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 چکیده
عنوان عضو هیئت   دهد که با وجود سابقه زیاد حضور زنان در آموزش عالی ایران به های مقاله نشان می یافته

رو هساتی  و هار دقادر از نردباان  جنسیتی در میان اعضاای هیئات علمای روباهعلمی، با تداوم شکاف 
شود. پرسش محوری ایان اسات  روی ، این شکاف تقویت می ای در دانشگاه باالتر می مراتب حرفه سلسله

هایی مواجه هستند و روایت آنان از طای ایان  ی  با ده دالشپژوهشگر که  زنان برای ورود به حرفۀ استادا
گر و موانع دستیابی به  بطن مناسبات جنسیتی موجود دیست؟ همچنین این مقاله به عوامل تسهیل مسیر در

ان  زن خواهد پرداخت. رویکرد این مقاله کیفی است و از میان تکنیا پژوهشگر این حرفه از نگاه  استادا
کنی  مصاحبه  عمیق های مختلف مورد استفاده در پژوهش کیفی برای دستیابی به اطالعات موردنیاز، از ت

تحلیل تماتی  استفاده شده اسات. بارای رسایدن باه فهمای  ها از روش استفاده شده است. در تحلیل داده
فارس بوشهر را انتخاا   ای دانشگاهی، دانشگاه تهران و دانشگاه خلیج تر از ورود زنان به زندگی حرفه دقیق
آمیز نسبت به زناان در برخای از  ردهای تبعیضکنندگان پژوهش، برخو ای . بر اساس روایت مشارکت کرده

کادمیا  در جلساات جاذ ، ترییار ماداوم  جلسات جذ  متقاضیان دیده می شود. وجود معیارهای فراآ
های ورود به حرفۀ دانشگاهی است.  برخی  های مردانه از دشواری ها و تصمیمات و نیز وجود البی نامه آیین

برند، ممکن است میان زنان و مردان مشاتر   های جذ  نام می شواریعنوان د از مسائلی که  زنان از آن به
باشد؛ اما باید توجه داشت که در بطن مناسبات جنسیتی موجود، حتی مسائل مشتر  بین زن و مارد بارای 

 یابد. هر کدام سویه و شکلی دیگرگون می
 ه تهران، پژوهش کیفیان زن، شکاف جنسیتی، دانشگاه بوشهر، دانشگاپژوهشگر استادا :ها کلیدواژه
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.مقدمه1
ای  ها از نظر حضور گسترده دانشجویان دختر در نهادهای علمای پدیاده شدن دانشگاه زنانه

منادان الالی گساترش  دهند که زنان در تمام جهاان بهره جهانی است. مطالعات نشان می
طاور کاه  حال، همان با این(. 71، 8098، 1های اخیر هستند )یونسکو آموزش عالی در دهه

معنای دستیابی باه براباری  شدن جهان دانشگاهی به دهند زنانه های متعدد نشان می پژوهش
(.6، 8094، 2هوزولیی نیست )فپژوهشگر های استادا ویژه در حرفه زن و مرد به

های وسایعی را بارای آماوزش دختاران در  در ایران نیز گسترش تحصیالت عمومی، فرلت
  کرد. نتیجۀ دسترسی گستردۀ زنان به آموزش متوسطه، افازایش شمسی فراه 10و  60های  دهه

شمسای اسات. آمارهاای  40و  10های  تقاضای دختران برای دستیابی به آموزش عالی در دهه
درلد از کل دانشجویان 78، زنان 9917-9916دهد که در سال تحصیلی منتشرشده نشان می

زارت علاوم، تحقیقاات و فنااوری را تشاکیل تحصیل در مراکز آموزش عالی وابسته به وبه شاغل
باا وجاود  (.9917-16ریزی آموزش عالی، سال تحصایلی  دهند )موسسۀ پژوهش و برنامه می

برابری نسبی تعداد دختران دانشجو نسبت به پسران در دهۀ اخیر، جهان دانشاگاهی در ایاران 
زیااد حضاور زناان در  طوری که با وجاود ساابقه   دنان جهانی مردانه باقی مانده است؛ به ه 

عنوان عضو هیئت علمی، ترکیب جنسیتی اعضاای هیئات علمای در مراتاب   آموزش عالی به
های گذشته است.  دهندۀ پایداری شکاف جنسیتی طی دههمختلف نشان

 بااال در مراتابهاای  از سوی دیگر، زنان در مدیریت آموزش عاالی و کساب موقعیت
ترکیاب جنسایتی مراتاب دانشاگاهی در نگاهی به د. ان های محدودی داشته علمی، فرلت

دهد در هر سه مرتبه استادیاری، دانشیاری و استادی، زنان فالله  های گذشته نشان می دهه
ساه  زناان در مرتباه اساتادی  9918کاه در ساال طوری ؛ باه3اند معناداری با مردان داشته

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 

 اعضاای تعاداد او کارد: اشاره 9914 ماه دی در علوم وزارت جذ  مرکز رئیس سخنان به توان می شکاف این بیشتر فه  برای .3
 او هساتند. زن نفار 909 تعاداد ایان از کند. می ذکر نفر 100  کنون تا 14 سال آغاز از را ها دانشگاه در شده جذ  علمی هیئت
 اسات. مردان از کمتر درلد97 معمول طور به جذ  سامانه در علمی هیئت عضویت برای زن متقاضیان تعداد که کند می اشاره

 های  مردشاان، همتایاان باه نسابت زن متقاضایان ساه  که بینی  می جذ  مرکز رئیس توسط شده ارائه آمار به تر دقیق نگاهی با
 برابار دو شاده جاذ  زناان به نسبت علمی هیئت عضو عنوان  به شده جذ  مردان سه  ندارد. زن شدگان جذ  سه   با تناسبی

  (:9/90/14 علمی، هیئت اعضای جذ  مرکز ها، دانشگاه در زن یعلم هیئت جذ  )آمار است بیشتر
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های زنان برای  دشواری

 ورود به حرفٔه ...
 

)به نقل است  درلد بوده9/88درلد و در مرتبه استادیاری 98درلد؛ در مرتبه دانشیاری 4
وجاود ایان شاکاف جنسایتی در میاان اعضاای   (.9917از: کتابچه زنان و آموزش عالی، 

دسترسای باه  التحصیل دکتاری در روی زنان فارغ های پیش دالشدهندۀ  هیئت علمی نشان
حرفه دانشگاهی است، پرسشی که در این مقاله پی خواهی  گرفت این است که زنان بارای 

هایی هستند و روایت آنان از طی ایان  ی متحمل ده دشواریپژوهشگر به حرفۀ استاداورود 
گر  مسیر در بطن مناسبات جنسیتی موجود دیست؟  همچنین در این مقاله به عوامل تسهیل

ان زن خواهی  پرداخت. هدف این پژوهشگر و نیز موانع دستیابی به این حرفه از نگاه استادا
ای بین زنان و مردان است. در  های حرفه دانشگاهی به نابرابری کردن جامعۀ پژوهش حساس

ها و مشکالت  عنوان نابرابری  ها و مشکالت به اینکه به این نابرابریجای  جهان دانشگاهی به
، تمایاال و «انتخااا »هااا باااعنوان مشااکالت فااردی در ساااختاری نگریسااته شااود، از آن

توان گفت که در این حوزه ما باا ناوعی (. می90، 8096شود )مولینیه، یاد می« شایستگی»
هاای  رود باا انجاام پژوهش رو هستی ؛ امیاد مایبهشناختی دیدن مسائل اجتماعی رو روان

دست دادن تصویر دقیقی از مسائل زنان در نظام دانشگاه، به اسطوره  کیفی در این حوزه و به
 انگاری مسائل اجتماعی پایان داده شود. شخصی

وهش.روشپژ2
های مختلاف ماورد اساتفاده در پاژوهش رویکرد این پژوهش کیفی است. از میان تکنی 

کیفی، برای دستیابی به اطالعات موردنیاز این مقاله، از تکنی  مصاحبه  عمیق و در تحلیل 
تر از ورود  رسیدن باه فهمای دقیاقها از روش تحلیل تماتی  استفاده شده است. برای داده

کاه دانشاگاهی در مرکاز،  برخاوردار، ن، ای دانشگاهی، دانشگاه تهارا فهزنان به زندگی حر
 ،فارس بوشهر و دانشگاه خلیج ، های زندگی دانشگاهی جاافتاده است دارای رتبه باال و سنت

امکاناات و از که دانشگاهی  دور از مرکز در جنو   غربای ایاران، جاوان و فاقاد بسایاری 
زن  90ا  شااده اساات. در بوشااهر بااا انتخاا، های زناادگی دانشااگاهی اساات ساانت
های مختلف  تن از آنان اعضای هیئت علمی دانشکده 1ای .  مصاحبه کرده پژوهشگر استادا

فارس هستند. دو تن نیز اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور واحد بوشاهر  دانشگاه خلیج
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گاه تهران نیاز استاد دانش 4التدریس هر دو دانشگاه است.  هستند. یکی دیگر نیز استاد حق
 11ها در تابساتان  .  تماام مصااحبه1اند های مختلف این دانشگاه انتخا  شده از دانشکده

ان در دو دانشاگاه پژوهشاگر انجام شده است. در این مقاله ما با تکیه بر مصاحبه با استاداا
اه کنندگان در ایان دو دانشاگ ای مشاارکت مند از زندگی حرفه ای  به فهمی زمینه تالش کرده

های خاود باه دیگار  وجاه ادعاای تعمای  یافتاه دست یابی . نگارنده در این مقالاه باه هی 
ان در ایان دو دانشاگاه را نادارد. پژوهشاگر ها و حتی به تجربه  زیستۀ تماام استاداا دانشگاه

کنندگان  های خود به افرادی فراتر از مشارکت دنبال تعمی  یافته الواًل، ی  پژوهش کیفی به
بخشی به موضاو  ماورد پاژوهش خاود، بار حاوزۀ  ، هردند تالش دارد با عمقخود نیست

 تری از موضو  مطالعه خود دست یابد.  مطالعه خود نور افکنده و به در  عمیق
ها سه روش وجاود دارد: روش نخسات،  معمواًل در ی  مطالعه کیفی برای تحلیل داده

شاود و باا مقاوالت و    میهای اولیاه شارو روش استقرایی است کاه از کادها و بردساب
رساد؛ روش دوم، روش قیاسای  کند و در نهایت به ابرمضمون می ریزمقوالت ادامه پیدا می

کننادۀ مضاامین اسات؛ و روش ساوم، کاه روش  است که ساااالت الالی پاژوهش تعیین
قیاسی است. این روش ترکیبی از محتاوای  ا نگارنده در این پژوهش است، روشی استقرایی

های پژوهش است که کدها، مقوالت و مضامین نهایی این پژوهش  و نیز پرسشها  مصاحبه
 دهند.  را شکل می

ها باا خوانادن مکارر آنهاا باه کدگاذاری  کردن مصااحبه در این پژوهش، پس از پیااده
ها را تشااخید داده و در نهایاات بااه مضااامین رساایدی .  پاارداختی ؛ درمرحلااۀ بعااد مقولااه

ها را  عنااوین پاژوهش پارداختی . سارانجام در جادولی، مقولاهبندی  ترتیب، به دسته این به
ها بارهاا  بندی کرده و پس از آن بر مبنای این جدول و هر مقوله، تماام ماتن مصااحبه طبقه

ای زیار  های مربوط به هر مقوله، از مصاحبه جدا و در لافحۀ جداگاناه شد و گفته خوانده 
طور مثال، در مقالاه ابتادا باا کادهایی  شد. به ها ارائه شده و گزارش یافته مقولۀ اللی کپی 

