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 :  چکیده

های هدف اصلی این پژوهش بررسی موانع ارتقاء مدیریتی زنان از دییدگاه میدیران زن دبیرسیتان
شهر شیراز بودکیه بیه دلییل های باشد. جامعه آماری شامل کلیه مدیران زن دبیرستانمی شیراز شهر

نفر( از شیوه کیل شیمار اسیتفاده گردیید. دو گیروه موانیع اجتمیاعی و  31) تعداد محدود افراد جامعه
محقیق سیاخته طراحیی شید. اعتبیار  نامهپرسیشفرهنگی مورد بررسی قرار گرفیت. در ایین راسیتا 

تحلیل گویه و تحلیل عامل بررسی و پایایی آن نیز به وسیله روش های با استفاده از روش نامهشپرس
برآورد گردید. نتایج نشان داد کیه از نظیر  34/2همسانی درونی و با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 

(در بعید 2ان دارد. ( موانع فرهنگی بیشترین میانگین تاثیر را در عدم ارتقاء میدیریتی آنی1: مدیران زن
عامل فرهنگ مردسیاالرانه بیاالترین ، عامل مسئولیت پذیری و در بعد موانع فرهنگی، موانع اجتماعی

 میانگین را در عدم ارتقاء مدیریتی زنان دارد.
 موانع اجتماعی.، موانع فرهنگی، مدیر، مدیریت، موانع ارتقاء: واژگان کلیدی
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 مقدمه 

توان آن را کانون ارتباطیات انسیانی و حتی می، نقش بسزایی دارد، نکار در زندگی و پویایی انسا
تیاثیر مسیتقیمی در ایین ، اجتماعی تلقی نمود. بی تردید زنان به عنوان نیمی از سرمایه انسانی جامعه

گانه انتظیام دارای کارکردهای سهها (. سازمان2224، 4فلد) پایدار ملی دارند پویایی و همچنین توسعه

، گانیه خیوددر تحقق کارکردهیای سیهها باشند. موفقیت سازمانمی رفع نیاز و پشرفت جامعه، جامعه
، 3هچ) باشدمی فرهنگ جامعه و فرهنگ سازمان، متاثر از عوامل متعددی است که از جمله این عوامل

 بیر غییر رسیمی و رسیمی راه مناسبات از جنسیتی با نابرابری های مرتبطمؤلفه، در این میان (.1837
 قبییل ایین گیذارد.می تیاثیر شیاندر محیط کیاری یابی رفتار سازمانی آنانجهت و زنان روانی ساختار
 معیارهیای ماننید وجیود گونیاگون اشیکال بیه از اسیتخدام پیس و پیش، سازمان در درون هانابرابری

بیرای  نیابرابر فرصیت، بیکیاری برای شانس بیشتر، کار یکسان برای نابرابر دستمزد، نابرابر استخدامی
در  نابرابر امکان و گیریتصمیم در نابرابر مشارکت، منابع تولیدی به نابرابر دستیابی، جانبی هایآموزش
 (. 1877، طلبشادی) است سازمان آن بر حاکم فرهنگ از متاثر که به نوعی شودمی شغلی نمودار ارتقاء

زنیان سرمایه انسانی از  یى دولتى بخشهادستگاه، ریزى کشورطبق آمار سازمان مدیریت و برنامه
هیاى دولتیى زنان ایرانى نسبت به اشتغال در سازماناز طرفی  .اندرا در مشاغل گوناگون جذب نموده

تعیداد  لیذا دهندهاى خصوصى ترجیح مىها و شرکتتمایل بیشترى دارند و آن را به اشتغال در بنگاه
مقایسیه سیهم میدیران زن بیا ، ه است. با این وجودافزایش یافت عمومی زنان استخدام شده در بخش

راه ، دهد که زنان تیا نییل بیه سیهم مطلیوبنشان مى، سهم زنان در نیروى کار سازمان هاى دولتى
(. تاریخ جهان شاهد نقیش عظییم و انکارناپیذیر 1833، بیشگاهی فرد و پوالب) زیادى در پیش دارند

نقش زنان در ، باشدکشورهای جهان مطرح می   توسعهزنان در حوادث گوناگون است. امروز که مباح
سیمینارها ، (. برگیزاری جلسیات2211، 9کاتیارا) این فرآیند به شدت میورد توجیه قیرار گرفتیه اسیت

 حکایت از این موضوع حیاتی دارد.، های متعدد در خصو  جایگاه زنان و نقش آنان در توسعهکنگره
نشان از موضوع نه چنیدان خوشیایند  هاهاین نوع برنام توان دریافت که برگزاریمی با کمی دقت

های اخیر نقش زنان به عنوان نیمی از دیگری نیز دارد و آن این است که تا کنون یا دست کم در سده
هیای هیا و نابرابریسرمایه انسانی جامعه نادیده گرفته شده اسیت. ایین امیر نشیان از وجیود تبعیض

اقتصادی و اجتماعی دارد. طی دو دهه اخیر در کشورهای در ، سیاسیی گوناگون هاهجنسیتی در زمین

                                                 
1. Field 

2. Hatch 

8. Kattara 
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چه به دلخیواه و چیه از روی ، اند. ورود به بازار کارزنان بیش از مردان وارد بازار کار شده، حال توسعه
المللی مسئولیت بیشتری را بیر ملی و بین، های اقتصادی خانوارنیاز باع  شده است تا زنان در عرصه

توانایی زنان در تطابق و تالش خیود بیا نیازهیای بیازار کیار در  (.2212، 4نیل و ازکانلی) گیرندعهده 

، ساختاری و تامین نیروی کار ارزان قیمت برای کاالهای صادراتی، های تعدیلشرایط اجرایی سیاست
ه است. موجبات دسترسی بسیاری از کشورهای در حال توسعه را به درآمدهای ارزی بیشتر فراهم کرد

، 3شییمن) همپای ارتقاء آنها در کیفییت بیه دسیت نیامیده اسیت، اما افزایش مشارکت زنان در کمیّت

های میدیریتی از جملیه های اجتماعی و پیذیرفتن مسیئولیتموضوع مشارکت زنان در چالش (.2222
ر ایران مباحثی است که بیشتر در جوامع صنعتی مطرح گردیده است. پس از پیروزی انقالب اسالمی د

