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  چكيده
آگاهي . شناسان علم قرار گرفته است مورد توجه جامعهاي،  طور فزاينده هجنسيتي در توليد علم، امروزه بهاي  تفاوت

هاي  گذاري در سياست كننده تعيينو منابع انساني مبتني بر جنس، از عوامل  ،علم، فناوريهاي  از وضعيت اولويت
 نشريات و علميهاي  حاضر با هدف بررسي جايگاه و سهم زنان در گروه ةمطالع. خواهد بودها  برنامهعلم و موفقيت 

 ثانويـه اسـتفاده كـرده    از نـوع تحليـل   يكم روش از پژوهش اين. علوم اجتماعي انجام شده است ـ پژوهشي علمي
 يهـا  سـال  ةدر فاصـل  يجتمـاع علـوم ا  ـ پژوهشـي  علمـي  ةنشـري  18 بايگـاني بـا مراجعـه بـه     ،در اين راستا .است

مذكور جهت تحليل انتخاب  جلد از نشريات 89شماره از هر سال در مجموع  يك يو انتخاب تصادف 1392ـ1388
مجلـه   5و در  ر مسـئول يمد) درصد22(مجله  4در  فقطزنان  ،شده نتايج نشان داد از ميان نشريات بررسي. شدند

ل هيئت تحريريـه نشـريات   كاز ) درصد21(نفر  47 ،همچنين. اند داشتهعهده  مسئوليت سردبيري را بر) درصد 28(
 ةسـند يمقاالت نو درصد19منتخب، زنان در  ل نشرياتكشده در  چاپ ةمقال 685از مجموع . زن بودند) نفر 224(

ـ   ك درصد4 ، فقطنيهمچن. اند دوم بوده ةسنديمقاالت نو درصد23اول و در   يصـورت انفـراد   هل مقـاالت را زنـان ب
د يـ ت زنـان در تول كمشـار  يلـ كزان يم. ن زنان بوده استيب يسينو صورت هم همقاالت ب درصد7/6فقط و  اند وشتهن
بودن حضور زنان در موارد  نييدهد با وجود پا مي ه نشانكل مقاالت است ك درصد42مقاالت معادل  تأليفو ها  دهيا
 يتيجنس يوجود نابرابر دهندة نشانج تحقيق ينتا. اند در توليدات علمي داشتهاي  كننده تعيينشده، زنان نقش  ركذ
در درون نهـاد علـم در    يگذار استيس بودن يافكنا علوم اجتماعي و ـ پژوهشي علمي نشريات و علميهاي  گروه در
  .ن حوزه استيا
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  و طرح مسئله مقدمه
و  ياسـ يسهـاي   قـدرت  يريـ گ لكع و مصرف علـم و شـ  يد، توزيع روند توليتسر ،بيستمدر قرن 
 يابزار قدرتمند  هب ينولوژكد علم و تيه تولكوجود آورد  هرا ب يا دهيچيت پيد وضعيجد ياقتصاد

در هـا   يگـذار  اسـت يس. دتبـديل شـ   يالن و بعد جهـان كدر سطوح  ياعمال مقاصد اقتصاد يبرا
اتخـاذ   يبـرا  دليـل ن يبرخوردار شـد و بـه همـ    يشتريت بياز حساس يو اقتصاد يقلمرو فرهنگ

 تجربـه و اســتقرار در  واسـطة  ، حضـور مـردان بـه   ينولـوژ كع علـوم و ت يـ د و توزيـ تولهـاي   روش
ل كمردانـه شـ  هـاي   دگاهيـ براسـاس د  ه عمدتاًك ي،ريگ ميو تصم يساز ميالن تصمك يساختارها
ده گرفتـه  يناد ،افتهين تجربه و سازمان مكقشر  منزلة به ،زنان گريبار ديك باعث شد تا  ،گرفته بود

ي بسـياري از  گـو  پاسـخ علـم و تكنولـوژي    ].7[ بمانند يباق و در همان سطح مصرف علم وند ش
نقـش   ،در ايـن ميـان  . و نقش آن براي رفاه زندگي بشر بسيار حياتي است همشكالت جهاني بود

رود  مـي  چنـد انتظـار   هر. چندان روشن نيست فرايندن نيمي از جمعيت جهان، يعني زنان، در اي
جاي جهـان زنـان    در همه ،تكنولوژي ابزاري براي افزايش و تقويت مشاركت اجتماعي زنان باشد

 مطـرح در  از جمله داليـل . علم و تكنولوژي ندارندهاي  در عرصهاي  مالحظه درخورسهم عموماً 
انتظـارات جامعـه از    .2در جامعه و  عملكردشان نقش وة ديدگاه خود زنان دربار .1اين موضوع، 

 قيـ طر از عمـدتاً  دانـش،  بـر  يمبتنـ  داتيـ تول بـه  زنـان  ورود ،نيعالوه بر ا. مشاركت آنان است
 جـه ينت در و ليتحصـ  مسـتلزم  امـر  نيـ ا .است يدانشگاه و يعلمهاي  تيفعال درها  آن تكمشار

 هكـ  يحـال  در .كنـد  مـي  توانمند را آنان و جاديا مهارت واقع در يآموزش ةمرحل .است زنان اشتغال
 مولـد اي  حرفـه  يروهـا ين منزلة به آنان هك شود مي سبب يكادمكآ يعلم نردبان از زنان رفتن باال
  ].8[ دهند نشان را خود زين دانش و علم

ويـژه بـا    بـه  ؛جايگاه واقعي زنان در علم كجاست؟ اين پرسش تكراري امروزه نيز مطرح است
برخـي از  . برتـر دارنـد  هـاي   تـدريس دانشـگاه  هـاي   كه زنان در ميان كرسـي توجه به جايگاهي 

اين دسته افراد . شوند مي كرد ضعيف زنان در علم هنوز هم شنيده عمل ةقديمي دربارهاي  پاسخ
. انـد  پيشرفت علم نداشته ةمهمي در زمينهاي  گويد زنان هرگز نقش مي معتقدند كه تاريخ به ما

تجربـي ديـدگاه   هـاي   اخير با اسـتناد بـه تحـوالت اجتمـاعي و داده    هاي  برخي پاسخ ،حال اين با
زنان براي موفقيـت در علـم بـه    هاي  دهند كه فرصت مي شواهد جديد نشان ؛ مثالً،ديگري دارند

  ].27[ كنند بستگي دارد مي ساختار سازماني كه در آن كار
در بسـياري از  ه كـ شـود   يحضور زنان در علوم مشاهده م ةخچيوتاه و گذرا به تارك يبا نگاه

نسـبت بـه    يمتـر كار يت بسـ يـ اهم ةا از درجـ يا ناديده گرفته شده يموارد حضور زنان در علوم 
اگرچه پس از تحوالت مدرنيته هـيچ ديـوار سـنگي مشـهودي كـه مـانع        .مردان برخوردار است

زنـان در   ،علمي در امريكا و اروپا شده باشد وجـود نداشـته اسـت   هاي  زنان به آموزش يابي دست
ايـن  . نـد پـذيراي دانشـجويان مـرد بود    ديدند كـه صـرفاً   مي راهايي  و دانشگاهها  برابر خود كالج
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همواره اولويت اسـتخدام  . شود مي اشتغال در علم نيز مشاهده ةوضعيت نابرابر همچنين در زمين
 فقـط  2000در سـال   ؛ مـثالً، نابرابري به سـمت مـردان بـوده اسـت     ةبه گونها  دانشگاه تاداناس
زنـان بـوده    ةعهد شيمي سراسر امريكا برهاي  دپارتمان دانشكده 50رياست هاي  درصد از پست 4

  ].25[شود  نمي ديده يفيزيك نيز نام هيچ استاد زن ةمطرح تحقيقاتي رشت ةبرنام 50است و در 
توجـه  هـا   ايـن موضـوع مـدت   . نـد ا شـده  شـناخته  يجنسـيتي در علـم مشـكل   هـاي   نابرابري

هـاي   كول و زاكرمن وضـعيت پايـدار تفـاوت   . ان علم را به خود معطوف داشته استشناس جامعه
 1»وري معمـاي بهـره  « ـ وجـود داشـته اسـت    1920 ةكـه از دهـ   ـ را جنسيتي در توليدات علمي

زنان دانشمند ها  ة آنكه در هم اند تجربي اشاره كرده ةمطالع 50به نتايج حدود ها  آن .اند ناميده
عالوه بر سهم كمتر زنان در توليـد علـم،   ]. 23[اند  نيمي از مردان آثار چاپي داشته ةازاند به فقط

در يك ديدگاه تاريخي، و نيـز  ) R&D(با وجود افزايش مشاركت زنان در بخش تحقيق و توسعه 
التحصـيالن زن   تحصيالت دكتري، نسبت دانشمندان زن بـه فـارغ  ة در زمينها  آن افزايش تعداد

