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 بررسي تطبيقي مديريت زنان در آموزش عالي در جهان 

 

  1دكتر فيروزه عسيسي

 چكيده

ثطضؾي تُجيمي حًٛض ظ٘بٖ زض ٔكبغُ ٔسيطيتي زض زا٘كٍبٟٞب ٚ ٔطاوع آٔٛظـ ٖبِي زض  ثٝ اجٕبَ ثٝ ايٗ ٔمبِٝ،

ٞب  تي زض زا٘كٍبٜٞبي ٔسيطي تب اظ ايٗ ضٍٞصض ٘كبٖ زازٜ قٛز وٝ حًٛض ظ٘بٖ زض پؿت ٚ ايطاٖ ٔي پطزاظزجٟبٖ 

 لت اظ ايٗ ٚيٗيت، ٔٛإ٘ قٙبؾبئي ٚ السأبت الظْ ثطاي تؿٟيُضثؿيبض پبئيٗ ثٛزٜ ٚ الظْ اؾت وٝ زض جٟت ثطٖٚ 

 اذتهبل ٔكبغُ ٔسيطيتي زض ٟ٘بز ٞب  ٚ ٔطاوع آٔٛظـ ٖبِي ثطاي ظ٘بٖ فطاٞٓ قٛز.  ٚ

 

 : ظ٘بٖ ،زا٘كٍبٟٞب ،آٔٛظـ ٖبِي، ٔسيطيتكلمات كليدي

 

 مقدمه -1

، ثيبٍ٘ط ٘ىبت شيُ زض جٟبٖ تحميمبت چٙس زٞٝ ٌصقتٝ زض ذهٛل ٔسيطيت ظ٘بٖ زض آٔٛظـ ٖبِي ثط ٔطٚضي

 اؾت: 

 ٞبي ٟٔٓ ٚ ثبالي ازاضي ٚ اجطايي زض ز٘يب زض ٔمبيؿٝ ثب ٔطزاٖ ثؿيبض وٓ اؾت.  تٗساز ظ٘بٖ زض پؿت 

 اجطائي ٚ ازاضي زض ٟٔٓ ٞبي  ؾبالضي حبوٓ زض ٔطاوع ّٖٕي ز٘يب ٔبٕ٘ اظ ٚضٚز ظ٘بٖ ثٝ پؿت فطًٞٙ ٔطز

 قٛز.  زا٘كٍبٟٞب ٔي

 ٞبي  ٞبي ثطاثط، اؾتطاتػي ٞبي اذيط ثطاي ايجبز لٛا٘يٗ زض ذهٛل فطاٞٓ ٕ٘ٛزٖ فطنت ٞبي زٞٝ وٛقف

٘تٛا٘ؿتٝ اؾت زض  ،ت ٚ لٛا٘يٗ يس تجٗيى زض ذهٛل ثىبضٌيطي ظ٘بٖ زض ٔكبغُ ٟٔٓٔثجّٖٕيبتي 

ٞبيي وٝ زض آٟ٘ب  ٔٛفك ُٖٕ وٙس. ٟٔٗصا زا٘كٍبٜٞبي ٔسيطيتي زض زا٘كٍبٟٞب  ذهٛل حًٛض ظ٘بٖ زض پؿت

 قٛز.  ا٘س، قٛاٞسي اظ حًٛض ثيكتط ظ٘بٖ زض ٔكبغُ ٔسيطيتي زيسٜ ٔي ٞبي وّيسي ثٛزٜ ظ٘بٖ زاضاي پؿت
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٘يع ثٝ ضغٓ تحٛالت ثؿيبض ٔثجتي وٝ زض ذهٛل فطاٞٓ قسٖ ظٔيٙٝ حًٛض ظ٘بٖ زض آٔٛظـ ٖبِي  زض وكٛض ٔب

ب زض ضاثُٝ ثب ٚضٚز ثٝ زا٘كٍبٜ ٚ زا٘ف آٔٛذتٍي ظ٘بٖ اؾت ٚ اظ ٘ٓط ٚضٚز ثٝ ٖطنٝ ايجبز قسٜ ،أب ايٗ حًٛض ٖٕست

زض ثط٘بٔٝ ضيعي ٞبي والٖ  ّٖٕىطز يٗيف ٚ٘بٔتٙبؾت ثب ا٘تٓبضات اؾت.ٌطچٝؾُٛح ثبالي ٔسيطيتي آٔبضٞب ثيبٍ٘ط 

.زض ايٗ ضاؾتب اقتٙس زٍ٘بٜ ذبني ثٝ إٞيت حًٛض ظ٘بٖ ؾيبؾتٍصاضاٖ ٘يع ، (لبٖ٘ٛ ثط٘بٔٝ ؾْٛ 158ٔبزٜ  وكٛض)

ثٝ   لبٖ٘ٛ ايٗ ثط٘بٔٝ زيسٌبٜ جٙؿيتي ضا 158( ٚ ثب تهٛيت ٔبزٜ 83-1379زِٚت زض ثط٘بٔٝ ؾْٛ تٛؾٗٝ )

ٞبي زِٚت زض لجبَ ٔؿبيُ ظ٘بٖ تٗطيف قسٜ ٚ  ٞبي والٖ تٛؾٗٝ ٚاضز ٕ٘ٛز، ثٝ َٛضي وٝ زض ايٗ ٔبزٜ ؾيبؾت ثط٘بٔٝ

التهبزي، أٛض حمٛلي ٚ   ي آٔٛظقي، فطٍٞٙي، ٚضظقي، ٔكبضوتٞب ثط اؾبؼ آٖ زِٚت ْٔٛف ٌطزيس تب زض ظٔيٙٝ

ٞبي اجطايي السأبت الظْ ثطاي تٛإ٘ٙسؾبظي  ٞبي غيط زِٚتي ظ٘بٖ ثب ٕٞىبضي ٚ ٕٞبٍٞٙي زؾتٍبٜ تٛؾٗٝ ؾبظٔبٖ

ظ٘بٖ زض ٖطنٝ حًٛض أب ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ُٔطح قس ٞٓ ايٙه زض ايطاٖ ٞٓ ٕٞب٘ٙس اوثط وكٛضٞب ظ٘بٖ ا٘جبْ زٞس. 

 يت ثبالي زا٘كٍبٟٞب ٚ ٔطاوع آٔٛظـ ٖبِي ثؿيبض وٓ اؾت.ٔسيط

ؾْٛ ثٝ اؾت. زض ثرف زْٚ،ٔطٚضي ثط ازثيبت ٔٛيٛٔ اضائٝ ٔي قٛز. ثرف  ثرف قفاظ  ايٗ ٔمبِٝ ٔتكىُ

ثط حًٛض حًٛض ظ٘بٖ زض زا٘كٍبٟٞب ٚ ٔطاوع آٔٛظـ ٖبِي زض جٟبٖ ٔي پطزاظز. ثرف چٟبضْ ثٝ ٖٛأُ ٔٛثط 

ٞبي تٛؾٗٝ ٚ ٌؿتطـ حًٛض ظ٘بٖ زض ٔكبغُ  ثط٘بٔٝاذتهبل زاضز.زض ثرف پٙجٓ  ٖبِئسيطيتي ظ٘بٖ زض آٔٛظـ 

 پطزاذتٝ ٔي قٛز.ثرف قكٓ ٘تيجٝ ٌيطي ٚ تٛنيٝ ٞبي ؾيبؾتي اضائٝ ٔي قٛز.ثبالي ٔسيطيتي 

 

 مروري بر ادبيات موضوع  -2

ٞبي  ثٛزٖ پؿتثٙسي وطز ٚ آٖ ٖجبضت اؾت اظ وٓ  تٛاٖ ازثيبت ٔٛيٛٔ ضا زؾتٝ ثط اؾبؼ ؾٝ ٔحٛض ٔي

ٞب ٚ ٔحٛض ؾْٛ ِعْٚ ثطاثطي جٙؿيتي زض ٔسيطيت  ٔسيطيتي ظ٘بٖ زض آٔٛظـ ٖبِي، فطًٞٙ ٔطزؾبالضي زض زا٘كٍبٜ

 ٞب.  زا٘كٍبٜ

 

 ها  كم بودن مشاغل باالي مديريتي زنان در دانشگاه 

زض آٔٛظـ  إِٙبفٕ زض ذهٛل ٔسيطيت ظ٘بٖ ٞبي ؾبظٔبٖ ُّٔ )يٛ٘ؿىٛ( ٚ وكٛضٞبي ٔكتطن ثط اؾبؼ ٌعاضـ

ٖبِي، آٔبض جٟب٘ي ثيبٍ٘ط آٖ اؾت وٝ زض ذهٛل ٔكبغُ ٔسيطيتي ٔيب٘ي، ٘ؿجت ظ٘بٖ ثٝ ٔطزاٖ يه ثٝ پٙج اؾت ٚ 

