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  چكيده
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  مقدمه
اگرچـه  . توانـد در چـارچوب نظريـة روابـط قـدرت مطالعـه شـود        نگاه جنسيتي به مديريت مـي 

هـاي مختلـف وجـود دارد،     ان در فرهنـگ هاي زنان و مرد اي در نقش هاي درخور مالحظه تفاوت
. تر از مردان باشـند وجـود نـدارد    اي كه در آن زنان قدرتمند اي از جامعه شده هيچ مورد شناخته

هاي سياسي  كه فعاليت حالي اند، در جا با پرورش كودكان و ادارة خانه سروكار داشته زنان در همه
اي دنيـا مـردان مسـئوليت اساسـي بـراي      جـ  جا آشكارا مردانه اسـت و در هـيچ   و نظامي در همه

يافتـه بـه مشـاغل مـديريتي      تعداد زنـان ارتقـا    هاي اخير، در سال. ]16[ پرورش كودكان ندارند
در مقايسه بـا  . ]5[ افزايش يافته است، ولي آنان هنوز سهم اندكي از كل مشاغل مديريتي دارند

در حـال حاضـر در كشـور مـا      و هاي زنان، همچنان فاصلة درخور توجهي وجـود دارد  توانمندي
. اين موضوع فقط مختص ايران نيسـت . ]11[برابر مديران زن است  35شمار مديران مرد حدود 

ويـژه   هاي مديريتي، بـه  دهد كه در كشورهاي مختلف افزايش زنان در جايگاه ها نشان مي بررسي
ر پايـة آمارهـا در امريكـا،    براي نمونه، ب. در مقايسه با تعداد كل زنان شاغل، هنوز نامتعادل است

دهند و اين آمار در بيسـت سـال    ها را زنان تشكيل مي كمتر از شش درصد مديران عامل شركت
  .]15[ گذشته فقط يك درصد افزايش يافته است

  پيشينه و مباني نظري
هـا را رهبرانـه و    كـه حتـي اگـر زنـان نقـش      طـوري  آيد؛ به شمار مي رهبري مفهومي جنسيتي به

 كننـد  به پيش ببرند، اين گرايش عمومي وجود دارد كه رهبران مـرد بهتـر عمـل مـي    مسئوالنه 
منزلـة هـدف    هاي مهمي بين زنـان و مـردان بـه    دهد كه تفاوت نتيجة مطالعات نشان مي. ]19[

كه در قرن نـوزدهم عمـدة مـديران از جـنس مـرد       طوري به. شغلي در مورد مديريت وجود دارد
اي پس از جنگ جهاني دوم نقش زنان مراقبت از خـانواده و نقـش   ه اگرچه در سال .]18[ بودند

كنندة عمدة درآمد خانواده بود، تغييـرات در حيطـة آمـوزش و پـرورش و قـانون و       مردان فراهم
هاي بازرگاني ايجاد كرد و هنجارهاي  هايي را براي زنان در توسعة تخصص مقررات جديد فرصت
هـاي   هاي شاغل و متعاقب آن مشـاركت  افزايش زوج. يافت زمان با آن تغيير خانواده و جامعه هم

هاي زنـان در كارهـاي    تر نقش بيشتر پدران در مراقبت از فرزندان موجب پذيرش بيشتر و راحت
  .]27[ تجاري و اجتماعي شد
هايي كه براي زنان در عرصة دسـتيابي بـه قـدرت و مـديريت در سـطح       برخالف محدوديت

. كارهـاي متفـاوتي دارد   و عنـوان مـدير سـاز    ان در نهادهاي آموزشي بهدنيا وجود دارد، اشتغال آن
شـناختي و كنتـرل    هـايي در مـورد ظرفيـت    ها نگرانـي  هاي گذشته بعضي مدرسه اگرچه در دهه

تـر بيشـتر وارد مدرسـه شـدند و حتـي       كالس معلمان زن داشتند، زنان براي كارهاي تخصصـي 



  509   ...زنآموزشي  بازنمايي ماهيت قدرت در ميان مديران

مطالعـات در  . ]18[ بـراي نوجوانـان نشـان دادنـد     دهنـده  عنوان بهترين آمـوزش  آنان خود را به
مديران زن در مقايسـه بـا مـديران    . زمينة مديريت زنان در نهادهاي آموزشي درخور توجه است

ايگلـي  . ]8[ جويانـه دارنـد   ساالرانه و مشاركت مرد سطوحي باالتر از نشانگان سبك رهبري مردم
مـدارتر از مـردان    ر، اصـالحگراتر و رابطـه  تـ  جويانـه  تـر، مشـاركت   و جانسون زنان را دموكراتيـك 

برخي محققان بـه شناسـايي عوامـل موفقيـت زنـاني اقـدام كردنـد كـه         . ]22[ كنند معرفي مي
هـاي   ها از هفت عامل اصلي همچون ويژگـي  يافته. رهبري را در آموزش عالي تجربه كرده بودند

زنـان توانسـته    .شخصيتي، نگرش شخصي، نگرش جامعـه و عوامـل خـانوادگي حكايـت داشـت     
هاي مديريت و رهبري را در آمـوزش عـالي تـرويج دهنـد و موقعيـت خـود را بـه         بودند مهارت

  .]26[ عنوان يك مدير موفق تثبيت كنند
هاي آموزشي را، كه موجب افزايش كـارآيي   هاي مثبت زنان در سازمان ويژگي 1شيك شافت

كننـد، بيشـتر ارتبـاط     مراجعان صرف ميزنان وقت بيشتري را با : شمارد گونه برمي شود، اين مي
آمـوزان   كنند، بيشـتر مراقـب اختالفـات فـردي هسـتند، بيشـتر بـا معلمـان و دانـش          برقرار مي

كنند؛ دانش بيشـتري در مـورد    كنند و انگيزش بيشتري ايجاد مي نشين ارتباط برقرار مي حاشيه
هـاي   كننـد؛ روش  شتر كمك ميوارد نيز بي دهند و به معلمان تازه فنون تدريس از خود نشان مي

آموزان درگير  دهند؛ خود را بيشتر با كارمندان و دانش تري از خود نشان مي منشانه مشاركت آزاد
 .]3[ كنند كنند و بيشتر از مردان در تنهايي و در ميان جمع يكسان رفتار مي مي

هـاي   يتهـاي مـديريتي، مسـئول    موانع اجتماعي مهم موجود در دستيابي زنان بـه موقعيـت  
ها نشان داده است كـه بـين    يافته. خانوادگي، مالحظات و تفكرات قالبي آنان گزارش شده است

امـا    هاي مديريتي رابطة معناداري وجـود دارد،  سطح تحصيالت زنان و دستيابي آنان به موقعيت
  .]17[ ها كار دشوارتري پيش رو دارند زنان براي دستيابي و ماندگاري در اين موقعيت

