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  چكيده
عالي با تغييراتي بنيادين نسبت به گذشته مواجه است كه تغيير جمعيت  درجهان امروز نهاد آموزش

به دنبال اين سير جهاني، نرخ ورود دانشجويان دختر به . هاست ترين آن دانشجويي دختران از جمله عمده
 64در ابتداي انقالب به % 31طوريكه نرخ ورود دختران به دانشگاه از  ن نيز افزايش يافته، به دانشگاههاي ايرا 

هاي اتخاذ شده در كشورهاي مختلف براي اين  اما سياست. رسيده است 91- 92درصد در سال تحصيلي 
ي اجتماعي را فرصتي براي تواناشدن دختران و برخي ديگر در شكل مشكل پديده متفاوت است كه برخي آن 

اتخاذ كدام سياست در نهاد آموزش عالي ايران منطقي و واقعي است؟  مهم، ديدن و . كنند با آن برخورد مي
پردازي   نظريه. كنند ي آن تالش مي عالي ايران است كه دختران براي تجربه شنيدن واقعيت در بافت آموزش

شمولي آن  در اين نگاه ديگر اهميت يك نظريه به جهان .تواند ابزاري براي پاسخ به اين نياز باشد بنياد مي داده
هاي گوناگون پيش  هاي ثابتي را در بافت ها رويه نخواهد بود زيرا تاريخ بشر نشان داده است كه انسان

گيرند، بلكه اهميت يك نظريه به منطبق بودن آن با بافت پژوهش و نيازي كه از آن مرتفع خواهدكرد،  نمي
تواند ابزاري براي  توليد نظريات بومي و پرداختن به مسائل خاص  بنياد مي پردازي داده يهلذا نظر.  باشد مي

ي حاضر  در مقاله "عالي ايران تواناسازي زنان در آموزش"ي آن در تدوين نظريه  جامعه ايراني باشد كه نمونه
  .آورده شده است
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 مقدمه

ترين محصوالت علمي در قرن حاضر دانست  توان يكي از بنيادي بنياد را مي پردازي داده نظريه
، و عدم كفايت 2به تفسيرگرايي 1گرايي تغيير پارادايم در مباني فلسفي روش تحقيق از اثبات باكه 

  . تحقق يافتيي گرا هاي مبتني بر رويكرد اثبات پژوهش
توان نياز رو به فزوني علوم ببنياد را  پردازي داده گيري روش نظريه شايد مهمترين دليل شكل
چرا كه ديگر تنها  ؛دادن دانش جديد و توسعه علوم پيشين دانست انساني و اجتماعي براي شكل

كه در قالب  يتحقيقاتو   پرداختن به نظريات به اثبات رسيده گذشتگان كه بارها و بارها تائيد شده
و مسير  است فزودهاشدند، چيزي را به محدوده دانش ني شده انجام مي قطعي و از پيش طراحي

از سوي ديگر با تغيير مباني پارادايمي، نظريات نويني . گشود جديدي را پيش پاي محققين نمي
قالب بافت چرا كه آن چه در . هاي پژوهشي گوناگون باشد 3شد كه مبتني بر بافت طلب مي
هاي فرهنگي، اجتماعي، قومي،  اي است از عناصري چون مولفه شود مجموعه تعريف مي 4پژوهشي

شود كه بافتي از بافت ديگر  ها سبب مي يك از آن سياسي، اقتصادي، مذهبي و غيره كه تغيير در هر
رين وان مهمتعن به  ها مهمتر، انسان و از همه اين. متمايز شده و اقتضائات خاص خود را بطلبد

، است كه برده قرار داشته د كه در تاثير و تاثري مداوم با عناصر نامشو شاخصه هر بافتي شناخته مي
و از اين روست كه . پذيرد سو بر بافت تاثير گذاشته و از سوي ديگر از بافت تاثير مي از يك
هاي پنهاني دانست كه  لفهتوان انقالبي نوين در اهميت دادن به مو بنياد را مي پردازي داده نظريه

شوند و خود نياز به نظريات گوناگون و منطبق با  دهنده هر بافتي تلقي مي واقعيت جاري و شكل
شود كه ديگر اهميت يك نظريه به  اين چنين مي. سازند بافت پژوهش را بيش از پيش آشكار مي

هاي  هاي ثابتي را در بافت ويهها ر شمولي آن نخواهد بود زيرا تاريخ بشر نشان داده كه انسان جهان
شود و به تبع نيازي  گوناگون ندارند، بلكه اهميت يك نظريه به منطبق بودن آن با بافت پژوهش مي

ها به توليد نظريات  از اين رو در شرايطي كه بيش از همه زمان. كه از آن بافت مرتفع خواهد كرد

                                                            
1. Positivism  
2. Interpretivism  
3. Context  
4. Given Context  
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تواند ابزاري  بنياد مي پردازي داده وش نظريهبومي و پرداختن به مسائل خاص جامعه ايراني داريم، ر
  . در خدمت اين مسير باشد

بنياد را  پردازي داده نظريه 1960ي  نخستين افرادي بودند كه در اوايل دهه  2و استراس 1گليزر
گليزر خود اين ). 2013 3گري(ها مطرح كردند  ي استقرايي نظريه عنوان رويكردي براي توسعه به

 :كند يف ميروش را چنين تعر
آوري داده متصل شده و  بنياد رويكردي جامع از تحليل است كه به جمع پردازي داده نظريه

ها در حوزه  ي استقرائي نظريه هاي كاربردي براي توسعه اي از روش شكلي سيستماتيك از مجموعه به
  )16 :1992 ،گري. (گيرد علوم معقول بهره مي

هاي دقت متفاوت در  شد اما رويكردها و دامنه يرفته ميكه اين تعريف بين محققان پذ در حالي
. ها عامل شكل گرفتن تمايزاتي بين گليزر و استراس شد مديريت و تحليل داده آوري،  حوزه جمع

قرار هايي كه در ارتباط با اجراي روش  تاجايي كه دو مبدع اساسي اين روش در هدف، اصول و رويه
 1990در سال  4لذا از دل اين تمايزات استراس و كوربين. كردند هاي بنيادين پيدا تفاوتگرفت،  مي

پس از آن بود كه پژوهشگران زياد . كه گليزر به آن انتقادات مبنايي داشت كردندكتابي را منتشر 
 و)2002(پتن ؛)2002(پارتينگتون  ؛)2005(؛گالدينگ )2011  ،2006(ديگري نيز مانند چارماز 

ها و راهنماها را براي فرايند  اي وسيع از استراتژي دامنه) 1998، 1990(استراس و كوربين  
 .)2013گري (كدگذاري مطرح كردند 

اگر بدانيم وجه تمايز اين رويكردها تفاوت در كدگذاري و تحليل داده است و به تفاوت در 
 گاه از شباهت زيادي كه باهم دارند تعجب نخواهيم گردد آن رويكرد سپهر فلسفي پژوهش برنمي

كند تا پژوهش را آغاز كرده، تا  بنياد به محقق كمك مي پردازي داده بر اين اساس روش نظريه . كرد
همچنين فرايند انجام چنين روشي همراه با . پايان با آن درگير بوده و سرانجام آن را به اتمام برساند

، چارماز. (وهشگر استهاي ناگهاني، ارتقاي مهارت تحليلي پژ آور، خلق ايده هاي شگفت بروز پديده
2010: 2(.  

                                                            
1. Glaser 
2. Strauss 
3. Gray 
4. Corbin 
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  :هاي جديد بنياد در تدوين نظريه پردازي داده كابرد نظريه
واسطه تغيير پارادايمي حاصل شده در مباني فلسفي  طور كه پيش از اين نيز ذكر شود به همان

بنياد در  پردازي داده روش تحقيق و همچنين نياز به گشوده شده مرزهاي جديد دانش، روش نظريه
  . هاي نوين و بومي شده نياز دارند رايطي شكل رفت كه جوامع انساني بيش از پيش به تئوريش

هاي مبنايي خود با بسياري از كشورهايي كه  واسطه تفاوت بديهي است ايران اسالمي نيز به
اي را به جامعه  ناخواسته تبعاتشود و  ها به كشور وارد ميسوي آنشناختي از  غالبا نظريات جامعه

از اين رو نياز به . نمايد، شايد نيازي دو چندان به اين دست از نظريات نوين داشته باشد حميل ميت
. آشكار مي شود اي بيش از پيش هايي براي پرداختن به مسائل بومي و منطقه استفاده از چنين روش

ختلف داخلي نيز هاي م بنياد در پژوهش پردازي داده رسد كه استفاده از روش نظريه  نظر مي اگرچه به
) 1387(و يا فراستخواه ) 1388(هاي فخاري  توان به پژوهش عنوان مثال مي رو به فزوني است به

رسد پرداختن به آن حائز اهميت باشد حضور  نظر مي هاي كشور كه به اشاره نمود، اما از جمله چالش
سازان به  يدگاه برخي برنامهزنان در دانشگاه است كه با نرخ روبه فزوني خود در چند سال اخير از د

رو جهت نشان دادن  از اين رو در مقاله پيش. است معضلي براي اقتصاد و آموزش عالي تبديل شده
بنياد در تدوين نظريات بومي كه به مسائل كشور  پردازي داده چگونگي استفاده از روش نظريه

