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 مقدمـه
، هاي دولتي از مسائل مهم در چند دهه اخير استفاده صحيح از نيروي انساني زن در دستگاه

بهها ها، دانشگاه سازمان هاي مهم براي چنانچه يكي از شاخص. است مراكزويژه مديريت اينو

با.و نوع مشاركت آنان استسنجش توسعه هر كشور، وضعيت زنان زيرا توسعه تنها در ارتباط

مي توليد ناخالصو سطح درآمد سرانه سنجيده نمي و سياسي نيز و شامل بلوغ اجتماعي . گردد شود

و سياسي را مي و رفتار جامعه با زنان تعيين نمود از آنجا كه بلوغ اجتماعي . توان از نحوه برخورد

و مشا جزني،(» ركت مؤثر آنان در جامعه از ديرباز حائز اهميت بوده استبنابراين حضور زنان

كه هاي كاري تبعيض در حال حاضر در محيط.)220: 1378 هايي در مورد زنان وجود دارد

و غيرآگاهانه مي در. باشد آگاهانه اين موضوع باعث شده كه تعداد زنان در سطوح مديريت

يو همكارانش معتقدند كه ساختارهاي سازماني ارتقا2تركان).1،1990دال بوم هال(حداقل باشد 

و الروود. كند شغلي زنان را محدود مي و مثلاملي معتقدند عو3گوتك  اعتماد به نفس

و ارتقا سازد تا در مسئوليتمي هاي فردي، زنان را قادر صالحيت . شغلي موفق باشنديپذيري

د همچنين آنها معتقدند كه آموزش مي و موجب ارتقاتواند نقشي ير تحول سازماني ايجاد كرده

و محدوديتي براي زنان«: كند، بيان مي5لنسكي). 4،1999اسكات(شغلي شود در قوانين، موانع

به وجود ندارد، حتي حقوقي هم براي آنان قائل شده دليل عوامل غيررسمي همچون آداب اند، ولي

ا و باورهاي سنتي يا تعصبات، زنان ،6بيري(».اندز كسب مشاغل باال محروم شدهو رسوم، عرف

مي خاصيدر مشاغلرا در اغلب مناطق دنيا زنان ). 1991 اولين دسته،:ندكن به دو دسته تقسيم

هاي خدماتي است كه با وظايف مشاغل سنتي مخصوص زنان همچون معلمي، پرستاري، يا بخش

و به مهارت ك خانگي آنها سازگار است . انده زنان بدان منظور در اجتماع تربيت شدههايي نياز دارد

و مهارت در و بخش صادراتي است كه در آن به تكرار كار دومين دسته مشاغل، در صنايع كاربر

يمحدوديت ارتقا) 1975(9و استوربر8گوردون). 7،1998آنكر(ها نياز است كارگيري از دستهب

م زنان را در عواملي مي و اين بدان معني است كه مشخصه. وجود داردنثؤداند كه درون جنس ها

مي رفتارهاي خاصي كه توسط زنان انجام مي و عامل ديگر شود شود باعث عدم پيشرفت آنها
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ب. است1شدن فرهنگي فرايند اجتماعي مي سوي كارهاي حرفههاين فرايند زنان را نه اي سوق دهد

و اين نمونه ميهاي قالب ها وجود نقش مشاغل مديريتي كند عقايد قالبي پيراموني را تقويت

و هاي موجود بين گروه تفاوت و مردان، با در نظر گرفتن عملكرد، توانايي هاي افراد، مثل زنان

مي شخصيت يك عضو گروه، بر انتظارات كار و كارمندان تأثير (گذارد فرمايان ).14: 2،1981ترو.

مي) 1994(3لرگسين م كند سرمايه بيان زيرا(الي براي پيشرفت زنان، ريسك بزرگي است گذاري

 از ديگر مسائل براي.)براي داشتن زمان بيشتر براي مراقبت از كودك رها كنندممكن است كار را 

و ارشد بحث شايستگي است كه موضوعاتي را نظير آموزش، ورود به پست هاي مديريت اجرايي

و مل ميتجربه، سن، جنسيت، تمايز فردي، ظاهر، نژاد و)1382، رحمان ستايش(گيرد يت را دربر

مي)1994(4 اين درحالي است كه روسا و نقشكه كند بيان هاي كار از اهميت بيشتري محيط كار

و تالش در جمع و تعليم ،فت برخوردار استرهاي الزم در پيش آوري ويژگي نسبت به آموزش

و واحدهاي تجاري، مجاري اصلي بخش . هاي سياسي هستند فعاليتهاي سياسي، مجالس

ب مشاركت پايين زنان در اين بخش به ويژه در سطح رهبري، راههها هاي مهم دستيابي زنان

فرهنگ سازمان.)1383، زاده بافقي غالم(گيري را بر روي آنها بسته است هاي تصميم موقعيت

