
  
  
  
  
  

      79-106: 1387تابستان، 2، شماره 6پژوهش زنان، دورة 

  
 

  
 مشكالت شغلي زنان عضو هيئت علمي دانشگاه

  **پور داريازهرا *جواهريفاطمه 
 

دانشگاه  مندي زنان به كسب مدارج تحصيلي باال و اشتياق آنها به فعاليت آموزشي درهعالق: چكيده
 با اين وجود زنان عضو هيئت علمي دانشگاه مانند. استكنوني جامعه ايران در دوران  واقعيت انكارناپذير

تواند بر سطوح عاطفي، نگرش و بسياري ديگر از زنان غير دانشگاهي با مشكالتي مواجه هستند كه مي
  : هاي زير تنظيم شده استاين مقاله درصدد پاسخگويي به پرسش. عملكرد آنها تأثير بگذارد

  با چه مشكالتي مواجه هستند؟  در محيط كار خود ـ زنان هيئت علمي دانشگاه 
  اي وجود دارد؟ هاي فردي زنان هيئت علمي دانشگاه و مشكالت آنها رابطهژگيـ آيا بين وي

  اي وجود دارد؟آيا بين مشكالت شغلي زنان هيئت علمي دانشگاه با گرايش آنها نسبت به كارشان رابطه -
 هاي نفر از زنان عضو هيئت علمي دانشگاه290اطالعات اين مقاله از يك تحقيق پيمايشي كه در آن با 

دهد كه تعداد قابل هاي تحقيق نشان مييافته.  است1مصاحبه شده، بدست آمده) غيرپزشكي(دولتي 
هاي خانوادگي و شغلي و تبعيض اي از زنان دانشگاهي با دو مشكل ناهماهنگي انتظارات نقشمالحظه

اردي محدود مو از بين متغيرهاي جمعيتي فقط سن، قوميت و مرتبه دانشگاهي در. جنسيتي مواجه هستند
ها و تبعيض جنسيتي با رضايت از كار و رضايت  تداخل نقش،افزون بر اين. با مشكالت زنان ارتباط دارد

  . اي معنادار و منفي دارداز سازمان رابطه
   . نقشي، تبعيض جنسيتي، رضايت شغليزنان شاغل، انتظارات: هاي كليديواژه

   و طرح مسئلهمقدمه
د به عرصه كسب وكار و افزايش مشاركت اجتماعي از جمله تغييراتي است كه ارتقاء سطح تحصيالت، ورو

ها و اين فرايند براي آنان فرصت. اندهاي اخير تجربه كردهاي از زنان ايراني طي سالبخش قابل مالحظه
  . همراه آورده استههاي جديدي بچالش
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هاي ايفاء نقش. تأثير قرار داده استگيري زنان نسبت به امور مختلف را تحتتحوالت ياد شده، موضع
به . بندي سنتي نقش زنان در خانواده، سازمان كار و جامعه تغيير نمايداجتماعي جديد موجب شده تقسيم

 امكان تحرك اجتماعي زنان افزايش ،موازات دسترسي بيشتر به منابع كمياب دانش، ثروت، قدرت و منزلت
اي كه به هاي شخصي و فردي زنان، نقش آنان در توسعه جامعهنديمهمچنين با افزايش بهره. يافته است

دهد حضور و مشاركت زنان در جوامع  جديد نشان ميهايدادهچنانچه . آن تعلق دارند، بيشتر شده است
اسالمي آسياي جنوب شرقي نقش مؤثري در گسترش و تعميق توسعه يافتگي آن جوامع داشته است 

  . )1385حافظيان،  كواليي و(
هاي ياد شده به همان نسبت كه منشأ بهبود كيفيت زندگي و پيشرفت اجتماعي زنان شده، آنها را با دگرگوني
خصوص براي زناني كه دغدغه همساز هاين وضعيت ب. ها و مشكالت جديدي روياروي ساخته استچالش

ن رو مطالعه پيرامون آثار و از اي. هاي بيشتري همراه استهاي سنتي و مدرن را دارند، با چالشكردن نقش
اين قبيل مطالعات در جهت شناخت . پيامدهاي مختلف اشتغال زنان و مسائل مرتبط با آن حائز اهميت است

زنان عضو . خواهد بود هاي موجود مثمرثمرشناسي مشكالت و اصالح محدوديتوضعيت زنان شاغل، آسيب
 ها به امرآموزش و پژوهش و درشرفته دردانشگاهخاطر برخورداري از تحصيالت تخصصي پيهعلمي بهيئت
پردازند، اما آنان مانند ساير زنان شاغل با مسائل و هاي اجرايي و مديريتي مياي از موارد به فعاليتپاره

باشد مطالعه مشكالت از آنجا كه در عصر حاضر دانشگاه ركن اصلي توسعه جوامع مي. مشكالتي مواجه هستند
تواند به ها نه تنها گام مهمي در جهت تأمين حقوق انساني افراد است بلكه ميدانشگاهاعضاء هيئت علمي 

   .ها را رونق بخشدافزايش رضامندي شغلي آنها منتهي شود و كارآيي دانشگاه
بنابراين سؤال . رو، هدف اين مقاله تشريح زواياي پنهان مشكالت زنان هيئت علمي دانشگاه استاين از

 :است اضر به ترتيب زيراصلي نوشتار ح
  ـ زنان هيئت علمي دانشگاه در محيط كار خود داراي چه نوع مشكالت شغلي هستند؟  

  ـ  آيا خصوصيات فردي زنان عضو هيئت علمي دانشگاه با مشكالت آنها رابطه دارد؟ 
  ذارد؟گ آيا مشكالت شغلي زنان عضو هيئت علمي دانشگاه بر گرايش آنها نسبت به كارشان تأثير مي-

  پيشينه پژوهش
     هاي متعددي انجام شده اماهر چند طي چند سال اخير در ارتباط با مسائل مربوط به اشتغال زنان پژوهش

 . است مطالعات كمتري صورت گرفته »مشكالت زنان هيئت علمي دانشگاه«طور خاص در ارتباط با موضوع هب
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 نفر از زنان سوئدي شاغل در 446 مشكالت »زنان ارزيابي فرهنگ سازمان كار«در پژوهشي تحت عنوان 
هاي نتايج اين تحقيق نشان داد زناني كه در محيط. هاي صنعتي بررسي شددانشگاه، بيمارستان و محيط

برند  هاي جنسيتي رنج مي نگرش كنند ازتركار ميهاي زنانهتر اشتغال دارند بيش ازآنها كه در محيطمردانه
دهد  نشان مي»توانايي زنان در جامعه دانشگاهي«نتايج تحقيقي با عنوان  ).1996 برگمن، رايت، كارلسن،(

 هاي سرپرستي دانشگاه و در مرتبه استادي، معموالً اكثر اين زنان در رغم تعداد باالي زنان در بخشكه علي
يي كمتر از مرداني كه ها هايي محدود و با دستمزدرشته حاشيه قرار دارند؛ اكثر آنها استخدام دائم نيستند، در

 ).1998كالرك، (كنند  ند، خدمت ميهاي مشابه آنها هست در موقعيت
 است كه داراي 1 ميد وست نفر از زنان شاغل در دانشگاه30پژوهش ديگر معطوف به بررسي كيفي تجارب 

سازماني محور اصلي اين تحقيق بررسي مسائل مربوط به رهبري، فرهنگ . هاي اجرايي رده باال بودندسمت
هاي اجرايي نتايج نشان داد زناني كه در دانشگاه داراي سمت. و نقش جنسيت در امور اجرايي دانشگاه بود

 نفر 9. تأثير مردان هستند تحت2از نظر الگوي رهبري و قواعد رفتاري و انتظارات تشكيالتيرده باال هستند؛ 
اند جا پاي آنان همكاران مرد توانسته د با تقليد از رفتارهاي شغلي باال بودند اظهاركردناز زناني كه داراي رتبه

وري بيشتر  هاي ارتباطي غيرفردي، سلسله مراتب تشكيالتي، كارايي و بهرهاين قبيل زنان به سبك. بگذارند
   ). 1999تدرو  و روهادس،(اندتوجه داشته

 نفر از 208در مورد » انشگاهي وضعيت زنان درعلوم د«اي با عنوانمقاله در) 2006(همكارانش  ستلز و
دانشمندان زن هرگز  نتايج بدست آمده نشان داد.  وسترن تحقيق كردندت علمي دانشگاه ميداعضاء هيئ

هاي كمتر هاي ساختاري محيط علمي براي آنها فرصتزيرا جنبه. وضعيت برابري با دانشمندان مرد نداشتند
  ). 104: 1378بستي وهمكاران، بوزاده چجانعلي(موانع بيشتري فراهم كرده است و

 مشكالت زنان شاغل در »كشوروقعيت زنان محقق در مراكز پژوهشي بررسي نقش و م«در ايران در تحقيقي با نام
نتايج اين تحقيق . بخش پژوهش و ميزان و ماهيت مشاركت زنان محقق در سطوح مختلف بررسي شده است

 برابر تعداد زنان است، بيشترين تعداد هيئت علمي و 5در دانشگاه هيئت علمي مردان اعضاء نشان داد كه تعداد 
درصد از 2 و تنها حدود داشتندها مدير زن نيك از دانشگاههيچ. انساني استپژوهشگران زن متعلق به رشته علوم

 درصد، در 25درصد زنان محقق در مراكز تحقيقاتي دولتي . مراكز تحقيقاتي خصوصي داراي مدير زن بودند

                                                           
1 . Midwest 
2 . Instrumental Behavior 
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در اين تحقيق در مورد بررسي . دباش  درصد مي27/10صوصي  درصد و در مراكز تحقيقاتي خ73/11ها دانشگاه
هاي زنان، جدا سازي زنان و نقش  تحقيقي زنان به عواملي مانند چندگانگي وظايف و -علل عدم مشاركت علمي

