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چکیده
 حدود دو دهه است که روند افزایش ورود دختران به دانشگاه سیر صعودي داشته است. 
محققان و صاحب نظران در علل این فزوني و نیز پیامدهاي مثبت و یا منفي آن دیدگاه هاي 
متفاوت و گاه متضادي را بیان کرده اند. در مقاله حاضر با موضوع چرایي فزوني نسبي ورود 
دختران به دانشگاه، علل این افزایش در یک مطالعه موردي بررسي شده است. پرسش اصلي 
این است که در برابر علل فزوني ورود دختران به دانشگاه با توجه به گفتمان توسعه دانایي 
محور، رویکرد برگزیده، نقادانه و عملیاتي چیست و چگونه مي توان این فزوني را تحلیل کرد؟ 
براي بررسي این پرسش هفت فرضیه مطرح گردید. یافته هاي میداني پژوهش که با استفاده از 
طیف لیکرت در یک نمونه 364 نفري از دانشجویان دختر دانشگاه اهواز در سال تحصیلي 86 
ـ 1385 با روش پیمایشي به ثمر رسیده است، تمامي هفت فرضیه پژوهش را تأیید کرد و نشان 
داد که عوامل فزوني ورود دختران به دانشگاه را باید با رویکردي تلفیقي از مجموعه اي از 
علل چندگانه جست وجو کرد. این عوامل چندگانه که در واقع صورت بندي فرضیات پژوهش 
را نیز تشکیل مي دهد، عبارتند از: تغییر نگرش جامعه نسبت به مشارکت زنان، افزایش آگاهي 
زنان نسبت به حقوقشان، دستیابي به شغل، کسب منزلت اجتماعي، گسترش دامنه انتخاب 

همسر، جاذبه هاي دانشگاه، افزایش توقعات زنان.
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زنان نیمي از جمعیت جامعه کشــور ایران را تشــکیل مي دهند. توانمندسازي 

آنان در توسعه دانایي محور کشور نقش اساسي دارد. اکنون حدود دو دهه است که 

روند افزایش ورود دختران به دانشگاه سیر صعودي داشته است. در سال تحصیلي 

85 ـ 1384 تعداد پذیرفته شــدگان در دانشــگاه 340526 نفر بوده که از این تعداد 

185857 نفر (55 درصد) را زنان تشــکیل مي دهند. میزان این افزایش نســبت به 

ســال 76 ـ 1375 برابر با 105 درصد بوده که 75 درصد آن متعلق به زنان اســت. 

تعداد دانشجویان موجود در سال 85 ـ 1384 برابر با 1201290 نفر بوده که از این 

تعداد 661807 نفر )55 درصد( را زنان به خود اختصاص داده اند )مؤسســه پژوهشي 

و برنامه ریزي آموزش عالي، 1385(. مقاله حاضر با هدف بررســي چرایي این افزایش، 

این پرسش اصلي را پاسخ مي دهد که با توجه به گفتمان توسعه دانایي محور چگونه 

مي توان دالیل افزایش نسبي ورود دختران به دانشگاه را تحلیل کرد؟  

افزایش ورود دختران به دانشــگاه از یک ســو مي تواند از طریق تربیت نیروي 

متخصص، توسعه اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي کشور را به همراه داشته باشد و 

از سوي دیگر رشد قابلیت هاي فردي و توانمندسازي زنان را در پي داشته باشد. اما 

این امر زماني مفید واقع مي گردد که سایر زمینه ها و بسترهاي فرهنگي و اجتماعي 

توسعه نیز به گونه اي هماهنگ و موزون در جامعه طراحي و به اجرا درآمده باشد 

و به ویژه تقاضا براي آموزش عالي براســاس شــرایط بازار و جذب در مشاغل و 

صنایع مزیت آور شکل گیرد.
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چرايي افزايش نسبي ورود دختران به دانشگاه

�( اهمیت و ضرورت

اهمیت و ضرورت پرداختن به این مقوله را دو ویژگي برجسته مي کند. ویژگي 

اول ایــن که زنان نیمي از جمعیت جامعه را تشــکیل مي دهنــد، لذا باید آنها را به 

عنوان سرمایه هاي انساني مؤثر در توسعه دانایي محور قلمداد نمود که کارکردهاي 

اساســي و بنیادین دیگري مانند، فرزندپروري، مدیریــت خانواده و جامعه پذیري 

فرزندان را در نهاد خانواده برعهده دارند. ویژگي دوم این که آثار و پیامدهاي این 

مســأله به عنوان موضوعي میان رشته اي، نظر برنامه ریزان را در حیطه هاي علمي، 

فرهنگي، سیاسي و اجتماعي به خود جلب کرده است. 

�( اهداف پژوهش

شناخت علل فزوني ورود دختران به دانشگاه، با بهره گیري از رویکرد برگزیده، 

نقادانه و عملیاتي هدف اصلي تحقیق است. در ضمن موارد زیر به عنوان اهداف 

فرعي مورد بررسي قرار گرفته است: 

ـ  شناخت رابطه تغییر نگرش جامعه نسبت به زنان با افزایش ورود آنان به دانشگاه؛

ـ  شناخت رابطه افزایش آگاهي زنان از حقوقشان با افزایش ورود آنان به دانشگاه؛

 ـ شناخت رابطه دستیابي به شغل زنان با افزایش ورود آنان به دانشگاه؛

ـ  شناخت رابطه کسب منزلت اجتماعي زنان با افزایش ورود آنان به دانشگاه؛

ـ  شناخت رابطه گسترش دامنه انتخاب همسر با افزایش ورود زنان به دانشگاه؛

 ـ شناخت رابطه جاذبه هاي دانشگاه با افزایش ورود زنان به دانشگاه؛

 ـ شناخت رابطه افزایش توقعات زنان با افزایش ورود آنان به دانشگاه.
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1 ـ 4(تحقيقات داخلي

 تاکنون درباره عوامل فزوني ورود دختران به دانشــگاه مطالعات و تحقیقاتي 

در داخل و خارج صورت پذیرفته است، مروري کلي بر نتایج این مطالعات نشان 

مي دهد كه درباره این موضوع دیدگاه  هاي متفاوت و گاه متضادي وجود دارد. نقوي 

)1381( در پژوهش خود این عوامل را نام برده اســت كه عبارتند از:  عالقه مندي 

زنان به مشارکت هاي سیاسي، گسترش فناوري هاي ارتباطي و اطالعاتي، اشتغال، 

کسب موقعیت اجتماعي. گورکاني )1381( تغییرات ایجاد شده در نظام آموزش و 

پرورش ایران را که از ســال 1371 با عنوان نظام جدید آموزش متوسطه آغاز شد 

در این رابطه مؤثر مي داند، زیرا در نظام جدید رشته هاي کاردانش و فني وحرفه اي 

براي پسران و رشته هاي نظري براي دختران بیشتر توصیه شده است.

رضایــت )1383( در پژوهش خود از اشــتغال، پایــگاه اجتماعي زنان و نهاد 

خانواده به عنوان ســه عامل مؤثر یاد کرده اســت. نتایج پیمایش سراسري سازمان 

ملي جوانان درباره وضعیت و نگرش جوانان ایراني که در ســال 1380 انجام شد 

نشان داد 77 درصد جوانان براي کسب موقعیت اجتماعي و 23 درصد براي خنثي 

نمودن فشارهاي خانواده راهي دانشگاه شده اند.

محمــدي و طارمي )1384( در پژوهش خود منزلت اجتماعي، محیط اجتماعي 

دانشگاه، انگیزه شغلي و عالقه تحصیلي را از انگیزه هاي اصلي داوطلبان براي ورود به 

دانشگاه بیان کرده اند. براساس نتایج این تحقیق براي داوطلبان زن، منزلت اجتماعي، 

محیط اجتماعي دانشگاه و انگیزه شغلي بیشتر از مردان مطرح بوده است.