 ؛21؛ 15[نيمي از مردان مشاغل علمي و دانشگاهي دارنـد   ةازاند  و زنان به است هنوز هم نابرابر
بهبـود   اند دانشمندان سرشناس مرد بوده ةاگرچه اين شرايط نسبت به زماني كه تقريباً هم]. 24

ويـژه در طبقـات بـاالي     بـه  ،علمـي هـاي   هنوز نوعي عـدم تعـادل در بيشـتر حـوزه     ،يافته است
رغـم نسـبت نزديـك دو     بـه  ،علمـي هاي  در برخي رشته ].13[ شود مي دهدي ،ساختارهاي شغلي

 كي از زنـان بـه مراتـبِ   انـد   جنس در ورود به دانشگاه و وجود قوانين رسمي ضد تبعيض، تعداد
 مانند جنسـيت هايي  ويژگي و جهاني اي پديده علم كه حالي در]. 16[يابند  مي باالي شغلي دست

  .نيست آن در كننده تعيين و اصلي عامل
رده كـ  ليع زنـان تحصـ  يـ ه نسبت توزكدهد  يز نشان مين 2ايكمراعلوم  يمل ةمؤسس يآمارها

از  درصـد 20فقـط   يالن دولتـ كـ بـوده و در سـطوح    يو خـدمات  يشتر در سطوح خُرد آموزشيب
 يانـد و در سـطح جهـان    را به خود اختصاص داده) يانيم يها هم در رده آن( يتيريمدهاي  پست

 ].7[ بـه زنـان اختصـاص دارد    يگـذار  اسـت يو س يتيريمـد هـاي   ل پسـت ك درصد9/9ز فقط ين
 20و  2006تـا   1901هـاي   نوبـل طـي سـال    ةبررسي جايگـاه زنـان در بنيـاد جـايز     ،همچنين

دهد كه در نهادهاي علمـي و تخصصـي مـذكور     مي كشور جهان نشان 20فرهنگستان علوم در 
ـ  مي تشكيل كي از دانشمندان نخبه را زناناند  سهم بسيار هـاي   كـه، طـي سـال    طـوري  هدهند؛ ب

درصـد اعضـاي    10طور متوسط حدود  هنوبل و ب ةدرصد برندگان جايز 4/4، صرفاً 2006تا  1901
  ].4[ زن بودند 2006كشور جهان در سال  20فرهنگستان علوم در  20پيوسته 

                                                        
1. productivity puzzle 

 علمـي  توليـد  حداكثر آوردن دست به يي، در اينجا به معنياكار عالوه به اثربخشي از است عبارت وري بهره معماي
 منظـور  بـه ... و ،انسـاني  نيـروي  مهـارت  و اسـتعداد  تـوان،  كار، نيروي از بهينه ةاستفاد و گيري  بهره با ممكن

 .علمي پيشرفت
2. National Science Foundation/ Division of Science Resource Studies. US 
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 بـه  توسـعه  فراينـد  در حضـور  از ،جامعـه  انسـاني  منابع از نيمي عنوان به ،زنان گرفتن ناديده
به اطالعات دقيـق در   يابي دستعالوه بر اين، فقدان  .است جامعه توسعةچرخ  كردن كند مفهوم
 از سـوي اري صـحيح  گـذ  سياسـت ريزي مناسـب و   سو به عدم برنامه علم و فناوري از يك ةزمين

ا در پـي  و نيروي انساني كارآمد ر ،مسئوالن منجر خواهد شد و از سوي ديگر اتالف هزينه، وقت
و منابع انسـاني مبتنـي بـر جـنس از      ،علم، فناوريهاي  آگاهي از وضعيت اولويت. خواهد داشت

بـا  . منابع انساني كشور خواهـد بـود   هاي توسعة و طرحها  در موفقيت برنامه كننده تعيينعوامل 
اين استدالل در خصوص جايگاه زنان در علم در كشورهاي مختلـف جهـان و خـأل تحقيقـاتي و     

و تبيـين   پژوهشي علوم اجتماعي در ايـران  علمي خصوص سهم زنان در نشريات ي آماري درحت
چنـد  : نـد از ا االت پژوهش عبارتؤس ترين براي همين عمده. دشو مي تي آن احساسشناخ جامعه

 را زنـان تشـكيل   رشـتة علـوم اجتمـاعي   دولتـي در  هـاي   درصد اعضاي هيئـت علمـي دانشـگاه   
ازه اند  و چه رندپژوهشي علوم اجتماعي ايران دا ـ علمي در نشريات دهند؟ زنان چه جايگاهي مي

 يـة ريتحر يران مسئول، سـردبيران و اعضـا  يچند نفر از مد نقش دارند؟ يد علوم اجتماعيدر تول
دهنـد؟ در چنـد درصـد از     مـي  لكيعلوم اجتمـاعي را زنـان تشـ    ةحوز يپژوهش ـ ينشريات علم

صورت  شتر هستند؟ زنان چند درصد از مقاالت را بهيا بيم و اول، دوم، سو ةسنديمقاالت، زنان نو
د مقـاالت  يـ زنـان در تول  يلـ ك؟ سهم اند ردهك تأليف) ن زنانيب كمشتر( يسينو ا هميو  يانفراد

 زان است؟يچه م يعلوم اجتماع

 تجربي ةنيشيپ
 خـارجي  و داخلـي هاي  پژوهش بخش دو در توان مي را موضوع با مرتبط گرفته صورت تحقيقات
  :كرد تقسيم
پارسـا   ةعنـوان مطالعـ   »1377تـا   1358نقش زنان ايراني در توليد كتـاب از سـال   « -

 از سـوي شده در ايـران   توليدهاي  فهرست كتاب ،به همين منظور. بوده است) 1380(
، ترجمـه،  تـأليف مـذكور گـردآوري و وضـعيت زنـان از نظـر      هاي  زنان ايراني در سال

و تصويرگري در موضوعات مختلف با در نظر گرفتن نوبت چاپ  ،ويراستاري ،گردآوري
مجمـوع   زنـان در  شده، بررسي ةكه طي دور دادنتايج نشان . است شدهبررسي ها  كتاب

درصـد   62/38درصـد چـاپ اول و    38/61(نـد  ا كردهچاپ عنوان كتاب  495هزار و  18
بيشـترين  . اسـت شـده   منتشـر هـاي   درصد از كتـاب  54/12كه اين تعداد ) چاپ مجدد
و بعـد  ) عنـوان  418هـزار و   5(موضوعي كودكان و نوجوانـان   ةدر حوزها  تعداد كتاب

و كمتـرين   )عنـوان  103هـزار و   3( و ادبيـات  )عنـوان  193هزار و  3( علوم كاربردي
 زن 421هـزار و   20 حـدود  .اسـت  )عنوان 551( موضوعي دين ةتعداد مربوط به حوز

درصد  43كه تعداد مؤلفان با  اند ر توليد كتاب نقش داشتهايراني در دوران مورد نظر د
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و بعـد از آن   انـد  درصد باالترين سهم را به خود اختصاص داده 36و تعداد مترجمان با 
قـرار   صددر 4درصد و گردآورندگان با  8درصد، تصويرگران با  9به ترتيب ويراستاران با 

و هنـر در سـاير    ،سي، علوم كاربرديشنا به جز موضوعات كليات، فلسفه و روان. دارند
  ].2[ آنان استهاي  ات زنان بيش از ترجمهتأليفموضوعات 

مشــاركت گروهــي و «بــا عنــوان ) 1385(نتــايج تحقيــق زارع فراشــبندي و ديگــران  -
شـاپور   علمي پزشـكي دانشـگاه علـوم پزشـكي جنـدي      ةموضوعات اصلي مقاالت مجل

علمي پزشكي اهواز بسيار  ةمقاالت مجل تأليفنشان داد سهم مشاركت زنان در  »اهواز
رشد صعودي داشته و  شده هاي بررسي كمتر از مردان است، اما مشاركت آنان در سال

  ].6[ بيني شده كه اين مشاركت در آينده نيز بيشتر شود پيش
ك مـدل  يـ : يت دانشگاهيريدر مد يت علمئيبر مشاركت زنان ه مؤثرعوامل  يبررس« -

ن يا يآمار ةجامع. است) 1386(اران كو هم يلرگان ينيحس ةالععنوان مط »كيلجست
شـامل   يآمـار  ةو نمونبوده شهر تهران  يدولتهاي  دانشگاه يعلم هيئتپژوهش، زنان 

 يمنفـ  تـأثير  ةدهند نشانق يتحق اينهاي  افتهي. است مذكور يآمار ةنفر از جامع 250
 تـأثير ن يو همچنـ  يو موانع تخصصـ  ،ي، موانع فرهنگيل موانع خانوادگياز قب يعوامل