پرداخته شده  "آموزش عالي ايرانتواناسازي زنان در "بپردازد، به اين معضل از طريق تدوين تئوري
هاي كالن آتي نشان  گذاري گيري و سياست است تا بتوان اهميت نظريات بومي را در چگونگي جهت

  . داد
از رويكرد چارماز  محقق اما پيش از ورود به بحث بايد خاطر نشان ساخت در اين پژوهش

زيرا بر اساس . گرايانه است ي ساختبنياد بهره برده است كه رويكرد پردازي داده در نظريه )2010(
كوشد تا  شود اما در مسير انجام آن محقق مي بنيادي با داده آغاز مي پردازي داده اين رويكرد نظريه
و درحد امكان بتواند عضوي از . بياموزدكنندگان در پژوهش را  ط زندگي مشاركتهرچه بيشتر محي

در اين روش . دست آمده براي خود شكل دهد هاي به تري از داده بافت پژوهش شده و درك كامل
يابد كه هرچه بيشتر بتواند  ي فعالي را مي  كننده گر و روايت كننده، مشاهده محقق نقش مشاركت

چه  كند، به بافت پژوهش و آن هاي پژوهشي خود بيان مي چه را كه در قالب يافته آن
دست  تر كند موفقيت بزرگتري را به كاند نزدي كنندگان در پژوهش از موضوع تحقيق يافته مشاركت
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كند با ذهني كه اگرچه خالي نيست،  از اين رو او تالش مي. آورده و رسالت خود را انجام داده است
داوري به بافت پژوهش وارد شده و  گيري و پيشجهت اما با ذهني كه باز است و فارغ از هرگونه 
با اين همه و با توجه به . آيدژوهش نائل كنندگان در پ هرچه بيشتر به درك مشترك با مشاركت

تلف خهاي م تحت عنوان بيشترين تطبيق رويكرد انتخابي از بين گونه) 2013(چه هاول آن
 از اين طريق تااست ، روش چارماز انتخاب شده كند بيان مي بنياد و هدف پژوهش پردازي داده نظريه
 .در آن، هموار شودن كنندگا نزديكي به بافت و واقعيت زندگي مشاركتامكان 
  

تواناسازي زنان در آموزش عالي «بنياد در تدوين نظريه  استفاده از نظريه پردازي داده
  »ايران

عالي توانسته بسياري از مناسبات را  در جهان پر از تحول امروز، تغييرات جنسيتي در آموزش
حكايت از آن دارد كه دختران آمارهاي جهاني . در دانشگاه، جامعه و بازار كار تحت تاثير قرار دهد

حساب  اقبال بسيار زيادي به دانشگاه نشان داده و بيشترين متقاضي در بازار آموزش عالي به
عنوان فرصتي  اند كه از اين تغيير به المللي برآن شده هاي بين لذا سازمان). 2009، 1گريبنيكو(آيند مي

برند،   ها و منابع بهره ابر آنان به فرصتدر مسير ارتقاء نقش فعال زنان در جامعه و دسترسي بر
با تاكيد بر تواناسازي زنان  "21عالي در قرن  آموزش"با عنوان  2كه بيانيه جهاني يونسكو طوري به
سبب حذف موانع سياسي و  گرفته توسط سيستم آموزش عالي بايد تالشهاي صورت«: گويد مي

اين تالشها خصوصاً بايد در راستاي افزايش  حساب نيامدن زنان گشته و گردد كه عامل بهاجتماعي 
سازي درون آموزش عالي و جامعه  گذاري و تصميم درگيري فعال زنان در فرايندهاي سياست

و ) 2006، 4بران(همين دليل كشورهاي بسياري از جمله فلسطين  به). 3،2009ليسوود(»باشند
 .اند اي تواناسازي زنان استفاده كردهعنوان ابزاري بر عالي به از آموزش) 5،2010ماليكه(پاكستان 

همزمان با اين سير جهاني، نرخ ورود دانشجويان دختر به دانشگاههاي ايران نيز افزايش يافته 
 1386-1387درصد در سال تحصيلي  51در ابتداي انقالب به % 31طوريكه اين نرخ از  است، به

                                                            
1. Grebennikov 
2. UNESCO 
3. Leathwood  
4. Bruhn  
5. Malike   
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عالي را تشكيل  ي از دانشجويان آموزشو اكنون دختران بيش از نيم) 2009مهران، (افزايش يافته 
دختران از حضور درمحيط آموزشي دانشگاه امري است كه به آن   اما در اين بين تجربه. دهند مي

، 2برگرن(اين دختران از زندگي دانشگاهي آنان روشن خواهد شد  1پرداخته نشده و از پس روايتهاي
2008 .(  

اي براي رشد هرچه بيشتر  تي قلمداد شود زمينهتواند فرص كرده مي افزايش نرخ زنان تحصيل
عنوان يكي از مهمترين عوامل پيشرفت شناخته  هاي توسعه نيز به آنان فراهم آورد و در برنامه

رغم وجود پژوهشهايي كه داليل استقبال دختران از دانشگاه را  اما علي). 2010، 3ساهاي(شوند  مي
سي قرار داده و حتي به جايگاه شغلي دختران سنجيده و يا بازگشت مالي آن را مورد برر

داخلي نشان از   هاي اند اما هيچ يك از پژوهش آموخته و فارغ التحصيل دانشگاهي پرداخته دانش
روايتها و تجربيات دختران از زندگي دانشگاهي، كه چنين آنان را براي اين حضور پررنگ تشويق 

ات فردي دختران دانشجوست، از دختري به دختر روايتهاي كه مبتني بر تجربي. كند، ندارند مي
گوناگون دختران اين  4كماني از صداهاي ديگر و از شهري به شهر ديگر بسيار متفاوت بوده و رنگين

  .سرزمين است
شنيده شدن اين تجربيات و صداهاي گوناگون است كه لذا مهمترين ضرورت اين پژوهش، 

هاي گوناگون  سازي مسئوالن رده ريزي و تصميم هتوان در برنام ترين كاربرد آن را مي مهم
 . ي آموزش عالي دختران دانست گذاري در حوزه سياست

بنياد به  پردازي داده از اين رو پژوهشگر برآن بوده در پژوهش حاضر با استفاده از روش نظريه
  :سوال پژوهشي زير پاسخ دهد كه

  دستاورد دختران از زندگي دانشگاهي چيست؟
  از منظر دختر دانشجوي ايراني به چه معناست؟ تواناسازي

  پژوهشي از نوع  5در اين مطالعه پژوهشگر با استفاده از بنيان نظري تفسيرگرايي
  

                                                            
1. Narrative  
2. Berggren  
3. Sahay 
4. Voice  
5. Interpretivism  
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بنياد بهره برده است، دو  پردازي داده تنها از رويكرد نظريه انجام رسانده است كه نه را به 1كيفي
خود عامل ) 2009(دانست كه بنا به نظر چارماز توان برا اين پژوهش حاكم  رويكرد ديگر را نيز مي

  : شود كه عبارتند از ارتقاي وثوق پژوهش نيز مي
 شناسي است و بر  انساني و جامعه كه رويكردي منشعب شده از علوم پژوهش مبتني بر روايت

ها كه دربرگيرنده  اي از پديده هايي با جزئيات كامل در خصوص يك پديده خاص يا مجموعه داستان
در مطالعه حاضر ).  2012پتي و همكاران، . (كنندگان پژوهش متمركز است جربه زيسته مشاركتت

پژوهشگر براي پاسخ دادن به سواالت پژوهشي كه به دنبال آشكارسازي تجربه زندگي دانشگاهي 
دختران و دريافت آنان از اين تجربه است، از اين روش استفاده شده تا با شنيدن تجربيات و 

اند هرچه بيشتر به واقعيت ذهني  هاي آنان از دانشگاه و مسيري كه در اين بين طي كرده داستان
  . وقوع پيوسته را درك كند يابد و فرايند معنابخشي كه در ذهن دختران به كنندگان دست مشاركت

 رويكردي است كه از ديدگاه فلسفي هوسرل بر اساس ديدگاه فرانكلن و والن  پديدارشناسي
از اين روست كه پديدارشناس . داند ي دانش مي گيرد كه تجربه دروني را سرچشمه سرچشمه مي

را مورد بررسي قرار  ي او ي زيسته پديده، يعني تجربه فرد از يك) دست اولِ(ي بال فصل  تجربه
كنند چه معنايي  اي را تجربه مي هدف پديدارشناس اين است كه دريابد وقتي افراد پديده. دهد مي

توان خميرمايه پژوهش حاضر  اين رويكرد را در حقيقت مي). 1391احمدي، (دهند  به آن مي
دانست كه محقق بر آن بوده تا تجربه زيسته دختران در دانشگاه را درك كرده، آن را آشكار سازد و 

  . بتواند عوامل تاثيرگذار در اين تجربه را از منظر دختران توصيف و تبيين نمايد
صورت گفت و  نخستين روش گردآوري داده بود كه به 2بدون ساختار  هدر اين پژوهش مصاحب

