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  اي زنان دانشگاهيشناختي جايگاه حرفهتبيين جامعه

  )ت علمي دانشگاه اصفهانزنان هيئ: مطالعه موردي(
  ***، مجيد اميني **، اعظم مقيمي    *بستيزاده چوبحيدر جانعلي

  
موضوع بررسي جايگاه زنان در علم در برخي از كشورهاي جهان مورد كنكاش علمي واقع شده : چكيده

اي زنان شناختي جايگاه حرفهويژه تبيين جامعههزان تحقيقات علمي در اين خصوص، و باست، اما مي
براي كم كردن خأل . دانشگاهي در ايران اندك بوده و در دانشگاه اصفهان پژوهشي يافت نشده است

ل تحقيقاتي در اين خصوص، اين پژوهش سعي كرده است تا به جستجوي پاسخ علمي براي سه سؤا
 تجربي -هاي تحصيليت علمي دانشگاه اصفهان داراي چه ويژگيزنان هيئ. 1:  بپردازداساسي زير

گيري و حضور در امور ها و شوراهاي تصميمموقعيت سازماني آنان به لحاظ حضور در كميته .2هستند؟ 
هاي شان در موقعيتاه آنها چه عواملي بر وضعيت حضوراز ديدگ. 3اجرايي و مديريتي چگونه است؟ 

ررسي اين تحقيق كليه زنان عضو جامعه اصلي مورد باند؟ ثير گذار بودهأزماني در دانشگاه اصفهان تسا
ساخت يافته ها از پرسشنامه و مصاحبه نيمهبراي گردآوري داده. ت علمي دانشگاه اصفهان استهيئ

  :هاي مهم اين پژوهش عبارتند ازبرخي از يافته. استفاده گرديد
 .تعداد مردان اين دانشگاه هستند)  درصد35/10(شگاه اصفهان تقريباً يك دهم ت علمي دانزنان هيئ

ت علمي داري با موقعيت علمي مردان هيئت علمي دانشگاه اصفهان تفاوت معنيموقعيت علمي زنان هيئ
كه زنان طوريه ب؛اين دانشگاه ندارد، اما به لحاظ موقعيت سازماني اختالف بارزي بين آنها وجود دارد

هاي مديريتي قرارگرفته و بيشتر در سطوح مديريتي خرد و ت علمي نسبت به مردان كمتر در پستيئه
ت علمي از ديدگاه ؤثر بر موقعيت سازماني زنان هيئترين عوامل م از مهم.بعضاً ميانه داراي موقعيت شدند

مل تعارض ت علمي عامردان عضو هيئ در حالي كه استخود آنها تبعيض جنسيتي و تعارض نقشي 
 .اندرا مؤثر بر موقعيت سازماني زنان هيئت علمي دانستهنقشي 

  .فرهنگي-عوامل اجتماعي ، زنان دانشگاهي،ايجايگاه حرفه: هاي كليديواژه

                                                           
  hjc@umz.ac.ir                                          استاديار و مدير گروه علوم اجتماعي دانشگاه مازندران    *

   azammoghimi@gmail.com                                             شناسي دانشگاه مازندرانارشد جامعهكارشناس ** 
  majidamini@gmail.com                                   كارشناس ارشد مطالعات فرهنگي دانشگاه عالمه طباطبائي***
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  ئله و طرح مسمقدمه
 علمي شامل   ةشود، اما جامع  هاي عضو جامعه ساخته مي     اجتماعي است و توسط انسان     كامالًعلم فعاليتي   

جامعه علمي به شكل كامالً نامشخصي      .  نيست ؛ كه متشكل از افراد داراي شرايط مساوي باشد        دسته واحدي 
با ديگران در پيشبرد علم مشاركت نابرابر و  متفاوتاي است، گروه اندكي از دانشمندان به گونهشدهقشربندي 

). 186: 1372محـسني،    (ند هـست   تحقيقاتي برخـوردار   -ها، منابع و امكانات علمي    دارند و از امتيازات، پاداش    
اي زنـان در ايـن       به موقعيت حاشـيه    بوده و كه در عرصه علم قابل توجه       است  هايي  يكي از نابرابري  جنسيت  

دهد كه در بسياري از مـوارد حـضور           نگاهي كوتاه به تاريخچه حضور زنان نشان مي       . عرصه منجر شده است   
  .ر از مردان داشته استزنان يا ناديده انگاشته شده و يا اهميتي بسيار كمت

ي مطـرح  نيستيهاي فمو تئوريپررنگ شده ، حضور زنان در عرصه علم    مدوجنگ جهاني    بعد از    در دوره 
و بعـد از ايـن      ) .م1975-85(اي كه سازمان ملل به عنوان دهه نقش زن در توسعه اعالم كرد              هده در   .شدند

302- 303: 1380پنيما،  (آشكار بودهاي مختلف علمي  حضور زنان در عرصهدهه، رشد .(  
  سيتي نيست، بلكـه    هاي جن له نابرابري ئي زنان در عرصه علم به معناي از بين رفتن مس          ليكن افزايش كم
ها  اين نابرابري. هاي برتر علمي همچنان وجود داردله در ارتقاء زنان به مراتب و موقعيتشكل جديد اين مسئ   

هـاي   ي با مسائل و مشكالت خاصي نظير دسترسي كمتر به پست         ي دانشگاه   ها  شود زنان در محيط   باعث مي 
ايـن در  تـر روبـه رو شـوند،     وري علمي پـائين  بودن در سطوح باال و بهره  تعداد  مديريتي، پيشرفت كندتر، كم     

ـ   ها كه وضعيت مشابهي با        آنحالي است كه مردان هم رديف        سـلتزو  (دارنـد، چنـين مـشكالتي ندارنـد      ان  آن
اطالعات آماري در مورد وضعيت زنان دانشگاهي در برخي از كشورهاي جهـان تأييـد               ). 47: 2006،  1كورتين

  .استكننده مسائل مطرح شده 
 درصـد از    2/26زن بودنـد،    هاي اين كشور       درصد از محققان دانشگاه    6/39 در ايتاليا تنها     2002در سال   
ي قرار داشتند و سـهم        مرتبه استاد  درصد در    2/11ت علمي زن اين كشور در مرتبه استادياري و          اعضاي هيئ 

سـاي  ؤ درصـد ر   1/3 درصد معاونت دانشكده و      4/7هاي اين كشور به ترتيب        آنان در مناصب اجرايي دانشگاه    
هـاي   دهد كه در ساير نهادهاي علمي اين كشور و ساير كشور برخي اطالعات ديگر نشان مي. ها بود  دانشكده

تمـامي از    سهم زنان در مرتبـه اسـتاد   1990ي كه در اروپاي دهه      طورهب. اروپايي وضع به همين منوال است     
ها، سهم زنان در اياالت متحده كمـي        در همين سال  .  درصد افزايش داشته است    13درصد به   4-5رقم پايين   

                                                           
1. Settles & Cortin  



 
 
 
 
  
 

  49اي زنان دانشگاهي شناختي جايگاه حرفهتبيين جامعه
   

   
 

 انجـام شـده     يي آكادمي اروپا  47در مطالعه اخيري كه در      .  درصد باالتر نرفته است    18باالتر بوده ولي از رقم      
 صـورت گرفتـه امـا       70نان نسبت به دهه     يج نشان داد كه اگرچه افزايش آرام و تدريجي در شمار ز           است، نتا 

: 2005روميتـو و والپـاتو،      (باشـد      درصد مي  15 تا   1ت علمي همچنان خيلي پايين است و بين         سهم زنان هيئ  
ـ       سسه ملي علوم آمريكا در بخـش منـابع علـم نـشان مـي              ؤهمچنين آمارهاي م  ). 43 ع زنـان   دهـد كـه توزي

تحصيلكرده بيشتر در سطوح پائين آموزشي و خدماتي بوده است و در سطوح باالي اجرائي سهم زنـان فقـط              
 9/9شود و در سطح جهـاني فقـط           هاي مياني مي  هاي مديريتي و آن هم بيشتر شامل رده       پست  درصد از  20

در ايـران نيـز     ). 232: 1382فرهمنـد، (هاي مديريتي و سياستگذاري به زنان اختـصاص دارد          درصد كل پست  
شواهد حاكي از اين است كه وضعيت زنان در سطوح متفاوت آموزش عالي به موقعيت زنـان دانـشگاهي در                    

اعـضاي  )  درصـد  22/65(نفر   79617دهد كه از ميان       آمار آموزش عالي نشان مي    . ساير نقاط دنيا شبيه است    
 75/81ن و   ز درصـد    25/18آموزش عالي تنها    سسات  ؤها و م  التدريس دانشگاه ت علمي تمام وقت و حق     هيئ

   . هستنددرصد مردان 
عـالي، نقـش آفرينـي       ا افزايش زنان در آموزش    ب بمتناسهمچنين برخي مطالعات در ايران نشان داد كه         

 مديريتي جامعه اعم از مديريت اجرايي يا قانونگذاري در سطوح ملـي و محلـي افـزايش    هايخشبآنان در 

هـا و   ريـزي خـأل حـضور زنـان در بخـش برنامـه          ). 159-169: 1382راد،  ي فرد، اسدي  پيشگاه (نيافته است 
براي زنان در اين سـطوح در نظـر         مطلب است كه تقريباً جايگاهي      هاي خرد وكالن بيانگر اين      سياستگذاري

 از پـيش تعيـين شـده        گرفته نشده است و آموزش زنان بيشتر در سطوح دانشگاهي و حركـت در مـسيرهاي               
رسد آن دسته از زناني كه موفق بـه           به اين ترتيب به نظر مي     ). 231- 232: 1382فرهمند،  ( وده است علمي ب 

كـار مـشغول    ههاي آموزشي ب  ت علمي و انجام فعاليت    شوند بيشتر در موقعيت هيئ      علمي مي اخذ مدارج باالي    
. رسـند مـي ب دانشگاهي   هاي سازماني در سلسله مرات    گيرنده و پست  هاي تصميم شوند و كمتر به موقعيت      مي

ت علمي به لحاظ عوامل و مسائل مطرح شده ضـرورت مطالعـه و تحقيـق                وضعيت نابرابر زنان و مردان هيئ     
هاي اندكي در اين زمينه در ايـران  به لحاظ پيشينه مطالعات، پژوهش. سازد وضعيت موجود را خاطر نشان مي  

توان به مقاله تغييرات شغلي زنان دانـشگاهي          يهاي اين حوزه م   ترين پژوهش صورت گرفته است و از مرتبط     
به غيـر از تحقيـق مـذكور، اطالعـات دقيـق و      . اشاره نمود) 1381(السادات زاهديدر يك دهه نوشته شمس 
هاي ايران يافـت نـشد و معلـوم         ت علمي زن در دانشگاه    اي اعضاي هيئ  هاي حرفه صحيحي به لحاظ ويژگي   

 و تـالش     با توجه به خأل پژوهشي ياد شده       .گاه و موقعيتي برخوردارند   نيست زنان در اجتماع علمي از چه جاي       
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ت علمـي و حركـت در       اياندن جايگاه واقعي زنان عـضو هيئـ       هاي مناسب براي نم   جهت فراهم ساختن زمينه   
اي ست كه بـه بررسـي و تبيـين جايگـاه حرفـه             ا هاي عام، اين مقاله بر آن     سازي به سوي گزاره   جهت زمينه 
در واقـع ايـن مطالعـه، در        . بپردازد) دانشگاه اصفهان (هاي ايران   علمي زن در يكي از دانشگاه     ت  اعضاي هيئ 

هـاي  ت علمـي دانـشگاه اصـفهان داراي چـه ويژگـي           زنـان هيئـ   . 1:  به سه سؤال زير است     جستجوي پاسخ 
ري و  گيـ ها و شوراهاي تصميم   موقعيت سازماني آنان به لحاظ حضور در كميته       . 2 تجربي هستند؟    -تحصيلي

