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چکیده
هدف :هدف اين پژوهش ،بررسي سرنوشت شغلي بخشي از زنان جامعة استعدادهاي برتر و ارائة تصويري از شرايط
و فضاي موجود اشتغال در بين بانوان نخبه بود .روش :تحقيق حاضر از گروه تحقيقات پيگيري و با توجه به تمركز
آن بر وضع موجود ،پيمايشي است .ابزار پژوهش ،پرسشنامة محققساخته و جامعة آماري آن« ،دختران پذيرفته شده
در دانشگاه صنعتي شريف در سال  »1383بود .یافتهها :كمي بيش از  57درصد بانوان اين نمونه شاغل بودهاند.
عمدهترين عوامل اشارهشده براي عدم اشتغال بقية اين جامعه؛ تأهل ،وجود فرزندان و نيز عدم تناسب مشاغل مرتبط با
رشته ،با شرايط خاص بانوان بود .رابطة بين دو متغيّر «تأهل» و «وضعيت اشتغال» ،همچنين رابطة بين «وجود گزينههاي
اشتغال مناسب براي بانوان» و «رشتة تحصيلي» معنادار بود .نتیجهگیری :فضاهاي شغلي موجود به طور عموم با
نقشهاي چندگانة بانوان در تعارضاند .چشمانداز شغلي بسياري از رشتهها براي بانوان نامناسب است و بسياري از
دختران ،به خصوص دختران نخبه ،به علت نداشتن اطالعات كافي از چشمانداز رشتهها ،بهترين سالهاي عمر خود را
در رشتهاي سرمايهگذاري ميكنند كه در آينده امكان بهرهوري مناسب براي فرد و جامعه در آن بسيار كم است .لذا
الزم است براي استفادۀ بهينه از سرماية تواناييهاي بانوان نخبه در خانواده و نيز جامعه ،آمايش جنسيتي و مديريت
جنسيتي در مدل پذيرش برخي رشتههاي دانشگاهي لحاظ شود.
واژگان کلیدی :سرنوشت شغلي بانوان نخبه ،دانشآموختگان دختر ،اشتغال دانشآموختگان ،آمايش بر اساس
جنسيت.

 دريافت مقاله 99/11/0۲ :؛ تصويب نهايي.00/03/۲1 :
 .1دكتری الهيات ،دانشيار گروه معارف اسالمي دانشگاه صنعتي شريف.
 .۲كارشناس ارشد مديريت كسب و كار ،دانشگاه صنعتي مالک اشتر(نويسنده مسئول)تهران ،ايران.نشاني :تهران ،بزرگراه شهيد بابايي ،لوويزان  ،دانشوگاه
صنعتي مالک اشتر /نمابرEmail: golnaz.shojaati@gmail.com. ۲۲935341 :
 .3دكتری رياضي كاربردی ،دانشگاه خواجه نصير طوسي.
.4دانشجوی دكتری.
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الف) مقدمه
آموزش منابع انساني عامل كليدي در فرايند رشد و توسعة فنّاوري و اقتصادي جوامع است .آموزش صحيح از يك
سو قابليت نيروي انساني را ارتقا ميبخشد و از سوي ديگر ،نيروي كار را براي استفادۀ بهتر از فنّاوري جديد توليد
مهيا ميسازد و به اين ترتيب ،راه رشد و توسعة فنّاوري و اقتصادي را براي كشورها هموار ميكند(رمضاني باصري.)1398 ،
توانايي هاي پيشرفته ،دانش و مهارتهاي نيروي انساني در يك بازار جهاني ،منابع قابل توجهي از مزيت رقابتي است؛
به همين دليل ،سرمايهگذاري روي نيروي انساني ،راه خوبي براي همگام شدن با چالشها و افزايش نتايج مطلوب
است(الكداه .)2020 1،نيروي انساني تحصيلكرده از اساسيترين عوامل توليدي و اقتصادي هر كشور است .به وضوح
كشوري كه نتواند مهارتها و دانش مردم خود را توسعه دهد و از آن در اقتصاد ملي به نحو مؤثر بهرهبرداري كند،
قادر نخواهد بود هيچ چيز ديگر را توسعه بخشد(گوستاو .)2007 2،يكي از عوامل مهم كه تأثير قابل مالحظهاي بر
بهرهوري و نقش مؤثري در افزايش آن دارد ،آموزش است .فنون و طرحهاي جديد ارتقاي بهرهوري نميتوانند
بدون پرسنل آموزشديده ،ايجاد و بهكار گرفته شوند .نيروي انساني بر اساس امكانات ،مهارتها ،دانش و نگرش
خويش كه از آموزش كسب كرده است ،در مراحل مختلف ميتواند نقش بسزايي در بهبود و افزايش بهرهوري
داشته باشد(نصيري .)1382 ،با اين وجود ،بيتوجهي به تحليل نيروي انساني متخصص در كشور عمالً باعث شده است
كه:
 )1وضعيت تقاضاي نيروي كار متخصص در كشور چه از نظر حجم وچه از نظر رشتههاي تخصصي مورد نياز
نامعلوم باشد.
 )2عرضة نيروي انساني متخصص ،مستقل از تقاضا شكل بگيرد و هيچگونه سازوكاري براي در نظر داشتن
سطح وكيفيت تقاضا و تغييرات آن در طول زمان ،در عرضة نيروي انساني متخصص ايجاد نشود.
لذا درصد قابل توجهي از دانشآموختگان دانشگاهي دچار بيكاري و در جستجوي كار ميباشند كه جامعه زنان
نيز از اين موضوع مستثنا نيست(ملكپور و محمدي .)1392 ،كشورهايي كه در مسير توسعة سازنده قرار دارند ،به اين مهم پي
بردهاند كه ضرورت ايجاد جامعة سالم در گرو وجود زنان فعال و مؤثر در جامعه است .آموزش زنان و مشاركت
آنان نقش مهمي در توسعة كشور دارد؛ به طوري كه حدود نيمي از جمعيت شاغالن را زنان تشكيل ميدهند(اسدزاده و

همكاران .)1396 ،بايد اذعان داشت كه به دليل چند بعدي بودن نقش زنان در جامعه ،وضعيت تحصيلي و شغلي ايشان از
حساسيتهاي ويژهاي برخوردار است و سياستگذاريهاي مناسب و متناسب با شرايط و اقتضائات خاص بانوان در
حوزۀ تحصيل و اشتغال آنان ،مقدمهاي براي يك سرمايهگذاري اجتماعي مهم تلقي ميشود(.حيدري و دهقاني)1395 ،

در ايران ،داليل متعددي از جمله عدم آمايش و نيازسنجي ،عدم ارتباط صحيح بين محتواي آموزش عالي و
نيازهاي محلي ،منطقهاي و ملي ،عدم تعادل در بازار كار متخصصان و فزوني گرفتن عرضه بر تقاضا در برخي از

1. Alqudah
2. Gustave
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رشتههاي تحصيلي و همچنين توزيع نامتناسب جمعيت دانشآموخته در سطح مناطق مختلف كشور ،پديدۀ بيكاري
فزايندۀ دانشآموختگان را به عنوان يك معضل و مشكل به وجود آورده است(.ملكپور و محمدي)1392 ،