از اين رو محقق تنها چند سرفصل كلي را . پذيري را دارد شنودي انجام شده و بيشترين انعطاف
تر براي  برد و براي ايجاد درك عميق مشخص كرده و مصاحبه را در قالب گفتگو با دختران پيش مي

هاي خود را با  كرد كه روايت واالت دختران را به سمتي هدايت ميخود با مطرح كردن برخي س
  . جزئيات الزمي كه در درك پديده و تحليل مورد نياز بودند بيان كنند

                                                            
1. Qualitative Research  
2. Unstructured  
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هاي سراسري و  دختر دانشجو در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد دانشگاه 80در مجموع 
ها در جدول زير آورده  ه اطالعات آناستان كشور در پژوهش حاضر شركت كردند ك 7آزاد كشور از 

  :شده است
  كنندگان در پژوهش شناختي مشاركت اطالعات جمعيت: 1جدول 

يف
رد

 

نام 
 شهر/استان

محدوده
سني دختران 

مورد 
 مصاحبه

 هاي تحصيلي رشته
هاي  دوره

 تحصيلي
 تعداد

 سال 18-30 تهران 1

روانشناسي تربيتي، مديريت اطالعات، مشاوره، 
ي، روانشناسي آموزشي، مديريت علوم اقتصاد

 آموزشي، مترجمي زبان، فلسفه تعليم و تربيت

كارشناسي، 
 كارشناسي ارشد

15 
 نفر

 مشاوره، شيمي سال 18-26 گيالن 2
كارشناسي، 

 كارشناسي ارشد

11 
 نفر

3 
خراسان 
 مركزي

 سال 26-18
شهرسازي، حسابداري، فقه و حقوق، فيزيك، 

 مهندسي مواد، الهيات، تاريخ

رشناسي، كا
 كارشناسي ارشد

12 
 نفر

 مترجمي زبان، الكترونيك، مكانيك، حسابداري سال 18-32 هرمزگان 4
كارداني،كارشناسي، 
 كارشناسي ارشد

ن10
 فر

 سال 18-26 خوزستان 5
معماري، آموزش ابتدايي، اقتصاد نظري، محيط 

 زيست

كارشناسي، 
 كارشناسي ارشد

14 
 نفر

 سال 18-26 كردستان 6

بي، تربيت بدني، حقوق، حسابداري، علوم تجر
پرستاري حقوق، زبان و ادبيات عرب، ادبيات 

 داري، فارسي، جنگل

كارداني، 
كارشناسي، 

 كارشناسي ارشد

12 
 نفر

7 
آذربايجان
 غربي

 نفر 3 كارشناسي -  سال 26-18

  
آن  كار رفته در هاي كيفي و ابزار به الزم به ذكر است از عمده مسائلي كه در خصوص پژوهش

عاريت  هاي كمي به شود مباحث مرتبط به روايي و پايايي است كه از پارادايم پژوهش مطرح مي
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و با  1گيرد و در قالب اعتبار پژوهش خود مي هاي كيفي معناي ديگري به گرفته شده و در پژوهش
براي . شوند بررسي مي) 2012پتي ( 5پذيري و انتقال 4، وثوق3پذيري ، تائيد2پذيري چهار مولفه اعتماد

، 6كنندگان اين منظور در پژوهش حاضر از روش بازگرداندن نتايج حاصل از پژوهش به مشاركت
، تهيه خودنگاشت در سراسر فرايند پژوهش و  8، مكتوب كردن مدون فرايند پژوهش7نظران صاحب

ث ارتقاي كاريي از اين دست استفاده شده است كه همه در كنارهم باع مراجعه مستمر به آنها و راه
براي اين . آورد هاي مشابه فراهم مي ها را به ساير بافت پذيري يافته اعتبار پژوهش و امكان انتقال

هاي دختران دانشجو به تعدادي از  منظور نتايج حاصل از پژوهش و داستان حاصل آمده از روايت
ارتباط برقرار كنند و آيا  توانند با اين مجموعه ها مي ها بازگردانده شد تا مشخص گردد كه آيا آن آن
اند يا كه با نظر مثبت آنان  هاي حاصل آمده را در زندگي دانشگاهي خود تجربه كرده ها يافته آن

نظران  تن از صاحب پس از آن نظريه حاصل آمده و داستان روايت دختران براي پنج. همراه بود
ي داشتند، ارسال شد كه با تائيد آنان بنياد آشناي پردازي داده آموزش عالي دختران كه با روش نظريه

طور كه پيش از اين نيز گفته شد عالوه بر اين دو راهكار، ارتباط مداوم  همان. نيز همراه بود
ها و نيز طبقات  مداوم بر يافته 9انديشي دست آمده و دوباره هاي به پژوهشگر با بافت پژوهشي و داده

كه مسير پژوهش در قالب يك كليت پويا و  آورد حاصل شده در پژوهش فضايي را فراهم مي
  .منسجمي ديده شود كه قابليت بازيابي و پيشرفت مستمر را داشته باشد

پردازي  سازي آن توسط پژوهشگر نخستين مرحله از نظريه ها و پياده پس از انجام مصاحبه
هاي  نام اين كدگذاري خود در سه مرحله به. بنياد كه مرحله كدگذاري است انجام گرفت داده

تر آن پرداخته خواهد  كه در ادامه به توضيح كامل. گيرد كدگذاري باز، انتخابي و محوري صورت مي
 .شد

                                                            
1. Trustworthiness  
2. Dependability  
3. Conformability   
4. Credibility  
5. Transferability  
6. Member Checking  
7. Peer Review 
8. Audit trail  
9
. Reflection  
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  :كدگذاري باز .1
شود، پژوهشگر بايد بارها و بارها داده گردآوري  در نخستين مرحله كه كدگذاري باز ناميده مي

اين مرحله پژوهشگر با مرور مجموعه  در .كندشده را مرور كرده و از زواياي گوناگون به آن توجه 
تا مفاهيم مستتر در آن را بازشناسد و بدون هيچ محدوديتي  مي كندهاي گردآوري شده تالش  داده

تجزيه مجموعه داده گردآوري شده به  ،زيرا هدف از كدگذاري باز  بپردازدگذاري مفاهيم  به نام
  ). 2010چارماز، ؛ 1385منصوريان، (كوچكترين اجزاء مفهومي ممكن است 

هم ريختگي كدهاي بدست آمده و تعيين مسيري روشن براي انجام ساير  براي جلوگيري از به 
  .توجه به محورهاي اصلي پژوهش ساماندهي شوند امراحل كدگذاري، تالش شد تا كدهاي باز ب

ر تعدادي از كدهاي باز بدست آمده در خصوص داليل انگيزه دختران از رفتن به دانشگاه د
  :جدول زير نشان داده شده است

  دانشگاه كدهاي باز؛ انگيزه دختران از رفتن به :2جدول 
 انگيزه دختران از رفتن به دانشگاه

يف
رد

 

 ها مولفه
تعداد 
يف ارجاع

رد
 

 ها مولفه
تعداد 
 ارجاع

 28 24 يافتن شغل 1
امكان به تاخير انداختن ازدواج با قبولي در 

 دانشگاه
7 

 7 هاي جدبد و بيشتر امكان دسترسي به فرصت 2 25 يافتن شغلكارايي رشته در 2
 1 فضاي مدرسه 13 26 ادامه تحصيل 3
 2 تر شدن و تغيير ديد تر شدن، وسيععميق 1 27 ادامه زندگي 4
  ها بروز قابليت 15 28 موقعيت اجتماعي 5

 11 29 روند اجتماعي براي رفتن به دانشگاه 6
العاتي كه ياد تر شدن علوم و اطكاربردي

 گيريم مي
2 

  تاثير سواد بر افزايش شعور 1 30 اجبار براي آمدن به دانشگاه 7

  رشد و بلوغ، تغيير طرز فكر، آگاهي 14 31 هاي محدودها و فرصت انتخاب 8

 2 والدين تحصيل كرده 2 32 تصوير ذهني مطلوب 9
 3 جربه تفريحات جديدامكان ت 30 33 عالقه به درس خواندن و لذت بردن از آن 10
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  دانشگاه كدهاي باز؛ انگيزه دختران از رفتن به :2جدول ادامه 
 انگيزه دختران از رفتن به دانشگاه

يف
رد

 

 ها مولفه
تعداد 
يف ارجاع

رد
 

 ها مولفه
تعداد 
 ارجاع

  باالتر رفتن سطح فرهنگي 1 34 هاي فنيذهنيت خوب نسبت به رشته 11

  امكان كسب تجربيات جديد 8 35 تجربه فضاي دانشگاهي 12

 2 ارتباطات بهتر 1 36 برابري با مردان 13
  آينده بهتر 3 37 گرفتن مدرك 14

 2 آشنايي با افراد نمونه و خاص 1 38 آزادي انتخاب 15
 4 تاثير دانشگاه بر شئونات مختلف زندگي 12 39 عالقه به رشته تحصيلي خاص 16
  عتماد به نفسا 3 40 كاهش ارزش مدرك تحصيلي 17

 1 راهي براي رسيدن به آرزوها 3 41 نگرش جامعه و باور آنها 18
 2 تجربه دنياي باز و جديد 1 42 استعداد در رشته تحصيلي خاص 19
 2 هاي شخصي سنجش توانائي 1 43 هاي خود با ديگرانمقايسه قابليت 20
  به تاخير انداختن ازدواج 3 44 اهميت و جايگاه تحصيل 21