اي وٝ پؿت ضيبؾت زا٘كىسٜ وٓ ٚ حًٛض  ثٝ ثيؿت اؾت ثٍٛ٘ٝيه ٘ؿجت زض ذهٛل ٔكبغُ ٔسيطيتي ثبال، ايٗ 

 .(Dines)زٞس  خ ٔيظ٘بٖ ثٝ ٖٙٛاٖ ضئيؽ زا٘كٍبٜ ثٝ ٘سضت ض
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(ACU)إِٙبفٕ  ٞبي وكٛضٞبي ٔكتطن تٛؾٍ زا٘كٍبٜ 2222بيج تحميمي وٝ زض ؾبَ ٘ت
زض ايٗ زا٘كٍبٟٞب  1

٘يع ثؿيبض پبئيٗ اؾت. آٔبضٞب ٘كبٖ زاز وٝ زض ؾُح ٔسيطيت ٔيب٘ي ٘ؿجت ٔطزاٖ ثٝ ظ٘بٖ زٜ ثٝ يه اؾت. حًٛض 

قٛز  بة ثٛزٜ ٚ ثٙسضت ٔكبٞسٜ ٔيظ٘بٖ زض ٔكبغُ ضيبؾت زا٘كىسٜ، ضيبؾت زا٘كٍبٜ، ٚ ٔٗبزٖ زا٘كٍبٜ ثؿيبض وٕي

(Jobbins, 2006) .پبئيٗ ثٛزٖ ٘طخ ٔكبضوت ظ٘بٖ زض ٔكبغُ ٔسيطيتي زض ٕٞٝ وكٛضٞبي جٟبٖ ٔكٟٛز اؾت .

قٛز. ثب ايٙحبَ زض  ٌطچٝ زض اغّت ٔٛاضز زض وكٛضٞبي جٟبٖ لٛا٘يٙي زاَ ثط ٚجٛز تجٗيى زض لٛا٘يٗ ٔكبٞسٜ ٕ٘ي

 طيتي ثؿيبض غبِت اؾت. زا٘كٍبٟٞب، حًٛض ٔطزاٖ زض ٔكبغُ ٔسي

قطٚٔ وطز. ايٗ ثط٘بٔٝ ثٝ ٔٙٓٛض تؿٟيُ ٚ ٌؿتطـ  "ثط٘بٔٝ ظ٘بٖ"اي ثب ٖٙٛاٖ  ثط٘بٔٝ ACU، 1985زض ؾبَ 

ٞبي ٔسيطيتي، ّٖٕي  ٞبي وكٛضٞبي ٔكتطن إِٙبفٕ ثٛز تب آ٘بٖ ثتٛا٘ٙس ثب اؾتفبزٜ اظ ٟٔبضت حًٛض ظ٘بٖ زض زا٘كٍبٜ

ٞب ٔكبضوت ثيكتطي زاقتٝ ثبقٙس. ايٗ ثط٘بٔٝ زض ٚالٕ ٚاوٙكي ثٛز ثٝ ايٗ  تٛؾٗٝ ٟ٘بزي زا٘كٍبٜزض ٚ اجطايي ذٛز 

ٔٛيٛٔ وٝ ظ٘بٖ ٘مف وٕطٍ٘ي زض ٔسيطيت ؾُٛح ثبالي زا٘كٍبٟٞب زاض٘س. ايٗ أط اٚالً ٘كأت ٌطفتٝ اظ زيسٌبٜ 

ACU  ٖيٗ أط تٛؾٗٝ ثٛز. زْٚ اظٔيٙٝ زض ٚ ٔكبضوت ثيكتط آ٘بٖ زض ذهٛل ثطلطاضي ٖساِت ٚ افعايف حًٛض ظ٘ب

زض ضاؾتبي تٛجٝ ثٝ ٔجبحث افعايف زؾتطؾي آٔٛظقي ٚ اضتمبء ويفيت آٔٛظـ ٖبِي ثٛز. ؾبظٔبٖ ٔٗتمس ثٛز وٝ 

جب٘جٝ  افعايف ثىبضٌيطي ٚ اؾترساْ ظ٘بٖ زض ؾُٛح ٔسيطيتي زض آٔٛظـ ٖبِي ٖبّٔي زض ضاؾتبي تٛؾٗٝ ٕٞٝ

 .(ACU, 2005)ٞب اظ اثٗبز ٖساِت ٚ ويفيت اؾت  ؾبظٔبٖ

 

 ها  ري در دانشگاهمرد ساال 

اي زض ذهٛل حًٛض ظ٘بٖ زض آٔٛظـ ٖبِي  ا٘سيكٕٙساٖ زض آٔطيىب ٚ اٍّ٘يؽ، اؾتطاِيب ٚ وب٘بزا ُٔبِٗبت ٖسيسٜ

ا٘س وٝ زض اغّت آٟ٘ب ثٝ ٔٛيٛٔ حًٛض ثؿيبض وٓ ظ٘بٖ زض ٔكبغُ ٔسيطيتي زا٘كٍبٟٞب اقبضٜ قسٜ اؾت. زض  ا٘جبْ زازٜ

ؾمف "قٛز، ثٝ انُالح  ثٝ ٔكبغُ ثبالي ٔسيطيتي زض زا٘كٍبٟٞب ٔيوٝ ٔبٕ٘ اظ ضؾيسٖ ظ٘بٖ  يتحّيُ ٖٛأّ

(، ؾمف 1993طي )ثبچي ج(، زيٛاض آ1994ٚ ٞس  1992، ٞٙسؾبضز ؾٛؾبيتي 1992اي )زيٛيسؾٖٛ ٚ وٛپط  قيكٝ

( 2221قٛز. ِٛن ) ( اقبضٜ ٔي2224( ٚ زيٛاض ٔبزضا٘ٝ )ٚيّيبٔع 2223(، ِِٛٝ ثؿتٝ )وٛٞٗ 1994ؾٍٙي )ٞيٛاضز 

 ، ٘طخ"(1984ٚ اؾتطاِيب  1972وطز وٝ ثٝ ضغٓ ٖجٛض اظ ٔٛيٛٔ تجٗيى جٙؿيتي )أطيىب ٚ اٍّ٘يؽ زض ٔكبٞسٜ 

 8تب  7ثكست وٙس اؾت. ظ٘بٖ زض اٍّ٘يؽ  ٞب زض ايٗ وكٛضٞب حًٛض ظ٘بٖ زض ٔكبغُ ثبالي ٔسيطيتي زا٘كٍبٜ ضقس
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ِٛن  اؾتبزي ضا زض اذتيبض زاض٘س. زضنس اظ وطؾيٟبي 18زضنس ٚ زض فٙال٘س 16زضنس ،زض آٔطيىب5 زضنس، زض ايطِٙس

 زا٘س وٝ زض آٖ ٞٓ تىٙيه جٙؿيتي ٖٕٛزي ٚ ٞٓ افمي ٚجٛز زاضز.  ٞب ضا ثٝ ٖٙٛاٖ ٔحيُي ٔي ( زا٘كٍب2221ٜ)

ٞبي اٍّ٘يؽ ضا زضثبض٠ ثطاثطي  ٞبي ظ٘بٖ ٞيأت ّٖٕي زض يىي اظ زا٘كٍبٜ ( زيسٌب2221ٜاي، فبؾتط ) زض ُٔبِٗٝ

زٞس. زض زا٘كٍبٜ ٔٛضز ُٔبِٗٝ فبؾتط، ضؾٕبً  هي ٚ وبض ٚ ... ٔٛضز ثطضؾي لطاض ٔيٞب، تٗبضو ٔيبٖ ظ٘سٌي قر فطنت

ٞبي ٔسيطيتي  زض پؿت اظ اؾبتيس ظٖ ثؿيبض وٕيتٗساز ثب ٚجٛز ايٗ وطز.  ٞبي ثطاثط اٖٕبَ ٔي ٞبي فطنت ؾيبؾت

ّٕىطزي وٝ ٕٞچٙبٖ ٔتىي زاض ٚ ٘يع ثب ٘ٓبْ ٖ ثبالي زا٘كٍبٜ لطاض زاقتٙس. آٟ٘ب ثب ٔٛإ٘ فطٍٞٙي ٚ ؾبذتبضي ضيكٝ

ٞبي قغّي ٔٛاجٝ ثٛز٘س. ثطذي اظ ظ٘ب٘ي وٝ  ٞب ٚ ٔٛلٗيت ثط تٗساز ٔمبالت ٚ ... ثطاي وب٘سيسا قسٖ ثطاي ٌطفتٗ پؿت