سااالری  وجود معیارهاای فراتار از شایسته»، «ها و تصمیمات نامه ترییر مدام آیین»همانند 
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 

ا داشتی  مشارکت استاداسعی در این پژوهش . 1 ر نشاد. باا پژوهشگران بیشتری را در هر دو دانشگاه جلب کنی  که متاسفانه میس 
ای  و  کنناده رسایده اد مشاارکتهاای موردنیااز باا هماین تعاد به داده ،توان اذعان کرد که در رابطه با پرسش پژوهش می ،حال این

ای .   ها به اشبا  داده دست یافته در این مصاحبه ،کرد. به بیان دیگر های متفاوتی را اضافه نمی های بیشتر داده مصاحبه
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کادمی  رو   روباه« های مرداناه و گازینش عماومی وجود گنگ»، و «تبعیض جنسیتی»، «آ
ند و در نهایت دنادین ده جذ  را شکل می  هستی  که همه این کدها با ه  مقولۀ دشواری

 دهند.  ی ورود به حرفۀ دانشگاهی را شکل می مقوله، مضمون دشوار

پیشینۀپژوهش.3

دهاد کاه حضاور ماردان در مشااغل  یونسکو درباره  آموزش نشاان می 8098گزارش سال 
روند، با  تر از زنان است. زنان هنگامی که از نردبان آموزشی باال می پژوهشی بسیار گسترده

شوند و برای رسایدن باه مشااغل پژوهشای، ماردان امتیاازات  توجهی مواجه می نع قابلموا
درلد دارنادگان مشااغل پژوهشای در جهاان را  19ای نسبت به زنان دارند. مردان  گسترده

درلاد از ایان مشااغل در ساطه  جهاان 81که، سه  زنان تنها  دهند، درحالی تشکیل می
ها وجود دارد، زناان  هایی در دسترس از آن که دادهکشوری  10کشور از  78است. در اکثر 

 87کشاور، بایش از  89دهناد؛ زناان تنهاا در  ان را تشاکیل میپژوهشگردرلد  87تا  87
 (. 8098شوند )یونسکو،  ان را شامل میپژوهشگردرلد 

 پژوهشاگر. زنان 9دهد: آمارها درباره جایگاه زنان در پژوهش و آموزش عالی نشان می
های علمای در  ان زن در رشاتهپژوهشاگر. ساه  8ژوهشای در اقلیات هساتند؛ در مراکز پ

لورت عماومی  که در مشاغل به 1«ای سقف شیشه. »9کشورهای مختلف متفاوت است؛ 
کناد. از  ای در آموزش عالی و مراکز پژوهشی عمال می شکل ویژه برای زنان وجود دارد، به

تاوان باه تاالش  های باال می ویژه در پست ان زن بهپژوهشگردهنده  تعداد ک   عوامل توضیه
های مبتنی بر جنسیت، حضور  برای ایجاد تعادل بین کار و زندگی خصولی، وجود کلیشه

توجهی به وضعیت زناان، عادم تمایال مادیران مراکاز  معیارهای ارتقاء و بهبود جایگاه، بی
حاوزه  پاژوهش  پژوهشی به جذ  و پیشرفت زنان اشاره کرد. واقعیت این است که زنان در

هاا  ها دارند، درآمد کمتاری دارناد. آن های یکسانی با آن اغلب  نسبت به مردانی که قابلیت
اناد  طور سیستماتی  در پاایین نظاام علمای تمرکاز یافته شانس پیشرفت کمتری دارند و به

 (. 8098)یونسکو، 
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رباارۀ د  های اخیار، پاژوهش دهاد کاه در ساال های خارجی نشاان می نگاهی به پژوهش
یافته پیشاارفت زیااادی  ویژه در کشااورهای توسااعه جایگاااه زنااان در جهااان دانشااگاهی، بااه

های زیادی به رابطه  مبه  باین علا ، پاژوهش و  ها، مقاالت متعدد و مجله . کتا  است داشته
 1در دانشاگا  پژوهشگر استاداتوان به دو کتا   اند. از میان آثار منتشرشده میجنسیت پرداخته

جنسایت، »( اشاره کارد. همچناین مجلاۀ مها  8090) 2سقف آهن  در دانشگا و  (8008)
(، شمارۀ اخیر خود را به پروندۀ دانشگاه اختصاص داده اسات 8091) 3«سکساالیته و جامعه

وجاود  دهناد کاه باا هاا نشاان می که حاوی مقاالت جالبی در این حوزه است. ایان پژوهش
هاای جنسایتی در دانشاگاه   قایسه با پسران، نابرابریموفقیت بیشتر دختران در تحصیالت درم

طور عمده شاامل  های کمی بهدنان ادامه دارند. تحقیقات درباره  این موضو  براساس داده ه 
مراتب آموزشای و موقعیات ادانشاگاهی   دو یافته است: نخست، باه تادریج کاه در سلساله

وجاود دارد « ای سقف شیشاه»ا که ی  شود؛ به این معن روی  از تعداد زنان کاسته می می پیش
های دانشاگاهی براسااس  دهاد؛ دوم، رشاته تأثیر قارار می که مشاغل دانشگاهی زنان را تحت

کنند. مطالعات کیفی، امکان شناساایی عوامال تفکیا  جنسایتی افقای و  جنسیت عمل می
ابراین، اند؛ بنا خصاوص شناساایی شاده اند و عوامل مختلفای در ایان   عمودی را فراه  کرده

اناد،  شدن که زنان و مردان از دوران کودکی با آن مواجه های موجود در فرایند اجتماعی تفاوت
آورد. به دلیل  برعهده گارفتن   ای مختلفی را فراه  می ها، انتظارات و راهبردهای حرفه موقعیت

یتی کاار و تقریبًا انحصاری امور مربوط به خانه از سوی زنان، مشکالت مقابله با تقسی  جنس
( 1، 8096مصالحه میان خانواده و کار، برای آنها بیشاتر ااز ماردان  خواهاد باود )مولینیاه، 

های مردمحور و  دهند که نهاد دانشگاه، خود تولیدکننده  سوگیری ها نشان می همچنین پژوهش
های  باراین، بسایاری از کلیشاه هساتند. عالوه   هنجارهای جنسیتی اسات کاه منشاأ تبعایض

اند، تاأثیر  تی، هنوز ه  بار بازنماایی از کاار و ماردان و زناانی کاه باه آن کاار مشارولجنسی
« برتااری»های متقاضاایان کااار و در   گذارناد. ایاان واقعیاات همچناان باار نتیجااۀ پروناده می

ای اثرگذار است )همان(. های مختلف و سقف شیشه حرفه
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ندوق ملی پاژوهش علمای ل پژوهشگراستاد دانشگاه کاتولی  لوون و  1برنارد فوزولیه
کادمی  فه  نابرابری»ای تحت عنوان  بلژی  در مقاله با تکیه بر « های جنسیتی در جهان آ

های لورت گرفته در این حوزه، به توضیه تداوم این نابرابری در جهان دانشاگاهی  پژوهش
میان زنان نویسد که مسئلۀ جنسیت تنها به زنان مربوط نیست بلکه به رابطۀ  پردازد. او می می

دهی و نگرش جنسایتی باه آماوزش  و مردان، زنانه و مردانه، مرتبط است. به نظر او سازمان
تواناد در نهااد  عالی و پژوهش علیرغ  وجود برابری کامل زن و مرد ااز نظار حضاور ، می

تدریج که در  (. او برای توضیه کاهش سه  زنان به6، 8094، 2دانشگاه تداوم یابد )فوزولیه
 کند:  روند به دندین پدیدۀ اللی اشاره می های دانشگاهی، باال می مراتب سمت سلسله

ای است که برای تولیف ناکامی برخی اقشاار و  لولۀ نشت دار استعاره :3دار های نشت لوله
رود. طباق ایان  کار مای های خااص باه ها )در اینجا زنان( از دستیابی به مشاغل و موقعیت گروه

 یابد. روی ، تعداد زنان کاهش می رتقای علمی، هر ده به سمت باالتر میاستعاره در مراتب ا
عاادت »در جهاان دانشاگاهی و باه تعبیار بوردیاو ها  تاداوم کلیشاه .ها تداوم کلیشهه

تاری در «شاده طبیعی»مردانه، که بر اسااس آن ماردان باه شاکل بسایار  الوالً « 4های واره
 (. همانگیرند) های دانشگاهی قرار می سمت
های علمی  ارزش داشتن کار زنان در حوزه یا ک « گرفتن نادیده»گرایش به  :5ر ماتیلدااث

 (. هماندهد ) کیفیت جلوه می ها را بی دارد و مشارکت آن
هار داه بیشاتر داری، »بر عکس اثر ماتیلدا، اثر ماتیو به این معناسات کاه  :6اثر ماتیو

شاناس آمریکاایی  رابرت مرتون جامعه(. این اثر که توسط همان« )آوری بیشتر به دست می
کناد کاه دانشامندان برجساته اغلاب اوقاات  ای را تولایف می شناسایی شده است، شیوه

دست خواهند آورد؛ حتی اگر کارشان کااماًل  اعتباری بیشتر از ی  محقق نسبتًا ناشناخته به
 مشابه ه  باشد. این موضو  موجب انباشت بیشتر به نفع مردان است. 
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ای اسات کاه دسترسای باه برخای  معنای وجاود شابکه باه «:1سران قدیمیکلوپ پ»
ها دسترسی پیادا کنناد ولای بهاای  توانند به این شبکه های عمدتًا مردانه دارد. زنان می گروه

 (. همانورود به آن بسیار باالست )
به این معناست که وظایف خانگی بیشتر بر عهدۀ زنان اسات، ناه  :2«زمین چسبنده»

کاار خاانگی »هایشان بلکه در محایط دانشاگاهی کاه از آن باه مفهاوم  درون خانهتنها در 
معنای مشارولیت زناان  رسد که این مفهوم به (. به نظر میهمانشود ) تعبیر می« دانشگاهی

 منزلت تر در محیط دانشگاه است.  به برخی کارهای ک 
یص»دانشگاه یا سازمان پژوهشی همچون  گرفتاه از نهاد حارید  بر «:3نهادی حر

آن »هاای  ای است که بر اساس آن محقق زن یا مارد بایاد تماماًا  خاود را در مأموریت ایده
فشاار زنادگی  درگیر کند. در این نهاد حرید است که احساس گرفتار باودن و تحت« نهاد

تواند شامل ماردان نیاز شاود ولای در  آید. این احساس می وجود می ای قرار داشتن، به حرفه
 (. همانآورد ) ه دلیل تضاد کار/خانواده، بیشتر بر زنان فشار میحال حاضر ب

گیرد دانشگاه نهادی جنسیتی است  هاست که برنارد فوزولیه نتیجه می با مرور این پدیده
ای که در آن قرار دارد، گریزی نادارد. ایان وضاعیت تنهاا باه  که از ساختار جنسیتی جامعه

رکرد ساختار نیز مرتبط است. در نتیجه، ترییر ایان رفتارهای فردی مربوط نیست بلکه به کا
کید می بدکارکردها و نابرابری شادن  کند که اگرده امروزه با زنانه ها بسیار مشکل است. او تأ

های ماداومی نیاز برخاورد  جهان دانشگاهی مواجهی ، اما از ساوی دیگار، باا جداساازی
د دارند کاه موجاب از دسات رفاتن های پنهانی وجو کنی . از نظر او  در دانشگاه لافی می

 (.  همانبرند ) شوند و اثربخشی نهاد دانشگاه را زیر ساال می استعدادهای زنان می
دهندۀ موانع فرهنگای و اجتمااعی  های منتشر شده، نشان در ایران نیز برخی از پژوهش 