از ، نقش زنان در اجتماع و موانیع ارتقیاء کیفیی آنیان ،گیری ساختارهای اجتماعی پویا و فعالو شکل
 (.1831، اسفیدانی) جمله مباح  پیش روی جامعه گردیده است
شود تا آنان پایگاه اجتماعی سیاسی و اقتصادی باع  می، مشارکت زنان در ابعاد مختلف اجتماعی

های مربوط به سرنوشت خود و نهایتاً کشورشان موثر واقیع گیریوده و در تصمیمباالتری را کسب نم
در ، (. چنانچییه زنییان بییه عنییوان نیمییی از سییرمایه انسییانی جامعییه2212، 8نلسییون و واویییر) گردنیید
ای در رابطه با این قشر میوثر و دیگیر ها کنار گذاشته شوند خواه ناخواه مشکالت عدیدهگیریتصمیم

(. عیدم حضیور ییا حضیور نیاچیز زنیان در سیطوح مختلیف 2212، 4بیوبین) آیده پدید میاقشار جامع
دارای پیامدهای مختلفی از جمله عدم آگاهی آنان نسبت به ، خرد وکالن() گیریریزی و تصمیمبرنامه

هیا و موقعیت، پایین رفتن سطح ادراک و قدرت تجزیه و تحلیل آنهیا نسیبت بیه مسیائل، مسائل روز
( و در نهایت مدیریت ناکارآمد سرمایه انسانی ملّی را بیه 2222، 5سیمپسون) باشدمی وناگونشرایط گ

های آنیان مندی جامعیه از توانمنیدیدنبال خواهد داشت. امروزه حضور زنان در اجتماع به لحا  بهره
اسیتای امری مسلم و پذیرفتنی است. مشارکت فعال آنان به عنوان نیمی از سرمایه انسانی ملیی در ر

، مطهری) موثر و مفید( جامعه و تحقق عدالت اجتماعی امری ضروری است) توسعه پایدار و معنی دار
الزم به ذکر است که علیرغم تالش گسترده بعد از انقالب در جهت رشید و اعیتالی زنیان و  (.1861

مانع ، جامعه همواره وجود نوعی نگرش منفی اجتماعی و نگاه بسته فرهنگی در، حضور آنان در جامعه

                                                 
1. Neale & Ozkanli 

2. Schieman 

8. Nelson & Wawire 

4. Beaubien 

5. Simpson 
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مشارکت فراگیر زنان و ارتقاء کیفی آن شده است لذا عدم ارائه فرصت کافی به زنان جهت مشیارکت 
 تواند به عنوان یک بحران اجتماعی مطرح گردد. می، گذاریهای مدیریتی و سیاستگسترده در عرصه

به سوی جهانی پر »شعار  محور جهانی باهمواره به دنبال ایجاد نظام عدالت ، جامعه اسالمی ایران
بوده که مستلزم درک و پذیرش تفکر پیرامون مشارکت زنیان و ییافتن راهبردهیای « از مهر و عدالت

ایران در صدد کسب مقام اول در ، 1424انداز باشد. همچنین در سند چشممی اجرایی شدن آن اندیشه
ها و زنیان در مسیئولیتمنطقه بوده است که بدون شک تحقق ایین مهیم نییز بیدون حضیور فعیال 

(. امید است پیژوهش حاضیر بتوانید 1837، احسانی) های کشور بسیار مشکل خواهد بودگیریتصمیم
گامی هرچند کوچک در زمینه گسترش دانش و اطالعات پیرامون موانع ارتقاء میدیریتی میدیران زن 

 یاری نماید.، تر سرمایه انسانی ملیباشد و مسئولین نظام را جهت مدیریت هرچه اثربخش
 وظیایف علیت به زنان برای زمانی محدودیت که داد ( نشان1114) 4کین استنگل و پژوهش نتیجه
داشیته باشید  مردشان همتایان اندازه به زن مربیان و در شایستگی مدیران تاثیری تواندنمی، خانوادگی
 نتیایج. اسیت مدیریتی هایدر پست زنان مشکالت دیگر از پرسنل تحت سرپرستی با ارتباط همچنین

میدیر  مردان و زنان که وجودی با دهدمی نشان، نروژ انجام گرفته ورزشی هایسازمان در پژوهشی که
اجراییی های پسیت خود بودند اما زنان در ایزندگی حرفه در مشابه هایها و موقعیتشایستگی دارای
( 2212) 9(. راس اسمیت و هوپاتز2221، 3هوودن) اندنداشته مردان مشابه وضعیتی ورزشی هایسازمان

به این نتیجه رسیدند که جنسیت تاثیری ، در پژوهشی که به بررسی تاثیر جنسیت بر مدیریت پرداختند
های بر توانایی مدیریتی ندارد بلکه این نگرش و فرهنیگ اسیت کیه میانع از حضیور زنیان در پسیت

مدیران زن درآمد کمتیری نسیبت بیه »وان ( در پژوهش خود با عن2212) مدیریتی شده است. بیوبین
هیای موقعیت زنان در طی دهه گذشته کمتر بهنتیجه گرفته است که « مدیران مرد همتای خود دارند

فرهنگ مرد ، مرد بوده است. به اعتقاد وی همتایاندرآمدشان کمتر از و هنوز  مدیریتی دست یافته اند
 ان داشته است.ساالرانه تاثیر معنی داری بر میزان درآمد زن

: موانیع سیازمانی در برابیر زنیان در میدیریت ارشید»( در پژوهشی با عنوان 2212) نیل و ازکانلی
بیاالی هیای نتیجه گرفتند که امکان رسیدن زنان بیه مقام« ی نیوزلند و ترکیههاهمقایسه بین دانشگا

ه شدت پایین اسیت. ایین ب، مدیریتی مخصوصاً مقام ریاست دانشگاه به دلیل غلبه فرهنگ مرد ساالر
ی نیوزلند و ترکییه وجیود هاهپژوهش بر موانع سازمانی که در مقابل زنان برای مدیر شدن در دانشگا

                                                 
1. Stangle & Kane 

2. Hovden 

8. Ross-Smith & Huppatz 
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دارد تمرکز دارد. همچنین دریافتند که رئیسان دانشگاه و معاونان و مدیران ارشید دیگیر آموزشیی در 
( در پژوهشی 2221) 4سی و ایووسیآدوحمایت آموزشی از مدیران ارشد نقش حساس و حیاتی دارند. 

