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ره آوردهاي آموزشي و فرهنگي دانشگاه آزاد اسالمي واحد كازرون در 
 مورد زنان شهر كازرون 

   5 و تهمينه توراني4، بيتا عالئي3، فرنگيس درويشي2*، سهيال ضيايي1فرهاد خرمايي
  

 چكيده
    هدف از اين پژوهش بررسي نگرش زنان نسبت به ره آوردهاي آموزشي و فرهنگي دانشگاه آزاد 

 - ي پيمايشي اين پژوهش مطالعه. المي واحد كازرون در مورد زنان شهر كازرون بوده استاس
ي نگرش سنجي ليكرت ها به شكل مقطعي و از راه تكميل پرسشنامهتوصيفي است كه در آن داده

 نفر از زنــان و 1677ي پژوهش را نمونه. در دو بعد آموزشي و فرهنگي گرد آوري شده است
ها به روش نمونه.  سال سن داشته اند، تشكيل داده است15كازرون كه بيش از دختران شهر 

 تصادفي از ميان زنان خانه دار، شاغل، دانشجويان و دانش آموزان دبيرستاني انتخاب - اي خوشه
هاي آماري مناسب براي تجزيه و  و روشSPSSهاي پژوهش با استفاده از نرم افزار داده. شده است

) گيري مكرراي، ضريب همبستگي و اندازهمربع كاي، تست دو جمله(هاي كمي و كيفي تحليل داده
  .تجزيه و تحليل شده اند

هاي اين پژوهش نشان داد كه نگرش زنان شهر كازرون نسبت به ره آوردهاي آموزشي     يافته
تر دختران ود بيشدانشگاه آزاد اسالمي براي زنان بويژه از نظر افزايش تعداد دانشجويان دختر و ور

به مقاطع باالتر تحصيلي و نسبت به ره آوردهاي فرهنگي دانشگاه بويژه افزايش خودباوري و 
احساس شايستگي و افزايش حساسيت به مسايل روز مثبت بوده است و از نظر زنان، ره آوردهاي 

  .آموزشي دانشگاه بيش از ره آوردهاي فرهنگي آن بوده است
  . ورد آموزشي، فرهنگي، زنان، دانشگاه آزاد اسالمي ره آ:هاي كليديواژه

                                                 
 .شناسي باليني دانشگاه شيراز استاديار بخش روان-1
    . مربي بخش مامايي دانشگاه آزاد اسالمي واحد كازرون-2
     .بخش باستان شناسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد كازرون  استاديار-3
 .ه آزاد اسالمي واحد كازرون دانشگاي مربي بخش علوم پايه-4
 . مربي بخش زبان دانشگاه آزاد اسالمي واحد كازرون-5
 sohailaziaee@gmail.com: ي مسئول مقاله نويسنده-*
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 پيشگفتار
بدون آموزش مناسب آن هم در حد كمـي و كيفـي،   . ي اجتماعي است    آموزش ابزار اصلي توسعه 

. ي بشري چون فقر، نـاداني و بيمـاري وجـود نـدارد    ي رضايت بخش با مشكالت عمده    امكان مبارزه 
ي ملي و حفظ و ترويج  فرهنـگ         ركت به سوي اهداف توسعه    آموزش سيستم ارزشي الزم را براي ح      

  ).  2007 1پراساد( كند قومي كشور فراهم مي
    تحصيل باعث اسطوره زدايي در ارتباط با محيط طبيعي شده و عقل گرايي را در شناخت و عمل 

    لها و روابـط اجتمـاعي را بـه هنجارهـاي عمـومي و خـاص مبـد          دهد و سرانجام قضاوت   توسعه مي 
بزرگسال آگاه، خـالق و مـسئول بـا احتمـالي           . شود مي " تحقق خويشتن    "آموزش موجب   . كندمي

ي خود بر جـاي خواهـد   ي موثر با آينده درگير خواهد شد و تاثيري مثبت در جامعهتر به گونه بيش
   ).1385دزفوليان و پاشا، (نهاد 

ي م دارد و وقتي زنـان، دريافـت كننـده   ي آن در توسعه سه     آموزش، صرف نظر از دريافت كننده     
دهد و  تر پرورش مي  اي سالم يك مادر آموزش ديده، خانواده    . آموزش باشند، فوايد آن آشكارتر است     

هـاي  زنان تحصيل كرده تمايـل بـه تـصميم        . تري برخوردار است  در خانه و محل كار از كارايي بيش       
تر به ترغيب فرزندنشان بـراي تحـصيل        يل بيش مستقالنه تر و عهدار شدن امور خود را داشته و تما          

دسترسي زنان تحصيل كـرده بـه مجـاري قـدرت و اقتـدار              ). 283-284،  1384حقيقت گو   ( دارند  
ودادهيـر،  (هاي سياسي ملي از قدرت سياسـي توانمنـدي برخوردارنـد            ها در نظام  تر بوده و آن   بيش

دهـد كـه ميـزان      ها در ايران نشان مي    بررسي. تر است و امكان مشاركت اقتصادي آنان بيش     ) 1388
سـواد  برابر زنـان بـي    13 برابر زنان داراي تحصيالت متوسطه و        4اشتغال در زنان با تحصيالت عالي،       

 2/69 درصـد زنـان ليـسانس و         4/21دهـد كـه     چنين، نشان مي  و هم ) 1387داورپناه،  ( بوده است   
تـري  ه زنـان از سـطح دانـش بـيش         به بيان ديگـر، هـر چـ       . درصد زنان فوق ليسانس شاغل هستند     
  ).1387سيدي، ( تر خواهد شد ها بيشبرخوردار شوند، مشاركت اقتصادي آن

