگين گروه مردان است. اين يافته به اين معنا است که زنان نسبت به مردان براي ارزش سنت اهميت بيشتري قایل هستند.     همانطور که جدول 3 نشان ميدهد ميانگين گروه مردان در بعد محتوايي قدرت (85/3 =M ) بيشتر از ميانگين گروه زنان(35/3 = M) است. اين يافته نشان ميدهد مردان در مقايسه با زنان براي ارزش قدرت اهميت بيشتري قایل هستند. نتايج تحليل واريانس يکراهه بعد ساختاري ارزشي در دو گروه زن و مرد در جدول 6 نشان داده شده است.


جدول 6

 اثر بينآزمودني ابعاد ساختاري ارزشي در دو گروه زن و مرد


		متغير

		ميانگين مجذورات

		درجه آزادي

		شاخص F

		ضريب جزیی اتا



		تعالي خود

		25/3

		1

		٭٭68/6

		032/0



		گسترش خود

		43/5

		1

		85/3

		019/0



		آمادگي به تغيير

		07/0

		1

		11/0

		001/0



		محافظهکاري

		87/4

		1

		٭82/4

		023/0





٭p <05/0 , ٭٭p <01/0 

مطابق جدول 6 تفاوت زنان و مردان در بعد ساختاري ارزشهای تعاليخود (01/0 p <؛ 68/6 = F) و محافظهکاری      (05/0 p <؛ 82/4 = F) معنادار است. همانطور که در جدول 4 مشاهده ميشود ميانگين گروه زنان در بعد ساختاري   تعاليخود و محافظهکاری به ترتيب (26/4 و 89/4 =Ms ) بيشتر از ميانگين گروه مردان در اين ارزشها (95/3 و     64/4 = Ms) است. اين يافته، نشان ميدهد زنان در مقايسه با مردان براي ارزشهای تعاليخود و محافظهکاری اهميت بالاتري قایل هستند.

بحث

يافتههاي مربوط به تفاوتهاي جنسيتي در سازههاي ارزشي نشان ميدهد زنان در مقايسه با مردان نمرات بالاتري در بعد محتوايي ارزشي سنت، پيشرفت و جهانشمولنگري دارند در حالي که مردان به نسبت زنان نمره بالاتري در سازه ارزشي قدرت کسب کردند. اين يافته که ارزش سنت براي زنان مهمتر از مردان است، این معنا را دارد که در جامعه ما زنان احترام، تعهد و پذيرش بيشتري نسبت به عقايد و رسوم سنتي و باورهاي مذهبي دارند. اين يافته همسو با نتايج يگلتو و راجو (2009) است که نشان دادند ارزشهاي سنت و همنوايي براي زنان مهمتر است. اين يافته را ميتوان اينگونه تبيين کرد، فرهنگ صرف نظر از تعريف خاصي که از جنسيت دارد تلاش ميکند دختران و پسران را به بزرگسالاني با نقش مردانه و زنانه تبديل کند. در جامعه ما فروتن بودن، قانع بودن و پايبندي بيشتر به باورهاي مذهبي و زندگي معنوي (ارزش سنت) نقشي زنانه محسوب ميشود. زناني که بيشتر پايبند سنتها و آداب و رسوم هستند مثبتتر ارزيابي ميشوند تا زناني که عليه باورهاي سنتي و مذهبي قد علم ميکنند. در حالي که مردان، با عدم پذيرش باورهاي سنتي کمتر از سوي جامعه طرد     ميشوند.


شوارتز و همکاران (2001) نشان دادند همبستگي ميان ارزشها و جنسيت ضعيف است و فرهنگ نقش تعيين   كنندهتري دارد. براي مثال زنان فلسطين اشغالي اهميت بيشتري به ارزش خيرخواهي در مقايسه با مردان ميدهند، درحالي که در آفريقاي جنوبي زنان نسبت به مردان اهميت بيشتري به ارزش سنت ميدهند. همچنين ميتوان گفت از آن جايي که در هر فرهنگي تفاوتهاي جنسيتي در اولويتهاي ارزشي فرق میکند، در فرهنگ ما باور به ارزشهاي سنتي براي زنان ارزشمندتر است. 


