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Abstract
Introduction: The issue of work and employment has been considered since
the beginning of human life. Women's employment is one of the significant
issues in different societies. There are pros and cons on women's employment.
Hypotheses such as role multiplicity, role conflict, and role pressure suggest
that employed women are more likely to be less healthy because of reasons
such as greater responsibilities and workload, and the stress of multiple roles.
In contrast, hypotheses such as role expansion and role aggregation suggest
that employment, which has been added to traditional women's roles is
positive and useful, because of increased self-esteem, higher income, and
wider social support. Since women in today's society have a very positive
effect on the advancement of society and a considerable population of
students are now women, this study examines the awareness of female
students about women's employment in the Islamic society.
Method: The research is applied and was conducted with a mixed view
(quantitative and qualitative). The data for the first phase (qualitative) were
collected by interview and the participants were 11 female students of
Humanities at the University of Tehran. Based on the findings of this phase
and with using the research literature, a questionnaire was developed and as a
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result, the data of the second (quantitative) phase was collected by survey
method. The sample consisted of 132 undergraduate female students studied
Humanities at the University of Tehran, using random sampling. After
completing the questionnaires, data were analyzed using SPSS software.
Finding: The findings of the qualitative section indicate that the positive
effects of women's employment can be categorized in four groups: individual
and psychological, economic, knowledge and insight, and cultural and social.
Also, negative effects can be classified into three groups: individual, family,
and social. According to the findings, the reasons for women's employment
can be grouped into three categories: knowledge and psychological,
economic, and social. The findings of the quantitative part indicate that the
level of awareness of female students about women's employment in the
Islamic society is moderate. Significant differences were found between
students' awareness of women's employment based on the variables:
membership in Islamic student organizations, and use of religious programs of
Radio and TV. According to the findings, higher education and religious
knowledge and beliefs of family members are the most important factors
affecting students' awareness about women's employment in Islamic society.
In addition, from the respondents' point of view, the most important positive
effects of women's employment is the increase of self-esteem and the most
important negative effect is physical and mental fatigue.
Conclusion: This study was undertaken to assess the level of knowledge
of female students about women's employment in the Islamic society. In
addition, according to the findings, women's employment involves a
combination of both positive and negative effects. Therefore, in order to
benefit more from the positive effects and reduce the maximum negative
effects of women's employment, it is necessary to identify and consider the
effective factors. Considering issues such as the nature of the job and the
volume and hours of employment of women is important factors that should
not be overlooked.
Keywords: women's employment, students, Islam, Islamic society, Verses
and Hadiths.
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چکیده
اشتغال زنان از جمله موضوعات مطرح در جوامع مختلف است .این مطالعه با هدف بررسی آگاهی
دانشجویان دختر دربارۀ اشتغال زنان در جامعۀ اسالمی صورت گرفت .پژوهش از لحاظ هدف کاربردی
است و با دیدمان آمیخته (کمی و کیفی) انجام شد .گردآوری دادههای بخش اول (کیفی) با روش
مصاحبه صورت گرفت و مشارکتکنندگان  11تن از دانشجویان دختر رشتۀ علوم انسانی دانشگاه تهران
بودند .گردآوری دادههای بخش دوم (کمی) به روش پیمایش صورت گرفت و  112دانشجوی دختر
رشتههای علوم انسانی شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی دانشگاه تهران به روش نمونهگیری تصادفی
انتخاب شدند .ابزار اصلی برای جمعآوری اطالعات این بخش ،پرسشنامۀ محققساخته بوده است.
یافتههای بخش کیفی بیانگر آن است که آثار مثبت اشتغال زنان در چهار مقولۀ فردی و روانشناختی،
اقتصادی ،دانش و بینش ،و فرهنگی و اجتماعی ،و آثار منفی در سه مقولۀ فردی ،خانوادگی و اجتماعی
قابلدستهبندی است .یافتههای بخش کمی بیانگر آن است که میزان آگاهی دانشجویان دختر دربارۀ
اشتغال زنان در جامعۀ اسالمی در حد متوسط است .بین آگاهی دانشجویان دربارۀ اشتغال زنان براساس
متغیرهای عضویت در کانالها و گروههای مذهبی شبکههای مجازی ،عضویت در تشکلهای اسالمی
دانشجویی و استفاده از برنامههای مذهبی و دینی صداوسیما تفاوتهای معناداری مشاهده شد .براساس
یافتههای مطالعه ،دانش و باورهای مذهبی اعضای خانواده و آموزش عالی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر
آگاهی دانشجویان دربارۀ اشتغال زنان در جامعۀ اسالمی هستند.
واژههای کلیدی :آیات و روایات ،اسالم ،اشتغال زنان ،جامعۀ اسالمی ،دانشجو.
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مقدمه و طرح مسئله
کار و اشتغال از ابتدای زندگی بشر مورد توجه بوده است (ایدر و سلطانی .)280 :1121 ،به هر
میزان که درصد اشتغال نسبت به جمعیت فعال کشور بیشتر باشد ،از میزان بیکاری پنهان کاسته
میشود و روند تکاملی حرکت اقتصاد ملی بهسوی تعادل ،تسریع میشود (گوگردچیان و
همکاران .)101 :1121 ،از جمله دغدغههای مهم هر نظام فکری که مدعی است برای ادارۀ
زندگی بشر برنامه دارد ،موضوعات اقتصادی است .اسالم بهعنوان کاملترین دین الهی ،مانند
سایر ادیان الهی ،شامل دستورهایی است که انسان برای سامانبخشیدن به زندگی مادی خود
نیازمند است (مسعودیپور .)18 :1121 ،قرآن کریم بر کارکردن بسیار تأکید دارد و به تعبیر
زیبایی در این خصوص میفرماید «برای بشر جز آنچه کوشش کرده است ،هیچ چیز وجود
ندارد» (سورۀ نجم ،آیۀ  .)12از جمله آثار اشتغال و کسبوکار از منظر آیات و روایات میتوان
به مواردی مانند سالمت و آرامش روحی و جسمی ،عزت و شخصیتیافتن ،کسب درآمد و
آزادگی ،کسب فضل الهی ،و خدمترسانی به جامعه اشاره کرد.
از سوی دیگر ،زنان بهعنوان نیمی از جمعیت ،تأثیر مستقیمی در توسعۀ جامعه دارند
(دیزجی و کتابفروش بدری .)10 :1121 ،شرکتکردن زنان در فعالیتهای اقتصادی از آغاز
پیدایش بشر واقعیتی انکارناپذیر بوده است و زنان سهم عمدهای در تولید ملی داشتهاند
(رفعتجاه و خیرخواه .)110 :1122 ،با وقوع انقالب صنعتی در اروپا و تبدیل کارهای خانگی
به کارخانهها و تبدیل نیروی انسان به نیروی ماشین ،تحوالتی اساسی در شکل و مفهوم کار
بهوجود آمد و فعالیت اقتصادی زنان در مقابل دریافت مزد از خانه به کارخانه کشیده شد
(آذربایجانی .)01 :1100 ،قرن نوزدهم را میتوان قرن حضور نظاممند زنان در مشاغل
تعریفشدۀ دولتی و خصوصی نامید و از مهمترین مشاغل زنان ،حضور آنان در صنعت نساجی
و پوشاک بود؛ هرچند خدمات بخشهای خانگی مانند پرستاری و آشپزی نیز طیف گستردهای
از مشاغل زنان را دربرمیگرفت (فرهمند .)1100 ،برایناساس ،همراه با دگرگونیهایی که در
ساخت و کارکرد خانواده در جامعۀ مدرن انجام گرفته ،پایگاه اجتماعی زنان نیز دگرگون شده
است .صنعت و شهرنشینی به زنان این فرصت را داده است که در خارج از خانه به اشتغال
بپردازند (ترکمن و فتحی .)11 :1121 ،از اوایل دهۀ  ،1288زنان برای دستیابی به فرصت برابر
در اشتغال ،حفظ و ارتقای شغلی تالش کردند (یاقی و الیبلی .)2811 ،در قرن بیستم،
جهتگیری اشتغال زنان از شغلهای سنتی به سمت مشاغل غیرسنتی و پیشتر مردانه تغییر