ٞبي ٔسيطيتي  ٞبي ذب٘ٛازٌي ٚ زضٚ٘ي ذٛز اظ پصيطفتٗ ٔؿئِٛيت ٔهبحجٝ قس٘س ٔٗتمس ثٛز٘س وٝ ثٝ زِيُ ٔؿئِٛيت

س ثٛز٘س وٝ آٟ٘ب ثٝ زِيُ ايٗ ٔٛإ٘ ٚ ٔحسٚزيتٟب ٞطٌع ثٝ ؾطا٘ ٔكبغُ ٔسيطيتي وٙٙس. ثطذي زيٍط ٔٗتم اجتٙبة ٔي

ظ٘بٖ زا٘ف آٔٛذتٝ زض ذهٛل ٚضٚز  ضفتبض ٚ ٍ٘طـ تٛا٘س تأثيط ٔٙفي ثط ضٚ٘س. ُٔبِٗٝ ٘كبٖ زاز وٝ ايٗ ضٚ٘س ٔي ٕ٘ي

 آٔٛظـ ٖبِي آيٙسٜ زاقتٝ ثبقس.  ٟ٘بزٞب ٚ ٔطاوع ثٝ ٔكبغُ ٔسيطيتي زض

ٝ ثطضؾي زيسٌبٜ ظ٘بٖ ٞيأت ّٖٕي ثٝ ٚيٗيت پيكطفت ذٛز زض آٔٛظـ ٖبِي آفطيمبي جٙٛثي ث ،ُٔبِٗٝ زيٍط

ثٛزٖ، اظ ذٛزثيٍب٘ٝ ثٛزٖ ٚ غطيت  ٔٙعٚيپطزاذت. ٌعاضـ ٘كبٖ زاز وٝ ظ٘بٖ زض ٔٛؾؿبت آٔٛظـ ٖبِي احؿبؼ 

 وٙٙس.  ثٛزٖ ٔي

ٝ ٘تبيج ٔكبثٟي زؾت يبفت. ٚايت ٖٙٛاٖ ظ٘بٖ آٔٛظـ ٖبِي )اؾتطاِيب(، ٘يع ث باي ث ( زض ُٔب2225ِٝٗثبتّط )

( زض ُٔبِٗٝ ثٝ ايٗ ٘تيجٝ زؾت يبفت وٝ ٔحيٍ زا٘كٍبٜ ثطاي ظ٘بٖ اضقس، ٔحيُي وؿُ وٙٙسٜ اؾت. 2221)

ٞب ثطاي ظ٘بٖ زض ٔحيٍ زا٘كٍبٞي اؾتطاِيب، تأثيطٌصاضي ثط فطًٞٙ  زٞس يىي اظ ٟٕٔتطيٗ چبِف ُٔبِٗٝ ٘كبٖ ٔي

قٛز:  ثٝ َٛض ٔٛزثب٘ٝ ثٝ ظ٘بٖ ٌفتٝ ٔي"وٙس  ذٛز ايٗ ٖجبضت ضا ُٔطح ٔي ثكست ٔطزؾبالضا٘ٝ اؾت. ٚايت زض تحميك

ضؾس  پٛقي ٞؿتيس، قٕب جعئي اظ فطًٞٙ ٔطزؾبالضا٘ٝ زا٘كٍبٜ ٘يؿتيس. ٚايت ٔكبٞسٜ وطز وٝ ثٙٓط ٔي لبثُ چكٓ

ضت ٔطز قٛ٘س ثب لس ضؾٙس، ٔٛاجٝ ٔي ٞبي ثبالي ٔسيطيتي زض ٞط تكىيالت ٚ ؾبظٔب٘ي ٔي وٝ ٞطٌبٜ ظ٘بٖ ثٝ پؿت

ي وٙٙس أب ٞطٌع ثٝ ز٘جبَ پصيطـ ٘مف ٞقٛ٘س تب ثًٗي اظ ظ٘بٖ ضا ٕٞطا وٝ آٔبزٜ ٔئٛاجٝ ٔي قٛ٘س اي  ؾبالضا٘ٝ

ٔٗتمس اؾت ايٗ تجٗيى ؾبذتبضي زض تٕبْ اضوبٖ ؾبظٔبٖ ٚجٛز زاضز ظيطا  1996غبِت ٚ ثطاثط آٟ٘ب ٘يؿتٙس، تٛض٘تٖٛ 

 ٞجطاٖ ٔٛجٛز اؾت. ٕٞٝ ثٝ ز٘جبَ حفّ قطايٍ ٔٛجٛز٘س وٝ قبُٔ حفّ ض

ٖسْ ثىبضٌيطي ظ٘بٖ زض  ٔسيطيت ٟ٘بزٞبي آٔٛظـ ٖبِي زض ٘يجطيٝ ٖٙٛاٖ يىي اظ ٔيعٌطزٞبيي ثٛز وٝ زض ٔبٜ 

فطنتي ضا فطاٞٓ وطز وٝ ظ٘بٖ قبغُ زض ٘ٓبْ زا٘كٍبٞي ٘يجطيٝ  زض ٘يجطيٝ ثطٌعاض قس. ايٗ ٘كؿت 2228ٔٝ ؾبَ 
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ض ذهٛل چٍٍٛ٘ي افعايف ظ٘بٖ زض ٔكبغُ وّيسي ٚ ايٙىٝ تجطثيبت ذٛز ضا ثب زيٍطاٖ ثٝ قطاوت ٌصاقتٝ ٚ ز

تط ظ٘بٖ زض  ٞبي زيٍطي ثطاي حًٛض پطضً٘ ا٘س ٚ ايٙىٝ آيب ٔٛلٗيت ٞبي ٔسيطيتي ذٛز ٔٛفك ثٛزٜ چمسض آ٘بٖ زض قغُ

 ٞبي زيٍط فطاٞٓ اؾت يب ٘ٝ، ثحث ٚ تجبزَ ٘ٓط نٛضت ٌطفت.  ثرف

ٔٙس ثطلطاض اؾت.  جٗيى جٙؿيٙي ثٝ قىُ وبٔالً ٘ٓبْاًٖبي ٘كؿت ثٝ ايٗ ٘تيجٝ ضؾيس٘س وٝ زض ٘يجطيٝ، ت

ٞبي  ٘بٔٝ ٚ ٔمطضاتي زض ايٗ ذهٛل ٚجٛز ٘ساضز. ايٗ افطاز ثٝ ايٗ ٘ىتٝ اقبضٜ وطز٘س وٝ ٔحيٍ ٌطچٝ ٞيچ آئيٗ

ٌصاضي، اضظيبثي ّٖٕىطز ٚ ضٚاثٍ ثيٗ افطاز  ٔكي ّٖٕي اظ زيطثبظ زض تؿٍّ ٔطزاٖ ثٛزٜ اؾت ٚ زيسٌبٜ ٔطزا٘ٝ زض ذٍ

ٌصاضي وطزٜ  حبوٓ اؾت. ايٗ ٌطٜٚ اظ ظ٘بٖ ٔٗتمس ثٛز٘س وٝ ٕٞىبضاٖ ٔطز، ٖٕٛٔبً تسضيؽ ظ٘بٖ ضا وٕتط اضظـ ٖٕٛٔبً

ٞبي حمٛلي  وٙٙس. تفبٚت ٞبيي وٝ زضثبضٜ ظ٘بٖ اؾت ضا وٕتط اظ حس اضظيبثي ٔي ٞبي ظ٘بٖ يب انٛالً پػٚٞف ٚ پػٚٞف

ؾبَ ثيكتط ََٛ  12تب  2ٚ٘ي اؾت ٚ ٕٔٗٛالً ظ٘بٖ ٚ زؾتٕعز اِٚيٝ ٔيبٖ ظ٘بٖ ٚ ٔطزاٖ ثٝ ٘فٕ ٔطزاٖ ضٚ ثٝ فع

وكس تب تطفيٕ قغّي يبثٙس. ٌطٜٚ تٛنيٝ وطز٘س وٝ ٔٛإ٘ زض ٟ٘بزٞب ٚ ٔطاوع آٔٛظـ ٖبِي وٝ ٔبٕ٘ تحمك وبُٔ  ٔي

 تٛإ٘ٙسيٟبي ظ٘بٖ اؾت ثبيس ثطزاقتٝ قٛز.