زنان، تلقي مادري و قش غير اقتصادي ليغاتي در زمينه نمردان در محيط كار، عدم خود باوري زنان، عوامل تب
  ).1379زماني فراهاني،(همسرداري به عنوان وظيفة اصلي زنان اشاره شده است 

آن آمار مربوط به   انجام شده و در»جايگاه شغلي زنان در دانشگاه«همچنين پژوهشي ديگر تحت عنوان 
اين مطالعه وضعيت زنان از نظر در . است مقايسه شده1380و 1370وضعيت زنان دانشگاهي در دو مقطع 

و تأليفات،  آثار تعداد، سن، تجربه كاري، مدرك تحصيلي، وضعيت تأهل، داشتن فرزند، مرتبه دانشگاهي،
هاي اجرايي و مسائل  ناشي از جنسيت بررسي شده و تغييرات حاصله تحت سه مقوله اشتغال در سمت

دست آمده هاطالعات ب. بندي شده استستهافزايش مشكالت، كاهش مشكالت و عدم تغيير مشكالت د
دهد هر چند تعداد زنان در دانشگاه و ميزان برخورداري آنان از امكانات افزايش يافته است اما نشان مي

هاي اجرايي كاهش يافته نسبت به سال مبنا ميزان رضايت و امنيت شغلي، و ميزان تصدي آنها درسمت
  ). 1385زاهدي،(است

 كه حاصل يك مطالعه تاريخي درباره بررسي جايگاه زنان در »علم جنسيت و«ري با نام نتايج تحقيق ديگ
دهد كه زنان دانشگاهي در ايران و برخي هاي خارجي و داخلي است نشان مينهاد علم در پژوهش

 اي چه در فضاي درون علم وهاي علمي وحرفهموقعيت ها وكشورهاي توسعه يافته در دستيابي به موفقيت
 اجتماعي مختلفي مانند تبعيض جنسيتي در استخدام، تحرك -ه در فضاي بيرون علم با موانع فرهنگيچ

هاي سازي، فشارهاي خانوادگي و مشكل حضور در شبكهتصميم گيري وعمودي، مشاركت در تصميم
  ). 84: 1387بستي وهمكاران، بزاده چوجانعلي(اجتماعي غيررسمي مواجه هستند 

 هاي شغلي مختلف دهد كه زنان دانشگاهي در شرايط يا موقعيتتحقيقات يادشده نشان ميدر مجموع همه 
مستقيم و به درجات مختلف با مشكالت حاصل از ناهماهنگي انتظارات نقشي و نابرابري طور مستقيم و غيرهب

  .  ساخته استهايي مواجهاند و اين امر پيشرفت شغلي و شخصي آنها را با محدوديتجنسيتي  مواجه بوده
   نظريمباني

ساسي ناهماهنگي انتظارات نقشي  دو مشكل ا،هاي مربوط به زنان شاغلبا توجه به اين كه در اكثر پژوهش
اين نوشتار نيز مشكالت زنان هيئت علمي از دو منظر فوق  تبعيض جنسيتي مورد اشاره قرار گرفته، درو 

  . شودبررسي مي
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  ناهماهنگي انتظارات نقشي
واسطه وضعيت يا موقعيتي كه هها بانسان. كننده نقش استشناسي، انسان اجتماعي انسان ايفاء جامعهاز نظر

انتظارات . هر نقش داراي حقوق و انتظاراتي است. هاي متعدد و متفاوت هستنددر جامعه دارند، داراي نقش
  . شودهاي اجرايي خاص خود تركيب ميهر نقش با الزامات و ضمانت

  رات اجباري انتظاراتي هستند كه عدم رعايت آنها خطر تعقيب قانوني را در پيش دارد، انتظا-
هاي اجرايي منفي دارد وكسي كه آنها را شان ضمانت انتظارات ايجابي انتظاراتي هستند كه عدم رعايت-

  آورد،  ست ميكند هواداري ديگران را بدرعايت مي
 مانند معلم مدرسه كه ساعات اضافه كار. شودسب پاداش منجر مي انتظارات اختياري بيش از هر چيز به ك-

  ).63: 1377دارندورف، (كندآموزان ميخود را صرف آموزش موسيقي به دانش
تواند  اين تناقض يا تعارض مي. آيد تعارض يا تناقض بوجود مي،گاهي در مجموعه انتظارات نقشي يك فرد

  ).14 :همان(باشد 2نقشي  وتعارض بين 1نوع تعارض درون نقشي دو
نحوه مورد  در. ري، مادري و شغلي هستندزمان داراي سه نقش همسطور همهدر اغلب موارد زنان شاغل ب

برخي از رويكردها از جمله رويكرد .  نظرات متفاوتي وجود دارد،تعامل ميان اين انتظارات نقشي چندگانه
به اين معنا كه اگر فرد تعهد زيادي به همه . كيد داردأهاي چندگانه تانباشتگي نقش به منافع بالقوه نقش

بر . هاي خود را توسعه بخشدتواند بدون احساس فشار و تنش تمامي نقشهاي خود داشته باشد مينقش
در مواردي كه . ها را بوجود خواهد آورداساس اين رويكرد، احساس تعهد انرژي و زمان الزم براي همه نقش

هاي مختلف به طور هماهنگ با يكديگر ادغام شوند اين امر كه الزامات نقش شته باشداين توانايي وجود دا
  ). 772:  1997روكسبرگ،( تواند منشأ احساس موفقيت و رضايت باشدمي
كند و هاي زنان اشاره ميها به منافع حاصل از تكثر نقشاين راستا زيبر تحت عنوان فرضيه تجمع نقش در

 هاي متعدد موجب دسترسي به منابعي مانند امنيت، منزلت، ارتقاء پايگاه اجتماعي ومعتقد است داشتن نقش
هاي يك پژوهش تجربي يافته). 75: 1380نقل از احمدنيا، (شود برخورداري بيشتر از حمايت اجتماعي مي

طور معناداري هب ند وتري دار خود پنداره مثبت،دهد كه زنان شاغلدار تهراني نيز نشان ميدرباره زنان شاغل وخانه
   ).115: 1378خسروي، (كنندتر احساس ميكوشتر و سختتر، كمتر تنبل، مستقلتر، موفقهوشخود را با

                                                           
1 . Inter-role-Conflict  
2 .  Intra-role-Conflict 
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هاي خانوادگي آنها الشعاع نقشدر مقابل، برخي انديشمندان معتقدند هويت شغلي زنان اغلب تحت
هاي شغلي و ميان انتظارات مربوط به نقشپوپ ايجاد تعادل  از نظر هيبارد و). 240: 1375چلبي، (است

خانوادگي ممكن است با احساس خستگي، نگراني، تقصير، فشار رواني و اضطراب آميخته شود و بر سالمت 
تعارض نقش هستند بايد  زناني كه به اين دليل درگير). 74: 1380احمدنيا،( رواني زنان تأثير منفي بگذارد

ي سازگار كردن تكاليف و وظايف مربوط به دو حوزه مختلف يعني خانواده پيوسته از آمادگي ذهني كافي برا
همچنين اين احتمال وجود دارد كه زنان شاغل با محور قرار دادن الزامات يك . و محيط كار برخوردار باشند

  .فا كنندهاي ديگر را در حاشيه قرار دهند يا به ايفاء انتظارات ايجابي اكتنقش، برآورده ساختن انتظارات نقش
  تبعيض جنسيتي در محيط كار 

دستي زنان  اشاره دارد كه از اعتقاد به فرونابرابري و تبعيض جنسيتي به هر نوع رفتار، منش يا واكنش
 . بنددگيرد و راه را بر فعاليت آنان ميسرچشمه مي
 گفت چه براساس نظر توانمجموع مي در.  استشدههاي جنسيتي تعابير متفاوتي يابي نابرابريدر مورد ريشه
هاي زيستي و رواني دو جنس باشد و چه براساس نظر هاي جنسيتي تفاوت منشاء تفاوت نقش،كاركردگرايان

هاي جنسيتي را ايجاد كرده  سلطه مردانه در نظام مردساالر تفاوت نقش،هانيستيتضادگرايان و بيشتر فم
   هاي جنسيتي را ايجاد و تثبيتوط به تفاوت نقشهاي مربپذيري باورها و نگرشباشد، فرايندهاي جامعه

  ). 11 : 1385سراج زاده و جواهري، (كنندمي
 به تدريج به شكل يك مؤلفه فرهنگي در ،ها به يك باور جاافتاده عمومي تبديل شودزماني كه اين نابرابري

فرهنگ سازماني و   برآيد و در اين صورت نه تنها در سطح ساختار كالن جامعه بلكه در سطوح ميانيمي
تبعيض جنسيتي در دو سطح فرهنگ سازماني و مناسبات و . گذاردشيوه تخصيص منابع ارزشمند تأثير مي

  .روابط افراد در سازمان كار قابل بررسي است
 به نظام معاني مشترك 1فرهنگ سازماني. هايي هستندها همانند جوامع داراي فرهنگ و خرده فرهنگسازمان

شود كه در طول زمان در يك سازمان شكل ها و اعمالي مربوط ميي باورها، نمادها، تشريفات، اسطورهشامل الگو
يابي، انسجام، نظارت، هويت، نظام پاداش و تحمل فرهنگ سازمان ميزان نوآوري، خطرپذيري، جهت. گرفته است

  ).  356: 1991رابينز، (دهدتعارض را تحت تأثير خود قرار مي

                                                           
1 . Organizational Culture 
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آميز نسبت به زنان در محيط كار اشاره دارد و مصاديق آن  رفتار تبعيضبه 1 بر تبعيض شغليفرهنگ مبتني
: 2002الور، (است  شغلي، درآمد، پاداش و نوع ارزيابي از عملكرد ءنابرابري در استخدام، آموزش شغلي، ارتقا