فکوهي )1386( افزایش ورود دختران به دانشگاه را یک پدیده، نوعي سرمایه اجتماعي 
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چرايي افزايش نسبي ورود دختران به دانشگاه

و یک فرصت مي داند و بر این باور اســت که با ابزارهاي مکانیکي مانند ســهمیه بندي 

جنســیتي نمي توان و نباید با آن روبه رو شــد، بلکه باید به اصالح تدریجي ساختارهاي 

اجتماعي فعلي که مردانه طراحي شده، پرداخت و این ساختارها را زنانه طراحي کرد تا 

جامعه بتواند از این ظرفیت هاي به وجود آمده استفاده کند )رك. فكوهي، 1386(.  

كوثري )1368( معتقد اســت ســاختار اجتماعي باید خود را با پدیده افزایش 

ورود دختران به دانشگاه انطباق داده و ظرفیت هاي خود را با آن هماهنگ كند. وي 

پیامدهاي فزوني دختران به دانشــگاه را کاماًل مثبت ارزیابي مي کند و به برخي از 

این پیامدها مانند افزایش اعتماد به نفس دختران، رشد گرایش هاي آزادي خواهانه 

و برابري طلبانه و افزایش تقاضاي زنان براي مشاركت برابر در نظام سیاسي اشاره 

مي کند. اعظم آزاده )1386( نیز بر این باور است اگر رشد قابل توجه ورود دختران 

به حوزه تحصیالت عالي مترادف با شــناخت و آگاهي و دانش بیشــتر باشد، نباید 

به عاملي براي نگراني تبدیل شود. ایشان معتقدند که تاكنون تحصیالت عالي مانند 

ســایر مسایل اجتماعي در انحصار مردان بوده و امري جاافتاده  محسوب مي شود، 

اما اكنون به دلیل افزایش شــمار دختران در سطح تحصیالت عالي، زمزمه هایي در 

جامعه به وجود آمده كه گویا مســأله نگران كننده اي در جامعه به وجود آمده است. 

وي ترجیحــات اقتصادي پســران را عامل جذب آنان به بــازار کار و ترجیحات 

فرهنگي و کسب منزلت اجتماعي دختران را عامل جذب آنان به دانشگاه مي داند. 

قانعي راد )1386( معتقد است که سرمایه آموزش عالي را مي توان هم به عنوان 

مصــرف اقتصــادي و هم به عنوان مصــرف فرهنگي تحلیل کــرد. انگیزه افراد در 

مصــرف فرهنگي آموزش عالي دســتیابي به ارزش ها و نمادها، ابراز خویشــتن و 

هویت یابي بوده و افراد بدون در نظر گرفتن بازده اقتصادي، هزینه هاي ثبت نام و بار 
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بــه اعتقاد وي آمــوزش عالي در جامعه ما به یک مصرف فرهنگي تبدیل شــده و 

زنان بیش از پیش از ســوي خانواده ها نیابت مي یابند که در این فرآیند مشــارکت 

کننــد تا ارج و منزلت خانواده را تامین کنند. خانواده به عنوان یک نهاد مقدس در 

جامعه ایراني عامل مهمي در ایجاد انگیزه براي ورود دختران به دانشگاه به شمار 

مي آیــد. وي دیدگاه خود را با اســتفاده از نظریه مصرف نیابتي >تورســتن وبلن< 

جامعه شناس آمریکایي مطرح کرده است. وي در این  باره مي گوید: >مصرف نیابتي 

داراي ریشه هاي اشرافي و حتي متعلق به دوره شکارگري است که در دوره جدید 

نیز تــداوم پیدا کرده و امروزه در الیه هاي پایین طبقه متوســط نیز چنین فرآیندي 

وجود دارد، به طوري که مرد به عنوان رئیس خانواده بر اثر فشــار شرایط زندگي، 

نمودي از فراغت ندارد، ولي همسرش براي حفظ اعتبار خود و خانواده، این نقش 

را ایفا مي کند و به نیابت از همه خانواده، براي تأمین حیثیت و منزلت اجتماعي، آن 

را مصرف مي کند. به نظر وبلن نظام اجتماعي امروز ما تحت تأثیر آداب آراســتگي 

دوران پدرساالري قدیم، زن را موظف مي کند که توانایي خانواده در صرف هزینه 

را به نمایش گذارد. در شــیوه زندگي مردم متمدن امروز نیز خوش نامي خانواده به 

خصوص در دســت زن قرار دارد و هرچه زن خانواده هزینه بیشــتري صرف کند 

و از لحــاظ ظاهري غیرتولیدي نمایان شــود، تأثیر بیشــتري در اعتبارآوري براي 

خانواده و رئیس آن خواهد داشــت. آداب اجتماعي ایجاب مي کند که زنان محترم 

از تالش هــاي ســودآور پرهیز و بیش از مردان طبقه خویش، به تن آســایي تظاهر 

کنند. کار ســودآور در >حــوزه زنانگي< قرار ندارد، حوزه  عمل او خانواده اســت 

که باید تزیین کند و خود زینت عمدة خانه باشــد. در تفکر عامه، زنان باید دانش، 
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مهارت و هنري را به دســت آورند که آنــان را براي انجام بهتر خدمات خانگي و 

آســایش نیابتي آماده کند. دانش مرتبط به زندگي و عالیق شناختي شخصي، یعني 

دانش غیرنیابتي و نیز دانشي که به کار نمایش تن آسایي نیاید، دانش مردانه پنداشته 

مي شود. وبلن ورود زنان به آموزش عالي را در پرتوي این تحوالت ارزیابي مي کند. 

آموزش عالي پیش از این در خدمت آموزش کشیشي بوده، ولي در حال حاضر با 

توجه به واقعیت اقتصادي و تولیدي زندگي نوین، نهاد آموزشي از وضعیت پیشین 

پا را فراتر نهاده و این تحول، ورود زنان به حوزه امتیازات آموزش عالي را ممکن 

ساخته است< )رك. قانعي راد، 1386(.  

هم چنین ایشــان معتقدنــد فزوني ورود دختران به دانشــگاه در جامعه اي مثل 

آمریــکا کــه آموزش عالي آن با بــازار کار پیوند محکمي دارد و نســبت زیادي از 

زنــان بعد از فراغت از تحصیل وارد بازار کار مي شــوند، صادق اســت. آموزش 

عالي در شــرایط مــورد نظر وبلن در خدمت جامعه صنعتي بــوده و با انگیزه هاي 

کارآیي و ســودمندي پیوند دارد، اما در مورد ایــران که بیکاري زنان تحصیل کرده 

آن ســه برابر بیکاري مردان تحصیل کرده اســت، صادق نیست. شرایط موجود در 

ایــران را مي توان به عنوان شــرایط ناهمزماني دانش یا فقــدان پیوند اندام وار بین 

فعالیت هاي علمي و نظام اجتماعي توصیف کرد و در این وضعیت، آموزش عالي 

را بیش تــر مي توان در ارتباط با فرآیندهاي زندگي روزمره مورد بررســي قرار داد. 

در شرایط ما که دانشــگاه ها به خوبي تأمین کننده الزامات غریزي  کارورزي مردان 

نمي باشد و دانش آموختگان مرد آموزش عالي، بیش از پیش دچار بیکاري مي شوند 

یا اشتغال آنان با زمینه هاي تحصیلي شان ارتباط ندارد، انگیزه هاي زنان براي ورود 

به دانشــگاه ها را نمي توان با غریزه کاركردگرایي تبیین کرد. این زنان بیشتر جذب 
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رشته هاي علوم انساني مي شوند که از نظر وبلن با روحیه آسایش و مصرف تظاهري سا

همخواني دارد. قانعي راد )1386( مي گوید:

>ضرورتي ندارد که علل و پیامدهاي یک پدیده هر دو با الگویي واحد تحلیل 

شوند. بیشتر تحلیل هایي که در این زمینه ارائه شده بر ورود دختران به دانشگاه با 

هدف اشــتغال یا کسب قدرت سیاسي تأکید داشته، درحالي که این امور پیامد این 

پدیده اند، نه علت آن< )همان(.

