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 بررسي نگرش اعضاي هيأت علمي زن دانشگاه علوم پزشكي 
 شهيد صدوقي يزد در مورد موانع ارتقاء

ي مديريتيها آنان به پست   
 

 
  3زهرا جعفري /2دي ندوشنها حسين /1غالمرضا  بردبار  

  چكيده
  

ي دست يابي به ها ت، به نظر مي رسد فرصزنمرد و علمي  أتيه ياعضاعليرغم سطح دانش و تخصص يكسان  :مقدمه
دانشگاه علوم  علمي زن أتيه ياعضاهدف از اين مطالعه، بررسي وضع موجود . يكسان نباشد هاآني مديريتي ها پست

ي مديريتي از ها به پست علمي زن أتيه ياعضاي مديريتي و شناسايي موانع ارتقاء ها پزشكي شهيد صدوقي يزد در سمت
  .ديدگاه آنان مي باشد

دانشگاه علوم  علمي زن أتيه ياعضامطالعه از نوع توصيفي و به صورت پيمايشي است كه در آن نظرات  اين :روش كار
پزشكي شهيد صدوقي يزد بر اساس پرسشنامه پژوهشي مستخرج از مباني نظري و ادبيات تحقيق، مورد تجزيه و تحليل 

 .ده شداستفا ها از آمار توصيفي و آزمون خي دو براي تحليل داده. قرار گرفت

 درصد44. 4. ي مديريتي در سطوح گوناگون بودندها داراي پست علمي زن أتيه ياعضااز  درصد28در اين مطالعه،  :ها يافته
رابطه معني داري بين سابقه كار افراد و دارا بودن پست مديريتي وجود داشت . از زنان مدير، داراي سمت مدير گروه بودند

)0.05P< .(ن، ساختارهاي نادرست موجود در سازمان و عوامل اجتماعي به عنوان  داليل عمده عدم فرهنگ حاكم بر سازما
  .ي مديريتي دانشگاهي شناسايي شدندها در پست علمي زن أتيه ياعضامشاركت 

ي مديريتي، عوامل اجتماعي، فرهنگ حاكم بر سازمان و ها در پست علمي زن أتيه ياعضامشاركت  دمعدليل  :بحث
و اصالح  ها فرهنگ سازي در جامعه، تغيير ساختارهاي موجود در دانشگاه. درست موجود در سازمان استساختارهاي نا

  .ي مديريتي دانشگاهي شودها فرايند ارتقاء بر اساس شايسته ساالري، مي تواند منجر به افزايش حضور زنان در سمت
  ي مديريتيها زشكي يزد، پست، موانع ارتقاء، دانشگاه علوم پعلمي زن أتيه ياعضا :ها كليدواژه

  
24/3/91:پذيرش نهايي   24/2/91:اصالح نهايي  25/8/90:وصول مقاله

                                                 
 استاديار گروه مديريت بازرگاني، دانشكده اقتصاد، حسابداري و مديريت، دانشگاه يزد، يزد، ايران؛ نويسنده مسئول . 1
)gbordbar@yazduni.ac.ir( 
 ، يزد، ايران ديز دانشكده پيرايزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي دانشيار گروه ايمونولوژي،. 2
 كارشناس ارشد مديريت صنعتي، دانشكده اقتصاد، حسابداري و مديريت، دانشگاه يزد، يزد، ايران. 3
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  مقدمه
درصد نيروي كار جهان را زنان  40با وجود اينكه بيش از 

در مشاغل  ها تشكيل مي دهند، ليكن نسبت مشاركت آن
مديريتي به طور غير قابل قبولي در حد پايين باقي مانده 

در بيشتر كشورها، سهم كلي زنان در مشاغل . است
در ايران نيز ] 1. [درصد تجاوز نمي كند 20مديريتي از 

هرچند در دهه اخير شاهد رشد نسبي زنان در سطوح 
ي ها مديريتي هستيم، اما اين ارتقاء شغلي، اغلب از شغل

ي مياني مي باشد و تالش هرچه بيشتر براي ها پايين به شغل
وان متخصص و دانشمند كه گاه از حيث ارتقاء شغلي بان

طبق . تحصيالت باالتر از مردان هستند را مي طلبد
ي ها مطالعات انجام شده، اگرچه تعداد زنان در پست

مديريت دولتي اندك است، اما مقايسه سطح تحصيالت 
ي مديريتي يكسان، نشان مي ها زنان و مردان در سمت

برخوردار  دهد معموالً زنان ازسطح تحصيالت باالتري
   .هستند

را تشكيل  ها بانوان در حدود نيمي از منابع انساني سازمان
مي دهند و به خصوص در ايران با توجه به تمايل بيشتر 