ي پيشرفت زنان به مواضع ها كه به تدريج به يك مانع واقعي اما نامرئي برارواج اين قبيل تبعيض). 262
اي از اين قبيل نمونه). 359: 2005برن، (شود ناميده مي2ايشود، سقف شيشهباالتر قدرت و مقام منتهي مي

  : استهاي فكري كه در محيط كار رواج دارد به ترتيب زير كليشه
  ند،كار ندار كنند از اين رو الزامي براي پيشرفت در زنان براي درآمد اضافي كار مي-
كنند، از اين رو اگر از آنها انتقاد شود اي دريافت مي منفي را به صورت شخصي و نه حرفهد زنان بازخور-

  شوند،نسبت به كار خود دلسرد مي
  اند و دليري ندارند،هاي مديريت باال مناسب نيستند چرا كه بيش از حد احساسي زنان براي سمت-
  ).95: 1384نژاد و اسفيداني،جعفر(از مالحظات كاري قرار دهند دگي را باالتر هاي خانوازنان تمايل دارند الزام -

ف ي يا انگيزه كافي براي انجام وظايشود كه زنان توانايعدالتي تصور مي در سايه حاكميت فرهنگ بي
 گزارش به. ندرت مشاركت دارنده به همين دليل است كه زنان در مواضع مديريتي باحتماالً. محوله را ندارند

از نيروي كار بخش اجرايي و مديريتي را تشكيل % 30 زنان ،در اكثر نقاط جهان 2000سازمان ملل در سال 
هاي مديريتي و استراليا، فنالند، نروژ، پرتغال، سوئد و انگلستان نسبت حضور زنان در سمت در. دادندمي

نسه، هند، اندونزي، ايران، نيجريه، پاكستان، اين نسبت در كشورهايي مانند الجزاير، فرا. بود% 26-40اجرايي 
  ).111: 2005برن، (يا كمتر بوده است % 10تركيه  سنگاپور، سوئد و
. هاي غير رسمي مردانه استاي امتناع زنان از مشاركت در شبكههاي وجود سقف شيشهيكي از نشانه

وسيله موقعيت ساختاري ه از آنچه بموارد افراد از پيوندهاي اجتماعي خود براي تحرك شغلي فراتر دراكثر
اما زنان شاغل كمتر قادر هستند از طريق شبكه روابط اجتماعي گسترده . كنندبيني شده، استفاده ميپيش

  ) . 175: 1383جواهري و قضاتي، (خود تحرك شغلي پيدا كنند
ي امور در دانشگاه عمدتاً دهكنترل و سازمان. ها متمايز نيستسازمان دانشگاه از اين حيث از ساير سازمان

 هم ،اندها، زبان و قواعد اجتماعي دنياي مردان است، مرداني كه در كنار يكديگر رشد كردهتحت نفوذ سنت
اي رسمي و هاي حرفهزنان معموالً از شبكه. كنندرقيب يكديگر هستند و هم مانند اعضاء يك تيم عمل مي

                                                           
1 . Career Discrimination 
2 . Glass Ceiling 
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هاي كسب احترام و بنابراين آنها از پيش شرط. مانندرون ميغيررسمي كه در درون سازمان وجود دارد؛ بي
ها بتوانند در  شود كه آنضعيف بودن تعامل زنان با مردان مانع از آن مي. شوندپاداش مربوطه مطلع نمي

 نور و(تحقيق و چاپ آثارشان با مردان مذاكره داشته باشندهايشان در زمينه مورد شيوه افزايش مسئوليت
  .)2002نورياني،

هاي دهد كه مردها بيشتر عضو شبكهتحقيقاتي كه درآمريكا و برخي كشورهاي اروپايي انجام شده نشان مي
  اي در اختيار آنها قرارهايي را براي پيشرفت شغلي و حرفهها فرصتاقتصادي سياسي هستند و اين شبكه

نوريس و اينگلهارت، (شوددگي محدود ميهاي زنان بيشتر به امور محلي و خانواكه تشكلدر حالي. دهندمي
سرمايه اجتماعي معادل رابطه اجتماعي، وجود هنجارهاي مشترك و اعتماد متقابل  اگر). 73: 2006
هاي غيررسمي فعال در توان گفت، محدوديت زنان براي عضويت در شبكه بنابراين مي؛)1377كلمن، (باشد

  . ان را تقليل خواهد دادمحيط كار به تدريج منابع سرمايه اجتماعي آن
 شامل 1آزار جنسي. مصاديق نابرابري و تبعيض جنسيتي رواج آزار جنسي در محيط كار است از يكي ديگر

هاي جنسي كالمي است كه بر توهين، اهانت، تحقير، خصومت يا مزاحمتهمه رفتارهاي كالمي و غير
آميز ج محيط كار را به فضايي ناامن وتهديدو به تدري) 359: 2005برن ،(مردان نسبت به زنان داللت دارد

  .  ندكتبديل مي
مورد انواع عدالت  در )1995(2آدامز. بودن سطح عدالت داللت دارددر مجموع شرايط ياد شده به نازل

مقايسه با    به ميزان اعتقاد به تساوي ورودي و خروجي يك فرد در3دارد عدالت توزيعيسازماني اظهار مي
) مهارت، تحصيالت، انرژي، ميل به كار(ها اي از تواناييمنظور از ورودي مجموعه. ه استديگران وابست

كند و در برابر آن صرف زمان براي كار و منابعي است كه فرد از طريق آنها سهم خود را در سازمان ايفا مي
گيري درباره تخصيص عادالنه بودن روال تصميم   بر4ايعدالت رويه. كندپول يا رضايت دروني دريافت مي

 به عمل اجتماعي و كيفيت برخورد با افراد در 5ايعدالت مراوده). 165: 1386فاضلي، (منابع داللت دارد
  ).59: 1384رضائيان،(روابط متقابل شخصي مربوط است 

                                                           
1.Gender Harassment 
2. Adams 
3. Distributive Justice 
4. Procedural Justice 
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  ثير مشكالت شغلي زنان بر گرايش آنان به كارأت
 آيا مشكالتي كه زنان هيئت علمي در محيط يكي از اهداف اين پژوهش پاسخگويي به اين پرسش است كه

  هاي شغلي آنها تأثير بگذارد؟ تواند بر گرايشكنند، ميكار تجربه مي
ها و حتي مواد خوردني ها يعني مردم، اعمال، رويدادها، شهرها، سياستگرايش به معناي ارزيابي از پديده

هاي متفاوتي ارزيابي لفهؤغلي بر اساس مهر چند در منابع مختلف گرايش ش ). 528 :1992سابيني، (است
هايي است كه فرد از شغل خود و سازماني كه در آن شده اما در اين تحقيق منظور از گرايش شغلي ارزيابي

در واقع هدف اين است كه مشخص شود آيا مشكالت زنان با رضايت آنها از . آوردعمل ميهاشتغال دارد، ب
  .است مرتبط ،كنندر ميشان و سازماني كه در آن كاشغل

نظران برخي از صاحب. داشتن احساس مثبت و توأم با خشنودي نسبت به كار استرضايت شغلي به معناي 
رضايت . اندهاي مورد نظر دانستهرضايت شغلي را معادل توانايي يك شغل در ارضاء نيازها، اهداف و ارزش

از اين رو شيوه . كند فرد در محيط كار تجربه ميگيرد كهشغلي تحت تأثير شرايط و رويدادهايي شكل مي
گيري ماهيت كار، شرايط كار و نوع ارتباط با همكاران در شكل سازمان، ساختار سازمان، مديريت، فرهنگ

  ).174: 2002ويس، ( رضايت شغلي سهم بسزايي دارد
كند و در ن را تقويت ميرضايت شغلي در سطح فردي اعتماد به نفس، عزت نفس، احساس موفق و كارآمد بود

بيني نمود توان پيشمي. شودسطح سازماني موجب نوآوري، تعهد به اخالق كار و وفاداري نسبت به سازمان مي
كه فشار حاصل از ناهماهنگي انتظارات مربوط به نقش خانواده و كار و همچنين احساس تبعيض و نابرابري در 

  . شان تأثير گذاردغل و سازمانتواند بر ارزيابي زنان از شمحيط كار مي
كند كه بسيار به او وابسته هستند و توان گفت زماني كه انسان با افرادي كار ميدر ارتباط با تضاد نقش مي

زيادي را بر او تحميل كنند در چنين شرايطي فرد از جهت رواني  توانند بر او اعمال قدرت نمايند يا فشارمي
در چنين وضعيتي كه تضاد . كند، دلسردي يا دست كشيدن از كار را ابراز ميتفاوتيهايي مانند بيواكنش

  ). 197: 1966كاتز و كان، (نقش، درحد بااليي وجود دارد رضايت شغلي كاهش خواهد يافت
نابرابري در توزيع . تواند بر سطوح نگرشي و رفتاري افراد تأثير بگذاردعدالتي مياز طرف ديگر تبعيض و بي

توزيع سرمايه فرهنگي  نابرابري در. جب احساس حقارت، كاهش حرمت و كرامت انساني استمنزلت مو
زمان جبر اجتماعي و سازد و همرنگ ميعنصر ذهني و نقش عامليت در تغييرات اجتماعي را كم تأثير

گيري مدر مقابل كنترل داشتن بر روال تصمي). 221: 1375چلبي، (دهددار را افزايش ميتغييرات غير جهت
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سازي برخورداري از استقالل عمل در سازماندهي كار، مشاركت در تصميم. كنداحساس عدالت را تقويت مي
هاي ارزشمند وكمياب از ها، عدالت در توزيع فرصتگيري، سهيم بودن در تعيين اهداف و خط مشيو تصميم

