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یترررین موض و يعامتجا تاعو
یتواند به عنوان يک زا ي اساس سس 
در اين پژوهش با توجه به اينکه موانع تحرک شغ يل زنان م 

همواره مورد توجه قرار گرفته و در محافل م فلتخ

4

وقح قي    

مورد بررسي قرار گيرد ،در نظر است موانع تحرک شغ يل زنان در سلسله مراتب

اداري از منظر دانشجويان شا لغ به عنوان هدف اص يل مورد بررسي قرار گيرد .اين پژوهش به روش پيمايشي ان و هتفريذپ ماج عون    
یباشد .جامعه آماري را دانشجويان شا لغ در دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مرکزي تشک لي داده که بر
تحقيق توصيفي -تب يي ني م 
اساس فرمول کوکران ت دع اد  753نفر به عنوان حجم نمونه ت ييع ن گرد دي ه است .همچنين به منظور گردآوري اطالعات مورد ن زا زاي
یتوان گفت که متغيره ريدم شرگن يا ا ،ن    
پرسشنامه محقق ساخته استفاده گرد دي ه است .با توجه به نتايج آمار توصيفي پژوهش م 
توزيع جنسي مشا لغ از منظر پاسخگويان در سطح باال يي مانع تحرک شغ يل زنان در سلس ا بتارم هل

یباشن ددد و متغيرعقا دي
دد ددداري م مم 

قالبي موجود در جامعه در حد متوسطي و متغير وجود تب يع ضات فرهنگي در جامعه در حد پا يي ني به عنوان مانع تحرک ش نانز يلغ   
یتوان عنوان نم يسنج عيزوت ،ناريدم شرگن ياهريغتم هک دو
یباشند .در ن جيت ه نها يي تحقيق م 
در سلسله مراتب اداري مطرح م 

     

مشا لغ و عقا دي قالبي رابطه معني داري با موانع تحرک شغ يل زنان دارند ب يد ن معني که با افزايش ميزان هر يک از متغيره قوف يا   
ییابد .همچنين بين موانع تحرک شغ يل زن هطبار تاليصحت حطس و نا     
موانع تحرک شغ يل زنان در سلسله مراتب اداري افزايش م 
معني دار و معکوسي وجود دارد ب يد ن معني که با افزايش سطح تحصيالت زنان ميزان موانع تحرک ش لس رد نانآ يلغ س بتارم هل     
اداري کاهش مییابد .در ن جيت ه اين تحقيق نيز بين تب يع ضات فرهنگي حاکم بر جامعه و موانع تحرک شغ يل زنان رابط يراد ينعم ه   
وجود ندارد و اين متغير به صورت يغ ر مستقيم بر موانع تحرک شغ يل تأثير گذار است .مقدار ض بير

همبس  يگت (( )Rب اهريغتم ني   

یدهد بين مجموعه متغيرهاي مستقل و متغير وابسته تحقيق (موانع تح تبسن يگتسبمه )يلغش کر ًاًا يوق      
یباشد که نشان م 
 0/ 613م 

یده ددد  14/1درص  زا د کک کککل تغ عناوم تاريي   
یباشد که نش نا م مم 
وجود دارد .اما مقدار ضريب ت ليدع شده ( )R2که برابر با  0/1 41م 
یتوان گفت نزديک نيمي
یباشد .بنابراين در مجموع م 
تحرک شغ يل زنان در سلسله مراتب اداري وابسته به  5متغير مستقل تحقيق م 
یگردد.
از واريانس متغير وابسته (موانع تحرک شغ )يل توسط متغيرهاي مستقل پيش بيني (برآورد) م 
واژگان كليدي :موانع تحرک شغ يل  -عقايد قالبي -نگرش م يد ران -سقف شیشهای -توزيع جنسي مشا لغ
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 .1مقدمه
از اوا لي قرن حاضر جهان با يک پ ديد ه اجتماعي ،اقتصادي نويني تحت عنوان مشارکت اقتصادي
زنان در مشا لغ خارج از خانه مواجه شده است .اين پ ديد ه ج ديد دستاورد تغ يي ر و تحوالت اساسي
در مؤلفههای اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي جامعه بشري است و همانگونه که از بستر زايش خ دو
تأثير میپذیرد ،رشد میکند و متحول م ممیگ در ددد و ب هدنيارف ر ا رثا دوخ دنمورين و ييانب ريز ي        
گذارده و سهم خود را در زن يج ر بهم پيوسته و در حال شدن حيات اجتماعي بر جاي میگذارد در
بسياري از موارد که زنان در خارج از خانواده به کار اشتغال دارند ،همواره از شرايطي برابر بامردان
برخوردار نيستند .زنان بيش از نيمي از جم يع ت کش ليکشت ار رو

م ممیدهن ددد  .آن حطس ظاحل زا نا   

تهای بالقوهای دارند و میتوانند زمينه ساز تحولهای مف يدي
یها ،ظرفی 
تحصيالت و دانش و توانای 
در سازمانها ا و ادارات باشن ددد  .ام و رامآ هنافسأتم ا

بررس سسیها ا نش نا م ممیدهن ددد  ،حض رد نانز رو   

عرصههای م يد ر يتي و کسب تحرک شغ يل باالتر بسيار کمرنگ میباشد .هرچند در دهههای اخ ري
پيش هنيمز رد يريگ مشچ ياهتفر نانز يلغش کرحت

تروص   

      

       گرف يلو تسا هت

نانز زونه           

تحص لي کرده بسياري در کشور و در سازمانها میباشند که میتوانند عهده دار مسئولیتها ای مهم
در سازمانها باشند (بابا يي زک يليل  .)2 : 384 1،در گذشته فرصتهاي م انز يارب يتيريد ن هب  لغاشم     
سرپرس يت محدود بود .بررسیهای م دعت د نشان میدهند که زنان براي بدست آوردن تحرک شغ يل
شهای بيشتري را نسبت به مردان تحمل کنند .اين چالشها در واقع موانع ارتقاي شغ يل زنان
با دي چال 
به سمتهای م يد ر يتي تلقي میشوند که میتوان آنه ک هتسد هس هب ار ا ل ،يدرف عناوم ،ي عناوم

      

سازماني و موانع فرهنگي و اجتماعي تقسيم نمود (زاه يد  .) 45 : 1382 ،تقسيم کار جنس يتي نيز عامل
مهمي در عدم تحرک شغ يل زنان میباشد و حاکي از اين است که زن يصاخ لغاشم رد دياب نا     
اشتغال پ دي ا کنند .در کشور با وجود س حط

آ ،نانز يالاب تاليصحت ن يارب ار نا دننام يلغاشم

      

م لع مي و پرستاري و مشا لغ خدماتي و مشا لغ تول يدي (که نياز به دقت و حوصلهای بيش )دنراد رت
مناسب میدانند عي ني مشا يلغ ب رتمک يلغش نيمأت و نيياپ دزمتسد ا

ناکما و تفرشيپ        

مح دود

(کرايب .) 65 : 1378 ،ساختار جامعه شغلهای مشخصي را براي زنان ا جي اد و تشويق به کار میکن ددد
که دامنه محدودتری دارند .کم تنوعي فرصتهاي ش انز يارب يلغ ن     پدییدهای اس هيلک رد هک ت    
بخشهای اقتصادي وجود دارد و همين و ژي گ ا شهاک هب ي ش کمک نانز لاغت

    

م ممیکن ددد  .زن نا

هنگامي که موفق به راهيابي به بازار کار میشوند که از سواد و تحصيالت باالتري از مردان باشند.
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ت دع اد زنان شا لغ در  20سال اخير تغ يي ري نکرده و نيز ت دع اد زنان بيکار در جس جت وي کار دو برابر
زنان شا لغ است .زنان در بخش کشاورزي شمارش نمیکنند .در مواقع عادي رونق اقتصادي ،زنان
آخرين افراد هستند که به اس دخت ام در میآیند و در شرايط رکود اقتصادي و بحران بيکاري اول ني
گروهي هستند که از کار اخراج میشوند .ع دوجو ،الاب دراوم رب هوال       برخ و يتنس دياقع زا ي
تصورات قالبي مانع از آن میشوند که زنان بتوانند وارد بازار کار شوند و کار خانگي آنها بخشي
از درآمد م يل را ا جي اد میکند و پشتوانه باز تول رد لغاش يورين دي

قا تعنص تصا اب زين تسا د         

م يع ارهاي بازار کار نمیکنند (توک يل  .) 23 - 24 :7 37 1،همچنين با توجه به اينک هژيوب نايوجشناد ه    
دانشجويان شا لغ بدل لي دارا بودن تجربه شغ يل  ،جزو آن دسته از اقشار جامعه هس حطس زا هک دنت   
آگاهي و شعور اجتماعي و سياسي خاص برخوردارن يسررب ،دنتسه يگنهرف و هقبط ره زا و د       
نگرش آنان در مورد موانع اشتغال زنان در شرايط کنوني جامعه به طور حتم م ممیتوان ددد ن لباق جيات
توجهي را به بار آورد .از اين رو به دل لي اهميت شناخت مسائل و مشکالت زنان از يک س زين و و   
ضرورت شناخت وض يع ت تحرک شغ يل زنان در سلسله مراتب اداري در کشور از سوي ديگ ام ر   
را بر آن داشت تا اين موضوع را مورد بررسي قرار دهيم .با توجه به موووارد ب اشن هک هدش ناي ن رگ     
چالشهای فراوان زنان در تحرک شغ يل آناني میباشد و شناخت مسائل و مشکالت زنان به و هژي
در حوزه تحرک شغ يل در سازمانها و ادارات داراي اهميت زيادي میباشد .در اين تحق مينآرب قي   
که نگرش دانشجويان شا لغ را به عنوان قشري در جامعه که از سطح آگاهي و ش و يعامتجا روع
فرهنگي خاص و باال يي برخوردار هستند ،نسبت ب بتارم هلسلسرد نانز يلغش کرحت عناوم ه       
اداري در کشور بررسي کنيم .بنابراين در اين تحقيق مس :هک تسا نيا يلصا هلئ
شغ يل زنان در سلسله مراتب اداري از منظر دانشجويان ش لغا

کرحت عناوم

     

و يمالسا دازآ هاگشناد ااا ااااح نارهت د   

مرکز کدامند؟
همچنين در زمينه اهميت و ضرورت تحقيق به ذکر چند نکته به شرح زير میپردازیم:
بررسي نگرش دانشجويان از آن جهت ض رظنب يرور    م ممیرس ددد ک و ناوج ياهورين ناونع هب ه    
تحص لي کرده در آينده بر مصادر امور م فلتخ

کشور قرار میگیرند و نها تي ًاًا نگرشهای خود را بر

انواع زمینههای مشارک يت زنان و به و ژي ه مشارکتهای اقتصادي اعمال خواهند کرد .بررسیهای به
عمل آمده ح جيا هک تسا نآ زا يکا ا يارب طيارش د