، پرداختنید در نیجریه انسیستم آموزش عالی کتابدارتاثیر جنسیت بر کارآمدی مدیریتی که به بررسی 
نتیجه گرفتند علیرغم اینکه تعیداد کتابیداران میرد از تعیداد کتابیداران زن بیشیتر اسیت امیا زنیان از 

بییش از  هاهد. همچنین روسأی میرد کتابخانیبیشتری نسبت به مردان برخوردار هستنهای شایستگی
( در پژوهشی که به بررسی 2212) 3اینسنمایند. می تصمیم گیری شرکتهای روسأی زن در موقعیت

سیرمایه هیای روند جهانی شدن بیا جریاننشان داد که ، پرداخت« شدننقش زنان در فرآیند جهانی»
یش قابلیت تحرّک کارگران که عمدتاً شامل زنان مهاجرت و افزا، فراملّیتیهای شرکت، گذاری خارجی

باشد. در این مقاله به طور واضح نشان داده شده که جهیانی شیدن تیاثیرات مثبیت و می همراه، است
 بیشتر بوده است. ، منفی بر زنان داشته اما تاثیرات مثبت آن بر یافتن کاری که استحقاق آن را دارند

 گیروه در پیذیرش عیدم و تبعیض، تجربه که دهدمی ( نشان2212) نتایج پژوهش نلسون و واویر

 نتیجه در خانوادگی و شغلی وظایف بین تضاد عالوه شغلی زنان مطرح است به موانع به عنوان، مردان

 از بسییاری، سیوی دیگیر از سیاز اسیت. مردان مسیأله از بیش زنان برای، منعطف کاری غیر ساعات

 اند توانسته حقیقت زنان در که دارد امر این از نشان که شودمی دیده مرد و مدیران زن بینها شباهت

( نییز در پژوهشیی بیه 2222) باشند. شیمن موفق، ساالرانه مرد و سازمان شدیداً فرهنگ با در تطبیق
« تبیین خودپنداره و تاثیرهای احتمالی جنسییتی: اجتماعی و شرایط شغلی، موقعیت اقتصادی»بررسی 

است. او در پژوهش خود به این نتیجه رسید که همبستگی معنی داری بین استقالل در کانادا پرداخته 
مییزان ، شغلی زنان و مسئولیت پذیری زنان وجود دارد. همچنین با افزایش مییزان تحصییالت زنیان

 رود.می مسئولیت پذیری آنان نیز باال
میدیریتی در بیین  هایلل عدم دستیابی زنان بیه پسیتپژوهش دیگری که با هدف بررسی عدر 

نمونیه که اگر چیه میدیران و کارکنیان  مشاهده شد چند سازمان به انجام رسیددر  کارکنان و مدیران
 6های باالی سازمانی واقفند اما تنها های مدیریتی و پستکارایی و قابلیت زنان در عرصه بر، پژوهش

درصید کارمنیدان میرد از  82دانند.را برای زنان مناسب می یمدیریتهای پست، درصد از کارکنان مرد
این که مافوقشان زن باشد احساس خوشایندی ندارند. اگر چه همه مدیران مورد پرسش بر ایین بیاور 

درصید  32های باالی سازمانی را دارند اما بییش از بودند که زنان شایستگی الزم برای تصدی پست

                                                 
1. Adesoji & Oyewusi 

2. Ince 
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معتقدند کیه میردان در کارهیای میدیریتی  درصد 52دانند و بیش از آنان مدیریت را کاری مردانه می
  .(1831، نصرالهی) دهندند و خالقیت بیشتری از خود نشان میهست تر از زنانموفق

بکیارگیری  و ییادگیری، شیناخت، موفیق یک مدیر نقش ایفای ( دریافت که برای1831) عبدالهی
 وجود سازمانی هایگیریمدر تصمی مهم متغیرهای از و یکی است الزم در سازمان سیاسی هایمهارت
ندارنید. در  مهارت سیاسی کاربرد ای بهعالقه زنان ولی باشدسیاست بازی می و قدرت بازی، هاائتالف
 دوست را سیاسی زنان مهارت اند کهداشته بیان این جمله را موفق دارانبانک از درصد 22پژوهش این

 الزم سیازمان در موفقییت بیرای سیاسی عه مهارتوجود توس این شوند با آن خواهند واردنمی و ندارند
زییادی  انیدازه تا مدیریت به تمایل زنان آن بر اساس که شدن اجتماعی فرایند، پژوهش دیگری .است
 (.1831، حشمتی) داندمی عامل دیگری در ایجاد مانع برای ارتقاء مدیریتی زنان را است مردان از کمتر

رشد زنان عضو علیرغم  ( نشان داد که1833) آزادی احمدآبادیپازارگادی و ، نتایج پژوهش آقاپور
و ها همایش، هاهکالن دانشگاهای تصمیمات و سیاست، در مدیریت انمیزان مشارکت آن، ت علمیأهی

بسیار پایین ، نشدن عدالت سازمانی در بین آنها یو اجرایفرهنگ مردساالرانه وجود  به دلیلسمینارها 
مطالعیه نگیرش شیاغالن »( در تحقیقیی بیا عنیوان 1833) زاییی و فتحییمیر، ییزد خواسیتیست. ا

نتیجیه « های مدیریتی توسط زنانهای دولتی استان آذربایجان شرقی نسبت به تصدی پستسازمان
هیای به گونیه ای محسیوس در سیازمان، «سقف شیشه ای»ی و به تعبیری ئکه موانع نامرگرفته اند 

جسمی و جنسیتی های های مربوط به ویژگیپذیرش باورها و کلیشه همچنینمورد مطالعه وجود دارد. 
و سپس متغیرهای سطح ها وضعیت اجتماعی حاکم بر جامعه و سازمان، های خانوادگیمسئولیت، زنان