درصد بيكاري زنان جوان از مردان جوان باالتر است؛ در حالي كه با توجه به افزايش سواد دختران و نيز درصد
پذيرفتهشدگان دختر در دانشگاهها ،افزايش ميانگين سن ازدواج،كاهش بعد خانوار و كاهش قدرت خريد سرپرست
خانوار ،افزايش سريع نرخ مشاركت زنان در سالهاي آتي قطعي است و بايد براي ايجاد فرصتهاي شغلي مناسب ،با
توجه به سطح سواد و مهارت آنان برنامهريزي شود(اسدزاده و همكاران .)1396 ،چنانچه برنامهريزي و جهتدهي دقيق و
منسجمي براي استفادۀ بهينه از توانمنديهاي بانوان -كه بيش از نيمي از وروديهاي آموزش عالي را تشكيل
ميدهند -وجود نداشته باشد ،نميتوان انتظار بهرهوري مناسب و باال از نظام آموزش عالي را داشت .امروزه
آموزشعالي بايد در برابر آيندۀ شغلي دانشآموختگان و هزينههاي فراواني كه هر ساله براي تحصيل دانشجويان
صرف ميشود ،پاسخگو باشد؛ بايد مشخص شود كه دورههاي آموزشعالي چه نتايج مفيدي براي جامعه دارد و آيا
موجب ميشود تا دانشآموختگان با مهارتهاي مورد نياز جامعه به مشاغل حياتي دست يابند؟(بيگدلي و همكاران)1391 ،

 .1سؤاالت پژوهش
اين تحقيق ميكوشد به بررسي سرنوشت شغلي زنان نخبة دانشآموخته در دانشگاه صنعتي شريف به عنوان نمونهاي
در جامعة استعدادهاي برتر بپردازد و درصدد پاسخ به پرسشهاي ذيل است:
-

سرنوشت شغلي بانوان نخبه در جامعة آماري مورد مطالعه به چه صورت است؟

-

بانوان جامعة پژوهش چه عواملي را موجب عدم اشتغال خويش ميدانند؟

-

آيا بين رشتة تحصيلي و وجود گزينههاي مناسب براي اشتغال بانوان رابطة معناداري وجود دارد؟

 .2مباني نظری اشتغال و حضور اجتماعي بانوان
از آنجا كه وضعيت تحصيل و اشتغال زنان آثار و پيامدهاي متنوعي دارد ،تكيه بر يك نظرية واحد نميتواند
جنبههاي متفاوت آن را پوشش دهد .از اين رو ،در ادامه تالش شده است تا در چارچوبي تلفيقي ،از رهيافتهاي
نظري مختلف بهرهبرداري و پيامدها و نتايج تحصيل و اشتغال بانوان در سطوح مختلف اجتماع بررسي شود.
براي بررسي دقيقتر ابعاد و پيامدهاي اشتغال و حضور اجتماعي بانوان در اين مقاله ،به نقشهاي فردي ،خانوادگي
و اجتماعي آنان توجه شده و پژوهشهاي موجود -كه پيامدهاي مثبت و منفي در هر سه سطح را بررسي كردهاند-
مرور شده است.
یک) پیامدهای اشتغال زنان در سطح فردی

برخي از مهمترين آثار حضور در عرصة اشتغال در اين سطح به ترتيب ذيل است.
تغییرات نگرشي :انسانها در موقعيتهاي مختلف اجتماعي و قلمروهاي مختلف زندگي ،به درجات متفاوت،
سنّتگرا و نوگرا ميباشند .اشتغال و تحصيالت دانشگاهي يكي از مؤلفههاي اصلي نوسازي جامعه است و نگرشهاي
سنّتي زنان را در جهت نوگرايي تغيير خواهد داد و اين فرصت را به آنان ميدهد تا به جستجوي معاني جديدي براي
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خود و زندگي خويش بپردازند .اين تغيير نگرش به اندازهاي حائز اهميت است كه ميتواند هويت ،ارزشها،
شخصيت و رفتار اجتماعي زنان را دستخوش دگرگوني سازد(.سياح)1397 ،

تغییرات هویتي :هويت هر آن چيزي است كه رابطة ما را با خودمان مشخص ميسازد .هويت جايي است كه
احساس ما دربارۀ خودمان به طور مداوم در ميان ،بر فراز و از خالل فاعليتهاي متفاوت و بسيار متغيّر(باز) ساخته
ميشود(زينگشيم .)1389 1،زنان با آگاهي نسبت به حقوق خود و باال بردن سطح سواد و تعامل در جوامع كاري ،نقش
پررنگتري در جوامع بر عهده گرفتهاند و به تبع آن ،سبك زندگي خويش را تغيير دادهاند .در پي اين تحوالت و
تغييرات عديده ،در ايجاد هويت فردي و جمعي آنان نيز نسبت به قبل ،تغييرات فراواني مشاهده

ميشود(.معروفپور و

همكاران)1397 ،

گرايش به ارزشهاي مدرن ممكن است هويت زنان را تغيير دهد و باعث افزايش خوداتكايي و خودمرجعي آنان
شود .مهمترين خصيصة هويت فردي در دورۀ مدرن ،افزايش قدرت تصميمگيري فرد در خصوص تعيين زندگي
خويش است .در نتيجة حضور در ميادين اجتماعي ،زنان با چشماندازها و تجربههاي تازهاي مواجه ميشوند؛ به
انديشيدن ،داوري و ارزيابي خود ميپردازند و فرصت تازهاي براي كنشهاي جمعي پيدا ميكنند و ميتوانند در تغيير
سرنوشت خود مؤثر باشند(خادمي و ياسري .)1400 ،گالبي( )1393در مطالعهاي موردي روي تمام زنان باالي  15سال شهر
تبريز ،تأثير تحصيالت را بر هويت مدرن و پستمدرن آنان در ابعاد مختلف بررسي كرده و نتيجه گرفته است كه
تحصيالت فرصتهايي را براي زنان ايجاد ميكند كه از طريق آن ميتوانند پلي بين نقشهاي حوزۀ عمومي و
خصوصي برقرار سازند و توان خود را در جامعه نشان دهند.
تغییرات شخصیتي :تحصيالت و اشتغال زنان ،ويژگيهايي مانند تفكر انتقادي ،تأمل در خويشتن ،انتقادپذيري،
انعطافپذيري ،واقعگرايي ،خودكنترلي و آمادگي براي تشريك مساعي با ديگران را وارد نظام شخصيتي آنان
ميسازد و از اين حيث به آنان منش متفاوت ميدهد .اشتغال زنان باعث افزايش آگاهى و بينش اجتماعى و ايجاد
روحية اعتماد به نفس ،رشد ،استقالل فكرى و روحى آنان ميشود(.عليزاده)1386 ،

دو) پیامدهای سطح میاني

خانواده اولين و مهمترين واحد اجتماعي است كه ميان سطح فردي و خرد(كنشگر انساني) و سطح كالن(نظامهاي
جامعه) قرار ميگيرد .از اين رو ،به منظور بررسي و شناسايي آثار اشتغال زنان الزم است به پيامدهاي آن در سطح
ارزشها ،مناسبات و تعامالت خانوادگي توجه شود و تأثير آن بر برخي ارزشها و هنجارهاي مربوط به حوزۀ خانواده،
نوع ارتباط با نسل پيش(والدين) ،با نسل بعد(فرزندان) و با همسر بررسي شود.
ارزش و هنجارهای مربوط به خانواده :پژوهشهاي انجامشده در اين زمينه مؤيّد اين انديشه است كه افزايش
تحصيالت و پذيرش نقشهاي اجتماعي ،برخي اولويتها و معيارهاي سنّتي در زمينة سن ازدواج ،معيارهاي انتخاب
همسر ،فرزندآوري و منفي بودن طالق را در معرض تغيير قرار ميدهد .براي مثال ،مطالعهاي كه با استفاده از تحليل

