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چکيده

حدود دو دهه است که روند افزايش ورود دختران به دانشگاه سير صعودي داشته است.
محققان و صاحب نظران در علل اين فزوني و نيز پيامدهاي مثبت و يا منفي آن ديدگاههاي
متفاوت و گاه متضادي را بيان کردهاند .در مقاله حاضر با موضوع چرايي فزوني نسبي ورود
دختران به دانشگاه ،علل اين افزايش در يک مطالعه موردي بررسي شده است .پرسش اصلي
اين است که در برابر علل فزوني ورود دختران به دانشگاه با توجه به گفتمان توسعه دانايي
محور ،رويکرد برگزيده ،نقادانه و عملياتي چيست و چگونه ميتوان اين فزوني را تحليل کرد؟
براي بررسي اين پرسش هفت فرضيه مطرح گرديد .يافتههاي ميداني پژوهش که با استفاده از
طيف ليکرت در يک نمونه  364نفري از دانشجويان دختر دانشگاه اهواز در سال تحصيلي 86
ـ  1385با روش پيمايشي به ثمر رسيده است ،تمامي هفت فرضيه پژوهش را تأييد کرد و نشان
داد که عوامل فزوني ورود دختران به دانشگاه را بايد با رويکردي تلفيقي از مجموعهاي از
علل چندگانه جستوجو کرد .اين عوامل چندگانه که در واقع صورتبندي فرضيات پژوهش
را نيز تشکيل ميدهد ،عبارتند از :تغيير نگرش جامعه نسبت به مشارکت زنان ،افزايش آگاهي
زنان نسبت به حقوقشان ،دستيابي به شغل ،کسب منزلت اجتماعي ،گسترش دامنه انتخاب
همسر ،جاذبههاي دانشگاه ،افزايش توقعات زنان.

کليد واژه

دختران ،آموزش عالي ،توسعه دانايي محور ،دانشگاه ،زنان.
ـ تاريخ دريافت88/1/15 :؛ تاريخ تصويب نهايي88/3/20 :
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)1مقدمه

زنان نيمي از جمعيت جامعه کش��ور ايران را تش��کيل ميدهند .توانمندسازي
آنان در توسعه داناييمحور کشور نقش اساسي دارد .اکنون حدود دو دهه است که
روند افزايش ورود دختران به دانشگاه سير صعودي داشته است .در سال تحصيلي
 85ـ  1384تعداد پذيرفتهش��دگان در دانش��گاه  340526نفر بوده که از اين تعداد
 185857نفر ) 55درصد( را زنان تش��کيل ميدهند .ميزان اين افزايش نس��بت به
س��ال  76ـ  1375برابر با  105درصد بوده که  75درصد آن متعلق به زنان اس��ت.
تعداد دانشجويان موجود در سال  85ـ  1384برابر با  1201290نفر بوده که از اين
تعداد  661807نفر ( 55درصد) را زنان به خود اختصاص دادهاند (مؤسس��ه پژوهشي

و برنامهريزي آموزش عالي .)1385 ،مقاله حاضر با هدف بررس��ي چرايي اين افزايش،
اين پرسش اصلي را پاسخ ميدهد که با توجه به گفتمان توسعه داناييمحور چگونه
ميتوان داليل افزايش نسبي ورود دختران به دانشگاه را تحليل کرد؟
افزايش ورود دختران به دانش��گاه از يکس��و ميتواند از طريق تربيت نيروي
متخصص ،توسعه اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادي کشور را به همراه داشته باشد و
از سوي ديگر رشد قابليتهاي فردي و توانمندسازي زنان را در پي داشته باشد .اما
اين امر زماني مفيد واقع ميگردد که ساير زمينهها و بسترهاي فرهنگي و اجتماعي
توسعه نيز به گونهاي هماهنگ و موزون در جامعه طراحي و به اجرا درآمده باشد
و به ويژه تقاضا براي آموزش عالي براس��اس ش��رايط بازار و جذب در مشاغل و
صنايع مزيتآور شکل گيرد.
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اهميت و ضرورت پرداختن به اين مقوله را دو ويژگي برجسته ميکند .ويژگي
اول اي��ن که زنان نيمي از جمعيت جامعه را تش��کيل ميدهن��د ،لذا بايد آنها را به
عنوان سرمايههاي انساني مؤثر در توسعه داناييمحور قلمداد نمود که کارکردهاي
اساس��ي و بنيادين ديگري مانند ،فرزندپروري ،مديري��ت خانواده و جامعهپذيري
فرزندان را در نهاد خانواده برعهده دارند .ويژگي دوم اين که آثار و پيامدهاي اين
مس��أله به عنوان موضوعي ميان رشتهاي ،نظر برنامهريزان را در حيطههاي علمي،
فرهنگي ،سياسي و اجتماعي به خود جلب کرده است.
 )3اهداف پژوهش

شناخت علل فزوني ورود دختران به دانشگاه ،با بهرهگيري از رويکرد برگزيده،
نقادانه و عملياتي هدف اصلي تحقيق است .در ضمن موارد زير به عنوان اهداف
فرعي مورد بررسي قرار گرفته است:
ـ شناخت رابطه تغيير نگرش جامعه نسبت به زنان با افزايش ورود آنان به دانشگاه؛
ـ شناخت رابطه افزايش آگاهي زنان از حقوقشان با افزايش ورود آنان به دانشگاه؛
ـ شناخت رابطه دستيابي به شغل زنان با افزايش ورود آنان به دانشگاه؛
ـ شناخت رابطه کسب منزلت اجتماعي زنان با افزايش ورود آنان به دانشگاه؛
ـ شناخت رابطه گسترش دامنه انتخاب همسر با افزايش ورود زنان به دانشگاه؛
ـ شناخت رابطه جاذبههاي دانشگاه با افزايش ورود زنان به دانشگاه؛
ـ شناخت رابطه افزايش توقعات زنان با افزايش ورود آنان به دانشگاه.
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 )4مروري بر تحقيقات گذشته
 1ـ )4تحقيقات داخلي

تاکنون درباره عوامل فزوني ورود دختران به دانش��گاه مطالعات و تحقيقاتي
در داخل و خارج صورت پذيرفته است ،مروري کلي بر نتايج اين مطالعات نشان
ميدهد كه درباره اين موضوع ديدگاههاي متفاوت و گاه متضادي وجود دارد .نقوي
( )1381در پژوهش خود اين عوامل را نام برده اس��ت كه عبارتند از :عالقهمندي
زنان به مشارکتهاي سياسي ،گسترش فناوريهاي ارتباطي و اطالعاتي ،اشتغال،
کسب موقعيت اجتماعي .گورکاني ( )1381تغييرات ايجاد شده در نظام آموزش و
پرورش ايران را که از س��ال  1371با عنوان نظام جديد آموزش متوسطه آغاز شد
در اين رابطه مؤثر ميداند ،زيرا در نظام جديد رشتههاي کاردانش و فنيوحرفهاي
براي پسران و رشتههاي نظري براي دختران بيشتر توصيه شده است.
رضاي��ت ( )1383در پژوهش خود از اش��تغال ،پاي��گاه اجتماعي زنان و نهاد
خانواده به عنوان س��ه عامل مؤثر ياد کرده اس��ت .نتايج پيمايش سراسري سازمان
ملي جوانان درباره وضعيت و نگرش جوانان ايراني که در س��ال  1380انجام شد
نشان داد  77درصد جوانان براي کسب موقعيت اجتماعي و  23درصد براي خنثي
نمودن فشارهاي خانواده راهي دانشگاه شدهاند.
محم��دي و طارمي ( )1384در پژوهش خود منزلت اجتماعي ،محيط اجتماعي
دانشگاه ،انگيزه شغلي و عالقه تحصيلي را از انگيزههاي اصلي داوطلبان براي ورود به
دانشگاه بيان کردهاند .براساس نتايج اين تحقيق براي داوطلبان زن ،منزلت اجتماعي،
محيط اجتماعي دانشگاه و انگيزه شغلي بيشتر از مردان مطرح بوده است.
فکوهي ( )1386افزايش ورود دختران به دانشگاه را يک پديده ،نوعي سرمايه اجتماعي
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جنس��يتي نميتوان و نبايد با آن روبهرو ش��د ،بلکه بايد به اصالح تدريجي ساختارهاي
اجتماعي فعلي که مردانه طراحي شده ،پرداخت و اين ساختارها را زنانه طراحي کرد تا
جامعه بتواند از اين ظرفيتهاي به وجود آمده استفاده کند (رك .فكوهي.)1386 ،
كوثري ( )1368معتقد اس��ت س��اختار اجتماعي بايد خود را با پديده افزايش
ورود دختران به دانشگاه انطباق داده و ظرفيتهاي خود را با آن هماهنگ كند .وي