این پژوهش  ی آماریترین عوامل مرتبط با نگرش جامعهتعداد اعضای خانوار و سن مهم، تحصیالت
( دریافتند کیه رابطیه 1837) عنایت و دسترنج یتی توسط زنان است.مدیرهای نسبت به تصدی پست

وضیعیت ، درآمید زن، میزان تحصیالت زن، سن ازدواج، معنی داری بین عزّت نفس با متغیرهای سن
( در پژوهش 1836) محمودیهای گروهی وجود دارد. شغل زن و میزان استفاده از رسانه، اشتغال زنان

باشید سیاالرانه از موانیع اصیلی ارتقیاء میدیریتی زنیان میرهنیگ مردکیه فخود نتیجه گرفته اسیت 
 های مدیریتی بین زنان و مردان به طور نابرابر توزیع شده است. وموقعیت

آنیان بیه بهتیرین نحیو ، تاریخ گواه این مدعی است که هر وقت مسئولیتی به زنان واگیذار شیده 
رسد که چنانچیه از (. بنابراین به نظر می1833، والببیشگاهی فرد و پ) اندکارهای شان را انجام داده

های مختلف حتی در سطوح مدیریتی استفاده جمعیت فعال زنان در جامعه به نحو مطلوب و در بخش
گردد و نهایتاً رضایت کلی رشد جامعه را تأمین و باع  رضایتمندی بخش عمده ای از جامعه می، شود

این پیژوهش محققیان بیه دنبیال شناسیایی عوامیل فرهنگیی و  جامعه را به دنبال خواهد داشت. در
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بیر ، باشند. ابعاد و عوامل موانع ارتقیاء میدیریتی زنیاناجتماعی موثر در عدم ارتقاء مدیریتی زنان می
مرتبط با موضوع تدوین های اساس مطالعه و استخراج و سازماندهی عوامل مرتبط از منابع و پژوهش

و  موانع اجتماعیین اساس موانع ارتقاء مدیریتی زنان مشتمل بر دو بعد اصلی و ارائه گردیده است. بر ا
باشد کیه در می هاییشناسایی و معرفی شده است. هر بعد خود نیز مشتمل بر شاخص موانع فرهنگی

 پرداخته شده است. به آن، ذیل به طور موجز

 موانع اجتماعی. 4

ست از آمادگی برای رویارویی و مبیارزه کیردن بیا پذیری عبارت امسئولیت: پذیریمسئولیتالف( 
(. کسیی کیه 1112، 4بایر) گیری و قاطعیت ارتباط بسیار نزدیکی داردکه این امر با تصمیم، مشکالت

در  گیری برخیوردار باشید تیا بتوانید تصیمیماتیکند باید از توان الزم برای تصمیمقبول مسئولیت می
عالوه باید مسیئولیت پیامیدهای تصیمیمات ( به 2212، اینس) ایدجهت منافع سازمان اتخاذ و اجرا نم

: باشدمی پذیری دارای سه بعد رفتاریتوان گفت مسئولیتخود را نیز به عهده گیرد. به بیانی دیگر می
رشید عواطیف و  -2، بعد شناختی() های اجتماعیرشد پنداره مفهومی الزم برای شناخت مسئولیت -ا

الزم برای های رشد مهارت -8بعد عاطفی( و ) های اجتماعیذیرش مسئولیتنگرش مثبت نسبت به پ
، و همکیاران 9؛ مینیزر 1112، 3؛ دولنگیا1112، بیایر) بعید عملکیردی() های اجتماعیانجام مسئولیت

1112.) 
عبارت است از عمل منصفانه در کلیه جوانب فریند اسیتخدام کارکنیان بیدون : گزینیشایستهب( 

. (2212، نییل و ازکیانلی) ملیّت عقیده مذهبی و جنسیت آنیان، رنگ، نژاد، گی سیاسیتوجه به وابست
تخصص و تعهید اخالقیی بیدون ، گزینش و ارتقاء کارکنان بر مبنای توانایی، گزینیمنظور از شایسته

گزینی جزئی از مدیریت . به عبارت دیگر شایسته(2221، آدوسی و ایووسی) توجه به جنسیت آنان است

حفظ ارزییابی ، آموزش، انتخاب، استخدام، و شامل طراحی، باشدمی مد و اثربخش سرمایه انسانیکارا
انجمین ) عملکرد و ایجاد انگیزه در کارکنان بر مبنای توانایی آنان و عدم مالحظیات جنسییتی اسیت

 (.2226، 1مدیریت پروژه آمریکا

                                                 
1. Boyer 

2. Dolenga 

8. Mainzer 

4. American Project Management Institute 
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 موانع فرهنگی. 3

ت زنان بیه مییزان مقبولییت و پیذیرش اجتمیاعی نگرش به مدیری: به مدیریت زنان الف( نگرش
میذاکره ، توانایی آنان در تجزیه و تحلیل حقیایق و اسیتدالل، توانایی فکر و عمل آنان، مدیریت زنان

برگرفتیه از فرهنیگ ، شود. این نوع نگاه و نگرش به مدیریت زنانها اطالق میحلکردن و یافتن راه
متیاثر از ، توان عنوان نمود که نگرش منفی به مدیریت زنیانمی باشد. بر این اساسمی جمعی جامعه

 (.1837، هچ) و باورهای فرهنگی رایج در جامعه استها ارزش، هنجارها
هیایش بیرای روییارویی بیا تصویری است که هر فرد از خود و توانایی، خودباوری: ب( خودباوری

دییدگاه و ، به بیانی دیگر خودبیاوری (2212، راس اسمیت و هوپاتز) محیط و جامعه خود در ذهن دارد

سازگاری با تغییرات و کیار نمیودن در ، برداشت فرد نسبت به توانمند بودن خود در انجام مطلوب کار
 (.1834، بابایی زکیلکی) های پر تنش استموقعیت

فرهنگ مردساالری نوعی نظام فکری است که مرد در آن بر کلیه ابعیاد : ج( فرهنگ مردساالرانه
از  مردسیاالرانه() فرهنیگ (.1871، گنجیی) نمایدمی اجتماعی و اقتصادی حکومت، فرهنگی، سیسیا