تحلیل جامعهشناختی آگاهی دانشجویان دختر دربارة اشتغال زنان در 533 ...

یافت (دومنیکو و جونز .)2881 ،مشارکت اقتصادی زنان در مشاغل خارج از خانه دستاورد
تغییر و تحوالت در مؤلفههای اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی جوامع است که بر فرایندهای
زیربنایی خود اثر مینهد و سهم خود را در زنجیرۀ بههمپیوستۀ حیات اجتماعی برجای میگذارد
(بنیفاطمه و مهبد.)21 :1102 ،
امروزه با افزایش سطح سواد و ورود روزافزون به دانشگاهها ،زنان نیروی کار بالقوهای
هستند که محرومکردنشان از فرصتهای شغلی در بازار کار نهفقط ظلم در حق آنهاست ،بلکه
به فرایند توسعه نیز ضربه وارد میکند (کریمی و همکاران .)111 :1121 ،اسالم به زن ،استقالل
اقتصادی بخشیده است تا مانند مردان از حق مالکیت و تصرف در اموال خویشتن ،بدون نظارت
و قیمومیت کسی بهره ببرد و با اختیار خویش ثروتش را از راهی که نیاز میداند ،صرف کند
(ربیع نتاج و روحالهزاده اندواری .)1102 ،از نظر اسالم ،زن هم میتواند در فعالیتهای
اجتماعی شرکت کند ،مشروط بر اینکه به قوانین این حضور مقید باشد که الزمۀ این کار حفظ
عفت و حیا و دوری از خودنمایی و اختالط با مردان است (پوراصغر .)281 :1121 ،این در
حالی است که ورود زنان به حوزۀ اشتغال همواره فرازونشیبهای خاص خود را داشته است
(صادقی فسایی و خادمی )200 :1120 ،و اشتغال زنان ،از بعدهای گوناگون مانند از دید
اجتماعی ،اقتصادی ،اسالمی و جنسیتی مورد بحث بوده است؛ برای مثال ،از دید اجتماعی،
ارزشهای دنیای متجدد زنان را به مشارکت بیشتر در امور اجتماعی فرامیخواند و اسالم،
ارزش های اصیل دینی بخش عمدۀ وظیفۀ حفظ ارکان خانواده و تربیت فرزندان را برعهدۀ زنان
قرار داده است (یوسفی .)10 :1102 ،مطابق با سازمان بینالمللی کار ،)2810( 1نرخ بیکاری
جهانی زنان با  1درصد ،تقریباً  8/0درصد بیشتر از مردان است .پیشبینی شده است تا سال
 ،2821این نسبت در کشورهای توسعهیافته پایدار بماند و در کشورهای درحالتوسعه و
توسعهنیافته افزایش یابد.
در ایران بعد از انقالب اسالمی تالشهای گستردهای در جهت رشد و اعتالی زنان و
مشارکت آنان در فعالیتهای اجتماعی صورت گرفت؛ چنانکه در مقدمۀ قانون اساسی و برخی
از اصول آن از جمله اصل  ،21حقوق زنان بهعنوان یکی از موضوعات مهم در عرصههای
سیاستگذاری و قانونگذاری مورد توجه واقع شده اسات (استیری و همکاران .)1120 ،قانون
اساسی جمهوری اسالمی ایران در اصول متعددی ،اصل آزادی اشتغال برای همگان را به
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1. International labor organization
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رسمیت شناخته و دولت را موظف ساخته است تا با رعایت نیاز جامعه باه مشاغل گوناگون،
برای همۀ افراد ،امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی برای احراز شغل ایجاد کند .همچنین
دولت موظف شده حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسالمی تضمین کند (اصول
 20 ،21و  01قانون اساسی) .قانون مدنی جمهوری اسالمی ایران در مادۀ  ،1111برای زوجه
حق اشتغال و برای زوج تحت شرایطی حق مخالفت با اشتغال زوجه را قائل شده است.
بهطورکلی ،در دهههای اخیر ،بهموازات دگرگونیهای اجتماعی ،اشتغال از نیاز اقتصادی
برای بخشی از زنان به خواست و مطالبۀ بسیاری از آنان تبدیل شده است .هم خود زنان باید
دربارۀ اشتغال زنان در جامعۀ اسالمی آگاهی داشته باشند تا بتوانند با اتکا به نظر واالی دین
مقدس اسالم از حقوق خود دفاع کنند و هم همۀ افراد جامعه باید بدانند که نظر اسالم درمورد
فعال یت زنان و اشتغال زنان چیست .با توجه به آنچه ذکر شد و از آنجا که در جامعۀ امروز ،زنان
تأثیر بسیار مثبتی در پیشبرد جامعه دارند و جمعیت زیادی از دانشجویان را هماکنون زنان
تشکیل میدهند ،تحقیق حاضر به بررسی آگاهی دانشجویان دختر دربارۀ اشتغال زنان در جامعۀ
اسالمی میپردازد .پرسشهایی که این پژوهش به آنها پاسخ میدهد عبارتاند از :الف) دالیل
اشتغال زنان چیست؟ ب) آثار مثبت و منفی اشتغال زنان کداماند؟ ج) آگاهی دانشجویان در
خصوص مسائل مرتبط با اشتغال زنان در جامعۀ اسالمی در چه سطحی است؟ د) چه عواملی بر
آگاهی دانشجویان دربارۀ اشتغال زنان در جامعۀ اسالمی تأثیر میگذارد؟