2 ـ 4( تحقيقات خارجي

>نولند<(cf. Nol&, 1999)  در تحــقیق خود انگیزه شــغلي را بیشترین عامل ورود 

 (cf. Adams, 1997) دانش آموزان ایالت تنسي آمریکا به دانشگاه بیان کرده است. آدامز

در پژوهش خود درباره نوجوانان ویرجینیاي غربي عالوه بر انگیزه شغلي، از تعامل 

با محیط تحصیلي، خودآگاهي و اعتماد به نفس به عنوان سایر دالیل و انگیزه هاي 

ورود به دانشــگاه یاد کرده اســت. >اســمیت< (cf. Smith, 1996) در پژوهش خود با 

عنــوان >مطالعات زنان در دانشــگاه دوبلین< در کشــور ایرلند از تحرک اجتماعي، 

مشارکت زنان و کسب مدارج علمي به عنوان سه عامل اساسي در ورود دانشجویان 

  (cf. Maxwell & et al, 2000)دختر به دانشگاه یاد کرده است. رسیدن به شغل و درآمد

و کســب موفقیت و مشــارکت ( cf. Vanvaley, 2000) از دیگر انگیزه هاي زنان براي 

ورود به دانشگاه است که توسط این دو پژوهشگر بیان شده است.

مروري بر یافته هاي تحقیقات و مطالعات داخلي بیان شده در این قسمت نشان 

مي دهد که متغیر هاي گوناگوني در علل فزوني دختران به دانشگاه مؤثر است. برخي 

از ایــن عوامل را مي توان در زمره متغیرهاي فرهنگي و زمینه اي دوردســت آورد 

ماننــد آن چه قانعي راد تحت عناویني مانند: نقش خانواده، مصرف فرهنگي، نقش 



13
88

ن  
تا

س
اب

  ت
/4

4 
ره

ما
ش

 / 
هم

زد
يا

ل 
سا

181

چرايي افزايش نسبي ورود دختران به دانشگاه

نمادین دانشــگاه و نظریه >وبلن< مبني بر مصرف نیابتي دختران از سوي خانواده از 

آن یاد کرده اســت. برخي دیگر از پژوهشگران مانند فکوهي و کوثري کسب منزلت 

اجتماعي و نه صرفًا اقتصادي، احســاس نیاز به ابراز هویت، حضور در جامعه را با 

نگاهي جامعه شناختي و انسان شناختي از دیگر دالیل فزوني ورود دختران به دانشگاه 

مي دانند. نتایج پژوهش هاي میداني دیگر مانند پژوهش محمدي و طارمي، رضایت و 

نقوي علل فزوني ورود به دانشگاه را متغیرهاي جامعه شناختي تولید شده در دو دهه 

اخیر مانند: انگیزه شغلي، عالقه تحصیلي، کسب منزلت اجتماعي، عالقه مندي زنان 

به مشارکت هاي سیاسي، گسترش فـناوري هاي ارتباطي و اطالعاتي، اشتغال و کسب 

موقعیت اجتماعي مي دانند. در مطالعات خارجي نیز از عواملي مانند: تعامل با محیط 

تحصیلي، خودآگاهي و اعتماد به نفس، تحرک اجتماعي، مشــارکت زنان و کســب 

مدارج علمي به عنوان دالیل اســتقبال بیش از پیش دختران از تحصیالت عالي یاد 

شده است. مقاله پژوهشي حاضر درصدد است با نگاهي نقادانه و چند علتي برخي از 

این عوامل را که بیشترین تأکیدات نظري و تجربي آن ها را پشتیباني مي کند، در ارتباط 

با یکدیگر قرار داده و مورد آزمون قرار دهد.

5( مباني نظري و بینشي

در تبییــن پدیده هاي اجتماعي به فراخور شــرایط تحقیق )موضوع، اهداف و 

فرضیــات( نظریه هاي گوناگوني مطرح مي شــود. هرکدام از این نظریه ها مي توانند 

بخشــي از پدیده هــاي اجتماعي را تبیین کنند و یا افق بینشــي موضوع تحقیق را 

گســترش دهند. در این بخش به اجمال این نظریه ها مطرح مي گردد و ســپس در 

قسمت پایاني بخش هایي از برخي نظریه ها انتخاب و با یکدیگر تلفیق مي گردد که 

در حقیقت چارچوب نظري مقاله را تشکیل مي دهد.
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نقش علم در توســعه جوامع جدید مورد مناقشــه کمتر پژوهشگري قرار گرفته 

است. مدارک علمي و تحصیلي براي اولین بار در قرن نوزدهم به منظور نکوداشت 

شایستگي هاي حرفه اي افراد مورد استفاده قرار گرفت. از مدارک تحصیلي به عنوان 

شــیوه اي بــراي تمیز، طبقه بندي و قشــربندي افراد به ویژه در گزینــش افراد براي 

اســتخدام استفاده شــد (Buon, T, 1997 :P 125)  به تدریج مدرک گرایي بحراني را در 

جهان ایجاد کرد، به گونه اي که >رندل کالینز< از آن با عنوان بحران مدرک یاد کرده 

اســت و جوامعي با این ویژگي ها را >جامعه مدرک گرا< و وضعیت و الگوي حاکم 

 . (Collins,R.1979: P 69)بر چنین جوامعي را مدرک گرایي یا مدرک مداري نامیده است

برخي از پژوهشگران این ویژگي ها را براي جوامع مدرک گرا نام برده اند:

الف ـ محوري شدن نهادهایي نظیر مدرسه، دانشگاه و سایر مراکز آموزشي در 

جامعه؛

ب ـ تورم ناموزون و کنترل نشده در آموزش عالي؛،

ج ـ رشد و گسترش بیکاري و کم کاري در جامعه؛ 

د ـ وجود مراکز و متولیان متعدد آموزش؛

ه ـ جذابیت و مطلوبیت رشته هاي تحصیلي و دانشگاهي؛

و ـ وجود تمایزات اجتماعي ناشي از مدرک تحصیلي؛

ز ـ مدرک ساالري در نظام استخدامي جامعه به ویژه در نظام آموزش عالي؛

 ح ـ تک بعدي بودن نظام معیشتي جوانان به ویژه تحصیل کرده ها.  

.(Ballantine,J.1989: P 82)
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2 ـ 5( نظريات فمينيستي

فمینیســم، مکتبي است که فرودســت بودن زنان را قابل چون و چرا و مخالفت 

مي داند و این مخالفت مستلزم بررسي انتقادي موقعیت کنوني و گذشته زنان و چالش 

با دیدگاه هاي مردساالرانه است که فرودستي زنان را طبیعي، همگاني و اجتناب ناپذیر 

جلوه مي دهد )ابوت و واالس، 1381: ص31(. ریتزر )1381( در بیان و طبقه بندي نظریات 

فمینیســتي در دوران معاصر دو سؤال اساســي را مطرح کرده و در پاسخ به هرکدام 

نظریاتي را بیان داشــته است. ســؤال اول این است که درباره زنان چه مي دانیم؟ در 

پاسخ به این پرسش به سه دسته نظریه ها اشاره مي کند. نظریه هاي تفاوت، نابرابري و 

ستمگري. سؤال دوم این است که چرا وضع زنان به این صورت است؟ در پاسخ به 

این پرسش نیز وي از سه دسته از تبیین هاي نظري کمک مي گیرد.