زان يـ بـر م  يتيريمـد هـاي   به احـراز پسـت   يعلم هيئتل زنان عضو يزان تمايمثبت م
  ].5[ است يت دانشگاهيريدر مدها  آن مشاركت

داري و  توليد علـم متخصصـان كتـاب   «اي با عنوان  در مقاله )1387( كرمي و عليجاني -
بـه   سـنجي  كتـاب  ةگيري از شـيو  با بهره »لدرساني ايران در پايگاه اطالعاتي امرا اطالع
 ةوضعيت جاري، رشد و توسـعة توليـدات علمـي متخصصـان ايرانـي در حـوز       ةمطالع

ــوم كتــاب مــرتبط در پايگــاه  نشــريات ةرســاني از نخســتين شــمار داري و اطــالع عل
نتـايج پـژوهش نشـان داد مـردان     . انـد  پرداختـه  2007اطالعاتي امرالد، تا ژوئن سال 

درصـدي را بـه    20سـهمي   فقـط اند و زنان  درصدي در توليد علم داشته 80مشاركتي 
 ].9[ ندا هخود اختصاص داد

 ئـت يه زنـان  :يمـورد  ةمطالع( يدانشگاه زناناي  حرفه گاهيجا يتشناخ جامعه نييتب -
) 1387( و همكـاران ي بسـت  چـوب  زاده يانعلج ة، عنوان مطالع)اصفهان دانشگاهي علم

 دانشـگاه ي علمـ  ئـت يه عضـو  زنـان  ةيـ لك قيـ تحق نيا شدة يبررس ةجامع. بوده است
 افتـه ي سـاخت  مـه ين ةمصـاحب  ونامـه   پرسـش  ازهـا   دادهي گردآوري برا بوده و اصفهان
 دهم يك باًيتقر اصفهان دانشگاهي علم ئتيه زنان نشان دادند كهها  افتهي .دش استفاده

 دانشگاهي علم ئتيه زناني علم وري بهره. ندا دانشگاه نيا مردان تعداد )درصد 35/10(
 امـا  ندارد، دانشگاه نيا يعلم ئتيه مرداني علم وري بهره باي دارامعن تفاوت اصفهان

 زنـان  هكـ  يطـور  بـه  دارد؛ وجـود هـا   آن نيبي بارز اختالفي سازمان تيموقع لحاظ به
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 در شـتر يب و گرفتـه  قـرار ي تيريمـد هـاي   پست در مترك مردان به نسبتي علم ئتيه
  .]3[ شدند تيموقعي دارا انهيم بعضاً و خردي تيريمد سطوح

تحليـل عوامـل مـؤثر    «با عنوان  يز در پژوهشين) 1390(اران كاسفندياري مقدم و هم -
دات يـ بررسي عوامل مؤثر بر تول يدر پ »آي. اس. در آي يرانيزنان ا يدات علميبر تول
ـ يزنـان ا  يعلم  يبـرا . انـد  بـوده  2009تـا   1993هـاي   بـين سـال  اي   .اس. در آي يران

اطالعـات از پايگـاه    يآي، گـردآور  .اس .شناسايي زنان داراي توليـدات علمـي در آي  
1WOS ةمتعلق به مؤسس ISI وط به عوامل اطالعات مرب يگردآور ياستفاده شد و برا

اسـاس   بـر . ده استشساخته استفاده   محقق نامة پرسشزنان از  يدات علميمؤثر بر تول
ت يـ بـه موقع  يـابي  دست ةگان عوامل سه تأثيرپژوهش  ةها به لحاظ اولويت، جامع يافته
را بـيش از سـاير عوامـل     يتسـاب كو تـوان ا  ،اركپشـت ، يذات يها يتوانمند، باالتر  يعلم
، بـودن در جامعـه   ديـ حـس مف نـد از  ا مؤثرترين عوامل عبارت ها، آنبه دنبال . دانند مي

 ].1[ ان و خانوادهيق اطرافيتشو، و برتر يت شغليبه موقع يابي دست
دار علـم و فنـاوري    اولويتهاي  سهم زنان ايران در توليد و استنادهاي علمي در حوزه« -

ايـن  . بـوده اسـت  ) 1393(ورمحمـدي  هدائي و ن ةعنوان مقال »جمهوري اسالمي ايران
توصـيفي و تحليلـي انجـام شـده      ةسنجي بوده و به شـيو  پژوهش از نوع مطالعات علم

سـطح الـف   هـاي   زنان ايران مرتبط با اولويـت  ةشد آثار نمايه ةآماري كلي ةجامع. است
 2010ــ 2000هاي  طي سال WOSجامع علمي بود كه در پايگاه  ةعلم و فناوري نقش

ايـن مطالعـه نشـان داد كـه     هـاي   يافته. زن منتشر شده است ةحداقل از يك نويسند
بيشتر اسـت  ها  فناوري زيستي نسبت به ساير حوزه ةمشاركت زنان در توليد علم حوز

محيطي و كمترين  زيست ةدادهاي علمي زنان ايران در حوز و نيز بيشترين ميزان برون
  ].10[فضا بوده است ـ آن در هوا

: جنسـيت و توليـدات علمـي   «اي بـا عنـوان    مقالـه در  2002سال در ) 2002( كاستا -
فـرض بـر ايـن    . كردعلوم اجتماعي بررسي ة توليدات علمي را در حوز »2000ـ1970

دارنـد، زنـان   هـا   آن توليـد  كي دراند  كه زنان سهم ،است كه برخالف بسياري از علوم
هـا   داده .انـد  را ايجـاد كـرده   تري هاي پژوهشي گسترده متخصص علوم اجتماعي شبكه

متخصص علوم اجتماعي در مقطع دكتراست كـه در   110تصادفي از ة شامل يك نمون
دهـد   متغيره نشان مـي  نتايج تحليل رگرسيون چند. اند التحصيل شده فارغ 1970سال 

 .بيشـتر نيسـت   ةشـد  هـاي كتـاب منتشـر    گوياي تعداد مقاالت و فصـل  جنسيت لزوماً
عـدالت  : جنسـيت و توليـدات علمـي   «اي بـا عنـوان    دوباره در مقالـه ) 2002(استاك 
در اين بررسي، . پرداخت) عدالت كيفري(به بررسي علوم نرم  2002در سال  »كيفري
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هـاي   دانشمنداني كه سـمت : او علوم نرم را در يك موقعيت خاص مورد توجه قرار داد
متغيـري نشـان داد بـين جنسـيت و      نـد نتايج تحليل رگرسيون چ. دانشگاهي داشتند

  ].28[ ها ارتباط معناداري وجود ندارد پژوهش) استنادهاي( تأثيرتعداد مقاالت و 
اسـاس   سنجش علم و فنـاوري بـر  «در تحقيق خود با عنوان ) 2005( نلدي و همكاران -

نتـايج  . اروپـا را بررسـي كردنـد    ةتوليدات علمي شش كشـور عضـو اتحاديـ    »جنسيت
پزشكي بيشـترين   شناسي و زيست زيستهاي  نشان داد كه زنان در حوزه ها آن تحقيق

  ].22[اند  مشاركت و در علوم زمين و فضا كمترين ميزان مشاركت را داشته
سال بـه   30نفر از دانشمندان باالي  4227 روي در تحقيق) 2006(دينگ و همكاران  -

درصـد در   60مـردان  درصد و  40علمي حدود  هيئتاين نتيجه رسيدند كه زنان عضو 
شكافي اسـت كـه همچنـان در محافـل      ةدهند اختراعات مشاركت داشتند و اين نشان

  ].16[ علمي باقي است
گرفتـه، شـكاف    انجـام هـاي   رغـم پيشـرفت   بهدهد كه  نشان ميها  پيشينهة مجموع، مطالع در

فرهنگـي،   از جمله عوامل است؛ناشي از عوامل متعددي  وجنسيتي هنوز در محافل علمي باقي 
عالوه بر آن، تحقيـق جـامعي كـه عوامـل مـؤثر بـر        ... .و ،سياسي، اجتماعي، تعصبات خانوادگي

بنابراين، به . افزايش مشاركت زنان در توليدات علمي را بررسي كرده باشد به انجام نرسيده است
اري در گـذ  سياسـت مناسبي را براي هاي  تواند بستر هاي پژوهش حاضر مي رسد كه يافته نظر مي

بررسي تحقيقات پيشين داخلي و ، همچنين .دكنارتقاي مشاركت زنان در توليد علم ارائه ة زمين
طـور خـاص    هنقش زنان در توليد علوم اجتماعي بها  آن يك از دهد كه در هيچ مي خارجي نشان

