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:چکیده
.  اندتاریخ علم هرگز جایگاهی برابر با مردان نیافتهزنان در طول 

دهد ي تاریخ مشارکت و نقش زنان در علم در ایران و غرب نشان میمطالعه
هاي پایانی قرن نوزدهم که تمایز چندانی میان جایگاه زنان در علم تا دهه

ش ي هر دو، آموزدر تاریخچه.  میان زنان ایرانی و اروپایی وجود نداشته است
هاي اخالقی پیشامدرن زنانه هاي خانگی و فضیلتزنان با توجه به نقش

تنها در اوایل قرن بیستم است که آموزش آکادمیک .  گرفته استصورت می
در دوران معاصر نیز، جایگاه زنان چه .  گیردزنان در اروپا از ایران پیشی می

ت به مردان قرار تري نسبدر اروپا و چه در ایران همچنان در مقام فرودست
دهد ورود زنان به دانشگاه، چه در ي تحقیق نشان میبررسی پیشینه.  دارد

ي کارشناسی ارشد و مقاطع پایین و چه در مقاطع باالي تحصیل مانند دوره
ریزش زنان در نردبان ترقی و .  دکتري در ایران، تفاوت چندانی با اروپا ندارد

ایران و چه در غرب بسیار بیش از چه درهاي علمی،رسیدن به موفقیت
مردان است؛ اما تفاوت محسوسی در کمیت ریزش و قرارگیري آنان در 

مانند عضویت هیأت علمی، عضویت در نهادهاي علمی و (هاي علمی موقعیت
هاي نظریه.  شودهاي مدیریتی مشاهده میو جایگاه) بنیادهاي نخبگان

و ممانعت بیرونی در تبیین جایگاه شناختی به دو عامل مشارکت زنان جامعه
رسد که از بین بردن شکاف جنسیتی در به نظر می.  اندزنان در علم پرداخته

هاي مبتنی بر هاي علمی، به بهترین نحو با استفاده از نظریهپرکردن جایگاه
گرایانه در نهادهاي علمی و آموزشی هاي برابريممانعت و اعمال سیاست

.پذیر استامکان
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مسألهیانبمقدمه و 
هاي فرودسـت اجتمـاعی قـرار گرفتـه و در فراگردهـاي           در جایگاه  زنان در طول تاریخ   

بداهت این فرودستی چنان است که       .اندتري نسبت به مردان داشته    رنگعمومی حضور کم  
؛ اورتنر،  7: 1385زمردي،  (گفته شده است پدرساالري ویژگی تمام جوامع بشري است          گاه  

علمــی در هــايدر فعالیــتزنــان ســبب دوري آنــان از مــشارکت1جنــسیت).37: 1385
خصوصی همواره سبب شـده اسـت   ـ  دوانگاري سنتی عمومی. شده استهاي متماديسده

بـا   .تري در مقایسه با مردان داشته باشـند       لهاي عمومی، موقعیت متزلز   که زنان در جایگاه   
ي معلمـی و آمـوزش بـه کودکـان          دهد که پیـشه   توضیح می  ،)2003(2این وجود، تامبوکو  

.ي عمومی و خصوصی تصویر شـده اسـت  همواره به عنوان جایگاهی میانی در بین دو حوزه        
رهنـگ اشـاره   ي طبیعـت و ف بـه جایگـاه میـانجی زن در رابطـه       نیـز    ،)1385(اورتنرشري  

بـارزترین  که کندي زن در تلفیق و تبدیل طبیعت و فرهنگ اشاره می     وظیفه او به .کندمی
چـه  رو اگـر  از ایـن   .تنقـش او در تربیـت کودکـان اسـ          ،جایگاه بینـابینی زن    ایني  نشانه

آموزگاري، عملی شایسته و مناسب زنان شناخته شده است، ولی این نقش بـه آمـوزش در                 
هـاي  تصویر زن امروز در مقام معلم قرابت نزدیکی با ویژگی         . شودی محدود می  دوران کودک 

حـالی کـه تـصویر زن در        ؛ در )138: 2003تامبوکو،  (طبیعی و ذاتی او به عنوان مادر دارد         
درصـد ورود    چـه در اکثر کشورهاي جهان، اگـر      .بهره است ، از این ویژگی بی    استادي مقام

امـا  ،  اسـت مـردان بـوده      برابر و در برخی مقاطع بیش از      اخیر   هايزنان به دانشگاه در سال    
به مراتب کمتـر     اجرایی و مدیریتی هنوز   هاي  جایگاهي علمی و در     باال مراتبتعداد زنان در    
.از مردان است

ي مطالعـاتی مربـوط بـه موضـوع         با بررسی پیشنه   ،)ب1387(زاده و همکاران    جانعلی
ي اول دسـته -1: نماینـد ته از ایـن مطالعـات اشـاره مـی    بـه دو دسـ  » جایگاه زنان در علم  «

مطالعاتی هستند که به بررسی وضعیت مشارکت زنان در نظام آمـوزش عـالی و پیامـدهاي                 
مطالعـات انـدکی کـه بـر بررسـی سـهم نـابرابر و        -2اند و رهنگی آن پرداختهـ ف اجتماعی

زاده و همکـاران    جـانعلی  .انـد آمیز موقعیت زنان در نهاد علم متمرکز شـده        وضعیت تبعیض 
تر است در حالی    ي نخست در مطالعات ایرانی برجسته     اند که دسته  اشاره کرده  ،)ب1387(

از ادبیـات را بـه خـود        کـوچکی   آمیـز زنـان بخـش       که مطالعات مبتنی بر وضعیت تبعـیض      
بـه   نماید با نگـاهی   ي حاضر با اتخاذ رویکردي تاریخی، تالش می       مطالعه. انداختصاص داده 

ي زن ي این دو، تصویري از چهـره ي حضور زنان در علم در ایران و غرب و مقایسه  تاریخچه
دانشگاهی به تصویر کشد و با تلخـیص و تلفیـق مطالعـات    ـ  مسلمان ایرانی در نظام علمی

1 gender
2 Tamboukou
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ي جایگاه و نقش زنان ایرانـی       اندازي کلی از مطالعات انجام شده در زمینه       انجام شده، چشم  
ي یک نگـاه کلـی در مـورد    مان این است که ضمن ارائههدف.علم را ارائه دهد مسلمان در   

.ارتباط میان مفهوم جنسیت و تولید دانش، به نقش زنان در تاریخ تولید دانش نیز بپردازیم      
:هاي زیر پاسخ خواهیم گفتدر این راستا به پرسش

است؟هاي علمی بودهگیري نحلهثیرگذاري در شکلأآیا جنسیت عامل ت-
هاي علمی چه بوده است؟گیري جریاننقش زنان مسلمان در تاریخ شکل-

پژوهششناسیروش
یپـژوهش اسـنادي، پژوهـش     .این پژوهش با اتخاذ روش اسنادي صورت گرفته اسـت         

یـا آمـار رسـمی اسـت    ها، کتابمانند آرشیوها،اسناديمبتنی بر شواهد برگرفته از مطالعه    
اي از  یکی از انواع پژوهش اسنادي عبارت از تحلیل مجدد مجموعه         ).276: 1382مجدفر،  (

ي آمارهـا و هـا پژوهـشگران داده  در صورتی کـه     .است شدهها و نتایج تحقیقات گزارش    داده
را مورد استفاده قرار داده و یـا دوبـاره تحلیـل کننـد و آن               برگرفته از منابع از پیش موجود     

ي اسـنادي مـروري   ، مطالعهپژوهشی معین بکار برنديحل مسألهاطالعات را براي کمک به 
منـد یکـی از انـواع       تکنیک بازنگري سیستماتیک یـا نظـام       .یا بازنگرانه صورت گرفته است    

مطالعات مروري است کـه بـه توصـیف و ترکیـب شـواهد موجـود در یـک موضـوع خـاص            
تـوان بـه    روش مـی  با استفاده از ایـن       ).62: 1389قاضی طباطبایی و ودادهیر،     (پردازد  می

ي مطالعـاتی شـناخته شـده اسـت پرداخـت و بـه              چه که در یک حوزه    تلفیق و تلخیص آن   
. انـد اشـاره کـرد     هاي قبلی در آن تفاهم و سازگاري و یـا تـضاد داشـته             مواردي که پژوهش  