رسـند   باالي مـديريت مـي   هاي رده دهد از داليلي كه زنان كمتري به پست ها نشان مي تهياف
ها و ايجاد فرصـت   نابرابري در پاداش. ]9[ هاي موجود در محل كار اشاره كرد توان به تبعيض مي

هـاي   ها، زنـان را از رسـيدن بـه مقـام     كارگيري دوستان قديمي در پست پيشرفت براي زنان و به
رسمي و  هاي غير ها، شبكه مشي تواند به صورت ساختارها، خط تبعيض مي. كند دور ميمديريتي 
شـوند تـا در سـازمان     ساالرند كه مانعي براي زنان مـي  قدر مرد هاي سازماني باشد كه آن فرهنگ

  .ارتقا يابند
هـاي زنـان در نهادهـاي     دهد كه ماهيت قـدرت و چـالش   بررسي پيشينه در ايران نشان مي

هـا در ايـن زمينـه آن اسـت كـه در نهادهـاي        فـرض  يكي از پـيش . مطالعه نشده استآموزشي 
. كننـد  هـاي مـديريتي دسـت پيـدا مـي      تر به پسـت  خصوص در مدارس، زنان راحت آموزشي، به

بنابراين، پژوهش حاضر به دنبال تحليل ماهيت قدرت زنان نهادهاي آموزشي جهت فهم عوامـل  

                                                        
1. Shakeshaft 
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بنيـاد،   ايـن اسـاس و بـا توجـه بـه راهبـرد پژوهشـي داده        بـر . هاسـت  مؤثر در ميزان قـدرت آن 
هستة اصلي ماهيت قـدرت زنـان در نهادهـاي آموزشـي     : هاي پژوهشي ذيل مطرح است پرسش

چيست؟ قدرت در ميان مديران زن چه بسترهايي دارد؟ چـه عـواملي قـدرت مـديران زن را در     
هاي قـدرت در   ن براي حل چالشدهد؟ مديران ز تأثير قرار مي هاي آموزشي تحت مدارس و نهاد

  نهادهاي آموزشي چه راهكارهايي دارند؟

  شناسي پژوهش روش
شناسي انتقادي را اتخاذ كرده اسـت، لـذا رويكـردي كيفـي بـراي       اين پژوهش پارادايمي معرفت

هـاي زيـاد و عميقـي دارد و     اليه مفهوم قدرت. گويي به سؤاالت پژوهشي به كار گرفته شد پاسخ
مختلفي از آن نـزد افـراد در جامعـه وجـود دارد كـه تـا حـدي بـا راهبـرد نظريـة           هاي  برداشت

چارچوب مفهومي يا نظري دربارة ماهيت قدرت در ميان مـديران  . قابل شناخت است 1بنياد داده
كرسول معتقد است كه پژوهشگر زماني از نظريـة  . يافت نشد شده آموزشي زن در جامعة مطالعه

يـا ديـدگاه    شـده  تواننـد مسـئلة پـژوهش    هاي موجـود نمـي   ند كه نظريهك بنياد استفاده مي داده
شـده،   هـاي گـردآوري   بنـابراين، برمبنـاي داده  . ]21[ كنندگان در تحقيق را تبيين كنند شركت

طرح اين . چارچوبي مفهومي براي بازنمايي موضوع قدرت در ميان مديران آموزشي زن ارائه شد
. اسـت  3گيـري  بنيـاد در حـال شـكل    و نظرية داده 2مند د نظامبنيا پژوهش، تركيبي از نظرية داده

بنياد و در سه مرحلة متوالي، با توجـه بـه    ند نظرية دادهم اساس طرح نظام ها بر روش تحليل داده
هـاي پژوهشـي    فرايند پـژوهش و طـرح پرسـش   . ، انجام شد6و انتخابي 5، محوري4كدگذاري باز

پژوهشگران ايدة خاصي دربـارة سـؤاالت   . ]21[ گيري بود بنياد در حال شكل اساس نظرية داده بر
رو، نخست با چند نفر از زنان مدير مصاحبه انجام شد تا بتوانند براسـاس   اين پژوهش نداشتند؛ از

هـاي رويكـرد    چنين وضـعيتي يكـي از ويژگـي   . هاي اصلي پژوهش بپردازد ها به طرح پرسش آن
بـه بيـان ديگـر، پژوهشـگر در     . ]21[ اگي اسـت كيفي در پژوهش است كه فرايندي عمدتاً زيگز

ها نسبت به طرح يا اصالح سؤاالت پژوهش و ساير عمليـات   مرحلة گردآوري و حتي تحليل داده
  .دكن ميداني اقدام مي

در . و در چنـد مرحلـه انتخـاب شــدند    7گيـري نظـري   اسـاس نمونـه   كننـدگان بـر   مشـاركت 
گيري نظريـة   ها را كه به صورت هدفمند به شكل هايي از داده گيري نظري، پژوهشگر گونه نمونه

                                                        
1. grounded theory  
2. systematic grounded theory  
3. emergent grounded theory  
4. open coding  
5. axial coding  
6. selective coding  

7. theoretical sampling  
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ها از افرادي باشـند   و در اين زمينه ممكن است بخشي از نمونه كند كنند انتخاب مي او كمك مي
منزلـة   در پـژوهش حاضـر، عـالوه بـر مـديران زن، بـه      ]. 21[كه به جامعة اصلي وابسته نباشند 

منزلـة   رد و معلمـان مـرد و زن بـه   كنندگان اصـلي، همسـران مـديران زن، مـديران مـ      مشاركت
اصلي انتخـاب مـديران زن، داشـتن     هاي يكي از مالك. كنندگان پژوهش انتخاب شدند مشاركت

همچنين، با همسران اين مديران، معلماني كـه  . تجربة بيش از پنج سال مديريت در مدارس بود
دليـل ايـن امـر آن    . دها فعاليت داشتند و مديران مرد از ساير مدارس مصاحبه شـ  در مدرسة آن

گيـري نظريـة    توانند در شكل گيري نظري، محقق بايد از منابع مختلف، كه مي است كه در نمونه
عنـوان   تجربـه بـه   بر اين اساس، مديران زن بـا . آوري كند ها كمك كنند، داده گرد مبتني بر داده

عنـوان گـروه سـوم     ن بهها و همسران مديران ز عنوان منبع دوم داده نمونة اصلي، مديران مرد به
ادامه پيـدا كـرد؛ يعنـي تـا      1گردآوري اطالعات تا مرحلة اشباع نظري. براي نمونه انتخاب شدند

جديـدي   ها محتواي تكراري دارد و اطالعات زماني كه پژوهشگر به اين نتيجه رسيد كه مصاحبه
رت صـوتي ضـبط   ها به صو نفر مصاحبه و همة مصاحبه 20مجموع، با  در. ]4[ دهد به دست نمي

