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چکیده :پژوهش حاضر با هدف بررسی پیامدهای تأسیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد چابهار در
زمینههای 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 ترمهای آخر و ماقبل آخر در تمامی رشتهها ( 1400نفر ) بود که برای اجرای این
پژوه��ش تعداد  302نفر بهصورت نمونهگیری تصادفی طبقهای از جامعه آماری انتخاب ش��دند.
ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ پیامده��ای تأسیس دانشگاه آزاد اسالمی بر امور زنان از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ محققساخته با
پایایی  0.86استفاده شد .برای تجزیهوتحلیل اطالعات از آزمونهای  Tمستقل ،فریدمن و خیدو
استفاده شد .یافتههای پژوهش نشان داد که فعالیتهای دانشگاه آزاد اسالمی واحد چابهار تأثیر
معنیداری بر امور آموزش��ی ( t= 12.16و  ،)sig=0.00اقتصادی ( t=4.28و ،)sig=0.000
فرهنگی ( t=9.16و  )sig=0.000و اجتماعی ( t=9.46و  )sig=0.000زنان این شهرستان
دارد .سه��م فعالیتهای دانشگاه آزاد اسالمی واحد چابهار در این چهار امور متفاوت و سهم امور
آموزشی بیشتر ( )ꭓ2 =27.73سایر امور است.
واژگان کلیدی :امور زنان ،امور آموزشی ،امور اقتصادی ،امور فرهنگی ،امور اجتماعی

استناد :سلیم بلوچ ،مهدی؛ لقماننیا ،طیبه؛ احمدی ،یگانه؛ ( .)1400بررسی پیامدهای آموزشی ،اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی چابهار
بر امور زنان .نامه آموزش عالی ،)53( 14 ،صفحه .19
تاریخ پذیرش مقاله99/10/01 :
تاریخ دریافت مقاله98/03/07 :
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مقدمه

از مهمترین ملزومات پیشرفت هر کشور داش��تن نیروی انس��انی کارا و کارآمد است و با توجه به حرکت اقتصاد جهانی
به سمت اقتصاد دانشبنیان ،نیروی انس��انی باکیفیت مهمتری��ن عامل رقابتی هر کشور است .یکی از نشانههای اهمیت

نیروی انس��انی کارآمد ،طراحی سازوکار جذب نخبگان و متخصص��ان در کشور است .آموزش عالی بهعنوان رکن اصلی

تخصصپ��روری ،وظیفه تأمین و تربیت نیروی کار ماهر م��ورد نیاز جامعه را بر عهده دارد (پیشگاهیفرد .)1388 ،علم و

نهاده��ای علمی را میتوان 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 تعیینکنندهای در فعالیتهای اجتماعی دارند ،آنان برای تس��ریع روند تغییر و توسعه پایدار

جامعه ،مسئولیت بسیار جدی و تعیینکنندهای بر عهده دارند .به همین دلیل کشورهایی که در مسیر توسعه سازنده قرار
دارند ،به این امر مهم پی بردهاند 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 ،بهگونهای که حدود نیمی از جمعیت ش��اغالن را زنان تشکیل

میدهند (آل عمران و همکاران.)1398 ،

حضور رو به گس��ترش زنان در دانشگاهها و گرایش دختران به ادامه تحصیل ،آنها را در معرض فاکتورهای اجتماعی

جدی��دی قرار میدهد و باعث میش��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 میکنند؛ همچنین نقش زنان در توسعه،
مستقیم ًا با هدف توسعه اجتماعی و اقتصادی بستگی دارد و از اینرو در تحول همه جوامع انسانی ،عاملی بنیادی محسوب
میشود (آل عمران و همکاران.)2014 ،
دانشگاه و زنان

ب��رای تأثیرگذاری زنان در توسعه کشور ،آموزش عال��ی میتواند نقش مهمی ایفا کند (جوانمردی و همکاران .)1397،در

ایران پس از پیروزی انقالب اسالمی در سال  1357یک دانشگاه غیردولتی با نام «دانشگاه آزاد اسالمی» شکل گرفت.

فك��ر ايج��اد يك دانشگاه جديد و مردمي با ماهيتي نو و هماهنگ با انقالب و متناسب با نيازهاي جامعه جوان و انقالبي

اي��ران از همان ماههاي اول پيروزي انقالب ،در جلس��ات و گردهماییهای مختلف گروهي از مس��ئوالن و دانشگاهيان

عالقهمند مطرح بود و روي آن بحث و مطالعه ميشد (جاسبی .)1370 ،به لطف تأسیس دانشگاه آزاد اسالمی رشد قابل
توجهی در بخش آموزش عالی اتفاق افتاد .افزایش تعداد رشتههای تحصیلی ،دانشجویان و بسیاری از شاخصهای کمی

دیگ��ر متأث��ر از آن است .این فرصت آم��وزش ،بهویژه برای دختران و زنان فرصتی مهم به ش��مار میرفت (صحرائیان،

 .)1382زیرا بس��یاری از آنان به دلیل وجود بعد مس��افتی که مراکز آموزش عالی از محل سکونت آنها و خانوادههایشان

داشت ،امکان ادامه تحصیل نمییافتند (درویشی و همکاران.)1389 ،
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در کش��ور ما زن��ان گرایش بیشتری به تحصیالت دانشگاه��ی پیدا کردهاند و تعداد قبولی آنه��ا در امتحانات ورودی

دانشگاهه��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 میکند و این متغیر خود ورود زنان به اجتماع را تحت تأثیر قرار میدهد .بس��ترسازی