نگرشی و عملکیردی( ، فکری) هنجارهای رفتاری، های فرهنگیدهی ارزشدهی و جهتطریق شکل
 (.1837، هچ) نمایدمی جامعه را تعریف

 اهداف پژوهش

مدیریتی زنان از دیدگاه مدیران زن هدف کلی از انجام این پژوهش بررسی موانع ارتقاء 

 : شهر شیراز بود. در همین راستا اهداف جزیی زیر مارح و پیگیری شده اندهای دبیرستان

 اولویت بندی ابعاد اجتماعی و فرهنگی در عدم ارتقاء مدیریتی زنان . 1

 بررسی میزان تاثیر بعد اجتماعی در عدم ارتقاء مدیریتی زنان . 2

 تاثیر بعد فرهنگی در عدم ارتقاء مدیریتی زنان بررسی میزان . 8
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 روش

این پژوهش از نوع توصیفی بوده که به روش پیمایشی اجرا شیده اسیت. جامعیه آمیاری شیامل کلییه 
نفر( از شیوه کیل شیمار  31) شهر شیراز بودکه به دلیل تعداد محدود افراد جامعههای مدیران زن دبیرستان
نامه به علیت نقیص در تکمییل اطالعیات کنیار گذاشیته شید و در نهاییت شپرس 6استفاده گردید. تعداد 

نامه بیه نامه فاقد نقص مبنای تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. برای ساخت پرسیشپرسش 75اطالعات 
نامه موانع ارتقاء مدیریتی زنان پرسش، 4بندی نظریزاویهکمک مبانی نظری ارائه شده و با استفاده از روش 

 های چند گانه در هنگیام بررسیی ییک پدییدهو فرض هانظریهبندی نظری کاربرد زاویهشده است. ساخته 
-های چندگانه به منظور تأیید و یا رد یافتهها و پرسشانجام پژوهش با استفاده از دیدگاه، آن هدفبوده که 

مه مذکور در نظر گرفتیه ناگویه به عنوان مواد اولیه ساخت پرسش 45. در مجموع (1172، 3نیدنز) استها 

خودبیاوری و ، نگرش به مدیریت زنان، مسئولیت پذیری، شایسته گزینی: مقوله 5ها بر اساس شد. این گویه
، ؛ آدوسی و ایووسیی2212، نیل و ازکانلی؛ 2212، اینس؛ 2212، راس اسمیت و هوپاتز) فرهنگ مردساالرانه

، ؛ هیچ1112، ؛ بیایر1112، ؛ مینزر و همکیاران 1112 ،؛ دولنگا2226، انجمن مدیریت پروژه آمریکا؛ 2221
رواییی  .تنظیم گردییده انید، ( که توسط محققان طراحی شده1871، و گنجی1834، ؛ بابایی زکیلکی1837
 تحلیل گویه و تحلیل عامل محاسبه گردید. های با استفاده از روش نامهپرسش

در ، در هیر بعید هاهیب همبستگی گوینتایج روش تحلیل گویه به صورت کمترین و بیشترین ضر
 ( آمده است. 1) جدول

 طیف ضرایب همبستگی سئواالت با نمره کل بعد مربوطه: (1) جدول
شایسته  

 گزینی
نگرش به مدیریت  مسئولیت پذیری

 زنان
فرهنگ  خودباوری

 21/2 -77/2 48/2 -32/2 41/2 -61/2 26/2 -31/2 86/2 -71/2 همبستگی مردساالرانه

 221/2 221/2 221/2 221/2 221/2 عنی داریسطح م

افزار لیزرل و با روش رگرسیون چند نرم روایی سازه( با استفاده از) نتایج روش تحلیل عامل تاییدی
 هر کدام از ابعاد از روایی مناسیبی برخیوردار دهد کهمی ( آمده است. نتایج نشان2) در جدول، متغیره
 باشند.می

  

                                                 
1. Methodological Triangulation 

2. Denzin 
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 موانع ارتقاء مدیریتی زنان نامهپرسشه روایی ساز: (2) جدول
 بار عاملی هاگویه ابعاد موانع ارتقاء مدیریتی زنان

 گزینیشایسته

1 52/2 
2 76/2 
8 48/2 
4 62/2 
5 32/2 
6 28/2 
7 84/2 
3 64/2 
1 41/2 

 پذیریمسئولیت

12 84/2 
11 11/2 
12 67/2 
18 55/2 
14 87/2 
15 86/2 
16 42/2 
17 86/2 
13 51/2 

 نگرش به مدیریت زنان

11 23/2 
22 15/2 
21 36/2 
22 86/2 
28 41/2 
24 58/2 
25 87/2 
26 82/2 
27 68/2 

 خودباوری

23 31/2 
21 4 7/2 
82 21/2 
81 41/2 
82 84/2 
88 66/2 
84 58/2 
85 75/2 
86 41/2 
87 86/2 

 ساالرانه فرهنگ مرد

83 44/2 
81 43/2 
42 81/2 
41 42/2 
42 67/2 
48 71/2 
44 38/2 
45 23/2 
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انجام پذیرفت که ضرایب آلفیای  نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ نامهپرسشمحاسبه پایایی 
 ( منعکس شده است.8) بود. نتایج در جدول نامهپرسشکرونباخ نشانگر پایایی پنج بعد 

 نامهپرسشضرایب آلفای کرونباخ هر یک از ابعاد و کل : (3) دولج
شایسته  

 گزینی

مسئولیت 

 پذیری

نگرش به 

 مدیریت زنان

خودباور

 ی

فرهنگ 

 مردساالرانه

کل 

آلفای  نامهپرسش

 کرونباخ

34/7 69/7 93/7 99/7 73/7 91/7 

رس در هیر ییک از با هماهنگی به عمل آمیده بیا مسیئوالن سیازمان آمیوزش و پیرورش اسیتان فیا
های نامهپرسیش، دخترانه حضور یافته و پس از بیان اهداف پژوهش و ارائه توضییحات الزمهای دبیرستان

تحلیل تجزیه و  آوری گردید. برایدقیقه جمع 22موانع ارتقاء مدیریتی زنان بین مدیران زن توزیع و پس از 
 استفاده شد. آمار توصیفی  از روش، SSSSاز نرم افزار آماری با استفاده اطالعات 