 :دهد كنندگان در پژوهش را نشان مي مشخصات مشاركت 1جدول . شد
  

  كنندگان در پژوهش مشخصات مشاركت. 1جدول 
  نظر كلي در مورد مديريت زنان سوابق شغلي سطح تحصيالت شغل جنسيت  كد

زنان توانايي دارند به هر پستي برسند و   20  ارشد  زن  مدير  1
  .بايد خود را تقويت كنند

  .تبعيض نسبت زنان خيلي زياد است 5 ارشد زن معلم  2

توانايي زنان و مردان باهم فرق دارد و   15  دكتري  مرد  معلم  3
  .زن شاغل مانع پيشرفت همسرش است

توانايي براي زن و مرد در رسيدن به   25  كارداني  زن  مدير  4
  .مناصب باال تأثير زيادي ندارد

ر جامعه برابر است و زن و مرد د  20  كارشناسي  زن  مدير  5
 .تبعيضي وجود ندارد

فرهنگ نقش مهمي در بقاي ديد   12  كارشناسي  زن  مدير  6
 .كند جنسيتي ايفا مي

ها از ابتدا ديد جنسيتي ميان  خانواده  5  ارشد  زن  معلم  7
  .كنند دختر و پسر را تقويت مي

انگارة مثبتي از خود  زنان بايد خود  5  ارشد  مرد  معلم  8
  .و خود را باور كنند داشته باشند

  .هاي خود را ابراز كنند زنان بايد توانايي 20 ارشد مرد معلم  9

توانند  زنان به هر جايي كه بخواهند مي  23  كارشناسي  زن  مدير  10
  .برسند و محدوديتي وجود ندارد

                                                        
1. theoretical saturation  
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  نظر كلي در مورد مديريت زنان سوابق شغلي سطح تحصيالت شغل جنسيت  كد

زنان مسئوليت بيشتري نسبت به   17  كارشناسي  زن  مدير  11
  .تمردان دارند و اين مانع پيشرفت اس

مديريت زنان ضعيف است، چون خيلي   20  كارشناسي  مرد  معلم  12
  .رسمي و قانوني هستند

ترين مانع پيشرفت  موانع سياسي مهم  22  كارشناسي  زن  مدير  13
  .زنان است

همسر  14
داري مانع خانواده و وظايف خانه  -  كارشناسي  زن مدير

 .پيشرفت زنان نيست

كمتر شده و تفاوت  امروزه تبعيض  18  ارشد  زن  مدير  15
  .چنداني بين زن و مرد نيست

ساالري  ساالري، زن امروزه به جاي مرد  25  كارشناسي  مرد  مدير  16
  .حاكم است

نابرابري تا حدي وجود دارد، ولي   23  كارداني  مرد  مدير  17
  .شدت در حال كمرنگ شدن است به

 هايشان را باور زنان اول بايد توانايي  17  ارشد  مرد  معلم  18
  .ها را باور كنند كنند تا مردان آن

هيچ تفاوت و تبعيضي بين زنان و   18  كارشناسي  زن  مدير  19
  .مردان در جامعه وجود ندارد

تبعيض و محدوديت براي زنان مانع   5  دكتري  مرد  معلم  20
 .پيشرفت آنان است

  
بنيـاد   ظريـة داده باتوجه بـه چـارچوب ن  . بود 1ساختارمند  ها مصاحبة نيمه ابزار گردآوري داده

هـا و   زمينـه . 1: مند، سؤاالت اصلي مصاحبه در پـنج محـور بـه شـرح ذيـل مشـخص شـد        نظام
هسـتة اصـلي   . 3ها،  گر بر مديريت آن عوامل مؤثر و مداخله. 2بسترهاي مديريت آموزشي زنان، 

اي ها بر راهبردهاي آن. 5هاي مديريت زنان و  چالش. 4مسئلة قدرت در مديريت آموزشي زنان، 
 2هـا، سـؤاالت كنكاشـي    البته در طول مصاحبه، با توجه به وضعيت پاسخ. ها مقابله با اين چالش

هـاي مختلـف    تـر و مشـخص كـردن جنبـه     اين سؤاالت براي درك عميق. مرتبط هم مطرح شد
  .مسئلة تحقيق مورد نظر بود

. ها شروع شـد  واقع ضمن گردآوري داده مرحلة اول در: ها به شرح ذيل انجام شد تحليل داده
شونده و نگارش جزئياتي دربـارة او   هاي مربوط به هر مصاحبه هدف از اين كار درك اوليه از داده

اين جزئيات شامل تـم و جريـان اصـلي مصـاحبه در راسـتاي سـؤاالت پـژوهش و كيفيـت         . بود
حلة دوم، در مر. شود ها خوانده مي داده 3منزلة برداشت مقدماتي اين كار به. محتواي مصاحبه بود

                                                       
 

1. semi-structured interview  
2. probe questions  

3. initial interpretation  

كنندگان در پژوهش مشخصات مشاركت. 1جدول   
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كننده از فايل صوتي پياده شـد و بـا توجـه بـه      هاي مربوط به هر مشاركت پس از مصاحبه، داده
شده در مرحلة برداشت مقدماتي، براي كدگذاري و مراحل بعـدي سـازماندهي    جزئيات استخراج

شـده كـه    هاي انجـام  درصد از مصاحبه 50ها،  در مرحلة سوم، با پايان گرفتن كلية مصاحبه. شد
بهترين كيفيت در ارتباط با مسئلة تحقيق را داشـتند، بـراي كدگـذاري بـاز و محـوري انتخـاب       

. در ابتدا كدگذاري باز انجـام شـد  . بود 1بندي اوليه هدف از اين مرحله، تدوين نظام مقوله. شدند
نوعي كدگـذاري و بـراي هـر     هاي معنادار از يك جمله تا يك پاراگراف به ها به صورت قطعه متن
تقريبـاَ در سـه مصـاحبة    . كد استخراج شـد  69در اين مرحله، . عه يك كد يا نام انتخاب شدقط

در مرحلة بعدي، كدهاي بـاز  . اين، كدگذاري باز متوقف شد بنابر. دست نيامد آخر كد جديدي به
هـا، كـدهايي كـه محتـوا و      هـاي آن  ها و مشابهت در يك جدول نوشته شدند و با مقايسة تفاوت

. اين مرحله كدگذاري محوري بـود . بندي شدند  منزلة يك مقوله طبقه ني داشتند بهمعناي يكسا
هـاي   مقوله استخراج شد كه مبنـايي بـراي تحليـل سـاير مصـاحبه      16كد، تعداد  69از مجموع 

هـاي   هـاي ديگـري در داده   هدف اين بود كه مشخص شود آيا مقوله. بود) درصد 50(مانده  باقي
مقولة ديگر اضافه شـد كـه    5مانده،  درصد مصاحبة باقي 50مجموع، از  در مانده وجود دارد؟ باقي