1. Zingsheim
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ثانوية اطالعات برگرفته از دادههاي طرح جهاني انجام شده(و در آن نمونة  2500نفره از زن و مرد ايراني مشاركت
داشتهاند) ،نشان داده كه ميانگين شاخص خانوادهگرايي در ايران(بر مبناي مقياس  8/4 )0-10ميباشد كه حد بااليي
است .اما اهميت ارزشهاي سنّتي در حوزۀ روابط خانوادگي با باال رفتن تحصيالت تضعيف ميشود(.آزاد ارمكي و ملكي،
)1386

محققان در مطالعات متعددي به اين نتيجه رسيدهاند كه اشتغال مادر به خودي خود اثرات مستقيم ثابت ،اعم از
مثبت يا منفي بر رشد و نتايج آموزشي كودكان دارد .هنگامي كه يك مادر خانهدار است ،معموالً خودش هميشه
مراقب فرزندان است؛ اما وقتي يك مادر شاغل است ،او يا پدر بايد از فرزندان مراقبت كنند يا از ساير امكانات
كمك بگيرند كه ممكن است پيامدهايي براي كودک داشته باشد(بيشنوي 1و همكاران .)2020 ،افزايش تحصيالت زنان نه
تنها زمان فرزندآوري و تعداد آن را تغيير ميدهد ،بلكه بر شيوۀ تربيت فرزندان نيز تأثير ميگذارد(.ترابي و شيداني)1398 ،

تعامل زنان با نسل پیش(والدین) :يك جنبه از تفاوت ميان زنان و نسل پيش از آنها ناظر به تفاوت جايگاه
آنان در سلسلهمراتب ساختار قشربندي جامعه است .تحصيالت دانشگاهي زنان زمينهساز يافتن مشاغل تخصصي
است و احتمال تحرک اجتماعي آنان و جايگاهشان را در ساختار اجتماعي نسبت به نسل پيش از خود ارتقا
ميبخشد .در اين شرايط ،اين نگراني پيش ميآيد كه اين تفاوتِ پايگاه موجب شكاف ارتباطي نيز باشد(.چلبي)1387 ،

گفتني است كه تفاوتهاي ميان دو نسل فقط و به طور كامل نتيجة افزايش تحصيالت نيست ،بلكه
دسترسيپذيري رسانههاي جمعي ،به خصوص رسانههاي فرامرزي(قلمرويي كه والدين كمتر به آن راه دارند) و
برتري سواد رسانهاي نسل جوان ،عامل متمايزكنندۀ مهمي است .عالوه بر اين ،شرايط فرهنگي اجتماعي متفاوتي كه
دو نسل در آن رشد كردهاند ،به طور طبيعي موجب تفاوتهاي ارزشي و نگرشي خواهد شد(.اعظم آزاده)1386 ،

تعامل نقشهای خانوادگي و شغلي :يكي ديگر از جنبههاي اشتغال زنان كه ممكن است بر مناسبات خانوادگي
تأثير داشته باشد ،اثر آن بر چگونگي تعامل ميان انتظارات نقش شغلي و نقش خانوادگي و شيوۀ مديريت بر آن
است .نظريهپردازان ،با عنوان تعارض كار -خانواده يا خانواده -كار ،به مسائل اشتغال زنان ،به ويژه زنان شاغلِ متأهل
پرداختهاند.
تعارض كار -خانواده زماني رخ ميدهد كه خواستههاي كاري ،با كاهش تعهد و انرژي فرد ،توانايي او را براي
ايفاي نقشهاي خانوادگي كاهش ميدهند .تعارض خانواده با كار نيز هنگامي رخ ميدهد كه خواستههاي خانوادگي،
اين منابع را به گونهاي مصرف ميكنند كه از توانايي فرد براي ايفاي نقشهاي كاري كاسته ميشود .روشن است كه
در هر دو حالت ،تداخل خواستههاي متعارض نقشهاي شغلي -خانوادگي ،انجام الزامهاي ناشي از آنها را دشوار
ميسازد(حيدري و دهقاني .)1395 ،به طور خالصه دربارۀ نوع وكيفيت تعامل ميان نقشهاي خانوادگي و نقشهاي شغلي
ميتوان به دو گروه از نظريهها اشاره كرد كه با رويكرد خوشبينانه و بدبينانه به اين موضوع پرداختهاند(.سياح)1397 ،

1. Bishnoi

  450طراحی الگوی شجاعت مديريتی در سازمانهای دولتی
رویکردهای بدبینانه

نخستين نظريهپردازان نقش ،اغلب به جنبهها و پيامدهاي منفي نقشها توجه ميكردند .يكي از مفروضات مهم در
نظريههاي اولية نقشهاي اجتماعي اين بود كه تعدّد روابط با ديگران ،منبع فشار رواني و

ناپايداري اجتماعي است(سيبر

آسم .)1974 1،بر همين اساس در بررسيهاي مرتبط با رابطة متقابل كار -خانواده ،با قبول فرض كمبود امكانات شخصي
الزم براي حفظ تعهدات شغلي ،معموالً افراد روي پيوستار تعهد به كار در مقابل تعهد به خانواده جاي داده ميشدند.
در اين ديدگاه ،ايجاد توازن بين تعهدات فرد به فعاليتهاي مختلف ،اساساً به عنوان موضوعي تجربي در نظر گرفته
نميشد(.آري و الک)1996 2،

رويكردهايي مانند تكثّر نقش ،تضاد نقش و فشار بار اضافي نقش ،بيان ميكنند كه انتظارات و فشارهاي ناشي از
ايفاي چند نقش تؤامان باعث ميشود زنان شاغل از نظر سالمت نسبت به زناني كه فقط به نقشهاي سنّتي ميپردازند،
در وضعيت نامطلوبتري قرار گيرند(حيدري و دهقاني .)1395 ،فرضية كميابي 3مدعي است كه زمان و انرژي افراد،
محدود و معيّن و ثابت است .اين منابع محدود نيز ميبايست به طور مجزا بين نقشهاي مختلف تقسيم شود .اضافه
شدن هر نقش جديد به مثابه افزايش تقاضا براي زمان و انرژي است .از آنجا كه افراد انرژي و زمان كافي در اختيار
ندارند تا براي ايفاي تعهدات نقشيشان اختصاص دهند ،صرفاً ميتوانند به يك نقش به هزينة ساير نقشها متعهد
شوند(رستگار خالد .)1384 ،عالوه بر نظرات ياد شده ،برخي متفكران در قالب فرضية تقارب 4به تأثير اشتغال بر سبك
زندگي زنان توجه و بيان كرده اند كه زنان همچنان كه به طور روزافزون به درون دنياي مردانه 5گام مينهند ،خود را
بيش از پيش در معرض استرسهاي مرتبط با اشتغال قرار داده و با اتخاذ نوعي سبك زندگي مردانه به تدريج سالمت
خود را در معرض مخاطره قرار ميدهند(.احمدنيا)1380 ،

رویکردهای خوشبینانه

رويكرد تجمّع يا انباشتگي نقش بر اين پايه استوار است كه انباشت نقشها ،پيامدها و منافع مثبتي براي سازمان ،خود و
نظام نقشهاي كنشگر به همراه دارد و به ويژه در تأمين امنيت وجودي آنها مؤثر است .هرچه تعداد نقشهاي فرد بيشتر
باشد ،حس موجوديت معنادار و رفتار بسامان كه الزمة سالمت رواني فرد و نظم اجتماعي پايدار است ،تقويت
ميشود(فتحيپور و رسولزاده اقدم .)1396 ،رويكرد تجمّع نقش ،به منابع بالقوۀ نقشهاي چندگانه تأكيد دارد؛ به اين معنا كه
اگر فردي تعهد زيادي به همة نقشهاي خود داشته باشد ،ميتواند بدون احساس فشار و تنش ،تمامي نقشهاي خود را
توسعه بخشد .بر اين اساس ،احساس تعهد ،انرژي و زمان الزم را براي همة كارها به وجود خواهد آورد .در مواردي