و رسوماتي است كه تصورات اجتماعي ها، هنجارها، زبان متشكل از ارزش  شكل گرفته از زنان ها

و روابط خاص قدرت را در بين اعضاو مردان را منعكس مي  يك سازمان مطابق عضويتيكند

و از طريق يكسري از قوانين شان تعريفمي جنسي و ناآشكار(كند هاي جنسي كه مضمون) آشكار

و مردان را در قالب بافت سازماني تعريف  مومربوط به رفتارهاي مناسب زنان و با بياني عمل كند

5اينكه چه كسي چه كاري را در سازمان بايد انجام دهد، نظم هنجاري را در فرهنگ جنسي

مي)1980(6براساس نتايج هاف استد).1380، فاطمي صدر(كند سازمان بيان مي كه آشكار شود

ت جنسيت در احراز پست،در برخي از جوامع كلي،ثير داردأهاي سازماني دي واگذار به مردها نقش

مي مي و زنان بيشتر امور خدماتي را انجام همچنين در يك شغل مديريتي زنان براي. دهند شود

ت آنچه اهميت» مردگونه«هاي فرهنگدر.ييد قرار گيرند بايد كار بهتري را ارائه دهندأاينكه مورد

به. دارد عملكرد است و ماديات معيارهايي مهم مي پول و جاه شمار ي انگيزه حركت، طلب آيند

و سرعت نشانه زيبايي ع بزرگي دربه. امل انگيزش استو درشتي هيكل مردانه، عكس

و سوئد(هاي زنانه فرهنگ و محيط اهميت دارند) مانند هلند  خدمات باعثوكيفيت زندگي مردم

1- cultural socialization process  2- Tero 
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و جنس در اين فرهنگ. انگيزش است و مرد كامالً از يكديگر تفكيك شده ها روابط هاي زن

و حاكم در فرهنگ اول.تاس و خانه، مردان بايد قاطع دار باشند براي مثال، زنان بايد غمخوار

 در كتاب)1977( رزابت موس كانتر.كند لزوماً نقش مردي را از مرد سلب نمي غمخواري مرد

و مردان شركت« مي» زنان ايه نقش. دهد سه نقش عمده را در كمپاني آمريكايي مورد مطالعه قرار

مي ياد شده به مديران منشي و همسران مربوط . نقش منشي در شركت كامالً متمايز بود. شود ها

مي» همسر اداري« منشي در كتاب مورد بحث را. شود خوانده اين تشبيه بخشي از منظور نويسنده

مي آشكار مي ا نشانگر رابطه1دانيم واژه همسر به بيان ماكس وبر سازد زيرا و رابطهاي سنتي اي ست

) جزء بوروكراتيك نقش منشي(ها منشيينردبان ارتقا. سازد بوروكراتيك را به ذهن متبادر نمي

و اكثر زنان قبل از سي سالگي به باالترين پله مي و در همان جا متوقف خيلي كوتاه بود رسيدند

و موقعيت. رؤساي آنان بودي، ارتقا تنها راه آنان براي پيشرفت. شدند مي رئيس جايگاه رسمي

به قدرت واقعي منشي را تعيين مي هر حال وظايف منشي در كليه سطوح تقريباً ثابت كرد، اما

مي از اين. ماند مي ، كرد رو منشي ناگزير بايد زندگي اداري خود را از طريق رئيس خود سپري

شخص-1:دو نوع توجيه كلي وجود دارد هاي جنسيتي در افراد براي تبيين تفاوت  مدار تبيين

و انگيزه هاي شخص تبيين. مدار هاي موقعيت تبيين-2 مدار بر ويژگي شخصيتي نظير ابراز وجود

ت ميأپيشرفت و پيامدها ها، تفاوت براساس اين نوع تبيين. كند كيد هاي جنسيتي در انتظارات شغلي

و مردان بستگي دارد مك كله لند به تفاوت در اين زمينه تحقيقات)1961(2هاي فردي بين زنان

و نويني از درك انگيزه در مقاله)1972(3داده است ماتيناهورنر بسياري انجام اي روش بنيادي

گيرند كه بايد بين حرفه پيشرفت زنان ارائه كرد استدالل وي اين بود كه زنان در موقعيتي قرار مي

هايش هورنر براساس يافته. چنين نيستكه براي مردان در حالي.و خانواده يكي را انتخاب كنند

در. كنند استدالل كرد كه زنان ترس از موفقيت را تجربه مي با وجود اين كه زنان خواهان موفقيت

و خانواده باشد محل كار هستند ولي مي  ترسند كه موفقيت شغلي به معني شركت در اهداف خانه

وش( مي) 1991( پالودي).1378، گولومبرك، في مدار بر تأثير هاي موقعيت ند كه تبيينك مطرح

و عنادها تأكيد مي و ارتقاي اين تبيين،كند ساختار ها بر موضوعات در ارزشيابي شغل، استخدام