باا مثال، نتایج تحقیقای طور ل پژوهشی و دانشگاهی است. بهبرای مشارکت زنان در مشاغ
در نهادزنانجایگاهبررسيدرباره  تاریخيمطالعهیكحاللکه« جنسیت و عل »عنوان 

وایراندردانشگاهيزنانکهدهدمينشاناست،داخليوخارجيهاي پژوهشدرعل 
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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دهاي و حرفهعلميهاي موقعیتوها موفقیتبهدستیابيدریافته توسعهبرخي کشورهاي
مانندمختلفياجتماعي ا فرهنگيموانعباعل بیرونفضايدرده وعل درونفضايدر

ساازي، تصمی وگیري تصمی درمشارکتتحرك عمودي،استخدام،درجنسیتيتبعیض
هساتند مواجاهغیررساميهاي اجتمااعي شابکهدرحضورمشکلوخانوادگيفشارهاي
 (.48، 9941و همکاران،بستي دو زاده )جانعلي

ارتقاا  نناان  اه رت اهت اساتاد  در عنوان  ( نیز در کتابی تحات9911طلب ) ژاله شادی
ایران به بررسی موانع اللی بر سر راه ارتقاء زنان به رتبه استادی در دهۀ اخیار ها   دانشگا 

شناساد:  پردازد. وی دو منبع اللی را برای بازماندن زنان از ارتقا به مرتبه استادی باز می می
گرایاای کاماال مقااررات و  . خنثی8هااای غیرمنصاافانه؛  نگاای ارزیابیهای فره . زمینااه9

 (. 891، 9911طلب،  های ارتقاء )شادی نامه آیین
دهند که فرهنگ و ساازماندهی دنیاای دانشاگاهی و برخای از  ها نشان می این پژوهش

ان زن و مارد نقاش پژوهشاگرای باین  های حرفه ها و عملکردها در بازتولید نابرابری پروسه
هایی برای ترییر ایان وضاعیت در جهاان  حال، تالش  (. با این1، 8096ته اند )مولینیه، داش

ها بارای گساترش   کارگیری برخی اقدامات و برنامه توان  به طور مثال، می آغاز شده است؛ به
ویژه در غر ، را نام برد کاه در  ها و مراکز پژوهشی، به برابری دو جنس در برخی از دانشگاه

 ها اشاره خواهد شد. نده به برخی از آنلفحات آی
 

هایپژوهشیافته.4
هایی  زنان برای ورود به این حرفه متحمل ده دشاواری( 9های پژوهش:  در پاسخ به پرسش

عوامال  (8اند و روایت آنان از طی این مسیر در بطن مناسابات جنسایتی دیسات؟ و  شده
ان  زن کدامناد؟ از دل پژوهشاگر تادااگر و موانع جذ  هیئت علمی زنان از نگاه اس تسهیل
هاا خاواهی   ای  کاه در اداماه باه شار  آن هایی رسیده کنندگان به یافته های مشارکت روایت

کنندگان  های مشارکت اند از دل روایت جا بیان شده هایی که در این بندی پرداخت. همۀ دسته
 اند:  پدید آمده
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ایآنانتدرمقابلجذبحرفهایموافقتحصیالتزناناماسرسخزمانه.4-1

ها دور از شهر محل  که بیشتر آن های بوشهر، با این کدام از زنان موردمطالعه در دانشگاه هی 
کردند، با دالش تحصیل در شاهری دور از خاناه و کاشاانه خاود  زندگی خود تحصیل می

شده بودند که با  فتهها و یا شهرهایی پذیر ها پس از دیپل  در رشته مواجه نبودند. برخی از آن
کردناد کاه در دوران تحصایل  هاا روایات می انتظارشان از خود متفاوت بود. اماا بیشاتر آن

رغ  ها کم  کرده بود تا بهاند و همین کوشابودن نیز به آن آموزانی کوشا بوده متوسطه دانش
ای، دست از تالش و کوشش بر ندارند. عدم موفقیت در دوره

ان دانشگاه تهران نیز حکایت از تالش آنان در تماام مراحال وهشگرپژ –های استاد روایت
ها روندی پیوسته را در طول تحصیل خاود طای کارده بودناد. باه  تحصیل داشت. بیشتر آن

لیسانس و پس از آن دکتری اداماه  معناکه پس از اتمام لیسانس، بالفالله در مقاطع فوق این
دانشاگاه تهاران کاه در ایان پاژوهش  پژوهشگر– استاد 4تحصیل داده بودند. تنها دو تن از 

نفر بخشی از تحصیل خاود را 7نفر، 4شان پیوسته نبود. از  مشارکت داشتند، روند تحصیل
در خارج از ایران گذرانده بودند. بنابراین، برای اکثر آنان دستیابی به تحصیالت در مقااطع 

و نفر به همراهی همسر به خاارج پوشی بود. در میان آنان د بسیار باال ارزشی غیرقابل دش 
از کشور برای تحصیل رفته بودند. در هر دو مورد همسرشاان در گارفتن پاذیرش و باورس 
پیشگام بودند، و این دو در ابتدا برای همراهی با همسر عازم سفر تحصیلی شده بودند ولی 

آن کشاور در نهایت با تالش و کوشش خود نه تنها موفق به گارفتن پاذیرش از دانشاگاه در 
مند شوند.  شده بودند، بلکه توانسته بودند از بورس تحصیلی دانشگاه محل تحصیل نیز بهره

تنهایی به سفر تحصایلی رفتاه بودناد و همسرشاان در  نفر با وجود تأهل، به7دو نفر از این 
دهنده   زمان تحصیل در خارج، در ایران مشرول به کار و تحصایل بودناد. اماری کاه نشاان

رسد کاه  گیری در مورد زندگی خودشان است. به نظر می یشتر این زنان در تصمی عاملیت ب
قدری مشروعیت دارد که هرگونه رنج  هایشان به ادامه تحصیل برای بیشتر این زنان و خانواده

و سختی در این راه در مقابل دستاوردی که برای تحصیالت عالی متصاور اسات، کودا  
با مقاومت خانواده برای ادامه تحصیل  پژوهشگر–استاد7این  کند. تنها ی  مورد از جلوه می

 ابتدا در تهران و پس از آن در خارج از ایران مواجه بود: 
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کردن پدرم بود. ما ی  خانواده سنتی بودی . دختری تنها و مجارد بارای  دالش من راضی
ساتادهای  ادامه تحصیل بخواهد برود خارج از ایران، خیلی مسئله بود. من عمو و حتی ا

 (. 9911شهریور  99را واسطه کردم. )استادیار دانشگاه تهران،
ها و امیدهای خود در دوران تحصیل دارند. اما  هایی از بی  همۀ زنان موردمطالعه روایت

اند  روی توانساته های پایش رغ  دشاواری رسد که آنان زنانی مصم  بودند کاه باه نظر می به
ی را پشت سر بگذارند اناد کاه هایی نیز برخوردار بوده . البته بیشتر آنان از شانسمدراج ترق 

هاای دکتاری شان از آن محرومند. برخی از آنان در دوران تحصیل از باورسهمگنان بعدی
شدن تحصایالت دکتاری  ای زیستند که گرده فرایند تودهای می اند و در زمانهبرخوردار بوده

هاایی  کردن خوان انشگاهی، هردند ک  و با طیآغاز شده بود اما هنوز شرایط احراز پست د
تااوان از زبااان  بودن ایاان حرفااه را می دندگانااه، برایشااان وجااود داشاات. روایاات بسااته

هایشاان باا باازار کاار مواجاه  کالسی التحصیالنی شنید که تنها دند ساال پاس از ه  فارغ
 کنی .  میبودن بازار کار را حس  اند. در روایت این زنان است که تلخی بسته شده

ها  دهندۀ ایان دشاواری ترین عوامل توضایه اند. یکی از مه  گانه های جذ  دند دشواری
دلیل کااهش  تواناد باه های جاذ  اسات. ایان امار می شاده در ساامانه کاهش پست عرضه

های اخیر شادت یافتاه باشاد. اماا دلیال مها  دیگار، افازایش  ها در سال های دانشگاه بودجه
هیئت علمی است. امری که شااید بتاوان یکای از دالیال آن را باه  تصاعدی متقاضیان جذ 

اند  شدن تحصیالت تکمیلی نسبت داد. بیشتر کسانی که در پژوهش ما حضاور داشاته ای توده
های معتبر خارج از ایران  های قدیمی و با رتبه خو  کشور یا دانشگاه التحصیالن دانشگاه فارغ

تکمیلی راجاع  های لیسانس و تحصیالت یالت در دورهشدن تحص ای هستند. امری که به توده
مربوط است. بناا باه گفتاه   9های سطه  استثنای دانشگاه های دیگر به است، بیشتر به دانشگاه

های اخیار و در  های دکتری که نگارنده در سال التحصیالن رشته بسیاری از دانشجویان و فارغ
گو کرده است،  و ها مالقات و گفت عالی با آنهای خود در حوزه زنان و آموزش  فرایند پژوهش

دلیل مشکالت زیرساختی در کشور و عدم رابطه  مناسب میان جامعاه و دانشاگاه، آماوزش  به
د متقاضیان جذ  در خاود اسات. ایان وضاعیت بارای زناان  عالی در دوره  دکتری بیشتر مول 

سه از دانشگاه شهیدبهشاتی در طورمثال، منیره دانشجوی دکتری ادبیات فران معنادارتر است. به
 گوید: ها میهای دانشگاهنبودن آموزش مورد کاربردی
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ا   سیست  آموزش عالی ما کاربردی نیست. دخترها می خواهند یا استاد دانشگاه و یاا معل 
ر نیسات. پسارها باه دلیال جنسیتشاان شوند. دخترها برایشان شارل هاای دیگار متصاو 

روم هستی . دخترها بلد نیساتند کاه خاارج از آن قاعاده  هایی دارند که ما از آن مح رانت
اش در  مشخد پول بگیرند و کار کنند و قرارداد ببندند. من دوستی دارم که رساله  دکتری

سال اسات کاه  8دفا  کرد، اما جذ  هیئت علمی نشد و  80رشتۀ نورولوژی را با نمرۀ 
 8ای کاه  خودش کار کند. خانواده ای نخوانده که بتواند برگشته به شهرش مراغه. او رشته

سال برای این دختر پول فرستاده، حاال انتظار ندارد که او برگاردد باه خاناه و سربارشاان 
د. ایان هایی را ایجاد کرده که الاًل جامعه به آن نیاز ندار شود. آموزش عالی آمده و رشته

سال 6یمی خوانده، ست. مثاًل کسی که شگرنه کاری برایش نیفرد باید هیئت علمی شود و
هایش که به نام اساتادها ثبات  شب وقتش را در آزمایشگاه گذرانده، مقاله 4لبه تا  4از 

دیزی در انتظاارش اسات؟ )مصااحبه باا منیاره،  شده، اگر او جذ  دانشگاه نشاود داه
 (. 919، 9918، به نقل از کشاورز، 9919

کناد،  می  ی بیشتر به بازار کار لحبتعنوان رانت مردانه در دسترس  آن ده که منیره از آن به
پیگیری است که نگارنده پایش از ایان  التحصیل  قابل های دختران دانشجو و یا فارغ در روایت
( و نیز مقالۀ 11)کشاورز،  ها  ایران رؤیا  ناتمام؛ تجر هت نیستۀ دختران در دانشگا در کتا  

« عالی و حضور آناان در باازار کاارهای شکاف میان دسترسی زنان به آموزش  مطالعۀ زمینه»
التحصایالن مارد باه  تر فارغ (، به آن پرداخته است. در مورد دسترسی آساان9918)کشاورز، 