فرصتهای 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 دانشگاهها و مراکز آموزش عال��ی غیر دولتی به طرز معنیداری کمتر از مردان

است .زنان  39/8درصد از کل دانشجویان این مراکز را در این سال تشکیل میدادند (گزارش ملی آموزش عالی ،تحقیقات
و فناوری .)1391 ،بررسی آمار دانشجویان زن در رش��تههای مختل��ف دانشگاهی در ایران نشان میدهد بیشترین تعداد
دانشجویان زن ش��اغل در مراکز آموزش عالی دولتی کشور با  56/3درصد (وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری )1391 ،در

گروه علوم انسانی قرار داشتهاند .این در حالی است که مشاهدات تجربی نشان میدهد بازار کار برای این رشتهها بسیار
ناکافی است .از سوی دیگر ،تجمع زنان در گروه علوم پایه شامل رشتههای ریاضی ،فیزیک ،شیمی و زیستشناسی نیز

بیشتر شده است؛ بهگونهای که در سال تحصیلی  68/4 ،91 -92درصد از دانشجویان شاغل به تحصیل در این رشتهها

در دانشگاهه��ای دولت��ی را زنان تشکیل میدادهاند (همان) .آمارهای س��ال  1394نیز نشان میدهد سهم دختران از کل
دانشجویان در رش��تههای علوم پزش��کی  53درصد ،در رشتههای علوم انسانی  58درصد و در گروههای علوم پایه به 69

درصد رسیده است .با نگریستن به روند حضور زنان در رشتههای تحصیلی مختلف در کشورهای توسعهیافته ،درمییابیم

که اگرچه شاهد گسترش حضور زنان در همه جای دنیا در رشتههای علوم انسانی هستیم ،روند تجمع زنان در رشتههای
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 پژوهشهای آماری و فناوری اطالعات مؤسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی).
جدول ( )1تعداد دانشجویان به تفکیک گروه تحصیلی و جنسیت در سال تحصیلی 93-94
گروه تحصیلی

دوره تحصیلی کاردانی تا دکتری

زن

مرد

جمع

علوم انسانی

715951

545443

1261394

علوم پایه

113252

52451

165703

علوم پزشکی

3031

3835

6866

فنی و مهندسی

187539

495372

682911

کشاورزی و دامپزشکی

82125

73920

156045

هنر

110454

60937

171391

جمع

1212352

1231958

2444310
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بر اساس آمار منتشر شده از وزارت علوم تحقیقات و فناوری در سال تحصیلی  ،۹۴-۹۵میزان  ۵۸درصد از دانشجویان

در بخشی دولتی و  ۴۲درصد در بخش غیر دولتی تحصیل میکنند که قسمت اعظم بخش غیر دولتی مربوط به دانشگاه
آزاد اسالمی است .هماکنون این دانشگاه با بیش از  400شعبه در ایران در حال فعالیت است و لقب بزرگترین 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 خانوادههای خود به تحصیالت ادامه دهند .اما تحصیل در

آموزش عالی میتواند 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 میگیرد.

ابعاد آموزشی دانشگاه و زنان

آم��وزش زن��ان از مهمترين گامها در مس��ير تحق��ق توسعه همهجانبه و پر کردن ش��کافهاي عمي��ق موجود در ميان

کشورهاي فقير و غني کنوني است .اين امر در جهان پذيرفته شده است که آموزش نيروي انساني ،از مقرونبهصرفهترین
سرمایهگذاریها است که آثار مثبت آن بس��يار سريع گس��ترش مييابد .اين آموزشها بايد زنان را براي پذيرش و ايفاي
نقشهاي متناسب با ظرفيتها و ارزشهای حاکم بر جوامع آماده سازد .آموزش ابزار اصلي توسعه اجتماعي است .بدون
آم��وزش مناس��ب آن هم در حد كمي و كيفي ،امكان مبارزه رضایتبخش ب��ا مشكالت عمده بشري چون فقر ،ناداني و

بيماري وجود ندارد .آموزش ،نظام ارزش��ي الزم را براي حركت به سوي هدفهای توسعه ملي و حفظ و ترويج فرهنگ

قومي كشور فراهم ميكند و افزون بر فواید مس��تقیم اجتماعی ،باعث میش��ود افراد تحصیلکرده به دلیل سطح فرهنگ
اجتماع��ی ،هزینههای کمت��ری ازلحاظ جرم ،اعتیاد ،طالق ،هزینههای دادرسی و دستگ��اه قضایی به جامعه وارد کنند و

در صحنههای اجتماعی مشارکت بیشتری داش��ته باش��ند (باالزاده .)1385 ،سیاستهای مرتبط ب��ا توسعه پایدار ،دارای

طی��ف وسیعی از اجرای سیاستهای اقتص��ادی ،اجتماعی ازجمله سیاستهای معطوف ب��ه ارتقای مهارتهای فردی و

تخصصی متمرکز بر توسعه ظرفیتهای اشتغالزایی است که این امر فقط از راه آموزش دانشگاهی افراد محقق میشود

(سپهردوست و همکاران.)1397 ،

عمومیت یافتن امر آموزش بهعنوان یک نیاز و ضرورت برای تمامی انسانها طبق ارزشهای انسانی و الهی ،اگرچه
جنسیت بردار نیست اما در طول تاریخ ،غالب ًا نسبت به آن با نگاه جنسیتی برخورد شده و زنان در بیشتر جوامع ،از حداقل
بهرهمندی آموزش برخوردار بودهاند .این در حالی است که آموزش زنان نهتنها نقش مهمی در توسعه انس��انی دارد ،بلکه
توسعه جنس��یتی را نیز بهبود میبخشد (موسوی خامنه و همک��اران .)1389 ،برخی از صاحبنظران معتقدند که آموزش