كاتز و (كنندايت شغلي كمك ميجمله عناصري است كه به دروني كردن اهداف سازمان و در نهايت به رض
   ). 197: 1966كان، 

دهد كه احساس عدالت سازماني برتعهد سازماني، كارآمدي افراد و تالش نتايج تحقيق فاضلي نشان مي
  سازمان موجب ايجاد احساس عدم رعايت عدالت در). 169: 1368فاضلي، (براي ارتقاي سازمان تأثير دارد

وفاق . شودالشعاع قرار گرفتن تعهد سازماني ميري اخالقي و سرانجام تحتعدالتي و به تبع آن بيزابي
زمان از شكاف موجود ميان اهداف فردي و دهد، همسازماني احساس تعلق اعضاي سازمان را افزايش مي

رضايت شغلي با تعهد نسبت به كار . دكنكاهد و زمينه را براي افزايش تعهد سازماني تسهيل ميسازماني مي
هاي مختلف دولتي،  نفري از سازمان2160پژوهشي كه بر اساس يك نمونه . ابطه مستقيم و معنادار داردر

 : 1385چلبي، (كندمي  رابطه نظري ميان عوامل ياد شده را تأييد،دولتي، تعاوني و خصوصي انجام شدهنيمه
ي ممكن است از طريق كاهش عدالتتوان گفت ناهماهنگي انتظارات نقشي و احساس بيبنابراين مي). 172

  .رضايت شغلي و رضايت سازماني به تضعيف انگيزه كار منجر شود
  روش تحقيق

تحقيق حاضر با رويكردي اكتشافي، در قالب  روش پيمايش و با استفاده از پرسشنامه استاندارد انجام شده 
هاي علوم  دانشگاهبه استثناء(هاي دولتي كشورجمعيت تحقيق زنان عضو هيئت علمي دانشگاه. است

  . هستند) پزشكي
 نفر عضو 29695 داراي 1382سال  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در دهد نشان مي آمار:نمونه تحقيق

مرد %) 87( نفر 25839زن و%) 13( نفر3856التدريس بوده كه از اين تعداد وقت و حقت علمي تمامهيئ
بنابراين جامعه . كنند نفر نيمه وقت كار مي1573م وقت و  تما،ت علمي نفر از كل زنان هيئ2283. بودند

تعداد نمونه اين تحقيق با در نظر ). 1382ريزي وزارت علوم،برنامه مؤسسه پژوهش و( نفراست2283آماري 
يا دو واحد خطاي استاندارد و با در نظر % 5گيري  ، خطاي نمونه)نفر2283(گرفتن حجم جامعه آماري 

 پرسشنامه به داليل مختلف 41اما نظر به اين كه .  نفرتعيين شد331جمعيت حدود نسبت جزيي % 4گرفتن
  .  نفر رسيد290تكميل نشد، بنابراين نمونه نهايي به

سسات آموزش عالي وابسته به وزارت ؤها و ماز آنجا كه محدودة اين تحقيق، كل دانشگاه: گيريشيوه نمونه
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تقسيم ) شمال، جنوب، مركزي، شرق و غرب(كل كشور به پنج منطقه ه،  بر اساس نقشعلوم بودند، بنابراين ابتدا
اين پنج بخش مشخص شد و از هر بخش، دو استان و از هر استان نيز، مركز آن  سپس مناطق واقع در. گرديد

وري با توجه به تعداد اهاي تحت پوشش وزارت علوم و تحقيقات و فنّانتخاب شد و از مجموعه دانشگاه
ت ئدر نهايت با توجه به تعداد زنان عضو هي. خاب شدي موجود در آن استان يك يا دو دانشگاه انتهادانشگاه

گردآوري اطالعات با استفاده از . علمي آن دانشگاه، تعداد نمونه متناسب به طور تصادفي مشخص گرديد
. انجام شده استاستان و با سرپرستي يك نفر از اعضاء هيئت علمي آن دانشگاه  هر پرسشگران محلي در

   .استدرج شده )1(نسبت آن در نمونه در جدول  جمعيت تحقيق و
  

  توزيع حجم نمونه در مناطق تحت پوشش تحقيق)1 (جدول
 نمونه جمعيت دانشگاه منطقه

تعداد كل  استان محدوده
 اساتيد

تعداد زنان در 
هاي دانشگاه
 منطقه

تعداد زنان در 
 نمونه تحقيق

نسبت زنان  
در نمونه 

 حقيقت
  مازندران شمال

 گيالن
343  
392 

15  
28 

6  
10 

8/1  
02/3 

  خوزستان جنوب
 فارس

601  
654 

64  
74 

21  
26 

34/6  
85/7 

  تهران مركزي
 اصفهان

4921  
1214 

524  
90 

178  
30 

77/53  
06/9 

  آذربايجان غرب
 همدان

814  
311 

51  
27 

17  
9 

13/5  
71/2 

 100 331 968 10914 __ جمع
  

است كه در دو متغيراصلي تحقيق مشكالت زنان هيئت علمي دانشگاه : هاتعريف متغيرها و سنجه
  . و تبعيض جنسيتي تحليل خواهد شد  ،كار-هاي خانوادهحوزه ناهماهنگي انتظارات نقش

در زمينه تدريس، (ف اصلي شغلي كار شامل بررسي تداخل وظاي- ناهماهنگي انتظارات نقش خانواده●
وليت مربوط به فرزندان، همسر و ئمانند مس(با وظايف خانوادگي ) اجراييهاي پژوهش و تحقيق و فعاليت

  .است) داريخانه
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لفه تبعيض جنسيتي متصور، تبعيض جنسيتي تجربه شده و ؤ تبعيض جنسيتي در محيط كار بر اساس سه م●
  . تجربه آزار جنسيتي در دانشگاه بررسي شده است

 استفاده شده »ارزيابي فرهنگ محل كار زنان«تست  زا ،جنسيتي متصورگيري تبعيض براي اندازه ●
هايي مانند نابرابري در استخدام، نابرابري در دستمزد با اين آزمون شامل معرف). 2002برگمن و هالبرگ،(است

هاي دستيابي يا استفاده از خدمات رفاهي، نابرابري در احراز سمت وجود ثابت بودن ساير شرايط، نابرابري در
بودن سهم زنان  پايين وايجاد مانع براي ارتقاء شغلي زنان، وجود قوانين ناسازگار با روحيه زنانمديريتي، 
   .باشدها ميگيريدرتصميم

تجربه تبعيض جنسيتي در محيط كار به معناي تجربه زيسته و عملي زنان در ارتباط با مصاديق مختلف  ●
  . باشدفاده از امكانات موجود ميهاي واقعي و عملي زنان در استنابرابري و محدوديت

  .هاي لفظي يا رفتاري مردان نسبت به زنان استآزار جنسيتي شامل تجربه مزاحمت ●
خگويان از شغل و دانشگاه به منظور بررسي نگرش نسبت به كار از دو معرف رضايت پاس: نگرش به كار ●

  . شان استفاده شده استمحل كار
ي عبارتند از سن، وضع تأهل، ميزان و نوع تحصيالت، سابقه شغلي، رتبه اي مورد بررسمتغيرهاي زمينه ●

 .شغلي و محل خدمت

ها و متغيرهاي تحقيق،  پس از تعيين جامعه آماري و نمونه تحقيق و با توجه به فرضيه: روايي و پايايي
شناسي ز اساتيد جامعه نفر ا7 پرسشنامه توسط ،اي مقدماتي تنظيم شد و جهت اطمينان از اعتبار صوري پرسشنامه

 مورد 20بعد از . درصد بود70-85هاي اصلي تحقيق بين  كرونباخ شاخصيضريب آلفا. مورد داوري قرار گرفت
  . ييد قرار گرفتأمصاحبه مقدماتي روابط ميان برخي از متغيرها بررسي شد و همبستگي معنادارآنها مورد ت

  هايافته
   توصيف اطالعات  

هاي تهران درصد از پاسخگويان اين تحقيق در دانشگاه34طوركلي هب :خگويانخصوصيات جمعيتي پاس
-هاي علوم انسانيرشته زنان نمونه تحقيق در درصد از51.ها شاغل بودندهاي شهرستاندر دانشگاه درصد 66و

. اندمهندسي تحصيل نموده-هاي فنيرشته درصد در3رشته هنر،   درصد در5 درصد در علوم پايه،33اجتماعي، 
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 درصد داراي 60درصد داراي دكتراي عمومي و 10ارشد، درصد از پاسخگويان داراي مدرك كارشناسي30
   .دكتراي تخصصي بودند

طور كه پيش از اين اشاره شد در اين تحقيق مشكالت زنان در قالب  همان :مشكالت زنان هيئت علمي
اما به . بعيض جنسيتي بررسي شده استخانوادگي و ت-دوعامل عمده ناهماهنگي انتظارات نقش شغلي

 مورد از مشكالت شغلي خود را  به ترتيب 3آنها تقاضا شد  تر مسائل پاسخگويان ابتدا ازمنظورشناسايي دقيق
  . اولويت بيان كنند

نظر مشكالت ارتباطي با همكاران مرد و احساس تحت«دهد كه در اولويت اول و دوم  نشان مي)2(جدول 
 نابرابري «در اولويت سوم دو عامل. استها را به خود اختصاص داده باالترين موارد پاسخ»آنهابودن از جانب 

ناهماهنگي انتظارات نقش خانوادگي و « و ديگري »هاي آموزشي، پژوهشي و امكان رشد علميدر فرصت
  .   اند داراي باالترين فراواني بوده»شغلي

