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 كالن كشور از هاىريزىراهكارهاى اجرايى حضور زنان در برنامه
  ديدگاه زنان توانمند دانشگاهى

 
  ∗∗ر ، محمد خي∗شهال البرزي

  
هاى ريزىدر برنامهرهايى جهت حضور هر چه بيشتر زنان هدف از پژوهش حاضر بررسى و ارايه راهكا :چكيده

ت  نفر از اعضاء هيئ40منظور تعداد براى اين . استها انشگاهت علمى دگاه زنان اعضاء هيئكالن كشور از ديد
گيرى هدفمند  نمونهاهاى مختلف دانشگاه شيراز و دانشگاه علوم پزشكى شيراز بعلمى با درجه دكترى در رشته

هاى ارايه شده با روش تحليل جوابو عمل آمده ه مصاحبه ب،كنندگان در تحقيقاز مشاركت. انتخاب گرديدند
اين دو .  طبقه كلى جاى گرفتهاى ارايه شده در دو پاسخبندى قرار گرفت و نهايتاًوا مورد تحليل و طبقهمحت
گشت و ديگرى راهكارهايى صورت فردى به خود زنان برمىه، يكى راهكارهايى بودند كه اجراى آن بطبقه

راهكارهاى فردى (در طبقه اول . ندشدطورعام مربوط مىهصورت جمعى، به جامعه زنان يا جامعه بهبودند كه ب
تالش زنان براى مقابله با " و "حمايت از زنان ديگر" ، "رسيدن به خودباورى"راهبردهايى از جمله ) زنان

هايى از جمله مقوله) راهكارهاى اجرايى جمعى(در طبقه دوم . گرفتند قرار "اى و قالبىتصورات كليشه
 "هاتوانمندىند مدت جهت آموزش مهارت و افزايش ريزى بلبرنامه"،  "راهكارهاى اجرايى جمعى توسط زنان"
، راهكارهاى اجرايى جمعى توسط جامعه نيز در مقوله  .گرفتند قرار "هاى غير دولتىها و نهادتشكيل تشكل"و 

سازى مناسب جهت تغيير نگرش مثبت نسبت به فرهنگ" :گرفت كه راهبردهاى آن عبارت بودند ازدوم قرار 
  . "هاليتئوواگذارى تدريجى مس" و "تجديد نظر در قوانين"، "هاى زنانارزش دادن به توانمندى"، "نانز

  .تحليل محتواهاى كالن، ريزىبرنامه حضور زنان،  هاى اجرايى،راهكار: هاى كليدىواژه
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   و طرح مسئلهمقدمه
حتى با تشكيل .  بشرى وجود داشته استدر طول تاريخ ناديده گرفتن زنان و عدم توجه به آنان در تمام جوامع

 جهان هاىرغم نظم نسبى كه در جهان پديدار شد، ولى در بين تمام كشورهاى مختلف علىها و دولتحكومت
اعم از پيشرفته و در حال رشد يا غربى و شرقى مشتركاتى بوجود آمد كه يكى از اين مشتركات تبعيض بر 

 از كشورها قوانينى در جهت كاهش تبعيض عليه زنان برخي). 1381ى،صديق(ها بود  اين كشورعليه زنان در
 .ها نخواهد بودالبته بايد بدانيم كه وضع قوانين برابر براى زنان تضمينى براى تغيير در نگرش. اندوضع كرده

ست البته، ترديدي ني. گيرندهاى خانوادگي شكل ميپذيري تاريخى و الگووسيله تجارب، جامعههها، بنگرش
هاي زنان جنبش. ي برابر، در اقتصاد زنان مؤثر بوده استهاهاى قانوني در جهت ترغيب فرصتكه كوشش

به نسبت در حقيقت امروزه . ده استششان باعث افزايش سطح آگاهي زنان در زمينه حقوق و تجارب كاري
    ). 1977، 1بوارك(رد هاى مديريتى هستند، وليكن هنوز نابرابري وجود دادر پستقبل زنان بيشتري 

آمار . عنوان نيروى مولد كار استهگيرى مناسب آنان بآميز عليه زنان، عدم بكارهاى تبعيضيكى از جنبه
گزارش توسعه . اى بين آنان با جمعيت مردان استمربوط به شركت زنان در نيروى كار نشانگر اختالف عمده

هاي در حال  در كشور2001بت به مردان را در سال ي زنان نسنيروي انساني سازمان ملل، نرخ فعاليت اقتصاد
 ).1384فكوهى، (دهد صد نشان مي در73شاخص توسعه انساني پيشرفته هاي با صد و در كشور در67 توسعه

هايى چون الجزاير  درصد در رده كشور10 با نرخ 1990 ايران در سال همچنين، وضعيت اشتغال زنان در
، مراكش %)21(، كويت %)16(تر از كشورهايي چون مصرو به مراتب پايين%) 10(ن ، ارد%)10(عراق%) 10(
  ). 1384 به نقل از فكوهي، 2005عالءالدينى و رضوي، (قرار داشته است %) 25(

هاى عنوان شاخص سنجش توسعه يافتگى در تحليلهامروزه در سطح جهانى ديگر از توليد ناخالص ملى ب
هاى عنوان سرمايههعبارت ديگر امروزه از سه منبع اصلى بهب. دشوى استفاده نمىسياسى، اقتصادى و اجتماع

در . منابع طبيعى) 3(منابع فيزيكى و ) 2 (منابع انسانى) 1: (كه عبارتند ازد شوملى يا ثروت ملى استفاده مى
  .مقايسه مى شوند سه كشور ژاپن، آلمان و ايران به لحاظ استفاده از سه منبع فوق با يكديگر )1(جدول 

  
  
  

                                                           
1 . Buerk, S. C. 
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  مقايسه ژاپن،ايران و آلمان در استفاده از منابع انساني، فيزيكي و طبيعي) 1(جدول
  كشور منابع انسانى منابع فيزيكى منابع طبيعى

 ژاپن  81%  18%  2%
 آلمان  79%  17%  5%
 ايران  34%  37%  29%

  
صد از منابع ثروت ملى  در34 در كشور ما تنها وى انسانىشود منبع نيرگونه كه در جدول مشاهده مىهمان

  .گيرى نماييممان بهرهايم از يكى از بهترين منابعدهنده اين است كه نتوانستهدهد و اين نشانرا تشكيل مى
اى با منابع ديگر دارد هاى عمدهدر اينجا بايد متذكر شد كه منبع نيروى انسانى تنها منبعى است كه تفاوت

كه دو منبع ديگر يعني منابع فيزيكى فناپذير است و در حالي. آن فنا ناپذير بودن اين منبع استترين كه مهم
د و از دهنمنابع طبيعى بعد از يكبار استفاده قابليت و كارآيى خود را براى مدت نسبتاً زيادى از دست مى