هـاي   با توجه به اينكه در حال حاضر بخشي از اعضاي هيئت علمي دانشـگاه . بررسي نشده است
، اين خأل پژوهشي موجب شد تا در تحقيق حاضر به نقش زنان در اند شور را زنان تشكيل دادهك

  .توليد علوم اجتماعي ايران بپردازيم

  يمالحظات نظر
ه در كـ معاصـر اسـت     ةز در دوريبرانگ بحث يها از حوزه يكيد و مصرف علم يحضور زنان در تول

را بـه خـود    يا ژهيـ گـاه و يجا ير علـوم اجتمـاع  و د اسـت و مباحث گوناگون ها  دگاهيد ةرنديبرگ
 يهـا  ن صـنعت و دهـه  يقرن از ورود بشر به عصر نو يكپس از گذشت اما . اختصاص داده است

افته و يمختص به خود را ن يسازمان يو اطالعات، هنوز مبحث مطالعات زنان فضا يورافن ييطال
  ].7[مند است  هو قاعد ياربردك يارهاكفاقد راه

اسناد تاريخي تا قبل از قرن نوزدهم، حضور زنان در علم و مباحثات مربوط به با بررسي 
انقـالب صـنعتي و    ةاما در اوايل قرن نوزدهم با ظهور پديد. شود رنگ ديده مي آن بسيار كم
گذاران اقتصادي به قشر زنان  گير سياسي، فرهنگي و اقتصادي، توجه سياست تحوالت چشم
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غيبت نسبي زنان در علم امروز بـه دورة  . قيمت معطوف شد رزاننيروي عظيم كار ا ةمنزل به
رنگ بودن نقش زنان را در علم  هايي كه امروزه كم بسياري از ديدگاه. گردد رنسانس باز مي

دهند، در گذشته نيـز وجـود داشـته و     نسبت مي... كاري زنان و به عواملي چون ژنتيك، كم
مان وقوع انقالب علمي، كـه در دورة رنسـانس روي   ويژه از ز ها به مرور تاريخي اين ديدگاه

هاي دانش مـدرن شـكل گرفتنـد، بـه درك بهتـر ايـن مسـئله كمـك          داده و طي آن بنيان
ميالدي، اروپا با تحـوالت   17تا  14در طول دورة رنسانس، يعني فاصلة بين قرون . كند مي

اختراعات و اكتشافات  اي مواجه شد كه در ميان نامداران و سرآمدان تحوالت و علمي عمده
شود، نام مردان مشهور و تأثيرگذاري است كه از آن ميان  علمي آنچه بيش از همه ديده مي

توان به افرادي چون نيكالس كپرنيك، گاليله، يوهانس كپلر، اسحاق نيوتن، رنه دكارت،  مي
يكـي از  نكتة بسيار مهم اين واقعيت است كـه حتـي   ]. 11[ و لئوناردو داوينچي اشاره كرد

هـا بـه    توان نبـود زنـان را در ميـان ايـن چهـره      آيا مي. اند اين دانشمندان مشهور زن نبوده
شناختي آنان نسبت داد؟ براي پاسخ به اين سؤال بايـد   انگيزگي يا مسائل زيست ناتواني، بي

در طول دورة رنسـانس، يعنـي فاصـلة بـين     . انداخت هاي تاريخي رنسانس  نگاهي به زمينه
ميالدي، زماني كه علم در حال شكوفايي بود، بيشتر زنان اروپايي فقـط   17تا  14 هاي قرن

هاي معموالً اجباري، ورود به صـومعه،   دادن به ازدواج تن: انتخاب در زندگي خود داشتند 4
ايـن  ]. 20[آوردن بـه خودفروشـي    خدمت در رستوران، يـا روي  منزلة يك پيش كردن به كار

يكـي از  . توانسـتند نقـش چنـداني در علـم ايفـا كننـد       نان نمـي شرايط گواه آن است كه ز
شناسي اجتماعي توضيح دهد نظرية  تواند اين وضعيت را در زمينة روان هايي كه مي تئوري

هـاي خـانوادگي    هـاي اجتمـاعي ماننـد مشـاغل و نقـش      وقتي نقـش . است 1نقش اجتماعي
رنسـانس رخ داده اسـت،   صورت جنسـيتي تفكيـك شـده باشـند، ماننـد آنچـه در دورة        به

هاي علمي مردان را در علم به مواردي كه قـبالً   توان پيشرفت دهندة آن است كه نمي نشان
  .ذكر شد نسبت داد

در بسياري از موارد حضور زنان در علوم دهد كه  حضور زنان در علوم نشان مي ةتاريخچ
ان برخوردار است؛ مثالً، يا ناديده گرفته شده يا از درجة اهميت بسيار كمتري نسبت به مرد

دهد  كند و نشان مي مطرح مي 4و جنسيت 3سؤاالتي را دربارة مفهوم جنس 2كيسي جكسون
گيـرد   صـورت مـي  » رنـگ ماهيـان  «شناسـي كـه دربـارة     دهد كه حتي مطالعات زيست مي

ندرت مورد توجه قرار گرفتـه   است و رنگ ماهيان مؤنث به» مذكر محور«تأثير فضاي  تحت
هاي خاص به  دادن ناهنجاري گيري برخي از دانشمندان براي نسبت هتوي حتي به ج. است
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شـود مفـاهيم تمـايزات     كند كه در حركتي نامحسوس سعي مـي  موجودات مؤنث اشاره مي
انگاري زنان و  جكسون از ناديده. جنسيتي به سمت برتري و تسلط جنس مذكر شكل گيرد

زيستي   كردن مطالعات تنوع راي محدودنزلة عاملي بم كند و آن را به جنس مؤنث انتقاد مي
بيـانگر تمـايز    (sex)كند كه اگر جنس  وي در پايان اين سؤال را مطرح مي. كند معرفي مي

هاي خـاص   تواند بيانگر جنسيت و ويژگي بين دوگونه نيست، پس چه چيز مي) نه تبعيض(
  ].7[زن و مرد باشد؟ 

توانـد   مـي  نـه ين زميـ ه در اكـ اسـت   ييردهـا يكگر از رويد يكيمرتن  1»ماتيو افكت« يةنظر
كنـد كـه    مي دهي درون علم از اين نكته شروع مرتن در توضيح نظام پاداش .دهنده باشد حيتوض

در نظـام نهـادي    4گرفتن از ديگري مهم يدأيدانشمندان از طريق ت 3و تصوير عمومي 2خودپنداره
برخـي از محققـان در    مـثالً،   ؛گيـرد  مي مورد نظر در نهاد علم شكلهاي  علم و وفاداري به نقش

از اي  گالسـر بـه درجـه   . انـد  مطالعات تجربي خود به ابعاد مختلف نظام پاداش علم اشـاره كـرده  
بـه   5كـرين . كنـد  مـي  علمي مورد نظـرش اشـاره   ةشدن فرد در زمين شناخت علمي جهت مطرح

 اعي علمـي اشـاره  توليدات علمي افراد جهت كسب اعتبار در اجتمـ  منزلة بهشده  تعداد آثار چاپ
كـرد   ابزاري جهت تقويت عمل منزلة بهمادي هاي  نيز معتقد است كه پاداش 6هاگستروم. كند مي

 ،از نظـر زوكـرمن و كـول    .كننـد  مـي  درون علـم عمـل  هـاي   دانشمندان در راستاي نظام پاداش
ن ديگـرا  ازگيرنـد، در آينـده    مـي  ين تحقيقاتشان مـورد توجـه قـرار   نخستدانشمنداني كه براي 

 ].18[ تر و پركارترند خالق
 تـالش هـا   وقتـي كـه افـراد يـا سـازمان      ،مانند هر نهاد ديگر ،مرتن معتقد است در نهاد علم

تحقيقاتي خود پيشـي بگيرنـد و مـورد تشـويق واقـع شـوند، يـك         ةكنند از ديگران در زمين مي
معرفـي دانشـمندان در   آكادمي نوبل بـا  ؛ مثالً، افتد مي نظام پاداش اتفاق ةمشكل خاص در زمين

در  ،حـال  عـين  در، كند، اما مي عصرشان متمايز را از ديگر دانشمندان همها  آن مختلفهاي  رشته
در راسـتاي  هـا   آن برنـدگان نوبـل يـا حتـي بيشـتر از      ةازانـد  افرادي هستند كه بهها  رشته ةهم

پيچيـده را هـم    ساختار اجتماعي علـم، يـك شـرايط    ،به نظر مرتن. اند پيشرفت علم تالش كرده
 تأثيرمرتن در توضيح اين . آورد مي وجود براي نظام پاداش علم و هم نظام ارتباطي درون علم به