ثٗس اظ ا٘مالة اؾالٔي، ضٚ٘س زض ايطاٖ ثٝ ضغٓ افعايف ثؿيبض ٔثجت حًٛض ظ٘بٖ زض آٔٛظـ ٖبِي وكٛض ثٝ ٚيػٜ 

ٞب وبٔالً ٔكٟٛز اؾت. زض ايٗ ٔمبِٝ ثٝ زِيُ  ٔكبثٟي اظ ٘ٓط ٖسْ حًٛض ظ٘بٖ زض ٔكبغُ ثبالي ٔسيطيتي زض زا٘كٍبٜ

ٞبي غيط  ٞبي ٔطثٌٛ ثٝ حًٛض ظ٘بٖ زض ٔكبغُ ثبالي ٔسيطيتي زض زا٘كٍبٜ فمساٖ اَالٖبت ٔٛضز ٘يبظ اظ ٘ٓط زازٜ

اي اظ ٚيٗيت ٘مف ٔسيطيتي ظ٘بٖ  تطثيت ٔسضؼ ثٝ ٖٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ  ؾبَ جبضي زا٘كٍبٜجٙؿيتي وكٛض، اظ اَالٖبت 

 124  ،1394ًٖٛ ٞيأت ّٖٕي زض ايٗ زا٘كٍبٜ زض ؾبَ  725زض آٔٛظـ ٖبِي وكٛض اؾتفبزٜ قسٜ اؾت. اظ ٔيبٖ 

ٖ ٔسيط ٘فط ثٝ ٖٙٛا 14٘فط زاضاي ٔكبغُ ٔسيطيتي ٞؿتٙس وٝ  22زٞٙس وٝ فمٍ  ٘فط ضا اؾبتيس ظٖ تكىيُ ٔي

٘فط ٔٗبٖٚ زا٘كىسٜ ٚ يب ؾطپطؾت  6ٌطٜٚ، يه ٘فط ٔؿئَٛ وتبثرب٘ٝ زا٘كىسٜ، يه ٘فط ضيبؾت پطزيؽ زا٘كٍبٞي، 

قٛز زض ايٗ زا٘كٍبٜ وٝ يىي اظ ٟٕٔتطيٗ  ثبقٙس. ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ٔكبٞسٜ ٔي ٔٗبٚ٘ت زا٘كىسٜ ٚ يب پػٚٞكىسٜ ٔي

ؾت، ٘ؿجت ظ٘بٖ ٞيأت ّٖٕي ثٝ وُ اؾبتيس زا٘كٍبٜ ٞبي ٔبزض ٚ تٟٙب زا٘كٍبٜ تحهيالت تىٕيّي وكٛض ا زا٘كٍبٜ

اظ يه زضنس ٞٓ  زاضاي پؿت ٔسيطيتي زض زا٘كٍبٜ ثٝ وُ اؾبتيس اؾبتيس ظٖزض نس اؾت. ٘ؿجت  7/14حسٚز 

% اؾت وٝ 21ايٗ زا٘كٍبٜ  اؾبتيس ظٖ  اؾبتيس ظٖ زاضاي پؿت ٔسيطيتي ثٝ وُ٘ؿجت  اؾت .% 23 وٕتط ٚ زضحسٚز

 قٛز.  ٛض ظ٘بٖ زض ٔكبغُ ٔسيطيتي ٕٞب٘ٙس ؾبيط ٘مبٌ جٟبٖ ثٝ ا٘ساظٜ ٔٙبؾت اؾتفبزٜ ٕ٘يثيبٍ٘ط آٖ اؾت وٝ اظ حً
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ٞبي زا٘كٍبٞي ز٘يب اشٖبٖ زاضز، ثب  ٚجٛز فطًٞٙ ٔطزؾبالضا٘ٝ زض ثؿيبضي اظ ٔحيٍثٝ ٌطچٝ ثؿيبضي اظ ازثيبت 

زا٘كٍبٜ آ٘ىبضاي تطويٝ يىي اظ اي وٝ زض  تٛاٖ ثٝ ٔٛاضز اؾتثٙب ٞٓ اقبضٜ وطز. ثطاي ٔثبَ، زض ُٔبِٗٝ ايٙحبَ ٔي

ا٘س وٝ زض ايٗ زا٘كٍبٜ  ظ٘بٖ ٞيأت ّٖٕي ثٝ ايٗ ٘ىتٝ اقبضٜ وطزٜ ،ٞبي تطويٝ ا٘جبْ قسٜ اؾت ثٟتطيٗ زا٘كٍبٜ

ٌٛ٘ٝ تجٗيًي زض ذهٛل اضتمبء ّٖٕي اًٖبي ٞيأت ّٖٕي زا٘كٍبٜ ٚ پصيطفتٗ ٔكبغُ ثبالي ٔسيطيتي ٚجٛز  ٞيچ

 ٌيطي ٔيعاٖ تجٗيى جٙؿيتي زض زا٘كٍبٜ آ٘ىبضا ثٛز.  زض پي ا٘ساظٜ (2222)ُٔبِٗٝ اٚظوبّ٘ي ٚ وطوٕبظ ٘ساضز. 

ثؿيبضي اظ ظ٘بٖ ٞيأت ّٖٕي پبؾد زاز٘س وٝ ٞيچ ٌٛ٘ٝ تجٗيى جٙؿيتي زض ٔكبغُ ٔسيطيتي زا٘كٍبٜ ٚجٛز 

 ٘ساضز. 

% اظ ظ٘بٖ ٞيأت ّٖٕي ٔٗتمس٘س وٝ ٞيچٍٛ٘ٝ تجٗيى 3/67ايٗ ُٔبِٗٝ ثٝ ايٗ ٘تيجٝ ضؾيس وٝ زض حسٚز 

اي ٔكبثٝ  % اؾت. ُٔب42ِٝٗجٙؿيتي ٚجٛز ٘ساضز. ٘ؿجت ظ٘بٖ ٞيأت ّٖٕي ثٝ وُ ٞيأت ّٖٕي زض زا٘كٍبٜ آ٘ىبضا 

زض ذهٛل زا٘كٍبٜ آفطيمبيي ض٘س زض آفطيمبي جٙٛثي ا٘جبْ قس، ٘تبيج ٔثجت ٚ ٔٙفي ثسؾت آٔس. ٘تبيج ٔثجت 

ٛز وٝ ظ٘بٖ ثٝ زِيُ زاقتٗ ٔؿئِٛيت وٝ تجٗيى وٕتط قسٜ اؾت ٚ ثبض ٔٙفي آٖ حبوي اظ آٖ ثحبوي اظ آٖ ثٛز 

ٔٗتمس٘س وٝ ظ٘بٖ ٚلتي  (،1998(، وبضِي )2222پتطؾٖٛ ٚ ٌطاٚت )ٌيط٘س.  زاضي، تحت فكبض ظيبزي لطاض ٔي ذب٘ٝ

االنَٛ  وٙٙس ظيطا ٔٗتمس٘س وٝ ّٖي پٛقي ٔي قٛ٘س اظ آٖ چكٓ ثب تجٗيى جٙؿيتي ضٚثطٚ ٔيزض ٔحيٍ زا٘كٍبٜ 

وٝ ثب ٞسف ٔأٔٛضيت زا٘ف افعايي، ٖساِت ٚ ٖيٙيت ثركيسٖ ثٝ تىبُٔ جبٔٗٝ اي اؾت  زا٘كٍبٜ ٟ٘بز ٚ ٔٛؾؿٝ

وٙٙس ٚ زض حسٚز تٛجيٝ  قٛ٘س ثب اغٕبو ثب آٖ ثطذٛضز ٔي قٛز. زض ٘تيجٝ ٚلتي ظ٘بٖ ثب تجٗيى ٔٛاجٝ ٔي ايجبز ٔي

 آيٙس.  ٚ يب حتي ا٘ىبض تجٗيى ثط ٔي

 

 برابري جنسيتي در مديريت دانشگاه 

ٞب ٚ ايٙىٝ ظ٘بٖ ٚ ٔطزاٖ زض تٕبْ ٘ػازٞب اظ ٔٛلٗيت"وٙس  جٙؿيتي ضا چٙيٗ تٗطيف ٔي ي( ثطاثط1994الضثط )

ٞبي ثطاثط ثطاي اقتغبَ ٚ اضتمبء قغّي  أىب٘بت ٔكبثٝ ثطذٛضزاض ثبقٙس، ثتٛا٘ٙس آٔٛظـ يىؿبٖ ثجيٙٙس ٚ اظ فطنت

 . "ثطذٛضزاض ثبقٙس

ٔٛلٗيت ٚ ٔٙبثٕ، حًٛض ثٝ زؾتطؾي  ي ثيبٖ،يٗٙي آظاز(، ثطاثطي حمٛق 1992ثط اؾبؼ تحميمبت ِٛن ٚ ٌٛض )

ٞٙٛظ ثُٛض وبُٔ ثسؾت ٘يبٔسٜ اؾت. زيٛيؽ، ِٛؾىب ،ٞبي ّٖٕي  ٞب ٚ ... زض چبضچٛة ٔحيٍ زض ٞيأت ٔسيطٜ، وٕيتٝ