ت و مردان براي مشاغل خاص و زنان نسبت به مردان در شغل.كيد داردأزنان هاي يكسان از شأن

و. رتبه كمتري برخوردار هستند رود زنان به مشاغلي خاص، سطح اعتبار آن همچنين با افزايش

 
1- Max Weber    2- Macllelland 
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ميكه زنان دقيقاً يابد حتي موقعي شغل كاهش مي از دهند، ضعيف همان كار مردان را انجام تر

. هاي ارشد غالبا منفي است شونداز طرف ديگر، نگرش نسبت به زنان در سمت مردان ارزشيابي مي

م مياغلب زنان را در مقايسه با مردان در انجام دادن نكته.بينند ؤثر كار، داراي توانايي كمتر

كنند اين است كه موقعيت تابعي زنان اساسي كه طرفداران حقوق اجتماعي زنان به آن اشاره مي

و جزيي از سيستم كل اجتماعي است و خانواده با يكديگر مرتبط اختصاص. در بازار كار، خانه

و مراقبت از فرزندان به زنان، حتي زن اني كه شاغل هستند، تقريباً در همه جوامع ديده كار خانه

مشاركت زنان در كار ناپيوسته است زيرا مشاركت آنها تحت تأثير تغييراتي مانند وضعيت.شود مي

ميأت و غيره قرار  اغلب موانع بسيار مؤثر ولي).88: 1382حدادي،( گيرد هل تعداد فرزندان

و كار وجود دارد كه ممكن است در ظاهر قادر به نامشهودي در مقابل پيشرفت زنان در كسب

بر حاضرنابراين تحقيقب. آن را احساس خواهيد كردديدن آن نباشيد ولي اگر زن باشيد احتماالً

و نامشهود(آن است تا اين موانع .را بشناساند) مشهود

و داخل كشور انجام شده كه به برخي از ميرا اشانهآدر اين زمينه تحقيقاتي در خارج .شـوده

و سـقف شيـشه مطالعه سبك«به ناماي مطالعه)2006(ارولين كونك  انجـام»اي هاي رهبـري زنـان

دل داده اســت يافتــه هــاي ايــن بررســي نــشان داد كــه درصــد زيــادي از زنــان مــدير ميــاني از تــه

توانندد كه زنان مي نتايج اين مطالعه داللت دار. خواستند كه داراي سمت مديريت عالي باشند نمي

و همزمان موفق هم باشند موافق نقش  با داشتپژوهشي) 1992(تراسي گراهام.هاي جنسيتي باشند

يك؟اي وجود دارد آيا سقف شيشه«عنوان  ترفيع زنـان، نتايج تحقيق بيانگر اين است كه در سطح

و كارمندان رنگين پوسـت در هـ ر سـطح ترفيـع كمتـري كارمند كمتر از ترفيع مردان كارمند است

انجـام گرفتـه نـشان) 1996(1در تحقيقي كه توسـط بـاكس. نسبت به كارمندان سفيد پوست دارند

و فرصت دهد كه گرچه سياست مي و مردان در آموزش عالي هاي مثبت هاي برابر شغلي براي زنان

و اداري عقب  نتيجـه حاصـل.ستاتر از مردان وجود دارد، اما انتصاب زنان در مراتب باالي علمي

و بينش دهد كه يكسري تفاوت از اين تحقيقات نشان مي  هاي غلط در جامعـه نـسبت بـه هاي فردي

و علمـي منـصوب  و ديگر نژادها باعث شده كه آنها نتوانند مانند مردان به مراتب باالي اداري زنان

» بـه پيـشرفت شـغلي موانع عمـده در رسـيدن زنـان«به نام در آمريكا پژوهشي) 1991( نتلين.شوند

 زنان به پيشرفت شغلي شناسايي گرديد كـه ايـن عوامـلنكه چهار عامل عمده در رسيد. انجام داد

ب-2 تبعيض جنسيت-1: عبارتند از بـ-3كارگيري زنان در مشاغل سياسـيه عدم كـارگيريه عـدم

 
1- Bax 
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و تشويق زنان-4زنان در مشاغل استراتژيك مي وجود كارفرماياني كه از راهنمايي .كننـد مضايقه

و الوسن مي) 1997(1استوت زن پژوهشي انجام دادند كه نتايج آن نشان دهد كه هر چنـد مـديران

بـ تأكيد داشتند كه بيش از مردان فعال بوده  درهاند، اما عامل جنسيت را دليل عدم كـارگيري زنـان

مي)1994(ريوسا طي تحقيقي. اند هاي مديريت ذكر كرده پست  كه ساختارهاي سازماني دهد نشان

و ارزش جـايي افـراد را بـهههاي فرهنگي سـازمان، جابـ نظير تصميمات نامطلوب مديريت كاركنان