ي دولتي، ها به ادامه تحصيل و اشتغال در سازمان ها آن
رو به افزايش  ها احتمال حضور و فعاليت بانوان در سازمان

ذيرفته شده عليه آنان بنابراين هرگونه بي عدالتي پ. است
 ها ممكن است بر بهره وري نيمي از نيروهاي كار سازمان

  .اثر منفي داشته باشد
، آگاهانه يا ها در تقسيم طبيعي نيروي انساني سازمان

ناآگاهانه، زنان به حاشيه رانده مي شوند و رشد و ترقي 
آنان براي ساير افراد بي اهميت تلقي مي شود و حتي 

ي عالي، غير قابل تحمل ها ان به درجهگاهي دستيابي آن
انگاشته مي شود، زيرا تصور غالب اين است كه آنان بايد 

  ]2. [در حاشيه باشند و هرگر نبايد در رأس قرار گيرند

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، 
ي دولتي ها درمان و آموزش پزشكي از عالي ترين سازمان

در حالي كه  ها در اين حوزه .در ايران محسوب مي شوند
درصد كل دانشجويان  50دانشجويان زن كشور ما بيش از 

را تشكيل مي دهند، اما درصد كل اعضاء  ها دانشگاه
درصد كل اعضاي هيأت  20هيأت علمي زن كمتر از 

حال اگر به تعداد مديران زن در . علمي كشور است
.  استآموزش عالي نيز نگاهي انداخته شود، مسأله حادتر 

حسيني لرگاني در پژوهش خود تعداد مديران عضو هيأت 
ي شهر تهران را در سطوح سه گانه ها علمي زن دانشگاه

-86در سال تحصيلي ) عالي، مياني و عملياتي(مديريت 
 27نفر عنوان كرده است كه اين تعداد  200حدوداً  1385
را  ها از كل اعضاء هيأت علمي زن اين دانشگاه درصد

دهد، در حاليكه اين نسبت براي مردان عضو  تشكيل مي
  ]3. [بود درصد46هيأت علمي 

انجام  1386در پزوهشي كه توسط حسيني لرگاني در سال 
ي ها شده، آمار و گزارشي از يونسكو در خصوص سمت

ي مختلف اعم از ها مديريت دانشگاهي زنان در كشور
ده توسعه يافته، در حال توسعه و كمتر توسعه يافته منتشر ش

است، از اين گزارش استنباط مي شود كه درصد زنان در 
ي مختلف عالي، مياني و عملياتي بسيار كمتر از ها پست

از  درصد 29. 6مردان است، به طور مثال در كشور استراليا 
ي مديريتي ها اعضاء هيأت علمي زن، داراي سمت

دانشگاهي هستند در حاليكه اين نسبت براي مردان عضو 
در كشور ايران هرچند ] 4. [درصد است 67. 2هيأت علمي 

ي مختلف چون آموزش ها كه نرخ ورود زنان به عرصه
تغيير يافته است، اما آمار و ارقام نشان مي دهد كه زنان 
عليرغم حضور گسترده خود در مواردي مانند پذيرفته 
شدگان، دانشجويان، فارغ التحصيالن و حتي هيأت علمي 

كه روند رو به رشدي را در تاكنون موفق نشده اند 
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ي مديريتي دارا باشند و نابرابري در ها دستيابي به پايگاه
  ]3. [ي شغلي مديريتي همچنان باقي استها فرصت

ي مهم ها ، به عنوان سرمايهها اعضاي هيأت علمي دانشگاه
هر جامعه، نقشي حساس و سرنوشت ساز در تربيت 

كليدي  با توجه به نقش. نيروهاي متخصص ايفا مي كنند
در امر تربيت متخصصان و مديران مورد  ها اساتيد دانشگاه

نياز هر جامعه، شناخت نيازهاي اعضاء هيئت علمي، 
پاسخگويي مناسب به اين نيازها و در نتيجه افزايش انگيزه 

. ي ارتقاء فرايند آموزش عالي استها در آنان از اولويت
]5[   

وجود بر سر با توجه به مطالب ذكر شده شناسايي موانع م
ي مديريتي و ارائه راه كارهايي ها راه ارتقاء زنان به پست
در اين . ضروري به نظر مي رسد ها به منظور كاهش آن

تحقيق برآنيم تا وضعيت مديريت اعضاء هيأت علمي زن 
در دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد را به عنوان 

دهيم و ي معتبر كشور مورد بررسي قرار ها يكي از دانشگاه
ي آنان در مورد موانع ارتقاء اعضاء هيأت علمي ها ديدگاه