به نظـر برنـدگان   . كند مي نوبل اشاره ةهريت زوكرمن با برندگان جايز ةشد انجامهاي  به مصاحبه
مشـهور نيسـتند، در   ا هـ  ة آنازاند علمي كه بههاي  دانشمندان برجسته در مقايسه با چهره، نوبل

. گيرنـد  مـي  شوند و بيشتر مورد توجه قـرار  مي تحقيقات يكسان معتبرتر تلقي دادن صورت انجام

                                                        
1. matthew effect 
2. self-image 
3. public image 
4. important other 
5. Crane 
6. Hagstrom 
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 تـأليف را اي  با يك همكار مقالـه  كه درحاليكند كه  مي يكي از برندگان نوبل به اين تجربه اشاره
كـه   ،ونـه مـوارد  گ مـرتن بـه ايـن   . ده اسـت كـر كرده، اما نسبت به او پـاداش بيشـتري دريافـت    

و اعتبارات در علـم اسـت،   ها  توزيع پاداش ةاشتباهات در زمين ةپيچيدهاي  وضعيت دهندة نشان
  ].21[كند  مي اطالق »ماتيو افكت«عنوان 
فـرد   بـه  منحصر ايه همحصول تجرب فقطآن است كه علم  دهندة نشانماتيو افكت  ،مجموع در

با توجه بـه اينكـه   . عمومي است نه خصوصياي  مسئلهعلم . نيستها  آن دانشمندان و اكتشافات
از طرفي مديريت و شهرت در علم در دست مردان بوده و در علوم اجتماعي ايران نيز شـاهد آن  

، انـد  اول معرفي شـده  ةنويسند منزلة بههستيم كه در بسياري از مقاالت نويسندگان مشهور مرد 
  .دهنده باشد اند توضيحتو مي توليد علم زنان ةاين تئوري نيز در حوز

. عالوه بر آنچه مطرح شد، مكاتب فمنيستي نيز رويكرد خاص خود را در ايـن زمينـه دارنـد   
گونه تفاوت نژادي، جنسي، طبقاتي، يا ذاتي بـين زن و مـرد قائـل نيسـتند      ليبرال فمنيسم هيچ

فـردي را بـر    داننـد و تعقـل   هاي اجتماعي مـي  آمده را حاصل از ناهنجاري وجود هاي به و تبعيض
در ايـن مكتـب، بـا مفـاهيم و ابزارهـاي       .دهنـد  ها و نهادهاي مستقر در جامعه ترجيح مي سنت

تسـاوي  «شـود و فقـط    ند، مخالفتي ديده نميا ا را طراحي كردهه توليد علم، كه عمدتاً مردان آن
 فمنيسـم فرهنگـي، بـرخالف   . در مباحث علمي و تكنولوژي مدنظر اسـت » حضور زنان و مردان

هـاي ذاتـي ميـان زنـان و مـردان معتقدنـد، بلكـه برخـي از تمـايزات           تنها به تفاوت ها، نه ليبرال
داننـد و   هـاي راهبـردي مـي    ريـزي  كننـده جهـت برنامـه    ذهني و روحي زنان را از عوامل تعيـين 

هـاي فمنيسـم    دگرگوني اساسي در كل فرهنگ و جايگزيني فرهنگ جديد اجتمـاعي از آرمـان  
  .]7[فرهنگي است 

ــتم نظــام   ــان تحــت س ــرمايه در چــارچوب فمنيســم ماركسيســتي، زن داري و  هــاي س
اند و وجود وجـدان جمعـي، اشـتراكات     هاي مردساالرانه به استثمار كشيده شده ايدئولوژي

نزلة راه رهايي زنان معرفي م داري را به خاص، و عبور از استبداد مردساالرانه جامعة سرمايه
شناسـي   سوسياليسـت در توجيـه شـيوة توليـد دانـش بـه شـناخت       هـاي   فمنيست. كند مي

اي از خالقيت انسان و براسـاس نيازهـاي    اند و توليد دانش را جنبه ماركسيستي روي آورده
داري را در توليد دانـش تأثيرگـذار    سرمايه] هاي جامع واقع، ارزش در. دانند زيستي آنان مي

داري  ظور توجيـه اسـتعمار نـوين نظـام سـرمايه     شده را به من هاي ايجاد دانسته و ايدئولوژي
طرف و  طبقه دانش بي بي] رسد كه فقط در جامع نهايت به اين نتيجه مي كند و در قلمداد مي

هاي راديكال به نقد اشكال مردانة دانش  نهايت، فمنيست در. وجود خواهد آمد تبعيض به بي
ث تحريـف حقـايق براسـاس    پردازند و معتقدند كه فضـاي مردانـه حـاكم بـر علـم باعـ       مي

هـاي خـود درك بهتـري را از     هاي آنان شده است و زنان نيز بايد برمبناي دريافـت  ديدگاه
اين مكتب گردهمايي زنان و برگزاري مباحـث علمـي را بـه    . روابط علمي جهان ارائه دهند
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نافع ، كه در برگيرندة م»دانش جمعي«نهايت توليد  گيري از تجارب يكديگر و در منظور بهره
  ].7[ كند زنان باشد، پيشنهاد مي] هاي ويژ و ارزش
ـ  مـرد  دانشـمندان  بـا  يبرابر تيوضع هرگز زن دانشمندان 1مبودك يتئور اساس بر  دسـت  هب

 يشـتر يب موانـع  و متركهاي  فرصتها  آن يبرا يعلم طيمح يساختارهاي  جنبه رايز ،اند اوردهين
اي  پـاره  اعمـال  هكـ  مبناسـت  نيـ ا بـر  مبـود ك يتئور يادعا .است ردهك فراهم مردان به نسبت

 باعـث  علم نهاد درون در يررسميغ و يرسم لكش به) ها تيمحدود كةشب و ضيتبع(ها  سميانكم
هاي  تيفعال و يزندگ ريمس در يشتريب موانع و متركهاي  فرصت دانشمند زنان يبرا هك شود مي
 ها آن شيفرسا و مترك يمند تيرضا متر،كهاي  تيموفق باعث جهينت در و شود جادياها  آن يعلم
  ].26؛ 3[ دشو مي علم در

هـاي   نقـش  وهـا   تيمسـئول  بـا  ديشـا  علـم  در زنـان  گـاه يجاها،  نقش تعارض يمطابق تئور
 ئتيه عضو و ردهك ليتحص زنان از معموالً. باشد ارتباط در رود مي انتظارها  آن از هاي ك چندگانه

 را فرزنـد  از مراقبت وي آور بچه ،يدار خانه از اعم خانه نقش و تيمسئول هم رود مي انتظاري علم
ي اركـ  طيمحـ  ازي ناشـ  التكمشـ  هـم  و دهنـد  پاسـخ  رااي  حرفه انتظارات هم و رنديگ عهدهرب

 .نـد ك وارد آنـان اي  حرفـه  تيفعال به را صدمه نيمترك هك ندكن تيريمداي  گونه به راي تيجنس
 هكـ  شود منجر گريديك باها  آن تعارض به است نكمم گانه سههاي  نقش نيا زمان هم دادن انجام

 فقـط  نـه هايي  نقش نيچني فايا و انتظارات نيچن وجود .شود مي ريتعبها  نقش تعارض به آن از
 در تيـ موفق و قـات يتحق دادن انجـام  هكبل شود، باعث راي روان وي جسمانهاي  يخستگ تواند مي
 آن از هكـ  ،متعـارض هـاي   نقـش  نياي منف آثار به مربوط شواهد .اندازد مي ريتأخ به زين راها  آن
  ].4[ شود مي افتي جهان سراسر در ،اند ردهك ريتعب زين گانه سه تيمسئولمنزلة  به

  تحقيق شناسي روش
 و تحقيق حاضر به لحاظ روش، كمي و از نوع تحليل ثانويه است و اطالعات مربـوط بـه جايگـاه   

 هـاي  سـال  طـي  اجتمـاعي  علـوم  پژوهشـي  علمـي  نشـريات  و علمـي هـاي   گـروه  در زنان نقش
  .شدن استخراج و سپس تحليل امحقق از سوي 1392ـ1388

صورت انتخاب شدند كه ابتدا تعـداد اعضـاي هيئـت علمـي گـروه علـوم        نمونة تحقيق بدين
 بـه تفكيـك جنسـيت از سـال    ) شماري تمام(هاي دولتي داراي اين رشته  اجتماعي همة دانشگاه

هـاي مربوطـه، اخـذ     هـاي دانشـگاه   سـايت و اسـناد و گـزارش    عه به وب، با مراج1392 تا 1388
 هـاي  يافتـه بـين سـال    ـ پژوهشي علـوم اجتمـاعي انتشـار    عنوان مجلة علمي 18سپس . اند شده

