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پيامدهاي آموزشي ،فرهنگي و اجتماعي افزايش وروديهاي زنان در آموزش عالي كشور از
ديدگاه اعضاي هيات علمي و دانشجويان
محمدجواد لیاقتدار 1،نعمت اهلل اکبری 2،سمیه احمدخواه 3،میالد
تاریخ دریافت1396/03/08 :

جوانمردی4

پذیرش نهایی1397/10/14 :

چکيده

رشد چشمگیر حضور زنان در سطوح مختلف آموزش عالی در ایران و افزایش پذیرش دانشجویان دختر در دانشگاهها به بیش از 60
درصد و باالتر از آن در دهه گذشته ،موضوعی است که توجه بسیاری از صاحبنظران رشتههای مختلف را به خود معطوف نموده است.
برخی پیداش این پدیده را مثبت و آن را یک فرصت برای توسعه جامعه تلقی نموده و در مقابل عدهای با بیان پیامدهای منفی ،آن را
مقدمهای برای بحران در آینده می دانند .هدف این پژوهش بررسی پیامدهای فرهنگی ،اجتماعی و آموزشی این پدیده است .روش
تحقیق مورد استفاده در این پژوهش ،روش توصیفی – پیمایشی است .جامعه آماری را اساتید و دانشجویان دانشگاههای اصفهان،
استفاده از پرسشنامه محققساخته جمعآوری گردید که  145استاد و  303دانشجو به پرسشنامه پاسخ دادند .روایی پرسشنامه مورد تأیید
پنج نفر از اساتید قرار گرفت و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ بررسی و  0/91محاسبه شد و سپس تجزیه و تحلیل دادهها با نرمافزار
 SPSSدر دو سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از روشهای میانگین ،انحراف معیار ،کلموگروف اسمرینف و  tانجام گردید.
یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که افزایش میزان قبولی دختران از نظر اساتید و دانشجویان بر پیدایش هر سه پیامد فرهنگی،
اجتماعی و آموزشی بیش از حد متوسط تاثیر داشته و در سطح خطای  0/05معنادار است .بهعالوه ،از نظر اساتید میانگین پیامدهای
فرهنگی و اجتماعی و از نظر دانشجویان میانگین پیامدهای آموزشی باالتر بود .در پایان با توجه به نکات مثبت و منفی افزایش
ورودیهای دختر توصیه میشود که زمینهای برای افزایش آگاهی دختران نسبت به موقعیتهای زندگی فراهم گردد تا درپی آن
تصمیمات مناسبتری اتخاذ کنند.
کلیدواژهها :آموزش عالی ،پیامدهای فرهنگی – اجتماعی و آموزشی ،زنان.
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صنعتی اصفهان و هنر تشکیل دادهاند .در این پژوهش از روش نمونهگیری طبقهای متناسب با حجم استفاده شده است .دادهها با

میالد جوانمردی ،محمدجواد لیاقتدار ،نعمت اهلل اکبری ،سمیه احمدخواه ،پیامدهای آموزشی ،فرهنگی و اجتماعی افزایش . . .
مقدمه

آموزش در معنای وسیع خود ،آموزشهایی است که از خانواده شروع میشود و در مدرسه و دانشگاه ادامه مییابد که فرآیندی
رسمی و عمدی را دنبال میکند .بهعبارتی ،آموزش سیستمی است که ارزشهای اجتماعی و سیاسی را منتقل میکند که این
ارزشها میتوانند در استای ارزشهای فعلی جامعه باشند و یا درپی تغییر آنها اقدام کنند(صمیمیپور ،1392 ،ص.)24
در هزاره سوم تحوالت وسیعی از جمله فردگرایی و دگرگونی بنیانهای فکری در حال اتفاق افتادن است که آموزش یکی
از محوریترین روشهای این تغییرات میباشد(پورکریمی،1383 ،ص  .)88انسانهای تحصیلکرده یکی از منابع قدرت هر
جامعه هستند و برای کسب توسعه باید مورد استفاده قرار گیرند که این امر مختص به یک جنس نیست و نقش زنان نیز در
ایجاد و تقویت این منبع چشمگیر میباشد(الندبرگ و پوالک1993 1،؛ دوفلو2012 2،؛ پارینجوری3و همکاران ،2015 ،ص
13؛ شجاعی ،1381 ،ص90؛ فریدون ،1383 ،ص.)20
در طول تاریخ زنان از جایگاه مناسبی برخوردار نبوده ،در جایگاه دوم قرار گرفته و حتی به حاشیه رانده شدهاند

(فیلیزر 4،

 ،2014ص  .)1این وضعیت از تصور ناتوانی زنان یا پدیدهای که «سقف شیشهای» نامیده میشود ،نشات گرفته (نوکرتی5و
همکاران ،2014 ،ص 2؛ شریف ،2015 6،ص  )2که در نتیجه آن ،زنان از آموزش ،خدمات بهداشتی و فعالیتهای موثر در
جنسیتی ،بهترتیب ،کشورهای یمن ،پاکستان ،چاد ،سوریه ،مالی و ایران پایینترین رتبهها را دارند.
بيان مسئله

برای رسیدن به رستگاری ،توسعه اجتماعی و هدفهای مقدسی که در قانون اساسی بیان شده و رهبران نظام بر آن پای
میفشارند ،باید از قشر تحصیلکرده استفاده کرد .در این میان آموزش عالی در افزایش سطح اطالعات و آگاهیهای جامعه
نقش محوری بر عهده دارد .افراد تحصیلکرده در شبکه ارتباطی تأثیر گستردهتر و فعالتری دارند .عالقه و عادات آنها در
خصوص مطالعه کتب ،تدبر و تفکر ،بررسی مسایل جامعه و مطالعه گروههای اجتماعی ،مسافرت به مناطق مختلف و آشنایی
با فرهنگ و تمدنهای دیگر همگی در افزایش حجم اطالعات سیاسی و اجتماعی آنان تأثیر شگرفی دارد و این امر از جمله
شاخصهای توسعه یافتگی جوامع محسوب میشود (فریدون ،1383 ،ص.)20
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توسعه محروم بودهاند(سرجونو7و همکاران ،2015 ،ص .)370در گزارش مجمع اقتصاد جهانی( )2015در رتبهبندی شکاف
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برای تاثیرگذاری زنان در توسعه کشور ،آموزش عالی میتواند نقش مهمی ایفا کند .به طورکلی ،انتظار جامعه از نظام
1