شود که نار   مشاهده می 9918بازار کار با استناد به  نتایج آمارگیری نیروی کار ایران در سال 
درلد بارای  1/98مقابل  درلد در 9/99التحصیل و در حال تحصیل  بیکاری برای زنان فارغ

برابار ماردان  7/8همتایان مرد آنان است. به عبارت دیگر، نر  بیکاری زناان تحصایل کارده 
 (. 9918کرده است )نتایج آمارگیری نیروی کار ایران،  تحصیل

 هایجذبدشواری.4-2

ه شاده در هار دو دانشاگاه با های کیفای انجام کنی  با تکیه بار مصااحبه در اینجا تالش می
بپردازی . الزم به ذکار اسات کاه « های جذ دشواری»دست آمده از موضو   های به مقوله

اند و برخی تجربۀ ویژه ی  یا دو نفار  ها توسط افراد بیشتری روایت شده برخی از این مقوله
 ان زن در این پژوهش است. پژوهشگر از استادا
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هاهاوتصمیمنامهتغییرمداومآیین.4-3

در اساتان دیگاری باوده  ای فارس که قباًل بورس دانشاکده ادیاران دانشگاه خلیجیکی از است
ها مشروط به داشتن بورس بود. اما پس از دفا  از رسااله   گوید پذیرش دکتری آناست، می

 کند:  نیاز می های خود اعالم عدم دکتری، دانشگاه نسبت به بورسیه
خاواهی  باه هماه  ا  باه مان گفتناد ماا میقبل از دفااع  پسارم باه دنیاا آماد. بعاد از دفا 

آمد کاه بیاای  بوشاهر ولای هماه خاانوادۀ  هایمان اعالم عدم نیاز کنی . من بدم نمی بورسیه
سال است که آنجاست، کاارش آنجاا جاا  97-90شوهرم ادر شهر محل تحصیل   بودند. 

هرم دو هفته نیست. جا. االن شو ام را بفروش  و بیای  این افتاده بود. من مجبور شدم که خانه
از این نظر خیلی برای  سخت است. بعد ه  دو سال طول کشید تا من آمدم سر کار. بعد از 

شادن  علمی ای هیئتدادند و آنها نتوانستند کار پیدا کنناد. یا  دوره نیاز عدممن به دند نفر 
انسات  سخت شد و من به این دوره خوردم. من خیلی پیگیر بودم. از طریاق وزارت علاوم تو

 (.9911تیر،  98فارس،  جا و جایابی شوم )استادیار دانشگاه خلیج بیای  این

آکادمیک«شایستهساالری»وجودمعیارهاییفراتراز.4-4

هاایی،  سار گذاشاتن دالش فارس، باا پشت ویژه در دانشگاه خلیج گرده بیشتر این زنان، به
هاا باه نظار  قایسه با ارتش ذخیرۀ دکتریاند به حرفۀ دانشگاهی دست یابند، اما در متوانسته

اند به این حرفه دست یابناد. برخای از اند که توانستهشانس بودهرسد که این زنان خوش می
ها را به  های پیشینی دارند. برخی این شکست های خود در سال هایی از شکست آنان روایت

ه دارناد و در محایط دهناد کاه بار ضاوابط غلبا بودن خود و برخی به روابطی نسبت می زن
ای حضااور پررنگاای دارد. یکاای از اعضااای  هااای حرفااه دانشااگاه همچااون دیگاار محیط

 گوید:  باره می فارس در این علمی دانشگاه خلیج هیئت
، ولی همان سال با آزماون 1(، بدون آزمون بودم10شدم )سال  قبولمن سال اولی که دکتری 

نفار  98نفر بودناد، اماا دورۀ ماا  9-8بل ما های ق ه  دانشجوی دکترا گرفتند. یعنی ورودی
هایش باالست. یعنای شدی . دانشگاه لنعتی الفهان در رشتۀ ما قطب ه  هست، ظرفیت

از تهران ه  بیشتر است ولی آن دوره همه جا یکباره ظرفیت را باال بردند. من از همان ساال 
الاًل دعوت باه مصااحبه اولی که فراخوان را شرکت کردم، دیدم که ی  جاهایی مثل تهران 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 

  اولی. شاگرد دلیل به .1
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ها شرو  شد. سال اول فقاط بوشاهر باه جا دالش نشدم. من خوردم به آن دورۀ پی  و از آن
خواستند. یعنی از سال  بود که مصاحبه دادم، ی  نفر می 10مصاحبه دعوت شدم. شهریور 

ود جاا با بوشهر در نظر داشت که رشته مهندسی ...  را بیاورد. یکی از اسااتیدی کاه این 10
یکی از آشنایانش ه  در فراخوان شرکت کرد و ایشان را گرفتند با وجاودی کاه باومی نباود. 
یعنی بورس شد ) آقا بود(؛ ده از لحاظ علمی و ده از لحاظ بومی بودن من اولویت داشت . 

گوی  باالتر بودم، ولی کمتر نبودم. من از نظر شرایط علمی از او کمتر نبودم ) باخنده(. نمی
کردم و بعد نشد. من در من آن موقع خیلی سطه خودم را باالتر از بوشهر ارزیابی می راستش

شدم. دوران دکتری ه  شاگرد اول بودم. برام کمی سخت بود که من که به بوشهر ه  راضی 
 (.9911تیر  99فارس،  )استادیار دانشگاه خلیج« ها من را بورس نکردند این

گویاد کاه تاازه فاارس از زماانی مای انشگاه خلیجیکی دیگر از اعضای هیئت علمی د
فارس با مدر  فوق لیسانس در  کارشناسی ارشدش را گرفته بود و در آن زمان دانشگاه خلیج

گوید که  گرفت، او نیز از مواجهه خود با تبعیضی می های موردنیازش هیئت علمی میرشته
ای جاذ  ناه بار مبناای شاود. از نگااه او معیارها باعث ردشدن وی و پذیرش دیگاری می

 شایستگی که بر مبنای پارتی و آشنایی استوار بوده است: 
من شش ماه در این پژوهشکده کار کردم. به لورت شرکتی مرا گرفته بودند و حقوق من 

عنوان هیئت علمی نگرفتند. سال بعد ی  پساری از ...   ها یکی بود ولی مرا بهبا خدماتی
ساال باورس گرفات و رفات  8اش کردند. و بعاد از ت علمیآمده بود او را گرفتند و هیئ

خارج. یعنی کسی که بومی نباود، سای ویاش معلاوم نباود دیسات، در ...  تخصصای 
 (. 9911تیر  98فارس،  نداشت را گرفتند ولی مرا نگرفتند )استادیار دانشگاه خلیج

 هااای جااذ  ان از تجربیااات خااود از شاارکت در فراخوانپژوهشااگر–برخاای از اسااتاد
اولویات را دارد.  9گویند. معمواًل در هر فراخوان جذ  هر داوطلاب امکاان انتخاا   می

کادمیا  و در  کنندگان از برخی جلساات نشاانروایت شرکت دهنده  وجاود معیارهاای فراآ
اند  شاده مواردی جلسات فرمالیته است. به این معنی که افراد مورد نظر پیش از این انتخا 

 شود.  مسیر اداری، این جلسات برگزار میکردن  و تنها برای طی
ان دانشگاه تهران که کارنامۀ علمی درخشاانی دارد، پژوهشگر برای مثال، یکی از استادا

دو اولویت دیگر را ه  در فراخوان جذ  انتخا  کرده ، گوید که عالوه بر دانشگاه تهران می
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لمای در گازینش افاراد در دهندۀ برخای معیارهاای غیرع بود. روایت او از این ماجرا نشاان
اش در  های علمای اسات. او برخوردهاای گاروه فعلای مراحل اولیۀ جذ  یعنی مصااحبه

های  کند، اما در مورد یکی دیگر از دانشگاهای و منصفانه ارزیابی می استخدام خود را حرفه
 گوید: اش برای استخدام، دنین می انتخابی

جاا های  آشانایی  کاه مان در این یش رفت. با اینمن  به خوبی پ فرایندجا خوشبختانه ا این
گراندی کاه دارم در  کردم با توجه به ب  جا در فراخوان شرکت کردم. فکر می نداشت . من سه

شاناختند. در دانشاگاه دوم ها  مان  دانشگاه اول شانس بیشتری دارم. همه استادها مارا می
ان باود، ولای در هماان مصااحبۀ کردم تهر جا بود. تنها جایی که بهش فکر نمی لیسانس  آن

تر برخورد کردند. در مقابال، در دانشاگاه اول، کاه ای اولیه دانشگاه تهران با من خیلی حرفه
اش الاًل خو  نبود. دو  من دانشجوی خودشان بودم، جزو بهترین شاگردها بودم، مصاحبه

از مان سااالی  تا از استادها با من باه نماینادگی از بقیاه اساتادان مصااحبه کردناد. الاالً 
نپرسیدند. به من گفتند که تخصد شما فعاًل باالتر از سطه دانشکدۀ ماست، ما شما را رد 

هاا تماایلی باه  برداشت او این است که مصاحبه لرفًا لاوری باوده اسات و آنکنی .  می
 (.  9911شهریور  94)استادیار دانشگاه تهران،  اند جذ  وی نداشته

ای، امکان  یز روایت خود را از وجود برخی معیارهای غیرحرفهدیگری ن پژوهشگر استادا
ها توسط ی  گروه اقلیت و اجبااری باودن آن بارای اکثریات و نیاز  نامه دورزدن برخی آیین

گوید. او که دانشجوی درخشاانی باوده اسات و در لوری بودن برخی جلسات جذ  می
اول دوره  خود باوده، دربااره  تمام مراحل تحصیلی خود در دانشگاه لنعتی شریف، شاگرد 

گذارناد، اماا هماه  ها برای جذ  افراد قیاد می گوید که در برخی دانشگاه هایی می نامه آیین
 مجبور نیستند از این قیدها پیروی کنند: 

برای جذ ، دانشگاه ... حتمًا این قید را داشت که متقاضی باید دو سال تجربه  خارج از 
های خارج گذرانده باشد. گرداه را در دانشگاه تحصیلشاز کشور داشته باشد. یا بخشی 

هاا متفااوت اسات.  اند. ظااهرًا قاوانین بارای آنهایی هستند که این دوره را نگذرانده آدم
دا  در خارج از  قوانینی که برای عموم جامعه وجود دارد این است که دو سال دوره  پست

را در خاارج از کشاور گذراناده  کشور گذرانده باشی یا دو ساال از تحصایالت خاودت
ام طوری نبود که بتوان  بروم. دون در دوره   باشی، که من نداشت . من الاًل شرایط زندگی
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توانست  باا بچاه  کودا   سالش بود که من دفا  کردم. نمی 8دار شدم. پسرم  دکتری بچه
 (.9911شهریور  97بروم )استادیار دانشگاه تهران، 

هاای برخای از  تاوان از خاالل روایت فرایناد جاذ  را می مسئلۀ مهندسای معکاوس در
ان دریافت. یکی از استادیاران دانشاگاه تهاران کاه پسات دکتارایش را نیاز از پژوهشگر استادا

 دا  برای جذ  اقدام کرده است:  گوید از همان زمان پست دانشگاه شریف گرفته است، می
قدام کرده بودم بارای جاذ . یکای ا 19زمان از داک  درست شد، من ه  که پست 18سال 

ای  رفت  مصاحبه. بسیار بسیار برخوردها بد بود. باه  دو جا هی  جوابی نیامد. در ادانشکده
خواهند مصاحبه کنند لرف مصاحبه کردن وگرنه کاندیدشون  طور رسید که می نظر من این

فتناد تاو دارا هماه سری اهانت. به من گ آمد و به همراه ی  جوری به نظر می را داشتند. این
ای. برخوردهاای ای. دارا هماه را باا یا  نفار کاار کاردهمقاطع تحصیلت را شریف بوده

آمیز حتی به استاد من کردند. گفتند که فالنای یا  پیلاه دور خاودش تنیاده. گفتناد  اهانت
تان خیلی مطر  نیست. دانشگاه دوم خباری نشاد. تاوی ساامانه وزارت علاوم نگااه شاخه

که من الاًل دعوت به مصاحبه نشاده  شته که دعوت به مصاحبه شد. درحالیکردم، دیدم نو
بودم. بعد از ی  مدتی زد که نتیجه منفی است. گفات  خادایا مان الااًل مصااحبه نشادم. 

