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و تخصصي نخبهدر نهادهايتحليلي بر جايگاه زنان  علمي
*حيدر جانعليزاده چوب بستي

 فرهنگستان20و 2006 تا 1901هاي نوبل طي سالزه اين مقاله به بررسي جايگاه زنان در بنياد جاي:چكيده

مي20علوم در وب خانگي بنياد مذكصفحههاي بدست آمده از تحليل داده. پردازد كشور جهان ور در فضاي

ميق پرسشنامههاي جمع آوري شده از طريو همچنين داده و الكترونيكي نشان دهد كه در نهادهاي علمي

هاي دهند؛ بطوريكه، طي سالتخصصي مذكور سهم بسيار اندكي از دانشمندان نخبه را زنان تشكيل مي

و بطور متوسطزه درصد برندگان جاي4/4، صرفاً 2006 تا 1901 پي10حدود نوبل 20 وسته درصد اعضاي

 مطالعات نشان از وجودنهاگر چه بررسي پيشي. زن بودند2006 كشور جهان در سال20فرهنگستان علوم در

و تجربي در تبيين جايتالش خأل دارد، با وجود اين، يافتهگاه زنان در علمهاي نظري هاي اين مقاله

علهاي بين فرهنگستانهاي مقايسهپژوهش هاي نظري برايو تنوع كوششوم در كشورهاي جهاناي

الگوي چند سطحي براي تبيين«پيشنهاد. بررسي داليل حضور اندك زنان در علم را به تصوير كشيده است

.هاي اين پژوهش است از ديگر يافته»اجتماعي جايگاه زنان در علم

،فرهنگستان علوم،ييتبي جنس تصور قال، نوبلزه بنياد جاي،الگوي چند سطحي:هاي كليديواژه

.، نظريه توده حياتي نظريه ريزش،ها نظريه تفاوت،نظريه كمبودها،هاي ممانعتمكانيزم ها،تعارض نقش

و طرح مسئلهمقد  مه

و عالقه سياسـتگزاران كـشورها خاصـه كـشورهايومندي رو به رشدي در ميان محققـان امروزه توجه

و نق  بـه نحـوي كـه سـومين چـاپ. وجود آمده استش آنها در توليد دانش به پيشرفته جهان نسبت به زنان

و تكنولـوژي بخـش ويـژه گزارش اروپايي در خصوص شاخص  و علـم«اي را بـه موضـوع هاي علم »زنـان

نيـازي نه فقط يك هدف اخالقي اسـت، بلكـه پـيشيتمطابق اين گزارش، برابري جنس. اختصاص داده است

ازي است كه به بهره براي رقابت آينده كشورهاي  و(شـان در علـم نيـاز دارنـد منابع انساني همهمندي مـولن
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و اسـاتيد خبـره، ها، هيأتاي متشكل از رؤساي دانشگاهدر آمريكا نيز كميته ). 1،199:2006بوردنز هاي امنـاء

و مهندسان برجـسته در حوزه گران نخبه دولتي، تحليل برجسته مقامات و دانشمندان  مأموريـت سياستگزاري

.ديافت چگونگي حد اكثرسازي پتانسيل زنان را در محيط دانشگاهي از طرف سه فرهنگستان علوم بررسـي كنـ

و موانع فراسوي سوگيري« اين كميته در كتابي تحت عنوان و سازي پتانسيل زنان در رشته بالفعل: ها هاي علمي

هممندي از پتانسي در خصوص اهميت بهره»مهندسي دانشگاهي  اقتـصاد ايـاالت: مردم چنين نگاشته اسـتهل

و.و خالقيـت مـردمش اتكـا دارد وري، كارآفريني متحده به بهره  ايـاالت متحـده بـراي حفـظ رهبـري علمـي

و تربيت، بايد با اش در راستاي تحقق هدف جهاني مهندسي و تعليم نوآورانـهت فراوان ظرفيتالشسازي اقتصاد

و مردان همه هـاي حداكثر سـازي پتانـسيل زنـان در رشـته كميته(را مورد بهره برداري قرار دهد مردم اعم از زنان

و مهندسي، فرهنگستان ملي علوم، فرهنگستان ملي مهندسي  م علمي هـاي ايـن يافته.)2،1:2006سسه پزشكيؤو

و مهندسي را در دانـشگ زنان بخش كوچكي از اعضاي هيأت علمي رشته«دهد كميته نشان مي  هـاياههاي علمي

و حمايت كمتري در مقايسه با همكاران مرد دريافت مي تحقيقاتي تشكيل مي  و آنها نوعاً منابع حـضور. كننـد دهند،

و تخصـصي هاي رهبري در مؤسسات علمي آمريكا، انجمن زنان در موقعيت   هـاي افتخـاريو سـازمان هاي علمي

هشدن اين موقعيت دارا نسبت به تعداد زناني كه شايسته  وضعيت به ميزان اسـتعداد زنـان اين. ستند، پايين استها

و ساختارهاي سازمانيو مردان وابسته نيست بلكه به سوگيري شود كـه اي مربوط مي منسوخ شده هاي ناخواسته

و توسعه  و ملت آمريكا ديگر. شوند زنان را مانع مي دستيابي اسـتفاده ناكـافي از سـرمايه انـساني طاقت مراكز علمي

و مهندسي را نداردها در رشتهبگران ).همان(»زمان براي عمل كردن همين حاالست. هاي علمي

و نوشتارهاي موجود نشان مي ، پنجاه درصد از دانشجويان مقطـع 1990 دهند در اواخر دهه اگرچه متون

 در همـه اما اين برابري،)3،247:2001ريس(دادندكارشناسي تعدادي از كشورهاي جهان را زنان تشكيل مي

و نيز در بين رشته و. شودهاي تحصيلي ديده نمي جاي جهان  عالوه بر اين، تفاوت فاحشي بين ميزان زنـان

و دكتر(اطع تحصيالت تكميلي مردان از نظر ادامه تحصيل در مق آنو مهـم)يارشد  جـذب دريافـت،تـر از

و تحقيقاتي به عنـوان عـضو هيـأت كنندگان درجه و يـا دسترسـي آنهـا بـه دكتري در مراكز علمي علمـي

ب موقعيت و و تخصـصي نخبـه مثـلههاي رهبري در مراكز مذكور ويژه ميزان حضور آنها در نهادهاي علمي
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ب و ميهفرهنگستان علوم ب. شودويژه بنياد جايزه نوبل ديده طور متوسط، حدودهبراي مثال، در پايان قرن بيستم،

و بـوردنز،(يه اروپا زنان بودند درصد محققان در كشورهاي عضو اتحاد 31 در همچنـان).199:2006مـولن كـه

مي)1(جدول و اسـتراليا در سـال تحـصيلي مشاهده  1997-98شود، درصد زناني كه در اروپا، آمريكاي شمالي

و در اكثر موارد به كمتر از .)247:2001ريـس،(رسـيد درصد مـي15داراي مرتبه استادي بودند، بسيار پايين بود

ب  درصـد از كـل9 حـدود 1384-85تحـصيلي كـه در سـال طـوريهوضعيت ايران نيز مشابه اين كشورهاست؛

و مرتبه استادي دانشگاهدر اعضاي هيأت علمي و مراكز آموزش عـالي، زن سـسهؤم( درصـد مـرد بودنـد91ها

و برنامه ). نگاه كنيد4؛ به جدول 1385ريزي آموزش عالي، پژوهش
و استراليا در سال)هاي اروپاييبرخي كشور(اي مرتبه استادي در اروپا زنان دار.1جدول  1997-98، آمريكاي شمالي

)هاتمام رشته(

 (%)زنان داراي مرتبه استادي كشورها
4/18 فنالند
17 پرتغال
8/13 فرانسه
12 اسپانيا

11 سوئد
11 ايتاليا
5/9 يونان
5/8 انگلستان
7 دانمارك
8/6 ايرلند
6 اتريش
9/5 آلمان
5 هلند
14 استراليا

8/13 اياالت متحده آمريكا
12 كانادا
4/10 زالند نو

و بوردنز،  2006: 199مولن

هاي انجام شـده مطابق بررسي. كنندهاي تحقيقاتي ديگر وضعيت وصف شده را تأييد مي بسياري ازيافته

 درصـد رؤسـاي11هـا، درصد رؤساي بخـش18ن صرفاً هاي پزشكي در آمريكا، زنا توسط انجمن دانشكده 
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و دپارتمان مي درصد رؤساي دانشكده10ها، - حداكثر سازي پتانسيل زنان در رشته كميته(دادند ها را تشكيل
م و و مهندسي، فرهنگستان ملي علوم، فرهنگستان ملي مهندسي، ). 114:2006سـسه پزشـكي،ؤهاي علمي

تآ.اس.ه شده در آي هاي نماي در ده رشته از مجله  از40ست، حـدود ثير آنها بسيار باالأي كه ضريب  درصـد

و البته در برخي رشته و مهندسي اين ميزان، صفر بوده اسـت ويراستاران زن بودند و(ها مثل فيزيك شـومن

و تخصصي نخبه از شـدت بيـشتري.)1،115:2003اگزاي ميزان حضور بسيار پايين زنان در نهادهاي علمي

 اعـضاي پيوسـته55/9و در آمريكـا درصـد7/4 درانگلـستان 2006طوريكه مثالً در سالهب. وردار است برخ

اين در حالي است كـه درصـد زنـان عـضو پيوسـته. دادندفرهنگستان علوم اين كشورها را زنان تشكيل مي

 نوبـل جـايزه بنيـاد آمـار رسـمي. است فرهنگستان علوم كشور جمهوري اسالمي ايران در سال مذكور صفر 