دسته اول، تبیین هاي زیست شناختي تفاوت هاي جنسي،

دسته دوم، تبیین هاي نهادي تفاوت هاي جنسي،

دسته سوم، تبیین هاي روانشناختيـ  اجتماعي جنسیت )ریتزر، 1381: صص 472ـ  471(.

 دامنه نظریاتي که تاکنون درباره فمینیســم بیان شــده اســت وسیع و متفاوت 

اســت. هرکدام از پژوهشــگران بنا بر دیدگاه هاي خاص خود و شرایط اجتماعي 

به این مقوله پرداخته اند. به عنوان نمونه مي توان به این موارد اشاره کرد: فمینیسم 

لیبرالي که نابرابري زن و مرد را ناشــي از ســازمان جامعــه مي داند )ابوت و واالس، 

1381: ص945(. فمینیســم مارکسیستي که ریشــه نابرابري زنان را در روابط طبقاتي 

جســت و جو مي کند )همان، ص947(. فمینیسم روانکاوانه که ریشه نابربري را در دو 

مقولــه روانکاوانه مي داند. یکي هراس از مرگ زنان ناشــي از تولیدمثل و دیگري 

محیط اجتماعي ـ عاطفي که شــخصیت کودکان در آن شــکل مي گیرد. این محیط 
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اجتماعــيـ  عاطفي به نفع مردان شــرایط بهتري را ایجــاد مي کند تا میل مردان به سا

تسلط بر زنان و کنترل آنان بیشتر  شود )ریتزر، 1381: ص485(. فمینیست هاي رادیکال 

که پدرساالري را ستمي تاریخي نسبت به زنان مي دانند، اکنون به عنوان بنیادي ترین 

الگوي اجتماعي ســلطه مطرح هستند )ابوت و واالس، 1381: ص954(. فمینیست هاي 

سوسیالیســت که مي کوشند نظریه هاي فمینیســت هاي رادیکال و مارکسیسم را در 

هم ادغام کنند. این تالش آنان منجر به پدید آمدن دوگونه فمینیسم سوسیال متمایز 

از یکدیگر شــده اســت. گونه اول با طرح اصطالح >پدرســاالري سرمایه دارانه< 

مي کوشــد نابرابري زنان را به ســتمگري طبقاتي نســبت دهد. گونه دوم با وضع 

اصطالح >تســلط< مي کوشد تا همه صورت هاي ســتمگري اجتماعي را توصیف 

کنــد و این نابرابري را به متغیرهایي مانند؛ طبقه، جنســیت، نژاد، قومیت، ســن و 

ترجیحات جنسي نسبت دهد )ریتزر، 1381: ص492(.

3 ـ 5( نظريه هاي گزينش عقالني

این نظریه ریشــه در عقاید صاحب نظران اقتصاد کالسیک و نئوکالسیک دارد 

که طي آن انســان ها، به عنوان جست  و جوگران منطقي به دنبال به حداکثر رساندن 

سود خود هستند. مفهوم >مرد اقتصادي< براي طرفداران این نظریه فرض اساسي 

اســت )قدیري اصلي، 1376: ص323(. آنان نفع اجتماعي را ناشي از تجمیع نفع فردي 

مي داننــد. نظریه گزینــش عقالني وبر در باب عقالنیت و نظریه مبادله ریشــه هاي 

اصلي این نظریه را تشــکیل مي دهند )کرایــب،1381: ص90(. نظریه گزینش عقالني 

جامعه را در حالت عادي خود، سرشــار از توافق مي داند که در آن ثبات و نظم از 

انتخاب هاي عقالني و آزاد اعضاي اجتماعي ناشي مي شود.

نظریه گزینش عقالني که خود شــامل ســه نظریه تصمیم گیري، مسابقه و بازي 
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اســت، نظریه اي هنجاري است که به کارآمدترین شــیوه دست یابي به یک هدف 

معین، در یک شرایط معین، اشاره مي کند )همان، ص91(.

4 ـ 5( نظريه زمينه اجتماعي بورديو

زمینه در نظریه بوردیو، شــبکه اي از روابط اســت که میان جایگاه هاي علمي 

درونــي زمینه وجود دارد. این روابط جدا از آگاهــي و اراده فردي وجود دارد. به 

اعتقاد بوردیو، زمینه، زمینه کشــمکش ها نیز است )ریتزر،1381: ص15(. زمینه نوعي 

بازار رقابتي است که در آن انواع سرمایه ها )اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و نمادي( 

به کار مي رود. موقعیت هر فرد یا گروه در فضاي اجتماعي به وســیله دو مشخصه، 

یکي ترکیب و دیگري حجم کلي ســرمایه فرد یا گروه ترسیم مي شود. مسیر فرد یا 

گروه در فضاي اجتماعي آینده تابعي است از تغییراتي که در حجم و ترکیب سرمایه 

وي در طول زمان ایجاد مي شــود. ریتزر معتقد اســت یک ســري طرح هاي ذهني 

در انســان ها ملکه مي شــود که انسان ها با آن ها جهان اجتماعي خود را درک، فهم، 

ارزیابــي و ارزش گذاري مي کنند. عملکرد آدم ها به میزان زیادي تابع این ادراکات 

اســت. به اعتقاد ریتزر، ساختمان ذهني همان ساختارهاي اجتماعي تجسم یافته و 

ملکه ذهن شده است )همان، ص721(.

از نظر بوردیو، میان جایگاه هاي اجتماعي و تمایالت دسترسي به این جایگاه ها 

همبستگي شدیدي وجود دارد. عملکردها و انتخاب ها به ویژه عملکردهاي فرهنگي 

براســاس نوع رابطه میان ســاختمان ذهني و زمینه هاي اجتماعي شکل مي گیرد. به 

اعتقاد وي، انســان ها از نوعي سرمایه فرهنگي برخوردارند که این سرمایه را براي 

کســب جایگاه بهتر اجتماعي هزینه مي کنند و در صورتي که به جایگاه و موقعیت 

بهتر اجتماعي نرسند، موقعیت اقتصادي شان هم خراب تر مي شود )همان، ص728(.
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5 ـ 5( نظريه هاي جهاني شدنسا

مفهوم جهاني شدن همراه با تعابیر مختلفي آمده است. دهکده جهاني، نظام جهاني، 

فرهنگ جهاني و سیاست جهاني در زمره این تعابیر هستند. به اعتقاد پراتون، جهاني شدن 

فرآیندي از تحول است که مرزهاي سیاسي و اقتصادي را کم رنگ کرده، ارتباطات را 

گسترش داده و تعامل فرهنگ ها را افزایش داده است )طاهرخاني، 1383: ص94(. 

برخي از اندیشــمندان علوم اجتماعي مانند >گیدنز< و >والترز< جهاني شــدن را 

شدت گیري مناسبات و روابط اجتماعي در ابعاد جهاني مي دانند که مکان هاي دور از 

هم را به یکدیگر پیوند مي زند و نوعي ادغام اقتصادي ایجاد مي کند. طي این فرآیند 

ادغام اقتصادي، سیاست، بازار سرمایه، تجارت الکترونیکي، کاهش نفوذ دولت هاي 

مرکزي، تخصصي شدن فعالیت هاي تولیدي، رشد مصرف گرایي و ... هویدا مي گردد.

6 ـ 5( نظريه وسايل و اهداف مرتون

مرتون، ســاخت اجتماعي را انتظام اجتماعي و وســایل پذیرفتني براي دست 

یافتــن به اهداف تعبیــر مي کند )توســلي، 1380: ص234(. در میــان عناصر گوناگون 

ســاختارهاي اجتماعي و فرهنگي، دو عنصر بیــش از عناصر دیگر اهمیت دارند. 