 هاهیافت

بیر  . اولویت موانع اجتماعی و فرهنگی ارتقاء مدیریتی زنان از دیدگاه مدیران زن کزدام اسزت؟1
( مشخص است کیه از دییدگاه میدیران زن موانیع فرهنگیی بیشیتر از موانیع 4) اساس جدول شماره

 اجتماعی در عدم ارتقاء مدیریتی زنان تاثیر دارد. 
 27/22درصید در سیطح مییانگین و  17/41، درصد کمتیر از مییانگین 76/83، دیران زناز کل م

 83/22دانند. همچنین می موانع اجتماعی را در عدم ارتقاء مدیریتی زنان موثر، درصد باالتر از میانگین
که معتقدند ، درصد باالتر از میانگین 77/81درصد در سطح میانگین و  35/87، درصد کمتر از میانگین

 عوامل فرهنگی در عدم ارتقاء مدیریتی زنان نقش دارد.

 
 جدول )4(: میانگین، انحراف استاندارد و درصد توزیع موانع ارتقاء مدیریتی از دیدگاه مدیران زن

نواع موانع ا

 ارتقاء

انحراف  میانگین

 استاندارد

پایین تر از 

 میانگین

باالتر از  برابر میانگین

 76/37 46/14 67/99 13/7 43/9 موانع اجتماعی میانگین

 66/93 95/96 99/33 34/7 35/9 موانع فرهنگی

بیر  تاثیر موانع اجتماعی در ارتقاء مدیریتی زنان از دیدگاه مدیران زن بزه چزه میززان اسزت؟ -2
( باالتر از مییانگین عامیل 13/8) ( مشخص است که میانگین عامل مسئولیت پذیری5) اساس جدول
( نمودار چند ضلعی هر یک از عوامل بعد اجتماعی را 2) ( و1) های( است. شکل27/8) شایسته گزینی
 دهند.می به تفکیک نشان
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 انحراف استاندارد عوامل بعد اجتماعی، میانگین: (5) جدول
 انحراف استاندارد میانگین ابعاد

 53/7 49/9 مسئولیت پذیری

 19/7 76/9 شایسته گزینی

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

بر اساس  تاثیر موانع فرهنگی در ارتقاء مدیریتی زنان از دیدگاه مدیران زن به چه میزان است؟ -3
( را در بیین 67/8) ( مشخص است که میانگین عامل فرهنگ مردساالرانه بیشترین میانگین6) جدول

 ( نمیودار چنید ضیلعی هیر ییک از عوامیل بعید5) ( تا8) هایباشد. شکلمی عوامل بعد فرهنگی دارا
 دهند.می فرهنگی را به تفکیک نشان

 

 

 

 سئولیت پذیريم: نمودار چند ضلعی عامل 4شکل 

 : نمودار چند ضلعی عامل شایسته گزینی3شکل 
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 انحراف استاندارد عوامل بعد فرهنگی، میانگین: (6) جدول
 انحراف استاندارد میانگین ابعاد

 82/2 67/8 فرهنگ مردساالرانه

 44/2 82/8 نگرش به مدیریت زنان

 56/2 73/2 خودباوری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خودباوري: نمودار چند ضلعی عامل 5شکل   

 فرهنگ مردساالرانه: نمودار چند ضلعی عامل 9شکل  نگرش به مدیریت: نمودار چند ضلعی عامل 1شکل 
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 گیري بحث و نتیجه

بعد غالب ، فرهنگی در مقایسه با مانع اجتماعی مانع کهی از آن است های پژوهش حاضر حاکیافته
باشد. این یافته به طور مسیتقیم بیا نتیایج پیژوهش راس اسیمیت و می در موانع ارتقاء مدیریتی زنان

، آقیاپور، (2212) نییل و ازکیانلی، (2212) ی بییوبینهاه( و به طور غیر مستقیم با یافتی2212) هوپاتز
باشد. در تبیین ایین یافتیه بایید می ( همسو1836) ( و محمودی1833) آزادی احمدآبادیپازارگادی و 

بیه مشیاغل  جمعیی نسیبت نگیرش، نظام فکری مردساالرانه حاکم بر جامعهعنوان نمود که به علت 
بعد ، بعد فرهنگی در مقایسه با بعد اجتماعی، رو از دیدگاه مدیران زنمنفی است. از این، مدیریتی زنان

 یهاهدر دسیتگا کیار نییروی (.1837، توکلی واال) گرددالب در موانع ارتقاء مدیریتی زنان تلقی میغ
 ظرفییت از نتوانسیته هنیوز کیه است کشور مدیریت دولتی نظام معلول زیادی میزان به، کشور دولتی

ازد. افیراد سی همیوار آنان شغلی ارتقاء در را شایستگی ای مناسب برد و مسیر بهره خود انسانی نیروی
 امکیان، اند آمده قالب جنسیت خویش گرفتار در فرهنگی شده پذیرفته الگوهای بنا بر شایسته ای که

 بیی بهیره، نشیده کشیف انسیانی یهاهسرمای این مندی از بهره جامعه و سلب آنان از شغلی پیشرفت
 از بیش پذیرش با خیرا سال سه در، تخصصی -علمی مدارج بردن با باال همزمان ایرانی زنان ماند.می

 از دسیتیابی مانع که اند مواجه ای نامرئی ای شیشههای با سقف هنوز هاهدانشگا در آنها درصد از 62

 سنتی جایگاه به مربوط (. ایدئولوژی1833، حسن زاده و جوادیان) شودمی مدیریتیهای پست به آنان

 همچنیان، انید انداختیه دور بیه را آن معتقدنید افیرادی کیه ذهین در حتی ناهوشیار صورتی به زنان

 پابرجاست.

