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ABSTRACTArticle Info

Abstract: The aim of this study was to investigate the consequences 
of establishment of Chabahar Islamic Azad University in educational, 
economic, cultural and social fields on women's affairs. The research 
method is descriptive-correlational. The statistical population of the 
study consists of all undergraduate and undergraduate students in all the 
final and pre-final semesters in all fields of 1400. For this purpose, 302 
people were selected by stratified random sampling from the statistical 
population. For the consequences of establishing Islamic Azad University 
on women's affairs, the researcher software with reliability of 0.86 was used 
and independent T-test, Friedman and Chi-square tests were used for data 
analysis. The findings showed: The activities of Islamic Azad University 
of Chabahar Branch have a significant impact on the educational (t=12.16 
and sig=0.000), economic (t=4.28 and sig=0.000), cultural (t=9.16 and 
sig=0.000) and social (t=9.46 and sig=0.000) affairs of women in this city, 
and the share of educational (x^2=27.73)  affairs is more than any other
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چکیده: پژوهش حاضر با هدف بررسی پیامدهای تأسیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد چابهار در 
زمینه های آموزش��ی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بر امور زنان اجرا ش��ده است. روش پژوهش 
توصیفی از نوع همبس��تگی است. جامعه آماری پژوهش شامل همه دانشجویان مقطع کاردانی و 
کارشناس��ی در ترم های آخر و ماقبل آخر در تمامی رشته ها )1400 نفر ( بود که برای اجرای این 
پژوه��ش تعداد 302 نفر به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه ای از جامعه آماری انتخاب ش��دند. 
براي سنجش پیامده��ای تأسیس دانشگاه آزاد اسالمی بر امور زنان از پرسشنامه محقق ساخته با 
پایایی 0.86 استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل اطالعات از آزمون های T مستقل، فریدمن و خی دو 
استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که فعالیت های دانشگاه آزاد اسالمی واحد چابهار تأثیر 
 ،)sig=0.000 و t=4.28( اقتصادی ،)sig=0.00 و t= 12.16( معنی داری بر امور آموزش��ی
فرهنگی )t=9.16 و sig=0.000( و اجتماعی )t=9.46 و sig=0.000( زنان این شهرستان 
دارد. سه��م فعالیت های دانشگاه آزاد اسالمی واحد چابهار در این چهار امور متفاوت و سهم امور 

آموزشی بیشتر )ꭓ2 =27.73( سایر امور است. 
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 مقدمه
از مهم ترین ملزومات پیشرفت هر کشور داش��تن نیروی انس��انی کارا و کارآمد است و با توجه به حرکت اقتصاد جهانی 
به سمت اقتصاد دانش بنیان، نیروی انس��انی باکیفیت مهم تری��ن عامل رقابتی هر کشور است. یکی از نشانه های اهمیت 
نیروی انس��انی کارآمد، طراحی سازوکار جذب نخبگان و متخصص��ان در کشور است. آموزش عالی به عنوان رکن اصلی 
تخصص پ��روری، وظیفه تأمین و تربیت نیروی کار ماهر م��ورد نیاز جامعه را بر عهده دارد )پیشگاهی فرد، 1388(. علم و 
نهاده��ای علمی را می توان دارای کارکردهایی همچون تغییر و تحول اجتماعی، تولید ثروت اقتصادی و توسعه انس��انی 
و سیاسی دانس��ت که از میان این نهادها دانشگاه بیشترین وظیفه را در این زمینه دارد )سهیل سرو و همکاران، 1395(. 
زنان نقش بس��یار حس��اس و تعیین کننده ای در فعالیت های اجتماعی دارند، آنان برای تس��ریع روند تغییر و توسعه پایدار 
جامعه، مسئولیت بسیار جدی و تعیین کننده ای بر عهده دارند. به همین دلیل کشورهایی که در مسیر توسعه سازنده قرار 
دارند، به این امر مهم پی برده اند که ضرورت ایجاد جامعه سالم در گرو وجود زنان فعال و مؤثر در جامعه است. آموزش 
زنان و مشارکت آنان نقش مهمی در توسعه کشور داش��ته، به گونه ای که حدود نیمی از جمعیت ش��اغالن را زنان تشکیل 

می دهند )آل عمران و همکاران، 1398(.
حضور رو به گس��ترش زنان در دانشگاه ها و گرایش دختران به ادامه تحصیل، آنها را در معرض فاکتورهای اجتماعی 
جدی��دی قرار می دهد و باعث می ش��ود که به دنبال ایجاد تعریفی نو از جایگاه خ��ود در جامعه و هویتی جدید برای خود 
باشند )کیانی و همکاران، 1397(. زنان در جامعه حرکت اساسی و حساسی را ایفا می کنند؛ همچنین نقش زنان در توسعه، 
مستقیمًا با هدف توسعه اجتماعی و اقتصادی بستگی دارد و از این رو در تحول همه جوامع انسانی، عاملی بنیادی محسوب 

می شود )آل عمران و همکاران، 2014(.

دانشگاه و زنان
ب��رای تأثیرگذاری زنان در توسعه کشور، آموزش عال��ی می تواند نقش مهمی ایفا کند )جوانمردی و همکاران،1397(. در 
ایران پس از پیروزی انقالب اسالمی در سال 1357 یک دانشگاه غیردولتی با نام »دانشگاه آزاد اسالمی« شکل گرفت. 
فک��ر ایج��اد یک دانشگاه جدید و مردمي با ماهیتي نو و هماهنگ با انقالب و متناسب با نیازهاي جامعه جوان و انقالبي 
ای��ران از همان ماه هاي اول پیروزي انقالب، در جلس��ات و گردهمایی های مختلف گروهي از مس��ئوالن و دانشگاهیان 
عالقه مند مطرح بود و روي آن بحث و مطالعه مي شد )جاسبی، 1370(. به لطف تأسیس دانشگاه آزاد اسالمی رشد قابل 
توجهی در بخش آموزش عالی اتفاق افتاد. افزایش تعداد رشته های تحصیلی، دانشجویان و بسیاری از شاخص های کمی 
دیگ��ر متأث��ر از آن است. این فرصت آم��وزش، به ویژه برای دختران و زنان فرصتی مهم به ش��مار می رفت )صحرائیان، 
1382(. زیرا بس��یاری از آنان به دلیل وجود بعد مس��افتی که مراکز آموزش عالی از محل سکونت آنها و خانواده هایشان 