بر ايـن اسـاس. اين جايزه زن بودند درصد برندگان4/4 صرفاً 1901-2006هاي دهد كه طي سال نشان مي

و قـانوني حـق دسترسـي مـساوي بـه چه سال شود اگر مشاهده مي  هاست كه زنان مانند مردان بطور رسمي

و ساير موقعيت  و تخصصي را پيدا كردهآموزش عالي م آنهـا در تحـصيالت تكميلـي، اند، اما سـه هاي علمي

و اجرايي عنوان عضو هيأت علمي، ميزان دسترسي آنها به موقعيت ميزان جذب آنها به و خاصـه هاي رهبري

و تخصصي بسيار پايين است پرسش اساسي، ناظر بر داليلي است كه زمينه. عضويت آنها در نهادهاي علمي

.اندرا براي تحقق چنين وضعيتي فراهم كرده

 وسيله جنـبش حقـوق مـدني در دهـه ان برابري در خصوص بي عدالتي ناشي از تبعيض جنسي به گفتم

و همچنان ادامه دارد 1970و اوايل دهه 1960 چرا بسيار"پرسش ). 2،35:1999سونرت( برجسته شده است

 1965 در سـال5 تكنولوژي ماسوچوسـتر كنفرانس زنان در علم در مؤسسهد4، كه توسط اليس روسي3كم؟

و حرفه زيني در مطالعات مربوط به توسعه مطرح شد، پرسش آغا و نيـز بازشناسـي زنان در علم هـاي علمـي

درهب. آيددانشمندان زن نخبه به حساب مي  و پيشرفت زنان در آمـوزش عـالي در ميزان ثبت رغم افزايش نام

و قابــل بررســيپرســشي مناســب ديــده مــي قــرن بيــستم، ايــن پرســش امــروزه نيــز  علمــي اســتشــود

).6،66:2005امانسيو(
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ميو بنابر شواهد بررسـي پيـشينه مطالعـات: كنـد ادله مورد وصف، اين مقاله سه هدف اساسي را دنبال

و تخصصي نخبه تشريح نظريهو ي پيشنهاد الگوي،هاي مربوط به داليل حضور اندك زنان در نهادهاي علمي

و تخصصي مراكز اين براي تبيين اجتماعي جايگاه زنان در  هـاي تحليل جايگاه زنان در فرهنگستانو علمي

و بنياد جايزه نوبل و مـورد بررسـي ها، پرسشر راستاي اين هدفد. علوم جهان هاي اساسي زير مطرح شده

ازبا: قرار گرفته است  و تـوان حـضور انـدك زنـان در هايي مـي چه نظريه استفاده و نهادهـاي علمـي علـم

و مطابق اين نظريهتخصصي نخبه را تبيين كر   چـه علـم كدامنـد؟ موانع حضور گسترده زنان در عرصـههاد

و تخصصي اين تبيين اجتماعي جايگاه زنان در الگويي را براي و مي مراكز علمي  جايگاه توان پيشنهاد نمود؟

و تخصصي نخبه نهادهايزنان در وكشورهاعلوم هاي فرهنگستان( علمي از بنياد جايزه از جمله ايران نوبل

ت  چگونه است؟)2006سيس تا سالأبدو

ن تواند كمك كند تـا خـأل وجـودميسازي، ضمن تسهيل مسير نظريه،ام يافته در پاسخ گوييظتالش

و تخصصي نخبه را تا اندازه تحقيقات مقايسه  و اي در خصوص جايگاه زنان در نهادهاي علمي اي كاهش داد

تواند به عامالن اجتماعي كمك كند اي مي چنين نتيجه. اهي پيدا كرد وضعيت ايران نيز در اين خصوص آگ به

و تخصصي نخبه جلوگيري مي تا موانعي را كه از دستيابي زنان به موقعيت  كنند، شناسايي نمـوده هاي علمي

در منظـور برقـراي تعـادل كارآمد بـهو مشي منطقي، عادالنهو از اين طريق سياستگزاران را به طراحي خط 

هـايو ساير تفاوتايي، نژادي، طبقهيتهاي جنس هاي موجود بدون توجه به تفاوت مندي از ظرفيته ان بهر ميز

و تكنولوژي«پيامد مورد انتظار چنين اقدامي رونق. رهنمون شوند اجتماعي و در نتيجه بهبود زندگي»دانش

ال ضرورت اين، برحسب بنابر. انسان است و اجتماعي، ز هاي عقلي هـا انسان مينه را براي حضور همه زم است

و مردان، در فعاليت .هاي علمي فراهم كرداعم از زنان

 پيشينه مطالعات
و به و موانعي فقط تعداد بسيار اندكي از زنان دانشمند به كـسب موقعيـت حرفـه چرا اي خاطر چه عوامل

سر(برتر  و تخصصي نخبهو عضويت در نهادهاي علم) دبيري مجالت تخصصي مثل مرتبه استادي، مثل(ي

و فرهنگستان علوم  و تجربـي مطالعات، تالش اند؟ بر اساس پيشينه موفق شده) بنياد جايزه نوبل هاي نظري

در ايـن بخـش بـه مـروري بـر. داده نـشده اسـت انجام شده در اين خصوص پاسخ يكساني به اين پرسش 

ميهاو تشريح نظريهمطالعات پيشين  .شودپرداخته
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و مردانهاتنظريه تفاو ي بيولوژيكي زنان

و تخصصي نخبه به تفاوت و در نهادهاي علمي هاي برخي بر اين باورند كه اندك بودن سهم زنان در علم

در، رئـيس دانـشگاه هـاروارد، در سـخنراني خـويش1لورنس سامرس. بيولوژيكي آنان با مردان مربوط مي شود 

و زنان داشته باشد ريشه در تفاوت تواند بيان داشت كه موضوع فوق مي 2005سال . هاي طبيعي بين مردان

و عوامل اجتماعي را در وي در رده بندي عوامل مؤثر بر ارتقاي علمي اف راد، عوامل بيولوژيكي را در رده اول

و سامرس براي اثبات ادعاي خويش به يافته. دهد دوم قرار مي رده هاي تحقيقاتي درج شده در كتاب اگـزاي

و پيامد: زنان در علوم«تحت عنوان،)2003(شومن  امـا وقتـي. كـرده اسـت، اسـتناد»هاي شـغلي فرايندها

هـاي كتـاب مرس را از يافتـه كتاب مصاحبه نمود، آنها تفـسير سـا نويسندگان اينبا نيويورك تايمز روزنامه

و شومن در هيچ جاي. خويش نپذيرفتند  تـ اين كتاب ننوشتند كـه عوامـل اگزاي أثير مهمـي بـر بيولـوژيكي

و مهندسي دارندي در رشتهيت جنس فاصله هاي احتمالي را مورد بررسي البته، آنها تعدادي از تبيين. هاي علمي

در مدرسه، آثار شدن هاي جنسي به لحاظ بيولوژي مغز، آثار اجتماعي تفاوت: قرار دادند كه از جمله عبارتند از 

شان بـه ايـن اين محققان در مطالعات.و والدين مشاوران، اجتماعي شدن حاصل از گروه همساالن، معلمان، 

و برتـر نـشان داده بـشود، ايـن  نتيجه رسيدند كه حتي با فرض اينكه عامل بيولوژيكي بتواند عامل برجـسته

از ايـن رو فهـم تـأثير طيفـي از عوامـل.ي باشـديتهاي جنس تواند تنها علت يا عمده علت تفاوت عامل نمي 

و گوپتا(ز است اجتماعي مورد نيا ).187-8: 2،2006اتزكوويتز

3نظريه ريزش

و دارا بودن مرتبه استادي از جمله عناصر با اهميت در فرايند كسب نخبگـي برخورداري از تحصيالت عاليه

ب. شودهيچ كس يك شبه دانشمند نمي. علمي هستند  عنوان دانشمندان متخصص مـشغول فعاليـتهآنهايي كه

ب هستند، يك فرايند  و مداوم را و تربيت طوالني امـا در ). 39:1999سـونرت،(انـد طور موفق تكميل كردهه تعليم

هي دهد كه تعداد زنان تحصيلكرده هاي تحقيقاتي نشان مي اين خصوص يافته  و داراي مرتبـهئـ عضو ت علمـي

در. استادي در مقايسه با مردان بسيار اندك است و مراكـز آمو فرايند كم شدن ميـزان زنـان تحـصيلكرده زشـي

 
1 - Summers, Lowrence 
2 - Etzkowitz and Gupta 
3 - Pipeline Theory 
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و هر چه از مراحل پايين متوسطه شروع مي دانشگاهي معموالً از دوره رود، تر تحـصيل مـي تر به مراحل باال شود

هاي اين كاهش در نردبان ترقي علمي در پله. يابدشدت كم شدن تعداد زنان نسبت به مردان نيز افزايش مي 

ن  و اختالف فاحشي را ميباالتر ظهور بيشتري داشته فرايند كم شدن ميزان زنان نسبت بـه ميـزان. دهدشان

و عدم دستيابي آنها بـه موقعيـت مردان كه به ناپديد شدن هر چه بيشتر  و زنان در مراكز علمي هـاي علمـي

و حرفه بعضاً از آن با عنوان خط لولـه انتقـال سـوراخ اي برتر داللت دارد، به نظريه ريزش معروف شده است

مي. اندكرده نيز تعبير1شده و اندكي وارد آن مي در اين خط لوله انتقال بسياري آنهايي كه از خـط. شوندريزند

).2،39:1999سونرت(كنند، زن هستند لوله انتقال علم در مراحل مختلف بطور نامناسب ريزش مي

