
 1531 زمستان، 35شماره رهيافت                                                                                             

11 

 ارائه مدلي براي شناسايي موانع پيش روي زنان در توليد علم 
 

 *1ليال نامداريان
 گذاري علم و فناوري، دانشگاه تربيت مدرس  دانشجوي دكتراي سياست

 

 

 چكيده

گرایی، به  هاي كليدي ماهيت غير شخصی علم؛ عام یکی از الزام

هتا بتر روي تمتام استتعدادها      معنی باز بودن راه تمام موقعيتت 

مسئله جنسيت در تعارض با ادعتاي عتام گرایانته بتودن     . است

مت   تصتورهاي فرهنگتی تنيتده شتده عتو  عا      .علم قرار دارد

ها علم از مشتاركت زنتان و زنتان از     جنسيت باعث شده تا قرن

بنابراین در راستاي پترداختن  . سهم خود در علم محروم بمانند

به این مسئله توصيف و تبيين روند عضتور و جایگتاه زنتان در    

ایتن مووتود در   . نهادهاي علمی محور اصلی این مقالته استت  

قرار گرفته استت   تحقيقات خارجی به ميزان زیادي مورد توجه

و ميزان تحقيقات داخلی در این رابطه در ایتران انتدا استت،    

بنابراین در راستاي پوشش این خأل، هدف اصلی تحقيق عاور 

بررسی و توصيف مطالعتات داخلتی و ختارجی انجتام شتده در      

رابطه با جایگتاه و عضتور زنتان در نهادهتاي علمتی و ست         

در ایتن  . د علتم استت  شناسایی موانع پيش روي زنان در توليت 

مقاله مبتنی بر تحقيقات پيشين مهمتترین موانتع پتيش روي    

شود و ست   بتر استاس انهتا      زنان در توليد علم شناسایی می

مدلی مفهتومی بتراي موانتع پتيش روي زنتان در توليتد علتم        

 .،پيشنهاد می گردد

 

 :هاي کليدي واژه

 .جنسيت، تبعيض جنسی، نهادهاي علمی ، موانع توليد علم
 

 

 مقدمه -1

سرمایه انسانی به عنوان یکی از عوام  مؤثر در پيشبرد اهتداف  

شتود، زنتان بته عنتوان      توسعه همه جانبه و پایدار محسوب می

                                                                            
  .ایمي  : دار مکاتبات نویسنده عهدهl_n1020@yahoo.com 

نيمی از افتراد جامعته و نيمتی از سترمایه انستانی موجتود در       

 .هركشوري به عنوان مووود و هدف توسعه مطرح هستند

گتذاران كشتورها بته     مشتی  خت  امروزه در ميان پژوهشگران و 

منتدي فراوانتی    خصوص كشتورهاي پيشترفته، توجته و ع قته    

[. 1]نسبت به نقش زنان در توليد دانش به وجود امتده استت   

هاي  به عنوان مثا  در یك گزارش اروپایی در خصوص شاخص

( زنتتان و علتتم)اي را بتته مووتتود  علتتم و فنتتاوري بختتش ویتتژه

زارش برابتري جنستيتی   بر اساس ایتن گت  . اختصاص داده است

نيتتازي بتتراي  تنهتتا یتتك هتتدفی اخ قتتی نيستتت، بلکتته پتتيش 

بترداري از همته منتابع     هاي اتی كشورهاست كه به بهره رقابت

ولتی تحقيقتات   . نيازمند هستند( چه زن و چه مرد)انسانيشان 

دهد تفاوت فاعشی بين ميزان زنان و متردان از نرتر    نشان می

و ( ارشد و دكتري)تکميلی ادامه تحصي  در مقاطع تحصي ت 

كنندگان درجته دكتتري در مراكتز     تر از ان جذب دریافت مهم

علمی و تحقيقاتی به عنوان عضو هيئت علمتی و یتا دسترستی    

هاي رهبري در مراكز مذكور و به ویتژه ميتزان     انها به موقعيت

شتود بتراي    عضور انها در نهادهاي علمی و تخصصی دیده متی 

ر اروپا، امریکاي شتمالی و استتراليا در   نمونه درصد زنانی كه د

، داراي مرتبه استادي بودند بسيار 1991-1991سا  تحصيلی 

 [.2]رسيد  درصد می11پایين بود و در اكثر موارد به كمتر از 

هاي صفحه خانگی بنياد  هاي به عم  امده از داده بررسی

دهد كته در نهادهتاي علمتی و تخصصتی      جایزه نوب  نشان می

بيست فرهنگستان علوم در بيست كشور جهان سهم  مربوط به

بته  . دهنتد  بسيار اندكی از دانشمندان نخبه را زنان تشکي  می

درصتد   4/4، تنهتا  2992تتا   1991هتاي   اي كه طی سا  گونه

درصتد اعضتاي    19برندگان جتایزه نوبت  و بته طتور متوست       

پيوسته بيست فرهنگستان علتوم در بيستت كشتور جهتان در     

این نتایج عضور اندا زنتان در علتم را   . ن بودند، ز2992سا  

 [.3]كشد  به تصویر می
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دهتد كته كشتورهاي     به ایتن ترتيتش شتواهد نشتان متی     

وري و توستعه   اند در افتزایش بهتره   پيشرفته دنيا هنوز نتوانسته

 .خود از زنان به سان قشري كارامد بهره كام  برند

ران، در كشورهاي جهان سوم و در عا  توسعه، ماننتد ایت  

این كاستی هنوز به گونه جدي وجود دارد و جامعه از فرصتت  

هاي بالقوه نيمی از جمعيت فعا  نتاتوان   به كارگيري توانمندي

است؛ شواهد و تحقيقات مؤید این مسئله است، براي نمونه در 

درصتد از كت     9، عتدود  14-11ایران نيز در ستا  تحصتيلی   

هتا و مراكتز    اهاعضاي هيئت علمتی در مرتبته استتادي دانشتگ    

در ده رشتتته از [. 3]درصتتد متترد بودنتتد  91امتتوزش عتتالی و 

درصد از ویراستتاران زن   49هاي عالی اي اس اي عدود  مجله

ها نرير فيزیك و مهندسی ایتن   بودند و البته در برخی از رشته

 [.4]ميزان صفر بوده است 

به این ترتيش با نگاهی به ووعيت زنان در ایتران و ستایر   

ها مطرح است كه چرا با وجود افزایش در  ، این پرسشكشورها

نام و پيشرفت زنان در اموزش عالی در قرن بيستم،  ميزان ثبت

هاي عالية علمی بسيار اندا استت  چترا    عضور زنان در عرصه

در جامعه به خصوص در عرصه علتم، از توانمنتدي زنتان بهتره     

ليتد و  شود  چترا جایگتاه و نقتش زنتان در تو     كافی گرفته نمی

ترویج علم كم رنگ است  چترا ميتزان توليتدات علمتی زنتان      

اندا است  چرا زنتان در بختش اموزشتی عتالی كمتتر داراي      

هاي متدیریتی هستتند  چترا درصتد انتدكی از اعضتاي        سمت

دهنتد  چترا درصتد     ها را زنان تشکي  می هيئت علمی دانشگاه

یز هاي علمی موفق به كسش جتوا  اندكی از افرادي كه در عرصه

دهتد  چترا درصتد انتدكی از      اند را، زنان تشکي  می نوب  شده

هاي تحصي ت تکميلی مشغو  به تحصتي    افرادي كه در دوره

دهند  موانع مؤثر بتر عضتور انتدا     هستند را زنان تشکي  می

ها چيست  كدام یك از این موانع مؤثرترند   زنان در این عرصه

عوزه مطرح است  ها و صدها پرسش دیگر در این و این پرسش

كه بسيار مهم هستند و باید به شيوه اي علمی مورد بررستی و  

توانتد بته    هتا متی   پاسخ به این قبي  پرسش. تحلي  قرار بگيرند

عام ن اجتماعی كمك كند تا موانعی را شناسایی كنند كته از  

هتاي علمتی و تخصصتی جلتوگيري      دستيابی زنان به موقعيتت 

مشتی   تگذاران بته طراعتی خت    كنند تا از این طریق سياس می

منطقی، عادالنه و كارامد به منرور برقتراري تعتاد  در ميتزان    

هتاي   هاي موجود بدون توجته بته تفتاوت    مندي از ظرفيت بهره

هاي اجتماعی رهنمون  اي و سایر تفاوت جنسيتی، نژادي، طبقه

نتایج چنين امري توسعه علم و فناوري و بهبود زنتدگی  . شوند

مطالعاتی كه تاكنون در این عتوزه انجتام شتده    در . خواهد بود

است تنها به امارگيري پرداخته شده است بدون اینکه بررستی  

اي در این عوزه انجام بگيرد و همچنين در مورد  شناسانه اسيش

رنگ زنان و این نابرابري جنسيتی كارهاي  دالی  این عضور كم

پتر   اندكی انجام شده است بنابراین تحقيق عاوتر بته منرتور   

ساختار این مقالته بته   . كردن این قبي  خألها انجام شده است

این ترتيش است كه ابتدا مروري بر پيشينه تحقيق  درقالش دو 

هتاي ختارجی صتورت     هتاي داخلتی و پتژوهش    بخش پتژوهش 

هتاي   گيرد؛ س   بته بررستی نقتش زن در علتم و دیتدگاه      می

د  فمينيستی در این رابطه پرداخته متی شتود؛ بعتد از ان مت    

 .شود نرري مقاله ارائه و س   به بحث و تحلي  پرداخته می

 

