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دانش و پژوهش در علوم تربيتي

)اصفهان(دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان 

1385زمستانـ دوازدهمشمارة 

71 ـ 86صص 

در پيشرفتدانشگاه  نقش آموزش عالي و بررسي
زنان اجتماعي و اقتصادي 

1زادهرمضان حسن

چكيده
ر آموزشـي،  در امـو  دانشـگاه  آمـوزش عـالي و    بررسي نقـش   پژوهش اين   هدف

 توصـيفي و    پـژوهش از نـوع    روش  .اسـت  زنـان    اجتمـاعي و اقتصـادي    ـ  فرهنگي
ني رادنزما دانشجوي 90و  ل  التحصي فارغ 140آن آماري   ة نمون  و يابي است زمينه

اي گيـري تصـادفي و طبقـه       روش نمونـه    كه بـا   استت علمي زن    أ هي عضو25و  
رد حجـم نمونـه بـر حسـب     حجم نمونه با استفاده از فرمـول بـرآو      . نتخاب شدند ا

هـا از پرسشـنامه اسـتفاده       براي گـردآوري داده   . انحراف معيار جامعه برآورد شد    
نتـايج نشـان داد     .در پژوهش حاضر چهار فرضيه مورد آزمون قـرار گرفـت          . شد
 ,> P%5(در امـور آموزشـي زنـان تـأثير دارد     دانشـگاه  آموزش عالي وـ1:كه
59/83 = t(2اجتمـاعي زنـان تـأثير    ــ در امور فرهنگي گاه  دانشآموزش عالي و  ـ 

شي ايرانزمو آهايپژوهشعضو انجمن وشناسي دانشگاه آزاد اسالمي سارييار گروه رواندانش�1
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علوم تربيتيدانش و پژوهش در �72

در امور اقتصـادي زنـان    دانشگاه آموزش عالي وـP <, 98/38 = t(3%5(دارد
در  دانشگاه آموزش عالي و سهم پيامدهاي ـP <, 05/72 = t(4%5(تأثير دارد 

,> P%5( اجتمـاعي و اقتصـادي متفـاوت اسـت     ــ امـور آموزشـي ، فرهنگـي   
93/640 = f.(

.شرفتيپ، زنان،آموزش عالي، دانشگاه:هاكليد واژه

مقدمه
هاي فرهنگـي، سياسـي و اقتصـادي هـر          فراينـد اساسـي آموزش عالي يكـي از عناصـر        

درصـدد نحـوي  هاي اخير، كشورهاي زيادي از جمله ايـران، بـه      طي دهه . استكشوري  

تفـاعي و مراكـز و      سيس دانشگاه آزاد اسالمي، غير ان     أت. اندبرآمدهگسترش آموزش عالي    

ايـن  .  ايـن اقـدامات هسـتند   ةسسات آموزشي و پژوهشي دولتي و غيردولتي از جملـ   ؤم

هـاي  يافتـه . گسترش همراه با حضور و مشاركت بيشتر زنان در آموزش عالي بوده است   

 ميالدي، تعـداد زنـان تحصـيلكرده       1960ة كه از ده   است اين واقعيت    دهندةها نشان پژوهش

.  چشمگيري داشـته اسـت      افزايش )آفريقا، آسيا و آمريكاي التين     (سومدر كشورهاي جهان    

116980( درصـد  7/24هاي آموزش عالي از در ايران تعداد زنان شركت كننده در برنامه       

 افـزايش  1997در سـال  )  دانشـجو 238687( درصـد  2/38 بـه  1969در سـال   ) دانشجو

هـاي علمـي و   آنان در عرصـه   اين افزايش درصد دانشجويان دختر، موفقيت       . يافته است 

).125ص،2001صالحي، (دهد نشان ميبه وضوح اجتماعي را 

 افزايش مشاركت زنان در آن اهميت دارد و هم    نظرتوجه به آموزش عالي هم از       

 در تمامي كشورها جايگـاهي مهمتـر        ، جهاني شدن  فرايندر اثر   ب كه اين نهاد     به اين دليل  

ي در ايـن واقعيـت نهفتـه اسـت كـه يـك نظـام                 اصل ةدر اين خصوص نكت   . يافته است 

هـاي ارتبـاطي    آموزشي مناسب بايد افراد را آموزش دهد تا بتوانند از طريق ايجاد شبكه            

المللي به اقتصاد جهاني جديد راه يابند و در صورت امكـان دسـت بـه                هاي بين هبا گرو 

ل توسـعه   در غير اين صورت كشـورهاي در حـا        . هاي جديد داخلي بزنند   وريناتوليد ف 

راد و  شـكوري (هـاي اقتصـاد جهـاني حضـور يابنـد           ت فعالي ةنخواهند توانست در چرخـ    

).1380، كريمي
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���73...بررسي نقش آموزش عالي و دانشگاه در پيشرفت

ده، الزم  شـ اثبات  ه   پايدار بر هم   ة توسع فرايندناپذير زنان در    اكنون كه نقش انكار   
ــر در    ــا ايجــاد فرصــتها و امكانــات براب فراينــداســت نظــام تعلــيم و تربيــت كشــور ب

هـاي تحصـيلي و شـغلي دانـش آمـوزان           گيري نگرشها و گـرايش    لتوانمندسازي و شك  
منـد سـازد    دختر به جبران گذشته پرداخته و كشور را از اين نيروي عظيم انسـاني بهـره               

).1383يزداني، (
عنـوان كـانون    خصـوص آمـوزش عـالي بـه       بدون ترديد بخش آموزش كشور به     