پيامدهاي فزوني دختران به دانش��گاه را کام ً
ال مثبت ارزيابي ميکند و به برخي از
اين پيامدها مانند افزايش اعتماد به نفس دختران ،رشد گرايشهاي آزاديخواهانه
و برابريطلبانه و افزايش تقاضاي زنان براي مشاركت برابر در نظام سياسي اشاره
ميکند .اعظم آزاده ( )1386نيز بر اين باور است اگر رشد قابل توجه ورود دختران
به حوزه تحصيالت عالي مترادف با ش��ناخت و آگاهي و دانش بيش��تر باشد ،نبايد
به عاملي براي نگراني تبديل شود .ايشان معتقدند که تاكنون تحصيالت عالي مانند
س��اير مسايل اجتماعي در انحصار مردان بوده و امري جاافتاده محسوب ميشود،
اما اكنون به دليل افزايش ش��مار دختران در سطح تحصيالت عالي ،زمزمههايي در
جامعه به وجود آمده كه گويا مس��أله نگرانكنندهاي در جامعه به وجود آمده است.
وي ترجيح��ات اقتصادي پس��ران را عامل جذب آنان به ب��ازار کار و ترجيحات
فرهنگي و کسب منزلت اجتماعي دختران را عامل جذب آنان به دانشگاه ميداند.
قانعيراد ( )1386معتقد است که سرمايه آموزش عالي را ميتوان هم به عنوان
مص��رف اقتص��ادي و هم به عنوان مص��رف فرهنگي تحليل ک��رد .انگيزه افراد در
مص��رف فرهنگي آموزش عالي دس��تيابي به ارزشها و نمادها ،ابراز خويش��تن و
هويتيابي بوده و افراد بدون در نظر گرفتن بازده اقتصادي ،هزينههاي ثبتنام و بار
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اقتصادي آن را حتي نامتناسب با درآمد خويش جهت ورود به دانشگاه ميپذيرند.
ب��ه اعتقاد وي آم��وزش عالي در جامعه ما به يک مصرف فرهنگي تبديل ش��ده و
زنان بيش از پيش از س��وي خانوادهها نيابت مييابند که در اين فرآيند مش��ارکت
کنن��د تا ارج و منزلت خانواده را تامين کنند .خانواده به عنوان يک نهاد مقدس در
جامعه ايراني عامل مهمي در ايجاد انگيزه براي ورود دختران به دانشگاه به شمار
ميآي��د .وي ديدگاه خود را با اس��تفاده از نظريه مصرف نيابتي <تورس��تن وبلن>
جامعهشناس آمريکايي مطرح کرده است .وي در اينباره ميگويد< :مصرف نيابتي
داراي ريشههاي اشرافي و حتي متعلق به دوره شکارگري است که در دوره جديد
نيز ت��داوم پيدا کرده و امروزه در اليههاي پايين طبقه متوس��ط نيز چنين فرآيندي
وجود دارد ،به طوري که مرد به عنوان رئيس خانواده بر اثر فش��ار شرايط زندگي،
نمودي از فراغت ندارد ،ولي همسرش براي حفظ اعتبار خود و خانواده ،اين نقش
را ايفا ميکند و به نيابت از همه خانواده ،براي تأمين حيثيت و منزلت اجتماعي ،آن
را مصرف ميکند .به نظر وبلن نظام اجتماعي امروز ما تحتتأثير آداب آراس��تگي
دوران پدرساالري قديم ،زن را موظف ميکند که توانايي خانواده در صرف هزينه
را به نمايش گذارد .در ش��يوه زندگي مردم متمدن امروز نيز خوشنامي خانواده به
خصوص در دس��ت زن قرار دارد و هرچه زن خانواده هزينه بيش��تري صرف کند
و از لح��اظ ظاهري غيرتوليدي نمايان ش��ود ،تأثير بيش��تري در اعتبارآوري براي
خانواده و رئيس آن خواهد داش��ت .آداب اجتماعي ايجاب ميکند که زنان محترم
از تالشه��اي س��ودآور پرهيز و بيش از مردان طبقه خويش ،به تنآس��ايي تظاهر
کنند .کار س��ودآور در <ح��وزه زنانگي> قرار ندارد ،حوزهعمل او خانواده اس��ت
که بايد تزيين کند و خود زينت عمدة خانه باش��د .در تفکر عامه ،زنان بايد دانش،
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آس��ايش نيابتي آماده کند .دانش مرتبط به زندگي و عاليق شناختي شخصي ،يعني
دانش غيرنيابتي و نيز دانشي که به کار نمايش تنآسايي نيايد ،دانش مردانه پنداشته
ميشود .وبلن ورود زنان به آموزش عالي را در پرتوي اين تحوالت ارزيابي ميکند.
آموزش عالي پيش از اين در خدمت آموزش کشيشي بوده ،ولي در حال حاضر با
توجه به واقعيت اقتصادي و توليدي زندگي نوين ،نهاد آموزشي از وضعيت پيشين
پا را فراتر نهاده و اين تحول ،ورود زنان به حوزه امتيازات آموزش عالي را ممکن
ساخته است> (رك .قانعيراد.)1386 ،
همچنين ايش��ان معتقدن��د فزوني ورود دختران به دانش��گاه در جامعهاي مثل
آمري��کا ک��ه آموزش عالي آن با ب��ازار کار پيوند محکمي دارد و نس��بت زيادي از
زن��ان بعد از فراغت از تحصيل وارد بازار کار ميش��وند ،صادق اس��ت .آموزش
عالي در ش��رايط م��ورد نظر وبلن در خدمت جامعه صنعتي ب��وده و با انگيزههاي
کارآيي و س��ودمندي پيوند دارد ،اما در مورد اي��ران که بيکاري زنان تحصيلکرده
آن س��ه برابر بيکاري مردان تحصيلکرده اس��ت ،صادق نيست .شرايط موجود در
اي��ران را ميتوان به عنوان ش��رايط ناهمزماني دانش يا فق��دان پيوند انداموار بين
فعاليتهاي علمي و نظام اجتماعي توصيف کرد و در اين وضعيت ،آموزش عالي
را بيشت��ر ميتوان در ارتباط با فرآيندهاي زندگي روزمره مورد بررس��ي قرار داد.
در شرايط ما که دانش��گاهها به خوبي تأمينکننده الزامات غريزيکارورزي مردان
نميباشد و دانشآموختگان مرد آموزش عالي ،بيش از پيش دچار بيکاري ميشوند
يا اشتغال آنان با زمينههاي تحصيليشان ارتباط ندارد ،انگيزههاي زنان براي ورود
به دانش��گاهها را نميتوان با غريزه کاركردگرايي تبيين کرد .اين زنان بيشتر جذب
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رشتههاي علوم انساني ميشوند که از نظر وبلن با روحيه آسايش و مصرف تظاهري
همخواني دارد .قانعيراد ( )1386ميگويد:
<ضرورتي ندارد که علل و پيامدهاي يک پديده هر دو با الگويي واحد تحليل
شوند .بيشتر تحليلهايي که در اين زمينه ارائه شده بر ورود دختران به دانشگاه با
هدف اش��تغال يا کسب قدرت سياسي تأکيد داشته ،درحالي که اين امور پيامد اين
پديدهاند ،نه علت آن> (همان).
 2ـ  )4تحقيقات خارجي
<نولند>)(cf. Nol&, 1999