مبانی نظری و چارچوب مفهومی
نظریههای اجتماعی اشتغال زنان را میتوان در دو دستۀ نظمگرایان و توسعهگرایان جای داد.
پارسونز از جامعهشناسان نظمگرا است که بر ضرورت تفکیک نقشها و تقسیمکار تأکید کرده و
آن را الزمۀ پیشرفت اقتصادی و صنعتی دانسته است .او معتقد است تخصیص و تفکیک نقشها
به حفظ نظام خانوادگی کمک میکند و مبنای اجتماعیکردن کودک است (رفعتجاه و
خیرخواه .)111 :1122 ،براساس نظریههای مبتنی بر توسعۀ پایدار ،زنان نهتنها در زمرۀ محرومان
و مصرفکنندۀ برنامههای توسعه شمرده نمیشوند ،بلکه عامل توسعه هستند .بدینترتیب ،آنان
در زمرۀ سیاستگذاران ،برنامهریزان ،و مدیر و بهرهور منافع توسعه بهشمار میآیند (رفعتجاه و
خیرخواه .)110 :1122 ،در ادامه گزیدهای از رویکردهای نظری در خصوص اشتغال با تأکید بر
اشتغال زنان تشریح میشود:
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 نظریۀ تواناسازی :براساس این نظریه ،برآوردهساختن نیازهای اساسی از حقوق اولیۀ
تمام افراد است و هر فردی باید امکان آن را داشته باشد که از تمام تواناییهای خود
استفاده کند؛ بنابراین زنان باید بیاموزند با خودباوری و پذیرش مسئولیت ،چه در امور
خانواده و چه در امور جامعه مشارکت کنند (گوگردچیان و همکاران.)118 :1121 ،
 نظریۀ نئوکالسیک :براساس این نظریه ،سطح دستمزدها در بازار کار و در شرایطی که
این بازار مطابق فرضیههای رقابتی عمل میکند ،براساس ارزش نهایی عامل تولید (در
اینجا نیروی کار) تعیین میشود (قدرتی .)12 :1120 ،این نظریه بیان میدارد زنان
بهسبب بهره وری کمتر ،در مقایسه با مردان از جایگاه و درآمد کمتری برخوردارند .این
نظریه بخشی از مسائل مربوط به اشتغال زنان از جمله نقشهای متعدد و مسئولیتهای
خانوادگی را توضیح میدهد (رفعتجاه و خیرخواه.)112 :1122 ،
 نظریۀ تقسیمبندی بازار کار :مطابق این نظریه ،میتوان بهجای اینکه تفاوتهای جنسیتی
را ناشی از ویژگیهای ذاتی زنان دانست ،حداقل قسمتی از آن را با نوع مشاغل نسبت
داد (گوگردچیان و همکاران .)102 :1121 ،در بخش زنانۀ بازار کار ،تعداد مشاغل
بهصورت غیرواقعی محدود میشود .این محدودیت سبب تراکم در بخش زنانۀ بازار کار
میشود و این عامل ،دلیل اصلی پایینبودن جایگاه شغلی و دستمزدهای زنان است
(رفعتجاه و خیرخواه.)112 :1122 ،
 نظریۀ جنسیتی :فرض اصلی نظریۀ جنسیتی آن است که موقعیت زنان در بازار کار و در
خانه با یکدیگر مرتبط است و جزئی از یک نظام اجتماعی محسوب میشود که در آن،
زنان تابع مردان هستند .نکتۀ اصلی این نظریه ،اختصاص کار خانگی بهویژه مراقبت از
کودکان به زنان است (گوگردچیان و همکاران.)112 :1121 ،
درمورد اشتغال زنان ،فرضیات موافق و مخالف وجود دارد .پارسونز مخالف اشتغال زنان در
بیرون از خانه است .از نظر پارسونز ،زنان نباید در زندگی شغلی از الگوی مردانه پیروی کنند و
در رقابت مستقیم با مردان طبقۀ خویش برآیند (حیدری و دهقانی .)08 :1121 ،به عقیدۀ او ،زن
وقتی شاغل است رقیب شوهرش میشود و نقشها و وظایف آنها درهم میآمیزد و مختل
میشود و نظام خانواده به هم میریزد (میشل .)1112 ،بارنت نیز معتقد است ایفای چند نقش
عمده بهصورت همزمان ،موجب زایلشدن انرژی محدود فرد میشود و زنان در پاسخگویی به
انتظارات هردو نقش خانوادگی و شغلی با کمبود انرژی و ناتوانی روبهرو میشوند (ایدر و
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سلطانی .)222 :1121 ،عالوهبراین ،فرضیههایی مانند تکثر نقش ،تضاد نقش و فشار نقش
حکایت از آن دارد که زنانی که به کار در ازای دستمزد میپردازند ،بیشتر احتمال دارد به عللی
مانند مسئولیت ها و حجم کاری بیشتر ،و استرس ناشی از ایفای چند نقش ،در وضعیت
نامطلوبتری از نظر سالمت قرار گیرند .در مقابل فرضیههایی مانند بسط نقش و تجمع نقش
حکایت از آن دارند که نقش اشتغال که بهعنوان نقش جدیدی به نقشهای سنتی زنان اضافه
شده  -از طریق عزتنفس افزایش یافته ،درآمد بیشتر و کسب حمایت اجتماعی گستردهتر -
بهعنوان یک امر مثبت و پرفایده درنظر گرفته میشود (مستی و فخرایی .)112 :1121 ،براساس
فرضیۀ اعتالی نقش ،مشارکت فرد در فعالیتهای ارزشمند اجتماعی زمینههای ارتقای سالمت
فرد را فراهم میآورد (ایدر و سلطانی .)222 :1121 ،برجستهترین طرفداران معاصر اشتغال زنان،
فمینیستها هستند که اشتغال زنان را موجب استقالل مالی ،افزایش اعتمادبهنفس زنان و ورود
آنان به عرصۀ عمومی جامعه میدانند (حیدری و دهقانی .)12 :1121 ،فمینیستها اعم از لیبرال
موج اول تا فمینیستهای مارکسیست ،سوسیالیست و رادیکال در موج دوم در این نکته
اتفاقنظر دارند که تبعیض جنسیتی درمورد زنان محکوم است و ریشههای آن را در پندارهای
مردساالرانه جوامع سنتی میدانند (آذربایجانی .)02 :1100 ،آنها معتقدند زنان بهویژه در
محیطهای کاری استثمار میشوند و احتمال اینکه کمتر از مردان از خدمات و توجه بهرهمند
شوند ،بیشتر است (ایدر و سلطانی.)282 :1121 ،
با توجه به نقش و اهمیت اشتغال زنان در جامعه ،پژوهشهای گوناگونی در این زمینه
صورت گرفته است .در مطالعۀ اشتغال زنان حیدری و دهقانی ( )1121دو دسته دستاورد
اجتماعی روانشناختی (شامل کسب مهارتهای زندگی ،خودکفایی اقتصادی و کسب هویت
اجتماعی جدید) و آسیبهای فردی نقشی (شامل بیماری جسمی-روانی ،دلواپسی بابت
نقشهای خانگی و دغدغههای مرتبط با نقش حرفهای) را مطرح کردند .نتایج مطالعۀ دیگری
نشان داد اشتغال زنان نخست به سبب آثار اقتصادی آن یعنی کمک به اقتصاد خانواده و شتاب
روند توسعۀ کشور از طریق بهکارگرفتن مهارت ،توانمندی و دانش آنان ،و سپس بهلحاظ آثار
اجتماعی آن در دستیابی زنان به جایگاه و منزلت باالتر و کسب هویت اجتماعی و ارتقای
اعتمادبهنفس و خودباوری در زنان ضرورت دارد (رفعتجاه و خیرخواه .)1122 ،رضایی
( )1102آثار مثبت اشتغال زنان را موارد زیر بیان کرد :تقویت اقتصاد ملی ،کمک به اقتصاد
خانواده ،حضور در عرصههایی که زنان موفقتر عمل میکنند ،پشتوانۀ مالی برای ایام پیری،