  ).1381اسحاق حسينى، (شوند چرخه توليد خارج مى
ن بيشتر شود، كارآيى بردارى از آى انسانى، تنها منبعى است كه هر چه ميزان بهرهعبارت ديگر، منبع نيروهب

  .رود و ضمناً اين منبع تنها منبع قابل تكامل استتر مىآن هم باال
. ها بر كسى پوشيده نيستسانى در رشد و توسعه يافتگي كشوركننده نيروى اناين اهميت و نقش تعيينبنابر

دادن فرهنگ كار در جامعه، افزايش دانش هاى آموزشى، ابداع و تسرىستفاده از نظامطور مثال، ژاپن با اهب
خوبى از اين عامل سود برده و از يك جامعه سنتى به هب …هاى پيشرفته وفنى و تخصصى، ايجاد فناورى

  ).1381جوادي، (اى صنعتى ارتقا يافته است جامعه
هاى جهان را محاسبه كرده و اعالم نموده ا و اندوختههاز طرف ديگر، بانك جهانى ارزش مجموع ثروت

.  درصد است64صد و نيروى انسانى  در16 درصد، منابع فيزيكى 20 سهم منابع طبيعى در مجموع است كه
  ).1381جوادى، (صد سهم داشته است  در80يس نيروى انسانى به تنهايى براى سه كشور ژاپن، آلمان و سو

يتي در چهار زمينه اساسى از نابرابرى بين گيري ميزان تفاوت جنسر اساس اندازه، ب)2006(در گزارش جهاني 
  .استشدههاي مختلف پرداخته  به مقايسه مردان و زنان در كشورزنان و مردان،

دستيابي آموزشي كه به معناي -2هاي اقتصادي و مشاركت در آن، فرصت-1:  چهار زمينه مورد بحث شامل
سازي سياسي كه نتايج آن بيانگر نمودهايي در توانمند-3اى و عالي است، پايههاى دسترسى به آموزش

 "ينسبت جنسيت" و "انتظار از زندگى"ر سالمت و بقاء كه بازده آن د-4ساختارهاي تصميم گيرى است، و 
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  كشور در رده115هاي اقتصادى، از ميان در اين گزارش ايران در مقوله مربوط به فرصت. دشومالحظه مي
، و 109 توانمند سازي سياسي، در رده ،، در مقوله سوم79، در مقوله دوم يعنى دستيابى آموزشي، در رده 113

 نسبت حضور(هاى سياسى گيريطور مثال، در تصميمهب. باشد مي52در مقوله چهارم، سالمت و بقاء در رده 
هاسمن، تايسون و ) (است% 93به % 7هاي وزارتى ، و در پست%96به % 4زنان به مردان در مجلس، 

  ).2006، 1ديزاه
  سهم زنان از منابع نيروى انسانى

عبارت ديگر، خصوصاً هآيد كه سهم زنان از منبع نيروى انسانى به چه ميزان است؟ يا بال پيش مىؤحال اين س
  در جامعه ما سهم زنان در رشد و توسعه يافتگى كشور به چه ميزان است؟ 

عنوان يك كشور در حال ه در كشور ما بر سطح جهانى واى در جامعه زنان د عديدههاىمشكالت و محدوديت
اند به هاى انجام شده هنوز زنان كشور نتوانستهها و حمايتريزىرغم برنامهت علىوجود دارد و به همين علتوسعه 

  . جايگاه و نقش مناسب خود در اداره امور كشور دست يابند
هاى شغلى كم تنوع بودن فرصت: داندرا در پايين بودن اشتغال زنان دخيل مىاين عوامل ) 1381(جوادى

ان ارتقاء تر بودن سير جرييكار شدن زنان در زمان ركود، كندها، بيشتر بزنان، دسترسي نابرابر به فرصت
  .ليت در خانواده و وظايف مادرىئوص بخش عمده اقتصاد غير پولى به زنان، مسشغلى براى زنان، اختصا

امروزه هيچ شكى وجود ندارد كه زن عامل فعال و مهمى در توسعه اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى است و از 
  .تواند در فرايند توسعه مشاركت كنددو طريق مى

كه اين نقش به فرزندان ...  تعليم و تربيت فرزندان، مديريت خانه و ؛كنديكى نقشى كه در خانواده ايفا مى
 د؛ترين نقش را در دستيابى به رشد پايدار و بلند مدت جامعه خواهد داخانواده است، مهمترين توليد كه مهم

هاى رضايت اجتماعى اثر كنند و نحوه تربيت خانواده بر متغيرزيرا نيروى انسانى جامعه آينده را تربيت مى
  ).1381افشارى،(چشمگير دارد 

طور كه اكثر رود و همانشمار ميين عوامل توليد بهترعنوان يكى از مهمه ديگرى اشتغال نيروى كار كه ب
ت و كيفيت نيروى كار از از اين جهت كمي. وسعه انسانى استدانان معتقدند توسعه پايدار در گرو ت اقتصاد

                                                           
1 . Hausmann, R.; Tyson, L. D. & Zahidi, S. 
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اي هاى توسعه توجه به دو نقش فوق از اهميت ويژهبنابراين در پيشنهاد راهكار. استخوردار اى براهميت ويژه
  .تخوردار اسبر

  اشتغال زنان و ماهيت شغل
ت اشتغال، درآمد، فراغت و رضايت ر شهر اصفهان تحقيقى بر روى وضعيكند كه داشاره مي) 1381(سفيرى 

 و است كه رضايت شغلى در مشاغل امور ادارى، دفترىشغلى زنان صورت گرفت كه نشان داده شده
ى مديريتى، آموزشى و فرهنگى باالترين ميزان هاتر از ميانگين و در پستبازرگانى و فروشندگى كمى باال

سسه و كارخانه در سطح ؤ سازمان، م50كند كه طى تحقيقى كه از پرسنل عالوه، اشاره مىهب. بوده است
ها نسبت به توانايى زنان در احراز عمل آمد مشخص گرديد كه نظر مديران ارشد اين مؤسسههشهر تهران ب

 آنان از زنان و مردانى كه در ،سيار مثبت بوده است، ولى در هنگام انتخابمشاغل باال و مشاغل مديريتى ب
  .دهندشرايط مساوى متقاضى مشاغل مديريتى بودند، مردان را بر زنان ترجيح مى

د گيرهاي مديريتى صورت مىيي كه در خصوص ارتقاء پستهاگيريدارد كه تصميم، اظهار مي)1991 (1جانسراد
ها گيرندهتصميم در چنين شرايطى زمانى كه. گيرنده استد و شباهت افراد به شخص تصميماغلب بر اساس اعتما

هاى مديريتى را ت يك امتياز براى مردان و يك عدم امتياز براى زنان است، و از آنجا كه پستمرد هستند جنسي
ت در اين خصوص معيار  جنسي وشوداغلب مردان در دست دارند، بنابراين احتمال انتخاب زنان با مشكل مواجه مى