هـاي فراتحلیلـی بـه کـار        تواند بعنوان اولین گام در انجام پژوهش      بازنگري سیستماتیک می  
هـا و ابهامـاتی کـه هنـوز در          ضمن این که این روش، بـا نـشان دادن پرسـش           . گرفته شود 

هاي اند، مسیرهایی براي مطالعات و پژوهش     ي مورد مطالعه برطرف نشده و باقی مانده       حوزه
ش دارد بـا اتخـاذ رویکـردي        الایـن مطالعـه تـ     ). 59-60: همـان (شـود   آینده گـشوده مـی    

عاصر زنان در علم و نهادهاي علمی مورد تحلیـل        شناختی، جایگاه و نقش تاریخی و م      جامعه
بـه  هاي موجـود در مطالعـات اشـاره شـده           ها و تفاوت  قرار دهد و با مشخص سازي شباهت      

. ی پایین بودن جایگاه زنان در علم دست بزندفرهنگـتبیین اجتماعی 

هاي پژوهشیافته
جایگاه زنان در علم در غربتاریخچه

ب علم و استفاده از عقل و اندیشه به زنـان در تـاریخ غـرب    نسبت دادن ناتوانی در کس    
شوند ریـشه در    این عقیده که زن و علم در یک جا جمع نمی          . ي طوالنی است  داراي سابقه 
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هاي ارسطویی و افالطونی دارد کـه مـرد و زن را اساسـاً             ي مبتنی بر دیدگاه   باورهاي دیرینه 
). 15: 2010، 1دنژارده(کنند متفاوت، مکمل و متضاد تصور می

ي آیـین  در قرون میانی اروپا، دو تـن از قدیـسان برجـسته    دینیدر میان اندیشمندان    
به نـاتوانی زنـان در انجـام اندیـشه و تعقـل              3و سنت آگوستین   2مسیحی، توماس آکویناس  

تـرین کارهـا، کارهـاي      مرد بـه شـریف    «: آکویناس در این زمینه گفته است     . انداشاره کرده 
تـا   1400از سال   ). 57: 1379گرو،  (» مثلعقل فرمان داده شده اما زن به تولید        مربوط به 

میالدي آموزش زنان در بهترین نقاط اروپا، مانند فلورانس کـه مهـد تمـدن و محـل       1600
سکونت اشراف و تجار ثروتمندي بود که تمایل به آموزش دختـران خـود داشـتند، در سـه              

کـه   4اخالقـی » فضایل«و  » دوختن«مذهبی و دعاها،     متون» خواندن«: شدچیز خالصه می  
کردنـد و آن    چه هر کدام اهداف خاصی داشتند ولی در کنار هم یک هدف را دنبال مـی               گر

). 19: 1999، 5استروکیا(شکل گرفتن موجودیت اخالقی زنان در چهارچوب خانه بود 
بـا آغـاز دوران      نامیده شـده اسـت و     6اندیشیپس از پایان قرون میانی که عصر تاریک       

سـتیزانه کـه    هـاي زن  تغییرات جدي در این دیـدگاه     ) از قرن پانزده تا قرن هجده     (رنسانس  
ي چه آغاز تحـوالت جـدي در عرصـه   اگر.داد ایجاد نشدناتوانی تعقل را به زنان نسبت می      

ت وضـعی هاي روشنگرانه است،    گیري ایده لي اندیشه و دوران شک    علوم در اروپا، تولد دوباره    
زنان در طول دوران رنسانس چهـار . شودزنان در این دوران نیز دچار تحوالت بنیادین نمی   

ازدواج و مـدیریت امـور خـانگی، وارد         : گزینه براي زندگی خود داشتند که عبارت بودنـد از         
شدن به صومعه و پیشه کردن رهبانیت، انجام امور خدمتکاري براي اشراف و ثروتمنـدان و                

این طرز زندگی زنان و تلقـی جـدایی زن از اندیـشه در بـین          ).2003،  7ونال(گري  روسپی
اندیشمندان اروپایی تا اواخر قرن نـوزدهم برتـري کامـل دارد طـوري کـه در ابتـداي قـرن         

به زنان در اروپا بـه       ي ممنوعیت سوادآموزي  اي قانونی درباره  الیحه 1801نوزدهم، در سال    
بـود کـه در صـورتی کـه سـوادآموزي زنـان تحقـق یابـد                 ؛ زیرا اعتقاد بر این      تصویب رسید 

نظـران  بـسیاري از صـاحب    ). 107: 1379گرو،  (رسد  هاي وخیمی به هر دو جنس می      زیان
این دوران از جمله کانت، روسو و سایر فیلسوفان لیبرال زنان را بـه لحـاظ آناتومیـک فاقـد              

1 De Jardins
2 Tommaso d'Aquino
3 Saint Augustine
4 le virtu
5 Strocchia

هـا و ي مطلـق آیـین  انـد زیـرا در ایـن دوران سـلطه        اندیشی نامیـده  دوران قرون وسطاي اروپا را عصر تاریک      6
هـا را از میـان بـرده بـود     بیـان آزاد عقایـد و رشـد آن   هاي فکري مجال باورهاي رسمی کلیسا بر تمامی عرصه    

).52: 1384فکوهی، (
7 Laven
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ي سـس رشـته  ؤست کنـت، کـه م  آگو). 15: 2010ژاردن، ده(اند توانایی اندیشه تلقی کرده 
مرد براي اندیشیدن ساخته شـده      «: آید درمورد زنان نوشته است    شناسی به شمار می   جامعه

شناسی نیز از ابتداي ظهور     علم جامعه ). 81: 1379گرو،  (» است و زن براي دوست داشتن     
ي عمومی و خصوصی را به رسمیت شناخت و نـه تنهـا زنـان در آن                 خود تمایز میان عرصه   

ي عمومی مردانه موضوع کـار قـرار   دخالتی نداشتند بلکه به لحاظ موضوعی، مردان و عرصه 
پرداز و چه بعنوان موضوع مورد غفلت قـرار       عنوان نظریه شناسی چه ب  زنان در جامعه  . گرفت

شود تا حدي کـه     مردانه محسوب می   اندیشیدن عملی کامالً   ).87: 1381اعزازي،  (گرفتند  
نشان آن است کـه در  شود، معموالًوقتی زنی دانشمند می«: یلسوف آلمانیبه اعتقاد نیچه ف 

اشـاره   1طـور کـه گـراس     همان ).85: همان(» هاي تناسلی او اختاللی روي داده است      اندام
ي زنان از رشد علمـی معرفـی        ها طبیعت را به عنوان عامل بازدارنده      کرده است، این دیدگاه   

).31: 1999گراس، (کردند می
زنان در غرب اولین گام را بـراي ورود بـه علـم برداشـتند ولـی در ایـن          1880سال   از

پا افتاده مانند نوشتن ها در حد دستیاران مردان، آموزگاران کودکان و متولی امور پیش          سال
اي چه در ایـن دوران اندیـشمندان زن برجـسته         اگر. هاي علمی کودکان باقی ماندند    کتاب

در  .ان در علم در حد اقلیتی با مقبولیت اجتماعی پایین بـاقی مانـد             ظهور یافتند، حضور زن   
2هاي آمریکا ماننـد شـیکاگو، کرنـل و برکلـی    براي اولین بار برخی از دانشگاه      1890ي  دهه

در انگلستان اولین زن دانشگاهی     ). 17-18: 2010ژاردن،  ده(شروع به پذیرش زنان کردند      
مـارلی،  (هـا دسـت یافتنـد       به این جایگـاه    1894سال   و اولین زن استاد در     1893در سال   

هاي هاي زنان براي به دست آوردن جایگاه      تالش 1940با این وجود تا سال       ).135: 2007
رغـم  علـی  1970و   1920هـاي   نسبت جنـسی بـین دهـه       .برابرانه در علم به جایی نرسید     

یتی تغییـر چنـدانی     گـذاري جنـس   هاي چشمگیر زنان و تصویب قوانین ضد تبعیض       فعالیت
مجلس با پیـشنهاد     1972در آمریکا براي اولین بار در سال        ). 135: 2007مارلی،  (نداشت  