    آموزش و دانستن يكي از بنيادي ترين و كيفي ترين حق و حقوق بشري است؛ لذا، جهت 
 آموزش دختران و زنان صرفنظر از اصالح عوامل فرهنگي كه تاثير منفي بر آموزش زنان دارد و

   ترين آسيب به خانواده وموجب تبعيض جنسيتي است، بايد بتوان شرايط آموزش را با كم
 مركز 400در اين رابطه، دانشگاه آزاد اسالمي با گسترش حدود . هاي حاكم برآن ايجاد كردفرهنگ

 درصد دانشجويان 55و با پذيرش ) 1389پرتويي (و واحد دانشگاهي در داخل و خارج از كشور 
ستري مناسب براي آموزش و اشتغال توانسته است ضمن فراهم كردن ب) 1385پسنديده، (كشور 

                                                 
1- Prasad 
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 - دزفوليان (فرهنگي داشته باشد - ي علمي بويژه دختران نقش انكار ناپذيري در ارتقاي توسعه
دانشگاه آزاد نقشي موثر در افزايش دانشجويان كشور بويژه دانشجويان دختر داشته و ). 1385پاشا 

ي علوم و فنون و ترويج اخالق و  است در محورهايي چون گسترش فرهنگ عمومي، توسعهتوانسته
ي حال سوال اين است كه آيا شهروندان منطقه. ترين موفقيت را كسب كندروابط اجتماعي بيش

يا به بيان ديگر، قبول دارند كه دانشگاه آزاد . كننددانشگاهي، بويژه زنان هم اين نظر را تاييد مي
لذا، پژوهش باال با . هاي آموزشي و فرهنگي زنان منطقه نقش مثبت داشته استمي در جنبهاسال

 فرهنگي دانشگاه آزاد اسالمي واحد - هدف كلي بررسي نگرش زنان نسبت به ره آوردهاي آموزشي 
 .هايي زير طراحي شده استكازرون در مورد زنان شهر كازرون و به جهت پاسخ به پرسش

ت به ره آوردهاي تاسيس دانشگاه آزاد بر امور آموزشي زنان شهر كازرون             نگرش زنان نسب   - 1
  چگونه است؟

نگرش زنان نسبت به ره آوردهاي تاسيس دانشگاه آزاد بر ابعاد فرهنگي زنان شهر كازرون             - 2
  چگونه است؟

از نظر زنان شهر كازرون، تاسيس دانشگاه آزاد بر كـداميك از ابعـاد آموزشـي و فرهنگـي                    - 3
 تري داشته است؟رد بيشزنان ره آو

و نگرش ) سن، وضع تاهل، شغل، تحصيالت و درآمد (اي بين عوامل دموگرافيك آيا رابطه - 4
 زنان نسبت به ره آوردهاي آموزشي و فرهنگي دانشگاه آزاد وجود دارد؟

  
  ادبيات پژوهش 

جامعـه بـراي    ترين نيازهـاي    ترين و زير بنايي       داشتن منابع انساني متخصص و كارآمد از ضروري       
نقـش  . ي تربيت چنـين نيروهـايي از اهميتـي ويـژه برخـوردار اسـت      توسعه بوده و دانشگاه بواسطه  

كليدي و تاثيرگذار دانشگاهها در ابعاد اجتماعي، اقتصادي، فرهنگـي، علمـي و سياسـي روز بـه روز                   
اميريان زاده، ( رود در واقع آموزش عالي هر كشور گذرگاه اصلي توسعه بشمار مي        . گرددآشكارتر مي 

آموزش عالي در حرفه اي شدن، جهت گيري تحصيلي، افزايش سطح سواد، ميزان و تنـوع                ). 1385
حـسن زاده،   (هـاي گونـاگون نقـش داشـته اسـت           ي زنان نسبت به تحصيل در رشته      عالقه و انگيزه  

1385(.   
ي اجتماعي  ن يك پديده  هاي صورت گرفته در رابطه با دانشگاه آزاد اسالمي به عنوا              نقد و بررسي  

نوپا موجب تحقيقاتي گسترده بويژه نظرخواهي از مردم در رابطـه بـا نقـش ايـن دانـشگاه بـر امـور                 
ها و  تر پديده چرا كه مردم در مورد بيش     .  اجتماعي و اقتصادي آنان شده است      -آموزشي و فرهنگي    

توانـد بـا    كه اين نظريـه مـي     ي پنهان هستند    دهد، داراي يك نظريه   وقايعي كه در اطرافشان رخ مي     
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اندكي خطاي رايج در علوم انساني به عنـوان بخـشي از واقعيـت پذيرفتـه شـود و زمـاني كـه ايـن                          
اي هاي ارزنـده ي بينشتوانند در بردارندههاي پنهاني در يك نمونه بزرگ سنجيده شوند، مي  ديدگاه

  ). 1385قاسمي و كالنتري، (براي محقق باشند 
با هدف بررسي نگرش مردم استهبان در مـورد تـاثير دانـشگاه             ) 1385(ه و همكاران        اميريان زاد 

 نفـر از    380اي بـر    آزاد اسالمي بر ابعاد اجتماعي، سياسـي، اقتـصادي، فرهنگـي و علمـي، مطالعـه               
ها نشان داد كه مـردم شـهر بـر ايـن باورنـد كـه                ي آن مطالعه. هاي شهر انجام دادند   تحصيل كرده   
واحد استهبان در ارتقاي سطح علمي مردم منطقـه، پـرورش و تربيـت افـراد تحـصيل                 دانشگاه آزاد   

ي افراد به دسترسي به تحصيالت عالي كرده، ايجاد فرصت تحصيالت عالي در منطقه، افزايش انگيزه
و ارتقاي دانش سياسي، رواج تفكر سياسي ميان جوانان، رشـد افكـار سياسـي و اجتمـاعي، از بـين                    