ٞبي ثطاثط، ثؿيبضي اظ ظ٘بٖ ٕٞچٙبٖ اظ احؿبؼ  ٞبي ثطلطاضي فطنت ٔٗتمس٘س وٝ ثط ذالف ؾيبؾت 1994ٚ وٛئيٗ 

 بزٔيه ٚ ّٖٕي ثطذٛضزاض ٘يؿتٙس. ٞبي آو ٔحيٍ ثطاثط زض
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ٞبي لب٘ٛ٘ي ٚ  زٞس وٝ ٌطچٝ حٕبيت قٛاٞس ٘كبٖ ٔي،پىٗ  2222ٚ  1995اظ ظٔبٖ ثطٌعاضي وٙفطا٘ؽ ظ٘بٖ 

أب ٕٞچٙبٖ قىبف ثعضٌي اظ ايٗ ٘ٓط زض جٟبٖ ٚجٛز  ،ثطاي ثطلطاضي ٖساِت جٙؿيتي نٛضت ٌطفتٝظيبزي ؾيبؾي 

ٞبي ثعضي ٚ ٟ٘بزٞبي  ٞب، قطوت زضنس زض زِٚت 5٘بٖ وٕتط اظ ٘كبٖ زاز وٝ ظ 2222زاضز. ٌعاضقي زض ؾبَ 

ٞبي ٌصقتٝ ثٟجٛز ٘ؿجي نٛضت ٌطفتٝ أب ّٖٕىطز ظ٘بٖ ٞٙٛظ ثب ّٖٕىطز  إِّّي حًٛض زاض٘س. ٌطچٝ زض زٞٝ ثيٗ

 ذهٛل ٞبي وؿت لسضت، ثطٚت ٚ ٔٛلٗيت ثؿيبض فبنّٝ زاضز. ايٗ قىبف ٖٕستبً زض ٔطزاٖ زض ذهٛل فطنت

ظ٘بٖ زض حبوٕيت اؾت.   ٌصاضي زض ايٗ ذهٛل حًٛض زٞس. ٞسف ذٛز ضا ٘كبٖ ٔي ،حبوٕيت زضٔكبضوت ظ٘بٖ 

٘تبيج اجتٕبٖي ثؿيبض زٞس وٝ ٚلتي ظ٘بٖ ثهٛضت ٔٛثط زض ٔكبغُ حبوٕيتي حًٛض زاض٘س،  ثطذي ُٔبِٗبت ٘كبٖ ٔي

 آٚضز.  ٔثجتي ثجبض ٔي

ٔيبٖ ظ٘بٖ ٚ ٔطزاٖ ثؿيبض اؾت ثطاي ٔثبَ  ٞب، تفبٚت ٞب حبوي اظ آٖ اؾت وٝ زض تٕبْ ثرف زض ٘يجطيٝ، ٌعاضـ

زضنس آ٘بٖ زاضاي  14زٞس وٝ اظ ايٗ ٔيبٖ فمٍ  زضنس ضا ظ٘بٖ تكىيُ ٔي 24زضنس وبضوٙبٖ زِٚت ٔطز ٚ فمٍ  76

ٞبي ٘يجطيٝ حبوي اظ آٖ اؾت وٝ ظ٘بٖ ٞيأت ّٖٕي زض  ٔكبغُ ٔسيطيتي ٞؿتٙس. ٌعاضـ ثب٘ه جٟب٘ي اظ زا٘كٍبٜ

 آ٘جب الّيت ٞؿتٙس. 

قٛز ٚ زض ٖيٗ  ٚ تحميك ٔي تسضيؽٓبْ زا٘كٍبٞي، ٘بثطاثطي، ؾجت اظ زؾت ضفتٗ ثطذي اؾتٗسازٞب ثطاي زض ٘

ٞبي ٔسيطيتي ثطاي ظ٘بٖ ٞيأت ّٖٕي ؾطذٛضزٜ  قٛز وٝ ظ٘بٖ زا٘كجٛ ثٝ زِيُ ٖسْ ٔكبٞسٜ ٘مف حبَ ؾجت ٔي

 قٛ٘س. 

ذتبضٞب زاضز ٚ ثبيس تغييط ٚ تحَٛ نٛضت ٞب، ٟ٘بزٞب ٚ ؾب زض ضفتبض ٚ ٞٙجبضٞبي جبٔٗٝ، ٘ٓبْ يكٝٚجٛز ٘بثطاثطي ض

ٌيطز. ايٗ أط ٔؿتّعْ ذٛاؾت ٚ ُٔبِجٝ ؾيبؾي زض ثبالتطيٗ ؾُح، ٔٙبثٕ وبفي، آٔٛظـ ثطاي ذسٔبت زِٚتي ايجبز 

ؾبظي  ٌيطي، ثبظ قسٖ ٚ قفبفيت فطآيٙسٞبي تهٕيٓ ٞب ٔب٘ٙس حًٛض ظ٘بٖ زض فطآيٙسٞبي تهٕيٓ ٚ تٛؾٗٝ ظيطؾبذت

ٞبي ٔسيطيتي ثبال ضا زض اذتيبض  وٝ ظ٘بٖ ٞيأت ّٖٕي پؿت يٞبي ايٗ ازٖب وٝ زض زا٘كٍبٜ ٞب ثط اؾت. ثطذي يبفتٝ

وٙٙس. زض تحميمي وٝ زضثبضٜ پٙج زا٘كٍبٜ اؾتطاِيب ا٘جبْ  آيس ضا ضز ٔي ٞبي ظيبزي اظ ظ٘بٖ ثُٕٗ ٔي زاض٘س، حٕبيت

يك ظ٘بٖ ثٝ تهبحت ٔكبغُ ثبالي ٞب، زض ذهٛل ٖٛأُ ٔٛثط ثط تكٛ قس، ٘تبيج ٘كبٖ زاز وٝ زض ٕٞٝ ايٗ زا٘كٍبٜ

وط٘س وٝ ثعضٌتطيٗ حٕبيت  قٛ٘سٌبٖ، اشٖبٖ ٔي ٔسيطيتي ٚ حفّ ٚ حٕبيت اظ آ٘بٖ ٕٞبٍٞٙي ٚجٛز زاضز. ٔهبحجٝ

وؿت ثبالتطيٗ پؿتٟبي ؾبظٔب٘ي  قٛ٘سٌبٖ ثط تٛا٘س اظ ؾٕت ضئيؽ زا٘كٍبٜ نٛضت ٌيطز. ٖالٜٚ ثط ايٗ ٔهبحجٝ ٔي

 ٘ي ظ٘بٖ ثيكتط تأويس زاض٘س تب تٗساز ٔكبغُ. ٖٙٛاٖ پؿت ثبالي ؾبظٔب ثطاي ظ٘بٖ
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طي جٙؿيتي ثطاي ظ٘بٖ ثثطا زض ذهٛلٕٞچٙيٗ وكٛضٞبي ؾٛئيؽ، إِٓبٖ ٚ اتطيف ٞط وساْ يه ؾيبؾت ّٔي 

ٞبي ٔؿبٚي ثطاي  ٌصاضي قسٜ ثطاي ثطلطاض وطزٖ ٔٛلٗيت ٞبي ٞسف زض آٔٛظـ ٖبِي زاض٘س وٝ ثط آٖ اؾبؼ ثط٘بٔٝ

 سي زض آٔٛظـ ٖبِي تسٚيٗ قسٜ اؾت. ٞب ٚ ٔكبغُ وّي ظ٘بٖ زض پؿت

 

 ها  حضور زنان در دانشگاه -3

اجتٕبٖي ظ٘بٖ ٚ ٌؿتطـ  -ٞبي تكٛيمي، تغييطات زض ضٚاثٍ التهبزي لٛا٘يٗ ثطاثطي جٙؿيتي ٚ ؾيبؾت

ٞبي آٔٛظـ ٖبِي زؾت ثٝ زؾت ٞٓ زازٜ ٚ ٔٙجط ثٝ افعايف حًٛض ظ٘بٖ زض آٔٛظـ ٖبِي جٟبٖ قسٜ اؾت  فطنت

ٞبي آٟ٘ب  اي وٝ ثطضؾي زض ذهٛل وكٛضٞبئي وٝ آٔبض ٚ زازٜ ( ث2211ٍٝ٘ٛ؛ ٔٛضِي، 2229س، )ِيت ٚٚز ٚ ضي

ٞب أطٚظٜ زض وكٛضٞبي ٔرتّف ضٚ  ٘بْ ظ٘بٖ ثطاي تحهيُ زض زا٘كٍبٜ ٔٛجٛز اؾت حبوي اظ آٖ اؾت وٝ ٘ؿجت ثجت

ٞب اظ  ظ٘بٖ زض زا٘كٍبٜ٘بْ  اي وٝ ٘ؿجت ٘طخ ثجت اؾت ٚ ايٗ ٘ؿجت ٕٞچٙبٖ ضٚ ثٝ فعٚ٘ي اؾت ثٍٛ٘ٝ افعايفثٝ 