ليـد علـم و كسـب    پرورش و تربيـت نيـروي انسـاني متخصـص و كارآمـد و مركـز تو              
 كمـك بـه   منظـور بهمهارتهاي فني، پزشكي، آموزشي و غيره از اهميت و جايگاه وااليي        

در طـي سـالهاي پـس از پيـروزي انقـالب      .  كشـور برخـوردار اسـت   ة همه جانب ةتوسع
 افزايش تعـداد    .توجهي در بخش آموزش عالي كشور اتفاق افتاد       اسالمي رشد كمي قابل   

هاي كمي ديگر كه از جهش قابـل        يان و بسياري از شاخص    هاي تحصيلي، دانشجو  رشته
هـاي  سيس دانشگاه آزاد اسالمي و پيـام نـور، دوره         أ به لطف ت   ،اي برخوردار بود  مالحظه

انبـوه جوانـان مشـتاق و مسـتعد بـه فراگيـري دانـش و                . وقت و غيره بـود    شبانه و پاره  
ايـن فرصـت   . ها شـدند ههـاي مختلـف وارد ايـن دانشـگا        تخصص در مقاطع و گرايش    

صـحرائيان،  (رفـت   شـمار مـي   ويژه براي دختران و زنان يك فرصت مهـم بـه          آموزش به 
 انسـاني جامعـه از      نيرويعنوان نيمي از    امروزه توجه به موقعيت زنان به     ).91،ص1382

بـديهي اسـت كـه ورود زنـان بـه مراكـز             . اهميت و ضرورت خاصي برخـوردار اسـت       
ان فرصـت بيشـتري     آنرساندن توانايي و شايستگي     ها براي به ظهور     هآموزشي و دانشگا  

).64ص،1380زاده، حسن(كند را فراهم مي
 آموزش عـالي بـراي زنـان و مـردان، بـدون هرگونـه               ةيكسان بودن توسع  

تبعيض و فارغ از نگـرش جنسـيتي بـه زنـان در مقابـل مـردان، شـرايط حضـور          
1379فت كه در سال     روزافزون آنان را در اين بخش فراهم كرد و تا آنجا پيش ر            

هاي دولتي و غير دولتي از مردان بيشتر شـد          هشدگان زن در دانشگا   تعداد پذيرفته 
 افـزايش سـهم   .و سهم مناسبي از ظرفيت آموزش عالي را به خود اختصـاص داد        

زنان در آموزش عالي و مراكز آموزش دولتي و غيردولتي پيامـدهاي مختلـف در               
آموزشــي و اقتصــادي خواهــد داشــت هــاي متعــدد فرهنگــي، اجتمــاعي، بخــش

).116ص،1382راد، فرد و اسديپيشگاهي(
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علوم تربيتيدانش و پژوهش در �74

سـواد  .  هر كشـور سـواد اسـت       ةهاي مهم اجتماعي در توسع    يكي از شاخص  
شود و افـزايش سـطح عمـومي دانـش بـر            موجب ارتقاي آموزش عمومي جامعه مي     

اركت  مشاركت سياسي، اقتصادي، آموزشي، فرهنگي، اجتمـاعي و مشـ          ةميزان و نحو  
هاي بيشتري را براي افراد ايجاد      عالوه، سواد فرصت  به. گذاردميثير  أ مردم ت  ةجانبهمه
هاي نـو پـذيرا كـرده و آنـان را در            طور كلي افراد را نسبت به انديشه      كند و به  مي

 اقتصـادي،  ةهـاي كـالن توسـع     رو همـواره در برنامـه     از اين . كندانتخاب توانا مي  
بحث آموزش، مراكز دانشگاهي و آموزشي و آمـوزش    اجتماعي و فرهنگي كشور     

).1382يزداني، (هاي اجتماعي است  يكي از مباحث عمده و ضرورتبراي همه،
تـرين و مهمتـرين     آموزش از اساسـي   وشوندانسانها در پرتو آموزش متحول مي     

رو هر جا كه آموزش نباشـد و يـا بـه نحـو صـحيح و                 از اين  .هاي انتقال دانش است   هرا
. صورت منظم تداوم و انتقال نخواهـد يافـت         تجارب تمدني و علمي به     اجرا نشود يق  دق

بسياري از كارشناسان معتقدند كه محدوديت دسترسي زنـان بـه منـابع توسـعه يكـي از             
 تخمين سازمان ملل    اساسبر  .  فقر است  ةمهمترين علل رشد سريع جمعيت و علت اولي       

سـوادان  دو سوم بي  . دهندجهان را تشكيل مي    درصد از مردم فقير      70متحد، زنان حدود    
هـاي  سوادي چشـمگير زنـان يكـي از شـاخص      ميزان بي .دهندجهان را زنان تشكيل مي    

تبعيض جنسيتي است كه موجب ماندن زنان در خانه و فرصت محدود اشتغال و درآمد               
شود كه خود موجب كاهش رفاه اقتصادي زنـان، وابسـتگي بيشـتر بـه مـردان،                 مالي مي 

ان خواهد   آن  و شناخت امالك، دارايي، سالمتي و حقوق قانوني        تسلطاهش توانايي در    ك
 نشان داده است كه ميـزان بـازدهي آمـوزش دختـران بيشـتر از بـازدهي                  هاگزارش. بود

 تحصـيلي دختـران و زنـان بـا كـاهش            سطحهمچنين بين افزايش    . آموزش پسران است  
خير در سن ازدواج، اشتغال زنـان، مـرگ و   أميزان باروري، كاهش مرگ و مير نوزادان، ت      

گـذاري در   بنـابراين سـرمايه   . مير مادران و حفظ محيط زيست، همبسـتگي وجـود دارد          
بخش آموزش زنان بيشترين سوددهي را براي كشـورهاي در حـال توسـعه بـه ارمغـان                  