آموزش عالی دستیابی به سه هدف عمده میباشد :آموزش ،پژوهش و ارائه خدمات عمومی و تخصصی به توده مردم(آستین،

 ،2012ص  .)4منظور از آموزش ایجاد تحول مطلوب در فراگیران است که این تحول از راه بدست آوردن دانش و شناخت
مسائل جهان ممکن میشود .بنابراین آموزش عالی رسالت مهمی در تولید دانش و آماده نمودن فارغالتحصیالن برای تصدی
مسئولیت رهبری در دنیای رقابتی ،پیچیده و مرتبا در حال تغییر امروز ،بر عهده دارد(آلتبک و دویت ،2015 2،ص .)3
هدف اصلی پژوهش شناخت نتایج مثبت و منفی افزایش حضور دختران در آموزش عالی است که در شهر اصفهان بررسی
شده است .به عبارتی ،سوال اصلی پژوهش حاضر آن است که گسترش تعداد دختران در آموزش عالی چه پیامدهایی را به
دنبال خواهد داشت؟ که به علت گستردگی دامنهی پژوهش به سه پیامد فرهنگی ،اجتماعی و آموزشی پرداخته شده است.
پيشينه پژوهش

زنان در طول تاریخ مورد تبعیضها در زمینههای مختلف سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی قرار گرفتهاند .تا قبل از
اسالم وضع زنان اسفانگیز بود ،به طوری که اعراب دختران خود را زنده به گور میکردند و زنان بعد از فوت همسر مانند
سایر ماترک متوفی به فرزند ارشد ارث میرسید(بجنوردی ،1383 ،ص .)20مظلومیت زن در جهان قبل از اسالم به حدی بود
که تاریخنویسان آن را به دو دوره تقسیم کردند -1 :دوره وحشیگری که با نهایت خشونت با زنان رفتار میشد -2 .دوره
برای زن شخصیت حقوقی واجتماعی قائل نبوده و او را تابع مرد میدانستند (بخارایی ،1389 ،ص .)121
در چنین وضعی اسالم موجب تغییرات وسیعی در مقام اجتماعی زن گردید .استاد مطهری( ،1386ص  )199اشاره کردهاند
که اسالم در عین حال که زنان را نسبت به حقوق انسانی خود آشنا کرده و به آنها شخصیت و حریت و استقالل داده ،هرگز
آنها را به تمرد و عصیان و بدبینی نسبت به جنس مرد وادار نکرده است .در بینش اسالمی ،زن در سه بعد فردی یعنی ارزش
انسانی زن ،بعد اجتماعی و بعد خانوادگی او مورد مالحظه قرار میگیرد.
از نظر انسانشناسی اسالمی ،در ژرفای مفهوم انسانی که مبنای قانونگذاری است ،حقیقت زن و مرد را نمیتوان به دو
دسته مونث و مذکر تقسیم کرد .به عبارتی ،در بطن مفهوم انسانیت دو دستگی وجود ندارد که زن و مرد دو طرف این مفهوم
باشند ،بلکه انسان نفس یگانه است .خداوند در آیه  189سوره اعراف میفرماید« :هُوَ الَّذی خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْس واحِدَة » «او
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تمدنهای یونان ،روم و ایران که در اکثر ادیان زن همشان مرد و شریک زندگی او محسوب شده است .هرچند در این دوره،

کسی است که شما را از نفس واحدی آفرید» .این آیه در برابر مکاتبی بیان شده که زن را جنس دوم و پست میدانند .تفاوت
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میان زن و مرد امری عارضی و خارج از ذات و حقیقت انسانی ،متناسب با نیازهای فردی و اجتماعی و به انگیزه حفظ مصالح

میالد جوانمردی ،محمدجواد لیاقتدار ،نعمت اهلل اکبری ،سمیه احمدخواه ،پیامدهای آموزشی ،فرهنگی و اجتماعی افزایش . . .

فرد و جامعه پیشبینی شده است(صفری ،1374 ،ص .)35با توجه به آیات قرآن ،تقوا 1،علم2و جهاد3مالک برتری است که
ربطی به جنسیت و سایر عوامل فردی ندارد(شجاعی ،1381 ،ص .)28
از نظر اسالم در زمینه فعالیتهای اجتماعی میدان فعالیت برای زنان باز است .در نظام اسالمی ،زن به عنوان یک انسان
نه یک شی میتواند با مردان مشارکت فعال داشته باشد(موسوی خمینی ،1390 ،ص  .)65از جمله حقوق اجتماعی زنان در
فعالیتهای مربوط به اجتماع عبارت است از -1 :پیشرفت علمی زنان :در اسالم تحصیل علم تخصص مردان نیست ،بلکه به
زنان هم توصیه شده است .اسالم در کنار احترام به همه تواناییها و استعدادهای زن به عنوان یک انسان ،معتقد است که
شخصیت او همراه با علم ،دانش و در سایه عبودیت و معنویت است که به کمال میرسد(اسماعیلی و یزدخواستی،1385 ،
 -2 .)197زن و مدیریت جامعه :گرچه زنان در طول تاریخ از این حق محروم بودهاند ،ولی در بسیاری از اتفاقات جامعه نقش
داشتهاند(بخارایی ،1389 ،ص .)115هرچند زنان توانایی مشاغل مدیریتی را دارند ولی عمدتا کلیشههایی که در مورد
تواناییهای احساسی و رفتاری آنها وجود دارد باعث میشوند که در سلسلهمراتب سازمانی مناصب باالیی را برعهده
نگیرند(کوپرجکسون2001 4،؛گوپال2008 5،؛ حسینپور -3 .)1391 ،زن و مسئولیت حقوقی :ورود آنها در عرصه معامالت،
تشکیل شرکتها ،استعالم نیرو و اسکان آن منعی ندارد .درفقه اسالمی صالحیت و کفایت زنان برای ورود به عرصههای
حقوقی پذیرفته شده است(مومنی ،1385 ،ص .)402
تفکر فمنیسم در قرن چهاردهم توسط کریستین دو پیزان6در انگلستان ،در قرن هفدهم توسط ماری آستل7و در قرن هجدهم
توسط ماری ول استون کرافت 8پایهگذاری شد .شاخص مشترک تمام تالشهای فمنیستها در مفهوم شرافت زن نهفته
است(جگر ،2015 ،9ص  .)212به عبارتی آنها در تالشاند تا زنان خود را به عنوان موجوداتی انسانی بشناسندکه بدون پذیرش
10