-بعید مسیئولیت، ارتقاء مدیران زندر موانع اجتماعی  های این پژوهش آن است کهاز دیگر یافته

گزینی نقش بیشتری دارد. این یافته به طیور غییر مسیتقیم بیا نتیایج پذیری در مقایسه با بعد شایسته
 ( و حشمتی1833) میرزایی و فتحی، یزد خواستی، (2222) شیمن، (2212) نلسون و وایرهای پژوهش

بر نگرش منفیی حیاکم در  توان عنوان نمود که مبتنیدر تبیین این یافته میباشد. می ( همسو1831)
آمادگی زنان برای روبیارویی و مبیارزه باور عمومی جامعه نسبت به ، ارتقاء مدیران زنجامعه پیرامون 

-باشد. در نتیجه اعتماد اجتماعی ناچیزی نسبت به حس مسئولیتمی نمودن آنان با مشکالت کمرنگ

همچنین مدیران زن بر این اعتقادند که مسئولیت پیذیری زنیان در پذیری زنان در جامعه وجود دارد. 
باشید. بسییاری از زنیان شیاغل بیه دلییل خانواده است که مانعی بر سر راه ارتقاء میدیریتی آنیان می

های سینگین مادر بودن و همسر بودن( تمایلی به پذیرش مسئولیت) خانواده سنگین درهای مسئولیت
های محیدودیت، هاو ساعات کار طوالنی را ندارند. بنیابراین بسییاری از زنیان در پیذیرش مسیئولیت
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(. مشیکالتی از قبییل نقیش و مسیئولیت همسیری و 2211، 4برر) گیرندخانوادگی خود را در نظر می

 زنیان بیه طیور کامیل شیکوفا نشیودهیای که بسیاری از استعدادها و قابلیت مادری باع  شده است
 (1833، ؛ حسن زاده و جوادیان1831، ؛ عبداللهی1831، حشمتی)

بعید فرهنیگ ، آخرین یافته این پژوهش بیانگر آن است که در مانع فرهنگیی ارتقیاء میدیران زن
های این یافته به طور مستقیم با نتایج پژوهشمردساالرانه در مقایسه با سایر ابعاد نقش بیشتری دارد. 

 ( و محمیودی1833) پازارگیادی و آزادی احمیدآبادی، آقیاپور، (2212) نیل و ازکانلی، (2212) بیوبین
میرزاییی و ، ییزد خواسیتی، (2212) ( و به طور غیر مستقیم با نتایج تحقیقات نلسیون و واوییر1836)

باشد. در تبیین این یافته باید عنوان نمیود کیه فرهنیگ می ( همسو1831) ( و عبدالهی1833) فتحی
 هنجارهیای رفتیاری جامعیه را تعرییف، های اجتمیاعیدهی ارزشدهی و جهتجمعی از طریق شکل

های دهد که مییزان دسیتیابی زنیان بیه پسیتبه طور کلی مطالعات نشان می (.1837، هچ) نمایدمی
همچنان نسبت به مردان در رتبیه ، های پویای آنانرتها و مهاعلیرغم شایستگی، مدیریتی و کلیدی

، ؛ آدوسیی و ایووسیی2212، ؛ بیوبین2212، ؛ اینس2212، راس اسمیت و هوپاتز) تری قرار داردپایین
زنان ، ها میان زنان و مردانها و نابرابری(. با وجود این تفاوت1831، ؛ عبداللهی1831، ؛حشمتی2221

ایط بهتر در راستای رشد و ارتقاء کیفی خیود در سیطوح بیاالی شیغلی همواره برای بدست آوردن شر
همواره به ، اند. از طرفی افزایش مشارکت زنان در جامعه به عنوان نیمی از سرمایه انسانیتالش نموده

(. 1837، توکلی واال) گرددمی عنوان یکی از مهمترین راهبردهای دستیابی به توسعه پایدار ملّی تلقی
هیای لیست که ساختارهای فکری و فرهنگی موجود در جامعه موجب شده است تیا فرصیتاین در حا

باشید و در شغلی عمدتاً به مردان سپرده شود. همچنین بازار کار به طور سنتی تحت تسلط مردان می
 گردند.هایی روبرو مینتیجه زنان در بازار کار با محدودیت

 حیال در کیه آنجیا بیود. از نخواهد امکان پذیر هجامع یک اعضای همه مشارکت بدون توسعه امر

 معنی به جامعه بخش این از عدم استفاده، دهندمی زنان تشکیل را کشور فعّال نیمی از جمعیت حاضر

 بیه توانیدنمیی جامعیه ای است. هیچ جامعه و امکانات بالقوهها قابلیت، ظرفیت از نیمی گرفتن نادیده

نماید. در نهایت با توجه به نتایج  استفاده آن به خوبیهای ظرفیت همه از اینکه مگر یابد دست توسعه
شیهر های راهکارهای زیر در جهت رفع موانع ارتقاء میدیریتی میدیران زن دبیرسیتان، به دست آمده
 : شودمی شیراز پیشنهاد

 های الزم جهت ارتقیاء میدیریتی زنیان از طرییق رفیع موانیع فرهنگیی و فراهم آوردن فرصت
 عی.اجتما

                                                 
1. Berrer 
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 سازی در راستای ارتقاء کمّی و کیفی بیاور عمیومی و نگیرش جمعیی مثبیت پیرامیون فرهنگ
 پذیری زنان در پیشبرد توسعه ملّی. افزایش اعتماد به مسئولیت

 تخصیص و ، گزینی در فرایند گزینش و ارتقاء کارکنان بر مبنیای توانیاییتوجه به اصل شایسته
 آنان. تعهد اخالقی بدون توجه به جنسیت

 تابنامهك

   ا  ی ب   یالزان انابال   (. 6833) ق سم، آ ان  احم آب ن  ز  ررن ش، پ  ا گ ن ؛ سی  ر  ، آق پ
 ن ن   یلاله  .به  ص ب   ش  ا  ع ل  انقیب فره گال  ه هزضعیت اجوم ع  اس تی   ن ن  نانشگ 

 .3 ص، 31شم  ه ، پژزهش  ن ن() ت سعه ز سی ست
  ن   ال یریو  ه  . پست به  ن ن ا تق ی ب  نا ن ه ع ا ل ب     تبه ز بر س  (.6833)  حم ، احس ن 

 .61-63ص ، 61 شم  ه، ز  ش  عل م ن  پژزهش فصل   ه خ  سو ن. اسو ن ز  ش ه   هیأ 
  ال یریت. پ یال ن ن  اله ک  ش  سال  ه    ان  نسوی ب   ن ن به پست(.  6836)  حم   حیم، اسفی ان 

