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 چکیده
دو گونـه در موفقیـت    ،مـدیریتی و حکـومتی  هـاي   هـاي متعـدد نظـام    از میان گونه

ثیرگـذار  از سـوي دیگـر بسـیار تأ    شانسو و در اضمحالل  ها و جوامع از یک سازمان
ســاالري یــا کاکیستوکراســی و  نــد از ناشایســتا ایــن دو گونــه عبــارت. انــد بــوده

در تحقیقـی چنـدمقطعی نگارنـده وضـعیت چنـد      . ساالري یا مریتوکراسـی  شایسته
جو فرهنگـی حـاکم    وهاي مدیریتی  والن ردهرا از منظر گزینش مسئنشگاه کشور دا

شهید بهشتی و عالمـه طباطبـایی در    ،سه دانشگاه تهران. استکرده ها بررسی  بر آن
چـه   هاي تحقیق حاکی از آن است که چنـان  یافته. ساله بررسی شدند بیست اي دوره

هـا بـا    ثقل گزینش ،دهیمقرار  يکاکیستوکراسی و مریتوکراسی را در دو سر پیوستار
  .خواهد داشتبرانگیزي  تأمل فاصلۀقطب مریتوکراسی 

هـاي خـاص صـورت     هـا بـدون سـوگیري    چـه انتخـاب   رسد چنـان  به نظر می
متعـادل نظـام   توسـعۀ  یافـت و   هـا افـزایش مـی    شتاب پیشرفت دانشگاه ،فترگ می

مقالـه پیشـنهادهایی   پایـان  در . شـد  مـی تر  عملیکل کشور  ،دانشگاهی و به تبع آن
نظام دانشگاهی با قطب  بینفاصلۀ  ها آن که امید است با کاربست است شدهمطرح 

  صـش هـاي نیـروي انسـانی متخص    منـدي  توانمریتوکراسی کاهش یابد و کشور از 
  .مند شود بهرهدرستی  به

 ،تبعـیض جنسـیتی   ،مریتوکراسـی  ،کاکیستوکراسـی ، زنـان دانشـگاهی   :ها کلیدواژه
  .اي ساختار ذوزنقه ،ساختار هرمی
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  مقدمه. 1
هـاي حکـومتی و مـدیریتی در     گیر نظـام  تقریرات و مستندات تاریخی از وجود تنوع چشم

بـا بررسـی    شنگارنده در بخشـی از تحقیقـات  . دارد تیاحکهاي گوناگون  جوامع و سازمان
هاي مذکور ایـن انگیـزه را    نظامهاي مختلف  گونه ةمستندات معتبر دربارمطالعۀ مکتوبات و 
 آورد گـرد را در کتـاب کـوچکی    شـان ترین متـداول ها بپـردازد و   شناسی آن گونهیافت تا به 

بختـی   دو گونه در سـعادت و نیـک  ، انواع مندرج در کتاب مذکورمیان از ). 1392، زاهدي(
از سـوي   شـان سو و در سقوط و اضمحالل و شکست یکها از  سازمانجوامع و در موفقیت 

کاکیستوکراسی  ساالري یا ناشایستند از ا این دو گونه عبارت. اند بودهگذار تأثیردیگر بسیار 
)Kakistocracy(  سـاالري یـا مریتوکراسـی     شایستهو)Meritocracy.(     مبنـاي اصـلی نوشـتار

  .حاضر نیز همین دو مورد در قلمرو دانشگاهی است
هـا در سـه دانشـگاه بـزرگ      ت گـزینش نگارنده در پژوهشی طولی و چندمقطعی وضعی

ها را  شهید بهشتی و عالمه طباطبایی و جو فرهنگی حاکم بر آن، یعنی دانشگاه تهران ،کشور
شرح مختصري از تحقیق مذکور را در این نوشـتار مطـرح    وساله بررسی  بیست اي در دوره

 .کرده است
  

  توصیف پژوهش. 2
 نوضعیت زنان دانشگاهی در کشـورما دربارة پژوهش نخستین بیش از دو دهه از زمانی که 

و با هدف شناسایی موقعیت زنان  1370پژوهش مذکور در سال . گذرد انجام شده است می
هـاي   علمـی در پسـت  هیئـت  کارگیري زنان عضو  بهدر جامعۀ دانشگاهی، آگاهی از حدود 

اجرایـی   هاي آموزشی، پژوهشـی و  کلیدي و شناخت میزان واقعی مشارکت زنان در فعالیت
یعنـی دانشـگاه تهـران،     ،تهرانر شه قلمرو مکانی پژوهش سه دانشگاه مختلط در. انجام شد

هـاي   پس از طـی فراینـد پـژوهش علمـی، فرضـیه     . اند بهشتی و عالمه طباطبایی بوده شهید
مـؤثر  اسـتفادة  از نیروي عظیم زنان دانشـگاهی   و مشخص شد که اوالً شدندیید أپژوهش ت

  ).Zahedi, 1994( رود میکننده به شمار  تعیینجنسیت عاملی ها  در گزینش و ثانیاً شود نمی
تصمیم گرفـت بـراي بـار دوم وضـعیت      ،1380پس از گذشت ده سال، در سال محقق 

شـهید بهشـتی و    یعنی در سه دانشـگاه تهـران،   ،سان قلمرو مکانی یک در زنان دانشگاهی را
انجـام   1370هاي تحقیقی که در  د را با یافتههاي تحقیق جدی یافته و عالمه طباطبایی بررسی

 ،رو  از ایـن . کنـد دانشـگاهی مشـخص   جامعـۀ   شده بـود مقایسـه و رونـد تغییـرات را در    
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تنظیم و تکثیـر و بـراي   براي بار دوم تعدیلی مختصر  تحقیق پیشین را با جرح ونامۀ  پرسش
  .ارسال کردهاي تهران، شهید بهشتی و عالمه طباطبایی  ت علمی دانشگاهئزنان عضو هی

بندي  آوري اطالعات، طبقه در فرایند جمع شده دادهشده و عودت  هاي تکمیل نامه پرسش
بار نیـز   این. هاي پژوهش قرار گرفتند گیري یافته اطالعات، تجزیه و تحلیل اطالعات و نتیجه

اي  تغییر عمـده یت زنان دانشگاهی در وضعشد شدند و مشخص تأیید هاي پژوهش  فرضیه
  ).1385زاهدي، (رخ نداده است 

آن شد براي بار سوم به موضـوع وضـعیت    محقق بر ،1390سال  بعد از طی دو دهه، در
بـار   پژوهش را بـراي سـومین   ۀنام پرسش ،رو از این. و جایگاه شغلی زنان دانشگاهی بپردازد

هـاي تهـران، شـهید     علمـی در دانشـگاه  هیئت زنان عضو همۀ تنظیم و روزآمد کرد و براي 
  .ارسال کردبهشتی و عالمه طباطبایی 

اسـتخراج شـد و در فراینـد     شـان های شـده، داده  هاي تکمیـل  نامه پس از دریافت پرسش
هاي تحقیق در مقطع سوم همراه بـا   بازتابی از یافته. بندي و تجزیه و تحلیل قرار گرفت طبقه

حاضـر مطـرح    ۀموجود در محیط دانشگاهی کشور در مقالـ وضعیت  ةنظرات نگارنده دربار
  .شده است

  
  شناسی تحقیق گونه. 3

اسـت کـه بـه صـورت      )longitudinal research(تحقیقـات طـولی    ةتحقیق حاضـر در زمـر  
این نـوع   در. وضعیت و موقعیت شغلی زنان دانشگاهی انجام شده است ةچندمقطعی دربار

زمـانی بلندمـدت    ةسـان در بـاز   روند نیز مشهور است، متغیرهاي یک ۀکه به مطالع ،تحقیق
آن مـدت، رونـد   طـی  رسـد و   مـی گاه بازة زمانی به چند دهه نیـز  . شوند میبررسیِ دوباره 

د در افـر اتکاملی  شناسی براي بررسی سیر این نوع تحقیق در روان. شود میتغییرات بررسی 
سی براي بررسی رویدادهاي زندگی جوامع طـی  شنا جامعهشود و در  میزندگی انجام دورة 
  ).Wiki Pedia, 2012( گیرد میصورت گوناگون هاي  حیات و در نسلدورة 