هـاي   در مرحلـة آخـر، مقولـه   . منزلة مبنايي براي مراحل بعدي تحليل شـد  مقولة قبلي به 15با 
بندي و در قالب كدگذاري انتخـابي يـا گزينشـي     شده به پنج محور يا موضوع اصلي طبقه تدوين

ها  ها مبناي اصلي براي گزارش داده اين محورها و مقوله. تفاده شدندبراي تدوين نظرية نهايي اس
 .هاي پژوهش بودند و يافته

  ها يافته
سؤال اصلي پژوهش آن بود كه هستة اصلي قدرت در ميان مديران آموزشي زن چيست و چگونه 

ي ماهيت نشان داد كه هستة اصل ها گيرد؟ در اين راستا، يافته تأثير شرايط مختلف قرار مي تحت
. 1در اين زمينـه  . تبيين شده است 2قدرت در ميان مديران زن آموزشي با مفهوم تبعيض نهادي

قانوني، ساختار فرهنگي و ساختار ذهني،  ـ هاي ساختار سياسي ايدئولوژي مردساالر شامل مقوله
ـ  رفتيسازي شامل اميدواري مع توانمند. 3بسترهاي محلي شامل بسترهاي اداري و خانوادگي، . 2

گيري گفتمان برابرخواهي شامل برابري اقتصادي، سازماني و  شكل. 4رواني، راهبردهاي عملي و 
شدن زنان ساير موضوعات اصلي بودند كه به نوعي هريك در قالبي با هستة اصلي نظريه در  ديده

  .گيري آمده است چگونگي اين ارتباط در قسمت بحث و نتيجه. ارتباط بودند
. هـا شناسـايي شـد    منزلة هستة مركزي در تحليـل مصـاحبه   اين مقوله به :ديتبعيض نها. 1

بنيـاد، ارتبـاط بـا سـاير      شـناختي نظريـة داده   واقع، مفهومي است كه به لحـاظ سـاختار روش   در
                                                        

1. initial categorization system  
2. institutional discrimination  
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به قدرت  نداشتن ها معتقدند ريشة دسترسي ها نشان داد كه آن تحليل. كند را برقرار مي ها مقوله
هاي مختلف در مـتن جامعـه    ريتي در نوعي از تبعيض است كه به شكلهاي مدي واقعي در پست

هـاي   منزلـة يـك ايـدئولوژي در اليـه     واقع، چنـين وضـعيتي بـه    در. عليه زنان نهادينه شده است
شناسـي زنـان را فـراهم     اجتماعي ريشه دارد كه زمينة ظهور نـوعي از جامعـه   ـ مختلف فرهنگي

هم زنان و هم مـردان بـه وجـود تبعـيض عليـه زنـان در        ها، اساس نتايج مصاحبه بر. كرده است
جالب توجه بود كه مردان به وجود اين پديده در جامعه اشاره كردند، ولـي  . جامعه معتقد بودند
هرچنـد در  . كردنـد  سابقه، اين موضوع را ظـاهراَ انكـار مـي    خصوص مديران با تعدادي از زنان، به

اخودآگـاه در سخنانشـان بـه ايـن موضـوع اشـاره       قسمتي ديگر از مصاحبه به صـورت نهـان و ن  
ايـن پديـده از آغـاز تـاريخ تـاكنون در جوامـع        توان گفت كه در توجيه اين عمل مي. كردند مي

چنان كه زنان و مـردان چنـان بـا آن     آن. بشري وجود داشته و همچنان به قوت خود باقي است
اين مسئله باعث شـده كـه    .ه استاند كه گويي جزئي از طبيعت و يك قانون نانوشت انس گرفته

كه به صـورت ناخودآگـاهي    طوري خورد كنند؛ به حتي زنان خيلي عادي آن را بپذيرند و با آن بر
جمعي در ذهن افراد شكل گرفته و نهادينه شده است؛ چون اين زنـان بـا ايـن فرهنـگ بـزرگ      

نشـان را نيـز تربيـت    اند و با همين ذهنيت برتر بودن مرد و جنس دوم بـودن خـود، فرزندا   شده
  .يابد شود و تداوم مي نسل، از طريق خود زنان منتقل مي به كنند و اين فرهنگ، نسل مي

هايي است كه در  محور اول تبعيض. ها دو محور اصلي را نشان داد اساس داده تبعيض نهادي بر
محـور دوم در  . كنـد  هاي نابرابري را عليه زنـان ايجـاد مـي    فرهنگ و خانواده ريشه دارد و زمينه

كنند و تبعيض در محيط  هايي كه زنان در آن كار مي هاي كاري و اداري ريشه دارد؛ محيط محيط
ها نگاه كنيم، به  ها نشان داد كه اگر به مسئلة تبعيض در خانواده داده. شود كاري بر آنان اعمال مي

ها از همان بدو  تي خانوادهوق. اش را از ابتدا به خانواده نسبت داد گيري توان شكل صورت كامل مي
كنند و كامالَ متفاوت از  ها لحاظ مي اي را در برخورد با آن تولد فرزندان ديدهاي جنسيتي و كليشه

وجود  به) چه پسر و چه دختر(كم اين ديد در فرزند  كنند، كم ها با دو جنس برخورد مي همة جنبه
. اي در خـانواده داشـته باشـند    ايد جايگاه ويژهاند و ب آيد كه واقعاَ پسران توانمندتر از دختران مي

هـايش را ناديـده    شـود كـه توانـايي    اينجاست كه از همان بچگي طوري با دختران برخـورد مـي  
ايـن  . كنند عنوان جنس دوم قلمداد مي كنند و او را به گيرند، اعتماد به نفسش را سركوب مي مي

كم به صـورت يـك    ديد را داشته باشند، كم ها فراگير شود و همه اين ديد وقتي در همة خانواده
  :اي در اين زمينه گفت شونده مصاحبه. گيرد فرهنگ در جامعه شكل مي

هـاي خـود دارنـد، از قبـل تولـد بـر روي رشـد         ديدي كه پدر و مادر نسبت به بچه
اي بـزرگ شـدم كـه     مـن خـودم در خـانواده   . گـذار اسـت   جسمي و روحـي بچـه تـأثير   

پـدرم احتـرام خاصـي    . دير بود و در خانواده خيلـي ارزش داشـت  ساالري و مادرم م مادر
ام كـه شـايد بـه نحـوة      وقت آرزوي مرد بودن را نداشـته  من خودم هيچ. برايش قائل بود