تحلیل جامعهشناختی آگاهی دانشجویان دختر دربارة اشتغال زنان در 530 ...

سالمت جسم و نشاط روحی ،تأمین نیازهای اجتماعی و گسترش اخالق اجتماعی .رایلی
بولس )2811( 1در مطالعۀ اشتغال زنان ،به این نتیجه رسید که یکی از دالیل تفاوت در پرداخت
دستمزد به مردان و زنان تمایل کمتر زنان برای مذاکره درمورد دستمزدشان یا درخواست افزایش
آن است .الیسا و همکاران )2818( 2دریافتند سطح تحصیالت ،مذهب و باورهای فرهنگی از
مهمترین عوامل بازدارندۀ مشارکت زنان در فعالیتهای تولیدی است.

روش پژوهش
مقالۀ حاضر با هدف بررسی آگاهی دانشجویان دختر دربارۀ اشتغال زنان در جامعۀ اسالمی انجام
گرفته است .پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است و با دیدمان آمیخته (کمی و کیفی) انجام
شده است .بخش اول پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوا صورت گرفت و گردآوری
دادههای این بخش ،به روش مصاحبه انجام شد .نمونۀ پژوهش  -که در پژوهشهای کیفی
مشارکتکننده نامیده میشود  -را دانشجویان دختر رشتۀ علوم انسانی دانشگاه تهران تشکیل
دادند .مصاحبه و جمعآوری دادهها تا حد اشباع نظری ،یعنی زمانی پیش رفت که پاسخهای
تکراری به سؤاالت داده شد .با توجه به این موضوع ،با  11دانشجو مصاحبه شد .قبل از شروع
مصاحبه ،اطالعات مورد نیاز به مشارکتکننده ارائه شد و در حین مصاحبه نیز متناسب با
پاسخهای مشارکتکنندگان سعی شد با طرح سؤالهای عمیقتر ،اطالعات کافی جمعآوری
شود .سپس مصاحبهها مکتوب شد و کدگذاری صورت گرفت .کدگذاری باز فرایندی تحلیلی
است که از طریق آن ،مفاهیم شناساییشده و ویژگیها و ابعاد آنها در دادهها کشف میشود.
بدینمنظور ،برای کدگذاری داده ،متن مصاحبهها چندین بار مطالعه شد و کدها در قالب کلمهها
و مفاهیم مشخص شدند.
محاسبۀ روایی به روش تطبیق توسط اعضا و بررسی همکار صورت گرفت و محاسبۀ پایایی
کدگذاریهای انجامشده ،با روش پایایی توافق بین دو کدگذار انجام شد .براساس یافتههای این
بخش و با بهرهگیری از ادبیات پژوهش ،پرسشنامهای تنظیم شد .به دیگر سخن ،بخش دوم
بهصورت میدانی انجام گرفت و از نظر میزان کنترل متغیرها از نوع غیرآزمایشی بود .جامعۀ
آماری این بخش شامل دانشجویان دختر کارشناسی علوم انسانی شاغل به تحصیل در دانشگاه
ــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـ ـــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــ ـ
1. Riley Bowles
2. Elisia
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تهران هستند که  112نفر از آنها به روش نمونهگیری تصادفی انتخاب شدند .روایی ابزار تحقیق
با استفاده از نظرات تعدادی از استادان صاحبنظر تأیید شد .بهمنظور تعیین پایایی ابزار تحقیق
از آلفای کرونباخ استفاده شد و برای بخشهای مختلف پرسشنامه بیشتر از  8/1بهدست آمد که
نشانگر پایایی قابلقبول متغیرهای پرسشنامه است و بدینسان ،محتوای پرسشنامه تأیید شد و در
اختیار پاسخگویان قرار گرفت .اطالعات بهدستآمده ،پس از تکمیل پرسشنامهها ،با استفاده از
نرمافزار  SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .مراحل انجام پژوهش بهصورت شکل  1ارائه
شده است.

شکل  .1مراحل پژوهش

یافتههای پژوهش
بخش اول (کیفی)
همانطور که پیشتر بیان شد ،در گام نخست پژوهش از مصاحبۀ نیمهساختاریافته استفاده
کردیم .براساس یافتههای این بخش ،از جمله آثار مثبت اشتغال زنان ،افزایش عزتنفس و
کارآمدی است .به بیان یکی از مشارکتکنندگان:
«کارکردن به من احساس اعتمادبهنفس و عزتنفس میدهد .چند سال دارم وقت میگذارم
و در رشتهای تحصیل میکنم و بعد از اتمام تحصیل ،دوست دارم نتیجۀ علمی را که
آموختهام در شغلی که به آن مشغول میشوم ،مشاهده کنم .االن همزمان با تحصیل بهصورت
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پارهوقت در مؤسسهای تدریس میکنم و از شغلم احساس رضایت دارم .به همین خاطر
تمایل دارم پس از تحصیل بهصورت جدیتر این شغل را پیگیری کنم» (م .)2