و آمار يافته هـاي ل، دادهبه عنوان مثا. دهندهاي رسمي واقعيت فوق را به روشني نشان مي هاي محققان

و درصدو همكارانش تفاوت قابل مالحظه3فراهم آمده توسط هيلي  اي را بين درصد زنان عضو هيأت علمي

كـه در در حـالي. دهـد نشان مـي 1998-2002هاي كشور اروپايي طي سال25زنان داراي مرتبه استادي در 

ب طي سال  ع35طور متوسط حدودههاي مذكور لمـي در ايـن كـشورها را زنـان درصد از كل اعضاي هيـأت

 درصد كل اعضاي هيأت علمي كساني بودند كه به مرتبه استادي دسـت14دادند، اما تنها حدود تشكيل مي 

و عليف اينديوگلو(اند پيدا كرده در خصوص اين موضوع، آمار رسمي موجـود ). 4،251:2005هيلي، اوزبيلگين،

 بـه نـابرابري 1384-85 اسالمي ايران در سال تحصيليو مربوط به اعضاي هيأت علمي در كشور جمهوري 

و افزايش آن در نردبان ترقي علمي داللت دارديتجنس در نـشان مـي2هاي جدول كه داده همچنان.ي دهنـد،

و درصد اعضاي هيأت علمي در دانشگاه18سال تحصيلي مذكور حدود  و مؤسـسات آمـوزش عـالي زن هـا

روشني داللت دارد كه اين نابرابري جنسي در نردبان ترقيهب)1(هاي نمودار داده. درصد مرد بودند82حدود 

ب  درهعلمي شدت پيدا كرد؛ و دكتري به ترتيب طوريكه 3و2صد دانشجويان مرد در مقاطع كارشناسي ارشد

و درصد اعضاي هيأت علمي مرد به ترتيب حـدود و6،6برابر دانشجويان زن  برابـر بيـشتر از اعـضاي11،

و استادي بودندهيأت علمي زن در مرتبه .هاي استادياري، دانشياري،

و حرفه ريزش نظريه و عدم كسب موفقيت، كمبود زنان در مشاغل علمي و پـاداش هاي حرفه اي هـاي اي برتر

و  و تكنولوژي به اندك بـودن با اعتبار توسط آنها را در حوزه برجسته و در سلـسله آنهـا در عرصـه سـهم علم  علـم

1 -The Leaky Pipeline 
2 - Sonnert 
3 - Healy 
4 - Healy, özbilgin, and Aliefendioğlu 
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و حرفه.ددهنسبت مي مراتب ترقي علمي اي اندك است، لـذا تعـداد انـدكي يعني چون تعداد زنان در محيط علمي

و حرفـه. شونداي برتر را دارا مي هاي حرفه نيز موفقيت  و در مـشاغل علمـي و بـا با افزايش حضور زنان در علـم اي

و دختران جوان براي انجايتربيشتشويق كردن تعداد  و رياضـيم مطالعات در رشته از زنان هاي علمـي، مهندسـي

و تخصصي مي و مردان را در مشاغل علمي هاي سطح باالترو ارتقاء آنها به موقعيت توان تفاوت ورودي ميان زنان

و حتي حذف نمـودهب و سريع كاهش بخشيد و گوپتـا،(طور دفعي هـاي مربـوط بـه تـالش ). 19:2006اتزكـوويتز

اد وارد ارتقا بخـشيدن تعـد: اقل داراي سه صورت ممكن است انتقال علم حد دانشمند در خط لوله تعداد زنان افزايش

).39:1999سونرت،(و تسهيل سازي در ورود مجدد شوندگان، ممانعت از چكه بيش از حد

كل:2جدول و حق التدريس(تعداد كادر آموزشي و مؤسساتدانشگاه) كادر آموزشي تمام وقت، نيمه وقت - آموزشها
و غير  بر حسب جنس1384-85دولتي در سال تحصيلي عالي دولتي

 جنس مقايسه عمودي مقايسه افقي

 عنوان دانشگاهي

تعداد
 مرد

كل تعداد زن درصد تعداد
 مرد

درصد
 زن

درصد
 مرد

درصد
 زن

91931 2353 204 2149 استاد
861464 4244 575 3669 دانشيار

85153124 23513 3535 19978 ستاديارا
79216071 49507 10296 39211 مربي
 100 8218100 79617 14610 65007 جمع

و برنامه( ).17: 1385ريزي در آموزش عالي،مؤسسه پژوهش

و مؤسسات آموزش عالي و حق التدريس دانشگاهها و اعضاي هيأت علمي تمام وقت، نيمه وقت نمودار 1: درصد دانشجويان

و مرتبه علمي* و غير دولتي در سال تحصيلي 85-1384 بر حسب جنس، مقاطع تحصيلي دولتي

0

50

100

زن 37 28 15 14 9
�د 63 72 85 86 91
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دروي. علمـي مهـم ارزيـابي كـرد ان، كميت تعداد زنان را در عرصه فيزيكد1 دريسلهاوس در اين راستا،

اي كمتري را تجربه خواهنـد طبق اين نظريه، زنان موانع حرفه. را مطرح كرد2 حياتي توده نظريه 1986الس

 اسـت كـه استدالل وي اين. درصد تشكيل دهندگان يك گروه خاص برسد15تا10كرد، اگر تعدادشان به 

و توده و ضروري است( حياتي هر زماني كه حجم بـ) كمترين تعدادي كه الزم تواننـد شود، زنـان مـي تأمين

فقدان يك تعداد كـافي. روابط جنسيتي را در كالس درس، آزمايشگاه، دپارتمان، يا رشته دوباره شكل بدهند 

ب  بهاز زنان مشغول عل عنوان يك مانع جديهكار در علم .م مورد مالحظه واقع شده اسـت براي مشاغل زنان در

و گوپ و شرما، به نتايج تحقيقات اتزكوويتز و اشاره مـي تا نماينـد كـه چنانچـه در تعـداد زنـان همكارانش تكيه كرده

و شانس بودن اشخاص كليدي در شـبكه  هـا افـزايش افزايش حاصل شود، آنها ممكن است بهتر سازماندهي بشوند

و شرما(شود بخشيده مي  و شومن براي حل معضل تفاوت).8و5: 3،2003گوپتا  هاي جنـسي در عرصـه اما اگزاي

و حرفه علم و مشاغل علمي كننـد كـه آنهـا اسـتدالل مـي.داننـد اي؛ تز خط لوله انتقال را مؤثر نمـيو تكنولوژي

ـ  و موانع ساختاري، زنـان را از ب و توسـعه بـاز مـيهاقدامات تبعيض آميز مردان و اسـتخدام و كـارگيري دارد

م به4افزايش بيشتر مشاركت آموزشي همچنين  و نابرابري و تنهايي فاصله و مردان را باريك يزان حضور زنان

و گوپتا،(كند كم نمي ).19:2006اتزكوويتز

5ييتتصور قالبي جنس

و حرفه مياز ديگر عوامل تأثير گذار بر جايگاه زنان در محيط علمي و اي تواند تصور قالبي مربوط به جـنس

د. رفتار بر اساس آن باشد  در: گـذارد علمـي تـأثير مـير مشاغل تصور قالبي مربوط به جنس به دو شكل عمده

و اساسـي در فراينـد تـصميميت اول، تصور قالبي جنس مرحله دري يك عامل عمده گيـري اسـت كـه جوانـان را

و در مقطع آموز انتخاب رشته  ميشهاي تحصيلي در مدرسه و روي تصميم عالي هدايت هـاي آنهـا گيـري كند

 در6ريس به تحقيقاتي كه شي بينگر ). 254:2001ريس،(گذاردر مي شان در آينده تأثي نسبت به انتخاب نوع شغل 

طي. جويداين خصوص انجام داده است، استناد مي  به تلخيص تحقيقات در مورد تصور قـالبيهادههشي بينگر

1 - Dresselhaus 
2 - Critical Mass 
3 - Gupta and Sharma 
4 -Educational Participation 
5 - Gender Stereotyping 
6 -Schiebinger 
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و به اين نتيجه رسيده است كه در اياالت متحده آمريكا، بچهيتجنس بوي پرداخته و قاطعيت معتقد دنـد ها با ابرام

و در مرحله. توانند دانشمند بشوند كه مردان مي  اي نـسبت بـه استخدام گران مفروضات كليـشه دوم، كارفرمايان

و زنان به مشاغل  مي. شان دارند تعهد مردان و«: گويـد نهند كه مـي آنها به اين تصور قالبي ارج مـردان نـان آور

شـان آيند، بازگشت مجدد آنها به مشاغل علمي كار نميسر زناني كه به دليلي موقتاً براين اساس،.»دارزنان خانه 

).254:2001ريس،(نهايت مشكل خواهد بود بي

و گرايش و فعاليت اليقتركمهايي كه زنان را از مردان آن دسته از ايستارها تـر هاي زنـان را كـم ارزش دانسته

سـقف«بـه عبـارت ديگـر. تعبير شـده اسـت»1ايسقف شيشه«كند، زير عنوان هاي مردان ارزيابي مي از فعاليت 

و اقداماتي است كه زنان را در بسياري از سازمان اي مجموعه شيشه و تخصص اي از ايستارها ها از قدرتمنـدترين، ها

و معتبرترين موقعيت كارآمد »اليق رهبـري نيـستند شود زنان دارد؛ بدان دليل كه فرض مي ها محروم نگه مي ترين

و مهندسـي، فرهنگـستان ملـي علـوم، فرهنگـستان ملـي سازي پتانسيل زنان در رشته حداكثر كميته( هاي علمـي