در شهرسـتان   ) 1385(ي موسـوي    مطالعـه .  مورد و رشد فرهنگي موثر بوده است       رفتن تعصبات بي  
مرودشت، تاثير مثبت دانشگاه بر افزايش سطح تحصيالت شهروندان، رونق خدمات و بهبود وضعيت           

ي خـود بـا همـين هـدف          در مطالعـه  ) 1385(اشتغال آنان را نشان داده است و قاسمي و كالنتري           
، دانشگاه آزاد اسالمي واحد را در ايجاد تحوالت آموزشـي در زنـان موفـق                نشان دادند كه مردم فسا    

ها بر اين باورند كه دانشگاه آزاد اسالمي واحـد فـسا توانـسته بـراي زنـان شـهر                  آن. اندارزيابي كرده 
از .  پزشكي و افزايش سطح سواد عمومي را به همراه داشته باشد           -افزايش سطح اطالعات بهداشتي     

  .فقيت دانشگاه در افزايش توانايي زنان در بوجود آوردن باورهاي تازه انكارناپذير استديد مردم، مو
ي تربت  نفر از قشر تحصيل كرده500ي خود نگرش در مطالعه) 1385(    حسن زاده بدري آبادي    

. حيدريه را در رابطه با تاثير دانشگاه آزاد اسالمي در فرهنگ مردم تربت حيدريه بررسي كرده است                
ايشان نشان دادند كه دانشگاه در پرورش و تربيت افراد تحصيل كرده بمنظور ارتقاي سـطح علـم و                   
آگاهي اجتماعي، تعمق و گسترش اخالق اسالمي در بين مردم، ارتقاي دانش سياسي و تغيير آداب                

ي تـدين و همكـاران    مطالعـه .و رسوم مردم تربيت حيدريه نقش متوسط مايل به زياد داشته اسـت       
 نفر از جمعيت بخش ميمه انجام گرفت، نـشان داد كـه دانـشگاه آزاد اسـالمي                  360كه بر   ) 1386(

هر چنـد  . اجتماعي و اقتصادي تاثير مثبت داشته است واحد ميمه بر كليه ابعاد آموزشي، فرهنگي،
ري توان به آثار منفي تاسيس دانشگاه آزاد اسالمي در ارتباط با افزايش مشكالت اخالقي و رفتا               نمي

 نفر از زنان شهر نوشهر      351كه در مورد    ) 1386( نتايج مطالعه ديوانگاهي و همكاران       .بي توجه بود  
ي تاثير تأسيس دانشگاه آزاد اسالمي در امور آموزشي، فرهنگي،          نشان دهنده و چالوس انجام گرفت     

چنين، نـشان   هم مطالعه. ترين تاثير در امور اجتماعي بوده است      اجتماعي و اقتصادي زنان و با بيش      
ها، اعضاي گروههاي گوناگون آموزشي، وضـعيت اشـتغال پـيش از            داد كه بين نظرات آقايان و خانم      

اخـتالف   تحصيل و سن با هر يك از چهار متغير مورد بررسي اختالف معني دار وجـود داشـته، امـا   
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مـورد زنـان    داري بين وضعيت تحصيلي و ديدگاه افراد نسبت به تأسـيس دانـشگاه آزاد در                معني
  .وجود نداشته است

ايـن مطالعـه    .  نفر از زنان شهر اليگودرز صـورت گرفـت         150در مورد   ) 1387(ي رضايي       مطالعه
چنين، ميزان كتابخواني زنـان اليگـودرز پـس از تاسـيس            نشان دادكه مشاركت اجتماعي زنان و هم      

اين دانشگاه تاثير شـايان در      . تدانشگاه آزاد اسالمي اليگودرز، به شكل چشمگيري افزايش يافته اس         
اي چـشمگير   اطالع رساني در مورد مسايل بهداشتي زنان داشته و مشاركت سياسي زنان را به گونه              

افزايش داده است و بر فرهنگ ازدواج و خانه داري زنان تاثير مثبـت گذاشـته اسـت، امـا دانـشگاه                      
ولي بدان معني نيست كه تاثير منفـي        تاثيري بر بهبود پوشش اسالمي زنان اليگودرز نداشته است،          

 نفر از زنان بخش فراهـان انجـام         132ي خود كه در مورد      در مطالعه ) 1387(ولي زاده   . داشته است 
گرفت، نشان داد كه پاسخگويان از عملكـرد دانـشگاه آزاد اسـالمي در بهبـود وضـعيت آموزشـي و                     

زايش توجه و حساسيت به تحـصيالت       هاي ايجاد انگيزه در زنان در جهت اف       فرهنگي زنان با شاخص   
ي شروع يا ادامه تحصيل زنان بي سواد و كم سواد، افزايش آگاهي        عاليه فرزندان خود افزايش انگيزه    
مطبوعـات و  (ي سالم در زنان، افزايش آگاهي فرهنگي كتـابخواني     فرهنگي ازداوج و تشكيل خانواده    

شـاخص افـزايش آگـاهي فرهنگـي سـالمت      داري در رضايت داشته اند، امـا ارتبـاط معـن      ) نشريات
با تاثير دانشگاه آزاد اسـالمي      ...)  هاي ورزشي، مراكز تربيت بدني، پياده روي، كوه نوردي و           فعاليت(

  .واحد فراهان مشاهده نشد
هاي صورت گرفته در اين زمينه، اين پژوهش به بررسي نظـر زنـان شـهر                    در رديف ساير پژوهش   

ير دانشگاه آزاد اسالمي واحد كازرون بر امور آموزشي و فرهنگـي زنـان شـهر                 كازرون در رابطه با تاث    
  . پرداخته است