  رشد و پيشرفت 11 45 تشويق خانواده 22

 9 آموزي از اعضاي خانوادهعبرت 1 46 تشويق همسر 23
  

هاي انتخاب شده براي اين كدهاي باز بيشتر مبتني بر همان كلماتي است كه دختران  نام
همچنين در اين جداول . ها لحاظ شده است اند و كمتر نظر پژوهشگر در خصوص نام استفاده كرده

دفعاتي دارد كه  تعداد ارجاع اشاره به. ش شده تا تعداد ارجاع برخي از كدهاي باز ذكر شودتال
شود  همانطور كه در جداول نيز ديده مي. اند ها به يك كد اشاره كرده دختران در مجموع مصاحبه

به شود زيرا برخي از آنان  تعداد برخي از اين ارجاعات از تعداد دختران مورد مصاحبه بيشتر مي
اما بايد توجه شود تعداد بيشتر ارجاع . كنند برده و در آن خصوص صحبت مي دفعات از يك كد نام

هريك از اين كدها به معناي درجه اهميت بيشتر آنان در تدوين تئوري نهايي نيست بلكه كاربرد آن 
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يراني نشان داده ها را در جامعه ا تواند ميزان نفوذ برخي باورها و نگرش زماني آشكار مي شود كه مي
  .تري را فراهم آورد و زمينه مقايسه جامع

  
  :كدگذاري محوري .2

افتد و فرايند اختصاص كد به مفاهيم  ها اتفاق مي بندي داده هاي محوري دسته در كدگذاري
). 1385منصوريان، (گيرد  شود و شكلي گزيده به خود مي موجود در داده از حالت كامالً باز خارج مي

ها را مشخص كرده و پس از آن كدگذاري  پژوهشگر محورهاي اصلي در مجموعه داده در اين مرحله
در اين بخش تالش شده تا با استفاده از كدهاي باز بدست . را حول اين محورها انجام داده است

آمده، كدهاي محوري شكل داده شده و با توجه به تفسير و تبيين اين كدها در نهايت كدهاي 
ها و تفسيرهاي بيان  ذكر اين نكته ضروري به نظر مي رسد كه در تمامي تحليل. دانتخابي بيان گرد

و   نه را داشته و تنها نقش تدوينهاي حاصل از زمي شده پژوهشگر حداكثر وفاداري به داده
پردازي استفاده  زيرا بر اساس الگوي نظريه. ها را براي خود قائل بوده است بخشي به اين داده مفهوم

است پژوهشگر موظف است ) 2010(ين پژوهش كه مبتني بر چارچوب پيشنهادي چارماز شده در ا
هرچقدر او بيشتر به اين مفهوم يعني واقعيت از . كنندگان بيان دارد واقعيت را از منظر مشاركت

تر شود، اعتبار  كنندگان و فرايند معنابخشي كه در ذهن آنها اتفاق افتاده نزديك ديدگاه مشاركت
هاي  تواند ادعا كند كه تئوري حاصل برگرفته از داده شده نهايي باالتر است و مي دويننظريه ت

   .هاست هاي حاصل از مصاحبه لذا تمام موارد بيان شده در اين بخش مبتني بر داده. پژوهش است
دست آمدن دو كد  عنوان مثال چگونگي به در ادامه براي جلوگيري از طوالني شدن بحث به

  : شود دست آمده اشاره مي موع كدهاي بهمحوري از مج
  
  هاي دختران از ورود به دانشگاه انگيزه: كد محوري نخست -2-1

توان در عبارت كوتاهي ديد كه به دفعات و  مهمترين انگيزه دختران را از ورود به دانشگاه مي
نتخاب دختران دانشگاه تنها ا«ها تكرار شده و آن اين عبارت كه  در اكثر قريب به اتفاق مصاحبه

ايد و يا زماني كه  شدند كه چرا به دانشگاه آمده در واقع وقتي دختران با اين سوال مواجه مي. »است
لذا . اند كردند بارها و بارها به اين عبارت اشاره داشته هاي ديگر خود صحبت مي درباره امكان انتخاب
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گيرد كه دختران جامعه ما به  قرار ميهاي دختران حول اين عامل اصلي  بررسي ساير عوامل و انگيزه
هاي ديگري را  ها و موقعيت نگرند و امكان تجربه فرصت دانشگاه به عنوان تنها انتخاب خود مي

شود كه دختران  پس از همين ابتدا دانشگاه به يك مفهوم جديد در جامعه ايراني تبديل مي. ندارند
كل يك ابزار براي تحقق اهداف خود، از نو تعريف اند و او را در ش معناي جديدي را براي آن آفريده
شود كه دختران  در اين تفسير جديد دانشگاه امكاني مي. بخشند كرده و ماهيت جديدي به آن مي

هايي دست يابند  هاي جديدي رفته و در قالب يك دختر دانشجو به فرصت بتوانند به دنبال موقعيت
دختران انگيزه ورود خود را به آن در قالب خروج از  .كه پيش از اين برايشان امكان نداشته است

در اين . اند كنند كه پيش از اين تجربه نكرده شهر و تجربه زندگي در فضايي باز و جديد معرفي مي
خصوص بايد به اين نكته توجه نمود كه دانشگاه مفهوم خاصي در ذهن والدين نيز دارد كه چنين 

مفهومي كه در جاي خود بسيار قابل تامل . آزادي و استقاللشود براي دوري از خانه و  مجوز مي
  .است و در جاي خود بررسي خواهد شد

زير محور ذيل  5توان ساير داليل عالقه دختران به دانشگاه را در  اما به دنبال اين عامل مي
  :خالصه نمود

  
  : دانشگاه در قالب يك جامعه جديد
توانند نخستين فضاي ممكن براي حضور  ختران ميشود كه د در اين قسمت دانشگاه ابزاري مي

گويد  و بروز اجتماعي را تجربه كرده و در اين فرايند براي خود هويت جديدي بيافرينند دختري مي
بعد از اتمام "و يا دختري ديگر معتقد است  "تونم وارد اجتماع شوم مي) دانشگاه(بواسطه آن "

آييم و در زمان بيكاري  ما از الهيجان مي. م نبودرفتيم و كار ديگري ه مدرسه بايد خانه مي
ما كه از يك « كند كه  و ديگري بيان مي "فضاي بازتري وجود دارد. توانيم هزارتا كار انجام دهيم مي

از لحاظ روابط اجتماعي و اينها . هايي از شهرهاي ديگر آشنا شديم شهر ديگر آمديم و با بچه
شود كه دختران  عنوان يك مزيت اجتماعي محسوب مي ه بهدانشگا. ")دانشگاه خيلي خوب است(

توانند در قالب  بخشند بلكه مي تنها وجهه خود را در جامعه بهبود مي انگارند پس از ورود به آن نه مي
هاي جديدي دست يابند كه امكان به حساب آمدن آنان در اجتماع را  يك دختر دانشجو به فرصت

آورد كه پيش از اين معنا نداشته است دختري  هايي را به همراه مي فراهم آورد و براي آنان آزادي
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از طريق دانشگاه (خواستم بدست بياورم و پرستيژ آن  جايگاه اجتماعي كه مي": كند چنين بيان مي
شود رفتار اطرافيان و اجتماع با ما  دانشگاه آمدن باعث مي"گويد  و يا ديگري مي ")امكان داشت

از سوي ديگر اين موقعيت اجتماعي همراه خود . "هاي ما گوش بدهند تغيير كند و به حرف
دهند  مقتضياتي را به همراه دارد كه از جمله مهمترين آنها كه دختران به آن بسيار رغبت نشان مي

  . تجربه ارتباطاتي جديد و متفاوت و بويژه ارتباط با جنس مخالف است
  

  : اسقالل
ها به صورتي وابسته  دهد كه دختران در اكثر خانواده مي ها نشان هاي حاصل از مصاحبه داده
اند براي خود  آنها ياد نگرفته. گيري مناسبي برخوردار نيستند شوند كه از قدرت تصميم تربيت مي

از اين رو . تصميم بگيرند، براي عاليقشان تالش كنند و خود را قوي و صاحب فكري مستقل بدانند
شان از رفتن به دانشگاه بدست آوردن استقالل  ورزند كه انگيزه يد ميبسيار زياد بر اين مولفه تاك

فردي، اتكاء به نفس و استقالل فكري است تا محتاج كسي نباشند و بتوانند با مردان در جامعه 
و يا   "شود كه استقالل داشته باشم دانشگاه باعث مي": گويند به عنوان مثال مي. برابري كنند

كه . ".ابام فكرم را قبول كند و اجازه بدهد بعضي از تصميماتم را خودم بگيرمدانشگاه باعث شده ب"
 .  ها استخراج نمود توان از مصاحبه تعداد زياد مي هايي را به چنين نمونه

  
  : فشارهاي محيطي

روند . نمايد ها كاركردي بسيار بنيادي در حضور دختران در دانشگاه ايفاء مي اين سري از مولفه
گذاري خانوادگي و اجتماعي از  ماع، فشارهاي خانوادگي و اجتماعي و سيستم ارزشطبيعي اجت