های مردمای. مشکو  شدم. مادر همسرم کارمند ... است. ی  قسمتی دارد به نام شکایت
جاا باود لاحبت کاردم.  با ی  خانمی کاه آنخواه  اقدام کن . رفت   من بهشون گفت  می

ها کن  که شکایت کنید. به خاطر این که برخی دانشگاه گفت من الاًل به شما پیشنهاد نمی
دهناد کاه روال های فرمالیتاه انجاام مای سری مصاحبه مورد خودشان را در نظر دارند، ی 

توانی  پیادا کنای  کاه  ها نمیدیز غیرقانونی در پرونده  این قانونی را طی کرده باشند. ما هی 
شکایت شما بررسی شود. حتی ممکن است به شما زنگی زده باشند، جوا  ناداده باشاید. 

اند ولی غایاب یا به طریقی در مدارکشان ذکر کرده باشند که شما را به مصاحبه دعوت کرده
 (.  کردن لوری ه  به خودشان نداده باشند )همان اید. یعنی حتی زحمت مصاحبهبوده

ای که بعدًا جذ  شده است را منصافانه و  او ه  در مجمو  روند مصاحبه در دانشکده
سااله داشاته و در  9کند، او که در زمان مصاحبه جاذ  یا  کاود   ای تولیف می حرفه

 گوید:  انتظار کود  دیگری بوده است، می
نگ زدند و گفتند جا به من ز مرداد دانشکده این 80ی  هفته مانده بود به زایمان ، حدود 

خواستند کلیات  ترین مصاحبه را داشت. مینظر من معقول جا به بروم برای مصاحبه. این
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ات بگو، از خودت بگاو و هماین.  نامه آدم را ببینند. ببینند که آدم بیان دارد. گفتند از پایان
رحلۀ اول هام را نکشیده بودم. زنگ زدند گفتند شما م ی  هفته بعد از زایمان ، هنوز بخیه

هام را  جا مصاحبه، بعدش رفت  بخیاه قبول شدید. مرحله  دوم بیا مصاحبه. من اومدم این
خواهی  که شما برای ما تدریس کنیاد.  کشیدم. مرحلۀ دوم به من زنگ زدند گفتند ما می

تارین  ی  مبحث آماده کن. فالن مبحث را آماده کن، بیا تدریس کن. به نظرم این منطقی
 شد بکنی )همان(. می کاری بود که

 تبعیضجنسیتی.4-5

های  حرفۀ دانشگاهی، انتصا  در سمت»ای با عنوان  در مقاله 1مای  هیلگمان و جنیفر نیگل
تارین  باه مه « های آلماانی استادی و پذیرش قانون مربوط به براباری دو جانس در دانشاگاه

اناد. یکای از  ساتادی پرداختهان باه پسات اپژوهشاگردهنده و نیز موانع دستیابی  عوامل یاری
اند، متعلق نبودن به  عنوان مانع در دستیابی به پست استادی ذکر کرده  عواملی که استادان زن به

پساران »رساد. شابکۀ  نظر می عنوان ی  نقد در جهان علمای باه است که به 2«برتر»جنس 
ست و بار اسااس های دورهمی مردانه ا که الطالحی انگلیسی برای اشاره به شبکه 3«قدیمی

اند، به عوامل محدودکنندۀ امکان دستیابی به  هرگز از بین نرفته پژوهشگرنتایج پژوهش این دو 
 ( 944، 8096شود )هیلگمان و نیگل،  ویژه برای زنان افزوده می سمت استادی به

هاایی از  اناد، روایت انی که در این پژوهش نیز مشاارکت کردهپژوهشگر برخی از استادا
هاایی از  با تبعیض جنسیتی در فرایند جذ  در خاطر دارند. برخای از آناان روایتمواجهه 

های  از شاائبهرسد هایشان دارند که به نظر می جلسات جذ  اعضای هیئت علمی در گروه
تبعیض جنسیتی رها نیسات. یکای از زناان عضاو هیئات علمای دانشاکده فنای دانشاگاه 

 گوید: فارس در این مورد می خلیج
کان  ایان تبعایض اسات. حتای در باید خاودم را ثابات کان ؛ ولای فکار مای زهناومن 

های  شود. من در مصاحبهزنند، این تبعیض احساس میهایی که برای جذ  می فراخوان
کن . ی  بار در فراخوان جذ ، دو نفر برای مصاحبه آمده بودند، یا    جذ  شرکت می

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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ولی آقاا را انتخاا  کردناد. گفتناد کاه  خان  و ی  آقا. به نظر من خان  خیلی بهتر بود،
خان  اعتماد به نفسش زیادی بود. من احساس کردم که خان  خیلی بهتر بود ولی گفتناد 

 (.9911تیر  99فارس،  آقا خیلی خو  است )استادیار دانشگاه خلیج

حکایات از « نفس زیادی داشتن اعتماد به»این انتقاد از خان  متقاضی جذ  با عبارت 
رود؛ یعنای در ای دارد که در مواجهه با متقاضیان زن و مرد به کار مایگانه دهای دواستاندار

شود و برای مردان مثبت. در اینجا از نفس برای زنان منفی ارزیابی می جایی داشتن اعتمادبه
مادرن »آباادی  رود که به تعبیر افسانه نج  انتظار می« استادی دانشگاه»زنان حتی در حرفۀ 

 . 1باشند «اما فروتن
گیاران تصامی «مردسااالر»فاارس درباارۀ نگااه  یکی دیگر از استادیاران دانشگاه خلیج

گوید، در هنگام جذ  نه باه شایساتگی فارد  دانشگاه با اشاره به برخی جلسات جذ  می
 گوید:  های جذ  می شود. او با شاره به یکی از مصاحبه بلکه به جنسیت او نگاه می

جنوبی داشت. بورس دولت کره ه  بود. بعد اینجا که آمد، اشکش  دکتری از کره   نفری  
گفت مشکل من این نیست که به من بگویناد ماا الااًل رشاته تاو را نمای در آمد. او می

گویند درا شما این رشته را خواندید؟ این باه داه خواهی  یا الزم نداری ؛ ولی به من می
نده بود عالی بود و خیلی باه درد اینجاا خورد؟ در حالی که درسی که او خوا درد شما می

جا جذ  شاد.  خورد. بیچاره اینجا کلی گریه کرد. رفت علوم پزشکی ی  مدت و آنمی
توانساتند ازدواج کنناد و  هایی که می اند. سال ها درس خوانده بعد رفت دابهار. این بچه

جای ایان کاه باه ایان نکاات توجاه کنناد،  اند برای تحصیل. باه دار شوند را گذاشته بچه
هاا پاس از  شان این است کاه این کنند. یکی از دالیل میها را جذ  ن وقت این خان  هی 

آورند. حاال بحث یا  ساال مرخصای زایماان اسات.  روند و یا فردا بچه می ازدواج می
گیرند. دون درسی که ارائه کاردی، اگار  خیلی از همکاران ما این مرخصی زایمان را نمی

یان ساخت اسات. در ی  ترم رهایش کنی، ترم بعدش باید واحد جدیاد ارائاه دهای و ا
هایی که خیلی بهتر از رقیبان مردشان هستند نیز به خاطر نگااه مارد ها حتی زن مصاحبه

شاود روی گویند نمای شوند. می ها هستند، جذ  نمی محور کسانی که در این مصاحبه
 (.9911تیر  98فارس،  کنند )استادیار دانشگاه خلیجها حسا  کرد. ازدواج میاین

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 

 حکومات اول دهاه   دو در ایاران جامعاه در زنان اجتماعی حضور به نسبت پهلوی رضاشاه نگاه به آبادی نج  افسانه اشاره این .1
   است. پهلوی
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ان زن دانشگاه تهران، به نظار پژوهشگر های انجام شده با استادا بر مصاحبهالبته با تکیه 
ترییر است و کسانی که در پژوهش مشارکت داشتند کمتار  رسد که این نو  روندها روبه می

رساد اگار در  نظر می از دشواری جذ  به دلیل جنسیتشان حرفی به میان آوردند. هردند به
ها و کردارهاای ساوگیرانه جنسایتی  ارس بوشاهر، گفتاهفا دانشگاهی مانناد دانشاگاه خلیج

تاری در دانشاگاه تهاران باه خاود ها و کردارهاا، اشاکال ضامنی آشکارتر است، این گفتاه
 گوید:  گیرند. یکی از استادان دانشکده معماری دانشگاه تهران در این مورد می می

د، ساال بعاد گویناخواهاد جاذ  شاود، مای بین  که وقتی که یا  زن جاوانی میمن می
خواهد باردار شود. ممکن است نیاید. ممکن است دو سال بعد بخواهد باز باردار شاود  می

این خان  را نداری . فکرهای نادرستی نیسات؛ داون  سالطوری ما دو  و باز نیاید. یعنی این
بینند. البته بگوی  در گاروه ماا لاحبت  اشان را می ها ه  دارند مسیر پیشرفت مجموعه این
اش  گویناد ایان توانااییشود ولی خانمی به این دالیال رد نشاده اسات. مای دیزها می این

دار شده اماا از مرخصای زایماانش اساتفاده  خو  است. ما همکاری داشتی  که بچه خیلی
داد. او در کار پژوهشی خیلای  آمد و کارهایش را انجام می ای ی  روز می نکرده است. هفته

شود؛ ولی واقعاًا باه  ات کرده است. در این زمینه لحبت میقوی است. یعنی خودش را اثب
سال  96-97التدریس بودم تا االن شاید  شود. من از زمانی که حق بودن رد نمی این دلیل زن

هاای زن دقادر خاو  کاار بیند کاه هیئات علمای بین . طرف می ها را میگذشته. نگرش
باید توی خانه باشند همه از بین برود  هاکنند. این موضو  باعث شده تا ذهنیتی که خان  می

 (.  9911شهریور  91دانشکده معماری،  پژوهشگر–)مصاحبه با استاد 

یعنای ساال تأسایس گاروه  9991وی که اولین رئیس دانشکده معمااری، کاه از ساال 
های  معماری دانشکدۀ هنرهای زیبا رئیس دانشکده است، درباره  جذ  بهتر زناان در ساال

 گوید:  معماری میاخیر در رشته 
اند. ماا در دناد ساال  ها پذیرفته شاده که خان  هست ای  من خوشبختانه در ی  دانشکده

ای  خان  بوده است. دون آقایان شرایط جذ  را از نظر مقاله  اخیر، هرده که جذ  کرده
 98-90نفر هستی  و فکار کان   96اند. ما  آورد، نداشته و کتا  و دیزهایی که امتیاز می

های اخیر بیشتر جذ  شده ها در سالمان خان  هستی . قباْل دو تا خان  بودند. خان نفر
کنند و ساپس جاذ  هیئات   اند. تعدادشان در دکتراها بیشتر است. بعد  پژوهش ه  می