هاى آنها تابعى از روابط اجتماعى سازند، اما تصميم مشاغل منطبق مىرگيرندگان افراد را بتصميم. كننده استتعيين
  .و همچنين سياست و تمرين در خصوص ارتقاء است

ن  است و از ردابنابراين، شايد بتوان نتيجه گرفت كه مشاغل حساس مديريتى احتماالً بيشتر در انحصار م
كشور ما نيست، بلكه در ساير كشورها حتي له فقط خاص ئالبته اين مس. كنديت مييك الگوي مردانه تبع

در همين راستا محققان فمينيست . استت آن كمتر وجود دارد، ولي در آنجا شدت و حدهاي غربي نيز كشور
هاي گذار در سازمانهاي تأثيرموقعيتهاي سياسي يا ندرت پستهكنند كه بو رهبران سياسي بيان مي

پراتو و استال (كنند را به زنان واگذار مي …گذاري وسياسي، از قبيل رهبران سياسي احزاب، قوه قانون
  ).1977، 2ورث

                                                           
1 . Johnsrud, L. K. 
2 . Pratto, F. & Stallworth, L. M. 
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 .كنندهاي سياسي متفاوتي پيروي ميدهد كه زنان، در مقايسه با مردان، از شيوه نشان مينتايج تحقيقات متعدد
بيشتر از زنان از    كنند كه مردان بيان مي) 1977به نقل از پراتو و استال ورث،(يرو و ماهاجان از جمله شاپ

 يهاي قهريه بر عليه كشوركنند، متوسل به نيروهاي بيگانه حمايت ميگيري نيروهاي نظامي در كشوربكار
 از قوانين كنترل ن، بيشترنسبت به مردادر مقابل زنان . كنندشوند و از قانون اعدام حمايت ميديگر مي

مردم محروم، بهداشت، تعليم و تربيت، قوانين تعديل ثروت، حمايت مالي از هاي اجتماعي تسليحاتي، حمايت
) 1977به نقل از پراتو و استال ورث، (همچنين، سيدانيوس و اكهامار. كنندحمايت مي... مستمندان و 

 كمتري نسبت به پسران دبيرستاني دارند و بيشتر از نهاپرستي نگرش نژاددريافتند كه دختران دبيرستان
 .كنندبرابري و عدالت اجتماعي حمايت مي

 
  مبانى نظرى

شود كه ما كه هستيم و بندى بيان مى در اين طبقه.بندى اجتماعى باشدتواند يكى از مبانى طبقهجنسيت مى
 گروه زنان را ،معموالً در تحقيقات. ف كنيممان را تعريكند تا هويت اجتماعىبه كجا تعلق داريم و كمك مى

هاى اقليت اقدامات  احتمال ضعيفى وجود دارد كه گروهغالباً. اندعنوان گروه اقليت يا محروم نام بردههب
 ؛1989، 1دوويدو و ديگران(مند گردند پشتيبانى مثبتى انجام دهند تا تمامى گروه بتوانند از آن اقدام بهره

 شود، آن اقدام غالباً گروه اقليت انجام مىءوسيله اعضاهكه اقدام بعالوه زمانيهب). 1995 ،2فوستر و ماتسون
  ).1994 فوستر و ديگران، ؛ 1999فوستر، (اقدامى است در جهت كمك به فرد تا تمامى اعضا گروه 

د كه به تضعيف كنمىتأكيد عنوان ابزارى هها ب، بر كليشه)1994، 4جوست و بناجى (3نظريه عدالت سيستمى
سازى هاى اقليت در محرومند گروهشوميهاى متفاوتى كه باعث اين نظريه راه. كندهاى اقليت كمك مىگروه

هاى اقليت درونى وسيله گروههتواند بها مىمثال، كليشهراي  ب.كندخودشان سهمى داشته باشند را تبيين مى
ها درونى شدند، اعضا كه اين كليشههنگامي). دان شومتوانم رياضىمن يك زن هستم، بنابراين نمى(شود 

روش ديگرى كه از . گروه ممكن است موقعيت پايين خود را مسلم بدانند و در نتيجه بر عليه آن مبارزه نكنند

                                                           
1 . Dovidio, J. F.; Mann, J. & Gaertner, S. L.  
2 . Foster, M. D. & Matheson, K. 
3. System Justification Theory 
4 . Jost, J. T. & Banaji, M. R. 
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ها صفات ها منجر به تضعيف قدرت گردند اين تصور يا عقيده است كه كليشهآن طريق ممكن است كليشه
  .ير نيستى كه قابل تغيمرابا ثباتى هستند، 

  آنها راهاى اقليت نهايتاًها ابزارهاى قدرتمندى هستند كه گروهكند كه كليشهنظريه عدالت سيستمى بيان مى
ها اند كه كليشه مثال، مطالعات نشان دادهايبر. سازندشدن خودشان دخيل مىسازى و كوچك شمردهدر محروم

نتايج اين تحقيقات نشان داده است كه هر چه زنان بيشتر پذيراى . داندر سطوح متفاوتى باعث تضعيف شده
  ).1995، 2نتو: 1987، 1لى(دانند مقصر مى  با ناكامى بيشترههاى سنتى باشند، خودشان را هنگام مواجهكليشه

يك اقدام گروهى  هاى درون گروهى اين است كه جهت بروزهاى اكثر نظريهاز جانب ديگر، يكى از مفروضه
كند كه احتمال  بيان مي3"محروميت نسبى"طور مثال نظريه هب. ايد هويت اجتماعى بارز و برجسته گرددب

هاى فردى، محروميت بيش ازتبعيض جمعى زمانى بيشتر است كه ادراك گروهى ازبروز يك اقدام دسته
ترنر و ديگران،  (6بندىو خود مقوله) 5،1979تاجفل و ترنر (4هاى هويت اجتماعىنظريه. باشددرك شده

خود فكر كند هعنوان يك عضو از گروه در ارتباط با گروهش بهكنند كه هر چقدر يك فرد ببيان مى) 1987
  .صورت واحد، بيشتر احتمال دارد كه رفتارهاى گروهى شكل پيدا كندهعنوان يك فرد بهتا ب

اى داشته باشد، عى بارز و برجستهله وجود دارد كه ممكن است فردى هويت اجتمائاين مس بهرحال، هنوز
  .جمعى رخ ندهدولى اقدام گروهى يا دسته

گيرى هويت اجتماعى بارز يا برجسته نظريه ها در خصوص چگونگى تعريف و شكلترين بحثيكى از روشن
  ).1987ترنر و ديگران، ( است "بندىخود مقوله"
    گفته 7"تضاد نسبت فرا"ص ادراكى كه به آن وسيله يك الگوى خاه بارز يا برجسته ب"بندىخود مقوله"

هاى ادراك شده بين اعضا يك مقوله و مقوله عنوان نسبت تفاوتهتضاد ب نسبت فرا. گرددشود بيان مىمى
    ).1987و ديگران،  ترنر(گردد هاى ادراك شده بين اعضا در داخل يك مقوله اطالق مىديگر، به تفاوت