زن��ان و افزای��ش مشارکت آنها در آم��وزش عالی ،از حیث سیاسی ،میتواند به افزای��ش دسترسی زنان به مجاری قدرت

و اقت��دار منجر ش��ود و در نظامهای سیاسی ملی ،آنان را از قدرت قاب��ل توجهی برخوردار کند (ودادهیر .)1388 ،بنابراین
نامه آموزش عالی ،سال  ،14شماره  ،53ص.19-5 .
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تجهی��ز زنان به آموزش ،بهعنوان مقولهای مهم و اثرگ��ذار است که توانایی ایجاد تغییرات مختلف در الیههای گوناگون
ساختارهای اجتماعی را خواهد داش��ت .ش��واهد و بررسیها نشان میدهد که در دهههای پس از انقالب اسالمی ایران،
حضور و مشارکت زنان در عرصه علم و فناوری و بهویژه در بخش آموزش عالی در مقایسه با گذشته چشمگیر بوده است

(پازارگادی .)1391 ،بهگونهای كه ميزان اشتغال در زنان با تحصيالت عالي 4 ،برابر زنان داراي تحصيالت متوسطه و 13

برابر زنان بيسواد بوده است و همچنین  21/4درصد زنان لیس��انس و  69/2درصد زنان فوق ليس��انس شاغل هستند .به

بيان ديگر ،هر چه زنان از سطح دانش بيشتري برخوردار شوند ،مشاركت اقتصادي آنها بيشتر خواهد شد (سیدی،1387 ،

به نقل از خرمایی و همکاران.)1390 ،

صادق��ی فس��ایی و خادمی ( )1395پژوهشهای مرتبط با آموزش زنان در ای��ران را بررسی کردهاند .آنها دریافتند که
در دهه  50و  60پژوهشهای مرتبط با آموزش زنان تقریب ٌا از یک میزان حجم مساوی برخوردارند .به نظر پژوهشگران
حج��م ک��م پژوهشها در این دو دهه ،به علت اقتضائات خاص کشور در ش��کلگیری انقالب و بحرانهای 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 حوزهها را نیز شامل شده است (گرچه اگر همین میزان ،با دوران پیش از انقالب مقایسه
میش��د ،چهبس��ا در نس��بت باالیی قرار داش��ت) .در دهه ،70به علت وجود ثبات در کشور و حرکت در مسیر نظامسازی،
عرصه علمی و دانش با رش��د تولیدات پژوهشی نس��بت به دو دهه گذشته مواجه است .اما اوج این رشد و بیشترین حجم

پژوهشها در دهه  80است ،که علت این امر را میتوان ،در ضرورت درک اهمیت مس��ئله آموزش برای زنان در جهت

ورود ب��ه عرصهه��ای اجتماعی قلم��داد کرد .چراکه در محتوای تولید ش��ده در این دهه ،جهتگیری مس��ئله آموزش بر
مدارهایی مانند اش��تغال زنان و غیره دیده میش��ود که این مس��ئله با افول حجم پژوهشی در دهه  90در نس��بت با دهه

گذش��ته بیشتر نمایان میش��ود .از دهه  80به بعد مس��ئله آموزش زنان در فضای پژوهشی کشور ،با تمرکز بیشتری به

عرصههای دیگری مانند اشتغال و مشارکت سیاسی و اجتماعی منتقل میشود .فراوانی و درصد پژوهشهای انجام گرفته

در جدولهای زیر آورده شده است.

جدول ( )2فراوانی پژوهشهای حوزه زنان به تفکیک دهههای بعد از انقالب

دهه
50

فراوانی
4

%4

70

17

%18

90

15

%16

60

80
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جدول ( )3قالب پژوهشهای حوزه آموزش زنان از  57تا 94
نوع

فراوانی

درصد

پایاننامه

12

%12

کتاب

39

%41

مقاله

43

%45

طرح پژوهشی

2

%2

ابعاد اقتصادی دانشگاه و زنان

هزینه کردن برای دانشگاهها تنها بهمنظور 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.
بهموازات آن هماکنون آموزش عالی بیش از هر زمان دیگری محرک رش��د اقتصادی کشورهاست و به همان میزان در

ب��رآورده ک��ردن آرمانهای اقشار مختلف جامعه و بهویژه زنان و سهیم ک��ردن آنان در فرصتهای اقتصادی و اجتماعی
اهمی��ت دارد؛ چراک��ه برآورده کردن این آرمانها برای پیشبرد هدفهای سیاسی و تحکیم روابط اجتماعی برای دولتها

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 میکند که دستیابی به میراث باالی توسعهیافتگی در کشورهای پیشرفته مرهون آموزش و بهخصوص
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

میشود .به عبارت دیگر ،آموزش عالی زنان هم از جنبه عمومی و هم از جنبه خصوصی مزایای بسیاری را به ثمر میآورد.