داشت، امکان ادامه تحصیل نمی یافتند )درویشی و همکاران، 1389(. 
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در کش��ور ما زن��ان گرایش بیشتری به تحصیالت دانشگاه��ی پیدا کرده اند و تعداد قبولی آنه��ا در امتحانات ورودی 
دانشگاه ه��ا افزایش چشمگیری داش��ته است )جوانم��ردی و همکاران، 1397(. با توجه به سط��ح حضور زنان در جامعه، 
سط��ح اعتم��اد اجتماعی آنان تغییر می کند و این متغیر خود ورود زنان به اجتماع را تحت تأثیر قرار می دهد. بس��ترسازی 
فرصت های برابری جنسیتی، حضور در همه مقاطع تحصیلی را برای دختران افزایش داده است )کیانی و نجفی، 1397(.
 ام��ا سهم زنان ش��اغل به تحصیل در دانشگاه ها و مراکز آموزش عال��ی غیر دولتی به طرز معنی داری کمتر از مردان 
است. زنان 39/8 درصد از کل دانشجویان این مراکز را در این سال تشکیل می دادند )گزارش ملی آموزش عالی، تحقیقات 
و فناوری، 1391(. بررسی آمار دانشجویان زن در رش��ته های مختل��ف دانشگاهی در ایران نشان می دهد بیشترین تعداد 
دانشجویان زن ش��اغل در مراکز آموزش عالی دولتی کشور با 56/3 درصد )وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 1391( در 
گروه علوم انسانی قرار داشته اند. این در حالی است که مشاهدات تجربی نشان می دهد بازار کار برای این رشته ها بسیار 
ناکافی است. از سوی دیگر، تجمع زنان در گروه علوم پایه شامل رشته های ریاضی، فیزیک، شیمی و زیست شناسی نیز 
بیشتر شده است؛ به گونه ای که در سال تحصیلی 92- 91، 68/4 درصد از دانشجویان شاغل به تحصیل در این رشته ها 
در دانشگاه ه��ای دولت��ی را زنان تشکیل می داده اند )همان(. آمارهای س��ال 1394 نیز نشان می دهد سهم دختران از کل 
دانشجویان در رش��ته های علوم پزش��کی 53 درصد، در رشته های علوم انسانی 58 درصد و در گروه های علوم پایه به 69 
درصد رسیده است. با نگریستن به روند حضور زنان در رشته های تحصیلی مختلف در کشورهای توسعه یافته، درمی یابیم 
که اگرچه شاهد گسترش حضور زنان در همه جای دنیا در رشته های علوم انسانی هستیم، روند تجمع زنان در رشته های 
علوم پایه در ایران با روند جهانی مطابقت ندارد. در ادامه تعداد دانشجویان به تفکیک گروه تحصیلی و جنسیت در جدول )1( 
ارائه شده است )برگرفته شده از گروه پژوهش های آماری و فناوری اطالعات مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی(.

جدول )1( تعداد دانشجویان به تفکیک گروه تحصیلی و جنسیت در سال تحصیلی 93-94

گروه تحصیلی
دوره تحصیلی کاردانی تا دکتری

جمعمردزن

7159515454431261394علوم انسانی

11325252451165703علوم پایه

303138356866علوم پزشکی

187539495372682911فنی و مهندسی

8212573920156045کشاورزی و دامپزشکی

11045460937171391هنر

121235212319582444310جمع
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بر اساس آمار منتشر شده از وزارت علوم تحقیقات و فناوری در سال تحصیلی 95-94، میزان 58 درصد از دانشجویان 
در بخشی دولتی و 42 درصد در بخش غیر دولتی تحصیل می کنند که قسمت اعظم بخش غیر دولتی مربوط به دانشگاه 
آزاد اسالمی است. هم اکنون این دانشگاه با بیش از 400 شعبه در ایران در حال فعالیت است و لقب بزرگ ترین دانشگاه 
حضوری جهان را به خود اختصاص داده است. با تأسیس واحدهای دانشگاهی در بیشتر شهرهای ایران ازجمله شهرستان 
چابهار این امکان فراهم ش��ده است تا زنان و دختران در کنار خانواده های خود به تحصیالت ادامه دهند. اما تحصیل در 
آموزش عالی می تواند پیامدهایی متفاوت در ابعاد گوناگون آموزش��ی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی داش��ته باشد. در این 
پژوهش، پیامدهای تأسیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد چابهار در ابعاد آموزشی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی زنان مورد 

بحث و بررسی قرار می گیرد.

ابعاد آموزشی دانشگاه و زنان 
آم��وزش زن��ان از مهم ترین گام ها در مس��یر تحق��ق توسعه همه جانبه و پر کردن ش��کاف هاي عمی��ق موجود در میان 
کشورهاي فقیر و غني کنوني است. این امر در جهان پذیرفته شده است که آموزش نیروي انساني، از مقرون به صرفه ترین 
سرمایه گذاری ها است که آثار مثبت آن بس��یار سریع گس��ترش مي یابد. این آموزش ها باید زنان را براي پذیرش و ایفاي 
نقش هاي متناسب با ظرفیت ها و ارزش های حاکم بر جوامع آماده سازد. آموزش ابزار اصلي توسعه اجتماعي است. بدون 
آم��وزش مناس��ب آن هم در حد کمي و کیفي، امکان مبارزه رضایت بخش ب��ا مشکالت عمده بشري چون فقر، ناداني و 
بیماري وجود ندارد. آموزش، نظام ارزش��ي الزم را براي حرکت به سوي هدف های توسعه ملي و حفظ و ترویج فرهنگ 
قومي کشور فراهم مي کند و افزون بر فواید مس��تقیم اجتماعی، باعث می ش��ود افراد تحصیل کرده به دلیل سطح فرهنگ 
اجتماع��ی، هزینه های کمت��ری ازلحاظ جرم، اعتیاد، طالق، هزینه های دادرسی و دستگ��اه قضایی به جامعه وارد کنند و 
در صحنه های اجتماعی مشارکت بیشتری داش��ته باش��ند )باالزاده، 1385(. سیاست های مرتبط ب��ا توسعه پایدار، دارای 
طی��ف وسیعی از اجرای سیاست های اقتص��ادی، اجتماعی ازجمله سیاست های معطوف ب��ه ارتقای مهارت های فردی و 
تخصصی متمرکز بر توسعه ظرفیت های اشتغال زایی است که این امر فقط از راه آموزش دانشگاهی افراد محقق می شود 