عنصر اول شامل هدف ها، منظورها و عالقه هایي است که به وسیله فرهنگ جامعه 

تعریف و تعیین شــده و به صورت هدف هاي مشروع براي اعضاي جامعه درآمده 

اســت. عنصر دوم شامل ساختار فرهنگي، اجتماعي است که شیوه هاي رسیدن به 

اهداف را مشــخص مي کند )کــوزر و روزنبــرگ، 1378: ص432(. تطابق و عدم تطابق 

اهداف با وسایل و برداشت هایي که افراد در رسیدن به اهداف از نوع وسیله دارند، 

راه هاي متنوعي را پیش روي افراد جامعه در رسیدن به اهداف قرار مي دهد.
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7 ـ 5( تئوري توقعات فزاينده

این تئوري بیشــتر در ارتباط با انقالب ها و شورش ها به کار رفته است. اما در 

ســطح خرد نیز از آن براي تبیین رفتارهاي فردي استفاده شده است. بر مبناي این 

تئوري مادامي که مردم، دست کم بخش قابل مالحظه اي از آن چه را که انتظار دارند 

به دست آورند، احتمال شورش آنان کم مي باشد، اما چنان چه میزان واقعي ارضاي 

نیازها ســیر نزولي پیدا کند و میزان توقع ارضاي نیازها سیر صعودي داشته باشد، 

در این صورت بین این دو شــکاف وســیعي رخ مي دهد. هنگامي که شکاف میان 

آن چه مردم مي خواهند و آن چه به دست مي آورند، غیرقابل تحمل شود، آنان براي 

از میان برداشــتن هر آن چه بر سر راه خواسته هایشــان قرار گرفته است، دست به 

شــورش مي زنند. رفیع پور )1370( معتقد است شدت و عمق احساس محرومیت 

نسبي بستگي به ادراک ذهني مردم از انتظارات و امکانات ارضاي نیاز دارد. هرچه 

فاصله بین انتظارات یا احساس نیاز و امکانات ارضاي نیاز بیشتر باشد، احساس 

محرومیت و بي عدالتي بیشتر مي شود )رفیع پور،1370: ص45(.

6( چارچوب نظري تحقیق

پیچیدگي و درهم تنیدگي جامعه به گونه اي اســت که باید براي تبیین مســایل 

و پدیده هاي اجتماعي از یک نگرش چندعاملي اســتفاده کرد. افزایش نسبي ورود 

دختران به دانشــگاه به عنوان یک پدیده اجتماعي نیز داراي علل گوناگوني اســت 

که سطح وسیعي از متغیرهاي زمینه اي، اجتماعي و فردي را دربرمي گیرد. به همین 

دلیل نمي توان از یک نظریه خاص در تبیین چرایي این افزایش استفاده کرد. معمواًل 

هر نظریه فقط به بخشي از یک پدیده اجتماعي توجه مي کند. بنابراین چهارچوب 

نظري مقاله حاضر به صورت تلفیقي تدوین و ارایه مي شود.
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نظریه هاي اســتفاده شــده در تدوین چارچوب نظري عبارتنــد از؛ نظریه هاي سا

فمینیســتي، نظریه هاي جهاني شدن، تئوري زمینه اجتماعي بوردیو، هدف و وسیله 

مرتون، نظریه گزینش عقالني و تئوري توقعات فزاینده. 

نظریات فمینیستي با بررسي موقعیت فرودستي زنان علل و عوامل این فرودستي 

را مورد بررسي قرار داده و بیان مي کند که زنان در موقعیتي متفاوت، نابرابر و تحت 

ستم نسبت به مردان قرار دارند و از زاویه هاي مختلف به بررسي علل این تفاوت ها 

و نابرابري ها مي پردازند و بدین وســیله باعث تغییر نگرش جامعه نســبت به زنان 

و از طرفي کمک به ارتقاء آگاهي زنان نســبت به حقوق و وظایفشــان مي شــوند. 

جهاني شدن فرآیندي از تحول است که طي آن مرزهاي سیاسي و اقتصادي کم رنگ 

مي گردد، ارتباطات و تعامل فرهنگي گســترش مي یابد و بدین طریق سطح آگاهي 

مردم به ویژه زنان از جهان پیرامونشــان افزایش مي یابد. >بوردیو< کنشــگران را در 

درون بازاري در نظر مي گیرد که در این بازار دســت به رقابت مي زنند و کوشــش 

مي کنند بر حجم ســرمایه اي که در اختیار دارند، بیفزایند. مرتون ساختار اجتماعي 

را متشــکل از دو بخش هدف و وســیله مي داند که این دو در عالم واقعیت از هم 

جدا نیســتند و کنشــگران در درون ســاختار اجتماعي بنا به هدفي که براي خود 

برمي گزینند، به انتخاب وسایل و ابزار رسیدن به آن هدف مي پردازند. نظریه گزینش 

عقالني صحنه نظام اجتماعي را بازاري مي داند که بازیگران در موقعیت هاي زیادي 

از انتخاب قرار دارند و ترجیحات خود را بر اساس محاسبات عقالني براي کسب 

بیشترین نفع سازمان مي دهند. هر فردي متناسب با هدف ها و امکانات خود دست 

به انتخاب مي زند، چرا که انسان در دنیاي کمیابي ها زندگي مي کند.

تئوري توقعات فزاینده عنوان مي دارد که وقتي میان میزان واقعي ارضاي نیازها 
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و میزان مورد توقع ارضاي نیازها شکاف ایجاد شود باعث به وجود آمدن تغییرات 

ساختاري در جامعه خواهد شد. 

جدول شماره )1(: شاخص هاي حاصله از چارچوب نظري

نوع نظريه هانوع متغیر ها

تغيير نگرش جامعه نسبت به زنان
نظريه هاي جهاني شدن و فمينيستيآگاهي زنان از حقوقشان

دست يابي به شغل، دست يابي به منزلت اجتماعي و 
جاذبه هاي دانشگاه

نظريه هاي گزينش عقالني، هدف و وسيله مرتون، 
زمينه اجتماعي بورديو و نظريه مدرک گرايي

نظريه توقعات فزايندهافزايش توقعات و گسترش دامنه انتخاب همسر

7( فرضیه ها

1ـ  بین تغییر نگرش جامعه نســبت به مشارکت دختران و ورود آنان به دانشگاه 

رابطه معني داري وجود دارد.

2ـ  بین افزایش آگاهي دختران نسبت به حقوقشان و ورود آنان به دانشگاه رابطه 

معني داري وجود دارد.

3ـ  بین امکان بیشــتر دســت یابي دختران به شغل و ورود آنان به دانشگاه رابطه 

معني داري وجود دارد.

4ـ  بین کسب منزلت اجتماعي دختران و ورود آنان به دانشگاه رابطه معني داري وجود دارد.

5ـ  بین امکان گســترش دامنه انتخاب همســر از ســوي دختران و ورود آنان به 

دانشگاه رابطه معني داري وجود دارد.

6 ـ بین وجود جاذبه هاي دانشگاهي براي دختران و ورود آنان به دانشگاه رابطه 

معني داري وجود دارد.

7ـ  بین افزایش توقعات دختران و ورود آنان به دانشگاه رابطه معني داري وجود دارد.
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8( روش تحقیقسا

پژوهش حاضر با استفاده از روش پیمایشي به ثمر رسیده و در آن از شیوه هاي 

اســنادي )کتابخانه اي( و تنظیم پرسشــنامه به عنوان ابزارهاي گردآوري اطالعات 

استفاده شده است.