اين يافته که زنان در مقايسه با مردان اهميت بيشتري براي ارزش پيشرفت قایل هستند به اين معنا است که موفقيت شخصي با نشان دادن توانايي براساس معيارهاي اجتماعي براي مثال موفق بودن، بلندپروازي براي زنان مهمتر از مردان است. اين يافته ناهمسو با نظر باکان (1966) است که معتقد بود مردان جهتگيري مليتگرا
 (براي مثال ابزاري
 و بياني
) با تاکيد بر ابراز خود
 دارند در حالي که زنان جهتگيري ارتباطي
 (براي مثال مهربان و موافق) با تاکيد بر همکاري و مراقبت از ديگران دارند. نتایج با نظر روکيچ (1973) نیز ناهماهنگ است که ادعا ميکند مردان در مقايسه با زنان جهتگيري به سمت پيشرفت و رشد عقلي دارند. اين نتايج را ميتوان اين گونه تبيين کرد، در ميان نسل فعلي زنان در جامعه ما موفقيت و پيشرفت اهميت دارد. امروزه ديگر مانند گذشته تابو نيست که زنان، اولويتهاي ارزشي مثل پيشرفت را که در گذشته مردانه بوده است، دنبال کنند. آمار بالاي قبولي دختران دانشجو در دانشگاهها حاکي از آن است که ارزش پيشرفت براي زنان مهمتر از مردان است. همچنين افزايش فرصتهاي شغلي و تحصيلي اين امکان را براي زنان فراهم کرده است تا نقشهاي خود را همزمان در دو حوزه کار و خانواده دنبال کنند. اين يافته همسو با نتايج برخي پژوهشها (ليونس، داکسبري و هيگينس، 2005) است که نشان دادند زنان بيشتر از مردان به ارزش پيشرفت اهميت ميدهند. البته اين يافته در نمونه دختران دانشجو به دست آمده است و طبيعي است دختراني که از سد بزرگ کنکور عبور کردهاند ارزش بالايي براي پيشرفت قایل باشند. 


يافته ديگر اين است که زنان نسبت به مردان، براي ارزش جهانشمولنگري اهمیت بیشتری قایل هستند. اين يافته به اين معنا است که زنان اهميت بيشتري به برابري، تحمل و رفاه همگاني ميدهند. اين يافته همسو با نظريه باکان (1966) است که زنان را داراي جهتگيري ارتباطي ميداند، یعنی براي زنان همکاري و مراقبت از ديگران در اولويت است. اين يافته را   ميتوان اين گونه تبيين کرد، مطابق نقشهاي جنسيتي که فرهنگ به زنان ميآموزد، از زنان انتظار ميرود که براي برابري، تفاهم و توجه به بهزيستي و رفاه ديگران نسبت به مردان اهميت بيشتري قایل باشند. همچنين از جهت تکاملي، طبيعت به زنان مسووليت مراقبت از فرزندان را داده است. اين امر براي زنان از جهت تکاملي سازگارانهتر بوده است که به جاي اينکه فقط به بهزيستي خود بپردازند، به حفظ بهزيستي ديگران نيز توجه داشته باشند. همچنين اين يافته با نتايج پژوهشهاي قبلي (روکيچ، 1973؛ فدر، 1987) همسو است. نتايج آنان نشان داد زنان اهميت بيشتري براي برابري و ارزش       جهانشمولنگري قایل هستند.


يافته ديگر اين است که مردان نسبت به زنان به ارزش قدرت، اهمیت بیشتری میدهند. اين يافته به اين معنا است که به دست آوردن مقام و منزلت اجتماعي، کنترل و تسلط بر افراد و منابع براي مردان مهمتر است. اين يافته همسو با نظريه باکان (1966) است که مردان را داراي جهتگيري مليتگرا، ابزاري و خود ابرازي ميداند. اين يافته را ميتوان اين گونه تبيين کرد، جوامع براي پسران و دختران نقشهاي اجتماعي مختلفي را در نظر ميگيرد که در صورت تخطي از آن مورد تنبيه واقع    ميشوند. اين تفاوتها موجب ميشود مردان بيشتر از زنان به ارزش قدرت بها دهند. همچنين از جهت تکاملي مردان از به دست آوردن شان و مقام و قدرت سود بردهاند و مرداني که از مقام و منزلت بالاتري برخوردار بودهاند از جانب زنان براي همسري مناسبتر بودهاند.