 (. 2212تبوٖٙٛ زٚثطاثط ٔطزاٖ ثٛزٜ اؾت )يٛ٘ؿىٛ  1972ؾبَ

افعايف  1972-2228ٞبي  ٔيّيٖٛ ٘فط ثيٗ ؾبَ 4/77ثٝ  8/12آٔٛذتٝ اظ  زض ؾطاؾط جٟبٖ تٗساز ظ٘بٖ زا٘ف

ضؾس وٝ ٕٞچٙبٖ ضاٜ ظيبزي ثطاي  ثب ايٗ ٕٞٝ ثٝ ٘ٓط ٔي (.2212 ثطاثطي اؾت )يٛ٘ؿىٛ،  6يبفتٝ وٝ ثيبٍ٘ط ضقس 

ٞبيي  ؾبظي ٚ ٔسيطيتي ثبلي اؾت. ثب تٛجٝ ثٝ ٔحسٚزيت ٞبي تهٕيٓ ٚ ٘يع جبيٍبٜزا٘كٍبٞي حًٛض ظ٘بٖ زض ثبظاض وبض 

، 2222؛ ؾيٙك، 1998؛ ال٘س، 2211وٝ ثطاي اَالٖبت ٚ آٔبض زض ايٗ ذهٛل ٚجٛز زاضز )ثّٙسفٛضز ٚ زيٍطاٖ، 

ضؾس وٝ يه قىبف جٙؿيتي جٟب٘ي زض ذهٛل ٔسيطيت  (. ثٝ ٘ٓط ٔي2229، 2226، 2223يٍطظ ف قي؛ 2228

 13وكٛض اضٚپبيي، فمٍ  27وٙس وٝ اظ ٔيبٖ  ( ُٔطح ٔي2229فيٍطظ ) ذٛضز. قي ظ٘بٖ زض آٔٛظـ ٖبِي ثچكٓ ٔي

، تٛؾٍ ظ٘بٖ ٔسيطيت وٙٙس ٞبيي وٝ زوتطي تطثيت ٔي زضنس زا٘كٍبٜ 9زضنس اظ ٟ٘بزٞب ٚ ٔٛؾؿبت آٔٛظـ ٖبِي ٚ 

لجطؼ، ِيتٛا٘ي، ِٛوعأجٛضي   قٛ٘س وٝ ثبالتطيٗ آٟ٘ب زض ؾٛئس، ايؿّٙس، ٘طٚغ، فٙال٘س اؾت. زض ٔمبثُ، زض زإ٘بضن، ٔي

(. پؿت ضيبؾت زا٘كٍبٜ ثطاي 2229يٍطظ، فضيبؾت ٞيچ زا٘كٍبٞي ثٝ ظ٘بٖ ؾپطزٜ ٘كسٜ اؾت )قي ٚ ٔجبضؾتبٖ 

% اؾت. ايٗ حًٛض وٓ ٘ٝ 7ٛاوي، ايتبِيب، ّٞٙس، چه، ثّػيه ٚ إِٓبٖ حسٚز ظ٘بٖ زض وكٛضٞبي ضٚٔب٘ي، اتطيف، اؾّ

ؾٛظي ثطاي ظ٘بٖ زض جٟت تساْٚ  تٟٙب ثيبٍ٘ط تساْٚ ٘بثطاثطي جٙؿيتي ٔيبٖ ظ٘بٖ ٚ ٔطزاٖ اؾت، ثّىٝ ثيبٍ٘ط فطنت

 ٖ٘ٛي اتالف ٟٔبضت ٚ زا٘ف ٚ ٘يع ٖساِت اجتٕبٖي اؾت. ٔٛيٛٔ تٛؾٗٝ زا٘كٍبٟٞبؾت. زض ٚالٕ ايٗ 

-12)زض تٕبْ وكٛضٞب ٔكٟٛز اؾت. زض اٍّ٘ؿتبٖ زض ؾبَ ،ٞبي وّيسي  اٍِٛي غبِت حًٛض ٔطزاٖ زض ٔٛلٗيت

زضنس ٚ ظ٘بٖ  29/82ثب ايٗ حبَ ٔطزاٖ  .زاز٘س زضنس اظ اًٖبي ٞيأت ّٖٕي ضا تكىيُ ٔي 44ظ٘بٖ حسٚز ( 2229
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زضنس اظ وُ  7/55جٛزي وٝ ٔطزاٖ حسٚز ا٘س. ثب ٚ ٞب ثط ٖٟسٜ زاقتٝ زضنس اظ ٔكبغُ ٔسيطيتي ضا زض زا٘كٍبٜ 1/19

زضنس اظ ٔكبغُ ثبالي ٔسيطيتي ضا ثط ٖٟسٜ زاقتٙس )ثّٙسفٛضز ٚ زيٍطاٖ،  72زا٘س ٚ  وبضوٙبٖ زا٘كٍبٜ ضا تكىيُ ٔي

تبييس ، ٘يع ٖيٙبً ايٗ ٘تبيج 2211-2212ٞبي  زٞس وٝ زض ؾبَ ٘كبٖ ٔي HEFCE ،2212(. ٌعاضـ 2211

وكٛض اضٚپبيي، ٚيػٌي اقتغبَ اؾبتيس ظ٘بٖ  27يبٍ٘ط آٖ اؾت وٝ اظ ٔيبٖ ث 2229ز. ٌعاضـ قي فيٍطظ قٛ ٔي

%( اظ ٔطزاٖ زا٘كجٛ 59اِتحهيُ ) %(، ظ٘بٖ فبض55ٕ٘ٞچٙبٖ ثيبٍ٘ط جساؾبظي ٖٕٛزي اؾت. ٘ؿجت ظ٘بٖ زا٘كجٛ )

 54 زضنس اظ 72زٞٙس. زض  ضا تكىيُ ٔيزا٘كٍبٜ زضنس اظ اؾبتيس  18أب زض ايٗ ٔيبٖ ظ٘بٖ فمٍ .ثيكتط اؾت 

، 2225ثٝ ٖٟسٜ ٔطزاٖ ثٛزٜ اؾت. )ٔٛضِي ٚ زيٍطاٖ،  2227ٞب زض ؾبَ  إِٙبفٕ، ضيبؾت تٕبْ زا٘كٍبٜ وكٛضٔكتطن

 (. 2228ك، ٙؾي

ظ٘بٖ زض ٔكبغُ ٔٗبٚ٘ت حًٛض زاض٘س أب ٔمبْ ضيبؾت ثسؾت ٕٔىٗ اؾت ( ٔكبٞسٜ وطز وٝ 1996زيٛيؽ )

، 2223ٞبي ٔسيطيتي قسٜ اؾت )زيٓ،  بز ٔٛلٗيتآٚض٘س. زض حبِيىٝ انالح ٘ٓبْ آٔٛظـ ٖبِي ؾجت ايج ٕ٘ي

(. ثب ايٙحبَ ثؿيبضي اظ ظ٘بٖ ذٛز ضا زض ثطذي 2226؛ ٘ٛثُ ٚ ٔٛض 2223 ؛ ٔٛضِي،2212ويٙؿٖٛ،  عجطاِس ٚ ٚيُيتف

( چٍٍٛ٘ي 2227(. ضايبٖ ٚ ٞبؾالْ )2229ثيٙٙس )ٌيّٛٔي ٚ پٛچيه  ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي ٔي أٛض ٔكبغُ ٔب٘ٙس ٔسيطيت

اي  ٔطزاٖ ٚ ظ٘بٖ ثٝ ٌٛ٘ٝا٘س وٝ زض آٖ  اي ضا ٘ئٛضيػٜ وطزٜ يٗٙي ؾمف قيكٝ ٟٔٓبغُ غيط حًٛض ظ٘بٖ زض ٔك

٘بٖ ٕٞطاٜ ثب افعايف ضيؿه ٚ ٖٛالت ٚ پيبٔسٞبي ٔٙفي اؾت. زض ظٞبي ٔسيطيتي  قٛ٘س ٚ ٘مف ٔتفبٚت ا٘تربة ٔي

زضنس آٟ٘ب ٔٗبٖٚ  18 زٞٙس ٚ فمٍ ضا تكىيُ ٔي ٔيب٘يزضنس اظ ٔسيطاٖ  42اؾتطاِيب ثطاي ٔثبَ، ظ٘بٖ حسٚز 

 ٞؿتٙس. 