گونه تبعیض جنسی در مدارس را ممنوع اعالم کرد و          اصالحی به قوانین آموزش، ایجاد هر     
).11: 2009، 3مدیگان(راه براي حضور زنان در علم تا حدودي هموار شد 

در غربت علمیأنان هیجایگاه معاصر ز
هـا در   چـه برخـی دانـشگاه     اگر. اي طوالنی ندارد  ارتقاي علمی زنان در غرب تاریخچه     

هـاي  در برخی رشـته   (درهاي خود را به روي زنان مشتاق تحصیل          1980ي  آمریکا در دهه  
از 1960ي هایی مانند پرینستون، نیویورك و هاروارد تـا دهـه      گشودند ولی دانشگاه  ) معدود

1 Grosz
2 Chicago, Cornell, Berkeley
3 Madigan
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مـشکالت زنـان در   ).1995،  1روسـیتر (ذیرش زنان در مقطع دکتـري خـودداري کردنـد           پ
حدي است که برخی از محققان به وجود موانع نامرئی در مقابل رشد زنـان            ارتقاي علمی تا  

3و زمـین چـسبناك     2اياند که به شکل استعاري با عناوینی مانند سقف شیـشه          اشاره کرده 

ت علمـی در    أجایگاه معاصر زنـان هیـ      ).77: 1388پور،  مرتضوي و شکر  (معرفی شده است    
:توان در دو بعد علمی و اجرایی مورد بررسی قرار دادغرب را می

جایگاه علمی-1
در کشورهاي غربی نـسبت حـضور زنـان در مقـاطع کارشناسـی، کارشناسـی ارشـد و         

کـشور   25التحـصیالن زن مقطـع دکتـري در         میانگین نسبت فـارغ    .دکتري متفاوت است  
در .درصد بوده اسـت 28/38هاي آموزشی ، در مجموع گروه2003در سال ي اروپا   اتحادیه

4/26و   درصـد مـرد    6/73در میان مدرسان نظـام آمـوزش عـالی در بریتانیـا،              1981سال  
تمامی ي استاد سهم زنان از مرتبه    1990در اروپاي   ).126: 1385گرت،  (درصد زن بودند    

ایـن  در ایاالت متحده    . افزایش یافت که حدود یک هشتم مردان است        13درصد به    4-5از  
4کرکـاپ ). 48-49: الف1387زاده و همکاران، جانعلی(درصد باالتر نرفته است      18رقم از   

هـاي علـوم و   ت علمـی در رشـته    أتعـداد زنـان هیـ      کـه  انـد نشان داده  ،)2010(و همکاران   
.ت علمی بوده استأصد از کل اعضاي هیدر69/23، 2008و 2007هاي مهندسی در سال

از . اسـت هـاي جنـسی عمـده   تفاوتگویايها و جوایز علمی نیز    وضعیت توزیع پاداش  
ي نوبل به اندیشمندان فردي یا گروهی در سراسـر          جایزه 555، تعداد   2012تا   1901سال  

دهـد  ن مـی  ي نوبل نـشا   آمار رسمی ارائه شده در سایت بنیاد جایزه       . جهان اعطا شده است   
-ي نوبل را در تمام شاخه     نفر جایزه  863که از زمان شروع اعطاي این جایزه در سال تعداد           

با در   .جایزه به زنان اختصاص داده شده است       44اند؛ که از میان آنان تنها       ها دریافت کرده  
43ي نوبل دریافت کرده است، تـاکنون تنهـا          دو بار جایزه   5نظر گرفتن این که ماري کوري     

کننـدگان  درصد تمـام دریافـت  98/4اند که عبارت از   ي نوبل شده  زن موفق به کسب جایزه    
هـاي  درصد از تمام برندگان جوایز نوبل در رشـته     2ضمن این که تنها      .ي نوبل است  جایزه

ي اعطـا  جـایزه 44از میـان    ).3: 1998،  6گـرین مک(فیزیک، شیمی و پزشکی زن هستند       
سال آغازین قـرن بیـست و        12در طول   ) درصد کل جوایز   81/31(جایزه   14شده به زنان    

1تـصویر   . سال قرن بیستم اعطا شده است      99در طول   ) درصد 19/68(جایزه   30یکم، و   

1 Rossiter
2 Glass Ceiling
3 Sticky Floor
4 Kirkup
5 Marie Curie
6 McGrayn
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دهـد نـشان مـی    2012تا   1901هاي  ي توزیع جوایز نوبل بین زنان برنده را بین سال         نحوه
. )2013بنیاد نوبل، (

هاي فاحـشی میـان حـضور زنـان و          نشان داده است که تفاوت     با ،)1386(زاده  جانعلی
20ي درصـد از اعـضاي پیوسـته   10مردان در ایـن نهادهـا وجـود دارد؛ طـوري کـه تنهـا             

ي دهند و این رقم در بنیاد جـایزه       کشور جهان را زنان تشکیل می      20فرهنگستان علوم در    
). 196: 1386زاده، جانعلی(یابد درصد تقلیل می4/4نوبل به 

هـاي  ي دانشگاه و با مطالعه   2ي ریزش با استفاده از نظریه    ،)2011(و همکاران    1گولدن
ها در حال افزایش اسـت  اند که گرچه پذیرش زنان در تمامی رشته ایاالت متحده نشان داده   

در حـال تبـدیل شـدن بـه         ... هایی مانند علوم اجتمـاعی و       و زنان در تحصیالت عالی رشته     
هـاي  هاي علمی و پژوهشی در انتخاب افراد بـراي جایگـاه          سسهؤ، نهادها و م   اکثریت هستند 

در زنـان اي در قرارگیـري  کنند و ریزش قابل مالحظـه موجود با گزینش جنسیتی عمل می 
). 144: 2011گولدن و همکاران(شود هاي علمی مشاهده میجایگاه

جایگاه اجرایی و مدیریتی-2
از نیـروي   % 30در اکثر نقاط جهان زنان حدود        2000به گزارش سازمان ملل در سال     

% 10دهند در حالی که در ایران این رقم حـدود  کار بخش اجرایی و مدیریتی را تشکیل می    
تعـداد و درصـد مـدیران بخـش آمـوزش      1جدول  ). 85: 1387جواهري و داریاپور،    (است  

یـشترین میـزان حـضور      در این جدول، ب    .دهدعالی را در برخی کشورهاي جهان نشان می       
ضمن ایـن کـه درصـد       . زنان در مدیریت آموزش عالی در کشور بریتانیا گزارش شده است          

مشارکت زنان در مدیریت آموزش عالی در کشورهاي در حال توسعه مانند هند و پاکـستان       
.یافته ندارندنیز تفاوت چندانی با کشورهاي توسعه

1 Goulden
2 Pipeline theory
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2002و مرد در سال مدیران آموزش عالی به تفکیک زن :1جدول 
نامشخصمردانزنان درصدتعداددرصدتعداددرصدتعدادکشورها

80077/24231836/7111977/3انگستان
41824/21122131/744435/2کانادا
6/251/2190342/763147/2هند

212178336/6612/1سنگاپور
2189/179606/78435/3پاکستان

)1386(حسینی لرگانی و همکاران : عمنب

اسالمیجایگاه زنان در علم در ایرانتاریخچه
ي جایگـاه زنـان در برابـر مـردان در           شناختی درباره هاي مختلفی در متون شرق    روایت

تر براي زنان در علـم در       تصور وجود جایگاه فرودست    .تاریخ کشورهاي مسلمان وجود دارد    
اي هاي تاریخی مختلـف، انگـاره     ران در مقایسه با غرب در دوران      کشورهاي مسلمان مانند ای   

بحث این نیست که زنان پس از شروع دوران اسالمی در ایـران جایگـاهی        .واقعی است غیر
اند، بلکه این است که میان زنان مسلمان و زنان اروپایی، پیش از قـرن               برابر با مردان داشته   

-یکـی از نـشانه  . شـود وزشی و علمی مشاهده نمیهاي آمبیستم، تفاوت فاحشی میان سنت  
ي زنان مسلمان در علم، بنیانگذاري اولین دانشگاه جهـان در تـاریخ، در              ثیر برجسته أهاي ت 