از جنبه منافع ش��خصی و خصوصی میتوان به کس��ب موقعیتهای ش��غلی بهتر ،دستمزد باالتر و توانایی بیشتر برای

پسانداز و سرمایهگذاری اشاره کرد که این منافع خود موجب باال بردن کیفیت زندگی و سالمتی فرد و فرزندان میشود.
از جنبه عمومی در یک اقتصاد دانشمحور ،آموزش عالی زنان در ایجاد جامعهای که ازلحاظ تکنولوژیکی پیشرفته باش��د

کمک شایانی میکند و افراد برخوردار از این نوع آموزش نیز در بهکارگیری از فناوریهای جدید عملکرد بهتری خواهند

داش��ت (رمزی و همکاران .)2016 ،1آموزش دختران و زنان مؤثرترین روش کاهش فقر به ش��مار میرود (دربی ش��ایر،2

 ،2002به نقل از فنی1387 ،3؛ ملکینیا.)1395 ،

ب��ر اساس بررس��ی پژوهشکده آمار ایران در سال  ،1394حدود  ۳۴درصد از اف��راد دانشآموخته آموزش عالی از نظر
1. . Razmi et al.
2. . Derby Shire
3. . Mamsen
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اقتصادی غیرفعال هستند ۷۱ .درصد از افراد دانشآموخته عالی غیرفعال را زنان و  ۲۹درصد را مردان تشکیل میدهند.
 ۳۲درص��د از این افراد دارای مدرک کاردانی ۶۲ ،درصد دارای مدرک کارش��ناسی و  ۶درصد دارای مدرک کارش��ناسی

ارش��د و باالتر هس��تند .با استفاده از این نتایج میتوان گفت از  ۷میلیون دانشآموخته عالی که از آمارگیری نیروی کار

سال  ۱۳۹۴برآورد شده است حدود  4/2میلیون نفر از نظر اقتصادی غیرفعال هستند که از این تعداد  7/1میلیون نفر به

 ۷۰۰هزار نفر به مردان اختصاص دارد .همچنین برآورد فارغالتحصیالن غیر فعال در مقاطع کاردانی ،کارش��ناسی
زنان و 

و کارشناسی ارشد و باالتر به ترتیب  ۷۵۰هزار 5/1 ،میلیون نفر و  ۱۵۰هزار نفر است .همچنین گزارش مرکز آمار ایران

در به��ار  ،۱۳۹۴میزان مشارکت اقتص��ادی مردان و زنان را به ترتیب  ۲۰میلیون و چهار میلیون و  ۲۹۰هزار نفر گزارش

شده است؛ آماری که مبنای محاسبه آن ،جمعیت  ۱۰سال 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  ،۱۳۹۴فاصلهای حدود  ۲۶درصدی بین اش��تغال

زن��ان در بخ��ش خدمات و صنعت به چشم میخورد .طبق آمار بهار  1394تنها حدود ۲۴درصد از اش��تغال بخش صنعت

ب��ه زن��ان اختصاص دارد .همچنین طبق نتایج این ط��رح  11/8درصد از جمعیت فعال ،بیک��ار بودهاند 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 پژوهشهای
اجرا ش��ده ،میتوان دریافت که میانگین حضور زنان در بازار کار ایران از میانگین بس��یار پایینتر 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 بیسواد میتوانند در

حفظ جان کودکان زیر پنج سال خود اقدام کنند (سلگی و همکاران .)1398 ،مطالعهای که به سفارش کریس��تین الگارد

رئیس صندوق بینالمللی پول انجام گرفته و از سوی این سازمان منتشر شده است ،نشان میدهد «مبارزه با نابرابری در
اشتغال زنان و مردان به رشد اقتصادی کمک میکند ،از فقر میکاهد و صندوقهای بازنشستگی را از ورشکستگی رهایی

میبخشد» (صندوق بینالمللی پول .)2015 ،بر اساس منشور سازمان ملل متحد در  ،۲۰۰۸همه دولتها موظف هستند تا
 ۲۰۱۵او ًال زمینه آموزش عمومی همه زنان را فراهم کنند و ثانی ًا در راستای افزایش توانمندسازی آنان و تساوی جنسیتی
گ��ام بردارن��د (عباسزاده .)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  2011پیشنهادهایی 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

میتواند برای جامعه ایران نیز مفید باشد .این پیشنهادها و راه حلها عبارتاند از:

 .1بازبینی برنامههای درسی و سیاستهای آموزشی برای اجتناب از انتقال کلیشههای مبتنی بر جنس؛
 .2تشویق دختران در رشتههای علوم دقیقه ،تکنولوژی ،ریاضی و مهندسی؛

 .3ایجاد تعادل میان بدنه مدرسان به معنای حضور بیشتر مدرسان زن؛
 .4قرار دادن زنان در مشاغلی که عموم ًا از سوی مردان اداره میشوند؛
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 .5بهبود کیفیت آموزش و ارتقای مدیریت مؤثر منابع برای بهبود نتایج تحصیلی دختران و پسران.

ابعاد فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

امروزه مهمترین نقش و حس��اسیت نظام آموزش عالی و دانشگاهها ،فرهنگسازی در جوامع است .دستیابی به توسعه

جام��ع و پایدار جامعه اسالمی ،ایجاد زمینه برای تمدنس��ازی آرمانی و مطلوب اسالمی ـ ایرانی ،ذوب نشدن در ساخت
رواب��ط موج��ود تم ّدن غربی و حضور فعال در پیریزی 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 میآید (حس��ینی .)1385 ،یکی از

ش��اخصههای کشوره��ای در حال توسعه مس��ئله «فرهنگ» و بهوی��ژه نقش نظام آموزش عال��ی در آن است .فرهنگ،
می��زان و سط��ح ارتقای آن ،معیاری برای توسعهیافتگی بهحس��اب میآید و در این زمینه ،نظ��ام آموزش عالی و بهویژه

دانشگاه آزاد اسالمی از ارکان مهم فرهنگساز بهشمار میرود .تجربه چهار قرن توسعه با الگوهاي مختلف ،انديشمندان