)سپهردوست و همکاران، 1397(.
عمومیت یافتن امر آموزش به عنوان یک نیاز و ضرورت برای تمامی انسان ها طبق ارزش های انسانی و الهی، اگرچه 
جنسیت بردار نیست اما در طول تاریخ، غالبًا نسبت به آن با نگاه جنسیتی برخورد شده و زنان در بیشتر جوامع، از حداقل 
بهره مندی آموزش برخوردار بوده اند. این در حالی است که آموزش زنان نه تنها نقش مهمی در توسعه انس��انی دارد، بلکه 
توسعه جنس��یتی را نیز بهبود می بخشد )موسوی خامنه و همک��اران، 1389(. برخی از صاحب نظران معتقدند که آموزش 
زن��ان و افزای��ش مشارکت آنها در آم��وزش عالی، از حیث سیاسی، می تواند به افزای��ش دسترسی زنان به مجاری قدرت 
و اقت��دار منجر ش��ود و در نظام های سیاسی ملی، آنان را از قدرت قاب��ل توجهی برخوردار کند )ودادهیر، 1388(. بنابراین 
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تجهی��ز زنان به آموزش، به عنوان مقوله ای مهم و اثرگ��ذار است که توانایی ایجاد تغییرات مختلف در الیه های گوناگون 
ساختارهای اجتماعی را خواهد داش��ت. ش��واهد و بررسی ها نشان می دهد که در دهه های پس از انقالب اسالمی ایران، 
حضور و مشارکت زنان در عرصه علم و فناوری و به ویژه در بخش آموزش عالی در مقایسه با گذشته چشمگیر بوده است 
)پازارگادی، 1391(. به گونه ای که میزان اشتغال در زنان با تحصیالت عالي، 4 برابر زنان داراي تحصیالت متوسطه و 13 
برابر زنان بي سواد بوده است و همچنین 21/4 درصد زنان لیس��انس و 69/2 درصد زنان فوق لیس��انس شاغل هستند. به 
بیان دیگر، هر چه زنان از سطح دانش بیشتري برخوردار شوند، مشارکت اقتصادي آنها بیشتر خواهد شد )سیدی، 1387، 

به نقل از خرمایی و همکاران، 1390(. 
صادق��ی فس��ایی و خادمی )1395( پژوهش های مرتبط با آموزش زنان در ای��ران را بررسی کرده اند. آنها دریافتند که 
در دهه 50 و 60 پژوهش های مرتبط با آموزش زنان تقریبٌا از یک میزان حجم مساوی برخوردارند. به نظر پژوهشگران 
حج��م ک��م پژوهش ها در این دو دهه، به علت اقتضائات خاص کشور در ش��کل گیری انقالب و بحران های پس از آن و 
نیز شروع تازه تحوالت بنیادین نسبت به حضور زنان در عرصه اجتماعی توسط امام خمینی، امری طبیعی باشد و خاص 
حوزه آموزش زنان نبوده و دیگر حوزه ها را نیز شامل شده است )گرچه اگر همین میزان، با دوران پیش از انقالب مقایسه 
می ش��د، چه بس��ا در نس��بت باالیی قرار داش��ت(. در دهه70، به علت وجود ثبات در کشور و حرکت در مسیر نظام سازی، 
عرصه علمی و دانش با رش��د تولیدات پژوهشی نس��بت به دو دهه گذشته مواجه است. اما اوج این رشد و بیشترین حجم 
پژوهش ها در دهه 80 است، که علت این امر را می توان، در ضرورت درک اهمیت مس��ئله آموزش برای زنان در جهت 
ورود ب��ه عرصه ه��ای اجتماعی قلم��داد کرد. چراکه در محتوای تولید ش��ده در این دهه، جهت گیری مس��ئله آموزش بر 
مدارهایی مانند اش��تغال زنان و غیره دیده می ش��ود که این مس��ئله با افول حجم پژوهشی در دهه 90 در نس��بت با دهه 
گذش��ته بیشتر نمایان می ش��ود. از دهه 80 به بعد مس��ئله آموزش زنان در فضای پژوهشی کشور، با تمرکز بیشتری به 
عرصه های دیگری مانند اشتغال و مشارکت سیاسی و اجتماعی منتقل می شود. فراوانی و درصد پژوهش های انجام گرفته 

در جدول های زیر آورده شده است.

جدول )2( فراوانی پژوهش های حوزه زنان به تفکیک دهه های بعد از انقالب

درصدفراوانیدهه
504%4
605%5
7017%18
8055%57
9015%16
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جدول )3( قالب پژوهش های حوزه آموزش زنان از 57 تا 94

درصدفراوانینوع

12%12پایان نامه

41%39کتاب

45%43مقاله

2%2طرح پژوهشی

ابعاد اقتصادی دانشگاه و زنان
هزینه کردن برای دانشگاه ها تنها به منظور کس��ب مدرک نیس��ت بلکه آموزش عالی پایه اصلی اقتصاد ملی است و معیار 
مهمی برای موفقیت و آینده شغلی در زندگی هر فردی است. بخش آموزش عالی بخش پراشتها و پرهزینه جامعه است. 
به موازات آن هم اکنون آموزش عالی بیش از هر زمان دیگری محرک رش��د اقتصادی کشورهاست و به همان میزان در 
ب��رآورده ک��ردن آرمان های اقشار مختلف جامعه و به ویژه زنان و سهیم ک��ردن آنان در فرصت های اقتصادی و اجتماعی 
اهمی��ت دارد؛ چراک��ه برآورده کردن این آرمان ها برای پیشبرد هدف های سیاسی و تحکیم روابط اجتماعی برای دولت ها 
از اهمیت زیادی برخوردار است. دیدگاه سرمایه انسانی که از سوی تئودور شولتز و گری بکر به رشته تحریر درآمد ما را 
متوجه این حقیقت می کند که دستیابی به میراث باالی توسعه یافتگی در کشورهای پیشرفته مرهون آموزش و به خصوص 