زمانی اسـت کـه   گوناگون روند، تکرار تحقیق در مقاطع  ۀیکی از انواع تحقیق در مطالع
ایـن روش  از مزایـاي  . شود نامیده می) cross-sectional study(مقطعی  تحقیق میان اصطالحاً

نظـر   مدزمانی محدودة داده طی  رخدهد تغییرات  تحقیقی این است که به محققان امکان می
به صرف زمان که هایی نیز دارد  البته این روش محدودیت ؛)Cherry, 2011( کنندرا مشخص 

  .نیاز دارد باالهزینۀ طوالنی و 
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کـه در   ،تحقیـق نخسـتین  یابی به گـروه   که امکان دست ایندر تحقیق حاضر با توجه به 
هیئـت  که همـان اعضـاي    ،هاي مشابه اي از گروه نمونهوجود نداشت،  ،بررسی شدند 1370

علمی زن در قلمرو مکانی تحقیق در سه دانشگاه تهران، شـهید بهشـتی و عالمـه طباطبـایی     
در  شـده  اکتسـاب اولیـۀ  هاي  دادهبه این طریق . اخذ شدنظرهایشان و شدند انتخاب  ،بودند

، و در نهایـت کننـد  بندي و تجزیه و تحلیل  طبقهها را  تیار گروه تحقیق قرار داده شد تا آناخ
  .کنندپژوهش را در گزارشی منعکس هاي ناشی از فرایند  استنتاج
  

  اطالعاتگردآوري ابزار . 4
ایـن   ۀنامـ  پرسـش . نامـه بـوده اسـت    این تحقیق پرسـش  اطالعات درگردآوري  ةابزار عمد

نامـه در   ایـن پرسـش  . اسـت   االت باز و بسته بودهؤال و ترکیبی از سؤس 30پژوهش حاوي 
آماري در قلمرو مکانی  ۀاعضاي جامعهمۀ کی براي نیاز طریق پست الکترو 1390فروردین 

هاي مکـرري کـه گـروه تحقیـق انجـام داد       گیري سفانه با وجود پیأمت. پژوهش فرستاده شد
شده بسیار محدود بود تـا جـایی کـه محقـق تصـمیم گرفـت        تکمیل هاي نامه تعداد پرسش

دسـت    حضوري نیز بهبه شکل  ،بر ارسال از طریق پست الکترونیکیافزون ها را  نامه پرسش
که برخی از بانوان از انجـام چنـین تحقیقـی اظهـار      بار نیز با این این. زنان دانشگاهی برساند

، اما فقط تعداد محدودي از کردندتحقیق ترغیب  ۀرا به ادام انکارانش محقق و هم ورضایت 
  .و عودت دادندکردند ها را تکمیل  نامه پرسشآنان 

  :شود به نظر نگارنده این وضعیت از چند عامل ناشی می
حـاکی از   شـان  هاي دانشگاهی باور ندارند و تجربه زنان به ایجاد تغییر در محیط. 1

زنان و مردان در دانشـگاه  میان امکان رفع تبعیض اضر در حال حاین امر مهم است که 
  ؛وجود ندارد

رنگ شده اسـت و حاضـر نیسـتند     ت علمی کمئاعضاي هیمیان اعتقاد به پژوهش در . 2
حتـی اگـر موضـوع تحقیـق     کننـد؛  هـاي تحقیقـی    نامه پرسشوقت اندکی را صرف تکمیل 

 ؛مرتبط باشد شان با سرنوشت کاري مستقیماً
بـه   ادند  پاسـخ حاضـر بـه    شـان  دسـت دادن شـغل فعلـی    بانوان از بیم ازاي از  عده. 3

مانـدن    محرمانـه نامـه   پرسـش مقدمـۀ  هایی از این قبیل نیسـتند و حتـی اگـر در     نامه پرسش
از  ،گونـاگون هـاي   بهانـه بـه  ، نامه چنین بود که در این پرسش، اطالعات تضمین شده باشد

  .کنند ي تحقیقاتی شانه خالی میها فعالیت جمله نداشتن وقت از مشارکت در
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  هاي پژوهش فرضیه. 5
هاي  فرضیهبا هاي این پژوهش  فرضیهگفتنی است که . دو فرضیه استشامل پژوهش حاضر 

  :و از این قرارند اند بودهمشابه ) 1380و  1370در مقاطع زمانی ( دو پژوهش پیشین
تغییر  ها زنان در دانشگاه، در میزان استفاده از نیروي عظیم بیست سالپس از گذشت . 1

 .ایجاد نشده است محسوسی
 .رود کننده به شمار می تعیینکماکان عاملی ها  در گزینشجنسیت . 2
 

  آماريجامعۀ . 6
ت علمی در سه دانشگاه بـزرگ مخـتلط در شـهر    ئزنان عضو هیهمۀ آماري پژوهش جامعۀ 

هـاي   امکان بررسـی فرصـت  هاي مختلط این است که  انتخاب دانشگاهعلت . اند تهران بوده
جنسـیتی در قلمـرو     تـک هـاي   دانشـگاه دلیـل  برابر براي زنان و مردان میسر باشد، به همین 

هاي تهران، شهید بهشـتی و عالمـه طباطبـایی     به این ترتیب، دانشگاه. اند پژوهش وارد نشده
  ).1جدول (دهند  میقلمرو مکانی این پژوهش را تشکیل 

  شده هاي بررسی دانشگاهوقت  تمامتعداد اعضاي هیئت علمی  .1جدول 
  درصد  مرد  درصد  زن  کل تعداد  دانشگاه نام

  6/86  1512  4/13  235  1747  تهران
  5/81  436  5/18  99  535  شهید بهشتی

  7/84  327  3/15  59  386  عالمه طباطبایی

  
  مدت پژوهش. 7

  .بوده است) 1391 تا تیر 1390از فروردین (مدت انجام این پژوهش شانزده ماه 
  

  بحث. 8
هـاي نیـروي    منـدي  ما این است که از استعدادها و توانجامعۀ هاي عمده در  یکی از کژتابی

ما شـتاب الزم  توسعۀ روست که روند   شود و از این نمیدرستی استفاده  بهانسانی در کشور 
کشـور منـابع انسـانی آن    یابی به توسعه در هر  ترین ابزار دست ترین و اساسی مهم. را ندارد

آموزش و تجهیـز منـابع انسـانی بـه      اوالً: دارداین زمینه دو موضوع اهمیت  در. است کشور
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کـارگیري منـابع انسـانی     بـه  هـاي تکنولـوژي و ثانیـاً    آخرین دستاوردهاي علمی و پیشرفت
هـاي   با توجه به فرصت. دیده، ماهر و متخصص اعم از زن و مرد در جایگاه مناسب آموزش

انـد بـا    متنوعی که براي آموزش عالی در کشور ما فراهم شده است، زنان و مـردان توانسـته  
. را اعتال بخشـند  شان سطح دانش و آگاهیدر دسترس هاي  گیري از امکانات و فرصت بهره

. گیر و جالب بوده اسـت  اند بسیار چشم در این زمینه داشتهجهشی که دختران و زنان ایرانی 
تغییـر   شـان های نظـام ارزش . انـد  تر، بصیرتر و کوشاتر شده که زنان ما آگاهواقعیت این است 

این روند را بایـد   .اند جو و اثرگذار تحول یافته تعالیو از زن مصرفی به زن پویا، است کرده 
بهینـه از  اسـتفادة  گـذاري بـر ایـن تغییـر،      بهتـرین راه ارج . آن ارج نهـاد  گرامی داشت و بر

علم موضـوعی فراجنسـیتی اسـت و عـالم نیـز فـارغ از تفسـیرهاي        . دستاوردهاي آن است
از منـابع مملکـت    شـان هایی است که براي ایجاد مندي توانها و  داناییواجد ، محدودنگرانه

و در راه توسعه و تعالی کشور از شود استفاده شده و شایسته است که این دین بازپرداخت 
گیـري   بهـره از علم عالمان بـراي سـاخت کشـور    اگر . گیري شود بهرهدرستی  بهها  داشتهآن 