 مروري بر پيشينه تحقيق -2

در این بخش به منرور مروري جامع بر ووعيت زنان در عرصه 

هتتاي انجتتام شتتده در دو بختتش    علتتم بتته بررستتی پتتژوهش  

 .شود هاي داخلی و خارجی پرداخته می پژوهش

 

 هاي خارجي پژوهش -1-2

اي زنان دانشگاهی مووتود جتالبی استت     عرفهمووود جایگاه 

هتاي فراوانتی در ایتن خصتوص      كه در سطح جهتانی پتژوهش  

هاي صورت گرفته در این عتوزه را   پژوهش. صورت گرفته است

هتتاي  هتاي تتتاریخی و مطالعته   تتوان بتته دو دستته مطالعتته   متی 

دسته او  به بررستی  . شناختی تقسيم كرد جامعه -فمينيستی 

هاي زنان در عتوزه علتم و تبيتين نقتش      تدستاوردها و موفقي

پردازد،  اي زنان دانشمند قرن نوزده و بيست مي دي می عاشيه

پتردازد كته داراي    هتایی متی   و دسته دوم نيز به بررسی مطالعه

شتناختی نستبت بته جایگتاه زن در      ها و رویکرد جامعته  دیدگاه

 .عرصه علم هستند

گيرد،  رار میهایی كه در زمره دسته او  ق از جمله پژوهش

، (1991)نوشتته متوزان     "زنتان در علتم  "توان به كتتاب   می

سياعت زنان در علتم و  "، (1994)نوشته بایلی  "زنان در علم"

زنتان نویستنده   "، (1991)نوشتته امبتروز و دیگتران     "فناوري

هتاي   المعارف زندگينامته  دایره"، (1991)اثر گاتز و شتير  "علم
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هاي قدیم تا اواست    زن از زمان زندگی پيشگامان: زنان در علم

مقالته زنتان و   "، (2999)نوشته اوجيلتوي و هتاروي    "29قرن

، مقالته  (1319)اثر پنيما، جتی و ایيتر   "هاي علمی نو  پژوهش

زنتتان در بيتترون و درون "بتتا عنتتوان ( 2991)روميتتتو و ال تتاتو 

، مقالته  "جدا  در جهت كسش دانش، عقانيت و نفوذ: دانشگاه

: زنتتان در علتتم و مهندستتی  "ا عنتتوان بتت( 1999)ستتونرت 

 .اشاره كرد "ها ع  ها و راه ها، چالش پيشرفت

مطالعات فمينيستی درباره علم را به ( 1919)هي ري رز 

هتاي صتورت    تعيتين تحریتف   -1:كنتد   چهار محور تقسيم می

استخراج پيشينه تاریخی عضور زنان در علتم و   -2گرفته علم؛ 

ارزیتابی مجتدد تحقيقتات     -3ميزان تأثير ان بر ایتن عيطته؛   

شناسانه علتوم در   هاي معرفت نقد فرويه -4علمی درباره زنان؛ 

 [.1]غرب 

توان به زنتان   هاي فمينيستی صورت گرفته می از پژوهش

زنان اثتر هابتارد، هنتيفن و فریتد       شناسانه هاي زیست و دیدگاه

، علم و جنسيت و رویکردهاي فمينيستی بر علتم اثتر   (1919)

هایی در جنسيت و علتم اثتر ایتولين     ، تام (1919،1914)بلير 

، علتتم (1919)، فمنيستتم و علتتم اثتتر تانتتا(1911)فتتاك  كلتتر 

نقتد روش تحقيتق   . اشتاره كترد  ( 1999)فمينيستی اثر راستر  

مند اندازهاي جنسی و قاعده هاي مختلف فلسفی، چشم پارادایم

 كردن انچه كه بعدها نقد فمينيسم از علم ناميده شتد در ایتن  

هاي دیگتري   همچنين مطالعه[. 2]خورد  تحقيقات به چشم می

شتناختی بته    وجود دارند كه سعی در ارائه رویکردهاي جامعته 

در . انتد  هاي جنسی در عوزه علم داشتته  منرور تبيين نابرابري

تحت عنوان ( 2991)توان به مقاله ليجيا امانسيو  این بخش می

، مقاله "نسی شدههایی بر علم به مثابه یك كوشش ج انعکاس"

نتتابرابري جنستتی در محتتي  كتتاري "( 2993)گوپتتتا و شتترما 

، مقالته هيلتی و   "هاي عتالی علمتی و فنتاوري در هنتد     انجمن

تفکيتتك : استتتخدام دانشتتگاهی و جنستتيت"( 2991)دیگتتران

غلبته  "( 2991)، كملگور و اتركویتز "جنسی عمودي در تركيه

رونتد  "، مقالته  "هاي امریکتا  بر ووعيت دشوار انزوا در دانشگاه

 ETANگزارش  : كلی برابري جنسی در علم در اتحادیه اروپا

هتا و   انتخاب"( 2991)، ویت مارش (2991)نوشته ترزا ری  "

، مقاله "یك پژوهش كيفی از الگوهاي شغلی زنان: جویی مبارزه

ووتتعيت زنتتان در علتتوم  "(2992)ایزیتتز ستتتلز و همکتتارانش 

و مقالته متاري فرانتك     "(خوب، بتد و قابت  تغييتر   )دانشگاهی 

مسئله مشاركت، عملکرد و پيشرفت زنتان در  "( 2992)فاك  

 .اشاره كرد "علوم اكادميك و مهندسی و چرایی ان

هتا در تبيتين مستائ  نتابرابري      هر یتك از ایتن پتژوهش   

جنسی از رویکردهاي تئوریکی خاصی مث  تئتوري كمبودهتا،   

اي  سقف شيشته ها،  ها، ریزش، توده عياتی، تعارض نقش تفاوت

استفاده  كرده است و به عتواملی نريتر تبعتيض جنستی،     ....و 

اندا بودن تعتداد زنتان، مشتک ت ختانوادگی، فرهنتگ مترد       

هتاي   ساالرانه محي  سازمانی، تصورات قالش جنسی، مکانيستم 

 [2]در این راستا اشاره كرده است .....ممانعت و

 
 هاي داخلي پژوهش-2-2

ی، در ایتران مطالعتات مربتوط بته     در مقایسه با ووعيت جهتان 

اي زنان در عوزه علم و دانشگاه انتدا   جایگاه و موقعيت عرفه

هتاي رو   ها در این زمينه روند مطالعه است اما با افزایش اگاهی

هاي مربوط به این عوزه را می توان به  مطالعه. به افزایش است

هتایی استت كته بته      دو دسته  تقسيم كرد؛ گتروه او  مطالعته  

سی ووعيت مشاركت زنتان در امتوزش عتالی و پيامتدهاي     برر

فرهنگتتی ناشتتی از ان پرداختته استتت و بيشتتتر بتتر  -اجتمتاعی 

 .هاي اسيش شناختی این مسئله متمركز است جنبه

تتوان بته مقالته     هتاي صتورت گرفتته متی     از زمره مطالعه

تحت عنوان بررسی مشاركت زنتان  ( 1314)عقيقتی و اكبري 

ي امتتوزش عتتالی در ایتتران، مقالتته در تقاوتتاي اجتمتتاعی بتترا

پيامتدهاي افتزایش   )زنان و اموزش عتالی  ( 1311)نصرابادي  

زنتان، امتوزش عتالی و    ( 1313)، مقاله فراستخواه (عضور زنان

اي  مطالعته : اموختگان زن بازاركار، مقاله ووعيت اشتغا  دانش

بتا  ( 1319)، مقالته كتتابی   (1311)موردي از صتالحی عمتران   

هتاي امتوزش عتالی در متورد      تحلي  شتاخص  عنوان بررسی و

دانشگاه اصفهان، مقاله براورد تقاواي اجتماعی امتوزش عتالی   

 1311، نوشته معصومه قتارون  1319-1311در ایران در سا  

تحتت عنتوان نگتاهی بته عتوام      ( 1311)راد  و مقاله قانعی[ 2]

 .اشاره نمود[ 1]ها  فرهنگی افزایش ورود دختران به دانشگاه

هاي پژوهشی در دفتر مطالعتات   راستا برخی طرح در این

ریزي فرهنگی و اجتماعی مطالعتات زنتان انجتام شتده      و برنامه

: هتا  از جمله این طرح. گيرد است كه در دسته نخست جاي می

، (1311)"بررسی و تحلي  افزایش سهم زنان در اموزش عالی"
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زن،  "،(1319)"توستتعه مشتتاركت زنتتان در امتتوزش عتتالی  "

 .است "(1311)، فرداي بهتردانشگاه

ها بته بررستی و تبيتين مستئله      اما گروه دوم این مطالعه

تتر امتوزش عتالی و موقعيتت      نابرابري جنسی در سطوح عتالی 

. پتردازد  نابرابر زنان در مشاغ  علمتی و ستطوح متدیریتی متی    

هاي انجام شده در ایتن عتوزه بستيار انتدا استت و از       مطالعه

تتوان بته مقالته زاهتدي      ه متی هاي صورت گرفت معدود پژوهش

تغييرات جایگاه شغلی زنتان دانشتگاهی در   "با عنوان ( 1311)

موقعيت زنان هئيت علمتی   "(1311)، مقاله اعزازي "یك دهه

، مقاله استفيدانی  "هاي تخصصی جامعه شناسی ایران در مجله

، مقالته  "هتاي متدیریت   موانع دستيابی زنان به پست"( 1311)