محدودیتهایی که به طور سنتی از سوی مردان تحمیل میشود ،حق شکوفایی تمامی وجوه شخصیت خود را دارند(لیگیت،
 ،2012ص.)40

دو دسته نظریه در زمینه فعالیتهای فمنیستها برای رفع نابرابری مرد و زن وجود دارد .دسته اول ،نظریههای تبعیض
جنسی است که نابرابری جنسی را نوعی نابرابری اجتماعی میداند که حکایت از کم بهاتر بودن جایگاه زن نسبت به مرد
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در اروپا نیز زنان از شریط مناسبی برخوردار نبودند .ریشههای بهبود وضعیت آنان را میتوان در جریان فمنیست یافت .طرز

« 1إِن َّ أَکرَمَکُم عِندَ اللَّهِ أَتقاکُم» (الحجرات)13 ،
« 2هَلْ یسْتَوی الذینَ یعْلَمُونَ و الذینَ لَا یعْلَمُونَ»(الزمر)9،
« 3فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجاهِدینَ عَلَی الْقاعِدینَ أَجْرا عَظیما»(نساء)95،
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حتی در موقعیتهای مشابه دارد .دسته دوم نظریهها ،نظریههای ستم جنسیت 1نام دارند که ستم جنسی را اعمال قدرت
غیرعادالنه یا توأم با خشونت تعریف کردهاند(نیکلسون ،2013 2،صص  .)281-279البته لزوما ستم با اعمال قدرت همراه
نیست .تمام نظریههای مربوط به ستم جنسیت ،موقعیت زنان را ناشی از ارتباط مستقیم قدرت میان مردان و زنان میدانند که
به موجب آن مردان ،کنترل ،بهرهکشی ،تسلط و سرکوب زنان را جزء نیازهای اساسی خود میپندارند(بارت ،2014 3،ص .)85
با نگاهی به آمارها متوجه میشویم که در سرتاسر جهان تحولی عظیم در میزان حضور و مشارکت زنان و دختران در
آموزش عالی به وجود آمده است .میزان حضور و مشارکت زنان درآموزش عالی در سالهای  1990تا  2010در همه کشورها
افزایش یافته(دیپریت و بچمن ،2013 4،ص  )32تا آنجا که در پژوهشی لیدویث و منفردی( ،20005ص  )9با بررسی  24کشور
اروپایی نشان دادند ،روند پذیرفتهشدگان زن در آموزش عالی از مردان بیشتر است.
در کشور ما نیز زنان گرایش بیشتری به تحصیالت دانشگاهی پیدا کردهاند و تعداد قبولی آنها در امتحانات ورودی دانشگاهها
افزایش چشمگیری داشته است(مهرمحمدی ،1392 ،صص  .)13-12تعداد دانشجویان دختر پس از انقالب اسالمی یعنی در
طی سالهای  ،1357 -1367با افزایش  30درصدی مواجه شده است .آمارها نشان میدهد که تعداد پذیرفتهشدگان دختر در
کنکور طی سالهای دهه ،70از  37/4درصد در سال  73به  82درصد در سال  77و در سالهای بعد این میزان تا بیش از 60
درصد افزایش یافت .این در حالی است که طی همین سالها جمعیت پذیرفتهشدگان پسر رو به کاهش گذاشته است(آراسته،
درصدی دانشجویان دختر از سال  67به بعد دالیل اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی دارد که از جمله میتوان به :حذف محدودیت
ورود دختران به برخی از رشتهها ،اعتماد خانوادهها به محیطهای دانشگاهی ،رواج روحیه مدرکگرایی و ارتقای فرصتهای
شغلی بیشتری برای زنان اشاره کرد .این گرایش مختص به حضور در دانشگاه نیست به طوری که طبق آمار آموزش وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی حضور زنان در کتابخانهها و مراکز اطالع رسانی به بیش از  55درصد رسیده است(مرکز امور مشارکت
زنان ،1383 ،ص .)121
تاثیرات حضور در آموزش عالی در عرصههای مختلف زندگی نمایان است .تحصیالت زنان باعث میشود که در هنگام
بارداری به نحوه بهتری از جنین مراقبت کنند ،فرزندان سالمتری به دنیا بیاورند و میزان مرگ و میر کودکان کمتر
7

شود(میرسکایال ،2013 6،ص  .)219از طرف دیگر ،زایمانهای ناخواسته در بین زنان تحصیلکرده کمتر است(اوسیلی و النگ،
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 ،1386ص15؛ ویژگیهای اجتماعی -اقتصادی زنان در ایران ،1379 ،ص .)43کدیور( )1382معتقد است که افزایش 300

میالد جوانمردی ،محمدجواد لیاقتدار ،نعمت اهلل اکبری ،سمیه احمدخواه ،پیامدهای آموزشی ،فرهنگی و اجتماعی افزایش . . .