عناوم

رادا رد نانز يلغش کرحت ات و       

سازمانها به طور يغ ر مستقيم با ک فاکش شهاک ،تيعمج دشر خرن شها

 نيب يدمآرد ا راشق          

 ............................................. 14 1پژوهشهای جامعه شناختی ،سال یازدهم ،شماره دوم ،تابستان 6931

م فلتخ

جامعه و افزايش مش ببس و دراد گنتاگنت هطبار يعامتجا و يسايس هناهاگآ ياهتکرا

    

افزايش توسعه انساني در کشور میباشد (مرکز مشاور زنان .) 1381 ،ب ،نانز تاليصحت هب هجوت ا      
آنان از سهم بسيار اندکي در تص يد پستهاي م يد ر يتي برخوردارند .بررسیهای به عمل آمده نش نا
یدهد زنان حدود  5درصد پستهاي م يد ر يتي دستگاههای دول يت کشور را بر عهده دارن رد نيا .د   
م 
حالي است که بر اساس گزارش سازمان م لل متحد در س لا  ، 996 1در برخي کش هرو ا ای پيش هتفر
س انز مه ن غتشا رد  ال      

 45درص و د

تيريدم رد     

 14درص هدوب د      اس  ت (( (مرک تکراشم روما ز       

زنان .) 12 : 1380 ،از منظر ديگر ،حضور زنان در پستهاي باال در سازمان داشتن تح الاب يلغش کر    
موجب بهبود عملکرد م يد ريت کشور و سازمانها میشود .به اين دل لي که قاب تيل هاي کسب مش لغا
باال تا حدودي به طور مساوي بين مردان و زنان توزيع شده است ويا به عبارتي اين موهبت الهي در
هر دو گروه تقريبًاًا به طور يکسان ه يد ه شده است .از اين رو عدم تأمين شرايط يا فرصتهاي مناسب
براي ارتقاء زنان مس دعت به مشا لغ باال موجب عدم استفاده حدود نيمي از ظرفیتها و اس دعت ا ياهد
در دسترس میشود .از د دي گاهي ديگر زنان قاب تيل هاي ویژهای دارند و از مهارتهاي نرم در م يد ريت
منابع انساني برخوردارند که در شرايط امروز ب س زاين دروم هتشذگ زا شي از  اهنام ا .تس عقاورد        
شرايط امروز سازمانها سبک رهبري دموکراتيک و حس هزاين هب ندوب سا ا ار دارفا ي       م ممیطلب ددد .
همچنين حضور زنان در مشا لغ باال ،تحول سازمانها از لح طابترا دوبهب ظا ا رت و ينامزاس ت و جي      
نوآوري را تسه لي میکند .با توجه به مطالب باال میتوان عنوان نمود که نگرش دانشجويان ش لغا
نسبت به موانع تحرک شغ يل زنان در سلسله مراتب اداري ،به عن و يهاگآ ياراد هک يناسک ناو   
ن
اطالعات مناسبي هستند به منظور احصاء صح حي موانع از اهميت ویژهای برخوردار است .همچنين ن
از ديگر دال لي اهميت اين تحقيق میتوان به استفاده برنامه ريزان و دست اندرکاران از نتايج چن ني
تحقيقات علمي به منظور تصميم گيري مناسبتر نسبت ب وشک رد نانز يلغش کرحت عناوم ه ر      
اشاره نمود.
همچنین اهداف تحقيق به شرح زیر مطرح میباشند:
هدف اص يل « :مشخص نمودن نگرش دانشجويان ش لغا نسس سسسبت ب رد نانز يلغش کرحت عناوم ه   
سلسله مراتب اداري» به عنوان هدف ک يل تحقيق مطرح میباشد.
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اهداف فرعي:
 .1بررسي نگرش دانشجويان شا لغ نسبت به رابطه بين سطح تحصيالت و موانع تحرک شغ يل زنان
در سلسله مراتب اداري
 .2بررسي نگرش دانشجويان شا لغ نسبت به رابطه بين نگرش م يد ران و موانع تحرک ش نانز يلغ   
در سلسله مراتب اداري
 .3بررسي نگرش دانشجويان شا لغ نس دوجوم يبلاق دياقع نيب هطبار هب تب

عناومو هعماج رد

       

تحرک شغ يل زنان در سلسله مراتب اداري
 .4بررسي نگرش دانشجويان شا لغ نسبت به رابطه بين توزيع جنسي مشا لغ وموانع تح يلغش کر   
زنان در سلسله مراتب اداري
 .5بررسي نگرش دانشجويان شا لغ نسبت به رابطه بين تب يع ض مو يگنهرف تا و يلغش کرحت عنا      
زنان در سلسله مراتب اداري
 .2ادبیات تحقیق و چهارچوب نظری
تحقيقات انجام شده قبلی:
 در پژوهشي با عنوان «بررسي نگرش كاركنان شهرداري تهران نسبت به ارتقاءء ش لغ ييي زن ننان بهههپستهای م يد ر يتي و اس خت راج عوامل مؤثر ب رحت ر کک ککک ش لغ ييي آناننن» در س لا

 1390توس هرهز ط   

داوودي در قالب پايان نامه دوره کارشناسي ارشد نوشته شده است .روش پژوهش از لحاظ هدف
از نوع تحقيقات دربراك ييي و از نظررر نحوههه گ روآدر ييي دادهها ا توص في ييي  -پيمايش ييي ب دو ههه اس .ت ..
ش و اش لاغت ، ،
چهارچوب نظري ايننن پژوهششش نظرییهها ای روان شناس ييي اجتم د يعا ررر زمين رگن ه شش شش
نظریههای جنس يتي  ،تئوریهای سرمايه گذاري انساني و سقف شیشهای میباشد .در ن جیت ه تحقیققق
بين تب يع ضات فرهنگي ،پايگاه زن در خانواده ،رضايت شغ يل با ارتقاء شغ يل آنان رابطههه معن رادا ييي
بدست نيامد تنها بين سابقه خدمت م يد ران و نگرش م يد ر يتي آنان رابطه آماري معن رادا ييي بدستتت
آمد .يافته مهم اين پژوهش رابطه م كع وس بين سابقه خدمت م يد ران زن با ارتقاءء شغ يل به سطوح
باالي م يد ر يتي زنان در شهرداري است كه نشانهی وجود سقف شیشهای در دستتت باي ييي زناننن بههه
پستهاي م

يد ريت ارشد میباشد.

 در مطالعهاي كه خواجهنوري و همکاران ( ) 384 1با عنوان «مشاركت اقتصادي و تحرک ش لغ يييزنان روستا يي » نوشتهاند ،ن جيت ه پژوهش نشان میدهد كه بين تحرک شغ يل زنان روس ييات

و س حط
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تحصيالت و سن و رابطهي مثب يت وجود داشته است .از سوي ديگر بين سطح تحصيالت و درآم ممد
مرد و مشاركت زنان در فعاليتهاي روستا يي رابطهي م كع وسي وجود داشته است.
 طاهره جعفري در سال  1383پژوهشي را با عنوان «عوامل مؤ ش نانز شرگن رب رث ا لغ      نسبت به تحرک شغلي زنان» در قالب پايان نامه دوره کارشناسي ارش نانز تاعلاطم هتشر د     
يلام ،،، ،،

دانشگاه عالمه طباطبايي تحرير نموده است .در ن جیت ه تحقیق ب يلغش تياضر ني  ،،،، ،،،اس لالقت

ميزان پايبن يد به باورها و اعتقادات سن يت در مورد زنان ،پايگاه اجتماعي و م ريغتم اب دمآرد نازي     
يداري وجود داشته است اما دو متغير سابقه خدمت و
وابسته عي ني نگرش نسبت به اشتغال رابطه معن 
ميزان سالمت شخصيت زنان بر نگرش آنها نسبت ب سا هتشادن يريثأت لاغتشا ه تتتتت تتتتتت .ل تايضرف اذ   
مربوط به اين دو متغير مورد تأ ديي قرار نگرفته و بر اساس نتايج به دست آمده از تح ليل

نويسرگر   

چند متغيره نيز سه متغير پايگاه اجتماعي ،رضايت شغ يل و ميزان استقالل مالي نسبت به ساير عوامل
تأثير بيشتري بر نگرش زنان شا لغ نسبت به اشتغال داشته است.
-ليپ و د كي

( ،)2 00 2در مطالعه خود به مطالعهی «موان يلغش کرحت ع     زناننن» در ش روشك ش   

شرق و شمال اروپا به اين ن جيت ه رسیدهاند كه مادر بودن و حضور فرزندا هم رثا ن م رب ي     تح کر
شغ يل زنان در كشورهاي مورد مطالعه داشته است.
 در تحقيقي با عنوان تأثير فرهنگ بر تحرک شغ يل زنان در سازمانها ک طسوت ه    اس  تيم (( ) 2001انجام پذيرفته ،محقق به روش کمي و با بهره گ همانشسرپ ميظنت و يشياميپ قيقحت شور زا يري      
تأثير بخشهای فرهنگي در جامعه را بر تحرک شغ يل زنان سن ديج ه است و در ن جيت ه تحقيق عن ناو
نموده که بين فرهنگ موجود در هر جامعه و تحرک شغ يل زنان رابط جو يراد ينعم ه و راد د د و 
تغ يي ر در فرهنگ عامه باعث ا جي اد افزايش يا کاهش تحرک شغ يل زنان میگردد.
 -در مطالعهاي كه توسط وزارت ت ملا نيب تراج ل تعنص و يل     

م  يزلا ((  ) 2001ب ناونع ا    «موانع

تحرک شغ يل زنان مالزيا يي و دگرگونيهاي اقتصادي آن كشور» صورت گرفته ،مشخص شده كه
يكي از عاملهاي مهم عدم تحرک شغ يل زنان در فعاليتهاي اداري ،ميزان ب انآ نيب رد يرورا ن    
بوده است .همچنين در اين مطالعه بيان شده كه افزايش در مشاركت نيروي كار زنان ميتواند قابل
تها به هواداري از اشتغال زنان باشد.
استناد به بهبود انگيزههاي اقتصادي در اشتغال و سياس 
چارچوب نظري
بها ای نظ رد ير
نظريه تقسيم كار جنس يتي  :نظريه تقسيم كار جنس يتي نيزبه عنوان يکي از وچراچ ب ب

نگرش دانشجويان شاغل نسبت به موانع تحرک شغل  ي زنان17 1...........................................................

حوزه تحرک شغ يل زنان در سلسله مراتب اداري مطرح میباشد .تقسيم کار جنس يتي عامل مهم ييي
در عدم واگذاري مشا لغ م يد ر يتي به زنان تلقي میشود (همان .) 45 :اين نظريه حا يك از اين است
كه زنان با دي در مشا لغ خاصي اشتغال پ دي ا كنند ،مث ً:الًال
 مشا لغ م تخ ص زنان مثل م لع مي و پرستاري
 مشا لغ خدماتي كه با وظا في

-

خانگي زناننن س اگزا ررر است؛ ؛ مث للل خانههه داري و مهماندا ير

مشا لغ تول يدي كه زنان از نظر دقت و حوصله بهتر از مردان انجام وظيفه كنند.