یکی دیگر از مشارکتکنندگان گفت:
«برای تحصیلم هزینههای مالی و زمان بسیاری را صرف میکنم و اگر بخواهم بعد از تحصیل
در رشتهای که به آن عالقه دارم ،شغلی نداشته باشم و در خانه بمانم ،احساس افسردگی
خواهم کرد و حس میکنم که هزینههایی که پرداخت کردهام ،اسراف شده است» (م  .)1یکی
دیگر از مواردی که بهکرات توسط مشارکتکنندگان بیان شد ،موضوع اقتصادی بود .یکی از
مشارکتکنندگان در این زمینه چنین بیان کرد« :وقتی میبینم پدرم زحمت میکشد تا هزینۀ
زندگی و تحصیل بچههایش را تأمین کند و بتوانیم برای او مایۀ افتخار باشیم ،میخواهم پس
از اینکه مدرکم را گرفتم ،باز هم ادامۀ تحصیل بدهم و همزمان هم شغلی داشته باشم تا
بتوانم زحمات پدرم را جبران کنم» (م  .)1به سخن یکی دیگر از پاسخگویان« ،هرچند که هر
زمان که نیاز به پول داشته باشم ،میتوانم از پدرم پول بگیرم ،وقتی خودم شاغل باشم و
درآمد داشته باشم ،پولی که درمیآورم یک چیز دیگر است و این استقالل مالی لذتبخش
است» (م .)1

آثار منفی اشتغال زنان نیز توسط مشارکتکنندگان مطرح شد .از جمله مواردی که برخی از
آنان مطرح کردند ،کاهش حضور زنان در منزل و نیز خستگی ناشی از فعالیت بیرون منزل بود.
یکی از مشارکتکنندگان گفت:
«مادرم کارمند اداره است و معموالً وقتی به خانه میرسد خسته است .مخصوصاً زمانهایی
که روز شلوغی دارد و اربابرجوع زیاد باشد ،خیلی حوصله ندارد که درمورد دانشگاه من و
مدرسۀ برادرم سؤال کند .به همین خاطر من بیشتر به امور تحصیلی برادرم رسیدگی میکنم»
(م .)0

درنهایت ،نتایج کدگذاری و تحلیل بخش کیفی پژوهش در ارتباط با دالیل اشتغال زنان ،آثار
مثبت و منفی اشغال زنان ،و عوامل مؤثر بر آگاهی دانشجویان دربارۀ اشتغال زنان در جدول 1
آمده است.
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جدول  .1نتایج کدگذاری و تحلیل بخش کیفی پژوهش
دالیل اشتغال زنان
مقوله
دانشی و روانشناختی
اقتصادی

کد باز
افزایش اعتمادبهنفس و خودباوری
افزایش اطالعات و تخصص
استقالل مالی
کسب اعتبار و قدرت
ضرورت وجود بانوان در برخی از مشاغل

اجتماعی

دستیابی به جایگاه اجتماعی برابر با مردان
کسب هویت اجتماعی
بهرهمندی از تحصیالت و مهارتهای آموختهشده در خدمت به جامعه
عوامل مؤثر بر آگاهی دربارۀ اشتغال زنان
کد باز

مقوله

دانش و باورهای مذهبی اعضای خانواده
جامعه و خانواده

دانش و باورهای مذهبی دوستان
شرکت در مراسم و مناسبات مذهبی

رسانههای ارتباطی و اطالعاتی
نهاد آموزش عالی

عضویت در کانالها و گروههای مذهبی شبکههای مجازی
برنامههای مذهبی و دینی صداوسیما
عضویت در تشکلهای اسالمی دانشجویی
دانشگاه
آثار مثبت اشتغال زنان

مقوله

کد باز
افزایش سطح عزتنفس

فردی و روانشناختی

سالمت و نشاط روحی زنان
احساس کارآمدی
کمک به اقتصاد خانواده

اقتصادی

استقالل مالی زنان
کمک به اقتصاد ملی

دانش و بینش

افزایش بینش اجتماعی
استقالل فکری زنان
گسترش مهارتها و دانش اجتماعی

فرهنگی و اجتماعی

افزایش آگاهی دربارۀ مسائل جامعه
توجه بیشتر به فرهنگ صرفهجویی و قناعت
ارتقای پایگاه حقوقی
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ادامه جدول  .1نتایج کدگذاری و تحلیل بخش کیفی پژوهش
آثار منفی اشتغال زنان
مقوله

کد باز

فردی

خستگی جسمی و تنشهای روانی
تغییر در ویژگیهای زنان
بروز طالق عاطفی میان زن و مرد

خانوادگی

رسیدگی ناکافی به امور فرزندان
کمشدن میل به فرزندآوری
کاهش حضور زن در خانه
خودداری از توجه و حرفشنوی از همسر
اختالف زوجین
سختشدن تصمیمگیری برای اوقات فراغت
اجتماعی

تعامالت ناخواسته با نامحرم

همانطور که در جدول  1مشاهده میشود ،نتایج مقولهبندی کدها حکایت از آن دارد که
دالیل اشتغال زنان شامل سه دسته دلیل دانشی و روانشناختی ،اقتصادی ،و اجتماعی است .آثار
مثبت اشتغال زنان در چهار مقولۀ فردی و روانشناختی ،اقتصادی ،دانش و بینش ،و فرهنگی و
اجتماعی قابلدستهبندی است و آثار منفی شامل مقولههای فردی ،خانوادگی و اجتماعی است.
همچنین جامعه و خانواده ،رسانههای ارتباطی و اطالعاتی ،و نهاد آموزش عالی میتوانند بر
آگاهی دانشجویان دربارۀ اشتغال زنان مؤثر باشند.

بخش دوم (کمی)
ویژگیهای پاسخگویان
براساس یافتههای بهدستآمده از میان افراد مورد مطالعه 20/1 ،درصد در تشکلهای اسالمی
دانشجویی عضو هستند 10/2 .درصد بهطور مداوم در مراسم و مناسبات مذهبی شرکت میکنند
و  01/2درصد در مناسبات مذهبی خاص (مانند ایام محرم و صفر) شرکت داردند 01 .درصد
پاسخگویان معموالً پیگیر برنامههای مذهبی و دینی صداوسیما هستند 28/1 .درصد حین یا قبل
از تحصیالت دانشگاهی سابقۀ اشتغال داشتهاند و  08/2درصد در کانالها و گروههای مذهبی
شبکههای اجتماعی عضو هستند.
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بررسی میزان آگاهی دانشجویان در خصوص اشتغال زنان در جامعۀ اسالمی
یافتههای مطالعه در خصوص میزان آگاهی دانشجویان دربارۀ اشتغال زنان (جدول  )2بیانگر آن
است که در خصوص میزان آشنایی با آیات مرتبط با اهمیت کسبوکار و اشتغال ،بیشترین
فراوانی مربوط به میزان آشنایی کم ( 08/11درصد) است .در خصوص میزان مطالعه و آشنایی با
سیرۀ عملی و سخنان ائمۀ اطهار (ع) در خصوص اهمیت کسبوکار و اشتغال ،بیشترین فراوانی
مربوط به میزان آشنایی متوسط ( 00/1درصد) است .نتایج در خصوص میزان آشنایی با آیات و
روایات مرتبط با آداب حضور زن در جامعه نیز نشان داد که بیشترین فراوانی دانشجویان
آشناییای در حد متوسط ( 11/0درصد) با آیات و روایات مرتبط با آداب حضور زن در جامعه
دارند .درمورد میزان آشنایی با سیاستهای اشتغال زنان در جمهوری اسالمی ،بیشترین فراوانی
مربوط به میزان آشنایی کم ( 11/0درصد) است .بهطورکلی ،یافتهها نشان داد میزان آگاهی
دانشجویان دربارۀ اشتغال زنان در جامعۀ اسالمی برابر با ( 2/21از  28است) که نشن از سطح
متوسط آگاهی دانشجویان دارد.
جدول  .2میزان آگاهی دانشجویان دربارۀ اشتغال زنان در جامعۀ اسالمی
فراوانی