ي گوناگون ها ي مديريتي را از جنبهها زن به پست
  .         شناسايي نماييم

  
  روش كار 

ابتدا با . پيمايشي است –اين تحقيق از نوع توصيفي 
ي مشابه بررسي و ها  استفاده از روش كتابخانه اي، پژوهش

ي ها اصلي براي دستيابي زنان به پستبر اساس آن موانع 
. مديريتي شناسايي و پرسشنامه پژوهش تدوين گرديد

اعضاء هيأت علمي زن دانشگاه شهيد صدوقي يزد جامعه 
آماري را تشكيل مي دادند، كه در زمان تحقيق تعداد 

همچنين حجم نمونه مربوطه . نفر بود 77در مجموع  ها آن
در . ر محاسبه گرديدنف 64با استفاده از جدول مورگان 

ادامه اين فرايند، تعداد مذكور بر اساس نمونه گيري 

تصادفي ساده از ميان اعضاء هيأت علمي زن آن دانشگاه 
انتخاب و پرسشنامه مربوطه، جهت تكميل در اختيار آنان 

شامل دو بخش بود، در بخش  ها پرسشنامه. قرار گرفت
قبيل  اول آن اطالعات دموگرافيك پاسخ دهندگان از

سن، سنوات خدمت، مرتبه علمي، وضعيت تأهل، 
تحصيالت، نوع استخدام و داشتن يا نداشتن پست 

بخش دوم پرسشنامه نيز . مديريتي مورد سؤال قرار گرفت
سؤال بود كه به بررسي موانع ارتقاء اعضاء هيأت  37شامل 

. ي مديريتي پرداخته استها علمي زن در دستيابي به پست
ه طور كلي در چهار دسته، ساختار سازمان، موانع ارتقاء ب

عرف (فرهنگ سازمان، عوامل شخصي و عوامل اجتماعي 
. دسته بندي گرديدند) ي رايج در جامعهها و نگرش

ي تشكيل دهنده هريك از اين موانع را در جدول ها گزينه
  . مي توان مشاهده نمود 1

ي شناسايي ها از آنجا كه پرسشنامه مذكور بر اساس عامل
ده در پيشينه تحقيق طراحي شده، اعتبار محتواي آن ش

دانشگاه بررسي و مورد تأييد قرار  توسط چند تن از اساتيد
ضمناً، براي سنجش پايايي پرسشنامه، ضريب . گرفت

تعيين گرديد  0. 85آلفاي كرونباخ محاسبه و مقدار آن 
در فرايند اين . كه نشان دهنده پايايي پرسشنامه مي باشد

، بخش SPSS16ضمن استفاده از نرم افزار تحقيق، 
اطالعات دموگرافيك پاسخ دهندگان، با استفاده از آمار 
توصيفي تحليل گرديد، همچنين به منظور بررسي وجود 
ارتباط بين متغيرهاي سابقه كاري، وضعيت تأهل و مرتبه 
علمي اعضاء هيأت علمي زن با متغير داشتن سمت 

در بخش دوم . فاده شدمديريتي، از آزمون خي دو است
پرسشنامه نيز از آزمون خي دو براي تعيين ارتباط بين 
متغيرهاي ساختار سازمان، فرهنگ سازمان، عوامل 
اجتماعي و عوامل شخصي با متغير عدم ارتقاء اعضاء 

  .هيأت علمي زن استفاده شد
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  عوامل مورد بررسي در ارتباط با عدم ارتقاء اعضاء هيأت علمي زن: 1جدول