بررستی رابطته ميتان امتوزش     "( 1312)راد  پيشگاهی و اسدي

، "گتذاري  هاي قانون عالی زنان در ایران و عضور انان در عرصه

بررسی رابطته بتين جتو    "( 1314)زاده و دیگران  مقاله مهرعلی

ستتازمانی دانشتتگاه و مشتتاركت اعضتتاي هيئتتت علمتتی در      

تحت ( 1312)زاده  ، مقاله جانعلی"هاي دانشگاهی گيري تصميم

 "ر جایگاه زنان در نهادهاي علمی و تخصصتی تحليلی ب"عنوان 

ناموزونی مشاركت "تحت عنوان ( 1311)راد  و مقاله قانعی[ 2]

 [.1]اشاره كرد  "زنان در اموزش عالی

هتتاي انجتتام شتتده از رویکردهتتاي   در ایتتران در پتتژوهش

تئوریکی جدید كمتتر استتفاده شتده استت و اكثتر تحقيقتات       

 .اند ينيستی انجام شدهصورت گرفته با استناد به تئوري فم

بندي تحقيقات خارجی و داخلی صتورت گرفتته در    جمع

اي زنتان در عتوزه علتم نشتان      زمينه جایگاه و موقعيت عرفته 

ها از رویکردِ تئوریکی خاصی  دهد كه در بيشتر این پژوهش می

اما در این مقاله سعی شده است كه جایگاه . استفاده شده است

را از ابعاد متفاوت مورد توجه قترار  اي زنان در عرصه علم  عرفه

دهد زیرا بسنده كردن به رویکردي خاص در تبيتين موقعيتت   

بر این اساس در این مقاله . پيچيده زنان چندان راهگشا نيست

سعی شده است تا از رویکردي تركيبی به عنوان متد  نرتري   

 [.2]استفاده نماید 

 

 نقش زن در علم و ديدگاه هاي فمينيستي -5

گرایانه بودن ان  هاي نهاد اجتماعی علم خصلت عام ز الزامیکی ا

گرایانه بودن علم ریشه در غير شخصتی بتودن علتم     است و عام

هتا روي   دارد و مفهومش این است كه بایتد راه تمتام موقعيتت   

اي  هتاي عرفته   محدود كردن موقعيت. تمام استعدادها باز باشد

و استتعداد انتان    اي غير از فقدان صت عيت افتراد   علم به بهانه

گاهی ممکن است [. 9]شود  تجاوز به اقتدار دانش محسوب می

این خصلت علم مورد غفلت قرار بگيرد و به دلي  ووع برختی  

هتتا،  استتتانداردها در اجتمتتاد، راه ورود برختتی از افتتراد و گتتروه

هتاي انهتا بته     ها و شایستتگی  نرر از استعداد و توانمندي صرف

شتود و ایتن نته تنهتا از      ی سد میهاي علمی و تخصص موقعيت

كنتد بلکته بته موجتش ایتن       رشد تام و تمام علم ممانعتت متی  

ها از سهم و عتق ختود در توليتد     تبعيض برخی از افراد و گروه

تترین عامت  در ایجتاد ایتن تبعتيض       مهم. مانند علم محروم می

هتا علتم از    جنسيت است و همين عام  باعث شده كه تا قترن 

بنابراین مطالعه و تحقيتق در ایتن   . بماندمشاركت زنان محروم 

منتدي از   هتا و بهتره   رابطه در راستاي بر طرف كتردن نتابرابري  

تواند متؤثر   توانمندي زنان به عنوان نيمی از سرمایه انسانی می

ورود زنتان بته   (. جانعليزاده چوب بستی و همکتاران )واقع شود 

گتردد كته دوره تکتوین     عرصه علم از قترن هفتدهم اغتاز متی    

سازمان اجتماعی علم است كه در این برهه تنها زنتان اشتراف   

هاي علمی انها محدود  توانستند تحصي  كنند البته فعاليت می

به بستر خانواده بود و از عضتور در مراكتز معتبتر علمتی منتع      

شدند و تنها در نقش گرداوري كننده، ویراستتار و متترجم    می

 [.19]شدند  ظاهر می

گيتري   هاي چشتم  ته اند به موفقيتزنان طی تاریخ توانس

كتاب زنان در علتم نوشتته   .در عرصه علم و فناوري دست یابند

هتاي دانشتگاه ویکتوریتا     رنسان  و ازمایشگاه( 1991)موزان  

موزان  به مطالعته زنتان روشتنفکر    . دهد مورد بررسی قرار می

هاي انان به عنوان دانشمندان و مخترعان  طلش و فعاليت ازادي

شناستتی،  هتتاي فيزیتتك، شتتيمی، ریاوتتيات، ستتتاره  در رشتتته

هتاي   شناستی، پزشتکی، جراعتی و زمينته     طبيعی، باستان علوم

این كتتاب بته طتور كلتی بتر نقتش زنتان در        . پردازد دیگر می

كتاب سياعت زنان در علم .هاي متنود تمركز یافته است  رشته

 11اي از  مجموعته ( 1991)و فناوري نوشته امبروز و دیگتران  

هتا در متورد    ن در مورد اولين زنانی كه در تغيير دیتدگاه داستا

اند این كتاب بتر مبنتاي    نقش زنان در علم و فناوري مؤثر بوده

 [.11]هاي زنان در مورد تعریف موفقيت بنا شده است  دیدگاه

هتاي   عضور زنان در توليد، و مصرف علتم یکتی از عتوزه   

هتا و   دیدگاه معاصر است كه در برگيرنده  بحث برانگيز در دوره
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اي را بته   مباعث گوناگون بوده و در علوم اجتماعی جایگاه ویژه