ارائه آموزش عالی است )ملکی نیا، 1395(. 
 افزایش سطوح آموزش��ی زنان ظرفیت تولیدی کل اقتصاد را باال برده و درنهایت به توسعه و رش��د اقتصادی منجر 
می شود. به عبارت دیگر، آموزش عالی زنان هم از جنبه عمومی و هم از جنبه خصوصی مزایای بسیاری را به ثمر می آورد. 
از جنبه منافع ش��خصی و خصوصی می توان به کس��ب موقعیت های ش��غلی بهتر، دستمزد باالتر و توانایی بیشتر برای 
پس انداز و سرمایه گذاری اشاره کرد که این منافع خود موجب باال بردن کیفیت زندگی و سالمتی فرد و فرزندان می شود. 
از جنبه عمومی در یک اقتصاد دانش محور، آموزش عالی زنان در ایجاد جامعه ای که ازلحاظ تکنولوژیکی پیشرفته باش��د 
کمک شایانی می کند و افراد برخوردار از این نوع آموزش نیز در به کارگیری از فناوری های جدید عملکرد بهتری خواهند 
داش��ت )رمزی و همکاران1، 2016(. آموزش دختران و زنان مؤثرترین روش کاهش فقر به ش��مار می رود )دربی ش��ایر2، 

2002، به نقل از فنی3، 1387؛ ملکی نیا، 1395(.
ب��ر اساس بررس��ی پژوهشکده آمار ایران در سال 1394، حدود 34 درصد از اف��راد دانش آموخته آموزش عالی از نظر 

1. . Razmi et al.
2. . Derby Shire
3. . Mamsen
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اقتصادی غیرفعال هستند. 71 درصد از افراد دانش آموخته عالی غیرفعال را زنان و 29 درصد را مردان تشکیل می دهند. 
32 درص��د از این افراد دارای مدرک کاردانی، 62 درصد دارای مدرک کارش��ناسی و 6 درصد دارای مدرک کارش��ناسی 
ارش��د و باالتر هس��تند. با استفاده از این نتایج می توان گفت از 7 میلیون دانش آموخته عالی که از آمارگیری نیروی کار 
سال 1394 برآورد شده است حدود 4/2 میلیون نفر از نظر اقتصادی غیرفعال هستند که از این تعداد 7/1 میلیون نفر به 
زنان و 700  هزار نفر به مردان اختصاص دارد. همچنین برآورد فارغ التحصیالن غیر فعال در مقاطع کاردانی، کارش��ناسی 
و کارشناسی ارشد و باالتر به ترتیب 750 هزار، 5/1 میلیون نفر و 150 هزار نفر است. همچنین گزارش مرکز آمار ایران 
در به��ار 1394، میزان مشارکت اقتص��ادی مردان و زنان را به ترتیب 20 میلیون و چهار میلیون و 290 هزار نفر گزارش 
شده است؛ آماری که مبنای محاسبه آن، جمعیت 10 سال به باالست. باالترین تراکم اشتغال زنان نیز در بخش خدمات 
اس��ت. به نحوی که طبق نتای��ج طرح آمارگیری از نیروی کار در بهار 1394، فاصله ای حدود 26 درصدی بین اش��تغال 
زن��ان در بخ��ش خدمات و صنعت به چشم می خورد. طبق آمار بهار 1394 تنها حدود 24درصد از اش��تغال بخش صنعت 
ب��ه زن��ان اختصاص دارد. همچنین طبق نتایج این ط��رح 11/8 درصد از جمعیت فعال، بیک��ار بوده اند و نرخ بیکاری در 
بین زنان نس��بت به مردان و در نقاط ش��هری نس��بت به نقاط روستایي بیشتر بوده است. با توجه به نتایج پژوهش های 
اجرا ش��ده، می توان دریافت که میانگین حضور زنان در بازار کار ایران از میانگین بس��یار پایین تر است )کشاورز، 1394(. 
آم��وزش زن��ان از دیدگاه نهاد زنان ملل متحد، برقراری ارتباط می��ان موضوع آموزش مادران و حمایت از حقوق کودکان 
اس��ت. طبق آماره��ای نهاد زنان ملل متحد، زنانی که از سواد برخوردارند، 52 درص��د بیش از زنان بی سواد می توانند در 
حفظ جان کودکان زیر پنج سال خود اقدام کنند )سلگی و همکاران، 1398(. مطالعه ای که به سفارش کریس��تین الگارد 
رئیس صندوق بین المللی پول انجام گرفته و از سوی این سازمان منتشر شده است، نشان می دهد »مبارزه با نابرابری در 
اشتغال زنان و مردان به رشد اقتصادی کمک می کند، از فقر می کاهد و صندوق های بازنشستگی را از ورشکستگی رهایی 
می بخشد« )صندوق بین المللی پول، 2015(. بر اساس منشور سازمان ملل متحد در 2008، همه دولت ها موظف هستند تا 
2015 اواًل زمینه آموزش عمومی همه زنان را فراهم کنند و ثانیًا در راستای افزایش توانمندسازی آنان و تساوی جنسیتی 
گ��ام بردارن��د )عباس زاده، 1394(. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در گزارش��ی درباره اقدامات خود برای برابری زن 
و م��رد در آم��وزش، کار و کارآفرینی در کشورهای عضو، در س��ال 2011 پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت برابری زن و 
مرد در آموزش و اشتغال در کشورهای عضو و کشورهای در حال توسعه ارائه داده است که به نظر می رسد برخی از آن 

می تواند برای جامعه ایران نیز مفید باشد. این پیشنهادها و راه حل ها عبارت اند از: 
1. بازبینی برنامه های درسی و سیاست های آموزشی برای اجتناب از انتقال کلیشه های مبتنی بر جنس؛

2. تشویق دختران در رشته های علوم دقیقه، تکنولوژی، ریاضی و مهندسی؛ 
3. ایجاد تعادل میان بدنه مدرسان به معنای حضور بیشتر مدرسان زن؛ 
4. قرار دادن زنان در مشاغلی که عمومًا از سوی مردان اداره می شوند؛ 
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5. بهبود کیفیت آموزش و ارتقای مدیریت مؤثر منابع برای بهبود نتایج تحصیلی دختران و پسران.
ابعاد فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 