همچنين تئوري بازار كار دوگانه 1به عنوان يکي از نظریههای مطرح در اين زمينه ،مشا لغ را به دو

دسته يلك زير تقسيم كرده و ن جيت ه میگیرد كه احتمال به اك ررر گم درا ننن مردها ا در مش غا للل اوليههه
بيشتر از زنان است.
دسته اول :مشا لغ با دستمزد باال ،تأمين شغ يل و فرصتهاي پيشرفت خوب
دسته دوم :مشا لغ با دستمزد پا يي ن ،تأمين شغ يل كمتر و امكان پيشرفت محدود
يكي از توجيهات اين تئوري اين است كه چون زنان يغ بت و جابه جا يي بيشتري دارند و لذا براي
بتر میباشند (کرايب.) 44 : 1378 ،
دسته دوم مناس 
به طور يلك نظرات جامعه شناسي پيرامون اشتغال زنان به دو دسته تقسيم ميشود :نخست نظر تاي
كالس كي

است .اين نظريات با تأ ديك بر نقش سن يت زن ،دخال يداصتقا روما رد ار نانآ ت      سبب

لطمه زدن به موق يع ت اجتماعي مرد و خانواده دانسته و زنان را به خانه داري تشويق مينما دي وگ ها
تا آنجا پيش ميرود كه اشتغال زن زا يدزد ،هناخ زا جراخ رد ار نا

رسمه ،يگدنز ياهتصرف و     

فرزندان ميدانند .در برابر اين گروه د دي گاههاي نوين جامعه شناسي به لزوم  راك بب بببراي هم دارفا ه   
جامعه تا ديك دارد و افكار مبني بر ناتواني زنان در عرصههاي اجتماعي ،اقتصادي را بازتاب فرهنگ
جامعه و تأثير آن در انزواي اجتماعي زن م نا ييييي دان  نيا .د ن مهرد ببس ار نانز لاغتشا ،تايرظ

     

شكستن يلك شههاي جنس يتي خانواده تقسيم كار و نقش پذيري فرزندان ميداند اما تأ موزل رب ديك    
مشاركت همسران در امور منزل ميباشد .به عبارتي فرآين ببس ار نيجوز يراكمه زا لصاح د     
تقويت موق يع ت زنان در امور منزل ،افزايش توانا يي و كارآ يي او در عرصه اجتماع و تربيت به و رت
كام تل ر فرزندان ميدانند .در عين حال اين عوامل را زمينه ساز خوشب تخ ي و رضا تي من يد از زن يگد
مشترك ميشمارند .اين نظريات تعارض نقش جنس انز لاغتشا رد ار يتي ن  يلماع  م مدع رد رثؤ
موفقيت و يا تض فيع

    

توانا يي آنان برميشمارد اما از سو يي ديگر ،اشتغال و داشتن درآمد ب نز يار
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را عام يل جهت موفقيت اجتماعي او و ج و ليمحت زا يريگول

يگدنز لمحت      ن تيعقوم و قفوما   

پست براي او ميداند اما برخي از تحقيقات نيز ب  نيا ه ن تفاي تسد هجيت ههههه ههههههان ،تياضر مدع هك د     
مخالفت و عدم همكاري از جانب همسر در م  ببس ،نز لاغتشا درو ب نز رد يتياضران زور د يگ       
زناشو يي ميشود.
نظريه سقف شیشهای
نظريه سقف شيشهاي بيان ميدارد که زن رد نا دس تسکش بتارم هسلس يالاب حوطس هب يبايت
ميخورند و ناکام هستند .اين عامل و شکست باعث م يييش کي دننک روصت دو فقس

شيش

     
هههههه هههههههاي

وجود دارد ،عي ني موان يع تب يع ضآميز ،در راه تالش خود براي دس يت ابي به سطوح عالي م يد ر يتي در
سازمانها مشاهده ميکنند .موان يع نامرئي و يغ ر قابل عبور که از دس يت ابي اق يل تها به ردههاي باالي
يلباق زا تتتتتتتت ته و ا يقفوم تتتت ته آ يا نن نه ا (( (ه ،لوا

س م يريگولج ينامزا ييييييي کن رظن فرص ،د

 2 00 2و

کاتاليست .) 2004 ،اين موانع ميتوانند واق يع يا ادراکي باشند (م تي را 2003 ،؛ يچ  2007 ،؛ س و گني
وينيکامب 2003 ،؛ مائوم 2004 ،؛ ماچرهلم .) 2006 ،سقف شيشهاي بر اثر عوامل م دعت دي ب دوجو ه   
ميآ دي که عم ةد آنها عوامل نگرشي دربارۀ جنسيت محسوب ميشوند (اس بارت  .)8 : 199 9،،الب هت
د دي گاههاي متفاوت ديگري نيز در خصوص عدم پيشرفت و ارتقاءء زنان به سطوح م يد ر يتي وجود
دارد .يکي از اين د دي گاهها ،د دي گاه شخصگرا است که علت محدود بودن پيشرفت شغ يل زنان را
در عوام يل ميداند که درون ج سن

جو ثنؤم و راد د د هب  .ثم ناونع ال يسنج نايم طابترا تتتتتتتتت تتتتتتتتتتها

ميتواند به مشکالتي بيفزا دي که زنان در کار مواجه هستند .د دي گاه ديگر به فرايند اجتم ندش يعا   
فرهنگي معروف است .بر اساس اين د دي گاه ،فراين جا د تتت م ر نانز ،يگنهرف ندش يعا ا يوس هب 

    

کارهاي حرفهاي سوق ميدهد نه مشا لغ م يد ر يتي  .طبق ا ات تيريدم هب نانز ليامت ،شرگن ني    

   

اندازة زيادي کمتر از مردان است (گيوريان.) 25 :7319 ،
بر اساس د دي گاه فرايند اجتماعي شدن فرهنگي ،جامعهپذيري زنان طوري است ک آ ه نننه دقاف ار ا   
اعتم مماد ب و سفن ه

مگ  تباقر يارب يري ب نادرم ا م راب يلغش فادها تهج رد
يمصت ممم مم م

يييييييييييييييييييييآورد

ت» را
(رابرتسون .)551 :7317 ،همچنين پ ديد ه «عدم توفيق زنان در دس يت ابي به سطوح عالي م يريد ت ت
در اصطالح «سقف شیشهای» مي گويند.
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ک و رتو ناراکمه      ض طبا هه ههااایی ب سانش يار ا هئارا يرباربان يي

نداد دددد ددد دددد کههه عبارتن  د ا :ز     .1بوس هلي   

سايرو ژي گي هاي م سا هدشن هداد حيضوت لغش اب طبتر تتتتتت تتتتتتت .2 .در س درتالاب حوط ر رتشيب يدمآ      
ازسطوح پا يي ن در آم يد بروز میکند .3 .شانس پيشرفت به سطوح باالتراست.
 .4در طول يک کار راهه بوجود میآید (اسف دي اني.)22 : 138 0،
درواقع برپايه پژوهشها ،زنان پس از ورود به سازمانها همگام با مردان شروع به رش يگدنلاب و د   
یکنند و سطوح گوناگون سازمان را پشت سر میگذارند اما هرچه زنان به سطوح باالتر سازماني
م 
یرسند ،سرعت رشد و ارتقاءي آنها کاهش مییابد تا جا يي که عام لللها ای ناد فقس ار يندي
م 
شیشهای مینامند .اين اصطالح ،به روشني ،جا يي را درسازمان نشان میدهد که هيچ دل لي

ينشور   

نيست که زنان نتوانند به آن جا دست يابند ولي ،در واق نکمم اج نآ هب نانز يباي تسد ،تيع      
نيست .زنان شايسته و توانمند ،با نگاه کردن به سطوح باالي س فقس نيا نايم زا نامزا    

شیشهههای

جایگاههایی را میبینند که شايستگي رس دي ن به آنها را دارن ديدان ياهدس رطاخ هب يلو ،د ن ،ي       
توانا يي شکستن اين سقف شیشهای را ندارند (ميرغفوري.) 65 : 138 5،
نظریههای نابرابري جنس يتي در بازارکار:
نظریههای نابرابري جنس يتي در بازارکار نيز به عنوان بخشي از چارچوب نظ يقحت نيا رد ير ق رد 

  

یهای نئوکالس ربان صوصخ رد کي ابر يلغش ي     
نظر گرفته شده است .در اين حوزه نظري ،تئور 
زنان بر تفاوتهاي جنسي درعوام يل که قاب يل ت تول دي نيروي انساني راتحت تأثير قرار میدهند اش هرا
یکنند (مانند مسئول تي هاي خانوادگي ،نيروي جسماني ،آموزش ،تربيت شغ يل  ،ساعات کار ،يغ بت
م 
و تعويض شغ )ل آنها مطرح میکنند که مزد کمتر آنان به واسطه س نيياپ يناسنا هيامر     آنهاست
ومراد ازآن اين است که در آم شزومآ ،شزو   

حرفهههای وت مک اهنا ديلوت تيلباق يلغش براج       

یباشد وال يد ن وح يت خود زنان نيز کمتر تما لي دارند ک هيامرس يلغش تيبرتو شزومآ يارب ه       
م 
گذاري کنند .همچنين تئوري تجزيه شدن بازار کار ب  لغاشم زا عون ود ني ت زيام      قائ للل م ممیشوددد
مشا لغ بخش اول که از لحاظ پرداخت مزد ،تأمين بيشتر وفرص تبسن عضو تفرشيپ ياهت ًاًا يبوخ       
داردومشا لغ بخش دوم که بامزد کم ،تأمين کمتر ومحدويت امکان پيش تسوربور تفر  ... ..مش غا للل
بخش اول مشا يلغ است که در آنها مهارت کارگران خاص ومتناسب با اح يت اج موسسه م رظن درو   
است ودر اين قسمت در ن جيت ه نيازکارفرما به ثبات مزدهاي بهتري به نيروي کار پرداخت م ممیشوددد
ودورنماي پيشرفت بهتري ارائه میگردد در مشا لغ بخش اوليه ثبات ک براکرد رگرا ر فراک يا ر ام    
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اهميت دارد و جابجا يي بيشتري که در زنها مشاهده میشود به اين معناست که احتمال جذب آنها
به مشا لغ ثانويه زيادتر است از اين رو ح يت اگر کيفيات قبل از ورود به ش لغ
بکارگماردن مردها در مش لغا

هيلوا  ،،، ،،کههه امک د يدعب تفرشيپ نا

بارب رر ررر باش لامتحا د

ررر رررر آن از لح درف ظا  ،،، ،،آم شزو

حرفهای وترفيع زيادتر است ،بيش از زنهاست .اين تئوري با تأک دي برد و مح يرباربان نييبت هب رو     
شغ يل مردان وزنان میپردازد ،اول تأک دي براهميت وض يع ت ورودبه س کما نييعت يارب نامزا ا تان     
آينده درکسب سرمايه انساني (به ش لک

 راک نمض شزومآ وووو ووووو تجرب يلغش ه ))))) و در ترف عي  ،،و دوم

مرتبط بودن رفتار با کارگران با خصوصيات پا دي اري شغ يل آن نا  ،،ب رت نيا ه ت هب بي

هکنيا       

ياج

تفاوتهاي جنس يتي را ناشي از ویژگیهای ذاتي زنان بداند حد اقل قسم يت از آن را با نوععع مش غا للل
مرتبط میدانند اين تئوري با وجود تب يي ن توزيع مشا لغ بين زنان و مردان ،چگونگي جدا سازي بررر
مبناي جنسيت را درون بخشهای اوليه وثانويه روشن نمیکند بعضي از مش لغا

نادرم زينو نانز     

نياز به آموزش طوالني دارد مثل يسدنهم  ،،، ،،پرس رات ييي  ،پزش زا يضعب ايو يک  نانز لغاشم ن ريظ      
م يد ريت امور دفتري نيازمند گذران دي ن آموزشهای خاص در موسسه است در عين حال بعض زا ي
تها ای نس تب ًاًا و دراد مزال يرتمک  اهنآ رد    
مشا لغ مردانه نظير سرا دي اري يا رانندگي کاميون مه را ت ت
ثبات شغ يل عامل مهمي به حساب نمیآید.
نظريههاي جامعه شناختي اشتغال زنان

نظريههاي جامعه شناخ يت اشتغال زنان نيز بخشي از چارچوب نظري اين تحقيق را شامل م ممیش نو ددد .