در انتخاب نشريات، سعي شد به لحـاظ جغرافيـايي، سـازماني، و    . انتخاب شدند 1392 تا 1388

                                                        
1. deficit theory 
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شـده در   تأمين معيار اول فقـط بـه نشـريات چـاپ    جهت . موضوعي توزيع مناسبي صورت گيرد
هاي فردوسي مشهد، اصفهان، و شـهيد چمـران اهـواز نيـز      تهران اكتفا نشده و نشريات دانشگاه

هـا اكتفـا نشـده     جهت تأمين معيار دوم فقط به نشريات مربوط به دانشگاه. در نظر گرفته شدند
، مطالعـات راهبـردي زنـان    ةنامـ  لفصـ شناسي،  شناسي، انجمن جمعيت و نشريات انجمن جامعه

جهـت  . نيـز انتخـاب شـدند    زنـان  ةنامـ   پژوهش ةنام فصل دوو  تحقيقات فرهنگي ايران ةنام فصل
شناسـي نيـز    شناسي و جمعيت شناسي، نشريات انسان تأمين معيار سوم عالوه بر نشريات جامعه

زن ، زنـان  ةنامـ  شپـژوه همچنين، نشريات تخصصي زنان شامل پنج مجلة . در نظر گرفته شدند
 ـ مطالعـات اجتمـاعي  و   ،مطالعـات راهبـردي زنـان   ، زن در فرهنگ و هنـر ، در توسعه و سياست

مجموع، با در نظـر گـرفتن    در. نيز در كنار ديگر نشريات در نظر گرفته شدند زنان شناختي روان
بايگـاني  در مرحلـة بعـد، بـا رجـوع بـه      . نشريه رسيد 18همة معيارهاي فوق، تعداد نشريات به 

سـايت   و نيـز وب ) sid.ir(هاي مركز اطالعات علمي جهـاد دانشـگاهي    سايت اين نشريات در وب
هـاي   يافتـه در سـال   هـاي انتشـار   از ميان شماره) magiran.com(بانك اطالعات نشريات كشور 

نشريات فوق، به شيوة تصادفي از هـر سـال يـك شـماره و از هـر نشـريه پـنج         1392تا  1388
 ةنامـ  فصـل  دو(ده شـ  بـا توجـه بـه نبـود اطالعـات يكـي از نشـريات بررسـي        . انتخاب شدشماره 
 89مجلـه مـورد نظـر بـه      18شـده از   ، تعداد كل نمونة بررسي1388در سال ) زنان نامة  پژوهش

 685 ده،شـ  مطالعـه  نشـريات  در تأليفي مقاالت نمونه رسيد و در آخر براي تحليل سهم زنان در
  .شماري بررسي شد مقاله به صورت تمام

  ها يافته
 منزلـة  بـه  يسراسـر هـاي   دانشـگاه  يعلوم اجتماعهاي  ت زنان در گروهيابتدا عضو ،ن بخشيدر ا

  .شوند مي مشاهده 1در جدولها  افتهيه كه است شد يبررس يئت علميعضو ه
ن يشـتر يشـده، ب  يدانشگاه بررسـ  18ن ياز ب ،دهند مي نشان 1جدولهاي  ه دادهطور ك همان

شـور در گـروه علـوم    ك يسراسـر هـاي   دانشـگاه  يئت علمـ يه يان اعضايحضور زنان در مسهم 
ن دانشـگاه را  يـ ا يئت علميه ياعضا درصد70ه كاول در دانشگاه الزهراست  ةدر درج ياجتماع

ن يـ بـودن ا  يتيجنسـ  كتوانـد تـ   مي زيدهند و علت آن ن مي لكيزنان تش يدر گروه علوم اجتماع
مـوارد   يـة ان بقيـ ن دانشگاه و در مياما بعد از ا. زن باشد يرش عضو علميبر پذ تأكيددانشگاه و 

ن يـ زن در ا يعضـو علمـ   درصد25با (تهران  يو خوارزم يد بهشتيشههاي  دانشگاه ،شده يبررس
بـا  (زد يـ و دانشـگاه   ،اصـفهان، تهـران، عالمـه   هـاي   ز دانشـگاه ينها  آن و پس از داردقرار ) گروه
  .رنديگ مي قرار) يه علوم اجتماعزن در گرو يعضو علم درصد20
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ت در يجنس كيكبه تفي در گروه علوم اجتماع 1يسراسرهاي  دانشگاه يعلم هيئت ياعضا. 1جدول
  1392سال 

  عضو علمي زن  عضو علمي مرد  تعداد كل عضو علمي گروه  دانشگاه  رديف
  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  20  2  80  8 10 اصفهاندانشگاه  1
  70  9  30  4 13 الزهرادانشگاه  2
  0  0  100  6 6 )ع(صادقامامدانشگاه  3
  25  2  75  6 8 دانشگاه شهيد بهشتي  4
  0  0  100  10 10 نايسيبوعلدانشگاه  5
  0  0  100  8 8 زيدانشگاه تبر  6
  0  0  100  4 4 مدرستربيتدانشگاه  7
  20  10  80  45 55 دانشگاه تهران  8
  12  1  88  7 8 اهوازچمرانشهيددانشگاه  9
  25  3  75  10 13 يخوارزمدانشگاه  10
  0  0  100  3 3 رمانشاهكيرازدانشگاه  11
  15  3  85  17 20 رازيدانشگاه ش  12
  20  12  80  47 59 عالمهدانشگاه  13
  10  1  90  10 11 مشهديفردوسدانشگاه  14
  15  1  85  6 7 اشانكدانشگاه  15
  7  1  93  14 15 النيدانشگاه گ  16
  0  0  100  13 13 مازندراندانشگاه  17
  20  3  80  13 16 زديدانشگاه  18

  17  48  83  231 279 كل
  
 يعنـ ي ،ه در شـش دانشـگاه  كـ ن اسـت  يـ دهـد ا  مي نشان 1جدولاي ه دادهه ك يگريد ةتكن
ز، يـ نا، تبريسـ  ي، بـوعل )ع(امـام صـادق  هـاي   ه شامل دانشگاهك ـ دهش يبررسهاي  سوم دانشگاه يك
ز در گروه علوم يزن ن ينفر عضو علم يك يحت ـ و مازندران است ،رمانشاهك يت مدرس، رازيترب

  .شود نمي دهيد ياجتماع
بودن درصد حضور زنان نسبت به مـردان   ل باالتريه دلـ كاگر از آمار مربوط به دانشگاه الزهرا

نسـبت  گـاه   چيمانـده هـ   يدانشگاه باق 17ه در كم ينيب مي م،ينكنظر  صرف ـ در آن قبالً اشاره شد
) بـه چهـار   يـك (درصـد   25از  يگروه علوم اجتمـاع  يئت علميه يان اعضايزنان به مردان در م

در مـورد   فقطن نسبت يه اكم ييد بگويبا ،مينكتر صحبت  قيدق يمكم يفراتر نرفته و اگر بخواه

                                                        
با توجه . ها اخذ شده است دانشگاههاي  تيسا وبهاي  ه اطالعات جدول حاضر با توجه به دادهكاست  شايان ذكر. 1

اسوج در زمان بررسي خارج از دسترس ير دانشگاه ينظ ييها دانشگاه يعلوم انسان ةدكدانشت يسا ه وبكنيبه ا
  .ستين جدول موجود نيدر ا ، دانشگاه مذكورن دانشگاهيبوده است، و عدم دسترسي به اطالعات مربوط به ا
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 6ه در يي كـ تـا جـا   ؛شـود  مـي  متركن نسبت يا، ميرو مي دو دانشگاه صادق بوده و هرچه جلوتر
  .ميمردان را شاهد هست يدرصد 100دانشگاه حضور 

گـروه علـوم    يئـت علمـ  يه يل تعداد اعضاكان يه از مكدهد  مي ز نشانيجدول ن يلكآمار 
نفـر   48مـرد و  ) درصـد  83معـادل  ( نفر  231، )نفر 279( شده مطالعههاي  در دانشگاه ياجتماع

گـروه   يعلمـ  يان اعضـا ينسبت زنان به مردان در م طوركلي، به ي،عني ؛ندا زن) درصد 17معادل (
  .به پنج است يك يبيطور تقر به يعلوم اجتماع

