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  المللي فارابي بين ةكاووشي در ادوار جشنوار

  *سميه سادات شفيعي

  چكيده
جنسيتي در علم موضوع مطالعاتي مهمي در ساحت جامعـه شناسـي    شناخت تفاوت هاي

علم و مطالعات زنان و جنسيت است كه به بررسـي سـهم هـر يـك از دو جـنس بعنـوان       
ـ        كنش ابي پرداختـه و مـي توانـد در    گـر علـم در قالـب توليـد، پـژوهش، آمـوزش و ارزي
ذار باشد. ايـن پـژوهش   هاي علم و بهينه سازي برنامه ها تاثيرگ گذاري مندي سياست سامان

به روش كمي از نوع تحليل ثانويه اطالعات به تحليـل جنسـيتي وضـعيت برگزيـدگان در     
، خـارجي و سـاير عنـاوين و نيـز     جشنواره بين المللي فارابي در بخش برگزيدگان داخلي

 ميپردازد.  1398- 1386اندركاران كميته علمي در سالهاي  دست

لي بيش از سه برابر برگزيدگان زن است. زنـان در  تعداد برگزيدگان مرد در بخش داخ
درصد جوايز دست يابند. پژوهشگران زن در  30بهترين موقعيت (دوره نهم) توانسته اند  به

بيـات و زبانشناسـي و هنـر و    گروه فناوري اطالعات، اطالع رساني و كتابداري، زبـان و اد 
 ي را به ثبت رسانده اند.شناسي با باالترين امتياز، حضور نه چندان شاخص زيبايي

در بخش هاي جانبي تنها سه زن در اين سالها برگزيده شده اند. در بخش بين المللـي،  
مـرد توانسـته انـد در شـوراي      135زن در مقابل  5است. در مجموع 0/09نسبت جنسيتي 

ح راهبردهايي جهت تغييـر و  علمي جشنواره عضويت يابند. مقاله با رويكرد تحليلي به طر
 رفت از وضعيت موجود پرداخته است. نبرو
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  .پژوهشگران زن، كليشه هاي جنسيتي، سقف شيشه اي، زنان در علم ها: دواژهيكل
 

 مقدمه .1

اشتياق زنان به تحصيل و حضور فزاينده شان در محيط هاي آموزشي دولتي و غيردولتي و 
در ايران امـري  افزايش نرخ ثبت نامشان در جهت برخورداري از خدمات آموزشي، امروزه 

بديهي انگاشته مي شود. حال آنكه آنان نسبت به همتايانشان در آغاز قرن حاضر، وضـعيت  
عميقا متفاوتي را زيست مي كنند. اين دگرگوني اجتماعي حاصل تحوالت عظيمي است كه 

هـا و بازجـايگيري هـايي نمـوده و     زندگي زنان را همچون مردان دستخوش ازجاكنـدگي  
نان را به كنشگران پويا و سرسخت عرصه آموزشي بدل سـاخته اسـت.   طول يك سده آ  در

درباره كميت اين حضور بيش از كيفيت و چگونگي آن مي دانيم. در عين حال بـه جهـت   
حضـور زنـان    اهميت برخورداري از آموزش تكميلي و تخصصي در احراز مناصب شغلي، 

عمومـا مـورد ارجـاع     آنـان،  در آموزش عالي، مهـم دانسـته شـده و در گـزارش وضـعيت     
گيرد. حال آنكه پيشتر و ذيل شاخص ثبت نام در مقاطع سه گانه آمـوزش رسـمي،    مي  قرار

زنان كميت حضور كم و بيش پيوسته تصاعدي خود را به ثبت رسانده و از اين لحاظ ايران 
را در شاخص توسعه انساني در منطقه و جهان سربلند سـاخته انـد. از جملـه در گـزارش     

سيتي، وضعيت نسبت جنسيتي ثبت نام در مقطع متوسط نشان مي دهد دختـران  شكاف جن
كـه در شـاخص هـايي    - ايراني نسبت به همتايان خود در كشورهاي منطقه به ويژه تركيـه  

 1گوي سبقت را ربوده و اين نسبت را در ايران به  - سرآمد برابري جنسيتي در منطقه است
 1.رسانده اند

در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي امري جهاني تلقي شـود.  شايد حضور فزاينده زنان 
اما پيمودن اين مسير براي زنان ايراني با دشواريها و موانـع جـدي منبعـث از سـاختارهاي     

از جمله امروزه و  2متصلب جامعه پدرساالر همراه بوده و تامالت خاص خود را مي طلبد.
نشگاه اين پرسش هاي اساسـي را بـا   در اين مجال نگريستن به وضعيت حضور زنان در دا

خود به همراه دارد كه متناسب با عالقمندي زنان به كسب مدارج عالي و گشايش افق هاي 
تخصصي، ساختارهاي علمي پژوهشي چگونه عمل كرده اند؟ چه راه هاي توسط زنان عالم 

خـود  و پژوهشگر طي شده و چه مسيرهايي صعب العبور مانده است؟ اين سوالها در ذات 
رابطه مستقيم افزايش كمي حضور زنان در مقاطع باالي آموزش عالي از جمله در سـاحت  
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علوم انساني (كه بطور ملي و بين المللي در ميان زنان اقبال بيشـتري دارد) را بـا شـكوفايي    
علمــي آموزشــي و پژوهشــي  ظرفيــت هــاي تخصصــي آنــان در كســوت اعضــاي هيئــت

ست كه به استناد تحقيقات ميداني مي دانيم وضعيت زنان در واقع مدتي ا 3برد. مي  زيرسوال
متخصص و پژوهشگر در احراز مناصب شغلي متناظر با درجات علمي آنان در مقايسـه بـا   

 4.همتايان مردشان مطلوب نيست

اما وضعيت آنان در ديگر عرصه هاي كه امكـان بـروز و نمـود ظرفيـت هـاي علمـي،       
اتي را مـي يابنـد از جملـه در جشـنواره پـرآوازه و      مهارت هاي حرفه اي و  استعدادهاي ذ

بزرگ مقياس فارابي چگونه بوده اسـت؟ هـر يـك از دو جـنس چـه جايگـاهي در ميـان        
برگزيدگان در ادوار مختلف داشته اند؟ اين جشنواره تا چه اندازه در راستاي تمهيد شـرايط  

گـروه هـاي اقليـت     مناسب براي تشويق و هدايت پژوهشگران، براي زنان؛ از عمده تـرين 
اجتماعي فرصت مهيا ساخته است؟ چند نفر از مديران مسئول و برگزاركننـدگان اصـلي و   
اعضاي كميته هاي علمي را زنان تشكيل مي دهند؟ در عناوين پژوهشي مشـترك برگزيـده   
(حاصل كار گروهي) زنان و مردان محقق چه سهمي دارند؟ اين پرسش هـا ذيـل پرسـش    

انسـاني مطـرح مـي شـود. شـناخت      زنان در علم و در اينجـا علـوم    اساسي و كلي جايگاه
موضــوع مطالعــات ميــان رشــته اي هــاي جنســيتي در علــم از جملــه مهمتــرين   تفــاوت

اجتماعي در ساحت جامعه شناسي علم و مطالعـات زنـان و جنسـيت اسـت كـه بـه         علوم
هش، آموزش و بررسي سهم هر يك از دو جنس در بعنوان كنشگر علم در قالب توليد، پژو

ارزيابي پرداخته و نتايج آن مي تواند به سامان مندي سياستگذاريهاي علـم و بهينـه سـازي    
برنامه هاي مرتبط منجر شود. به ويژه آنكه شركت در اين رقابت ها بر خالف رقابت هـاي  
درون سازماني، امكان مشاركت پژوهشگران يا گروه هاي مستقلي را ممكن مي سازد كه به 

ل نتوانسته و يا نخواسته اند در سازمان ها و موسسات بخش دولتي جايابي شـوند و  هر دلي
از اين لحـاظ در وادي امـر فرصـتي حيـاتي بـراي نمـايش تـوان علمـي پژوهشـي آحـاد           

 گران و عالمان عالقمند به نظر مي رسد.  پژوهش

وضـعيت زنـان متخصـص و عـالم و     نتايج اين پژوهش كه با هدف شناسـايي و درك  
سازي بيش از پيش براي بكارگيري ظرفيت هاي آنان انجام مي شود، ضمن بازنمـايي   نهزمي

پويش هاي كنشگران اصلي اين عرصه و ارائه سيمايي از روندها، مـي توانـد منبعـي بـراي     
هاي پژوهشي در علوم انساني باشد. با ترسـيم سـيماي مشـاركت كننـدگان      گذاري سياست
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للي به شناسايي ضعف ها و نقصان ها كمك و زمينه هـاي  موفق در اين رويداد مهم بين الم
  كيفيت پژوهش ها را فراهم آورد. تقويت مشوق ها در جهت ارتقا

 

 پژوهشي ةپيشين .2

  در سايت يونسكو مي خوانيم:
درصد پژوهشگران جهـان زن هسـتند. باآنكـه تعـداد فزاينـده اي از زنـان در        30تنها 

نياز براي احراز حرفـه  ز آنها در باالترين سطح موردري ادانشگاه ثبت نام مي كنند، بسيا
تحقيقاتي كنار گذاشته مي شوند. اما با نگاهي دقيـق بـه داده هـا، برخـي از اسـتثناهاي      

درصـد محققـان    63شگفت آور را هم مي توان كشف كرد. به عنوان مثال در بوليوي ، 
اسـت.   درصد 8يوپي با درصد يا در ات 26 زنان هستند، در حالي كه در فرانسه اين نرخ

آخرين داده هاي موجود را براي كشورها در تمام  - ابزار تعاملي جديد  - زنان در علوم 
 مراحل توسعه ارائه مي دهد.