مــیالدي اســت 859کــشور مــراکش توســط یــک زن مــسلمان، فاطمــه الفهــري در ســال 
در عربـستان،   بسیاري از زنان مسلمان، پس از ظهور اسالم         ). 2011،  1میراحمدي و فاروق  (

گرچه در ایران نیز اروپـاي قـرون        .اندداشته عناوین عالم، واعظ، دانا و راوي سنت اسالمی         
که آموزش دیدن زنان سـبب دور شـدن آنـان از            وزده میالدي، اعتقاد بر این بودد     هشت تا ن  

نان ، ولی ز  )181: 2005،  2آبادينجم(سازد  مفهوم زنانگی و آنان را براي ازدواج نامناسب می        
از اولـین    .انـد فرهیخته و دانشمندي پس از آغاز دوران اسالمی در ایران ظهور پیـدا کـرده              

دیگـري   ).214: 1385ریـاحی،   (الفارسـیه اشـاره کـردد     توان به ام  زنان دانشمند ایرانی می   
نظر و مربی علوم دینی در عـصر سـلجوقیان اسـت            فاطمه عقیلی جوزدانی اصفهانی، صاحب    

.)216: همان(لملک طوسی از او کسب دانش کرده است اکه خواجه نظام
در قرن شانزدهم میالدي در دوران صفویان و به خـصوص در دوران شـاه عبـاس اول،                  

سـیس  أهـا، ت ي کسب و انتقـال دانـش، نگـارش کتـب و سـفرنامه     بسیاري از زنان در عرصه    

1 Mirahmadi and Farooq
2 Najmabadi
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رسمی دختران ولی آموزش   ؛)218: همان(اند  هاي فرهنگی و علمی مشارکت داشته     سسهؤم
.بودندثیر پدران و همسران خودأتوجود نداشت و این زنان خودآموخته و یا تحت

بت بـه همتایـان اروپـایی       در دوران قاجار رشد علمی زنان ایرانی شـتاب کمتـري نـس            
در اختیـار اقـشار بـه خـصوصی از     و گرفـت  مدارس این دوران دختران را در برنمـی  .داشت

توسـط وزارت آمـوزش بنیانگـذاري شـد          1852فنون که در سال     دارال .اجتماع قرار داشت  
هـاي  ها و خـانواده   آموزان خود را از میان پسران اعیان، اشراف، خان        اي بود که دانش   مدرسه

تحـت   1848ناصرالدین شـاه در سـال        ).13: 2008،  1آبراهامیان(کرد  ثروتمند انتخاب می  
ی به سبک غربی بـراي دختـران ایجـاد کـرد           ي راهنمای هاي اروپاییان یک مدرسه   ثیر ایده أت
ي عمومی کـه تمـام اقـشار جامعـه را           با این وجود، مدارس و مکاتب دخترانه       . )41:همان(

مـیالدي مـدارس     1912از  . آموزش رسمی تا قرن بیستم به تعویق افتـاد        داد و پوشش می 
ي و در دو دهـه ابتدایی و راهنمایی مخصوص دختران زیر نظر وزارت آموزش، به وجود آمد         

آبـادي،  نجم(آموزان و معلمان زن در این مدارس بیش از مردان بود            پس از آن نسبت دانش    
مدارس عمومی و آموزش مقـاطع بـاال در ایـران دلیـل مـشکالت داخلـی و                 ).  201: 2005

مدیریت نادرست اشراف در ایران نسبت به اروپا با سرعت کمتري گسترش یافت و تا زمـان                 
، نـرخ سـوادآموزي زنـان همـواره          2006تا سال    1956از سال   . خیر افتاد أه ت پهلوي دوم ب  

حـدود   1996تـا   ) خ.ه 1365(1986نرخ باسوادي زنان از سـال       . رشد مثبتی داشته است   
). 6: 2010، 2خزعلی(درصد رسید 80,34به 2006درصد افزایش داشت و در سال 22

المیدر ایران است علمیأجایگاه معاصر زنان هی
در  1370هـاي ایـران در سـال        ي وضعیت زنان در دانشگاه    نخستین پژوهش در زمینه   

این پژوهش دو فرضیه    . بهشتی و عالمه طباطبایی صورت گرفت     هاي تهران، شهید  دانشگاه
آید و دوم ایـن     ثر به عمل نمی   ؤنخست این که از نیروي عظیم زنان استفاده م        : یید کرد أرا ت 

). 1381زاهـدي،   (کنـد   هـا عمـل مـی     کننده در گزینش  املی تعیین که جنسیت به عنوان ع    
ت أنفـر اعـضاي هیـ      79617، از میـان     1388که در سال     اندکردهمهدوي و لطیفی گزارش     

بـه مـردان   % 75/81بـه زنـان و   % 25/18هـا، تنهـا   التـدریس دانـشگاه  علمی تمام وقت حق  
). 8: 1388مهدوي و لطیفی، (اختصاص یافته است 

گاه علمیجای-1
هـاي علمـی دانـشگاهی نـشان دادن     گام اول در نشان دادن موقعیت زنـان در جایگـاه          

اند ي خود بیان کردهدر مطالعه  ،)1389(توکل و همکاران     .هاستترکیب جنسیتی دانشگاه  

1 Abrahamian
2 Khazali
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از % 68حـدود    1382تـا    1372ي آنان، از    ي مورد مطالعه  ي ده ساله  که زنان در طول دوره    
دادند ولـی ایـن رقـم در مقطـع          مقاطع کارشناسی و کاردانی را تشکیل می      التحصیالت  فارغ

توکل و همکـاران،   (یابد  درصد کاهش می   35و در مقطع دکتري به       52کارشناسی ارشد به    
در مـورد ترکیـب جنـسیتی اسـاتید          ،)1387(هاي جواهري و داریـاپور      یافته). 29: 1389

مطابق . نشان داده شده است    2در جدول    هاي هشت استان کشور   ات علمی در دانشگاه   أهی
.این جدول استان مازندران کمترین و استان فارس بیشترین درصد مدرسین زن را داراست         

. درصد است2/8ت علمی در هشت استان یاد شدهأمیانگین درصدي اساتید زن عضو هی

1387ایران هاي هشت استان کشور ترکیب جنسیتی اساتید هیأت علمی دانشگاه:2جدول 
درصد زنانجمعیت زنانجمعیت کل اساتیداستانردیف

%343153/4مازندران1
%814512/6آذربایجان2
%392281/7گیالن3
%1214904/7اصفهان4
%311276/8همدان5
%601646/10خوزستان6
%49215246/10تهران7
%654743/11فارس8

)89: 1387(و داریاپور جواهري : منبع

بهشتی و عالمـه طباطبـایی را مـورد         سه دانشگاه تهران، شهید    1380سال  زاهدي در   
، کـه بـا     )1381(برخی از اطالعات به دست آمده از بررسی زاهدي          .داده است مطالعه قرار   

و  1370هـاي   بـین سـال    هـا این دانـشگاه  ي وضعیت عمومی فعالیت علمی زنان در        مقایسه
.نشان داده شده است3صورت گرفته است در جدول 1380

هاي تهران، عالمه طباطبایی و ت علمی دانشگاهأبرخی تغییرات وضعیت علمی زنان هی:3جدول 
)1381، زاهدي(1380تا 1370هاي بهشتی بین سالشهید

1380در سال 1370در سال دانشگاهوضعیت زنان
19/96/10تهران

2/169/18بهشتیشهید ت علمیأسهم در هی
7/221/22عالمه طباطبایی

8/824/85سه دانشگاهتخصص خوديتدریس دروس در حیطه
7/1042دانشگاهسهتدریس در مقطع کارشناسی ارشد

9/1318سه دانشگاهتدریس در مقطع دکترا
1/124/45سه دانشگاهلیفیأهاي تها، مقاالت و رسالهتعداد کتاب
4/271/58سه دانشگاههاي انجام شدهپژوهشتعداد
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امـا تفـاوت   اند؛روند رو به رشدي داشته1380و 1370هاي ي میان سال زنان در دهه  
براي نمونه.ها وجود داردلفهؤو سایر م» ت علمیأسهم در هی«ي لفهؤمحسوسی بین رشد م  