).1383زاده، اميريان(آورد مي

ةه توانمندي اجتماعي زنـان، نقطـ  كنفرانس جهاني زنان در پكن را بايد از نظر توجه ب       

عنـوان يكـي از عوامـل و         جنسـيت بـه    ةسو به مسأل  در اين كنفرانس از يك    . تلقي كرد في  عط

تـر و  هـاي كـاربردي  كيد شده اسـت و از سـوي ديگـر توصـيه    أ توسعه ت  فرايندعناصر اصلي   
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 كـه   جايگاه خاصـي دست آوردنبهتري به تصويب رسيده است كه زنان را در     بينانهواقع

).1380راد و كريمي،شكوري(دهد ميويكم دارند ياري در قرن بيست

هاي دولتي و چه غير دولتي، در پيشبرد امـور آموزشـي،            هها، چه دانشگا  هدانشگا

دانشـگاهها يكـي از     .  دارنـد  مهمـي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي كشور نقـش         

 جامعه از جايگاه ويژه و      ة جانب  همه ة كه در توسع   هاستنظامترين  ترين و متحول  پيچيده

ها، هسيس دانشگاه آزاد اسـالمي، در مقايسـه بـا سـاير دانشـگا             أت.  است ممتاز برخوردار 

امروزه جوانـب   .  اجتماعي و اقتصادي دارد    ـرات متعددي در امور آموزشي، فرهنگي     يثتأ

ـ    ميزانتوان در چگونگي و     نيافتگي را مي  يافتگي و توسعه  مختلف توسعه  ان  مشـاركت زن

هاي گشوده در فعاليـت زنـان در   اي با افق  تحركهاي توسعه .هاي گوناگون ديد  در عرصه 

. هاي جنسـيتي نسـبت دارد     ا تبعيض بهاي توسعه   فرايندجامعه همراه است و اختالل در       

براي زنـان  هاي آموزشي هنوز بيشتر     سوادي و محدوديت   جهاني فقر، بي   ةسفانه چهر أمت

خورداري از منزلت، ثروت و قدرت داراي فرصـتهاي برابـر           در بر با مردان   است و زنان    

هاي حضور و مشـاركت فعـال اجتمـاعي بـراي           به اين دليل فراهم ساختن زمينه     . نيستند

ة مهم توانمندسازي زن در جامعـه از راهبردهـاي اساسـي توسـع            ةزنان و اهتمام به مقول    

هـاي  هاي رفع تبعـيض   هاترين ر يكي از نزديكترين و روشن    . شودجانبه برشمرده مي  همه

و شي  هاي آموز جنسيتي و تالش براي بالندگي و شكوفايي توانايي زنان، گشودن عرصه          

طور كليبهزنان برخوردار از آموزش عالي   .آموزش عالي به روي آنان است     خصوص  به

تر اجتماعي و ارتقاي سـطوح مشـاركت در جامعـه هسـتند     لهاي فعاقادر به ايفاي نقش 

).87ص،1381ديها، ايماني و مر(

ها، مراكـز   هسيس دانشگا أخوشبختانه در پرتو پيروزي انقالب اسالمي ايران و با ت         

 بـراي دسـتيابي زنـان بـه         جديـدي هاي  سسات مختلف آموزشي و پژوهشي، زمينه     ؤو م 

آموزش عالي فراهم شد كه پيشي گرفتن دختران و زنان بر پسـران و مـردان در رقابـت                   

ايـن  .  ورود زنان به دانشگاه شاخص آشكار آن است        ميزان رفتن   ورود به دانشگاه و باال    

هـا، ابعـاد و نتـايج آن را در          تحول مهم را بايد به فال نيك گرفت و در عين حال ريشـه             

. هاي گوناگون اجتماعي، فرهنگـي، سياسـي، اقتصـادي و آموزشـي بررسـي كـرد               حوزه

. دثير دارأدهد كه آموزش در پيشرفت زنان تتحقيقات نشان مي
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علوم تربيتيدانش و پژوهش در �76

پژوهش هاي فرضيه
.ثير داردأدر امور آموزشي زنان ت دانشگاه آموزش عالي وـ1

.ثير داردأ اجتماعي زنان تـدر امور فرهنگيدانشگاه آموزش عالي وـ2

.ثير داردأدر امور اقتصادي زنان ت دانشگاه آموزش عالي وـ3

 اجتمـاعي و    ــ نگـي در امـور آموزشـي، فره     دانشگاه  آموزش عالي و   سهم پيامدهاي    ـ4

.اقتصادي متفاوت است

روش
 پـژوهش   ايـن  آمـاري    ةجامعـ .يـابي اسـت    توصيفي و زمينـه    اين پژوهش از نوع   روش  

ـ ز ما ت علمي زن دانشـگاه آزاد اسـالمي       أالتحصيالن، دانشجويان و اعضاي هي    فارغ راندن

و  بر حسب انحراف معيار جامعه بـرآورد شـد          آماري ةاز بين جامع  حجم نمونه .هستند

 نفر  227از اين تعداد    ( آماري انتخاب شدند     ةعنوان نمون بهل  التحصيدانشجو و فارغ  230

بـه دليـل   )  نفـر دانشـجو  1و ل  التحصي نفر فارغ  2( نفر   3در تحليل آماري قرار گرفتند و       

 نفـر از اعضـاي     25همچنـين   . ها در تحليل آماري قرار نگرفتند     به پرسشنامه  ندادن   پاسخ

گيـري   نمونه ةشيو.نشگاه براي كسب اطالعات تكميلي انتخاب شدند      هيأت علمي زن دا   