 شوند )همان(.علمی می
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دهند، کنشگران آماوزش عاالی بار  خود نشان می  گونه که هیلگمان و نیکل در مقاله همان
از ساوی همااالن در اجتماا   1شناسی کااراییمعنای به رسمیت ساالرانه، به د شایستهعملکر

کید می های علمای را تأییاد  نتایج  برخی پژوهش 8099کنند. گزارش جنسیت سال  علمی تأ
تاأثیر  است که زنان را تحت 2«دلیل تنزلی»بودن هنوز ه   دهد واقعیت زن کند که نشان می می

ای اسات کاه باه شاکل ناآگاهاناه موجاب بارانگیختن اشاکلی از   دهدهد. این پدیا قرار می
ترتیب، این نتایج نوعی گزینش مبتنی بار جانس را  این شود. به زده می های جنسیت داوری پیش

 (.944، 8096کند )هیلگمان و نیکل،  برای دستیابی به سمت استادی اثبات می  در رقابت
هایمردانه/طرددیگریوجودالبی.4-6

ای زنان که در ادبیاات پژوهشای ایان حاوزه بار آن  ی از موانع استخدام و پیشرفت حرفهیک
کید شده است، وجود البی های دوساتانه  مرداناه در جهاان دانشاگاهی اسات.  ها و گروهتأ

هاای  های عملکارد خااص دانشاگاه کاه باعاث ایجااد نابرابری برخی از محققان بر شایوه
کید دارند. آن جنسیتی می ها را لرفًا ی  تبعیض مساتقی  و آشاکار  ها علت نابرابری شود تأ

، باه نقال از باربیاه و 8004بینناد )موسایلین و پیاژر،  خصوص در موقاع اساتخدام نمی به
کید می48، 8096، 3فوزولیه کنند که مشاابه کلاوپ پساران  (؛ بلکه بر مدیریت دانشگاه تأ

 (.48، به نقل از همان، 8000، 4)بین و کامینگز قدیمی است
شوندگان این پژوهش نیز از وجود نوعی البی یا گاروه دوساتی مرداناه در  اکثر مصاحبه

های مردانه را در اخاذ تصامیمات و  گفتند. برخی نقش این گروه هایشان سخن می دانشکده
کردند و برخی ایان نقاش را دنادان پررناگ  وفتق امور دانشکده بسیار مه  ارزیابی می رتق
گفت که او را متعلق باه  ز اساتید زن  دانشگاه تهران از گروهی سخن میدانستند. یکی ا نمی

کارگیری ابزارهای غیراخالقی، تمام تالشش را برای حذف او به  دانسته و با به گروه رقیب می
های دانشکده هرکاری کند که یکی از گروهای را روایت می کار بسته است. او جریان پیچیده

د تاا او وارد نشاود؛ اماا او باا تاالش بسایار و اساتفاده از شابکه و توانست انجام داده بو می
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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ها را خنثی کناد و باه گاروه برگاردد )اساتادیار  شناخت، توانست این تالش هایی که می آدم
 (.9911شهریور  6دانشگاه تهران، 

گزینشعمومی.4-7

می اسات ان در زمان جذ ، وجود گزینش عموپژوهشگر – های برخی استاد یکی از نگرانی
ای است و با  ای ندارد. این امر سلیقه ها معیار مشخد و تدوین شده که به گفتة برخی از آن

اند کاه  ان گفتهپژوهشگر –کند. برخی از استاد  ترییر مدیران، رویکرد به گزینش نیز ترییر می
ال رود، مسائل گزینش عمومی نیز به احتم می  وقتی پرونده  جذ ، نرم و آسان در گروه پیش

هایی با ورود کسی به گروه باشد، ممکن است  رود؛ اما وقتی مخالفت تر پیش می زیاد آسان
هایی که موردتوجه گزینش عماومی اسات اساتفاده کنناد و راه را  های مخالف از اهرم گروه

باارای ورود فاارد دشااوار کاارده  یااا در نهایاات ببندنااد. یکاای از اسااتادیاران عضااو یکاای از 
گوید که همه تاالش خاود را بارای  اه تهران از وجود گروهی سخن میهای دانشگ  دانشکده

برای مخالفت باا او اند. این گروه عالوه بر اقداماتی  جلوگیری از ورود او به گروه انجام داده
پرداخت، تالش کرد تا لالحیت عماومی او  های علمی وی می در گروهی که به لالحیت

 (.9911شهریور  6 گاه تهران،را نیز مخدوش جلوه دهد )استادیار دانش
کند در زمان مصاحبه علمی برای جاذ ، گاروه  دیگری نیز که فکر می پژوهشگر استادا

کناد کاه بخشای از آن باه زنادگی  هایی لحبت می موردنظر موافق جذ  او نبوده، از بهانه
 پاذیرش او از ها بارای عدم تراشای  گردد. یکی از بهانه شخصی او و تحصیل در غر  بازمی

طرف گروه این بوده است  که ابه نظر گروه  او در گزینش عمومی پذیرفته نخواهد شد؛ باه 
 ها او را به هیئت جذ  دانشگاه معرفی نخواهند کرد:  همین دلیل، آن

خو  است. من سطح  خیلای بااالتر  خیلی کارتالاًل پرونده من را جلو نبردند. گفتند تو 
های تاپ داشت . دیزی که استادهای دیگار له در ژورنالاز استادهای دیگر بود. دهار تا مقا

دالیل دیگری ما الاًل پروندۀ شاما را  گویند که به سادگی می دیدند؛ اما بهدر خوا  ه  نمی
 (.9911شهریور  94فرستی  )استادیار دانشگاه تهران، به دانشگاه نمی

ن گفت هنگامی کاه فارد حامیاانی ان، شاید بتواپژوهشگر –با تکیه بر مصاحبه با برخی از استاد 
رود؛ در غیار ایان  مای  تر پایش های عماومی نیاز آساان در گروه و دانشکده دارد، پروندۀ لالحیت
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خواندن زنان در خارج از کشور، دگونگی پوشش و نیز سب  زنادگی  لورت، مسائلی مانند درس
 ها را فراه  کند.  رد و طرد آنپذیری وارد عمل شده و موجبات  مثابه  نقاط ضربه تواند به ها، می آن

 
 گروموانعجذب.عواملتسهیل5

رساان و نیاز مواناع دساتیابی  ترین عوامل یاری ای به مه  مای  هیلگمان و جنیفر نیگل در مقاله
تارین عامال  اناد. بار اسااس نتاایج پاژوهش آنهاا، مه  ان به پسات اساتادی پرداختهپژوهشگر

ای( مانند ارتباط با دیگر دانشامندان اسات.  کۀ ارتباطی )حرفهرسان برای زنان و مردان، شب یاری
ان را به اجتماا  علمای معرفای و پیشانهادهای شارلی پژوهشگرتواند  ای می داشتن دنین شبکه

قدر اساسای  رسان دیگر نیز تقریبًا همین موجود را به آنها معرفی کند. برای استادان دو عامل یاری
و دوم، حمایت استاد راهنمای رساله. این مجموعاه عوامال باه رسد: نخست، مشاوره  به نظر می

های حماایتی  دهاد کاه از شابکه شادن بیشاتری در نظار دیگار اساتادانی میها امکان دیادهآن
توانند از زنان توانمند و مستعد برای دستیابی به سمت استادی، حمایات کنناد.  برخوردارند و می

عاالی، طباق اظهاارات زناان، داشاتن روحیاه  عامل سوم برای تصاحب ی  حرفاه در آماوزش 
تر هستند. ماردان،  که در نظر استادان مرد، عوامل دیگری مه  خالقانه و متعهدانه است، درحالی

همانند داشتن یا  سنجش از قبیل آثار منتشرشده یا تجار  غیردانشگاهی، های قابل لالحیت
دانناد.  کنناده می را تعیین و یا داناش تخصصای 1بودن در ی  حوزه  تخصد خو  اکارشناس

گذاری بیشتر زنان در زندگی خاانوادگی و اجتمااعی  رسان دیگر ازنظر مردان، سرمایه  عامل یاری
است. از نظر زنان، حمایت همسر و کیفیت فضاای خاانوادگی و خصولای، دهاارمین عامال 

تی در میان که  این عامل در نظر مردان ح اساسی برای رسیدن به سمت استادی است، ادرحالی
(. نازد اساتادان 941، 8096عامل مه  آورده نشده است )مای  هیلگمان و جنیفار نیگال،  90

اناد.  شاان باا آن مواجهای ترین مانعی است کاه در دوران حرفاه ای مه  مرد، نداشتن شبکۀ حرفه
، نباود دومین مانعی که ازسوی زنان بیشتر بر آن تأکید شده و نزد ماردان در رتباه ساوم قارار دارد

هاای ضاعیف اسات. در آلماان،  و استادان راهنماا و نیاز راهنمایی 2ها حمایت از جانب باالیی
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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عنوان ماادران و پادران  دانشجوی دکتری بسیار به استاد راهنما وابسته است؛ از استادان راهنما باه
 (. احتمااالً 944، به نقال از هماان، ص8099، 2شود )کاهلرت نام برده می 1دانشجویان دکتری

رسد که در نظار  کننده در موفقیت است. سرانجام، به نظر می حمایت استادان راهنما عامل تعیین
ندادن و نداشتن توانایی بارای کاارکردن زیار گرا بودن، خود را نشان هایی ازقبیل درون زنان ویژگی

دی تحات آوردن سمت استا دست ها را برای به تواند شانس آن فشار اکاری در محیط کار  نیز می
  .(944، 8096)همان، تأثیر قرار دهد

اکثر زنانی که در پژوهش ما مشارکت داشتند، مسیر تحصیلی خاود را روشان و درخشاان 
سازی هنجارهای برتاری های اخیر با نوعی یکسان رسد در سال کردند. به نظر می تولیف می

دود موجاود، داشاتن های محا ای  و در بازار رقابت برای رسایدن باه پسات دانشگاهی مواجه
گونه که در لفحات پیشین دیدی ، گااه از  کننده است. هردند همان کارنامه علمی برتر، تعیین

های  ها مصاحبه شده است، این فراینادها عااری از شاائبه نظر کسانی که در این پژوهش با آن
جاذ  علمای  های استادان در فرایند نامه تبعیض و طرد نیستند. حمایت استاد راهنما و تولیه

های ایان پاژوهش و نیاز مشااهدات نگارناده در  گرده مه  هستند، اما بنا بر نتایج مصااحبه
میدان دانشگاهی ایران و مقایسة آن با میدان دانشگاهی کشوری مانند فرانسه، حمایات اساتاد 

رسد،  نظر می کنندگی حمایت استاد راهنما در فرانسه را ندارد. به راهنمای رساله در ایران تعیین
هایش بسیار  شناخت اعضای گروهی که قرار است پروندۀ فرد را بررسی کنند، از فرد و توانایی

شاوندگان  کننده است و  به گفتۀ برخی از مصاحبهمه  است.  داشتن مقاالت منتشرشده تعیین
ی در بررسی پرونده  های متقاضیان جذ  بر نگاه کیفی غلبه دارد.  نگاه کم 

حاال، آنچاه  گویند. با این دگان ما از دشواری فرایند جذ  سخن میشون بیشتر مصاحبه
گر این فرایند باشد، کارنامۀ علمی درخشان اسات. یکای از اساتادیاران  تواند تسهیل که می

 گوید:  دانشگاه تهران در این مورد می
آی، مقالاه علمای پژوهشای و  اس سختی هست. برای ما  داشاتن مقالاه آی فرایندفرایند، 