و پژوهشگ��ران ح��وزه فرهنگ را به اين نتيجه رسانده است که توسعه در سرماي��ه ،تکنولوژي ،سطح صادرات و درآمد و
صنعت خالصه نمیشود؛ بلکه مهمترين رکن توسعه مردم هر کشور ،فرهنگ ،سطح آموزش ،نوع نگرش به نظام آموزش

عالي ،برنامههاي آموزشي و عالقه به پيشرفت و خالقيت است (کاوسي و سيفي.)1387 ،

از دیگ��ر ابعاد مورد بررسی تمرکز روی بعد اجتماعی است .اجتماعی ش��دن فراگردی است که بهواسطه آن ،هر فرد،

دانش و مهارتهای اجتماعی الزم برای مشارکت مؤثر و فعال در زندگی گروهی و اجتماعی را کسب میکند .مجموعه
ای��ن ارزشها ،هنجارها ،نگرشها ،دانشها و مهارتها فرد میتوان��د با گروهها و افراد جامعه روابط و کنشهای متقابل

داش��ته باش��د .زن با روحیه متکی بر هویت اولیه بهعنوان نوعی هویت مطلوب با ورود ب��ه دانشگاه به زنی باروحیههای
متجددانه تبدیل میشود و در ساختار فرهنگی ایرانی ،مدرنیته ممنوعه رخ میدهد ،مادران و همسران سنتی از نقشهای

خود خارج میش��وند ،آنها به زنان جدیدی تبدیل ش��دهاند که اولویتشان تحقق خویشتن به ش��یوهای خالقانه و مبتنی بر
اراده فردی است (رحمانی و طیبینیا.)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 خانوادههای خویش به تحصیالت خود ادامه دهند .ام��ا تحصیل در آموزش عالی میتواند 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 ترمهای آخر و ماقبل آخر در سال تحصیلی  98-99در تمامی
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رشتهها به تعداد  1400نفر است .نمونه آماری این پژوهش با توجه به جدول مورگان  302نفر به صورت تصادفی طبقهای

انتخاب شد .برای گردآوری دادهها و اطالعات مورد نیاز از پرسشنامه محققساخته استفاده شد .این پرسشنامه بر اساس

مقیاس لیکرت نمرهدهی شده و مقیاس پاسخگویی آن (خیلی کم  ،1تا خیلی زیاد  )5بوده 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 جنبههای موض��وع ،استحکام پرسشها و رابطه منطقی میان آنها و همچنین مناسب

بودن طراحی پرسشها بیان کنند .درنهایت با استفاده از تمامی گامهای قبل پرسشنامه نهایی تهیه و تنظیم ش��د .برای

محاسبه ضریب قابلیت اعتماد ابزار اندازهگیری از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده ش��ده است .پایایی این پرسشنامه
با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ  0.86به دست آمد.

یافتههای پژوهش

از میان پرسشنامههای توزیعش��ده تعداد  281پرسشنامه گردآوری ش��د .از نظر وضعیت تأهل میان این پاسخگویان تعداد

 180نفر ( 64.1درصد) مجرد و تعداد  101نفر ( 35.9درصد) متأهل بودند .از نظر مدرک تحصیلی  95نفر ( 33.8درصد)

دارای م��درک کاردانی 68 ،نفر ( 24.2درصد) دارای مدرک کارش��ناسی پیوست��ه و  118نفر ( 42.0درصد) دارای مدرک

کارش��ناسی ناپیوسته بودند .از نظر وضعیت ش��غلی  35نفر ( 12.5درصد) داری شغل دولتی 62 ،نفر ( 22.1درصد) دارای

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

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

میانگین

انحراف معیار

امور آموزشی

14.13

2.84

امور اقتصادی

12.89

3.49

امور فرهنگی

13.94

3.55

امور اجتماعی

13.55

2.74

جدول ( )5نتایج فرض نرمال بودن آزمون
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آزمون

2/56

کولموگروف -اسمیرنف
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سطح معنیداری

0/00

آزمون ناپارامتری کولموگروف -اسمیرنف برای تعیین نرمال بودن امور زنان اجرا شد .در جدول ( )5نتایج این آزمون

حاکی از نرمال بودن دادهها در این متغیر مورد مطالعه بود ( sig=0/00و .)Z=2/56

فرضی��ه اول ای��ن پژوهش ،بررس��ی تأثیر فعالیتهای دانشگ��اه آزاد اسالمی واحد چابهار بر امور آموزش��ی زنان این

شهرستان است که نتایج در جدول ( )6ارائه شده است.

جدول ( )6آزمون  tبرای تفاوت معنیداری تأثیرگذاری دانشگاه آزاد بر امور آموزشی زنان
متغیر

test value= 12

tمقدار

درجه آزادی

سطح معنیداری

تفاوت میانگین

12.60

280

0.000

2.13

امور آموزشی

همانطور که در جدول ( )6دیده میش��ود مقدار  =12t/60با درجه آزادی  280و سطح معنیداری ( )0/000به دست

آم��ده کوچکت��ر از  0.05است که نشان میدهد درصد خطا کمتر از  0/05اس��ت .بنابراین با سطح اطمینان 0/95درصد

میتوان گفت که فعالیتهای دانشگاه آزاد اسالمی واحد چابهار تأثیر معنیداری بر امور آموزش��ی زنان این ش��هرستان

داشته است.