در مکتب کارکردگرايي ،تالکوت پارسونز در نظريه مشهور خود ،اظهار عق دي ه کرد که تقسيم کار
جنسي بين زن و شوهر به بهترين شکل ،زمينه ايفاي کارکرده وناخ يلصا يا ا  هد در يبثت هنيمز ت      
يگچراپکي    

يکند و اين ام و تابث رد ر
شخصيت بزرگساالن و جامعه پذيري کودکان را فراهم م 
خانواده و به تبع ،در يکپارچگي اجتماعي نقشي اساسي دارد .به نظ انز تيعبات ،يو ر ن رد 

عماوج     

سرمايهداري از حيث کارکردي براي حفظ انسجام خانواده و انسجام خانواده نيز خود ب ظفح يار   
ساختار طبقاتي ضرورت دارد .حف هکنيا نيمضت يارب زين يتاقبط راتخاس ظ راتخاس

يعامتجا         

همچنان که بوده است ،باقي ميماند ،ضروري است (مک دونالد و هاروي .)791 : 1993 ،همچن ني
نظريه پردازان مکتب س يت ز با الهام از آراي مارکس و انگ سل  ،ريشه تقسيم کار جنسي ن رد ار رباربا
يکنند؛ نظامي که در عصر حاض رد ر
نظام طبقاتي ناشي از مالکيت خصوصي ابزار تول دي جس جت و م 
شکل نظام سرمايهداري ت يلج کرده است .از اين منظر ،علت تدا  مو تتقس رد يسنج راک مي

،هناخ     
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استفادهاي است که نظام سرمايهداري از کار خانگي بدون مزد زنان ميبرد بر آورد شده اس هک ت   
کار خانه بين  25تا  40درصد ثروت ا د ار يتعنص ياهروشک رد هدش داجي ر م رب  يييييييييييييگ ري ددد .ک را
خانگي با ارائه خدمات رايگان که بسياري از جم يع ت شا لغ به آنه باو ا سس سسسته اس ار داصتقا هيقب ،ت   
-

تقويت ميکند .در حوزه نظریههای نوين جامعه شناسي نيز ميشل بارت ،در تح يليل مارکسيس يت

فمينيس يت از تقسيم کار جنسي در خانه ،بر ا دي ئولو يژ خانواده گرا يي و تأثير نظ يامرس ما هه هههداري بر
تقويت رواج آن ،تأک دي کرده است .به گفته وي ،بر حسب ا دي ئولو يژ خانوادگي ،خانواده هستهاي
يگيرد؛ جهان شمول است و تقسيم کاري طب يعي را مشخص ميسازد؛ تقس مي
به طور طب يعي بنيان م 
کاري که مرد را تأمين کننده امکان و يداصتقا تا

نک نيمأت و راد راميت ار نز ن دزم يب راک هد    

    

خانگي ميداند .البته اين نوع نظام خانوادگي جنبه گريز ناپذيري از جامعه سرمايهداري نبود؛ ام زا ا
درون روند تاریخیای پ ديد ار گشت که طي آن ،ا دي ئولو يژ  ،نقش طب يعي زن کارگر ،کار خانگي،
عي ني همسر و مادر بودن است .ا دي ئولو يژ ياد شده تا اندازهاي از د دي گاههاي پيش از س يامر هههداري
درباره جايگاه زن ناشي شده بود؛ اما علت گسترش آن بيشتر متناسب ب  اب شندو ا طيارش و عاضو     
سرمايهداري بود .نظام خانواده يا خانوار در ميانه قرن نوزدهم و در ن جيت ه پيوند اتحاديهه يفنص يا   
کارگري و سرمايه داران تثبيت شد؛ زيرا هر دو گروه م تع قد بودند که زنان را با راک يورين زا دي    
کنار گذاشت (ابوت و واالس .)252 : 376 1 ،ايگ يل واس يت فن ( ) 984 1نيز اظهار م ييي دارن نيا هك د    
تصورات قالبي ،سهم سن يت مردان در نقش حمايت از خانواده و زنان در نقش خانهداري را مم نك
ميكند برع سك

زماني كه زن بيرون از خانه كار میکند كمتر تما لي وج تافص ابوا هك دراد دو     

قالبي زنانه هويت پ دي ا كند (ات يك نسون و هوستون.)3 : 384 1،
نظریههای فمينيستي
نظریههای فمينيس يت نيز به عنوان بخشي از چارچوب نظري اين تحق حرطم قي    م ممیباشن ددد  .موض عو
نظریههای فمينيس يت درباره موق يع ت زنان و زنان در جامعه به عنوان موضوع كانوني مطرح میس زا ددد
و اينكه میخواهد جهان بهتري براي زنان بسازد كه به دنبال آن جهان بشريت بهتر خواهد شد يا به
عبارت ديگر اين نظريه میخواهد علت فرودس اين يليلخ( دنادب ار نانز يت  .) ۱۳۸۵ : 62 ،،،،،، ،،،،،در ا ني
حوزه ،ليبرال فمينيسم يا اصالح طلب م تع قدند يتاذ سنج ود نايم هجوت روخرد ياهتوافت هك

     

نيستند ،ب كل ه ن جيت ه اجتماعي شدن و شرطي سازي نقش جنسیاند .محققان براي اثب رد هك نيا تا   
جامعه ع يل ه زنان تب يع ض قائل میشوند و با زنان به مردان به نحو ديگري رفتار كنند تحقيق به عمل

 .............................................221پژوهشهای جامعه شناختی ،سال یازدهم ،شماره دوم ،تابستان 6931

آوردند .و م تع قدند كه اين تحقيق علت موق يع ت فرودس يت زنان را توض حي میدهد (خ اين يليل : 64 ،،، ،،
صها ای ک نيا رد يفا   
 .) ۱۳۸۵از نظر آنها عدم حضور زنان در عرصه عمومي ،عدم داشتن تخصص ص
حوزه است .به واقع يک زن يغ ر م خت صص هرگز نمیتواند مکان مناسبي را در بازار کاررر بههه خوددد
اختصاص دهد .اين آرزو و خواست در دوره فمینیستهای ليبرال به اوج خود رسي ددد  .آنها ا فراتررر
از فرصتهای آموزشي برابر ،،م تع ق ددد بودن ددد زناننن باي ددد بتوانن ددد از موقعی یتها ای براب زين يلغش ر    
برخوردار شوند .ارائه تصوير مثبت و نيکو از زناني که درون خانه  -حريم خصوصي  -مانده هان ددد
ص باي ييي
يک تصوير شرم آور و دروغ از موق يع ت زناني بود که حال ح يت توانسته بودند ب دع تخصص ص
در بازار کار جا يي براي خود دست و پا کنند اما آيا به راست ييي ايننن هماننن وض تيع ييي ب انز هک دو ن    
ب بودن ددد  .آنها ا با ا درک
ليبرال خواهان آن بودند؟ لیبرالها از رنج زناننن هممم دوره خوددد در ع اذ ب ب
موق يع ت فرودستانه زنان در بازار کار ،متوجه شدند به علت زن بودن از بسياري موقعیتهای ش لغ ييي
محروم شدهاند يا به طور کامل از بازار کارمحروم ماندهاند .فمينيسم ماركسيس يت نيز به عنوان کي
نظيه مهم ،حاصل كوشش زنان براي گسترش نظر ةي ماركسيس يت است بنحوي كه براي فرودس يت و
استثمار زنان در جوامع سرمايه داري توض حي بسندهای ارائه میدهد .براي فمينيس تسيسكرام ياهت   
مشخصة معر ِفِف جام ةع معاصر ،سرمايه داري است كه در آن زمان در معرض نوعي خ متس زا صا   
قرار دارند كه عميقًاًا محروميت انان از اشتغال فردي و نقشي است كه در بازآفريني مناسبات تول دي
در قلمروي خانگي بازي میکند .فمینیستهای ماركسيست میخواهند با گنجاندن توضيحي ب يار
فرودس يت زنان به تح ليل ماركسيس يت از جوامع سرمايه داري وفادار بمانند .آثار انگ سل

و هم ناراك

مار سك  ،نقطه شروعي براي ا جي اد نظريه موج هنآ فده .تسا هدوب يتسينيمف تسيسكرام دو ا

     

تح ليل و توض حي رابطة ميان فرودس يت زنان و ديگر جنبههای سازماندهي شيوه تول يراد هيامرس دي   
است .فمينيست سوسياليس يت نيز میکوشد با استفاده از روش ماتريالسم تار يخي مسائل مورد توجه
فمينيسم را بررسي كند .در سوس لاي  مسينيمف م يسكرا س ب لاكيدار و يت ا بيكرت مه       

شدهههان ددد و

دوگونه فمينيست سوسيال پ دي ا شدند .نخس يت ن گونه تنها بر ستمگري در مورد زنان تا ديك م ممیورزد
و اصطالحي كه غالبًاًا به كار میبرند پدرساال مود عون و تسا يراد هيامرس ير بران اس ةمه ات ت    
ستمگري اجتماعي را توص في

كند.