2008؛ موکان و کانونیر2012 1،؛ گرث و سوسا ،2012 2،ص52؛ بهرمن ،2015 3،ص802؛ چن ، 20164،ص .)283کانینگهام
و همکاران )2015( 5در پژوهشی دریافتند که تحصیل ،توجه زنان را نسبت به تغذیه فرزندانشان بیشتر میکند .تحصیالت
مادر میزان موفقیت تحصیلی فرزندان را باالتر میبرد زیرا آموزش را تهدیدی برای زندگی خویش نمیدانند(شیولیر6و همکاران،
 ،2013ص .)1ادوارد و پاسکال )2003(7در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که مهمترین عامل تمایل دختران در ژاپن به
آموزش عالی ترغیب آنها توسط مادران تحصیلکرده در آموزش عالی است .البته عوامل دیگری مثل میزان درآمد خانواده و
حضور در مدارس خصوصی و عالی هم موثر بودهاند.
از جمله دیگر تاثیرات آموزش عالی میتوان به افزایش میزان مشارکتهای سیاسی زنان اشاره کرد .مشارکتهای سیاسی
زنان در کشور ما بین سالهای  1369-1381بیشتر شده است به طوری که تعداد نمایندگان زن مجلس از  2درصد به  5درصد
افزایش یافتهاند .البته این آمار پایین به علت چالشهای فرهنگی و عدم اعتماد به نفس زنان برای اشتغال در سمتهای
تصمیمساز است(نجوان ،1386 ،ص .)23شاهطالبی و همکاران( ،2011ص )3معتقدند که تحصیالت بیشتر زنان و کسب
مهارتهای مدیریتی و اجتماعی ،میتواند مدیران زن بیشتر و موثرتری تربیت کند .زیرا زنان تحصیلکرده به علت برخورداری
از دانش و آگاهی از مسائل روز جامعه و آشنایی با مکاتب فکری مختلف ،میتوانند نقشهای سیاسی برعهده بگیرند و
خواستههای خود را مطرح کنند(اکین .)2013 8،باکلی و کاتر( )20009در پژوهشی در زمینه مدیریت دانش به این نتیجه رسیدند
در انجام امور مربوط به زندگی میباشد .از نظر کینگ و میسن( )200110مشارکت زنان در جایگاه تصمیمسازی و تصمیمگیری
در مدیریت کشور به استفاده بهینه از سرمایههای اجتماعی برای افزایش بهرهوری عاملی ،اصالح نظام اداری و بهبود کیفیت
خدمات دولتی در کشورهای درحال توسعه کمک شایان توجهی میکند و باعث ارتقای دو شاخص توسعه انسانی تعدیل شده
بر حسب جنسیت و شاخص توانمندی جنسیتی میشود.
تحصیالت عالی زنان باعث افزایش مهارتهای ارتباطی آنان میشود .گارلند( )198111بیان داشته است که تحصیالت به
افزایش سطح آگاهی زنان در زمینهی مهارتهای ارتباطی -گفتاری و اثربخشی بیشتر در طعام ،کنترل احساسات و هیجانات
کمک میکند .لی( )200712اشاره کرده است حضور زنان در آموزش عالی باعث به دست آوردن کنترل شخصی و استقالل
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که از جمله فواید دانش و دانشاندوزی این است که دانش ،کاتالیزوری برای اقدامات است و تسهیلکننده عملکرد انسانها
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مالی بیشتر و تصمیمگیری ،نگرش مثبت به آینده ،رسیدن به اهداف شخصی و حرفهای و افزایش موفقیت در تربیت فرزندان
میشود.
تغییر نگاه نسبت به زنان در جوامع از طرفی ،باعث افزایش تقاضا برای آموزش عالی و از طرف دیگر ،موجب تغییر الگوی
سنتی «مرد تنها نان آور خانواده» شده است(اومدا1و همکاران ،2015 ،ص2؛ بایزن2و همکاران ،2016 ،ص .)25هرچند آموزش
عالی توانسته است که شکافهای جنسیتی عمیق و قدیمی را برطرف کند ولی زنان در دانشگاهها با چالشهای جنسیتی قدیم
و جدید روبهرو هستند(ساکس ،2007 3،ص  .)672به اعتقاد ساکس و آرمز ،2006(4ص  )67خانواده عامل ایجاد این شکاف
است چون کودک مقلد رفتارهای والد همجنس خود است اما بارنت ،2004(5ص  )200گروه همساالن را عامل این شکاف
میداند.
اهداف پژوهش

هدف کلی این پژوهش تعیین پیامدهای آموزشی ،فرهنگی و اجتماعی افزایش ورودیهای زنان در آموزش عالی از نظر اساتید
و دانشجویان است .اهداف جزئی نیز عبارتنداز؛
 -1تعیین پیامدهای فرهنگی افزایش ورودیهای زنان در آموزش عالی از دیدگاه اساتید و دانشجویان

 -1از دیدگاه اساتید و دانشجویان افزایش ورودیهای زنان در آموزش عالی تا چه میزان منجر به ایجاد پیامدهای فرهنگی
میشود؟

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-19

1 Umeda
2 Baizán
3 Sax
4 Arms
5 Barnett

] [ DOI: 10.52547/erj.5.37.37

 -2تعیین پیامدهای اجتماعی افزایش ورودیهای زنان در آموزش عالی از دیدگاه اساتید و دانشجویان
 -3تعیین پیامدهای آموزشی افزایش ورودیهای زنان در آموزش عالی از دیدگاه اساتید و دانشجویان
سواالت پژوهش

 -2از دیدگاه اساتید و دانشجویان افزایش ورودیهای زنان در آموزش عالی تا چه میزان منجر به ایجاد پیامدهای اجتماعی
میشود؟
 -3از دیدگاه اساتید و دانشجویان افزایش ورودیهای زنان در آموزش عالی تا چه میزان منجر به ایجاد پیامدهای آموزشی
میشود؟
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روش تحقيق

با توجه به ماهیت موضوع و اهداف این تحقیق ،روش مناسب برای این پژوهش روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی
است .جامعه آماری این تحقیق عبارت بودند از کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل دانشگاههای دولتی اصفهان (دانشگاه
اصفهان ،علوم پزشکی و هنر) .بخش دیگر جامعه آماری را کلیه اساتید دانشگاه اصفهان ،علوم پزشکی و هنر تشکیل دادهاند.
در این پژوهش از روش نمونهگیری طبقهای متناسب با حجم استفاده شده است .برای برآورد واریانس جامعه ،یک گروه سی
نفری از اساتید و دانشجویان به صورت تصادفی انتخاب و پرسشنامه بین آنها توزیع گردید و پس از استخراج دادههای به
دست آمده ،واریانس برای محاسبه حجم نمونه ،مورد استفاده قرار گرفت .حجم نمونه به دست آمده برای اساتید  150و برای
دانشجویان  316نفر بود که از این تعداد  145پرسشنامه اساتید و  303پرسشنامه دانشجویان برگشت داده شد که همین تعداد
مالک تحلیل قرار گرفت .در این پژوهش از پرسشنامه محققساخته استفاده شده است .روایی پرسشنامه مورد تأیید پنج نفر
از اساتید قرار گرفت و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ محاسبه و  0/91تعیین شد و نتایج آن با نرمافزار  SPSSدر دو سطح
توصیفی و استنباطی با استفاده از روشهای کلموگروف اسمرینف و آزمونهای  tتک نمونهای و مستقل مورد بررسی قرار
گرفت.
يافتههاي پژوهش