از بين دانشـجويان و  نمونه . است) ايتصادفي و طبقه ( مختلط و تركيبي     پژوهشدر اين   

گيـري تصـادفي    براسـاس نمونـه   . اي انتخاب شد  التحصيالن بر اساس تصادفي طبقه    فارغ

عنـوان   بـه  نيـز ود دارنـد، در نمونـه       ها با همان نسبتي كه در جامعه وج       هاي زيرگرو طبقه

 نفـر در    90 نفـر و دانشـجويان       140التحصيالن  از بين فارغ  .  جامعه، وجود دارند   ةنمايند

ـ    25ت علمي نيز    أدر مورد اعضاي هي   . نمونه انتخاب شدند   ت علمـي  أ نفر از اعضـاي هي

.انتخاب شدندصورت تصادفي بهزن 

هاابزار گردآوري داده
 بـر اسـاس     كه پژوهشـگر   ها در اين پژوهش پرسشنامه است     عات و داده  ابزار گردآوري اطال  

 جملـه  20پرسشـنامه   .ده اسـت  كرها تدوين   منظور آزمون فرضيه  هاي تحقيق و به   فرضيه
ةنحـو . اي ليكرت براي پاسخگويي به پرسشنامه اسـتفاده شـد         از مقياس پنج درجه   . دارد

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.nitropdf.com/
www.sid.ir


���77...بررسي نقش آموزش عالي و دانشگاه در پيشرفت

، ) نمـره  3(، تا حدي    )نمره4(، زياد   ) نمره 5(خيلي زياد   : از است   گذاري آن عبارت  نمره
).  نمره1(كم و خيلي) نمره2(كم 

20ايـن   .  اسـت  20 و حـداقل نمـره       100 كسب شده در اين ابـزار        ةحداكثر نمر 
 اجتماعي و   ـر آموزش عالي و دانشگاه را در امور آموزشي، فرهنگي         يثتأ پرسشنامه   جملة

پرسشـنامه  5،4،3،2،1،6االت  ؤريق سـ  از ط . كندميگيري  اقتصادي زنان سنجش و اندازه    
از طريـق  . شـود گيـري مـي  پيامدهاي آموزش عالي و دانشگاه در امـور آموزشـي انـدازه         

پرسشنامه پيامدهاي آموزش عالي و دانشـگاه در امـور اقتصـادي            11،10،9،8،7االت  ؤس
پرسشــنامه 20،19،18،17،16،15،14،13،12االت ؤاز طريــق ســ. شــودگيــري مــيانــدازه
. شـود گيـري مـي    اجتمـاعي انـدازه    ـاي آموزش عالي و دانشگاه در امور فرهنگي       پيامده

گيري روايي محتوايي و صوري پرسشنامه به تأييد استادان و متخصصان سنجش و اندازه            
ها با استفاده از روش آلفـاي كرونبـاخ و          گيري و گردآوري داده   پايايي ابزار اندازه  . رسيد

دست آمد كه از لحاظ آماري پايايي        به 89/0ي آزمودنيها    مقدماتي بر رو   ةبر اساس مطالع  
.)1385زاده و مداح،حسن(قابل قبولي است

نتايج
.شودپرداخته ميهاي تحقيق  به نتايج و آزمون فرضيهاين قسمتر د

.ثير داردأدر امور آموزشي زنان تدانشگاه آموزش عالي و: اولةفرضي

ري  تجزيه و تحليل آماة خالصـ1جدول 

شاخص آماري

فرضيه

سطحtotcانحراف معيارميانگين

اطمينان

آلفا

05/0%53/22709/359/8396/195اول

 درصـد  95در سطح اطمينـان     ) to = 59/83( محاسبه شده    tچون  1جدول  اساس  بر
)05/0=α (251 آزادي ةو درجــ=df از t ــي ــر اســت، ) tc=96/1( جــدول بحران بزرگت

آمـوزش   كـه    توان دريافـت  ميشود و    تحقيق تأييد مي   ة صفر رد و فرضي    ةبنابراين فرضي 
.در امور آموزشي زنان تأثير دارددانشگاه عالي و
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.ثير داردأ اجتماعي زنان تـدر امور فرهنگيدانشگاه آموزش عالي و:دومةفرضي

 تجزيه و تحليل آماري ة خالصـ2جدول 

شاخص آماري

فرضيه

سطحtotcانحراف معيارميانگين

اطمينان

آلفا

05/0%71/15176/598/3896/195دوم

 درصـد  95در سـطح اطمينـان      ) to = 98/38( محاسبه شده    tچون  2براساس جدول   
)05/0 =α (251 آزادي ةو درجــ=df از t جــدول بحرانــي )96/1=tc ( ،بزرگتــر اســت

آمـوزش عـالي و   كه بدين ترتيبشود   تحقيق تأييد مي   ة صفر رد و فرضي    ةاين فرضي بنابر
. اجتماعي زنان تأثير داردـدر امور فرهنگيدانشگاه 

�������	  :� ��� ����� �������� ���� �������  ���  �!� �� ��".