روند دانشگاه  همه مي"گويد  شود كه دختري مي ها ديده مي در مصاحبه. ها هستند جمله اين مولفه
چطور بعداز . طوري شده مثل مدرسه رفتن شده جامعه اين"گويد  يا مي "هم بايد بروم ديگر خب من

اجبار "و يا  "روند راهنمايي و بعد دبيرستان، بعد آن هم همه بايد بيايند دانشگاه مه ميدبستان ه
هاي ايراني بديهي است كه بايد  در همه خانواده"يا  "خانواده براي دانشگاه آمدن خيلي زياد است

آمدم  اگر به خودم بود شايد چند سال ديگر مي "يا "توانيم بكنيم بيايم دانشگاه و كار ديگري نمي
همه "يا  "كردند و به خاطر جو خانه مجبور بودم بيايم دانشگاه ام اصالً قبول نمي دانشگاه اما خانواده
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بقيه فاميل چي درباره پدر و مادرم  "يا  "آمدم كردند اگر دانشگاه نمي به من طور ديگري نگاه مي
  .فراوان بودندهاي ديگر كه بسيار  و نمونه "آمدم كردند اگر من دانشگاه نمي فكر مي

اند كه در اين نظام مسير  هاي ايراني نظام ارزشي خاصي را براي خود ترسيم نموده خانواده
در اين بين اجبار پنهان در شكل تشويق . گذرد موفقيت و رشد و پيشرفت فرزندانشان از دانشگاه مي

لي نظير گرفتن تائيد از شوند تا دختران به دالي هاي فراوان و نيز اجبارهاي آشكار باعث مي و حمايت
در اين .. والدين، امتيازگرفتن از آنها و يا حفظ موقعيت خود در خانواده به اين شرايط تن دهند

نشيني دختر و  مسير فضاي آموزش مدارس، نگاه غلوآميز جامعه به دانشگاه و دانشجو، تقبيح خانه
ب شود كه دانشگاه رفتن به هاي زودهنگام دختران سب تر و محدودتر ازدواج در شهرهاي سنتي

هاي دختران كه در ادامه آمده، قابل  اي نقل قول اين موارد در نمونه. اجباري براي آنان تبديل شود
  :مشاهده است

گفت فقط درس بخوان و پدرم همه چيز برايم فراهم  نشست و مي سال كنكور مادرم كنارم مي"
گفت بايد بروي دانشگاه كه  مادرم مي"، "گفت چطور دختر در خانه بنشيند پدرم مي"، "كرد مي

پدرم زميني "، "طوري است كردم در شهر ما اين آمدم بايد ازدواج مي اگه دانشگاه نمي"، "خانه نماني
  "گفته نگه داشتم بفروشم كه بري خارج درس بخوني. داره

  
  : آموزي جايگاه علم و ارزش علم

كرده كه  در فرهنگ و جامعه ايراني بازي مي از ديرباز علم و علم آموزي جايگاهي بسيار بلند
آموزي را دوست دارند و  بسياري از آنان علم. اين نگرش به دختران ايراني نيز منتقل شده است

دانند كه بتوانند از  هايي مي دانشگاه را فضايي براي يادگرفتن و فرصتي براي مجهز شدن به مهارت
به فراگرفتن  "يا  "فراگرفتن علم ارزش است"گويند  آنها مي. آن طريق به جامعه خود خدمت كنند

توانم مهارت الزم  در دانشگاه مي"يا  "ام خاطر علم به دانشگاه آمده به"يا  "علم خيلي عالقه داشتم
آمدم چيزهايي را ياد بگيرم كه "يا  "براي كاري كه دوست دارم را ياد بگيرم و به مردم خدمت كنم

دوست دارم آنقدر ياد بگيرم كه "و يا  "خواهم به آنها كمك كنم مي. ردخو ام مي به درد مردم منطقه
آموزي  همچنين از آنجا كه شواهد براي دختران در دوره دانش. "مشكلي را براي مردمم حل كنم

حاكي از آن است كه از يك سو سطح عملي و دانش هر فردي در جامعه با مدرك او سنجيده 
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رو دختران طي  ك تحصيلي به شدت در حال كاهش است، از اينشود و از سوي ديگر ارزش مدر مي
هاي  به همين دليل در نقل قول. دانند مدارج باالي تحصيلي را از الزامات براي بقا در جامعه خود مي

حاال با ليسانس هم كار پيدا "يا  "توانم بكنم با ديپلم كه كاري نمي"گويند  آنها ديده شده كه مي
ليسانس  فوق"يا  "كنه ره رفتار مردم تغيير مي مدركت كه باالتر مي"يا  "يپلمشه چه برسه به د نمي

اگه بتونم دكترا بگيرم مثل يه خانم  "يا  "گن فوق ليسانسه اين فايده رو برام داشت كه حاال مي
  ."شه كنن و جايگاهم عوض مي دكتر باهام رفتار مي

  
  : هاي شخصي انگيزه

اند و اشتياق براي تجربه  دانشگاه در ذهن خود ساخته تصوير ذهني مطلوبي كه دختران از
كند، تاثير سواد  نشيني مي هايي كه دختران را وادار به خانه كردن فضاي دانشگاهي، رهايي از سنت

گيري طرز فكر درست، افزايش اعتماد به نفس، بهبود سطح فرهنگي  بر افزايش شعور و آگاهي، شكل
هاي شخصي و دروني دختران  هايي هستند كه در قالب انگيزه لفهو استفاده از فرصت عمر مجموع مو
هايي كه پيش از اين آورده شده دربرگيرنده  قول هايي از نقل نمونه. براي اقبال به سمت دانشگاه است

  :گويند هاي ديگري دختران مي در مثال. هاي فوق نيز است مولفه
دانشگاه اعتماد به نفس "، "م رو بزنمشه خيلي راحت بتونم حرف دانشگاه باعث ميآمدن به  "

دانشگاه كه اومدم "، "از لحاظ فرهنگي خيلي تغيير كردم و بهتر شدم"، "من رو خيلي زياد كرده
دوست دارم من رو به حساب "، "برم كنم دارم از فرصت عمرم بهترين استفاده رو مي احساس مي

  ."بيارن
  

  نقش دانشگاه در توانمندي دختران: كد محوري دوم
آمد كه دختران تواناشدن را مهمترين دريافت خود از دانشگاه  از مجموع مصاحبه چنين برمي

. گرفتن اين احساس است لذا مهمترين بخش پژوهش تعيين نقش دانشگاه در اين شكل. دانند مي
هاي متنوع و جالبي  جام شده شامل مولفههاي ان هاي حاصل از مصاحبه اين نقش بر اساس يافته

  4ها در  اين مولفه. دهد است كه تصوير جديدي از دانشگاه و كاركرد آن در جامعه ايراني ارائه مي
  :شوند بندي مي كد محوري زير طبقه
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  : اي اجتماعي دانشگاه تجربه
گاه را به عنوان شود دانش آنچه به نام فضاي دانشگاهي در كالم دختران مورد مصاحبه ديده مي

دانشگاه از مقبوليت بسيار بااليي . كند نخستين فضاي اجتماعي تجربه شده براي دختران معرفي مي
ها و نيز اجتماع برخوردار است كه در كنار بوجود آوردن امكان ظهور و بروز اجتماعي  در خانواده

. دهد نان را نيز ارتقاء ميبراي دختران، ديده شدن آنها و شنيده شدن سخنانشان، وجهه اجتماعي آ
آموزند كه روابط خود را تنظيم كرده و با جنس مخالف  در فضاي اجتماعيِ دانشگاه، دختران مي

تنها در كنترل روابط اجتماعي دختران موثر است بلكه  اين شناخت بيشتر نه. ارتباط برقرار كنند
هاي آنان مشخص است كه  صحبت در. دهد تاثيرات خود را در زندگي زناشويي آنان نيز نشان مي

شود كه طي اين ارتباطات دختران با  دانشگاه فضاي امني براي روابط اجتماعي سالم شمرده مي
ها احترام بگذارند،  آموزند تا به تفاوت هاي موجود در آن آشنا شده، مي واقعيت جامعه و تفاوت

  .مقبول تعامل داشته باشندها را بشنوند و با افراد متفاوت در يك گروه اجتماعي  مخالفت
  

  : تجربه استقالل
اي كه براي پدران و مادران ايراني دارد به  دانشگاه به دليل مقبوليت اجتماعي و تعريف ويژه

اين تجربه براي . گيري و آزادي را تجربه كنند دهد كه امكان مستقل بودن، تصميم دختران اجازه مي
. تر است تر و ملموس اند، پررنگ از شهرشان را داشته دختراني كه به واسطه دانشگاه اجازه خروج

يابند كه طي اين  مي  يابي جديدي در خانواده و اجتماع دست دختران با ورود به دانشگاه به هويت
يكي ار آنها . كنند كه به تنهايي فكر كنند، زندگي كنند و تصميم بگيرند هويت جديد اجازه پيدا مي

گويند دانشجو است و  مي. توانم در خانواده اظهار نظر كنم آيم مي ياز وقتي دانشگاه م"گويد  مي
دهد كه از شهرهاي خود خارج شده  همچنين دانشگاه به آنها اين امكان را مي. "حرفم را مي شنوند