شان در اه آنها چـه عـواملي بـر وضـعيت حـضور         از ديدگ  .3حضور در امور اجرايي و مديريتي چگونه است؟ و          
  اند؟ثير گذار بودهأهاي سازماني در دانشگاه اصفهان تموقعيت

 
  پيشينه تحقيق

  هاي خارجيپژوهش
ـ  اي زنان دانشگاهي موضوع جالب و در عين حال پرمناقـشه          موضوع جايگاه حرفه   راي پژوهـشگران   اي ب

بنـدي  در يك دسته. هاي تجربي فراواني در اين خصوص صورت گرفته است       بوده و در سطح جهاني پژوهش     
تـوان بـه دو دسـته مطالعـات تـاريخي و مطالعـات                هاي صورت گرفتـه در ايـن حـوزه را مـي           كلي، پژوهش 

 تقـسيم هـستند؛ دسـته اول        مطالعات تاريخي خود به دو دسته قابـل       . شناختي تقسيم نمود   جامعه -فمينيستي
لـين زنـاني    ردهـاي او    بـه بررسـي زنـدگي و دسـتاو        شامل مطالعاتي است كه جنبه سرگذشت پژوهي دارد و          

هـاي چـشمگيري دسـت يابنـد و گـروه ديگـر شـامل                 اند در حـوزه علـم بـه موفقيـت           پردازد كه توانسته    مي
اي زنان دانشمند     يين موقعيت حاشيه  هايي است كه ضمن مطالعه حضور تاريخي زنان، به بررسي و تب             پژوهش

ـ پرداز  ها مي    و تغييرات حاصل شده در موقعيت آن        ميالدي قرن نوزده و بيست    ات بـه    مطالعـ  هـر دو گـروه    . دن
زنـان  « توان به كتاب  ها مي از زمره اين پژوهش   . اند شده انجامهاي كيفي نظير مصاحبه     روشروش اسنادي و يا     

 »سياحت زنان در علم و تكنولـوژي      «،   )1994 (2  نوشته بايلي   »زنان در علم  «،  )1991( 1نوشته موزانس  »در علم 
هـاي  نامه المعارف زندگيةداير«، )1997( 4 اثر گاتز و شتير»زنان نويسنده علم«، )1997(ديگران  و   3نوشته آمبروز 
، )2000 (5 هـاروي   نوشته  اوجيلـوي و     » 20هاي قديم تا اواسط قرن         پيشگامان زن از زمان     زندگي: زنان در علم  

                                                           
1. Mozans  
2. Bailey   
3. Ambrose   
4. Gates & Shteir   
5.Ogilvie &Harvey 
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عنوان با  ) 2005( 2، مقاله روميتو و والپاتو    )1380( 1  اثر پنيما، جي و آيير،ام      »هاي علمي نو  زنان و پژوهش   «مقاله  
عنـوان  با ) 1999(3، مقاله سونرت»جدال در جهت كسب دانش، حقانيت و نفوذ      : زنان در بيرون و درون دانشگاه     «
  .  اشاره كرد»هاها و راه حلچالشها، پيشرفت: زنان در علم و مهندسي «

 اثر هابـارد، هنـيفن و       »شناسانه زنانه   زنان و ديدگاه زيست   «توان به     هاي فمينيستي صورت گرفته مي     از پژوهش 
ـ «،  )1989 و   1984( اثر بلير  »علم و جنسيت و رويكردهاي فمينيستي بر علم       «،  )1979(فريد مالتي در جنـسيت    أت

 )1990( اثـر راسـر   »علـم زن محـور    «، و   )1989( اثر تانا  »فمينيسم و علم  «،  )1985( اثر ايولين فاكس كلر    »و علم 
چـه كـه    آن  مند كردن      قاعده اندازهاي جنسيتي و  هاي مختلف فلسفي، چشم   نقد روش تحقيق، پارادايم   . اشاره كرد 

   ).229: 1382فرهمند، (خوردچشم ميدر اين تحقيقات به ناميده شد، » نقد فمينيستي از علم«بعدها
شـناختي بـه منظـور تبيـين         وجود دارند كه سعي در ارائه رويكردهاي جامعـه         يهمچنين  مطالعات ديگر   

تحـت  ) 2005( 4توان به مقاله ليجيـا آمانـسيو         در اين بخش مي    .اندهاي جنسيتي در حوزه علم داشته     نابرابري
نـابرابري  «) 2003 (5شـرما  ، مقاله گوپتـا و       »هايي برعلم به مثابه يك كوشش جنسيتي شده       انعكاس«عنوان  

) 2005(و ديگـران     6، مقالـه هيلـي    »جنسيتي در محيط كاري انجمن هاي عالي علمي و تكنولوژيكي در هند           
غلبه بـر  «) 2001( 7، كملگور و اتركويتز»تفكيك جنسيتي عمودي در تركيه: استخدام دانشگاهي و جنسيت«

گزارش :  كلّي برابري جنسيتي در علم در اتحاديه اروپا  مقاله روند،هاي آمريكا وضعيت دشوار انزوا در دانشگاه
ETAN«    يك پژوهش كيفي از    : جوييها و مبارزه   انتخاب «) 2007( 9، ويت مارش  ) 2001 (8  نوشته ترزا ريس

خوب، بـد   (وضعيت زنان در علوم دانشگاهي    «) 2006 (10، مقاله ايزيز ستلز و همكارانش     »الگوهاي شغلي زنان  
مسئله مشاركت، عملكرد و پيشرفت زنـان در علـوم           «) 2006 (11قاله ماري فرانك فاكس    و م  »)و قابل تغيير  

  .  اشاره كرد»چرايي آن آكادميك و مهندسي و

                                                           
1.Pnima, G.& Abir-Am   
2.Romito & Volpato  
3.Sonnert  
4.Ligia Amancio  
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 تئـوريكي خاصـي مثـل تئـوري          ها در تبيين مسائل نابرابري جنسيتي از رويكـرد        يك از اين پژوهش    هر
ت و بـه    اسـتفاده نمـوده اسـ     ... اي و   سقف شيشه ها،  ، تعارض نقش  3، توده حياتي  2، ريزش ها، تفاوت 1كمبودها

، فرهنـگ مردسـاالرانه محـيط       ودن تعداد زنان، مـشكالت خـانوادگي      ، اندك ب  عواملي نظير تبعيض جنسيتي   
ايـن گـروه از     . در اين راستا اشاره كـرده اسـت       .... هاي ممانعت و    سازماني، تصورات قالبي جنسيتي، مكانيسم    

ساخت يافته و و كيفي نظير مصاحبه نيمه) ش و پرسشنامهيپيما(ي اي كمهمطالعات از طريق تركيبي از روش   
  .مصاحبه ساختاريافته انجام گرديده است

  هاي داخلي پژوهش
اي زنان در حوزه علم و در مقايسه با وضعيت جهاني، در ايران مطالعات مربوط به جايگاه و موقعيت حرفه

مطالعات مربـوط  . است افزايش مطالعات رو به روند  ، اين زمينه  ها در  اما با افزايش آگاهي    استدانشگاه اندك   
توان به دو دسته تقسيم كرد، گروه اول مطالعاتي است كه به بررسـي وضـعيت مـشاركت                  ميبه اين حوزه را     

هاي آسـيب      فرهنگي ناشي از آن پرداخته است و بيشتر بر جنبه          -زنان در آموزش عالي و پيامدهاي اجتماعي      
   .له متمركز استئسشناختي اين م

بررسـي  «عنـوان   تحـت   ) 1384(تـوان بـه مقالـه حقيقـي و اكبـري             از زمره مطالعات صورت گرفته مي     
 زنان و آموزش    «) 1385( ، مقاله نصرآبادي     »مشاركت زنان در تقاضاي اجتماعي براي آموزش عالي درايران        

، مقالـه   » زنان، آموزش عالي و بازار كار      «) 1383(، مقاله فراستخواه     »)پيامدهاي افزايش حضور زنان     (عالي  
بـا  ) 1379(، مقاله كتابي  )1385( از صالحي عمران     »اي موردي   مطالعه: آموختگان زن   وضعيت اشتغال دانش  «

بـرآورد تقاضـاي    « و مقالـه     »هاي آموزش عالي در مورد دانـشگاه اصـفهان          بررسي و تحليل شاخص   «عنوان  
  .اشاره نمود) 1381( نوشته معصومه قارون»1380-81اجتماعي آموزش عالي در ايران در سال

ريزي فرهنگـي و اجتمـاعي مطالعـات         دفتر مطالعات و برنامه    درهاي پژوهشي    در اين راستا، برخي طرح    
بررسي و تحليل افزايش سهم : هااين طرحة  از جمل . گيردزنان  انجام شده است كه در دسته نخست جاي مي          

                                                           
1. Deficit Theory   
2.Leaky Pipeline 

را بنماياند، با عنوان تئوري ريزش نامگذاري  بار معنايي آنكه آشنا نيستاز آنجائي كه اين تئوري در فارسي داراي معادلي ذهن
 ).1386 زاده،جانعلي(شده است 

3.Critical Mass  
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، زن، دانـشگاه، فـرداي بهتـر        )1380(سعه مشاركت زنان در آمـوزش عـالي       ، تو )1381(زنان در آموزش عالي     
  .  است)1377(

تـر آمـوزش عـالي و    له نابرابري جنسيتي در سـطوح عـالي  مسئاما گروه دوم اين مطالعات به بررسي و تبيين          
 بـسيار    شده در اين حـوزه     مطالعات انجام . پردازد  موقعيت نابرابر زنان در مشاغل علمي و سطوح مديريتي مي         

ـ    هاي صورت گرفته مي      و از معدود پژوهش    اندك است  تغييـرات  «بـا عنـوان     ) 1381(زاهـدي   ة  توان بـه مقال
ت علمـي در مجـالت      موقعيت زنان هيئ   «) 1381(، مقاله اعزازي  »جايگاه شغلي زنان دانشگاهي در يك دهه      

، مقالـه  »هاي مديريته پست موانع دستيابي زنان ب«) 1381(، مقاله اسفيداني »شناسي ايران تخصصي جامعه 
 هايعرصهبررسي رابطه ميان آموزش عالي زنان در ايران و حضور آنان در «)1382(راد فرد و اسديپيشگاهي

زماني دانـشگاه و مـشاركت       سـا  بررسي رابطه بين جـو    «) 1384(زاده و ديگران     ، مقاله مهرعلي   »قانونگذاري
تحليلـي بـر    « تحـت عنـوان   ) 1386(زاده  مقاله جانعلي  و   »يهاي دانشگاه گيريت علمي در تصميم   اعضاي هيئ 

  . اشاره نمود»هاي علمي و تخصصي نخبهجايگاه زنان در نهاد
هاي انجام شده از رويكردهاي تئوريكي جديدتر كمتـر اسـتفاده شـده اسـت و اكثـر                 در ايران در پژوهش   

  .اندانجام شدههاي فمينيستي تحقيقات صورت گرفته با استناد به تئوري
اي زنـان در حـوزه      بندي تحقيقات خارجي و داخلي صورت گرفته در زمينه جايگاه و موقعيت حرفـه             جمع

امـا مقالـه   . ها از يك رويكرد تئوريكي خاص استفاده شده اسـت        دهد كه در بيشتر اين پژوهش     علم نشان مي  
اي دارد و   الت بين رشـته   اي زنان در عرصه علم ح     حاضر بر اين اعتقاد است كه تحقيق در مورد جايگاه حرفه          

 در  گيـرد و    ها، تاريخي و فرهنگ قرار مي     شناسي شغل، زنان، علم، سازمان    در حوزه مطالعات مربوط به جامعه     
له از ابعاد متفاوتي مورد توجه قرار گيرد، زيرا بسنده كردن بـه يـك رويكـرد    تبيين آن الزم است كه اين مسئ      