نظريهي شغلي -شخصيتي هاولند
از جمله نظريات مهم در اين تحقيق به عنوان بخشي از چارچوب نظري ،نظريهي شغ يل  -شخص يتي
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هاولند است .نظريهي تصميمگيري شغ يل هاولند ،نظريهههي هم و لغش يناوخ

تتت تتتت و وج دو

يصخش

ماکن نو
عقا دي قالبي در اين زمينه است که حدود  50سال توسط هاولند و ديگران بهکار رف ه و هت مم مم
نيز در مدارس ،دانشگاهها ،بازار کار و ديگر محيطها مورد استفاده قرار ميگيرد .هاولند ،نظريهههي
خود را بر مبناي دو اصل استوار نموده است .الف -ان خت اب ش لغ

درف تيصخش عون هب هفرح و

بستگي دارد و راهي براي ابراز وجود فرد به حساب ميآ دي  ..ب -ان و لغش باخت

    

طبار هفرح هههه هههههي

مستقيمي با طرز تلقي و گرايش فرد دارد.
وي م تع قد است که با وجود پيشرفتهاي زياد در علومي همچون آمار ،هنوز هم به يارب هار نيرت   
پيشبيني شغل فرد ،پرسش در م اذل و تسوا يلغش تاحيجرت درو قيرط زا

م هبحاصم يييييييييييييييييت ناو

شهاي شغ يل فرد را بهدست آورد (حسينيان و يزدي.)321 :7 37 1 ،
رغبتها و گراي 
نظريه تجزيه شدن بازارکار
نظريه تجزيه شدن بازارکار نيز در اين تحقيق به عنوان بخشي از زا .تسا حرطم يرظن بوچراچ
معروفترین تئوریهای اين نظريه ،تئوري بازار کار دوگانه است که بين دو نوع از مش لغا

  
زيامت   

قائل میشود مشا لغ بخش اول که از لحاظ پرداخت مزد ،تأمين بيش عضو تفرشيپ ياهتصرفو رت     
نسبتًاًا خوبي دارد و مشا لغ ب  دزماب هک مود شخ ککک ک کککککم ،ت  رتمک نيمأ وو ووو مح تفرشيپ ناکما تيود    
روبروست .مشا لغ بخش اول مشا يلغ است که در آنها مهارت کارگران خاص ومتناسب بااح جايت
موسسه مورد نظر است ودر اين قسمت در ن جيت ه نيازکارفرما به ثبات مزدهاي بهتري به نيروي ک را
پرداخت میشود ودورنماي پيشرفت بهتري ارائه میگ در ددد در مش لغا

ک تابث هيلوا شخب ا رگر      

درکاربراي کارفرما اهميت داردوجابجا يي بيشتري که در زنها مشاهده میشود به اين معناس هک ت   
احتمال جذب آنها به مشا لغ ثانويه زيادتر است از اين روح يت اگ لغش هبدوروزا لبق تايفيک ر

   

برابر باشد احتمال بکارگماردن مردها در مشا لغ اوليه ،که امکان پيشرفت ب يدع درآن ازلحاظ فرد،
آموزش حرفهای وترفيع زیادتر است ،بيش از زنهاست .اين تئوري با تأک هب روحم ودرب دي نييبت      
نابرابري شغ يل مردان وزنان میپردازد ،اول تأک دي براهميت وض مزاس هبدورو تيع ا نييعت يارب ن      
امکانات آينده درکسب سرمايه انساني (به شکل آموزش ض ک نم اا ااار وتجرب لغش ه ييييي ) ودر ترف عي ، ،
ودوم مرتبط بودن رفتار باکارگران باخصوصيات پا دي اري شغ يل انان ،به اين ترتيب به ج هکنيا يا   
تفاوتهاي جنس يتي را ناشي از ویژگیهای ذاتي زنان بداند حد اقل قسم يت از آن را ب لغاشم عون ا   
مرتبط میدانند.
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ماتريس متغيرهاي تحقيق
نظريه /نظريه پرداز
نظريه تجزيه شدن بازار
کار
هاولند
تالکوت پارسونز
فمنيس ياه م    

           

مارکسيس يت
نطر راک ميسقت هي   

      

جنس يتي
ميشل بارت
ايگ يل واس يت فن
نظريه سقف شیشهای
نظریییهه ااا ای ن ربا ابري    
جنس يتي در بازارکار

جدول شماره ( :)1ماتريس متغيرهاي مستقل

متغير

متغيرهاي اس خت راج شده

توزيع جنسي مشا لغ

نابرابري شغ يل مردان و زنان -فعاليت زنان در مشا لغ خدماتي و يغ ر ک يديل

عقا دي قالبي

همخواني شغل و شخصيت -وجود عقا دي قالبي

توزيع جنسي مشا لغ

تقسيم کار جنس يتي

نگرش م يد ران

مرد ساالري -تب يع ض در حوزه شیوههای تول دي

توزيع جنس غاشم ي للللل -

تحرک شغ يل زنان -مشا لغ خدماتي براي زنان -يغ بت و جابه جا يي زنان در شغل -تب يع ض

وجود عقا دي قالبي

فرهنگي و اجتماعي ع يل ه زنان -نان آوري مردان

تب يع ض يگنهرف تا         
حاکم در جامعه

تقسيم کار جنسي در خانواده -خانه داري توسط زنان

وجود عقا دي قالبي

تصورات قالبي -کار زن بيرون از خانه

نگرش م يد ران

شکست زنان در دس يت ابي به سطوح باالي سلسه مراتب اداري -جنسيت ت
ت -تب يگنهرف ضيع   
ع يل ه زنان -شايسته ساالري -نگرش م يد ران

توزيع جنسي مشا لغ

کار زنان بيرون از خانه -اجازه جهت اشتغال -نابرابري شغ يل مردان و زنان -مسئولیتها ای
خانوادگي ،نيروي جسماني ،آموزش ،تربيت شغ يل  ،ساعات کار

جدول شماره ( :)3ماتريس متغير وابسته
متغيرهاي اس خت راج شده

نظريه /نظريه پرداز

متغير

فمنيسم هاي ليبرال

موانع تحرک شغ يل

نظریههای نابرابري جنس يتي در بازارکار

موانع تحرک شغ يل

توزيع جنسي مشا لغ  -تب يع ض شغ يل زنان و مردان

نظريه سقف شیشهای

موانع تحرک شغ يل

نگرش م يد ران -شايسته ساالري

نظريه تقسيم کار جنس يتي

موانع تحرک شغ يل

تب يع ضات فرهنگي در جامعه -وجود عقا دي قالبي

فرص تت ته اا ای آموزش بارب ي رررر ر و م اليصحت نازي تتتت ت -توز غاشم يسنج عي للللللل -
تحصيالت زنان -تب يع ض ع يل ه زنان

فرضیههای تحقيق
 .1از نظر دانشجويان شا لغ بين سطح تحصيالت وموانع تحرک شغ يل زنان در سلسله مراتب اداري
رابطه معناداري وجود دارد.
 .2از نظر دانشجويان شا لغ بين نگرش م يد ران وموانع تحرک شغ يل زنان در سلس دا بتارم هل ا ير   
رابطه معناداري وجود دارد.
 .3از نظر دانشجويان شا لغ بين عقا دي قالبي موجود در جامعه و موانع تحرک شغ يل زنان در سلسله
مراتب اداري رابطه معناداري وجود دارد.
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 .4از نظر دانشجويان شا لغ بين توزيع جنسي مشا لغ و موانع تحرک شغ يل زنان در سلس بتارم هل   
اداري رابطه معناداري وجود دارد.
 .5از نظر دانشجويان شا لغ بين تب يع ضات فرهنگي حاکم در جامعه و موانع تحرک ش رد نانز يلغ   
سلسله مراتب اداري رابطه معناداري وجود دارد.
متغیرهای مستقل و وابسته:
«موانع تحرک شغ يل زنان» در اين تحقيق به عنوان متغير وابسته مطرح میباشد .در اين تحقيق ميزان
(نگرش م يد ران ،عقا دي قالبي موجود در جامعه ،تب يع ضات فرهنگي حاکم در جامعه و توزيع جنسي
مشا )لغ به عنوان متغيرهاي مستقل مطرح میباشند.
 .3روش پژوهش
روش تحقيق پيمايشي و از نوع توصيفي  -تب يي ني است .در اين تحقيق با توجه به محدوديت زم ينا
و مکاني تحقيق ،دانشجويان شا لغ دانشگاه آزاد اس هعماج ناونع هب يزکرم نارهت دحاو يمال

      

آماري تحقيق مد نظر میباشند .با توجه به اينکه ت دع اد کل دانشجويان حدود  60هزار نف دادعت و ر   
کل دانشجويان شا لغ (بر حسب تکم لي فرمهای ثبت نامي دانشجويان در زم دودح )مان تبث نا     ًاًا
برابر  4000نفر میباشند که در  12دانشکده به شرح :دانشکدهاي ادبيات و علوم انساني ،دانش دک هه
علوم اجتماعي ،تربيت بدني و علوم ورزشي ،فني و مهندسي ،اقتصاد و حسابداري ،ع ،يسايس مول   
حقوق ،علوم پايه ،زبانهای خارجه ،هنر و معماري ،روانشناسي ،علوم ارتباطات و رسانه مشغول به
تحص لي میباشند .به منظور ان خت اب حجم نمونه مناسب باتوجه به نوع وه ومرف قيقحت فد للللللله يا
متفاوتي از سوي صاحبنظران مطرح شده است .حجم نمونه را ميتوان از روي محدود و نامح دود
بودن جامعه آماري بدست آورد .باتوجه به اين كه جامعه آماري اين تحقيق يلك ه دانشجويان شا لغ
يتوان ت دع اد نمونه را از فرمول محاسبه ت دع اد
دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مرکزي ميباشد ،م 
نمونه آماري بدست آورد .بنابراين براي تع وم يرامآ هعماج هنومن مجح نيي رد لومرف زا رظن      
«کوکران» استفاده شده است و ت دع اد  753نفر ان خت اب ش شور زا قيقحت نيا رد .تسا هد هنومن      
گيري طبقهبن يد شده متناسب با حجم با نسبت نمونه يک يازدهم استفاده شده است .در اين تحقيق
اب دت ا دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مرکزي را بر حسب دانشکدهها به  12دانشکده تقسيم نموده
(طبق جدول زير) و س سپ

متناسب ت دع اد  753نف هب لغاش نايوجشناد زا ر ومن ناونع ن باختنا ه        

گرد دي ند .با توجه به ماهيت موضوع مورد مطالعه و گستردگي آن ،در تحقيق حاضر ،جم يروآ ع
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اطالعات با استفاده از «پرسش قحم همان ق تخاس  ههه هههه» و در قال تروص يناديم تايلمع ب      م ممیگی یرد.
پرسشنامهها با توجه به حجم نمونه در بين دانشجويان شا لغ توزيع گرد دي ه است.
 .4یافتهها
  

در اين تحقيق اطالعات مورد نياز بوس لي ه پرسشنامه و با طرح  42سؤال جمع آوري گرد .تسا هدي
بر اساس آمار بدست آمده براي متغيرهاي زمینهای (سيماي پاسخگويان) میتوان عن هک دومن ناو    
يسانشراک نايوجشناد ار تاليصحت      ارش  د ((  40درص )د دوخ هب    

بيشترين آمار مربوط به س حط

ن
((( ((((  59درص )د اراد م ممیباشن ددد  .همچنين ن

اختصاص دادهاند .همچنين زنان بيش ار تيسنج رامآ نيرت

پاسخگويان شا لغ در ارگانها/ادارات /شرکتهای دول يت با  52درصد آمار بيشترين نوع شغل را به
خود اختصاص دادهاند و بيشترين سابقه خدم يت پاسخگويان بين  6تا  10سال میباشد .به لحاظ رده
شغ يل نيز کارشناسان بيشترين آمار را (  44درص )د به خود اختصاص دادهاند.
بمنظور بررسي ميزان تأثير گذاري متغيرهاي مستقل بر وابسته و همبستگي بين مجموع ياهريغتم ه   
مستقل و وابسته از رگرسيون چند متغيره استفاده میکنیم .پس