و ويژگـي. كند مناصب باالتر محدود مي   خطرپـذيري مثـلييهـا همچنين يكـسري عوامـل فـردي

در.دهنـد شود كه زنان ابتكار كمي براي رهايي از موقعيت كنوني شغل خود نـشان مـي موجب مي

و تحليـل اختالفـات جنـسي(پژوهشي كه تحت عنوان مديريت در مراكز آموزش عالي در) تجزيه

ب ميهدانشگاه واشنگتن انجام گرفته، نتايج علي دست آمده نشان از دهد كه از%52رغم اينكه بـيش

و كالج دانشجويان دانشگاه مي ها مد هاي ملي را زنان تشكيل و رهبـري دهند، اما هنوز برتري يريت

ميموضوع اين. ها با مردان است در سازمان  و مـس نشان لهأدهد كه زنان با مشكالتي روبـرو هـستند

هاي مـديريت شده است كه آنها نتوانند به پستبموجود در آموزش عالي موج»اي سقف شيشه«

و از ديگر نتايج اين تحقيق اين اسـت كـه سـاختارهاي موجـود سـازماني، سلـس. راه يابند  له مراتـب

و عملكـرد آنهـا  و بينش منفي نسبت بـه زنـان و برنامه هاي درسي موجود همچنين فرهنگ سازمان

نتايج.)1997چلوي نياك،(هاي مديريت شده است موجب محروميت بيشتر آنها در تصدي پست 

و سـازماني بيـشترين تـأثير) 1382(پژوهش رحمان ستايش  م بـر عـد را نشان داد كه عامل فرهنگي

و عامـل فـردي در رده بعـدي تأثيرگـذاري از سـوي داشـته زنان به سطوح باالي مـديريتييارتقا

گرش زنـان شـاغل نـسبت بـه پژوهشي با عنوان) 1382( سيما شكري.استمديران زن معرفي شده

و بررسي موانع ارتقاء   هـاي يافتـه. انجام داده اسـت» شان در ادارات دولتي شهر قزوينِارتقاي شغلي

و ديگران رابطه منفي با و نگرش فمينيستي مديران تحقيق بيانگر اين است كه متغير نگرش خانواده

و سه متغير ارجحيت نقشي  و روابط اجتماعي، رابطه معناداري بـا ارتقاي شغلي داشتند ، خود پنداره

و سـمت شـغلي رابطـ، درآمد تحصيالت پدر. اند متغير وابسته نداشته ه مثبـت بـا، وضعيت اسـتخدام

و دنبال همچنين كسب آموزش.اند شغلي داشتهيارتقا كردن تحصيل در سنوات هاي ضمن خدمت

بيـانگر آن اسـت) 1383(نتايج پژوهش احسان پهلوان. اند شغلي داشتهيكاري رابطه مثبتي با ارتقا 

و ميزان، داشتن مسئوليت خان، انگيزه پيشرفت هاي خود كه بين نگرش زنان نسبت به توانايي  وادگي

و تحصيالت با متغير وابسته يعني احراز پست مديريتي رابطه وجود داشته ، اما بين متغير سابقه كاري

1- Stott & Lawson    
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دهـد كـه نـشان مـي)1381(انيراحراز پست مديريتي رابطه وجود نداشته است نتايج تحقيـق اسـفي

ين مـردان نـسبت همچنـ. هاي مديريتي شده است فرهنگ سازماني باعث عدم حضور زنان در پست 

نتايج همچنين حاكي از آن است كه عدم حضور. هاي مديريتي زنان نگرش مثبتي ندارند به توانايي 

هاي مـديريتي آنـان نيـست، بلكـه بـه هاي مديريتي قوه مجريه ناشي از كمبود مهارت زنان در پست 

و مؤثر بر حضور زنان در پست  پژوهـشي)1381(عبدالهي. هاي مديريتي است دليل عوامل محيطي

و مديريت دانشگاه عالمه طباطبايي انجـام  نتيجـه تحقيـق نـشان. اسـت دادهدر دانشكده حسابداري

و همچنين ساختار سازماني مانع ارتقا دهد كه نگرش مي  زنان به سطوح باالييهاي فرهنگي جامعه

.باشد مديريت مي

:االت پژوهشؤس

و جنسيت- و مديريتي وآيا بين كسب جايگاه شغلي  ود دارد؟ج رابطه

و احراز پست مديريتي رابطه وجود دارد؟-  آيا بين سن

و احراز پست مديريتي رابطه وجود دارد؟-  آيا بين تحصيالت

و احراز پست مديريتي رابطه وجود دارد؟-  آيا بين سابقه آموزشي

و احراز پست مديريتي رابطه وجود دارد؟- و مقررات  آيا بين قوانين

و احراز پست مديريتي رابطه وجود دارد؟مندي آيا بين عالقه- و اعتماد به نفس

و احراز پست مديريتي رابطه وجود دارد؟ آيا بين ويژگي-  هاي فرد

و اجتماعي پژوهش كمك به وضعيت اداري،اين هدف از انجام  كه از طريق استفرهنگي

و مشاركت صحيح زنان در زمينه به حضور فعال و پژوهشي ويژه در مرا هاي مختلف كز علمي

 مديريتي زنان، علل عدميشناخت موقعيت اجتماعي زنان، رابطه نقش جنسيت در ارتقا. باشد مي