شغلي در هر سه اولويت مـورد اشـاره بـوده           -ارات نقش خانوادگي  ها و همچنين ناهماهنگي انتظ    انواع تبعيض 
به اين ترتيب   . نمايدهاي ارائه شده تصويري كلي از مشكالت زنان هيئت علمي دانشگاه ارائه مي            پاسخ. است

اطالعات ياد شده، گمانه اصلي محقق را مبني بر اين كه ناهماهنگي انتظارات نقشي و تبعـيض جنـسيتي از                    
    .كندباشد، تأييد مي زنان هيئت علمي دانشگاه ميمشكالت اصلي

  )290=تعداد(  سه مورد از مشكالت شغلي خود را به ترتيب اولويت  نام ببريد؟)2 (جدول 

  درصد پاسخگويي به 
  هااولويت

بندي رتبه
  اولويت   مشكالت 

  سوم
 اولويت 
  دوم

اولويت 
  اول

 انواع مشكالت

نظر رتباطي با همكاران مرد و احساس تحتمشكالت ا. 1 21% 19% 13%  2/18
  بودن

  گيري ومشاركت در امورنابرابري در تصميم. 2  15% 12% 9%  9/13
  هاي آموزشي، پژوهشي و رشدعلمينابرابري در فرصت. 3  13% 9% 23% 13
  هاي رفاهي خدماتي خاص زنانمحدوديت. 4  10% 13% 7%  13
  هاي مديريتي ه پستارتقاء ب نابرابري در. 5  10% 3% 8%  10

  ناهماهنگي انتظارات نقش خانوادگي و شغلي .  6 9% 17% 23%  6/7
  غلبه فرهنگ مردساالري در محيط كار. 7  7% 11% 5%  2/7
  هاي اقتصادينابرابري در فرصت. 8  6% 9% 2%  2/6
  ضعف خود باوري زنان. 9  1% 3% -  4/1
  ساير. 10 8% 4% 7%  6/7

  لتعداد ك 103 66 39  100
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نظر بودن كه بندي مشكالت حاكي از آن است كه مشكالت ارتباطي با همكاران مرد و احساس تحترتبه
مشاركت نابرابري در  گيري ونابرابري در تصميم، هاي جنسيتي در محيط كار استدهنده حاكميت كليشهنشان

  . گيرند رتبه اول تا سوم قرار ميعلمي در هاي آموزشي، پژوهشي و رشدنابرابري در فرصت ها وسازيدر تصميم
رات نقشي، نوع و ميزان تر مشكل ناهماهنگي انتظابه منظورسنجش دقيق :ناهماهنگي انتظارات نقشي

 اطالعات مربوط به تداخل )3(جدول . ف مربوط به دو نقش خانواده و كار مورد بررسي قرار گرفتتداخل وظاي
     .دهدان ميانتظارات نقش شغلي با نقش خانوادگي را نش

  
 ) 290=تعداد(داري شما تداخل دارد؟ هاي شغلي زير با وظائف خانهآيا مسئوليت)3(     جدول 

  تعداد معتبر %طبقات پاسخ
 بله خير 

 هاي شغلي نقش

 تدريس در ساعات انتهايي روز. 1 68% 32% 284
 تدريس اضافه. 2 63% 37% 287
 اتيهاي تحقيقانجام طرح.3 56% 44% 286
  تدوين مقاله. 4 54% 46% 286
 هاي اجراييقبول پست. 5 51% 48% 283
 تدوين كتاب. 6 50% 50% 285
 حضور در جلسات دانشگاه. 7 46% 54% 284
 سفرهاي خارجي. 8 45% 55% 284
 سفرهاي داخلي. 9 42% 58% 285
 هاي علميشركت در انجمن. 10 36% 64% 284

  
، ميزان تداخل نقش شغلي )از موارد% 60( مقوله مورد بررسي10 مقوله از 6دهد در مي نشان )3( جدول هايداده

خصوص در ساعات آخر هاز ميان موارد ذكر شده، تدريس اضافه ب. و بيشتر است % 50با نقش خانوادگي حدود 
هاي انجام طرح. همراه دارد، در رأس قرار داردهروز كه مشكل رفت و آمد و تأخير در بازگشت به خانه را ب

اين واقعيت بيانگر آن است . هاي اجرايي به نوبت در مراتب بعدي هستندتحقيقاتي، تدوين مقاله و قبول سمت
هاي خانوادگي اي با نقشكه عناصر نقش شغلي يعني آموزش، پژوهش و فعاليت اجرايي تا حد قابل مالحظه

  . ف شغلي تشريح شده استهاي خانوادگي با وظاي ميزان تداخل مسئوليت)4(در جدول . زنان تداخل دارد
  : آيد اين است كه  بدست مي)4(و)3(نكته قابل توجه كه از مقايسه  دو جدول 
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 درصد از پاسخگويان به مشكل تداخل انتظارات دو حوزه 50بيش از) مورد11از   مورد8(از موارد % 70در  -
ف خانوادگي كه بيش تداخل وظايف شغلي با وظايكه تعداد موارد درحالي. خانواده و كار اذعان دارند

توان گفت براي زنان عضو هيئت در واقع مي. درصد است60اند درصد از پاسخگويان به آن اشاره كرده50از
هاي خانوادگي زيرا انتظارات نقش. علمي دانشگاه، خانواده نسبت به كار از اولويت بيشتري برخوردار است

  .  گذارد بر وضعيت آنها تأثير ميبيش از انتظارات نقش شغلي
ف شغلي وردي كه بيشترين ميزان تداخل وظايف خانوادگي با وظاي سه م)4(نكته دوم اين كه در جدول  -

، پرورش و تربيت )درصد5/79 ()شامل مادر شدن(دهد عبارتند از تنظيم و مديريت امور فرزندان را نشان مي
هايي كه بنابراين در مجموعه مسئوليت). درصد71 ( فرزندانليو رسيدگي به امور تحصي) درصد79(فرزندان 

 .  ف مربوط به فرزندان بيشترين اهميت را دارداش دارد وظايفرد نسبت به خانواده

  
  )290=تعداد(تداخل دارد؟ ف شغلي شماهاي خانوادگي  زير با وظاي آيا مسئوليت)4(جدول

 
  تعداد %طبقات پاسخ

  معتبر
 بله خير 

  هاينقش
 خانوادگي

  بارداري و مادرشدن. 1 5/79 5/20 156
 داري بچه. 2 79 21 170
 امور تحصيلي فرزندان .3 71 29 176
  پذيرايي از مهمان . 4  57  43  217
  آشپزي. 5  56  44  218
  نظافت . 6 53 47 203
 انجام وظيفه نسبت به همسر . 7 53 47 194
 مهماني رفتن . 8 50 50 213
 خريد مايحتاج زندگي. 9 47 53 207
 انجام وظيفه نسبت به والدين . 10 45 55 210
 انجام وظيفه نسبت به والدين همسر .11 41 59 171
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لفه تبعيض جنسيتي متصور، تبعيض جنسيتي تجربه شده ؤحاصل از سه م :تبعيض جنسيتي در محيط كار
  . و تجربه آزار جنسيتي در دانشگاه است

در بين .  استگيري شده عبارت اندازه18تصور فرد از وجود تبعيض جنسيتي بر اساس  :تبعيض جنسيتي متصور
هايي كه ميزان تصور از وجود تبعيض بين زنان ومردان داللت دارد، گويه كه بر)5(هاي بخش اول جدول عبارت

كان نابرابر در تبديل  توزيع نابرابرانه دروس تخصصي، ام:ميانگين عددي بيشتر است عبارتند از ميانگين آنها از
توجهي به نظرات زنان، نابرابري در استفاده از هاي جنسيتي در محيط كار، بيوضعيت شغلي، رواج نگرش

  .تسهيالت پژوهشي و قضاوت غيرمنصفانه درباره عملكرد زنان
ها گينباشد كمترين ميانها معطوف به عدم وجود تبعيض بين زنان ومردان ميدر قسمت دوم جدول كه عبارت

شاخص كل تبعيض جنسيتي . متوجه برخورداري عادالنه زنان و مردان از امنيت شغلي و ارتقاء شغلي است
درصد در حد متوسط 42درصد از پاسخگويان در حد كم، 12دهد كه در مجموع شده نشان ميمتصور يا ادراك

   . ان نابرابري جنسيتي شايع استآن محيط كار ها درحد زياد معتقد هستند درآن از) نزديك نيمي(درصد 46و
ها و منابع  تجربه شخصي و واقعي پاسخگويان دردستيابي به فرصت)6(در جدول : تجربه تبعيض جنسيتي

  .  استگيري شدهارزشمند اندازه
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  )290=تعداد(  وجود تبعيض جنسيتي متصور در دانشگاه )5 (جدول

   %طبقات پاسخ  
  ميانگين

)4-1(  
تعداد 
  معتبر

  هرگز
 

  اكثراً گاهي بندرت

  
  هاگويه

6/2  285   .شودوس تخصصي بيشتر به مردها واگذار ميدر. 1 19 23 27 30
3/2  279 زنان براي تبديل وضعيت بيش از مردها با . 2 27 34 22 15

  .محدوديت مواجه هستند
2/2  285 اي بر اساس يك نگرش منفي نسبت زندگي حرفه. 3 14 47 39 -

 .به زنان بنا شده است
1/2  284  .شودهميت  داده نميدر دانشگاه به نظرات زنان ا.  4 12 58 29 -
1/2  282 هاي پژوهشي با سهولت بيشتري در اختيار فرصت. 5 32 34 18 13

 .گيردمردان قرار مي
2  283 طور منصفانه قضاوت هدرمورد عملكرد شغلي زنان ب. 6 36 35 18 11