جدول  : 1گویه های "پیامدهای فرهنگی" ورود زنان به آموزش عالی و میانگین آنها
گویه ها
1

ارتقا سطح نگرش و آگاهیهای عمومی زنان تحصیلکرده

4/75

4/07

2

افزایش میزان عالقه به مطالعه کتاب

4/47

3/59

3

افزایش دانش و اطالعات زنان

4/44

3/71

4

حضور فعالتر در صحنههای سیاسی و اجتماعی

4/11

3/70

5

افزایش شرکت در همایشهای ملی ،منطقهای و بینالمللی

4/09

3/64

6

تغییر در الگوهای فکری زنان تحصیلکرده

3/99

3/85

7

افزایش رعایت ارزشهای اخالقی در گفتار و رفتار زنان

3/98

3/39

8

آشنایی بیشتر زنان با حقوق خود در بعد فردی و اجتماعی

3/98

3/93

9

تغییر در نحوهی ارتباطات میانفردی و میانگروهی

3/91

3/80

10

افزایش تعهد به حفظ ارزش عفاف در بین زنان

3/75

2/80

11

رشد بیشتر تفکر انتقادی و درک صحیحتر از وقایع پیرامون

3/75

3/68
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سوال اول :از نظر اساتید و دانشجویان افزایش ورودیهای زنان در آموزش عالی تا چه میزان منجر به ایجاد پیامدهای فرهنگی
میشود؟
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3/72

3/60

 12کاهش نگرشهای مردساالرانه
کاهش تعارض زنان با ارزشها و هنجارهای جامعه

3/71

3/19

 14افزایش توان سازگاری زنان با هنجارهای اجتماع جهانی

3/70

3/43

 15دور شدن زنان از خرافات

3/64

3/51

16

تغییر عالیق زنان در جهت مثبت نسبت به انتخاب و استفاده از رسانهها

3/62

3/44

17

رعایت بیشتر ارزش قناعت و اعتدال در زندگی

3/62

2/91

 18احترام و اعتقاد عمیقتر نسبت به آداب و رسوم ایرانی

3/55

2/84

13

همانطور که جدول شماره  1نشان میدهد ،گویه "ارتقا سطح نگرش و آگاهیهای عمومی زنان تحصیلکرده" بیشترین
میانگین را هم از نظر اساتید و هم از نظر دانشجویان به ترتیب با میانگین  4/75و  4/07دارد .پس از آن ،از نظر اساتید گویه
"افزایش میزان عالقه به مطالعه کتاب" با میانگین  4/47و از نظر دانشجویان گویه"آشنایی بیشتر زنان با حقوق خود در بعد
فردی و اجتماعی" با میانگین  3/93بیشترین میانگین را دارند .پایینترین میانگین هم از نظر اساتید و هم از نظر دانشجویان
متعلق به گویه"احترام و اعتقاد عمیقتر نسبت به آداب و رسوم ایرانی" به ترتیب با میانگین 3/55و  2/84است.
سوال دوم :از نظر اساتید و دانشجویان افزایش ورودیهای زنان در آموزش عالی تا چه میزان منجر به ایجاد پیامدهای اجتماعی
میشود؟

] [ DOI: 10.52547/erj.5.37.37

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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17

گویه ها
افزایش نرخ طالق در بین زنان تحصیلکرده
افزایش تعارض میان نقشهای مختلف زنان در جامعه و خانواده
افزایش توانایی تربیت صحیح فرزندان
ارتقا منزلت زنان
افزایش سن ازدواج
افزایش پیشرفت تحصیلی فرزندان زنان تحصیلکرده
افزایش درصد زنان تحصیلکرده بیکار
رشد آزادی و شجاعت زنان در بیان خواستهها
افزایش دستیابی زنان به پستهای مدیریتی
افزایش درآمد زنان تحصیلکرده
رشد بینظمی در محیطهای کاری
افزایش مراقبتهای بهداشتی و سن امید به زندگی
کاهش نرخ رشد جمعیت
کاهش افسردگی و بیماریهای روانی بین زنان تحصیلکرده
نیاز به تجدیدنظر در قوانین و مقررات استخدامی
ورود بیشتر زنان به مشاغل حوزه صنعت و تجارت
دستیابی کمتر مردان به فرصتهای شغلی

از نظر اساتید
4/46
4/25
3/98
3/98
3/97
3/96
3/95
3/94
3/89
3/89
3/84
3/83
3/83
3/82
3/81
3/80
3/79

