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Abstract
Objective: This study with the aim of investigating the
position of women in participatory decision-making
was conducted in public organizations in Isfahan
province. Method: The study population included all
male and female managers in public organizations in
Isfahan province. Out of this population, 120 persons
were randomly selected. The instruments consisted of a
questionnaire, "to assess the position of women in
participatory decision-making", as well as demographic
questionnaire. Results: The results showed that there is
an existing positive relationship between the position
of women in a participatory decision making and the
component of feminine feelings. With respect to
anxious and panic women, the relationships were
negative. But in that of taking risks, being patience and
precise, the relationship was moderate. The perspective
of managers having employed mothers is significantly
more positive as compare to those managers whose
mothers are not employed. Furthermore, female
managers' perspectives are more positive than male
managers. Other component correlation was not
revealed. Conclusion: Base on the results of this study,
it can be concluded that the administrators of Isfahan
public organizations have a positive view in the
position of women in participatory decision-making,
and only have a negative view on some aspects.
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مقدمه

هرکشوري براي دستيابي به توسعه ي کامل بايد تمام منابع انساني خود را به کار گيرد و زنان نيمي از توانايي و استعدادهاي بالقوه

جهان را تشکيل مي دهند .اهميت نقش اجتماعي و حياتي زنان با اينکه گه گاه ناچيز تلقي مي شود ،اما کامال" محرز است .حذف

آنها از موقعيتهاي قدرت و نهادهاي تصميم گيري ،توسعه و پيشرفت را باز مي دارد .به عبارتي ديگر ،عدم مشارکت کامل زنان در امر
تصميم گيري سياسي بيشتر به زيان جامعه ،و نه به سود آن خواهد بود (مرکز رشد اجتماعي و موضوعات بشري .2) 2991 ،زنان نيمي

از جامعه را تشکيل مي دهند که تواناييهاي بالقوه فراوان دارند .اهميت نقشهاي زيست شناختي و اجتماعي آنها اغلب شناخته نشده
است و عدم استفاده از تواناييهاي بالقوه آنان به واسطه ي عدم مشارکت آنها در امور اجتماعي و تصميم گيري ها ،فرآيند کلي توسعه

را در جامعه دچار اختالل مي نمايد (مصفا .)8731 ،در کشور ما ايران نيز زنان به طورکلي ساليان متمادي از مشارکت کامل در تصميم
گيريهاي مهم و خطير محروم بوده اند و درصد بسيار کمي از پستهاي مديريتي را به خود اختصاص داده اند و حتي با وجود تغييرات
بي شمار اجتماعي ،هنوز هم تحت تاثير نقشهاي جنسيتي هستند و اين نقشها به آنها فشار آورده و نارضايتي هايي را در زنان به وجود

آورده است (زرقوني .)7731 ،و از طرفي اکنون نياز به استفاده بيشتر از توان و استعدادهاي بالقوه آنان جهت تداوم و ابقاء
دستاوردهاي حاصل ،کامال احساس مي گردد و با توجه به اهميت عدالت ،مشارکت و شايستگي در افزايش بهره وري از منابع انساني؛

مشارکت زنان اهميتي صدچندان خود را نشان مي دهد (بيان .)7731 ،بنابراين بررسي علمي موانع موجود در جلب مشارکت زنان در
تصميم گيري ها از اهميت فوق العاده اي برخوردار مي گردد .عوامل بسياري در اين زمينه موثرند ،اما از آنجاييکه اکثر مديران کنوني

سازمان هاي دولتي کشور از مردان مي باشند مشارکت دادن يا ندادن زنان زير دستشان در امور مي تواند به احتمال زياد تحث تاثير

نگرشهاي آنان نسبت به زنان باشد (مجتبوي دموئي .)5731 ،و به نظر ميرسد موانع حضور زنان در قدرت سياسي بيش از آنکه

موضوعي حقوقي باشد  ،موضوعي فرهنگي و عرفي است که ريشه در بستر تاريخ کشورمان دارد  .به همين دليل است که همواره
سهم زنان در عرصه هاي تصميم گيري کشور اندک مي باشد(رهنورد .) 388 1 ،لذا براي استفاده از زنان در سطوح مديريت و تصميم

گيري ،شرايطي بايد فراهم شود تا بتوانند تواناييهاي خود را بشناسانند .در درجه اول بايد خانمها دانش خودشان را افزايش دهند و بر
تجربيات خود بيفزايند تا شرايط احراز اين مشاغل را پيدا کنند .البته اين مسأله ،شرط الزم است ولي کافي نيست .شرط کافي اين

است که کساني که مي خواهند افراد را به عنوان مدير انتخاب يا نصب کنند ،به شرايط آنها و کيفيت کارشان توجه کنند :يعني

جنسيت يک عامل تعيين کننده نباشد(اميدي پور.)8731 ،

بهرام زاده( ) 384 1هم ذکر کرده است که بايد با کنار گذاشتن تحليل

هاي کميت گرايانه ،توسعه قابليت هاي زنان در عرصه هاي مختلف و حفظ اصالت خانواده و اهميت نقش هاي خانوادگي براي زنان،

محور کار قرار گيرد و از تشويق افراطي زنان به مناصب و مشاغل اجتماعي وسياسي خودداري شود .به اين ترتيب ،زنان برحسب
شرايط خود ،مي توانند به انتخاب معقوالنه اي برسند و انتخاب آنان نيز نه با معيارهاي کمي بلکه با معيارهاي کيفي ارزيابي شده و

محترم خواهد بود.