1. Sieber Asm
2. Aryee & Luk
3. Scarcity Hypothesis
4. Convergence Hypothesis
5. Male World
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كه اين توانايي وجود داشته باشد كه الزامات نقشهاي مختلف به طور هماهنگ با يكديگر ادغام شوند ،اين وضعيت
ميتواند منشأ احساس موفقيت و رضايت شود(.راكسبورگ)1999 1،

همانطور كه مالحظه ميشود ،دربارۀ نوع و كيفيت تعامل ميان نقشهاي شغلي و خانوادگي ،اجماع فكري وجود
ندارد .اين امر تا حد زيادي به توانايي شخصيتي زنان براي مديريت بر اقتضائات نقشهاي متفاوت و ميزان همدلي و
همفكري همسر و خانوادهشان با آنان بستگي دارد .هر چه منابع حمايت اجتماعي فرد بيشتر باشد ،تعارض كار-
خانواده كمتري را احساس خواهد كرد .همچنين ،تعارض خانواده -كار با ميزان ساعات كاري همسر ،تمايل همسر
به كار بيرون منزل و تمايل خود فرد به كار ارتباط معناداري دارد(.فاتحيزاده و همكاران)1386 ،

تعامل بین همسران :معموالً در همة جوامع بين همسران يك نوع توزيع قدرت و به تبع آن ،تقسيم كار جنسيتي
وجود دارد(جواهري .)1392 ،مشاركت شوهر در كارهاي خانه ميتواند فشار نقش را براي همسر شاغل كاهش دهد و
عدم مشاركت ميتواند اين فشار نقش را افزايش دهد و بر عملكرد روان خانواده تأثير

بگذارد(تامي،

2

.)2002

ساينواک )1977(3در مطالعة خود دربارۀ زوجهايي كه هر دو شاغلاند ،دريافت كه وقتي شوهران انتظارات سنّتي نقش
را حفظ ميكنند و زمانيكه تفكيك قابل مالحظهاي در الگوهاي تخصيص وظايف وجود دارد ،اختالل در عملكرد
خانواده ايجاد ميشود.
شريعتمدار و همكاران( )1400در پژوهشي بر اساس تجربة زيستة زنان شاغل و خانهدار دريافتند هر دو گروه در
هشت تجربه ،شامل رضايت از رابطه با همسر ،نقش حمايتي همسر ،رضايت از زندگي ،رضايت از رابطه با
خانواده(هاي) اصلي ،رضايت از داشتن فرزند ،برنامهريزي براي صاحب فرزند شدن ،غنيتر شدن معناي زندگي با
صاحب فرزند شدن ،برقراري ارتباط سازندۀ متقابل ،مشترکاند؛ اما در زمينة زمان با هم بودن ،فاعليت ،انطباق و
لذتگرايي تجارب متفاوتي دارند .بررسي تجارب زيسته براي زنان خانهدار ،انفعال و لذتگرايي و براي زنان
شاغل ،گرانباري نقش ،كمبود زمان با خانواده بودن و كمبود ميزان توجه به خود را مشخص كرد.
سه) پیامدهای سطح کالن

در اين قسمت ،آثار افزايش تحصيالت زنان و ورود آنان به حوزۀ اشتغال ،بر اساس يك دستهبندي متعارف از
خردهنظامهاي اصلي جامعه كه عبارتند از نظام اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادي و سياسي ،رديابي ميشود.
حوزۀ اجتماع :با برخورداري زنان از تحصيالت عالي ،ميزان مشاركت آنان در تعامالت اجتماعي ارتقا پيدا
ميكند و فرصتهاي بيشتري براي اشتغال در محيط خارج از خانه براي آنان فراهم ميشود(براري و محسني تبريزي.)1389 ،
تحصيالت از طريق خوداتكايي اقتصادي و خودمرجعي ،رشد شخصيت زنان را افزايش ميدهد؛ حالتي كه فرد
داراي شخصيتي با يك نظام تمايالت تفكيك شده و منسجمِ هنجاري است و در عين حال داراي اخالق مسئوليت
1. Roxburgh
2. Tomy
3. Maximiliane Szinovacz
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در يك نظم اجتماعي منفك و منسجم ،همزمان در جهت منافع فردي و جمعي به صورت خالق ،نقاد و سازنده
حركت ميكند(.چلبي)1387 ،

حوزۀ فرهنگ :فعاليت اقتصادي زنان رابطة مستقيمي با كاهش فقر و افزايش رفاه اجتماعي دارد .با افزايش
فرصتهاي شغلي براي زنان ،سطح فرهنگ و آموزش جامعه ارتقا مييابد .زنان درآمد مستقل كسب ميكنند و
وضعيت تغذيه و بهداشت خانواده بهبود پيدا ميكند(.آريانا و همكاران)1398 ،

حوزۀ سیاست :از آنجا كه افزايش تحصيالت و اشتغال زنان معيارهاي فرد براي تعريف يك جامعة مطلوب را
ارتقا ميبخشد ،در نتيجه بر ميزان اعتماد و رضايت آنان از نظام سياسي جامعه اثر ميگذارد .صديق و دغاقله( )1387در
پژوهشي نشان دادهاند كه ارزيابي نخبگان از وجود عدالت در جامعه در مقايسه با مردم عادي بدبينانهتر است .از
نگاهي ديگر ،افزايش تحصيالت زنان ،آنان را از موقعيتهاي حاشيهاي و انزوا خارج ميسازد و فعاليتهاي آنان در
عرصة سياسي و حضور فعال در جنبشهاي اجتماعي را تشديد ميكند و به اين ترتيب ،ضريب تأثيرگذاري زنان در
جامعه تقويت خواهد شد .اطالعات به دست آمده از يك پژوهش كه حاصل نظرات  9500نفر از زنان ساكن
استانهاي مختلف كشور است ،حاكي از آن است كه زنان تحصيلكردهتر ،كمتر سرنوشتگرا و كمتر دچار احساس
بيقدرتي سياسياند(.تبريزي)1383 ،

حوزۀ اقتصاد :زنان تحصيلكرده از اين منظر كه ميتوانند نيروي كار ماهري باشند ،بر اقتصاد كشور مؤثرند.
بهبود در كيفيت نيروي انساني موجب ميشود كه نيروي كار جامعه به شكل ماهرتر ،تواناتر و مولّدتر عمل كند(آقايي

و همكاران .)1392 ،به هر حال ،با فرض ثابت گرفتن ساير شرايط ،برخورداري زنان از تحصيالت تخصصي ،موجب به
جريان افتادن قدرت عامليت آنان در حوزۀ توليد ،سازماندهي ،طراحي و نوآوري ميشود .البته تحصيالت در
صورتي به رشد اقتصادي بيشتر ميانجامد كه از افراد تحصيلكرده براي افزايش بهرهوري در توليد ،يا پاسخگويي به
نيازهاي روزافزون اقتصاد استفاده شود(.تقوي)1385 ،