هاى درون تفاوت" بزرگتر از "هاى بين گروهىتفاوت"تضاد زياد است كه  بت فراعبارت ديگر، زمانى نسهب
                                                           

1 . Lee, S. S. 
2 . Neto, F. 
3. Relative Deprivation Theory 
4. Social Identity Theory  
5 .Tajfel, H. & Turner, J. C. 
6. Self-Categorization Theory 
7. Meta-Contrast Ratio  
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هاى داند تفاوتعنوان زنى بارز و برجسته مىهبندى خود را بمقوله ، مثال، زنى كه خودايبر.  ادراك شود"گروهى
  .ها ادراك خواهد كردهاى بين زنبين مردان و زنان را بزرگتر از تفاوت

 است تعريف عملياتى "اى كه مربوط به عضويت گروهىابعاد كليشه"عنوان بروز ه فرا تضاد ب، نسبتعموما
كننده ابعادى است كه در راستاى آن  منعكساى معموالًصفات كليشه). 1978و ديگران،  ترنر(شده است 

 ؛1987گز و ترنر، ها(شود، چون ارتباط فرض شده آنها به گروه ارتباط دارد گيرى مىنسبت فرا تضاد اندازه
هاى بين او تفاوتبندي زني بارز و برجسته است كه گويند خود مقوله هنگامي مي مثالايبر). 1992لى، 

هاى اجتماعى بنابراين، هويت. ادراك كندرا  "حساس بودن" يا "عاطفى بودن"شان به خود زنان در تمايل
  .شونديف عملياتى مىاى درونى تعر در راستاى صفات كليشهگروه اقليت غالباً

يتى درونى تعريف كنند، هاى شخصهاى ويژگىبهر حال، اگر اعضا گروه اقليت گروه خود را در اصطالح
ت ديگر، عبارهب. كيفيت هويت اجتماعى آنان ممكن است منجر به اقدامات گروهى در جهت رفع موانع نشود

  .گيردكه شخصى تلقى شود صورت نمىاى لهئعنوان پاسخى جهت مسه باقدام دسته جمعى احتماالً
، 4من و مك آدامفريد (3"جنبش اجتماعى جديد"، )1977، 2بارتكى (1"آگاهى گروهى"هاىبر عكس، نظريه

بر اساس . كنندبيشتر بر اساس يك بعد بيرونى تعريف مى ، هويت اجتماعى را)1992، 5 گامسون؛1992
شدند كه تجربيات و مشكالت ، زنان ترغيب مى1970 در دهه 6"برانگيخته آگاهى هاى فمينيستى گروه"

شان، نداشتن كار، عدم احترام و توجه در محيط كار، مادر بودن، شان را نظير بد رفتارى شوهرانگوناگون
  كردند، مشخص طور كه زنان تجربيات خود را با هم مبادله مىهمان. به بحث بگذارند... آشپزى كردن و

تنها زنى ) طور فردىهب(و آن زن  اندمواجه شدهبا آن رويدادها ، و نه مردان، )زنان( آنان د كه بيشترِشمى
كردند هاى بيشترى بين مردان و زنان ادراك مىدر واقع آنان نيز تفاوت. نيست كه آن تجربه را داشته است

درك     شان تماعىتضاد باالترى در راستاى تجربيات اج ها نسبت فرابنابراين، اين گروه. تا بين خودشان
  .كه نشات گرفته از عوامل بيرون از خودشان استكنند مى

                                                           
1. Group Consciousness Theory 
2 .Bartky, S. L. 
3. New Social Movement Theory   
4 .Friedman, D. & McAdam, D. 
5 .Gamson, W. A. 
6. Feminist Consciousness-raising Group  



 
 
 
 
  
 

  15 هاي كالن كشور از ديدگاه زنان توانمند دانشگاهيريزيحضور زنان در برنامه
  

   
 

 گذارندبه بحث مى در حالت فوق، با توجه به اينكه زنان تجربيات اجتماعى خود را با هم در ميان گذاشته و
د كه ممكن گير بنابراين هويت اجتماعى آنان با كيفيت متفاوتى شكل ميها يا صفات درونى خود را؛تا ويژگي

هاى هويت اجتماعى و آگاهى بنابراين، نظريه. همراه داشته باشدهاست احتمال اقدامات جمعى بيشترى را ب
 اين بارز و  بارز و برجسته باشد، ولى الزاماًكنند كه اگر چه ممكن است هويت اجتماعىگروهى بيان مى

  .دشوبرجسته بودن منجر به اقدام جمعى نمى
 هادهد كه هر چه هويت اجتماعى زنان بيشتر در راستاى كليشهخوبى نشان مىهب) 1999(ر ستنتيجه تحقيق فا

برعكس، هر چه هويت اجتماعى زنان بيشتر . قرار گيرد، احتمال كمترى براى اقدامات جمعى آنان وجود دارد
  .عى بزننددر راستاى تجربيات اجتماعى آنان قرار گيرد، احتمال بيشترى دارد كه دست به اقدامى جم

 هاىريزىهاى عملى جهت حضور زنان در برنامهحلرود كه زنان توانمند دانشگاهى بيشتر راهبنابراين انتظار مى
اى ارايه نمايند كه در جهت هويت اجتماعى و در راستاى تجربيات اجتماعى آنان كالن كشور را به گونه

اجتماعى خود را با توجه به اند كه زنان بايد هويت افتهزيرا اين زنان توانمند در اثر تجربيات خود دري. باشد
اى شكل ندهند، بلكه هويت اجتماعى را بايد بر اساس تجربيات اجتماعى ها و عقايد و خرافات كليشهرفتار

  . هاى كالن كشور داشته باشندريزىكه بتوانند حضور مؤثرترى را در برنامهشكل دهند تا آن
  :شرح زير استهش ببنابراين سؤال اصلى پژوه

  ند؟ كنهاى كالن مملكتى پيشنهاد مىريزىزنان توانمند دانشگاهى چه راهكارهايى را جهت حضور زنان در برنامه
          

   تحقيقروش
  

دكتري در  افرادي كه داراي درجه دكتري و فوق،هدف پژوهش با توجه به :كنندگانانتخاب شركت
هاي تخصص در رشته كه داراي تخصص و فوق، و همچنين زنان پزشكرازهاي مختلف در دانشگاه شيرشته

هاي علوم پزشكي بودند و در دانشگاه علوم پزشكي شيراز به كار اشتغال داشتند مشاركت كنندگان مختلف گروه
. ندشدگيري هدفمند انتخاب صورت نمونهه ب نفر بود40ندگان كه تعداد آنان كن اين مشاركت.در تحقيق بودند