در تحــقيق خود انگيزه ش��غلي را بيشترين عامل ورود

دانشآموزان ايالت تنسي آمريکا به دانشگاه بيان کرده است .آدامز )(cf. Adams, 1997

در پژوهش خود درباره نوجوانان ويرجينياي غربي عالوه بر انگيزه شغلي ،از تعامل
با محيط تحصيلي ،خودآگاهي و اعتماد به نفس به عنوان ساير داليل و انگيزههاي
ورود به دانش��گاه ياد کرده اس��ت< .اس��ميت> ) (cf. Smith, 1996در پژوهش خود با
عن��وان <مطالعات زنان در دانش��گاه دوبلين> در کش��ور ايرلند از تحرک اجتماعي،
مشارکت زنان و کسب مدارج علمي به عنوان سه عامل اساسي در ورود دانشجويان
دختر به دانشگاه ياد کرده است .رسيدن به شغل و درآمد)(cf. Maxwell & et al, 2000

و کس��ب موفقيت و مش��ارکت )  (cf. Vanvaley, 2000از ديگر انگيزههاي زنان براي
ورود به دانشگاه است که توسط اين دو پژوهشگر بيان شده است.
مروري بر يافتههاي تحقيقات و مطالعات داخلي بيان شده در اين قسمت نشان
ميدهد که متغيرهاي گوناگوني در علل فزوني دختران به دانشگاه مؤثر است .برخي
از اي��ن عوامل را ميتوان در زمره متغيرهاي فرهنگي و زمينهاي دوردس��ت آورد
مانن��د آن چه قانعيراد تحت عناويني مانند :نقش خانواده ،مصرف فرهنگي ،نقش
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آن ياد کرده اس��ت .برخي ديگر از پژوهشگران مانند فکوهي و کوثري کسب منزلت
اجتماعي و نه صرف ًا اقتصادي ،احس��اس نياز به ابراز هويت ،حضور در جامعه را با

نگاهي جامعهشناختي و انسانشناختي از ديگر داليل فزوني ورود دختران به دانشگاه
ميدانند .نتايج پژوهشهاي ميداني ديگر مانند پژوهش محمدي و طارمي ،رضايت و
نقوي علل فزوني ورود به دانشگاه را متغيرهاي جامعهشناختي توليد شده در دو دهه
اخير مانند :انگيزه شغلي ،عالقه تحصيلي ،کسب منزلت اجتماعي ،عالقهمندي زنان
به مشارکتهاي سياسي ،گسترش فـناوريهاي ارتباطي و اطالعاتي ،اشتغال و کسب
موقعيت اجتماعي ميدانند .در مطالعات خارجي نيز از عواملي مانند :تعامل با محيط
تحصيلي ،خودآگاهي و اعتماد به نفس ،تحرک اجتماعي ،مش��ارکت زنان و کس��ب
مدارج علمي به عنوان داليل اس��تقبال بيش از پيش دختران از تحصيالت عالي ياد
شده است .مقاله پژوهشي حاضر درصدد است با نگاهي نقادانه و چند علتي برخي از
اين عوامل را که بيشترين تأکيدات نظري و تجربي آنها را پشتيباني ميکند ،در ارتباط
با يکديگر قرار داده و مورد آزمون قرار دهد.
 )5مباني نظري و بينشي

در تبيي��ن پديدههاي اجتماعي به فراخور ش��رايط تحقيق (موضوع ،اهداف و
فرضي��ات) نظريههاي گوناگوني مطرح ميش��ود .هرکدام از اين نظريهها ميتوانند
بخش��ي از پديدهه��اي اجتماعي را تبيين کنند و يا افق بينش��ي موضوع تحقيق را
گس��ترش دهند .در اين بخش به اجمال اين نظريهها مطرح ميگردد و س��پس در
قسمت پاياني بخشهايي از برخي نظريهها انتخاب و با يکديگر تلفيق ميگردد که
در حقيقت چارچوب نظري مقاله را تشکيل ميدهد.
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 1ـ  )5نظريات مدرکگرايي

نقش علم در توس��عه جوامع جديد مورد مناقش��ه کمتر پژوهشگري قرار گرفته
است .مدارک علمي و تحصيلي براي اولين بار در قرن نوزدهم به منظور نکوداشت
شايستگيهاي حرفهاي افراد مورد استفاده قرار گرفت .از مدارک تحصيلي به عنوان
ش��يوهاي ب��راي تميز ،طبقهبندي و قش��ربندي افراد به ويژه در گزين��ش افراد براي
اس��تخدام استفاده ش��د )(Buon, T, 1997 :P 125

به تدريج مدرکگرايي بحراني را در

جهان ايجاد کرد ،به گونهاي که <رندل کالينز> از آن با عنوان بحران مدرک ياد کرده
اس��ت و جوامعي با اين ويژگيها را <جامعه مدرکگرا> و وضعيت و الگوي حاکم
بر چنين جوامعي را مدرکگرايي يا مدرکمداري ناميده است). (Collins,R.1979: P 69
برخي از پژوهشگران اين ويژگيها را براي جوامع مدرکگرا نام بردهاند:
الف ـ محوري شدن نهادهايي نظير مدرسه ،دانشگاه و ساير مراکز آموزشي در
جامعه؛
ب ـ تورم ناموزون و کنترل نشده در آموزش عالي؛،
ج ـ رشد و گسترش بيکاري و کمکاري در جامعه؛
د ـ وجود مراکز و متوليان متعدد آموزش؛
ه ـ جذابيت و مطلوبيت رشتههاي تحصيلي و دانشگاهي؛
و ـ وجود تمايزات اجتماعي ناشي از مدرک تحصيلي؛
ز ـ مدرکساالري در نظام استخدامي جامعه بهويژه در نظام آموزش عالي؛
ح ـ تک بعدي بودن نظام معيشتي جوانان به ويژه تحصيل کردهها.
).(Ballantine,J.1989: P 82
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فمينيس��م ،مکتبي است که فرودس��ت بودن زنان را قابل چون و چرا و مخالفت
ميداند و اين مخالفت مستلزم بررسي انتقادي موقعيت کنوني و گذشته زنان و چالش
با ديدگاههاي مردساالرانه است که فرودستي زنان را طبيعي ،همگاني و اجتنابناپذير
جلوه ميدهد (ابوت و واالس :1381 ،ص .)31ريتزر ( )1381در بيان و طبقهبندي نظريات
فمينيس��تي در دوران معاصر دو سؤال اساس��ي را مطرح کرده و در پاسخ به هرکدام
نظرياتي را بيان داش��ته است .س��ؤال اول اين است که درباره زنان چه ميدانيم؟ در
پاسخ به اين پرسش به سه دسته نظريهها اشاره ميکند .نظريههاي تفاوت ،نابرابري و
ستمگري .سؤال دوم اين است که چرا وضع زنان به اين صورت است؟ در پاسخ به
اين پرسش نيز وي از سه دسته از تبيينهاي نظري کمک ميگيرد.
دسته اول ،تبيينهاي زيستشناختي تفاوتهاي جنسي،
دسته دوم ،تبيينهاي نهادي تفاوتهاي جنسي،
دسته سوم ،تبيينهاي روانشناختي ـ اجتماعي جنسيت (ريتزر :1381 ،صص  472ـ .)471
دامنه نظرياتي که تاکنون درباره فمينيس��م بيان ش��ده اس��ت وسيع و متفاوت
اس��ت .هرکدام از پژوهش��گران بنا بر ديدگاههاي خاص خود و شرايط اجتماعي
به اين مقوله پرداختهاند .به عنوان نمونه ميتوان به اين موارد اشاره کرد :فمينيسم
ليبرالي که نابرابري زن و مرد را ناش��ي از س��ازمان جامع��ه ميداند (ابوت و واالس،