و در اين تجربه جديد كه هميشه هم مفيد فايده نبوده دختران . و دنيايي بزرگتر را تجربه نمايند
  . كنند گيري پيدا مي يابند و قدرت تصميم را باز ميشخصيت مستقل خود 
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  : هاي فردي فضاي دانشگاهي عاملي براي ارتقاء مهارت
اندوزي  آورد كه مهارت بياموزند، دانش فضاي دانشگاهي اين امكان را براي دختران فراهم مي

اعتماد به "خود  هاي در اين رشد شخصيتي آنها بنا به گفته. كنند، و به رشد شخصيتي دست يابند
گيرند كه  ياد مي. "شوند تر مي رفتاري، نگرشي و قدرت تفكر قوي"از منظر  "نفس باالتري پيدا كرده

با درايت با مشكالت مواجه "،  "منطقي قابل دفاع داشته باشند"، "كوركورانه از كسي تقليد نكنند"
هاي  قدرت انتخاب از خصيصه پذيري و صبر، تالش، هدفمندي، مسئوليت. "شده و آنها را حل كنند

در طي اين تغييرات نظام ارزشي . شود ديگري است كه دانشگاه عامل ارتقاي آنها در دختران مي
گيرد كه درآن جايگاه افراد و موقعيت آنها و نيز هنجارهاي اجتماعي  جديدي براي دختران شكل مي

يابي براي آنان تغيير  صول دوستبر اين اساس ا. گيرد از نو تعريف شده و شكل جديدي به خود مي
هاي خود را بشناسند  كنند تا خود را و قابليت تالش مي. شود كرده و احقاق حقوق ارزش شمرده مي

اين نظام ارزشي جديد كه تحت . كند و دانشگاه زمينه ظهور و بروز استعدادهاي آنان را ايجاد مي
پذيري  گيرد خود از منظر جامعه كل ميعوامل گوناگون بويژه برنامه درسي پنهان در دانشگاه ش
هاي فرهنگي و شناختي با جوامعي كه به  دختران دانشجو، نقادي آنان نسبت به جامعه و بروز تقابل

و در . آن تعلق دارند، قابل بررسي است كه در جاي خود در اين خصوص توضيح داده خواهد شد
دن لذت ببرند و احساس رضايتمندي داشته بو»خود«سازد كه از  نهايت دانشگاه دختران را قادر مي

دانشگاه باعث شد "گويد  يا ديگري مي "در دانشگاه خودم هستم"گويد  از اين رو دختري مي. باشند
كه خودم  از اين"و دختر ديگري معتقد است  "خواهم شخصيتم را پيدا كنم جوري كه خودم مي آن

  ."ايني كه هستم را دوست دارم. برم هستم لذت مي
  
  : ها انشگاه مسيري براي رسيدن به خواستهد

هاي مهم تواناشدن  عنوان يكي از مولفه از آنجا كه بسياري از اين دختران تحقق هدف را به
دانند، دانشگاه را از آن جهت كه زمينه ادامه تحصيل و علم آموزي را براي آنان فراهم آورده و يا  مي

آنها معتقدند در . كنند مالي شده است، تحسين ميمسيري براي يافتن شغل و رسيدن به استقالل 
شوند كه بر مسير زندگي آنان  دانشگاه با افرادي خاص و نمونه نظير برخي از اساتيدشان آشنا مي

كنند و  بسيار تاثيرگذارند و افرادي هستند كه با سطح باالتري از شعور و درك با مسائل برخورد مي
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همه اينها . دانشگاهي بيشتر از جاهاي ديگر فراهم استزمينه درك دختران دانشجو در فضاي 
يابي به  ويژه زماني كه هدف تحصيل، دسته كند ب دانشگاه را به ابزاري براي تحقق هدف تبديل مي

اين دختران . هاي باالي اجتماعي، تاثيرگذاري در فرايندهاي اجتماعي و علم آموزي باشد موقعيت
باعث شد نگاهم به ... استاد "، "نم دوست دارم مثل آنها باشمبي وقتي اساتيدم را مي"گويند  مي

دوست داشتم "، "فهمه استادم حرفم رو مي. كنند در دانشگاه من رو درك مي"، "زندگي عوض بشه
  ."رسونه دانشگاه من رو به اهدافم مي"و يا  "پذير بود درس بخونم و اين در دانشگاه امكان

نيز » داليل تشويق والدين«و » زن توانمند«با عناوين كد محوري ديگر  2اين مرحله شامل 
طور كه پيش از اين ذكر شد جهت جلوگيري از اطاله كالم به تفصيل بيان  بوده است كه همان

  .اند نشده
  

  كدگذاري انتخابي .3
منصوريان، (گردد  ها برمي مرحله سوم كدگذاري به مقايسه مفاهيم استخراج شده از دل داده

رحله  پژوهشگر تالش كرده است با توجه به كدها و مفاهيم شناسايي شده در دو در اين م). 1385
هايي كه در تدوين  مرحله قبل به استحكام بيشتر فرايند كدگذاري پرداخته و با تاكيد بر بخش

منصوريان، . (كند تري ايفا كنند به تسهيل مراحل بعدي كمك مي توانند نقش مهم تئوري مي
انتخابي بر اساس كدهاي محوري تعيين شده كه دو نمونه از آن پيش از  مجموعه كدهاي). 1385

  :اين توضيح داده شد، به شرح زير است
هاي دختران از ورود به دانشگاه را  كدهاي انتخابي حاصل از پنج كد محوري در خصوص انگيزه

  :عبارتند از
ير اجتماع دانشگاهي، هايي نظ واره ذهني دختران از دانشگاه است كه مولفه طبقه نخست طرح

هاي اين  هاي دروني دختران از جمله مولفه فضاي دانشگاهي به همراه مقتضيات آن و نيز انگيزه
واره ذهني از دانشگاه است كه استفاده از تجربيات اطرافيان، الگوبرداري از آنها و نيز  طرح
اين . كنند آن ايفاء مي آموزي از زندگي والدين و ساير آشنايان نقشي عمده در شكل گرفتن عبرت

هايي ذهني است كه در جاي خود با واقعيت دانشگاه و آنچه در بافت نظام  تصوير دربرگيرنده مولفه
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دهد مقايسه شده و نيز ديدگاه اين دختران نسبت به اين تصويرسازي  آموزش عالي ايران رخ مي
 . ذهني پس از ورود به دانشگاه نيز بررسي خواهد شد

هاي حاكم بر  ر محيطي است كه غالباً به توقعات جامعه و خانواده و برخي ارزشطبقه دوم فشا
گردد كه بر خواست واقعي دختران سايه افكنده و آنها را به انتخاب اين راه  جامعه و خانواده باز مي

در عين اين كه فشارهاي بيروني سبب شده تا دختران لذت يادگيري را به درستي . سازد وادار مي
و درگير يك خواست خانوادگي و اجتماعي بسيار شديد شوند كه گاه باعث افسردگي و  نچشند

  . دلزدگي آنان نيز شده است
توان حول دو كد انتخابي زير  مجموع كدهاي محوري درخصوص داليل تشويق والدين را مي

  : فراهم آورد
اند و اين تصوير ذهني  هاي ذهني است كه پدران و مادران از دانشگاه ساخته واره طبقه اول طرح

شناختي  اي جامعه طور كه گفته شد تحت عوامل گوناگون شكل گرفته و خود در قالب پديده همان
هايي قطعي  دهند اين تصوير بسيار مثبت بوده و به ذهنيت ها نشان مي مصاحبه. قابل پژوهش است

  . اد استها با واقعيت جامعه دانشگاهي در تض اند كه گاه اين ذهنيت تبديل شده
گذاري در خانواده و  توان به ارزش طبقه دوم فشارهاي محيطي است كه بيشترين آن را مي

دارند  مي كنند كه والدين را وا ها به مثابه نيرويي عمل مي اين ارزش. جامعه مربوط دانست
د و دخترانشان را به سمت دانشگاه سوق دهند تا از مقبوليت خانوادگي و اجتماعي برخوردار بمانن
اي  جايگاه مناسبي براي خود داشته باشند كه اين همه مهمترين نقش خود را در رقم زدن آينده

  . هاي ازدواج بهتر و تعامل سازنده با همسر و فرزند نشان خواهد داد روشن، فراهم آمدن فرصت
پردازد مجموعه تعاريفي است كه دختران مورد مصاحبه  مي توانمند كد محوري سوم كه به زن
  .كار خواهند رفت اند و در تدوين نظريه نهايي به درخصوص زن توانمند ارائه كرده

مجموعه كدهاي محوري در خصوص  نقش دانشگاه در تواناسازي زنان به در كد انتخابي 
  :شوند خالصه مي

عنوان يك تجربه اجتماعي منحصر به فرد است كه دختران را در تجربه  نخست نقش دانشگاه به
تفاوتي نسبت به  جديد، شناخت از جنس مخالف، حضور و بروز اجتماعي و عدم بيارتباطات 

. سازد گيرد، توانا مي هايي كه به نحوي تجربه اجتماع را در بر مي تغييرات اجتماعي و ساير فعاليت
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هاي دختران را ارتقاء داده و زمينه را براي تحقق اهداف آنها فراهم  اين جامعه مطلوب مهارت
  .بخشد گونه به آنها احساس توانمندي مي و اينآورد  مي