  
  1392ـ1388هاي  طي سال دهش مشخصات تفصيلي نشريات مطالعه. 2جدول

  سردبير  مديرمسئول  مجله عنوان  
 تعداد و جنسيت
  تحريريه هيئت

  زن  مرد
  1  12  فر عيرف نيالدجالل فرعيرفنيالدجالل شناسيانسانةنام فصلدو  1
  2  11  يبيجر جعفر هزار  آرام اهللا سام عزت  ريزي رفاه و توسعة اجتماعي برنامه  2
  1  8  يرضا محسنيعل هايديغالمرضا جمش بررسي مسائل اجتماعي ايران  3
  3  2  يمحمدرضا جواد ياللهتيدرضا آيحم زنانةنامپژوهشةنام فصل دو  4
  0  13  يغالمرضا سرو يمحمدرضا حاتم فرهنگي ايرانتحقيقاتةنام فصل  5
  1  10  ين نبويعبدالحس زادهنيحسيعل توسعة اجتماعيةنام فصل  6
  1  9  يربان يعل فرانيهاشميعل شناسي كاربرديجامعهةنام فصل  7
  3  6  اعظم راودراد هايديغالمرضا جمش شناسي هنر و ادبيات جامعه  8
  4  16  فرهنگ ارشاد راديقانعنيمحمدام شناسي ايرانجامعه ةمجل  9
  4  14  يمظاهر يمحمدعل يمظاهريمحمدعل پژوهيخانوادهةنام فصل  10
  5  17  يعيحسن رف يطاهر موسوريم رفاه اجتماعيةنام فصل  11

 يال صادقيسه  مه فرهمندپوريفه  زن در توسعه و سياست ةنام فصل  12
  5  5  يفسائ

  6  1  يميابراه عزت مال پورمه فرهمنديفه زن در فرهنگ و هنرةنام فصل  13
  0  12  محمد مظلوم ن بهروانيحس علوم اجتماعيةنام فصل دو  14
  0  13  يفرهاد يمرتض يبيجرجعفر هزار علوم اجتماعيةنام فصل  15

شناختيمطالعات اجتماعي روان  16
  5  3  يريجه سفيخد  يزهره خسرو  زنان

  5  11  يرمانك يطوب يخزعليبرك مطالعات راهبردي زنانةنام فصل  17
  1  14  ياله زنجان بيحب ييرزايمحمد م شناسي ايرانانجمن جمعيت ةنام  18

  
هــاي  شـده طـي سـال    بررســي ةمجلـ  18دهــد كـه از ميـان    مـي  نشـان  2جـدول هـاي   داده

ـ  مسئول مدير) درصد 22(مجله  4در  فقطزنان  1392ـ1388 نيـز  ) درصـد  28(مجلـه   5د و در ان
 224نشـريات   ةكل تعداد اعضاي هيئت تحريريـ  ،همچنين. عهده دارند را بر مسئوليت سردبيري

ايـن   ةمقايسـ . نـد ا زن )درصـد 21(نفـر   47مرد و  )درصد79(نفر  177نفر است كه از اين تعداد 
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پژوهشـي علـوم    ــ  نشـريات علمـي   ةپنجم اعضاي تحريريـ  يك فقطدهد كه زنان  مي اعداد نشان
  .اين جهت نسبت زنان به مردان يك به چهار استدهند و از  مي اجتماعي را تشكيل

  
  1392ـ1388هاي  شده طي سال ـ پژوهشي مطالعه توزيع فراواني مقاالت تأليفي زنان در نشريات علمي. 3جدول

رديف
  

  مجله عنوان

بررسيتعداد مقالة 
 

شده هر مجله
  

تعداد
 

مقالة
 

 زن
نفر
 

اول
  

تعداد
 

مقالة زن
 

نفر
 

دوم
تعداد مقالة زن نفر   

سوم
  

تعداد مقالة زن نفر 
چهارم و بيشتر

تعداد مقالة انفرادي   
زنان

تعداد مقالة هم  
 

زناننويسي 
  

  1  4   0  6 5 40 شناسيانسانةنامفصل دو  1
  1  3 2  3  8 5 36 اجتماعيتوسعةورفاهريزيبرنامهةنامفصل  2
  1  1 0  4  6 7 41 ايراناجتماعيمسائلبررسيةنامفصل  3
  3  4 1  3  7 10 34 زنانةنامپژوهشةنامفصل دو  4
  1  1 0  1  5 2 35 ايرانفرهنگيتحقيقاتةنامفصل  5
  1  0 1  3  8 3 31 اجتماعيتوسعةةنامفصل  6
  3  0 2  8  18 8 49 كاربرديشناسيجامعهنامةفصل  7
  2  5 0  3  7 14 36 شناسي هنر و ادبياتجامعهةنامفصل دو  8
  4  0 0  2  11 5 32 شناسي ايرانجامعهةمجل  9
  1  2 1  5  2 8 39 پژوهيخانوادهةنامفصل  10
  9  0 7  7  16 13 71 اجتماعيرفاهةنامفصل  11
  5  1 2  10  7 9 36 زن در توسعه و سياستنامةفصل  12
  5  2  1  5  14  14  36  هنر و فرهنگ در زن نامة فصل  13
  1  0 0  2  5 6 36 علوم اجتماعينامةفصل دو  14
  1  0 0  1  9 2 36 اجتماعيعلومنامةفصل  15
  3  1 0  6  8 9 35 شناختي زنانروانـمطالعات اجتماعي  16
  3  4 1  5  10 8 33 مطالعات راهبردي زناننامةفصل  17
  1  1 0  0  13 2 29 شناسي ايرانانجمن جمعيتةنام  18
  46  29 18  68  160 130 685 تعداد  كل

  7/6  4 5/2  10  23 19 100 درصد
 درصـد 19در  فقـط ه زنان كنياول ا ةتكن. مهم و درخور توجه است ةتكچند ن يحاو 3جدول

 منزلـة  بـه مـردان چـه    يعنـ انـد؛ ي  ز نفـر دوم بـوده  يمقاالت ن درصد23مقاالت نفر اول بوده و در 
نسـبت بـه زنـان در     يتـر  دوم حضـور پررنـگ   ةسـند ينو منزلة بهو چه ) درصد81(اول  ةسندينو

ه زنان كدهد  مي جدول نشان يياعداد انتهاية ن ارقام با بقيا ةسيامق ،نيهمچن. اند مقاالت داشته
  .نفر دوم بوده است منزلة بهن حضورشان در مقاالت يشتريب
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ـ كـ مقـاالت   درصد4 فقطه زنان كن است يگر ايد ةتكن و  انـد  نوشـته  يصـورت انفـراد   هل را ب
ه از كـ نيا يعنـ ين يـ ا. ن زنان بـوده اسـت  يب يسينو صورت هم همقاالت ب درصد7/6 فقطن يهمچن
تـأليف  را اي  مقالـه  يصـورت فـرد   ه بـه كاست  ين حضورشان در مقاالت زمانيمتركزنان  يطرف
هـا   آن بوده و ينييار پايسنده در سطح بسين زنان نويب يعلم ياركگر هميد ينند و از طرفك مي

  .نندك تأليف ميشان را با مردان كمعموالً مقاالت مشتر
ـ  685ان يـ ه از مكـ دهـد   مـي  اعداد دو ستون آخر نشـان ه جمع كن است يسوم ا ةتكن  ةمقال
ـ  يتكا مشـار ي يطور انفراد ه بهك يمقاالت(زنانه  درصد100شده، مقاالت  يبررس سـندگان  ين نويب
نشـان از   دهنـد و  مـي  لكيل مقـاالت را تشـ  ك درصد7/10ه كمقاله است  75) اند شده تأليفزن 

  .ن حوزه دارديرد زنان در اكبودن عمل پايين
ا با ياول  ةسنديمقاله معموالً توسط نو ياصل ةديه اكن فرض يرفتن ايه با پذكنيچهارم ا ةتكن
ردن اعـداد مربـوط بـه    كـ  م بـا جمـع  يتـوان  مـي  رد،يـ گ مي لكسندگان اول و دوم شينو يركف هم

حضـور  اي  ا دوم در مقالـه يـ اول  ةسندينو منزلة بهه زنان ك يزمان يعن، يسوم و چهارمهاي  ستون
جمـع اعـداد   . ميمقـاالت بسـنج   تأليفو ها  دهيد ايرا در تولها  آن تكمشار يلكزان ي، ماند داشته

ه بـا  كـ دهـد   مـي  ن محاسبه نشانيا. ل مقاالت استك درصد42ه معادل كاست  290فوق عدد 
 كو مقـاالت مشـتر   يانفـراد  تأليفياول، مقاالت  ةسندينو منزلة بهبودن حضور زنان  نييوجود پا

  .اند داشتهاي  كننده تعيينل مقاالت نقش كدرصد  42زنان در  طوركلي بهن زنان، اما يب

  گيري بندي و نتيجه جمع
مربوط بـه   پژوهشي ـ علمي تحقيق حاضر، كه با هدف بررسي جايگاه و عملكرد زنان در نشريات

هاي علوم اجتمـاعي   و نيز جايگاه زنان در گروه 1392ـ1388هاي  حوزة علوم اجتماعي طي سال
منزلة اعضاي  اندك زنان به  هاي سراسري ايران انجام شده است، نشان داد با وجود حضور دانشگاه