در بخشهاي دانشگاهي و دولتـي   چنين به نظر مي رسد محققان زن تمايل دارند هم
هتـري  حقـوق و فرصـت هـاي ب    كنند، در حالي كه مردان در بخش خصوصي كـه  كار
دهد، كثرت و تسلط دارند. اين مورد حتي شامل كشورهايي كه سهم بـااليي از   مي  ارائه

درصـد محققـان    52گر را دارند نيز مي شود. به عنوان مثال در آرژانتين ،  زنان پژوهش
اغل در بخـش خصوصـي را   از محققـان شـ   ٪29زن هستند. با ايـن حـال آنهـا فقـط     

هان زنان محقق همچنـان اقليـت در زمينـه هـاي     دهند. در مناطق مختلف ج مي  تشكيل
هستند. به عنوان مثال در جمهـوري كـره ، تنهـا     5علوم، فناوري ، مهندسي و رياضيات

در زمينـه مهندسـي و فنـاوري    ز كسـاني كـه   ا ٪9 از محققان زن هسـتند و فقـط   17٪
 شكيل مي دهند.كنند را زنان ت مي  كار

ه بـاالي مراتـب آموزشـي و موقعيـت     تحقيقات انجام شده نشـان مـي دهـد در سلسـل    
دانشگاهي، زنان كمتري به فعاليت مشغولند. يعني سقف شيشه اي وجود دارد كه هر چه به 
سمت نوك هرم قدرت در سازمان دانشـگاه پـيش مـي رويـم، زنـان را از احـراز تصـدي        

ـ  د. دانشگاهي بازمي دارد. دوم آنكه رشته هاي دانشگاهي با نوعي تفكيك جنسيتي همراه ان
 علوم انساني زنانه و علوم فني مهندسي مردانه دانسته مي شود. 

) در پـژوهش خـود نشـان دادنـد زنـان      1387جانعلي زاده چوب بستي و همكـاران  ( 
دانشگاهي در ايران با موانع فرهنگي و اجتماعي مختلفي مانند تبعيض جنسيتي در استخدام، 



 115   )سميه سادات شفيعي( ... ورزي در علوم انساني؛ سيتي پژوهشجن ةمطالع

 

ي، فشارهاي خانوادگي و مشـكل  تحرك عمودي، مشاركت در تصميم گيري و تصميم ساز
 حضور در شبكه هاي اجتماعي غير رسمي مواجه هستند.

  كشاورز مي نويسد:
همچنين پژوهش ها نشان مي دهد كه نهاد دانشگاه، خود توليد كننـده سـوگيري هـاي    
مرد محور و هنجارهاي جنسيتي است كه منشا تبعيض هستند. بسياري از كليشه هـاي  

ه بـه آن كـار مشـغول انـد،     يي از كـار و مـردان و زنـاني كـ    جنسيتي هنـوز بـر بازنمـا   
گذارد. اين واقعيت همچنان بر نتيجه پرونده هاي متقاضيان كار و درك برتـري   مي  تاثير

   ختلف و سقف شيشه اي اثرگذار است.حرفه هاي م

 

 ارچوب مفهوميهچ .3

 هاي جنسيتي كليشه 1.3

ي از ويژگيهاي شخصيتي مبالغـه آميـز و   كليشه عبارت است از تنزل انسان ها به مجموعه ا
كردن،  ا عبارت است از تقليل دادن، ذاتيمعموال منفي. در نتيجه كليشه اي كردن شخصيت ه

كردن و تثبيت تفاوت ها و از طريق كاركرد قدرت، مشخص كردن مرزهاي ميان بهنجار آشنا
هـاي جنسـيتي بعنـوان     ) در اين ميان، كليشـه 19: 1389و نكبت بار، ما و آنها (مهدي زاده، 

نمونه اي بسيار آشكار، تصوير ذهني يكنواخت و قالب بندي شده اي از حاالت، رفتارها و 
ويژگي هاي خاص مربوط به زنان و مردان را ارائه مي دهند بدون آنكـه بررسـي و آزمـون    

 شده باشند. 

، ريلـــي و 1996، حكـــيم 1993اجتمـــاعي شـــدن بـــه زعـــم ماســـي و همكـــاران 
ــك ــارتي  م ــي 2003  ك ــذيري جن  2015، ليندس ــه پ ــا جامع ــا  ب ــراه اســت. آنه ــيتي هم س

وضات و گزاره هاي از قبل كنند كه برخي كليشه ها و تفكرات قالبي بعنوان مفر مي  استدالل
هـاي   هـا و نقـش   شده، مسلم تلقي مي شوند و براساس آنها مجموعه اي از نگـرش  پذيرفته

يج، تقويت و نهادينه مـي شـوند.   عه تروجنسيتي از طريق فراگردهاي جامعه پذيري در جام
جمله كليشه هاي جنسيتي كه مردان مديران موفق تـري نسـبت بـه زنـان هسـتند چـون       از

توانمندي هاي مديريتي بيشتري دارند، توانمنديهاي زنان بـراي آمـوزش كودكـان دبسـتاني     
شـوند و از ايـن قبيـل از سـوي     تر است و به لحاظ جوهري آشـپزان مـاهري مـي     مناسب
هاي آموزشي و ساير مكانيسـمهاي جامعـه پـذيري در بسـياري كشـورهاي جهـان        سيستم
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يـان اجتمـاعي شـدن در افـراد     پيشاپيش بعنوان واقعيـات مفـروض پذيرفتـه شـده، در جر    
شود و در نتيجه باور عمومي سبب اقناع جمعي شده و شاهديم كه اين باورهـا و   مي  نهاديه

در قالب كليشه هاي جنسيتي از نسلي به نسل بعد  نيز الگوهاي روابط و مناسبات دو جنس
منتقل مي شود. كليشه هاي جنسيتي در ايجاد نابرابري همچنان كه گزارش شكاف جنسيتي 

عنوان يك شاخص كمي در تمايزگذاري كشورها بر اساس دسترسي دو جنس به منابع و  هب
ـ    فرصت طبيعـي اسـت در   د. هاي اقتصادي سياسي و آموزشي مطرح مـي سـازد، تاثيرگذارن

كنند  مي تي حساس و ظريف و منفعل تعريفهاي جنسيتي، زنان موجودا جوامعي كه كليشه
و مكانيسم هاي اجتماعي آنان را محدود به حوزه خصوصي مي سازند، اساسا نمـي تواننـد   

ي خـويش بيابنـد و در درازمـدت    امكاني براي بـروز و نمـود اسـتعدادها و توانمنـدي هـا     
ده آنان را بيش از پيش يـه محروميتهـاي ميـان مـدت و درازمـدت ولـو       هاي بازدارن چرخه

  خودخواسته مي كشاند. 
 

 اي سقف شيشه 2.3

اي داللتگر مجموعه موانع پنهان برسر دستيابي زنان به موقعيت هـاي   اصطالح سقف شيشه
هــا تــا ســطح مشخصــي در سيســتم مهــم تعيــين كننــده در يــك ســازمان اســت. زنــان تن

ي نسـبت بـه همتايـان مـرد خـود      بـه طـور فزاينـده بـا موانـع بيشـتر       كنـد و  مـي   پيشرفت
شوند. در نتيجه زنان بيش از مـردان، ناكـامي و نـاتواني در ارتقـاء حرفـه اي را       مي  رو هروب

تجربه مي كنند. اين ناتواني ناشي از ظرفيت ها و توانمندي هاي افراد نيست بلكه برآمده از 
تـر   مـديران در سـطح بـاال بـيش     در آن كارفرمايـان و مناسبات نظام پدرساالرانه است كـه  

دارند كه زنان را در مناصب پايين تر به كار بگمارد. از سويي ديگر ايـن تبعـيض در     تمايل
رابطه با بكارگيري زنان تنها محدود به بكارگيري افراد در مناصب شـغلي نيسـت بلكـه بـه     

نيز استفاده از ابتكار عمل و خالقيت نابرابري و دستمزد ابزار و اطالعات نظارت و كنترل و 
اي براي ناميدن مكانيسـم هـايي    نيز باز مي گردد. لذا به طور تلويحي اصطالح سقف شيشه

ها و در نهايت موفقيت  شود كه در نهايت امر مانعي براي دستيابي زنان به فرصت استفاده مي
 حرفه اي است.