  
  روش پژوهش 

 نفـر از زنـان و       1677ي پـژوهش را     نمونه.  توصيفي است  -ي پيمايشي       اين پژوهش يك مطالعه   
ـ نمونه گيري به روش خوشـه    .  سال به باالي شهر كازرون تشكيل داده است        15دختران   صادفي اي ت

 درمـاني و ادارات دولتـي و        -ي مراكز آموزشي، بهداشـتي    جهت نمونه گيري از بين كليه     . بوده است 
خصوصي شهر، تعدادي به صورت تصادفي انتخـاب شـدند و در روز نمونـه گيـري تمـام شـاگردان،                     

 2500در مجمـوع  . ي پـژوهش را تـشكيل دادنـد     كاركنان زن و مراجعين به مراكز انتخابي،  نمونـه         
  . ي تكميل شده گرد آوري شدپرسشنامه1677رسشنامه توزيع گرديد و پ

ي اي دو بخـشي بـوده اسـت كـه بـه وسـيله                 ابزار گرد آوري داده ها در اين پژوهش پرسـشنامه         
هاي دمـوگرافي و    دو بخش پرسشنامه را به ترتيب، داده      . پژوهشگران طراحي و تنظيم گرديده است     



 ...ره آوردهاي آموزشي و فرهنگي دانشگاه آزاد اسالمي واحد كازرون

 

42

. ش سنجي ليكرت در دو بعد آموزشي و فرهنگي تشكيل داده اسـت             گزاره نگرشي بر مبناي نگر     22
ي روايي محتوايي با استفاده از نظر متخصصين و پايايي آن به            روايي و پايايي ابزار پژوهش به وسيله      

  .محاسبه شده است) 83/0(ي آلفاي كرونباخ وسيله
هاي آماري مناسب  و روشSPSSهاي اين پژوهش با استفاده از نرم افزار     تجزيه و تحليل داده

در اين بخش، نگرش زنان شهر كازرون . هاي كمي و كيفي بوده استبراي تجزيه و تحليل داده
اي مورد تحليل قرار گرفت ي مربع كاي و آزمون دو جملهنسبت به هر يك از ابعاد دو گانه به وسيله

هاي همتا شده  نمونهtمون و براي پاسخ به پرسش سوم پژوهش از طرح اندازه گيري مكرر و آز
شواهد مرتبط با پرسش جهارم پژوهش با استفاده از ضرايب همبستگي و مربع . استفاده شده است

  .  كاي بررسي گرديده است
  

 هاي پژوهش يافته
دهنده آن است كه هاي دموگرافيك واحدهاي مورد پژوهش نشانهاي بدست آمده از ويژگي        داده

 درصد زنـان    4/21.  سال سن داشته، مجرد و محصل بوده اند        15-24العه بين   تر زنان مورد مط   بيش
 درصد آنان فارغ التحصيل يا      4/56اند و   مورد مطالعه تحصيالت عالي داشته يا در حال تحصيل بوده         

  .   اندمشغول به تحصيل در دانشگاه آزاد اسالمي بوده
 4/62صد شاغلين تحصيالت عالي داشته و        در 8/77.  درصد زنان مورد مطالعه شاغل بودند      5/23    

  .انددرصد آنان مدرك تحصيلي خود را از دانشگاه آزاد اسالمي دريافت داشته
 2/41درصـد آنـان تحـصيالت عـالي و          19اند و    درصد واحدهاي مورد پژوهش متاهل بوده      5/41    

بيرستان يا دانشگاه  درصد مشغول تحصيل در د8/9در ميان متاهلين . انددرصد مدرك ديپلم داشته
  . درصد شاغل بوده اند30و 

نگرش زنـان شـهر كـازرون نـسبت بـه ره            «    جهت پاسخ به پرسش نخست و دوم پژوهش، يعني          
» آوردهاي تاسيس دانشگاه آزاد اسالمي بر امور آموزشي و فرهنگي زنان شهر كازرون چگونه اسـت؟       

هاي آموزشي و نگرش زنان نسبت به گويهاين جداول فراواني نسبي .  تنظيم شده است2 و 1جدول 
چنين، تحليل آنهـا بـا آزمـون        فرهنگي در رابطه با تاسيس دانشگاه آزاد اسالمي واحد كازرون و هم           

  . دهدمربع كاي را نشان مي
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 توزيع فراواني نسبي نگرش زنان نسبت به ره آوردهاي آموزشي تأسيس - 1جدول
  واحدكازرون دانشگاه آزاد اسالمي

       فراواني نسبي پاسخ 
نادرست بي نظردرست هاي آموزشيهگوي

  آزمون 
 آماري 

تĤسيس دانشگاه آزاد تعداد دانـشجويان دخترشـهر كـازرون را نـسبت بـه پـيش              
 .ازتأسيس دانشگاه آزادافزايش داده است

84 5/9 5/6  

با تأسيس دانشگاه آزاد زنـان و دختـران كـازروني نـسبت بـه پـيش از تأسـيس                    
 .شوند نشگاه در مقاطع باالتر تحصيلي وارد ميدا

82 5/11 5/6 

ي فعاليت آموزشي دختـران شـهر كـازرون كمـك           تأسيس دانشگاه آزاد به ادامه    
 كرده است 

4/721/15 5/12 

 8/14 2/13 72 .ي دانش آموزان دختر را به ادامه تحصيل افزايش داده استدانشگاه آزاد عالقه
دانشگاه آزاد عالقه زنان را به انتخاب رشته هاي مختلـف تحـصيلي افـزايش داده      