  ).، زن5شوندة شمارة  مصاحبه( ام گردد كه اين حالت را احساس نكرده مي تربيت من بر
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قـد اسـت كـه خـانواده و تربيـت      ، كه يك مـرد بـود، معت  8شوندة شمارة  همچنين، مصاحبه
همة ايـن مـوارد   . تواند به تغيير فرهنگ و قانون منجر شود گذار است كه حتي مي چنان تأثير آن

شود هيچ ديـد جنسـيتي نـدارد و در     اي كه تازه متولد مي گردد و بچه به تربيت خانوادگي برمي
سـپس مدرسـه و   . رين عامـل اسـت  ت خانواده مهم. كنند خانواده و جامعه اين ديد را به او القا مي

توان گفت  اند و نمي كه همه باهم تأثيرگذارند و درهم تنيده... جامعه و فرهنگ و قوانين حاكم و
تواند دوام بياورد، چون هيچ  وقتي اين موارد درست شود، قانون هم زياد نمي. كدامشان مؤثرترند

مجمـوع،   در. شـود  ه اجبار عوض مـي كند و قانون هم بعد از مدتي ب نظامي ضد خود را قبول نمي
سـوگيري نسـبت بـه    : هاي خانوادگي و فرهنگي شامل موارد ذيـل بـود   هاي مهم تبعيض مصداق
ها در خانواده، مسئوليت مضاعف زنان در خـانواده ماننـد    هاي دخترها و زن هاي و قابليت توانايي

ـ  تـر بـه  ها و در نظر گـرفتن دخ  رسيدن به امور داخلي خانه و مواظبت از بچه ة نمـاد آبـروي   منزل
  .هاي اجتماعي بر او اجتماعي خانواده و به اين ترتيب تحميل محدوديت

نشـان داد كـه تبعـيض در نظـام اداري هـم بـه نـوعي در ذهنيـت          هـا  از طـرف ديگـر، داده  
كننـدگان معتقـد بودنـد كـه در بيشـتر ادارات       مشـاركت . شوندگان نهادينـه شـده بـود    مصاحبه

هـاي   خصـوص در پسـت   دان تعلق دارد، تا جايي كه اصالَ توانايي زنان را، بـه هاي باال به مر پست
آنان فقـط  . هاي باال حس مالكيت دارند مهم، باور ندارند و حتي در بسياري موارد نسبت به پست

بـه عنـوان نمونـه،    . مديريت خودشان را قبول دارند؛ هم در محيط خانواده و هـم محـيط كـاري   
  :كه يك مرد بود، معتقد است، 3شوندة شمارة  مصاحبه

ساالري حاكم است، آرامـش بيشـتر، نظـم بيشـتر و      هايي كه مرد به نظرم در خانواده
  .شنوي بيشتري وجود دارد حرف

گردد كه مـردان بـا توانـايي زنـان آشـنايي ندارنـد و        مي البته اين موضوع تا حدودي هم به اين بر
  :معتقد است 5شوندة شمارة  مصاحبه. مديريتي باشند هاي دار پست توانند عهده معتقدند كه زنان نمي

عنوان يـك زن مسـئول باشـم،     اوايل كار، همكاران مرد من برايشان سخت بود كه من به
هـا و برخوردهـا    رسيدند كـه توانـايي   وقتي به اين نتيجه مي. كرد كم ديدشان فرق مي ولي كم

كنـد، در   رجوعي به مـن مراجعـه مـي    ابوقتي ارب. فرقي ندارد، كه البته اين كامالَ طبيعي بود
  .شود كرد كه چرا مسئول يك خانم است، ولي به مرور عادي مي درجة اول تعجب مي

سـاالري يكـي از شـرايط و     ها نشان داد كـه مـرد   تحليل مصاحبه :ايدئولوژي مردساالري. 2
ي آموزشـي  هـا  هاي اصلي براي تبعيض عليه زنان در مناصب مديريتي و از جمله در نهـاد  زمينه
بر اين . پذيري خاص زنان بود ها، جامعه اساس مصاحبه ساالري بر هاي قوي مرد يكي از نشانه. است

منزلـة يـك    هاي خاصي در مورد زنان در جامعه وجـود دارد و بـه   اساس، رفتارها، باورها و نگرش
منزلـة يـك    هحتي در نهادي مانند خانواده ب. شود هاي مختلف اجتماعي تأكيد مي پديده در نهاد

از مردها » تر ضعيف«مجموع  گيرد كه زنان در ها مورد نظر قرار مي ركن تربيتي و فرهنگي خانواده
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پذيري  كيفيت و كميت اين جامعه. هاي خاصي دارند ها و جايگاه اين وظايف، نقش هستند و بنابر
اي  منزلة مسـئله  به )بودن زنان بودن مردان و ضعيف ساالر(اي  اي است كه به چنين پديده به گونه

شود و به همين دليـل نيـز، در بسـياري از مـوارد كسـي در پـي تغييـر آن         طبيعي نگاه نمي غير
  :دارد كه يك مرد است، بيان مي 14شوندة شمارة  در اين ارتباط، مصاحبه. آيد نمي بر

كه زنان نيـز   طوري جا وجود دارد؛ به ساالري حاكم است و در همه بله صد درصد مرد
انـد و در   كه زنان خـود ايـن فرهنـگ را قبـول كـرده      طوري به. اند اني عليه خود شدهمرد

  .دهند ساالرانه را رواج مي هاي مرد بسياري موارد خودشان سنت
كـه در ايـن    طـوري  بـه . هاي اين ساختار ايدئولوژيك بود چارچوب غيرمنعطف از ديگر ويژگي

باشـند و عوامـل زيـادي در خـانواده، عـرف،      توانند پيشرفت داشـته   ايدئولوژي زنان تا حدي مي
در . دهند كه زنان بيشتر از يك حـد خـاص پيشـرفت داشـته باشـند      فرهنگ و قانون اجازه نمي

 14شوندة شمارة  در اين مورد نيز، مصاحبه. كنند بسياري از موارد، خود زنان آن را احساس نمي
  :معتقد است) مرد داراي همسر شاغل(

ز قديم در ذهن همة ما رسوخ كرده اسـت، اجـازة پيشـرفت    ها و فرهنگي كه ا سنت
مانع اجتمـاعي خـود جامعـه و    . دو مانع فردي و اجتماعي دارد. دهد زياد به زنان را نمي

هـا   گردد كه زن با آن مي تك افرادي بر هايش است و مانع فردي به تك ها و فرهنگ سنت
البتـه ممكـن اسـت    . نوادة شوهراز پدر و مادر و شوهر گرفته تا حتي خا. كند زندگي مي

برايشـان   شـرايط طور عام اين  ندرت هم پيش بيايد كه زنان پيشرفت كنند، ولي به كه به
  .حاكم است
هـا نشـان داد كـه     هـا، داده  پذيري خاص زنان و باورهاي جنستي در مورد آن عالوه بر جامعه