ترشـدن جامعـه    متکاملتر و  متعالیبود و ثمري در مسیر نخواهد اثري منشأ علم آنان  ،نشود
  .مند جامعه هدر خواهد رفت هاي ارزش سرمایهدر نتیجه . به بار نخواهد آورد

انـد راکـد    دهشهایی که مصروف آموزش زنان  گذاري سرمایهباید موقعیتی ایجاد شود که 
نیمی از نیروي انسانی نهفتۀ اي به وجود آورد که استعدادهاي  زمینه باید. استفاده نمانند بیو 

تـا   بایـد بـه زنـان فرصـت داد    . شـود مطلـوب  اسـتفادة  هـا در عمـل    کشور شکوفا و از آن
ظهور برسانند و کاربرد عملـی بخشـند و از ایـن    منصۀ عمل به عرصۀ را در  شانیها آموخته
و سـازند  مند  هاي علمی، عملی و مدیریتی خویش بهره هیافتکشور را از استعدادها و  ،طریق

  .کشور بیفزایندتوسعۀ شتاب  بر
حاکی از ایـن واقعیـت اسـت کـه     گوناگون بررسی وضعیت زنان دانشگاهی در جوامع 

ایی کـه  هـ  از دانشـگاه دارنـد  سان  ها زنان و مردان موقعیت یک آن هایی که در تعداد دانشگاه
زنان دانشـگاهی بـه    ماندن حاشیه در. داردبسیار  ۀاند فاصل برابري و تبعیض مواجهنازنان با 

این تبعیض است  ةترین جلو رغم تغییرات و تحوالت از نظر تعداد و سطح تحصیالت مهم
)Patton, 2004.(  

مناسب براي  یتوصیف )outsider-within(» اي در درون بیگانه«عبارت  ،کالینزبه باور 
سلطه در  ۀاین عبارت به سیستم بست ،به نظر وي. کنند میها کار  زنانی است که در دانشگاه

آلن نیز  ).Collins, 1986( شود می اطالقاستمرار این وضعیت گوناگون هاي  دانشگاه و راه
ها وضـعیت موجـود را    حاکم در دانشگاه ۀمنصفان هاي غیر این باور است که سیستم بر
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و تکـرار  هـاي ناعادالنـه در دانشـگاه     بنـدي  شوند که رده بخشند و موجب می تداوم می
 از تنها نه ها کالج و ها دانشگاه رسد می نظر به«: وي بیان به ).١٩٩٢ ,Allen( بازتولید شود

 سیستم و کنندکه آن را حفظ  کنند یبلکه احساس تعهد م نیستند، ناراضی موجود وضع
  .»بخشند تداوم را فعلی نابرابر

آمار آموزش عالی در بریتانیا حکایت از آن دارد که در سطوح پـایین دانشـگاهی میـزان    
درصد از مـدیران ارشـد در آمـوزش     27اما فقط  ،استبرابر  نمایندگی زنان و مردان تقریباً

  ).٢٠١٤ ,Black and Islam(اند  درصد از پروفسورها زن 5/20عالی و 
انجام امریکا هاي  وضعیت زنان در یکی از دانشگاه ةمحققان درباردر تحقیقی که یکی از 

ت علمی حاکی از سردرگمی ئزن عضو هی 80هاي مصاحبه با  یافته :داده چنین آمده است
تر از  ها بسیار کم از نظر آنان کار زن. و نارضایتی زنان از وضعیت حاکم بر دانشگاه است

اسب براي برقراري یک زندگی متعـادل و  هاي من و فرصت شود چه هست برآورد می آن
  .گردد ها دریغ می متوازن از آن

که تغییر وضـع موجـود را بخواهنـد و     اند از این بسیاري از زنان دانشگاهی اعتراف کرده
  ).٢٠٠٨ ,Joschik( اند خود را دنبال کنند بیمناك ۀاین خواست
مـردان در  ادامـۀ سـلطۀ   این باور است که تبعیت از هنجارهـاي موجـود عامـل     لستر بر

  :گوید وي می. هاست دانشگاه
اخیـر، معلـوم نیسـت چـرا     دهـۀ  ها طی چند  با وجود افزایش مداوم تعداد زنان در دانشگاه

با . کنند میتبعیت  چنان از هنجارهاي جنسیتی موجود ت علمی همئبسیاري از زنان عضو هی
ها از نظر ترفیع و ارتقا ندارنـد   راي آنو امتیازي ب ندآمیز تبعیضدانند این هنجارها  که می این
  ).٢٠١١ ,Lester(نمایند  ها تبعیت می هم از آن باز

ما قضاوت خواهـد  دربارة تاریخ  ،چه نتوانیم این وضعیت را تغییر دهیم از نظر آلن چنان
زیـرا از اسـتعدادهاي    ؛کرد و کشور نیز از تبعات منفی وضع موجـود متضـرر خواهـد شـد    

در این زمینـه پـاتن معتقـد    . نژاد، جنسیت یا طبقه استفاده نکرده است نظر از مردمش صرف
و در کنیم ها را تجدید ساختار  ، دانشگاهدهیمطلبی را تغییر  است که ما باید یاد بگیریم سلطه

  ).٢٠٠٤ ,Patton( مسیر تحول قرار دهیم
  

 از کاکیستوکراسی تا مریتوکراسی. 9
سازي کشورها بسیار بارز اسـت و نیـاز بـه     تاریخایند نقش نیروي انسانی آگاه و مدبر در فر

در . هاي جامعه واقعیتـی انکارناپـذیر اسـت    فعالیت  انجاممند براي  و توانکارامد هاي  انسان
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چـه   چنـان و  دارنداي  کننده نقش بسیار تعیینامور جوامع ادارة مدیران در  ،ها انساناین میان 
کـار  ، اما عامل مدیریت بـا مشـکل مواجـه باشـد     ،عوامل و امکانات در دسترس باشندهمۀ 

مسـتندات حـاکی از تجـارب مثبـت و منفـی در سـوابق       . شدنخواهد انجام چندان مفیدي 
هـاي حکـومتی و    نظامتر  نگارنده در بررسی انواع متداول. هاست سازمانجوامع و ، ها تمدن

هاي  شان اولویتاکمانکه در گزینش مدیران و حاست ها آشنا شده  گونهمدیریتی با طیفی از 
گونـۀ  در ایـن نوشـتار بـه دو    . نیز متفاوت بوده است کارامدیشاناند و میزان  داشته متفاوتی

 اند شود که در دو سر یک پیوستار قرار گرفته میمتباین کاکیستوکراسی و مریتوکراسی اشاره 
  .اند داشتهنیز کارکردهاي خاص خود را  یکو هر

  
  کاکیستوکراسی چیست؟ 1.9

 .تشکیل شـده اسـت  » کراسی«و » کاکیستوس«ترکیبی است که از دو جزء  اي کاکیستوکراسی واژه
بـه مفهـوم   اسـت  انگلیسی  يیونانی به معناي بدترین و کراسی پسونداست اي  کلمهکاکیستوس 

). Online Etymology Dictionary, 2001( اقتـدار و قـانون  ، قـدرت ، امورادارة شکل حکومت و 
ترین افراد  ناشایستهدر کاکیستوکراسی بدترین و «: چنین آمده است هاوس مرندو فرهنگدر 
کاکیستوکراسی بـه نقـل   ، در منبعی دیگر). Random House, 2009(» امور قرار دارندرأس در 
تعریـف شـده اسـت و    » بـدترین مـدیران  وسـیلۀ  امور به ادارة «با عبارت  وبستر فرهنگاز 

شـده  مبناي اساسی انتصابات ذکـر   استفاده از مقامتبعیض و سوء ، حاکمیت روابط شخصی
  ).Parhisgar and Parhisgar, 2007( است

تـرین   ناشایسـته تـرین و   صالحیت زمرة کمرهبران و مدیران در  ،در نظام کاکیستوکراسی
 کاکیستوکراسـی را  اختصـار  بـه . انـد  کـرده کـه آن را اشـغال    اند افراد براي تصدي جایگاهی