 نفر در دانشگاه علوم پزشكي 18 نفر از دانشگاه شيراز و 22،  شد نفر زنان منتخبي كه با آنان مصاحبه40ز ا
ادبيات فارسي، زبان انگليسي و ( هاي علوم انسانيهاي اين افراد در گروه رشته.كار بودندهمشغول ب شيراز
شيمي، (، گروه علوم)صنايع غذايي( كشاورزيگروه) شناسي، روانشناسي، علوم تربيتي هاي باستاني، جامعهزبان
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زنان و زايمان، اطفال، مديريت خدمات درماني، پرستاري، روانپزشكي، پاتولوژي، (علوم پزشكي) فيزيك، آمار
دكتري در تخصص و فوق نفر داراي درجه فوق11از اين تعداد . بود) داخلي، چشم پزشكي و دندانپزشكي

 نفر 5 نفر استاد 3 نفر فرد مصاحبه شونده40از  .كي و علوم پايه بودند دندانپزش،علوم پزشكيهاي رشته
 نفر 30 نفر در خارج از كشور تحصيل كرده بودند و 10 اين تعداد مجموع از. دانشيار و بقيه استاديار بودند

.  بود6/42 سال با ميانگين سني 56 تا 38ها بين شوندهدامنه سني مصاحبه .التحصيل داخل بودندفارغ
  . نفر مجرد بودند8هل و أ نفر از اين افراد مت32 همچنين،

 از زنـان    فهرسـتي آوري اطالعـات در ايـن پـژوهش در مرحلـه اول              منظور جمع  هب :آوري اطالعات جمع
سپس اولين  . هاي آموزشي دو دانشگاه گرفته شد     از معاونت ) دانشگاه شيراز و علوم پزشكي شيراز     ( دانشگاهي

ـ    دكتري بود و با توجه به سابقه و عالقه        فردي كه داراي مدرك      عنـوان شـركت   هاي كه در امور زنان داشت ب
انتخاب اين فرد موجب گرديد كه اطالعات زيادي در راستاي كار پژوهش            . كننده جهت مصاحبه برگزيده شد    

ـ جمع آوري اطالعات از طريـق مـصاحبه       . كسب شود كه خود به كسب اطالعات بعدي كمك كرد          وسـيله  ه ب
هـا در خـصوص    كـه در ايـن مـصاحبه      دشـ  مـصاحبه انجـام      40در مجموع   .  انجام شد  از مجريان طرح  يكي  
محقـق  . هـايي شـد   هاي كالن مملكتي پرسـش    گيرىهاي عملي براي حضور زنان سر آمد در تصميم        راهكار

ت ممكن، برداري در اولين فرصپس از انجام مصاحبه و يادداشت. كردات آنان ميهايي از نظربردارييادداشت
هـا بـر روي     شـونده هاي ارائه شده از جانب مصاحبه     هاي كامل با توجه به صحبت     صورت يادداشت هها ب فيش

  .شدكاغذ پياده مي
عبـارت  هب. هاي استقرايي انجام گرفت   پژوهش حاضر با روش تحليل محتوا با استفاده از مقوله          :روش تحقيق 

ها با توجه به    هايي را براي تعريف مقوله    م شده را خوانده و معيار     هاي انجا ديگر، محققين چندين بار متن مصاحبه     
ها، با توجه به تعريف مقوله      هاي استقرايي از داخل متن مصاحبه     سطوح انتزاعي آن در نظر گرفتند و سپس مقوله        

حليل قـرار   ها مورد ت  هاي بدست آمده متون مصاحبه    نهايتاً با توجه به مقوله    . و سطوح انتزاعي آن استخراج گرديد     
  .گرفتند

  هايافته
گونه كه اشاره شد يك سؤال باز در طول مصاحبه از زنان سرآمد دانـشگاهي در خـصوص راهكارهـاي                  همان

عالوه بر سؤال كلـي فـوق،       . هاي كالن پرسيده شد   گيريجهت حضور بيشتر زنان در تصميم     ) اجرايي(عملي  
هـاي احتمـالي آنـان      شد تا پاسخ  اوشي پرسيده مي  صورت ك هشوندگان سؤاالتي ب  در طول مصاحبه از مصاحبه    
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كنندگان در تحقيق با روش تحليل محتوا هاي ارايه شده مشاركتجواب .تر گرددتر و ابعاد آن مشخصروشن
ايـن دو طبقـه كلـي، يكـي         . بندي قرار گرفت و نهايتـاً در دو طبقـه كلـي جـاي گرفـت               مورد تحليل و طبقه   

-هگردد و ديگري راهكارهايي است كه ب       صورت فردي به خود زنان بر مي       راهكارهايي است كه اجراي آن به     
  :رح زير مورد بررسي قرار مي گيرندشهگردد كه بصورت جمعي به سطح جامعه بر مي

  ي فردي اجراييراهكارها. 1
ـ  يصورت فرد ه است كه خود زنان ب     يمنظور راهكارهاي  ـ  ه بايد انجام دهند تا حضور خود را ب   در سـطح يطـور كل

تـوان   را مي  شدهموارد ذكر   . ندكن ي كالن مشاركت بيشتر   يگير بتوانند در تصميم   تر كرده تا نهايتاً   جامعه پر رنگ  
   : نموديشرح زير طبقه بندهدر سه مقوله ب

   رسيدن به خود باوري1. 1
وسيله هدن زنان بمنظور از اين راهكار باور كر. شدهاي انجام شده به اين راهكار اشاره  مورد از مصاحبه14در 

هاي آنان افزايش   ي توانمند يعبارت ديگر، آنان بايد خود را باور كنند و در اثر اين خود باور             هب. خودشان است 
 رسيدند، ديگران نيز آنـان را بـاور   يكه آنان به خود باوربه بيان ديگر زماني. توانند پيشرفت نماينديافته و مي  

 داشـته   يگيرتـر هاي كالن مملكتي حضور چشم    يگيرشوند تا در تصميم   خواهند كرد و در نتيجه تشويق مي      
خودشان حضورشان را در جامعه باور      " ،   "توانايي خود را بهتر نشان دهند     ":  از جمله بيان شده است كه      .باشند
بـات  ايـد خودشـان را اث     هـا ب  خانم"،  "آنان بايد خوب خودشان را نشان دهند تا آنان را باور كنند           " ،   "اندنكرده

   ." اقتدار الزم است، بايد اقتدار خود را نشان دهند" ، "هاي مختلف خود را نشان بدهندكنند، در جا
   حمايت زنان از زنان ديگر2. 1

منظور از اين راهكار همكاري زنـان بـا         . هاي انجام شده به اين راهكار اشاره شده است         مورد از مصاحبه   8در  
عبارت ديگر، زني كه شاهد پيشرفت همكار يا دوسـت خـود اسـت              هب. تجاي رقابت با يكديگر اس    هيكديگر ب 