ت دسترسي مديران زن به سطوح سازمان بين المللي كار سقف شيشه اي را مانعي جه
اي عبارت از موانع مصنوعي و نامرئي دارد كه  داند سقف شيشه باالي هرم سازماني مي
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هـاي جنسـيتي و    دارد. اين موانع در امتداد نقـش  زنان را از مشاغل ارشد اجرايي بازمي
اشـي از تبعـيض و خـود مولـد و     روابط تبعيض آميـز جنسـيتي اسـت. ايـن روابـط ن     

نده نابرابري بين دو جنس در تمام جنبه هاي زندگي است و در نتيجه اين امـر  ده تداوم
تاري صـادي سـازماني و سـاخ   باعث متوقف شدن زنان در پايين ترين سـطح هـرم اقت  

 ) 1398(شريعت پناهي و شعيبي، است.  شده

مكانيسم عملكرد سقف شيشه اي در سازمان علم به شيوه هاي چه بسا متفاوت از ديگر 
ها است. براي تبيين موضوع در مطالعات انجام شده از مفاهيم چون اثـر ماتيلـدا و    سازمان

 اثر متيو كمك گرفته شده است.

اثر ماتيلدا: اثر ماتيلدا تشكيك در برابـر تصـديق دسـتاوردهاي دانشـمند زن اسـت كـه       
ا يلـدا تنهـا بـه ناديـده گـرفتن يـ      كارشان به همكاران مرد خود نسبت داده مي شود. اثـر مات 

دانش محدود نمـي مانـد بلكـه در     ارزش دانستن كار زنان در توليد و گسترش مرزهاي كم
 1993در سال  "اثر ماتيلدا"كيفيت جلوه دادن مشاركت آنان نيز تاثيرگذار است. اصطالح  بي

 مورخ علوم ابداع شد. ) Margaret W. Rossiterبليو روسيتر (توسط ماريگت د

ت كـه  اس  مرتون رابرت  توسط شده ابداع اصطالح يك "متيو اثر"  علم شناسي جامعه در
كند چگونه در ميان چيزهاي ديگر، دانشمندان برجسته، اغلب اوقـات اعتبـاري    توصيف مي

هـا كـامالً    حتـي اگـر كـار آن    تر از يك محقق نسبتاً ناشـناخته بدسـت خواهنـد آورد؛    بيش
معموالً زماني بدست خواهد آمد دهد كه اعتبار  باشد. بعبارتي ديگر چنين معني مي  هم مشابه

كه محقق معروف باشد. به عنوان مثال، يك جايزه تقريباً هميشه به محقق ارشـد درگيـر در   
. باشـد  شده انجام  ارشد كارشناسي  گيرد، حتي اگر همه كار توسط دانشجوي پروژه تعلق مي

 اين موضوع موجب انباشت بيشتر به سمت مردان است.

در مجموع بايد گفت عوامل مختلفي در عملكرد سقف شيشـه اي در نهادهـاي علمـي    
تاثيرگذارند: عوامل قـانوني، عوامـل سياسـي، عوامـل سـازماني، عوامـل فرهنگـي، عوامـل         

ترين  الگوي زنان مدير و موفق و فقدان شبكه هاي حمايتي از مهم خانوادگي، كمبود مدل و
  ) آورده:1399رد هستند. كشاورز (موا

فوزوليه بر اساس شواهد مطالعاتي نتيجه مي گيرد دانشگاه نهادي جنسيتي است كـه از  
ساختار جنسيتي جامعه اي كه در آن قرار دارد گريزي نـدارد. ايـن وضـعيت تنهـا بـه      

مربوط نيست بلكه به كاركرد ساختار نيز مرتبط است. در نتيجه، تغييـر   رفتارهاي فردي
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اين بدكاركردها و نابرابري ها بسيار مشكل است. او تاكيد مي كند اگر چـه امـروزه بـا    
زنانه شدن جهان دانشگاهي روبروييم اما از سوي ديگر بـا جداسـازيهاي مـداومي نيـز     

اي پنهـاني وجـود دارنـد كـه موجـب      في هبرخورد مي كنيم. از نظر او در دانشگاه صا
  اد دانشگاه را زير سوال مي برند.رفتن استعدادهاي زنان مي شوند و اثربخشي نه ازدست

 

 شناسي تحقيق روش .4

گويي به پرسش اصلي به لحاظ روش شناسي اين تحقيق در كنار بكارگيري  در جهت پاسخ
، از روش كمـي تحليـل ثانويـه    روش مطالعه اسنادي كتابخانه اي جهت گردآوري داده هـا 

اسناد، آمار و اطالعات موجود درباره برگزيدگان جشنواره بين المللي فارابي از دوره اول تا 
رفتـه اسـت. بـدين منظـور مسـتندات      بهـره گ  1398- 1386دوره يازدهم در فاصله سالهاي 

سـترس از  خصوص ويژگيهاي برگزيدگان عمدتا برگرفته از داده هاي انتشار يافته قابل ددر
طريق سامانه اين جشنواره است. با توجه به فقدان اطالعـات در سـاير مـوارد بـا مؤسسـه      
مطالعات فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مكاتبه شد و بـا همكـاري   
متعهدانه موسسه، اطالعات گردآوري گشت. نظر به ضرورت ارجاع به منابع معتبر، پـس از  

نيـز اعتبارسـنجي داده هـا شـد تـا      عات، مدت زماني صرف مقايسه و گردآوري نهايي اطال
نهايت مطالعه برمبناي آمارهاي معتبر صورت گيرد. در نهايت، داده ها بر حسب رهيافت در

  مفهومي، در معرض تحليل و بررسي قرار گرفته است.
 

 ها يافته .5

 فارابي ةبرگزيدگان داخلي جشنوار 1.5

 ن داخلي جشنواره فارابي بر حسب جنسفراواني برگزيدگا .1 جدول

 درصد فراواني جنس

 75/6 205 مرد

 21 57 زن

 3 8 گروه پژوهشي همه مرد

 0/4 1 گروه پژوهشي مرد اول زن دوم

 100 271 جمع
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درصـد   80در بررسي نسبت جنسيتي برگزيدگان ادوار جشنواره مي بينيم كه نزديك به 
مـورد   8دان بوده اند. اين نرخ با توجه به گنجاندن برگزيدگان در طول سالهاي برگزاري مر

گروه پژوهشي كه حاصل همكاري چند پژوهشگر مرد و يك گروه پژوهشي كه نفر اول آن 
است. نسبت جنسيتي كل برگزيدگان زن به مرد  آمده دست مرد و ديگري زن بوده است، به

فاصله زيادي در پيش دارد.  ،1است و همچنانكه مي بينيم تا رسيدن به برابري و نمره  0/26
ــا   ــاي ســهم زن ــرين شــكل گوي ــه بهت ــر ب ن و مــردان از كــل تعــداد نمــودار دايرهــاي زي

 است.  برگزيدگان

 

 نسبت جنسيتي برگزيدگان داخلي جشنواره فارابي .1 نمودار

Series1; مرد; 
205; 76 %

Series1;  زن; 
57; 21 %

Series1;  گروه
3 ;8 ;پ مردان %

Series1;  گروه
پ اول مرد دوم 

0 ;1 ;زن %
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 كسب مقام ةحسب دورنسبت جنسي برگزيدگان بر 1.1.5

پنجم، چهارم و دوم بوده اند. در اين ميان بيشترين برندگان اعم از زن و مرد مربوط به دوره 
اما زنان در دوره هاي پنجم، چهارم و نهم بيشترين جوايز را از آن خود كرده اند. به عبارت 

درصد) برندگان زن بوده اند و  30ديگر در دوره نهم باالترين تعداد نسبت به ادوار (حدود 
ـ  ين الملـل و مطالعـات منطقـه اي،    در همه گروه ها بجز چهار گروه علوم سياسي، روابط ب

لســه منطــق و كــالم  مطالعــات گــروه فقــه و اصــول، علــوم قرآنــي، تفســير و حــديث، ف
شاهد كمترين نرخ برندگان زن اسالمي به مقام دست يافته اند. در مقابل دوره سوم   انقالب