  بـه و  ینداعتنا بیند که به رعایت اصل شایستگی نخوا میاي  ناشایستهمدیریت افراد ناالیق و 
ها را به تیـول خـویش    مسئولیتمقامات و کنند و  میجاي تکیه بر ضوابط از روابط استفاده 

 شمـدیران ناکارامـدي  شـود بابـت    میجامعه و سازمانی که بر این مبنا مدیریت . آورند میدر
  ).1392، زاهدي( شود میمواجه فراوانی پردازد و در این فرایند با خسران  ی میبهاي گزاف

  
  مریتوکراسی چیست؟ 2.9

بـار   نخسـتین را این واژه . ساالري است مریتوکراسی به معناي حکومت شایستگان یا شایسته
 )Rise of Meritocracy( يساالر ستهیشا ظهوردر  1958در ) Michael Young(مایکل یونگ 
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نوعی سیستم اجتماعی «: مریتوکراسی چنین تعریف شده است وبستر فرهنگدر . بردکار   به
مریتوکراسـی   ،در فرهنگی دیگر .»گیرد که در آن قدرت در دست عقال و خردمندان قرار می

هـایی   شوند و بر مبناي موفقیت نظامی اعالم شده است که در آن افراد بااستعداد انتخاب می
  ).٢٠٠٠ ,Merriam Webster( کنند آورند پیشرفت می میبه دست که 

 هـا  افـراد بـه آن   يهـا  یسـتگ یاستعدادها و شا يبر مبنا ها تیمسئول ،ینظام نیچن در
داشته  ییرا نشان دهند و عملکرد باال شان ییتوانا که يافراد به جامعه و شود یم محول

تـر و   مـاهرتر، مجـرب   تـر،  سـته یبـه افـراد شا   یتوکراسـ یدر مر. دهـد  یباشند پاداش مـ 
 اعطا يتر شیب اریقدرت و اخت ،وفادارترند سازمانشان يوجود فلسفۀکه به  گرتر، تالش

  ).Parhisgar and Parhisgar, 2007( شود یم
هـاي نـژادي، جنسـی،     ها فارغ از تفـاوت  مشاغل و پستافراد در  ،ساالر در نظام شایسته

در . شـوند  انتخـاب مـی   شـان ها و استعدادهای مندي اساس توان مذهبی، قومی و طبقاتی و بر
تبار، ثروت و سالیق شخصـی مبنـاي انتخـاب و تـداوم تصـدي در مشـاغل        ،چنین نظامی

هـاي   کـار و خـدمت در رده  ادامـۀ  مبنـاي   شده کسبهاي  بلکه عملکردها و موفقیت ،نیست
یزه بـراي احـراز   افراد بااسـتعداد و بـاانگ   ،به این ترتیب. سازمانی و حکومتی استگوناگون 

هـاي بـاالتر    بـه رده  شـان ارتقایزمینـۀ  شوند و با کـار و تـالش مسـتمر     مشاغل انتخاب می
هـا   در سازمانساالر  شایستهدر صورت استقرار نظام . آورند سازمانی و حکومتی را فراهم می

ف اهـد ابردارهاي نیرو در هر دو سطح خرد و کالن به سـمت تحقـق   همۀ و در کل کشور، 
و اثربخشـی و  کارامـدي  به اعتالي  شده حاصلافزایی و تضایف  شوند و هم ري میگی جهت

هـاي گونـاگون سیاسـی، فرهنگـی، اقتصـادي و       هماهنگ جامعه در حـوزه توسعۀ نتیجه  در
  .شود محیطی منجر می زیست

و کسانی کـه   کنند مریتوکراسی را حمایت و تأیید میوري باالتر  تر و با بهره افراد شایسته
  ).٢٠٠٧ ,McCoy and Major( کنند تر از آن حمایت و پشتیبانی می وري پایینی دارند کم بهره

  
  حاصل بحث. 10

ویـژه در   بـه چه مریتوکراسی گرایش مسلط در جامعه یا سازمان و  چنان ،چه گذشت بنابر آن
در چنـین شـرایطی در   . احتمال پیشرفت و توسـعه افـزایش خواهـد یافـت     ،دانشگاه باشد

باید به شرایط احراز آن شغل توجـه کـرد و سـپس از     نخست براي هر شغلیافراد انتخاب 
که با وجـوه برشـمرده در   انتخاب کرد و به آن شغل گمارد را شخصی ، واجدان شرایطمیان 
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 منافع کشور مد شو نفع سازمان و به تبعکارامدي اگر . داردباالترین تطابق را  ،شرایط احراز
، قومیـت ، نـژاد ، ماننـد جنسـیت   ،الشعاع عوامل فردي تحتنباید  انتخاب شاغالن ،نظر باشد

هاي نادرست و تفسـیرهاي   سوگیري ،مصلحت کشور را نباید فداي باورها. باشد...  طبقه و
 .خودانگارانه از قوانین کرد

 

  هاي تحقیق یافتهتحلیل . 11
نکته این . پردازیم هاي تحقیق در سه مقطع زمانی می یافتهاي  مقایسهدر این قسمت به تحلیل 

نامه  در پرسش شان ها و زیرمجموعه که تعداد پرسش اینبه که با توجه  باید متذکر شدنیز را 
 از ایـن . ارچوب مقاله بسی فراتر خواهـد رفـت  هها از چ همۀ یافته، انعکاس است زیاد بوده

بـراي ایـن    ،انـد  داشـته  تري ارتباط مستقیم هاي پژوهش که با فرضیه ،تر هاي مهم پرسش ،رو 
  .شدندمقاله انتخاب و تحلیل و مقایسه 

علمـی در گـروه   هیئت باالترین فراوانی زنان عضو  ،حال حاضر در :کاري تجربۀو  سن
بـه گـروه    نیز پژوهشنمونۀ علمی در  هیئتزنان عضو تر  بیشسال است و  50باالي  نیس

علمـی افـزایش    هیئـت کـاري زنـان   تجربۀ که سن و  اینبا . سال تعلق دارند 50سنی باالي 
تغییـر   شـده  هاي بررسی هاي مدیریتی دانشگاه در رده شاناما هنوز میزان حضور ،یافته است

  .چندانی نداشته است
 هیئـت درصـد زنـان عضـو     62متجاوز از  1370حالی که در سال  در :تحصیلی مدرك

مدرك دکتـرا   شاندرصد 71بیش از  1380در سال  اند، داشتهعلمی مدرك کارشناسی ارشد 
ایـن موضـوع از   . اند داشتهآماري مدرك دکترا نمونۀ زنان در همۀ  1390سال  و در اند گرفته

علمی در قلمرو مکـانی   هیئتهاي زنان عضو  ها و قابلیت افزایش سطح تحصیالت و آگاهی
  .استحاکی پژوهش 

 1/72حـدود   1370کـه در سـال    ،متأهـل علمی  هیئتتعداد زنان عضو  :تأهل وضعیت
درصـد   5/81تـا   1390درصد رسیده است، در سـال   4/76به  1380درصد بوده و در سال 

  .افزایش یافته است
و  1380، 1370وضعیت زنان از نظـر فرزنـدداري در سـه مقطـع      ۀمقایس :فرزند داشتن

 5/64حـدود   1370کـه در   ،علمـی  هیئـت حاکی از آن است که تعداد مادران عضـو   1390
. درصـد رسـیده اسـت    96بـه   1390، در است  درصد بوده 5/74حدود  1380 درصد و در

علمی وظایف مادري و خانوادگی و  هیئتکه زنان عضو است آن  دهندة افزایش مزبور نشان
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ایـن واقعیـت حـاکی از آن    . دهنـد  میمان انجام أچنین وظایف اجتماعی و اقتصادي را تو هم
معه و نقش فرزنـدآوري و پـرورش   است که زنان دانشگاهی به اهمیت نظام خانواده در جا

توأمان هاي  تالششایسته است بر  ،رو  ند و از اینا خوبی واقف بهجامعه  براينیروي انسانی 
اقدامات مثبتی از جانب  ،بر آنان شده تعدیل فشارهاي واردراستاي شود و در نهاده آنان ارج 