9( جمعیت آماري، نمونه آماري و حجم نمونه 

جامعه آماري این پژوهش دانشــجویان دختر دانشــگاه شــهید چمران اهواز 

هستند که در سال تحصیلي 86ـ  1385 در این دانشگاه شاغل به تحصیل بودند. بر 

اساس آمار، تعداد این دانشجویان در زمان تحقیق 7261 بود. با استفاده از فرمول 

کوکران حجم نمونه 364 نفر مشخص شد. این تعداد از طریق نمونه گیري سهمیه اي 

و تصادفي ساده، انتخاب شدند. بدین صورت که ابتدا متناسب با تعداد دانشجویان 

هر دانشــکده سهمیه اي به هر دانشــکده اختصاص داده شد و سپس در درون هر 

دانشکده به طور تصادفي ساده، افراد نمونه توسط پرسش گران انتخاب شدند.

�0( تعريف عملیاتي متغیر هاي مستقل، روش ساخت و شیوه سنجش 

باتوجــه به این که مقیاس مورد اســتفاده طیف لیکرت بــود؛ بدین منظور براي 

ســاخت و ســنجش هریک از متغیرهاي مستقل، مجموعه گویه هایي در نظر گرفته 

شد. براســاس ضوابط طیف لیکرت حداقل و حداکثر نمره و میانگین طیف براي 

هــر یک از متغیرها مشــخص گردید. ایــن میانگین با میانگین به دســت آمده از 

نظرات پاســخگویان راجع به این متغیرها مقایسه گردید و نتیجه با توجه به سطح 

معني داري حاصل از آزمون )T( در بررســي صحت و سقم فرضیات مورد بررسي 

قرار گرفت. 
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1 ـ 10( متغير اول: تغيير نگرش جامعه نسبت به مشارکت دختران

براي عملیاتي کردن این متغیر هفت گویه طراحي شد. معرف هاي اصلي که در 

طراحي این گویه ها از آن ها اســتفاده شد، عبارتند از: حق تحصیل دختران از نظر 

جامعه، تشــویق خانواده ها به ادمه تحصیــل، تاثیر مادران تحصیل کرده در موفقیت 

فرزندان، تمایزات جنســیتي در خانواده براي ادامه تحصیل، تمایزات جنسیتي در 

جامعه براي اتخاذ تصمیم گیري نهایي در مســایل زندگي، اشــتغال زنان، تمایزات 

جنسیتي در جامعه نسبت به حقوق زنان.

2 ـ 10(متغير دوم: افزايش آگاهي دختران نسبت به حقوقشان

براي عملیاتي کردن این متغیر نیز هفت گویه طراحي شد. مقوله هاي اصلي که 

در طراحي این گویه ها از آن ها استفاده شد، عبارتند از: ادامه تحصیل به عنوان یک 

حق اولیه، وظیفه دولت در زمینه ســازي مشــارکت اجتماعي زنان، حضور زنان در 

تصمیم گیري هاي کالن کشــور، کار در خانه، استقالل زنان، حقوق اجتماعي زنان، 

قوانین اشتغال به کار زنان.

3 ـ 10(متغير سوم: دست يابي دختران به شغل

براي عملیاتي کردن این متغیر نیز هفت گویه طراحي شد. مقوله هاي اصلي که 

در طراحي این گویه ها از آن ها استفاده شد، عبارتند از: اشتغال زنان تحصیل کرده، 

درآمد بیشــتر زنان تحصیل کرده، رشد اقتصادي بیشــتر زنان تحصیل کرده، کارایي 

بیشتر زنان تحصیل کرده، تصاحب پست هاي مدیریتي باال توسط زنان تحصیل  کرده، 

استثمار کمتر زنان تحصیل کرده، بي ربط بودن تحصیالت و اشتغال زنان.
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4 ـ 10( متغير چهارم: کسب منزلت اجتماعي دخترانسا

براي عملیاتي کردن این متغیر شــش گویه طراحي شــد. مقوله هاي اصلي که 

در طراحي این گویه ها از آن ها اســتفاده شــد، عبارتند از: کسب منزلت اجتماعي 

بیشــتر زنان تحصیل کرده، کسب محبوبیت بیشــتر زنان تحصیل کرده، دست یافتن 

بــه مشــاغل بهتر و معتبرتــر زنان تحصیل کرده، کســب اعتبار بیشــتر و بهتر زنان 

تحصیل کرده، افزایش سطح اعتماد به نفس بیشتر زنان تحصیل کرده، استثمار کمتر 

زنان تحصیل کرده، انزواي اجتماعي کمتر زنان تحصیل کرده.

5 ـ 10(متغير پنجم: گسترش دامنه انتخاب همسر 

براي عملیاتي کردن این متغیر پنج گویه طراحي شــد. مقوله هاي اصلي که در 

طراحي این گویه ها از آن ها اســتفاده شــد، عبارتند از: حق انتخاب فردي بیشــتر 

در همســریابي زنان تحصیل کرده، موفقیت بیشتر در همسریابي زنان تحصیل کرده، 

افزایش بیشتر فرصت هاي ازدواج زنان تحصیل کرده، افزایش سن زنان تحصیل کرده، 

افزایش آگاهي از زندگي زناشویي زنان تحصیل کرده.

6 ـ 10(متغير ششم: جاذبه هاي دانشگاه

براي عملیاتي کردن این متغیر شــش گویه طراحي شــد. مقوله هاي اصلي که 

در طراحي این گویه ها از آن ها اســتفاده شــد، عبارتند از: کاهش نظارت خانواده 

بر زنان تحصیل کرده، افزایش مشــارکت در فعالیت هاي سیاســي و فرهنگي زنان 

تحصیل کرده، افزایش آزادي عمل بیشــتر زنــان تحصیل کرده، افزایش ارتباطات و 

تعامــالت فرهنگي زنان تحصیل کرده، افزایش ســطح اعتماد به نفس بیشــتر زنان 

تحصیل کرده، افزایش تجربه هاي جدید زندگي زنان تحصیل کرده.
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چرايي افزايش نسبي ورود دختران به دانشگاه

7 ـ 10(متغير هفتم: افزايش توقعات دختران

بــراي عملیاتي کــردن این متغیر هفت گویــه طراحي شــد. مقوله هاي اصلي 

که در طراحي این گویه ها از آن ها اســتفاده شــد، عبارتنــد از: افزایش انتظار زنان 

تحصیل کرده در اشــتغال، کاهش وابســتگي اقتصادي زنان تحصیل کرده، افزایش 

انتظار زنان تحصیل کرده در گزینش همســران بــا تحصیالت عالي، افزایش انتظار 

زنان تحصیل کرده در مشارکت هاي سیاســي، اجتماعي و فرهنگي، افزایش انتظار 

زنان تحصیل کرده نسبت به استعدادها و توانایي هاي واقعي آنان در ورود به مسایل 

اجتماعي و سیاسي، افزایش انتظار زنان تحصیل کرده نسبت به ترجیح دادن آنان به 

مردان در اشتغال.

��( روايي و پايايي ابزار سنجش

براي تحقیق حاضر ابزار استاندارد شده موجود نبود. بنابراین ابزار سنجش با 

استفاده از طیف لیکرت توسط محقق ساخته شد و اعتبار آن توسط متخصصان و 

خبرگان امر مورد ارزیابي و تأیید قرار گرفت. روایي ابزار ســنجش به تفکیک هر 

یک از متغیرهاي مســتقل با اســتفاده از ضریب آلفاي کرونباخ در تست مقدماتي 

مورد محاسبه قرار گرفت. بدین گونه که براي متغیرهاي مستقل هریک از فرضیه ها 

مجموعه گویه هایي طراحي شــد و در نهایت گویه هایي که ضریب آلفاي کرونباخ 

آن ها از 0/6 بیشتر بود، انتخاب شدند.
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1 ـ 12( يافته هاي توصيفي

مقطع تحصیلي

از تعداد 353 نفر دانشجوي دختر در این نمونه گیري، تعداد 55/5 درصد )برابر 

با 169 نفر( در مقطع کارشناسي، 9/6 درصد )34 نفر( در مقطع کارشناسي ارشد و 

1/7 درصد )6 نفر( در مقطع دکتراي حرفه اي شاغل به تحصیل بوده اند. حدود 31 

درصد هم به این گزینه پاسخ نداده اند.