 .است
70 4/20 6/9 

 2/15 8/20 64 . بدنبال تأسيس دانشگاه آزاد فعاليت مؤسسات آموزشي افزايش يافته است
دانشگاه آزاد امكان ادامه تحصيل و فعاليت آموزش زنان متأهل و صـاحب فرزنـد               

 .هم كرده است را فرا
3/638/18 9/17 

دانشگاه آزاد منجر به رقابت مدارس در افزايش كيفيـت تـدريس معلمـين بـراي                
 . ورود دانش آموزان به دانشگاه شده است 

2/485/21 3/30 

  
  

X2= 063/970  
  

df=7 
P=0/000 
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 توزيع فراواني نسبي نگرش زنان نسبت به ره آوردهاي فرهنگي تأسيس دانشگاه آزاد - 2جدول 
  واحد كازروناسالمي 

         فراواني نسبي پاسخ 
ــي درست   اجتماعي –گويه هاي  فرهنگي  بـ

 نظر
نادرست 

  
  آزمون آماري 

  
 

تأسيس دانشگاه آزاد موجب تبادل فرهنگي مردم شـهر بـا شـهرهاي ديگـر               
 . شده است 

68 4/19 6/12 

 2/15 1/20 7/64 .ن را افزايش داده استدانشگاه آزاد خودباوري زنان و دخترا
 3/15 4/21 3/63 . تأسيس دانشگاه آزاد عالقه و حساسيت زنان را به مسائل روز افزوده است

تأسيس دانشگاه آزاد بر انگيزه خانواده ها نسبت به تحصيل فرزند در مراكـز              
 . دانشگاهي افزوده است

59 8/18 2/21 

هـاي زنـان در اداره امـور        ر را نسبت بـه توانـايي      دانشگاه آزاد نگاه مردان شه    
 . تغيير داده است

57 6/26 4/16 

ي زنـان را بـه كتـاب و كتـابخواني و اسـتفاده از               تأسيس دانشگاه آزاد عالقه   
 .محصوالت فرهنگي در سطح شهر افزوده است

4/54 5/24 1/21 

بليغـات  با تأسـيس دانـشگاه آزاد بـر تعـداد زنـان رأي دهنـده و فعـال در ت                   
 . انتخاباتي افزوده شده است

6/52 7/26 7/21 

هـاي هنـري    تأسيس دانشگاه آزاد موجب افزايش شـركت زنـان در فعاليـت           
 . در شهر شده است......) خطاطي، نقاشي، موسيقي و مجسمه سازي (

6/47 4/28 24 

ها موجـب كـاهش     تغييرفرهنگي حاصل ازتأسيس دانشگاه آزاد در شهرستان      
 .الدين در انتخاب محل اشتغال دخترانشان شده استحساسيت و

5/47 24 5/28 

هاي فرهنگي اجتماعي والدين نسبت به ادامه تحصيل        دانشگاه آزاد از نگراني   
 .دخترانشان كاسته است

45 19 36 

ها و بنگاههاي اقتصادي را نسبت بـه جـذب          دانشگاه آزاد درخواست سازمان   
 .ي امور افزايش داده استرهزنان بعنوان نيروي فعال در ادا

44 8/31 2/24 

هـاي ورزشـي شـده      دانشگاه آزاد موجب افزايش شركت دختران در فعاليـت        
 . است

8/41 29 2/30 

 65 19 16 . تأسيس دانشگاه آزاد موجب تضعيف فرهنگي شهر شده است
 70 15 15 .دانشگاه آزاد به دينداري دختران شهر افزوده است

  
  

X2= 590/3188
  

df=13 
P=0/000 

دهد، نگرش زنان نسبت به ره آوردهاي آموزشي دانـشگاه   نشان مي  2 و   1نه كه جدول         همان گو 
 و نگرش زنان نـسبت بـه ره آوردهـاي           P=0/000 و   x2=063/970آزاد اسالمي كازرون بر زنان با       
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 معنـي دار    P=0/000 و   x2=590/3188فرهنگي دانشگاه  آزاد اسالمي كـازرون بـر زنـان بـا              
  . بدست آمده است

هاي آموزشي و فرهنگي و تعيين وجود اختالف آماري بين نظـرات             تحليل هر يك از گويه         جهت
هـاي  براي اين منظور، پاسـخ    . اي استفاده شده است   ها از آزمون دوجمله   موافق و مخالف با اين گويه     

بي نظر و نادرست در گروه مخالف با نظر ارايه شده و پاسخ درست درگروه موافق با نظر ارايـه شـده    
هـا بـه جـز مـورد        هاي آموزشي نشان داد كه در تمام گويـه        نتايج اين آزمون در گويه    . قرار داده شد  

    دانشگاه آزاد منجـر بـه رقابـت مـدارس در افـزايش كيفيـت تـدريس معلمـين بـراي ورود                      (هشتم  
ن به بيـا .  معني دار مثبت است P=000، تفاوت بين دو گروه با )آموزان به دانشگاه شده استدانش

ديگر، زنان با ره آوردهاي آموزشي مطرح شده در ارتباط با دانشگاه آزاد واحد كازرون موافقند و بـه                   
ي نخست، تفاوت بـين      گويه 5هاي فرهنگي نشان داد كه در       همين ترتيب نتايج اين آزمون در گويه      

كـه درصـد    بـا وجـود آن  9 - 8 - 7هاي  معني دار مثبت است و در مورد گويه   P=000/0دو گروه با    
   هـا پاسـخ نادرسـت       برابر زناني اسـت كـه بـه آن         2اند، تقريبا   ها پاسخ درست داده   زناني كه به گويه   

  . ها معني دار نبوده استاند، اما تفاوت نظرات زنان نسبت به اين گويهداده
د از نظر زنان شهر كازرون، تاسيس دانشگاه آزا«    بمنظور پاسخ به سومين پرسش پژوهش، يعني 