وزيري نسب (  ) 1391نيز معتقد است گر چه ميزان نقش و مشارکت زنان در بسياري از فعاليت هاي اقتصادي ،اجتماعي جامعه در

سطح نسبتا" بااليي قرار دارد لکن ميزان حضور آنها در بخش وسيعي از فعاليت هاي ديگر جامعه از جمله تصميم گيري و مديريت

با تنگناهاي اساسي همراه بوده و هست و عليرغم اينکه اهميت و ضرورت مشارکت زنان در بخش مديريت و تصميم گيري بر کسي
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پوشيده نيست و اکثر صاحب نظران و دست اندرکاران جامعه به آن تاکيد داشته و دارند ،لکن اين ميزان حضور کم رنگ بوده و در

حد سخن باقي مانده است.

در زمينه جايگاه زنان در تصميم گيري مشارکتي تحقيقات زيادي انجام گرفته است از جمله:

طالقاني ( )0 38 1در تحقيقي با عنوان "بررسي ارتباط بين عزت نفس و وضعيت اقتصادي با نگرش به اشتغال زنان در جامعه دانشجويان

متاهل دانشگاه تهران" به نتايج زير دست يافته اند که :رابطه ي معني داري بين عزت نفس مردان و نگرش آنها به اشتغال زنان وجود

ندارد .نگرش مردان داراي سطوح مختلف اجتماعي ،به اشتغال زنان به طور معني داري متفاوت است .نگرش مردان داراي همسر

شاغل به اشتغال زنان به طور معني داري مثبت تر از مردان داراي زنان غيرشاغل است .نگرش مردان داراي همسران سطوح مختلف
تحصيلي درباره ي اشتغال زنان متفاوت نمي باشد .و نگرش مردان داراي مادر شاغل مثبت تر از مردان داراي مادر غيرشاغل بود.

حيدري انارکي ( )3731در تحقيقي با عنوان "بررسي رابطه ي ويژگي هاي شخصيتي مديران آموزشي و موفقيت شغلي آنها در

مدارس ابتدايي" ،بين ويژگي هايي مثل هوش و اجتماعي بودن (برونگرايي) با موفقيت مديران مدارس رابطه ي معني داري را
گزارش نموده است.

زاهدي( )2731در پژوهشي با عنوان "موقعيت زنان در جامعه دانشگاهي" به اين نتيجه رسيده است که در خيلي از موارد ،اولين عامل
تعيين کننده براي انتخاب افراد در جامعه دانشگاهي جنسيت است .اگر شرايط احراز ،مالک انتخابها باشد زنان نيز مي توانند به مشاغل

کليدي و مديريتي راه پيدا کنند .به طور کلي شرايط استفاده از زنان در مشاغل مديريتي فراهم نيست .قبول اين موضوع که بانوان در
مشاغل مديريت قرار بگيرند هم براي زنان مشکل است و هم براي آقايان .متأسفانه خود زنان هم گاهي با اين قضيه برخورد مناسبي

ندارند .يعني به جاي اينکه خودشان يکديگر را تشويق و حمايت کنند و پشتيبان هم باشند ،هميشه اين طور نيستند .آقايان هم به طور

کلي هميشه مديريت مردان را بر مديريت زنان ترجيح مي دهند

مصفا ( )8731در تحقيقي تحت عنوان "مشارکت سياسي زنان" گزارش نموده است که :زناني که تازه مادر شده اند ،خودشان عالقه

اي به مشارکت در زندگي اجتماعي و تصميم گيري هاي بيرون از خانه ندارند .زنان ترجيح مي دهند که ارتباطات سازماني کوتاه

مدت و نزديک به خانه و خانواده ي خود داشته باشند .و محافظه کاري زنان باعث مي شود تا آنها در بسياري مواقع وضع موجود را
ترجيح داده و در پي تغيير نباشند.

فاطمي صدر ( )0731در پايان نامه ي خود تحت عنوان "موانع ارتقاء در سطوح مديريتي در سطح دانشگاه هاي تهران" به نتايج زير

دست يافته است :عوامل اجتماعي در عدم ارتقاء زنان به پست هاي مديريتي موثرند اما به عنوان تنها متغير مطرح نمي باشند .عوامل
فرهنگي از عوامل اجتماعي نقش مهمتري در جلوگيري از ارتقاء زنان به پست هاي مديريتي دارند .وجود تفکر قالبي در خصوص

عدم شايستگي زنان در سطوح مديريتي نيز از عوامل مهم در جلوگيري از ارتقاء آنان به پست هاي مديريتي مي باشند .برداشت

نادرست از شرع و مذهب در عدم ارتقاء زنان به پست هاي مديريتي موثر است .نبودن الگوهاي مشارکتي مديريتي نقش مهمي در

عدم ارتقاء زنان به پست هاي مديريتي دارند .ريسک پذيري پايين زنان ،داشتن احساسات قوي زنانه (احساساتي بودن) ،تلفيق پذير

بودن و خياالتي بودن و مضطرب بودن زنان؛ ويژگي هايي هستند که در عدم به کارگيري زنان در پست هاي مديريتي از طرف

ديگران مورد توجه قرار مي گيرند.