 . درصد) و تنها منحصر به گروه علوم تربيتي، روانشناسي و علوم ورزشي بوده است 5/3(

 فراواني برگزيدگان زن و مرد جشنواره فارابي بر حسب دوره كسب مقام .2 جدول

 گروه مردانه درصد زن درصد مرد دوره
گروه اول مرد 

  دوم زن

 16 0 1 ٪1.5 4 ٪4/1 11 اول

 34 0 2 ٪2.2 6 ٪9.1 26 دوم

 19 0 0 ٪0.4 1 ٪6.6 18 سوم

 35 0 0 ٪4.1 10 ٪9.2 25 چهارم

 37 0 1 ٪4.1 11 ٪9.2 25 پنجم

 26 0 2 ٪1.1 3 ٪7.7 21 ششم

 28 0 0 ٪1.1 3 ٪9.2 25 هفتم

 17 1 0 ٪1.8 5 ٪4.1 11 هشتم

 27 0 1 ٪3 8 ٪6.6 18 نهم

 15 0 0 ٪ 0.7 2 ٪ 4.8 13 دهم

 17 0 1 ٪1.5 4 ٪4.8 12 يازدهم

 271 1 8 ٪21 57 ٪75.6 205 جمع

 هاي علمي حسب گروهنسبت جنسي برگزيدگان بر 2.1.5

، باسـتان شناسـي و جغرافيـا،    طور كلي چهار گروه زبان و ادبيـات و زبانشناسـي، تـاريخ    هب
كالم، اديان و عرفان و حقوق بيشترين ميزان برندگان را در ادوار يازدگانه جشـنواره    فلسفه

 فارابي به خود اختصاص داده اند.
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 حسب گروه علميفارابي بر ةبرندگان جشنوار .2نمودار 

، اطـالع رسـاني و كتابـداري بـا     زن به ترتيب در گروه فنـاوري اطالعـات  پژوهشگران 
درصد از كل برگزيدگان، در زبان و ادبيات و زبانشناسي و نيز هنر و زيبايي شناسي بـا    4/9

درصد جوايز در طول ادوار مختلف با باالترين امتياز، حضور نه چندان شاخصي  3/4احراز 
از اين گروه ها اما نسبت زنان پژوهشگر برگزيده به مردان را به ثبت رسانده اند. در هر يك 

ي است. از جملـه در حـالي كـه در    گر نشان دهنده  ميزاني از تحقق برابري جنسيت پژوهش
سه گروه مذكور زنان بيشترين تعداد برگزيده را داشتند، نسبت جنسـيتي تنهـا در گـروه      هر

مطالعــات هنــر و زيباشناســي   درو  1/02فنــاوري اطالعــات، اطــالع رســاني و كتابــداري
درصـدي   48درصدي زنان برگزيده در برابر حضور  52بوده كه نشاندهنده حضور   1/125

است كه راه زيادي تا  0/42مردان است. اما در زبان و ادبيات و زبانشناسي نسبت جنسيتي  
وانشناسـي،  و برابري جنسيتي در پيش دارد. در رتبه بعد، گروه علوم تربيتي، ر 1تحقق عدد 

رفتاري و تربيت بـدني در مقايسـه بـا سـاير گروههـا، شـكاف جنسـيتي كمتـري را ميـان          
 است.  0/83برگزيدگان زن و مرد نشان ميدهد. نرخ نسبت جنسيتي براي اين گروه 
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  برگزيدگان زن جشنواره فارابي بر حسب گروه علمي .3نمودار 

تمام يازده دوره هرگز زنـي مقـامي    در گروه مطالعات انقالب اسالمي و امام خميني در
در فقه اصول علوم قرآني و  نيافته است. در فلسفه، كالم، اخالق، اديان و عرفان تنها يك زن،

ــه زن در ادوار   ــا س ــوق تنه ــا دو زن و در حق ــديث تنه ــت   ح ــه درياف ــق ب ــف موف مختل
 اند. شده  جايزه

 حسب رتبهنسبت جنسيتي برگزيدگان بر 3.1.5

گزيـدگان اسـت. بيشـترين زنـان     ذيـل بـه خـوبي گويـاي وضـعيت بر      از نظر رتبه، جدول
درصد) بعنوان برگزيدگان سوم موفق به دريافت جايزه شده اند. جالب آنكه در ميان   36/8(

ــه مراتــب بيشــتري (   ــا مــردان جــوايز ب ــه ســوم ام ) را درصــد 78دريافــت كننــدگان رتب
 ريافت جايزه رتبه دوم شده اند. اند. كمترين تعداد زنان پژوهشگر موفق به د آورده  دست به

 فراواني برگزيدگان زن و مرد جشنواره فارابي بر حسب رتبه برگزيدگي .3 جدول

 جمع گروه اول مرد گروه مردانه درصد زن درصد مرد رتبه

 57 1 2 ٪ 5.5 15 ٪14.4 39 برگزيده اول

 45 0 0 ٪ 3.7 10 ٪ 12.9 35 برگزيده دوم

 119 0 4 ٪ 7.7 21 ٪ 34.7 94 برگزيده سوم

 50 0 2 ٪ 4.1 11 ٪ 13.7 37 شايسته تقدير

 271 1 8 ٪ 75.6 57 ٪ 21 205 جمع
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 سني ةحسب دورنسبت جنسيتي برگزيدگان بر 4.1.5

سال) موفق به دريافت  35به لحاظ سني بيشتر زنان پژوهشگر برگزيده در گروه جوان (زير 
گروه سني بزرگسال بوده انـد. همچنـين    جايزه شده اند. حال آنكه بيشتر مردان برگزيده در

تعداد مردان برگزيده در گروه سني جوان تقريبا دوبرابر زنان در ايـن گـروه سـني و تعـداد     
مردان برگزيده در گروه سني بزرگسال بيش از هفت برابر تعداد زنان برگزيده در ايـن دوره  

 سني بوده است. 

 فارابي بر حسب دوره سنيفراواني برگزيدگان زن و مرد جشنواره  .4 جدول

 جمع گروه اول مرد گروه مردانه درصد زن درصد مرد رتبه

 110 0 0 ٪ 14.4 39 ٪ 26.2 71 جوان

 161 1 8 ٪ 6.6 18 ٪ 49.4 134 بزرگسال

 271 1 8 ٪ 75.6 57 ٪ 21 205 جمع

 حسب آخرين مقطع تحصيليتي برگزيدگان برنسبت جنسي 5.1.5

ن برحسب مدرك تحصيلي بايد گفت بيشتر زنان، دانش آموخته در رابطه با تعداد برگزيدگا
مقطع دكتري و از لحاظ تحصيلي تعداد برگزيـدگان زن در مقطـع دكتـري دوبرابـر تعـداد      
برگزيدگان در مقطع كارشناسي ارشد است. درحاليكه تعـداد پژوهشـگران برگزيـده داراي    

درصد برگزيـدگان مـرد داراي    64مدرك كارشناسي ارشد زن و مرد با يكديگر برابر است، 
 مدرك دكتري بوده اند.

 فراواني برگزيدگان زن و مرد جشنواره فارابي بر حسب مدرك تحصيلي .5 جدول

 درصد زن درصد مرد رتبه
گروه 
 مردانه

گروه اول 
 مرد

 جمع

 222 1 7 ٪ 14.4 39 ٪ 64.6 175 دكتري

كارشناسي 
 ارشد

23 8.5 ٪ 17 6.3 ٪ 0 0 40 

 1 0 0 0 0 ٪ 0.4 1 ديپلم

تحصيالت 
 حوزوي

4 1.5 ٪ 0 0 0 0 4 
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دكتري 
 افتخاري

1 0.4 ٪ 0 0 0 0 1 

 3 0 1 ٪ 0.4 1 ٪ 0.4 1 نامشخص

 271 1 8 ٪ 75.6 57 ٪ 21 205 جمع

 حسب استان محل سكونتنسبت جنسيتي برگزيدگان بر 6.1.5

سـاكن تهـران و    درصد) 56توزيع فراواني برگزيدگان نشان مي دهد، بيش از نيمي از آنها (
درصدي از خراسان رضوي هستند. برگزيدگان  9درصدي از قم و  12بقيه با اكثريت غالب 

درصد كل برگزيدگان بودنـد. پژوهشـگران يـزد،    3اصفهان و شيراز هر كدام اندكي بيش از 
همدان و كرمانشاه در حدود يك درصد از برگزيدگان را تشكيل داده و مابقي استان هـا در  

 يا دو برنده در طول ادوار جشنواره داشتند. حدود يك 

در بررسي نسبت جنسيتي در استان هـاي داراي بيشـترين برگزيـده بايـد گفـت زنـان       
درصـد   20گر عمدتا از تهران و خراسـان رضـوي برگزيـده شـده انـد. بطوريكـه        پژوهش

كدام  درصد برگزيدگان خراسان رضوي را زنان تشكيل مي دهند. هيچ 9برگزيدگان تهران و 
از برگزيدگان استان قم زن نبوده اند. در اصفهان نيمي از برگزيدگان و در شيراز نزديك بـه  

 يك سوم آنها زن بوده اند. در بقيه استان ها، برگزيدگان عمدتا مرد بوده اند. 