بر اين اساس، در اين مقاله سعي شـده         . رسدراهگشا به نظر نمي   خاص در تبيين موقعيت پيچيده زنان چندان        
ها بيشتر قادر به تبيين وضعيت زنـان باشـد، اسـتفاده            است از رويكردهاي تئوريكي كه در برخي از اين حوزه         

  . استهاي متمايز اين پژوهش استفاده از يك رويكرد تركيبي به عنوان چارچوب نظري شود و از ويژگي
  مباني نظري

ت علمـي    نظري كه بيشتر قادر به تبيين مسئله موقعيت سازماني زنان هيئ            تركيبي از رويكردهاي   ر اين تحقيق  د
   :اين رويكردهاي نظري عبارتند از. استمد نظر قرار گرفته و چارچوب نظري تلفيقي ساخته شدهاند بوده
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  تئوري كمبودها
-زيـرا جنبـه  . اندبا دانشمندان مرد بدست نياورده بر اساس اين تئوري دانشمندان زن هرگز وضعيت برابري          «

. هاي كمتر و موانع بيشتري نسبت به مـردان فـراهم كـرده اسـت              هاي ساختاري محيط علمي براي آنها فرصت      
بـه شـكل   ) هـا تبعـيض و شـبكه محـدوديت   (ها    اي مكانيسم   ادعاي تئوري كمبود بر اين مبناست كه اعمال پاره        

هاي كمتر و موانـع بيـشتري       شود كه براي زنان دانشمند فرصت        علم باعث مي   رسمي و غيررسمي در درون نهاد     
مندي كمتـر و    هاي كمتر، رضايت    هاي علمي آنها ايجاد شود و در نتيجه باعث موفقيت           در مسير زندگي و فعاليت    

  ). 48: 2006ستلز و كورتين،  (»گردد ها در علم مي فرسايش آن
در بخش رسمي   . ا غيررسمي سازمان دانشگاه صورت گيرد     اعمال تبعيض ممكن است در بخش رسمي ي       

سازمان، تبعيض به صورت اعمال محدوديت در دسترسي بـه منـابع قـدرت، نفـوذ در سلـسله مراتـب عـالي                     
هـا و اعمـال سـوگيري          تحقيقاتي، امتيازات، انتصابات، ترفيـع     -سازماني، محروميت از منابع و امكانات علمي      

البته تبعيض در بخش غيررسمي سـازمان هـم ممكـن اسـت       . گيرد   مي جنسيتي در تخصيص وظايف صورت    
ت علمي  اطي غيررسمي و منزوي شدن زنان هيئ      هاي ارتب   اعمال شود و در نتيجه باعث محروم شدن از شبكه         

 قـوانين و مقـررات حـاكم بـر          -1 :گيرد  هاي اعمال تبعيض جنسيتي از دو منبع سرچشمه مي          اما زمينه . گردد
هاي رسمي سازمان كـه مـردان         هاي قالبي جنسيتي حكمفرما بر اذهان قدرت      ت و نگرش   تصورا -2دانشگاه  
ثير فرهنگ مردسـاالري حـاكم   أپذيري و تحت ت   اين تصورات طي فرايند جامعه    ). زمينه مسلط مردانه  (هستند  

آميـز در بخـش رسـمي و    است و در نتيجه موجب اعمـال رفتارهـاي نـابرابر و تبعـيض    بر جامعه شكل گرفته   
  .دشو يررسمي سازمان ميغ

  هاتئوري تفاوت
تئوري كمبودها بر رفتار متفاوت با افراد بر اسـاس          . در مقابل تئوري كمبودها قرار دارد      1هاتئوري تفاوت «

آميـز و ايجـاد موانـع       كيد دارد و جايگاه زنان را در علم به برخورد متفاوت و تبعيض            أجنسيت در نظام علمي ت    
كه تئوري تفاوت اعتقاد دارد زنـان       در حالي . داند  اي آنان همبسته مي   لمي و حرفه  ساختاري در مسير زندگي ع    

ي در توسعه شـغلي     سبر طبق تئوري تفاوت، علل نابرابري جن      . كنند  گونه متفاوتي رفتار مي   نسبت به مردان به   
ت و هـم   ذاتـي اسـ  يحـالت هاي جنسي، هم  و اين تفاوت استاهداف مردان و زنانبه مربوط در خود زنان و     

                                                           
1. The Difference Theory 
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 .)1050: 1998لـوين و اسـتفان،    (»هاي فرهنگي است   مرتبط با ارزش   كهپذيري نقش جنسيتي    نتيجه جامعه 
هـاي   هاي مديريتي را ناشي از تفاوت عاليـق و انگيـزه        تفاوت زنان و مردان در دستيابي به پست        ،اين تئوري 

  .داندهاي سازماني ميآنان در دستيابي به موقعيت
  

  تي تئوري توده حيا
اين تئوري فقدان تعداد كافي زنـان       . وسيله فيزيكداني به نام دريسلهاوس مطرح شده است       هاين تئوري ب  

اندك بودن  . دانداي آنان مي  مشغول به كار در حوزه علم و دانشگاه را يك مانع جدي در مسير شغلي و حرفه                
بر اين اساس تئوري    . ري داشته باشند  شود كه در سلسله مراتب سازماني، نمايندگان كمت         تعداد زنان باعث مي   

دهي بهتر آنها در مناصب كليدي و ارتقاء        كند كه با افزايش تعداد زنان در حوزه علم امكان سازمان          مطرح مي 
كرده عـضو   اندك بودن تعداد زنان تحـصيل     ). 602: 2003گوپتا و شرما،    (شود  اي آنان حاصل مي   جايگاه حرفه 

. شـود   ي در مقايسه با مردان طي فرايندي بعد ازمقطع ليسانس شـروع مـي             ت علمي و داراي مرتبه استاد     هيئ
هاي  نشان داده است كه در تمام كشورهاي اروپايي كه حتي نظام           ETANاز گزارش   ) 2001(مقاله ترزا ريس    

ا هرچـه بـه سـطوح           زنان در مقطع ليسانس اكثريت را تشكيل مي        دارند، تحصيل و استخدام     متفاوتدهند ام
شود و حتي اين روند تا مرتبه         شويم تعداد جمعيت زنان كمتر مي       ارشد و دكتري وارد مي    مثل كارشناسي باالتر  

شود كه تعداد زنان در       اين كاهش باعث مي   . استادي همچنان ادامه دارد و جمعيت زنان با ريزش همراه است          
پردازد، اندك باشـد      علمي مي  هاي  سازي در باب سياست   ها كه به تصميم     سلسله مراتب مديريتي برتر دانشگاه    

هاي علمي برتر كه به   و زنان كمتري در كميته   قرار گيرد هاي كليدي در اختيار مردان        و در نتيجه بيشتر پست    
اين الگو به تئوري    ). 252: 2001ريس،  (پردازند حضور داشته باشند       اختصاص بودجه و امتيازات تحقيقاتي مي     

  .تعبير شده است) تئوري ريزش  (1خط لوله سوراخ شده
  تئوري ريزش

 زنان نـسبت بـه    ميزان ، از مراحل پايين به مراحل باالتر      ، اين الگو معتقد است كه در نردبان ترقي علمي        
 ميـان تعـداد زنـان و مـردان          واضـحي اي كه در مدارج باالي علمي اخـتالف          به گونه  يابد،  مردان كاهش مي  

: 1999، 2سـونرت  (اسـت هاي علمي و اجرايـي    به موقعيتزنانشود و اين ناشي از عدم دستيابي         مشاهده مي 
هاي برتر زنان در حوزه علـم و تكنولـوژي را بـه     نظريه ريزش پايين بودن جايگاه و عدم كسب موقعيت       ). 39

                                                           
1. Leaky Pipeline Theory  

. Sonnert 2  
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اي انـدك  هاي علمي و حرفـه دهد، يعني چون تعداد زنان فرهيخته در محيط اندك بودن سهم آنها نسبت مي    
  .يابند هاي اجرايي و علمي دست مي يز به موقعيتاست، لذا تعداد اندكي ن

  1هاتئوري تعارض نقش
اي كـه از آنهـا        هاي چندگانه   ها و نقش    در اين نظريه آمده است كه جايگاه زنان در علم شايد با مسئوليت            

ت و  رود هم مـسئولي     ت علمي انتظار مي   والً از زنان تحصيلكرده و عضو هيئ      معم. باشد  رود در ارتباط      انتظار مي 
اي را پاسـخ    عهده گيرند و هم انتظارات حرفـه      هآوري و مراقبت از فرزند را ب      داري، بچه نقش خانه اعم از خانه    

اي مديريت نمايند كه كمتـرين صـدمه را بـه             دهند و هم مشكالت ناشي از محيط كاري جنسيتي را به گونه           
انه ممكن است به تعارض آنها بـا يكـديگر          گ  هاي سه زمان اين نقش  انجام هم . آنان وارد كند  اي    فعاليت حرفه 

هايي نه فقط     وجود چنين انتظارات و ايفاي چنين نقش      . شود  ميها تعبير     منجر شود كه از آن  به تعارض نقش        
ـ نيز به  انجام تحقيقات و موفقيت در آنها را بلكهد، شوهاي جسماني و رواني را  باعث          خستگيتواند    مي خير أت
 نيز تعبير   2هاي متعارض كه از آن به عنوان مسئوليت سه گانه            به آثار منفي اين نقش     شواهد مربوط . اندازدمي

  ).184 -185 : 1386زاده، جانعلي. (شود اند، در سراسر جهان يافت مي كرده
  ايتئوري سقف شيشه

ته و  دانساليق  از مردان   تر  هايي است كه زنان را كم     دسته از ايستارها و گرايش      اي آن   مراد از سقف شيشه   
اي  بـه عبـارت ديگـر، سـقف شيـشه     . كنـد  هاي مردان ارزيابي مـي   تر از فعاليت    هاي زنان را كم ارزش      فعاليت

هـا از قدرتمنـدترين،       ها و تخـصص     اي از ايستارها و اقداماتي است كه زنان را در بسياري از سازمان              مجموعه
شود زنـان اليـق مـديريت         كه فرض مي   دارد، بدان دليل    ها محروم نگه مي   كارآمدترين و معتبرترين موقعيت   

  ).182: 1386زاده، جانعلي (نيستند
  )هاي جنسيتيكليشه(تصورات قالبي

در جامعـه وجـود دارد و       ش  ها و عملكردهـاي      كه در مورد نقش زن، توانايي      ييها  وجود تصورات و  كليشه    
. دشـو ميهاي حرفه اي    وقعيت زنان از بسياري م    دنبازمان  باعث ،شود  پذيري افراد كسب مي     طي فرايند جامعه  

  :هااز جمله اين كليشه
 .زنان تمايل دارند كه الزامات خانوادگي را باالتر از مالحظات كاري قرار دهند -

                                                           
1.Roles Conflict  

  
2. Triple Burden   
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 .كنند از اين رو الزامي براي پيشرفت در كار ندارند زنان براي درآمد اضافي كار نمي -

اي، بـه همـين دليـل       صورت حرفه كنند نه به      زنان بازخورد منفي را به صورت شخصي دريافت مي         -
  . شوند اگر از آنها انتقادي صورت گيرد نسبت به كار دلسرد مي

هاي عالي مناسب نيستند، چون بيش از حد احـساسي هـستند و شـجاعت ندارنـد                 زنان براي پست   -
 ).7: 1381اسفيداني، (

ي جسماني كمتر، توانايي رغبتي به نظارت بر ديگران، نيرو  ي نظير بي  يهاهمچنين انتساب زنان به ويژگي    
آميـز باعـث شـده تـا      رغبتي نسبت به كارهاي مخاطره   رياضي، تمايل كمتر به سفر و بي       كمتر در علوم و   