گروه آموزشي

45 درصد )159 نفر( در گروه علوم انساني، 5/1 درصد )18 نفر( در مهندسي، 

27/8 درصــد )98 نفــر( در علوم پایه، 14/7 درصد )52 نفر( در کشــاورزي و 1/7 

درصد )6 نفر( در گروه دامپزشکي شاغل به تحصیل بوده اند.

وضعیت تأهل

9/1 درصد از نمونه آماري )32 نفر( متأهل و 78/5 درصد )277 نفر( مجرد بودند.

وضعیت اشتغال

2/3 درصد )8 نفر( شــاغل و 96 درصد )281 نفر( غیرشاغل و در واقع شاغل 

به تحصیل بودند.

سن

حدود 95 درصد از پاسخگویان در گروه سني 25ـ  18 و 5 درصد بقیه بین گروه 

سني 30 ـ 26 سال قرار داشتند.
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چرايي افزايش نسبي ورود دختران به دانشگاه

2 ـ 12( يافته هاي استنباطي )نتايج آزمون فرضيات(

فرضیه اول: بین تغییر نگرش جامعه نسبت به مشارکت دختران و ورود آنان به 

دانشگاه رابطه معني داري وجود دارد.

جدول شماره )2(: میانگین نظر پاسخگویان در مورد فرضیه اول

میانگین خطاي انحراف معیارانحراف معیارمیانگینتعداد

35325/223/9190/20859

T جدول شماره )3(: آزمون

Tاختالف میانگینسطح معني داريدرجه آزادي

20/2763520/0014/22

با توجه به تعداد گویه هاي این طیف، میانگین نمره مربوط به طیف این فرضیه 

21 اســت و میانگین مجموع گویه هاي به دســت آمده از پاسخگویان 25/2 است. 

مقایســه این دو میانگین نشــان مي دهد که اواًل میانگین نمرات به دســت آمده از 

مجموعه گویه ها از میانگین طیف بیشــتر است )21>25/2(. ثانیًا سطح معني داري 

کمتر از 0/05 اســت )0/05>0/001(. بنابراین این فرضیه تأیید مي شــود و نشــان 

مي دهــد که هر اندازه جامعه، زنان را به مشــارکت بیشــتر در میدان هاي مختلف 

اجتماعي دعوت کند، احتمال ورود آنان به دانشگاه نیز افزایش مي یابد.

فرضیه دوم: بین افزایش آگاهي دختران نســبت به حقوقشــان و ورود آنان به 

دانشگاه رابطه معني داري وجود دارد.

جدول شماره )4(: میانگین نظر پاسخگویان در مورد فرضیه دوم

میانگین خطاي انحراف معیارانحراف معیارمیانگینتعداد

35329/943/450/18394
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Tاختالف میانگینسطح معني داريدرجه آزادي

48/623520/0018/94

باتوجــه به تعداد گویه هاي این طیف، میانگین نمره مربوط به طیف این فرضیه 

نیز 21 است و میانگین مجموع گویه هاي به دست آمده از پاسخگویان 29/94 است. 

مقایسه این دو میانگین نشان مي دهد که اواًل میانگین مجموع گویه ها از میانگین طیف 

بیشتر است )21>29/94(. ثانیًا؛ سطح معني داري کمتر از 0/05 است و نشان مي دهد 

که با افزایش آگاهي زنان احتمال ورود آنان به دانشگاه نیز افزایش مي یابد.

فرضیه سوم: بین امکان بیشتر دست یابي دختران به شغل و ورود آنان به دانشگاه 

رابطه معني داري وجود دارد.

جدول شماره )6(: میانگین نظر پاسخگویان در مورد فرضیه سوم

میانگین خطاي انحراف معیارانحراف معیارمیانگینتعداد

35325/74/610/2439

T جدول شماره )7(: آزمون

Tاختالف میانگینسطح معني داريدرجه آزادي

19/193520/0014/7

باتوجه به تعداد گویه هاي این طیف، میانگین نمره مربوط به طیف این فرضیه 

نیز 21 اســت و میانگین مجموع گویه هاي به دســت آمده از پاســخگویان 25/7 

اســت. مقایســه این دو میانگین نشــان مي دهد که اواًل میانگین مجموع گویه ها از 

میانگین طیف بیشتر است )21>25/7(. ثانیًا؛ سطح معني داري کمتر از 0/05 است 

)0/05<0/001(. بنابراین این فرضیه تأیید مي شــود و نشان مي دهد با امکان بیشتر 
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چرايي افزايش نسبي ورود دختران به دانشگاه

اشتغال براي زنان تحصیل کرده، ورود آنان به دانشگاه نیز افزایش مي یابد.

فرضیه چهارم: بین کســب منزلت اجتماعي دختران و ورود آنان به دانشــگاه 

رابطه معني داري وجود دارد.

جدول شماره )8(: میانگین نظر پاسخگویان در مورد فرضیه چهارم

میانگین خطاي انحراف معیارانحراف معیارمیانگینتعداد

35324/523/090/16394

T جدول شماره )9(: آزمون

Tاختالف میانگینسطح معني داريدرجه آزادي

39/643520/0016/52

با توجه به تعداد گویه هاي این طیف، میانگین نمره مربوط به طیف این فرضیه 18 

است. میانگین مجموع گویه هاي به دست آمده از پاسخگویان 24/52 است. مقایسه 

این دو میانگین نشــان مي دهد که اواًل )18>24/5( اســت و ثانیًا سطح معني داري 

به دســت آمده )0/001( کمتر از 0/05 اســت. بنابراین، فرضیه باال تأیید مي گردد و 

نشان مي دهد که میان کسب منزلت اجتماعي بیشتر و بهتر براي زنان تحصیل کرده با 

افزایش ورود آنان به دانشگاه رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد. بنابراین مي توان 

گفت با امکان بیشتر کسب منزلت اجتماعي براي زنان تحصیل کرده، ورود دختران 

به دانشگاه نیز افزایش مي یابد.

فرضیه پنجم: بین امکان گسترش دامنه انتخاب همسر از سوي دختران و ورود 

آنان به دانشگاه رابطه معني داري وجود دارد.
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میانگین خطاي انحراف معیارانحراف معیارمیانگینتعداد

35317/88/0070/426

Tجدول شماره )11(: آزمون

Tاختالف میانگینسطح معني داريدرجه آزادي

6/583520/0012/8

باتوجه به تعداد گویه هاي این طیف، میانگین نمره مربوط به طیف این فرضیه 15 

است و میانگین نمرات به دست آمده در آزمون 17/8 که بیشتر از میانگین نمره طیف 

است )15>17/8(. از طرفي سطح معني داري به دست آمده نیز کمتر از 0/05 است. 

بنابراین این فرضیه نیز تأیید مي شــود و نشــان مي دهد که با گسترش دامنه انتخاب 

همسر براي دختران تحصیل کرده، ورود آنان به آموزش عالي نیز افزایش مي یابد.

فرضیه ششــم: بین وجود جاذبه هاي دانشــگاهي براي دختران و ورود آنان به 

دانشگاه رابطه معني داري وجود دارد.