 تجزيه و تحليل آماري ة خالصـ3جدول 

 شاخص آماري

فرضيه

سطحtotcف معيارانحراميانگين

اطمينان

آلفا

05/0%44/32486/605/7296/195سوم

 درصـد  95در سطح اطمينـان     ) to = 05/72( محاسبه شده    tچون  3براساس جدول   
)05/0 =α (251 آزادي ةو درجــ=df از t جــدول بحرانــي )96/1=tc ( ،بزرگتــر اســت

آموزش عالي و   كه   بدين ترتيب شود   تأييد مي  پژوهشة رد و فرضي    صفر ةفرضيبنابراين
.در امور اقتصادي زنان تأثير دارددانشگاه 

ـدر امور آموزشي، فرهنگيدانشگاه آموزش عالي و سهم پيامدهاي :ة چهارمفرضي
.جتماعي و اقتصادي متفاوت استا
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)ANOVA( تجزيه و تحليل آماري ة خالصـ4جدول 

P يا SSDfMSFαيرمنابع تغي

بين گروهها

درون گروهها

جمع

816/35531

385/20872

201/56404

2

753

755

908/17765

719/2793/6405%

 درصـد   95در سـطح اطمينـان      ) F=93/640( محاسبه شده    Fچون  4براساس جدول   
)05/0=α (    2و  753و درجات آزادي =df   از F   جـدول    بحراني)50/19 = F (  بزرگتـر

نتيجه سهم پيامـدهاي  در شود و  تحقيق تأييد مية صفر رد و فرضي ةاست، بنابراين فرضي  
.  اجتماعي و اقتصادي متفاوت است     ـدر امور آموزشي، فرهنگي   دانشگاه  آموزش عالي و  

پـژوهش ةد و فرضـي    صـفر ر   ةاز آنجا كه تجزيه و تحليل واريانس معنادار شده و فرضي          
تأييد شده است بايد از آزمونهاي تعقيبي استفاده كرد تا نشان داد كه تفاوت واقعي بـين                 

بـراي ايـن   .  اجتماعي و اقتصادي كجاسـت ـ امور آموزشي، فرهنگي   ةگانهاي سه ميانگين
. استفاده شدHSD(1(منظور از آزمون تعقيبي توكي 

) HSD(كي  تجزيه و تحليل آزمون توة خالصـ5جدول 

24/32 =ΧC71/15 = ΧB53/22 =ΧA

84/686/90

70/160

0

53/22 = ΧA

71/15 = ΧB
24/32 = ΧC

شود  مالحظه مي  )12/4(آزمون توكي    مقدار بحراني    5بر اساس اطالعات جدول     
تفاوت ميانگين گـروه  . دار استا معن05/0ها با يكديگر در سطح  ميانگينةكه تفاوت هم  

تفـاوت  .  اسـت  86/9برابـر   )  اجتماعي ـامور فرهنگي (م  با گروه دو  ) امور آموزشي (اول  

−1 Honestly Significant Difference
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.  اسـت  84/6برابـر   ) امـور اقتصـادي   (با گـروه سـوم      ) امور آموزشي (ميانگين گروه اول    
برابـر  ) امور اقتصادي(با گروه سوم  ) ـ اجتماعي امور فرهنگي (تفاوت ميانگين گروه دوم     

آموزشـي، امـور   در  بنـابراين سـهم پيامـدهاي آمـوزش عـالي و دانشـگاه              .  است 70/16
آمـوزش  هـا بـه ترتيـب       بر اساس ميانگين  .  اجتماعي و اقتصادي متفاوت است     ـفرهنگي
و  ) ΧA= 53/22(، در امور آموزشـي      )ΧC=24/32(در امور اقتصادي     دانشگاه   عالي و 

.زنان تأثير دارد ) ΧB = 71/15( اجتماعي ـامور فرهنگي

گيريبحث و نتيجه
. در امور آموزشي زنان تأثير دارد     دانشگاه  آموزش عالي و   اول نشان داد كه      ة فرضي ةنتيج
راد فـرد و اسـدي  پيشـگاهي .  اين فرضيه با نتـايج سـاير تحقيقـات همسـان اسـت            ةنتيج

، بريـري   )1383(وفـي   ، معر  )1383(، عبدوس   )1382(، انوري   )1382(، آكوچيكيان   )1382(
 تحقيقـات خـود     نيـز در  ) 2001(صـالحي   و ) 2002(، نافيسينگر    )2004(، بوردن    )1383(

سيس دانشگاه و حضور زنـان در مراكـز آمـوزش عـالي و دانشـگاهي                أنشان دادند كه ت   
ـ          مي بـوردن  بـراي مثـال   . ثير داشـته باشـد    أتواند در امور آموزش و سطح آگاهي زنـان ت
گيـري  تجهاي شـدن و   جه دست يافت كـه آمـوزش عـالي در حرفـه           به اين نتي  ) 2004(

جويان دختر  ش دان ةجانبرشد همه  تحصيلي و  ةتحصيلي، افزايش سطح سواد، ايجاد انگيز     
هـا و   تواند در ميزان و تنـوع عالقـه       ها مي همراكز آموزشي و دانشگا   . پسر نقش سازنده دارد   و

 بريـري   .لي مختلف نقش داشـته باشـد      هاي تحصي هاي زنان نسبت به تحصيل و رشته      انگيزه
گـذاري  ترين سـرمايه گذاري در آموزش دختران پربازدهكند كه سرمايهخاطرنشان مي ) 1383(

در تحقيق خود بـه ايـن نتيجـه دسـت           ) 1383(زاده  اميريان. توسعه است براي  در جهان   
.شدثير داشته باأها تنتواند در رشد فرهنگي و آموزشي آ كه آموزش زنان مييافت

 اجتمـاعي  ــ در امور فرهنگـي  دانشگاه آموزش عالي و دوم نشان داد كه  ة فرضي ةنتيج
، )1991(پالوديـا   .  اين فرضيه است   ةنتايج تحقيقات ديگر نيز همخوان با نتيج      . زنان تأثير دارد  

، )1379(، مشـــيرزاده )1998(، شـــيفر و الم )1998(، الوســـون و شـــن )2001(صـــالحي 
ــي ــاني، زن)1379(زاد ايرج ــدوس )1383(زاده ج ــمي )1383(، عب ــديمي و قاس ، )1382(، ق