  ها مؤلفه  وامل اصليع

  ساختار سازمان

 فقدان سياست منصفانه در انتخاب اعضاي هيأت علمي-1

 براي زنان و مردان عضو هيأت علمي» فرصتهاي آموزشي برابر«فقدان  -2

 وجود محدوديتهاي حقوقي و شرايط محيط كار براي اعضاء هيأت علمي زن -3

 فقدان حمايت دانشگاه از اعضاء هيأت علمي زن -4

 ي كاري متعدد اعضاء هيأت علمي زنها پاداش ناعادالنه در مقابل مسئوليتپرداخت  -5

 نبود الگوهاي مديران زن موفق عضو هيأت علمي در دانشگاه -6

 تعداد بيشتر مردان عضو هيأت علمي نسبت به اعضاء هيأت علمي زن در دانشگاه -7

 گاهنبود امكانات جهت مراقبت مناسب از كودكان اعضاء هيأت علمي زن در دانش -8

  نياز به مرخصي كاري براي اعضاء هيأت علمي زن در دانشگاه -9

  فرهنگ سازمان

 ها نگراني اعضاء هيأت علمي زن از برداشت همكاران مرد نسبت به حضور فعاالنه آن-1

 وجود مردساالري در دانشگاه -2

 ي مديريتيها عدم اعتماد مردان هيأت علمي به اعضاء هيأت علمي زن در پست-3

 رش اعضاء هيأت علمي مدير زن از سوي كاركنان مردعدم پذي-4

  محدوديت روابط اجتماعي اعضاء هيأت علمي زن با مردان-5

  عوامل شخصي

 ايجاد توازن ميان كار و وظايف خانه -1

 عدم تمايل به پذيرش عواقب تصميمات توسط زنان عضو هيأت علمي -2

 ء هيأت علمي زنعدم وجود انگيزه براي قبول مسئوليت و ارتقاء شغلي در اعضا -3

 عدم تمايل به انجام كار گروهي در زنان عضو هيأت علمي -4

 ي خودها تصور ضعيف اعضاء هيأت علمي زن از توانايي -5

 عدم وجود حس توسعه طلبي در زنان عضو هيأت علمي -6

 پايين بودن قدرت ابتكار در زنان عضو هيأت علمي -7

 شرايط بحرانيعدم توانايي زنان مدير عضو هيأت علمي در اداره امور در  -8

 احساسي بودن اعضاء هيأت علمي زن در تصميم گيري -9

  كم تجربه بودن زنان عضو هيأت علمي -10

  عوامل اجتماعي
ي رايج در ها عرف و نگرش(

  )جامعه

 مهمترين وظيفه زنان را نگهداري و مراقبت از فرزندان و خانواده دانستن -1

 قرار دادن زنان در موقعيت كامالً تابعي در خانواده  -2

 ها ي كليشه اي جنسيتي از همان ابتدا در كودكان توسط خانوادهها دينه كردن صفتنها -3

 تخصصي دانستن برخي از كارها صرفاً براي مردان -4

  دادن اولويت بيشتر به مردان در جامعه -5
  
 

 ها يافته
نفر عضو هيأت علمي دانشگاه علوم  284از مجموع 

ر نف 77، تعداد 1389پزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 
بودند، اين  مرد) درصد72. 9(نفر  207زن و ) درصد27. 1(

دانشجوي اين دانشگاه  3330در حالي است كه از مجموع 

پسر ) درصد35(نفر  1176دختر و ) درصد65(نفر  2154
از بين اعضاء هيأت علمي زن مورد مطالعه، اكثر . بودند
از . سال قرار داشتند 40-49در رده سني ) درصد50(آنان 
از افراد مورد ) درصد28. 2(نفر  18سنوات خدمت نيز نظر 

) درصد6. 1(مطالعه كمتر از پنج سال سابقه كار، چهار نفر 
نفر  10سال،  10- 14از ) درصد21. 9(نفر  14سال،  5- 9از 
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) درصد28. 2(نفر  18سال و  15- 19از ) درصد15. 6(
اطالعات بيشتر  .سال يا بيشتر بودند 20داراي سابقه كار 

  .آمده است 2شماره  جدول در 

  
  ي سني جامعه مورد مطالعهها وضعيت مدرك تحصيلي، نوع استخدام و وضعيت تأهل در گروه :2جدول 

  جمع  سال و باالتر 50  40-49  30-39  سال 30كمتر از  

مدرك 
  ليتحصي

 4  -  كارشناسي ارشد
  )درصد28. 6(

10  
  14  -  )درصد71. 4(

 Phd  -  2دكتري 
  )درصد33. 3(

4  
  6  -  )درصد66. 6(

دكتري تخصص و
  فوق تخصص

7 
  )درصد15. 9(

12 
  )درصد27. 3(

18  
  )درصد49. 9(

7  
  44  )درصد15. 9(

نوع 
  استخدام

 3  -  رسمي
  )درصد7. 5(

30  
  )درصد75(

7  
  40  )درصد17. 5(

 4  پيماني
  )درصد28. 6(

8 
  )درصد57. 1(

2  
  14  -  )درصد14. 3(

 3  ساير
  )درصد30(

7 
  10  -  -  )درصد70(

وضعيت 
  تأهل

 2  مجرد
  )درصد28. 6(

2 
  )درصد28. 6(

3  
  7  -  )درصد42. 8(

 5  متأهل
  )درصد8. 77(

16 
  )درصد28. 1(

29  
  )درصد50. 9(

7  
  57  )درصد12. 3(

) درصد60. 9(از نظر مرتبه علمي، بيشتر افراد مورد مطالعه 
 )1(جزئيات اطالعات را در نمودار . استاديار بودند