اما پ  از گذشت یتك قترن از ورود   . خود اختصاص داده است

هاي ط ئی فناوري و اط عات،  بشر به عصر نوین صنعت و دهه

هاي زنان فضاي سازمانی مختص بته ختود    هنوز مبحث مطالعه

در . مند هستتند  اي كاربردي و قاعدهاند و فاقد راهکاره را نيافته

هاي فمينيستی شبه پارادایمی را ایجاد كرده است  واقع مطالعه

در مورد تخصصی كردن « اتفاق نرر»یا « معيار»كه ایجاد یك 

كشد و هنتوز بته    مباعث و توليد مفاهيم جدید را به چالش می

از ستوي دیگتر   . نتایج متقن در این زمينه دست نيافتته استت  

هتاي فکتري مختلتف بته      ها و شيوه نواد و اقسام دیدگاهوجود ا

انجامد كته بته منرتور درا بهتتر از      پيچيدگی این مووود می

هتتاي مباعتتث توليتتد دانتتش  پتتردازي و ظرفيتتت نحتتوه نرریتته

هاي پست مدرنيستی جوامتع مختلتف بته     فمينيستی در عوزه

خصوص در كشورهاي غربی به بررسی برخی از مکاتتش عمتده   

 [. 1]شود  داخته میفمينيستی پر

 فمينيسم ليبرال 

ها، هيچگونته تفتاوت نتژادي، جنستی،      این دسته از فمينسيت

هتاي   طبقاتی و یا ذاتی را بين زن و مرد قائ  نيستند و تبعيض

. داننتد  هتاي اجتمتاعی متی    به وجود امده را عاص  ناهنجتاري 

طلش، اثبتات   هاي ليبرا  یا اص ح مسئله مورد توجه فمينيست

هاي درخور توجه ميان زن و مترد   بوده است كه تفاوت این امر

سازي نقتش   شرطی»ذاتی نيست و در نتيجه اجتماعی شدن و 

در این مکتش با مفاهيم و ابزارهتاي توليتد   . بوده است« جنسی

علم كه به طور عمده توس  مردان طراعی شده است مخالفتی 

در « تستاوي عضتور زنتان و متردان    »شتود و فقت     دیده نمتی 

 .عث علمی و فناوري مدنرر استمبا

 فمينيسم فرهنگي 

هاي ذاتی ميتان   ها نه تنها به تفاوت این مکتش، برخ ف ليبرا 

زنان و مردان معتقدند بلکه برخی از تمتایزات ذهنتی و روعتی    

هتاي راهبتردي    ریزي كننده جهت برنامه زنان را از عوام  تعيين

ینی داننتتد و دگرگتتونی اساستتی در كتت  فرهنتتگ و جتتایگز متتی

. هاي فمينيسم فرهنگی استت  فرهنگ جدید اجتماعی از ارمان

را براي زنان و مردان تعریف كرد كه قالتش  « خِرد»فولر مفهوم 

از انجایی كه . جدیدي را براي فمينيسم فرهنگی به وجود اورد

دارد « همبستگی ارگانيتك »جامعه مورد نرر این مکتش فکري 

نيتاز بته یکتدیگر در    عناصر به وجود اورنده اجتمتاد بته علتت    

انتد كته جایگتاه زنتان و      هاي مربوط به خود تعریف شتده  نقش

بته عنتوان   « خترد »مفهوم . مردان از این مورد مستثنی نيست

سرمنشأ تبيين الویت در توليد علم و نحوه استفاده از ان بتراي  

دهتد كته فقت  عضتور      اي را ارائه می هر دو جن  تعریف ویژه

فضتاي علمتی   »تحقق دستتيابی بته   فيزیکی زنان را به منرور 

 . داند كافی نمی«  زنانه

 فمينيسم مارکسيستي 

مبارزان ماركسيست مکتش نوینی را در نهضت فمينيسم ایجاد 

كردند كه براساس نررات كار  مارك  مفاهيم اصتلی ختود را   

عقتوق  »، «وجتدان طبقتاتی  »، «از خودبيگانگی»هاي  در زمينه

تقستتيم نابخردانتته كتتار »و « گرایتتی جبتتر متتادي»، «كتتارگران

در مد  این نرریته زنتان تحتت ستتم     . ترسيم كرد« اجتماعی

هاي مردساالرانه به استثمار  داري و ایدئولوژي هاي سرمایه نرام

هتاي ختاص و    اند و وجود وجدان جمعی، اشتتراا  كشيده شده

داري را به عنوان راه  عبور از استبداد مردساالرانه جامعه سرمایه

پيتروان ایتن مکتتش چنتان در     . نمایتد  فی متی رهایی زنان معر

رونتد كته فقت  بته      مفاهيم و تحلي  ماركسيستتی پتيش متی   

داري و  هاي در هم پيچيدگی نرتام مردستاالرانه سترمایه    مقوله

پردازند، و تنها به رقابت و رفتاه اجتمتاعی    مباعث اقتصادي می

زنان در محي  كتار، دستتمزد و نقتش اقتصتادي انتان توجته       

روابت   »عضور زنان در علم از نرر ایتن مکتتش در    . نمایند می

 . خ صه شده است« جنسی كار توليدي و تقسيم

 فمينيسم  سوسياليستي 

از بنيانگتتذاران ایتتن مکتتتش  2«و دوروتتتی استتميت 1هتتارتمن»

اي از تفکترات فمينيستم    اجتماعی هستند، كه در واقتع اميتزه  

ي در ایتن شتيوه فکتر   . ماركسيستی و فمينيسم رادیکا  استت 

اميتزد و فلستفه    هتاي جنستی و طبقتاتی در هتم متی      تبعتيض 

گترا را بته وجتود     اجتمتاعی جمتع   گيري علتوم  جدیدي از شک 

طرفداران این مکتش در توجيه شيوه توليد دانتش بته   . اورد می

انتد و توليتد دانتش را     شناسی ماركسيستی روي اورده شناخت

ن اي از خ قيت انستان و براستاس نيازهتاي زیستتی انتا      جنبه

داري را در توليتد   هاي جامعته سترمایه   در واقع ارزش. دانند می

هاي ایجتاد شتده را بته     دانسته و ایدئولوژي دانش تأثيرگذار می

نماید  داري قلمداد می منرور توجيه استعمار نوین نرام سرمایه

                                                                            
1 . Hartman 1979 

2 . Doratti Smith 
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طبقته،   رسد كه فق  در جامعه بی و در نهایت به این نتيجه می

 . ود خواهد امدتبعيض بوج طرف و بی دانش بی

 فمينيسم راديكال 

اي معاصر است كه بيش از هتر چيتز    فمينيسم رادیکا ، پدیده

این نگترش در اواختر   .  بر اعساسات و ذهنيات افراد توجه دارد

ارتباط بتا   هاي بی مي دي تغييرات مهمی را در اندیشه 29دهه 

انها در واقع بخشتی از یتك   . هاي ماركسيستی ایجاد كرد مقوله

« فرهنگ زنانه»فرهنگی هستند كه سعی در شکوفایی  جنبش

هاي مختلفی چون ادبيات، موسيقی و عتتی فنتاوري    در عرصه

«  دیالکتيتك جتن   »از جمله منتابع مهتم ایتن نگترش     . دارند

است كه تمایزهتاي اساستی را     1«شوالميت فایرستون»نوشته 

قائت     (sex)و جنستيت    (gender)بين دو مفهتوم جتن    

كوشد تا تمایزهتاي   براین اساس فمينيسم رادیکا  می. شود می

اي متفتاوت   زن و مرد را عتتی در تصتورهاي ذهنتی بته گونته     

استدال  نماید و این تمایزهتا را راهتی بتراي انقيتاد زنتان بته       

مفهوم جدید توليد شتده در ایتن   . نماید وسيله مردان تلقی می

تركيبتی از صتفات   متضمن   2«دو جنسی»مکتش تحت عنوان 

زنانه و مردانه است كه ستعی در توجيته هویتت جنستيتی در     

كوشتد   فمينيسم رادیکا  می.  هاي مختلف اجتماعی دارد نقش

تا با ستایش خصوصيات زنانته كته از نزدیکتی سرشتت زن بتا      

گرایتی در توليتد    گيترد و نشتانگر طبيعتت    طبيعت نشتأت متی  

اي از  گونته  مفاهيم علمی و فلستفی در ایتن مکتتش استت، بته     

بعدها صاعبنررانی چتون  .  اورد  تجلي  به عم « فطرت زنانه»

سعی در تغيير روش فمينيستم   4«دریدا»و  3«مونيك ویتيگ»

. اي بدون جنسيت، كردند رادیکا  به منرور دستيابی به جامعه

پردازنتد و   طرفداران این مکتش به نقد اشکا  مردانه دانش متی 

م بترعلم باعتث تحریتف عقتایق     معتقدند كه فضاي مردانه عاك

هاي انان شده است و زنان نيتز بایتد برمبنتاي     براساس دیدگاه

هاي خود درا بهتري را از روابت  علمتی جهتان ارائته      دریافت

ایی زنان و برگزاري مباعث علمتی را   این مکتش گردهم. دهند

گيتري از تجتارب یکتدیگر و در نهایتت توليتد       به منرتور بهتره  

هاي ویژه زنتان   ر برگيرنده منافع و ارزشكه د«  دانش جمعی»

اوّلين برختورد نهضتت فمينيستم بتا     .  كند باشد را پيشنهاد می
                                                                            
1 .  Shulamith Firestone 

2.  Adrogyny  

3 . Monique Witting 

4 . Derrida  

هاي تحقيق متداو ، سعی در تغيير نگترش پژوهشتگران    روش

براي اجتناب از برخورد انان با افراد بته مثابته شتا یتا پدیتده      

س   به تبيين ساختارهاي مرد محتور تحقيقتات   . طبيعی بود

هتاي   شناختی موجود پرداختند تتا ایتدئولوژي و دیتدگاه    جامعه

زیرستتاخت جوامتتع را زیتتر ستتئوا  ببرنتتد كتته در ایتتن ميتتان  

هاي رادیکا  بيشترین سهم را توسعه این مبحث بته  فمينيسم

 [.1]اند خود اختصاص داده

 

 مدل نظري تحقيق -4

هتا و رویکردهتاي مطترح     در این بخش به مرور و تشریح نرریه

هتاي   ا موانع پيشِ روي زنتان بتراي كستش موقعيتت    در رابطه ب

( مث  مرتبه استادي، سردبيري مج ت تخصصی)اي برتر  عرفه

مثت  بنيتاد   )و عضویت در نهادهتاي علمتی و تخصصتی نخبته     

در ایتن  . شتود  پرداختته متی  ( جایزه نوب  و فرهنگستتان علتوم  

هتا چتك ليستتی از     راستا ابتدا با مرور این رویکردهتا و نرریته  

هاي برتر در نهادهتاي   پيش روي زنان در كسش موقعيت موانع

علمی و تخصصی و نيتز كستش متدارج علمتی بتاال شناستایی       

 .گردند گردد س   در قالش یك مد  ارائه می می

در مد  پيشنهادي ارائه شده در این مقاله از تركيتش دو  

نقش زنان در توستعه و   -2رویکرد نابرابري جنسی؛  -1رویکرد 

هتاي بيولتوژیکی زنتان و متردان،      گانته تفتاوت   تهاي هف نرریه

هتاي   نرریه ریزش، نرریه تصور قالبی جنسی، نرریته مکتانيزم  

هتا،  نرریته كمبودهتا، نرریته      ممانعت، نرریته تعتارض نقتش   

ها براي استخراج موانع پتيش روي زنتان در توليتد علتم      تفاوت

استفاده شده كه در زیتر بته تفصتي  بته شترح انهتا پرداختته        

 . شود می

 

 رويكردها -1-4
 رويكردهاي نابرابري جنسي -1-1-4

هایی كته وجتود نتابرابري جنستی را در جامعته تبيتين        نرریه

هاي نئوك ستيکی و   كند، به طور مداوم در سه  دسته با نام می

هاي نهادي و تجزیه شده بازار كار  گذاري انسانی، نرریه سرمایه

شتوند بته    بنتدي متی   هاي غيراقتصادي جنستی طبقته   و نرریه

هتتاي نئوك ستتيك و   تتتوان گفتتت نرریتته  اي كتته متتی  گونتته

هاي نهادي  گذاري انسانی را در دیدگاه اقتصادي، نرریه سرمایه
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هاي جنسی را  و تجزیه بازار كار را در دیدگاه اجتماعی و نرریه