  .نظام صورت گیرد
درصـد   5/64یعنی  ،علمی هیئتترین تعداد زنان عضو  بیش 1370در  :دانشگاهی مرتبۀ

درصد  8/26 که ازاست باالترین تعداد به استادیاران اختصاص یافته  1380 در. اند بودهمربی 
 داشتهنیز ادامه  1390این روند افزایشی در . رسیده است 1380درصد در  1/49به  1370در 

  .درصد افزایش یافته است 6/55تا است و 
هـاي آموزشـی    علمی به دوره هیئتاعزام زنان عضو  :آموزشی هاي دورهنان به ز اعزام

 داشـته روند افزایشی بسـیار کنـدي    1380و  1370هاي  در سال شده هاي بررسی در دانشگاه
بـا افـزایش    1390البتـه ایـن رقـم در    ؛ درصد رسیده است 3/16درصد به  1/15است و از 

  .آماري ارتقا یافته استنمونۀ  درصد در 3/33مناسبی همراه بوده و به 
 گر بیانهاي پژوهش در هر سه مقطع زمانی  یافته :دانشگاه جانب از رسمی نمایندگی

 درصـد در  8/10(دانشگاه متبوع است  درثابت در میزان نمایندگی زنان  وضعیت تقریباً
چـه ایـن    بـدیهی اسـت چنـان   ). 1390درصد در  1/11 و 1380درصد در  7/12، 1370

هـاي   عرصهها نخواهند توانست در  زنان به این زودي یابد،کننده ادامه  مأیوسوضعیت 
  .کنندعلمی ابراز وجود 

هـاي آموزشـی    علمی زن در گروه هیئتمیزان پذیرش اعضاي : گروه در پذیرش میزان
بـا افـزایش و در   » حـد متعـارف   در«و » زیـاد «هـاي   هاي پژوهش در گزینـه  نمونهمتبوع در 

ترتیـب در   به 1390این ارقام در . با کاهش مواجه بوده است» کم«و » حدودي تا«هاي  گزینه
این  هب. 7/3و 8/14، 1/48، 9/25ند از بودحدودي، و کم عبارت  هاي زیاد، متعارف، تا گزینه

 هیئـت دانشگاهی، زنـان عضـو   مرتبۀ که با افزایش تجربه، تحصیل و گیریم  میترتیب نتیجه 
  .اند شدهفته پذیرتر  بیشتبوع هاي آموزشی م گروه علمی در

هاي کاري زنان در بیست سـال   ها و قابلیت مندي استفاده از توان :کاري توان از استفاده
 در(نزولی و سپس روند صعودي داشـته اسـت    سیرنخست  ،هاي آموزشی گذشته در گروه

). درصـد  3/59حـدود   1390 درصـد و در  29حـدود   1380درصد، در  6/51 حدود 1370
از و  اسـت  حدودي شناخته شـده  ها تا هاي زنان در دانشگاه خوشبختانه استعدادها و قابلیت

هاي علمی و اجرایـی زنـان دانشـگاهی در     ییامید است توجه به توانا. شود میاستفاده  ها آن
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قلمرو  هاي زنان در مندي از توان، هاي گذشته را جبران کند و با رفع تبعیض کشور ما کاستی
  .به عمل آیداستفادة مؤثر  شان کاري

احساس محدودیت بـه  «وضعیت زنان از منظر : نظرها بیان در محدودیت احساس
که هرچه  اند گیري یافته است و آمارها حاکی از این واقعیت بهبود چشم» اعتبار جنسیت

نظرهایشـان  تـر بـه بیـان عقایـد و      زنـان دانشـگاهی آزادانـه    ،تر رفتـه اسـت   زمان پیش
بـه اعتبــار   1380درصـد در   1/9و  1370 درصـد در  7/9در ایـن مـورد،   . انـد  پرداختـه 

آماري نمونۀ زنان در تمامی پاسخ  1390در  کردند و احساس محدودیت می شانجنسیت
  .حد صفر بوده است در

هـاي   علمـی در دانشـگاه   هیئتدروسی که زنان عضو  میان: تدریس با تخصص ارتباط
. مسـتقیم وجـود دارد   یارتبـاط  شانتحصیلی و تخصصرشتۀ کنند با  میتدریس  شده بررسی
درصـد در   4/85بـه   1370درصد در  8/82وجود ارتباط و روند صعودي آن از مؤید آمارها 
  .است 1390درصد در  3/96و  1380

 بدنـۀ دانشـگاه در   یـی اجرا هـاي  سـمت  در زنان اشتغال :اجرایی هاي سمت در اشتغال
همـراه   یبـا نوسـانات   گیرد، میقرار  یانیو م یینپا مدیریت ردةکه در  مراتب، سلسله عملیاتی

 36 بـه  و 1380 در درصـد  3/47 به 1370 در درصد 34/15 از که ترتیب این به ؛بوده است
 مشـاهده  یمحسوسـ  ییـر تغ یریتیمـد  یعـال  هـاي  رده درامـا   است، رسیده 1390 در درصد

 در را وضـعیت  ایـن  مشـابه  البتـه  است؛در انحصار مردان  قلمرو هنوز کامالً ینو ا شود نمی
 امریکـا  هـاي   دانشـگاه  دربارةکه  یقینمونه در تحق براي. شاهدیم نیز جهان دیگر کشورهاي

 زمـرة در  سـنتی  طـور  بـه  هـا  دانشگاهدر  ییمشاغل اجرا کهاست  شدهمشاهده  شده، انجام
 تعـداد ر د یـراً البتـه اخ ). men's jobs(اسـت   مردان خاص و بوده مدیریتی و رهبري مشاغل
 در کـه  گزارشـی  طبـق . اسـت  آمـده  پدید یدرخور توجه افزایشزن  هاي دانشگاه رؤساي

 امریکـا، در  یعـال  آمـوزش  مؤسسـۀ  2148از مجمـوع   است، آمده عالی آموزش سایت وب
رونـد   یـن است که ا یگفتن ).Crump, 2012( اند بودهزن  2011 سال در مؤسسه 494 يرؤسا

  .است داشته تري بیش شتاب یافته توسعه يدر کشورها یشیافزا
هـاي دو پـژوهش اول و دوم در    یافتـه  :دانشـگاهی  هـاي  کمیتـه در شوراها و  حضور

هـاي   کمیتـه زنـان در شـوراها و   مـؤثر  حضـور  فقـدان  از حـاکی  ، 1380و  1370هاي  سال
 درهـا   کمیتـه اما حضور زنان در شـوراها و  ، است شده هاي بررسی گیري در دانشگاه تصمیم
  .است رسیدهدرصد  29 حدود به و یافته افزایش 1390

 تنهـا امتیـاز   نـه بـودن    مؤنـث علمی به اعتبـار   هیئتزنان عضو  :جنسیت اعتبار به امتیاز
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در مقایسه با مردان در هر سه مقطع زمانی، احساس  شانبلکه از بابت جنسیت ندارند،خاصی 
بـه اعتبـار جنسـیت،    « :اعالم کرده است 1390فقط یکی از بانوان در . کنند محرومیت نیز می

  .»شوم نمیبراي تدریس به شهرهاي دور فرستاده 
هـاي   دهـد کـه افـراد در برابـر نقـش      مـی تبعیض زمانی رخ : جنسیت اعتبار به تبعیض

  .شوند مند نمی بهرهسانی  سان از امتیازات یک یک
ـ      نخسـتین  پس از گذشت بیست سال از  ان مقطـع پـژوهش، هنـوز حـدود نیمـی از زن

ال مربوط ؤبه س 1370در . اند کنند که در محیط کار با تبعیض مواجه دانشگاهی احساس می
 1390 سالچه در  اگر. اند دادهدرصد پاسخ مثبت  5/54 ،1380درصد و در  3/61به تبعیض 
امـا واقعیـت حـاکی از ایـن      ،درصد رسیده و کاهش مالیمی یافتـه اسـت   1/48این رقم به 

علمـی زن از احسـاس تبعـیض در     هیئـت یک به نیمی از اعضـاي  معضل مهم است که نزد
  .اند ناراضیمند و  گلهمحیط دانشگاه 