بهشتی رشد اندك داشته و      و شهید  ت علمی در دو دانشگاه تهران     أسهم زنان در جایگاه هی    
. در دانشگاه عالمه طباطبایی کاهش یافته است

ثر بر ارتقاي علمی زنـان      ؤمدل رگرسیونی متغیرهاي م    ،)17: 1388(مهدوي و لطیفی    
23/0با ضریب بتاي  هاي تحصیلی   اند که ویژگی  اند و نشان داده   ت علمی را تشکیل داده    أهی

ي ي سه مجلـه   با مطالعه نیز   )1381(اعزازي  . است ثرؤت علمی م  أبر ارتقاي علمی زنان هی    
ها به نفع مـردان رقـم       این نشریه  اهايشناسی نشان داده است ترکیب جنسیتی شور      جامعه

. خورده است

شناسیهاي جامعهاندرکاران نشریهترکیب جنسیتی دست:4جدول 
ترکیب 

ب ترکیترکیب داورانشوراي علمی
نویسندگان درصد ترکیب جنسیتی

مردزنمردزنمردزننام نشریه
49613871486فصلنامه علوم اجتماعی

158520801288شناسیي انجمن جامعهنامه
01007931189ي علوم اجتماعینامه

49611891288جمع سه نشریه
)1388(اعزازي : منبع

در دانشگاه و  » تبعیض جنسیتی «ر  ي میان دو متغی   رابطه ،)1387(جواهري و داریاپور    
دانشگاه و خـانواده را بـا رضـایت از شـغل و رضـایت از دانـشگاه                  » تداخل انتظارات نقشی  «

: 1387جـواهري و داریـاپور،   (انـد  ي معناداري میان این دو اشاره کـرده سنجیده و به رابطه   
100.(

و مدیریتیایگاه اجراییج-2
این زنـان  ، ت علمی کمتر از مردان است أي هی مرتبه این که تعداد زنان داراي    عالوه بر   
هـاي ارتبـاطی و   مندند؛ از پاداش و امتیـازات و شـبکه  از حمایت کمتري بهره به طور نسبی    

هـاي رهبـري و   هـا در جایگـاه  برند و میزان حـضور آن    رسمی کمتري بهره می   تعامالت غیر 
).12: 1388مهدوي و لطیفی، (مدیریتی کمتر از همتایان مرد است 

دخترانـه، مـدیریت زن      هـاي کـامالً   هـاي ایرانـی، بـه غیـر از دانـشگاه          تاکنون دانشگاه 
هـاي  درصـد از دانـشگاه  7تنهـا  زیرا این مختص کشور ایران نیست     . )81: همان(اند  نداشته

) 1381(هاي زاهـدي  یافته). 31: 1389توکل و همکاران، (کنند جهان را زنان مدیریت می 
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کهدهدنشان می5در جدول پرداخته است، 1370-1380ي ي تغییرات دهه که به مطالعه  
.ها طی این دو دهه ایجاد نشده استتغییر چندانی در جایگاه اجرایی زنان در دانشگاه

هاي تهران، عالمه ت علمی دانشگاهأبرخی تغییرات جایگاه اجرایی و مدیریتی زنان هی:5جدول
1380تا 1370هاي بهشتی بین سالطباطبایی و شهید

1380در سال 1370در سال دانشگاهوضعیت زنان
گیري و هاي تصمیمشرکت در شوراها، کمیته

7/108/12سه دانشگاههاي عالی مدیریتیرده

)1381(زاهدي : منبع

1370هـاي  هاي تحقیق در سالگویی به پرسش  زنان دانشگاهی در هر دو مقطع پاسخ      
هـاي کلیـدي    پـست اخـذ   تـرین مـانع در مقابـل        را مهـم  » فرهنگ جامعـه  «عامل   1380و  

). 1381زاهدي، (انددانسته
ت علمی أي هیاي که در جمعیت نمونه در مطالعه  ،)1386(حسینی لرگانی و همکاران     

اند، با استفاده از تحلیل لجـستیک بخـت انتخـاب زنـان             هاي شهر تهران انجام داده    دانشگاه
و  انـد اي و نگرشی سـنجیده    هاي مدیریتی را با توجه به برخی متغیرهاي زمینه        اهبراي جایگ 
در  زنـان ثیري بـر بخـت انتخـاب شـدن          أتـ » توان مـدیریتی زنـان    «که عامل    اندنشان داده 

).121-147: 1386حسینی لرگانی و همکاران، (ندارد هاي مدیریتی پست
صورات قـالبی جنـسیتی و تمایـل        ي میان پذیرش تـ    رابطه ،)1389(توکل و همکاران    

سـنجیده و  هـاي بـاالي دانـشگاهی را    جایگاهاخذ  دختران به ادامه تحصیل در مقاطع باال و         
ي ثیري منفـی بـر تمایـل دختـران بـه ادامـه       أکه پذیرش تصورات قـالبی تـ      دهند  نشان می 

: 1389توکـل و همکـاران،    (دارد  هاي رده باال    یابی به پست  تحصیل در مقاطع باالتر و دست     
46 .(

مقایسه تاریخی جایگاه زنان ایرانی مسلمان و زنان غربی در علم
هنـوز  ي علم و ارتقا یافتن در آن، و مشارکت در فرایندهاي علمـی وارد شدن به عرصه   

دهـی  ي تاریخی وضعیت آموزش   مطالعه. هاي زنان در تمام نقاط جهان است      یکی از چالش  
هـاي برابرانـه، سـاختارهاي    نع در برابر دستیابی به جایگاه     دهد که اولین ما   به زنان نشان می   

. فرهنگی بوده استـ اجتماعی
دهد کـه  ي تاریخ آموزش زنان در غرب و در تاریخ ایران پس از اسالم نشان می    مقایسه

چه در اروپـا و چـه در        . وجود نداشته است   گروه تفاوت فاحشی در آموزش زنان در این دو       
هاي اخالقی و گاه امـور خـانگی        محدود به خواندن متون دینی، فضیلت      ایران، آموزش زنان  
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اي هـم   ي خودآموختـه  بوده است؛ هر چند که در هر دو مکان شاهد ظهور زنـان فرهیختـه              
مـشابه   در دوران معاصر، وضعیت آموزش زنان و مـردان در غـرب و ایـران تقریبـاً                 .هستیم

التحـصیالن زن  رزي میـان درصـد فـارغ   دهـد تفـاوت بـا    نشان می  6چه جدول   چنان. است
.ها میان ایران و در کشورهاي اروپایی وجود نداردي رشتهي دکتري کلیهدوره

التحصیالن زن دکتري در ایران و اروپاي تعداد فارغمقایسه:6جدول 
درصدالتحصیل دکتريزنان فارغ

35در ایران1372-1382هاي بین سال
28/38ي اروپاکشور اتحادیه25در 2003میانگین سال 

)2006(، گزارش کمیسیون اروپا )1389(توکل و همکاران : منبع

بـا مـوانعی مـشابه زنـان در     رانـی، در هنگـام ورود بـه دانـشگاه        رسد زنان ای  به نظر می  
تفاوت اصلی میان ایران و کشورهاي غربی در        . ي غربی مواجه هستند   یافتهکشورهاي توسعه 

7جـدول  . هاي مـدیریتی اسـت  هاي شغلی علمی و جایگاه ي زنان در جایگاه   میزان قرارگیر 
بـه نظـر   . دهدها نشان میي رشتهت علمی زن در ایران و اروپا را در کلیه        أتعداد اعضاي هی  

.شودهاي اروپا مشاهده میهاي ایران و دانشگاهرسد که تفاوت فاحشی میان دانشگاهمی

ي هیأت علمی زن در ایران و اروپاي درصد اعضامقایسه:7جدول 
درصدت علمیأزنان عضو هی

138726/8میانگین هشت استان ایران در سال 
8/29ي اروپاکشور اتحادیه25در 2004میانگین سال 

)2006(، گزارش کمیسیون اروپا )89: 1387(جواهري و داریاپور : منبع

آوري جمهـوري اسـالمی ایـران       و فن  تحقیقات رهاي ارائه شده توسط وزارت علوم،     آما
سال تحـصیلی اخیـر شـاهد افـزایش حـضور زنـان در کـادر             13دهد که در طول     نشان می 