م  و تحقيق محمد رحـيم اسـفيداني در خـصوص موانـع حـضور زنـان در ). 15:2006سسه پزشكي،ؤمهندسي،

د) هاي مستقر در تهران وزارتخانه(هاي مديريتي قوه مجريه پست ر نشان داد كه نگرش منفي مـديران مـرد

پژوهش شـمس ). 1381اسفيداني،(هاي مديريتي شده است مذكور باعث عدم حضور زنان در پست هايوزارتخانه

السادات زاهدي در خصوص تغييرات شغلي زنان دانشگاهي در يك دهه كه با هـدف شـناخت ميـزان تغييـرات بـه 

و عالمـه طباطبـ هاي تهـران، شـهيد بهـ وجود آمده در موقعيت زنان عضو هيأت علمي در دانشگاه  ي انجـامايشتي

و زنـان در سـطوح مـديريتي كننده در گـزينش جنسيت، عاملي تعيين 1370گرفت، نشان داد كه در سال هـا اسـت

و« نيز با هدف مذكور تكرار شد، آشكار كـرد كـه 1380اين تحقيق كه در سال. حضور ندارند  گرچـه زنـان دانـش

و مـشاركت آنـان در رده تجربه بيشتري را طي اين ده سال كسب كرده  و ميانـه دانـشگاه اند هـاي مـديريت پـايين

و همچنان كميته افزايش يافته است ولي در رده  و شـوراهاي هاي عالي مديريتي تغيير محسوسي رخ نداده است هـا

تـرين داليـل چنـين وضـعيتي را بـه اين محقق مهم.»طور كامل در اختيار مردان است ها به گيري دانشگاه تصميم

بيع و مياعتمادي به تواناييواملي از جمله گرايش مردساالرانه ).53: 1381زاهدي،(دهد هاي زنان نسبت

1 - Glass Ceiling 
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1هاي ممانعتمكانيزم

و حرفه عامل ديگر در تبيين جايگاه زنان در كسب موقعيت اي برتر به ممانعت آنها از حـضور هاي علمي

و حرفهدر محيط  ماي به مدتهاي علمي ميهاي طوالني بـ«. شودربوط عنـوان يـك فعاليـتهعلـم مـدرن

، جهـان علـم بـه2اي شدن با ممانعت ورزيدن زنان ازحضور در اولين دوره از حرفه. انحصاراً مردانه متولد شد 

و نقيض بودن»دانشمند«و»مرد«پيوند و مساعدت نمـود»دانشمند«و»زن«و ضد بـراي توجيـه. كمك

م محروم و حرفه سازي زنان از حضور در و اسـتدالل بحث اي توسعه راكز علمي هـايي ضـروري بـود كـه هـا

هـايي نيـز انجـام در اين راستا فعاليـت ). 3،77:2005امانسيو(» ساختار معاني حضور جنسيت را شكل ببخشد 

و تصور. گرفت  از قالبي كه نام مرد با كار خـارج مثالً اينكه زنان توانايي هوشي پاييني دارند، تبليغ اين نگرش

و نام زن با خانه و كدبانوگري گره خورده است، نمونه خانه هـا اثـر ايـن فعاليـت. هاسـت اي از اين فعاليـت داري

و رفتاري واقعي نيز با خود به  و معناهـاي بـا ايـده»4مرد«كه معناي واژه طوريهب. همراه داشته استنگرشي هـا

حا  و كارگر عجين شده است، در  به جهان بدن، كاركردهاي»5زن«ليكه معناي واژه جديدي چون فرد، شهروند

و پيوند يافته است و احساسات ارجاع شده ).77-8: 2005امانيو،(بيولوژيكي

و حرفه حضور هاي فراواني از ممانعت محققان به نمونه بـراي. انـد اي اشـاره كـرده زنان در مراكز علمي

و ستاره مثال در رشته  و.7تـي.آي.و ام6هاي كال تـك در دانشگاه 1960 دهه شناسي، تا اواخر هاي فيزيك ،

. اسـت اين خصوص قابل ذكر هاي ديگري نيز در نمونه). 255:2001ريس،(شدند زنان پذيرفته نمي8هاروارد

و عليه پذيرش زنان چندين ماه طول كشيد1897در سال9عنوان مثال، در دانشگاه كمبريج به نمونه. بحث له

ي  تـرين در يكي از برجـسته. هاروارد است هاي جهان، يعني دانشگاه ترين دانشگاه كي از نخبه ديگر مربوط به

مي از حضور دانشجويان زن در اتاق مطالعه مخصوص براي سال 10هاي اين دانشگاه كتابخانه شـد ها ممانعت
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و تابستان،1، شماره5پژوهش زنان، دورة 184  1386 بهار

و ولپي( ادامه يافت 1969و اين ممانعت تا سال و ولپي ). 1،43:2005توروميتو  معتـرف بـه تـو گرچـه روميتو

و هـاي برتـر در محـيط گذار بر حضور درصد اندكي از زنان در موقعيت وجود چندين عامل تأثير هـاي علمـي

هايي وجود دارد كه در نگاهداري زنـان خـارج اي در سراسر جهان هستند، اما آنها معتقدند كه استراتژي حرفه

و ولپي(نمايند ها عمل مي از آن محيط  از«). 42:2005تو، روميتو به لحاظ تاريخي، استراتژي اصـلي عبـارت

بي. علمي بودن در جامعه عدم پذيرش زنا  هـاي هوشـي ارزش جلوه دادن توانايي اين عدم پذيرش با گفتمان

و اصرار بر وظايف خانگي آنها همراه شده بود  كه زنـان وارد دانـشگاه شـدند، اسـتراتژي برخـورد همين. زنان

م و ولپي(»انع ترقي علمي آنها در نردبان علمي شده استتبعيض آميز با آنها ).41:2005تو، روميتو

2هاتعارض نقش

و نقشجايگاه زنان در علم شايد با مسئوليت ميهاي چندگانهها . رود در ارتباط باشـد اي كه از آنها انتظار

و عضو هيأت علمي انتظار مي و معموالً از زنان تحصيلكرده ) مانند زنان ديگـر( نقش خانه رود هم مسئوليت

بداري بچه خانه اعم از و مراقبت از فرزند را و هم انتظارات حرفهرآوري و انجام دهند اي را پاسـخ عهده گيرند

و هم مشكالت ناشي از محيط كاري جنسيتي را به گونه  اي مديريت نمايند كه كمتـرين صـدمه را بـه دهند

هاي سه گانه ممكن اسـت بـه تعـارض آنهـا بـا جام همزمان اين نقشان. اي خويش وارد سازند فعاليت حرفه 

و ايفـاي چنـين. ها تعبير نمود شود به تعارض نقش يكديگر منجر شود كه از آن مي  وجـود چنـين انتظـارات

و رواني را مي نقشهايي نه فقط خستگي  و مـي بلكـه تواند باعث گردد، هاي جسماني توانـد انجـام تحقيقـات

عنـوان هـاي متعـارض كـه از آن بـه شواهد مربوط به آثار منفي اين نقش. را به تأخير اندازد موفقيت در آنها 

مي نيز تعبير كرده3مسئوليت سه گانه  -شود، اين تحقيقات اشاره دارند به اينكـه ارزش اند، در سراسر جهان يافت
و ساختارهاي سازماني داراي تأثير هاي زنان دانشگاهي در رشته معني دار مضر روي مشاغل كليه هاي فرهنگي

و مهندسي بودند  و گوپتا،(علمي كاهش حضور زنان نسبت به مردان در سلـسله مراتـب ). 194:2006اتزكوويتز

و مرتبه علمي استمرار مي  و اين در مرحله بين دانشجوي دكتري مي استاد يابد با: شودياري برجسته اين موضوع

بـه عبـارت ديگـر،. كننـد دار شـدن مـي كه زنان اغلب شروع به بچـه شوداي از سيكل زندگي همزمان مي دوره

و شان شروع مـي علمي شود با زماني كه آنها ارتقا كاهش ميزان حضور زنان در مشاغل علمي همزمان مي  شـود
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و تخصصي نخبدر نهادهايتحليلي بر جايگاه زنان  185ه علمي

تواند دستيابي آنها را بـه مادر شدن زنان مي ). 253:2001ريس،(كنند دار شدن مي زنان متخصص شروع به بچه

به درجه بي دكترا يا خود مي ندازد كه اين به نوبه تأخير و تتواند مانع حدأ عاملي براي و يا خير اقل تـأ خير در جذب

ت در رسمي شدن  و به تبع آن بر. علمي آنها بشود خير در ارتقاأآنها خـي ايفاي نقش مراقبت از فرزند ممكن است

بهاي حرفهاز زنان محقق را از ايفاي نقش   يـا از نوشـتن هـاي تخصـصي، عضي از كنفـرانس اي مثل شركت در

حدمقاله و يا .هاي علمي آنها بكاهداقل از ميزان فعاليتهاي علمي باز دارد

1هانظريه كمبود

يك«.ها به موانع ساختاري در محيط علمي اشاره دارد نظريه كمبود مطابق با مدل كمبود، زنان به عنوان

و فرصت مجال،گروه  ميغلهاي كمتري در مشا ها و بـدين دليـل آنهـا در مجمـوع داراي كنندشان دريافت

و اجتمـاعي-تأكيد روي موانع ساختاري. نتايج كاري بدتري هستند  كـه در درون نظـام-قانوني، سياسـي،

مي. است) يا اخيراً وجود داشت(اجتماعي علم وجود دارد و موانع ساختاري تواند در طول يـك طيـف رسـمي