 
 ساير عناوين برگزيده  2.5

 الملل بخش بين 1.2.5

 ابي در بخش بين المللفراواني برگزيدگان زن و مرد جشنواره فار .6 جدول

 جمع يازدهم دهم نهم هشتم هفتم ششم پنجم چهارم سوم دوم اول 

 62 5 5 6 7 0 2 6 7 5 7 12 مرد

 6 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 زن

المللي جشنواره  د نسبت جنسيتي برگزيدگان بخش بينطوركه جدول نشان مي ده همان
مـي رسـد. اولـين زن در دوره دوم     0/09مقابل بخش داخلي به مراتب ضعيف تر و بـه  در

 اند. برگزيده شده و در مجموع ادوار يازدگانه در چهار دوره زنان به مقام دست يافته
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 هاي پيشروي علوم انساني و اسالمي شخصيت 2.2.5

  فراواني برگزيدگان زن و مرد جشنواره فارابي .7 جدول
 ت هاي پيشروي علوم انساني و اسالميدر بخش شخصي

 جمع يازدهم دهم نهم هشتم هفتم ششم پنجم چهارم سوم دوم اول 

 32 2 2 2 2 3 2 4 4 4 3 4 مرد

 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 زن

در بخش جايزه مربوط به شخصيت هـاي پيشـروي علـوم انسـاني و اسـالمي، نسـبت       
ــاهر  0/06جنســيتي  ــر ط ــا دكت ارزاده در دوره دوم و خــانم ه صــفاســت. در حقيقــت تنه

يـده ايـن بخـش انتخـاب شـوند. ايـن       ميرهادي در دوره دهم توانستند بعنـوان برگز   توران
است كه در همه دوره ها، تعداد مرداني كه به اين جايزه دست يافته اند حداقل دو   درحالي

 و حداكثر چهار برابر زنان بوده است. 

 يپيشكسوت علوم انساني و اسالم 3.2.5

 فراواني برگزيدگان زن و مرد جشنواره فارابي در بخش پيشكسوت علوم انساني و اسالمي .8 جدول

 جمع يازدهم دهم نهم هشتم هفتم ششم پنجم چهارم سوم دوم اول 

 48 1 3 2 2 4 5 6 7 6 7 5 مرد

 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 زن

م، پــنجم، ششــم و الزم بــه توضــيح اســت كــه در دوره هــاي اول، دوم، ســوم، چهــار
برگزيدگان مجموعه آثار و خدمات، مصصح برتر و مفاخر برجسته نيز در اين جدول و ذيل 
اين عنوان گنجانيده شدهاند. در مجموع مي بينيم كه تنها يك زن؛ دكتر منصوره اتحاديه در 
دوره يازدهم موفق به كسب اين جايزه شده است. نكته قابل تامل كه در مضـمون عنـاوين   

يز اين بخش وجود دارد آن است كه زنان نتوانستند بعنـوان برگزيـده در هـيچ يـك از     جوا
بخش هاي مجموعه آثار و خدمات، مصحح برتر و مفاخر برجسته مطرح شوند. تنهـا يـك   

تن موفق به دريافت جايزه پيشكسوت علوم انساني و اسـالمي شـده اسـت.    16زن در ميان 
وان پيشكسوت برگزيده جـايزه گرفتـه اسـت و لـذا     توضيح آنكه از دوره هشتم دو نفر بعن



  1401اييز پ، 3، شمارة 13سال  ،يفرهنگ يپژوه جامعه   126

 

بسا در نظر گرفتن دو سهميه براي اين بخش موجب شده تا در دوره پاياني يك مـرد و    چه
 يك زن در نهايت برگزيده شوند.

 در دوره دهم يك نفر مرد نيز برگزيده مطالعات ميان رشته اي بوده است.

 پرداز برجسته نظريه 4.2.5

 برگزيدگان زن و مرد جشنواره فارابي در بخش نظريه پرداز برجستهفراواني  .9 جدول

 جمع يازدهم دهم نهم هشتم هفتم ششم پنجم چهارم سوم دوم اول 

 10 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 0 مرد

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 زن

در همه ادوار بجز دوره اول و هفتم، يك پژوهشگر بعنوان نظريه پرداز برجسته برگزيده 
 ده است. هرگز هيچ محقق زني نتوانسته به اين مقام دست يابد. ش

 مترجم برجسته 5.2.5

 فراواني برگزيدگان زن و مرد جشنواره فارابي در بخش مترجم برجسته .10 جدول

 جمع يازدهم دهم نهم هشتم هفتم ششم پنجم چهارم سوم دوم اول 

 13 1 2 2 0 0 1 2 2 2 1 0 مرد

 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 زن

در رابطه با جايزه مترجمان برجسته بايد گفت به غير از دوره اول، هفـتم و هشـتم كـه    
مترجم به اين مقام رسيده اند. در ميان  13برگزيده اي در اين بخش اعالم نشده، در مجموع 

ها تنها يك زن؛ دكتر فريده مهدوي دامغـاني، در دوره موفـق بـه كسـب جـايزه متـرجم        آن
  ست.برجسته شده ا
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 المللي فارابي بين ةجشنوار ةگان شوراي علمي ادوار يازده 6.2.5

 فراواني اعضاي شوراي علمي ادوار يازده گانه جشنواره بين المللي فارابي .11 جدول

 يازدهم دهم نهم هشتم هفتم ششم پنجم چهارم سوم دوم اول 

دبير 
 جشنواره

 مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد

رئيس 
 دبيرخانه

 مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد

 اعضا
10 
 مرد

13 
 مرد

12 
 مرد

 مرد 13
12 
 مرد

12 
 مرد

12 
 مرد

13 
 مرد

13 
 مرد

13 
مرد 

 2و 
 زن

مرد  12
 زن 3و 

مـردان بـوده اسـت. در ادوار اول    دبيري جشنواره و رياست دبيرخانه همواره بر عهـده  
مي فقط مرد بوده اند. در دو سال گذشته است كه در مجموع دهم اعضاي كميته هاي عل  تا
 زن به عضويت كميته علمي درآمده اند. 5

 

 ها تحليل يافته .6

يافته هاي بخش داخلي جشنواره در مجموع نشان مي دهد زنان پژوهشگر سـهم انـدكي از   
ن اسـت.  برگزيدگان دارند. در واقع تعداد برگزيدگان مرد بيش از سـه برابـر برگزيـدگان ز   

درحاليكه بطوركلي ميزان مشاركت گروهي در انجام پژوهش و كسـب مقـام در جشـنواره    
نسبت به فعاليت هاي انفرادي بسيار اندك است و در حقيقت جشـنواره بـا اهـداي جـوايز     

ــرا  ــرادي، بطورغيرمســتقيم فعاليــت هــاي پژوهشــي انف ــا  انف ــر هــم نويســي ه دي را را ب
هـا موفـق بـه كسـب رتبـه شـده انـد.        مورد از اين همكاريداند، زنان تنها در يك  مي  مرجح

عبارت ديگر مردان پژوهشگر برگزيده در اغلب موارد در عضـوگيري گـروه پژوهشـي،      به
 اران مرد خود را ترجيح دادهاند.همك

در دوره هايي مانند دوره چهارم و پنجم كه تعداد برگزيدگان بطوركلي افـزايش يافتـه،   
شده اند. اما در دوره نهم و پس از نزديك به يـك دهـه برگـزاري    برگزيدگان زن نيز بيشتر 

جشنواره اسـت كـه زنـان توانسـته انـد بيشـترين تعـداد جـوايز را نسـبت بـه همـه ادوار            



  1401اييز پ، 3، شمارة 13سال  ،يفرهنگ يپژوه جامعه   128

 

آورند. به عبارت ديگر در مجموع همه سالها زنان در بهترين موقعيت (دوره نهـم)    دست به
 درصد جوايز دست يابند.  30توانسته اند به 

كتابداري و اطالع رساني، ادبيات و زبانشناسي، و هنر و زيبايي شناسي در مجموع گروه 
ازده گـروه موضـوعي ديگـر از آن    درصد) را نسـبت بـه دو  12توانسته اند بيشترين جوايز (

بـوده كـه    125/0نان به مـردان  كنند. در گروه مطالعات هنر و زيبايي شناسي، نسبت ز  خود
وه مطالعـات انقـالب اسـالمي و    ن در كسب مقام اسـت. گـر  دهنده پيشتازي نسبي زنا نشان
خميني (قدس سره) در نقطه مقابل هرگز از ميان محققان زن، برگزيده اي نداشته است.   امام

الها در رشـته علـوم سياسـي و    حال آنكه با وجود دانش آموختگان كثيـر در همـه ايـن سـ    
جاع در ايـن زمينـه از سـوي    شناسي سياسي، وجود آثار پژوهشي روشمند و مورد ار جامعه

ن و عرفـان و نيـز فقـه، اصـول،     زنان كم نيست. گـروه هـاي فلسـفه، كـالم، اخـالق، اديـا      
قرآني و حديث نيز در جايگاه اندكي بهتر، كمترين تعـداد پژوهشـگران زن را بعنـوان      علوم

 برگزيده داشته اند. 