منزلـة   هـا بـه   ها در گروه علوم اجتماعي و همچنين حضور بسيار نـاچيز آن  هيئت علمي دانشگاه
ـ پژوهشي اين حوزه و نيز در اقليت بودن زنـان در هيئـت    مسئول يا سردبير نشريات علمي مدير

ده با اثر مستقيم زنان ش مقالة مطالعه 685درصد از مجموع  40مجلة مذكور، حدود  18حريريه ت
همچنين، زنان بـه صـورت انفـرادي مقـاالت     . صورت گرفته است) منزلة نويسندة اول يا دوم به(

هاي علمي مشترك بين زنان در تأليف  اند و همكاري ساله تأليف نكرده چنداني را در اين دورة پنج
وري  كلي آنچه در اين مقاله مشهود است بهره طور به. مقاالت نيز درصد درخور توجهي نبوده است

هـاي تحقيقـات    كمتر علمي زنان، در مقايسه با خود زنان است كه از اين جهت در راستاي يافته
، و دينـگ و  )1387( كرمـي و عليجـاني  ، )1385(قبلي نظير تحقيق زارع فراشـبندي و ديگـران   

بوده ) 2002(خالف نتايج تحقيق استاك  همچنين، نتايج تحقيق حاضر بر. است) 2006(ن همكارا
  .است كه در آن بين جنسيت و تعداد مقاالت ارتباط معناداري وجود نداشته است
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  تحقيقهاي  يافته ةخالص. 4جدول
  درصد  تعداد عنوان

  %17  48 هازنان هيئت علمي گروه علوم اجتماعي دانشگاه
  %22  4  مسئول نشريات مديرزنان 

  %28  5  زنان سردبير نشريات

  %21  47  نشريات هيئت تحريريةزنان عضو 

  %19  130  تعداد مقاالت زن نفر اول

  %23  160  تعداد مقاالت زن نفر دوم

  %10  68  تعداد مقاالت زن نفر سوم

  %4  29  تعداد مقاالت انفرادي زنان

  %7/6  46  نويسي زنان تعداد مقاالت هم
  

علمـي   هيئـت اعضـاي   درصـد 17 فقـط دهـد كـه زنـان     مـي  نشـان  4جدولهاي  مرور يافته
دهنـد كـه از ايـن نظـر در راسـتاي       مي سراسري را در گروه علوم اجتماعي تشكيلهاي  دانشگاه

در ميـان مـديران   . است ،)1387( و همكاران زاده يانعلنظير تحقيق ج ،تحقيقات قبليهاي  يافته
در  فقـط دهنـد كـه    مـي  علوم اجتماعي نيز آمارها نشـان ة پژوهشي حوز ـ مسئول نشريات علمي

سـردبيري نشـريات ايـن     بـارة در. ندا مسئول مشغول فعاليت مدير منزلة بهپنجم نشريات زنان  يك
گيـري ميـان زنـان و     در اين بخش نيـز شـكاف چشـم    ،حوزه نيز گرچه وضعيت كمي بهتر است

 ،سراسري، سردبيريهاي  عضو علمي دانشگاه منزلة بهن كه عضويت زنا از آنجا. مردان وجود دارد
سـو و نيـز ايجـاد امكـان      مسئولي اين نشـريات بـه جهـت اعطـاي اعتبـار علمـي از يـك        يا مدير
 دهـد،  مـي  را افـزايش هـا   آن در اجتماع علمي شانس پذيرش و چاپ مقاالتها  آن شدن شناخته

  .وري كمتر زنان در علم منجر شده است د كه اين عامل خود به بهرهكرتوان چنين استدالل  مي
ها و آشنايي با  رسد زنان در طول ساليان متمادي حضور در دانشگاه از سويي ديگر، به نظر مي
ـ پژوهشي به فضاي مسلط مردانه موجود  علمي نشريات و علميهاي  روند تعامالت موجود در گروه

كه زنان بيشترين حضور را وقتي دارند  هاي پژوهش حاضر نشان از آن دارند يافته. اند واقف شده
ها ياد شده است؛ نويسندة دومي كه در بيشتر موارد پـس از يـك    منزلة نويسندة دوم از آن كه به

كنـد و علـم    ساختار مردانه به علم مردانه توجه بيشتري مي. نويسندة اول مرد مطرح شده است
دهند به همراه  بسياري از موارد ترجيح ميبه همين دليل، زنان در . گيرد زنانه را چندان جدي نمي
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تنهايي يا به  اي را تهيه كنند تا اينكه به شده در اجتماع علمي مقاله يكي از مردان معموالً شناخته
 زن كمبود، كه دانشمندان تئوري اساس اين مسئله بر. اتفاق يكي ديگر از زنان به اين كار بپردازند

  .اند، مطابقت دارد نياورده دست به مرد دانشمندان با برابري وضعيت هرگز
اين اصطالح، كه . معروف است» ماتيو افكت«استدالل ديگر اين مسئله آن چيزي است كه به 

هاي  كند كه در آن چهره بار از سوي رابرت مرتن مطرح شده است، به وضعيتي اشاره مي نخستين
تلف زماني كه بخواهند خود را در هاي علمي مخ در رشته) معموالً دانشجويان(شده  شناخته كمتر

شوند به همـراه يكـي از    اي را منتشر كنند، مجبور مي اجتماع علمي مطرح كنند يا كتاب و مقاله
در اين صورت، اين فرد بايد بـا وجـود   . هاي سرشناس رشتة خود به اين كار مبادرت كنند چهره

منزلة نويسندة دوم پس از استاد يا  بهاينكه بيشترين نقش را در تأليف اثر داشته است، نام خود را 
اگرچه اين عمل معموالً به انتشـار يـا چـاپ اثـر منجـر شـده،       . شدة مذكور بياورد چهرة شناخته

  .كه كمترين زحمت را متقبل شده است برد؛ درحالي شده مي بيشترين سهم را چهرة شناخته
هنوز  ،گوناگونهاي   در عرصه زنانرغم حضور  دهد به كلي نتايج مطالعة حاضر نشان مي طور  به
دست پيـدا   هاي باالتر، از جمله عضويت در هيئت علمي، سهم برابري در موقعيتاند به  هستنتوان
ـ  علمـي  نشـريات  و علمـي هـاي   هاي اين تحقيق بر نابرابري جنسيتي در عرصة گروه يافته .كنند

هـاي   هـا و توانمنـدي   ظرفيتطبيعي است كه استفاده از . پژوهشي در علوم اجتماعي تأكيد دارد
ـ پژوهشـي بـا آن    علمي نشريات و علميهاي  در گروه زنان كه است موانعي درك مستلزم ها، آن

 متكـي بـر   علمـي هـاي   داعيـه : شناسي علم مورد تأكيد اسـت كـه   اين اصل در جامعه. اند مواجه
هـاي اخيـر    تـالش ]. 12[ند ا شخصي غيرهاي  ضابطه بر مبتني ،ها آن منشأ از نظر صرفها،  واقعيت

يابي به توسعة پايدار جز بـا مشـاركت فعـال زنـان      يافته ثابت كرده است كه دست جوامع توسعه
ـ  علمـي  نشـريات  و علمـي هاي  پذير نيست و به عبارت ديگر ميزان مشاركت زنان در گروه امكان

سـوب  خصـوص توسـعة علمـي، مح    ـ اجتماعي، به هاي توسعة اقتصادي پژوهشي يكي از شاخص
گرفتن دختران در ورود به دانشگاه نسبت به پسران، مطالعة حاضر نشان  با وجود پيشي .شود مي
هاي علمي شكاف درخور توجهي ميان زنان و مردان وجـود   دهد همچنان در بخش مشاركت مي
با توجه به ضرورت مشاركت زنان در فرايند توسعه و اينكه بدون شك توسعة علمي يكي از . دارد
مشاركت زنان هاي  محدوديت و ات توسعة پايدار است، الزم است با شناخت موانع، مشكالت،ملزوم

 تـوان اسـتدالل كـرد، بـراي رفـع      هـا مـي   با تأكيد بر يافته .ها اقدام كرد در توليد علم به رفع آن
كنوني در اين هاي  گذاري سياست هاي علمي، بيشتر زنان در عرصه مشاركت و جنسيتي عدالتي بي

 طريـق  از جديد علوم توسعة و رشد كه مرتن، بايد دانست به تعبير. رسد ناكافي به نظر مي حوزه
بپذيريم زنان نيز،  و بايد] 14[دهد  مي افتد، روي اتفاق مي جامعههاي  ارزش در كههايي  دگرگوني

 .هاي مهمي در پيشرفت علم داشته باشند توانند نقش مانند مردان، مي
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