درصد

گویه
خیلی کم

02

11/0

کم

11

08/2

متوسط

21

12/1

زیاد

1

1/1

خیلی زیاد

0

1/8

خیلی کم

12

10/0

میزان آشنایی با سیرۀ عملی و سخنان

کم

21

28/1

ائمه اطهار (ع) در خصوص اهمیت

متوسط

10

00/1

کسبوکار و اشتغال

زیاد

11

2/0

خیلی زیاد

2

1/0

خیلی کم

12

22/1

کم

21

11/0

متوسط

02

11/0

زیاد

11

2/0

خیلی زیاد

11

11/0

میزان آشنایی با آیات مرتبط با
اهمیت کسبوکار و اشتغال

میزان آشنایی با آیات و روایات
مرتبط با آداب حضور زن در جامعه

میانگین

2/81

2/10

2/11

انحراف
معیار

1/88

1/80

1/11
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ادامه جدول  .2میزان آگاهی دانشجویان دربارۀ اشتغال زنان در جامعۀ اسالمی
فراوانی

درصد

گویه
خیلی کم

11

20/8

کم

02

11/0

متوسط

11

12/1

زیاد

11

12/2

خیلی زیاد

28

11/2

میزان آشنایی با سیاستهای اشتغال
زنان در جمهوری اسالمی

جمع کل

میانگین

انحراف
معیار

1/01

2/11

0/11

2/21

دالیل اشتغال زنان در جامعۀ اسالمی
بهمنظور بررسی دالیل اشتغال زنان ،از پاسخگویان خواسته شد تا اهمیت هریک از گویهها را در
طیف لیکرت پنجدرجهای نمره دهند .بر پایۀ دادهها و نتایج جدول  ،1مهمترین دالیل اشتغال
زنان ،از دیدگاه پاسخگویان عبارتاند از :افزایش اعتمادبهنفس و خودباوری (با میانگین ،)0/10
کسب هویت اجتماعی (با میانگین  ،)0/20و استقالل مالی (با میانگین .)1/21
جدول  .9دالیل اشتغال زنان
رتبه

گویه

1

افزایش اعتمادبهنفس و خودباوری

0/10

2

کسب هویت اجتماعی

0/20

8/21

1

استقالل مالی

1/21

8/22

0

بهرهمندی

1/00

8/01

از

تحصیالت

و

مهارتهای

میانگین

انحراف معیار
8/21

آموخته شده در جهت خدمت به جامعه
1

ضرورت وجود زنان در بخشی از مشاغل

1/10

8/21

1

افزایش اطالعات و تخصص

1/21

8/20

1

کسب اعتبار و قدرت

1/21

8/22

0

دستیابی به جایگاه اجتماعی برابر با مردان

1/11

8/20
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آثار مثبت و منفی اشتغال زنان در جامعۀ اسالمی
بررسی دیدگاه دانشجویان در خصوص آثار مثبت و منفی اشتغال زنان (جدول  )0بیانگر آن
است که از دید پاسخگویان ،بیشترین آثار مثبت اشتغال زنان افزایش سطح عزتنفس (با
میانگین  )0/12و پس از آن ،استقالل مالی (با میانگین  )0/21است.
نتایج مربوط به پیامدهای منفی اشتغال زنان (جدول  )1نشان داد بیشترین پیامد منفی از
دیدگاه دانشجویان عبارت است از خستگی جسمی و روحی (با میانگین  )0/11و پس از آن،
کاهش حضور زن در خانه (با میانگین .)0/12
جدول  .4آثار مثبت و منفی اشتغال زنان
آثار مثبت
رتبه
1
2
1
0
1
1
1
0
2
18
11
12
1
2
1
0
1
1
1
0
2
18

گویه
افزایش سطح عزتنفس
استقاللی مالی زنان
سالمت و نشاط روحی زنان
کمک به اقتصاد خانواده
احساس کارآمدی
افزایش بینش اجتماعی
استقالل فکری زنان
ارتقای پایگاه حقوقی
گسترش مهارتها و دانش اجتمااعی
افزایش آگاهی دربارۀ مسائل جامعه
توجه بیشتر به فرهنگ صرفهجویی و قناعت
کمک به اقتصاد ملی
پیامدهای منفی
خستگی جسمی و روحی
کاهش حضور زن در خانه
بروز طالق عاطفی میان زن و مرد
رسیدگی ناکافی به امور فرزندان
کمشدن میل به فرزندآوری
خودداری از توجه و حرفشنوی از همسر
اختالف زوجین
تغییر در ویژگیهای زنان
تعامالت ناخواسته با نامحرم
سختشدن تصمیمگیری برای اوقات فراغت

میانگین
0/12
0/21
0/81
0/82
1/00
1/01
1/10
1/12
1/00
1/10
1/11
1/82

انحراف معیار
8/02
8/22
8/21
8/21
8/20
8/01
8/21
8/20
8/21
8/21
8/21
8/21

0/11
0/12
1/21
1/22
1/10
1/11
1/02
1/11
1/81
2/20

8/20
8/20
8/21
8/21
8/22
8/21
8/21
8/21
8/21
8/21
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مقایسۀ میزان آگاهی دانشجویان دربارۀ اشتغال زنان در جامعۀ اسالمی
نتایج بررسی میزان آگاهی دانشجویان دربارۀ اشتغال زنان براساس متغیرهای مورد مطالعه در
جدول  1ارائه شده است .با توجه به نتایج ،بین آگاهی دربارۀ اشتغال زنان در جامعۀ اسالمی در
دو گروه دانشجویان عضو در کانالها و گروههای مذهبی و دانشجویان غیرعضو ،تفاوت
معناداری در سطح پنج درصد مشاهده شد .همچنین تفاوت آگاهی بین دو گروه دانشجویانی که
مخاطب برنامههای مذهبی و دینی صداوسیما بودند و گروه دیگر تفاوت معناداری در سطح 1
درصد وجود داشت .درنهایت ،براساس نتایج ،دانشجویانی که عضو تشکلهای اسالمی
دا نشجویی بودند ،نسبت به دانشجویان غیرعضو آگاهی بیشتری درمورد اشتغال زنان در جامعۀ
اسالمی داشتند.
جدول  .1نتایج آزمون مقایسۀ میزان آگاهی دانشجویان دربارۀ اشتغال زنان در جامعۀ اسالمی
میانگین