 گذشته، موانع رسمي در اياالت متحده ممنوع شده اسـت؛ امـا در طول دو دهه. دي بشودبنترتيبغير رسمي 

و پيـام ). 42:1999سونرت،(»، هنوز در نظام اجتماعي علم وجود دارند داراي ظرافت خاص موانع غير رسمي

كمتريهاهاي ساختاري محيط علمي كه فرصت اصلي اين نظريه اين است كه دانشمندان زن به دليل جنبه 

ميو موانع بيشتري  . پيـدا كننـد اند به هم ترازي با دانشمندان مرد دست نمايد، هنوز نتوانسته براي آنها فراهم

و غير رسمي دهد كه مكانيزم اين نظريه توضيح مي و شبكه(هاي ساختاري رسمي ) بنـدي محـدود مثل تبعيض

و موانـع بيـ وجود دارند كه براي زنان دانشمند فرصت  منتهـي بـه شتري در مـسيرهاي شـغلي كـه هـاي كمتـر

و ماندن آنها در فضاي علم مي ميموفقيت، رضايت هـاي بر اسـاس ايـن نظريـه، ويژگـي. نمايدشود، فراهم

و آزار جنسي(هاي منفي بسيار خاص همچنين تجربه منفي فضاي كاري،  موفقيت مانع) مثل تبعيض جنسي

و رهبري قوي مي در مقابل، جنبه. شودزنان عضو هيأت علمي مي  تواند جايگاه زنان هاي مثبت محيط كاري

و ترقي ببخشد  و ديگران(را در محيط علمي توسعه ).47-8: 2،2006ستلس

و فضا و انگيزه آفرين و همكارانش به برخي از تحقيقاتي كه تفاوت بين اثر محيط كاري مثبت ي ستلس

و آزار دهنده را بر پيامد ي متـصف بـه بطوريكـه فـضاي كـار. اند، اشاره كرده دهدهاي كاري نشان مي منفي

1 - Deficit Theory 
2 -Settles et. al. 



و تابستان،1، شماره5پژوهش زنان، دورة 186  1386 بهار

و رفتار مثبت از ناحيه و اساتيد راهنمـا بطـور مثبـت بـا رضـايت شـغلي فضاي حمايتي، كار تيمي  همكاران

ازدرا عالوه بر اين، آنه. همبستگي داشت مي مطالعه51 يك فرا تحليل هاي مؤثر برند كه جنبه سازماني نام

و. كه تعـامالت مثبـت بـين اشـخاص بـا رضـايت شـغلي همـراه بـود طوريهب. دادفضا را نشان مي  سـتلس

مثـل(كه برداشت مثبـت از رهبـري سـازماني دهد هاي محققان نشان مي نمايند كه يافته همكارانش اشاره مي 

و ارتباطي بودن آن  و بهـرهو رعايت انصاف در پاداش) پاسخ دهندگي وري ها با رضايت شـغلي همبـستگي داشـت

مي. زماني را افزايش بخشيد سا  دهد كه آن محيط هـاي كـاري بنابراين، ادبيات مربوط به فضاي محيط كاري نشان

 كـه ايـن چنـين كننـد گرا يا داراي رويكرد خصمانه با زنان هستند، فضاي كاري نامطلوبي را ايجـاد مـي كه جنس

مث كه فضا تر همراه است، در حالي فضاي كاري با نتايج كاري ضعيف و رهبري كـار آمـ هاي هاي پيامـدد بت

و ديگران،(نمايد شغلي خوب را تقويت مي ).48:2006ستلس

و تبعيض جنس و مؤثر بر جايگيتآزار جنسي ميي از موانع اساسي . آينـد اه زنان در محيط علمي به حساب

و آزار زنان به خاطر زن بودن آنهـا در محـيط كـار.ي استيتآزار جنسي نوعي تبعيض جنس بـه معنـي اذيت

مييتبرخورد تبعيض آميز است كه اين نوعي تبعيض جنس  ي واقعيتي فراتريتاما تبعيض جنس. آيدي به حساب

در مواردي از قبيل روابط جنـسي، اسـتخدام،(آن را مي توان شامل هر نوع رفتار متفاوت با افراد. از آن است

م دان) پاداش، ارتقاء، تنبيه  و شايستگي در ايـنيست كه بر اساس عنصر جنس انجام شود بدون اينكه انصاف

و ديگـران،(خصوص رعايت شود  دريافـت(زن نخبـه تحقيـق سـونرت در مـورد دانـشمندان ). 2006ستلس

كه) ارزشمند فوق دكترا كنندگان بورسيه  از آنها شكلي از تبعيض جنـسي را گـزارش نمودنـد%73نشان داد

از).49:همان( از زنـان در محـيط كـار%57لعـه انجـام شـده نـشان داد كـه مطا71نتايج يك فرا تحليـل

و ميزان بيشتري از زنان در محيط  و بخش خصوصي با رفتار آزار دهنـده دانشگاهي هاي سازماني غير نظامي

و آزار جنسي نمي).48:همان(مواجه شدند  و آزار زنان در محيط علمي منحصر به اذيت شود بلكه البته اذيت

و تمسخر نيـز بـشود آن مي  و تحقير و اجتماعي مثل عدم پراخت حق الزحمه -هبـ. تواند شامل آزار اقتصادي
مك زن برنده جايزه15عنوان مثال، از گريني مورد مطالعه واقع شدند، بسياري از آنهـا بـراي نوبل كه توسط

و تا سال دهه و در دانشگاه 1970ها  به صـورت داوطلبانـه كـار هاي اياالت متحده بدون دريافت هيچ مزدي

و تحقيق را انجام دادندت ).1،1998گرينيمك(دريس

1 - McGrayne 



و تخصصي نخبدر نهادهايتحليلي بر جايگاه زنان  187ه علمي

تـوان ويا هنجار عام گرايي در علم نيـز مـي1ها، از طريق رهيافت عام گرايي در مطابقت با نظريه كمبود

و حرفه  و نهادهاي علمي و يـا حـد پايين بودن جايگاه زنان را در علم ا اقل فرضـيه اي توضيح داد يـن اي در

مي«:خصوص به صورت زير مطرح نمود  و به نظر و نهادهـاي علمـي رسد پايين بودن جايگاه زنـان در علـم

 هنجار عام گرايي كه توسط.»شوداي نخبه به عدم رعايت هنجار عام گرايي در نظام علمي مربوط مي حرفه

بق بـا ايـن هنجـار مطـا. هـاي علمـي اشـاره دارد رابرت كي مرتون مطرح شده است، به رعايت شايـستگي

و اعطاي پاداش« و غيـره پرستيژ، شغل، جوايز، بودجه(هاي اجتماعي اختصاص صـرفاً بـه) هـاي تحقيقـاتي

و تحت تأثير ويژگي شايستگي بـر. شودهاي شخصي غير مربوط كاركردي واقع نمي هاي علمي وابسته است

و دارندگان اس اين اس  هاي علمي باز باشد، بـدون اينكـه تعداداس، مشاغل علمي بايد به روي همه شايستگان

و جنس آنها توجـه گـردد به ويژگي  امـا ). 2،256:2001آندرسـن(»هاي فردي افراد مثل نژاد، مذهب، طبقه،

ميتحقيقات نشان مي  و سوگيري منفي درنگاه به توانـايي دهد كه هنجار عام گرايي در علم نقض هـاي شود

ت  و ارزيابي عملكرد آنها،  چنـين سـوگيريةنتيجـدر. نفي روي جايگاه آنان در علم گذاشته اسـتم ثيرأزنان

ميمنفي، زنان نه فقط كمتر به كليه رشته و مهندسي راه داده شوند، بلكه آنها در مقايسه با مردان بـه هاي علمي

ط كنند، رتبه پايين تر كار مي داراي اعتبار پايين احتمال بيشتر در مراكز   تـا كـشد ول مي تري دارند، زمان بيشتري

و افتخارات را ببرند، غالباً كمتر براي موقعيت و رسمي بشوند، جوايز م ارتقا يابند وؤهـاي رهبـري در سـسات

و منصوب مي رشته و حداكثر سازي پتانسيل زنـان در رشـته كميته(شوند ها در نظر گرفته شده هـاي علمـي

م ملي علوم، فرهنگـستان ملـي مهندسـي مهندسي، فرهنگستان  هـاي يافتـه ). 99:2006سـسه پزشـكي،ؤو

هي20 از4و كـوالتراال3اي كه فاكسطريق مصاحبه پژوهشي بدست آمده از  ت علمـي زن در سـالئـ عـضو

مي بعمل آورده 2004 شخ95دهد كه تقريباً اند، نشان و درصد آنها معتقد بودند كه عوامل صي، جنسيت، نژاد

و پيشرفتشخصيت داراي تأ   درصد ايـن اعـضاي90 حال، حدود در همين. آنها بوده استثير منفي بر ترقي

و تـصميم اتخـاذ شـده هيئ و مجادله در خصوص سـوگيري انجـام شـده ت علمي زن بيان داشتند كه بحث

و آسيب زاست؛ بدين خاطر كه انجام چنين بحث و صدمه خواهـد شـد خطرناك هايي حتماً منتهي به جريمه

و كوالتراال،( ).38:2006فاكس

1 � Universalism 
2 - Andersen 
3 - Fox 
4 - Colatralla 
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و افتهي هاي پژوهشي فراوان ديگري نيز وجود دارد كه عدم رعايت هنجار عام گرايي را در محيط علمـي

م حرفه اي كه به بررسي نمرات اعطـا شـده مطالعه:شود زير بيان مي عنوان مثال، دو نمونهبه. دهدياي نشان