فرضیه دوم :فعالیتهای دانشگاه آزاد اسالمی واحد چابهار تأثیر معنیداری بر امور اقتصادی زنان این شهرستان داشته

است که نتایج آن به شرح جدول ( )7است.

جدول ( )7آزمون  tبرای تفاوت معنیداری تأثیرگذاری دانشگاه آزاد بر امور اقتصادی زنان
متغیر

test value= 12

tمقدار

درجه آزادی

سطح معنیداری

تفاوت میانگین

4/28

280

0/000

0/89

امور اقتصادی

مطاب��ق ج��دول ( )7مق��دار  =4t/28با درج��ه آزادی  280و سطح معنیداری ( )00/000به دس��ت آمده کوچکتر از

 0.05اس��ت ک��ه نشان میدهد درصد خطا کمتر از  0/05است .بنابراین ب��ا سطح اطمینان 0/95درصد میتوان گفت که
فعالیتهای دانشگاه آزاد اسالمی واحد چابهار تأثیر معنیداری بر امور اقتصادی زنان این شهرستان داشته است.

فرضیه سوم :فعالیتهای دانشگاه آزاد اسالمی واحد چابهار تأثیر معنیداری بر امور فرهنگی زنان این شهرستان داشته
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است که نتایج آن به شرح جدول ( )8است.

جدول ( )8آزمون tبرای تفاوت معنیداری تأثیرگذاری دانشگاه آزاد بر امور فرهنگی زنان
test value= 12

متغیر

tمقدار

درجه آزادی

سطح معنیداری

تفاوت میانگین

9/16

280

0/000

1.94

امور فرهنگی

مطاب��ق ج��دول ( )8مقدار  =9t/16با درج��ه آزادی  280و سطح معن��یداری ( )0/000به دست آم��ده کوچکتر از

 0.05اس��ت ک��ه نشان میدهد درصد خطا کمتر از  0/05است .بنابراین ب��ا سطح اطمینان 0/95درصد میتوان گفت که
فعالیتهای دانشگاه آزاد اسالمی واحد چابهار تأثیر معنیداری بر امور فرهنگی زنان این شهرستان داشته است.

فرضی��ه چهارم :فعالیتهای دانشگاه آزاد اسالمی واحد چابهار تأثیر معنیداری بر امور اجتماعی زنان این ش��هرستان

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

جدول ( )9آزمون tبرای تفاوت معنیداری تأثیرگذاری دانشگاه آزاد بر امور اجتماعی زنان
test value= 12

متغیر

tمقدار

درجه آزادی

سطح معنیداری

تفاوت میانگین

9/46

280

0/000

1/55

امور اجتماعی

مطاب��ق ج��دول ( )9مقدار  =4t/28با درج��ه آزادی  280و سطح معن��یداری ( )0/000به دست آم��ده کوچکتر از

 0.05اس��ت که نشان میدهد درصد خطا کمتر از  0/05اس��ت .بنابراین با سطح اطمینان  0/95درصد میتوان گفت که

فعالیتهای دانشگاه آزاد اسالمی واحد چابهار تأثیر معنیداری بر امور اجتماعی زنان این شهرستان داشته است.

فرضی��ه پنج��م مربوط به تفاوت سه��م فعالیتهای دانشگ��اه آزاد اسالمی واحد چابهار در امور آموزش��ی ،اقتصادی،

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

جدول ( )10رتبهبندی عوامل تأثیرگذار تأسیس دانشگاه آزاد بر امور زنان این شهرستان

ردیف

متغیرهای امور زنان

میانگین رتبه

1

امور آموزشی

2/74

2

امور اقتصادی

2/21

امور فرهنگی

2/58
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2/47

امور اجتماعی

جدول ( )11آزمون فریدمن
آزمون خی دو

کل

درجه آزادی

سطح معنیداری

27/73

281

1

0/000

نتایج به دست آمده از جدول ( )10نشاندهنده آن است که میانگین رتبه محاسبه ش��ده برای امور آموزش��ی برابر با

 ،2.74ام��ور اقتصادی  ،2.21امور فرهنگی 2.58 ،و امور اجتماع��ی  2.47است .همچنین نتایج جدول ( )11مقدار آزمون

خی دو  27.73و سطح معنیداری مطلوب برآورده شده است ()S=0.000؛ بدین معنی که سهم فعالیتهای دانشگاه آزاد
اسالمی واحد چابهار در امور آموزشی ،اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی بانوان متفاوت است و امور آموزشی باالترین سهم

و امور اقتصادی پایینترین سهم را داشته است.
نتیجهگیری

نتایج این پژوهش نشان میدهد که فعالیتهای دانشگاه آزاد اسالمی واحد چابهار تأثیر معنیداری بر امور آموزشی زنان

این ش��هرستان داشته است .نتایج این پژوهش با نتایج پژوهشهای جوانمردی و همکاران ( ،)1397خرمایی و همکاران

( ،)1390عزیزخانی ( ،)1390رودگرنژاد و همکاران ( ،)1390تدین و همکاران ( ،)1386حس��نزاده ( ،)1385و صحرائیان

( )1382همسو 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 ،سرمایهگذاری در امر آموزش دختران و زنان سرمایهگذاری مفید و حتی مهمتر از سرمایهگذاری 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

عرصههای حضور زنان در جامعه گسترش یافته است .یکی از عرصههایی که در جامعه حضور زنان در آن بسیار پررنگتر

از گذش��ته ش��ده است دانشگاهها و مراکز علمی است و بهزعم صاحبنظران مسائل توسعه ،دوام و استمرار توسعه پایدار
در هر جامعه به مشارکت همه افراد و آحاد آن جامعه مخصوص ًا قشر تحصیلکرده دانشگاهی و روشنفکران بستگی دارد