متغیر

انحراف
معیار

عضویت در کانالها و گروههای مذهبی شبکههای

بله

11/80

0/82

مجازی

خیر

2/11

0/81

بله

11/10

1/21

خیر

2/10

1/00

بله

18/12

1/10

خیر

2/11

1/11

عضویت در تشکلهای اسالمی دانشجویی
استفاده از برنامههای مذهبی و دینی صداوسیما

t

سطح
معناداری

2/110

8/821

2/011

8/881

2/801

8/801

نتایج تحلیل واریانس یکطرفه برای مقایسۀ میزان آگاهی دانشجویان دربارۀ اشتغال زنان در
جامعۀ اسالمی براساس شرکت در مراسم و مناسبات مذهبی تفاوت معناداری را نشان داد
( .)F = 182/811 ،Sig = 8/888بدینصورت که نتیجۀ آزمون دانکن نشان داد دانشجویانی که
در چنین مراسمهایی شرکت نمیکنند ،دارای سطح پایینتری از آگاهی نسبت به دانشجویانی
هستند که در مراسمها و مناسبات مذهبی شرکت میکنند (جدول .)1
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جدول  .1نتایج آزمون دانکن
وضعیت شرکت در مراسم و مناسبات

متغیر

Subset for alpha = 0.05

مذهبی

1

خیر

1/01

میزان آگاهی دربارۀ اشتغال

گاهی (در زمانهای خاص مانند ایام

زنان در جامعۀ اسالمی

محرم و صفر)

2

12/10
11/80

بسیار

عوامل تأثیرگذار بر آگاهی دانشجویان دربارۀ اشتغال زنان در جامعۀ اسالمی
یافته های مربوط به عوامل تأثیرگذار بر آگاهی دانشجویان دربارۀ اشتغال زنان در جامعۀ اسالمی
نشان داد از نظر پاسخگویان ،دانش و باورهای مذهبی اعضای خانواده در رتبۀ اول تأثیرگذاری
بر آگاهی دانشجویان قرار دارد و پس از آن ،آموزش عالی و عضویت در تشکلهای اسالمی
دانشجویی قرار میگیرند (جدول .)1
جدول  .7عوامل تأثیرگذار بر آگاهی دانشجویان دربارۀ اشتغال زنان
گویه

دانش و باورهای مذهبی اعضای
خانواده

برنامههای مذهبی و دینی صداوسیما

عضویت در کانالها و گروههای
مذهبی شبکههای مجازی

فراوانی

درصد

خیلی کم

-

-

کم

1

2/1

متوسط

21

28/1

زیاد

11

11/1

خیلی زیاد

22

22/8

خیلی کم

18

1/1

کم

10

18/1

متوسط

10

20/0

زیاد

00

11/1

خیلی زیاد

21

12/1

خیلی کم

1

1/1

کم

12

2/1

متوسط

02

11/0

زیاد

11

02/0

خیلی زیاد

11

11/0

میانگین

1/21

1/01

1/01

انحراف
معیار

8/11

1/10

8/22
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ادامه جدول  .7عوامل تأثیرگذار بر آگاهی دانشجویان دربارۀ اشتغال زنان
فراوانی

درصد

گویه

-

-

کم

11

11/0

متوسط

21

11/0

زیاد

12

01/8

خیلی زیاد

12

20/2

خیلی کم

10

18/1

کم

21

11/2

متوسط

12

20/2

زیاد

01

11/1

خیلی زیاد

10

11/1

خیلی کم

1

0/1

کم

11

12/1

متوسط

21

11/0

زیاد

11

21/1

خیلی زیاد

11

02/0

خیلی کم
عضویت در تشکلهای اسالمی
دانشجویی

دانش و باورهای مذهبی دوستان

دانشگاه (محتوای آموزشی ،مدرس،
فرهنگ دانشگاه و)...