نيـز در   ) 1378(، صـفوي    )1378(يسـي   ئ، ر )1378(، زرگـري    )1382(آبادي و ريـاحي     گوي
ــ  فرهنگـي ةتوانـد در توسـع  هاي خود به اين نتيجه دست يافتنـد كـه دانشـگاه مـي            پژوهش

 كشـور و مشـاركت      ة توسـع  منظـور بـه . اجتماعي و رشد اجتماعي افراد نقـش داشـته باشـد          
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اگـر در   .  نيروهاي انساني جامعه توجه به امر آموزش زنان الزم و ضـروري اسـت              ةجانبهمه
ةزنان در توسـع آمد كردن   تواند در كار  خصوص آموزش زنان اقدامات مناسب انجام گيرد مي       

غييـر  توانـد در ت   دانشگاه مـي  ). 1380راد و كريمي،    بوذري، نقل از شكوري   (كشور مؤثر باشد    
آگاهي زنان نسبت بـه     پذيري زنان، افزايش سطح   ، جامعه نگرش مردان نسبت به توانايي زنان     

مندي زنـان   هاي مختلف اجتماعي، عالقه   مسائل روز، كميت و كيفيت حضور زنان در عرصه        
به مسائل مختلف فرهنگي، افزايش حضور زنان در همايشهاي و سمينارهاي علمي، شـركت              

هـاي هنـري و   منـدي زنـان بـه فعاليـت       وزش رسمي و غيررسمي، عالقه    زنان در جلسات آم   
.  داشته باشدمهمي اجتماعي نقش ـورزشي و تحوالت جمعيتي و تعامالت فرهنگي

در امور اقتصادي زنـان تـأثير       دانشگاه  آموزش عالي و   فرضيه سوم نشان داد كه       ةنتيج
پژوهشـهاي هـاي  اين فرضيه و يافته   ة بين نتيج  پژوهشگرانبا بررسي نتايج تحقيق ساير      . دارد

، )1996(، گيبسـون و ميچـل       )1993(رسـكين   . شـود ديگر همسويي و همساني مشاهده مي     
، الوسـون و شـن      )1989(، اسكار و همكـارانش      )1998(، شيفر و الم     )1992(فانگ و آماتي    

، )2002(، نافيســـينگر )2004(، بــوردن  )1378(، جاسبيرســـينگ )1991(، پالوديــا  )1998(
نيــز در مطالعــات و  ) 1372(و چنگيــزي آشــتياني  ) 1373(، ســفيري )1369(فشــاري ا

هاي خود به اين نتيجه دست يافتند كه وجود دانشگاه و مراكز پژوهشـي و آموزشـي                 بررسي
ها و حضور زنـان در دانشـگاه        هوجود دانشگا .  اقتصادي و رونق تجاري نقش دارد      ةدر توسع 

هـاي آموزشـي و   هـاي سـنتي بـه شـغل       تغييـر از شـغل      نوع شغل زنان و    ودر ميزان اشتغال    
گيري و هدف شغلي، در سطح درآمد مالي زنان، در ميـزان مشـاركت مـالي     تفرهنگي، در جه  

بـه  ) 1376(دهقـاني   . زنان در خانواده و استقالل اقتصادي جامعه و خانواده نقش داشته باشد           
ةبـه عقيـد   .ي مثبـت اسـت    اين نتيجه دست يافت كه تأثير كيفيت آموزشي بر رشـد اقتصـاد            

تواند در افزايش نيروي كار جامعـه و رشـد          به كارگيري نيروي كار زنان مي     ) 1369(افشاري  
كنـد كـه   خاطرنشـان مـي  ) 1372(چنگيزي آشـتياني  . و رونق اقتصادي نقش مهم داشته باشد  

.هاي مهم در اقتصاد ما جايگاه و سهم زنان در توليد اقتصادي استيكي از ناشناخته
در  دانشـگاه    آمـوزش عـالي و     چهارم نشان داد كه سهم پيامـدهاي       ة فرضي ةتيجن

 اجتماعي و اقتصـادي متفـاوت اسـت و آزمـون تعقيبـي نشـان               ـامور آموزشي، فرهنگي  
ــ بـه ترتيـب در امـور اقتصـادي، آموزشـي و فرهنگـي             آموزش عالي و دانشگاه     دهد كه   مي

هـاي  هـاي پـژوهش    چهارم با يافتـه    ةفرضيةبين نتيج . اجتماعي بيشترين سهم را داشته است     
در تحقيق خود به اين يافتـه دسـت يافـت كـه     ) 1383(عبدوس . ديگر همخواني وجود دارد   

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.nitropdf.com/
www.sid.ir


علوم تربيتيدانش و پژوهش در �82

 جمعيـت،   مهـار آموزش زنان در بازدهي اقتصادي، بهداشت، پيشـرفت تحصـيلي فرزنـدان،             
،)1999( پويـا  ،)1997(اسـفندياري  .  اجتماعي نقش دارد ـ فرهنگي ةبرابري اجتماعي و توسع   

، مشـيرزاده   )1379(زاد  ، ايرجـي  )2000( دري   ،)1989( هافمن   ،)1989(كاندل و همكارانش    
، )1381(زاده  ، احمدي و حسـن    )1373(، يونيسيف   )1378(پور  ، علي )1379(، عالي   )1379(

نيـز بـه   ) 1382(راد فرد و اسديو پيشگاهي) 1382(، انوري  )1378(سرور  ،)1383(معروفي  
چـون نيمـي از جمعيـت كشـور را زنـان         .  پژوهش حاضر دسـت يافتنـد      ةبا يافت نتايج مشابه   
ساز در توسـعه  جانبه بايد به اين قشر عظيم و سرنوشت      همه ةمنظور توسع دهند، به تشكيل مي 