از » تري داشته استاسالمي بر كداميك ازابعاد آموزشي و فرهنگي زنان شهر كازرون ره آورد بيش
هاي اين دو بعد استفاده شده است كه نتايج آن در جدول تحليل اندازه گيري مكرر مقايسه ميانگين

  .  آمده است3
  

نشگاه آزاد هاي نگرش زنان شهر كــازرون راجع به نقش دا آزمون ميانگين- 3جدول 
  اسالمي بر ابعاد آموزشي و فرهنگي زنان شهر كازرون

ميانگين  گزينه
 مجذورات

درجه 
 آزادي 

سطح معني  Fنسبت 
 داري

  اسفريسيتي اسيومنت
 Sphericity  Assumet)( 

9/92 2 9/539 0001/0 

  كرين هاوس جي زر 
    Greenhouse - Geisser)( 

17/99 87/1 9/539 0001/0 

 Huynh - Feldt )( 99 87/1 9/539 0001/0 ت   فل–هويني 
 Lower – bound)( 8/185 1 9/539 0001/0    باند–الور 
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هاي نگرش زنان شهر كازرون در مورد نقش دار بين ميانگيني تفاوت معنيدهنده نشان3    جدول 
ها از ن تفاوتباشد و براي تشخيص ايدانشگاه آزاد اسالمي بر ره آوردهاي آموزشي و فرهنگي مي

  .  آمده است4هاي همتا شده استفاده شده است كه نتايج آن در جدول  نمونهtآزمون 
  

هاي نگرش زنان شهر كازرون نسبت به نقش دانشگاه آزاد اسالمي بر   ي ميانگين مقايسه- 4جدول
  ره آوردهاي آموزشي و فرهنگي 

سطح  ي آزاديدرجه tنسبت  انحراف معيار ميانگين هاي ره آورد ها مقايسه
 معني داري

 1 58/0 83/3 آموزشي
 48/0 31/3 فرهنگي 

02/33 1089 0001/0  

دهد كه تفاوت هاي نگرش زنان نشان مي در مقايسه با ميانگينt نتايج آزمون 4    بر مبناي جدول 
به ره هاي نگرش زنان شهركازرون نسبت بين ميانگين) p ،  02/33 = t > 0001/0(معني دار

آوردهاي آموزشي و فرهنگي دانشگاه آزاد اسالمي وجود دارد و زنان شهر كازرون نقش دانشگاه آزاد 
  . داننداسالمي را بر ابعاد آموزشي بيش از ابعاد فرهنگي مي

اي بين عوامل دموگرافيك با نگرش زنان  آيا رابطه"    جهت پاسخ به پرسش چهارم پژوهش، يعني 
 از ضريب همبستگي پيرسون "ي آموزشي و فرهنگي دانشگاه آزاد وجود دارد؟نسبت به ره آوردها

براي بررسي ارتباط بين سن و سطح درآمد با متغيير مورد نظر استفاده شده است و براي بررسي 
ها از توزيع طبيعي ارتباط بين وضع تاهل، شغل و سطح تحصيالت با نگرش زنان از آنجا كه داده

 در اين رابطه مناسب نبود، از F و t ذا، كاربرد آزمون هاي پارامتري مانندكردند و لپيروي نمي
. دهد، استفاده شده استآزمون مربع كاي كه به توزيع طبيعي بستگي ندارد و پاسخ معتبرتري مي

  .  آورده شده است5نتايج بدست آمده از اين بررسي در جدول 
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 ره آوردهاي آموزشي وفرهنگي دانشگاه آزاد  ارتباط بين عوامل دموگرافيك و-5جدول 
  اسالمي

        ره آوردهاي
 عوامل دموگرافيك  

 فرهنگي آموزشي

  r 1312=N=06/0*  سن
 

002=/r 1021=N 

  سطح درآمد
 

01/0  -=r 1066=N 03/-= r N=841 

  X2/=748 ) متاهل –مجرد ( تأهل 
dF=1 

387=/P 239/2=X2  
dF=1 

135=/P 

ــه دار (شــغل  ــ–خان  –صل  مح
 )شاغل 

233=/X2  
dF=2 

89=/P 977= /X2  
dF=2 

614=/P 

 –زيــرديپلم ( مــدرك تحــصيلي
 ) ليسانس و باالتر –فوق ديپلم 

153/4=X2  
dF=2 

125=/P 412=/X2  
dF=2 

814=/P 

 *٠۵/٠ < p             

، ازبين عوامل دموگرافيك تنها بـين سـن و نگـرش نـسبت بـه ره آوردهـاي                   5     بر اساس جدول    
ي مثبـت معنـي دار   دانشگاه آزاد اسـالمي رابطـه  )  p ، 1312N =  ، 06/0 = r > 05/0(شي آموز

  . وجود داشته است
  

  بحث و نتيجه گيري  
            يعنـي نگـرش زنـان نـسبت بـه       "    نتايج پـژوهش در پاسـخ بـه پرسـش نخـست و دوم پـژوهش               

 نشان  "ان شهر كازرون چگونه است؟    ره آوردهاي تاسيس دانشگاه آزاد بر امور آموزشي و فرهنگي زن          
    بـه . داد كه زنان نگرش مثبتي به نقش آموزشي و فرهنگي دانشگاه در رابطـه بـا خـود داشـته انـد                     

ي  درصد زنان شهر باور داشـتند كـه تأسـيس دانـشگاه آزاد اسـالمي بـه ادامـه                   72-84اي كه   گونه
انشجويان زن و دختر شهر شـده       هاي آموزشي دختران كمك كرده و موجب افزايش تعداد د         فعاليت
 درصـد دانـشجويان و دانـش        4/56نتايج بررسي دموگرافيك نيز نشان داد كه محل تحـصيل           . است