در حالی که روند افزایشی در ورود زنان        . ایمهاي آموزش عالی کشور نبوده    سسهؤآموزشی م 
.به مقاطع تحصیلی باال وجود داشته است

ریزي آمـوزش   پژوهش و برنامه   يسسهؤسط م که تو  8آمارهاي خالصه شده در جدول      
را ) آموزشیار، مربی، استادیار، دانشیار و استاد     (عالی ارائه شده است و تمام درجات آموزشی         

1386-87دهد که درصد زنان در کادر آموزشی دو سال تحصیلی           شود، نشان می  شامل می 
ین نیز زنان بخـش     هاي تحصیلی پیش  هر چند که در سال     .کاهش یافته است   1385-86و  
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ها در این دو سال     اند، اما درصد زنان در این جایگاه      کوچکی از کادر آموزشی را تشکیل داده      
.اي افت داشته استتحصیلی به شکل قابل مالحظه

هاي مؤسسه) ي درجاتاساتید مدعو و هیأت علمی در کلیه(درصد زنان کادر آموزشی :8جدول 
تحصیلیآموزش عالی کل کشور برحسب سال

سال تحصیلی
75-137476-137577-137678-137779-137880-1379

18,3071/1782/1666/1762/1738/18
سال تحصیلی

81-138082-138183-138284-138385-138687-1386

درصد زنان 
درکادر 

آموزشی در 
هاي سال

31/1878/1831/1809/1867/1465/10تحصیلی
وزارت علوم، تحقیقـات و  (ریزي آموزش عالی پژوهش و برنامهيسسهؤسایت م : منبع

)آوريفن
.باشدسسه موجود نمیؤبه تفکیک جنسیت روي سایت م1384- 85آمار سال : نکته

هـاي ایـران و اروپـا نـشان     اي را میـان دانـشگاه  تفاوت عمـده 8علیرغم این که جدول   
که مختص دانشگاه علـوم پزشـکی شـیراز    ،)1388(هاي مرتضوي و همکاران  دهد، یافته می

هاي مدیریتی  ت علمی و چه در جایگاه     أاست نشان داده است که نقش زنان چه در مقام هی          
.هاي علوم پزشکی آمریکا استدر دانشگاه علوم پزشکی شیراز بیش از دانشگاه

علوم پزشکی ي نقش مدیریت آکادمیک اعضاي هیأت علمی زن در دانشگاهمقایسه:9جدول 
هاي پزشکی آمریکاشیراز و دانشکده

هاي پزشکی آمریکادانشکده علوم يکدهدانشوضعیت
2008-20022007-2003)درصد(پزشکی شیراز 

%12%9%25درصد زنان در مدیریت گروه آموزشی
%24%22%45هادرصد زنان در معاونین دانشکده

%10%8%10هاساي دانشکدهؤدرصد زنان در ر
)1388(مرتضوي و همکاران : منبع

هاي مربوط به حضور    تواند اهمیت رشته و دانشکده را در تحلیل       می 9اطالعات جدول   
هاي تخصصی تفـاوت معنـاداري در      توجه به گروه  احتمال دارد   .زنان در دانشگاه آشکار کند    

. داشته باشدهاي علمی و مدیریتی مشارکت و حضور زنان در جایگاه
هـاي کـافی بـراي انجـام مقایـسه میـان            داده ن مطالعاتی در ایران محدود است و      چنی

ضـمن ایـن کـه عـالوه بـر       . هاي تخصصی در داخـل و خـارج از کـشور وجـود نـدارد              گروه
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هـاي  هاي بازار کار نیز بر قرار گرفتن افراد در جایگاه         ساختارهاي دانشگاهی و علمی، ویژگی    
. تثیرگذار اسأشغلی و مدیریتی ت

گیريو نتیجهبنديجمع
بازنگري سیستماتیک مطالعات کیفی و کمی انجام شده در مورد جایگاه زنان در علـم               
در ایران و جهان یک اجماع عمومی را در میان پژوهشگران در خـصوص مـوارد زیـر نـشان       

:دهدمی
ز تر ادر طول تاریخ موقعیت و نقش زنان در علم چه در ایران و چه در غرب پایین     -

.ادامه داردنیز سطح موقعیت و نقش مردان قرار داشته است و این واقعیت در دوران معاصر 
.شوددر ایران و جهان مشاهده میعلمی هاي ترقی ریزش زنان در پله-
زنـان در ایـران و غـرب تقریبـا     تفاوت جنسیتی در سوادآموزي و تحصیالت عالی       -

اي مدیریتی و اجرایی نهادهاي علمـی در  ههاي جنسیتی در جایگاهتبعیضمشابه است ولی   
.ایران بیش از کشورهاي غربی است

هاي اخیـر میـزان حـضور    علیرغم افزایش نسبت زنان در تحصیالت عالی، در دهه   -
.هاي آموزش عالی در ایران تغییر چندانی نداشته استسسهؤزنان در کادر آموزشی م

هاي هاي پژوهش و یافته ) 1388(هاي مرتضوي و همکاران     یک تمایز عمده میان یافته    
ت علمی زن در    أاند که نقش مدیریت آکادمیک اعضاي هی      آنان نشان داده   .دیگر وجود دارد  

.تـر اسـت  هاي پزشـکی آمریکـا برجـسته   دانشگاه علوم پزشکی شیراز در مقایسه با دانشکده 
جایگاه زنـان در  يهایی است که بدون تفکیک رشته، به مطالعهاین یافته در تناقض با یافته    

هاي کمی توصیفی در مورد جایگاه زنـان        پژوهش .اندهاي اجرایی و مدیریتی پرداخته    پست
بـه تفکیـک   ...) هـا و  ها، نشریات تخصصی، انجمن   ها، پژوهشکده دانشگاه(در نهادهاي علمی    

اي اي نیست که امکان مطالعات تطبیقی میان رشـته        هاي دانشگاهی در ایران به اندازه     رشته
هاي توصیفی انبوه در مورد جایگاه علمی زنان به      بنابراین، تمرکز بر تولید یافته     ،را مهیا کند  

هاي تبیینی ضرورت   براي انجام تحلیل  ... هاي آموزشی و    سسهؤها، م ها، رشته تفکیک استان 
.دارد

ن هاي مختلفی در مورد علل پایین بودن جایگاه زنان در علم در مقایسه با مـردا               تبیین
رسد که رویکردهـاي نظـري موجـود کـه وجـود شـکاف میـان                به نظر می   .ارائه شده است  

شناختی قابل  دهند، به دو نوع رویکردهاي جامعه     ها در علم را مورد بررسی قرار می       جنسیت
. رویکردهاي مبتنی بر مشارکت و رویکردهاي مبتنی بر ممانعت: بندي هستنددسته

دهند ي زنان در علم را به خود زنان نسبت می        برابرانههاي مشارکت، عدم حضور     نظریه
هاي جنسیتی و بیولوژي سـبب کـاهش مـشارکت          هایی مبتنی بر نقش   و معتقدند مکانیسم  
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هـا از   هـاي بیولوژیـک و برخـی خـوانش        ها و تفاوت  ي تفاوت نظریه .زنان در علم شده است    
فطري در اهداف جنسیتی را هاي ذاتی و ها عواملی جسمانی و گرایش    ي تعارض نقش  نظریه

1387زاده و همکـاران،     جانعلی(کنند  هاي جنسیتی معرفی می   علل وجود شکاف در جایگاه    
کنند، انتقاد اساسـی بـه سـاختارهاي    ها کار میمحققانی که در چهارچوب این نظریه     ). الف

ی راهـاي جنـسیت  کنند و به دنبال معرفی راهکارهایی هـستند کـه تفـاوت      موجود وارد نمی  
ي تعـارض   در قالـب نظریـه     ،)31-55: 1389(نـژاد   براي نمونه، قائم و نورایی     .تعدیل کنند 

هاي جنسیتی زنان، راهکارهایی را براي مدیریت زمانی      ها و با بدیهی فرض کردن نقش      نقش
اي زنـان   ثیر عوامل مثبت استفاده از اینترنت بر زندگی حرفـه         أبراي نمونه به ت    .اندارائه داده 