 .توان مشاهده نمود مي

 
  )برحسب تعداد(مرتبه علمي اعضاء هيأت علمي زن مورد مطالعه : 1نمودار                  

  
نفر  18از بين اعضاء هيأت علمي زن مورد مطالعه، 

داراي پست مديريتي در سطوح مختلف ) درصد28(
مجرد و  درصد11. 8از بين اين افراد،  ).3(جدول . بودند

ان زن داراي از مدير درصد5. 9. متأهل بودند درصد88. 2
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در مرتبه علمي استاديار و  درصد70. 6مرتبه علمي مربي، 
از  درصد11. 8. در مرتبه دانشياري قرار داشتند درصد23. 5

سال و  10مديران زن داراي سابقه كار كمتر از 
بين . سال يا بيشتر بودند 10داراي سابقه كاري  درصد88. 2

علمي  داشتن سمت مديريتي و سابقه كاري اعضاء هيأت
زن با استفاده از آزمون خي دو رابطه معنادار مشاهده 

يعني اغلب مديران را زنان با سابقه ) P = 0. 01(گرديد 
كاري باالتر تشكيل مي دهند، اما بين داشتن سمت 
مديريتي و وضعيت تأهل زنان مورد مطالعه و نيز مرتبه 

  . علمي آنان ارتباط معناداري مشاهده نشد

بررسي نظرات پاسخ دهندگان در ارتباط با نتايج حاصل از 
ساختار سازمان، فرهنگ سازمان، (تأثير متغيرهاي تحقيق 

بر عدم ارتقاء اعضاء ) عوامل شخصي، عوامل اجتماعي
نتايج بيانگر اين . آمده است 3هيأت علمي زن درجدول 

از پاسخ دهندگان، ساختارسازمان،  درصد56. 2است كه 
عوامل شخصي  درصد17. 2 فرهنگ سازمان، درصد62. 5

نيز عوامل اجتماعي را به ميزان زياد و خيلي  درصد62. 5و 
زياد از عوامل تأثيرگذار بر عدم ارتقاء اعضاء هيأت علمي 

 .زن دانشگاه مي دانند

  
 تأثير متغيرهاي ساختار سازمان، فرهنگ سازمان، عوامل شخصي و عوامل اجتماعي بر عدم ارتقاي زنان جامعه: 3جدول 

  مورد مطالعه
  عوامل اجتماعي  عوامل شخصي فرهنگ سازمان ساختار سازمان  

  درصد  تعداد  درصد  تعداد درصد تعداد درصد  تعداد
  6. 2  4  10. 9  7 4.9 6 6.1  1  خيلي كم

  31. 3  20  71. 9  46 1.28 18 2.42  27  كم
  50  32  17. 2  11 8.43 28 6.54  35  زياد

  12. 5  8  -  - 7.18 12 6.1  1  خيلي زياد
  

با انجام آزمون خي دو مشخص گرديد كه متغيرهاي 
) =0.001p( ، فرهنگ سازمان)=0.001p(ساختار سازمان 

از عوامل مؤثر بر عدم ) =0.005p(و عوامل اجتماعي 
ارتقاء اعضاء هيأت علمي زن به شمار مي روند، در حالي 

تأثيري بر عدم ارتقاء آنان ) =0.056p(كه عوامل شخصي 
  .داردن

  
 بحث

از اعضاء هيأت  درصد28مطالعه حاضر نشان مي دهد كه 
علمي زن مورد مطالعه در دانشگاه علوم پزشكي شهيد 

ي مديريتي در سطوح مختلف ها صدوقي يزد داراي سمت
، در تحقيقي كه با موضوع 1386لرگاني در سال . هستند

ي ها بررسي مشاركت اعضاء هيأت علمي زن در سمت
ي دولتي شهر تهران ها هي، در دانشگاهمديريت دانشگا

اعضاء هيأت علمي  درصد27انجام داد نتيجه گرفت كه؛ 
ي ها ي دولتي شهر تهران داراي سمتها زن، در دانشگاه
 درصد46در مقابل مردان هيئت علمي . مديريتي هستند
ي دولتي شهر تهران را شامل مي شوند ها مديران دانشگاه

ديريت تقريباً دو برابر زنان بنابراين، سهم مردان در م]. 4[
ي اين تحقيق نزديك است و ها اين نتيجه به يافته. است

نشان مي دهد كه ميزان مشاركت بانوان عضو هيأت علمي 
ي مديريتي دانشگاه در شهر بزرگي مانند تهران ها در پست

همچنين، در اين مطالعه درصد . مشابه يزد مي باشد
: مديريتي از قبيلي مختلف ها فراواني مديران در سمت

 ها ، معاونين دانشكده)درصد44. 4( ها مديران گروه
، معاون )درصد5. 6(، رئيس دانشكده )درصد11. 2(