هـا در دانـشگاه ازاد      تـر آن   درصد زنان شاغل شهردر دانشگاه آزاد اسالمي و بـيش          4/62آموختگان و 
  . اسالمي واحد كازرون بوده است

هاي گوناگون تحصيلي افزايش    آزاد عالقه زنان را به انتخاب رشته       درصد زنان، دانشگاه َ    70    ازنظر  
 درصد زنان افزايش فعاليت نهادهاي آموزشـي شـهر را مـديون وجـود دانـشگاه آزاد                  64. داده است 

رسد كه نقش دانشگاه آزاد در افزايش كيفيت آموزشي مدارس براي رقابت            دانسته اند، ولي بنظر مي    
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 زنان دانشگاه آزاد اسالمي را دليلـي        2/48انشگاه زياد نباشد چرا كه تنها       در ورود دانش آموزان به د     
. داننـد براي رقابت مدارس در افزايش كيفيت آموزشي بـراي ورود دانـش آمـوزان بـه دانـشگاه مـي                  

در مرودشـت، قاسـمي     ) 1385(در اسـتهبان، موسـوس      ) 1385(ي اميريان زاده و همكاران      مطالعه
) 1387(در بابك و ولـي زاده       ) 1385(در مازندران ،اسد زاده     ) 1385 (در فسا، حسن زاده   ) 1385(

در فراهان همگي حاكي از مثبت بـودن نقـش دانـشگاه آزاد منطقـه در افـزايش سـطح تحـصيالت                     
ي افراد به دسترسي به  تحصيالت عالي و ارتقـاي دانـش، افـزايش سـطح           شهروندان، افزايش انگيزه  

ي فرزندان بـوده    هت افزايش توجه و حساسيت به تحصيالت عاليه       سواد عمومي و ايجاد انگيزه در ج      
به اين نتيجـه رسـيدند كـه آمـوزش عـالي در حرفـه اي شـدن،                  ) 2004( و همكاران    1بوردن. است
 و همكـاران  2در بررسـي روتـون  .  تحصيلي نقش سـازنده دارد يگيري تحصيلي و ايجاد انگيزه    جهت

هـاي مـوثر بـر      ترين عامل ت نفس دانش آموزان از مهم     انگيزه، سطح تحصيلي والدين و عز     ) 2009(
آموزش عـالي وسـيله اي بـراي ايجـاد و گـسترش      ) 2007(آموزش عالي بوده است و از نظر پراساد  

تـر  ها را به داشتن توان و اختيار زنـدگي بـيش          ي آن هاي ذهني افراد بوده و عالقه     دانش و بسط افق   
  .كندمي

ي حاضـر نـشان داد كـه        گي دانشگاه آزاد اسالمي براي زنـان، مطالعـه             در رابطه با ره آورد فرهن     
 درصد از زنان بر اين باور بودند كه دانشگاه آزاد واحد كازرون موجب افـزايش خودبـاوري                  63تقريبأ  

 درصد زنان بر اين باور بودند       57آنان شده و عالقه و حساسيت شان را به مسايل روز افزوده است و               
ي امور تغيير داده است و بين هاي زنان در ادارهنگاه مردان شهر را نسبت به تواناييكه دانشگاه آزاد 

هاي ورزشي، هنـري وكتـابخواني       درصد زنان نقش دانشگاه آزاد را در افزايش فعاليت         4/54 تا   8/41
، حـسن زاده  )1385(، قاسـمي  )1385( ي اميريان زاده و همكـاران      مطالعه. مثبت ارزيابي كرده اند   

، )1385( ، زيـرك    )1385(، فرهادي   )1385( ، حسن زاده بدري آبادي      )1385(، اسد زاده    )1385(
نيز نشان داد كه دانشگاه آزاد منطقه در رشـد تفكـر سياسـي              ) 1387( و رضايي   ) 1387(ولي زاده   

جوانان، از بين بـردن تعـصبات بـي مـورد، رشـد فرهنگـي از جملـه فرهنـگ ازداواج، خانـه داري،                        
 و افزايش آگاهي فرهنگي سالمت، ارتقاء سطح دانش و آگـاهي اجتمـاعي، تغييـر آداب و                  كتابخواني

از نظـر پراسـاد     . رسوم و تعمق و گسترش اخالق اسالمي در بين مـردم تـاثير مثبـت داشـته اسـت                  
آموزش عالي با جامعه پـذيري افـراد        . اي براي مهندسي اجتماعي است    آموزش عالي وسيله  ) 2007(

هاي اجتماعي، جامعه اي پرهيزگارتر را با افزايش افـراد تحـصيل كـرده              و فضيلت ها  به سمت ارزش  
در . او بر اين باور است كه نهادهاي آموزش عالي نقش مهم اجتماعي و فرهنگي دارند          . كندمي ايجاد

                                                 
1- Borden 
2 - Rothon 
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  هـا و نيازهـا يـشان از       هـا، قابليـت   آگاهي دانش جويـان از توانـايي      ) 2005 ( 1مطالعه مندي من  
اي كه دانـشجويان    ها بوده است به گونه    اي آن هاي آموزشي و حرفه   مل موثر در فعاليت   ترين عوا مهم

از نظـر   . تري براي رسيدن به اهداف داشته اند      ي بيش ها و اهداف خود، انگيزه    آگاه از عاليق، قابليت   
شان هـا و استعدادهايـ    ي آنان از توانايي   ايشان  عزت نفش و خود باوري زنان نقشي مهم در استفاده           