 .شودنمي
9/1  288 زنان براي گرفتن حق خود از جسارت كمتري . 7 40 36 11 13

 .برخوردارند
9/1  281 زنان بيش از مردها با محدوديت براي استخدام . 8 38 35 19 7

   .مواجه هستند
9/1  280   .مردها  براي اخذ بورس تحصيلي در اولويت هستند. 9 50 25 10 12
8/1  281 توانند ازامكانات اساتيد مرد بيش از اساتيد زن مي. 10 45 30 19 6

   .رفاهي استفاده كنند
7/1  283 هاي ورزشي زنان امكانات كمتري براي فعاليت. 11 36 52 9 -

  .وجود دارد
7/1  286   .جو حاكم بر محيط كار بيشتر مردانه است. 12 42 45 14 -
7/1  283 مردان براي پيشرفت شغلي ازحمايت بيشتري .13 53 28 10 8

 .برخوردارند
2/2  280 شغلي مرد در استفاده از مزاياي  اساتيد زن و. 14 17 39 43 -

 .تفاوتي ندارند
9/1  281 هاي توانند از فرصتاساتيد زن همانند اساتيد مرد مي. 15 32 29 28 9

  .مطالعاتي استفاده كنند
9/1  288 هاي شغلي توانند قابليتزنان به اندازه مردان مي. 16 35 39 20 6

  .خود را بروز دهند
8/1  285   .مردان يكسان است ان ودر دانشگاه معيار ارتقاء زن. 17 37 45 18 -
8/1  287  .زنان مانند مردان از امنيت شغلي برخوردارند. 18 41 40 15 4
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  )290=تعداد( تجربه تبعيض جنسيتي در دانشگاه)6 (جدول
  ميانگين  %طبقات پاسخ

)3-1(  
  تعداد
  بيش از حد  معتبر

 انتظار
  درحد
 انتظار

  كمتر ازحد
 انتظار

  
  هاگويه

ضرورت  دستاوردهاي شغلي بيش از مردان . 1 38 36 26 287  1/2
 براي ارتقاء شغلي

مندي مشابه شما ومردان در استفاده از بهره.2 23 44 32 286  1/2
  هاي پژوهشي فرصت

مردان در استفاده از  مندي مشابه شما وبهره. 3 25 57 17 282  9/1
  انات رفاهي  امك

مردان در استفاده از  مندي مشابه شما وبهره. 4 13 60 27 270  9/1
 بورس تحصيلي 

مردان در  مندي مشابه شما وبهره.5 17 44 39 288  8/1
  برخورداري از حمايت سازماني

بهره مندي مشابه شما ومردان در تدريس . 6 21 76 3 283  8/1
  دروس تخصصي 

ها گيريامكان مشاركت شما در تصميم. 7 17 40 43 286  7/1
 همانند مردان

ارزيابي منصفانه از عملكرد شغلي شما در . 8 17 44 39 288  7/1
 مقايسه با مردان  

ظهوررساندن استعدادها و قابليت هامكان ب. 9 12 50 38 290  7/1
 هاي شغلي شما  

ده مردان در استفا مندي مشابه شما وبهره. 10 34 63 3 282  7/1
  مزاياي شغلي  از حقوق و

مردان در  امنيت  برخورداري مشابه شما و. 11 15 41 45 290 6/1
 شغلي 

اي شما در امكان برابر براي پيشرفت حرفه. 12 43 49 8 288  6/1
 مقايسه با همكار مرد

 تان داشتن جسارت كافي براي گرفتن حق. 13 6 43 51 289  5/1
ندي مشابه شما در استفاده از مبهره. 14 57 40 3 273 5/1

  هاي مطالعاتي فرصت
مردان در استفاده  مندي مشابه شما وبهره. 15 55 42 5/1 274  4/1

  از مزاياي جانبي
مردان در استفاده  مندي مشابه شما وبهره. 16 66 29 5 272  4/1

 از امكانات ورزشي 
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پاسخگويان  از% 66ت دارد، حاكي از آن است كه  ستون اول كه بر بيشترين احساس نابرابري دالل)6(درجدول
از جهت % 55هاي مطالعاتي خارج از كشور، از نظر استفاده از فرصت% 57برخورداري از امكانات ورزشي،  نظر از

اي وضعيت خود را نسبت به مردان دشوارتر از نظر امكان پيشرفت حرفه% 43استفاده از مزاياي جانبي شغلي و 
 .كنندديت بيشتر تلقي ميم  با محدو توأو

ها بين دهنده توزيع عادالنه فرصتطور نسبي نشانهكه ب)درحد انتظار(مقايسه اطالعات مربوط به ستون دوم 
از نظر % 63نظر امكان تدريس دروس تخصصي،  از پاسخگويان از% 76دهد كه زنان و مردان است نشان مي

طور نسبي وضعيت را همندي از امكانات رفاهي باز نظر بهره% 57مندي از حقوق و مزاياي شغلي پايه و بهره
در ستون سوم كه ارزيابي بيش از حد انتظار پاسخگويان را منعكس .  اندبخش و در حد انتظار تلقي كردهرضايت

.  درصد پاسخ مثبت از باالترين امتياز برخوردار است51سازد داشتن جسارت كافي براي گرفتن حق خود با مي
شود كه در مجموع اطالعات اين قسمت با قسمت قبل يعني در حد انتظار تركيب شود، مشخص مياگر 
درصد از زنان هيئت علمي نمونه تحقيق از جهت برخورداري از اعتماد به نفس و پيشگامي براي احقاق حق، 94

  .اندخود را در سطح قابل قبول يا باال ارزيابي كرده
 تربه منظور سنجش دقيق.  آزار جنسي در سازمان است،آميز جنسيتيتبعيضسومين مشكل فرهنگ  :آزار جنسي

    .ها و جمالت مبتذل در محيط كار استفاده شده استاين پديده از چهار معرف اشارات، رفتارها، نگاه
  )290=تعداد( در محيط كار شما تا چه اندازه موارد زير تجربه شده است؟)7(جدول 

  
زلي است و نا توان گفت ميزان آزار جنسي در محيط دانشگاه در سطح بسيار مي)7(بر اساس اطالعات جدول

اين امر حاكي از . انداي مواجه نبوده با چنين تجربهاند كه اساساًدرصد پاسخگويان اظهار كرده60-80بين 
اين واقعيت است كه هر چند زنان هيئت علمي در محيط كارشان با مصاديقي از نابرابري جنسي و دوگانگي 

    %طبقات پاسخ
بيشتر  در  هامقوله

  موارد
  اصالً  ندرتهب  گاهي

عداد ت
  معتبر

  287  79  14  5  2  هاي مبتذلاشاره
  288  78  13  8  1  رفتارهاي مبتذل

  287  77  16  6  1  هاي مبتذلنگاه
  288  61  5/23  13  5/2  جمالت مبتذل
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اين امر شايد بدان دليل باشد كه در . ستندانتظارات نقشي مواجه هستند اما كمتر در معرض آزار جنسي ه
دانشگاه به عنوان يك سازمان فرهنگي ميزان خود تنظيمي افراد در هر دو جنس درحدي است كه وقوع 

  . شودچنين رفتارهاي غير متعارفي كمتر مشاهده مي
در هر هاي مربوط به مشكالت زنان دهنده مؤلفه عناصر تشكيل)8( در جدول :هاي كل مشكالتشاخص

مقايسه اطالعات . استبندي و گزارش شدههاي مربوطه تركيب شده و مقادير آنها دستهيك از شاخص
 داراي بيشترين »شاخص تبعيض جنسيتي متصور«كه از بين چهار مؤلفه مورد بررسيدهد نشان مي) 8(جدول

در حد زيادي آميخته به  و فضاي فرهنگي حاكم بر دانشگاه را  درصد از پاسخگويان جو45. ميانگين است
طور واقعي و در حد زياد تبعيض و هاند كه بدرصد ازآنها اظهار كرده18دانند، اما فقط تبعيض جنسيتي مي

   .اندنابرابري جنسيتي را تجربه كرده
  

  )290=تعداد( انواع شاخص مشكالت پاسخگويان -8ول جد

  
اين تفاوت در نگرش و تجربه عيني هر چند ممكن است تا حدي از نحوه توزيع تبعيض جنسيتي در سطوح 

هاي  تا حدودي هم تحت تأثير ادبيات انتقادي است كه طي سالمختلف سرچشمه گرفته باشد اما احتماالً
ها واسطه انتشار اين قبيل انديشههب. وجود آمده و گسترش پيدا كرده استگذشته پيرامون تبعيض جنسيتي ب

ترين عالمت نابرابري و تبعيض كه در شناسايي كوچكايش يافته و ذهنيت آنها نسبت به خودآگاهي زنان افز

    % طبقات پاسخ 
  زياد  متوسط  كم  هاشاخص

تعداد 
 معتبر 

  ميانگين
)3-1(  

    خانواده-هاي كارشاخص تداخل نقش
)  91/0 =Alpha ،21 مؤلفه (  

33  40  27  115  9/1  

  شاخص تبعيض جنسيتي تصورشده 
)  87/0 =Alpha ،18 مؤلفه (  

12  43  45  232  3/2  

  شاخص تبعيض جنسيتي تجربه شده
)  85/0 =Alpha ،10مؤلفه (  

31  51  18  215  8/1  

  شاخص تجربه آزار جنسي
)73/0 =Alpha ، 4مؤلفه (  

72  14  14  269  4/1  



 
 
 
 
  
 

  99 مشكالت شغلي زنان عضو هيئت علمي دانشگاه
  

   
 

چه اين در حالي است كه ممكن است آنها به مراتب كمتر از آن.  هشيارتر شده است،محيط پيرامون وجود دارد
  .   در عمل تبعيض جنسيتي را تجربه كرده باشند، كنندتصور مي