از نظر دانشجویان
3/23
3/32
3/68
3/71
4/10
3/86
3/75
3/73
3/40
3/41
2/81
3/83
3/90
3/21
3/40
3/68
3/36
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جدول  : 2گویه های "پیامدهای اجتماعی" ورود زنان به آموزش عالی و میانگین آنها
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از نظر اساتید گویههای"افزایش نرخ طالق در بین زنان تحصیلکرده" و "افزایش تعارض میان نقشهای مختلف زنان در
جامعه و خانواده" به ترتیب ،با میانگین  4/46و  4/25بیشترین میانگین و گویه "دستیابی کمتر مردان به فرصتهای شغلی"
با میانگین  ،3/79کمترین میانگین را دارند .طبق جدول شماره  ،2از نظر دانشجویان بیشترین میانگینها  4/10و  3/90هستند
که بهترتیب به گویههای "افزایش سن ازدواج" و"کاهش نرخ رشد جمعیت" تعلق دارند .از نظر آنها گویه "رشد بینظمی در
محیطهای کاری" با میانگین  2/81کمترین میانگین را دارد.
سوال سوم :از نظر اساتید و دانشجویان افزایش ورودیهای زنان در آموزش عالی تا چه میزان منجر به ایجاد پیامدهای آموزشی
میشود؟
جدول  : 3گویه های "پیامدهای آموزشی" ورود زنان به آموزش عالی و میانگین آنها
گویه ها
ورود بیشتر نیروی علمی زن در آموزش و پرورش
بهم خوردن تعادل جنسیتی در آموزش عالی
افزایش نقش زنان در تولید دانش(تالیف ،ترجمه ،پژوهش)
ایجاد دانشگاههای مستقل بر حسب جنسیت
ورود بیشتر زنان به عنوان کادر علمی به موسسات آموزش عالی
رشد دانش مربوط به مسائل زنان
تغییر در شیوههای تدریس در کالس
افزایش توان کارآفرینی زنان
نیاز به تغییر ساختار آموزش عالی برای برآوردن نیازهای زنان
افزایش تاسیس رشتههای بینرشتهای متناسب با نیازهای زنان
تغییر فرهنگ و جو کالسی به نفع دختران
افزایش کیفیت آموزش

طبق جدول شماره  ،3از نظر اساتید و دانشجویان بیشترین میانگینها مربوط به گویههای "ورود بیشتر نیروی علمی زن در
آموزش و پرورش" با میانگین بهترتیب  4/26و 3/77و "بهم خوردن تعادل جنسیتی در آموزش عالی" با میانگین  4/20و
 3/79است .طبق نظر اساتید گویههای بعدی که دارای میانگینهای باالیی هستند عباتنداز" :افزایش نقش زنان در تولید
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

از نظر اساتید
4/26
4/20
4/15
4
3/88
3/88
3/82
3/82
3/79
3/71
3/49
3/29

از نظر دانشجویان
3/77
3/79
3/61
2/82
3/52
3/53
3/15
3/46
3/41
3/35
3/09
2/88

دانش(تالیف ،ترجمه ،پژوهش)" و "ایجاد دانشگاههای مستقل بر حسب جنسیت" به ترتیب با میانگینهای  4/15و  .4کمترین
دانشگاههای مستقل بر حسب جنسیت " با میانگین  2/82میباشد.
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میانگین از نظر اساتید مربوط به گویه"افزایش کیفیت آموزش" با میانگین  3/29و از نظر دانشجویان مربوط به گویه "ایجاد
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جدول  : 4مقایسه توزیع نمرات از نظر "اساتید" با توزیع نرمال و میانگین فرضی 3
شاخص
پیامد فرهنگی
پیامد اجتماعی
پیامد آموزشی

آزمون کلموگروف اسمیرنف

میانگین

t

انحراف معیار

خطای معیار

0/051
0/105
0/424

3/94
3/94
3/86

27/04
37/96
19/53

0/424
0/402
0/535

0/035
0/033
0/044

براساس جدول شماره  ،4نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنف نشان میدهد که توزیع نمرات پیامدهای فرهنگی ،اجتماعی و
آموزشی طبق نظر اساتید ،نرمال هستند .بر اساس یافتهها  tمشاهده شده از مقدار بحرانی جدول در سطح خطای 0/05
بزرگتر میباشد .بنابراین از نظر اساتید ،افزایش ورود دختران به آموزش عالی در هر سه پیامد فرهنگی ،اجتماعی و آموزشی
در سطح خطای  0/05معنادار بوده است.
جدول  : 5مقایسه توزیع نمرات هر پیامد از نظر "دانشجویان" با توزیع نرمال و میانگین فرضی 3

پیامد فرهنگی

0/140

3/51

13/35

0/664

0/038

پیامد اجتماعی

0/256

3/57

22/02

0/456

0/026

پیامد آموزشی

0/312

3/37

11/04

0/548

0/033

شاخص

بر اساس جدول شماره  ،5آزمون کلموگروف اسمیرنف نشان میدهد که توزیع نمرات در هر پیامد نرمال است .از نظر
دانشجویان افزایش ورود دختران به آموزش عالی در هر سه پیامد فرهنگی ،اجتماعی و آموزشی در سطح خطای  0/05معنادار
بوده است.
جدول  : 6مقایسه توزیع نمرات از دیدگاه اساتید و دانشجویان
شاخص

فرهنگی
اجتماعی
آموزشی

اساتید

t

دانشجویان

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

3/94
3/94
3/86

0/424
0/402
0/535

3/51
3/57
3/37

0/664
0/456
0/548

0/51
0/462
0/980

P

0/607
0/781
0/913
] [ DOI: 10.52547/erj.5.37.37

براساس جدول شماره  ،6آزمون  tمستقل نشان میدهد که در هر سه پیامد بین نظرات اساتید و دانشجویان تفاوت معناداری
وجود ندارد.
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آزمون کلموگروف اسمیرنف

میانگین

t

انحراف معیار

خطای معیار

میالد جوانمردی ،محمدجواد لیاقتدار ،نعمت اهلل اکبری ،سمیه احمدخواه ،پیامدهای آموزشی ،فرهنگی و اجتماعی افزایش . . .
بحث و نتيجهگيري

پیامدهای فرهنگی ناشی از میزان قبولی دختران در دانشگاهها بر نظام آموزش عالی بیش از حد متوسط بوده است .اساتید
و دانشجویان معتقدند حضور در آموزش عالی باعث"ارتقای سطح نگرش و آگاهیهای عمومی زنان تحصیلکرده" میشود
که این نتیجه با دستاورد پژوهشی دیویس و رابینسون ،)1991(1باکلی و کارتر ( ،)2000کوپرجکسون ( ،)2001شاهطالبی و
همکاران( )2011و پارینجوری و همکاران ( )2015مطابقت دارد .در حقیقت یکی از دستاوردهای آموزش عالی برای زنان باال
رفتن میزان دانش و اطالعات علمی وغیرعلمی آنان در حوزههای مرتبط با زندگی امروز میباشد.
دیگر پیامد فرهنگی "افزایش میزان عالقه به مطالعه کتاب" است که نتیجه به دست آمده در این پژوهش با گزارش
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ( )1383مبنی بر حضور بیش از  50درصد زنان تحصیلکرده در کتابخانهها و مراکز اطالع
رسانی به روز و پژوهش موکان و کانونیر ( )2012هماهنگی دارد .مشاهدات تجربی پژوهشگران نشان میدهد که درصد
باالتری از ثبتنام در کالسهای متفرقه فرهنگی متعلق به دختران است .به عبارتی ،برخورداری از اندیشه خالق و آگاهی از
علوم عصر امروز باعث شده است زنان خود را به سالح علم و دانش تجهیز کنند .گویه "رعایت بیشتر ارزشهای اخالقی و
گفتار و کردار زنان تحصیلکرده" با نتایج تحقیق گارلند ( )1981و لیاقتدار ( )1391مطابقت دارد .به عبارتی افزایش تحصیالت
در بین زنان باعث افزایش سطح آگاهی آنان در زمینههای مهارتهای ارتباطی -گفتاری و اثربخشی بیشتر در طعام ،کنترل