دنچ نويسرگر روتسد يارجا زا

    

متغيره نتايج به شرح زير بدست آمده است:
جدول شماره ( :)4خالصه مدل رگرسيون
م لد
1

ضريب همبستگي ()R
0/ 613

a

مرب بيرض ع   
همبستگي
0/ 413

            م بيرض نازي        همبس يگت    
( )Rت ليدع شده
0/1 41

خطاي استاندارد برآورد
3/ 22 2 47

گزارش جدول :جدول باال خالصه م لد را نشان میدهد .مقدار ضريب همبستگي ( )Rبين متغيرها
 0/ 613میباشد که نشان میده ددد ب هتسباو ريغتم و لقتسم ياهريغتم هعومجم ني        تحق  قي ((موانع
تحرک شغ )يل همبستگي نسبتًاًا قوي وجود دارد .اما مقدار ضريب ت ليدع

ش  هد (( )R2ک اب ربارب ه    

 0/1 41میباشد که نشان میدهد  14/1درصد از کل تغ يي رات موانع تحرک ش لس رد نانز يلغ س هل    
مراتب اداري وابسته به  5متغير مستقل تحقيق میباشد .بنابراين در مجموع میت او ننن گف کيدزن ت   
نيمي از واريانس متغير وابسته (موانع تحرک شغ )يل توسط متغيرهاي مستقل پ شي

بين  ي ( (ب )دروآر

یگردد.
م 
جمع بندي نتايج تحليل مسير در مراحل مختلف
بمنظور بدست آوردن تأثيرات کل متغيرهاي مستقل بر وابسته با دي ميزان تأثير مستقيم و يغ ر مستقيم
هر متغير مستقل را محاسبه کنيم.
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بنابراين تأثيرات مستقيم را برابر جدول شماره  1مشخص میکنیم و به منظ ريثأت ندروآ تسدب رو    
يغ ر مستقيم اب دت ا بتاي تمامي مسيرهاي يغ ر مستقيم را مشخص و س سپ
حاصل ضرب مسیرها را با هم جمع مینماییم و س سپ

آنها را در هم ضرب نموده و

کل تأثير يغ ر مستقيم بدست آمده را با ت ريثأ

مستقيم جمع مینماییم .نتايج تح ليل مسير و اثرات مستقيم و يغ ر مس هتسباو ريغتم رب اهريغتم ميقت      
(موانع تحرک شغ يل زنان) به شرح جدول زير میباشد:
جدول شماره ( :)5جمع بندي نتايج تحليل مسير
انواع تأثير
متغيرها

مستقيم
0/ 490

نگرش م يد ران
عقا دي قالبي موجود در جامعه
سطح تحصيالت
تب يع ضات فرهنگي
توزيع جنسي مشا لغ

0/522
-0/ 205
0/ 211

يغ ر مستقيم
-

کل
0/ 490

0/ 76 1

0/1 40

0/ 042

-0/ 163

0/122

0/122

0/ 200

0/1 41

نمودار:

نتايج تحليل مسير

شکل ( :)1مرحله نها يي

تحليل مسير

با توجه به نتايج به دست آمده موارد زير را میتوان عنوان نمود:
 .1متغيرهاي نگرش م يد ران ،عقا دي قالبي در جامعه ،سطح تحصيالت و توزيع جنسي مشا لغ هم به
طور مستقيم و هم به شکل يغ ر مستقيم بر متغ ري وابس  هت ((موان اذگ ريثأت )نانز يلغش کرحت ع ر      
یباشند.
م 
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 .2متغير تب يع ضات فرهنگي تنهابه طور يغ ر مستقيم بر متغير وابسته تأثير گذار میباشد.
 .3ميزان تأثير کل هر متغير مستقل بر متغير وابسته عب سم تاريثأت عمج زا تسا ترا ت ريغ اب ميق        
مستقيم هر متغير .بنابراين:
الف -تأثير کل متغير نگرش م يد ران بر موانع تحرک شغ يل زنان برابر  0/ 490میباشد.
ب -تأثير کل متغير عقا دي قالبي موجود در جامعه بر موانع تحرک شغ يل زنان برابر  0/1 40میباشد.
پ -تأثير کل متغير سطح تحصيالت بر موانع تحرک شغ يل زنان  -0/ 163میباشد.
ج -تأثير کل متغير تب يع ضات فرهنگي بر موانع تحرک شغ يل زنان  0/122میباشد.
چ -تأثير کل متغير توزيع جنسي مشا لغ بر موانع تحرک شغ يل زنان  0/1 41میباشد.
 .4در بين متغیرهای مستقل بيشترين تأثير را متغير نگرش م يد ران بر موانع تحرک شغ يل زن .دراد نا
هبتر      

همچنين متغير توزيع جنسي مشا لغ در رتبه دوم قرار دارد و متغ رد لغاشم يسنج عيزوت ري

سوم قرار دارد .بر اساس نتا حي متغير تب يع ضات فرهنگي به صورت مس رد و هتشادن ريثأت ميقت هبتر     
چهارم قرار دارد .همچنين متغير سطح تحصيالت به ميزان  0/ 163تأثير معک کرحت عناوم رب سو     
شغ يل زنان دارد.
در اين تحقيق  5فرضيه به شرح زير مطرح گردیدهاند که در ن جيت ه آزمون فرضیهها نتايج ب حرش ه   
زير بدست آمده است.
فرض يقحت لوا هي ق رظن زا :تسا هديدرگ حرطم تروص نيدب  يوجشناد ان حطس نيب لغاش      

     

     

    

تحصيالت و موانع تحرک شغ يل زنان در سلسله مراتب اداري رابطه معناداري وجود دارد.
که با توجه به نتايج آزمونهای انجام شده رابطه معني داري بين ميزان تحصيالت و موان کرحت ع   
شغ يل زنان وجود دارد .همچنين مقدار اين رابطه  - 0/ 405اس  طسوتم يگتسبمه رب تلالد ،ت و    
معکوس بين دو متغير دارد .اين ن جيت ه همسو با نظريه تقسيم کار جنس يتي و فمنيس رد هدش هئارا يت   
چارچوب نظري میباشد .بنابراين میتوان گفت زنان بمنظور باال بردن ميزان تحرک شغ للل یشاننن و
رس دي ن به پستهای م يد ر يتي با دي نسبت به ارتقاء سطح تحص يلي خود اقدام نمايند.
فرضيه دوم تحقيق ب يد ن صورت مطرح گرد دي ه است :از نظر دانشجويان شا لغ بين نگرش م ناريد
وموانع تحرک شغ يل زنان در سلسله مراتب اداري رابطه معناداري وجود دارد .که با توجه به نتايج
آزمونهای انجام شده رابطه معني داري بين نگرش م يد ران و موانع تحرک شغ يل زنان وجود دارد.
همچنين مقدار اين رابطه  0/ 612است ،داللت بر همبستگي نسبتًاًا قوي بين دو متغير دارد .اين ن هجيت
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همسو با نظريه سقف شیشهای ارائه شده در چارچوب نظري میباشد .بنابراين نگرش منفي م ناريد
در خصوص تحرک شغ يل زنان ،باعث ا جي اد سقف شیشهای براي زنان شا لغ شده و آن اب دياب نا    
عملکرد مناسب و عدم ا جي اد يک سقف شیشهای براي خود بمنظور رس دي ن به مشا لغ سطوح باالتر
تالش نمايند.
فرضيه سوم تحقيق ب يد ن صورت مطرح گرد دي ه است :از نظر دانشجويان ش لغا

ق دياقع نيب ا يبل     

موجود در جامعه و موانع تحرک شغ يل زنان در سلسله مراتب اداري رابطه معناداري وجود دارد.
که با توجه به نتايج آزمونهای انجام شده رابطه معني داري بين عقا جوم يبلاق دي و رد د و هعماج   
موانع تحرک شغ يل زنان وجود دارد .همچنين مقدار اين رابطه  0/ 182است ،داللت ب يگتسبمه ر   
ض فيع

بين دو متغير دارد .اين ن جيت ه همسو با نظريه تجزيه شدن بازار کار ارائه ش بوچراچ رد هد   

نظري میباشد .بنابراين کاهش عقا دي منفي و غالبي در جامعه بو ژي ه در بازار کار و اختصاص برخي
مشا لغ خدماتي و سطوح پایینتر براي زنان باع حوطس لغاشم هب اهنآ رتشيب يبايتسد ث

رتالاب

      

یگردد.
م 
فرضيه چهارم تحقيق ب يد ن صورت مطرح گرد دي ه است :از نظر دانشجويان شا لغ بين توزيع جنسي
مشا لغ و موانع تحرک شغ يل زنان در سلسله مراتب اداري رابطه معناداري وجود دارد.
که با توجه به نتايج آزمونهای انجام شده رابط عناوم و لغاشم يسنج عيزوت نيب يراد ينعم ه       
تحرک شغ يل زنان وجود دارد .همچنين مقدار اين رابطه  0/ 335است ،داللت ب تبسن يگتسبمه ر    ًاًا
متوسط بين دو متغير دارد .اين ن جيت ه همسو با نظريه تقسيم ک را يتيسنج را ا اچ رد هدش هئ ر بوچ      
نظري میباشد .بنابراين در نظر گرفتن برخي مشا لغ م تخ ص زنان يکي از ع لل عدم تحرک شغ يل و
دس يت ابي آنان براي مشا لغ م يد ر يتي که بر اساس اين نظريه ب گرظن رد نادرم يار ر ،تسا هدش هتف      
یباشد و کاهش توجه به تقسيم کار جنس يتي باعث رس دي ن زنان به مشا لغ سطوح باالتر میگردد.
م 
فرضيه پنجم تحقيق ب يد ن صورت مطرح گرد دي ه اس نيب لغاش نايوجشناد رظن زا :ت تاضيعبت       
فرهنگي حاکم در جامعه و موانع تحرک شغ يل زنان در سلسله مراتب اداري رابطه معناداري وجود
دارد .که با توجه به نتايج آزمونهای انجام شده رابطه معني داري بين تب يع ضات فرهنگي حاکم بر
جامعه و موانع تحرک شغ يل زنان وجود ندارد .همچنين مقدار اين رابطه  0/ 101اس رب تلالد ،ت    
همبستگي ض فيع

بين دو متغير دارد .اين ن جيت ه مغاير با نظر وصخ رد يتسينمف هي ص نانز لاغتشا       

یباشد .اين ن جيت ه با توجه به وض يع ت کنوني جامعه و عدم تفاوتهای زياد ب و نادرم ني
م 

انز ن هب     
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لحاظ فرهنگي مغاير با نظریههای فمنيس يت میباشد .عدم تحرک شغ يل زنان در جام گنهرف رد هع   