 :1381ص .)945فمينيس��م مارکسيستي که ريش��ه نابرابري زنان را در روابط طبقاتي
توجو ميکند (همان ،ص .)947فمينيسم روانکاوانه که ريشه نابربري را در دو
جس�� 
مقول��ه روانکاوانه ميداند .يکي هراس از مرگ زنان ناش��ي از توليدمثل و ديگري
محيط اجتماعي ـ عاطفي که ش��خصيت کودکان در آن ش��کل ميگيرد .اين محيط
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اجتماع��ي ـ عاطفي به نفع مردان ش��رايط بهتري را ايج��اد ميکند تا ميل مردان به
تسلط بر زنان و کنترل آنان بيشترشود (ريتزر :1381 ،ص .)485فمينيستهاي راديکال
که پدرساالري را ستمي تاريخي نسبت به زنان ميدانند ،اکنون به عنوان بنياديترين
الگوي اجتماعي س��لطه مطرح هستند (ابوت و واالس :1381 ،ص .)954فمينيستهاي
سوسياليس��ت که ميکوشند نظريههاي فمينيس��تهاي راديکال و مارکسيسم را در
هم ادغام کنند .اين تالش آنان منجر به پديد آمدن دوگونه فمينيسم سوسيال متمايز
از يکديگر ش��ده اس��ت .گونه اول با طرح اصطالح <پدرس��االري سرمايهدارانه>
ميکوش��د نابرابري زنان را به س��تمگري طبقاتي نس��بت دهد .گونه دوم با وضع
اصطالح <تس��لط> ميکوشد تا همه صورتهاي س��تمگري اجتماعي را توصيف
کن��د و اين نابرابري را به متغيرهايي مانند؛ طبقه ،جنس��يت ،نژاد ،قوميت ،س��ن و
ترجيحات جنسي نسبت دهد (ريتزر :1381 ،ص.)492
 3ـ  )5نظريههاي گزينش عقالني

اين نظريه ريش��ه در عقايد صاحبنظران اقتصاد کالسيک و نئوکالسيک دارد
جستوجوگران منطقي به دنبال به حداکثر رساندن

که طي آن انس��انها ،به عنوان
سود خود هستند .مفهوم <مرد اقتصادي> براي طرفداران اين نظريه فرض اساسي
اس��ت (قديري اصلي :1376 ،ص .)323آنان نفع اجتماعي را ناشي از تجميع نفع فردي
ميدانن��د .نظريه گزين��ش عقالني وبر در باب عقالنيت و نظريه مبادله ريش��ههاي
اصلي اين نظريه را تش��کيل ميدهند (کراي��ب :1381،ص .)90نظريه گزينش عقالني
جامعه را در حالت عادي خود ،سرش��ار از توافق ميداند که در آن ثبات و نظم از
انتخابهاي عقالني و آزاد اعضاي اجتماعي ناشي ميشود.
نظريه گزينش عقالني که خود ش��امل س��ه نظريه تصميمگيري ،مسابقه و بازي

184

چرايي افزايش نسبي ورود دختران به دانشگاه

معين ،در يک شرايط معين ،اشاره ميکند (همان ،ص.)91
 4ـ  )5نظريه زمينه اجتماعي بورديو

زمينه در نظريه بورديو ،ش��بکهاي از روابط اس��ت که ميان جايگاههاي علمي
درون��ي زمينه وجود دارد .اين روابط جدا از آگاه��ي و اراده فردي وجود دارد .به
اعتقاد بورديو ،زمينه ،زمينه کش��مکشها نيز است (ريتزر :1381،ص .)15زمينه نوعي
بازار رقابتي است که در آن انواع سرمايهها (اقتصادي ،فرهنگي ،اجتماعي و نمادي)
به کار ميرود .موقعيت هر فرد يا گروه در فضاي اجتماعي به وس��يله دو مشخصه،
يکي ترکيب و ديگري حجم کلي س��رمايه فرد يا گروه ترسيم ميشود .مسير فرد يا
گروه در فضاي اجتماعي آينده تابعي است از تغييراتي که در حجم و ترکيب سرمايه
وي در طول زمان ايجاد ميش��ود .ريتزر معتقد اس��ت يک س��ري طرحهاي ذهني
در انس��انها ملکه ميش��ود که انسانها با آنها جهان اجتماعي خود را درک ،فهم،
ارزياب��ي و ارزشگذاري ميکنند .عملکرد آدمها به ميزان زيادي تابع اين ادراکات
اس��ت .به اعتقاد ريتزر ،ساختمان ذهني همان ساختارهاي اجتماعي تجسميافته و
ملکه ذهن شده است (همان ،ص.)721
از نظر بورديو ،ميان جايگاههاي اجتماعي و تمايالت دسترسي به اين جايگاهها
همبستگي شديدي وجود دارد .عملکردها و انتخابها به ويژه عملکردهاي فرهنگي
براس��اس نوع رابطه ميان س��اختمان ذهني و زمينههاي اجتماعي شکل ميگيرد .به
اعتقاد وي ،انس��انها از نوعي سرمايه فرهنگي برخوردارند که اين سرمايه را براي
کس��ب جايگاه بهتر اجتماعي هزينه ميکنند و در صورتي که به جايگاه و موقعيت
بهتر اجتماعي نرسند ،موقعيت اقتصاديشان هم خرابتر ميشود (همان ،ص.)728
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 5ـ  )5نظريههاي جهاني شدن

مفهوم جهانيشدن همراه با تعابير مختلفي آمده است .دهکده جهاني ،نظام جهاني،
فرهنگ جهاني و سياست جهاني در زمره اين تعابير هستند .به اعتقاد پراتون ،جهانيشدن
فرآيندي از تحول است که مرزهاي سياسي و اقتصادي را کمرنگ کرده ،ارتباطات را
گسترش داده و تعامل فرهنگها را افزايش داده است (طاهرخاني :1383 ،ص.)94
برخي از انديش��مندان علوم اجتماعي مانند <گيدنز> و <والترز> جهانيش��دن را
شدتگيري مناسبات و روابط اجتماعي در ابعاد جهاني ميدانند که مکانهاي دور از
هم را به يکديگر پيوند ميزند و نوعي ادغام اقتصادي ايجاد ميکند .طي اين فرآيند
ادغام اقتصادي ،سياست ،بازار سرمايه ،تجارت الکترونيکي ،کاهش نفوذ دولتهاي
مرکزي ،تخصصيشدن فعاليتهاي توليدي ،رشد مصرفگرايي و  ...هويدا ميگردد.
 6ـ  )5نظريه وسايل و اهداف مرتون

مرتون ،س��اخت اجتماعي را انتظام اجتماعي و وس��ايل پذيرفتني براي دست
يافت��ن به اهداف تعبي��ر ميکند (توس��لي :1380 ،ص .)234در مي��ان عناصر گوناگون
س��اختارهاي اجتماعي و فرهنگي ،دو عنصر بي��ش از عناصر ديگر اهميت دارند.
عنصر اول شامل هدفها ،منظورها و عالقههايي است که به وسيله فرهنگ جامعه
تعريف و تعيين ش��ده و به صورت هدفهاي مشروع براي اعضاي جامعه درآمده
اس��ت .عنصر دوم شامل ساختار فرهنگي ،اجتماعي است که شيوههاي رسيدن به
اهداف را مش��خص ميکند (ک��وزر و روزنب��رگ :1378 ،ص .)432تطابق و عدم تطابق
اهداف با وسايل و برداشتهايي که افراد در رسيدن به اهداف از نوع وسيله دارند،
راههاي متنوعي را پيش روي افراد جامعه در رسيدن به اهداف قرار ميدهد.
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اين تئوري بيش��تر در ارتباط با انقالبها و شورشها به کار رفته است .اما در
س��طح خرد نيز از آن براي تبيين رفتارهاي فردي استفاده شده است .بر مبناي اين
تئوري مادامي که مردم ،دست کم بخش قابل مالحظهاي از آنچه را که انتظار دارند
به دست آورند ،احتمال شورش آنان کم ميباشد ،اما چنانچه ميزان واقعي ارضاي
نيازها س��ير نزولي پيدا کند و ميزان توقع ارضاي نيازها سير صعودي داشته باشد،
در اين صورت بين اين دو ش��کاف وس��يعي رخ ميدهد .هنگامي که شکاف ميان
آنچه مردم ميخواهند و آنچه به دست ميآورند ،غيرقابل تحمل شود ،آنان براي
از ميان برداش��تن هر آنچه بر سر راه خواستههايش��ان قرار گرفته است ،دست به
ش��ورش ميزنند .رفيعپور ( )1370معتقد است شدت و عمق احساس محروميت
نسبي بستگي به ادراک ذهني مردم از انتظارات و امکانات ارضاي نياز دارد .هرچه
فاصله بين انتظارات يا احساس نياز و امکانات ارضاي نياز بيشتر باشد ،احساس
محروميت و بيعدالتي بيشتر ميشود (رفيع پور :1370،ص.)45
 )6چارچوب نظري تحقيق