ريافت جايزه رتبـه سـوم   فق به دهاي پرتكرار بايد گفت محققان زن غالبا مو درباره رتبه
اند. درحاليكه در ميان پژوهشگران مرد هم همين قاعده حاكم است، مي توان ديـد كـه    شده

تعداد مردان پژوهشگر بيش از چهار برابر زنان پژوهشگر در اين رتبـه اسـت. بيشـتر زنـان     
 برگزيده در گروه جوان قرار داشته و داراي مدرك دكتري هستند. از اين لحـاظ مـي تـوان   
احراز مقام در جشنواره را تشويقي براي فعاليت هاي حرفه اي آنان در بقيه سـالهاي دوران  

 كاري شان برشمرد. 

هرچند جشنواره در اهداف كالن و درازمدت خود به كل كشور نظر داشته اما در برآيند 
 بيش از يك دهه فعاليت خود، برگزيدگانش غالبا از تهران بـوده انـد. بـا توجـه بـه گسـتره      

درصـدي برگزيـدگان از قـم و نيـز      12موضوع جشنواره مبني بر علـوم اسـالمي، برآمـدن    
درصدي از خراسان رضوي بعنوان مهد مراكز آموزش علوم اسالمي و تربيت طالب ديني   9

دور از انتظار نيست. درحاليكه قم هيچ برگزيده زني نداشته است، يك چهـارم برگزيـدگان   
ميان ساير شهرها تنها پژوهشگران ساكن دو شهر اصفهان  خراسان رضوي، زنان هستند. در

و شيراز تا اندازه اي توانسته اند به رتبه هايي دست يابند. همچنين در اسـتان هـاي كرمـان،    
مازندران و زاهدان فقط پژوهشگران زن توانسته اند جوايزي دريافت كنند و مردان در ايـن  

 استان ها برگزيده نشده اند. 
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با وجود دپارتمان هاي پرقدمت در دانشگاه هاي معتبـر و شـناخته شـده در    با اينهمه و 
ساير مناطق و مراكز استاني كه عهده دار برگزاري دوره هاي آموزش عالي در مقاطع بـاالي  
تحصيلي هستند و لذا انتظار مي رود تعداد قابل توجهي از پژوهشگران را تربيـت و نيـز در   

به همكاري گرفته باشند، متاسـفانه بطـور كلـي تعـداد     قالب موقعيت هاي شغلي، آموزشي 
و در بيشـتر مـوارد حـداكثر     پژوهشگران برگزيـده زن و مـرد سـاير اسـتانها بسـيار انـدك      

 است.   نفر  يك

در بخش هاي جانبي جشنواره وضعيت زنان پژوهشـگر بـه مراتـب وخـيم تـر اسـت.       
ل بر مجموعه آثار و خدمات، كه در مجموع ادوار و با احتساب پنج عنوان جايزه مشتم چنان

مصصح برتر و مفاخر برجسته، تنها سه زن توانسته اند در خالل اين سالها برگزيده شـوند.  
حقيقت كننده است. دراين دورنما براي زنان پژوهشگري كه در آغاز راه هستند بسيار دلسرد

نسـيتي و  سهم ناچيز زنان پژوهشگر پرسابقه از جوايز بخش جانبي، انعكاسي از شـكاف ج 
آيينه تمام نماي سقف شيشه اي است؛ سقفي كه علـي رغـم بـاال رفـتن مـدارج و سـوابق       
تخصصي فرد بر خالف انتظار، اين تصورات قالبي است كه نسبت به صالحيت هاي علمي 
فرد نقش تعيين كننده اي مي يابد. اين شكاف، چالشي بحران ساز براي نهاد علم در ايران و 

ني و اسالمي است و نشان مي دهد شايستگي هاي علمي چگونه قرباني در اينجا علوم انسا
 پيش داوري ها و قضاوت هاي ارزش مدارانه شده است. 

حتي اگر قائل به اين باور غلط و تبعيض آميز باشيم كه آثار پژوهشگران زن فاقد كيفيت 
وهشگران و اسلوب پژوهش و داراي ضعف بنيه علمي است و يا در مقايسه با تحقيقات پژ

ه شـكاف جنسـيتي نمـي كاهـد. بلكـه      مرد سطح نازلتري دارد، باز اين موضوع نيز از سيطر
خوبي نشانگر اثر ماتيلدا است كه با ناديده گرفتن يا كم ارزش دانستن كار زنان در توليد و  به

گسترش مرزهاي دانش و بي كيفيت جلوه دادن مشاركت آنان در جهـت تحكـيم جايگـاه    
در علم مي كوشد. اينهمه نشان مي دهد كه شكاف جنسيتي تا چـه حـد در   فرادست مردان 

فضاي آموزش عالي، سازمان هاي علمـي، دانشـگاه و موسسـات پژوهشـي علـوم انسـاني       
اسالمي ما محدودكننده اند. اين شكاف با ابعاد مختلف موانع جدي براي رشـد و بالنـدگي   

اني و اسالمي از طريق انجام پـژوهش  پژوهشگران زن و نيز توسعه مرزهاي دانش علوم انس
مي آفريند و مانع بكارگيري آنها براي انجام پروژه تحقيقاتي چه بعنوان مجري و چه عضـو  

 همكار است.
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عالوه بر موضوع پژوهش، جشنواره با اهداي جايزه نظريه پرداز برجسـته بـه موضـوع    
شته است. اما با انتخاب كرسي هاي نظريه پردازي و اهميت آن در توليد دانش بومي نظر دا

همواره مردان در احراز اين رتبه كوشيده تنها به معرفي استعدادهاي برتر، چهره هاي عالم و 
تاثيرگذار پژوهشي مرد بپردازد. غفلت از آثار نظريه پردازانـه زنـان نيـز اذعـان بـه ضـعف       

داليل متفاوت ساختاري جدي در نهاد علم است؛ ضعفي كه در اثر آن آثار علمي زنان را به 
 جدي نمي شمرد. 

از ديگر نكات قابل توجه برگزيده شدن يك زن بعنوان مترجم برجسته است. درحـالي  
مرد تاكنون توانستهاند بـه ايـن جـايزه دسـت يابنـد. هرچنـد بـا وجـود          13كه در مجموع 

مترجمان زن متعدد و پرسابقه در حوزه ترجمه كتـاب، موضـوع شـكاف جنسـيتي در ايـن      
است. اما با در كنار هم قراردادن نتايج اين بخش و بخش هاي جـانبي قبـل،    بخش فاحش

ادله روشني مهيا مي شود. زنان متخصص و متبحر هم در حوزه نظري، استنتاجي و هـم در  
حوزه هاي كاربردي چون ترجمه در رقابت با مردان از احراز رتبه بازماندهاند. لـذا بخـش   

سابقه كار و حسن شهرت افـراد و تاثيرگـذاري آنـان از    جانبي جشنواره كه بيش از همه به 
طريق انجام پژوهش و مطالعات مدون و توليد آثار علمي شاخص مـي پـردازد در بـرآورد    
خود از كارنامه علمي افراد صاحب نام و پركار، تنها مردان را چه در حـوزه هـاي نظـري و    

جايزه دانسـته اسـت. ايـن     چه در امور كاربردي چون تصحيح و يا ترجمه شايسته دريافت
 مهم جاي تامل و بررسي بسيار دارد. 

امتداد شكاف جنسيتي را در بخش بين الملل جشنواره نيز شاهديم. زنان در چهار دوره 
توجهي  دهنده كم نشان 0/09نسبت جنسيتي  از ادوار يازدگانه موفق به كسب جايزه شده اند.

دهد  يسه با محققان مرد است و نشان ميدر مقابخش بين الملل جشنواره به آثار محققان زن 
كه زنان پژوهشگر در دنيا توانستهاند در حوزه علوم انساني پتانسـيلهاي خـود را در    درحالي

تـر   ند، در جشـنواره فـارابي كـم   حيطه پژوهشورزي به محك آزمون نهـاده و سـربلند باشـ   
 دارند.   جايي

نگـاهي بـه مشـاركت زنـان      ادعاي سيطره شكاف جنسيتي و وجود سقف شيشهاي بـا 
متخصص بعنوان مدير كميته هاي موضوعي علمي و عضو شوراهاي علمـي جشـنواره نيـز    
ثابت مي شود. در هيچ يك از ادوار يازدگانه جشنواره، زنان متخصص بعنوان دبير جشنواره 
و يا رئيس دبيرخانه منصوب نشده اند. تا دوره نهم هيچ زنـي نتوانسـته در شـوراي علمـي     
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زن توانسـته انـد بـه     5اره عضويت يابند. تنها در دو سال گذشته بوده كه در مجموع جشنو
عضويت شوراي علمي جشنواره دربيايد. حال آنكه اعضاي مرد اين شورا براي دوره هـاي  

نفر بوده اند. اين درحالي است كه بر اساس تحقيقـات انجـام شـده،     135يازدگانه مجموعا 
صان در فرايند تصميم سازي و تصميم گيري هـاي مـرتبط   امروز مي دانيم مشاركت متخص

  در نظام آموزش عالي تا چه اندازه در بالندگي آنان تاثير دارد.
 