غني ايراني – اسالمي ما جايگاه خاصي ندارد .بنابراين در بين فرضیههای مط هيضرف اهنت هدش حر

    

پنجم رد شده است.
 .5بحث و نتیجهگیری
بر اساس نتايج رگرس ريغتم دنچ يطخ نوي هههه ههههه مقدا بيرض ر   
یباشد که نشان میدهد بين مجموع و لقتسم ياهريغتم ه
م 

همبس  يگت (( )Rب اهريغتم ني    0/ 613

کرحت عناوم( قيقحت هتسباو ريغتم         

شغ )يل همبستگي نسبتًاًا قوي وجود دارد .اما مقدار ض ليدعت بير

ش  هد (( )R2ک اب ربارب ه     0/1 41

یباشد که نشان میدهد  14/1درصد از کل تغ يي رات موانع تحرک شغ يل زن بتارم هلسلس رد نا    
م 
اداري وابسته به  5متغير مستقل تحقيق میباشد .بنابراين در مجموع میتوان گفت نزد زا يمين کي   
واريانس متغير وابسته (موانع تحرک شغ )يل توسط متغيرهاي مستقل پيش بيني (برآورد) میگ گگردد.
در ن جيت ه نها يي تح ليل مسير انجام شده اثرات مستقيم و يغ ر مستقيم متغيرها بر متغ عناوم( هتسباو ري    
تحرک شغ يل زنان) به شرح جدول زير میباشد:
جدول ( :)6جمع بندي تحليل مسير
انواع تأثير
متغيرها
نگرش م يد ران
عقا دي قالبي موجود در جامعه
سطح تحصيالت
تب يع ضات فرهنگي
توزيع جنسي مشا لغ

مستقيم
0/ 490
0/522
-0/ 205
0/ 211

يغ ر مستقيم

کل

-

0/ 490

0/ 76 1

0/1 40

0/ 042

- 0/ 163

0/122

0/122

0/ 200

0/1 41

همچنين با توجه به نتايج به دست آمده موارد زير را میتوان عنوان نمود:
 .1متغيرهاي نگرش م يد ران ،عقا دي قالبي در جامعه ،سطح تحصيال لغاشم يسنج عيزوت و ت

هب مه   

طور مستقيم و هم به شکل يغ ر مستقيم بر متغ ري وابس  هت ((موان اذگ ريثأت )نانز يلغش کرحت ع ر      
یباشند .همچنين اين ن جيت ه همسو با نظریههای جام اغتشا يتخانش هع ل نانز   ،،،،، ،،،،نظر راک ميسقت هي    
م 
جنس يتي  ،نظريه هاولند و نظریههای فمنيس يت میباشد.
 .2متغير تب يع ضات فرهنگي تنهابه طور يغ ر مستقيم بر متغير وابسته تأثير گذار میباشد.
 .3ميزان تأثير کل هر متغير مستقل بر متغير وابسته عب سم تاريثأت عمج زا تسا ترا ت ريغ اب ميق        
مستقيم هر متغير .بنابراين:
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الف -تأثير کل متغير نگرش م يد ران بر موانع تحرک شغ يل زنان برابر  0/ 490میباشد.
ب -تأثير کل متغير عقا دي قالبي موجود در جامعه بر موانع تحرک شغ يل زنان برابر  0/1 40میباشد.
پ -تأثير کل متغير سطح تحصيالت بر موانع تحرک شغ يل زنان  -0/ 163میباشد.
ج -تأثير کل متغير تب يع ضات فرهنگي بر موانع تحرک شغ يل زنان  0/122میباشد.
چ -تأثير کل متغير توزيع جنسي مشا لغ بر موانع تحرک شغ يل زنان  0/1 41میباشد.
 .4در بين متغیرهای مستقل بيشترين تأثير را متغير نگرش م يد ران بر موانع تحرک شغ يل زن .دراد نا
همچنين متغير توزيع جنسي مشا لغ در رتبه دوم قرار دارد و متغ رد لغاشم يسنج عيزوت ري

هبتر      

سوم قرار دارد .بر اساس نتا حي متغير تب يع ضات فرهنگي به صورت مس رد و هتشادن ريثأت ميقت هبتر     
چهارم قرار دارد .همچنين متغير سطح تحصيالت به ميزان  0/ 163تأثير معک کرحت عناوم رب سو     
شغ يل زنان دارد.
با توجه به نتايج تجزيه و تح ليل توصيفي و استنباطي انجام شده میتوان عنوان نمود که:
 .1رابطه معني داري بين موانع تحرک شغ يل زنان و متغير نگرش م يد ران وجود دارد ب رب ا ر هب يس    
عمل آمده ن جيت ه بدست آمده در پژوهشهای زهره داوودي (  ) 1390و توال يي (  ) 1379نيز بدست
آمده است.
 .2رابطه معني داري بين موانع تحرک شغ يل زنان و متغير عقا دي قالبي موجود در جامعه وجود دارد
با بررسي به عمل آمده ن جيت ه بدست آمده در پژوهشهای خانم طاهره جعف  ير ( (  ) 1383و ت ييالو
(  ) 1379نيز بدست آمده است.
 .3رابطه معني داري بين موانع تحرک ش و نانز يلغ

دوجو لغاشم يسنج عيزوت ريغتم

اب دراد         

شها ای س  يريف ((  ) 1379و خ رهاط منا ه    جعف ير
بررسي به عمل آمده ن جيت ه بدست آمده در پژوه 
(  ) 1383نيز بدست آمده است.
 .4رابطه معني داري و معکوسي بين موانع تحرک ش و نانز يلغ

راد دوجو تاليصحت ريغتم د با       

بررسي به عمل آمده ن جيت ه بدست آمده در پژوهش آقاي بامداد ( )7 37 1نيز بدست آمده است.
 .5رابطه معني داري بين موانع تحرک شغ يل زنان و تبعيضات فرهنگي وج هب يسررب اب درادن دو
عمل آمده ن جيت ه بدست آمده در پژوهش زهره داوودي (  ) 1390و بامداد ( )7 37 1نيز بدست آم هد
است.
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در ن جيت ه نها يي تحقيق میتوان عنوان نمود که متغيرهاي نگرش م و لغاشم يسنج عيزوت ،ناريد
عقا دي قالبي رابطه معني داري با موانع تحرک شغ يل زنان دارند ب يد ن معني که با افزايش م ره نازي   
يک از متغيرهاي فوق موانع تحرک شغ يل زنان در سلسله مراتب اداري افزايش میباش ددد  .همچن ني
بين موانع تحرک شغ يل زنان و سطح تحصيالت رابطه معني دار و معکوسي وجود دارد ب يد ن معني
که با افزايش سطح تحصيالت زنان ميزان موانع تحرک شغ يل آنان در سلسله مراتب اداري کاهش
مییابد .در ن جيت ه اين تحقيق نيز بين تب يع ضات فرهنگي حاکم بر جامعه و موانع تحرک شغ يل زن نا
رابطه معني داري وجود ندارد و اين متغير به صورت يغ ر مستقيم بر موانع تحرک شغ يل تأثير گذار
است.
 .6پيشنهادهای تحقيق
پيشنهادهای زير بر اساس یافتههای تحقیق به دست اندرکاران و برنامه ريزان در سازمانهاي م فلتخ
کشور به طور ک يل ارائه میگردد:
 .1روساي سازمانها و ادارات س يع در برق مدع و يرالاس هتسياش ماظن يرار هجوت تيسنج هب

      

کارکنان در واگذاري مشا لغ م يد ري يت و سطوح باالي سازماني نمايند.
 .2متوليان امور فرهنگي در کشور نسبت به برنامه ريزي به منظور رفع تب يع ضات فرهنگي و جنس يتي
بين مردان و زنان در سطح جامعه اقدام نمايند.
 .3سازمانها و ادارات دورههای آموزشي شغ يل يکس انز يارب ار ينا ن  نادرم و  د ظن ر ر و هتفرگ     
امکان ادامه تحص لي را براي زنان فراهم نمايند.
 .4دستور العمل هاي همتا سازي کارکنان در منابع انساني سازمانها و ادارات به ط يارب ناسکي رو    
مردان و زنان تصويب و الزم اجرا گردد.
پی نوشت
منابع