(، وكٛض وٙيب 2222، پطاٜ، 2212ٖسْ حًٛض ظ٘بٖ زض پؿت ضيبؾت، زض تحميمبتي وٝ زض وكٛض غٙب )اٚٞٗ 

 (2226ؾطي ال٘ىب )ٌٛ٘بٚاضز٘ب ٚ زيٍطاٖ ،( 2227، پطيطضا، 2221، ٜ(؛ ٘يجطيٝ )آضاز2224ٚ )اٚ٘ؿٍٛ٘ط،

 . ،تبييس ٔي قٛزا٘جبْ قسٜ  (2227( ٚ افطيمبي جٙٛثي)زٖٚ ٚ ؾيس2212پبوؿتبٖ)ضاة،

ٌيطيٟب ٔكبضوت وٕي  ٞبي وّيسي ثٝ ٔٗٙبي آٖ اؾت وٝ ظ٘بٖ زض ؾطاؾط جٟبٖ زض تهٕيٓ غيبة ظ٘بٖ زض پؿت

اي اظ  قٛز. ايٗ ثساٖ ٔٗٙبؾت وٝ ٟٔبضت ٚ تجطثيبت ثرف ٖٕسٜ ٞب ٚ ... ٔي ٞب، ٞيأت ٔسيطٜ زاض٘س وٝ قبُٔ وٕيتٝ

ٖيٙب زض ذهٛل وكٛضٞبي تٛؾٗٝ يبفتٝ ٘يع قٛاٞس ٌيطز.  وبُٔ لطاض ٕ٘ي ٘يطٚي وبض تحهيُ وطزٜ ٔٛضز اؾتفبزٜ

 وٙس.  يس ٔييايٗ أط ضا تأ
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 عوامل موثر بر حضور مديريتي زنان در آموزش عالي -4

قٛز. زض تطويٝ، ٘طخ ٔكبضوت  ٞبي ٔسيطيتي ظ٘بٖ ٔكبٞسٜ ٔي ٞبيي زض ذهٛل ٔكبضوت ظ٘بٖ زض پؿت تفبٚت

(. ٌطچٝ 2226افعايف يبفتٝ اؾت )اٚؾيٓ 2226% زضنس زض ؾبَ 39ثٝ 1999ؾبَ % زض 35ظ٘بٖ زا٘كٍبٞي اظ 

ٞبي ٔسيطيتي ثطاي ظ٘بٖ زا٘كٍبٞي  ايٗ زضنس ٘ؿجت ثٝ ثيكتط وكٛضٞب، ثبالتط اؾت، أب ٔٛا٘ٗي ثطاي وؿت پؿت

ثٝ ايٗ ٔٛإ٘ زض زا٘كٍبٟٞبي تطويٝ ٘يع ٚجٛز زاضز. ثطذي اظ تحميمبتي وٝ زضثبضٜ ايٗ ٔٛيٛٔ زض تطويٝ ا٘جبْ قسٜ 

. يىي اظ ٟٕٔتطيٗ ٔٛإ٘ تٗبضو ٔيبٖ ٘مف ظ٘بٖ زض ذب٘ٛازٜ ٚ ٔحُ وبض 2006 ,2000)اقبضٜ وطزٜ اؾت )اٚظوبّ٘ي 

(. تحميمبت زض تطويٝ ٘كبٖ زاز وٝ اؾبتيس ظٖ 2000bثٝ ٚيػٜ زض ٔمُٕ اٚايُ اؾترساْ اؾت )اٚظوبّ٘ي ٚ وطوٕبظ 

وٙٙس. ايٗ أط  ٔكبغُ ٔسيطيتي زض زا٘كٍبٜ احؿبؼ ٕ٘يٌٛ٘ٝ تجٗيى جٙؿيتي ؾبظٔبٖ يبفتٝ زض ذهٛل  ٞيچ

 ؾجت قسٜ اؾت وٝ اؾبتيس ظٖ زض تطويٝ زض ٔمبيؿٝ ثب ؾبيط ٔٙبَك احؿبؼ تجٗيى جٙؿيتي وٕتطي ٕ٘بيٙس. 

زٞس وٝ اؾبتيس ظٖ زض  ( ٘كبٖ ٔي1988، وبوط 1983، ايؿط 2222تحميمبت زض تطويٝ )اظوبّ٘ي ٚ وطوٕبظ 

بغُ ٔسيطيتي ٘يؿتٙس ٚ ٖسْ پصيطـ ايٗ ٘ٛٔ ٔكبغُ ثٝ زِيُ تٗبضو ثيٗ ٔؿئِٛيت ذب٘ٝ تطويٝ غبِجبً ثٝ ز٘جبَ ٔك

 ٚ ٔؿئِٛيت قغّي اؾت. 

زض اؾتطاِيب، زض ََٛ زٚ زٞٝ ٌصقتٝ حًٛض اؾبتيس ظٖ زض زا٘كٍبٟٞب ثيكتط قسٜ اؾت. ٘طخ ٔكبضوت اؾبتيس ظٖ 

. ايٗ أط تب حسٚزي ثٝ زِيُ تغييطات ؾبذتبضي زض ٘ٓبْ ٞب َي زٚ زٞٝ افعايف يبفتٝ اؾت زض زا٘كٍبٜ ثٝ  اظ 

اي وٝ ثطذي اظ ٔكبغّي وٝ ٖٕستبً زض حيُٝ وبضي ثب٘ٛاٖ اؾت ٔب٘ٙس ّٕٔٗي ٚ پطؾتبضي ثٝ ٘ٓبْ  آٔٛظقي ثٛزٜ ثٍٛ٘ٝ

ٞبي ثطاثط ا٘جبْ قسٜ اؾت. ثب ايٙحبَ،  آٔٛظـ زا٘كٍبٞي ٚاضز وطزٜ اؾت ٚ تبحسٚزي ثٝ زِيُ لبٖ٘ٛ ايجبز فطنت

 وٙٙس.  ٞب ٕٞچٙبٖ ثٝ ٖٙٛاٖ يه ٟ٘بز ٔطزؾبالض فٗبِيت ٔي اثطي جٙؿيتي تبوٖٙٛ ٔحمك ٘كسٜ ٚ زا٘كٍبٜثط

ٞبيي فٗبِٙس وٝ زض ازأٝ ٘مف ؾٙتي آٟ٘بؾت ٔب٘س ثرف ؾالٔت، ّٕٔٗي ٚ ّْٖٛ  ظ٘بٖ ٕٞچٙبٖ زض ضقتٝ

زضنس اظ  22اؾبتيس ظٖ فمٍ ٞبي جٙؿيتي افمي ٚ ٖٕٛزي حبوٓ اؾت.  اجتٕبٖي. ِصا زض زا٘كٍبٞبي اؾتطاِيب تفبٚت

زضنس اظ ٔكبغُ ثبالي ٔسيطيتي زض اذتيبض  82ٔكبغُ ٔسيطيتي ضا زض زا٘كٍبٜ ٚ التهبز زاض٘س زض حبِي وٝ ثيف اظ 

ؾٟٓ ٚ تٗساز ظ٘بٖ زض پؿت ٞبي ثبالي ٔسيطيتي زا٘كٍبٜ زض  2223تب  1996ٞبي  اؾبتيس ٔطز اؾت. زض ََٛ ؾبَ

تٝ اؾت. زض ذهٛل پؿت ٔٗبٚ٘ت زا٘كىسٜ يب ٔٗبٚ٘ت زا٘كٍبٜ ؾٟٓ ظ٘بٖ اظ % افعايف يبف27% ثٝ 5اؾتطاِيب اظ 

زضنس اظ اؾبتيس زا٘كٍبٜ زض ٔطتجٝ اؾتبزي اظ  16فمٍ  2224% زضنس افعايف يبفتٝ اؾت. زض ؾبَ 21% ثٝ 19

ٛل ٞبي ذبل زض ايٗ ذه ظ٘بٖ ثٛزٜ اؾت ثب ٚجٛز ٚيٕ لٛا٘يٗ ذبل ثطاي ايجبز ثطاثطي قغّي ٚ ٘يع اجطاي ثط٘بٔٝ

 ثبظ ٞٓ ٘تيجٝ ٚ ّٖٕىطز زض ذهٛل حًٛض ظ٘بٖ زض ٔكبغُ ٔسيطيتي ثبال ٕٞچٙبٖ ٘بأيس وٙٙسٜ اؾت. 
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ُٔبِٗبت ا٘جبْ قسٜ تٛؾٍ پطاثطت ٚ  ٚيٙچؿتط ٚ زيٍطاٖ حبوي اظ آٖ اؾت  وٝ فطآيٙس فٗبِيت ّٖٕي اؾتطاِيب 

ٖ ٔب٘ٗي ثطاي فٗبِيت اؾبتيس ظٖ ٞب تغييط وطزٜ ٚ زيٍط ثٝ ٖٙٛا ثٝ زِيُ ٚيٕ لٛا٘يٗ ذبل ثطاي ثطاثطي فطنت