 . متأثر از نگرشی فرهنگی دانست

 نظريه نئوکالسيک 

. ادام اسميت استاین نرریه مبتنی بر مکتش اقتصاد ك سيك 

بر اساس این نرریه دستمزد باید برابر توليد نهایی كارگر باشد 

تتر   وري پتایين  و تفاوت بين درامد مردان و زنان به دلي  بهتره 

هتاي نئتو ك ستيکی بتراي تشتریح       نرریه. شود زنان توجيه می

هتتتاي جنستتتی و درامتتتدي بتتته متغيرهتتتایی نريتتتر  تفتتتاوت

هاي كتار   ي جسمانی، ساعتها هاي خانوادگی، ویژگی مسئوليت

وري  كند كه بتر ميتزان بهتره    و غيبت و موارد دیگري تأكيد می

بنابر نرریه نئوك سيك درامد پایين زنتان  . گذارند كار تأثير می

ناشی از ان است كه انها از سرمایه انسانی كمتري كه به طتور  

وري كتار   مند شتده و از ایتن رو بهتره    عمده اموزشی است بهره

زنان ع وه بر برختورداري از سترمایه انستانی    . ي دارندتر پایين

كمتر به دلي  ازدواج ، بارداري و پرورش كودا ناگزیرند شغ  

خود را عتی به مدت كوتتاهی تترا كننتد و كارفرمایتان نيتز      

گذاري در افتزایش مهتارت و ارتقتاي     تمای  چندانی به سرمایه

 [.12]شغلی انها ندارند 

  کار نظريه تجزيه شدن بازار 

. توان پاالیش شده نرریه نئوك سيك دانستت  این نرریه را می

ترین نرریه هاي تجزیه شدن بتازار كتار نرریته     یکی از معروف

نرریه بازار كار دوگانه ميان دو بازار كتار  . بازار كار دوگانه است

هایی استت كته امکتان     بازار اوليه شام  عرفه. تمایز قائ  است

ان وجود دارد و بازار كتار ثانویته    پيشرفت و اموزش بيشتر در

هایی غيتر تخصصتی، كتم درامتد و نتامطمئن       متشک  از عرفه

است و كاركنان در كسادي كار بتازار بته ستادگی اختراج متی      

از طرفی ثبات كارگر در كار، براي كارفرما اهميتت  [ 13]شوند 

شتود   جایی بيشتري كه در زنان مشاهده می زیادي دارد و جابه

ت كه اعتما  جذب انها در مشاغ  ثانویه زیتادتر  به این معناس

از این رو عتی اگر كيفيت قبت  از ورود بته شتغ  برابتر     . است

باشد، اعتما  به كارگمتاردن متردان بتا فترض داشتتن ثبتات       

 .شغلی بيش از زنان است

  هاي جنسي نظريه 

ها موقعيت تابعی زنان در خانواده و بازار كار بتا   طبق این نرریه

تب  و جزئی از یك سيستم اجتماعی استت كته در   یکدیگر مر

یتتك مووتتود كليتتدي در  . انتتان زنتتان تتتابع متتردان هستتتند 

بته ویتژه مراقبتت از    )هاي جنسی، اختصاص كارختانگی   نرریه

توجه نرریه مذكور این است كه پرورش . به زنان است( كودا

كودا وظيفه طبيعی زن استت و كتودا بته توجته دائمتی و      

هتاي   نقش عمده نرریته .   نيازمند استكام  یك فرد بزرگسا

جنسی این است كه نشان دهد موقعيت زنتان در بتازار كتار را    

توان به عنوان جزئی از ك  سيستم اجتمتاعی كته در انهتا      می

ناتوانی زنان در بتازار كتار بته    . زنان تابع هستند، در نرر گرفت

هاي خانگی انها نته تنهتا كتاهش     این دلي  است كه مسئوليت

. ته است بلکه در جوامع شهري افتزایش نيتز داشتته استت    نياف

سوكولوف معتقد است كه در ایتاالت متحتده ایتن نرریته كته      

اي جدید و  وقت باشند، پدیده دار تمام زنان، مادر، كدبانو و خانه

این نرریه بر این عقيده است كه زنان . معيار قرن بيستی است

داشتتن   دور نگته  هاي متعددي نريتر  در بازار فعاليت با تبعيض

زنان از مشاغ  پردرامد و رانتدن انهتا بته ستوي مشتاغ  كتم       

هتاي   درامد و غيتر فنتی و ستاده، تبعتيض در زمينته فعاليتت      

 [.12]اموزشی و اخراج از كار قرار دارند، روبرو هستند 

هاي سته   به این ترتيش متغيرهاي استخراج شده از نرریه

اي متدیریتی بته   هت  گانه فوق براي ميزان عضور زنان در سمت

تحصي ت یا رتبه علمی از نرریه نئوك ستيك،  : این شرح است

ميزان تخصص و توان مدیریتی، سابقه خدمت و گروه تحصيلی 

هتاي ختانوادگی و موانتع     از نرریه تجزیه بازار كار و مستئوليت 

 .فرهنگی از نرریه جنسی استخراج می شود

 
 رويكردهاي نقش زنان در توسعه -2-1-4

به این مهم كه نيمی از جمعيت جهان و كشور را زنان  با توجه

ترین ذختایري هستتند    دهند و انان در ردیف بزرگ تشکي  می

كه هنوز از وجودشان استفاده بهينه بته عمت  نيامتده استت و     

هتاي زنتان از لحتا      همچنين این مسئله كه توجه به اعتيتاج 

ه شدن نقش مهم انان در توسعه بود تاریخی مصادف با مشخص

هتتاي  متتي دي بتته ایتتن طتترف م عرتته 1919استت، از ستتا   

گونتتاگونی در ارتبتتاط بتتا زنتتان در ستتطوح كتت ن اقتصتتادي،   

سياستگذاري اجتماعی در توسعه و در رابطه با جهتان ر  داده  

ستازي،   هتاي رفتاه ، برابتري، توانتا     در ایتن رابطته نرریته   . است

متورد  فقرزدایی و كارایی توجه خاصی به زنان داشته است كته  

ها و بته   ترین نرریه نرریه رفاه از قدیمی. گيرند بررسی قرار می
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هاي توسعه اجتماعی در جهتان   ترین سياست طور كلی متداو 

این دیدگاه به . سوم و به طور اخص در رابطه با امور زنان است

كننتده و   طوركلی تمركز عضور را بر نقش زن به عنوان متولتد 

در عتالی كته مترد را بته     . بتود رساننده كودا نهتاده   به عرصه

انتد و متادر و كتودا را بته      كننده محض پذیرفتته  عنوان توليد

هتاي   این دیدگاه بتر نقتش  . عنوان جفت جداناپذیر مدنرر دارد

كتردن   كند و درصدد نوعی یتاري  مادري و خانه زنان تأكيد می

هاي بهداشتی، تغذیه، تنريم خانواده و از این  به زنان در زمينه

 [.14]د است نود موار

كند كه نابرابري اقتصتادي بتين    زدایی بيان می نرریه فقر

تر بتودن زنتان ربت  نتدارد،      زنان و مردان به فرمانبري و پایين

بلکه نتيجه فقر است بنابراین تأكيد روي از بين بتردن فقتدان   

هتاي اقتصتادي    تساوي بين زن و مرد، به از بين بردن نتابرابري 

مذكور بر این فترض استتوار استت     نرریه. دهد تغيير جهت می

كه فقر زن و نابرابري او بتا مترد نتيجته فقتدان دسترستی بته       

 [.11]تملك زمين، سرمایه و تبعيض موجود در بازار كار است 

 