و باز دارنده، عوامل تسهيل دستيابي زنان به مديريت يكننده ارتقا هاي عالي، شناخت موانع موجود

.باشد زنان در واحد رودهن از ديگر اهداف پژوهش مي

 روش
ه و باتوجه به  تحقيقاتاته نوع تحقيق بر پايه مفروضع مطرح شده در اين مطالاالتؤسدف

و از لحاظ روش پيمايشي است .توصيفي
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و روش نمونه آماريي جامعه  گيري، نمونه
هيي در اين پژوهش جامعه و اعضاي و مردان شاغل اعم از كارمند درأ آماري شامل زنان ت علمي

و 382ند كه هست نفر 702باشد كه در مجموع هن مي دانشگاه آزاد اسالمي واحد رود  نفـر كارمنـد

و92در بين كارمندان. باشندميت علميأ نفر هي 320 و در بـين هيـأت 190 نفر زن  نفر مرد هـستند

و 126علمي 73 نفر مرد هستند كه با استفاده از جدول مورگـان در بـين زنـان كارمنـد 199 نفر زن

و در بين مردان كارمن و در بين زنان عضو هيأت علمي 165د نفر و در بين مردان عـضو97 نفر  نفر

بنـدي شـده انتخـاب گيري تـصادفي طبقـه عنوان حجم نمونه به روش نمونه نفر به 127ت علميأهي

.اند شده

 پژوهشابزار
 كه پس از تعيينشدساخته استفاده نامه محقق ها از پرسش در اين پژوهش براي گردآوري داده

و شاخصفمعر مي ها بايست مورد بررسي قرار گيرند، از ليكرت يا مجموع نمرات هايي كه

. گرديداستفاده 

نامه مقدماتي تهيه نامه مورد استفاده در اين پژوهش ابتدا يك پرسش تعيين روايي پرسشبراي

و متخصصان داده گرديد ضشدو به تعدادي از كارشناسان توافق روايي ريبو سپس با استفاده از

ب پرسش مي اعتبار پرسشمنظوربهو همچنين آمددستهنامه  گردد نامه از آلفاي كرونباخ استفاده

.دست آمدبهα=80/0كه ميزان آلفا

ها يافته
آ از روشبراي آزمون فرضيات شدهاي  ابتدا براي تعيين.ه استزمون رگرسيون ساده استفاده

شدجهت رابطه از آزمون ضريب همبست از، گي پيرسون استفاده سپس براي تعيين شدت رابطه

.رگرسيون استفاده شده است

 هاي مديريت در احراز پست مديريت دانشگاهي مؤثر است؟ آيا نگرش جنسيتي به پست:1الؤس

و ضريب تعيين:1جدول  آزمون رگرسيون

 خطاي انحراف از برآورد ضريب تعديل ضريب تعيينR مدل

1070/0075/0003/0125/2
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مي1نتايج جدول با نشان ، درصد از تغييرات5/7است يعني)2R%=75(دهد ضريب تعيين برابر

و  درصد مربوط به ساير5/92مربوط به احراز پست مديريتي مربوط به نگرش جنسيتي است

.متغيرها است

1الؤستحليل واريانس مربوط به رگرسيون:2 جدول

م مدل  سطح معناداريF ميانگين مجذورات درجه آزادي جذوراتجمع

223/101223/10264/3034/0رگرسيون

516/4 461 833/2081 باقيمانده 1

 462 056/2092 جمع

به2نتايج جدول مي مربوط در سطح)F=26/3( مشاهده شدهFدهد تحليل واريانس نشان

ف5آلفاي  و مي درصد معنادار است رد به رض صفر و دار بودن عبارتي جدول فوق معني شود

و رابطه خطي بين متغيرها را نشان مي .دهد رگرسيون

 هاي فردي در احزار پست مديريت دانشگاهي مؤثر است؟ آيا ويژگي:2الؤس

و هر كدام از ويژگيايشبراي آزم به اين فرضيه از آزمون استفاده گرديد هاي فردي با توجه