جنبة ديگري از آثاراقتصادي تحصيل و اشتغال زنان ميتواند به نوع و ميزان مصرف كاال در بين آنان ارتباط پيدا
كند .اين احتمال وجود دارد كه نوع و ميزان مصرف كاال در زنان ،تحت تأثير تغييرات نگرشي و ارزشي ،از يك
نظم جديد تبعيت كند(فكوهي .)1389 ،گفتني است كه با توجه به اصول حاكم بر شخصيت زن ،خاستگاه و منشأ تمايز
بين اشتغال زن و مرد و نيز تفاوتهاي زيستي ،رفتاري و اقتصادي و همچنين تفاوتهاي تشريعي سبب ميشود كه در
انديشة ديني با وجود آنكه اشتغال به عنوان يك حق براي زنان محسوب ميشود ،ولي هرگز به عنوان تكليف
اقتصادي بر ايشان تحميل نميشود(.خيري)1385 ،

از مرور پژوهشهاي نظري متنوع به شرحي كه گذشت ،مشخص ميشود كه تحصيل و در نهايت اشتغال زنان،
چهرهاي دوسويه داشته و دستاوردها و در عين حال هزينههايي براي آنان دارد .پيامدهاي اشتغال ،بسته به كيفيت
بسترهاي خانوادگي ،سازماني و اجتماعي ،متفاوت است و وابسته به تواناييها و امكانات مادي ،رويكردهاي شناختي
و عوامل عاطفي زنان به شكلهاي مختلف بروز نموده و مديريت ميشود.
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 .3پیشینة پژوهش
در مقاالتي كه در زمينة پيگيري سرنوشت شغلي دانشجويان وجود دارد ،وضعيت اشتغال دانشجويان در رشتههاي
مختلف بررسي شده؛ اما به سرنوشت شغلي زنان در رشتههاي فني بسيار كم پرداخته شده است .در مطالعة عسكري و
همكاران( ،)1399وضعيت شغلي  108نفر از دانشآموختگان سالهاي  1391تا  95رشتة مديريت خدمات بهداشتي و
درماني دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد توسط پرسشنامه بررسي شد .باالترين ميانگين پاسخهاي پرسشنامه،
مربوط به بعد توانمنديهاي تخصصي و حرفهاي ،تناسب برنامة درسي و آموزشي اساتيد با اشتغال و پايينترين
ميانگين مربوط به ايجاد تمهيدات الزم براي اشتغال توسط دانشگاه بوده است.
عليزاده و همكاران( )1398وضعيت دانشآموختگان رشتة زبانشناسي دانشگاه فردوسي مشهد را در يك دورۀ ده
ساله( )1395-1385بررسي كردند .بر اساس نتايج حاصل از اين پژوهش 83 ،درصد از دانشآموختگان اين رشته
جذب بازار كار شدهاند و تفاوت معناداري در رابطه با ميزان اشتغال به كار با جنسيت و همين طور مقطع تحصيلي
افراد ديده نشد .در  80درصد از افراد ،ارتباط شغلي با رشتة تحصيلي وجود داشته است.
بيگدلي و

همكاران()1391

در «بررسي رابطة بين رشتة تحصيلي با وضعيت اشتغال دانشآموختگان دانشكده

روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران» نشان دادند كه بين رشتة تحصيلي ،اشتغال و تناسب شغلي ،ارتباط
معناداري وجود دارد؛ بدين معنا كه در رشتههايي مثل روانشناسي باليني ،مشاوره ،كتابداري و كودكان استثنايي،
وضعيت اشتغال و تناسب شغلي بهتر از رشتههاي ديگر است .اما در خصوص رشتههايي مثل تكنولوژي آموزشي و
مديريت آموزشي ،وضعيت اشتغال و تناسب شغلي نامطلوب است و رابطة بين ميانگين تحصيلي و نوع اشتغال با رشتة
تحصيلي معنادار نبوده است.
خدايي و همكاران( ،)1390در بررسي تناسب رشتة تحصيلي و شغلي متقاضيان ورود به تحصيالت تكميلي سال
 ،1385وضعيت ارتباط شغلي -تحصيلي  127670نفر از پنج گروه عمدۀ آموزشي را بررسي كردند .نتايج نشان داد
بيشترين ارتباط شغلي -تحصيلي مربوط به دانشآموختگان گروه هنر با  72درصد و پس از آن ،گروه علوم انساني با
 70.5درصد است .همچنين دانشآموختگان زن درگروه علوم انساني و دانشآموختگان مرد در گروه هنر ،باالترين
ميزان ارتباط شغلي -تحصيلي را اعالم داشتهاند.
سعيدي رضواني و همكاران( )1388به تحليل سرنوشت شغلي دانشآموختگان سال  1382رشتة مهندسي دانشگاه
فردوسي مشهد پرداختند و مشخص كردند هشت درصد افراد با وجود تمايل به اشتغال ،بيكار ماندهاند .در اين مقاله
بيان شده گرچه اين درصد كم است ،اما با نگاهي ديگر ميتوان چنين تفسير كرد كه با توجه به بيكاري اين گروه از
ميان دانشآموختگان دانشكدۀ مهندسي دانشگاه فردوسي -كه از دانشگاههاي برجسته است -تقريباً همين درصد يا
باالتر از كل دانشآموختگان دانشكدههاي مهندسي سراسر ايران موفق به اشتغال نشده باشند .در اين صورت ،اين
ميزان بيكاري در مجموع چه به لحاظ اقتصادي(هدر رفتن سرماية آموزش عالي) و چه به لحاظ مسائل روانشناختي
افراد ،مسئلهاي قابل تأمل است.
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در بيشتر پژوهشهاي انجامشده در زمينة اشتغال زنان ،بر عوامل مؤثر و آسيبشناسي اشتغال بانوان و بررسي
پيامدهاي آن بر خانواده و جامعه ،بدون در نظر گرفتن هماهنگي زمينة تحصيالت با اشتغال تأكيد شده است .اشتغال
بانوان تحصيلكرده اگرچه در برخي پژوهشها بررسي شده ،اما همخواني شغل با تحصيالت در بانوان نخبه و همچنين
همخواني شرايط تحصيلي و شغلي رشتههاي فني با اقتضائات زندگي بانوان ،موضوع مغفول اغلب پژوهشهاي موجود
است.
برخي پژوهشها در حوزۀ اشتغال زنان نشان ميدهند كه جنسيت ،عاملي معنادار در موقعيت حرفهاي است؛ يعني
جنسيت باعث ميشود تا زنان در مقايسه با مردان امكان دسترسي كمتري به مشاغل داراي منزلت باال و پردرآمد
داشته باشند .با اين حال در بسياري از كشورها ،افزايش سطح تحصيالت و مهارتهاي زنان ،شاخصي اساسي براي
مشاركت روزافزون آنان در بازار كار است .در ايران با وجود كاهش ميزان بيسوادي زنان و افزايش چشمگير حضور
دختران در دانشگاهها ،نرخ بيكاري زنان تحصيلكرده به مراتب بيش از مردان است(.كشاورز)1400 ،
صالحي()1385