پيچيدگي و درهم تنيدگي جامعه به گونهاي اس��ت که بايد براي تبيين مس��ايل
و پديدههاي اجتماعي از يک نگرش چندعاملي اس��تفاده کرد .افزايش نسبي ورود
دختران به دانش��گاه به عنوان يک پديده اجتماعي نيز داراي علل گوناگوني اس��ت
که سطح وسيعي از متغيرهاي زمينهاي ،اجتماعي و فردي را دربرميگيرد .به همين

دليل نميتوان از يک نظريه خاص در تبيين چرايي اين افزايش استفاده کرد .معمو ًال

هر نظريه فقط به بخشي از يک پديده اجتماعي توجه ميکند .بنابراين چهارچوب
نظري مقاله حاضر به صورت تلفيقي تدوين و ارايه ميشود.
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نظريههاي اس��تفاده ش��ده در تدوين چارچوب نظري عبارتن��د از؛ نظريههاي
فمينيس��تي ،نظريههاي جهانيشدن ،تئوري زمينه اجتماعي بورديو ،هدف و وسيله
مرتون ،نظريه گزينش عقالني و تئوري توقعات فزاينده.
نظريات فمينيستي با بررسي موقعيت فرودستي زنان علل و عوامل اين فرودستي
را مورد بررسي قرار داده و بيان ميکند که زنان در موقعيتي متفاوت ،نابرابر و تحت
ستم نسبت به مردان قرار دارند و از زاويههاي مختلف به بررسي علل اين تفاوتها
و نابرابريها ميپردازند و بدين وس��يله باعث تغيير نگرش جامعه نس��بت به زنان
و از طرفي کمک به ارتقاء آگاهي زنان نس��بت به حقوق و وظايفش��ان ميش��وند.
جهانيشدن فرآيندي از تحول است که طي آن مرزهاي سياسي و اقتصادي کمرنگ
ميگردد ،ارتباطات و تعامل فرهنگي گس��ترش مييابد و بدين طريق سطح آگاهي
مردم بهويژه زنان از جهان پيرامونش��ان افزايش مييابد< .بورديو> کنش��گران را در
درون بازاري در نظر ميگيرد که در اين بازار دس��ت به رقابت ميزنند و کوش��ش
ميکنند بر حجم س��رمايهاي که در اختيار دارند ،بيفزايند .مرتون ساختار اجتماعي
را متش��کل از دو بخش هدف و وس��يله ميداند که اين دو در عالم واقعيت از هم
جدا نيس��تند و کنش��گران در درون س��اختار اجتماعي بنا به هدفي که براي خود
برميگزينند ،به انتخاب وسايل و ابزار رسيدن به آن هدف ميپردازند .نظريه گزينش
عقالني صحنه نظام اجتماعي را بازاري ميداند که بازيگران در موقعيتهاي زيادي
از انتخاب قرار دارند و ترجيحات خود را بر اساس محاسبات عقالني براي کسب
بيشترين نفع سازمان ميدهند .هر فردي متناسب با هدفها و امکانات خود دست
به انتخاب ميزند ،چرا که انسان در دنياي کميابيها زندگي ميکند.
تئوري توقعات فزاينده عنوان ميدارد که وقتي ميان ميزان واقعي ارضاي نيازها
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ساختاري در جامعه خواهد شد.
جدول شماره ( :)1شاخصهاي حاصله از چارچوب نظري
نوع متغيرها

نوع نظريهها

تغيير نگرش جامعه نسبت به زنان
آگاهي زنان از حقوقشان

نظريههاي جهانيشدن و فمينيستي

دستيابي به شغل ،دستيابي به منزلت اجتماعي و
جاذبههاي دانشگاه

نظريههاي گزينش عقالني ،هدف و وسيله مرتون،
زمينه اجتماعي بورديو و نظريه مدرکگرايي

افزايش توقعات و گسترش دامنه انتخاب همسر

نظريه توقعات فزاينده

 )7فرضيهها

 1ـ بين تغيير نگرش جامعه نس��بت به مشارکت دختران و ورود آنان به دانشگاه
رابطه معنيداري وجود دارد.
 2ـ بين افزايش آگاهي دختران نسبت به حقوقشان و ورود آنان به دانشگاه رابطه
معنيداري وجود دارد.
 3ـ بين امکان بيش��تر دس��تيابي دختران به شغل و ورود آنان به دانشگاه رابطه
معنيداري وجود دارد.
 4ـ بين کسب منزلت اجتماعي دختران و ورود آنان به دانشگاه رابطه معنيداري وجود دارد.
 5ـ بين امکان گس��ترش دامنه انتخاب همس��ر از س��وي دختران و ورود آنان به
دانشگاه رابطه معنيداري وجود دارد.
 6ـ بين وجود جاذبههاي دانشگاهي براي دختران و ورود آنان به دانشگاه رابطه
معنيداري وجود دارد.
 7ـ بين افزايش توقعات دختران و ورود آنان به دانشگاه رابطه معنيداري وجود دارد.
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و ميزان مورد توقع ارضاي نيازها شکاف ايجاد شود باعث به وجود آمدن تغييرات

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان

سال یازدهم  /شماره  / 44تابستان 1388

 )8روش تحقيق

پژوهش حاضر با استفاده از روش پيمايشي به ثمر رسيده و در آن از شيوههاي
اس��نادي (کتابخانهاي) و تنظيم پرسش��نامه به عنوان ابزارهاي گردآوري اطالعات
استفاده شده است.
 )9جمعيت آماري ،نمونه آماري و حجم نمونه

جامعه آماري اين پژوهش دانش��جويان دختر دانش��گاه ش��هيد چمران اهواز
هستند که در سال تحصيلي  86ـ  1385در اين دانشگاه شاغل به تحصيل بودند .بر
اساس آمار ،تعداد اين دانشجويان در زمان تحقيق  7261بود .با استفاده از فرمول
کوکران حجم نمونه  364نفر مشخص شد .اين تعداد از طريق نمونهگيري سهميهاي
و تصادفي ساده ،انتخاب شدند .بدينصورت که ابتدا متناسب با تعداد دانشجويان
هر دانش��کده سهميهاي به هر دانش��کده اختصاص داده شد و سپس در درون هر
دانشکده به طور تصادفي ساده ،افراد نمونه توسط پرسشگران انتخاب شدند.
 )10تعريف عملياتي متغيرهاي مستقل ،روش ساخت و شيوه سنجش

باتوج��ه به اينکه مقياس مورد اس��تفاده طيف ليکرت ب��ود؛ بدينمنظور براي
س��اخت و س��نجش هريک از متغيرهاي مستقل ،مجموعه گويههايي در نظر گرفته
شد .براس��اس ضوابط طيف ليکرت حداقل و حداکثر نمره و ميانگين طيف براي
ه��ر يک از متغيرها مش��خص گرديد .اي��ن ميانگين با ميانگين به دس��ت آمده از
نظرات پاس��خگويان راجع به اين متغيرها مقايسه گرديد و نتيجه با توجه به سطح
معنيداري حاصل از آزمون ( )Tدر بررس��ي صحت و سقم فرضيات مورد بررسي
قرار گرفت.
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براي عملياتي کردن اين متغير هفت گويه طراحي شد .معرفهاي اصلي که در
طراحي اين گويهها از آنها اس��تفاده شد ،عبارتند از :حق تحصيل دختران از نظر
جامعه ،تش��ويق خانوادهها به ادمه تحصي��ل ،تاثير مادران تحصيلکرده در موفقيت
فرزندان ،تمايزات جنس��يتي در خانواده براي ادامه تحصيل ،تمايزات جنسيتي در
جامعه براي اتخاذ تصميمگيري نهايي در مس��ايل زندگي ،اش��تغال زنان ،تمايزات
جنسيتي در جامعه نسبت به حقوق زنان.
 2ـ )10متغير دوم :افزايش آگاهي دختران نسبت به حقوقشان