 نیـز  1390درصد و در  48، 1380درصد، در  2/60حدود  1370 در :شغلی تضمین
 موضوع این. اند داشته یشغل یتاحساس امن یدرصد از زنان دانشگاه 2/48 حدود فقط
 امنیت نگران دانشگاه، محیط از زنان شاغل در یادياست که تعداد ز یتواقع یناز ا یناش

  .هستند شان شغلی
 1380در و  درصـد از زنـان   8/54 حدود 1370در  :بودن مرد صورت در بهتر موقعیت

موقعیـت   ،بودنـد  چـه مـرد مـی    اند که چنان این باور بوده برآنان درصد از  40حدود 1390و
توان نشـان از اعتمـاد بـه نفـس و      این کاهش نسبی را می. آوردند دست می  بهکاري بهتري 

بـودن   البته این احساس که در صـورت مـرد  ؛ تر در زنان دانشگاهی دانست خودباوري بیش
ها است کـه فرصـت    از واقعیت برانگیز ملأآید بازتابی ت وضعیت شغلی بهتري نیز در پی می

ورود زنان . کند تر از زنان فراهم می گیري بیش طور چشم  هپیشرفت و ترقی را براي مردان ب
گیري در مقایسه با ارتقـا از نردبـان    هاي پایین تصمیم ردهبه خدمت دانشگاهی و اشتغال در 

  .تر است مراتب آسان بهمراتب سازمانی  سلسله
در هـر سـه مقطـع،     :دانشگاهی کلیدي هاي از زنان در پست نکردن  استفاده هاي علت

. انـد  هاي کلیدي دانسـته  در پستها  آن نکردن  استفادهترین علت  مهم زنان فرهنگ جامعه را
اعتمادي بـه زنـان و مشـکالت خـانوادگی در درجـات بعـدي        بیهاي مردساالرانه،  گرایش

زنـان را در اولویـت قـرار     نبـودن   هدهندگان شایسـت  پاسخیک از  هیچ. اند گرفتهاهمیت قرار 
  .اند ندانستهزنان  نگرفتن کار  به علتاند و آن را  نداده
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ولـی آن  است، ها پست اجرایی پیشنهاد شده  از زنانی که به آن: ییپست اجرا فتنپذیرن
  :اند کردههاي زیر را ذکر  دهندگان علت پاسخرا جویا شدیم و نپذیرفتن اند علل  نپذیرفتهرا 

  ؛هاي خانوادگی محدودیت. 1
  ؛به کارهاي اجرایی نداشتن عالقه .2
  ؛کارهاي اجرایی بودن گیر وقت. 3
  ؛بودن سطح پست پیشنهادي  پایین .4
 ؛تر به تدریس و تحقیق عالقۀ بیش .5
 نشدن؛  بیم از موفق .6
  .مخالفت همسر. 7

 یاز موضـوعات  یزن جهان پیشرفتۀ يدر کشورها یحت یخانوادگ هاي محدودیت موضوع
در . کنـد  مـی از مـردان بـه خـود مشـغول      تـر  بـیش  بسیاررا  یاست که ذهن زنان دانشگاه

مشـخص   ،انجام شده یفرنیاکال یروایندر دانشگاه ا یعلم هیئتزن عضو  80که از  یپژوهش
 ی،خـانوادگ  هـاي  مسـئولیت  نظـر  از خـود  مـرد  کـاران  هـم  با مقایسه در زنان که است شده

 تـري  جـدي  بسـیار  دغدغـۀ  خـود  سالخوردة يپرورش فرزندان، و مراقبت از پدر و مادرها
  ).Jaschik, 2008(دارند 

 هـاي  نمونـه  در زنـان  از درصـد  90 از بیش مقطع، سه هر در :اجرایی امور در ناتوانی
 یـن و زنان و مـردان را در ا  اند بوده ییزنان در امور اجرا ناتوان بودن مخالف پژوهش آماري

 را خـود  دانشـگاهی  زنـان  اگرچه که است آن از حاکی باال درصد این. اند دانسته برابر ینهزم
 هایشـان  مهـارت  و منـدي  اما در عمل از توان دانند، می اجرایی امور انجام به قادر و مند توان

  .شود نمی مؤثر استفادة
درصـد از زنـان بـه ایـن      8/96حـدود   1370 در: انتصـابات  در مردان داشتن اولویت

مسئول، مردان براي انتصاب در اولویت قرار دارند  هاي که از نظر مقام اند باور داشتهموضوع 
این  1380در . هاي دانشگاهی منتصب کنند که مردان را در پست دهند و مسئوالن ترجیح می

ادامه یافتـه و   1390کاهشی در  این روند. درصد رسیده است 3/76درصد کاهش یافته و به 
تـوجهی از   درخـور  تعـداد هنوز  با وجود این کاهش،. تنزل یافته استدرصد  4/70به رقم 
با مردان مشابه و حتی بهتـر از آنـان باشـد،     شانچه شرایط این باورند که حتی چنان زنان بر

  .چنان در اولویت انتصاب قرار دارند مردان هم
امکانات دانشـگاه میـان    1370درصد زنان در  6/65از نظر : دانشگاهی امکانات توزیع
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 1390درصد و در  71به  1380 این درصد در. توزیع نشده استبه طور برابر زنان و مردان 
کاهشـی، هنـوز بـیش از نیمـی از زنـان       بـا وجـود رونـد   . درصد تنزل یافته است 6/55به 

دارنـد و ایـن موضـوع    احساس نـابرابري  دانشگاهی در برخورداري از امکانات دانشگاهی 
  .شودي طلبد که علل به وجود آمدن چنین احساسی در زنان واکاو می

  
  گیري و پیشنهادها نتیجه. 12
هاي نظام آموزش عالی بـه نفـع زنـان تغییـر یافتـه       ترکیب جنسیتی ورودي ،سالیان اخیر در

آمـوزي و کسـب معرفـت     علماین تغییر ناشی از اشتیاق روزافزون دختران و زنان به . است
تحسینی براي اکتساب آگاهی و دانش تـالش  درخور اند که با پشتکار  زنان نشان داده. است

یکـی از  . گذارنـد  را یک به یک پشت سـر مـی   شان کنند و موانع موجود در مسیر تعالی می
 در شـان پیامدهاي افـزایش تعـداد زنـان و دختـران در میـان دانشـجویان، افـزایش حضور       

مشـارکت  تر، افزایش تقاضاي  از تبعات حضور بیش. استهاي آکادمیک و دانشگاهی  حوزه
گویی به این تقاضاي موجه و معقـول،   براي پاسخ. گیري و مدیریتی است تصمیمدر مواضع 

  :شود میپیشنهادهایی مطرح 
  
  ها التحصیالن زن در دانشگاه فارغجذب  1.12

هاي کاري  سو در مقاطع تحصیلی و از سوي دیگر در عرصه یکها از  تعداد زنان در دانشگاه
افـزایش  . اسـت  یـم و مال بطئـی  دومیاولی تند و شتابان و روند روند ؛ رو به افزایش است

هـاي   تر زنان بـه حرفـه   مهم دارد و آن ورود بیش يدختران و زنان در مقاطع تحصیلی پیامد
  .دانشگاهی است

عالقـۀ  در مهمـی  تـأثیر  هـا   رفتار با زنـان شـاغل در دانشـگاه   نحوة برخورد و شیوة البته 
دربارة در تحقیقی که در کشور بریتانیا . دختران و زنان دانشجو براي ورود به این حرفه دارد

درصـد از دانشـجویان زن سـال سـوم در      12فقـط  اسـت  زنان در دانشگاه صورت گرفتـه  
اي کـه در   عمدهدالیل  ).Guardin, 2012( اند مند به کار در دانشگاه بوده هاي دکترا عالقه دوره