(کیانی و همکاران.)1397 ،

دانشگ��اه آزاداسالمی ،نقشي مؤثر در افزايش دانشجويان كشور بهویژه دانشجويان دختر داش��ته و توانس��ته است در

محورهاي��ي چون گس��ترش فرهنگ عموم��ي ،توسعه علوم و فنون و ترويج اخالق و رواب��ط اجتماعي بيشترين موفقيت
را كس��ب كند (خرمایی و همکاران .)1390 ،بررسیهایی كه تاكنون انجام گرفته وجود همبس��تگي منطقي بين آموزش
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و درج��ه تحصي�لات را نشان میدهد (امینزاده .)1385 ،به علت تعصبات قومی ب��اال در امر آموزش در دختران بلوچ 1و
همچنین فاصله سایر دانشگاهها 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 سالهای اخیر بهخوبی نمایان است.

در بررس��ی فعالیته��ای دانشگاه آزاد اسالمی واحد چابهار ب��ر امور اقتصادی زنان ،نتایج نش��ان داد که فعالیتهای

دانشگاه آزاد اسالمی واحد چابهار تأثیر معنیداری بر امور اقتصادی زنان این ش��هرستان داش��ته است .این نتایج با نتایج
پژوهشه��ای آل عمران و همک��اران ( ،)1398جوانمردی و همکاران ( ،)1397رودگرنژاد و همکاران ( ،)1390عزیزخانی

( ،)1390امینجعف��ری ( ،)1390ظفری و همکاران ( ،)1390درویشی و همکاران ( ،)1389سالحورزی ( ،)1389موحدی

و همک��اران ( ،)1388تدی��ن و همکاران ( ،)1386حس��نزاده ( )1385و صحرائیان ( )1382همس��و و هماهنگ است .به

باور برخي پژوهشگران ،آموزش دختران بهاحتمال قوي پرمنفعتترين سرمایهگذاری در كشورهاي در حال توسعه است.

آموزش بانوان به انحاي مختلف به رشد اقتصادي ياري میرساند (احمدي و همكاران .)1388 ،سرمایهگذاری در آموزش

عالی زنان منبع مهمی برای تشکیل سرمایه انسانی محسوب شده و در رشد اقتصادی کشور عامل مهمی به شمار میآید

(آل عم��ران و همکاران .)1398 ،میت��وان گفت که دانشگاه با تربیت زنان و افزای��ش مهارتهای تخصصی آنها باعث
اشتغال زنان در جامه میشود و درنتیجه اشتغال پایدار باعث تولید اقتصادی میشود.

البته حضور زنان در اقتصاد آثار و پیامدهایی دارد که یگانه فینی ( )1393به آنها با عنوان پیامدهای مثبت و پیامدهای

منفی اش��اره کرده است :پيامدهاي مثبت ش��امل كمك به اقتصاد خانواده و اقتصاد ملي؛ استقالل مالي و افزايش عزت

نف��س؛ افزاي��ش بينش اجتماعي و روحی��ه اعتمادبهنفس و استقالل فكري و روحي زنان؛ ارتق��اي پايگاه حقوقي و حفظ
منزلت زن و توسعه نيروي انساني و پيامدهاي منفی آن شامل كاهش حضور زن در خانه و سست شدن كانون خانواده،
کم شدن ميل به فرزند داشتن و تغيير در ويژگي زنانه ،تغيير در شيوه مديريت میشود.

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 بهطور مستقیم به اقتصاد خانواده کمک میکند .دانشگاه

آزاد اسالمی واحد چابهار میتواند زمینه ایجاد اشتغال تعداد زیادی از افراد ازجمله زنان را فراهم سازد و اشتغال این زنان
نقش مهمی در معیشت خانواده میتواند داش��ته باش��د .تصدی مشاغل دولتی توسط زنان بومی خصوص ًا شغل معلمی در
این چند سال اخیر مؤید این مطلب است.

دیگ��ر نتای��ج این پژوهش نشان میدهد ک��ه فعالیتهای دانشگاه آزاد اسالمی واحد چابه��ار تأثیر معنیداری بر امور

فرهنگی زنان این ش��هرستان داش��ته است .ای��ن نتایج با نتایج پژوهشهای جوانمردی و همک��اران ( ،)1397خرمایی و

همک��اران ( ،)1390عزیزخان��ی ( ،)1390رودگرنژاد و همکاران ( ،)1390موحدی و همک��اران ( ،)1388تدین و همکاران
 .1بیشتر دانشجویان شهرستان چابهار به علت بومی بودن دارای قومیت بلوچ هستند.
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( ،)1386ولیزاده ( ،)1385حسنزاده ( )1385و صحرائیان ( )1382همسو و هماهنگ است .نقش و جايگاه آموزش عالي
در توسعه فرهنگي نقشي اساسي و پررنگ است که بر کس��ي پوش��يده نيس��ت و بايد با تقويت اين نقش تالش کرد تا با

گس��ترش آموزش عالي ،بسترهاي مناسب برای توسعه فرهنگي مناسب فراهم آید .همچنین ضمن حفظ کيفيت آموزش
از طري��ق ارتباط دادن ش��اخصهاي توسعه فرهنگي با آم��وزش عالي تالش کرد تا در مجموعه آم��وزش عالي توليد و

بومیسازی الزم صورت پذيرد تا بتوانيم به نتايج مطلوب در مسير توسعه دست پيدا کنيم .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 میتواند در این زمینه رشد داشته باشد.