در ابعـاد مختلـف فرهنگـي، اجتمـاعي،         دانشـگاه   آموزش عالي و  .توجه كافي مبذول داشت   
پـذيري و رشـد   در جامعـه  دانشـگاه  موزش عالي وآ. اقتصادي، آموزشي و سياسي نقش دارد     

اسـت در تحـوالت     توانسـته   دانشـگاه   آمـوزش عـالي و    . مؤثر اسـت  سياسي دانشجويان   
رويهاي اجتماعي، رونق اقتصادي،    جمعيتي و تعامالت اجتماعي، كاهش انحرافات و كج       

هـاي زنـدگي و حضـور فعـال و      هاي شغلي، فرزندپروري، افزايش مهارت    ايجاد فرصت 
. ايجاد كندمهميهاي زندگي تغييرات اساسي و ؤثر زنان در تمام عرصهم

منابع

ـ ،» پايـدار  ة توسـع  فراينـد منشور ملي زنـان در      «،  )1382. (آكوچكيان، احمد   فرهنگـي و    ةماهنام

.4ة سال اول، شمار،پژوهشي مركز امور مشاركت زنان

،ايش سهم زنان در آموزش عالي     بررسي و تحليل افز   ،)1381. (مرديهامرتضي  ايماني، مصطفي و    

. معاونت فرهنگي و اجتماعي،وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

ـ         «،)1379. (زاد، اعظم ايرجي  راهكارهـايي   ةبررسي مشاركت كيفي زنان در آموزش عالي و ارائ

 وزارت  ، فـرداي بهتـر    ،دانشگاه،   زن ةهاي كنگر شمجموعه مقاالت و گزار   ،»جهت افزايش آن  

. و فناوري، معاونت فرهنگي و اجتماعيعلوم، تحقيقات

ةمجموعه مقاالت همايش نقش زنان در توسـع       ،)1383(زاده،اميريانزاده، منصوره و مژده     اميريان

.پرورش عمومي وزارت آموزش و،پايدار

بررسـي ميـزان تـأثير دانشـگاه آزاد اسـالمي در           ،)1381(.زادهحسناحمدي، مسعود و رمضان     

.  دانشگاه آزاد اسالمي ساري،جتماعي اقتصادي و اةتوسع

ـ ،» سياسي و فرهنگي   ةزنان توانمند توسع  «،)1382. (انوري، مريم   فرهنگـي و پژوهشـي      ةماهنام

.4ة سال اول، شمار،مركز امور مشاركت زنان
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،)س( دانشـگاه الزهـرا  ،اشتغال زنان و نقش آن در بازسازي اقتصادي كشـور ، )1369. (افشاري، زهـرا  
.شي سازمان برنامه و بودجهطرح پژوه

 وزارت آمـوزش و  ، پايدارةمجموعه مقاالت همايش نقش زنان در توسع،)1383. (بريري، ناهيـد  
.پرورش، معاونت آموزش و پرورش عمومي

 ميان آمـوزش عـالي زنـان در ايـران و            ةبررسي رابط «،)1382. (راداسديفرد، زهرا و مريم     پيشگاهي
.29 ش،عاليريزي در آموزش پژوهش و برنامهةفصلنام،»گذارينوهاي قانحضور آنان در عرصه

.3ةشمار سال دوم،،پژوهشكده،»آموزش عالي در ايران«،)1357. (تهرانيان، مجيد

، تـوان دانـايي  عبدالحميـد كـاظمي،    ترجمة  ،»آموزش عالي و توسعه   «،)1378. (جاسبير، سينگ 
.5ةي، شمار اولين اجالس عملكرد دانشگاه آزاد اسالمةويژ

 طـرح تحقيقـاتي مركـز       ،سهم توليد زنان در اقتصاد كشور     ،)1372. (چنگيزي آشتياني، مهرانگيز  
.آمار ايران

،» اجتماعي پيشرفت زنان   ـفرا تحليلي بر موانع و مشكالت رواني      «،)1379. (زاده، رمضان حسن
. اسفند ماه18و 17، استانداري مازندران،مجموعه مقاالت همايش بررسي مسائل اجتماعي

ئــة اجتمــاعي اشــتغال زنــان و اراـــبررســي پيامــدهاي روانــي«،)1380. (زاده، رمضــانحســن
مجموعه مقاالت همايش ملي بررسي راهكارهـاي       ،»هانراهكارهايي براي رفع موانع اشتغال آ     

. دانشگاه آزاد اسالمي رودهن،علمي ايجاد اشتغال

. نشر ساواالن، تهران، در علوم رفتاريروشهاي تحقيق،)1383(.زاده، رمضانحسن

 انتشارات ، تهران،آماري در علوم رفتاريهايشرو،)1385( مداح،محمدتقيوزاده، رمضانحسن
.ويرايش

،»بررسـي مشـاركت زنـان در آمـوزش عـالي ايـران         «،)1376. (راداعظم ايرجي خزائي، عذرا و  
. جلد اول،مجموعه مقاالت نخستين سمينار آموزش عالي

مجموعه مقـاالت و    ،» آموزش عالي  ةآيندرشد كمي دانشجويان دختر و    «،)1379. (خمسه، اكرم 

 وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري، معـاون           ، فـرداي بهتـر    ،دانشگاه،   زن ةهاي كنگر شگزار
.فرهنگي و اجتماعي