امروزه مهم ترین نقش و حس��اسیت نظام آموزش عالی و دانشگاه ها، فرهنگ سازی در جوامع است. دست یابی به توسعه 
جام��ع و پایدار جامعه اسالمی، ایجاد زمینه برای تمدن س��ازی آرمانی و مطلوب اسالمی � ایرانی، ذوب نشدن در ساخت 
رواب��ط موج��ود تمّدن غربی و حضور فعال در پی ریزی مهندسی ارتباط��ات فرهنگی دنیای امروز و مقابله در برابر هجمه 
فرهنگ��ی استعم��ار مدرن از دیگر تأثی��رات نظام آموزش عالی در جامعه ما به ش��مار می آید )حس��ینی، 1385(. یکی از 
ش��اخصه های کشوره��ای در حال توسعه مس��ئله »فرهنگ« و به وی��ژه نقش نظام آموزش عال��ی در آن است. فرهنگ، 
می��زان و سط��ح ارتقای آن، معیاری برای توسعه یافتگی به حس��اب می آید و در این زمینه، نظ��ام آموزش عالی و به ویژه 
دانشگاه آزاد اسالمی از ارکان مهم فرهنگ ساز به شمار می رود. تجربه چهار قرن توسعه با الگوهاي مختلف، اندیشمندان 
و پژوهشگ��ران ح��وزه فرهنگ را به این نتیجه رسانده است که توسعه در سرمای��ه، تکنولوژي، سطح صادرات و درآمد و 
صنعت خالصه نمی شود؛ بلکه مهم ترین رکن توسعه مردم هر کشور، فرهنگ، سطح آموزش، نوع نگرش به نظام آموزش 

عالي، برنامه هاي آموزشي و عالقه به پیشرفت و خالقیت است )کاوسي و سیفي، 1387(. 
از دیگ��ر ابعاد مورد بررسی تمرکز روی بعد اجتماعی است. اجتماعی ش��دن فراگردی است که به واسطه آن، هر فرد، 
دانش و مهارت های اجتماعی الزم برای مشارکت مؤثر و فعال در زندگی گروهی و اجتماعی را کسب می کند. مجموعه 
ای��ن ارزش ها، هنجارها، نگرش ها، دانش ها و مهارت ها فرد می توان��د با گروه ها و افراد جامعه روابط و کنش های متقابل 
داش��ته باش��د. زن با روحیه متکی بر هویت اولیه به عنوان نوعی هویت مطلوب با ورود ب��ه دانشگاه به زنی باروحیه های 
متجددانه تبدیل می شود و در ساختار فرهنگی ایرانی، مدرنیته ممنوعه رخ می دهد، مادران و همسران سنتی از نقش های 
خود خارج می ش��وند، آنها به زنان جدیدی تبدیل ش��ده اند که اولویتشان تحقق خویشتن به ش��یوه ای خالقانه و مبتنی بر 

اراده فردی است )رحمانی و طیبی نیا، 1397(.
با تأسیس واحدهای دانشگاهی در بیشتر شهرهای ایران ازجمله شهرستان چابهار این امکان فراهم شده است که زنان 
و دخت��ران در کن��ار خانواده های خویش به تحصیالت خود ادامه دهند. ام��ا تحصیل در آموزش عالی می تواند پیامدهایی 

متفاوت در ابعاد گوناگون آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی داشته باشد که در این تحقیق بدان اشاره شده است.
بنابراین هدف از اجرای این پژوهش، بررسی این موضوع است که آیا تأسیس دانشگاه آزاد چابهار در ابعاد آموزش��ی، 

فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی زنان تأثیر داشته است یا خیر؟

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع هدف، کاربردی و به لحاظ روش گردآوری اطالعات توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری 
شامل همه دانشجویان دختر مقطع کاردانی و کارشناسی در ترم های آخر و ماقبل آخر در سال تحصیلی 99-98 در تمامی 
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رشته ها به تعداد 1400 نفر است. نمونه آماری این پژوهش با توجه به جدول مورگان 302 نفر به صورت تصادفی طبقه ای 
انتخاب شد. برای گرد آوری داده ها و اطالعات مورد نیاز از پرسشنامه محقق  ساخته استفاده شد. این پرسشنامه بر اساس 

مقیاس لیکرت نمره دهی شده و مقیاس پاسخگویی آن )خیلی کم 1، تا خیلی زیاد 5( بوده است. 
برای تعیین روایی آزمون، پرسشنامه مذکور بین چند آزمودنی  و تنی چند از استادان، توزیع و از آنان خواسته ش��د تا 
نظ��رات خود را در خصوص تمامی جنبه های موض��وع، استحکام پرسش ها و رابطه منطقی میان آنها و همچنین مناسب 
بودن طراحی پرسش ها بیان کنند. درنهایت با استفاده از تمامی گام های قبل پرسشنامه نهایی تهیه و تنظیم ش��د. برای 
محاسبه ضریب قابلیت اعتماد ابزار اندازه گیری از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده ش��ده است. پایایی این پرسشنامه 

با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 0.86 به دست آمد.

یافته های پژوهش
از میان پرسشنامه های توزیع ش��ده تعداد 281 پرسشنامه گرد آوری ش��د. از نظر وضعیت تأهل میان این پاسخگویان تعداد 
180 نفر )64.1 درصد( مجرد و تعداد 101 نفر )35.9 درصد( متأهل بودند. از نظر مدرک تحصیلی 95 نفر )33.8 درصد( 
دارای م��درک کاردانی، 68 نفر )24.2 درصد( دارای مدرک کارش��ناسی پیوست��ه و 118 نفر )42.0 درصد( دارای مدرک 
کارش��ناسی ناپیوسته بودند. از نظر وضعیت ش��غلی 35 نفر )12.5 درصد( داری شغل دولتی، 62 نفر )22.1 درصد( دارای 

شغل غیر دولتی و تعداد 184 نفر )65.4 درصد( بیکار بوده اند.

جدول )4( میانگین و انحراف معیار پاسخگویان در متغیرهای تأثیرگذار دانشگاه آزاد بر امور زنان

انحراف معیارمیانگینمتغیر

14.132.84امور آموزشی

12.893.49امور اقتصادی

13.943.55امور فرهنگی

13.552.74امور اجتماعی

 
جدول )5( نتایج فرض نرمال بودن آزمون

آزمون امور زنان

کولموگروف- اسمیرنف 2/56
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سطح معنی داری 0/00

آزمون ناپارامتری کولموگروف- اسمیرنف برای تعیین نرمال بودن امور زنان اجرا شد. در جدول )5( نتایج این آزمون 
.)Z=2/56 و sig=0/00( حاکی از نرمال بودن داده ها در این متغیر مورد مطالعه بود

فرضی��ه اول ای��ن پژوهش، بررس��ی تأثیر فعالیت های دانشگ��اه آزاد اسالمی واحد چابهار بر امور آموزش��ی زنان این 
شهرستان است که نتایج در جدول )6( ارائه شده است.