 گيري نتيجه .7

تحقيق حاضر مبتني بر تحليل ثانويه اطالعات جشنواره بين المللي فارابي نشان داد سخن از 
نش افروزي و پژوهش ورزي سيطره شكاف جنسيتي در سازمان علم و گسترش و ترويج دا

در ساحت علوم انساني اسالمي، موضوعي گزافه و حاشيه اي نيست. بلكه موضوعي مهم و 
تعيين كننده است. اكنون و به كمك يافته هاي اين تحقيق بهتر مي توانيم مسير طي شـده را  

نسيتي ارزيابي و به راه هاي پيش رو بنگريم. بي ترديد ادامه اين وضعيت و سيطره شكاف ج
مي تواند صدمات جـدي بـر پيكـره ايـن حيطـه موسـع علمـي وارد و بخـش اعظمـي از          

ــالش ــده ب   ت ــاخر آن را نادي ــتمر و محصــوالت ف ــاي مس ــزه و  ه ــاهش انگي ــه ك ــرد، ب گي
انجاميده، با ناديده گـرفتن فعاليتهـاي منسـجم پژوهشـي زنـان در درازمـدت         سرخوردگي

 انه آنان را مطرود سازد. صالحيت علمي و فعاليت هاي منسجم و پژوهش ورز

همه در شرايطي رخ مي دهد كه به مناسبت هفته پـژوهش در سـازمانهاي علمـي و     اين
موسسات پژوهشي بزرگ و ميان مقياس، كارنامه پژوهشي محققـان در رده هـاي مختلـف    

گر  اعضاي هيئت علمي، دانشجويان و كارشناسان به رقابت گذارده مي شود و زنان پژوهش
رتبه هاي باال جوايز سازماني را از آن خود مي كنند. اما چگونـه در جشـنواره   خصوصا در 

ت و اعتبـار جهـاني بـراي ايـران     بين المللي كه معرف دستاوردهاي پژوهشگران بومي اسـ 
 زند، زنان در قلت اند؟! مي  رقم

امـور آن نيازمنـد تامـل و تحـول      بر اين اساس بايد گفت سياسـت جشـنواره و تـدبير   
سطح وسيع كلمه، بايـد   تبعيض جنسيتي است بطوريكه عملكرد جشنواره در جهت رفعدر

ت شكاف جنسـيتي كنـوني عميقـا    سازي مكانيسم هايي بيانجامد كه در آن وضعي به نهادينه
 شده و فرصت مشاركت يافتن زنان در بخش پيش كسوتان بيش از پيش مهيا شود.  تعديل



  1401اييز پ، 3، شمارة 13سال  ،يفرهنگ يپژوه جامعه   132

 

تشـويق و هـدايت پژوهشـگران زن در     جشنواره در راستاي ايجاد شرايط مناسب براي
داشـته و برنامـه ريـزي خاصـي     جايگاه برگـزار كننـده، داور و نيـز پژوهشـگر تمهيـدي ن     

است. تاكيد بر ضرورت توجه به آثار و خدمات پژوهشي عالمان زن اكنون و در اين   نداشته
ر برهه تاريخي كه با گذشت چهار دهه از پيروزي انقالب اسـالمي شـاهد حضـور زنـان د    

مدارج عالي علمي و دوره هاي تحصيالت تكميلي هستيم، نه تنها مي تواند منشا پويـايي و  
كـل جامعـه گـردد و ايـران را      توانمندي دانشـجويان و همكـاران ايـن متخصصـان، بلكـه     

 نمايد.   منتفع

گرايي،  تكريم زنان پژوهشگر و تفاخر به آثار پژوهشي آنان، نوعي تشويق روحيه تجربه
ستجوگري در نسل جوان دختران دانشجو و پژوهش ورز را به دنبال دارد و به اكتشاف و ج

 آنان و ساير زنان محقق نويد فضايي امن، شايسته ساالرانه و عاري از تبعيض را مي دهد.

عاليـت بايـد بـه شـيوه اي     جشنواره بين المللـي فـارابي اكنـون و پـس از يـك دهـه ف      
رهاي تحقق اهداف و رسالتش بيانديشد. از يكسو در تر به بازانديشي درباره ابزا دموكراتيك

انتخاب اعضاي شوراي علمي، داوران و از سوي ديگر در انتخاب آثار، بيش از پيش فارغ از 
رساالرانه عمل كـرده، بـا رعايـت    تصورات قالبي و پيش فرض هاي منبعث از ارزشهاي پد

يري بپـردازد و بـه ويـژه بـا     طرفي علمي و استقالل عمل به ارزيابي، داوري و تصميم گ بي
رويكردي مردمساالرانه مجال مشاركت يافتن ظرفيت هاي محققان گروههاي اقليت اعم از 
زنان و نيز پژوهشگران برخاسته از گروههاي قومي، پژوهشگران مستقل از همه اسـتان هـا   

و هم در گروه هاي داوري و هم در ميـان منتخبـان را فـراهم آورد. ويژگـي تمركزگرايانـه      
پدرساالرانه فعلي به تصلب بيش از پيش مكانيسمهاي تعـين بخـش جشـنواره انجاميـده و     

 خروجي آن را به شدت تحت تاثير قرار مي دهد. 

ادامه وضعيت موجود با كنار گذاشتن گروه قابل تـوجهي از كاركشـتگان تحقيـق، ايـن     
در درازمـدت  شائبه را به دنبال خواهد داشت كه جشـنواره از آن افـرادي خـاص اسـت و     

جشنواره را با بحران مشروعيت در بين كنشگران حرفه اي روبرو خواهد ساخت. در نهايت 
و با امتناع اين كنشگران، چه بسا جشنواره از معناي كاركردي خود خارج شده و از دستيابي 

سازي علوم انساني ـ اسـالمي بازمانـد.     به اهدافي چون تقويت و توسعه ايده و برنامة بومي
ي از تاكتيك هاي برون رفت مي تواند تشكيل گروه هـاي نـاهمگن فـارغ از تصـورات     يك

قالبي و كليشه هاي جنسيتي باشـد كـه بـا پـذيرش اصـل بـي طرفـي علمـي بـه ارزيـابي           
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ارسـنجي ارزيـابي هـا معرفـي و     بپردازند. همچنـين بايـد مكانيسـم شـفافي بـراي اعتب       آثار
نسبت به نتـايج از ديگـر راهبردهـاي تحقـق     شود. گنجاندن سازوكار فرجام خواهي   اعمال

شفافيت و پاسخگويي در برگزاري جشنواره است. اينهمه بسترساز امكان بـازبيني نتـايج و   
بررسي موارد مغفول مانده را مهيا مي سازد. متصديان و سياسـتگذاران برگـزاري جشـنواره    

شــگران آن بايــد بــا تــرويج رويكــرد حاميانــه نســبت بــه ماهيــت پژوهشــورزي و نيــز كن
مسـئولين دبيرخانـه و     گران)، در چرخش نخبگان به ويژه در كسوت دبير اجرايي، (پژوهش

نيز اعضاي كميته ها مجدانه بكوشند و با عدم تكرار افراد در سمت ها، مـانع شـكل گيـري    
 ذهنيت (محتمل) مالكانه مسئوالن جشنواره شوند. 

فكيك كاركرد آموزشي و پژوهشـي  چنين ضرورت دارد در برنامه ريزي جوايز، به ت هم
اعضاي هيئت علمي در ارزيابي كارنامه هاي كاري در بخش جانبي جشنواره توجه شـده و  
پويش هاي كنشگران مستقل يا سازماني را در نظر داشته باشند كه لزومـا بـه كرسـي هـاي     
آموزشي دسترسي ندارند و حيات حرفه اي خود را صرف پژوهش هاي انفرادي يا گروهي 

مقايسه ست زنان پژوهشگر در اين مقوله درجز پايان نامه هاي دانشگاهي مي كنند. بديهي اب
با مردان بواسطه عدم برخورداري از شبكه هاي تعـاملي تبـادل منـابع قـدرت و ارتباطـات      

ــا   ــه اتك ــه و ب ــت مضــاعفي را تجرب ــافي، محرومي ــرادي  ناك ــتقل و انف ي پژوهشــهاي مس
 را مي سازند. سازماني كارنامه علمي خود  درون

طراحي نظام ارزشيابي مبتني بر بازخوردهاي پژوهشگران متخصص مي تواند منجر بـه  
اصالح و بهبود فرايند انتخاب برگزيدگان و نيز عملكرد جشنواره شود. ايجاد شبكه نخبگان 
علوم انساني توسط جشنواره اقدامي سازنده و مفيد اسـت. امـا بـه جهـت فقـدان گـزارش       

ن شبكه و عدم بروزرساني اخبار جلسات نمي توان درباره ميـزان حضـور و   فعاليت هاي اي
مورد گزارش شـده   5نيز كميت و كيفيت تعامالت علمي آن قضاوت كرد. با اينهمه از تنها 

، همگي مربوط به گفتگو با استادان پيشكسوت مرد بوده است. در اين زمينه، 1395در سال 
يشي براي تبـادل اطالعـات و دانـش پژوهشـگران     برگزاري منظم و مستمر جلسات هم اند

 برگزيده ضرورت دارد. 