هـا  گونـه حمايـت  اين. ي يكديگر نماينديد و در اين راه كمك به خود شكوفابايد او را تشويق به پيشرفت نماي   
دهنده زنان بايد خود نجات   ":  از جمله بيان شده است كه      .شودها مي گيريباعث حضور بيشتر زنان در تصميم     

 اگـر زنـي در      " ،   " زنان حمايـت شـوند     زنان بايد از طرف خود    "،  "د باشند، نه اينكه كسي آنان را نجات دهد        خو
   ." و بهتر رشد مي كنندشودشان بيشتر ميليتئوسطوح باالي مديريتي از زنان ديگر استفاده كند، زنان احساس مس
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   ي و قالبيا مقابله با تصورات كليشهيتالش زنان برا 3 .1
  كه در سطح جامعـه     ي و قالب  ياتصورات كليشه . استشده اشاره   يها به اين راهكار فرد     مورد از مصاحبه   4ر  د

 ي مانع رشد و پيشرفت زنـان و همچنـين مـانع           ي است كه به نحو    ي تصورات در مورد زنان وجود دارد، معموالً     
 از زنان در سطح جامعه بايد       بنابراين، هر يك  . دشوي م ي كالن مملكت  يهايگيرجهت حضور زنان در تصميم    

گونه تصورات   گسترش بيشتر اين   ي مقابله نمايند و جلو    ي و اصول  يطور منطق ه ب ياگونه تفكرات كليشه  با اين 
ها نيـز وجـود دارد،       خانم موانع فرهنگي نه تنها در آقايان بلكه در خود        ":  مثال بيان شده است    اي بر .را بگيرند 

ها رسوبات سـنتي خـودش را       گيريشنفكرانه حرف بزنيم، ولي در تصميم     يد رو شا" ،   "د سانسوري وجود دارد   خو
هـاي  گذارد، گروه هايي كه روي ما اثر مي     تر، و مكانيسم  هاي دقيق هاي رواني، تحليل   مشاوره " ،   "دهدنشان مي 

   ."دانيميها را نمتر زنانه تشكيل دهيم، با گفتگو و مشاوره مسايل باز شود، مكانيسم نفوذ در سنتداخلي
   ي جمعي اجرايي راهكارها.2

 در سـطح جامعـه بايـد صـورت پـذيرد تـا موانـع و              ي جمع يهاصورت فعاليت ه است كه ب   يمنظور راهكارهاي 
 خود بـه دو گـروه       ي جمع ياين دسته از راهكارها   . ها را بر طرف نمايد    يگيرمشكالت حضور زنان در تصميم    

ـ  ي راهكارها ي توسط زنان جامعه و ديگر     ي جمع ي اجراي ي، كه يكي راهكارها   شوندتقسيم مي   ي جمعـ  ي اجراي
  . استوسيله كليه افراد جامعه هب

   توسط زناني جمعي اجراييراهكارها 1 .2
     زنـان و   يجهـت افـزايش توانمنـد     در   آنهـا باشـند، بيـشتر        ي كه زنان جامعه بايـد مجـر       ي پيشنهاد يراهكارها
 يپيـشنهاد هـا  .  كالن استيهايگيرفزايش حضور آنان در تصميمهاي سازمان يافته از آنان به منظور ا      حمايت

   :مربوط به اين زمينه در دو طبقه قرار مي گيرند
  ها ي بلند مدت جهت آموزش مهارت و افزايش توانمنديريز برنامه1 .1. 2

بهر . رها داشته استاند كه فراواني بااليي را در بين راهكاها به اين راهكار اشاره نموده مورد از مصاحبه20در 
زنان بايد در طي . استريزي بلند مدت توسط خود زنان       هاي زنان نياز به برنامه    حال، جهت افزايش توانمندي   

هاي مختلف اجتماعي، سياسي، فرهنگي، اقتـصادي و مـديريتي    هاي خود را در زمينه    ريزي مهارت يك برنامه 
خود باعث افـزايش حـضور      هها خود ب  فزايش اين توانمندي  ا. باال برده و در اين جهت به يكديگر كمك نمايند         

آگاهي زن مقـدم بـر هـر        ": كنندگان بيان كردند كه    از جمله مشاركت   .دشگيري كالن خواهد    آنان در تصميم  
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 ،  " مختلف، مستقيم و غيـر مـستقيم، بـاال ببرنـد           صوره  هاي خود را ب   چيز است، يعني زنان بايد سطح آگاهي      
وسيله خودشان وضـع را عـوض       هها و آموزش ب   از طريق ارايه گارگاه   " ،   "سازماندهي كنند هايشان را   فعاليت"

هـاي كـالن را يـاد      گيـري  مهارت در تصميم   " ،   " پيشقدم شوند  ،بينندهايي كه توانايي در خود مي     كنند، خانم 
   ."بگيرند

  1 )نهادهاي مردمسازمان(هاسمنها و تشكيل تشكل 2. 1. 2
منظور از اين راهكار اينست كـه زنـان   . هاي انجام شده به راهكار فوق اشاره شده است       حبه مورد از مصا   8در  

 يهـا تواند حمايتها مياين گونه حمايت.  از يكديگر حمايت نمايندي غير دولتيبايد از طريق تشكيل نهادها    
اس تعلـق گروهـي را   تواند احسها مي بـه سازمانياحساس تعلـق و وابستگ  .  بـاشد ي و روان  ي، فكر ياقتصاد

. ن جهـت كمـك بـه يكـديگر باشـد     تواند باعث اتحاد و يكپارچه شدن آنا     اين مورد مي   در زنان بوجود آورد و    
 بـه همـراه   يصـورت گروهـ  هاي كـالن را بـه    يگير اين احساس تعلق حضور يكپارچه آنان در تصميم        مسلماً

 خودشـان خودشـان را شناسـايي كننـد،          از زنان دعوت شـود،    ":  مثال بيان شده است كه     اي بر .خواهد داشت 
شود، زنان توانمنـد عمـالً      كه صحبت مي  زناني كه كارآيي دارند شناسايي شوند، با وجودي       " ،   "مشاركت كنند 

ها را آمـوزش دهنـد، تـشكل الزم     مهارتها كهها، كميتههماييتشكيل جلسات، گرد" ، "انداين كار را نكرده  
   ."ام نشده استاست، كارهاي حمايتي و آموزشي انج

   توسط جامعه ي جمعي اجرايي راهكارها 2. 2
 است كه بايد توسط مجموعه اعضاء جامعه صورت گيرد تا حضور زنـان در  ي و اجراي  ي عمل يمنظور راهكارها 

  .ندك كالن را بيشتر يهايگيرتصميم
   مناسب جهت تغيير نگرش مثبت نسبت به زنان يساز فرهنگ 1. 2. 2

 ارائه شده   ي را در بين راهكارها    يها به اين راهكار اشاره شده است كه بيشترين فراوان         صاحبه مورد از م   25در  
 در بين مـردم فرهنـگ       يها و مسائل ارتباط جمع    اينست كه از طريق رسانه     منظور از اين راهكار   . داشته است 