ساير پستهاي مديريتي  درصد33. 2و ) درصد5. 6(دانشگاه 
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درصد از  69. 9لرگاني در مطالعه خود نشان داد كه . بود
 24. 3اعضاء هيأت علمي زن مدير در سطح عملياتي، 

درصد در سطح عالي مشغول  5. 8درصد در سطح مياني و 
در تحقيقي كه توسط مرتضوي و  ]4.[به فعاليت هستند

همكاران با موضوع، پيشرفت آكادميك اعضاي هيأت 
علمي زن در دانشگاه علوم پزشكي شيراز، انجام گرديد، 

ي ها فراواني نسبي اعضاء هيأت علمي زن در پست
، معاونين دانشكده )درصد25(مديرگروه : مديريتي شامل

كه در ] 6[ بود) درصد10(و رؤساي دانشكده ) درصد 45(
مقايسه با نتايج اين تحقيق كه اكثر مديران زن در سمت 

هستند، مديريت زنان را در سطوح باالتر  ها مدير گروه
نشان مي دهد كه دليل آن ممكن است سابقه كار اساتيد 

ي تهران ها شتر دانشگاهبه علت قدمت بي ها زن اين دانشگاه
  .و شيراز در مقايسه با يزد باشد

همچنين نتيجه اين مطالعه نشان مي دهدكه بين ميزان سابقه 
كار اعضاء هيأت علمي زن دانشگاه شهيد صدوقي يزد با 
احراز پست مديريتي رابطه معنادار وجود دارد 

)0.011p=(با   ها ، اما بين وضعيت تأهل و مرتبه علمي آن
در . پست مديريتي ارتباط معناداري مالحظه نشداحراز 

با موضوع بررسي تأثير  1382پژوهشي كه حدادي در سال 
ي مديريت دانشگاهي ها نقش جنسيتي در احراز پست

انجام داده، رابطه معناداري بين تجربه و آموزش زنان و 
ي مديريت دانشگاهي ها به پست ها ميزان دستيابي آن

مي رسد كه سابقه كار، سبب  به نظر] 7. [مشاهده نشد
تجربه بيشتر زنان در امر مديريت شده است و مديران 
عالي دانشگاه جهت به كارگيري اعضاي هيأت علمي با 
سابقه، بيشتر اهتمام مي ورزند و عدم ارتباط بين پست 
مديريتي و مرتبه علمي زنان نيز شايد به اين دليل باشد كه 

 ها مانع ارتقاء علمي آن ي مديريتيها مشغله افراد در پست
  .شده باشد

در بخشي از اين تحقيق به بررسي عوامل اصلي عدم ارتقاء 
ي مديريتي از ديدگاه ها اعضاء هيأت علمي زن به پست

نتايج مربوطه نشان مي . جامعه مورد مطالعه پرداخته ايم
دهد كه بين متغيرهاي ساختار سازمان، فرهنگ سازمان و 

و ) ي رايج در جامعهها نگرشعرف و (عوامل اجتماعي 
عدم ارتقاء اعضاء هيأت علمي زن رابطه معنادار وجود 

ولي بين عوامل شخصي و عدم ارتقاء ) >0.05p(دارد 
در اين رابطه، برخي . رابطه معنادار مالحظه نشد ها آن

مطالعات كه تاكنون پيرامون تعيين موانع ارتقاء زنان جامعه 
جام شده است، نتايج ي مديريتي انها دانشگاهي به پست

به طور . مشابهي را نسبت به مطالعه حاضر، نشان مي دهد
مثال، بهرامي نسب در پايان نامه كارشناسي ارشد با 
موضوع، تأثير نگرش مديران در ارتقاء شغلي زنان به 
سطوح مديريتي در بخش آموزش عالي و با نظرسنجي 

در  ها و معاونان آن ها نفر از رؤساي دانشكده 240كه از 
ي تهران انجام داده ها ي مستقر در دانشگاهها دانشكده

است، چنين نتيجه گيري مي كند؛ مهمترين مانع ارتقاء 
شغلي زنان، عوامل فرهنگي و اجتماعي اثرگذار بر نگرش 

شمس السادات زاهدي در پژوهشي  ]8.[مديران است
پيرامون موقعيت زنان در جامعه دانشگاهي عواملي مانند؛ 

انستن نقش خانوادگي زن و كمرنگ كردن نقش عمده د
حرفه اي او، وابستگي جغرافيايي زن به مرد و فضاي 
فرهنگي كشور مبني بر مردانه تلقي كردن امر مديريت را 

در ارتباط  ]9.[به عنوان اهم موانع ارتقاء زنان بيان مي كند
ي دولتي ها با همين موضوع، تحقيقاتي نيز در ساير سازمان