اند در حد درصد از پاسخگويان اظهار نموده27ها وجود دارد،  زيرا در مرحله بعد از آن، مشكل تداخل نقش
شده احساس وجود  حال از بين چهار مشكل ياد بهر. كار مواجه هستند-قش خانوادهزياد با مشكل تداخل ن

  . جنسيتي و تداخل انتظارات نقشي در اولويت هستندتبعيض
  بررسي روابط ميان متغيرها

ابتدا به اين منظور كه مشخص شود آيا  :اي با مشكالت شغلي پاسخگويانرابطه متغيرهاي زمينه
، رابطه ميان عوامل ياد شده تشريح كندمشكالت زنان متناسب با خصوصيات شخصي و فردي آنها تفاوت مي

   .شودمي
و ) r =-15/0(از بين خصوصيات جمعيتي، عامل سن با شاخص اعتقاد به وجود تبعيض جنسيتي در دانشگاه 

اين رابطه به ترتيب زير قابل . ارتباطي معنادار و معكوس دارد) r  =-23/0(شاخص تجربه تبعيض جنسيتي 
  : توجيه است

 و اين نسبت به وجوه نابرابري كاهش يابدكه احتمال دارد با افزايش سن حساسيت و توجه افراد  اول آن-
  . تدريج به يك امر تا حدي عادي تبديل شودقبيل امور براي آنها  به

 آگاهي نيز افزايش يابد، بنابراين زنان بيشتر قادر تجربه و موازات افزايش سنه از طرف ديگر ممكن است ب-
  .ر آن موضعي فعال اتخاذ نمايندبراب باشند مصاديق نابرابري را شناسايي كنند و بتوانند در

ترها تر هستند و نسبت به جوان به اين دليل كه در محيط كار شناخته شدهترهمچنين احتمال دارد افراد مسن -
   .عدالتي قرار گيرنداز اعتبار و منزلت بيشتري برخوردارند، كمتر مورد تبعيض و بي

به اين معنا كه . اي معنادار داردرابطه) =32/0V(قوميت فقط با شاخص كل احساس دوگانگي نقشي 
اين امر . مواجه هستند كار–پاسخگويان داراي قوميت فارس كمتر از اقوام ديگر با ناهماهنگي نقش خانواده 

هاي فكري باشد كه زنان و مردان منتسب به قوم فارس با مؤلفهممكن است از اين واقعيت سرچشمه گرفته
از اين رو احتمال دارد . نسيتي نيز يكي از عناصر آن است، آشنايي بيشتري دارندطلبي جنوگرايانه كه برابري
به اين دليل، زنان اين گروه  فشار حاصل از دوگانگي نقش . هاي سنتي زنان كمتر باشدتأكيد آنان بر نقش

  .كنندكار را كمتر تجربه مي-خانواده
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ارتباطي معنادار و ) =Tau-b-15/0(سيتي مرتبه دانشگاهي پاسخگويان نيز با شاخص تجربه تبعيض جن
توان گفت هر چه مرتبه شغلي افراد ارتقاء پيدا كند و بر تجربه، دانش براين اساس مي. معكوس دارد

هاي افراد بيشتر افزوده و شهرت آنان افزوده شود يا به عبارت ديگر هر چه بر توانمندي تخصصي، اعتبار
  .  شونداجه مي آنها كمتر با تبعيض جنسيتي مو،شود

هاي ناهماهنگي انتظارات نقشي، تبعيض يك از شاخصرشته تحصيلي، سابقه كار و وضعيت تأهل با هيچ
دهد اطالعات اين قسمت نشان مي. آزار جنسيتي رابطه ندارد جنسيتي متصور، تجربه نابرابري جنسيتي و

باط معناداري با مشكالت پاسخگويان آماري ارت خصوصيات فردي و شخصي پاسخگويان در اكثر موارد از نظر
توان گفت مشكالت زنان هيئت علمي بيش از آن كه تحت تأثير خصوصيات شخصي و در واقع مي. ندارد

  . برندفردي آنها باشد تحت تأثير شرايط ساختاري است كه آنها در آن بسر مي
پيامدهاي حاصل از مشكالت به منظور بررسي  :ثير مشكالت شغلي پاسخگويان بر گرايش آنان به كارأت

 رابطه ميان ناهماهنگي انتظارات نقشي، اعتقاد به وجود نابرابري جنسيتي، تجربه نابرابري جنسيتي ،پاسخگويان
شد، بيني ميطور كه پيشهمان. و آزار جنسيتي با رضايت شغلي و رضايت از دانشگاه مورد بررسي قرار گرفت

  . پاسخگويان ارتباطي معنادار اما معكوس دارند شده با گرايش به كار متغيرهاي ياد ،به استثناي يك مورد 
توقع افراد از ارضاي نيازها در آينده از  اعطاي پاداش و رعايت انصاف در باب عدالت و واقع ادراك فرد در در

  ). 262: 1369ازكمپ، (جمله عوامل مهم در تعيين رضامندي شغلي است
  )290=تعداد(لي پاسخگويان با رضايت از شغل و سازمان  بررسي رابطه مشكالت شغ)9(جدول 

  
  رضايت از دانشگاه  رضايت از شغل  هامقوله

  =Tau-c -24/0  تداخل انتظارات نقشي
45/0- Gamma= 

000/٠ Sig=  
___  

  =Tau-c -21/0 تبعيض جنسيتي تصورشده 
43/0- Gamma= 

000/٠ Sig=  
36/0- Tau-c=  
68/0- Gamma= 

000/٠ Sig=  
ض جنسيتي تجربه تبعي

  شده 
25/0- Tau-c=  
49/0- Gamma= 

000/0= Sig  
44/٠ Tau-c=  

68/0- Gamma= 
000/0= Sig  

  =Tau-c -18/0  آزار جنسيتي
43/0- Gamma= 

000/0= Sig  
17/0-  Tau-c=    
45/0- Gamma= 

000/0= Sig  
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نتايج مطالعه .  تأثير بگذاردتواند بر ميزان تعهد نسبت به كاركاهش رضايت از شغل و رضايت از دانشگاه مي
دهد كه اهميت عدالت براي زنان هيئت علمي بيش از مردان است و زنان بيش از فاضلي نيز نشان مي

كنند، بنابراين با تقويت احساس عدالت تعهد مردان بر اثر تقويت احساس عدالت تعهد سازماني پيدا مي
  ).186: 1386فاضلي، (سازماني افراد افزايش خواهد يافت

پاسخگويان براي كاهش مشكالت خود به هفت راه كار شامل : پيشنهاد براي كاهش مشكالت
ها، ايجاد فرصت ساالري و توزيع عادالنه منابع وسازي علمي، رواني و شخصيتي زنان، تقويت شايستهتوانمند

هاي  توجه به تفاوتتعادل بين انتظارات نقش خانوادگي و شغلي، افزايش امكانات رفاهي مورد نياز آنان،
  . اندهاي جنسيتي، ايجاد يك تشكل صنفي خاص زنان اشاره كردهها، اصالح نگرشريزيبرنامه جنسيتي در

  )290=تعداد(براي بهبود مشكالت زنان چه پيشنهادي داريد؟ )10(جدول 

  
يع عادالنه ساالري و توزشايسته«، »توانمند سازي زنان«دهد كه نشان مي) 10(ها در جدولبندي پيشنهادرتبه
. كاهش مشكالت شغلي برخوردار استاز بيشترين اهميت در » هاي جنسيتي مرداناصالح نگرش« و »منابع

     بينانه و عملي به امور مربوط به خود اي واقع به شيوه،اين واقعيت بيانگر آن است كه زنان نمونه تحقيق
از سوي ديگر پاسخگويان بر اين باور .  خود هستندهايافزايش تواناييها و نگرند و خواهان رفع محدوديتمي

ها كه متضمن تغيير الگوي تخصيص منابع در ساالري و توزيع عادالنه فرصتهستند كه تكيه بر شايسته

بندي رتبه  ها در هر اولويتدرصد پاسخ
اولويت  پيشنهادها 

  سوم
 اولويت
 دوم

اولويت 
  اول

 
 

 پيشنهادات  
 توانمند سازي علمي، رواني و شخصيتي زنان . 1 16 22 11  9/22
  هاتوزيع عادالنه فرصت ساالري وشايسته. 2  22 21 25  2/22
  هاي جنسيتي مردان  اصالح نگرش. 3  21 7 8  6/14
  افزايش امكانات رفاهي خاص زنان. 4 8 16 14  8/11
  ي حل مشكالت زناند انجمني برا  15 6 11  5/11
  ها ريزيهاي جنسيتي دربرنامهتوجه به تفاوت. 6  12 12 8  5/11
 ايجاد تعادل بين نقش خانوادگي و شغلي. 7 3 5 6  9/3
  ساير. 8  2 9 17  4/6

  جمع 147 96 36  100
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هاي فرهنگي كه در مرحله سوم اصالح نگرش. ساز مشكالت آنها باشدتواند چارهباشد ميتر ميسطحي كلي
  . باشد، حائز اهميت استهاي زنانه مياي نسبت به نقشليشهساز تغيير باورهاي كزمينه
شود يكي از پيشنهادهاي پاسخگويان ايجاد انجمن يا تشكل صنفي ويژه زنان طور كه مالحظه ميهمان
آيا در دانشگاه شما دفتر يا كانون خاصي براي طرح مسائل زنان و «در اين راستا ازآنان سؤال شد كه . است

دانشگاه آنها چنين تشكلي  اند كه دردرصد از آنان اظهار نموده71»؟ت آنها وجود داردرسيدگي به مشكال
اند كه در درصد از كل پاسخگويان اظهار كرده20درمجموع فقط . وجود ندارد يا آنان از اين امر مطلع نيستند