 نمايـد كـه از   يايد سعدر اين راه جامعه ب  .  مناسب جهت تغيير نگرش مثبت نسبت به زنان انجام پذيرد          يساز
 در جامعـه را تعـديل و   يسـاالر   منفي از زنان را ارائه ندهـد، فرهنـگ مـرد        ي الگوها ،ها و كتب  طريق رسانه 

اول تغيير نگرش بايد در خانواده رخ دهد، بعـد اجتمـاع،            ":  از جمله بيان شده است كه      .ها را رفع نمايد   تبعيض
                                                           

1 ‐NGO’s (Non Governmental Organization) 
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بگذارند زنان تجربه كنند، مگـر      " ،   "ه زنان ميدان داده شود    ها عوض شود تا ب    كه ارزش طوريهتغيير نگرش ب  
 ،  "توانندها اگر زمينه فراهم شود قطعاً مي      اند، ميدان به آنها داده شود، براي خانم       آقايان روز اول تجربه داشته    

پيـدا شـود    بايد اين باور    " ،   "هاي باال باز شود   ليتئوجز اينكه تغيير نگرش بايد داد تا راه حضور زنان در مس           "
      اگر نگرش اجتماع نسبت به شـركت زنـان در كارهـاي اجتمـاعي تغييـر كنـد، ميـزان        " ، "توانندكه زنان مي 

   ."هاي اجتماعي بيشتر خواهد شدگيري زنان در پستدر
   زنانيهاي ارزش دادن به توانمند 2. 2. 2

 زنان توجه نموده و بـه       يهاييد به توانمند  جامعه با . ه است شدها به اين راهكار اشاره      از مصاحبه  مورد   12در  
 يهـا يگيـر شود كه زنان تشويق شوند تا در تصميم       ها باعث مي  يآنها بها و ارزش دهد، بها دادن به توانمند        

 زنـان كارآمـد   ي و همچنين شناساييساالرعالوه توجه به فرهنگ شايستههب. ندكنكالن مملكتي حضور پيدا    
لـه   از جم  .شـود ي به جامعه باعث تشويق و حضور بيشتر ساير زنان در جامعه م            در سطح جامعه و معرفي آنان     

 دارند آنها را حل كننـد تـا         نمند را شناسايي كنند، اگر مشكل      زنان توا  ،لينجامعه و مسئو  ": بيان شده است كه   
ش زنـان   نق" ،   "براي سالمت فيزيكي و رواني جامعه الزم است كه از زنان استفاده شود            " ،   "مشاركت نمايند 

گـويم   باشـد، مـي  50 -50گويم حتماً هاي كالن كم است، چون مديريت دست مردان است، نمي  در مديريت 
ـ                  حد خـاطر زن بـودن كنـار       هاقل اموري كه در رابطه با خود زنان است دست آنان باشد، اگر قـابليتي دارنـد ب

تـر  گيري موفق  در مراتب تصميم   ،وندهر چه بيشتر به توانايي زنان بها داده شود، تقويت ش          " ،   "گذاشته نشوند 
   ."كنندعمل مي

   تجديد نظر در قوانين 3 .2. 2
 از قوانين موجود در سطح جامعه باعـث  يوجود برخ. ها به اين راهكار اشاره شده است مورد از مصاحبه   14در  

دن آنان جهت   باعث دلسرد ش   و همين امر بعضاً    كنند   احساس تبعيض  مردان   در مقايسه با  شده است كه زنان     
 بيـشتر   يتواند باعث دلگرم  گونه قوانين مي  لذا، تجديد نظر در اين    . شود كالن مي  يهايگيرحضور در تصميم  

ها تا سـطوح ميـاني مـديريتي        خانم":  از جمله بيان شده است كه      .ها بشود يگيرآنان جهت حضور در تصميم    
جمهور شدن زنـان يـا       منع رييس  " ،   ")ين نا نوشته  قوان(شود  هاي بعدي به آنها داده نمي     ولي موقعيت  آيندمي

   ."شودقاضي شدن زنان باعث دلسردي زنان مي
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  ها مسئوليتي تدريجي واگذار 4. 2. 2
هـا  منظور اينست كه جامعه بايد مسئوليت. اشاره شده است    انجام شده به اين راهكار     يها مورد از مصاحبه   11در  

 و به آنان اعتماد كند و آنـان را بهـر       تدريج در اختيار زنان توانمند قرار دهد      ههاي پائين ب  را از سطح خرد يا پست     
ها به زنان چندين امتياز دارد،       مسئوليت ي تدريج يواگذار. آماده نمايد  تر سنگين يهاترتيب براي پذيرش مسئوليت   

ه آنان بهـا و ارزش داده       كنند كه جامعه ب   دهد، احساس مي  از جمله اعتماد به نفس آنان را جهت حضور افزايش مي          
 كالن يهايگير و در نتيجه حضور زنان را در تصميمدگرد جهت ساير زنان در جامعه ميياست، حضور آنان الگوي

ها ربطي بـه جنـسيت نـدارد،        ارتقاء تدريجي در سازمان   :  از جمله بيان شده است كه      .سازدتر مي مملكت افزون 
هـاي  بايـد از رده   "،  "قتش رسيده، آنان نيمي از افراد مملكـت هـستند         ها هم و  براي آقايان رسيده، براي خانم    

 آن ديده شود و اگر مثبت بود ترفيع داده شـود  ةها قرار داد تا نتيجصورت آزمايشي آنان را در پست     هتر ب پايين
ارند، دوست دارند، حاضر اند مايه بگذ      ها كارهاي مديريتي را   خيلي خانم " ،   "ها كمك شود  و به مشاركت خانم   

   ."تر اندتر و با انضباطها دقيقشوند، خانمبايد از آنان استفاده شود، چون موفق مي
طـور  هطور خاص و مشكالت ساير زنان را بهتواند مشكالت زنان سرآمد را ب  مي ي راهكارهاي پيشنهاد  ياجرا

  .ز پيش بيشتر نمايد بيش اي كالن مملكتيهايگيرعام كاهش داده و در نتيجه حضور آنان را در تصميم
  هابندى از يافته جمع.3

توان گفت كه راهكارهاى پيشنهادى جهت حضور زنان         نشان داده شده است مى     )1( نمودارگونه كه در    همان
هاى كالن كه از طرف زنان با تجربه و توانمند دانشگاهى پيشنهاد گرديد در دو سطح فردى و                 ريزىدر برنامه 

توان راهكارها را در دو مقوله جمعـى توسـط جامعـه زنـان و جمعـى      عى نيز مىجمعى است، كه در سطح جم   
  .توسط جامعه قرار داد
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  راهكارهاي جمعي توسط جامعه

  فرهنگ سازي جهت تغيير نگرش، ارزش دادن به توانمند سازي زنان،
هاي كليديتجديد نظر در قوانين، واگذاري تدريجي مسئوليت  