م گرفته و نتايج مشابهي حاصل شده، با اين ايران انجا
تفاوت كه در برخي از اين تحقيقات عوامل شخصي نيز 

ي مديريتي تأثيرگذار بوده ها در عدم ارتقايژء زنان به پست
در حاليكه در نتايج تحقيقات انجام شده در جامعه . است

دانشگاهي به عوامل شخصي به عنوان مانع ارتقاء اعضاء 
اشاره اي نشده و دراين مطالعه نيز رابطه هيأت علمي زن 

معناداري بين عوامل شخصي و عدم ارتقاء اعضاء هيأت 
شايد . ي مديريتي مشاهده نگرديدها علمي زن به پست

دليل آن اين باشد كه اعضاء هيأت علمي زن از سطح 



 

 

همكاران غالمرضا بردبار و   

43

  
ت 

الم
ت س

يري
مد

13
91

؛
15)

48(
   

تحصيالت و توانمندي بااليي برخوردار بوده و عوامل 
  .قاء آنان داشته باشدشخصي نمي تواند تأثيري در ارت

در مورد زنان  1384ميرغفوري در تحقيقي كه در سال 
ي دولتي استان يزد انجام داد، چهار ها شاغل در سازمان

عامل؛ شخصي، سازماني، فرهنگي و اجتماعي را به عنوان 
ي مديريتي ها موانع اصلي عدم ارتقاء زنان به پست

 وي ضمن رتبه بندي اين چهار عامل مشخص. برشمرد
كرد كه عامل فرهنگي بيشترين تأثير را در عدم به 

ي مديريتي در استان يزد دارا ها كارگيري زنان به پست
بوده و عوامل اجتماعي، سازماني و شخصي به ترتيب پس 

  ]10.[از آن قرار مي گيرند
ي زنان براي ارتقا به مشاغل ها بابايي زكليكي، چالش

اين . موده استي دولتي را بررسي نها مديريتي در سازمان
ي ها محقق موانع ارتقا را به طور عمده تعصب و نگرش

به عبارت ديگر، بر . سنتي تصميم گيرندگان مي داند
فرهنگي بيش از  -اساس تحليل انجام شده، موانع اجتماعي

عوامل فردي و سازماني در عدم ارتقاي زنان نقش داشته 
  ]11.[است

ي ها شتحقيقي توسط پور عزت با موضوع بررسي چال
مربوط به مديريت زنان در سازمان توسعه برق ايران انجام 

اين تحقيق نيز همانند مطالعات و تحقيقات گذشته به . شد
ي منفي درباره زنان، افزايش قدرت مردان، ها وجود كليشه

 ]2.[اذعان دارد ها و وجود فرهنگ مردساالر در سازمان
 ضرغامي در پايان نامه خود، مواردي از قبيل وجود

تعصبات و باورهاي غلط نسبت به مديريت زنان، فقدان 
ي برابر پيشرفت در سازمان، فشارهاي ناشي از ها فرصت
ي دوگانه زنان در كار و خانه، تعهدات خانوادگي ها نقش

ي ها را به عنوان عوامل اصلي ارتقاء زنان در پست... و 
اشرف العقاليي تجربه اندك  ]12.[مديريتي بر مي شمرد

ي زنان، حاكم بودن ديدگاه سنتي نسبت به نقش مديريت
زنان در جامعه، وجود تبعيض در ارتقا و استخدام، عدم 

ي بهسازي ها ي ارتقاء، كمبود برنامهها آگاهي از راه

مديريت براي زنان، عكس العمل نامطلوب و گاهي 
خشونت آميز مردان نسبت به مديريت زنان را از موانع 

در مطالعه اي كه توسط فورستر  ]13.[ارتقاء زنان مي داند
با عنوان مطالعه ي موردي ديدگاه اعضاء  2001در سال 

ي برابر، چشم انداز ها هيأت علمي زن در خصوص فرصت
كاري و تعارض بين كار و خانواده در يك دانشگاه 
انگليس انجام شد، نشان مي دهد كه هنوز موانع ريشه اي 

پيشرفت زنان در فرهنگي و ساختاري در مسير  –اجتماعي 
ويلينگر پژوهشي را تحت عنوان  ]14.[دانشگاه وجود دارند

او در پژوهش . انجام داد» زنان در آموزس عالي لوئيزيانا«
خود به اين نتيجه رسيد كه علت عدم دستيابي زنان به 

ي عالي تصميم گيري در آموزش عالي، تداوم ها پست
او نشان داد ي ها همچنين يافته. تبعيض در مورد زنان است

كه ارتباط معناداري بين موفقيت زنان در موسسات 
آموزش عالي با نگرش عمومي موجود در فضاي 