.انداره کردهاش
هـاي ممانعـت حکایـت از وجـود سـاز وکارهـاي سیاسـی، اقتـصادي،         در مقابل، نظریه 

هـاي  شـاخه . هـاي علمـی دارد  فرهنگی و اجتماعی براي جلوگیري از حضور زنان در عرصه    
ي تبعیض  اي، زمین چسبناك، نظریه   هاي سقف شیشه  ي فمینیستی و نظریه   مختلف نظریه 

ي تـصورات قـالبی در ایـن دسـته قـرار            بعیض در محیط کار و نظریه     ت ياجتماعی و نظریه  
. دارند

هـاي موجـود اتخـاذ کـرده و         را بـه شـکاف     ندان این گروه رویکـردي انتقـادي      اندیشم
که تغییر وضعیت موجود مستلزم از میان بردن موانع ساختاري موجود اسـت و تـا      معتقدند  

ست ایجـاد راهکارهـاي جدیـد کـاري از پـیش            زمانی که این موانع از میان برداشته نشده ا        
بــه رفـع نــابرابري جنــسیتی و  ،)1387(بـراي نمونــه، جــواهري و داریـاپور   . نخواهـد بــرد 

اشـاره  مـوثر در تغییـر شـرایط زنـان          هـاي   روشمثابـه   آمیز به هاي جنسیتی تبعیض  نگرش
. کنندمی

تـرین  یکی از مهـم   پذیري در فرهنگ پدرساالر     ي تصورات قالبی جامعه   اساس نظریه بر
هـاي منفـی اعـضاي      نگـرش . ثر اسـت  ؤعواملی است که بر جایگاه زنان در مشاغل علمی م         

گذاران دانـشگاهی دیـدگاه     مدیران و سیاست   .جامعه، یکی از موانع رشد زنان در علم است        
: 1381اسفیدانی، (هاي اجرایی و مدیریتی ندارند   مثبتی نسبت به قرار دادن زنان در جایگاه       

85-67.(
هـاي مثبـت مـدیران ارشـد     انـد کـه نگـرش   نشان داده،)1388(طالبی و همکاران    شاه

ثر ؤهاي علمی مـ   تواند در موفقیت زنان در جایگاه     دانشگاهی در کنار دوستان و همکاران می      
با تحلیل محتواي کتب درسی نشان داده است که تفکیک جنسیتی         ،)1389(فروتن  . باشد
شود؛ طوري کـه  خانه به شکل واضحی در کتب درسی بازنمایی می     هاي داخل و خارج   نقش

گـردد  به زنان و کارهـاي بیـرون از خانـه بـه مـردان واگـذار مـی                  انجام کارهاي خانه اساساً   
).212: 1389فروتن، (
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اند التحصیالن دکتري زن بوده   درصد از فارغ   35در ایران،    1372-1382هاي  بین سال 
ت علمـی در    أمیـانگین زنـان هیـ      1387در حالی که در سـال       ). 1389توکل و همکاران،    (

شکافی که میان این دو رقم وجـود دارد نـشان           . درصد بوده است  26/8هشت استان ایران    
کـه  چـرا . هـاي موجـود دانـست     توان تنها عوامل فرهنگی را عامل تبعیض      دهد که نمی  می

ري هـستند، تـصورات قـالبی       دکتـ  يالتحـصیل دوره  اکثریت قریب به اتفاق زنانی که فـارغ       
هـاي  اند و چیزي که مـانع از حـضور آنـان در جایگـاه             پشت سرگذاشته احتماال  جنسیتی را   

.شود ساختارهاي سیاستی استعلمی می
هاي جنـسیتی   هاي علمی شاهد برخی تبعیض    سسهؤهاي سیاستی نهادها و م    در برنامه 

بـراي نمونـه، در      .ایـج قـرار دارنـد     هاي فرهنگی ر  هستیم که گاه حتی در تعارض با دیدگاه       
هـایی کـه تنهـا    سـسه ؤ، م1391ت علمـی شـهریور مـاه سـال        أفراخوان سراسري جذب هی   

هاي آموزشی را تـشکیل     سسهؤدرصد از کل م    22/15پذیرند  ت علمی مرد می   أمتقاضین هی 
هایی که تنها متقاضیان مرد را      سسهؤدرصد م  1390در فراخوان جذب بهمن ماه      . دهندمی

ي گـزینش برخـی     کنـار گذاشـته شـدن زنـان از دایـره           .بـود درصـد 50/16پذیرفتند  یم
ي دهنـده ت علمی، نـشان   أهاي آموزش عالی در همان اولین گام پذیرش اعضاي هی         سسهؤم

هاي کالن  گذاريبازتولید نابرابري جنسیتی در علم است که جلوگیري از آن تنها با سیاست            
گونه رفتـار   این. شودها و افراد ممکن می    سسهؤن نهادها، م  و جلوگیري از اعمال سلیقه کرد     

هاي مبتنی  تبعیض محیط کار، ناشی از سیاست      يبا متقاضیان زن در بازار کار، طبق نظریه       
بر تبعیض جنسیتی است که مصادیق آن نابرابري در استخدام، نابرابري در آموزش شـغلی،               

).85: 1387جواهري و داریاپور، (ز عملکرد است ارتقاء شغلی، درآمد، پاداش و نوع ارزیابی ا
.انـد اشـاره کـرده    1گذاري برخی از اندیشمندان به تبعـیض مثبـت        سیاست يدر حوزه 

مـدت نابرابرانـه   چه تبعیض مثبت در کوتاهمعتقد است که اگر،)1384(براي نمونه فکوهی   
بـه اعتقـاد او   .کندمیل میگرایانه به سمت ایجاد توازن و برابري        است ولی با تعبیري غایت    

قابل دفاعی که در توزیـع امتیازهـاي اجتمـاعی وجـود            هاي نامشروع و غیر   درمورد نابرابري 
دارد، به دلیل این که امکان از بین بردن آن در روندهاي طبیعی بازتولید وجود ندارد، نیـاز                  

تـري  عادالنـه شود تا محرومیت ایجاد شده را به وضعیتبه ایجاد تبعیض مثبت احساس می   
).117: 1384فکوهی، (تبدیل کند 

ي بازار کـار    ي رویکردهاي ممانعت مطرح است، نظریه     هایی که در دسته   از دیگر نظریه  
کند که نظام علمـی و دانـشگاهی   این بحث را مطرح می2در این  نظریه مارلی.  مارلی است 

اجتمـاعی و فرهنگـی،      يایهکند، فرصت به دست آوردن سـرم      که از اقتصاد بازار پیروي می     

1 Positive discrimination
2 Morely
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کند در حالی که در همان اثناء حرکتی در تحرك اجتماعی و استقالل را براي زنان مهیا می     
مـارلی،  (دهـد  هـاي عمـودي و افقـی انجـام نمـی         جهت رفع تقسیم کار جنسیتی و تبعیض      

هايچنان در مشاغلی مشغول به کار هستند که به فعالیت         کارمندان زن هم  ).  133: 2007
پردازنـد و قـدرت     گیـري مـی   مراقبتی و خدماتی اختصاص دارد و در مشاغلی که به تصمیم          

). 135: همان(دارند در اقلیت هستند 
هـاي علمـی   اي بر افزایش تعداد زنـان در عرصـه  اهمیت عمده1ي حیاتیي توده نظریه
علـم سـبب   کند که افـزایش تعـداد زنـان در      له را مطرح می   این نظریه این مسأ    . قائل است 

شــود هــاي کلیــدي مــیســازماندهی بهتــر و افــزایش احتمــال حــضور زنــان در موقعیــت 
ــانعلی( ــاران ).181: 1386زاده، ج ــوویتز و همک ــه ،)1994(2اتک ــا مطالع ــروه 30ي ب گ

. اندیید کردهأي حیاتی را تي تودهدانشگاهی در پنج رشته این ادعاي نظریه
رسـد توجـه و در   اي نظري ارائه شده، به نظـر مـی  هنتایج تحقیقاتی و تحلیل  اساسبر

شناختی ممانعت و مشارکت زنـان در علـم بـه           هاي جامعه نظر گرفتن هر دو دسته از نظریه      
تواند وضعیت، چرایی و چگونگی تغییر موقعیت و نقش زنـان در علـم را               تري می طور واقعی 