گيري يك نظام ارزشي جديد است كه مهترين نقش را در احساس  دوم نقش دانشگاه در شكل
در اين جايگاه دانشگاه با پديد آوردن يك بينش جديد براي دختران آنان را . كند توانمندي بازي مي

خود را ارزيابي كرده و طي . ده ها و وقايع آن بنگرندسازد تا با رويكرد ديگري به دنيا و پدي قادر مي
سزا در باقي  يك فرايند شناخت براي خود هويت جديدي را تعريف كنند كه اين هويت نو تاثيري به

هاي منحصر به فرد  در واقع دانشگاه به مثابه يك اجتماع مطلوب، با ويژگي. كند  عمر آنان نيز ايفا مي
نو به خود گرفته و در اين كاركرد به اجتماعي قابل قبول تبديل شده در جامعه ايراني كاركردي 

ي  اند تا از آن بهره در اين مسير دختران دانشگاه را در قالب ابزاري منعطف در اختيار گرفته. است
  . اجتماعي ببرند

  
 :تدوين و نگارش نظريه

بنياد  پردازي داده ريهدر اين مرحله و پس از انجام و اتمام مراحل كدگذاري مهمترين بخش نظ
ها خود را نمايان مي سازد و پژوهشگر  در اين بخش تئوري پنهان در انبوه داده. گيرد صورت مي
ها رخ داده است پرده از چهره اين  داري نسبت به آنچه در واقعيت داده كند در نهايت امانت تالش مي

اين تئوري زمينه را براي . تئوري بردارد كه در قالب كودكي نوپا چشم به جهان گشوده است
هاي بعدي فراهم آورده و امكان فرضيه سازي در خصوص دانشي كه تاكنون با معيارهاي  پژوهش

  . كند علمي بيان نشده بود را ايجاد مي
هاي باز، محوري و انتخابي تصويري روشن از  تا به اينجا تالش شد در قالب سه نوع از كدگذاري

در اين تصوير . اند، ارائه شود راني از زندگي دانشگاهي خود تعريف كردهآنچه كه دختران دانشجوي اي
اند كه پيش از اين به آن پرداخته شد و بازهم قابل ذكر است كه اين  عوامل مختلفي دخيل بوده

هاي دختران مورد مصاحبه استوار است كه تجربيات خود را از اين زندگي  دريافت تنها بر گفته
كننده و نه قضاوت كننده به بيان  ه و پژوهشگر تنها در قالب روايتگري مشاهدهدانشگاهي بيان داشت

تواند با تجربيات دختران دانشجو در جوامع ديگر  اين تجربيات مي. تجربيات آنها پرداخته است
هاي دختران دانشجوي سرزمين ماست  اما از آنجا كه مبتني بر روايت. مشابه و يا متفاوت باشد
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افتد و آنچه  باشد تا واقعيت آنچه در متن آموزش عالي ايران براي دختران اتفاق مي تواند كمكي مي
  . كند، روشن كند يابند كه چنين آنها را به اين حضور تشويق مي اين دختران از دانشگاه درمي

اي است كه به نقش دانشگاه در تواناسازي  ها حاصل آمده نظريه آنچه از مجموع اين بررسي
  :توان آن را چنين بيان نمود پردازد و مي جوي ايراني ميدختران دانش

عنوان تنها فرصت و  هاي مثبت ذهني دختران ايراني از فضاي دانشگاهي، دانشگاه به واره عالوه بر طرح "
هاي ذهني خاصي كه از  واره در اين بين والدين نيز با طرح. آيد اي به حساب مي انتخاب براي آنان در جامعه

اند و تالش مضاعفي كه از ترس آنان نسبت به تكرار اشتباهات خود در زندگي  راي خود شكل دادهدانشگاه ب
شمارند و در كنار فشارهاي  اي روشن مي شود، دانشگاه را تنها راه دستيابي دختران به آينده فرزندان ناشي مي

  .شوند كه دختران دانشگاه را  برگزينند اجتماعي عامل ديگري مي
اند، احساس  تين دريافت خود را از زندگي دانشگاهي كه بسيار به آن اقبال نشان دادهدختران نخس

ها،  زني است  گيري صحيح از امكانات و فرصت زن توانمند با بهره":  بر اساس تعريف آنان. نامند تواناشدن مي
. سازد آشكار مي موفق كه شخصيت محكم و قابل قبولي براي خود ساخته و مرزهاي زندگيش را براي ديگران

او زني است كه نسبت به فرايند . كند شناسد و براي تحقق آن از هيچ كوششي فروگذار نمي او هدفش را مي
تغيير در جامعه حساس بوده و از طريق حضور، تعامالت و ارتباطات سالم اجتماعي و تالش براي تاثيرگذاري 

در نهايت زن توانمند با . كند فرايند تغيير مهيا بر فرايندهاي اجتماعي زمينه را براي سرعت بخشيدن به 
ها تالش دارد تا به همه ابعاد حيات توجه داشته و در زندگي از رضايتمندي و  مجهز بودن به چنين توانائي
  ".آرامش مطلوبي برخوردار باشد

ريني براي فرد و بدون جايگ عنوان يك تجربه اجتماعي منحصر به در اين مسيرِ  تواناشدن، دانشگاه به 
شود كه امكان حضور و بروز اجتماعي آنان را فراهم آورده و فضايي  قريب به اتفاق دختران شناخته مي

دانشگاه و تجربه محيط اجتماعي آن با . ها آشنا شوند سازد كه تعامالت اجتماعي را ياد بگيرند و با تفاوت مي
وسيله آن ياد  دهد كه به در آنان شكل مي پديد آوردن بينشي تازه براي دختران نظام ارزشي جديدي را

خود را ارزيابي كرده و طي يك فرايند . گيرند با رويكرد ديگري به دنيا و پديده ها و وقايع آن بنگرند مي
. كند  سزايي در باقي عمر آنان ايفا مي شناخت براي خود هويتي جديد تعريف كنند كه اين هويت نو تاثير به

اي مي شود رو به آزادي و زندگي مستقل و مسيري  بخشد و پنجره گشوده استقالل مي دانشگاه به آنان تجربه
بديل در جامعه ايراني براي خود  از اين رو دانشگاه نقشي بي. ها و تحقق اهدافشان براي رسيدن به خواسته

دختران بر كند كه همانا تواناكردن دختران است و با نگاهي ديگر جامه اين نقش جديد را نيز  تعريف مي
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كنند كه تنها مبتني بر درك آنان از  اند و آن را در قالب احساس توانمندي تعريف مي قامت دانشگاه پوشانده
  ".تواند با ساير تعاريف علمي مشابهت و يا تفاوت داشته باشد مفهوم توانمندي است و مي

    
صورت شماتيك ارائه  هايي كه جهت تدوين اين نظريه صورت گرفته به در ادامه مجموعه فعاليت

  .شده است
  

 
 

مدل علي پيدايش نظريه: 1نمودار شماره   

  
پس از انجام مرحله نهايي و نگارش و تدوين نتايج حاصل در قالب يك نظريه تازه متولد شده، 

توان يك تئوري در  گردد كه آيا تبيين و تعريف ارائه شده را مي سوالي منطقي به ذهن متبادر مي
ي زنان از طريق آموزش عالي در ايران دانست يا خير؟ براي پاسخ به اين پرسش الزم زمينه تواناساز

  .است كه نخست تعريفي بر مفهوم تئوري يا همان نظريه داشته باشيم
نظريه در تعريف روشي براي توجيه وقابل درك كردن يك موقعيت نگران كننده است كه به ما 

نظريه موجب ايجاد .به طور كار آمدتر به اجرا در آوريمامكان مي دهد منبع وذخيره عادات خود را 
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همچنين . براي درك بهتر نقشها در جامعه ايست كه در آن زندگي مي كنيم 1يك زبان مشترك
نظريه معرف واقعيت بوده ولي عين واقعيت نيست وابزاري است براي تبيــين آنچه هست،نه آنچه 

  )1387،ثنايي . (بايد باشد
ها  برنده پژوهش عنوان پيش سو به ست كه نظريه در علوم اجتماعي از يكاما واقعيت آن ا

بنياد را  پردازي داده تفاوت نظريه.شود شود و از سوي ديگر با تعاريف متعددي احاطه مي شناخته مي
هاي  در پژوهش.ها دانست توان در نقش و جايگاه نظريه در اين پژوهش ها مي با اين دسته از پژوهش

پردازد در  ها مي گيري از مباني نظري خاص به آزمون نظريه جتماعي پژوهشگر با بهرهرايج علوم ا
ي هاي دنبال كشف تئوري جديد از دل انبوه داده بنياد پژوهشگر به پردازي داده كه در روش نظريه حالي

پژوهشگران در اين رويكرد معتقدند كه با اين .دست آورده است ست كه از بافت مورد مطالعه بها
در .ها را درك نمود توان به توسعه دانش كمك كرد و رفتارهاي نوين اجتماعي انسان روش مي