جدول )6( آزمون t برای تفاوت معنی داری تأثیرگذاری دانشگاه آزاد بر امور آموزشی زنان

متغیر
test value= 12

تفاوت میانگینسطح معنی داریدرجه آزادیtمقدار 

12.602800.0002.13امور آموزشی

همان طور که در جدول )6( دیده می ش��ود مقدار 12t/60= با درجه آزادی 280 و سطح معنی داری )0/000( به دست 
آم��ده کوچک ت��ر از 0.05 است که نشان می دهد درصد خطا کمتر از 0/05 اس��ت. بنابراین با سطح اطمینان 0/95درصد 
می توان گفت که فعالیت های دانشگاه آزاد اسالمی واحد چابهار تأثیر معنی داری بر امور آموزش��ی زنان این ش��هرستان 

داشته است.
فرضیه دوم: فعالیت های دانشگاه آزاد اسالمی واحد چابهار تأثیر معنی داری بر امور اقتصادی زنان این شهرستان داشته 

است که نتایج آن به شرح جدول )7( است.

جدول )7( آزمون t برای تفاوت معنی داری تأثیرگذاری دانشگاه آزاد بر امور اقتصادی زنان

متغیر
test value= 12

تفاوت میانگینسطح معنی داریدرجه آزادیtمقدار 

4/282800/0000/89امور اقتصادی

مطاب��ق ج��دول )7( مق��دار 4t/28= با درج��ه آزادی 280 و سطح معنی داری )00/000( به دس��ت آمده کوچک تر از 
0.05 اس��ت ک��ه نشان می دهد درصد خطا کمتر از 0/05 است. بنابراین ب��ا سطح اطمینان 0/95درصد می توان گفت که 

فعالیت های دانشگاه آزاد اسالمی واحد چابهار تأثیر معنی داری بر امور اقتصادی زنان این شهرستان داشته است.
فرضیه سوم: فعالیت های دانشگاه آزاد اسالمی واحد چابهار تأثیر معنی داری بر امور فرهنگی زنان این شهرستان داشته 
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است که نتایج آن به شرح جدول )8( است.
جدول )8( آزمونt  برای تفاوت معنی داری تأثیرگذاری دانشگاه آزاد بر امور فرهنگی زنان

متغیر
test value= 12

تفاوت میانگینسطح معنی داریدرجه آزادیtمقدار 

9/162800/0001.94امور فرهنگی

مطاب��ق ج��دول )8( مقدار 9t/16= با درج��ه آزادی 280 و سطح معن��ی داری )0/000( به دست آم��ده کوچک تر از 
0.05 اس��ت ک��ه نشان می دهد درصد خطا کمتر از 0/05 است. بنابراین ب��ا سطح اطمینان 0/95درصد می توان گفت که 

فعالیت های دانشگاه آزاد اسالمی واحد چابهار تأثیر معنی داری بر امور فرهنگی زنان این شهرستان داشته است.
فرضی��ه چهارم: فعالیت های دانشگاه آزاد اسالمی واحد چابهار تأثیر معنی داری بر امور اجتماعی زنان این ش��هرستان 

داشته است که نتایج آن به شرح جدول )9( است.

جدول )9( آزمونt  برای تفاوت معنی داری تأثیرگذاری دانشگاه آزاد بر امور اجتماعی زنان

متغیر
test value= 12

تفاوت میانگینسطح معنی داریدرجه آزادیtمقدار 

9/462800/0001/55امور اجتماعی

مطاب��ق ج��دول )9( مقدار 4t/28= با درج��ه آزادی 280 و سطح معن��ی داری )0/000( به دست آم��ده کوچک تر از 
0.05 اس��ت که نشان می دهد درصد خطا کمتر از 0/05 اس��ت. بنابراین با سطح اطمینان 0/95 درصد می توان گفت که 

فعالیت های دانشگاه آزاد اسالمی واحد چابهار تأثیر معنی داری بر امور اجتماعی زنان این شهرستان داشته است.
فرضی��ه پنج��م مربوط به تفاوت سه��م فعالیت های دانشگ��اه آزاد اسالمی واحد چابهار در امور آموزش��ی، اقتصادی، 

فرهنگی و اجتماعی بانوان است که نتایج آن در جدول های زیر ارائه شده است.

جدول )10( رتبه بندی عوامل تأثیرگذار تأسیس دانشگاه آزاد بر امور زنان این شهرستان
میانگین رتبهمتغیرهای امور زنانردیف

2/74امور آموزشی1

2/21امور اقتصادی2

2/58امور فرهنگی
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2/47امور اجتماعی

جدول )11( آزمون فریدمن

سطح معنی داریدرجه آزادیکلآزمون خی دو

27/7328110/000

نتایج به دست آمده از جدول )10( نشان دهنده آن است که میانگین رتبه محاسبه ش��ده برای امور آموزش��ی برابر با 
2.74، ام��ور اقتصادی 2.21، امور فرهنگی، 2.58 و امور اجتماع��ی 2.47 است. همچنین نتایج جدول )11( مقدار آزمون 
خی دو 27.73 و سطح معنی داری مطلوب برآورده شده است )S=0.000(؛ بدین معنی که سهم فعالیت های دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد چابهار در امور آموزشی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بانوان متفاوت است و امور آموزشی باالترین سهم 

و امور اقتصادی پایین ترین سهم را داشته است.

نتیجه گیری
نتایج این پژوهش نشان می دهد که فعالیت های دانشگاه آزاد اسالمی واحد چابهار تأثیر معنی داری بر امور آموزشی زنان 
این ش��هرستان داشته است. نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش های جوانمردی و همکاران )1397(، خرمایی و همکاران 
)1390(، عزیزخانی )1390(، رودگرنژاد و همکاران )1390(، تدین و همکاران )1386(، حس��ن زاده )1385(، و صحرائیان 
)1382( همسو و هماهنگ است. افزایش روزافزون تحصیالت، اشتغال زنان، مشارکت اجتماعی اقتصادی و حتی سیاسی 