 ها نظريه -4-2

 هاي بيولوژيكي زنان و مردان نظريه تفاوت 

برخی انتدا بتودن ستهم زنتان در علتم و نهادهتاي علمتی و        

هاي بيولوژیکی انان با متردان   خاطر تفاوتتخصصی نخبه را به 

هتاي   انها معتقدند كه این مووتود ریشته در تفتاوت   . دانند می

 [.12]طبيعی بين زنان و مردان دارد 

 نظريه ريزش 
 

برخی دیگر این مووتود را بتر استاس نرریته ریتزش تشتریح       

انان مسير پيشرفت علمی را به یك خ  لوله ستورا   . كنند می

ه به طور پيوسته زنان از این خ  لوله ستورا   كنند ك تعبير می

تتر و بهتتر    توانند به مراتش عالی كنند و درنتيجه نمی ریزش می

كتم شتدن تعتداد زنتان از دوره متوست  شترود       . دست یابنتد 

رود  تتر بته مراعت  بتاالتر متی      شود و هرچه از مراتش پایين می

یابتد و   شدت كم شدن تعداد زنان نسبت به مردان افزایش متی 

. دهد این كاهش در مراتش باالتر اخت ف شدیدتري را نشان می

فرایند كم شدن ميزان زنان نسبت به مردان  به ناپدیتد شتدن   

هرچه بيشتر زنان در مراكز علمی و فقتدان دستتيابی انهتا بته     

                                                                            
1 . pipeline theory 

در ایتتن . هتتاي علمتتی و تخصصتتی بتتاالتر داللتتت دارد موقعيتتت

اي و  عرفته  دیدگاه كمرنگ بودن نقش زنان در مشاغ  علمی و

هتاي   اي انها و عدم دستتيابی بته پتاداش    فقدان موفقيت عرفه

برتر به خاطر كم بودن سهم انها در عرصه علم و سلسله مراتش 

ترقی دانسته شده به عبارتی در این دیدگاه چون تعتداد زنتان   

اي انتدا استت در نتيجته تعتداد      هاي علمی و عرفه در محي 

اي دستت   هاي علمی و عرفه قيتتوانند به موف اندكی از انها می

بنابرابن براي رفع این مش  یا بایتد ورود زنتان بته ایتن     . بيابند

خ  لوله پيشرفت را افزایش داد و یا اینکه باید از ریزش زنتان  

 [.11]از این خ  لوله پيشرفت جلوگيري كرد 

 2تصور قالبي جنسي
 

هاي علمی واال  برخی دیگر كم رنگ بودن عضور زنان در عرصه

كنند به طتور مثتا     ا به تصورهاي قالبی جنسيتی قلمداد میر

 [.2]دار  اور هستند و زنان خانه این تصور كه مردان نان

 هاي ممانعت مكانيزم 

برخی دیگر این عضور كم را به خاطر ممانعت از عضتور زنتان   

هاي طوالنی قلمتداد   اي طی مدت هاي علمی و عرفه در محي 

با ممانعت ورزیدن از عضور زنان  امانسيو معتقد است. كنند می

اي شدن، جهان علتم، بته پيونتد مترد و      در اولين دوره از عرفه

دانشمند و ود و نقيض بودن زن و دانشمند كمك و مساعدت 

 [.11]كرد 

 ها تعارض نقش 

ها باشتد چترا كته معمتوال  از      تواند تعارض نقش عام  دیگر می

رود هتتم  زنتان تحصتيلکرده و عضتو هيئتتت علمتی انترتار متی      

اوري و مراقبت از  داري، بچه مسئوليت و نقش خانه اعم از خانه

فرزندان را بر عهده بگيرند و انجام دهند و هم اینکه انترارهاي 

اي را پاسخ دهند و هم مشک ت ناشتی از محتي  كتاري     عرفه

اي مدیریت نمایند كه كمترین صدمه را به  جنسيتی را به گونه

انجام ایتن سته فعاليتت بتا     . كنند اي خویش وارد فعاليت عرفه

یکدیگر ممکن است به تعارض انها با یکدیگر منجر شود كته از  

هتا   ایفاي این نقتش . شود ها تعبير می ان با عنوان تعارض نقش

هاي جسمانی و روانی  به طور همزمان با یکدیگر باعث خستگی

اميتز را بته تتأخير     شود و همچنين انجام تحقيقات موفقيت می

 [.12]زد اندا می

                                                                            
2. gender stereotyping 
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 نظريه کمبودها 

برخی به نرریه كمبتود اعتقتاد دارنتد بتر مبنتاي ایتن نرریته        

هاي ساختاري محي  علمتی كته    دانشمندان زن به دلي  جنبه

كنتد   هاي كمتر و موانع بيشتري بتراي انهتا فتراهم متی     فرصت

اند به همترازي با دانشتمندان مترد دستت پيتدا      هنوز نتوانسته

هتاي ستاختاري رستمی و     مکانيستم  بر اساس این نرریه. كنند

غيررسمی وجود دارند كه براي زنان دانشمند فرصتهاي كمتتر  

نمایتد كته    و موانع بيشتتري در مستيرهاي شتغلی فتراهم متی     

شود  منتهی به موفقيت، روایت و ماندن انها در فضاي علم می

هتاي منفتی فضتاي كتاري      بر اساس این نرریه ویژگتی . فراهم

مث  تبعيض جنسی و )بسيار خاص  هاي منفی همچنين تجربه

در . شتود  مانع موفقيت زنان عضو هيئت علمی می( ازار جنسی

توانتد   هاي مثبت محي  كاري و رهبري قتوي متی   مقاب  جنبه

 [.11]جایگاه زنان را در محي  علمی توسعه بخشد 

 ها نظريه تفاوت 

در مقاب  نرریه كمبودها كه كانون توجه ان بر رفتتار متفتاوت   

د بر اساس جن  در نرام علمی است و جایگتاه زنتان در   با افرا

اميز با زنان و ایجتاد موانتع    علم را به برخورد متفاوت و تبعيض

اي انهتا همبستته    ساختاري در مستير زنتدگی علمتی و عرفته    

ها به تفاوت بين زنان و مردان توجته دارد   داند نرریه تفاوت می

. دهتد  ها نسبت می تو جایگاه پایين زنان در علم را به این تفاو

ایتتن نرریتته علتت  پتتایين بتتودن جایگتتاه زنتتان در علتتم را بتته  

دار ميان ایده و اهداف متردان و زنتان    هاي عميق و ریشه تفاوت

مطابق ایتن متد  علت  نتابرابري جنستيتی در      . داند مرتب  می

گفتتته شتتده كتته . توستتعه شتتغلی در ختتود زنتتان نهفتتته استتت

تماعی شدن مبتنتی بتر   هاي جنسيتی ذاتی یا نتيجه اج تفاوت

 [.11]نقش جنسيت یا الگوهاي فرهنگی است 

هتاي نرتري و    با وجود اینکه وجه مشتترا همته تت ش   

تجربی فوق پاسخ به چرایی اندا بودن ستهم زنتان در علتم و    

ها داراي تمایز از  نهادهاي علمی و تخصصی است اما این ت ش

و  هتاي بيولتوژیکی و عوامت  اجتمتاعی     جهت توجه به ویژگتی 

هتتا و  غالتتش نرریتته. هتتاي زنتتدگی هستتتند فرهنگتتی در عرصتته

انتد   تحقيقات به اهميت عوام  اجتماعی و فرهنگی اشاره كرده

تتر   اما همچنانکه گذشت انتدكی نيتز عوامت  ژنتيکتی را مهتم     

چنانچه در تبيين مسئله چرایی تفاوت فاعش بتين  . اند دانسته

صی، عوام  سهم زنان و مردان در علم و نهادهاي علمی و تخص

ژنتيکی بر عوام  اجتماعی تترجيح داده شتوند ایتن بته عفت       

كند و در واقع راهی براي متتهم كتردن    ووع موجود كمك می

سازي نتابرابري جنستی در ایتن     اي براي جاودانه قربانی و شيوه

تتري از   عوام  اجتماعی نقش بسيار بتا اهميتت  . خصوص است

هتا، عملکردهتا و    عوام  ژنتيکی در شک  بخشيدن بته توانتایی  

چنين ادعایی به وسيله ایتن  . كنند اي بازي می پيامدهاي عرفه

واقعيت كته در بعضتی كشتورها از جملته انگلستتان، عملکترد       

دختران در همه سطوح اموزشتی بتر عملکترد پستران پيشتی      

 .شود گرفته است، تأیيد می

تحقيقات دیگري نيز وجتود دارد كته تفتاوت بيولتوژیکی     

زنتان  . زنتان و متردان در علتم یافتته استت      داري را بتين  معنی

هاي علمتی و مهندستی    توانایی و انگيزه براي موفقيت در رشته

هتتاي مربتتوط بتته ستتاختار و كتتاركرد مغتتز،   مطالعتته. را دارنتتد

مدالسيون هورمونی عملکرد، توسعه شناختی بشر، تکام  بشر، 

داري بتين زنتان و متردان در تحصتي       تفاوت بيولوژیکی معنی

اند كه بتوانتد عضتور كمتتر زنتان را در      ریاويات نيافتهعلوم و 

شواهد دا  بر وجود سائقه و انگيتزه  . محي  علمی توجيه نماید

دانشمندان و مهندسان زن عبارت از استواري عضتور زنتان در   

مشاغ  دانشگاهی با وجود موانع فراوانتی استت كته انهتا را در     

 [.3. ]معرض خطر قرار داده است

شناختی چرایی اندا بودن سهم زنان در  عهاز دیدگاه جام

علم و نهادهاي علمی و تخصصی به عوامت  اجتمتاعی مربتوط    

تواننتد هتم درون و هتم در     شود این عوامت  اجتمتاعی متی    می

بيرون فضاي علم وجتود داشتته باشتند و مطتابق بتا انچته در       

هتتا امتتده استتت از جملتته موانتتع اجتمتتاعی و  پيشتتينه مطالعتته

توان با تصور  ایگاه زنان درون فضاي علم میفرهنگی مؤثر بر ج

اي بته خصتوص    هتاي علمتی و عرفته    ناتوانی زنتان در فعاليتت  

هاي مدیریتی، ازار جنسی، تبعيض جنسی، انتدا بتودن    پست

اي و  تعداد زنان، ممانعت از عضور انها در محي  علمی و عرفه

از سازي در راه پيشرفت انها در نردبان ترقی علم نام برد و  مانع

تتوان بته    موانع اجتماعی و فرهنگی بيرون فضاي علم نيتز متی  

هاي اجتماعی خاص از او مث   تصور جامعه از زن و انترار نقش

داري و مراقبتت از فرزنتتدان و نحتوه اجتمتاعی شتتدن در     خانته 

تتوان   البته  از برخی موانع اجتماعی نيز می. خانواده اشاره كرد

ون و هم در بيرون فضاي نام برد كه به طور مشترا هم در در

توان به تصتور قتالبی    از جمله این موانع می. شود علم یافت می
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داري و نقش اصلی  جنسی مبنی بر اینکه نقش اصلی زنان خانه

اوري است و روعيه و توان زنان با كارهاي متدیریتی   مردان نان

این عناصر فرهنگی در هر دو عرصه . همخوانی ندارد اشاره كرد

نتتی هتتم در درون و هتتم در بيتترون فضتتاي علتتم  اجتمتتاعی یع

 [ .3]تواند یافت شود  می

به این ترتيش به منرور فراهم كردن چك ليستی از موانع 

موجود، با در نرر گرفتن دو رویکترد كلتی نتابرابري جنستی و     

توان در سه دستته كلتی    نقش زنان در توسعه، این موانع را می

دي تقسيم كرد كته  فرهنگی و اقتصا-موانع سياسی و اجتماعی

فرهنگی برگرفته از رویکرد نابرابري  -موانع سياسی و اجتماعی

جنسی و موانع اقتصتادي برگرفتته از رویکترد نقتش زنتان در      

 .توسعه است

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 انواد موانع برگرفته از رویکردهاي نابرابري جنسی و نقش زنان در توسعه :1شكل شماره 

 