  :ند ازا عبارت ، شدهکر این زمینه ذ
 بیت ندارد؛جذاکار دانشگاهی . 1
 موانعی که در مسیر زنان دانشگاهی قرار دارد در مقایسه با مردان بسیار زیاد است؛. 2
  .هاي زیادي در این شغل انجام دهند زنان باید فداکاري. 3
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درصـد از زنـان، کـار در دانشـگاه      12فقط انتخاب اول  ،هاي این تحقیق یافتهاساس  بر
میـان  مندي بـه کـار دانشـگاهی در     نگارنده در کشور ما میزان عالقهبه باور  البته؛ بوده است

هاي  شاید یکی از دالیل این عالقه، فقدان تنوع براي انتخاب. دختران و زنان جوان باالست
قـوانین نانوشـته و   تـأثیر  بهره گرفت و تحت  این اشتیاق باید از ،در هر حال. استجانشین 

کـادر  بـه   شـان انتخاب زنان و وروداز ، ندو نبایدهاي تلویحی، که البته بسیار هم نافذ هاباید
  .جلوگیري نکرددانشگاهی 

  
  بندي سهمیهجاي  بهگزینی  شایسته 12.2
 مدیریتی و سیاسی هاي رده در زنان حضور افزایش براي جهان کشورهاي از تعدادي در

 گوناگون، يشوراها ها، احزاب، پارلمان یداتورينمونه در کاند براي. شود می تعیین سهمیه
 ینتا حضور زنان در ا یابد می اختصاص درصدي یره،مد هاي هیئتدولت و در  هاي کابینه

مثـال در   يبـرا . گیـرد صـورت   سازي فرهنگ ینوع طریق این از و یابد یشنهادها افزا
 ریاضیات و مهندسی تکنولوژي، علوم، هاي دانشکده در زنان حضور ةدربارکه  یقیتحق

)STEM: Science ,Technology, Engineering, Mathematics(  ــا ــده، در امریک ــام ش انج
هایی که نمایندگی مناسبی  مقاله به این نتیجه رسیده که دولت باید در مقابل دانشگاه ةنویسند
  ).Lukas, 2008( گیري کند ها وجود ندارد موضع در آن  از زنان

 اگرچـه در . تخصیص سهمیه براي زنان است ،گونه موارد اینهاي مداخله در  یکی از راه
هـاي   گیـري در محـیط   هـاي تصـمیم   براي افزایش حضـور زنـان در رده   گرفتن سهمیه نظر

تعیـین  است کـه حتـی بـدون     این باور رود، اما نگارنده بر میبه شمار گام مؤثري آکادمیک 
و اولویـت را  دهند انتخاب قرار  ها مریتوکراسی را مبناي گزینش و چه دانشگاه سهمیه، چنان

را در  شـان حذف نخواهند شد و جایگاهنخست به شایستگی و لیاقت افراد بدهند، زنان از 
اساسـی و بسـیار   نکتـۀ  . کردگیري و سطوح مدیریتی احراز و تثبیت خواهند  تصمیممواضع 

بـه اعتبـار جنسـیت     ها را نادیده گرفت تـا مـردان، صـرفاً    ید شایستگیمهم این است که نبا
در چنـین حـالتی ممکـن اسـت مریتوکراسـی فـداي       . هاي باال ارتقا یابند به رده ،شان مردانه

. هاي مبتنی بر شایستگی فزونی گیرد انتخابهاي نامناسب از  انتخابکاکیستوکراسی شود و 
بـا شایسـتگی    الزامـاً  ذکورت. غلط شود باورهاي و مالحظات قربانی نباید کشور مصلحت

بودن نباید   به اعتبار زن هر زنی را صرفاً. عکس این مطلب هم صادق است. مترادف نیست
هـاي بـاالي حکـومتی بـه      گاهی بانوانی به دلیل خویشاوندي بـا مقـام  . به هر مقامی برگزید
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به نظر نگارنده، مـالك  . اند تهنداشاند که شایستگی احراز آن مشاغل را  شدهمناصبی گمارده 
بـه  ، تر شرایط متقاضیان با شرایط احراز مشـاغل  ها باید انطباق هرچه بیش اصلی در گزینش

تبعیـت از   میـان الزم است  ،رو  ایناز . ها باشد وري در دانشگاه بهرهمنظور اعتالي کیفیت و 
ها از سوي  دانشگاه سو و امکان بقاي با کیفیت یکهاي مرسوم از  هاي متداول و روش سنت

 .دیگر، دومی را برگزید
  

  اصالح ساختاري 12.3
. تهدیدي بـراي مـردان نیسـت    یشانها دانشگاهی و علمی، حضور زنان و فعالیتجامعۀ در 

تـک   این باور است که در محیط آکادمیک، فرصت ترقی و پیشـرفت بـراي تـک    نگارنده بر
و دارند شکل و بلند  هرمیکه اغلب ساختاري  ،هاي اداري برخالف محیط. وجود دارداعضا 
ها و سایر مراکز علمی و پژوهشـی   هاي محدودي وجود دارد، دانشگاه هاي باال پست در رده

هـا   هـاي بـاالي آن   معنی کـه رده   بدین. شکل داشته باشند  اي  ذوزنقهباید ساختاري تخت و 
هـر عضـو   . چنان محدود نباشد که فقط جا براي تعداد کمی از اعضا وجود داشـته باشـد   آن

مسیر پیشـرفت را طـی کنـد و     شخدمتدورة با تالش و کوشش در قادر است علمی   هیئت
در این مسـیر   وي .استادي ارتقا یابدمرتبۀ یاري و سپس به  براي مثال از استادیاري به دانش

در . و در مسـیر تعـالی و تکامـل گـام بـردارد     بگیرد را پیش  شتاستوانه و ستون پیشرف باید
هاي متعـدد، امکـان حضـور تعـداد      تیمها و  کمیتهاي شکل، وجود شوراها و  ذوزنقهساختار 

و مـدیریت شـورایی و مشـارکتی در چنـین سـاختاري      کنـد    تري از اعضا را فراهم می بیش
نباید نگران باشند که اگـر زنـان را در مواضـع    مردان  ،این ترتیب هب. شود میتر عملی  آسان

تضارب افکار  ،در چنین ساختاري. شود جاي خودشان تنگ می ،گیري دخالت دهند تصمیم
اعضـاي  همـۀ  خواهـد بـود و   همـه  شود که بـه نفـع    میافزایی منجر  و ترکیب عقاید به هم

از  ،تحقیقاین هاي  هیافت. منتفع خواهند شد شاز دستاوردهای ،اعم از زن و مرد ،علمی  هیئت
و  1380و  1370هاي دانشـگاهی در مقـاطع    کمیتهرنگ زنان در شوراها و  حضور بسیار کم

پیشنهاد ما تقویت این روند است که بـا  . حاکی است 1390روند افزایشی مشارکت آنان در 
با افزایش تعداد زنان شایسـته در شـوراها و   . تر خواهد شد اصالح ساختاري امکان آن بیش

گیري افـزایش خواهـد یافـت و بـا      تصمیمهاي دانشگاهی، نمایندگی زنان در مواضع  کمیته
دانشـگاهی نیـز   نهفتـۀ جامعـۀ   هاي گوناگون، نظریات نیمۀ  هاي متنوع و سبک تلفیق نگرش

تصمیماتی کـه تبعـات   ؛ شد دتري اتخاذ خواه شود و در نتیجه تصمیمات مناسب میمطرح 
هـاي   در چنین وضعیتی هم زنـان از حضـور در رده  . گیرد بر تبعات منفی فزونی می شانمثبت
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 شانشوند و هم جامعه از برکات حضور و عملکرد مدیریتی و خدمت به جامعه محروم نمی
  .وري دانشگاهی خواهد بود این فرایند اعتالي کیفیت و بهرهبرایند  مسلماً. منتفع خواهد شد

  
  مسائل خانوادگی 12.4
علمـی را بـه خـود     هیئـت از زنـان عضـو    بسیاريبسیار مهمی که ذهن  عاتی از موضویک

زنـان  تر  بیشهاي تحقیق حاکی از آن است که  یافته. مسائل خانوادگی استکند  مشغول می
و انـد   داشـته و فرزند  اند بودهمتأهل در هر سه مقطع زمانی،  ،هاي آماري نمونهدانشگاهی در 