گ   داد كـه بـا وجـود برابـري فوق دكترا در سوئد پرداخت، نـشان روه متخصصان به متقاضيان بورسيه توسط

و مردان، مردها ترجيح داده شدند اين تحقيق آشكار كرد كه يك زن در واقـع مجبـور. شايستگي علمي زنان

و قضاوت بشود است بيش از دو برابر نسبت به مرد مولد باشد تا بصورت برابر با   حـداكثر كميته(مرد ارزيابي

و مهند سازي پتانسيل زنان در رشته و فرهنگـستان ملـي مهندسـي سي، فرهنگستان ملي علـوم، هاي علمي

اي بـراي موفقيـت علمـي روابـط حرفـه. علم فعاليتي شديداًً اجتمـاعي اسـت ). 123:2006سسه پزشكي،ؤم

و ترقي حرفه  و اساتيد راهنما براي رشد تواننـد در آنها مـي. آينداي عاملي حياتي به حساب مي ضروري است

ح فراهم آوري روابط مهمي كه  و واردسازي آنها يث يادگيري مهارت، قواعد نانوشته براي دانشمندان جوان از

و نقش ايفا نمايند براي رشد حرفه هاي اجتماعي به شبكه هاي تحقيقاتي اما يافته. اي حياتي است، مهم بوده

 آمريكـايي از دانـشمندان زن تعداد زيادي. شوددهد كه در اين خصوص با زنان متفاوت برخورد مي نشان مي 

و محروميت را تجربه مي در طي حرفه علمي گاهي از. كنندشان انزوا  ايـن زنـان اسـتراتژي گرچـه بـسياري

ميميمقاومت را بر و كاري و در محيط علمي كننـد يـا مانند، اما بسياري نيز اين محيط را تـرك مـي گزينند

ش. كنندموفقيت كمتري در علم كسب مي  غ بكهبرعكس، دانشمندان مرد از يـر رسـمي ولـي هـاي اجتمـاعي

و اتزكوويتز(ند حياتي بهره مند  ). 1،239:2001كملگار

2هانظريه تفاوت

در مقابل نظريه كمبودها كه كانون توجه آن بر رفتار متفاوت با افراد بر اساس جنس در نظام علمي است

و تبعيضو جايگاه زنان را  ايدر علم به برخورد متفاوت و جاد موانـع سـاختاري در مـسير زنـدگي آميز با زنان

و حرفه ميعلمي و جايگاه پايين داند، نظريه تفاوتاي آنان همبسته و مردان توجه دارد ها به تفاوت بين زنان

 هاياين نظريه علل پايين بودن جايگاه زنان در علم را به تفاوت. دهدها نسبت مي زنان در علم را به اين تفاوت 

و ريشه ميو اهداف ان ايده دار مي عميق و زنان مربوط م. داند مردان ييتدل، علل نـابرابري جنـس مطابق اين

مي. شغلي در خود زنان نهفته است در توسعه شدن اجتماعي ي، ذاتي يا نتيجهيتهاي جنس شود كه تفاوت گفته

 
1 � Kemelgor and Etzkowitz 
2 � Differences Theory 
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هـايتكه در بخـش تفـاو همچنان). 1،43:1999سونرت(مبتني بر نقش جنسيت يا الگوهاي فرهنگي است

و مردان اشاره شد، برخي معت  ژن بيولوژيكي زنان و مردان به لحاظ تيكي با يكديگر تفاوت دارنـد قدند كه زنان

با اما تحقيقات نشان داده. زنان كمتر قادر به دانشمند شدن هستندو  اين فرضيه همراهي ندارد اند كه واقعيت

و حداكثر سازي پتانسيل زنان در رشته كميته( م هاي علمي لي علوم، فرهنگستان ملي مهندسي، فرهنگستان

م مهندسي  است كه دانـشمندان زن، بـه عنـوان يـك يك يافته تحقيقي حاكي).2006:1 سسه پزشكي،ؤو

دايگروه، ميزان هوش اما از جهت تفـاوت در اجتمـاعي ). 44:1999سونرت،(رند كمي بيشتر از دانشمندان مرد

و مردان در طي دوره زندگ و عرصهشدن زنان دري و يا تفاوت و مدرسه هاي مختلف اجتماعي خاصه خانواده

و  عم ميزان عاليق و آقايان در فعاليت كرد خانمليا و پژوهشي شايد بتـوان موضـوع جايگـاه ها هاي آموزشي

و خدمات رسـاني. زنان را در علم توضيح داد  به عنوان مثال، برخي تحقيقات نشان دادند كه زنان به تدريس

و انجام فعاليت)ل دادن مشاوره به دانشجويانمث( هاي اي مثل شركت در كنفرانسهاي حرفه بيش از تحقيق

و انتشار مقاالت علمي مشغولند  و كسب موقعيت.تخصصي، نوشتن هاي برتر بـه اين در حالي است كه ارتقا

و تكنولوژيكي وابسته استهبهر و خدمات رساني وري علمي در حداكميته( نه تدريس كثر سازي پتانـسيل زنـان

و مهندسي، فرهنگستانرشته م ملي علوم، فرهنگستان ملي مهندسيهاي علمي ).103:2006سسه پزشكي،ؤو

و تجربي فوق االشاره پاسخ به چرايـي انـدك بـودن تالش با وجود اينكه وجه مشترك همه هاي نظري

و تخصصي است، اما اين تال و نهادهاي علمي -ها داراي تمايز از جهت توجه به ويژگيشسهم زنان در علم
و عوامل اجتماعي و تحقيقـات بـه غالـب نظريـه. هاي زندگي هستندو فرهنگي در عرصه هاي بيولوژيكي هـا

و فرهنگي اشاره كرده  ـ اند، اما همچنانكه گذشت اندكي نيز عوامل ژنتيكي را مهم اهميت عوامل اجتماعي -ستهتر دان
ولهچنانچه در تبيين مسأ. اند و مردان در علم و حرفـه چرايي تفاوت فاحش بين سهم زنان اي نهادهـاي علمـي

ييتنابرابري جنس(نخبه، عوامل ژنتيكي بر عوامل اجتماعي ترجيح داده شوند، اين به حفظ وضع موجود 

و حرفه مي)ايدر موفقيت علمي و شيوهكمك و در واقع راهي براي متهم كردن قرباني دانه اي براي جاوكند

مييتسازي نابرابري جنس  و گوپتـا(باشدي در اين خصوص  عوامـل اجتمـاعي نقـش ). 186:2006، اتزكوويتز

و پيامد تري از عوامل ژنتيكي در شكل بخشيدن به توانايي بسيار با اهميت اي بـازي هاي حرفه ها، عملكردها

 
1 - Sonnert 
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ان اين واقعيت كه در بعضي كشورها از جمل چنين ادعايي بوسيله. كنندمي  گلستان، عملكرد دختران در همـهه

ميسطوح آموزشي بر عملكرد ).188همان،(شود پسران پيشي گرفته است، تأييد

و مـردان در علـم نيافتـه تحقيقات ديگري نيز وجود دارد كه تفاوت بيولوژيكي معني داري را بين زنـان

و انگيزه براي موفقيت در رشته«. است و مهند زنان توانايي مطالعـات مربـوط بـه. سـي را دارنـد هاي علمـي

م  و كاركرد مغز،  تفـاوت بيولـوژيكي، تكامـل بـشر داالسيون هورموني عملكرد، توسعه شناختي بـشر، ساختار

و رياضيات كه بتواند حضور كمتر زنـان را در محـيط علمـي و مردان در تحصيل علوم معني داري بين زنان

و انگيـزه اهد دال بر وجودش. اندتوجيه نمايد، نيافته  و مهندسـان زن عبـارت از اسـتواري سـائقه  دانـشمندان

» داده اسـت حضور زنان در مشاغل دانشگاهي عليرغم موانع فراواني است كه آنها را در معرض خطر قرار مي

و مهندسي، فرهنگستان حداكثر سازي پتانسيل زنان در رشته كميته(  ملي علوم، فرهنگستان ملي هاي علمي

ممهندسي ).1:2006 پزشكي، سسهؤو

و تخصصي بـه عوامـل ديدگاه جامعه از و نهادهاي علمي شناختي، چرايي اندك بودن سهم زنان در علم

مي.شوداجتماعي مربوط مي  در اين عوامل اجتماعي و هم بيرون فضاي علم وجود داشته توانند هم در درون

و فرهنگي مؤثر بر جايگاه زنـان مطالعات آمده است، از جمله مطابق با آنچه در پيشينه. باشند  موانع اجتماعي

و حرفه ناتواني زنان در فعاليتتوان با تصوردر درون فضاي علم مي هاي مديريتي اي خاصه پستهاي علمي

من( و شايستگي زنان تو نگرش ي، انـدك بـودنيت، آزار جنسي، تبعيض جنس)سط عامالن علميفي به توانايي

و حرفه تعداد زنان، ممانعت از حضو  و مـانعر آنها در محيط علمي راه پيـشرفت آنهـا در نردبـان سـازي در اي

مي نام برد ترقي علمي،  و فرهنگي بيرون فضاي علم نيز وو از موانع اجتماعي توان بـه تـصور جامعـه از زن

و مراقبت از فرزندان هاي اجتماعي خاص از او مثل خانه نقش انتظار دروهو نح داري خـانواده اجتماعي شدن

مي. اشاره كرد  و هـم در بيـرون البته از برخي موانع اجتماعي نيز توان نام برد كه بطور مشترك هم در درون

به اين موانع مي از جمله. شوندفضاي علم يافت مي  ي مبني بر اينكـه نقـش اصـلييتتصورقالبي جنس«توان