توانید با احراز این شرایط، امکان  شیابی خو  دانشجویان از شرایط الزم بود. شما میارز
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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نامه یکای از  جای دنیا نیاز به سفارش استاد داریاد. تولایه آن را تسهیل کنید؛ اما در همه
نامه را  کردی  و من ه  از استاد راهنما و مشاورم این تولیهشرایطی بود که باید فراه  می

کننده باوده اسات.  ها تعیین م. احساس  این است که بیشتر مقاالت و کیفیت آنگرفته بود
جا ه  جازو یکای دو تاا  دون عالوه بر اینجا  من ادانشکدۀ دیگری نیز  اقدام کردم و آن

شده بودم. شاید دو عامل مه  باشد: یکی کیفیت کاری که شما داریاد و  داوطلب پذیرفته
هاا باودم و  سال دانشاجوی آن ز شما دارند. من هفتیکی ه  شناخت نسبی که اساتید ا

کن  بیشاترین ی  شناخت نسبی، ه  از شخصیت و ه  از کار علمی من دارند. فکر می
 99دیزی که نظر مثبت آن ها را جلب کرد، این دو عامل بود )استادیار دانشاگاه تهاران، 

 (.9911شهریور 

کیاد میگری که برخی از زناان ایان پا از جمله عوامل تسهیل کردناد،  ژوهش، بار آن تأ
جویی و تالش برای به دست آوردن دیزی است که خواهان آن هستند.  داشتن روحیۀ مبارزه

التحصیل دانشگاه کلگری اسات،  یکی از استادیاران دانشکده ای در دانشگاه تهران که فارغ
 گوید:  در این مورد می

که  سوپروایزرم خیلی تشویق  می های بزرگ  در طول تحصیل این بودیکی دیگر از شانس
لیساانس را باه مان داد. قسامتی از  ها سخنرانی کن . پیشنهاد درس فوقکرد که در کنفرانس

ها تجربه است . فقط این است کاه آدم نبایاد درس خودش را به من داد تا تدریس کن . این
ه، سوپروایزرم به جا بزند و شخصیتًا ه  این را در خودم داشت . جنگجو بودم. در ی  مرحل

آوری. هر وقات  من گفت که تو خیلی پوستت کلفت است.  تو داری ادای سوپرهیرو در می
خواه  به تو فشار جسمی بیاد. من بارای ایان راه جنگیادم؛ بهت فشار آمد به من بگو؛ نمی

های  در اینجا با توجاه باه  ولی جنگ تاام با عشق. جنگی که با عالقه بود. بعد ه  مصاحبه
هایشان دارناد  لیست آمیز بود. یکی از دیزهایی که در د  ای که قباًل داشت  موفقیتجربهت

ات ها  خاو  باشاد کردن و اعتماد به نفس این است که عالوه بر بار علمی، نحوه لحبت
 (.9911شهریور  1)استادیار دانشگاه تهران، 

ده در جهاان دانشاگاهی، ان و نیز مشاهدات نگارنپژوهشگر –با تکیه بر مصاحبه با استاد
های جااا افتاااده، دشااوارتر از  های بااا ساانت رسااد فراینااد جااذ  در دانشااکده بااه نظاار می

بادیلی در اختیاار اولاین های بای های نوپا، فرلت ویژه دانشکده های نوپاست. به دانشکده
و  کنناده های مأیوس فشار، بدون رقابت ای ک  دهند تا در زمینه التحصیالن خود قرار می فارغ
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اناد، باه  با حمایت استادانی که در طول تحصیل، روند رشد و شکوفایی آنان را رلاد کرده
کسوت همکاری با استادان سابق خود برگزیده شوند. هردند بازگشت باه دانشاکده ساابق 

زناد کاه در اینجاا مجاال  هایی را برای زنان جوان رق  می خود در کسوت همکار، دشواری
ها نیست. پرداختن به آن


جدیدپژوهشگروجودمقاومتدرمقابلاستادـ.6

ها را در دانشکدۀ  گویند که روند جذ  آن ان از فرایندی سخن میپژوهشگر برخی از استادا
ای در دانشگاه تهران باه فراینادی   موردنظر دشوار ساخته است. یکی از استادیاران دانشکده

های فرایند جذ ،  نظر او  یکی از دشواری دهد. به می 6نمره، نمرۀ  90که از سر گذرانده از 
 بودن آن است:  طوالنی

اوکی اولیاه را گارفت  تاا  19طول کشید. سال  17تا  19افرایند جذ   برای من از سال  
حکم  خورد. دو سال طول کشید. گزینش پس از آن اسات. جدیادًا در دانشاگاه تهاران 

شود. دانشگاه  مراحل گزینش آغاز می، بعد زنند می)یکی دو سال است( که حک  اولیه را 
سالی که  دادند. ولی همانآمد و بعد به فرد حک  میطور بود که گزینش می تهران قباًل این

من آمدم قانون عوض شد و منطقی است. اگر کسی مشکل داشته باشد، بعاد از آن قطاع 
در  کنند. برای ما  این شکل باود. مراحال جاذ  ساه مرحلاه دارد: جاذ همکاری می

 «. دانشکده که اللش ه  این است؛ جذ  در دانشگاه و بعد ه  وزارت علوم

ها در برابار خاودش درون دانشاکده  بودن مراحل جذ  را به برخی مقاومت او طوالنی
 دهد:  نسبت می

ایان تواناایی را داشاته باشاید کاه  بایادشاوید  وقتی که شما جدید وارد ی  مجموعه می
جا دیاادم. تجربااۀ همساارم در دانشااگاه  ایاان را در همااه خودتااان را اثبااات کنیااد. ماان

گونه بود. خیلی عجیب است وقتی که ی  نفر تاازه وارد گروهای  مدرس ه  همین تربیت
شود، نوعی مقاومت در مقابل او هست. مقاومت از جاناب همکااران و کساانی کاه  می

ساه تاا گاروه طاور شاده. دو  دان  دارا دانشاگاه این گیرندگان اللی هستند. نمی تصمی 
ات را باا فاالن اساتاد کند که اگر شما پایان ناماهشود و هر کسی احساس می تشکیل می

زنناد کاه الااًل در  های خیلی منفی می ای در گروه آن استاد. بردسبای، پس رفتهگرفته
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گیرنادگان در مقابال مان  شأن و شخصیت ی  استاد دانشگاه نیست. بعضای از تصامی 
فًا به این دلیل بود که ی  استادی شما را تولیه کرده. شاید پروساۀ مقاومت داشتند و لر

کشید )مصااحبه باا  جای دو سال، ی  سال طول می جذ  من اگر این مقاومت نبود،  به
 (.9911شهریور  99استادیار دانشگاه تهران، 


گیریبحثونتیجه.8

هاای ایان  کاه در روایتهایی  دهاد باا وجاود دشاواریهای ما نشان میطور که یافته همان
شدن دکتری خود به ی  پست  ان دیدی ، اکثر آنان توانسته بودند پس از تمامپژوهشگر استادا

ان دانشاگاه پژوهشاگر ویژه استاداا دانشگاهی دست یابند. هر دند کاه برخای از آناان، باه
. در های برتاری اساتخدام شاوند دادند در دانشگاهنور بوشهر، ترجیه می فارس و پیام خلیج

ان بوشهری، آنان خود به این امر معترف بودناد کاه شاهروند شاهری پژوهشگر مورد استادا
هایی بار آناان گشاوده  توسعه اسات، فرلات مانند بوشهربودن که دارای دانشگاهی درحال

های اخیر جذ   است که در شهرهای بزرگ بر همگنان آنان بسته است. اغلب آنان در سال
فارس بوده البته برخی از آنان در دوران دکتری بورس دانشگاه خلیج اند؛ دانشگاه بوشهر شده

شانس بودند که توانستند  اند و این امر فرایند جذ  را بر آنان ساده تر کرده است. آنان خوش
کمی پیش از ورود گستردۀ دارندگان مدر  دکتری به بازار کار، پساتی درخاور در دانشاگاه 

نفر از زنان موردمطالعۀ ما بومی استان بوشهر و  1د بیابند. شهر خود و یا نزدی  به شهر خو
آمیز در جلسات  هایی از برخوردهای تبعیض نفر دیگر ه  شیرازی بودند. اما آنان روایت سه

دنان در قضااوت متقاضایان  جذ  برای متقاضیان داشتند و معتقد بودند که جو  مسلط ه 
های  دان قائال اسات. باا تکیاه بار مصااحبهجذ ، استانداردهایی دوگانه برای زناان و مار

ترییر  رسد که این روندها روبه ان زن دانشگاه تهران، به نظر میپژوهشگر شده با استادا انجام
دلیل جنسیتشان  است و کسانی که در پژوهش ما مشارکت داشتند کمتر از دشواری جذ  به

گاهی همانناد دانشاگاه رساد اگار در دانشا اند. هار دناد باه نظار می حرفی به میان آورده
هاا و  ها و کردارهای سوگیرانه جنسیتی آشکارتر اسات، ایان گفتاه فارس بوشهر، گفته خلیج

گیرند. بایاد اشااره کارد کاه فها   تری در دانشگاه تهران به خود می کردارها، اشکال ضمنی
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های جنسیتی، نیاز به داشاتن حساسایت نسابت باه مساائل جنسایتی دارد؛  برخی سوگیری
معنای نباود آن  ها، الزامًا باه کنندگان به این سوگیری این، اشاره نکردن برخی از مشارکتبنابر

های جنسایتی در  نیست. به همین دلیل، یکی از راهکارهایی که برای اجتناا  از ساوگیری
شااود، تصااویب ابزارهااای قااانونی باارای  های جااذ  و ارتقاااء پیشاانهاد می کمیساایون

(. وجود 1و  4، 8094، 1دهای جذ  و ارتقاء است )هرمانبخشی از شفافیت فراین اطمینان
کادمی  در جلسات جذ ، در مواردی فرمالیته بودن جلسات و انتخا  فارد  معیارهای فراآ

انی پژوهشگر موردنظر پیش از انجام مصاحبه، از مشاهدات و تجربۀ زیستۀ برخی از استادا
ها و تصمیمات و نیز وجود   نامه آییناند. ترییر مداوم  است که در این پژوهش مشارکت کرده

هاا منتساب نیساتند، از  های مردانه و مخالفات باا حضاور کساانی کاه باه ایان البی البی
ان در مصاحبه باا پژوهشگر های ورود به حرفۀ دانشگاهی است که برخی از استادا دشواری

ز ورود باه حرفاۀ اند. برخی به نگرانی از گزینش عمومی در آغاا ها اشاره کرده نگارنده به آن
اند. باه گفتاۀ برخای از آناان، گازینش عماومی، معیاار مشاخد و  دانشگاهی اشاره کرده

کند. آنان  ای است و با ترییر مدیران، رویکرد به گزینش ترییر می ای ندارد، سلیقه شده تدوین
رود، مساائل  مای  که پروندۀ جاذ ، نارم و آساان در گاروه پایش کنند که هنگامی اشاره می

هاایی باا ورود  رود؛ اما وقتای مخالفت تر پیش می ش عمومی نیز به احتمال زیاد آسانگزین
هاای موردتوجاه  هاای مخاالف از اهرم کسی به گروه وجود داشته باشد، ممکن است گروه

گزینش عمومی استفاده کرده و راه را برای ورود فرد دشوارتر کنند و یا در نهایت ببندناد. در 
ان جدید از موانع دیگری بوده اسات کاه در پژوهشگر مقابل استاداآخر، وجود مقاومت در 

 ها اشاره شده است.   ها به آن این مصاحبه
لیست وزارت علوم،  وجود کارنامۀ درخشان علمی، داشتن رزومه  علمی متناسب با د 