براي عملياتي کردن اين متغير نيز هفت گويه طراحي شد .مقولههاي اصلي که
در طراحي اين گويهها از آنها استفاده شد ،عبارتند از :ادامه تحصيل به عنوان يک
حق اوليه ،وظيفه دولت در زمينهس��ازي مش��ارکت اجتماعي زنان ،حضور زنان در
تصميمگيريهاي کالن کش��ور ،کار در خانه ،استقالل زنان ،حقوق اجتماعي زنان،
قوانين اشتغال به کار زنان.
 3ـ )10متغير سوم :دستيابي دختران به شغل

براي عملياتي کردن اين متغير نيز هفت گويه طراحي شد .مقولههاي اصلي که
در طراحي اين گويهها از آنها استفاده شد ،عبارتند از :اشتغال زنان تحصيلکرده،
درآمد بيش��تر زنان تحصيلکرده ،رشد اقتصادي بيش��تر زنان تحصيلکرده ،کارايي
بيشتر زنان تحصيلکرده ،تصاحب پستهاي مديريتي باال توسط زنان تحصيلکرده،
استثمار کمتر زنان تحصيلکرده ،بيربط بودن تحصيالت و اشتغال زنان.
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 4ـ  )10متغير چهارم :کسب منزلت اجتماعي دختران

براي عملياتي کردن اين متغير ش��ش گويه طراحي ش��د .مقولههاي اصلي که
در طراحي اين گويهها از آنها اس��تفاده ش��د ،عبارتند از :کسب منزلت اجتماعي
بيش��تر زنان تحصيلکرده ،کسب محبوبيت بيش��تر زنان تحصيلکرده ،دست يافتن
ب��ه مش��اغل بهتر و معتبرت��ر زنان تحصيلکرده ،کس��ب اعتبار بيش��تر و بهتر زنان
تحصيلکرده ،افزايش سطح اعتماد به نفس بيشتر زنان تحصيلکرده ،استثمار کمتر
زنان تحصيلکرده ،انزواي اجتماعي کمتر زنان تحصيلکرده.
 5ـ )10متغير پنجم :گسترش دامنه انتخاب همسر

براي عملياتي کردن اين متغير پنج گويه طراحي ش��د .مقولههاي اصلي که در
طراحي اين گويهها از آنها اس��تفاده ش��د ،عبارتند از :حق انتخاب فردي بيش��تر
در همس��ريابي زنان تحصيلکرده ،موفقيت بيشتر در همسريابي زنان تحصيلکرده،
افزايش بيشتر فرصتهاي ازدواج زنان تحصيلکرده ،افزايش سن زنان تحصيلکرده،
افزايش آگاهي از زندگي زناشويي زنان تحصيلکرده.
 6ـ )10متغير ششم :جاذبههاي دانشگاه

براي عملياتي کردن اين متغير ش��ش گويه طراحي ش��د .مقولههاي اصلي که
در طراحي اين گويهها از آنها اس��تفاده ش��د ،عبارتند از :کاهش نظارت خانواده
بر زنان تحصيلکرده ،افزايش مش��ارکت در فعاليتهاي سياس��ي و فرهنگي زنان
تحصيلکرده ،افزايش آزادي عمل بيش��تر زن��ان تحصيلکرده ،افزايش ارتباطات و
تعام�لات فرهنگي زنان تحصيلکرده ،افزايش س��طح اعتماد به نفس بيش��تر زنان
تحصيلکرده ،افزايش تجربههاي جديد زندگي زنان تحصيلکرده.
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ب��راي عملياتي ک��ردن اين متغير هفت گوي��ه طراحي ش��د .مقولههاي اصلي
که در طراحي اين گويهها از آنها اس��تفاده ش��د ،عبارتن��د از :افزايش انتظار زنان
تحصيلکرده در اش��تغال ،کاهش وابس��تگي اقتصادي زنان تحصيلکرده ،افزايش
انتظار زنان تحصيلکرده در گزينش همس��ران ب��ا تحصيالت عالي ،افزايش انتظار
زنان تحصيلکرده در مشارکتهاي سياس��ي ،اجتماعي و فرهنگي ،افزايش انتظار
زنان تحصيلکرده نسبت به استعدادها و تواناييهاي واقعي آنان در ورود به مسايل
اجتماعي و سياسي ،افزايش انتظار زنان تحصيلکرده نسبت به ترجيح دادن آنان به
مردان در اشتغال.
 )11روايي و پايايي ابزار سنجش

براي تحقيق حاضر ابزار استاندارد شده موجود نبود .بنابراين ابزار سنجش با
استفاده از طيف ليکرت توسط محقق ساخته شد و اعتبار آن توسط متخصصان و
خبرگان امر مورد ارزيابي و تأييد قرار گرفت .روايي ابزار س��نجش به تفکيک هر
يک از متغيرهاي مس��تقل با اس��تفاده از ضريب آلفاي کرونباخ در تست مقدماتي
مورد محاسبه قرار گرفت .بدينگونه که براي متغيرهاي مستقل هريک از فرضيهها
مجموعه گويههايي طراحي ش��د و در نهايت گويههايي که ضريب آلفاي کرونباخ
آنها از  0/6بيشتر بود ،انتخاب شدند.
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 7ـ )10متغير هفتم :افزايش توقعات دختران

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان

سال یازدهم  /شماره  / 44تابستان 1388

 )12نتايج و يافتهها
 1ـ  )12يافتههاي توصيفي

مقطع تحصيلي
از تعداد  353نفر دانشجوي دختر در اين نمونهگيري ،تعداد  55/5درصد (برابر
با  169نفر) در مقطع کارشناسي 9/6 ،درصد ( 34نفر) در مقطع کارشناسي ارشد و
 1/7درصد ( 6نفر) در مقطع دکتراي حرفهاي شاغل به تحصيل بودهاند .حدود 31
درصد هم به اين گزينه پاسخ ندادهاند.
گروه آموزشي
 45درصد ( 159نفر) در گروه علوم انساني 5/1 ،درصد ( 18نفر) در مهندسي،
 27/8درص��د ( 98نف��ر) در علوم پايه 14/7 ،درصد ( 52نفر) در کش��اورزي و 1/7
درصد ( 6نفر) در گروه دامپزشکي شاغل به تحصيل بودهاند.
وضعيت تأهل
 9/1درصد از نمونه آماري ( 32نفر) متأهل و  78/5درصد ( 277نفر) مجرد بودند.
وضعيت اشتغال
 2/3درصد ( 8نفر) ش��اغل و  96درصد ( 281نفر) غيرشاغل و در واقع شاغل
به تحصيل بودند.
سن
حدود  95درصد از پاسخگويان در گروه سني  25ـ  18و  5درصد بقيه بين گروه
سني  30ـ  26سال قرار داشتند.
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فرضيه اول :بين تغيير نگرش جامعه نسبت به مشارکت دختران و ورود آنان به
دانشگاه رابطه معنيداري وجود دارد.
جدول شماره ( :)2ميانگين نظر پاسخگويان در مورد فرضيه اول
تعداد

ميانگين

انحراف معيار

ميانگين خطاي انحراف معيار

353

25/22

3/919

0/20859

جدول شماره ( :)3آزمون T
T

درجه آزادي

سطح معنيداري

اختالف ميانگين

20/276

352

0/001

4/22

با توجه به تعداد گويههاي اين طيف ،ميانگين نمره مربوط به طيف اين فرضيه
 21اس��ت و ميانگين مجموع گويههاي به دس��ت آمده از پاسخگويان  25/2است.
مقايس��ه اين دو ميانگين نش��ان ميدهد که او ًال ميانگين نمرات به دس��ت آمده از