شد راز پستاح .هاي مديريتي تحليل

 ال دومؤسآزمون مربوط به خالصه:3جدول

دو(ميزان ارزش  سطح معناداري درجه آزادي) خي

 نقش جنس

 نقش سن

 نقش تحصيالت

 نقش تأهل

 تعداد فرزندان

 سابقه كاري

293/17

700/250 

553/374 

011/137 

378/220 

807/237 

7

28 

28 

21 

35 

42 

016/0

000/0

000/0

000/0

000/0

000/0

مي،3مربوط به نقش جنسيت در احراز پست مديريتي مطابق جدول نتايج آزمون دهد نشان

)29/17=2x(با درجه آزاديrمي درصد5 در سطح آلفاي و فرض صفر رد .شود معنادار است

ميمربوط به نقش سن در احراز پست مديريتينتايج آزمون با درجه)2x=7/250(دهد نشان

مي5 در سطح آلفاي28آزادي  و فرض صفر رد .شود درصد معنادار است
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مي در احراز پست مديريتيتحصيالت مربوط به نقشنتايج آزمون دهد جدول فوق نشان

)55/374=2x(مي5در سطح آلفاي و فرض صفر رد .شود درصد معنادار است

مينتايج آزمون مربوط به نقش تأ در)2x=01/137(دهد هل در احراز پست مديريتي نشان

و فرض صفر5سطح آلفاي .شودميرد درصد معنادار است

درنت ميياحراز پست مديريت ايج آزمون مربوط به نقش تعداد فرزندان دهد نشان

)38/220=2x(مي5در سطح آلفاي و فرض صفر رد .شود درصد معنادار است

مينتايج )2x=81/237(دهد آزمون مربوط به نقش سابقه كاري در احراز پست مديريتي نشان

مي5در سطح آلفاي و فرض صفر رد .شود درصد معنادار است

و مقررات در احراز پست مديريت دانشگاهي مؤثر است آيا:3الؤس ؟قوانين

و احراز پست:4جدول و مقررات  مديريتيضريب همبستگي پيرسون بين قوانين

و مقررات پست مديريتي  قوانين

 ضريب همبستگي
 پست مديريتي

و مقررات  قوانين

000/1

030/0

030/0

000/1

 سطح معناداري
 پست مديريتي

و مقررات  قوانين

0

262/0

262/0

0

 تعداد
 پست مديريتي

و مقررات  قوانين

463 

463 

463 

463 

مي4نتايج جدول شدrدهد نشان باشد درصد معنادار نمي5در سطح آلفاي)r%=30(ه مشاهده

رد نمي به شودو فرض صفر دليل عدم همبستگي بين متغيرها از آزمون رگرسيون استفاده در نتيجه

.شود نمي

و آموزش در احراز پست مديريت دانشگاهي آيا بين:4الؤس  رابطه وجود دارد؟تجربه

و ضريب:5جدول  تعيينجدول آزمون رگرسيون

 خطاي انحراف از برآورد ضريب تعديل ضريب تعيينR مدل

1386/0004/0002/0-131/2

مي5نتايج جدول با نشان 04/0 يعني2R=004/0 است04/0دهد ميزان ضريب تعيين برابر

و درصد از تغييرات مربوط به احراز پست و تجربه مربوط است 6/99هاي مديريتي به آموزش

م . ربوط به ساير متغيرها استدرصد
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به:6جدول  ال چهارمؤستحليل واريانس مربوط

 سطح معناداريF ميانگين مجذورات درجه آزادي جمع مجذورات مدل

 381/71381/718/3048 رگرسيون

542/4 458 367/2080 باقيمانده 1

 459 2087748 جمع

 درصد5 در سطح آلفاي18/3 مشاهده شدهFدهدمينتايج جدول تحليل واريانس نشان

و فرض صفر رد مي به معنادار است و و رابطه عبارتي جدول فوق معني شود دار بودن رگرسيون

.دهد خطي بين متغيرها را نشان مي

و اعتماد به نفسو تالش در احراز پست مديريت دانشگاهي مؤثر است؟ه آيا عالق:5الؤس  مندي

و ضريب تعيينآ:7جدول  زمون رگرسيون

 ميزان خطاي انحراف از برآورد ضريب تعديل ضريب تعيينR مدل

1089/0010/0006/0123/2

مي7نتايج جدول و اعتماد به نفسهدهد متغير ضريب تعيين يعني عالق نشان )2R=010/0(مندي

ميهب و اين مقدار نشان بهات در احراز پست درصد از تغيير1دهد دست آمده است هاي مديريتي

و بقيههعالق و تالش افراد مربوط است و اعتماد به نفس  درصد به عوامل ديگر بستگي99مندي

. دارد

به:8جدول  ال پنجمؤستحليل واريانس مربوط

درجه جمع مجذورات مدل

 آزادي

ميانگين

 مجذورات

Fسطح معناداري 

566/161566/16676/3048/0 رگرسيون

507/4 458 182/2064 باقيمانده

1

 459 748/2080 جمع

مي8نتايج جدول  درصد معنادار است5در سطح آلفاي)F=68/3( مشاهده شدهFدهد نشان

و رابطه خطي بين متغيرها را نشان عبارتي جدول تحليل واريانس نيز معني به دار بودن رگرسيون