 -هاي كلی سياسی، فرهنگتی  انواد موانع موجود در دسته

گانته   هتاي هفتت   اجتماعی و اقتصادي با در نرر گرفتن تئتوري 

گردد كه این موانتع بته شترح     مطرح شده در فوق استخراج می

 :زیر هستند

 

 گانه هاي هفت موانع مستخرج از تئوري: 1 جدول شماره

 موانع شناسایی شده گانه هاي هفت تئوري

  هاي بيولوژيكي زنان و مردان نظريه تفاوت

 اندا بودن تعداد زنان نظريه ريزش

 تصورهاي قالبی جنسی  تصور قالبي جنسي

 نگرش قالبی معلمان نسبت به دختران و پسران

 هاي جنسی است هاي گوناگون درباره هویت هاي درسی و تجسم فرويه كتاب

 تفسير نادرست از فرهنگ دینی هاي ممانعت مكانيزم

 فرهنگ مردساالري

 هاي بين دو جن  دشواري برقراري تعام 

 تعارض نقش براي زنان ها تعارض نقش

 ناشناس ماندن و چهره نشدن زن نظريه کمبودها

 تبعيض جنسی

 هاي جنسی در سازماندهی مدارس تفاوت

 مردانه ماندن سلسله مراتش اموزشی

 تفاوت نود برخورد دختران و پسران با ك س درس ها نظريه تفاوت

 تفاوت در اهداف و ع ئق زنان عضو هيئت علمی

 رويكرد نقش زنان در توسعه  رويكرد نابرابري جنسي

موانع فرهنگی 

 اجتماعی –

 موانع اقتصادي موانع سياسی
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 :است 2جدو  به این ترتيش چك ليستی از موانتع شناستایی شتده بته شترح      

 

 زنان در توليد علمموانع پيش روي : 2جدول شماره

 

  :مد  مفهومی مقاله عاور اشاره شده است  2شک در 

 رويكردها
موانع 

 1سطح

 منابع 4موانع سطح 5موانع سطح 2موانع سطح

ي
س
جن
ي 
بر
را
ناب
د 
كر
وي
ر

 

 

موانع 

 سياسي

 

مردانه بودن 

حاکميت و فقدان 

جذب زنان به 

 هاي قدرت گروه

  [2]،[13]،[11]،[19] 

ي
نگ
ره
ع ف
وان
م

-
ي
اع
تم
اج

 

موانع بيرون 

 سازمان علم

 

 [2]  دينيتفسير نادرست از فرهنگ 

 [13]،[11]،[2]  ساالري فرهنگ مرد

 [11]،[2]  هاي بين دو جنس  دشواري برقراري تعامل

 [2]  ناشناس ماندن و چهره نشدن زن

تفاوت در اهددا  و عالئدق زندان ع دو     

 هيئت علمي

 [2] 

نارضايتي و مخالفت همسر از ح دور زن  

 هاي علمي در عرصه

 [2]،[3]،[19]،[29] 

 [11]،[3]،[2]  تعارض نقش براي زنان

موانع درون 

 سازمان علم

 [3]،[2]  تصورهاي قالبی جنسی

 [21]،[19]،[11]،[3]،[2]  تبعيض جنسي

 [4]،[2]  اندک بودن تعداد زنان

تفاوت نود برخورد دختتران   هاي پنهان آموزش اليه

 و پسران با ك س درس

[13]،[22] 

هتتتاي جنستتتی در  تفتتتاوت

 سازماندهی مدارس

[13]،[22] 

هتتاي درستتی تجستتم  كتتتاب

هاي گونتاگون دربتاره    فرويه

 هاي جنسی است هویت

[13]،[22] 

نگرش قالبی معلمان نستبت  

 به دختران و پسران

[13]،[22] 

مراتتش    مردانه ماندن سلسله

 اموزشی

[13]،[22] 

ر 
 د
ن
زنا
ش 
 نق
رد
يك
رو

عه
س
تو

 

نع
وا
م

 
ي
اد
ص
قت
ا

 

 

 [2]  عوامل خانوادگي و تعداد فرزندان 

فقدان دسترسي زنان به تملدک زمدين و   

 سرمايه و تبعيض موجود در بازار کار

 [2] 
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 توسط زنان موانع توليد علم

 موانع سياسي

تفسير 

نادرست از 

فرهنگ 

 ديني

مرداندده بددودن 

حاکميدددددت و 

ذب جدد فقدددان

زنددددان بدددده 

 هاي قدرت  گروه

 موانع اقتصادي
-موانع فرهنگي

 اجتماعي

درون 

 سازمان علم

بيرون سازمان 

 علم

 

تعارض 

نقش براي 

 زنان

ناروایتی 

و مخالفت 

 همسر

تفاوت در 

اهداف و 

ع ئق زنان 

عضو هيئت 

 علمی

تصورات 

قالبی 

 جنسی

تبعيض 

 جنسي

اندک بودن 

 تعداد زنان

هاي  اليه

 پنهان آموزش

ناشناس 

ماندن و 

چهره 

 نشدن زن

فرهنگ 

مرد 

 ساالري
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 گيري بحث و نتيجه -3

شتاید بتتوان بيتان كتترد كته از ميتان عوامت  اجتمتتاعی درون       

ترین عام  مسئله تبعيض جنسی است چترا كته    سازمانی، مهم

منتابع و ادبيتات موجتود بتر ایتن عامت  تأكيتد شتده         در اكثر 

هتا   تبعيض جنسی زمانی به وجود می ایتد كته فرصتت   ".است

هتا بتر    زمانی كه در اجراي نقش. براي اجراي نقش نابرابر باشد

اساس استانداردهاي متفاوتی قضاوت شود و به گونته متفتاوتی   

 "هاي مشابه اجتراي نقتش پتاداش داده شتود     براي خصوصيت

ه این ترتيتش مستئله تبعتيض در ستطح نهتادي ماننتد       ب[ 23]