در ادامه و با همين استدالل الزم است تا جشـنواره بـا تحكـيم روابـط علمـي نخبگـان       
داخلي و خارجي با استفاده از ظرفيت هاي مجازي و قابل دسترس بـه برگـزاري جلسـات    
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آن همكاريهاي علمـي پژوهشـي در    منظم ميان اعضا همت گمارده و با انتشار گزارش هاي
 سطح بين المللي را ترغيب سازند. 

تــرين الزامــات  يكــي از مهــم هــاي پژوهشــي گروهــي و نيــز ارج نهــادن بــه فعاليــت
 ان و مسئوالن را مي طلبد.است كه ياري مجدانه سياستگذاران، متصدي  جشنواره

قيق بعنوان تكملـه اي  در نهايت بعنوان اقدامي عاجل شايسته است تا يافته هاي اين تح
بر پژوهش هاي انجام شده در حوزه زنان پژوهشگر مورد بحث و نظر و نيز در دستور كار 

هاي  گيري گذاران و برنامه ريزان حوزه علم قرار گرفته و به نحوي از انحا در تصميم سياست
عيتـي  عرصه علم لحاظ شود. مجريان امر نيز بايد با عنايت به تبعـيض جنسـيتي بعنـوان واق   

متسلسل، درصد آسيب شناسي سياست هـاي معطـوف بـه موضـوع برآمـده، بـه انعكـاس        
وضعيت موجود پرداخته و با انجام پژوهش درباره كارنامه علمي و حرفه اي برگزيـدگان و  
نسبت جنسـيتي در برگزيـدگان رقابـت هـاي نظيـر از جملـه جشـنواره خـوارزمي و نيـز          

ران ايراني و احصاي يافته ها به اتخاذ رويكردي جشنوارهاي بين المللي با حضور پژوهشگ
حــل مســئله دســت يابنــد. طراحــي  كــالن از مــاوقع و مــديريت راهبــردي آن در جهــت

هاي شفاف در خصوص اجراي حمايت هاي الزم از پژوهشـگران زن ميتوانـد در    شاخص
 تحقق آينده اي متفاوت براي پويندگان اين عرصه سودمند باشد.

 

ها نوشت پي
 

) زنان و شاخص هاي 1393براي مطالعه بيشتر نگاه كنيد به شفيعي، سميه سادات، پورباقر، زهرا (. 1
نشگاه عالمه طباطبـائي،  توسعه در ايران و تركيه، فصلنامه توسعه اجتماعي و برنامه ريزي رفاه، دا

  . 21 شماره
مطالعات اخير درباره حمايت ادراك شده در بين زنان پژوهشگر گويـاي ابعـاد مختلفـي از ايـن     . 2

) بـه ارزيـابي   1398چالش ها و موانع است. از جمله مقاله پژوهشي امامي رضوي و همكـاران ( 
نفر از خبرگان  36حققان زن و نفر از م 43سياست هاي علم و فناوري زنان بر اساس مصاحبه با 

گذاري پرداخته است. تحليل مصاحبه بـا زنان پژوهشگر به عنوان اطالع رسانان تحقيـق   سياست
نشان داد كه محققان زن، اعم از پزشك، پرستار، فنـاور، اعضـاي هيئـت علمـي و...، از شـرايط      

سـتگذار بـه حقـوق    علمـي و شغلي خود رضايت ندارند. همچنين با وجود تبيين و تصريح سيا
زنان در عرصه هاي گوناگون توليد علم و فناوري، عزم و ارادة جدي در اجـرا و پيـاده ســازي    

  هاي ذكرشده از سوي مجريان مشاهده نمي شود. سياست
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ي اخـص علـوم، مطالعـات جديـدي     در حوزه پژوهش هاي علوم فني، پايه و تجربـي در معنـا  . 3
از جمله ت زنان در علوم را نشان مي دهد. روشني از وضعي شده كه تا اندازه زيادي تصوير انجام

) با بررسي كليه آثار نمايه شده زنان ايران مرتبط با سطح الف علـم  1393همداني و نورمحمدي(
حداقل از سوي يـك نويسـنده    2010- 2000و فناوري كه در پايگاه وب آوساينس طي سالهاي 

ر حوزه توليد علم حوزه فناوري زيستي نسبت به زن منتشر شده بود نشان دادند مشاركت زنان د
ساير حوزه ها بيشتر و در حوزه هوا فضا از همه كمتر است. اين امر در هر دو حوزه با حضـور  

ازماني زنـان در دانشـگاه هـاي    كمي زنـان پژوهشـگر مـرتبط اسـت. بـر اسـاس وابسـتگي سـ        
  علمي داشتند.پزشكي تهران، تهران و تربيت مدرس سهم بيشتري در خروجي   علوم

سـتادي در  ) ارتقـا زنـان بـه رتبـه ا    1397براي مطالعه بيشتر نگاه كنيد بـه شـادي طلـب، ژالـه (    . 4
) 1387هاي ايران، پژوهشكده مطالعات اجتماعي، جانعلي زاده چوبدسـتي و همكـاران (   دانشگاه

، ). هنجار موفقيت زنان پژوهشـگر، در كتـاب علـم ورزي زنـان    1398شريعت پناهي و شعيبي (
  پژوهشكده مطالعات اجتماعي.

5. science, technology, engineering and mathematics (STEM) 
  

 نامه كتاب

ــهري،   ــراهيم، بوش ــد اب ــنجقي،  محم ــه، س ــامي رضــوي، رابع ــيد اصــغر،   ام عليرضــا، جعفري،س
). مدلسازي ارزيابي سياست هـاتي علـم و فنـاوري زنـان موردكـاوي      1398ابوالفضل (  باقري،

، 4، ش 17حمايت از محققان زن در بخش پـژوهش و فنـاوري، زن در توسـعه و سياسـت، د     
602 -581 . 

). تبيـين جامعـه شـناختي جايگـاه حرفـه اي زنـان       1387بستي و همكـاران  (  جانعلي زاده چوب
 .21دانشگاهي؛ مطالعه موردي زنان هيئت علمي دانشگاه اصفهان. زن در توسعه و سياست، 

گاه هـاي ايـران، پژوهشــكده   ) ارتقــا زنـان بـه رتبـه اســتادي در دانشـ    1397شـادي طلـب، ژالـه (   
 اجتماعي.  مطالعات

در ميان زنـان پژوهشـگر در علـم ورزي      )هنجار موفقيت1398و شعيبي، مهيا(شريعت پناهي نسيم 
 پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي.زنان در ميدان دانشگاه، 

) زنان و شاخص هاي توسعه در ايران و تركيه، فصلنامه 1393شفيعي، سميه سادات، پورباقر، زهرا (
 .21مه طباطبائي، شماره توسعه اجتماعي و برنامه ريزي رفاه، دانشگاه عال

) دشواري هاي زنان براي ورود بـه حرفـه دانشـگاهي: مطالعـه اي كيفـي،      1399كشاورز، خديجه (
 ).1( 13فصلنامه تحقيقات فرهنگي ايران، 
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يـج و ديـدگاه هـاي انتقـادي،     ). نظريه هاي رسانه انديشه هاي را1389مهدي زاده، محمد (
 همشهري.  تهران:

 ،)هـا  ريشـه  و روابـط  مفـاهيم،  مبـاني، (سـنجي  علـم   )، آشنايي با1390ضا (نوروزي چاكلي، عبدالر
 توسـعه  و  تحقيـق  مركـز   )سـمت  دانشگاهها، انساني علوم كتب تدوين و مطالعه سازمان  :تهران
 .انتشارات و چاپ مركز شاهد، دانشگاه ؛)انساني علوم

و اسـتاندهاي   ) سهم زنان ايـران در توليـد  1393همداني، فاطمه و نورمحمدي، حمزه علي(
علمي در حوزه هاي اولويت دار علم و فناوري جمهوري اسالمي ايـران، مطالعـات زنـان،    

 .  66- 45.  1، ش 12سال 
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