.دهد مي
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و نتيجه  گيري بحث
ميآدست با توجه به موضوع مطالعه نتايج به و عالق مده نشان و احرازهدهد كه بين تمايل مندي

و بين نگرش زنان نسبت به توانايي و انگيزه پيشرفت با احراز پست پست مديريتي هاي هاي خود

نتانجام داد) 1370( نتايج پژوهشي كه زاهدي در سال مديريتي رابطه وجود دارد  ايج تحقيق با

و عالقه فردي زيرا، همسويي نداردحاضر  وي در تحقيق خود به اين نتيجه رسيد كه خواست

 مانندگوتكو الروود معتقدند عواملي. زنان به سطوح باالي مديريتي ندارديتأثيري بر عدم ارتقا

و صالحيت مي اعتماد به نفس ا سازد تا در مسئوليت هاي فردي زنان را قادر و  شغلييرتقاپذيري

هاي فردي در احراز پست ويژگيپژوهش آن است كه اين هاي ديگر از يافته.تر باشند موفق

و احراز پستو مديريت دانشگاهي مؤثر است هاي مديريتي رابطه معنادار وجود دارد بين جنسيت

مي هاي پايينو پست و احراز پستعالوه بر آن،. شود تر به زنان واگذار م بين سن ديريتي هاي

مي. شود رابطه معنادار مشاهده مي بهو با توجه به جدول فراواني و مياني توان گفت در سنين باالتر

مي افراد پست تر مثل كارمندي هاي پايين تر بيشتر پستو در سنين پايين. شود هاي مديريتي پيشنهاد

مي...و  و رئيس گروه در ضمن.شود پيشنهاد و اساتيد  افراد داراي تحصيالت در پست مدير كل

و دكتري(سطح باال و كارمندان داراي سطح تحصيالت ديپلم تا فوق ليسانس) فوق ليسانس

بيانگر وجود رابطه بين ميزان تحصيالت با احراز پست مديريتي) 1384(نتايج تحقيق پهلوان.هستند

.است

و احراز پست نئوكالسيك قابل تبيين هاي مديريتي به كمك نظريه رابطه سطح تحصيالت

ميتزيرا افرادي كه داراي سطح تحصيالت باالتري هستند، راح. باشد مي هاي توانند به رده تر

كه. مديريتي برسند تا كساني كه داراي مدرك پايين هستنديباال تئوري فوق بر اين است

و ساعات كار، بهره و ميزان تحصيالت و عرضه وري متغيرهاي آموزش عالي، آموزش فني كار

مي كار را تحت تأثير قرار مي و در پي اين متغيرها گفته در دهند شود كه تفاوت مشاهده شده

و پرورش كودك  و مردان احتماالً به دليل تفاوت تحصيالت براي ازدواج، بارداري درآمد زنان

و كارفرمايان تمايلي به سرمايه شغل خود را ترك مي  آنان ندارند گذاري براي افزايش مهارت كنند

و تحصيالت خود را باال ببرند، راح ميتو اگر زنان بتوانند سطح دانش هاي توانند پست تر

كه از يافته.مديريتي باال را احراز نمايند بيشتر افراد سوابق هاي ديگر پژوهش حاضر آن است

و بين پست5كاري آنها زير  هايوتهاي مختلف مديريتي از لحاظ سابقه كار تفا سال است

ب)1383(تحقيقي كه توسط پهلوان. زيادي مشاهده نشد دستهانجام گرفته عدم همسويي با نتيجه



و مديريتي 165 ... بررسي موانع جنسيتي در كسب جايگاه شغلي

و زيرا. دهد آمده را نشان مي  پهلوان در تحقيق خود به اين نتيجه رسيده كه بين متغير سابقه كاري

ك يكي ديگر از يافته. احراز پست مديريتي رابطه وجود ندارد نگرشه هاي پژوهش آن است

ب و رابطه و معكوسهجنسيتي در احراز پست مديريتي مؤثر است نظر.باشدميصورت منفي

و وست  كه) 1991(متكالف  زنان را در مقايسه با مردان در انجام دادن مؤثر بيشترنيز بر اين بود

و نظراتي كه در فصل، همچنين با توجه به پژوهش بينند كار داراي توانايي كمتر مي دوم بيان شد ها

و تحليل داده بو نتايجي كه از تجزيه ميهها هاي اخير توان نتيجه گرفت هر چند در سال دست آمد

و ميزان تعداد مديران زن نسبت به سال و جامعه مديريت زنان را تجربه كرده هاي قبل افزايش يافته