شـود محـروم      گيرنده كه مردانه ناميده مي      هاي حساس، كليدي و تصميم      زنان از بسياري مشاغل و پست     
 كمتـر از كـار، عالقـه بيـشتر بـه      در عوض وجود خصوصياتي نظير دستورپذيري بيـشتر، شـكايت       . شوند

به منظور همراه كردن شغل با      (كارهاي تكراري، نياز كمتر به درآمد، تمايل به انجام كار در محيط منزل              
تر در زنان منجر شده كه زنان بيشتر در مشاغلي با درآمد كمتر، مهارت پايين             ) كار خانه و تربيت فرزندان    

هـا و     تمام ايـن تـصوراتي كـه در مـورد توانـايي           . ر گمارده شوند  مين اجتماعي و پيشرفت كمتر به كا      أو ت 
شود كه زنـان از پيـشرفت در سلـسله مراتـب شـغلي و سـازماني                   عملكردهاي زنان وجود دارد باعث مي     

  ).170: 1383نوروزي، (محروم شوند 
يت اي سعي در بازنمائي عوامل اجتمـاعي دارنـد كـه بـر وضـع              رويكردهاي نظري فوق هر كدام به گونه      

هـا و   هاي مختلف سازماني به لحاظ مناصب اجرايي و مـديريتي و حـضور در كميتـه               حضور زنان در موقعيت   
 فرهنگي به دو دسته كلي   - اين عوامل اجتماعي   ،بندي جديد در يك دسته  . باشد  ثر مي ؤشوراهاي دانشگاهي م  

جتماعي و فرهنگي درون حـوزه  از متغيرهاي ا  . ندهست علم قابل تقسيم     عوامل درون و بيرون حوزه و سازمانِ      
-هاي زنان در انجام فعاليت    اي جنسيتي نسبت به توانايي    هاي كليشه  تصورات قالبي و نگرش    بهتوان    علم مي 

نگرش منفي نسبت به توانايي و شايـستگي زنـان توسـط عـامالن              (هاي مديريتي   اي خاصه پست  هاي حرفه 
هاي سازماني و اندك بودن تعداد زنان در محيط         وقعيت، اعمال تبعيض جنسيتي در دستيابي زنان به م        )علمي

هـاي خـانوادگي و احـساس تعـارض         توان به محدوديت    علمي اشاره كرد و از متغيرهاي بيرون حوزه علم مي         
هـا،  هاي اجرايي از سوي زنـان، همچنـين تفـاوت انگيـزه           زمان انجام وظايف خانوادگي و ايفاي مسئوليت      هم

در ايـن   . نام بـرد  هاي سازماني    زنان با مردان در پذيرش يا عدم پذيرش موقعيت         هاياهداف، عاليق و سليقه   
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ؤثر برعوامل اجتماعي م
حضور زنان هيئت 

هاي  در موقعيتعلمي
گاهسازماني در دانش

  

 عوامل درون
  سازمان علم 

 

 عوامل بيرون
  سازمان علم

  
بودن تعداد زناناندك

  

  

  
 تبعيض جنسيتي 

 

هاي كليشه اينگرش
يا تصورات قالبي 

  جنسيتي  

  

  

تعارض نقش براي 
 زنان 

  

و مخالفت نارضايتي 
  همسر

  

ت اهداف، انگيزه تفاو
ت و عاليق زنان هيئ

 علمي

يك از متغيرهـاي مطـرح شـده در ايـن         ثيرگذاري هر أپژوهش تالش شده است به بررسي اهميت و ميزان ت         
  : در نمودار زير قابل مشاهده استمدل تحقيق .ها پرداخته شودتئوري
  
  
  
  

  
  
  

  
  روش تحقيق

هاي كمي و كيفي را مد نظـر قـرار داده           هايش، استفاده از روش   جه به اهداف و پرسش    اين پژوهش با تو   
انـد، امـا بـه      ت علمي دانشگاه اصفهان بـوده     ررسي اين تحقيق كليه زنان عضو هيئ      جامعه اصلي مورد ب   . است

اركت ت علمي مرد نيز در آن مـش فت تا بيشترين تعداد از اعضاي هيئداليل منطقي حداكثر تالش صورت گر  
     نفـر مـرد   46 نفـر زن و  28ت علمـي اسـت كـه     نفر عضو هيئ74ها، مشاركت  نتيجه اين تالش . داده شوند 

 امكان مقايسه موقعيت علمـي      -1:  گنجاندن جامعه آماري مردان به دو منظور صورت گرفته است          1.باشندمي

                                                           
 نفر حاضر شدند در اين تحقيق مشاركت 46ت علمي مرد دانشگاه اصفهان، تنها  عضو هيئ407ظر به اينكه از مجموع با ن. 1

م نتايج به كل غير قابل دفاع و لذا تعميتواند لزوماً ديدگاه بقيه اين اعضا نيز باشد  نفر نمي46ي ديدگاه اين نمايند، به لحاظ منطق
 موقعيت علمي و سازماني اعضاي هيئت خصوص اي در اين تحقيق وقتي توصيف و يا مقايسهربر اين اساس، در سراس. است

توجه به اين نكته . است)  زن28 مرد و 46( نفر 74ر و محدود به همين گيرد، منحصمرد و زن دانشگاه اصفهان صورت ميعلمي 
 .ضروري است
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ي مـرد ايـن دانـشگاه در    ت علمـ هـاي اعـضاي هيئـ    دستيابي به ديـدگاه -2ت علمي   و سازماني اعضاي هيئ   
ـ        . ت علمي اثرگذار است   لي كه بر موقعيت سازماني زنان هيئ      خصوص عوام  ژوهش به عبارت ديگـر، در ايـن پ

ت علمي دانشگاه اصفهان در تحقيق مشاركت داده شوند، اما بيشتر آنهـا از  تالش گرديد كه همه اعضاي هيئ    
حقيق سعي كرده است كليه اعـضاي       اين ت رحال  به. مشاركت در اين پژوهش به داليل مختلف امتناع نمودند        

  .در پژوهش مشاركت دهد؛ ت علمي دانشگاه اصفهان را كه حاضر به مشاركت هستندهيئ
ساخت مصاحبه نيمه . يافته استفاده شده است   ساختها از  شيوه پرسشنامه و مصاحبه نيمه       در جمع آوري داده   

  ).110 -103: 1384استربرگ، (دهد شونده ميده و مصاحبهكننيافته اجازه تغييرات آزاد بيشتري بين مصاحبه
در اين  .  استفاده شده است   1هاي پرسشنامه از روش اعتبار سازه     در اين تحقيق براي ارزيابي اعتبار سنجه      

و جهـت  ) 63: 1376دواس،  (گيـرد   شيوه، ارزيابي سنجه بر حسب مطابقت آن با انتظارات نظري صورت مـي            
برابـر ايـن سـنجش، ميـزان پايـايي      .  استفاده شد2ز روش محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ    ها ا تعيين پايايي آن  

، و مقيـاس تفـاوت   75/0=، مقياس سنجش تصورات قالبي جنسيتي85/0= مقياس سنجش تبعيض جنسيتي  
  .  بوده است80/0= هاي زناناهداف، انگيزه، عاليق و سليقه

، و از آزمـون مـن وايتنـي         )ميانگين و ميانـه   (ي مركزي   هاها از آماره  در تحقيق حاضر براي توصيف داده     
   .ت علمي استفاده شده است ئجهت مقايسه ميانگين موقعيت علمي اعضاي هي

  هايافته
موقعيـت  . 2موقعيت علمـي،  . 1: هاي تحقيق در سه بخش ارائه مي شودهاي اصلي، يافته مطابق پرسش 

ت  سازماني زنـان عـضو هيئـ       ثر بر وضعيت  ؤ اجتماعي م  بررسي عوامل (تبيين موقعيت سازماني    . 3سازماني و   
  ).علمي دانشگاه اصفهان

 ت علمي زنان هيئ) 3 تجربي-هاي تحصيليويژگي(هاي مربوط به موقعيت علمي يافته .1
  

 درصد پاسخگويان زن داراي سابقه فعاليت زيـر         70هاي پژوهش حاضر نشانگر اين است كه حدود         يافته
 درصد كل پاسخگويان زن در  71ي از آنها در سنين بازنشستگي قرار دارند، حدود          اند و تعداد كم    سال بوده  20

                                                           
1. Construct Validity    
2. Cronbach’s Alpha 

يط علمي دانشگاه به عنوان هاي تجربي خصوصيات و نتايج علمي حاصل شده از فعاليت تجربي در مح مراد از ويژگي-۳
 .استت علمي عضو هيئ
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 درصـد پاسـخگويان زن در      71 سال قرار دارند، به لحـاظ وضـعيت اسـتخدامي حـدود              49 تا   32فاصله سني   
 درصد  68باشند، حدود      درصد در حالت استخدام به شكل پيماني مي        21 قطعي و    -وضعيت استخدامي رسمي  

 درصد داراي مرتبـه اسـتادي       4 درصد دانشيار و تنها      7 درصد مربي و     21اي مرتبه علمي استادياري،     آنان دار 
مطالعه طول مدت تحصيل زنان نشان داده است كه فاصله اخذ مدرك كارشناسـي تـا درجـه دكتـري                    . بودند

 دوره  ، درصـد  86 حـدود    ،اكثريـت آنـان   .  سـال طـول كـشيده اسـت        12 تا   7 درصد آنان بين     36براي حدود   
 61انـد، حـدود     هاي داخل كشور طـي كـرده       دوره دكتري خود را در دانشگاه      ، درصد 61كارشناسي و ارشد و     

 درصـد   57 ساعت در طول هفته تدريس دارند،        12 درصد آنان زير     25 ساعت و    16 تا   12درصد پاسخگويان   
 سـال در مقطـع      26 تـا    18 درصـد بـين      9/17 سـال و     10 درصـد آنـان زيـر        25 سال،   17 تا   10زنان حدود   

 سـال،   5زير  )  درصد 54حدود  ( اند، در مقطع كارشناسي ارشد بيش از نيمي پاسخگويان        كارشناسي تدريس داشته  
اند همچنين آمار نشان داد كـه در مقطـع           سال تدريس داشته   5اند و مابقي باالي      درصد اصالً تدريس نكرده    25

 سال است كـه در ايـن مقطـع    2 درصد آنان تنها 7/41د و   ان نفر از پاسخگويان زن تدريس كرده      12دكتري تنها   
شود كه با وجود سابقه تدريس باال و مرتبه علمي مـشابه بـا مـردان،     به اين ترتيب مالحظه مي . كنند  تدريس مي 

  . كنند شوند و بيشتر در سطح كارشناسي تدريس ميزنان براي تدريس در سطوح باال انتخاب نمي
 ساعت در طول هفته براي      16طور ميانگين حدود    هت علمي ب  ي اعضاي هيئ  هاي پژوهش در بخش فعاليت  

 گزينـه كتـب   5  قالـب در( در ادامه وضعيت انتشارات علمـي آنهـا       .كنند  هاي پژوهشي وقت صرف مي    فعاليت
 ترويجي و مقاالت ارائه     -، مقاالت علمي  )داخلي و خارجي  ( پژوهشي   -اي، مقاالت علمي  ليفي، كتب ترجمه  أت

ت  درصد زنـان هيئـ     69 و   43ترتيب حدود   به   .مورد بررسي قرار گرفت   )) داخلي و خارجي  (ها  ايششده در هم  
ـ              .انداي نداشته ليفي و ترجمه  أعلمي اصالً كتاب ت    أليفي بـراي    اين در حالي است كـه ميـانگين تعـداد كتـب ت