شدن مردساالري در  د نهادينهقانوني را يكي ديگر از ابعا ـ كنندگان، ساختارهاي سياسي مشاركت
  :گويد آميز مي در مورد قوانين تبعيض 6شوندة زن شمارة  مصاحبه. دانند جامعه مي

چـون همـة   . انـد  ها ايـن فرهنـگ را درسـت كـرده     به نظر من در سطح جامعه قانون
دهـد و مـا    حداقل در ظاهر اين را نشـان مـي  . ساالرانه است و به نفع مردان ها مرد قانون
  .براي مثال حضانت بچه بعد از طالق. ها نداريم يچ احساس خوبي به اين قانونزنان ه

كنندگان، يكي ديگـر از مـوارد مهـم در تبيـين مسـئلة       از نظر مشاركت :بسترهاي محلي. 3
بـر ايـن اسـاس،    . هاست قدرت زنان، بسترهاي خاص محلي و مشخص در محل زندگي و كار آن

منزلـة هسـتة اصـلي     بـه (مسئلة تبعيض نهادي در زنـان را  توانست  اين بسترها به دو صورت مي
كه زنان ) شغلي(هاي خانوادگي و اداري  در محيط. تأثير قرار دهد تحت) كنندة قدرت زنان تبيين

توانسـتند بـا مسـئلة تبعـيض نهـادي       ها بيشتر و بهتر مي بسترهاي خوب و مناسبي داشتند، آن
، كـه يـك زن   5شـوندة شـمارة    مصاحبه. مل كنندسازي خود ع برخورد كنند و در جهت توانمند
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  نظر كلي در مورد مديريت زنان سوابق شغلي سطح تحصيالت شغل جنسيت  كد

زنان مسئوليت بيشتري نسبت به   17  كارشناسي  زن  مدير  11
  .تمردان دارند و اين مانع پيشرفت اس

مديريت زنان ضعيف است، چون خيلي   20  كارشناسي  مرد  معلم  12
  .رسمي و قانوني هستند

ترين مانع پيشرفت  موانع سياسي مهم  22  كارشناسي  زن  مدير  13
  .زنان است

همسر  14
داري مانع خانواده و وظايف خانه  -  كارشناسي  زن مدير

 .پيشرفت زنان نيست

كمتر شده و تفاوت  امروزه تبعيض  18  ارشد  زن  مدير  15
  .چنداني بين زن و مرد نيست

ساالري  ساالري، زن امروزه به جاي مرد  25  كارشناسي  مرد  مدير  16
  .حاكم است

نابرابري تا حدي وجود دارد، ولي   23  كارداني  مرد  مدير  17
  .شدت در حال كمرنگ شدن است به

 هايشان را باور زنان اول بايد توانايي  17  ارشد  مرد  معلم  18
  .ها را باور كنند كنند تا مردان آن

هيچ تفاوت و تبعيضي بين زنان و   18  كارشناسي  زن  مدير  19
  .مردان در جامعه وجود ندارد

تبعيض و محدوديت براي زنان مانع   5  دكتري  مرد  معلم  20
 .پيشرفت آنان است

  
بنيـاد   ظريـة داده باتوجه بـه چـارچوب ن  . بود 1ساختارمند  ها مصاحبة نيمه ابزار گردآوري داده

هـا و   زمينـه . 1: مند، سؤاالت اصلي مصاحبه در پـنج محـور بـه شـرح ذيـل مشـخص شـد        نظام
هسـتة اصـلي   . 3ها،  گر بر مديريت آن عوامل مؤثر و مداخله. 2بسترهاي مديريت آموزشي زنان، 

اي ها بر راهبردهاي آن. 5هاي مديريت زنان و  چالش. 4مسئلة قدرت در مديريت آموزشي زنان، 
 2هـا، سـؤاالت كنكاشـي    البته در طول مصاحبه، با توجه به وضعيت پاسخ. ها مقابله با اين چالش

هـاي مختلـف    تـر و مشـخص كـردن جنبـه     اين سؤاالت براي درك عميق. مرتبط هم مطرح شد
  .مسئلة تحقيق مورد نظر بود

. ها شروع شـد  واقع ضمن گردآوري داده مرحلة اول در: ها به شرح ذيل انجام شد تحليل داده
شونده و نگارش جزئياتي دربـارة او   هاي مربوط به هر مصاحبه هدف از اين كار درك اوليه از داده

اين جزئيات شامل تـم و جريـان اصـلي مصـاحبه در راسـتاي سـؤاالت پـژوهش و كيفيـت         . بود
حلة دوم، در مر. شود ها خوانده مي داده 3منزلة برداشت مقدماتي اين كار به. محتواي مصاحبه بود

                                                       
 

1. semi-structured interview  
2. probe questions  

3. initial interpretation  

 كنندگان در پژوهش مشخصات مشاركت. 1جدول  ةادام
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سازيم، نـه چيـزي    سخت نگيرد، چون زندگي همان چيزي است كه ما در ذهن خود مي
براي رسيدن به هر چيزي بايد وسايل و مواد آن در اختيار باشـد، تـا بـه آن    . فراتر از آن

ه مـواد و وسـايل را   برسي و چه بهتر كه جامعه و فرهنگ را بهانه نكنم و سعي كنـيم كـ  
  .ها و موانع هاي خود برسيم، بدون فكر كردن به محدوديت آل فراهم آوريم، تا به ايده

  :بر اين باور بود 13شوندة شمارة  همچنين، مصاحبه
كـنم چـون آن را يـك     تبعيض هميشه وجود داشته است، ولي من به آن فكـر نمـي  

زن در امـور اجتمـاعي نـاتوان     عنـوان يـك   دانم كه نشان دهد من به حقيقت مطلق نمي
هاي من با مردان نشان ضعف مـن   من با اميد و تالش نشان خواهم داد كه تفاوت. باشم

  .نيست، بلكه فقط يك تفاوت است
رواني براي مقابله با تبعيض عليـه زنـان در رسـيدن بـه      ـ بيني و اميد معرفتي در كنار خوش

هاي موجود اقدامات عملي هـم   ه شرايط و فرصتها نشان داد كه زنان با توجه ب قدرت، مصاحبه
هـا   هاي مديريتي بود كه آن چنين اقداماتي مستلزم استفادة درست و قدرتمند از موقعيت. دارند

جـا   ها بايد عمالً نشان دهند هـر  واقع، زنان باور داشتند كه آن در. در جامعه به دست آورده بودند
شـوندة   مصـاحبه . كننـد  هـاي خـود را ثابـت مـي     اناييفرصت برابر براي مديريت داشته باشند، تو

  :كند در اين زمينه اشاره مي 1شمارة 
تر از آقايان كـارم را انجـام دهـم، تـا مـديريت       كردم خيلي بهتر و با قدرت سعي مي