مجموعه گويهها از ميانگين طيف بيش��تر است ( .)25/2<21ثاني ًا سطح معنيداري
کمتر از  0/05اس��ت ( .)0/001<0/05بنابراين اين فرضيه تأييد ميش��ود و نش��ان
ميده��د که هر اندازه جامعه ،زنان را به مش��ارکت بيش��تر در ميدانهاي مختلف
اجتماعي دعوت کند ،احتمال ورود آنان به دانشگاه نيز افزايش مييابد.
فرضيه دوم :بين افزايش آگاهي دختران نس��بت به حقوقش��ان و ورود آنان به
دانشگاه رابطه معنيداري وجود دارد.
جدول شماره ( :)4ميانگين نظر پاسخگويان در مورد فرضيه دوم
تعداد

ميانگين

انحراف معيار

ميانگين خطاي انحراف معيار

353

29/94

3/45

0/18394
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 2ـ  )12يافتههاي استنباطي (نتايج آزمون فرضيات)
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جدول شماره ( :)5آزمون T
T

درجه آزادي

سطح معني داري

اختالف ميانگين

48/62

352

0/001

8/94

باتوج��ه به تعداد گويههاي اين طيف ،ميانگين نمره مربوط به طيف اين فرضيه
نيز  21است و ميانگين مجموع گويههاي به دست آمده از پاسخگويان  29/94است.

مقايسه اين دو ميانگين نشان ميدهد که او ًال ميانگين مجموع گويهها از ميانگين طيف
بيشتر است ( .)29/94<21ثانياً؛ سطح معنيداري کمتر از  0/05است و نشان ميدهد
که با افزايش آگاهي زنان احتمال ورود آنان به دانشگاه نيز افزايش مييابد.
فرضيه سوم :بين امکان بيشتر دستيابي دختران به شغل و ورود آنان به دانشگاه
رابطه معنيداري وجود دارد.
جدول شماره ( :)6ميانگين نظر پاسخگويان در مورد فرضيه سوم
تعداد

ميانگين

انحراف معيار

ميانگين خطاي انحراف معيار

353

25/7

4/61

0/2439

جدول شماره ( :)7آزمون T
T

درجه آزادي

سطح معنيداري

اختالف ميانگين

19/19

352

0/001

4/7

باتوجه به تعداد گويههاي اين طيف ،ميانگين نمره مربوط به طيف اين فرضيه
نيز  21اس��ت و ميانگين مجموع گويههاي به دس��ت آمده از پاس��خگويان 25/7

اس��ت .مقايس��ه اين دو ميانگين نش��ان ميدهد که او ًال ميانگين مجموع گويهها از
ميانگين طيف بيشتر است ( .)25/7<21ثانياً؛ سطح معنيداري کمتر از  0/05است
( .)0/001>0/05بنابراين اين فرضيه تأييد ميش��ود و نشان ميدهد با امکان بيشتر
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فرضيه چهارم :بين کس��ب منزلت اجتماعي دختران و ورود آنان به دانش��گاه
رابطه معنيداري وجود دارد.
جدول شماره ( :)8ميانگين نظر پاسخگويان در مورد فرضيه چهارم
تعداد

ميانگين

انحراف معيار

ميانگين خطاي انحراف معيار

353

24/52

3/09

0/16394

جدول شماره ( :)9آزمون T
T

درجه آزادي

سطح معني داري

اختالف ميانگين

39/64

352

0/001

6/52

با توجه به تعداد گويههاي اين طيف ،ميانگين نمره مربوط به طيف اين فرضيه 18
است .ميانگين مجموع گويههاي به دست آمده از پاسخگويان  24/52است .مقايسه

اين دو ميانگين نش��ان ميدهد که او ًال ( )24/5<18اس��ت و ثاني ًا سطح معنيداري
به دس��ت آمده ( )0/001کمتر از  0/05اس��ت .بنابراين ،فرضيه باال تأييد ميگردد و
نشان ميدهد که ميان کسب منزلت اجتماعي بيشتر و بهتر براي زنان تحصيلکرده با
افزايش ورود آنان به دانشگاه رابطه مستقيم و معنادار وجود دارد .بنابراين ميتوان
گفت با امکان بيشتر کسب منزلت اجتماعي براي زنان تحصيلکرده ،ورود دختران
به دانشگاه نيز افزايش مييابد.
فرضيه پنجم :بين امکان گسترش دامنه انتخاب همسر از سوي دختران و ورود
آنان به دانشگاه رابطه معنيداري وجود دارد.
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اشتغال براي زنان تحصيلکرده ،ورود آنان به دانشگاه نيز افزايش مييابد.
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جدول شماره ( :)10ميانگين نظر پاسخگويان در مورد فرضيه پنجم
تعداد

ميانگين

انحراف معيار

ميانگين خطاي انحراف معيار

353

17/8

8/007

0/426

جدول شماره ( :)11آزمونT
T

درجه آزادي

سطح معنيداري

اختالف ميانگين

6/58

352

0/001

2/8

باتوجه به تعداد گويههاي اين طيف ،ميانگين نمره مربوط به طيف اين فرضيه 15
است و ميانگين نمرات به دست آمده در آزمون  17/8که بيشتر از ميانگين نمره طيف
است ( .)17/8<15از طرفي سطح معنيداري به دست آمده نيز کمتر از  0/05است.
بنابراين اين فرضيه نيز تأييد ميش��ود و نش��ان ميدهد که با گسترش دامنه انتخاب
همسر براي دختران تحصيلکرده ،ورود آنان به آموزش عالي نيز افزايش مييابد.
فرضيه شش��م :بين وجود جاذبههاي دانش��گاهي براي دختران و ورود آنان به
دانشگاه رابطه معنيداري وجود دارد.
جدول شماره ( :)12ميانگين نظر پاسخگويان در مورد فرضيه ششم
تعداد

ميانگين

انحراف معيار

ميانگين خطاي انحراف معيار

353

23/4

2/68

0/142

جدول شماره ( :)13آزمون T
T

درجه آزادي

سطح معنيداري

اختالف ميانگين

36/05

352

0/001

5/14

باتوجه به تعداد گويههاي اين طيف ،ميانگين نمره مربوط به طيف اين فرضيه
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( .)23/14<18از طرفي س��طح معنيداري به دس��ت آمده هم کمتر از مقدار 0/05
اس��ت .بنابراين فرضيه باال تأييد ميش��ود و نشان ميدهد ميان جاذبههاي دانشگاه
با ورود دختران به دانش��گاه رابطه مس��تقيم و معناداري وجود دارد .به گونهاي که
با افزايش جاذبههاي دانش��گاه ب��راي دختران ورود آنان به دانش��گاه نيز افزايش
مييابد.
فرضي��ه هفت��م :بين افزايش توقعات دخت��ران و ورود آنان به دانش��گاه رابطه
معنيداري وجود دارد.
جدول شماره ( :)14ميانگين نظر پاسخگويان در مورد فرضيه هفتم
تعداد

ميانگين

انحراف معيار

ميانگين خطاي انحراف معيار

353

26/42

3/92

0/2726

جدول ( :)15آزمون T
T

درجه آزادي

سطح معني داري

اختالف ميانگين

31/4

352

0/001

5/42

ميانگين نمره گويههاي طيف مربوط به اين فرضيه  21است و ميانگين به دست
آمده از پاسخگويان همانگونه که در جدول باال مشاهده ميشود 26/42 ،است که
اين مقدار بيشتر از نمره طيف است .از سويي چون سطح معنيداري به دست آمده
در آزمون  0/001و کمتر از مقدار  0/05است ،بنابراين فرضيه باال تأييد ميشود و
نشان ميدهد ميان افزايش توقعات دختران و ورود آنان به دانشگاه رابطه مستقيم
و معن��اداري وج��ود دارد ،به گونهاي که با افزايش توقع��ات دختران ورود آنان به
دانشگاه نيز افزايش مييابد.
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 18و ميانگين به دس��ت آمده از پاسخگويان  23/4که کمتر از ميانگين طيف است
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 )13بحث و نتيجهگيري