داد مقاالت علمي   ميانگين تع .  بوده است  57/0اي   و تعداد كتب ترجمه    05/1) زن و مرد  (ت علمي   اعضاي هيئ 
 مقاله بوده است و اطالعات بدست آمده نشان داد 6حدود ) زن و مرد(ت علمي اي هيئپژوهشي داخلي اعض –

 مقالـه   5 تـا    1 درصد بـين     29اند و حدود    پژوهشي داخلي نداشته  - درصد زنان اصالً مقاله علمي     36كه حدود   
 درصـد زنـان اصـالً مقالـه         50دهد كه   ان مي ها نش پژوهشي خارجي يافته  - در بخش مقاالت علمي    .اندداشته
 48/3هـا تعـداد     اند و ميانگين داده    مقاله داشته  5 تا   1 درصد بين    32پژوهشي خارجي نداشتند و حدود      -علمي

در بخـش مقـاالت    . نشان داده اسـت   ) زن و مرد  (ت علمي   پژوهشي خارجي را براي اعضاي هيئ     -يمقاله علم 
انـد كـه اصـالً      درصد آنان اعـالم كـرده      50گونه است، به شكلي كه       ترويجي نيز وضعيت زنان همان     -علمي
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قاالت علمي ترويجي براي  مقاله گزارش كردند، ميانگين تعداد م5 تا 1 درصد آنان بين 6/28مقاله نداشتند و    
بخش بعدي مربوط به تعداد مقاالت ارائه شـده در          .  مقاله بوده است   5حدود  ) زن و مرد  (ت علمي   اعضاي هيئ 

ـ         هاي علمي داخل كشور است كه ميانگين تعداد         همايش ت علمـي   مقاالت در اين بخش بـراي اعـضاي هيئ
ميانگين تعداد مقاالت ارائـه شـده       . اند مقاله داشته  5 تا   1 درصد زنان بين     25 بوده است، در اين بخش       34/10

 مقاله بوده اسـت     2يباً   تقر 89/1ت علمي نمونه برابر     خارج از كشور براي كليه اعضاي هيئ      هاي علمي   در همايش 
 درصد آنان در ايـن بخـش        60 مقاله بوده است و بيش از        5 تا   1در بخش   )  درصد 1/32(كه باالترين سهم زنان     

، 90/1اند سـاالنه بـه طـور ميـانگين          ت علمي اعالم كرده   قابل ذكر است كه اعضاي هيئ     . اشتنداي ند هيچ مقاله 
پردازنـد، در ايـن زمينـه     كنند و به ارائه مقاالت مـي  ركت مي تخصصي ش -هاي علمي معادل دو بار، در كنفرانس    

  . كنند  تخصصي شركت مي-هاي علمي درصد دوبار در طول سال در كنفرانس2/22 درصد تنها يك بار و 9/51
 74(ت علمـي زن و مـرد دانـشگاه اصـفهان     ني در مورد موقعيت علمي اعضاي هيئانجام آزمون من وايت  

 ،داري ميان آنها وجود ندارد و در تمام مـوارد مطـرح شـده در بـاال    فاوت آماري معنينشان داد كه هيچ ت    ) نفر
ت علمي زن و مرد به لحاظ موقعيت علمي در وضعيت       در واقع اعضاي هيئ   . رگتر بوده است   بز 05/0 از   pعدد  

ـ        برند و اين موضوع به رد تصوراتي مي       تقريباً مشابهي به سر مي     هـاي  ستگيانجامد كه زنان را به لحـاظ شاي
  .گيرندتري نسبت به مردان در نظر ميعلمي در موقعيت پايين

  ت علمي ربوط به موقعيت سازماني اعضاي هيئهاي ميافته. 2
ت علمي دانـشگاه    زنان هيئ . زنان باشد اي  تواند مبين جايگاه حرفه   ت علمي مي  موقعيت سازماني اعضاي هيئ   

دهـد  ردان اين دانشگاه هستند، و مطالعات انجام شده نـشان مـي           اصفهان به لحاظ تعداد تقريباً يك دهم تعداد م        
ـ                كه حضور آنان در كميته     ي و  ها و شوراهاي متنوع در سطوح مختلف گروه آموزشي و دانشكده چه به لحـاظ كم

چه كيفي تفاوتي نداشته است و تنها در سطح شوراهاي دانشگاه انـدكي تفـاوت بـه لحـاظ عـضويت در بعـضي        
 بـا   واضـحي هاي مديريتي و اجرايي تفـاوت        اما موقعيت سازماني زنان در پست      ؛شد  هده مي شوراهاي خاص مشا  

هاي مديريتي حضور داشتند و حـضور      زنان كالً كمتر از مردان در پست       .ت علمي داشته است   ئوضعيت مردان هي  
عـالي و كـالن   بوده اسـت و در سـطوح   ) دانشكده(و مياني   ) گروه آموزشي ( آنان بيشتر در سطوح مديريتي خرد       

  .زنان اصالً حضور ندارند...) ت امناء و ئ، هي هارياست دانشگاه، معاونت(مديريت 
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يافته هاي مربوط به تبيين كمتر بودن تعداد زنـان در سـطوح اجرايـي و مـديريتي در                   . 3
  داخل دانشگاه

  

اند، حضور ان نداشتهداري با مردگونه كه اشاره شد زنان به لحاظ موقعيت علمي تفاوت آماري معني          همان
 اما حضور آنـان در      ،ها و شوراهاي مختلف دانشگاه داراي وضعيت مشابهي با مردان بوده است           آنان در كميته  

 از ديدگاه خـود     آنثر بر   ؤله سبب شد كه عوامل م     چرايي اين مسئ  . تي پايين بوده است   سطوح اجرايي و مديري   
رسد كسب اقتدار علمي در دانشگاه به معنـاي داشـتن اقتـدار             به نظر مي  . مل قرار گيرد  أاساتيد مورد توجه و ت    

هاي علمي خود به مناصب و      ها و تخصص  اند با رشد مهارت   اداري و سازماني نيست، به عبارتي زنان نتوانسته       
هاي عالي و كالن در سطح سازمان دست يابند و اين ناشي از تعارض اقتدار علمـي و اداري در سـطح                      پست

دهـد در سـطح     اطالعـات در دسـترس نـشان مـي        .  در عرصه علم است    1گراييمدعي عام سازماني است كه    
ت علمي در سطح    ، بسياري از زنان هيئ    2با زنان باشد  هاي ايران هيچ دانشگاهي نيست كه رياست آن         دانشگاه

 هاي تحصيلي خودشان هستند، اما خيلي كـم ديـده         هاي شاخص و كليدي در حوزه     المللي از چهره  ملي و بين  
در ادامه تالش شده اسـت نگـرش        . وارد شوند هاي اجرايي   هايي در عرصه  شده است كه زناني با چنين لياقت      

ـ                    -هپاسخگويان در مورد عوامل مطرح شده در چارچوب نظري مورد بررسي و بازبيني تجربي قرار گرفته تـا ب
 مناصب اجرايي در سـطح      هاي مديريتي و  واسطه آن امكان شناخت علمي موانع دستيابي كمتر زنان به پست          

  . دانشگاه اصفهان فراهم گردد
به منظور بررسي اهميت اين عوامل تعدادي گويه طراحي گرديد و از پاسخگويان خواسته شد كه اهميت                 

  .هريك از اين گويه ها را در دستيابي كمتر زنان به موقعيت هاي مختلف سازماني بيان نمايند
  مان علم هاي مربوط به عوامل درون سازيافته

نگرش كلي پاسـخگويان    ) 1(جدول  . امل اشاره شده است   عوامل درون سازماني به سه دسته ع      در بخش   
  . دهدثير عوامل مطرح شده نشان ميأرا در مورد ت

  
  
  

                                                           
1. Universalism 

   به غير از دانشگاه الزهرا ‐۲
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  ثير عوامل اجتماعي درون سازمانيأتوزيع نظرات پاسخگويان در مورد ميزان ت) 1(جدول 
  مانيثير عوامل اجتماعي درون سازأميزان ت  

    زياد  تاحدودي  كم  ثيرأبي ت
  مرد  زن  مرد  زن  مرد  زن  مرد  زن  عوامل

 9/23 0 9/60 6/53 13 4/46 2/2 0 تصورات قالبي جنسيتي
 3/41 75 8/47 25 7/8 0 2/2 0 تبعيض جنسيتي

 7/45 1/32 4/30 9/42 6/19 7/10 3/4 3/14 اندك بودن تعداد زنان

  
ثر بـر  ؤانشگاه اصفهان از ميان عوامل اجتماعي درون سازماني مـ ت علمي زن د   مطابق پاسخ اعضاي هيئ   
ها يافته. شودترين عامل محسوب مي    متغير تبعيض جنسيتي مهم    ،هاي سازماني حضور كمتر زنان در موقعيت    

 49 در حـالي كـه حـدود         .اندثير اين عامل را زياد ارزيابي كرده      أ درصد پاسخگويان زن ت    75دهد كه   نشان مي 
 نتايج مطالعـه خـانم      .اندثر دانسته ؤله م عيض جنسيتي را تاحدودي بر اين مسئ      مردان عامل تب  ) اكثريت(درصد  

 بـه اعتبـار     80 درصد در سال     5/54 و   70 درصد پاسخگويان در سال      3/61دهد كه     نشان مي ) 1385(زاهدي  
شـود كـه در درجـه اول سـليقه      عيض مـشاهده مـي  اند و در تبيين داليل تبكرده جنسيت احساس تبعيض مي 

ترين عواملي محسوب شده است كه پاسـخگويان        مديران و عوامل فرهنگي و سپس عوامل اجتماعي از مهم         
  . انددر مورد داليل تبعيض اشاره كرده

هاي خارجي نظير مقاله وضعيت زنان دانشگاهي نوشته ايزيز ستلز و همكـارانش             همچنين برخي پژوهش  
منـدي شـغلي،   ترين عواملي بـوده اسـت كـه در رضـايت    است كه تبعيض جنسيتي از مهم   نشان داده ) 2006(

  . وري زنان دانشگاهي اثرگذار بوده استاحساس اثر بخشي و بهره
هاي سـازماني وجـود     از ديگر عوامل درون سازماني مطرح شده در تبيين دستيابي كمتر زنان به موقعيت             

اي هـاي حرفـه  هاي زنان در انجام فعاليتتصورات قالبي جنسيتي نسبت به توانايي     اي و يا    هاي كليشه نگرش
. باشـد مـي ) نگرش منفي نسبت به توانايي و شايستگي زنان توسط عامالن علمي          (هاي مديريتي   خاصه پست 

 درصد پاسخگويان زن باور دارند كـه تـصورات قـالبي جنـسيتي در               6/53شود كه      مالحظه مي  )1(در جدول   
هاي سازماني مـؤثّر اسـت در حـالي كـه اكثريـت            دانشگاه تاحدودي بر دستيابي كمتر آنان به موقعيت        محيط

هاي اجرايي تـا حـدودي       درصد آنان وجود چنين تصوراتي را در دستيابي كمتر زنان به پست            61مردان حدود   
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ه از نظر اكثريت زنان و شود كميبه اين ترتيب مالحظه . اند اثر آن را زياد ارزيابي كرده    9/23دانند و     مؤثّر مي 
  . ت علمي اهميت اين عامل تاحدودي گزارش شده استمردان هيئ

هاي دانشگاهي از ديگر عوامل درون سازماني است كـه در  ت علمي در محيطاندك بودن تعداد زنان هيئ   
جامعـه  . تهـاي سـازماني آورده شـده اسـ    ت علمي به موقعيت  ش در تبيين دستيابي كمتر زنان هيئ      اين پژوه 

 كمتر بـودن  .ت علمي استعداد زنان يك دهم تعداد مردان هيئآماري اين تحقيق بيانگر آن است كه تقريباً ت        
هاي زنان كمتر باشد و در نتيجـه بـه          اهاي باالي اجرايي نيز تعداد كانديد     شود كه در رده     تعداد زنان باعث مي   