ور هاي رسمي بـر رشـد اقتصـادي كشـ         شبررسي تأثير كيفيت و كميت آموز     «،)1376. (دهقاني، علي 
. 1377،اسالميآزاددانشگاهةپژوهشنام، دكتري منتشر شدهة رسال،»1345ـ70هاي طي دوره

پــذيري و رشــد سياســي نقــش دانشــگاه آزاد اســالمي در جامعــه«،)1378. (يســي، ســهيالئر

. دانشگاه آزاد اسالمي شوشتر،»دانشجويان واحد شوشتر
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،»شگيري از بزهكـاري در اسـتان كردسـتان        آزاد اسالمي در پي   نقش دانشگاه «،)1378. (زرگري

.دانشگاه آزاد اسالمي سنندج

هـاي آموزشـي جنسـيتي و       آموزش و پـرورش و برابـري فرصـت        «،)1383. (زاده، هما زنجاني

،جلـد دوم  ،مجموعه مقاالت همايش ملي مهندسي اصالحات در آموزش و پرورش         ،»طبقاتي

.و تربيت تعليم ة وزارت آموزش و پرورش، پژوهشكد،تهران

ة آن بـا توسـع     ةهاي كمي و كيفي اشتغال زنان و رابطـ        بررسي جنبه «،)1373. (سفيري، خديجه 

. دانشگاه تربيت مدرس،شناسي دكتري جامعهة دورةنام پايان،»اقتصادي

 فــردي و تقويــت بنيادهــاي ةآزاد اســالمي در توســع نقــش دانشــگاه،)1378. (ســرور، رحــيم

.5ة اجالس عملكرد دانشگاه آزاد اسالمي، شمارة، ويژتوان دانايي،شهروندي

، مشـاركت زنـان در آمـوزش عـالي    ةتوسع،)1380. (كريمـي راد، صديقه و محمدعلي     شكوري

. معاونت فرهنگي و اجتماعي،وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

ةهاي توسعهاي آموزشي برنامهبررسي نقش زنان در اهداف و سياست      «،)1374. (صابر، فيروزه 

.مديريت صنعتي تهران، ،»كشور

 اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي شهرستان      ةنقش آموزش عالي در توسع    «،)1378. (صفوي، رشاد 

. دانشگاه آزاد اسالمي خلخال،»خلخال

. خراسانةنشري،» اقتصاديةنقش آموزش عالي در توسع«،)1382. (صحرائيان، مهدي

هـاي آموزشـي در بـين دختـران و پسـران            اي فرصـت  بررسـي نابرابرهـ   «،)1378. (پور، فرهـاد  علي

،»1377ــ 78يلويه و بويراحمد در سال تحصيلي       ك مناطق استان كه   ةهاي راهنمايي و متوسط   دوره

.يلويه و بوير احمدككميسيون امور بانوان استانداري كه

پسـران و   هاي آموزشي نابرابر بين دختران و       بررسي عوامل مؤثر در فرصت    «،)1383. (عبدوس، ميترا 

مجموعه مقاالت همايش ملي مهندسي اصـالحات در آمـوزش و      ،»هانثر براي رفع آ   ؤراهكارهاي م 

. تعليم و تربيتة وزارت آموزش و پرورش، پژوهشكد، تهران، جلد دوم،پرورش

مجموعـه  ،»اههبررسي مسائل و مشكالت اسـتادان زن در دانشـگا         «،)1379. (عالي، شهيندخت 

، وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري،         دانشگاه فرداي بهتـر   ،   زن ةرهاي كنگ شمقاالت و گزار  

.معاونت فرهنگي و اجتماعي

فرايندهاي زنان در    تأثير ادراك مديران بر تحقق قابليت     «،)1382. (قاسميقديمي، اكرم و مريم   

.4ة سال اول، شمار، فرهنگي و پژوهشي مركز امور مشاركت زنانةماهنام،»توسعه
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 دانـايي   ةشكوفايي زنـان ايرانـي در جامعـ       «،)1382. (رياحيي اكبر و حميدرضا     آبادي، عل گوي

.4ة سال اول، شمار، فرهنگي و پژوهشي مركز امور مشاركت زنانةماهنام،»محور

مجموعه ،»جنبش زنان در غرب و تأثير آن بر محيطهاي دانشـگاهي    «،)1379. (مشيرزاده، حميرا 

 وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري،         ،گاه فرداي بهتـر   دانش،   زن ةهاي كنگر شمقاالت و گزار  

.معاونت فرهنگي و اجتماعي

تأثير آموزش و پـرورش در انجـام اصـالحات بـا تأكيـد بـر نقـش                  «،)1383. (معروفي، پروين 

، مجموعه مقاالت همايش ملي مهندسي اصالحات در آموزش و پرورش         ،»مالحظات جنسيتي 

.ش، پژوهشكده تعليم و تربيت وزارت آموزش و پرور، تهران،جلد دوم

بررسـي وضـعيت آموزشـي زنـان در         «،)1376 (،ريزي آموزش عـالي    پژوهش و برنامه   ةسسؤم

.»1370ـ75سسات وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالي طي سالهاي ؤا و مههدانشگا

ـ ماهنا،» تطبيقي مشاركت سياسي زنـان در ايـران و جهـان           ةمقايس«،)1382. (نژادبهرام، زهرا  ةم

.4ة سال اول، شمار،فرهنگي و پژوهشي مركز امور مشاركت زنان

. فرهنگي منادي تربيتة مؤسس، تهران،آموزش توانمندسازي و اشتغال زنان،)1383. (يزداني، جواد

. دفتر نشر فرهنگ اسالمي، تهران،راهبردهايي در راستاي ترويج آموزش دختران،)1373. (يونيسيف
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