  
   زنانراهكارهاي جمعي توسط

  ها،ريزي جهت افزايش توانمنديبرنامه
 هاي غير دولتيتشكيل تشكل

  
 راهكارهاي فردي
  خودباوري، حمايت از

  يكديگر، مقابله
  هابا كليشه
  
  

  هاى كالن كشورريزى راهكارهاى پيشنهادى جهت حضور زنان در برنامه)1( نمودار
  

 اسـت و سـپس راهكارهـاى    ن راهكارهاى فردىگونه كه در هرم فوق نشان داده شده است در تارك آ  همان
گيـر آن   ه هرم كه بيشترين افراد جامعـه در        در قاعد  ان بايد بكار گرفته شود و نهايتاً      جمعى كه توسط جامعه زن    

  .گير آن شوندا جامعه اعم از زن و مرد بايد درشوند، راهكارهاى جمعى است كه توسط مجموع اعضمى
كه از  طوريهب. شود بيشترين راهكارهاى پيشنهادى جمعى بوده است       مى مشاهده) 2(گونه كه در جدول   همان
 62 زنـان و     هـاى جمعـى توسـط     صـورت راهكار  همورد آن ب  %) 14/24 (28هاى پيشنهادى    مورد راهكار  126

مـورد  %) 42/22 (26تنها  ).  مورد 90مجموعاً  (هاى جمعى مربوط به جامعه بوده است        مورد راهكار %) 45/53(
  . پيشنهادى فردى بوده استاز راهكارهاى
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  هاى اجرايى پيشنهاد شده توسط زنان توانمند دانشگاهىهاى راهكار فراوانى مقوله و زير مقوله)2(جدول 

  هاصد مقولهجمع و در  فراوانى  هازير مقوله  هامقوله
  رسيدن به خود باورى  هاى فردىراهكار

  حمايت از زنان ديگر
  اىمقابله با تصورات كليشه

14  
8  
4  

  
26  

41/22%  
هاى اجرايى جمعى   راهكار

  توسط زنان
ريزى بلند مدت جهت آموزش و      برنامه

  هاافزايش توانمندى
  

  هاسمنها و تشكيل تشكل

20  
  
  
8  

  
28  

14/24%  

هاى اجرايى توسط   راهكار
  جامعه

  سازى مناسبفرهنگ
  هاى زنانارزش دادن به توانمندى

  تجديد نظر در قوانين
  هائوليتى تدريجى مسواگذار

25  
12  
14  
11  

  
62  

45/53%  

  
 

  گيرينتيجه
راهكارهاى فردى پيشنهاد شده توسط زنان توانمند دانشگاهى از طرفى منطبق بر نظريه عدالت سيستمى 

كند تا بتوانند در اى و رسيدن به خود باورى، زنان را آماده مىهاى كليشهمبارزه با رفتارها و ايده. است
اى سنتى را در جامعه در ها و رفتارهاى كليشهبرعكس، اگر زنان ايده. شاركت نمايندهاى اجتماعى مفعاليت

ها خودشان را مقصر دانسته و باعث عدم خود باورى و عدم حمايت خصوص خودشان قبول نمايند، در ناكامى
است كه  شدهاده كشور متفاوت نشان د20 مرد و زن در 700اى با در مطالعه). 1995، 1نتو(د شوناز يكديگر مى

ترين  بزرگترين و اساسى،هاى آنان در مورد زنان، خود باورى و توانمندىهافرضاى و پيشهاى كليشهنقش
 همچنين مطالعات ).2006، 2ميهايل(و ديگر كشورهاي مطالعه شده است  در ارتقا مديريتى زنان در اروپامانع
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گيرند و اين نسبت به زنان با همان كيفيت كارى ارتقا مىو بيشتر،  تراند كه مردان سريعزيادى نشان داده
  ).2004، 2 تومكيويكز؛2002، 1اون و ديگران(هاى جنسيتى است ثيرات وجود كليشهأله فقط نتيجه تمسئ

دانند مي مهم ،هاى زناندند كه زنان عضويت خود را در گروهبيان كر) 1997(3از طرف ديگر بوهنر و اشتورم
نتايج اين الگو در مورد تمام . دانندنسبت به گروه مردان، بيشتر مثبت مىن تعلق دارند را و گروهى كه به آ

، 4ن و ديگرانجت(كند گونه تفكر و انديشه از سالمت افراد حمايت مىهاى اقليت وجود دارد، زيرا اينگروه
ترى يت اجتماعى قوىدريافتند كه در بين زنان هو) 2002(بر اساس اين فرض، اشميت و ديگران ).  2001

  .يابد، ولى در مورد مردان اين چنين نيستنسبت به تبعيض ادراك شده افزايش مى
  ، )1987ترنر و ديگران، (بندى و نظريه خود مقوله) 5،1986تاجفل و ترنر(بر اساس نظريه هويت اجتماعى 

      هاى اجتماعى و قيتهاى پايين ادراك شده خود از طريق خالهاى اقليت ممكن است با موقعيتگروه
هاى خالقى را جهت افزايش ريزىهاى اقليت بايد برنامهبنابراين گروه. هاى اجتماعى مقابله نمايندرقابت

  .هاى خود داشته باشندتوانمندى
اى داشته باشد جستهاست فردى هويت اجتماعى بارز و برگونه كه قبل از اين ذكر شد ممكن بهر حال، همان

كه در صورتي عبارت ديگر،هب.  اقدامى گروهى را جهت مقابله با تبعيض انجام ندهدمى را، خصوصاًلى اقداو
به اقدام گروهى جهت رفع  منجر؛ اى درونى قرارگيردهويت اجتماعى گروه اقليت در راستاى صفات كليشه

يات اجتماعى قرار برعكس، اگر هويت اجتماعى گروه اقليت بر اساس و در راستاى تجرب. گرددتبعيض نمى
  ). 1999فاستر، (جمعى شده و مجموع جامعه را جهت رفع تبعيض درگير خواهد كرد به اقدام دسته گيرد منجر
هاى جارى در جامعه را توان گفت زنان توانمند دانشگاهى طبق نظريه محروميت نسبى، تبعيضيبنابراين م

 قرار هاى خود را مورد ارزيابىاجتماعى محروميتنسبت به گروه خود درك نموده و بر اساس نظريه آگاهى 
كنند و در نتيجه هويت اجتماعى ترى در راستاى تجربيات اجتماعى خود كسب مىداده و نسبت فرا تضاد باال

در نتيجه راهكارهاى پيشنهادى زنان توانمند دانشگاهى در جهت . گيردآنان به صورت متفاوتى شكل مى
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در اين صورت است . اى استها و عقايد و خرافات كليشهان و مقابله با رفتارزنشكل گرفتن هويت اجتماعى 
  . هاى كالن كشور داشته باشندريزيترى در برنامهتوانند حضور مؤثركه زنان مى
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