، مـشاهده   )1(هـاي جـدول     بر اسـاس داده   . دشو يها م طور طبيعي باعث كمتر بودن تعداد زنان در اين سمت         
انـد   درصد گفته  32بينند و حدود       درصد پاسخگويان زن اين عامل را تاحدودي مؤثّر مي         43شود كه حدود    مي

ايـن عامـل نقـش    )  درصـد 7/45(اما از نظر اكثريت پاسخگويان مـرد  .  مؤثّر باشدزيادتواند   كه اين عامل مي   
همـان  . داننـد    درصد آنان اين عامل را تاحدودي مؤثّر مي        4/30كند و     ع ايفا مي  كليدي و مهمي در اين موضو     

دانند و دامنه آن بـين         درصد كل پاسخگويان نقش اين عامل را مؤثّر مي         70شود تقريباً     گونه كه مالحظه مي   
  . تاحدودي تا زياد نوسان دارد

  هاي مربوط به عوامل بيرون سازمان علميافته
ـ        هـ الت خانوادگي نظير تعارض انجـام نقـش       ها و مشك  محدوديت ت علمـي،   اي متعـدد بـراي زنـان هيئ

ها، عاليق و سـاليق زنـان نـسبت بـه انجـام فعاليـت در                نارضايتي و مخالفت همسر و تفاوت اهداف، انگيزه       
هاي دانشگاهي از زمره عوامل برون سازماني است كـه در           هاي مديريتي و يا حضور در شوراها و كميته        پست
ثير عوامـل   أنگرش پاسخگويان را در مورد ميزان اهميت و ت        ) 2(جدول  . اندقاله مورد بررسي قرار گرفته    اين م 
  .دهدت علمي نشان ميح شده از ديدگاه زنان و مردان هيئمطر

  نگرش پاسخگويان در مورد عوامل اجتماعي بيرون سازماني) 2(جدول 

  ثير عوامل اجتماعي برون سازمانيأميزان ت  

    زياد  تاحدودي  كم  ثيرأتبي
  مرد  زن  مرد  زن  مرد  زن  مرد  زن  عوامل

نداشتن وقت و انرژي كافي براي انجام فعاليت در 
 )تعارض نقش(موقعيت هاي سازماني 

0 2/2 7/35 6/19 3/14 6/3250 7/45

9/422/653/399/23 9/175/6 3/4 0 ها، اهداف، عاليق و ساليقتفاوت انگيزه
6/19 1/266/3 252/154/211/3950 فت همسر نارضايتي و مخال
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انـد كـه     درصد پاسخگويان زن اعالم كـرده      43شود كه حدود       مالحظه مي  )2(هاي جدول بر اساس يافته  
هاي سازماني تاحدودي   عامل تفاوت انگيزه، اهداف، عاليق و ساليق زنان در دستيابي كمتر زنان به موقعيت             

شـود  همچنين در گروه مردان مـشاهده مـي  . اندن گزينه زياد را انتخاب كرده درصد آنا  39مؤثّر است و حدود     
ـ   . كنند  حدودي مؤثّر تلقي مي     درصد پاسخگويان مرد اين عامل را تا       65كه حدود    ت قريـب بـه     در واقع اكثري

  . دانند ها و اهداف زنان را تاحدودي مؤثّر ميت علمي تفاوت عاليق و انگيزهاتفاق مردان و زنان هيئ
زمان آنها با فعاليـت در  هاي مربوط به امر تدريس و تحقيق و تعارض هم   انجام وظايف خانوادگي، فعاليت   

اين تعـارض  . هاي سازماني از ديگر عواملي است كه در بخش عوامل برون سازماني آورده شده است موقعيت
  .استهاي ذكر شده از نقشزمان در هريك ناشي از نداشتن وقت و انرژي كافي به منظور انجام فعاليت هم

ثير اين عامل را در دسـتيابي كمتـر زنـان بـه             أ درصد پاسخگويان زن ت    50،  )2(هاي جدول بر اساس داده  
اند، به عبارت ديگر نيمي از جمعيت زنان نمونه اين تحقيـق نداشـتن              هاي سازماني زياد برآورده كرده    موقعيت

شـود كمتـر بـه        چندگانه به عنوان عاملي كـه باعـث مـي         زمان وظايف   وقت و انرژي كافي را براي انجام هم       
 درصـد   46شـود كـه حـدود         همچنين مالحظـه مـي    . اندهاي سازماني بپردازند، مطرح كرده    فعاليت در موقعيت  

انـد كـه يكـي از       به نوعي مردان اعالم كـرده     . اندپاسخگويان مرد نيز نقش اين عامل را مؤثّر و زياد قلمداد كرده           
 و  هتواند مشغله زياد زنان در خـانواد        هاي سازماني مي  ت علمي به موقعيت   يابي كمتر زنان هيئ   امل مهم در دست   عو

هـاي سـازماني   ها در موقعيـت  شود كه آن باشد و اين عامل باعث مي     هاي مربوط به شغل خودشان      انجام فعاليت 
ي بـراي مراجعـات روزمـره       بكارگرفته نشوند، زيرا داشتن پست اجرايي نيازمند اين است كه وقت و انرژي زيـاد              

اي دارند كه   زنان وظايف چندگانه  .  در دانشگاه حضور داشته باشند     هر روز  نياز است كه تقريباً       و افراد گذاشته شود  
شان رسيدگي كننـد،  ها مجبورند كه به امورات خانه، فرزندان و همسر      آن. شود وقت خود را تقسيم كنند       باعث مي 

 بـه   .طلبد كه ساعاتي جهت انجام مطالعه و تحقيق سپري شود           ي دانشگاه مي  همچنين داشتن شغلي نظير استاد    
ها اضافه بار ايجاد كند، با اين اوصاف امكـان            تواند براي آن    رسد كه داشتن وظايفي به غير از اين مي          نظر مي 

يـن كـه   هايي همـراه باشـد، كمـا ا     دارد كه نگرش مديران مرد نيز در كمتر بكارگرفتن آنان با چنين استدالل            
دسـتيابي  شود كه اكثريت پاسخگويان مرد نيز به اين امر معترف هستند و نقش اين گويـه را در                     مشاهده مي 

  . اند زياد ارزيابي كرده،هاي مديريتيكمتر زنان به پست
 وجـود  ،توانـد مـؤثّر باشـد   هـاي سـازماني مـي   زنان به موقعيـت كمتر از ديگر متغيرهايي كه در دستيابي       

. اسـت له مخالفت و نارضايتي همسر ها مسئ يكي از اين محدوديت.خانوادگي براي زنان است هاي  محدوديت
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تواند در رشد و ترقي آنان نقش       ت علمي عامل مهمي است كه مي      راهي و مساعدت همسر براي زنان هيئ      هم
تقدنـد   درصد پاسـخگويان زن مع     50شود كه    مشاهده مي  )2(هاي جدول   بر اساس يافته  . بسزايي داشته باشد  

در واقـع نيمـي از ايـن        . هاي سازماني مـؤثّر اسـت     كه اين عامل تاحدودي در دستيابي كمتر آنان به موقعيت         
امـا در   . هاي مضاعف داشته باشـند    دهند كه فعاليت  ها اجازه نمي    شان به آن  اند كه همسران  جمعيت ادعا كرده  

 درصـد مـردان   39حـدود  . كم اختـصاص دارد پاسخ به اين گويه باالترين فراواني در قسمت مردان به گزينه      
  . هاي سازماني كم استاند كه نقش اين گويه در دستيابي زنان به موقعيتادعا كرده

ر بـر  ثؤنمايي كلي از نظرات پاسخگويان زن و مرد در مورد عوامـل اجتمـاعي مـ   ) 2(و  ) 1(در دو نمودار    
  . هده مي شودت علمي دانشگاه اصفهان مشاموقعيت سازماني زنان عضو هيئ
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  مصاحبههاي يافته

 نفـر از اعـضاي   13 سازماني، با هايتر عوامل مؤثر بر حضور كمتر زنان در موقعيت      به منظور تبيين جامع   
ها نوشـته شـد و عوامـل مطـرح        نتايج حاصله از اين مصاحبه    . هايي انجام شد  ت علمي زن و مرد مصاحبه     هيئ

توزيع نظرات پاسـخگويان را در      ) 3(جدول  .  مقوله آورده شده است    8 در   كهبندي قرار گرفت    شده مورد دسته  
  .دهد مصاحبه نشان ميدرمورد ساير عوامل مطرح شده 

گونه كه در اين جدول قابل مشاهده است عواملي نظير تعارض نقشي، عدم حمايت از زنان، عوامل                 همان
هاي جنسيتي زنـان  خصايص و ويژگي  ها،   اجتماعي، محدوديت  -ها و ساختارهاي فرهنگي   سياسي، محدوديت 

  . شدندهاي سازماني مطرح  در تبيين كمتر بودن زنان در موقعيتي بودند كهترين عواملمهم
بـا  . انـد ثير عوامل سياسي اشاره كـرده     أبه ت )  نفر 13 نفر از    7(، اكثريت پاسخگويان    )3(هاي جدول بر اساس يافته  

هـاي   نظر پاسخگويان عوامل سياسي نقش مهمي در كسب موقعيت         توجه به اين يافته، بايد در نظر داشت كه از         
  . كند زن و چه مرد ايفا مي برايسازماني چه

ها براي زنان   توان چنين نتيجه گرفت كه عامل تعارض نقش       همچنين با توجه به نظرات پاسخگويان مي      
شـود و سـبب   وب مـي اي زنان محس اين موضوع به خودي خود مانع مهمي در مسير حرفه       . جدي است  بسيار
د كـه   شـ هاي حاصل از پرسشنامه مشاهده      در يافته . هاي سازماني قرار بگيرند   د زنان كمتر در موقعيت    شومي
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ها را به عنوان يكي از عوامل اجتماعي مهـم بـرون سـازمان علـم در تبيـين                   پاسخگويان بحث تعارض نقش   
 .يد شـده اسـت  أياينجا يكبار ديگر اين مطلب تاند و در   هاي سازماني مطرح كرده   كمتر بودن زنان در موقعيت    

هـاي  ها در كمتر بودن تعـداد زنـان در موقعيـت          كنندگي تئوري تعارض نقش   اين موضوع بيانگر قدرت تبيين    
  .سازماني است

  توزيع نظرات پاسخگويان در مورد ساير عوامل) 3(جدول 

  ساير عوامل 

  عوامل سياسي
  يتعارض نقش

  عدم حمايت از زنان از سوي همسر و همكاران زن و مرد
   اجتماعي-ها و ساختارهاي فرهنگيمحدوديت
  هاي جنسيتي زنان جسماني و خصايص و ويژگييهامحدوديت

  عملكرد مديران زن

  روحيات همسر

  اندك بودن تعداد زنان

  فراواني

7  
6  
6  
6  
6  
3  
1  
1  

   نفر13  تعداد كل پاسخگويان

  
ايص جنسيتي از ديگر عوامل مطرح شده در تبيين كمتر بودن تعداد زنـان  هاي جسماني و خص محدوديت

 مطرح ساختن تفاوت خـصايص      .گيردها قرار مي  اين موضوع در تئوري تفاوت    . هاي سازماني است  در موقعيت 
هاي متنـوع سـازماني بـه بـسط         هاي جنسيتي زنان و مردان در تبيين حضور كمتر زنان در موقعيت           و ويژگي 

هـا موانـع توسـعه شـغلي        گونه كه قبالً مطرح شد تئوري تفاوت      در واقع همان  . كندها كمك مي  وتتئوري تفا 
عد ديگري از ايـن     كه در اينجا ب   دانست، در حالي  هاي آن مربوط مي   زنان و مردان را به تفاوت عاليق و انگيزه        