يافتههاي مربوط به تفاوتهاي جنسيتي در بعد ساختاري ارزشها نشان ميدهد زنان در مقايسه با مردان نمرات بالاتري در بعد ساختاري تعالي خود دارند. اين يافته به اين معنا است که ارزشهايي که به پذيرش ديگران به عنوان انسانهاي برابر و اهميت دادن به رفاه آنان تاکيد دارند (جهانشمولنگري و خيرخواهي) براي زنان نسبت به مردان اهميت بالاتري دارد. اين يافته همسو با نتايج شوارتز (1992) است که نشان ميدهد زنان به آيتمهاي مرتبط با تعاليخود (خيرخواهي و        جهانشمولنگري) بيشتر از مردان اهميت ميدهند. اين يافته را اين گونه ميتوان تبيين کرد که از جهت تکاملي براي زنان سازگارانهتر بوده است به ارزشهايي که توجه به حفظ و مراقبت از ديگران دارد بيشتر بها دهند. در فرايند اجتماعي شدن از دختران بيشتر از پسران انتظار ميرود بخشنده و صادق باشند و به ديگران کمک کنند. همچنين بيشتر از دختران انتظار ميرود در برابر انديشههاي مخالف صبور باشند، براي برابري انسانها ارزش قایل شده و طالب صلح و امنيت باشند. همچنين اين يافته با نتايج فدر و پي (1975) هماهنگ است که نشان دادند ارزشهاي بخشنده بودن، ياريگر بودن، مودب بودن با جهتگيري زنانه ارتباط دارد. 


يافته ديگر نشان ميدهد زنان در مقايسه با مردان اهميت بيشتري به ساختار ارزشي محافظهکاري (ارزشهاي سنت، همنوايي و ايمني) ميدهند. اين يافته به اين معنا است که زنان براي ارزشهايي که به استقلال فکر و رفتار، و تغيير تاکيد دارند (خودرهنمودي و تحريکطلبي) اهميت کمتري میدهند و برعکس به ارزشهايي که به اطاعت، حفظ رفتارهاي سنتي و ثبات تاکيد دارند (امنيت، همرنگي و سنت) اهميت بيشتري ميدهند. اين يافته همسو با نتايج شوارتز (1992) است که نشان ميدهد ارزشهاي مرتبط با محافظهکاري يعني سنت، همنوايي و ايمني در زنان بيشتر از مردان مشاهده ميشود. اين يافته را ميتوان اين گونه تبيين کرد، والدين رفتارهاي جنسيتي مناسب و نامناسب را به شيوه متفاوت پاداش داده يا تنبيه ميکنند. مشاهده کودکان پيش دبستاني نشان داده است دختران به خاطر دويدن، جست و خيز کردن و بالا رفتن از درخت و ديوار سرزنش ميشوند و به خاطر بازي با عروسک و دور و بر بزرگسالان بودن پاداش ميبينند (فاگوت، 1978). در جامعه ما تحريکطلبي يا دنبالکردن ارزشهاي تهور يا هيجانطلبي براي زنان پذيرفته شده نيست و از زنان انتظار ميرود ماجراجو نباشند. همچنين ارزشهاي فرهنگي حاکم بر جامعه ما به زنان آموخته است به امنيت و ثبات و همرنگي بيشتر اهميت بدهند. ارزشهاي محافظهکاري هماهنگ با ارزشهاي مذهبي و خانوادگي است. براي زنان در جامعه ما خانواده در اولويت بالايي قرار دارد و حتي براي زنان در جامعه ما دنبالکردن ارزشهايي چون پيشرفت و استقلال تا جايي ممکن است که به خانواده آسيبي وارد نسازد.

برخي محدوديتهاي روششناختي پژوهش حاضر،   تعميمپذيري نتايج آن را با محدوديت مواجه ميسازد. نخست، استفاده از ابزار خودگزارشگري به جاي مشاهده رفتار واقعي ممکن است به پاسخهاي کاذب براي کسب تاييد اجتماعي منجر شده باشد. دوم، يافتهها ممکن است نتواند قابل تعميم به غير دانشجويان باشد چرا که تفاوت قابل ملاحظهاي ميان جمعيت دانشجو و غيردانشجو وجود دارد. سوم، حجم نمونه نسبتا کوچک است و چهارم آن که کنترل نظامدار متغيرهاي جمعيتشناختي صورت نگرفته است.


پيشنهاد ميشود در پژوهشهاي آتي به جاي استفاده صرف از ابزارهاي پرسشنامهاي از مشاهده رفتار واقعي و مصاحبه جهت سنجش استفاده شود. علاوه بر آن، در ميان جمعيت جوان غير دانشجو پژوهشهاي ديگري صورت گيرد و تفاوتها و شباهتها ميان جمعيت دانشجو و غير دانشجو بررسي شود. متغيرهاي جمعيتشناختي و متغيرهايي چون سطح درآمد و وضعيت اجتماعي- اقتصادي دقيقتر کنترل شود و پژوهشهاي ديگری با حجم نمونه بزرگتر انجام شود.
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