بانوان زير سؤال نرود، چون اين وظيفة واقعاً سنگيني بود و اگر مدير زني توانايي داشـته  
شود به  ا حفظ كند و شايستگي خود را نشان دهد، قطعاً باعث ميباشد كه جايگاه خود ر

زنان اعتماد شود و زنان ديگر به دنبال او بيايند و اگر غيـر از ايـن باشـد، ممكـن اسـت      
بـه  . هايي كه حتي ممكن است از وي خيلي تواناتر هم باشـند از بـين بـرود    شانس خانم

  .شود سد خيلي حساس مير همين دليل وضعيت يك زن وقتي به مقام مدير مي
در محيط مدرسه، كه معلمان مرد با زنان همكار بودند، زنان سعي كردند نشان دهند زنان و 

توانند در يك محيط مشترك كارايي بيشتري داشته باشـند و بـر ايـن اسـاس حـذف       مردان مي
. شـود مـدت مـانع توسـعة جامعـه      توانـد در دراز  كردن زنان از عرصة قدرت و امور اجتماعي مي

  :معتقد است 15شوندة شمارة  مصاحبه
در دبيرستان دخترانه چيزي كه خيلي مشهود اسـت، ايـن اسـت كـه دبيـران مـرد       

واقعيتي است كـه  . كنم طبيعي به آن نگاه نمي عنوان يك پديدة غير ترند و من به محبوب
هـاي اداري،   حتي در محـيط . هاي مختلط پيشرفت براي دو جنس بيشتر است در محيط

ها و مسائل اخالقي، در صورت مختلط بودن پيشـرفت آن قسـمت    شرط رعايت حريم به
  .بيشتر است

هـاي زنـان در قالـب     هـا نشـان داد كـه تـالش     تحليـل : گيري گفتمان برابرخواهي شكل. 5
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خـواهي در رسـيدن بـه     اميدواري معرفتي و راهبردهاي عملي سبب شده است كه گفتمان برابـر 
اسـاس نظـر    بر. هاي اداري شكل بگيرد خصوص محيط در جامعه و بهقدرت و رفع تبعيض نهادي 

شدن صـداي   كنندگان، چنين گفتماني در سه محور برابري اقتصادي، سازماني و شنيده مشاركت
كننـدگان   در زمينة اقتصـادي، مشـاركت  . هاي مهم خود را نشان داده است گيري زنان در تصميم

از نظر اقتصادي به كسي وابسته نيستند، نسبت به ساير  ند وا معتقدند زناني كه در جامعه شاغل
ها برخي زنان نوعي احسـاس   اگرچه در بيشتر مجالس و رابطه. نفس بيشتري دارند به زنان اعتماد

، )كه ناشي از همان ناخودآگـاه جمعـي اسـت   (بيني نسبت به جنس مرد دارند  حقارت و خودكم
  :در اين زمينه گفت 7كنندة شمارة  مشاركت. تمراتب نزد زنان شاغل كمتر اس اين احساس به

. زنان بايد به لحاظ اقتصادي به جايگاه جديـدي برسـند كـه در آن وابسـته نباشـند     
كند، حس استقالل است و اينكه از  عنوان زني كه در بيرون كار مي نخستين حس من به

ـ  . كنم نظر مالي به كسي محتاج نيستم و نيازهايم را خودم تأمين مي ه نظـر مـن   چـون ب
تـر از بقيـة زنـان اسـت و مـن خـودم خيلـي         كسي كه شاغل است از همه نظر مسـتقل 

  .خوشحالم كه در جامعة االن فردي شاغل هستم
  :، كه يك مرد بود، در اين مورد معتقد است8شوندة شمارة  همچنين مصاحبه

 شـود و وقتـي   ترين منابع قدرت براي زنان محسوب مي منابع اقتصادي يكي از بزرگ
زنان يك شغل رسمي دارند كه مورد پذيرش جامعه است، قطعاً با ايـن شـغل احسـاس    

  .كنند قدرتمندي مي
كنندگان معتقـد بودنـد كـه در محـيط شـغلي و اداري، زنـان بايـد         از طرف ديگر، مشاركت

گيرهاي بايد زنان مشـاركت داده   در تصميم. هاي برابر براي رشد و پيشرفت داشته باشند فرصت
زنان بايـد در  . منزلة ابزاري در محيط كار از زنان استفاده شود گونه نباشد كه فقط به اينشوند و 

  .ها در جامعه و محيط كار شنيده شود گيري سهيم باشند و صداي آن قدرت تصميم

  گيري بحث و نتيجه
هـا   داده. هدف اصلي اين پژوهش بازنمايي و فهم ماهيت قدرت در ميان مديران آموزشي زن بود

كنندگان ماهيت اصلي قدرت بـراي مـديران زن از طريـق مفهـوم      شان داد كه از نظر مشاركتن
تبعيض نهادي در اين پژوهش ناشي از باورهاي نابرابر دربارة زنان . شود تبعيض نهادي تبيين مي

كننـدگان   بر اين اساس، مشاركت. بود كه ريشه در فرهنگ و سياست در طول تاريخ داشته است
كـه   طـوري  هاي گوناگون نهادينه شـد؛ بـه   د كه تبعيض عليه زنان در جامعه به شكلمعتقد بودن

هاي بيشـتري بـراي كسـب قـدرت و      همه بر اين باورند كه مردان در عرصة اجتماع بايد فرصت
در ايـن زمينـه، ايـدئولوژي مردسـاالر، بسـترهاي محلـي،       . هاي مهم داشته باشـند  گيري تصميم
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ري گفتمان برابرخواهي موضوعات اصلي ديگـر بودنـد كـه از مـتن     گي توانمندسازي زنان و شكل
شـده بـين ايـن موضـوعات چـارچوب نظـري در        اساس رابطة مشاهده بر. ها استخراج شدند داده

ايـدئولوژي  . منزلة هستة اصـلي نظريـه بـوده اسـت     تبعيض نهادي به. شود پيشنهاد مي 1نمودار 
دن اين تبعيض بوده است و در سه قالـب سـاختار   وجود آم مردساالري زمينه و دليل اصلي در به

و ساختار ) خانواده، عرف و هنجار(، ساختار فرهنگي )ها دولت، قوانين و سازمان(ـ قانوني  سياسي
توان گفت كـه   در اين چارچوب، مي. در جامعه تقويت شده است) باورها و نگرش به خود(ذهني 

اي و  در كنار اين عامـل، بسـترهاي زمينـه   . كند يايدئولوژي مردساالر نقش متغير علّي را بازي م
توانند كيفيـت و كميـت تبعـيض نهـادي را تعـديل       محلي كه نقش متغير ميانجي را دارند و مي

، زنـان بـا   )مثالً جايي كه خانواده از اشتغال زنان حمايت كرده اسـت (در بسترهاي مثبت . كنند
ند و انگيـزة بيشـتري بـراي رسـيدن بـه      كن توان بيشتري در مقابل تبعيض نهادي ايستادگي مي