های علمی و شناخت گروه علمی، که قرار است فرد در آنجا به کار گرفتاه  حضور در شبکه
کنندگان در ایان  گر فرایناد جاذ  از نگااه مشاارکت هاایش، تساهیل ز فرد و تواناییشود، ا

سار  ناپذیر در موفقیت فارد در پشت پژوهش است. همچنین داشتن روحیۀ پیگیر و خستگی
رساد فرایناد جاذ  در  نظر می کننده اسات. باه های متعدد این فرایند، تعیین گذاشتن خوان

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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های  ویژه دانشکده های نوپاست. به ه، دشوارتر از دانشکدههای جاافتاد های با سنت دانشکده
ای  دهند تا در زمینه التحصیالن خود قرار می بدیلی در اختیار اولین فارغهای بی نوپا فرلت

کننده و با حمایت استادانی که در طول تحصایل، روناد  های مأیوس ک  فشار، بدون رقابت
کسوت همکاری با استادان ساابق خاود برگزیاده  اند، به رشد و شکوفایی آنان را رلد کرده

ان زن پژوهشاگر هایی کاه  استاداا توان در اینجا اشاره کرد که برخای از دشاواری شوند. می
برند، ممکن اسات  های جذ  نام می عنوان دشواری  کننده در این پژوهش از آن به مشارکت

طن مناسبات جنسیتی موجود، میان زنان و مردان مشتر  باشد، اما باید توجه داشت که در ب
ان زن و مرد برای هرکدام سویه و شکلی دیگرگاون پژوهشگر حتی مسائل مشتر  بین استادا

یابد و در مواردی ی  مسئله مشتر  میان آنان در بطن ایان مناسابات بارای زناان ابعااد  می
طورمثال، یکاای از مسااائل برخاای از  گیاارد. بااه تااری بااه خااود می تر و بررنج پیچیااده

انی که در ایران تحصیالت دکتری خود را به پایان رسانده بودند ایان اسات پژوهشگر تادااس
ها، حضاور آناان در مراکاز  که در زمان جذ  یکی از شرایط جذ   در برخی از دانشاکده

 است.   علمی خارج از ایران در بخشی از دوران تحصیل
ن کاار و زنادگی بار عهادۀ باید توجه داشت که در بطن مناسباتی که ایجاد مصالحه میا

زنان است، پیشبرد تحصیل در خارج از ایران برای زناان متأهال و داری کودکاان خردساال 
ها در این بااره کاورجنس هساتند. همچناین یکای از عوامال  نامه بسیار دشوار است و آیین

ر ها دیدی ، حضور د طور که در روایت ی همانپژوهشگر –گر ورود زنان به حرفۀ استاد تسهیل
هایی به  اجتماعات علمی است؛ این در حالی است که حضور در دنین اجتماعات و شبکه

ها مردانه هستند و ورود زنان به آنان دشوار  دالیلی برای زنان دشوارتر است. اغلب این شبکه
گیرناد کاه در  ای شاکل می های مرداناه ها حول دورهمی طورمثال، برخی از شبکه است، به

شاوند. هنجارهاایی کاه در  هایی خارج از دانشگاه برقرار می در مکان ساعات غیر رسمی و
کید می فضای دانشگاه بر تفکی  جنسیتی مکان کنند، عماًل ماانع از ورود  ها و ارتباطات تأ

ای و زنادگی  زنان به این فضاهاست. از سوی دیگر، به دلیل مسئلۀ مصالحه میان کار حرفه
 در این اجتماعات برای زنان دشوارتر است. شخصی، پیدا کردن وقت برای مشارکت 
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کند، مسئلۀ جنسیت تنهاا  ( در پژوهش خود تأکید می8094) 1طورکه برنارد فوزولیه همان
به زنان مربوط نیست بلکه به رابطۀ میان زنان و مردان، زنانه و مردانه، مرباوط اسات. بناابراین 

راباری کامال زن و مارد ااز نظار تواند علیرغ  وجاود ب سازمان دهی و نگرش جنسیت زده می
های پنهاانی در نهااد  ها و لافی تعداد و سه  حضور  در نهاد دانشگاه تدوام یابد. جداسازی

شوند و اثر بخشای نهااد  دانشگاه حضور دارند که موجب از دست رفتن استعدادهای زنان می
های جنسایتی  سیاسات برند. به نظار او دانشگاه  را ادر زمینۀ گسترش برابری  به زیر ساال می

برای تعمیق برابری میان زن و مرد نباید  تنها بر زنان اعمال شوند، بلکه باید سیاستی عمومی و 
دهناد  می  طور که تجربیات موفق در دیگر کشورها نشاان ارتباطی باشند. از سوی دیگر، همان

ت نیازمناد گذاری است؛ زیرا هماۀ ایان اقاداما شرط هرگونه اقدامات اثربخش، سیاست پیش
 مدت به انجام رسند )همان(. هزینۀ مالی و انسانی است و باید در طوالنی

 
راهبردهاییبرایبهبود.9

ها مصاحبه شد، اذعاان دارناد کاه نظاام  انی که در این پژوهش با آنپژوهشگر اغلب استادا
اال تر باشاد، زیار سا دانشگاهی جدا از جامعه نیست و هرده قوانین نظام پدرساالری قوی

تر است. بنابراین، تالش برای زدودن  کردن تأثیرشان بر نظام دانشگاهی نیز سخت بردن و ک 
تواند به گسترش عدالت در نظام دانشگاهی یاری رساند. در  عدالتی در جامعه، خود می بی

انجام شده است که   دو دهۀ اخیر در برخی کشورها اقداماتی برای پیشبرد برابری در دانشگاه
طور مثاال، باه  تر کناد. باه تواند شرایط را برای زنان دانشگاهی ما نیز آسان ها می به آنتوجه 

، اقدامات برابری در دهاۀ اخیار در ماواردی مانناد 2ان فرانسویپژوهشگر گفتۀ برخی استادا
جذ  به گسترش استخدام زنان کم  کرده است و اساتادیاران زن و مارد باه شاکل برابار 

گیرناد  هاا شاکل می ای اسات کاه نابرابری روناد پیشارفت حرفاهشوند، اماا در  جذ  می
کید هماۀ ایان  ( . بنابراین، آن9914)الررزاده، کشاورز،  ان پژوهشاگرده ترییر آن مورد تأ

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 

 تاالش فرانساوی، پژوهشگران استادا از برخی با مصاحبه با است، شده نوشته الررزاده عطیه و نگارنده توسط که ای مقاله در .2
  شود. پرداخته فرانسه در دانشگاهی زنان ای حرفه زندگی های دالش از برخی به شده
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ساازد و پاس از آن  است، مبارزه با موانعی است که ورود زنان باه ایان حرفاه را دشاوار می
بندد. باید بار  بر پیشرفت و ارتقاء زنان میای است که راه را  شناخت و مبارزه با سقف شیشه

های استخدامی و ترفیع  کار گرفتن لنز برابری در کمیسیون ها و به ضرورت شناخت نابرابری
کید کرد.   تأ

باید تالش کرد تا حضور زناان در تماام نهادهاای قادرت دانشاگاه از جملاه ریاسات، 
مان(. گزارشای کاه در مااه ماه های پژوهشی تحقق یابد )ه ها و مدیریت مدیریت دانشکده

در آماوزش عاالی فرانساه  پژوهشاگر و استاداا پژوهشاگرای زناان  به مواناع حرفاه 8094
 کند:  هایی در دهار محور مه  برای کاهش این موانع اشاره می پردازد، به تولیه می

 ها نسبت به انتخا  افراد ده به هنگام جذ  و ده به هنگام ارتقاء؛ الال  سوگیری (9
ای و زناادگی  بخش میااان زناادگی حرفااه ضاامانت ایجاااد یاا  مصااالحه رضااایت .8

 خصولی؛
شامول در درون سااختارهای  های براباری جهان . تقویت توسعه و ارزیاابی سیاسات9

 آموزش عالی و پژوهش؛
های پژوهشی   های مالی از پروژه . به حسا  آوردن برابری زن و مرد به هنگام حمایت8

پژوهشگران زن در آماوزش  ا در باره موانع  پیشرفت حرفه ای استاد مقدمه گزارش گروه کار)
 (.  8، 8094، 1عالی فرانسه

رساانی و آماوزش اعضاای  اطال »گاردد  هایی کاه باه محاور اول برمی از جمله تولیه
ها به مسئلۀ جنسایت باا هادف کااهش  کردن آن منظور حساس های جذ  و ارتقاء به کمیته

هاای دکتاری و  ن فرایند جذ ، ارتقااء، ارزیاابی و اعطاای بورسها در زما های آن سوگیری
توانااد باارای آمااوزش اعضااای  رسااد می )همااان(، کااه بااه نظاار می« پساات دکتااری اساات

هایی کاه در آن  عالوه، ایجااد کمیسایون کار گرفتاه شاود. باه های جذ  ما نیز به کمیسیون
جنسیتی در هنگام جاذ  و های  تواند به کاهش سوگیری اعضای زن و مرد برابر باشند، می

ای خطا  به رؤسای  های وزارتخانه نامه تدوین آیین»در فرایند ارتقاء یاری رساند. همچنین 
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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های پژوهشی به منظور دقیق کردن اقداماتی که باید در راستای تضمین  ها و سازمان دانشگاه
 پیشنهادی است. )همان( از جمله راهکارهای « کار گرفته شود ای زن و مرد به برابری حرفه

مثاباه   گزینی به خانمان در دانشگاه: ساکنی بی»ای تحت عنوان  در مقاله 1آنیکا کرونسل
به وجود هنجارهاای براباری در جامعاۀ « راهبردی برای ترییر در دنیای مردانگی هژمونی 

ای از اقادامات  کند. نمونه سوئد و اهمیت آن در حمایت از حرفۀ زنان در دانشگاه اشاره می
های دانشگاهی است کاه  هایی در محیط بودن متقاضیان زن برای سمت حمایتی در اولویت

تواند برای کشور ماا نیاز  (. این راهکار می909، 9911مردان در اکثریت هستند )کرونسل، 
ها  دانی  در دهار دانشگاه در ایران، در برخی از دانشکده دهنده باشد. در زمان کار می یاری

دادند، هی  عضو هیئت  درلد دانشجویان را دختران تشکیل می 10بیش از  با وجود این که
کیاد می9911علمی زنی در آن دانشکده وجود نداشت )کشاورز،  کناد کاه   (. کرونسال تأ

اگسترش  هنجارهای برابری در جامعه نقش خطیری در امکان ترییر روابط جنسایتی درون 
(. 908اند )هماان،  ت هستند یا به تازگی وارد شدهها یا در اقلی نهادهایی دارد که زنان در آن

کید می اند اماا  مثابۀ هنجاار بناا شاده کند که اگرده هنجارهای نهادی بر اساس مرد به او تأ
(. باه نظار 999کند )همان،  عنالری در ساختار نهاد هست که به نفع عاملیت زنان کار می

هاا باه  جامعاه و در میاان خانوادهرسد در جامعۀ ما نیز گسترش هنجارهاای براباری در  می
 بخشی به عاملیت زنان است.  نسبت گذشته، یکی از عوامل قدرت

اند و باه  های جذ  دندگانه دهند، دشواری به ما نشان می مقالهطور که نتایج این  همان
هاا  داوری های جذ  رها از برخی پیش کنندگان در این پژوهش، کمیته گفتۀ برخی مشارکت

کادمیا  از فرایناد جاذ  و اعماال  در مورد زنان نیستند. تالش برای زدودن معیارهای فراآ
های  تواند فرایند جذ  را از برخی شائبه گرا می های لریه، روشن، پایدار و شمول نامه آیین

 تبعیض و طرد رها سازد. 
 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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