گرايي كه بر آزمون نظريه استوارند و با يك چارچوب ثابت  هاي پژوهشي اثبات كه در سنت حالي
د رس نظر مي اما در هر صورت اين امر الزم به.دهد ندرت رخ مي پژوهش را پيش مي برند اين اتفاق به

گيرد و  كه بايد ثابت نمود تبيين حاصل از پژوهش حاضر در چارچوبِ معناداريِ يك نظريه قرار مي
  .پذير است اين مهم تنها از طريق پرداختن به اجزاي نظريه امكان

كه از الگوي او براي تدوين نظريه پژوهش –شود  نظريه خوانده مي) 2010(چه از منظرچارماز  آن
در اين ديدگاه . رويكردي است كه بر تجربه و عمل تاكيد دارد -حاضر استفاده شده است

بينند و از اين رو به دنبال پاسخ به سواالتي  هاي چندوجهي را مي شناسي تفسيرگرايانه واقعيت جامعه
ها چگونه اين واقعيت را شكل داده  شود؟ آن چيزي از منظر مردم واقعيت تلقي مي هستند نظير؛ چه

كنند؟ لذا نظريه در اين رويكرد خاصيتي  درك خود از واقعيت عمل ميو چگونه بر مبناي 
طور خالصه نظريه در  به. اي خاص و ويژه دارد در موقعيت، نظرگاه و تجربه 3و مكاني 2شدني واقع

  :هاي زير را داراست رويكرد تفسيرگرايي ويژگي
 مورد مطالعه براي درك آن تحت مفاهيم انتزاعي مفهومي كردن پديده  
 ي پژوهش، عمق، قدرت و پيوستگي ان مرتبط به هم ادعاهاي نظري مبتني بر محدودهبي  

                                                            
1. Common Language  
2. Situated  
3. Located  
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 سازي و پس از آن نشان دادن نقش مباحثه، گفتگو، درك كردن  گرايي در نظريه تائيد ذهنيت
  در اين مسير

 1عرضه تفسير ذهني  
درنظر گرفتن چهار توان با  بنياد پيش رو را مي پردازي داده رسد نتيجه حاصل از نظريه نظر مي به

زيرا توانسته پديده خاص كه همانا تواناشدن زنان از طريق آموزش .مولفه فوق يك نظريه دانست
ي منحصر  عالي است بپردازد را مفهوم بخشيده و براي آن مفاهيمي انتزاعي نظير استقالل، تجربه

اين . بخشي كند نتزاعي مفهومفرد، روابط اجتماعي شكل دهد و پديده را با استفاده از اين مفاهيم ا به
ت پژوهشي صورت فهاي آنان و با هاي دختران دانشجو، عمق صحبت مفهوم بخشي مبتني بر روايت

از تمام مواردي كه بيان شد . تفسير غني درخصوص مفاهيم مختلف اتفاق افتاده است. گرفته است
بنياد را يك نظريه  ازي دادهپرد توان يافته نهايي حاصل از نظريه اين نتيجه حاصل مي شود كه مي

هاي زيادي جهت رشد و تكامل نياز دارد اما در  دانست كه اگرچه نوپا و تازه نفس است و به بررسي
  .ها را پوشش دهد نخستين گام خود توانسته عناصر چهارگانه نظريه

  
  :گيري نتيجه

عيت مطلوب يابي به موق دهد دست هاي حاصل از پژوهش نشان مي نگاهي دوباره به يافته
هاي مهمي است كه مطالعات مربوط به چرايي  اجتماعي از طريق وارد شدن به دانشگاه جزء يافته
كه مطالعات پناهي و  طوري كند به ها را تائئيد مي افزايش ورود دختران به آموزش عالي نيز اين مولفه

، فاتحي و همكاران )1388(حيدري و همكاران  ، صفار)1389(، براتعلي و همكاران )1389(همكاران 
يابي به موقعيت اجتماعي  همگي بر اهميت دست) 2011(، رضايي )2005(، شويريني )1388(

همچنين پژوهش پناهي و . عنوان انگيزه مهم دختران در ورود به دانشگاه تاكيد دارد مطلوب به
حيدري و همكاران  تر نشان داده،  مطالعه صفار نقش خانواده را در اين بين پررنگ) 1389(همكاران 

دهد و  نقش آينده روشن و كسب منافع بيشتر در آينده را براي دختران مورد توجه قرار مي) 1388(
رسيدن به آينده مطلوب را از )  2005(، شويريني )2006(، شويريني )2011(مطالعات رضايي 

عنوان  ر دانشگاه بهاز سوي ديگ .دهند هاي دختران ايراني براي ورود به دانشگاه نشان مي انگيزه

                                                            
1. Imaginative Interpretation 
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) 2010(اي براي به تاخير افتادن ازدواج يافته پژوهش حاضر است كه در مطالعه دل فرانكو  وسيله
هاي پژوهش حاضر نيز ديده شده  ي اين موارد در يافته كه همه. دست آمده است در بنگالدش نيز به

 .است
هاي  ايي براي درك نابرابريدهد دانشگاه فض هاي جانبي پژوهش نشان مي از سوي ديگر يافته

هاي پناهي و همكاران  نيز در پژوهش  شود كه اين يافته جنسيتي در اجتماع براي دختران مي
  . دست آمده است نيز به) 2005(، سمينا ياسمين 1388حيدري و همكاران در سال  ، صفار)1389(

تغيير نقش دانشگاه  و شايد از مهمترين دستاوردهاي پژوهش حاضر را بتوان نگاه دوباره به
، انجمن )2009(هاي تانجا  كه پژوهش. ايراني و تبديل آن به نهادي اجتماعي براي دختران دانست

نيز حكايت از آن دارد كه دانشگاه هويت ) 1999(و كبير ) 2005(شناختي اتيوپي  مطالعات جمعيت
  . اجتماعي جديدي يافته كه بايد به آن توجه بيشتري معطوف داشت

هايي كه دختران از دانشگاه دارند، دانشگاه ايراني  سطه تمام اين تحوالت و خواستبه وا
تغييراتي را به خود ديده كه اين تغييرات را به جامعه نيز سرايت داده است كه دختران پيشاپيش 

اند و براي فهم تحوالت واقعي جامعه و دانشگاه ايراني بايد  اين حركت تغييرات اجتماعي قرار گرفته
 )2006شويريني، (درستي درك كرد  عنوان يك جزء مهم و الينفك اين تحوالت به آنها را به

هاي اتخاذ شده در خصوص حضور زنان در دانشگاه  حال اگر به بررسي مطالعات و سياست
آوردهايي كه دختران ايراني از دانشگاه دارند و  هايي و دست ها به چنين مولفه بپردازيم كمترين آن

دانشگاه به محلي براي تواناشدن دختران . اند ، توجه نموده دست آمده لحاظ شده نهايي به هدر نظري
ايراني تبديل شده و مفهوم دانشگاه در ذهن دختر ايراني بسيار متفاوت است از چيزي كه يك 

ن امر از اين رو اگر متوليا. كند سياستمدار و يا اقتصاددان و يا متولي صنعت و بازار آن را تعريف مي
دنبال ايجاد توازن در باقت آموزش عالي هستند نخست بايد كاركرد دانشگاه را براي دختر ايراني  به

در اين حال است كه خود به خود توازن مدنظر . ازاي آن را برايشان تعريف نمايند دريافته و ما به
ها و  ز برخي رشتههاي جنسيتي، حذف دختران ا هاي حاصل از پذيرش برقرار شده و بسياري از تنش

از اين روست كه اگر قرار باشد تنها به . كند پذيرش بومي، عوارض خود را بر جامعه تحميل نمي
فايده، فمنيسم و غيره در اين خصوص پرداخته -نظرياتي چون جهاني شدن، نيروي انساني، هزينه

رود، خود را از  ار ميك شود كه در سطح جهاني براي تحليل چرايي افزايش ورود زنان به دانشگاه به
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لذا شنيدن . ايم درك واقعيت بافت آموزش عالي ايراني و زندگي دانشگاهي دخترانش محروم كرده
گيرد راهي براي  گذاري قرار مي صداي اين دختران و هر فرد ديگري از اجتماع كه هدف سياست

. هاست عمال سياستتر اجتماعي و افزايش رضايت عمومي در ا حل منطقي، شناخت جامع يافتن راه
همين دليل در پايان اميد داريم نتايج اين پژوهش و سواالتي كه در نتيجه انجام آن مطرح شده  به

هاي  است مسيري باشد براي ساير پژوهشگران كه بدانند كشور و جامعه ايراني تا چه اندازه به نظريه
مي و فرهنگي جامعه ايراني بومي شده كه مبتني است بر ساختار و بافت اجتماعي، سياسي، اقلي

گاه  اگرچه پژوهشگر هيچ. هايي كه بازگو كننده معضالت جامعه ايراني است نظريه. احتياج دارد
تواند ادعا كند كه مسير پيموده شده عاري از خطا و اشتباه است اما اين امر دليلي براي سكون  نمي

هاي خود را باور داشته  ارد كه توانائيعلوم انساني امروز ما به متفكراني احتياج د. و توقف نيست
باشند و بدانند موظف به انديشيدن و پرداختن به معضالت اجتماعي هستند كه گاه هرچند كوچك 

  .هاي جامعه را به چالش كشيده است اما بنيان
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