وضعيت اشتغال دانشآموختگان زن در گروههاي عمدۀ آموزشي دانشگاه مازندران را بررسي

كرده است .او با استفاده از پرسشنامه در يك نمونة  177نفري به اين نتيجه رسيده كه تقريباً  57درصد از
دانشآموختگان زن اين دانشگاه شاغلاند 84 .درصد زنان دانشآموختة رشتههاي فني و مهندسي و  50درصد
رشتههاي علوم پايه توانستهاند به كار مشغول شوند؛ عواملي نظير دانشها و اطالعات كسبشدۀ دوران تحصيل در
دانشگاه ،وجود زمينههاي شغلي متناسب با رشتة تحصيلي و مهارتهاي عملي كسبشده در دوران تحصيل ،در
دستيابي زنان به شغل مؤثر بوده است .همچنين ،از ديدگاه دانشآموختگان ،عواملي نظير تعداد زياد
دانشآموختگان ،آشنا نبودن با كارفرمايان و عدم تناسب رشتههاي آموزشي با نيازهاي بخش اشتغال در استان و
شهر ،به عنوان موانع جذب در بازار كار تلقي ميشوند.
پورقاسم( )1381به بررسي وضعيت و مشكالت اشتغال زنان داراي تحصيالت عالي پرداخته كه به مراكز خدمات
اشتغال تحت پوشش وزارت كار و امور اجتماعي در سال  1379مراجعه كردهاند و بين دو گروه از افرادي كه موفق
شدهاند كار پيدا كنند و افرادي كه هنوز موفق به پيدا كردن كار نشدهاند ،مقايسهاي انجام داده است .نتايج اين
تحقيق نشان ميدهد كه مشكل عمدۀ زنان براي راهيابي به بازار كار ،مسئوليتپذيري چندگانة آنهاست وگاه ممكن
است تضاد نقشها باعث كنارهگيري آنان از فعاليتهاي اقتصادي -اجتماعي شود .البته عدم هماهنگي و ارتباط كامل
بين نظام آموزش عالي و بازار كار و عدم توجه به نيازهاي روحي و ظرفيت جسمي زنان در برخي رشتههاي
دانشگاهي باعث ميشود كه زنان در صحنة اجتماعي حضور فعال نداشته باشند.
رزمي( )1378اشتغال دانشآموختگان زن در رشتة مديريت را بررسي كرده است .يافتههاي تحقيق نشان ميدهد
كه بين اشتغال دانشآموختگان زن در رشتة مديريت و تخصصشان ،رابطة مثبتي به چشم نميخورد؛ اما رابطة كامالً
مثبتي بين كارامدي زنان و احراز منصبهاي مديريتي وجود دارد.
در رشتههاي مختلف ديگر همچون كتابداري ،پرستاري و ...نيز تحقيقاتي در اين رابطه انجام شده است؛ اما در
رشتههاي فني و مهندسي و در حوزۀ نخبگان ،تحقيقي كه به طور مستقيم در رابطه با وضعيت اشتغال دانشآموختگان
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باشد كمتر به چشم ميخورد؛ به ويژه حوزۀ بانوان جامعة استعدادهاي برتر ،حوزهاي است كه تاكنون به آن پرداخته
نشده و ميزان تناسب شغل با رشتههاي اين افراد بررسي نشده كه اين مطالب از نوآوريهاي اين مقاله به حساب
ميآيد.

ب) روش تحقیق
تحقيق حاضر از گروه تحقيقات پيگيري و با توجه به تمركز آن بر وضع موجود ،پيمايشي است .به منظور بررسي
تحقيقات گذشته و تدوين مقدمه و كلياتي در رابطه با موضوع ،از روش مطالعة اسنادي يا كتابخانهاي استفاده شده
است.
 .1جامعة آماری
در خصوص نحوه و داليل انتخاب جامعة هدف ،توجه به اين موضوع ضروري است كه براي نيل به اهداف اين
پژوهش الزم بود مدت زمان مورد نياز براي تغيير مسيرهاي احتمالي در طول حيات حرفهاي و تخصصي فرد از زمان
ورود وي به دانشگاه سپري شده باشد .به اين معني كه بتوان اذعان داشت كه فرد زمان كافي براي اتخاذ تصميمات
كليدي و سرنوشتساز در اين راه را داشته است .بازۀ سني  20تا  30سالگي معموالً بازهاي است كه افراد ضمن
روبهرو شدن با حقايق اجتماعي و حرفهاي ،ممكن است بارها مسير تخصصي خود را تغيير دهند .همچنين اين بازۀ
سني براي بانوان ،پرچالشترين دورۀ زندگي خانوادگي از حيث تشكيل زندگي مشترک و باروري محسوب
ميشود .به همين دليل ،سنجش وضعيت افراد پيش از رسيدن به  30سالگي نميتواند به درستي گوياي سرنوشت
حقيقي جامعة نخبگاني باشد؛ زيرا همچنان استقرار و ثبات وضعيت افراد محقق نشده است .بر اين اساس ،از بين
دانشگاههاي برتر كشور ،دانشگاه صنعتي شريف به سبب برخورداري از تراز نخبگي باال و همچنين در دسترس بودن
انتخاب شد و از جمع دانشآموختگان اين دانشگاه نيز دانشآموختگان ورودي  -1383كه بيش از  10سال از اتمام
تحصيل ايشان از مقطع كارشناسي در دانشگاه گذشته است -به عنوان جامعة هدف انتخاب شدند .جامعة آماري در
اين تحقيق با توجه به هدف آن« ،دختران پذيرفته شده در دانشگاه صنعتي شريف در سال  »1383است .جدول ،1
جامعة آماري تحقيق را به تفكيك رشته نشان ميدهد.
جدول  :1جامعة آماری پژوهش به تفکیک رشته
رشته

برق

رياضي

شيمي

صنايع

عمران

فيزيك

كامپيوتر

شيمي نفت

مكانيك

مواد

هوافضا

جمع

تعداد

31

31

32

28

33

33

38

58

12

12

13

301

 .2روش نمونهگیری
براي محاسبه حجم نمونه از فرمول كوكران با سطح خطاي پنج درصد استفاده شده است .طبق اين فرمول ،در اين
جامعه با جمعيت  301نفر ،حجم نمونه برابر با  169نفر از سطح اطمينان  95درصد برخوردار است .از آنجا كه جامعة
آماري از رشتههاي تحصيلي متفاوتي تشكيل شده است و به نظر ميرسد افراد با رشتههاي يكسان از نظر صفات
متغيّر تحقيق همگنتر باشند ،در نمونهگيري از روش نمونهگيري طبقهاي استفاده شده است .هرچند پرسشنامه براي
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افراد در رشته هاي مختلف يكسان ارائه شده ،اما پاسخ هر فرد در فضاي رشتة خود او و در قياس با افراد همرشته،
تحليل ميشود؛ لذا نظر و ديدگاه مخاطب در خصوص رشتههاي ديگر به سبب عدم كفايت اطالع ايشان ،نه
درخواست شده و نه معتبر تلقي شده است.
 .3ابزار
ابزار پژوهش ،پرسشنامة محققساخته است و به طور كلي به سنجش متغيّرهاي مربوط به اشتغال بانوان مانند «درصد
شاغالن در هر رشته»« ،رابطة اشتغال و تأهل»« ،ميزان تطابق شغل با مقتضيات زندگي زنانه»« ،ميزان ساعات كاري در
هفته و انعطاف آن» و  ...ميپردازد.
 .4سنجش روایي و پایایي پرسشنامه
به منظور سنجش روايي پرسشنامه ،اهداف و سؤاالت تحقيق به همراه نسخة اولية آن در اختيار تعدادي از
صاحبنظران و كارشناسان در زمينة تحقيق گذاشته شد تا نظر اصالحي خود را دربارۀ سؤاالت پرسشنامه ارائه دهند.
پس از تجميع و اعمال نظرات و پيشنهادها ،نسخة اصالحشدۀ پرسشنامه توسط تعدادي از افراد جامعة هدف به
صورت نمونه تكميل شد .پس از دريافت بازخورد ،تغييرات مختصري در برخي سؤاالت اعمال شد .سپس مجدد
نسخة جديد پرسشنامه در اختيار خبرگان قرار گرفت تا آن را پس از تعديالت و اعمال ديدگاهها بررسي و مرور
كنند .جمعآوري نظرات نهايي نشان داد كه پرسشنامه به خوبي قادر به سنجش خصيصههاي مطرحشده در بخش
اهداف و سؤاالت تحقيق ميباشد و داراي روايي قابل قبولي است .در بررسي پايايي پرسشنامه نيز در بدو امر  62نفر
از اعضاي جامعه ،سؤاالت طراحي شده با مقياس ليكرت پنج طيفي را پاسخ دادند .پايايي با محاسبة ضريب آلفاي
كرونباخ با نرمافزار اس.پي.اس.اس بررسي شد .نتايج اوليه نشان داد كه سؤاالت كيفي مرتبط با تحصيل و اشتغال كه
براي سنجش سؤاالت پژوهش طراحي شدهاند ،از ضريب آلفاي كرونباخ  0.758برخوردارند كه نشان ميدهد
سؤاالت اين بخش از همبستگي قابل قبولي برخوردارند و از اين رو پرسشنامه پاياست.