گرایتی   تترین ادعاهتاي ان عتام    دانشگاه وجود دارد كته از مهتم  

در . رستد  است، هرچند چندان شایسته این نهاد بته نرتر نمتی   

ستازمانی متؤثر، تتأثير تعتارض بتين       بين عوام  اجتماعی برون

 .انجام هم زمان وظایف چندگانه بيشتر مورد تأكيد بتوده استت  

هتاي   رستد كته در ميتان تئتوري     به ایتن ترتيتش بته نرتر متی     

ها از قتدرت تبيتين    شده تئوري كمبودها و تعارض نقش مطرح

اي زنتتان دانشتتگاهی  بتتاالیی در متتورد مستتئله جایگتتاه عرفتته 

اما تأكيد صرف بر این دو تئتوري باعتث نتوعی    . برخوردار است

د توانت  شتود و متی   گرایی در ووعيت زنان دانشگاهی متی  تقلي 

ستتبش فقتتدان فهتتم درستتت و شایستتته از ووتتعيت زنتتان،     

ناپذیري و یا ایجاد تغييرات انتدا و صتوري در ووتعيت     تحو 

به همتين منرتور متد  پيشتنهادي مقالته عاوتر       . انان گردد

هاي مطرح در این عوزه را به كار  تركيبی از رویکردها و تئوري

گر ایتن  هاي گوناگون در این عوزه بيان نتایج مطالعه. بسته است

است كه عوام  دیگتري نيتز بتر جایگتاه زنتان در توليتد علتم        

در اقليت بودن زنان بته لحتا  كمتی یکتی از     . تأثيرگذار است

طتی  . ابعاد تبعيض جنسی در محي  ستازمانی دانشتگاه استت   

هتاي علتم و كستش     هاي متمادي زنان از عضور در عرصته  سا 

ر استت  مدارا تحصيلی محروم بودند و تنها در چند سا  اخيت 

كه روند رو به رشدي در تعداد دانشجویان دختر عاصت  شتده   

اما متأسفانه در جامعه متا ایتن مستئله بته یتك معضت        . است

شناختی این مستئله تأكيتد    تبدی  شده و بيشتر بر ابعاد اسيش

وستوي   رسد كه اگر در اینده، شاید ستمت  شود و به نرر می می

یان دختر پيش ها به سمت پذیرش كمتر دانشجو سياستگذاري

بتا توجته بته مطالتش     . یابتد  رود همچنان این جریان تداوم متی 

توان بيان كرد كه تئوري توده بحرانی تا عتدود   مطرح شده می

هتاي ستازمانی    زیادي در تبيين عضور كمتر زنان در موقعيتت 

توانتد راهگشتا    موفق است اما صرف تأكيد به این تئتوري نمتی  

 .باشد

در دستيابی كمتر زنان به  همچنين نقش تصورهاي قالبی

هتا و   وجود نگترش . هاي سازمانی تا عدودي مؤثر است موقعيت

ستاز فقتدان اعتمتاد بته توانتایی زنتان        تصورهاي قالبی زمينته 

وجود این تصورها است كه زمينه پنهان و غيررستمی  . شود می

شتود   كنتد و ستبش متی    تبعيض را در داخ  سازمان فراهم می

هتاي   ازها از جملته دستتيابی بته قتدرت    زنان از بسياري از امتي

ستتازمانی محتتروم شتتوند و متتادام كتته تصتتورهاي قتتالبی و     

هاي جنسی در عرصه اجتماعی ستازمان علمتی وجتود     تبعيض

ها محروم خواهنتد   داشته باشد زنان همچنان از بسياري فرصت

هتا و تصتورهایی در متورد نتاتوانی و      وجود چنين نگترش . ماند

ح عالی اجرایی و مدیریتی به ع وه وعف عملکرد زنان در سطو

اجتماعی كه زنان جامعه  - هاي فرهنگی ساختارها و محدودیت

دهند و از ارتقتاي   شوند دست به دست هم می با ان مواجه می

اما در این ميان نقش . كند سازمانی زنان جلوگيري می -اداري 

 . انگيزه و اهداف، و ع ئق زنان نيز مطرح است

در این باره درخور توجته استت ناكتامی    عام  دیگري كه 

هتاي پنهتان    هاي تحصيلی دختران استت كته ریشته در الیته    

در ظاهر ممکن است به نرر برسد كه دختران به . اموزش دارد

هاي اموزشی برخوردارنتد و در واقعيتت    اندازه پسران از فرصت

نيتتز فاصتتله ميتتان دخترهتتا و پستترها از نرتتر ميتتزان موفقيتتت 

با ایتن عتا  دختتران بته ستمت      . هش استتحصيلی رو به كا

شوند و استعدادهایی كته پتيش از    هاي زنانه هدایت می مووود

اگتر چنتين   . كند دهند امکان شکوفایی پيدا نمی بلوغ نشان می

رفت كه شتمار زنتان در مقتاطع امتوزش عتالی       نبود انترار می

براي توويح علت ناكتامی دختتران پتنج    . بيشتر از مردان باشد

 :توان ارائه كرد دلي  می

نخست اینکه سلسله مراتش اموزشتی بته شتدت مردانته     

بنابراین الگوهتایی كته دختتران و پستران در     . باقی مانده است

برابر چشم خود می بينند عاكی از ان است كه مناصتش بلنتد   

مرتبه اموزشی را متردان در اختيتار دارنتد كته بته نوبته ختود        

دوم . گر جامعه استت تأیيدي بر الگوهاي موجود در هر جاي دی

اند معلمان نستبت بته دختتران و     ها نشان دادهاینکه فمينيسم

پسران نگرش قتالبی دارنتد و مدرسته بته جتاي درافتتادن بتا        

بته  . زنتد  هاي جنسی رایج در جامعه به انهتا دامتن متی    تقسيم
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شتوند زنانته    دختران تشویق می( 1911)اعتقاد ان ماري ولپ 

داننتد كته معيارهتاي     ود متی رفتار كنند و معلمتان وظيفته خت   

ميشت  استتان ور    . درست رفتار زنانه را در دختران ب رورانند

ها  در تحقيقات خود از بخش علوم انسانی یکی از كالج( 1911)

دانشگاهی در ميتان هتر    هاي پيش دریافت كه در یکی از ك س

دو گروه دختتر و پستر ایتن گترایش وجتود دارد كته عملکترد        

تتر و   ستت كتم بگيرنتد و پستران قابت      تحصتيلی دختتران را د  

تتوان در   بازتتاب انترارهتاي معلمتان را متی    . تر بداننتد  هوش با

 .انترارهاي دانشجویان مشاهده كرد

هتاي   هاي درسی تجسم فروتيه  سوم، توويح اینکه كتاب

بررسی متون درسی نشان . گوناگون درباره هویت جنسی است

اي كليشه شتده  ه داده است كه دختر، پسر، مرد و زن در نقش

هتاي   افزودن بتر ایتن تعتداد شخصتيت    . شوند جنسی تصور می

هتاي مؤنتث بيشتتر     مذكر در این متون به مراتش از شخصتيت 

 .است

چهارم اینکه هر چند امروزه مدارس اغلش مختتل  استت   

هاي جنستی در ستازماندهی انهتا مشتاهده      هنوز بازتاب تفاوت

شی متورد انترتار   هاي ورز شود به طور مثا  در تفاوت بازي می

هایی وجود دارد كه برچسش  براي دختران و پسران هنوز درس

این روند تفکيتك دخترانته و پسترانه    . خورند زنانه یا مردانه می

دهد كه دختتران در در   هایی نشان می واقعيت خود را در رشته

گزینند و البته انترارهتاي والتدین و معلمتان و     دبيرستان برمی

دو  زمانی و ارائه واعدهاي درستی نيتز در   ریزي ج نحوه برنامه

این گزینش به نوبته ختود از یتك    . تأثير نيست این گزینش بی

سازد و از ستوي دیگتر    داري اماده می سو دختران را براي خانه

مشاغلی را كه به انها عروه خواهد شد هم از لحا  صت عيت  

 .كند بينند تعيين می الزم و هم برعسش انچه در توان خود می

دلي  پنجم تفتاوت نتود برختوردي استت كته پستران و       

تحلي  جزئيات رفتتار شتاگردان   . دختران با ك س درس دارند

زننتد و   دهد كه پستران بيشتتر عترف متی     در ك س نشان می

توانند بر ك س مسل  شوند و عتی در مواقعی كه  معلمان  می

 .كوشند اگاهانه براي غلبه بر این ووعيت می

هتاي پنهتان    مستقيم تربيتی گتاه الیته  هاي غير این شک 

شاید پيام ظتاهري برنامته   . شوند هاي اموزشی ناميده می برنامه

اموزشی این باشد كه دختران باید مانند پسران عم  كنند امتا  

پيام دیگري در بطن این برنامه نهفته استت كته ایتن عکتم را     

 .كند نقض می

ه در ترین عواملی است ك عوام  سياسی یکی دیگر از مهم

توان بيان كرد كه  در واقع می. تحقيقات به ان اشاره شده است

كمتر بتودن زنتان در مناصتش اجرایتی و متدیریتی در محتي        

دانشگاه در پيوند نزدیکی با كمتر بودن زنان در مناصش قتدرت  

جریتان قتدرت در   . است و این دو در راستاي همدیگر هستتند 

ت و زنان هميشه كشور ما به لحا  تاریخی در دست مردان اس

انتد بنتابراین زنتان كمتتر بته       در این عرصه كمتر عضور داشته

اند و همانطور كه مطرح شتد عوامت     مناصش قدرت دست یافته

اجتمتاعی، مستائ  و    -زیادي از جملته ستاختارهاي فرهنگتی    

هاي خاص زنان، جامعه پذیري متفاوت انتان، اعمتا     مسئوليت

لبی در متورد زنتان   هتاي قتا   تبعيض جنسی، تصتورها و نگترش  

اند تا زنان كمتتر در   وجود دارد، و همه دست به دست هم داده

البته در عرصه هایی كه زنتان  . بازي قدرت عضور داشته باشند

هاي متنود و موانع موجتود در   اند باوجود مسئوليت مجا  یافته

اجرایتی عضتور داشتته باشتند      -هاي سياستی و اداري  فعاليت

به مناصش دست یابند اما تنها عضتور در  اند تا عدودي  توانسته

این عرصه كافی نيست بلکه داشتن قدرت مدیریت دوام اوردن 

تر استت و در ایتن عرصته نيازمنتد      و تحم  كردن شرای  مهم

عمایت و توجه عناصر قدرت، همکاران و دوستتان و همستران   

توانند دوام بياورنتد و یتا اینکته بته      خود نيز هستند وگرنه نمی

با توجه بته ادعتاي   . هاي خود برایند ز عهده مسئوليتدرستی ا

رسد كه در دانشتگاه مستائ     گرایی در عوزه علم به نرر می عام

جنسی باید كمتر مطترح باشتد امتا بایتد در نرتر بگيتریم كته        

جریتتان سياستتتگذاري در نهتتاد دانشتتگاه نيتتز تحتتت تتتأثير     

هاي اجتماعی عاكم در بستر جامعته استت و جتداي از     جریان

ا نيست به طوري كه در داخ  نهاد دانشگاه نيتز زنتان تنهتا    انه

شتوند و   در سطوح ميانی و خرد مدیریت بته كتار گمتارده متی    

. تواند به جریان قدرتمند مدیریت كمك نمایتد  همين عام  می

تتوان دریافتت كته چترا زنتان       با توجه به انچه مطرح شتد متی  

كننتد امتا در   ها و شوراها نفوذ  اند تا عدودي در كميته توانسته

در اینجتا متردان،   . اند سطوح مدیریتی چندان موفقيتی نداشته

شتود كته زنتان در     اند و مشاهده می راه ورود زنان را بازتر كرده

هتاي تتدری  و تحقيتق     هایی عضور دارند كه با فعاليتت  بخش

 .انها منطبق است
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گيتري   توان چنتين نتيجته   هاي اخير می از مجموعه بحث

اي نريتر عضتور كمتتر زنتان در      يتين مستئله  كرد كه واقعتا  تب 

. هاي برتر سازمانی امري ب  پيچيتده و مشتک  استت    موقعيت

ایتتن مستتئله عوامتت  متعتتددي دارد و نيازمنتتد استتتفاده از     

شتود بته یتك     هاي متنوعی در این زمينه استت و نمتی   تئوري

ووتعيت زنتان   . اي ختاص بستنده كترد    تئوري خاص در عوزه

اي متأثر از ووعت زنان در  ت عرفههيئت علمی به لحا  موقعي

اي  ها و نهادهاي مختلف استت و عتوزه   بستر اجتماد و سازمان

رستد كته مطالعته     بنابراین الزم به نرتر متی  . اي است رشته بين

شناستی شتغ  متورد مطالعته و      ووعيت عضور زنان و جامعته 

سازي  این پژوهش ت شی براي فراهم. تحقيق بيشتر قرار بگيرد

 .هاي بيشتر در این زمينه است جهت مطالعه بستري مناسش
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