زنان را دگرگون ساخته است )کیانی و همکاران، 1397(.
بر این اساس، سرمایه گذاری در امر آموزش دختران و زنان سرمایه گذاری مفید و حتی مهم تر از سرمایه گذاری در امر 
م��ردان اس��ت زیرا آموزش یک زن برابر آموزش یک خانواده است )غیاث��ی، 1379(. جایگاه زنان در جامعه تغییر کرده و 
عرصه های حضور زنان در جامعه گسترش یافته است. یکی از عرصه هایی که در جامعه حضور زنان در آن بسیار پررنگ تر 
از گذش��ته ش��ده است دانشگاه ها و مراکز علمی است و به زعم صاحب نظران مسائل توسعه، دوام و استمرار توسعه پایدار 
در هر جامعه به مشارکت همه افراد و آحاد آن جامعه مخصوصًا قشر تحصیل کرده دانشگاهی و روشنفکران بستگی دارد 

)کیانی و همکاران، 1397(.
دانشگ��اه آزاداسالمی، نقشي مؤثر در افزایش دانشجویان کشور به ویژه دانشجویان دختر داش��ته و توانس��ته است در 
محورهای��ي چون گس��ترش فرهنگ عموم��ي، توسعه علوم و فنون و ترویج اخالق و رواب��ط اجتماعي بیشترین موفقیت 
را کس��ب کند )خرمایی و همکاران، 1390(. بررسی هایی که تاکنون انجام گرفته وجود همبس��تگي منطقي بین آموزش 
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و درج��ه تحصی��الت را نشان می دهد )امین زاده، 1385(. به علت تعصبات قومی ب��اال در امر آموزش در دختران بلوچ1 و 
همچنین فاصله سایر دانشگاه ها از این ش��هرستان تا پیش از تأسیس دانشگاه آزاد اسالمی چابهار، میزان باسوادان دختر 
در این شهرستان بسیار پایین بود، اما پس از تأسیس دانشگاه آزاد بر میزان سواد دختران افزوده شده و این امر در تعداد 

دانشجویان دختر و استخدام آنها در سال های اخیر به خوبی نمایان است.
در بررس��ی فعالیت ه��ای دانشگاه آزاد اسالمی واحد چابهار ب��ر امور اقتصادی زنان، نتایج نش��ان داد که فعالیت های 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد چابهار تأثیر معنی داری بر امور اقتصادی زنان این ش��هرستان داش��ته است. این نتایج با نتایج 
پژوهش ه��ای آل عمران و همک��اران )1398(، جوانمردی و همکاران )1397(، رودگرنژاد و همکاران )1390(، عزیزخانی 
)1390(، امین جعف��ری )1390(، ظفری و همکاران )1390(، درویشی و همکاران )1389(، سالحورزی )1389(، موحدی 
و همک��اران )1388(، تدی��ن و همکاران )1386(، حس��ن زاده )1385( و صحرائیان )1382( همس��و و هماهنگ است. به 
باور برخي پژوهشگران، آموزش دختران به احتمال قوي پرمنفعت ترین سرمایه گذاری در کشورهاي در حال توسعه است. 
آموزش بانوان به انحاي مختلف به رشد اقتصادي یاري می رساند )احمدي و همکاران، 1388(. سرمایه گذاری در آموزش 
عالی زنان منبع مهمی برای تشکیل سرمایه انسانی محسوب شده و در رشد اقتصادی کشور عامل مهمی به شمار می آید 
)آل عم��ران و همکاران، 1398(. می ت��وان گفت که دانشگاه با تربیت زنان و افزای��ش مهارت های تخصصی آنها باعث 

اشتغال زنان در جامه می شود و درنتیجه اشتغال پایدار باعث تولید اقتصادی می شود.
البته حضور زنان در اقتصاد آثار و پیامدهایی دارد که یگانه فینی )1393( به آنها با عنوان پیامدهای مثبت و پیامدهای 
منفی اش��اره کرده است: پیامدهاي مثبت ش��امل کمک به اقتصاد خانواده و اقتصاد ملي؛ استقالل مالي و افزایش عزت 
نف��س؛ افزای��ش بینش اجتماعي و روحی��ه اعتمادبه نفس و استقالل فکري و روحي زنان؛ ارتق��اي پایگاه حقوقي و حفظ 
منزلت زن و توسعه نیروي انساني و پیامدهاي منفی آن شامل کاهش حضور زن در خانه و سست شدن کانون خانواده، 

کم شدن میل به فرزند داشتن و تغییر در ویژگي زنانه، تغییر در شیوه مدیریت می شود. 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد چابهار در دستیابی زنان به بازار اش��تغال، ایجاد ش��رایط کاریابی و کسب درآمد بیشتر و در 
ایجاد تنوع شغلی نقش بسزایی داشته است. افزایش درآمد زنان به طور مستقیم به اقتصاد خانواده کمک می کند. دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد چابهار می تواند زمینه ایجاد اشتغال تعداد زیادی از افراد ازجمله زنان را فراهم سازد و اشتغال این زنان 
نقش مهمی در معیشت خانواده می تواند داش��ته باش��د. تصدی مشاغل دولتی توسط زنان بومی خصوصًا شغل معلمی در 

این چند سال اخیر مؤید این مطلب است.
دیگ��ر نتای��ج این پژوهش نشان می دهد ک��ه فعالیت های دانشگاه آزاد اسالمی واحد چابه��ار تأثیر معنی داری بر امور 
فرهنگی زنان این ش��هرستان داش��ته است. ای��ن نتایج با نتایج پژوهش های جوانمردی و همک��اران )1397(، خرمایی و 
همک��اران )1390(، عزیزخان��ی )1390(، رودگرنژاد و همکاران )1390(، موحدی و همک��اران )1388(، تدین و همکاران 

1. بیشتر دانشجویان شهرستان چابهار به علت بومی بودن دارای قومیت بلوچ هستند.
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)1386(، ولی زاده )1385(، حسن زاده )1385( و صحرائیان )1382( همسو و هماهنگ است. نقش و جایگاه آموزش عالي 
در توسعه فرهنگي نقشي اساسي و پررنگ است که بر کس��ي پوش��یده نیس��ت و باید با تقویت این نقش تالش کرد تا با 
گس��ترش آموزش عالي، بسترهاي مناسب برای توسعه فرهنگي مناسب فراهم آید. همچنین ضمن حفظ کیفیت آموزش 
از طری��ق ارتباط دادن ش��اخص هاي توسعه فرهنگي با آم��وزش عالي تالش کرد تا در مجموعه آم��وزش عالي تولید و 
بومی سازی الزم صورت پذیرد تا بتوانیم به نتایج مطلوب در مسیر توسعه دست پیدا کنیم. با توجه به تجاری بودن شهر 
چابهار، مهاجرت از سایر شهرهای ایران به شهر چابهار آغاز شده است و با ورود افراد بومی و اسکان آنها در شهر چابهار 
و همچنین تحصیل آنها در دانشگاه آزادشهر چابهار این امر باعث تبادل فرهنگی بین افراد بومی و غیر بومی شده است 