به نظر اساتید و دانشجویان افزایش حضور زنان در آموزش عالی باعث "احترام و اعتقاد عمیقتر نسبت به آداب و رسوم
ایرانی" میشود که با نتایج تحقیق جوانا )2003(2مطابقت دارد .اساتید و دانشجویان متفقا به این گویه نمرهی پایینی دادهاند.
دانشجویان معتقد بودند که تحصیالت باعث "آشنایی بیشتر زنان با حقوق خود در بعد فردی و اجتماعی" میشود که این
نتیجه با پژوهش طالب زاده ( ،)1383دوفلو( ،)2012پارمار3و همکاران( )2014و بوگانادام4و همکاران( )2014هماهنگ است.
رشد دانش زنان باعث افزایش آگاهی آنان از حقوق سیاسی ،اجتماعی ،خانوادگی و انسانی میشود .این افزایش آگاهی میتواند
زمینهساز افزایش توانمندی و حضور فعال آنها در عرصههای خرد و کالن اجتماعی گردد .نوکرتی و همکاران( )2014و
شیرازی( )2012معتقد هستند که افزایش آموزش باعث استفاده بیشتر زنان از وسایل ارتباطی و اینترنت میگردد .البته
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احساسات و هیجانات میشود.

پارینجوری و همکاران ( )2015معتقدند که افزایش آموزش در افزایش مشارکت اجتماعی نقشی ندارد .دانشجویان معتقد
بودند که تحصیالت عالی باعث "دور شدن زنان تحصیلکرده از خرافات" و عدم اعتقاد به آنان در زندگی است که با تحقیق

1 Davis &Robinson
2 Joanna
3 Parmar
4 Bhoganadam
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موکان و کانونیر ( )2012مطابقت داشت ولی با پژوهش شادیطلب ( )1382هماهنگ نبود .این گویه از نظر دانشجویان کم
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برآورد شده است .بهطور طبیعی انتظار میرود با افزایش سطح آگاهی و دانش ،تغییراتی در ارزشها ،باورها و رفتارهای نادرست
انسان روی دهد.
در این پژوهش ،پیامدهای اجتماعی ناشی از میزان قبولی دختران در دانشگاهها بر نظام آموزش عالی بیش از حد متوسط
بوده است .اساتید معتقد بودند که تحصیالت عالی باعث "افزایش نرخ طالق بین زنان تحصیلکرده" میشود که با نتیجه
پژوهش تامین( ،)1373کالنتری و همکاران( ،)1390شاورانی( ،)2005ریمو و پارک( ،)20131ریمو و همکاران( )2013و کریگر

2

و همکاران( )2013تفاوت دارد .تحصیالت میتواند به عنوان یک عامل تحریک کننده ،دانش و اطالعات انسانها را در زمینه
روابط بین همسران و خانواده افزایش دهد .چنانچه نتایج تحقیق تروم پوسیس )2004(3نشان میدهد که سطح تحصیالت
سبب دگرگونی بیشتر در زمینه کسب رضایت و زندگی مشترک و زناشویی میگردد.
از نظر اساتید تحصیالت عالی باعث "افزایش کشمکش و تعارض بین نقشهای زنان" است .این نتیجه با گفته
روزایودل( ،)13754ساروخانی و رفعتجاه( ،)1383روی 5و همکاران( )2014و مهدیزاده( )2016مطابقت دارد .نقش دوگانه
زنان در خانه و اجتماع تاثیر عمدهای در رشد و بهرهوری خواهد داشت ولی برقراری ارتباط منطقی بین مسئولیتهای متعدد
برای زنان ،امروزه از مهمترین دغدغهها به حساب میآید .شاهطالبی و همکاران( )2011و اومدا و همکاران ( )2015معتقدند
زنانی که دارای تواناییها مدیریتی هستند میتوانند بین انتظارات مختلفی که از آنها میرود هماهنگی ایجاد کنند .در این
پژوهش ،اساتید گویه "رشد آزادی و شجاعت در بیان خواستهها و ابراز عقاید" را در حد باالی متوسط برآورد کردند.
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برنارد( )13846معتقد است که محیط دانشگاهی زنان را به اندیشیدن و اعتراض علیه وضعیت موجود تحریک میکند .این
نتیجه با پژوهش گرین و هیل( ،)20037شیرازی( )2012و سرجونو و همکاران( )2015مطابقت دارد زیرا تحصیالت ،زنان را از
حاشیه به متن میآورد و آنان در پرتو برخورداری از علم ،با شجاعت بیشتری میتوانند مطالبات خود را دنبال کنند.
ازجمله پیامدهای مدنظر دانشجویان میتوان به "افزایش سن ازدواج در بین زنان تحصیلکرده" اشاره کرد که دارای باالترین
میانگین است .از نظر شیخی( ،1385صص )26-22علل زیادی باعث افزایش سن ازدواج میشود که یکی از آنها تحصیالت
است .عوامل دیگر عبارتنداز :مشکالت اقتصادی ،ارزشها و آداب و رسوم و آزادی روابط جنسی .این گویه با نظریات
بودون( ،)1383حبیبپور و غفاری( ،)1390فوالدی( ،)1393بوگانادام و همکاران( ،)2014روی و همکاران( )2014و

میالد جوانمردی ،محمدجواد لیاقتدار ،نعمت اهلل اکبری ،سمیه احمدخواه ،پیامدهای آموزشی ،فرهنگی و اجتماعی افزایش . . .