له تواند به تبيين اين مـسئ     ميها تاحدودي   رسد كه تئوري تفاوت   با اين حال به نظر مي     . تئوري نيز مطرح شد   
هـايي  هايي به عنـوان شـاخص  هاي جنسيتي در جهت طرد چنين گزارهكمك كند، زيرا سمت و سوي آگاهي    

  .هاي سازماني استبراي گزينش افراد در موقعيت
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ت كـه    اجتماعي و عدم حمايت از زنان از ديگر عـواملي بـوده اسـ              -هاي فرهنگي ساختارها و محدوديت  
قـرار  . گيـرد هر دوي اين عوامل در تئوري كمبودها قرار مي        . اندله مطرح كرده  ر تبيين اين مسئ   پاسخگويان د 

 اجتماعي در تئوري كمبودها به نـوعي بيـانگر بـسط فـضاي مفهـومي ايـن                  -هاي فرهنگي   دادن محدوديت 
ـ  ترين يافته تئوري و محدود نشدن اين تئوري به حوزه علم است و اين مطلب يكي از مهم                ن تحقيـق   هاي اي

تـوان از    فرهنگي مي  -توان مطرح كرد كه در تبيين موقعيت زنان در ابعاد مختلف اجتماعي           در واقع مي  . است
  . اين تئوري استفاده كرد

 يهـا و مـوانع    اي براي زنان محـدوديت     اجتماعي جامعه به گونه    -به لحاظ تاريخي، ساختارهاي فرهنگي    
اين امر زمينه سلطه مـردان را        و   شتر مواقع در حاشيه باقي بمانند     است و باعث شده كه زنان در بي       ايجاد كرده 

 مـردان بـوده و معمـوالً از زنـان           د، قدرت از آنِ   نهايي كه فرهنگ مردساالري دار    در نظام . فراهم كرده است  
ترين موانع فرهنگـي اشـاره شـده از سـوي پاسـخگويان در راه               از مهم . حمايت چنداني صورت نگرفته است    

توان به وجود تصورات قالبي جنـسيتي اشـاره كـرد كـه بزرگتـرين               هاي سازماني، مي  ن به موقعيت  ارتقاي زنا 
همچنين وجود . گيردوظيفه زن را همسرداري، انجام امورات منزل و مقدم شمردن تربيت فرزندان در نظر مي       

اي نـين پـاره   همچ. كنـد در اين قضيه نيز نقش چشمگيري ايفا مـي        نيز  تفكرات سنتي و فرهنگ مردساالري      
هاي عرفي و فرهنگي موجود در بستر جامعه، تعامالت اجتماعي زنان را بـا برخـي مـشكالت مواجـه                    محدوديت

ثر، جلـوگيري از    ؤدهد كه راحتي در برقـراري ارتبـاط مـ         هاي صورت گرفته نشان مي     نتايج مصاحبه  .ساخته است 
  .ردان براي امر مديريت محسوب مي شودظن، دوام و تضمين شغلي از عوامل كليدي در مرجح دانستن مسوء

 اجتماعي به برخي مشكالت اشـاره       -هاي ساختارهاي فرهنگي  پاسخگويان در قسمت موانع و محدوديت     
  :بدين صورت ترسيم شدكرده اند كه 
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   اجتماعي-هاي فرهنگيهاي موانع و محدويتلفهؤم
  مطرح شده از سوي پاسخگويان

 
  گيرينتيجه

ت علمي دانشگاه اصفهان به لحـاظ تعـداد تقريبـاً يـك دهـم       تحقيق نشان داده است كه زنان هيئ   نتايج
 و از جهت موقعيت علمي با استناد بـه آزمـون مـن وايتنـي                تعداد مردان اين دانشگاه هستند    )  درصد 35/10(

هاي اين تحقيق نشان داد هر چنـد        ههمچنين يافت . استداري بين دو جنس مشاهده نشده     تفاوت آماري معني  
هـاي  اند امـا در كـسب مراتـب و موقعيـت          هاي علمي برابر با مردان برخوردار بوده      زنان از لياقت و شايستگي    

شـود و در سـطح كلـي       له به دانشگاه محدود نمـي     البته اين مسئ  .  است سازماني شرايط يكساني وجود نداشته    
هـاي مـديريتي قـرار    شود كه زنان كمتر از مردان در موقعيتده ميجامعه نيز اين وضعيت وجود دارد و مشاه 

ناشناس ماندن و 
چهره نشدن زنان

  

تصورات قالبي جنسيتي
 در مورد نقش زنان

  

تفسير نادرست از 
 فرهنگ ديني 

مردانه بودن حاكميت و 
  عدم جذب زنان به

 هاي قدرت  گروه

 

فرهنگ مردساالري 

  

برقراري دشواري 
تعامالت بين دو جنس

  

هاي محدوديت
 اجتماعي-فرهنگي

 زنان
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انـد وضـعيت آنـان چنـدان        گيرند و يا اينكه در برخي موارد كه زنان به مناصب عالي اجرايي دست يافتـه               مي
  . درسمطلوب به نظر نمي

اسخگويان دهد از ميان عوامل اجتماعي درون سازماني مطرح شده از سوي پ           هاي تحقيق نشان مي   يافته
ها براي    آيد كه فرصت     تبعيض جنسيتي زماني بوجود مي     «. له تبعيض جنسيتي است   ترين عامل مسئ  زن، مهم 

گونـه   و  بهنداردهاي متفاوتي قضاوت شودها بر اساس استا    كه در اجراي نقش   زماني. اجراي نقش نابرابر باشد   
بـدين ترتيـب     ). 1998،  لوين و استفان  ( »هاي مشابه اجراي نقش پاداش داده شود        متفاوتي براي خصوصيت  

 هـر   ؛ وجـود دارد   ،ترين ادعاهاي آن عام گرايي است     له تبعيض در سطح نهادي مانند دانشگاه كه از مهم         مسئ
ثر بـر حـضور كمتـر       ؤدر بين عوامل اجتماعي برون سازماني م      . رسدچند چندان شايسته اين نهاد به نظر نمي       

مثل رسـيدگي بـه امـورات       ( زمان وظايف چندگانه    تعارض بين انجام هم   ثير  أهاي سازماني ت  زنان در موقعيت  
ترين عامل دانـسته    از سوي پاسخگويان زن و مرد مهم      ) هاي مربوط به تدريس و تحقيق     منزل، انجام فعاليت  

هاي مطرح شده تئوري كمبودها و تعارض نقش        رسد كه در ميان تئوري    با اين اوصاف به نظر مي     . شده است 
كيد صرف بر ايـن     أاما ت . اي زنان دانشگاهي برخوردار باشد    له جايگاه حرفه  بيين بااليي در مورد مسئ    از قدرت ت  

تواند سبب بغرنج شـدن قـضيه،       شود و مي  گرايي در وضعيت زنان دانشگاهي مي     دو تئوري باعث نوعي تقليل    
 و صـوري در وضـعيت    عدم فهم درست و شايسته از وضعيت زنان، تحول ناپذيري و يا ايجاد تغييرات انـدك               

  .آنان گردد
هاي اين تحقيق مالحظه گرديد كـه عوامـل ديگـري نيـز در              بر اساس ادعاي اين پژوهش و بنا بر يافته        

  .ثر استؤجايگاه حرفه اي زنان دانشگاهي م
ـ     مشاركت از ديدگاه اكثريت زنان و مردان        ت علمـي تـا   كننده در تحقيق، انـدك بـودن تعـداد زنـان هيئ

ـ       . گذار است ثيرأاي آنان ت  ت حرفه حدودي بر وضعي   ي يكـي از ابعـاد تبعـيض        در اقليت بودن زنان به لحاظ كم
هـاي علـم و     هاي متمادي زنان از حضور در عرصـه        در طول سال   .جنسيتي در محيط سازماني دانشگاه است     

كسب مدارك تحصيلي محروم بودند و تنهـا در چنـد سـال اخيـر اسـت كـه رونـد رو بـه رشـدي در تعـداد                             
له به يك معضل تبديل شـده و بيـشتر          أسفانه در جامعه ما اين مسئ     اما مت . نشجويان دختر حاصل شده است    دا

رسد كه اگـر در آينـده احتمـاالً سـمت و سـوي              شود و به نظر مي    كيد مي أله ت شناختي اين مسئ  بر ابعاد آسيب  
بـا  . يابـد ان تـداوم مـي    ها به سمت پذيرش كمتر دانشجويان دختر پيش رود همچنان اين جري           گذاريسياست
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توان گفت كه تئوري توده بحراني تاحدود زيادي در تبيين حضور كمتر زنـان              توجه به مطالب مطرح شده مي     
  .تواند چندان راهگشا باشدكيد بر اين تئوري نميأ ترف، اما ص استهاي سازماني موفقدر موقعيت

هاي زنان  ي در مورد توانايي و شايستگي     ت علمي نقش تصورات قالبي جنسيت     همچنين زنان و مردان هيئ    
ها و تـصورات قـالبي      وجود نگرش . دانندثر مي ؤهاي سازماني تاحدودي م   را در دستيابي كمتر آنان به موقعيت      

 وجود اين تصورات است كـه زمينـه پنهـان و غيررسـمي              .شودهاي زنان مي  ساز عدم اعتماد به توانايي    زمينه
شود زنان از بسياري از امتيازات از جملـه دسـتيابي بـه             كند و سبب مي   م مي تبعيض را در داخل سازمان فراه     

هـاي  محروم شوند و مادام كه تـصورات قـالبي و تبعـيض           ) هاي اجرايي مناصب و پست  (هاي سازماني   قدرت
هـا محـروم    جنسيتي در عرصه اجتماعي سازمان علمي وجود داشته باشد زنان همچنـان از بـسياري فرصـت                

ها و تصوراتي در مورد ناتواني و ضعف عملكرد زنان در سطوح عالي اجرايـي                وجود چنين نگرش   .خواهند ماند 
شـوند   اجتماعي كه زنان جامعـه بـا آن مواجـه مـي    -هاي فرهنگي عالوه ساختارها و محدوديت   هو مديريتي ب  

هـا،  ن نقش انگيزه  اما در اين ميا   . كند سازماني زنان جلوگيري مي    -دست به دست هم داده و از ارتقاي اداري        
 درصد پاسخگويان زن و 43بر اساس نتايج پژوهش حدود . شوداهداف و عاليق و ساليق زنان نيز مطرح مي    

 درصد زنـان نيـز   39ثر است و حدود ؤمعتقد بودند كه اين عامل تاحدودي م)  درصد 65حدود  (اكثريت مردان   
هاي سازماني دارد، به ايـن ترتيـب         به موقعيت  اعالم كردند كه اين عامل نقش زيادي در دستيابي كمتر زنان          

ثر ؤت علمـي مـ    در تبيين موقعيت سازماني زنان هيئـ      گيري كرد كه اين عامل تاحدودي       توان چنين نتيجه  مي
شود به ها حضور دارند، اين را نميهاي مديريتي و يا در شوراها و كميتهدر واقع زنان اگر كمتر در پست. است

تواند ناشي از مسائلي نظير     هاي متفاوت نسبت به مردان گذاشت، بلكه مي       تن انگيزه حساب عدم عالقه و داش    
رسد كه تئوري با اين اوصاف به نظر مي.  تعارض نقشي، مخالفت و نارضايتي همسر و مسائل خانوادگي باشد       

  .ها تاحدودي قادر به تبيين چرايي كمتر بودن زنان در مناصب باالي اجرايي استتفاوت
ها توجه شده اسـت،     اند كه كمتر به آن     فرايند مصاحبه، پاسخگويان به عوامل ديگري اشاره كرده        اما طي 