عهده  نقش تربیت فرزندان و گرداندن امور خانواده را نیز بر ،اجتماعیهاي  بر فعالیتافزون 
مهم است که تصویر ذهنی مبنی بر وجود تعارض حتمی نکتۀ گر این  این موضوع بیان. دارند
با واقعیت تطابق  شان هاي اجتماعی، سیاسی و مدیریتی هاي خانوادگی زنان و نقش نقشمیان 
کننـد شایسـته اسـت     میکشور ایفا توسعۀ اي که زنان در  انههاي دوگ توجه به نقش با. ندارد

را انجـام   شانتري بتوانند وظایف مهم اي به آنان عرضه شود تا با خاطر آسوده ویژهخدمات 
هاي آموزشی، پرورشـی،   کالس مهد کودك و(داري فرزندان  ایجاد امکاناتی براي نگه. دهند

 شـان های انگیزشـی قـوي دارد و نگرانـی   جنبۀ از جمله تمهیداتی است که ) ورزشی و هنري
  .را در پی خواهد داشت شان هاي صمیمانه دهد و تالش میکاهش را فرزندانشان  خصوصدر

  
  انتصاب زنان به مقامات عالی دانشگاهی 12.5

هـاي عـالی    حاکی از آن است که در هر سـه مقطـع زمـانی، رده   این تحقیق هاي طولی  یافته
هـا از مشـارکت    معنا که دانشگاهبه این . در اختیار مردان قرار دارد مدیریتی دانشگاهی کامالً

در این مورد، بـا توجـه   . کنند می دوري شدت بهگیري  تصمیمهاي مدیریتی و  زنان در عرصه
منـدي   شود بـراي بهـره   ها پیشنهاد می بودن مقامات ریاستی و مدیریتی در دانشگاه به انتصابی

هاي مدیریتی زنان دانشگاهی و ایجاد تغییر در وضع موجود، مقامات و  مندي تر از توان بیش
عامل ایجـاد تغییـر، نقـش فعـالی را بـراي       در حکممسئوالن رده باالي آموزش عالی، خود 

دهند گـام   عهده گیرند و با اقدامات مثبتی که انجام می دانشگاهی برجامعۀ سازي در  فرهنگ
اي که صالحیت  زنان شایستهمیان توانند از  براي نمونه می .تغییر بردارنداشاعۀ آغازین را در 

گیــر اســت،  و مقبولیــت شخصــیتی و علمــی دارنــد و البتــه تعدادشــان نیــز بســیار چشــم 
فرصـت انجـام خـدمت و     ها را براي احراز مقامات عالی دانشگاهی برگزینند و ترین شایسته

بـودن    انتصـابی این پیشنهاد به دلیل البته . کننداکتساب تجارب مدیریتی را براي آنان فراهم 
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شـده  بودن هرم مدیریت در وضـعیت فعلـی مطـرح      قاعدهبه رأس ها و از  دانشگاهرؤساي 
سـا و مـدیران دانشـگاهی، فرصـت     ؤشـدن ر   بدیهی است کـه در صـورت انتخـابی   . است

و زنگـار  شـود   شدن براي زنان و مردان به طور مساوي فـراهم مـی    کاندیداتوري و انتخاب
  .شود هاي ما زدوده می تبعیض جنسیتی از محیط دانشگاه

  
  هاي ترجیحی زنان سبک 12.6

 ،هاي یادگیري که زنان و مردان به طور کلی از نظر توانایی اند هاي پژوهشی حاکی از آن یافته
 ةدر پژوهشـی کـه دربـار   . خالقیت و هوش با هم برابرنـد  ،توانایی استدالل ،قدرت حافظه

کـه زنـان    شـده اسـت  مشخص  ،کشور انجام شده 27نان و مردان در هاي ترجیحی ز سبک
مندند و اعمال این قبیـل   هاي مشارکتی و کارهاي تیمی عالقه تر از مردان به سبک مدیر بیش

 ).٢٠٠٩ ,.Paris et al ;٢٠١٢ ,Gibson( دهند ها را ترجیح می ها و شیوه روش

خوانی  فضاي آکادمیک و دانشگاهی همها با  گونه روش نگارنده بر این باور است که این
امروز زمان آن فرارسـیده اسـت کـه الگوهـاي نـوین مـدیریتی جـایگزین        . تري دارند بیش

  ).Zahedi, 2014( وري دانشگاهی ارتقا یابد بهرههاي قدیمی شوند تا سطح  روش
  

  ایجاد تشکل زنان دانشگاهی 12.7
دست   بهها سازمانی مستقل است که  ها و پژوهشگاه علمی دانشگاه هیئتتشکل زنان عضو 

در ایـن سـازمان، زنـان    . شـود  مـی تشـکیل   انـد  مشـغول کار   زنانی که در حرفۀ آکادمیک به
هاي عقیدتی، سیاسی، مذهبی، نژادي و قومیتی، بـه منظـور حمایـت از     نظر از تفاوت صرف

منـافع   منافع گروهی و اعتالي موقعیت اجتماعی و اقتصادي خود متشکل شده و براي حفظ
هـاي متفـرق و    تـالش  قادرنـد هـایی   چنین تشکل. کنند جمعی فعالیت می به شکلخویش 

یکی از اقـداماتی کـه ایـن    . هاي جنسیتی را سست کنند کلیشه ودهی  زنان را جهت ةپراکند
به کمک این شورا بـه  . تشکیل شوراي پایش برابري جنسیتی است ،دهند میها انجام  تشکل

هاي برابري جنسـیتی   ها از منظر شاخص ویژه دانشگاه به ،هاي مختلف پایش اقدامات سازمان
میزان اسـتخدام   :ند ازا ها عبارت برخی از این شاخص. شود میپایش منتشر نتیجۀ و  هپرداخت

نرخ درخواست زنان و مـردان بـراي ارتقـاي    ، زنان و مردان در هریک از سطوح دانشگاهی
و  شـان هـا و معاونان  رؤساي دانشکدهنسبت تعداد ، ها آن درخواست مرتبه و نرخ موافقت با

  .هاي مطالعاتی نرخ فرصت
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بخشـی بـه قـوانین و     شـکل در  قادرنـد زنان ، هاي دانشگاهی تشکلشبکۀ با پیوستن به 
تري بر زندگی کـاري   اعمال کنند و کنترل بیشتري  نفوذ بیشها  مقررات و نیز در اجراي آن

تـر   این طریق، با اعتماد به نفس و احساس امنیت بیش زنان دانشگاهی از. خود داشته باشند
در نتیجـه،  . بردارنـد مـؤثر  هـاي   براي احقاق حقوق خویش گـام   گسترده یدر سطح ندقادر

قـادر  ثرتري ؤشـود و بـه گونـۀ مـ     تأمین مـی تا حدود زیادي  شان نیازهاي روانی و اجتماعی
  .را انجام دهند شان هاي علمی و دانشگاهی وظایف و مسئولیتبود خواهند 

  
  اندیشی زنان مثبت 12.8

تـرین   از مهـم  شـان کـه عملکرد  داشته باشندباور  زنان دانشگاهی باید به این موضوع عمیقاً
گـري و   دانـش ، طلبی زنان مسئولیت دانش. در تغییر سرنوشت کاري آنان استمؤثر عوامل 

ایـن  ، منـدان بـه کـار در دانشـگاه     عالقـه از میان خیل عظیم . اند پذیرفتهدانشوري را آگاهانه 
انـد   گرفتـه در محیطی قرار . اند که در فضاي علم و دانش تنفس کنند یافتهفرصت طالیی را 

بسط و تعمیق دانش و آگـاهی اسـت و   ، اعتالي فرهنگی، فرديتوسعۀ ساز رشد و  زمینهکه 
چـه در   شایسته اسـت از آن  ،رو  این از. دارند میکشور گام برتوسعۀ در مسیر  ،از این طریق
را انجام  شانتکالیف، خوبی استفاده کنند مصمم و مسئول به، فردي متعهد در مقاماختیار دارند 

گیري کنند و با پشتکار و اعتماد به  پی، سخن بگویند، زبان بگشایند شانحقوقدربارة دهند و 
  .کننداز موانع پیش رو یک به یک عبور ، نفس
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