آبرامویتز( )20151همخوان است .زنان به علت اینکه اهداف تحصیلی و شغلی خود را دنبال میکنند تا اوایل دههی سوم
زندگی ،ازدواج را به تاخیر میاندازند(روی و همکاران ،2014 ،ص.)14
دان شجویان معتقدند که افزایش میزان تح صیالت دختران باعث "کاهش نرخ ر شد جمعیت" می شود که با نتایج روی و
هم کاران( ،)2014آگوستتتتین2و هم کاران( ،)2015گونس( ،)20153آبرامویتز( )2015و کا تاب یانو( )20164م طاب قت دارد .در
نتیجهی افزایش تحصتتیالت ،برخی دختران ترجیح میدهند بدون فرزند به زندگی زناشتتویی خود ادامه دهند و برخی از آنها
زمان بارداری اول را تا اوایل ستتی ستتالگی به تاخیر میاندازند و به علت تاخیر در بارداری اول زمان الزم برای بارداریهای
بعدی را در اختیاز نخواهند دا شت و از آن صرفنظر میکنند(روی و همکاران ،2014 ،ص14؛ ایمپ شاتور و داال زوآنا،2016 5،
ص .)19
از نظر اساتید و دانشجویان پیامدهای آموزشی افزایش میزان قبولی دختران در دانشگاهها بیش از حد متوسط بوده است.
یکی از پیامدها که "ورود بیشتر نیروی علمی زن در آموزش و پرورش" میباشد با گزارش مرکز آمار( )1383در ارتباط با
تقسیمپذیری شغلی زنان مطابقت دارد که  37درصد از تقسیمبندی شغلی زنان منحصر به آموزش و پرورش بوده است.
احتماال ،علت ورود بیشتر زنان به آموزش و پرورش ،عالقهی ایشان به مشاغل کارمندی و خدماتی از جمله معلمی ،پرستاری
و منشیگری میباشد(مایکلس ،20146،ص .)7151با وجود این ،شریف( ،2015ص )330و عثمان( ،20157ص )1047معتقدند

گویه "تغییر فرهنگ و جو کالسی به نفع دختران" پیامدی کمتر ارزیابی شده ،است .علیرغم تعداد بیشتر دختران در اکثر
کالسها نسبت به پسران ولی هنوز پسران اقتدار و مدیریت بیشتری دارند .این مطلب با نظریات دوگر( ،20018ص )125و
سیمائو( ،20159ص )471مطابقت دارد .از نظر دوگر اساتید ،پسران را بیشتر مورد خطاب قرار میدهند و هنگامی که یک
دانشجوی پسر سوالی میپرسد به حساب هوش و کنجکاوی او میگذارند و موفقیت زنان را ناشی از شانس میدانند که
افزایش حضور دختران باعث تغییر این وضعیت میگردد .درر و همکاران( ،201510ص )466نیز معتقدند که حضور بیشتر
دختران باعث افزایش سهم آنها از بودجه و فرصتهای آموزشی میگردد .اساتید و دانشجویان معتقد بودند که تحصیالت
عالی زنان باعث "ایجاد دانشگاههای مستقل مبتنی بر جنسیت" میشود که با نظرات سوبارئو ( )1377همخوان است.
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آموزش زنان ،باعث جذب آنان به مشاغل بازرگانی و کارآفرینی نیز خواهد شد.
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پیامد دیگر "افزایش نقش زنان در تولید دانش" بود که با نظرات قورچیان(،)1383کرتزی و الزرونی( ،)20041پراساد()20072
و گزارش مرکز امور مشارکت زنان در سال  1388مبنی بر افزایش سهم زنان ناشر ،مترجم و مولف در تولید دانش در سالهای
اخیر هماهنگ است.
پيشنهادات

یافته های پژوهش در بعد فرهنگی حاکی از نتایج مثبتی مانند افزایش آگاهی های عمومی زنان ،آشتتتنایی با حقوق خود و
عالقه به مطالعه استتت که توصتتیه میگردد از حضتتور دختران در فعالیتهای فرهنگی – اجتماعی حمایت گردد .همچنین،
پیشنهاد میگردد متناسب با عالیق آنها دورههای مطالعاتی برگزار شود.
براساس یافتههای بعد اجتماعی پژوهش ،برخی نتایج میتوانند برای جامعه خطرآفرین باشند .از اینرو پیشنهاد میشود که
تدابیر الزم در جهت هدایت تحصیلی دختران برای انتخاب رشتههای تحصیلی متناسب با مسئولیتهای خانوادگی و آینده
شغلی آنان اتخاذ شود .همچنین ،خدمات مشاورهای رایگان در زمینههای علمی ،فرهنگی ،ازدواج و مشکالت خانواده در اختیار
آنها قرار داده شود تا دید بهتری نسبت به موقعیتها و مسائل پیشرو پیدا کرده و آگاهانه خود را برای آنها آماده کنند .همانطور
که نتایج نشان داد افزایش مدت تحصیل باعث میشود دختران ،ازدواج و فرزندآوری را به تاخیر بیاندازند که خود زمینهای
برای مشکالتی بعدی در سطح فردی و اجتماعی ایجاد میکند .لذا ایجاد آگاهی نسبت اهمیت تحصیل ،ازدواج و فرزندآوری
مقررات استخدامی ایجاد گردد و زمینهای برای ایفای بهتر نقش خانوادگی آنها در نظر گرفته شود.
در بعد آموزشی پیشنهاد میگردد که متناسب با نقش زنان در عرصههای مختلف زندگی ،برنامهریزیهای آموزشی صورت
گیرد و کتب درسی تدوین گردند .همچنین ،پیشنهاد میشود توسعه کمی و کیفی وضعیت خابگاههای دختران و افزایش
مسئولیت آنان در ادارهی خوابگاه مدنظر قرار گیرد .و در آخر ،به منظور ارتقای وضعیت پژوهش زنان توصیه میشود واحدهای
مطالعاتی زنان در دانشگاهها مستقر گردند.
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