در تحقيقي  ]15.[دانشگاهي در خصوص زنان وجود دارد
ي هند با ها كه توسط جشي و بوگاياتا در يكي از دانشگاه

انجام گرفت، اين » موانع مديريت آموزشي زنان«عنوان 
ي ها د كه خانواده، اجتماع و زمينهنتيجه حاصل ش

اجتماعي موانع اصلي در مديريت آموزشي زنان  - فرهنگي
اين پژوهشگران بدين نتيجه رسيدند كه الگوهاي . هستند

اجتماعي باعث شده، مردان باور كنند كه همواره بايد 
، همچنين خانواده را به عنوان ها آن. تصميم گيرنده باشند

د به طوري كه به دختران يك عامل اصلي بيان كردن
فرصت تصميم گيري در خانه داده نمي شود و حتي 

مربوط مي شود توسط  ها تصميماتي كه مستقيماً به آن
 2000تحقيقي نيز در سال  ]16.[خانواده اخذ مي گردد

توسط آكلي در مورد موانع اصلي جنسيتي براي مديران 
ي شركت را مانع ها اين محقق رويه. ارشد انجام شد

ي باالتر دانسته و ها ساسي براي ارتقاء زنان به موقعيتا
ي درون ها معتقد است كه اصالح مجدد و تغيير رويه

ي شركت، عاقبت منجر ها ساختارهاي موجود و خط مشي
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به تعادل بيشتر در جنسيت مديران در سطح باال خواهد 
  ]17[.شد

ي اين تحقيق ها در مجموع نتايج مذكور و نيز يافته
ز قبيل؛ مسائل فرهنگي، اجتماعي و ساختاري را مواردي ا

به عنوان موانع اصلي عدم ارتقاي اعضاء هيأت علمي زن 
  . شناسايي مي كند

با توجه به اينكه زنان هيأت علمي، داراي تحصيالت و 
ي بااليي مي باشند، پيشنهاد مي شود به منظور ها توانمندي

مسائل  ي علمي و فكري آنان درها بهره برداري از ظرفيت
و ضوابط  ها در مالك ها اجرايي، مديران عالي دانشگاه

خود جهت ارتقاء اعضاي هيأت علمي تجديد نظر نمايند 
در انتخاب مديران، » جنسيت«و به جاي دخالت عامل 

در اين صورت . شرايط احراز را مالك عمل قرار دهند
است كه شرايط استفاده از اعضاء هيأت علمي زن در 

از طرفي، بحث فرهنگ . فراهم مي شود مشاغل مديريتي
ي مختلف ها سازي درباره مقوله مديريت زنان در بخش

در جامعه نيز از اهميت ويژه اي برخوردار و الزم است 
متوليان امور فرهنگي به عنوان مثال رسانه ملي ضمن 
معرفي مديران زن موفق، نگرش موجود در جامعه را 

  . نسبت به مديريت زنان تغيير دهند
  

  تشكر و قدرداني
از كليه اعضاي هيأت علمي بانو در دانشگاه علوم پزشكي 
شهيد صدوقي يزد كه در انجام اين پروژه ما را ياري 
كردند و جناب آقاي عبدالعظيم اقبالي كارشناس محترم 
آموزش دانشگاه كه اطالعات آماري الزم را در اختيار ما 

مشاور  قرار دادند و همچنين از آقاي مهندس عبقري
 ..محترم آماري تقدير و تشكر مي شود
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Abstract  
 

Introduction: In spite of equal contribution of female and male faculty members to knowledge and 
expertise production, there is no equal access to managerial posts. The purpose of this study was to 
determine the present attitudes of female faculty towards the barriers to their promotion to managerial 
posts in ShahidSadoughi University of Medical Sciences (SSUMS).  
Methods: This cross-sectional study was conducted on female faculty in (SSUMS) in 2011.  A 
standard questionnaire consisting of demographic questions and 37 questions about the barriers to the 
promotion of female faculty to managerial posts was used. 
Results: Overall 28% of women in this study had managerial positions at different levels. Among 
them, 44.4% were head of the departments. There was a significant correlation between managerial 
posts and job experience (p<0.05). Incorrect organizational structure, organizational culture and social 
factors were the main barriers to the promotion of women to managerial posts, however; individual 
factors appeared to play no role in this regard. 
Conclusions:  A few female faculties of (SSUMS) were engaged in managerial positions which might 
be due to incorrect organizational structure and social factors. The findings presented in this paper 
suggest that modification of promotion instructions based on competence and changes in organizational 
structure and culture may increase the engagement of female faculty in managerial posts. 
Key Words: Academic Women, Promotion, Yazd University of Medical Sciences, Managerial Posts 
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