اثبات شايستگي و خـود  ) 1385(ي نائل و همكاران براي مشاركت حرفه اي دارد و بر اساس مطالعه  
  . ي دختران در ورود به دانشگاه استترين انگيزهشكوفايي از مهم

رفت كه پاسخگويان تاكيـد زيـادي روي تـاثير              با توجه به بافت مذهبي و سنتي شهر، انتظار مي         
 درصـد   65كه  در حالي .  دانشگاه در تضعيف فرهنگ مذهبي شهر داشته باشند        دانشجويان غير بومي  

زنان و دختران مورد مطالعه بر اين باور بودند كه دانشگاه منجر به تـضعيف فرهنـگ مـذهبي شـهر            
.  درصد آنان نقش دانشگاه را در افزايش دينداري دختران مثبت ارزيابي كـرده انـد     15نشده است و    

تـر دختـران    تر افراد بر اين باور بودند كه اگر چه دانشگاه موجب دينداري بـيش             به بيان ديگر، بيش   
دانـشجويان نقـش    ) 1385(ي زيرك   در مطالعه . نشده، اما موجب تضعيف فرهنگي نيز نگريده است       

درايـن رابطـه    . انددانشگاه در پايبندي دانشجو به مسايل اخالقي و اعتقادي را متوسط ارزيابي كرده            
مـسئول آن اسـت و     نكته الزم است كه دينداري يك فرآيند تربيتي است كه خـانواده توجه به اين

آورد و دانشگاه در بهترين حالت خـود،  خود به دانشگاه مي با دينداري را دانشجو. اجتماع حافظ آن
 . محل حفاظت از دينداري آنهاست

. يني نسل جوان متزلزل نـشود     به سخن ديگر، دانشگاه بايد شرايطي را فراهم سازد كه باورهاي د           
در صورت پذيرش اين نگـرش، الزم اسـت نهادهـايي طراحـي شـوند كـه بـا اسـتفاده از بهتـرين و                           

  . تري بخشندهاي تربيتي به باورهاي مذهبي جوانان جستجوگر عمق بيششيوه ترينمترقي
گاه آزاد بر كدام        در پاسخ به سومين پرسش پژوهش يعني از نظر زنان شهر كازرون تاسيس دانش             

 اين مطالعـه نـشان داد كـه از          "تري داشته است؟  يك از ابعاد آموزشي و فرهنگي زنان ره آورد بيش         
ي در مطالعـه . نظر زنان، نقش دانشگاه بر ابعاد آموزشـي زنـان بـيش از ابعـاد فرهنگـي بـوده اسـت        

تـر از امـور اجتمـاعي و        فرهنگي كم  –تاثير دانشگاه در امورآموزشي     ) 1386(ديوانگاهي و همكاران    
دانشگاه آزاد بر نگرش دانشجويان     ) 1385(ي زيرك    و در مطالعه   تر از امور اقتصادي بوده است     بيش

ترين تاثير را داشته و پس از آن به ترتيب امور آموزشي، فرهنگي، اقتصادي و     در امور اجتماعي بيش   
اد تحوالت فرهنگي الزم است تا تغييراتي       بايد دانست كه براي ايج    . اندسياسي ازدانشگاه تاثير گرفته   

ها و باورهاي شخصيتي    ها ايجاد شود تا قابليت    ي ادراكي، شناختي، ارزشي و گرايشي انسان      در حوزه 
ي مناسب توسعه   هاي ويژه ها، رفتار و كنش   ها بوجود آيد و حاصل اين باورها و قابليت        اي در آن  ويژه

                                                 
1- Mandy Man 
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يامد تغيير ساختار اجتماعي و ارزشي شدن آن است و تـا  تغييرات فرهنگي پ  ). 1387سيدي  ( باشد  
قوانين مربوط به تغييرات اجتماعي اجرايي نشود، تغيير فرهنگي حاصـل نخواهـد شـد و تـا انتقـال                    

هاي فرهنگي ارايه نگردد، تغييرات ارزشي و گرايشي مربوط به آن ها و دانش در هر يك از جنبهداده
  . گيردفرهنگ صورت نمي

اي بين عوامـل دموگرافيـك و نگـرش زنـان           آيا رابطه "اسخ به پرسش چهارم پژوهش يعني           در پ 
ي مثبـت  هـا فقـط رابطـه    يافته "نسبت به ره آوردهاي آموزشي و فرهنگي دانشگاه آزاد وجود دارد؟          

. معني دار را بين سن و نگرش نسبت به ره آوردهاي آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي نشان داده است                 
 بيان ديگر، زنان صرفنظر از سن، وضع تاهل، تحصيالت،          به. زان اين رابطه زياد نبوده است     گر چه مي  

شغل و درآمد خود نگرش مثبتي به ره آوردهاي آموزشي و فرهنگي تاسيس دانـشگاه آزاد اسـالمي                  
  .داشته اند

شي زنان ي آموزتوان چنين نتيجه گيري كرد كه نقش دانشگاه آزاد اسالمي در توسعه         در كل مي  
ي فرهنگي قابل توجه اسـت و در بعـد فرهنگـي مـذهبي بـا      منطقه انكارناپذير و تاثير آن در توسعه     

   اجتمـاعي، اسـتفاده از  –توجه به عوامل متعدد موثر بر فرهنـگ دينـي از جملـه پايگـاه اقتـصادي                 
، بايد نگـاهي    كه دانشگاه را مقصر بدانيم    بيش از آن  ) 1388حسين زاده   .(ها، تعلقات سياسي و   رسانه

پذيرش سريع فرهنگ غيـر غالـب نـشانه         . عميق تر به سيستم ارزشي و اعتقادي خود داشته باشيم         
  .باليمهاي مذهبي است كه به آن ميدروني نشدن باورها و ارزش
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