اي صنفي زنان در هاين واقعيت بيانگر آن است كه تشكل. دانشگاه آنها تشكل صنفي خاص زنان وجود دارد
باشد، در حال حاضر چندان فعال و رود نقش بسزايي در حمايت از حقوق آنان داشتهدانشگاه كه انتظار مي

  .كندمؤثر عمل نمي
  گيرينتيجه

شرايط زيست زنان ايراني در جريان انقالب اسالمي و در دوره پس از آن از ابعاد مختلف دستخوش تغيير و 
ت اخير سهم زنان را دركسب تحصيالت دانشگاهي، احراز مشاغل تخصصي، تحوال. دگرگوني شده است

اين وضعيت امكان تحرك . استداده مشاركت در امور سياسي افزايش  واستقالل اقتصادي كسب درآمد و
  .  اجتماعي باالتر را براي زنان فراهم آورده است-اجتماعي و ارتقاء به پايگاه اقتصادي

خور خانواده به سطح يك  زنان را از موقعيت نان،گاهي و استقالل شغلي و اقتصاديافزون بر اين، افزايش آ
ساالر را با يك چالش هاي خانواده مرداين وضعيت جديد پايه. استشريك اقتصادي و اجتماعي ارتقاء داده

  ).  67: 1385جاليي پور،(هاي مدني فراهم كرده است به رو كرده است و زمينه را براي رشد خانواده جدي رو
 رود در دانشگاه اغلب مناسبات وهاي قابل مالحظه و با وجود آن كه انتظار ميبا وجود اين قبيل گشايش

 هنوز شاهد آن هستيم كه زنان ،ساالري شكل بگيردگرايي و شايستهتعامالت اجتماعي براساس اصل عام
 اجتماعي -هاي فرهنگيت كه اغلب ريشهاي از مشكالزنان با پاره عضو هيئت علمي كم وبيش همانند ساير

هاي مطالعه حاضر نشان داد كه زنان هيئت علمي دانشگاه با مشكل حاصل از يافته. دارد، مواجه هستند
  . كار و تبعيض جنسيتي در هر دو شكل متصور و تجربه شده روبرو هستند-هاي خانوادهتداخل نقش
زندگي در جامعه . ت حاصل شرايط خاص دوران گذار استتوان منكر شد كه بخشي از اين مشكالالبته نمي

در ). 120: 1375چلبي،(ها است ها و اختالل منشأ مواجهه با انواع مختلفي از تعارض،در شرايط گذارايرانِ 
نما هاي دوگانه و متناقضهاي متفاوت در معرض وضعيتچنين وضعيتي اقشار مختلف از جمله زنان به نسبت
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طلبي در هايي كه مشوق مساوات اجتماعي و رواج انديشه- زنان در سايه تحوالت فرهنگي.گيرندقرار مي
ظهور برسانند و متناسب با ههاي خود را باند توانايي مجال يافته،هاي مدني استبرخورداري از حقوق و آزادي

همان  اما در. تندهاي مختلف حيات اجتماعي هسهاي خويش خواهان مشاركت فعاالنه در عرصهرشد قابليت
عدالتي جنسيتي كننده كه مصاديق آن در تبعيض و بيهاي محدوداي از نگرشزمان آنان خود را در دايره

ها كه نهادي برآمده از در چنين شرايطي شاهد آن هستيم كه در دانشگاه. بينندشود، محصور ميمتجلي مي
 مصاديقي متعارض با عقالنيت و شايسته ،ستساالري اگرايي و شايستهگرايي، تخصصفرايند رشد عقل

  . شودساالري تجربه مي
براي . كند عاطفي زيادي براي زنان ايجاد مي-هاي روانيبديهي است ايجاد تعادل ميان اين شرايط هزينه

تدريج به يك منشاء تنش رواني همثال گاهي نارضايتي از نابرابري يا عدم توفيق در از ميان برداشتن موانع ب
تدريج به منجر خواهد شد و چنانچه زنان براي مقابله با اين وضعيت به طرد هنجارهاي موجود اقدام نمايند به

  ). 152 : 1381طلب،شادي(اي تبديل خواهند شديك گروه ناسازگار و حاشيه
 از اطالعات تحقيق حاضر نشان داد كه مشكالت حاصل از ناهماهنگي انتظارات نقشي و تبعيض جنسيتي كمتر

  هيئت علمي دانشگاه اين بدان معنا است كه زنان عضو. پذيردخصوصيات شخصي پاسخگويان تأثير مي
وكارهاي ساختارهاي  در معرض مشكالتي هستند كه اغلب برخاسته از سازشان هاي فردينظر از تفاوتصرف
 اثر پژوهشي است نشان 71ل تحلياصل فرانتايج تحقيق سونرت كه ح. برندسر ميهاي است كه در آن بجامعه
هاي هاي غير نظامي و سازماندرصد از زنان در دانشگاه و تعداد بيشتري از آنان در سازمان57دهد كه مي

  ).187: 1386،زاده جانعلينقل از (انددهنده مواجه بوده، با رفتارهاي آزارطور مشابههوابسته به بخش خصوصي ب
كند كه فشار حاصل از ناهماهنگي ييد ميأدر نوشتار حاضر اين گمانه را ت مطرح شده هايداده ،افزون بر اين

اي عدالتي جنسيتي بر نگرش پاسخگويان نسبت به كار و احساس رضايت از آن رابطهانتظارات نقشي و بي
اهد رود با كاهش مشكالت يادشده ميزان خشنودي از كار و سازمان افزايش خوبنابراين انتظار مي. معنادار دارد

نتايج پژوهشي كه .  يافت و به اين ترتيب نه تنها عملكرد شغلي بلكه كيفيت زندگي زنان ارتقاء خواهد يافت
از زنان شاغل در وزارت جهاد كشاورزي انجام شد نيز نشان داد كه رضايت از شرايط كار   نفر250 در بين اخيراً

  ).  1387رحماني،(با كيفيت زندگي زنان رابطه مثبت و مستقيم دارد
اند كمك به ترين پيشنهادهايي كه زنان عضو هيئت علمي براي كاهش مشكالت خود مطرح كردهمهم

هاي جهت رفع نابرابري جنسيتي و اصالح نگرش ساالري، تالش دركيد بر شايستهأسازي آنان، تتوانمند
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ح شده از تغييردر هويت پيشنهادهاي مطر. فرهنگي مبتني بر روا داشتن تبعيض جنسيتي نسبت به زنان است
هاي خود دهد كه زنان عضو هيئت علمي دانشگاه محدوديتزيرا نشان مي. دهدفردي و جنسيتي زنان خبر مي

هاي اند كه براي كاهش اين مشكالت بايد از خود آغاز كنند و تواناييرا شناسايي كرده و به اين باور رسيده
ها كيد بر رفع محدوديتأتخاذ مواضع تضادگرايانه يا منفعالنه ضمن تجاي اهاين افراد ب. خويش را ارتقاء بخشند

  .هاي خود، خواهان پيشرفت و مساوات هستندوافزايش توانمندي
طلبي است، امروز بخش مهمي از توان گفت جستجوي عدالت اجتماعي كه جزئي از جنبش برابريدر واقع مي

 به چند يدهد و مديران ايرانت علمي دانشگاه را تشكيل ميطور خاص زنان هيئهطور كلي و بهمطالبات زنان ب
دليل اول آن است كه در عصر حاضر نيروي انساني . اعتنا باشندتوانند نسبت به اين قبيل مطالبات بيدليل نمي

. شودترين سرمايه ملي جوامع محسوب ميشود مهمكارآمد و پويا كه از آن تحت عنوان سرمايه انساني ياد مي
ها حاكي از آن است كه چند سال گذشته رشد قابل مالحظه زنان پذيرفته شده درآزمون ورودي دانشگاهطي 

زناني كه امروز مشغول تحصيل هستند، فردا در مشاغل تخصصي حضورخواهند يافت و بخشي از سرمايه 
وسعه و پيشرفت جامعه را اين رو مديران جامعه ايران كه دغدغه ت از. انساني و ملي جامعه را تشكيل خواهند داد

  . كرده در مسير توسعه و پيشرفت گام بردارنداعتنا نسبت به مشكالت زنان تحصيلتوانند بيدارند نمي
هاي خدمتگزار ف اساسي دولتها و تحقق عدالت ازجمله وظايآوردن شرايط تأمين حقوق انسانآن كه فراهم ديگر

  . توجه باشندتوانند نسبت به رفع تبعيض جنسيتي بيمعه ايران نميريزان جااين رو مسئولين و برنامه است، از
هاي گذشته جايگاه زنان از توان منكر اين واقعيت شد كه طي ساليك قضاوت منصفانه بايد گفت نمي در

اما اين كه . هاي مدني ارتقاء يافته استهاي سالمت و بهداشت، آموزش و برخورداري از آزادينظر شاخص
 در جهت كاهش مشكالت زنان بوده و تا چه اندازه هاي آگاهانهگذارير تا چه اندازه حاصل سياستاين تغيي

  . ملي استأسير تحوالت اجتماعي است كه در سطحي جهاني و ملي رخ داده، نكته در خور ت تحت تأثير
دهد كه اگر چه  نشان مي»ابعاد شكاف جنسيتي وميزان تحقق كاهش آن دربرنامه سوم توسعه« نتايج بررسي 

اراده مشخصي براي كاهش شكاف جنسيتي در قالب برخي موارد برنامه سوم محقق شده اما فرايند رخ داده 
بخش اشتغال،  زيرا در. بيش از آن كه محصول اين اراده باشد ناشي از روند كلي تغييرات جامعه بوده است

هاي برنامه سوم بينيتفاوت نتايج آن با پيش يافته وتفاوت زنان و مردان نه تنها كاهش نيافته بلكه افزايش هم 
  ). 26: 1386صادقي فسايي وكلهر، (زياد است
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