و نقش اصلي مردان نان زنان خانه ت«و»وري استآداري و وان زنان بـا كارهـاي مـديريتي همخـواني روحيه

و هم در بيـرون فـضاي اين عناصر فرهنگي در هر دو عرصه. ،اشاره نمود»ندارد  اجتماعي يعني هم در درون

و. تواند يافت بشود علم مي و نهادهاي علمي و سطوح در تبيين جايگاه زنان در علم در نظر گرفتن اين وجوه

ت«توان از آن به عنوانمياي نخبه همان چيزي است كه حرفه بيـين اجتمـاعي الگوي چنـد سـطحي بـراي

و فرهنگـي در سـه سـطح»جايگاه زنان در علم   درون فـضاي علـم، بيـرون نام برد، كه به شرايط اجتماعي
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و سطح مشترك اين دو توجه دارد تـر از هاي اين مدل آن است كه تبيين هر چه جامع از ويژگي. فضاي علم

ع  درجايگاه زنان در و لم را در گرو و بر حـسب شـرايط اجتمـاعي نظر گرفتن موضوع در يك فرايند تاريخي

و بيرون فضاي علم مي  اين بدين معناست كه سهم اندك حضور زنان در علم بـه موانـع. داندفرهنگي درون

و فعال در عرصه  و فرهنگي موجود .ددگـر هاي اجتماعي مختلف در طي يك فرايند تاريخي بر مـي اجتماعي

.وجه شماتيك اين مدل در نمودار زير قابل مشاهده است

."الگوي چند سطحي براي تبيين اجتماعي جايگاه زنان در علم":2نمودار

 روش
نوبـلد جـايزه بنيـا جـوايز آغـازين اعطـاي زناني كه از زمان ماري اين پژوهش عبارتند از كليهآ جامعه

و نيز كليه برنده 2006سالتا) 1901(  فرهنگـستان1ناني كه در حال حاضر عـضو پيوسـتهز جايزه نوبل شدند

1 - Fellow 

جايگاه زنان در علم

و فرهنگيعوامل اج تماعي
 ضاي علمفبيرون

و فرهنگي عوامل اجتماعي
 درون فضاي علم

و فرهنگي عوامل اجتماعي
 مشترك
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و آدرس الكترونيكـي فرهنگـستان علـوم و صفحه خانگي اينترنتي علوم كشورهايي هستند كه نام اين كشورها

و1 طرح بين فرهنگستاني مربوط به مسائل بـين المللـي كشورها در سايت اينترنتي مؤسسه اين  درج شـده بـود

مثـل رئـيس فرهنگـستان،(با يكي از مسئوالن اداري آن فرهنگـستان امكان ارتباط از طريق پست الكترونيك

و يا منشي آن .نيز وجود داشت) معاونش

از) 1901-2006( فـوق االشـاره اطالعات مربوط به تعداد زناني كه در دوره برنـده جـايزه نوبـل شـدند،

ز.شد استخراج2 خانگي رسمي بنياد نوبل صفحه نـاني كـه در حـال حاضـر عـضو اطالعات مربوط به تعـداد

در20 پيوسته  خـانگي رسـمي ايـنن هستند از طريق مراجعـه بـه صـفحه كشور جها20فرهنگستان علوم

و(ها فرهنگستان ان كه نام و يا) گلستانيا تعداد اعضاي پيوسته را بر حسب جنس درج كرده بودند مثل ايران

در الكترونيكي كه از طرف محقق به يكي از مـسئوالن اداري ايـن فرهنگـستان از طريق يك پرسشنامه هـا

و آبان سال ماه در78از تعـداد. فرستاده شد، جمـع آوري شـد 1385هاي مهر  كـشور78 فرهنگـستاني كـه

تعـداد%)07/23(ان فرهنگـست18جهان امكان ارسال پيام از طريق پست الكترونيكي به آنها وجود داشـت،

. خويش را به تفكيك جنس از طريق ايميل اعالم كردندضاي پيوستهاع

شهاي آماري پژوهيافته

و نمودارهاي زير و،در جداول  تـا 1901هـاي نوبل طـي سـال درصد حضور زنان در بنياد جايزهيا تعداد

در20و 2006 هاي مذكور كه دادههمچنان. ارائه شده است كشور جهان در حال حاضر20 فرهنگستان علوم

مي2و1در نمودار  هـاي نوبل طي سال نفري كه به دريافت جايزه 769از) درصد4/4( نفر34دهند، نشان

و  شايسته توجه است كه در طول دوره فعاليت بنياد. مرد بودند) درصد6/95( نفر 735مذكور نائل آمدند، زن

دو نوبل، ماريا جايزه و تنها زني است كه هاي به ترتيب در رشته1911و 1903هاي در سال(بار كوري اولين

و شيمي  ط) درصد3/4(زن33بنابراين، فقط. نوبل را برد جايزه) فيزيك  چنـين رنـدهب سال، 106ول اين در

و مــردان در رشــته. اي شــدندجــايزه و در ايــن راســتا، اگــر فقــط بــه تعــداد زنــان هــاي شــيمي، فيزيــك

سه/فيزيولوژي 3كه در نمـودار همچنان. يابدمي زنان در بنياد مذكور كاهش بيشترمپزشكي توجه شود حتي

1 - The Interacademy Panel on International Issues (http://www.interacademies.net/) 
2 - The Nobel Foundation(http://nobelprize.org/nobelfoundation/index.html) 
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درنو برنده جايزه 512شود، از مجموع مالحظه مي و فيزيولوژي سه رشته بل پزشـكي، فقـط/ شيمي، فيزيك

. درصد زن بودند4/2 نفريعني 12
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و زناني كه طي دوره در اين نمودار فقط آم  *. و برنده جايزه) 1901-2006( ساله106ار تعداد مردان  نوبل شدند آورده شـده اسـت
ـ قابل توجه است كه در دوره. نشد هايي كه به آنها جايزه نوبل تعلق گرفت، لحاظ آمار سازمان يا مؤسسه  سـازمان يـا19ه مـذكور ب

شدمؤسسه نيز جايزه . نوبل اعطاء
. مورد نظر است2006 تا 2000هاي سال2000و دهه1909تا-1901هاي سال1900 اما در دهه. منظور دهه مربوطه است**.
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ميي بنياد جايزه بدست آمده از سايت رسم اطالعات از نوبل نشان و دوره 106دهد كه  شده برگزار سال

 نكتـه. اين جـايزه انتخـاب گرديدنـد دوره زنان به عنوان برنده30در نوبل، تنها براي انتخاب برندگان جايزه

مي)4(هاي نموداركه داده كه همچنانستا تر آن مهم برنـده هـا فقـط يـك زن دهد، در برخي از دهـه نشان

و حتي در دهه جايزه  در)2( بر ايـن، بـر اسـاس نمـودار عالوه. هيچ زني انتخاب نگرديد1950 نوبل انتخاب شد

 است، اما تعـداد زنـان در رشدي نوبل، يك روند رو به كه، در مجموع، روند انتخاب تعداد مردان برنده جايزه حالي

ن نه فقط در برترين انجمن علمـي پايين بودن سهم زنا. دهدخصوص وضعيت تقريباً يكنواختي را نشان مي اين

مي)بنياد جايزه نوبل( نخبه در سطح جهانو تخصصي و ديده شود، بلكه اين تفـاوت فـاحش بـين سـهم زنـان

.د داردمردان در فرهنگستان علوم كشورهاي جهان نيز وجو

در)3(جدول در20 سهم اعضاي پيوسته را  بر حـسب 2006 كشور جهان در سال20 فرهنگستان علوم

پن كه مشاهده مي همچنان. دهدجنس نشان مي  زن بـا سـهمج فرهنگستان داراي اعضاي پيوسته شود، صرفاً

 درصـد10تـر از ه، پايين گان20هاي صد از فرهنگستاندر75به عبارت ديگر،. رصد هستندد10و باالي 10

مينشااعضاي از زن در تعداد قابـل مالحظـه درصد اعضاي پيوسته. دهند را زنان دانشمند نخبه تشكيل اي

از) مورد7(ها فرهنگستان مي7به كمتر از درصـد از فرهنگـستان35يعنـي. رسد درصد  درصـد7هـا كمتـر

مينشااعضاي و را زنان نخبه تشكيل ادر93دهند ا. عضاء، مرد هستند صد ين ميان، هيچ يك از اعـضاي در

 1385ديمـاه9البته اطالعاتي كه در تـاريخ. زن نيستند1ي فرهنگستان علوم جمهوري اسالمي ايران پيوسته

و2از سايت رسمي و سه فرهنگستان ديگر يعني فرهنگستان زبان  فرهنگستان علوم جمهوري اسالمي ايران

ع3ادب فارسي از بدست آمده است، نشان مـي5و فرهنگستان هنر4لوم پزشكي ايران، فرهنگستان دهـد كـه

و فعال در ايران در دو فرهنگستان  و(چهار فرهنگستان موجود فرهنگستان علـوم جمهـوري اسـالمي ايـران

و ادب فارسي  دو. خـورد نام هيچ زنـي بـه عنـوان عـضو پيوسـته بـه چـشم نمـي) فرهنگستان زبان امـا در

د  و فرهنگستان هنر، هر يك داراي دو فرهنگستان . زن هـستند عضو پيوسته يگر؛ فرهنگستان علوم پزشكي

و مردان عضو پيوسته)4( جدول . دهـد ها در ايران را بـه تفكيـك جـنس نـشان مـي فرهنگستان سهم زنان