ج) یافتهها
در تحليل پرسشهاي پژوهش از آمارههاي توصيفي مربوط استفاده شده است .همچنين با توجه به اسمي بودن متغيّرها
از آزمون آماري

براي بررسي استقالل يا همخواني متغيّرهاي مرتبط با اشتغال استفاده شده است .يافتههاي

پژوهش به شرح ذيل قابل ارائه است.
 .1درصد شاغالن هر رشته
در ابتداي امر ،وضعيت شغلي دانشآموختگان به تفكيك رشتههاي مختلف تحصيلي بررسي شد .آمارهاي موجود
نمودار  1را توليد كردند.
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نمودار  :1درصد شاغالن هر رشته

بر اساس نمودار  ،1مشاهده ميشود كه در ميان رشتههاي مختلف موجود در دانشگاه ،بيشترين تعداد شاغالن
خانم به ترتيب مربوط به رشتههاي مهندسي صنايع ،مهندسي كامپيوتر و مهندسي شيمي و نفت و كمترين ميزان
شاغالن مربوط به دانشآموختگان رشتههاي فيزيك ،مهندسي مكانيك و هوافضا است .نتايج نشان ميدهند كه
 57.15درصد از بانوان جامعة استعدادهاي برتر مورد مطالعه در اين پژوهش شاغلاند .در ميان  42.85درصد از
بانواني كه شاغل نيستند ،عمدهترين عوامل اشارهشده براي عدم اشتغال ،تأهل ،وجود فرزندان و نيز عدم تناسب
مشاغل مرتبط با رشته با شرايط بانوان است.
 .2اشتغال و وضعیت تأهل
ارتباط بين دو متغيّر رشتة دورۀ كارشناسي و وضعيت شغلي را تأييد نميكند ،اما نتايج نشان

اگرچه آزمون

مي دهد كه بين وضعيت تأهل و شاغل بودن ،ارتباط معناداري وجود دارد .در واقع؛ نتايج نشان ميدهند كه مجردان
نسبت به متأهالن در يافتن شغل موفقتر بودهاند.
جدول  :2ارتباط متغیّرهای رشته کارشناسي و تأهل با اشتغال
آزمون χ^2

تعداد

ارزش χ^2

درجه آزادی

سطح معناداری

رشته تحصيلي

169

10

11.077

0.352

وضعيت تأهل

169

1

3.827

0.05

 .3میزان اهمیت منعطف بودن ساعت کاری
بين دو متغيّر وضعيت شغلي(شاغل يا غيرشاغل) و اهميت انعطافپذير بودن ساعت كاري ،ارتباط معناداري وجود
ندارد و فارغ از شاغل يا غير شاغل بودن افراد ،موضوع ساعت كاري منعطف ،دغدغة همه بوده است.
جدول  :3ارتباط بین متغیّر وضعیت شغلي و میزان اهمیت منعطف بودن ساعت کاری برای بانوان
آزمون χ^2

تعداد

درجه آزادی

ارزش χ^2

سطح معناداری

وضعيت شغلي* ميزان اهميت انعطاف پذير بودن ساعت كاري

169

4

7.194

0.126

از سوي ديگر ،نتايج نشان ميدهند كه وضعيت تأهل بر ميزان اهميت منعطف بودن ساعت كاري در انتخاب
شغل براي بانوان نيز اثرگذار بوده و اين موضوع براي متأهالن از اهميت بيشتري برخوردار است.
جدول  :4ارتباط بین متغیّر وضعیت تأهل و میزان اهمیت منعطف بودن ساعت کاری
آزمون χ^2

تعداد

درجه آزادی

ارزش χ^2

سطح معناداری

وضعيت تأهل* ميزان اهميت انعطاف پذير بودن ساعت كاري

169

4

12.135

0.016

 .4وجود گزینههای شغلي مناسب برای بانوان در هر رشته
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مناسب بودن گزينههاي اشتغال براي بانوان دانشآموخته در هر رشته ،موضوع مهم ديگري است كه در اين سؤال
بررسي شده است .نتايج نشان ميدهد دانشآموختگان رشتههاي مهندسي صنايع و كامپيوتر ،بيشترين رضايت را
نسبت به گزينههاي اشتغال متناسب با خانمها و دانشآموختگان رشتههاي مهندسي هوافضا و عمران ،كمترين
رضايت را از وضعيت گزينههاي اشتغال مناسب بانوان در رشته خود اعالم كردهاند .جدول  5نشاندهندۀ معنادار
بودن رابطه دو متغيّر ميزان تناسب گزينههاي اشتغال موجود براي بانوان و رشته تحصيلي است.
جدول  :5ارتباط بین دو متغیّر رشتة تحصیلي با وجود گزینههای شغلي مناسب برای بانوان در آن رشته
آزمون χ^2
گزينه هاي شغلي مناسب

تعداد

درجه آزادی

ارزش χ^2

سطح معناداری

169

40

70.666

0.002

 .5تناسب شغل با مقتضیات زندگي زنانه
در اين سؤال ،از افراد شاغل ،ميزان تناسب شغلشان با مقتضيات زندگي زنانه پرسيده شده است .در رشتههاي
مهندسي برق ،مهندسي هوافضا ،مهندسي صنايع ،رياضي و فيزيك ،گزينههاي زياد و خيلي زياد براي تناسب شغل يا
مقتضيات زندگي زنانه ،اصالً انتخاب نشدهاند .اكثر بانوان شاغل در رشتة مهندسي برق اذعان داشتهاند كه ميزان
تناسب شغلشان با مقتضيات زندگي زنانه كم است .در رشتة مهندسي هوافضا ،مسئله جدّيتر است؛ به طوري كه همة
افراد اعالم كردهاند كه شغلشان با مقتضيات زندگي زنانه تناسب كم يا خيلي كمي دارد .در اين ميان ،مهندسان
صنايع رتبة سوم را از نظر نامتناسب بودن شغل با مقتضيات زندگي زنانه اظهار داشتهاند .نتايج آزمون

نشاندهندۀ

معنادار بودن رابطة دو متغيّر رشتة تحصيلي و ميزان تناسب شغل با مقتضيات زندگي زنانه است.
جدول  :6ارتباط دو متغیّر رشتة تحصیلي و میزان تناسب شغل با مقتضیات زندگي زنانه
آزمون χ^2