پـایین  (ر ایـن جریـان   چه ممکن است سهم عوامل ممانعتی و ساختاري د     توضیح دهد، اگر  
. ثرتر باشدؤتر و مقوي) بودن سطح مقعیت زنان در علم در مقایه با مردان

هاي نهادهـاي رسـمی، بـراي       ها و داده  هاي به دست آمده از پژوهش     پس از مرور یافته   
توان راهکارهاي سیاستی زیر را ارائه      بهبود وضعیت جایگاه و نقش زنان در علم در ایران می          

:داد
توانـد سـبب افـزایش      هاي علمی می  موانع قانونی براي ورود زنان به عرصه       کاهش-

.هاي ترقی علمی شودمانع از ریزش در پلهي حیاتی و ایجاد تودهتعداد زنان در علم، 
ها و جلـوگیري از اعمـال   ت علمی در دانشگاه  أاعمال نظارت بر پذیرش اعضاي هی     -
بـا در    گرایی و برقراري عدالت اجتمـاعی کـه       رعایت اصل عام  با  گروهی  هاي فردي یا  سلیقه

.شودگیري و تبعیض ممکن میافراد بدون سوهاي علمی ها و شایستگیتوانایینظر گرفتن
هـا  ت علمی در دانـشگاه    أهاي برابر جنسیتی براي جذب اعضاي هی      تعیین سهمیه -

.جامدها بینتواند در درازمدت به برابري در نسبت جنسی اساتید در دانشگاهمیکه 
هاي تخصصی در خصوص وضـعیت زنـان   ها و نشستها، کارگاههمایشحمایت از -

هاي سـنتی   گذاران و تغییر نگرش   در علم براي افزایش آگاهی دانشجویان، اساتید و سیاست        
.هاي اجرایی و مدیریتیمبتنی بر نامناسب بودن زنان براي جایگاه

1 Critical mass
2 Etzkowitz
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در هـا ی که سبب تغییر انگـاره   معرفی نخبگان علمی زن و تکریم از زنان دانشگاه        -
.دهدنشان میارزشمند اي لهأاذهان شده و رشد زنان را به عنوان مس

مدارس و  (با همکاري نهادهاي آموزش مستقیم      (پذیري کودکان   آموزش و جامعه  -
شـود کـه    تر سبب مـی   گرایانهبا دیدگاهی عام  )) هارسانه(و آموزش غیر مستقیم     ) هادانشگاه

زده در ارتباط بـا نقـش و جایگـاه زنـان را کنـار               هاي جنسیت ردان، دیدگاه چه زنان و چه م    
. بگذارند
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:منابعفهرست 
ي ، فـصلنامه  ″هاي مـدیریت  موانع دستیابی زنان به پست    ″.)1381(اسفیدانی، محمدرحیم   

.9ي پژوهش زنان، پاییز، شماره
ي ، فـصلنامه ″شناسـی در مجـالت تخصـصی جامعـه   موقعیت زنان ″.)1381(اعزازي، شهال   

.4ي پژوهش زنان، شماره
آیا نسبت زن به مرد ماننـد نـسبت طبیعـت بـه فرهنـگ اسـت؟ در                 .)1385(اورتنر، شري   

انتــشارات روشــنگران و : ، تهــران1385هــا، تنظــیم از شـهال اعــزازي،  فمینیـسم و دیــدگاه 
.مطالعات زنان

ي شناختی دربـاره ي جامعهمطالعه″.)1389(اتی، محمد  ساد و یگانه،  توکل، محمد؛ جوادي  
، 8ي  ، زن در توسـعه و سیاسـت، دوره        ″جایگاه دختـران در نظـام آمـوزش پزشـکی ایـران           

.4ي شماره
، ″هـاي زنـان در نهادهـاي علمـی و نخبـه           تحلیلی بر جایگـاه   ″.)1386(زاده، حیدر   جانعلی

.1ي ، شماره5ي پژوهش زنان، دورهيفصلنامه
شـناختی  تبیـین جامعـه   ″.)الـف 1387(زاده، حیدر؛ مقیمی، اعظم؛ امینـی، مجیـد         انعلیج

.2ي ، شماره6ي ي پژوهش زنان، دوره، مجله″اي زنان دانشگاهیجایگاه حرفه
جنـسیت و علـم، بررسـی    ″.)ب1387(زاده، حیدر؛ مقیمی، اعظـم؛ امینـی، مجیـد         جانعلی
.3ي وزش عالی، شمارهآمي، مجله″ها در ایران و جهانپژوهش

ــ ″.)1387(جـواهري، فاطمــه؛ داریــاپور، زهــرا   ت علمــی أمــشکالت شـغلی زنــان عــضو هی
.2ي ، شماره6ي ي پژوهش زنان دوره، مجله″دانشگاه

ثر بر  ؤبررسی عوامل م  ″.)1386(جواد  حسینی لرگانی، مریم؛ سعیدي، احمد؛ صالحی، سید      
تحقیقـات   يمجله،  ″یک مدل لجستیک  : هیت علمی در مدیریت دانشگا    أمشارکت زنان هی  

.3ي ، سال اول، شماره)نمطالعات زنايمجله(زنان
اصفهان در فرهنگ و تمـدن ایـران و          ينقش بانوان شیعه  ″.)1385(حسین  ریاحی، محمد 

.10يسال سوم، شمارهي بانوان شیعه، فصلنامه، ″اسالم
، ″غلی زنـان دانـشگاهی در یـک دهـه         تغییرات جایگاه ش  ″.)1381(السادات  زاهدي، شمس 

.، پاییز4ي پژوهش زنان، شمارهيفصلنامه
ي کـریس  پیـشگفتار متـرجم، در چیـستی فمینیـسم، نوشـته          .)1385(زمردي، محمدرضا   

.انتشارات روشنگران و مطالعات زنان: بیسلی، تهران
آوريو فنریزي آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقاتي پژوهش و برنامهمؤسسه

:ریزي آموزش عالیي پژوهش و برنامهبرگرفته از سایت موسسه، )1390(
http://www.irphe.ir/FA/Statistics/Gozide_kadr.aspx
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:برگرفته از سایت مرکز جذب)1391(ایرانعلمیت مرکز جذب اعضاي هیأ
http://www.msrt.ir/sites/jazbsite/default.aspx

تجارب زنان مدیر از    ″.)1388(ارمحمدیان، محمدحسین؛ عجمی، سیما     طالبی، سمیه؛ ی  شاه
، ، دانــش و پــژوهش در علــوم تربیتــی″ي کیفــیرهبــري در آمــوزش عــالی؛ یــک مطالعــه

.21ي ریزي درسی، تابستان، شمارهبرنامه
هاي اجتماعی و رفتاري،    فراتحلیل در پژوهش   .)1389(طباطبایی، محمود؛ ودادهیر، ابوعلی     

.شناسانجامعه: تهران
، ″هـاي درسـی مـدارس ایـران       پذیري جنـسیتی در کتـاب     جامعه″.)1389(فروتن، یعقوب   

. 3ي، شماره8ي زن در توسعه و سیاست، دورهيفصلنامه
.نیانتشارات : شناسی، تهرانهاي انسانتاریخ اندیشه و نظریه.)1384(فکوهی، ناصر 
زدایی با نگاهی به    ي ابزار محرومیت  به مثابه  سازوکار تبعیض مثبت  ″.)1384(فکوهی، ناصر   

.3ي ، شماره3ي ، پژوهش زنان، دوره″موقعیت زنان در ایران
ي کیفـی نقـش اینترنـت در زنـدگی          مطالعه .)1389(نژاد، مریم   قائم، مهدي منتظر؛ نورایی   

، 8ي  ، دوره )پـژوهش زنـان   (اي زنـان متخـصص، زن در توسـعه و سیاسـت             فردي و حرفـه   
.3ي شماره

.نشر دیگر: ي کتایون بقایی، تهرانشناسی جنسیت، ترجمهجامعه.)1385(گرت، استفانی 
انتـشارات  : ي محمد جعفـر پوینـده، تهـران    زنان از دید مردان، ترجمه     .)1379(گرو، بنوات   
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