در ام��ور اجتماعی نیز فعالیتهای دانشگاه آزاد اسالمی واحد چابهار تأثیر معنیداری بر زنان این ش��هرستان داش��ته

است .این نتایج با نتایج پژوهشهای جوانمردی و همکاران ( ،)1397رودگرنژاد و همکاران ( ،)1390موحدی و همکاران

( ،)1388تدین و همکاران ( ،)1386ولیزاده ( ،)1385حسنزاده ( )1385و صحرائیان ( )1382همسو و هماهنگ بود.

نه��اد آموزش عالي در يك كشور عرصه پرورش نخبگان علم��ي در حیطههای مختلف ،رهبران اجتماعي ،سياسي و

متخصصان و مديران آن جامعه است .افزايش تقاضاي بانوان براي دستيابي به آموزش عالي و رشد ميزان حضور آنان در

آن ،از يك سو ناشي از اين نگرش درست و واقعبینانه است و از سوي ديگر ،موجب طرح مطالبات تازه آنها براي حضور

گس��تردهتر و مشاركت بيشتر در سطوح مديريت و رهبري جامعه است (وزارت علوم تحقيقات و فناوری .)1392 ،حضور
بانوان در مدرسهها ،دانشگاهها و مراكز مختلف آموزش به آنها فرصت ميدهد تا بخشي از مهارتهاي زندگي را فراگیرند

و از هم��ه مهمت��ر تجربه حضور در عرصههاي عملي نهادهاي اجتماعي مدرن را به دست آورند و از اين منظر در جوامع
توسعهنیافت��ه يا در حال توسعهاي همانند ايران -كه با فقر سرمايههاي انس��اني و پديده فرار مغزها مواجه است – بانوان

حتي ميتوانند نيروي ش��تابدهنده توسعه محسوب ش��وند (ایمانی .)1381 ،با تأسیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد چابهار
و افزایش ثبت نامهای دانشجویی دختران و بهتبع فارغالتحصیل شدن آنها ،این امر در امور اجتماعی زنان تأثیر بسزایی
بر جای میگذارد .زنان تحصیالت در دانشگاهها را مس��یر مؤثری برای کس��ب موقعیت اجتماعی بهتر در جامعه و ارتقای

پایگ��اه اجتماع��ی خود میدانند .به نظر میرسد زنان به دلیل محدودیتهایی که در گذش��ته با آن مواجه بودهاند ،امروزه
تالش میکنند تا با کس��ب مدارج دانشگاهی پایگاه اجتماعی خود را در جامعه ارتقا بخشند و بهعنوان ش��هروندی فعال و

مورد پذیرش در جامعه قلمداد شوند .یافتههای زوفیا دچ ( )1988و قانعیراد ( )1385این یافتهها را تأیید میکند .وی در

پژوهش خود به این نتیجه رسیده است که افزایش حضور زنان در دانشگاهها بیشتر در رشتهها یا دورههای عمومی است
که سبب تحرک اجتماعی و شغلی آنان در جامعه میشود.

از دیگ��ر نتایج این پژوه��ش ،متفاوت بودن سهم فعالیته��ای دانشگاه آزاد اسالمی واحد چابهار در امور آموزش��ی،

اقتصادی اجتماعی و فرهنگی بانوان است که نشان از تأثیرگذاری بیشتر فعالیتهای آموزش��ی نس��بت به سایر فعالیتها
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است .خرمایی و همکاران ( ،)1390رودگرنژاد و همکاران ( )1390و حس��نزاده ( )1385نیز در پژوهشهای به رتبهبندی

عوام��ل تأثیرگذار ب��ر امور زنان پرداختند .خرمایی و همکاران نشان دادند که از نظر زنان ،رهآوردهای آموزش��ی دانشگاه

بی��ش از رهآوردهای فرهنگی آن بوده است .همچنین رودگرنژاد و همکاران نشان دادند که در هر چهار متغير اصلي امور
آموزش��ي ،فرهنگي ،اجتماعي و اقتصادي ،اتفاق نظر هس��ت که دانشگاه آزاد ،تأثیر مثبتي بر وضعيت زنان گذاشته است.

تأثیر اين عوامل به ترتيب اهميت عامل اجتماعي ،آموزش��ي ،اقتصادي و فرهنگي بوده است .حس��نزاده 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 .همانگونه که نتایج نشان داد
بیشترین تأثیر دانشگاه آزاد اسالمی واحد چابهار بر امور آموزش��ی زنان بوده است که البته یکی از علتهای آن میتواند

نزدیکی دانشگاه به محل تحصیل آنان باشد.

بهط��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 پیشنهادهای زیر در این
خصوص ارائه میش��ود :متناسب با نقش زنان و حضور آنان در دانشگاه ،محتوای آموزش��ی مناسب تدوین و در محتوای

درسی رش��تههای تحصیلی مرتبط با آن گنجانیده ش��ود .حمایت از حضور زن��ان در فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی در

دانشگاه و ارائه فعالیت متناسب با این دوره ها .گس��ترش رش��تههاي جديد در زمينههاي فرهنگي و اجتماعی و مرتبط با
طبيعت زنان .تأسیس رش��تههایی مناسب با مس��ئولیتهای اجتماعی و اشتغال زنان .رش��د اقتصادي زنان توانسته روي

استق�لال آن��ان تأثير گذاش��ته و در درازمدت ميتواند به استحكام خان��واده كمك كند ،از اینرو ،پيشنهاد ميش��ود اين
فعاليتها توسعه يابد.
منابع
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