جدول شماره )12(: میانگین نظر پاسخگویان در مورد فرضیه ششم

میانگین خطاي انحراف معیارانحراف معیارمیانگینتعداد

35323/42/680/142

T جدول شماره )13(: آزمون

Tاختالف میانگینسطح معني داريدرجه آزادي

36/053520/0015/14

باتوجه به تعداد گویه هاي این طیف، میانگین نمره مربوط به طیف این فرضیه 



13
88

ن  
تا

س
اب

  ت
/4

4 
ره

ما
ش

 / 
هم

زد
يا

ل 
سا

199

چرايي افزايش نسبي ورود دختران به دانشگاه

18 و میانگین به دســت آمده از پاسخگویان 23/4 که کمتر از میانگین طیف است 

)18>23/14(. از طرفي ســطح معني داري به دســت آمده هم کمتر از مقدار 0/05 

اســت. بنابراین فرضیه باال تأیید مي شــود و نشان مي دهد میان جاذبه هاي دانشگاه 

با ورود دختران به دانشــگاه رابطه مســتقیم و معناداري وجود دارد. به گونه اي که 

با افزایش جاذبه هاي دانشــگاه بــراي دختران ورود آنان به دانشــگاه نیز افزایش 

مي یابد.

فرضیــه هفتــم: بین افزایش توقعات دختــران و ورود آنان به دانشــگاه رابطه 

معني داري وجود دارد.

جدول شماره )14(: میانگین نظر پاسخگویان در مورد فرضیه هفتم

میانگین خطاي انحراف معیارانحراف معیارمیانگینتعداد

35326/423/920/2726

T جدول )15(: آزمون

Tاختالف میانگینسطح معني داريدرجه آزادي

31/43520/0015/42

میانگین نمره گویه هاي طیف مربوط به این فرضیه 21 است و میانگین به دست 

آمده از پاسخگویان همان گونه که در جدول باال مشاهده مي شود، 26/42 است که 

این مقدار بیشتر از نمره طیف است. از سویي چون سطح معني داري به دست آمده 

در آزمون 0/001 و کمتر از مقدار 0/05 است، بنابراین فرضیه باال تأیید مي شود و 

نشان مي دهد میان افزایش توقعات دختران و ورود آنان به دانشگاه رابطه مستقیم 

و معنــاداري وجــود دارد، به گونه اي که با افزایش توقعــات دختران ورود آنان به 

دانشگاه نیز افزایش مي یابد.
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هدف نهایي مقاله پژوهشي حاضر بررسي چرایي افزایش نسبي ورود دختران به 

دانشگاه اســت. دیدگاه هاي نظري گوناگون به دالیل این مقوله پرداخته اند و هرکدام 

بخشــي از این پدیده اجتماعي را تبیین کرده انــد. اگر جمعیت دختران آماده ورود به 

دانشــگاه را به عنوان بخش فعال و مؤثر جامعه بدانیم، درمي یابیم که آنان در ســطح 

فردي به عنوان کنش گراني انتخاب گر عمل مي کنند و در ســطح اجتماعي متناسب با 

بســترها و زمینه هاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سیاسي جامعه کوشش مي کنند 

به اهداف خود برسند. در جامعه فعلي ما، پیدا کردن کار با مدرک دیپلم بسیار مشکل 

است. تحرک اجتماعي، رسانه ها، ارتباطات و مقوله جهاني شدن هرکدام پیامدهایي را 

براي جامعه ما داشته است. افزایش آگاهي اجتماعي زنان نسبت به حقوق خود، ارتقاء 

منزلت اجتماعي آنان، جلب مشــارکت اجتماعي آنان، افزایش سطح توقعات زنان، 

جاذبه هاي دانشگاهي و مقوله مدرک گرایي و گسترش دامنه انتخاب ها مانند انتخاب 

همسر از جمله این پیامدها هستند. نتایج اغلب تحقیقاتي که در پیشینه مقاله از آن ها 

یاد شد، کم و بیش این پیامدها و عوامل ورود زنان به آموزش عالي را مورد بحث و 

بررسي قرار داده  و تأیید کرده اند. در یک تحلیل کلي و نتیجه گیري نهایي مي توان ادعا 

کرد که افزایش زنان در آموزش عالي داراي ابعاد گوناگوني است که به برخي از این 

ابعاد اشاره مي شود. یافته هاي تجربي مقاله پژوهشي حاضر چرایي افزایش نسبي ورود 

دختران را در یک نگرش عاملي مربوط به عوامل چندگانه ذیل مي داند:

تغییر نگرش جامعه نســبت به زنان، افزایش آگاهي زنان نسبت به حقوقشان، 

رســیدن به شغل بهتر، کسب منزلت اجتماعي بهتر، گسترش دامنه انتخاب همسر، 

جاذبه هاي دانشگاه، افزایش توقعات زنان.
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مقایسه نتایج تحقیقات دیگران با تحقیق حاضر نشان مي دهد که هفت عاملي که 

در تحقیق حاضر به عنوان عوامل چندگانه افزایش ورود دختران به دانشگاه مطرح 

شــده اســت با نتایج برخي از تحقیقات پیشــین هم خواني دارد و در برخي موارد 

تحقیقات پیشین به عوامل دیگري اشاره کرده اند که در تحقیق حاضر بدان پرداخته 

نشده است. ابتدا به موارد مشابه تحقیق حاضر و تحقیقات پیشین مي پردازیم.

کسب منزلت و اعتبار اجتماعي، اشتغال بهتر )رک. نقوي1381، گورکاني 1381، رضایت 

1383، محمــدي و طارمــي1384(،(cf. Nol&,2001) ، افزایش توقعات )رک.گورکاني1381(، 

کسب موقعیت اجتماعي بهتر )رك. سازمان ملي جوانان 1380(، جاذبه هاي دانشگاه )رک. 

.(cf. Adams, 1997) )1384 محمدي و طارمي

مـواردي که در تحقیـقات پیـشین بدان توجــه شـده و در تحقـیق حـاضر به صـورت 

مـسـتقیم بـدان پرداخـته نشـده اسـت عـبارتـند از؛ کــسب مــدرک تحصـیلي )سازمـان 

 ،(cf. Max Well & et al, 2000) ملـــي جوانـــان، 1380(، افزایـش درآمـــد و یادگیري بیشــتر

.(cf. Smith, A, 1996) مـشارکت زنـان، کـسب مـدارج عـلمي

در مجموع مي توان به این نتیجه رسید که نتایج مجموعه تحقیقاتي که در داخل 

و خارج پیرامون چرایي افزایش ورود زنان به آموزش عالي شــده اســت، همگي 

بــه نوعي همدیگــر را تأیید مي کنند و پراکندگي و به ویژه دالیل متضاد در آن دیده 

نمي شود. این موضوع مي تواند به نوعي ما را به اهمیت مسأله که نه تنها ملي است، 

بلکه در سطح جهان مطرح است واقف سازد.

�4( پیشنهادات

1ـ  پذیرش دانشــجو بــا توجه به نیاز بازار کار و جنســیت و پیش بیني ایجاد 

رشته هاي جدید دانشگاهي متناسب با تقاضاي واقعي کشور.
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2 ـ کاربردي کردن رشته هاي دانشگاهي.سا

3ـ  بررسي و محاسبه ارزش فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي خانه داري زنان )نه 

کار در خانه( در تولید ناخالص ملي و مقایسه آن با نتایج روند فعلي.

4 ـ بازخواني قوانین مربوط به اشتغال زنان.

5ـ  برنامه ریــزي جهت تغییر نگرش افراد جامعه نســبت بــه آموزش عالي از 

کاالي لوکس و مصرفي و ابزاري )وسیله اي براي تفاخر( به کاالیي سرمایه اي براي 

توسعه پایدار کشور.

6 ـ برنامه ریــزي به منظور افزایش آگاهي خانواده ها، زنان و مردان نســبت به 

نیازهاي واقعي جامعه.
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