و سطح فرهنگی افراد می تواند در این زمینه رشد داشته باشد.
در ام��ور اجتماعی نیز فعالیت های دانشگاه آزاد اسالمی واحد چابهار تأثیر معنی داری بر زنان این ش��هرستان داش��ته 
است. این نتایج با نتایج پژوهش های جوانمردی و همکاران )1397(، رودگرنژاد و همکاران )1390(، موحدی و همکاران 

)1388(، تدین و همکاران )1386(، ولی زاده )1385(، حسن زاده )1385( و صحرائیان )1382( همسو و هماهنگ بود.
نه��اد آموزش عالي در یک کشور عرصه پرورش نخبگان علم��ي در حیطه های مختلف، رهبران اجتماعي، سیاسي و 
متخصصان و مدیران آن جامعه است. افزایش تقاضاي بانوان براي دستیابي به آموزش عالي و رشد میزان حضور آنان در 
آن، از یک سو ناشي از این نگرش درست و واقع بینانه است و از سوي دیگر، موجب طرح مطالبات تازه آنها براي حضور 
گس��ترده تر و مشارکت بیشتر در سطوح مدیریت و رهبري جامعه است )وزارت علوم تحقیقات و فناوری، 1392(. حضور 
بانوان در مدرسه ها، دانشگاه ها و مراکز مختلف آموزش به آنها فرصت مي دهد تا بخشي از مهارت هاي زندگي را فراگیرند 
و از هم��ه مهم ت��ر تجربه حضور در عرصه هاي عملي نهادهاي اجتماعي مدرن را به دست آورند و از این منظر در جوامع 
توسعه نیافت��ه یا در حال توسعه اي همانند ایران -که با فقر سرمایه هاي انس��اني و پدیده فرار مغزها مواجه است – بانوان 
حتي مي توانند نیروي ش��تاب دهنده توسعه محسوب ش��وند )ایمانی، 1381(. با تأسیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد چابهار 
و افزایش ثبت نام های دانشجویی دختران و به تبع فارغ التحصیل شدن آنها، این امر در امور اجتماعی زنان تأثیر بسزایی 
بر جای می گذارد. زنان تحصیالت در دانشگاه ها را مس��یر مؤثری برای کس��ب موقعیت اجتماعی بهتر در جامعه و ارتقای 
پایگ��اه اجتماع��ی خود می دانند. به نظر می رسد زنان به دلیل محدودیت هایی که در گذش��ته با آن مواجه بوده اند، امروزه 
تالش می کنند تا با کس��ب مدارج دانشگاهی پایگاه اجتماعی خود را در جامعه ارتقا بخشند و به عنوان ش��هروندی فعال و 
مورد پذیرش در جامعه قلمداد شوند. یافته های زوفیا دچ )1988( و قانعی راد )1385( این یافته ها را تأیید می کند. وی در 
پژوهش خود به این نتیجه رسیده است که افزایش حضور زنان در دانشگاه ها بیشتر در رشته ها یا دوره های عمومی است 

که سبب تحرک اجتماعی و شغلی آنان در جامعه می شود.
از دیگ��ر نتایج این پژوه��ش، متفاوت بودن سهم فعالیت ه��ای دانشگاه آزاد اسالمی واحد چابهار در امور آموزش��ی، 
اقتصادی اجتماعی و فرهنگی بانوان است که نشان از تأثیرگذاری بیشتر فعالیت های آموزش��ی نس��بت به سایر فعالیت ها 
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است. خرمایی و همکاران )1390(، رودگرنژاد و همکاران )1390( و حس��ن زاده )1385( نیز در پژوهش های به رتبه بندی 
عوام��ل تأثیرگذار ب��ر امور زنان پرداختند. خرمایی و همکاران نشان دادند که از نظر زنان، ره آوردهای آموزش��ی دانشگاه 
بی��ش از ره آوردهای فرهنگی آن بوده است. همچنین رودگرنژاد و همکاران نشان دادند که در هر چهار متغیر اصلي امور 
آموزش��ي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي، اتفاق نظر هس��ت که دانشگاه آزاد، تأثیر مثبتي بر وضعیت زنان گذاشته است. 
تأثیر این عوامل به ترتیب اهمیت عامل اجتماعي، آموزش��ي، اقتصادي و فرهنگي بوده است. حس��ن زاده در پژوهش خود 
دریافت که آموزش عالی و دانشگاه در پیشرفت اقتصادی، آموزشی و فرهنگی- اجتماعی زنان تأثیر دارد و سهم پیامدهای 
آموزش عالی و دانشگاه در امور آموزش��ی، فرهنگی- اجتماع��ی و اقتصادی متفاوت است. همان گونه که نتایج نشان داد 
بیشترین تأثیر دانشگاه آزاد اسالمی واحد چابهار بر امور آموزش��ی زنان بوده است که البته یکی از علت های آن می تواند 

نزدیکی دانشگاه به محل تحصیل آنان باشد.
به ط��ور کلی نتایج ای��ن پژوهش نشان داد که تأسیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد چابهار بر امور آموزش��ی، فرهنگی، 
اجتماع��ی و اقتصادی زنان تأثیر گذاش��ته و سهم هری��ک از این موارد متفاوت است؛ بنابرای��ن پیشنهاد های زیر در این 
خصوص ارائه می ش��ود: متناسب با نقش زنان و حضور آنان در دانشگاه، محتوای آموزش��ی مناسب تدوین و در محتوای 
درسی رش��ته های تحصیلی مرتبط با آن گنجانیده ش��ود. حمایت از حضور زن��ان در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی در 
دانشگاه و ارائه فعالیت متناسب با این دوره ها. گس��ترش رش��ته هاي جدید در زمینه هاي فرهنگي و اجتماعی و مرتبط با 
طبیعت زنان. تأسیس رش��ته هایی مناسب با مس��ئولیت های اجتماعی و اشتغال زنان. رش��د اقتصادي زنان توانسته روي 
استق��الل آن��ان تأثیر گذاش��ته و در درازمدت مي تواند به استحکام خان��واده کمک کند، از این رو، پیشنهاد مي ش��ود این 

فعالیت ها توسعه یابد.
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