در بسترهاي ضعيف و بازدارنده، زنـان انگيـزه و تـوان    . قدرت و مشاركت در امور اجتماعي دارند
  .اند كمتري را براي رسيدن به قدرت در جامعه از خود نشان داده

  

  كنندة ماهيت قدرت در ميان مديران آموزشي زن چارچوب نظري تبيين. 1نمودار 
  

كردن نقـش تبعـيض نهـادي در جامعـه بـا       ديگر، مديران آموزشي زن براي كمرنگ از طرف
هـاي خـود را تقويـت     اند كه توانايي استفاده از اميدواري معرفتي و راهكارهاي عملي سعي كرده

ها، از قدرت خود استفادة الزم را ببرند و جايگاه خود را  كنند و با استفاده از فرصت مديريتي آن

تبعيض 
 نهادي

ايدئولوژي  شرايط علي
  مردساالري

اجتماعي و هاي  تبعيض
هاي  تبعيض خانوادگي،

 محيط اداري و كاري

  بسترهاي محلي
خانوادگي و هاي  مسئوليت

 ط بومي محل زندگييشرا

  ها و راهكارها استراتژي
ار معرفتي اميدو: توانمندسازي

 و راهبردهاي عملي

گيري  شكل پيامد
گفتمان و باور 

  خواهي برابر
استقالل شغلي و 
اقتصادي برابري 

سازماني اهميت ديده 
 زنان در جامعهشدن 
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گيري گفتمان  پيامد چنين راهكاري، شكل. اي تقويت كنند صوصاً در نظام مدرسهدر جامعه و خ
هـاي   چه واقعيـت  بر اين اساس، اگر. خواهي زنان و مردان در دستيابي به قدرت بوده است برابري

ويژه دسترسي  دهد كه زنان مدير هنوز شرايط كافي براي استفاده از قدرت و به مدرسه نشان مي
ها به دنبال شـنيده شـدن    ي مديريتي را ندارند، در حيطة نظري و گفتماني، آنهاي باال به پست

  .اند صدايشان در فضاي عمومي مدرسه و نظام آموزشي بوده
هاي اين مطالعه  اساس داده اگرچه هدف اصلي اين تحقيق رسيدن به يك چارچوب نظري بر

ه نتايج يك تحقيق بيـانگر آن بـود   براي نمون. بود، با نتايج برخي تحقيقات به نوعي همخوان بود
ايـن   ].2، ص10[ هاي مديريتي دارد كه فرهنگ بيشترين تأثير را بر عدم دستيابي زنان به پست

ساالري از موانع مهم بيرونـي هسـتند كـه بـر      يافته گوياي آن است كه فرهنگ و ايدئولوژي مرد
رت مردان نسبت به زنان در جوامع اگرچه ميزان قد. گذارد زنان در محيط كار اثر مي نيافتن ارتقا

هـاي اجتمـاعي، مـردان بـه واسـطة باورهـاي جنسـيتي         مختلف متفاوت است، در بيشتر زمينـه 
ايـن  . ]1[ موجود، سهم بيشتري از مزايـاي اجتمـاعي همچـون قـدرت، ثـروت و احتـرام دارنـد       

ن در هاي جنسيتي، يكي از عوامل اساسـي اسـت كـه مـانع حضـور زنـا       باورهاي مربوط به نقش
شـود و حتـي خـود آنـان      اساس اين باورها، نقش دست دوم زنـان تـرويج مـي    بر. شود جامعه مي
بـاور و فرهنـگ   . دار شـوند  شوند كه نبايد وظايف اصـلي و اوليـه را در جامعـه عهـده     متقاعد مي

برخي از وظايف سنتي خاص قادرنـد   دادن عمومي از ديرباز اين بوده است كه زنان فقط به انجام
كه باورهايي از اين دست همة اعتماد  چنان. امور ديگرند دادن هاي الزم براي انجام قد تواناييو فا

در تحقيق حاضر نيز، عامـل فرهنـگ بيشـترين    . ]14[ برد هاي خود از بين مي زنان را به توانايي
طـة  هاي مديريتي و باالخص استفادة واقعي از قدرت در حي نيافتن زنان به پست تأثير را بر دست
  .آموزش داشت

. هـاي موجـود در زمينـة توانمندسـازي زنـان همخـواني دارد       اين تحقيق همچنين با نظريه
اند كه تبعيض نهادي يكي از موانع اصلي براي دستيابي  كنندگان در تحقيق اشاره كرده مشاركت

ي مردان هاي موج اول، بر اين باور بود كه استيال از فمنيست ،1گيلمن. ها به قدرت بوده است آن
بر . ]6[ بر زنان امري طبيعي نيست، بلكه انحرافي از مسير طبيعي تحول جوامع بشري بوده است

تواننـد در   هاي فمنيستي بر اين باورند كه زنان با توانمندكردن خودشـان مـي   اين اساس، نهضت
ب نقش داشته باشند، كه برخـورداري از حمايـت و اقـدامات بيرونـي مناسـ     ها  تغيير اين فرهنگ

توانند  همچنين، مراكز توسعه مي. سازي مؤثر باشد تواند در پيشبرد و تقويت اين فرايند توانمند مي
هايي كـه بـا    توانند با حمايت از سازمان اين مراكز مي. گر اين فرايند باشند تحت شرايطي تسهيل

هـايي بـا    گو بين منابع قدرت و سـازمان  و ارتقاي مشاركت زنان در نظام سياسي و گسترش گفت
سازي زنان  پردازند، به پيشبرد روند توانمند سازي زنان به عوامل سلطه بر زنان مي اهداف توانمند

                                                        
1. Gilman 
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هاي مهمي است كه بيانگر سطح حضور زنان در  شاخص توانمندسازي زنان از. ]13[ كمك كنند
ان ميز. ]12[ شود هاي مديريتي محاسبه مي حسب درصد حضور زنان در منصب جامعه است و بر

توانمنـدي،  . ]24[ سازي زنـان اسـت   هاي توانمند گيري زنان در خانواده از شاخص قدرت تصميم
هاي مختلف زندگي است كه قبالَ از آن  گيري افراد در موقعيت هاي تصميم گسترة توانايي و فرصت

وانمندي كنند، زيرا ت البته زنان خود نقش مهمي در اين روند توانمندسازي ايفا مي .اند محروم بوده
ريزي باال  توان آن را در قالب برنامه يابد و نمي در اساس فرايندي است كه از پايين به باال تحقق مي

توانند مدعي توانمندسازي زنـان   اين بدان معناست كه مؤسسات توسعه نمي. به پايين شكل داد
  .]13[ شوند و زنان خود بايد براي آن اقدام كنند
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