هدف نهايي مقاله پژوهشي حاضر بررسي چرايي افزايش نسبي ورود دختران به
دانشگاه اس��ت .ديدگاههاي نظري گوناگون به داليل اين مقوله پرداختهاند و هرکدام
بخش��ي از اين پديده اجتماعي را تبيين کردهان��د .اگر جمعيت دختران آماده ورود به
دانش��گاه را به عنوان بخش فعال و مؤثر جامعه بدانيم ،درمييابيم که آنان در س��طح
فردي به عنوان کنشگراني انتخابگر عمل ميکنند و در س��طح اجتماعي متناسب با
بس��ترها و زمينههاي اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادي و سياسي جامعه کوشش ميکنند
به اهداف خود برسند .در جامعه فعلي ما ،پيدا کردن کار با مدرک ديپلم بسيار مشکل
است .تحرک اجتماعي ،رسانهها ،ارتباطات و مقوله جهانيشدن هرکدام پيامدهايي را
براي جامعه ما داشته است .افزايش آگاهي اجتماعي زنان نسبت به حقوق خود ،ارتقاء
منزلت اجتماعي آنان ،جلب مش��ارکت اجتماعي آنان ،افزايش سطح توقعات زنان،
جاذبههاي دانشگاهي و مقوله مدرکگرايي و گسترش دامنه انتخابها مانند انتخاب
همسر از جمله اين پيامدها هستند .نتايج اغلب تحقيقاتي که در پيشينه مقاله از آنها
ياد شد ،کم و بيش اين پيامدها و عوامل ورود زنان به آموزش عالي را مورد بحث و
بررسي قرار داده و تأييد کردهاند .در يک تحليل کلي و نتيجهگيري نهايي ميتوان ادعا
کرد که افزايش زنان در آموزش عالي داراي ابعاد گوناگوني است که به برخي از اين
ابعاد اشاره ميشود .يافتههاي تجربي مقاله پژوهشي حاضر چرايي افزايش نسبي ورود
دختران را در يک نگرش عاملي مربوط به عوامل چندگانه ذيل ميداند:
تغيير نگرش جامعه نس��بت به زنان ،افزايش آگاهي زنان نسبت به حقوقشان،
رس��يدن به شغل بهتر ،کسب منزلت اجتماعي بهتر ،گسترش دامنه انتخاب همسر،
جاذبههاي دانشگاه ،افزايش توقعات زنان.
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در تحقيق حاضر به عنوان عوامل چندگانه افزايش ورود دختران به دانشگاه مطرح
ش��ده اس��ت با نتايج برخي از تحقيقات پيش��ين همخواني دارد و در برخي موارد
تحقيقات پيشين به عوامل ديگري اشاره کردهاند که در تحقيق حاضر بدان پرداخته
نشده است .ابتدا به موارد مشابه تحقيق حاضر و تحقيقات پيشين ميپردازيم.
کسب منزلت و اعتبار اجتماعي ،اشتغال بهتر (رک .نقوي ،1381گورکاني  ،1381رضايت

 ،1383محم��دي و طارم��ي ، (cf. Nol&,2001)،)1384افزايش توقعات (رک.گورکاني،)1381
کسب موقعيت اجتماعي بهتر (رك .سازمان ملي جوانان  ،)1380جاذبههاي دانشگاه (رک.

محمدي و طارمي .(cf. Adams, 1997) )1384
مـواردي که در تحقيـقات پيـشين بدان توجــه شـده و در تحقـيق حـاضر به صـورت
مـسـتقيم بـدان پرداخـته نشـده اسـت عـبارتـند از؛ کــسب مــدرک تحصـيلي (سازمـان

ملـ��ي جوانـ��ان ،)1380 ،افزايـش درآمـ��د و يادگيري بيش��تر )،(cf. Max Well & et al, 2000
مـشارکت زنـان ،کـسب مـدارج عـلمي ).(cf. Smith, A, 1996
در مجموع ميتوان به اين نتيجه رسيد که نتايج مجموعه تحقيقاتي که در داخل
و خارج پيرامون چرايي افزايش ورود زنان به آموزش عالي ش��ده اس��ت ،همگي
ب��ه نوعي همديگ��ر را تأييد ميکنند و پراکندگي و به ويژه داليل متضاد در آن ديده
نميشود .اين موضوع ميتواند به نوعي ما را به اهميت مسأله که نه تنها ملي است،
بلکه در سطح جهان مطرح است واقف سازد.
 )14پيشنهادات

 1ـ پذيرش دانش��جو ب��ا توجه به نياز بازار کار و جنس��يت و پيشبيني ايجاد
رشتههاي جديد دانشگاهي متناسب با تقاضاي واقعي کشور.
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مقايسه نتايج تحقيقات ديگران با تحقيق حاضر نشان ميدهد که هفت عاملي که
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 2ـ کاربردي کردن رشتههاي دانشگاهي.
 3ـ بررسي و محاسبه ارزش فرهنگي ،اجتماعي و اقتصادي خانهداري زنان (نه
کار در خانه) در توليد ناخالص ملي و مقايسه آن با نتايج روند فعلي.
 4ـ بازخواني قوانين مربوط به اشتغال زنان.
 5ـ برنامهري��زي جهت تغيير نگرش افراد جامعه نس��بت ب��ه آموزش عالي از
کاالي لوکس و مصرفي و ابزاري (وسيلهاي براي تفاخر) به کااليي سرمايهاي براي
توسعه پايدار کشور.
 6ـ برنامهري��زي به منظور افزايش آگاهي خانوادهها ،زنان و مردان نس��بت به
نيازهاي واقعي جامعه.
فهرست منابع

ابوت ،پامال ،واالس ،کلر (< ،)1381درآمدي بر جامعهشناسي نگرشهاي فمينيستي>،
(مريم خراساني و حميد احمدي) ،تهران ،دنياي مادر.

توسلي ،غالمعباس (< ،)1380نظريههاي جامعهشناسي> ،تهران ،سمت.

توسلي ،غالمعباس (< ،)1380جامعهشناسي کار و شغل> ،چاپ چهارم ،تهران ،سمت.

رضايت ،غالمحسين (< ،)1383بررسي پيامدهاي افزايش ميزان قبولي دختران در
دانشگاهها طي دهه هفتاد> ،پايان نامه کارشناسي ارشد ،دانشگاه اصفهان.

رفيع پور ،فرامرز (< ،)1370جامعه روستايي و نيازهاي آن> ،تهران ،شرکت سهامي انتشار.

ريتزر ،جورج (< ،)1380نظريههاي جامعهشناسي در دوران معاصر>( ،محسن ثالثي)،
تهران ،انتشارات علمي

سازمان ملي جوانان (< ،)1380وضعيت و نگرش جوانان ايراني> ،چاپ اول ،تهران،
سازمان ملي جوانان.

طاهرخاني ،مهدي (< ،)1383آثار جهاني شدن بر زنان> ،فصلنامه پژوهش زنان ،دوره،2
ش1.
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در.)www.nahad.net( :

فکوهي ،ناصر (< ،)1386همايش علل فزوني ورود دختران به دانشگاه .تهران> ،دانشگاه
تهران ،دسترسي در.)www.alef.ir, www.etemaad.com ( :

قانعيراد ،امين (< ،)1386همايش علل فزوني ورود دختران به دانشگاه> .تهران .دانشگاه
تهران ،دسترسي در.)www.creativity.ir( :

کرايب ،يان (< ،)1381نظريه اجتماعي مدرن از پارسونز تاهابرماس>( ،عباس مخبر)،
تهران ،انتشارات آگه.

کوثري ،مسعود (< ،)1386همايش علل فزوني ورود دختران به دانشگاه> .تهران .دانشگاه
تهران ،دسترسي در)www.alef.ir,www.etemaad.com( :
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