ٞبي وّيسي ٕٞطاٜ ثب تأثيط ضٚ٘سٞبي  ٔٗتمس اؾت وٝ پبئيٗ ثٛزٖ ؾطٔبيٝ ا٘ؿب٘ي ظ٘بٖ زض ثطذي حٛظٜ ٘يؿت. پطاثطت

تٛا٘س ثط ٖسْ حًٛض ظ٘بٖ زض  وّي جٕٗيتي ٔب٘ٙس َالق ٚ جسايي اظ ٕٞؿط ٚ تأثيط ٘يبظٞبي فطظ٘ساٖ ثعضٌتط ٔي

 . ٔكبغُ ٔسيطيتي ضا تٛييح زٞس

ٌصاضي ظ٘بٖ زض ٔحيٍ وبضٖبزي قسٜ  ٔٛضِي ٔٗتمس اؾت ثٝ ضغٓ تغييط التهبز ؾيبؾي آٔٛظـ ٖبِي، وٓ اضظـ

قٛ٘س. حتي زض  ٌصاضي وٕتطي ٔي ٞبي پبئيٗ اقتغبَ زاقتٝ ٚ زض ثبظاض وبض اضظـ اؾت. ظ٘بٖ ٖٕستبً زض پؿت

قٛز، ظ٘بٖ زض  ي جٙؿيتي اؾت ٘بْ ثطزٜ ٔيوكٛضٞبي اؾىب٘سيٙبٚي وٝ غبِجبً اظ آٖ ثٝ ٖٙٛاٖ جبيي وٝ پيكتبظ ثطاثط

 زٞٙس.  زضنس اظ اؾبتيس ضا تكىيُ ٔي 11زضنس ٚ زض ؾٛئس وٕتط اظ  12٘طٚغ وٕتط اظ 

ٞب ٚ زض تٕبْ ٔٛاضز آٖ اظ تسضيؽ ٚ تحميمبت، ظ٘بٖ ٘ؿجت ثٝ  ٞب، ٌطايف ٚاِيبٖ ٔٗتمس اؾت وٝ زض ٕٞٝ ضقتٝ

ٞبي فٗبِيت  . اٍ٘اليؽ ٔٗتمس اؾت وٝ قيٜٛوٙٙس يع وؿت ٔيوٙٙس، ِصا زضآٔس وٕتطي ٘ ٔطزاٖ وٕتط پيكطفت ٔي

 وٙس.  اؾبتيس ظٖ ٔؿيط ٔتفبٚتي اظ ٕٞىبضاٖ ٔطز ضا َي ٔي

تٛاٖ حسالُ زض چٟبض چبضچٛة تحّيّي  ازثيبت جٟب٘ي زض ذهٛل حًٛض ظ٘بٖ زض ٔسيطيت آٔٛظـ ٖبِي ضا ٔي

ؿيتي ٚ تكريم ٘بٔٙبؾت  ثبضزٚئُ ٚ (، زيسٌبٜ اضيت ج2212ٙثٙسي وطز. تمؿيٓ وبض جٙؿيتي )ِيٙچ،  ثرف

ٞبي آظٔٙس ٚ چبِف تٛاظٖ ٔيبٖ وبض ٚ  (، ؾبظٔب2211ٖ(، ٔسيطيت ٚ ٚيٗيت ٔطزؾبالضا٘ٝ )ثيّيًٙ، 2211زيٍطاٖ، 

 (. 2229، ٌيّٛٔي ٚ پٛويه، 2222ظ٘سٌي )وٛضي ٚ زيٍطاٖ، 

 

 هاي توسعه و گسترش حضور زنان در مشاغل باالي مديريتي  برنامه-5

ٞبي ٔتٗسزي زض الهي ٘مبٌ جٟبٖ زض  مبء جبيٍبٜ اؾبتيس ظٖ زض ٔكبغُ ثبالي ٔسيطيتي، ثط٘بٔٝزض ذهٛل اضت

حبَ ا٘جبْ اؾت. ايٗ ثط٘بٔٝ زض ٞٙس تحت ٖٙٛاٖ وٕيؿيٖٛ اٞساء وٕه ثالٖٛو زا٘كٍبٜ زض حبَ اجطاؾت. زض 

ثطاي افعايف  HERS2( ٚ ثط٘بٔٝ 2212) ACE1أطيىب چٙس ثط٘بٔٝ زض حبَ ا٘جبْ اؾت. ثطاي ٔثبَ ثط٘بٔٝ 

اي ثب ٖٙٛاٖ  تٗ اظ ظ٘بٖ زض آٔطيىب زض جطيبٖ اؾت. زا٘كٍبٜ ٘يٛظيّٙس ثط٘بٔٝ 4322ٞبي ٔسيطيتي ثطاي ثيف اظ  فطنت

                                                 
1- Association of Commonwelth universities  

2- Higber Education Resource Serivce   
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ٞب ٔب٘ٙس زا٘كٍبٜ ّٔجٛضٖ  زض ثطذي زا٘كٍبٜ ٞبي ّٔي افعٖٚ ثط ثط٘بٔٝ( زض حبَ اجطا زاضز. 2212) "ظ٘بٖ زض ٔسيطيت"

 (. 2212هٛل زض جطيبٖ اؾت )اي زض ايٗ ذ اؾتطاِيب ٘يع ثط٘بٔٝ

 

 هاي سياستي گيري و توصيه نتيجه -6

. ثٍٛ٘ٝ اي وٝ زيسٜ ٔي قٛ٘سجٟب٘ي پيكٟٙبز ٔي وٙس وٝ ظ٘بٖ ٚ ٔطزاٖ زض آٔٛظـ ٖبِي وبٔال ٔتفبٚت ازثيبت 

ثبال زض ٟ٘بز ٞبي آٔٛظـ ٖبِي ثطاي ظ٘بٖ ثكست وٓ اؾت)ٔبضقبَ(. زض حبِي  يأىبٖ زؾتطؾي ثٝ ٔكبغُ ٔسيطيت

زض پؿتٟبي وّيسي زا٘كٍبٟٞب افعايف يبفتٝ اؾت أب ثسٖٚ قه ؾُح  تٗساز ظ٘بٖ زض ثطذي وكٛضٞب ٔب٘ٙس ؾٛئس وٝ

 اقتغبَ ظ٘بٖ زض ٔكبغُ ٔسيطيتي ثبالي زا٘كٍبٟٞب  زض ؾطاؾط جٟبٖ ثؿيبض وٓ اؾت. 

ؾجت ثطذي ،ف اتطي ثٝ ٖٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ،اجطاي ثط٘بٔٝ ٞبيي ثطاي ٔمبثّٝ ثب چٙيٗ ٚيٗيتي تجطثٝ ٘كبٖ زازٜ وٝ 

تغييطات قسٜ اؾت.ٟٔٗصا،٘يبظ ثٝ اجطاي ثط٘بٔٝ ٞبي ٔٛثطي زض ز٘يبي وٙٛ٘ي اؾت.ٖٕٛٔب جٙؿيت ثٝ ٖٙٛاٖ يه 

ٍ ٔتغيط جٕٗيتي قٙبذتٝ ٔي قٛز تبيه ٔتغيط تِٛيسي .ٔثال ٔتغيطتِٛيس زا٘ف،تٛظيٕ آٖ ،فطنت قغّي،ضٚاث

شيال ثٝ ثطذي پيكٟٙبزات ٚ تٛنيٝ ٞبي  ظٔيٙٝ زاضز.ز٘يب ٘يبظ ثٝ تحَٛ اؾبؾي زض ايٗ  ٚ...ثٙٓط ٔي ضؾس اجتٕبٖي

 ؾيبؾتي اقبضٜ ٔي قٛز.

ِعْٚ ايجبز پبيٍبٜ اَالٖبتي زض ذهٛل ترهيم تٗساز ٚ ٔبٞيت پؿتٟبي وّيسي زض زا٘كٍبٜ ٞب وٝ زض  -

 اذتيبض اؾبتيس ظٖ لطاض زاضز ٚ ثطضؾي ٚ پبيف ٔؿتٕط آٖ

 ي زا٘كٍبٟٞبِحبِ ٕ٘ٛزٖ آٔبض ٔطثٌٛ ثٝ اؾبتيس ظٖ زض اضظيبثي ويف -

 تسٚيٗ ثط٘بٔٝ ٞبيي زض ضاؾتبي افعايف ٘مف ٔسيطيتي ظ٘بٖ زض آٔٛظـ ٖبِي زض ؾُح ّٔي ٚ زا٘كٍبٜ  -

 ا٘جبْ زض ذهٛل فطاٞٓ ٕ٘ٛزٖ ظٔيٙٝ افعايف حًٛض ظ٘بٖ زض ٔكبغُ ٔسيطيتي زض آٔٛظـ ٖبِي -
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