1 - The Academy of Sciences of IR Iran 
2 - http://www.ias.ac.ir/persian/index.htm 
3 - http://persianacademy.ir/ 
4 - Iranian Academy of Medical Sciences (http://www.ams.ac.ir/) 
5 - http://www.honar.ac.ir/ 
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و چه در شود كه چه در بنياد جايزه اين، مشاهده مي بنابر در فرهنگستان علوم ياد شده، سـهم20 نوبل زنـان

.مقايسه با مردان بسيار اندك است

در20 اعضاي پيوستهتعداد:3جدول . بر حسب جنس2006 كشور جهان در سال20 فرهنگستان علوم

ره
ما
سال تأسيس نام كشورش

 فرهنگستان
تعداد
 زنان

تعداد
 مردان

 درصد زنان تعداد كل

3303309/9 1784 آرژانتين1
55/9 2072 1874 198 1863 آمريكا2
32/36 647 412 235 1847 اتريش3
72/6 119 8111 1847 اسپانيا4
4959904/4 1938 اسلووني5
71/4 1316 621254 1660 انگلستان6
25/3 461 15446 1603 ايتاليا7
040400.)ش.ه1366(1987)ا.ج(ايران8
74/8 366 32334 1785 ايرلند9

94/8 246 22224 1779لپرتغا 10
8505879/13 2005 زيمبابوه 11
6768231/7 1967 سنگاپور 12
61/8 383 33350 1739 سوئد 13
3273010 1997 فلسطين 14
6677321/8 1990 كامرون 15
1373863/2 1941 ليتواني 16
45/11 829 95734 1857 نروژ 17
11/6 474 29445 1808 هلند 18
23/7 152 11141 1886 يوگسالوي 19
 340436,97 1926 يونان 20

23/10 7561 6787 774 معدل/ مجموع

. بر حسب جنس1385/2006ها در ايران در سال فرهنگستانتعداد اعضاي پيوسته:4جدول
 درصد زنان تعداد كل تعداد مردان تعداد زنان نام فرهنگستان
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040400 هوري اسالمي ايرانفرهنگستان علوم جم
و ادب فارسي 029290 فرهنگستان زبان

2262814/7 فرهنگستان علوم پزشكي
2262814/7 فرهنگستان هنر

2/3 125 4121 معدل/مجموع

و نتيجهجمع  گيريبندي
و تخصصي نخبـه چـه در سـطح  در اين مقاله سعي شده است سهم اندك زنان در نهادهاي علمي

در20(بين المللي ج(و چه در سطح جهاني) كشور جهان20 فرهنگستان علوم نـشان) ايزه نوبلبنياد

و مقايسه گـردد هاي ارائه شده در خصوص چرايي سهم اندك داده شود، تبيين  و زنان در علم تشريح

.الگوي چند سطحي براي تبيين اجتماعي جايگاه زنان در علم معرفي شود

دهنـد ها نـشان مـي اين يافته. مطالعات هماهنگي دارد هاي حاصله از پيشينه پژوهش با يافته هاي اين يافته

و كاهش ميزان  و تخصصي نخبه حضور دارند و نهادهاي علمي كه هنوز سهم بسيار اندكي از زنان در مراكز

ق براي مثال، همچنان. حضور زنان در نردبان ترقي علمي از شدت بااليي برخوردار است  بالً اشاره شـد، در كه

در20 درصد از اعضاي پيوسته10 متوسط كه بطور حالي  كشور جهان را زنـان تـشكيل20 فرهنگستان علوم

هـاي ايـن يافتـه. يابـد تقليـل مـي) درصد4/4( بيش از نصف نوبل به د، اما اين ميزان در بنياد جايزه دهنمي

و مرد  و موقعيمطالعه همچنين به وجود تفاوت فاحش بين سهم زنان اي در هـاي حرفـهتان در مراكز علمي

و1385-84براي مثال در سال تحصيلي. كشور ايران داللت دارد   تعداد اعضاي هيأت علمي مرد حدود چهار

 استادي بـيشو درصد مردان داراي مرتبه)رصدد18 درصد در مقابل82(نيم برابر اعضاي هيأت علمي زن

ي در فرهنگـستانيتايـن تفـاوت جنـس. بودند) درصد9 درصد در برابر91(به برابر زنان داراي اين مرت10از

 نشان داده شـد، در ايـن)4(كه در جدولهمچنان. علوم جمهوري اسالمي ايران داراي شديدترين شكل است

مي. فرهنگستان هيچ زني داراي عضويت پيوسته نيست و يـا چنين وضعيتي نشان دهد كه هنوزجهـان نتوانـسته

ـ اين. بهره بهينه ببرد) اني زنانسرمايه انس(هاي مهم خويشه است از بخش عظيمي از ظرفيت نخواست نظـرهگونه ب

ا سد كه وجود چنين وضعيتي نه فقط نمايانگر نقضرمي  ست بلكه منجر به محروميـت از توسـعة قواعد اخالقي

كا. شودواقعي نيز مي و و توا عدم استفاده كافي و هـاي زنـان در زنـدگي علمـي نـايي رآمد از انديشه، مهارت

و نظارت(تواند موجب اختالل در فرايند هاي اجتماعي اصيل اجتماعي مي از) مثل همكاري، رقابت شود كـه

و پيش و كارها ميساز و اجتماعي به حساب .آيندنيازهاي اساسي توسعه علمي
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و تجربي بررسي شده در اين مق گرچه بر حسب تبيين نظريه ريـزش، تـصورات(اله هاي اجتماعي نظري

و نظريه تفاوت هاي ممانعت، تعارض نقش ي، مكانيزميتقالبي جنس  تـوان نتيجـه مـي) هـا ها، نظريه كمبودها،

و تخصصي مؤثر هـستند، امـا  و نهادهاي علمي گرفت كه عوامل مختلفي بر سهم اندك حضور زنان در علم

و ها باالنفراد بر عامل يا عوامل هر يك از اين تبيين  و يـا موانـع ويـژه خاصي تمركز كرده اي اشـاره به مانع

-بدين ترتيـب مـي. اين موانع داللت دارند هاي تحقيقاتي به وجود همه اين در حالي است كه يافته. اندكرده
مي هر يك از الگوهاي اجتماعي تبيين توان نتيجه گرفت توانند صرفاً بخش كـوچكي از چرايـي سـهم كننده

و لذا نياز به الگوي جامع اندك حضور زنان  . شـود تر در ايـن خـصوص احـساس مـي در علم را توضيح بدهند

چ» الگوي چند سطحي براي تبيين اجتماعي جايگاه زنان در علم«پيشنهاد نـين كوشـشي بـراي پـر كـردن

واين الگو پديده.ي است خالي و نهادهاي تخصصي را در يك فرايند تاريخي  اندك بودن حضور زنان در علم

و معتبر مي و بيرون فضاي علم قابل توضيح و فرهنگي موجود در درون در پرتو. دانددر پرتو شرايط اجتماعي

و فرهنگـي  چنين الگويي، محققان براي تبيين اجتماعي جايگاه زنان در علم به جـستجوي موانـع اجتمـاعي

و خارج فضاي علم توصيه مي  و بر حسب يافته. شوندداخل هاي اين مطالعه، موانع اجتماعي مطابق اين الگو

و تخصـصي تـأثير اساسـي دارنـد،  و خارج فضاي علم كه بر جايگاه زنان در محيط علمـي و فرهنگي داخل

:عبارتند از

و مدرسه؛ اجتماعي شدن زنان در عرصهنحوه•  هاي اجتماعي مختلف خاصه خانواده
 اندك بودن تعداد زنان در فضاي اجتماعي علم؛•
ي؛يتتبعيض جنس•
 آزار جنسي؛•
و موقعيت•  هاي رهبري؛تصور قالبي مبني بر ناتواني زنان در علم
و• و مثل خانه(گانه توسط زنان هاي چندايفاي نقش انتظار داري، مادري، مراقبت از فرزند، تدريس

؛)تحقيق
و تخصصي؛ممانعت از حضور زنان در عرصه•  هاي علمي
و•  شايستگي علمي؛ نقض هنجار عام گرايي
و انجام حمايتنابراب• .هاي اجتماعي از زنانري در ارائه امكانات

نيز به وجود) 1383؛ فراستخواه، 1381؛ زاهدي، 1381اسفيداني،(برخي از تحقيقات انجام شده در ايران

و مؤثر بر جايگاه  و خارج فضاي علم و فرهنگي داخل دا موانع اجتماعي و مـديريت اشـاره . رنـد زنان در علم
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و ها، ساختارها، نهادها، نظام هنجارها، نگرش« مذكور را در فراستخواه ريشه پديده براي مثال، هـاي حقـوقي

و برنامه خط مشي  فراستخواه در جـاي ديگـر بـه برخـي از ). 159: 1383فراستخواه،(»داندهاي كشور مي ها

و تحـصيالت تكميلـي اشـار ابر زنـان نـسبت بـه مـردان در دوره موقعيت نابر عوامل مؤثر بر   چنـينه كـرده

و محروميـت از عواملي مانند ازدواج، مادرشدن، محاط شدن در نقش«: نويسدمي و وظايف سنتي خـانگي، ها

و اعضاي هيأت علمي هاي موجود همچون سهميه برخي فرصت  به دليل سـهم(هاي ادامه تحصيل كاركنان

و اعضاي هيأت علميميان اندك زنان در  مي) شاغالن كهسبب  زنان، حتي با وجـود دسترسـي در حـال شد

هـاي تحـصيالت تكميلـي هاي كمتري براي ادامـه تحـصيل در دوره ازدياد به آموزش عالي پايه، از فرصت

).155: 1383فراستخواه،(»نسبت به مردان برخوردار باشند
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