ها معتقـد بودنـد كـه       آن. اندكيد داشته أ آن ت  ترين عواملي است كه پاسخگويان بر     عوامل سياسي يكي از مهم    
بـا كمتـر بـودن زنـان در         كمتر بودن زنان در مناصب اجرايي و مديريتي در محيط دانشگاه در پيوند نزديكي               

جريان قدرت در كشور ما به لحاظ تاريخي در دست          . مناصب قدرت است و اين دو در راستاي همديگر هستند         
 و  انـد اند، لذا زنان كمتر به مناصب قدرت دست يافته        مردان بوده و زنان هميشه در اين عرصه كمتر حضور داشته          

هـاي خـاص     اجتماعي، مسائل و مسئوليت    -ختارهاي فرهنگي طور كه مطرح شد عوامل زيادي از جمله سا        همان
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  هـاي قـالبي جنـسيتي كـه در مـورد     پذيري متفاوت آنان، اعمال تبعيض جنسيتي، تصورات و نگرش        زنان، جامعه 
البتـه در    . همه و همه دست به دست هم داده تا زنان كمتر در بازي قدرت حضور داشته باشـند                  ،زنان وجود دارد  

هـاي سياسـي و      در فعاليت  ،هاي متنوع و موانع موجود    رغم مسئوليت اند علي ان مجال يافته  هايي كه زن  عرصه
اما تنها حضور در اين عرصه . اند تاحدودي به مناصب دست يابند اجرايي حضور داشته باشند، توانسته     -اداري  

در ايـن عرصـه   تـر اسـت و   كردن شرايط مهـم كافي نيست بلكه داشتن قدرت مديريت، دوام آوردن و تحمل         
تواننـد دوام    وگرنه نمـي   هستندنيازمند حمايت و توجه عناصر قدرت، همكاران و دوستان و همسران خود نيز              

  . هاي خود برآيندبياورند و يا اينكه به درستي از عهده مسئوليت
ـ     رسد كـه در  گرايي در حوزه علم به نظر ميبا توجه به ادعاي عام   ر دانـشگاه مـسائل جنـسيتي بايـد كمت

ـ            مطرح باشد، اما بايد در نظر بگيريم كه جريان سياست          ثير جريانـات   أگـذاري در نهـاد دانـشگاه نيـز تحـت ت
كه در داخل نهاد دانشگاه نيز زنـان تنهـا          طوريهاجتماعي حاكم در بستر جامعه است و جداي از آنها نيست، ب           

تواند به جريـان قدرتمنـد مـديريت         و همين عامل مي    شوند مي كار گمارده بهدر سطوح مياني و خرد مديريت       
هـا و   انـد تاحـدودي در كميتـه      توان دريافت كه چرا زنان توانسته     با توجه به آنچه مطرح شد مي      . كمك نمايد 

در اينجـا مـردان راه ورود زنـان را بـازتر            . اندشوراها نفوذ كنند اما در سطوح مديريتي چندان موفقيتي نداشته         
هاي تـدريس و تحقيـق آنهـا منطبـق          هايي كه با فعاليت   زنان بيشتر در بخش   شود كه   اند و مشاهده مي   كرده

  . است حضور دارند
اي نظير حضور   لهگيري كرد كه واقعاً تبيين مسئ     توان چنين نتيجه  هاي اخير مي  ها و بحث  از مجموع يافته  

 و  داردي  متعدد لعوامله  اين مسئ . ري است بس پيچيده و مشكل     هاي برتر سازماني ام   كمتر زنان در موقعيت   
زه خاص شود به يك تئوري خاص در يك حوهاي متنوعي در اين زمينه است و نمي  نيازمند استفاده از تئوري   

ثر از وضـعيت زنـان در بـستر اجتمـاع و            اي متأ ت علمي به لحاظ موقعيت حرفه     وضعيت زنان هيئ  . بسنده كرد 
رسد كه مطالعه وضعيت    لذا الزم به نظر مي    . يااي است بين رشته    و حوزه  ها و نهادهاي مختلف است    سازمان

شناسي ها، جامعهشناسي سازمانشناسي علم، جامعههاي سازماني در حوزه جامعهحضور كمتر زنان در موقعيت
سـازي  اين پژوهش تالشي بـراي فـراهم      . شناسي شغل مورد مطالعه و تحقيق بيشتر قرار بگيرد        زنان و جامعه  

  .العات بيشتر در اين زمينه استبستري مناسب جهت انجام مط
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 دارلهئـ در عين مسهاي اجتماعيرسد كه وضعيت زنان ـ چه در دانشگاه و چه در ساير جايگاه به نظر مي
خود روز به روز در حال افزايش اسـت        اي زنان نسل جديد از وضعيت       ه؛ آگاهي 1بودن، روندي رو به ارتقا دارد     

. كندرا فراهم مي راه هموارتري    امكان گشوده شدن     شان بهبود وضع  برايوكارهاي اجتماعي و سياسي      و ساز 
، بهتـر  گرانه افراطي معطوف به جنسيتكيد و پافشاري بر تدابير حمايت  أرسد كه به جاي ت    بنابراين به نظر مي   

 رفتار شودهاي جنسيتي هاي فرهنگي، فراتر از سوگيريگذاريسازي و سياست  باشد كه در فرايندهاي تصميم    
شان، به مثابه انـساني واجـد كرامـت، حقـوق و             افراد، خواه مرد و خواه زن، بدون اصل قرار گرفتن جنسيت           و

گيرنـده  هـاي تـصميم   اين امر مستلزم تعميق و بسط نگاهي فراجنـسيتي در رده          . تكاليف در نظر گرفته شوند    
هـا و  بـر توانـايي  ) مرد يا زن(سازماني در نهاد دانشگاه است كه در آن به جاي اولويت دادن به جنس خاصي          

بـر ايـن   . كيـد گـردد  أهاي افراد براي كسب يا تصدي مدارج علمي و مناصب مديريتي ـ اجرايـي ت  شايستگي
اساس همچنين الزم است از رويكردها و پيشنهادهاي حمايت محور افراطي و نيز ارائـه راهكارهـاي كلّـي و                 

اي فرهنگي است، كه هست،     له زنان در اين خصوص مسئ     ا اگر وضعيت  سرانجام پرهيز شود، زير   سربسته و بي  
الحصول است، به اين معني كه يك       مانند عموم مسائل فرهنگي و اجتماعي ديگرمان داراي سرشتي تدريجي         

اش، ، بلكه به اقتـضاي تكـوين تـدريجي         له ايجاد نشده تا بشود يك شبه به رفع آن همت گماشت           مسئشبه  
بنـابراين پيـشنهاد ايـن      . نگر، بلند مدت و واقع بينانه اسـت       هاي ژرف ريزيرنامهحل يا بهبود آن نيز مستلزم ب      

شـود  له چيزي ندارند، پرهيز     كردن صورت مسئ  هاي افراطي كه در واقع جز پاك      برنامهتحقيق آن است كه از      
گرانه افراطـي اجتنـاب شـود، چـرا كـه چنـين             له از راهكارهاي حمايت   و به جاي آن ضمن طرح صحيح مسئ       

 ظاهرشان، عمدتاً تداوم وضـعيت  اهكارهايي عالوه بر اين كه اساساً در عمل قابليت اجرايي ندارند، بر خالف     ر
  .داردكند و نگه مينان را در جايگاه يا موقعيتي ضعيف تثبيت ميززند و  را دامن ميدارلهمسئ

هـا بيـشتر    مـورد دانـشگاه   به خصوص در    ريزي در راستاي تحول فرهنگي      ضرورت برنامه در ادامه بايد گفت     
اي توانند در شكستن سقف شيـشه     اي برخوردارند و مي   ها در جامعه ما از اعتبار ويژه      دانشگاه. شوداحساس مي 

هاي مديريتي است، نقش الگـو را بـراي سـاير           گيري و پست  به مواضع تصميم  زنان  كه مانع عبور و دستيابي      
ها متحول گردد، به علـت تعامـل بـا          فرهنگ سازماني دانشگاه  چنانچه  . نهادها و مؤسسات اجتماعي ايفا كنند     

  . يابدهاي موجود، فرهنگ جامعه نيز تغيير و تحول ميساير نظام
                                                           

 بودن آن دارمسئلهه وضعيت آنها در قياس با گذشته روندي رو به ارتقا را طي كرده، اما باز هم از شدت چ به اين معني كه اگر -۱
 .كاسته نشده است، بلكه عمق و شدتي متناسب با زمان حال يافته است
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همچنين با توجه به اينكه در رابطه با موضوع اين پـژوهش خـأل تحقيقـاتي وجـود دارد الزم اسـت كـه            
ي نظيـر   يهاسازمان سطح ملي و با حمايت       هايي در هاي بيشتري انجام شود و يا اينكه چنين پژوهش        پژوهش

ها نيازمند صرف هزينه و وقت بـسيار        زيرا اين قبيل پژوهش   . وزارت علوم و تحقيقات و فناوري صورت بگيرد       
شـود     همچنين پيشنهاد مي   .تأمين كنند هايي را   د چنين هزينه  نتواناست و تنها چنين نهادهايي هستند كه مي       

نگر بهره گرفته و در اين راستا مطالعـات علمـي بـه               يكردهاي  تركيبي و جامع    هاي آينده از رو     كه در پژوهش  
جهـت شناسـايي هرچـه بيـشتر         1هاي گوناگون خاصه مصاحبه عميق و روش گروه كانوني        ها و تكنيك  روش

  .ت علمي صورت پذيرداي زنان هيئهاي ارتقاء جايگاه حرفهحلموانع و راه
 كـه از منظـر      -اي زنـان در دانـشگاه     دگي و زنـدگي حرفـه     در مورد بحث تعـارض نقـش زنـدگي خـانوا          

 الزم است راهكاري سنجيده و مطلوب ارائه شود، زيرا به نظر -كيد بودأپاسخگويان پژوهش حاضر نيز مورد ت
در اين خـصوص    . اي افراد در دانشگاه دارد    هاي حرفه اي در فعاليت  كنندهرسد كه اين موضوع نقش تعيين     مي

اي است كـه تـا حـد        عملي ما معطوف به فراهم آوردن امكانات و تسهيالت رفاهي به گونه           پيشنهاد روشن و    
   .ممكن سنگيني بار اين تعارض از دوش افراد برداشته شود

سازماني، تقريباً بخشي از  هاي  شود كه در خصوص حضور كمتر زنان در موقعيت        در پايان خاطر نشان مي    
 و بر اين اساس به عنوان نمونه از ميان راهكارهـاي  شود آنها مربوط ميهايله به خود زنان و انگيزه    اين مسئ 

هاي اجرايي و يا ايجاد انگيزه در مسئوالن        عملي در راستاي تقويت انگيزه براي زنان جهت پذيرش مسئوليت         
داشـت و   توان اقداماتي نظير معرفي، گرامـي     و مديران ارشد جهت انتخاب زنان در سطوح مختلف اجرايي مي          

 و چهره كردن يا به نوعي الگوسازي از اين زنان را            هاي مديريتي قدير از مديران زن فعال و موفق در عرصه        ت
 و  شـده جـويي در زنـان       زيرا انجام چنين اقداماتي باعث تهييج و افزايش حس رقابـت           ؛در دستور كار قرار داد    

رسـد كـه رسـانه ملـي در ايـن      يدهد، بـه نظـر مـ   ها افزايش مي مشاركت زنان را براي حضور در اين عرصه       
همچنين خود زنان بايد تالش كنند تا با توجه به اندك بودن تعداد   . تواند نقشي اساسي ايفا نمايد    خصوص مي 

هايي براي تبادل اطالعات در سطوح نهـادي و         هاي سطوح مياني و ارشد اداري به ايجاد شبكه        آنان در سمت  
   .اي بپردازندبين رشته

  

                                                           
1. Focus Discussion Group  
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