تعداد

درجه آزادی

ارزش χ^2

سطح معناداری

تناسب شغل با زندگي زنانه

96

40

58.226

0.031

د) بحث و نتیجهگیری
در اين مقاله رابطة بين رشتة تحصيلي دورۀ كارشناسي و اشتغال ،معنادار نبود و از اين نظر ،مشابه نتايج پژوهش
رزمي( )1378است كه بيان ميكند بين اشتغال دانشآموختگان زن در رشتة مديريت و تخصصشان ،رابطة مثبتي به
چشم نميخورد و از سويي با نتايج بيگدلي و همكاران( )1391متفاوت است .بيگدلي بيان ميكند در رشتههايي مثل
روانشناسي باليني ،مشاوره ،كتابداري و كودكان استثنايي ،وضعيت اشتغال و تناسب شغلي بهتر از رشتههاي ديگر
است .اما در خصوص رشتههايي مثل تكنولوژي آموزشي و مديريت آموزشي ،وضعيت اشتغال و تناسب شغلي
نامطلوب است و رابطة بين ميانگين تحصيلي و نوع اشتغال با رشتة تحصيلي معنادار نبوده است؛ اما بايد در نظر داشت
كه با توجه به متفاوت بودن رشتههاي تحصيلي در اين مقاالت ،نميتوان به صورت كامل اين نتايج را با يكديگر
مقايسه كرد.
نتايج نشان داد كه  57.15درصد از بانوان جامعة استعدادهاي برتر مورد مطالعه در اين پژوهش شاغلاند .صالحي
در پژوهش موردي خود در دانشگاه مازندران بيان كرد  84درصد زنان دانشآموختة رشتههاي فني و مهندسي
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مشغول به كار شدهاند(صالحي .)1385 ،صرف نظر از وضعيت بازار كار در سالهاي متفاوت اين دو تحقيق ،وجود 42.85
درصد از بانوان غير شاغل در سطح استعداد برتر(دانشگاه شريف) بعد از گذشت بيش از  10سال از اتمام دورۀ
كارشناسي ،نشاندهندۀ عدم توانمندي جامعه براي به خدمتگرفتن اين سرماية عظيم انساني است .رابطة بين رشتة
تحصيلي و ميزان تناسب شغل با مقتضيات زندگي زنانه در اين تحقيق مثبت شده است؛ بختيار نصرآبادي و
نوروزي( )1384نيز در بررسي  10سالة وضعيت شغلي و آموزشي دانشآموختگان دانشگاهي بيان ميكنند بين وضعيت
شغلي و متغيّرهاي جنسيت و تأهل رابطه وجود دارد و كاريابي تا حدودي به رشتة دانشگاهي مربوط ميشود.
پورقاسم()1381

نيز در تحقيق خود نتيجه گرفته است كه مسئوليتپذيري چندگانه ،بيتوجهي به نيازهاي روحي و

ظرفيت جسمي زنان در برخي رشتههاي دانشگاهي باعث ميشود كه زنان در صحنة اجتماعي حضور فعال نداشته
باشند .اين امر نشان ميدهد كه فضاهاي شغلي موجود عموماً با نقشهاي چندگانه و شرايط بانوان در تعارضاند.
سعيدي رضواني و همكاران( )1388نيز در پژوهش خود بيان كردهاند كه به طور كلي دانشآموختگان رشتة مهندسي
دانشگاه فردوسي مشهد ،از رشتة تحصيليشان رضايت نداشتند .از يافتههاي اين پژوهش نيز مشخص است كه
چشمانداز شغلي بسياري از رشتهها براي بانوان مناسب نيست.
مسئلة بسيار مهم ديگر ،اهميت منعطف بودن ساعت كاري است .نتايج پژوهش حاضر نشان داد كه فارغ از
شاغل بودن افراد ،مسئلة منعطف بودن ساعت كاري دغدغة همة بانوان اين جامعه است؛ هر چند اهميت اين امر براي
بانوان متأهل بيش از مجردان است .كاغذچي و همكاران نيز بيان ميكنند حدود نيمي از بانوان در رشتههاي فني
مهندسي عقيده دارند كه زنان به طور متوسط بيشتر از مردان ترک شغل دارند و علت عمدۀ آن را ساعت كار
طوالني ،مسائل زنان متأهل و فرهنگ مردساالري حاكم بر خانواده عنوان كردهاند(.كاغذچي و همكاران)1383 ،

محدودیتهای تحقیق
با توجه به شرايط بانوان ،از جمله اقتضائات تأهل و فرزندآوري و همچنين اطمينان از وجود فرصت كافي براي
تحصيل در مقاطع باالتر ،اين پژوهش روي دانشآموختگان سال  1383انجام شد .مهمترين محدوديت تحقيق ،پيدا
كردن راه دسترسي و جلب اعتماد و توجيه مخاطبان براي پاسخگويي به پرسشها بود .به علت مهاجرت عدۀ زيادي از
دانش آموختگان ،دسترسي به ايشان با سختي فراوان همراه شد؛ به طوري كه محققان مجبور به برنامهنويسي پيمايشي
جستجوگر براي يافتن آنها شدند و اين فرايند ،زمان پيشبيني شده براي انجام تحقيق را به شدت افزايش داد.
پیشنهادها
چنانكه از يافتههاي اين پژوهش برميآيد ،الزم است براي استفاده از سرماية تواناييهاي بانوان نخبه،
سياستگذاريهاي متفاوتي انجام شود .يك جهت اين سياستگذاري ،لزوم توجه به مسئوليتهاي چندگانة بانوان در
جامعه و زندگي خانوادگي است .با عنايت به اين امر ميتوان فضاي شغلهاي موجود را به منظور سهولت حضور
بانوان بازنگري كرد و با اعمال تغييراتي مانند انعطاف در ساعت كاري بانوان ،ميزان بهرهوري آنان را در اين شغلها
باالتر برد .سوي ديگر سياستگذاري ،توجه به مدل پذيرش تحصيلي و آمايش جنسيتي در بعضي رشتههاست.
همانگونه كه از يافتههاي اين پژوهش مشخص است ،چشمانداز شغلي بسياري از رشتهها براي بانوان نامناسب است
و بسياري از دختران ،به خصوص دختران نخبه ،به سبب عدم آگاهي كافي از اين موضوع ،بهترين سالهاي عمر خود
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را در رشتهاي سرمايهگذاري ميكنند كه در آينده امكان بهرهوري مناسب براي فرد و جامعه در آن بسيار كم است.
لذا الزم است براي استفادۀ بهينه از سرماية انساني و تواناييهاي بانوان نخبه در خانواده و نيز جامعه ،آمايش جنسيتي
و مديريت جنسيتي در مدل پذيرش برخي رشتههاي دانشگاهي لحاظ شود و بدين ترتيب ،زمينة ورود بانوان به
رشتههايي فراهم شود كه امكان بهرهوري از تواناييهاي آنان براي خود ايشان و جامعه باالتر باشد .همچنين ضروري
است كه با ارائه آمار و اطالعات از آيندۀ شغلي هر رشته به دختراني كه در شرف انتخاب رشته دانشگاهاند ،فضاي
آينده و چشمانداز اشتغال رشتههاي مدّ نظر براي آنان تبيين شود تا بتوانند با در دست داشتن اطالعات جامع و كامل
به انتخاب اين رشتهها اقدام كنند .بديهي است اين تحقيق ميتواند مقدمهاي براي پژوهشهاي آينده به منظور ارائة
پيشنهادهايي در راستاي بهرهمندي حداكثري از توان و ظرفيت اين گروه از جامعه به بهترين روش و در جايگاه
صحيح و بهينه باشد.
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