 چ   نش ه.، نانشگ ه ترران، ا ش 
  هال   ه    ن ن برا  ا تق  به  ش غل   یریو  ن  س    ن(. چ لش6831)  حم عل ، ب ب ی   کلیک

 .21 -28ص ، 33شم  ه ، نز ه هفوم، ن  ه   یریتزیژه،      عل م انس ن ، نزلو 
  (. آی ال ه پژزهال  زضالعیت اشالوغ ل  نال ن ن    اقاله 6833) ام الب ال ، پ الب ز  هرا، فرن بیشگ ه

 .31-601ص ، 8شم  ه ، 3نز ه ، خ ز  ی نه ب  ت کی  بر ج یگ ه ایران.  یله پژزهش  ن ن
  یله اخیر. ه  نهه ن  ایران  ن ن اشوغ ل فره گ  ز اجوم ع    ان  بر س  (.6833) ژاله، زاال ت کل  

 .10 شم  ه، نزم نز ه، ن  فصل جوم ع ا عل م
  ز  آ ال  ش  ال یریت  یال ن  سالا حه   پسالت  ن ن پيیرش   ان  بر س  (.6836) نرگس، حشمو

 ک  ش  سال  ن  اله پ یال ن    ن  ان. اسو ن نخورانه نانشگ ه  زپیش  و ساه   یران نی گ ه ا  پرز ش
 چ   نش ه.، نانشگ ه    ن  ان، نزلو  ا ش    یریت

  قال ال   یم عاله  ال یریت. نقش ن   فو   تغییر ضرز    ن ن؛   یریت (.6833) ژاله ،علب ش ن  
 رر ال ه ، ترالران ،صال عو    یریت س    ن (.36 -33ص )   یریت ز ش  س  ج  عه نخسوین هم یش

 ص عو .   یریت س    ن، 6833
  تالأ ین ه    نسال   ن    یریت سا ح به  ن ن شغل  ا تق ی   ان  بر س  (.6836)  ژگ ن، عب اللر 

 .چ   نش ه، ترران نانشگ ه، ا ش  ک  ش  س  ن  ه پ ی ن ترران. اجوم ع  شرر
 (. بر س   اباه اشوغ ل  ن ن ب  عز  نفس آن ن ب  ت کی  بالر 6833)   ص  ه، نسورنج حلیمه ز، ع  یت

ص ، (12 ،پی پ ) شم  ه ازل، 33نز ه ، ع ا ل جمعیو .  یله عل م اجوم ع  ز انس ن  نانشگ ه شیرا 
33-31. 
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 (. تم یل  نال ن باله پیشالرفت سال    ن . فصالل   ه  ن ز 6833)  ریم، ج انی ن ز   ء ن، حسن  انه
 .13-36ص ، 2شم  ه ، 6نز ه ،  ا لع   خ ن انه

  انوش  ا  بعثت.: فرن . تررانه   (.  زانش  س  تف ز 6831) حمزه، گ ی 
  اشالالوغ ل ز  الال یریت ن  ه هعرصالال   قعیالالت  نالال ن ن  بر سالال (. 6831) ن هیالال المل  ،  حمالال ن  

فصل   ه عل م اجومال ع  نانشالگ ه عی اله ، تحصیل  آن نه     ترران ب  ت جه به پیشرفته هنانشگ 
 . 688 ص، 81شم  ه ، 1نز ه ، عب عب ی 

  انوش  ا  ص  ا.: ظ م حق    ن ن  اسیم. ترران(. ن6811)  رتء ،  ارر 
  ص  ی  ت لیال   :  ا لعه    ن ) شغل   ن نه   گسورش تی    ز فرصت(. 6831)  هرا، نصرالر

 . 611 ص، 86  ه شم، پژزهش  ن ن()  ن ن  ت سعه ز سی ست.  یله ایران(
 ترجماله حسالن ، تفسالیر  ز پسالت  ال  ن –نم نین ،    ن: (. تئ    س    ن6833)      ج ، هچ

 نشر افک  .: ترران، فرننان ی 

  ه    ا لعه نگرش شال غین سال    ن(. 6833) الله، فوح  ز حسی عل ،  یر ای ؛ بریت، یزنخ اسو
 ن ن  ت سعه ز  یله  .  یریو  ت سط  ن ن  ه نزلو  اسو ن آذ ب یی ن شرق  نسبت به تص   پست

 .668 ص، 31شم  ه ، پژزهش  ن ن() سی ست
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دانش آموزان تاثیرگذار است بیه تحلییل و تبییین موضیوع پیژوهش  غیر درسی بر بر انگیزه تحصیلی
 14پسر دوره ابتیدایی منطقیه  اندانش آموزوالدین  26731جامعه ی آماری مشتمل بر . پرداخته است

 1811-1812تحصییلی  سیال در کیه دولتیی غییر و دولتی مدارس آموزان شهر تهران اعم از دانش
نفر به صورت نمونه  873تحصیل بودند که با استفاده از جدول برآورد حجم نمونه مورگان  به مشغول

به منظور جمع روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی بود و گیری تصادفی خوشه ای انتخاب گردیدند. 
یزان پایایی با بهره مندی از روش محقق ساخته استفاده شد م نامهپرسشآوری اطالعات مورد نیاز از 

بیا  SPSSاطالعات گردآوری شده با اسیتفاده از نیرم افیزار آمیاری  بدست آمد. 347/2آلفای کرانباخ 
آماری توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. اولین یافته تحقیق با استفاده های روش

زییادی بیر مطالعه منابع غیردرسی به مییزان  که گروهای مستقل داللت بر این امر داشت tاز آزمون 
دیگر تحقیق حاکی از آن بود که مطالعیه منیابع غیردرسیی بیه  یهاهیافت .انگیزه تحصیلی موثر است

میزان زیادی بر انگیزه درونی و بیرونی تحصیلی موثر است و انگیزه تحصیلی دانش آمیوزان میدارس 
 اشد.بمیدولتی و غیردولتی با یکدیگر متفاوت ن

 دانش آموزان ، انگیزه تحصیلی، منابع غیر درسی: واژگان کلیدی
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