1. Dual Labour Market

 .1آبوت ،پامال .کلر ،واالس (  :) 1380جامعه شناسي زن ،ترجمه منيژه نجم عراقي ،تهران ،نشر ني.
 .2آذربا جي اني ،محمد ع يل (  :) 1382مديريت دانش در سازمانهاي فرهنگي ،انتشارات سايه ،چاپ اول ،تهران.
 .3ابراهيمي لويه ،عادل ،غالمرضا ،تهاري (  :) 1389جامعه شناسي تغ يي رات اجتماعي ،تهران ،نشر لويه.
 .4ادبي فيروزجائي ،زهرا ،کلثوم ،دهستاني (  :) 1388عوامل مؤثر بر اشتغال زنان ،چاپ اول ،دانشگاه پيام نور بابل.
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 .5اعزازي ،شهال (  :) 1389جامعه شناسي خانواده «با تاکيد بر نقش ،شاختار و کارکرد خانواده در دوران
معاصر» ،تهران ،انتشارات روشنگران و مطالعات زنان ،تهران.
 .6الواني ،رضا ،زاه يد  ،ع يل ( :) 376 1تاريخچه اشتغال در ايران ،انتشارات زعيم ،چاپ اول ،تهران.
 .7احم يد ان ،ع يل رضا (  :) 1385زنان در بازار کار ايران ،پژوهش زنان ،چاپ اول ،تهران.
 .8اردب يلي  ،احمد (  :) 1385اشتغال زنان و عوامل مؤثر بر آن ،انتشارات دانشگاه شه دي باهنر ،چاپ اول ،کرمان.
 .9اصول و فنون راهنما يي و مشاوره در آموزش و پرورش ( ،)7 38 1تهران ،انتشارات آموزش و پرورش.
 . 10باقري ،شهال (  :) ۱۳۸۲اشتغال زنان در ايران ،روابط عمومي شوراي فرهنگي -اجتماعي زنان ،تهران.
 . 11بامداد ،رضا ( :)7 37 1جامعه شناسی سازمانها ،نشر زعيم ،چاپ اول ،تهران.
 . 12بوذري ،امين (  :) 1381مباني جمعيت شناسي اجتماعي – اقتصادي ايران ،نشر کارگزاران ،چاپ اول،
تهران.
 . 13بهنام ،محمد رضا ( :) 356 1مباني علوم تربيتي و پرورشي ،انتشارات زعيم ،چاپ اول ،تهران.
 .41بابا يي زک يليل  ،رضا ( :) 384 1کار و اشتغال در جامعه ،نشر قمصر ،چاپ اول ،تهران.
 . 15پويان ،محمد رضا ( :)7 37 1تحرک اجتماعي در سازمانها ،انتشارات زعيم ،چاپ اول ،تهران.
 .61توک يل  ،فرشاد ( :)7 37 1کار و جنسيت ،انتشارات سميع ،چاپ اول ،تهران.
 .71تفض يل  ،حسين (  :) 1375جامعه شناسي توسعه و توسعه يافتگي ،انتشارات جامعه شناسان ،تهران.
 . 18ثالثي ،محسن ( :) 386 1نظریههای جامعه شناسي معاصر ،انتشارات جامعه شناسان ،چاپ دوم ،تهران
شهای شغلي ،انتشارات مرکز مطالعات انقالب ،تهران.
 . 19حسينيان ،حسن ،يزدي ،قاسم ( :)7 37 1نگر 
 . 20خسروي ،امين (  :) 1380تاريخ اجتماعي ايران ،انتشارات تحول ،تهران.
 . 21خا يك  ،محسن (  :) 1378آسيب شناسي تفکرات سازماني ،نشر آوا ،چاپ اول ،تهران.
 .22خواجه سروي ،قاسم ،اس يد  ،ياسر ( :)7 38 1مشارکت در جامعه ايران ،نشر زعيم ،تهران.
 . 23رابرتسون ،يان ( :)7 37 1درآمدي بر جامعه ،چاپ سوم .ترجمه حسين بهروان ،مشهد ،آستان قدس رضوي.
 . 24راهنما يي و مشاوره شغ يل و حرفهاي ،) 1388 ( :انتشارات روشنگران و مطالعات زنان ،تهران
 . 25رضا يي  ،س ديع ( :) 386 1مديريت سازماني و مديريت دانش ،انتشارات زعيم ،چاپ اول ،تهران.
 . 26ريترز ،جرج ( :) 386 1نظریههای جامعه شناسي در دوران معاصر ،ترجمه محسن ثالثي ،تهران ،نشر علمي.
 . 27رضا يي ان ،محمد ع يل (  :) 1379توسعه اقتصادی و اجتماعی در ايران ،نشر ققنوس ،چاپ اول ،تهران.
 . 28راون يد  ،ع يل رضا (  :) 1382جامعه شناسي آموزش وپرورش ،نشر ني ،چاپ اول ،تهران.
شهای سازماني با اشتغال ،انتشارات راهيان ،چاپ اول ،تهران.
 . 29زاه يد  ،ع يل رضا (  :) 1382نگر 
 .03زماني ،رضا ،اميني ،محمد (  :) 1379جامعه شناسي توسعه ،چاپ اول ،تهران.
 . 31زعفرانچي ،س ديع (  :) 1388اشتغال در ايران ،نشر قطره ،چاپ اول تهران
 . 32س دي ان ،زهرا ( :)7 38 1نظریههای جامعه شناسي متأخر ،انتشارات جامعه شناسان ،چاپ اول ،تهران.
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 . 33سرا يي  ،حسن (  :) 1382مقدمهاي بر نمونهگيري در تحقيق ،چاپ سوم ،تهران ،انتشارات سمت.
 . 34سروي ،نادر ( :) 386 1توسعه و توسعه يافتگي ،انتشارات راهيان ،چاپ اول ،تهران.
 . 35شادي طلب ،ژاله  :) 1381 ( 1381توسعه و چالشهاي اشتغال زنان در ايران ،چاپ اول ،تهران ،نشر قطره.
 . 36شفيع آبادي ،طاهره ( :) 386 1جامعه شناسی صنعتی ،نشر ني ،چاپ اول ،تهران.
 . 37شرف ال يد ن ،محمد رضا ( :)7 37 1امنيت و زنان ،انتشارات آوا ،چاپ اول ،تهران.
 . 38کاوينگر آدير ،الرول ( :) 384 1سقف شیشهای :بررسي عوامل مؤثر بر دستيابي زنان به پستهای
کليدي ،مترجم سيما مهذب حسينيان ،انتشارات بهنام ،تهران.
 . 39کوئن ،بروس ( :)7 38 1مباني جامعه شناسي ،ترجمه و اقتباس از غالمعباس توسلي ،رضا فاضل ،تهران ،انتشارات
سمت.
 . 40کار ،مهرانگيز (  :) 1379زنان در بازار کار ايران ،چاپ سوم ،تهران ،انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.
 .14کرمي ،محمد رضا ( :) 386 1اشتغال در کشورهاي توسعه يافته ،انتشارات قطه ،تهران.
 . 42کريمي ،سجاد ( :)7 37 1جامعه شناسي آموزش و پرورش ،نشر ققنوس ،چاپ اول ،تهران.
 . 43گي روشه (  :) 1385تغ يي رات اجتماعي ،ترجمه منصور وثوقي ،تهران ،نشر ني.
 . 44گيدنز ،آنتوني ( :) 374 1مبانی جامعه شناسي ،ترجمه حسن چاوشيان ،تهران ،نشر ني.
 . 45فراس خت واه ،محمد امين (  :) 1383جامعه شناسي زنان ،نشر ني ،چاپ اول ،تهران.
 . 46فارست در خاني ،ع يل ( :)7 38 1زنان در گذر تاريخ ايران ،نشر آوا ،چاپ اول ،تهران
 . 47ق يل پور ،يزدان ( :) 386 1مشاوره وراهنما يي

در آموزش و پرورش ،نشر راهبرد ،چاپ اول ،تهران.

 . 48ق يد ري ،محمد ( :) 364 1جامعه شناسي توسعه ،انتشارات زعيم ،تهران.
 . 49طغرانگار ،حسن (  :) ۱۳۸۳حقوق سياسي – اجتماعي زنان ،مرکز اسناد انقالب اسالمي ،تهران.
 . 50عنايت ،ع يل (  :) 1375نظریههای علوم تربيتي ،انتشارات دانشگاه تهران ،چاپ اول ،تهران.
 . 51غفاري ،محمدرضا (  :) 1389ايران در گذر تاريخ ،انتشارات کوروش ،چاپ اول ،تهران.
 . 52عراقي ،عزت اهلل ( :)7 36 1حقوق بين المللي کار ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران.
 . 53صائميان ،ناصر ( :) 376 1روانشناسي کار و اشتغال ،نشر امين ،چاپ اول ،تهران.
 . 54صبوري ،رضا ( :) 384 1تعهد کارکنان در نظام اداري ،نشر ققنوس ،چاپ اول ،تهران
 .55صادقي ،صداقت ،عمادزاده ،مرتضي (  :) 1383حقوق زنان در خانواده ،انتشارات کوروش ،چاپ اول ،تهران
 . 56لوين ،ليا ( :)7 37 1پرسش و پاسخ درباره حقوق بشر ،ترجمه محمدجعفر پوينده ،تهران ،نشر قطره.
 . 57مصفا ،احمد ( :)7 37 1تعهد سازماني ،انتشارات مرکز مطالعه م يد ريت ،چاپ اول ،تهران.
 . 58موزر در خاني ،حسين :)7 38 1( :سازمان و مديريت ،انتشارات امين ،چاپ اول ،تهران.
 . 59مائول کينگ ،اليزابت (  :) ۱۳۷۶نقش آموزش زنان در توسعه اقتصادي ،مترجم غالمرضا آزاد ،انتشارات
سحاب ،تهران.
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 . 60مرکز آمار ايران ( :) 138 5نتايج آمارگيري از نيروي کار ،تهران.
 .16مرکز امور مشاوره زنان (  :) 1380بررسي مشاغل زنان در ایران ،چاپ اول ،انتشارات مرکز مشاوره ،تهران.
 . 62محمدي اصل ،عباس (  :) 1381جنسيت و مشارکت ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.
 . 63مهر آرا ،فاطمه (  :) 1373مشارکت زنان در جامعه ،انتشارات ققنوس ،تهران.
 . 64ميرغفوري ،سعادت (  :) 1385آموزش و پرورش در ايران ،انتشارات زعيم ،چاپ اول ،تهران.
 . 65ميشل ،آندره (  :) 1372جنبش اجتماعي زنان ،ترجمه هما زنجاني زاده ،مشهد ،نشر نيکا.
 . 66مر يدي  ،محمد ،نوروزي ،رضا ( :)7 38 1مشارکت اجتماعي زنان ،نشر آوا ،چاپ اول ،تهران.
شهای اجتماعي ،انتشارات کتاب اول ،چاپ اول ،تهران.
 . 67م يع ن ،احسان (  :) 13 81جنب 
 . 68نيک گهر ،محمد (  :) 1369جامعه شناسي سياسي ،انتشارت دانشگاه تهران ،چاپ اول ،تهران.
 . 69نجم عراقي ،محمد (  :) 1385جامعه ارتباطي نوين ،انتشارات امين ،چاپ اول ،تهران.
 . 70نفيسي ،رضا ( :)7 38 1جامعه شناسي صنعتي ،انتشارات دانشگاه يزد ،چاپ اول ،يزد
 .17هورتن ،سوزان (  :) 1381زنان و صنعتي شدن در آسيا ،ترجمه شهرزاد صادقي ،انتشارات تيشتر ،تهران.
 . 72همايون ،محمد ع يل ( :) 354 1توسعه اقتصادي کشورهاي اسالمي ،انتشارات رها ،چاپ اول ،تهران
 . 73يزد خواس يت  ،رستم ( :) 386 1موانع توسعه در ايران ،انتشارات آگاه ،چاپ اول ،تهران.
مقاالت و پايان نامهها
 .1نجاتي آجي بيشه ،مهران و جمالي ،رضا ( :) 386 1شناسا يي

و رتبه بندي موانع ارتقاي شغلي زنان و بررسي

ارتباط آن با ابعاد عدالت سازماني :زنان شا لغ دانشگاه يزد؛ م لج ه مطالعات زنان ،شماره  ،3سال اول.
تهاي مديريت مياني و
 .2ميرکمالي ،سيد محمد و ناستي زا يي  ،ناصر (  :) 1388موانع ارتقاي زنان به پس 
عالي از ديدگاه دبيران زن شاغل در آموزش و پرورش ،م لج ه پژوهشهاي مديريت عمومي ،سال دوم،
شماره .5
 .3م دت ين ،ابراهيم (  :) 1390رابطه عدالت سازماني ادراک شده با تعهدسازماني :بررسي موردي دبيران زن
شهر نقده ،پايان نامه کارشناسي ارشد مديريت آموزشي ،دانشکده ادبيات و علوم انساني ،دانشگاه اروميه.
 .4مرداني حموله ،مرجان و حيدري ،هايده (  :) 1388بررسي رابطه عدالت سازماني با رفتار مدني در
کارکنان بيمارستان ،م لج ه اخالق و تاريخ پزشکي ،دوره  ،2شماره .2
 .5غفوري ،محمدرضا و گل پرور ،محسن (  :) 1388بررسي رابطه مؤّلّلفههاي عدالت سازماني با تعهد
سازماني در کارکنان شهرداري شهر اصفهان ،مطالعات روانشناختي ،دوره  ،5شماره .4
 .6طالقاني ،غالمرضا ،.پورعزت ،علي اصغر و فرجي ،بهاره (  :) 1388تأثير سقف شيشهاي بر کاهش توانمندي
زنان در سازمان توسعه برق ايران ،نشريه مديريت دولتي ،دوره  ،1شماره .2
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