میانگین

1/00

1/21

1/01

انحراف
معیار

8/22

1/12

1/21

بحث و نتیجهگیری
امروزه نمیتوان نقش و جایگاه زنان در جامعه را انکار کرد؛ چرا که زنان بخش قابلتوجهی از
پیکره اجتماع را تشکیل میدهند و نقش مهمی در رشد و تعالی انسان و جامعۀ انسانی دارند.
این مطالعه اهدافی مانند دالیل اشتغال زنان ،آثار مثبت و منفی اشتغال زنان ،و آگاهی دانشجویان
دختر دربارۀ مسائل مرتبط با اشتغال زنان در جامعۀ اسالمی را واکاوی کرد .نتایج کدگذاری
مصاحبهها در بخش کیفی نشان داد دالیل اشتغال زنان را میتوان در سه گروه دانشی و
روانشناختی ،اقتصادی و اجتماعی دستهبندی کرد .براساس میانگین بهدستآمدۀ نظرات در
یافتههای بخش میدانی پژوهش ،افزایش اعتمادبهنفس و خودباوری ،استقالل مالی و کسب
هویت اجتماعی بهترتیب مهمترین دالیل مربوط به هریک از گروههای دانشی و روانشناختی،
اقتصادی و اجتماعی هستند .اینکه موضوع استقالل مالی زنان برای مشارکت در جامعه و اشتغال
آنان حائز اهمیت باشد نکتهای است که میتواند تحت تأثیر عوامل گوناگونی همچون فرهنگ
خانواده و اجتماع قرار گیرد یا از شرایط اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی حاکم بر محیط و جامعه
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تأثیر بپذیرد .این موضوع با نتیجۀ پژوهش رفعتجاه و خیرخواه ( )1122که مهمترین علت
اشتغال زنان را مسائل و مشکالت مالی و اقتصادی خانواده مطرح میکنند ،همراستا است.
براساس مصاحبههای صورتگرفته ،آثار مثبت اشتغال زنان در چهار مقولۀ فردی و
روانشناختی ،اقتصادی ،دانش و بینش ،و فرهنگی و اجتماعی قابلدستهبندی است و آثار منفی
شامل سه مقولۀ فردی ،خانوادگی و اجتماعی است .نتایج آماری بخش میدانی پژوهش نشان
میدهد بیشترین آثار مثبت اشتغال زنان ،افزایش سطح عزتنفس و پس از آن ،استقالل مالی است.
نتایج مربوط به پیامدهای منفی اشتغال زنان نیز نشان داد بیشترین پیامد منفی از دیدگاه
پاسخگویان ،خستگی جسمی و روحی و پس از آن ،کاهش حضور زن در خانه است .در
رویکردهای مثبت مانند اعتالی نقش و بسط نقش نیز اشتغال زنان با آثار مثبت مانند افزایش
عزتنفس و درآمد بیشتر مطرح شده که در جهت ارتقای سالمت زنان مورد تأکید است .آربر
( )1221نیز درآمد زنان را فرصتی دانسته که زنان بتوانند به نحو مثبت بر شرایط زندگی خود و
خانواده تأثیرگذار باشند .یافتههای مطالعات پیشین نیز آثار مثبت اشتغال زنان را مطرح کردند.
رفعتجاه و خیرخواه ( )1122استقالل مالی را از جمله آثار مثبت اشتغال زنان ،و خستگی جسمی
و تنش روانی را از آثار منفی اشتغال زنان بیان داشتند که با نتیجۀ این قسمت از پژوهش همراستا
است .همچنین حیدری و دهقانی ( )1121در مطالعۀ خود به دستاوردهایی مانند داشتن
اعتمادبهنفس ،حس مفیدبودن ،احساس آرامش و امید به آینده تحت مقولۀ کسب مهارتهای
زندگی و دستاورد استقالل با عنوان خودکفایی اقتصادی اشاره کردند که با یافتههای پژوهش
حاضر از این حیث همخوانی دارد .براساس یافتههای بهدستآمده ،نمیتوان بهصورت مطلق از
آثار مثبت یا منفی اشتغال زنان صحبت کرد ،بلکه این امر ترکیبی از دو رویکرد مثبت و منفی است؛
بنابراین برای بهرهمندی بیشتر از آثار مثبت و کاهش حداکثری آثار منفی اشتغال زنان ،باید عوامل
اثرگذار شناسایی و مورد توجه قرار گیرد .درنظرگرفتن ماهیت شغل و حجم و ساعات اشتغال زنان
از مواردی است که نباید از نظر دور داشت .خستگی ناشی از اشتغال میتواند عالوه بر تأثیرات
منفی جسمانی ،فشار روحیای بر زنان وارد کند که پیامدهایی در مسئولیتهای زندگی خانوادگی
افراد خواهد داشت .بر همین اساس ،پیشنهاد میشود تا براساس تواناییهای زنان ،آییننامهها و
مقرراتی وضع شود که متناسب با شرایط آنان برای اشتغال باشد .همچنین برخی مصوباتی که
دربارۀ اشتغال زنان است و تاکنون به اجرا درنیامده یا بهصورت ناقص اجرایی شده است ،برجسته
شود؛ برای مثال ،میتوان به آییننامۀ کسر ساعات موظفی کاری زنان سرپرست خانوار ،مرخصی
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نهماهۀ زایمان با حقوق و مزایا ،و بازنشستگی با  21سال سابقۀ خدمت اشاره کرد .تصویب و
اجرای این آییننامهها میتواند از خستگی جسمی و روحی ،مدت کم حضور زنان در خانواده،
رسیدگی به فرزندان و بسیاری از آسیبهای دیگر جلوگیری کند.
یافتههای مطالعه بیانگر آن است که دانشجویان آشناییای در حد متوسط با اهمیت
کسب وکار و اشتغال در سیرۀ عملی و سخنان ائمۀ اطهار (ع) و نیز آیات و روایات مرتبط با
آداب حضور زنان در جامعۀ اسالمی داشتند .براساس نتایج ،بین آگاهی دربارۀ اشتغال زنان در
جامعۀ اسالمی در دو گروه دانشجویان عضو در کانالها و گروههای مذهبی و دانشجویان
غیرعضو تفاوت معناداری مشاهده شد .بدین شکل که دانشجویانی که در کانالها و گروههای
مذهبی عضویت دارند ،دارای آگاهی بیشتری دربارۀ اشتغال زنان در جامعۀ اسالمی هستند .از
همینرو پیشنهاد میشود کانالها و گروههای مذهبی مرتبط در دانشگاهها تقویت شود .همچنین
ضمن استفاده از ظرفیت داخلی این کانالها و گروهها ،از ظرفیت کانالها و گروههای خارج از
دانشگاه نیز استفاده شود .برای تحقق این مهم الزم است معاونت دانشجویی یا فرهنگی دانشگاه
نسبت به پایش ،گزینش و شناساندن کانالها و گروههای مذهبی به دانشجویان دختر اقدام کند
تا زمینۀ حضور و فعالیت آنها در این کانالها فراهم شود .تفاوت آگاهی بین دو گروه
دانشجویانی که از برنامههای مذهبی و دینی صداوسیما استفاده میکردند با گروه دیگر که
استفاده نمیکردند ،معنادار بود .بدینصورت که دانشجویانی که از برنامههای مذهبی و دینی
صداوسیما استفاده میکردند ،آگاهی بیشتری از سایرین داشتند .در همین زمینه پیشنهاد میشود
ضمن گسترش اینگونه برنامهها در رسانۀ ملی ،توجه ویژهای نیز به پخش این برنامهها،
سریالها یا فیلمها برای دانشجویان خصوصاً دانشجویان ساکن خوابگاه بهعمل آید .براساس
نتایج ،دانشجویانی که عضو تشکلهای اسالمی دانشجویی بودند ،در مقایسه با دانشجویان
غیرعضو ،آگاهی بیشتری درمورد اشتغال زنان در جامعۀ اسالمی داشتند .این موضوع ضرورت
وجودی و تقویت تشکلهای اسالمی دانشجویی در دانشگاهها را نمایان میسازد .در همین
رابطه ،پیشنهاد میشود تعامالت بین اعضای تشکلهای اسالمی دانشجویی با سایر دانشجویان
غیرعضو بهعنوان یک رسالت از تشکلهای اسالمی بهمنظور جذب و بالندگی دانشجویان در
زمینههای دینی و مذهبی مورد تأکید واقع شود .درنهایت ،پیشنهاد میشود تا موقعیتهای شغلی
مناسب برای زنان ،با توجه به سطح سواد و مهارت آنان ،و همچنین ویژگیهای شغلی
برنامهریزی شود و با ایجاد شرایط فرهنگی مناسب ،زمینۀ بروز و ظهور توانمندیهای زنان در
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عرصۀ اجتماعی و اقتصادی فراهم شود .مجموع شرایط فوق ،نقش و رسالت آموزش عالی را
بسیار حساستر از آنچه هست میکند؛ چرا که بازار کار از دانشآموختگانی استفاده میکند که
محصول دانشگاه و نظام آموزش عالی باشند .زمینه اشتغال و آگاهی زنان برای خدمت در جامعۀ
اسالمی بهجز خانواده و جامعه ،در دانشگاه شکل میگیرد و پرورش مییابد و آنان را برای
محیطهای کاری آماده و مهیا میسازد.
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