و با اين حال نگرش جنسيت هايي نسبت به پستموفقيت يا عدم موفقيت آنان را نيز آزموده

و چه در بين مردان هنوز وجود دارد و.مديريتي چه در بين زنان نتايج تحقيقات استوت

نشان) 1381(انير اسفيو)1375( مجتبوي دلوئي،)1997( شوارتز،)1997( گليت،)1997(الوسن

و عامل تفاوت ب داد كه عامل جنسيت سد راه پيشرفت زنان است زههاي جنسي در نان در كارگيري

مي پست ميآ 1980هافستد در سالبراساس نتايج.كنند هاي مديريت نقش مؤثري را ايفا شود شكار

هاي سازماني تأثير دارد، به مردها نقش كليدي كه در برخي از جوامع جنسيت در احراز پست

مي واگذار مي و زنان بيشتر امور خدماتي را انجام  زنان دهند؛ همچنين در يك شغل مديريتي شود

اعتقادات فرهنگي در اغلب جوامع. براي اينكه مورد تأييد قرار بگيرند بايد كار بهتري را ارائه دهند

و عدم حضور زنان در پست و مادري ؛ هاي مديريتي جامعه بوده است مشوق انجام امور همسري

ب نه تنها چنين وضعي پذيرفته استگونه جوامع در اينبنابراين كه؛ بلكه چنين نيز و زناني ايد باشد

انتظارات. هاي سالمي نيستند تمايل به دخالت در امور حساس مملكتي را دارند، از نظر رواني انسان

افراد از عامل نقش نيز براساس الگوهاي تثبيت شده فرهنگي قرارگرفته است؛ چنانچه فرانس 

و لنسكي كه در فصل دوم بيان شد چنين  و مارگارت ميد نظري دارند كه نقش بواس، گولدنر

توان برخي دانند؛ پس نمي شرايط اجتماعي را در تكوين شخصيت افراد بيشتر از عوامل غريزي مي

و پاره و مرد؛ بسياري از ويژگي اي را مردانه قلمداد كرد از رفتارها را خاص زنان هاي رفتاري زن

و فرهنگي قرار دارد ي. تحت تأثير شرايط اجتماعي هاي اين پژوهش آن است افتهدر ضمن از ديگر

و مقررات در احراز پست مديريتي رابطه معنادار مشاهده نشدكه  ، در زمينه نتيجه بين قوانين

هم دست آمده از اين فرضيه هيچهب هم گونه تحقيقي و و يا عدم سو  با اين فرضيه همسوييجهت

و محقق ميمند به فعالهن عالقامشاهده نشد بنابراين به پژوهشگران كه يت در اين زمينه پيشنهاد شود

ب و نتايج دست آمده از آن را با اينهاين فرضيه را در نمونه آماري خود مورد بررسي قرار دهند
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و مقايسه نمايند مي پرداز جامعه البته لنسكي، نظريه. تحقيق بررسي كند، در قوانين، موانع شناس بيان

ح اند، ولي به دليل عوامل قوقي هم براي آنها قائل شدهو محدوديتي براي زنان وجود ندارد، حتي

و باورهاي سنتي يا تعصبات، زنان از كسب مشاغل باال  و رسوم، عرف غير رسمي همچون آداب

مياند محروم شده كهو آخرين يافته پژوهش حاضر نشان و آموزش دهد ميزان(بين تجربه

و تجربه افراد و مستقيمو احراز پست مديريتي راب) تحصيالت يج پژوهش نتا وجود دارد طه مثبت

و الروود ازنشان داد گوتك هاي ضمن كه كسب آموزش. نشان داد) 1382(شكري، به نقل

و دنبال كردن تحصيل در سنوات كاري رابطه مثبتي با ارتقا كه شغلي دارد همانيخدمت گونه

س كند؛ مردان ترفيع مونت ماركت بيان مي بهاي بيشتري را در هر ميهال نسبت به زنان . آورند دست

ب اكثر اين ترفيع از خاطر شبكههها هاي غير رسمي با مافوق در سازمان است؛ پس بنابراين يكي

هاي مديريتي با آن مواجه هستند؛ فقدان فرصت براي كسب موانعي كه زنان در احراز پست

ميدر پژوهشي كه لوين انجام. هاي الزم در محيط كار است تجربه در داده است نشان دهد كه

و در تصميمي كه بر سرنوشت آنان اثر انديشه سازمان هرگاه مردم فرصت بيان  هاي خود را بيابند

مي مي و تجربه بيشتري كسب كنند پس نوآوري بيشتري از خود نشان دهند گذارد شريك شوند

مي همان،)1383بافقي، غالم زاده( مح گونه كه تحقيقات نشان و نقشدهد، از يط كار هاي كار

و مرد به شدت با فرصت. اهميت زيادي در پيشرفت برخوردار است هاي پيشرفت مديران زن

. هاي پيشرفت كمتري برخوردار هستند، كه زنان از فرصت ساختاري پيشرفت كار در ارتباط است
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