بابايي زکليکي ( ) 385 1هم در پژوهشي به اين يافته ها رسيده که مشکالت مديران زن نگرش سنتي حاکم در جامعه ،عدم برخورداري
از مزايا و امکانات برابر و عدم پذيرش مديريت زنان بهوسيله زيردستان است و موانع ارتقا به طور عمده تعصب و نگرشهاي سنتي
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يباشد .به عبارت ديگر ،براساس تحليل عاملي انجام شده ،موانع اجتماعي -فرهنگي بيش از عوامل فردي و
تصميمگيرندگان م 

سازماني عنوان شده است.

صديقي ( )0731گزارش نموده است ،درصد مشارکت زنان در تصميم گيري هاي سازماني بسيار اندک است ،اين موارد در آسيا 1/6

درصد ،در آفريقا  ،%2/5و حدود  4درصد در آمريکاي التين و ناحيه ي کارائيب ،ذکر شده اند.

مستحسن و حقاني (  ) 1389هم در پژوهشي با عنوان رابطه بين کاربرد تصميم گيري گروهي با تعهد سازماني به اين يافته ها رسيده اند

که بين ميزان استفاده از الگوي تصميم گيري گروهي در زنان و مردان تفاوت معني داري وجود ندارد اما بين تصميم گيري گروهي
و ابعاد تعهد سازماني رابطه معني داري وجود دارد.

مجتبوي دموئي ( )5731در تحقيقي با عنوان "نگرش مديران در ارتقاء شغلي زنان به سطوح مديريت در آموزش عالي و دانشگاه هاي
مستقر در تهران" ،به نتايج زير دست يافته است :مهمترين عامل مانع ارتقاء شغلي زنان به پست هاي مديريتي ،عوامل فرهنگي و

اجتماعي اثرگذار بر نگرش مديران است .همبستگي مثبت و معني دار و بااليي بين نگرش منفي مديران و جنسيت زنان وجود داشته

است .به طور معني داري ،نگرش منفي مديران نسبت به مهارت هاي ادراکي و هوشي زنان با ممانعت از ارتقاء شغلي زنان ،رابطه نشان

داده است .رابطه ي معني داري بين نگرش مديران نسبت به مهارت هاي فني زنان و ممانعت از ارتقاء شغلي آنها وجود داشته است.

رابطه ي معني داري بين نگرش مديران نسبت به مهارت هاي انساني زنان و ممانعت از ارتقاء شغلي آنها وجود داشته است .و رابطه ي

معني داري بين نگرش مديران نسبت به تعهد و وفاداري به سازمان و ممانعت از ارتقاء شغلي آنها وجود داشته است.

رزمي (  ) 1369در تحقيقي با عنوان "بررسي اشتغال فارغ التحصيالن زن در رشته ي مديريت" به نتايج زير دست يافته است :بين اشتغال
فارغ التحصيالن زن در رشته ي مديريت و تخصص آنها هيچ رابطه اي وجود ندارد .و رابطه ي معني داري بين عدم پيشرفت زنان در
پست هاي مديريتي و شغلي با نگرش منفي مديران وجود دارد.

طاعتي (  ) 1356در پايان نامه ي خود جهت اخذ مدرک کارشناسي ارشد به "بررسي امکانات و محدوديت هاي مديريت زنان در
ايران" پرداخته است و گزارش نموده است آقايان داراي همسر شاغل با همسران خود همراهي بيشتري از ديگران نشان مي دهند اما
هنوز هم زنان را در موضع قدرت نمي پذيرند (به نقل از فاطمي صدر)0 38 1 ،

حيدري انارکي ( )3731طي مطالعات نسبتا" گسترده ي خود به اين نتيجه رسيده است که مديران موفق نيز مانند افراد جامعه داراي
نيازها ،استعدادها ،انگيزه ها ،رغبت و تمايالت ،نگرش ها ،نظام ارزشي ،دانش ،و ويژگي هاي شخصيتي متفاوت و متنوعي هستند.

طالبي و رنوسفادراني ( )4731در تحقيقي با عنوان "بررسي ويژگي هاي شخصيتي مديران موفق نواحي پنجگانه آموزش و پرورش
استان اصفهان" گزارش نموده است که :مديران موفق در خصوصيات

شانزده گانه ي شخصيتي خود بهنجارند .مديران زن و مرد

موفق ،از لحاظ خصوصيات شانزده گانه ي شخصيتي (به جز ادوار خوئي ،معاشرت ،خوشرويي ،ماليمت و مهرباني) تفاوت معني

داري با يکديگر ندارند .رابطه ي معني داري بين سن و خصوصيات شخصيتي وجود ندارد .بين سابقه ي خدمت و خصوصيات

شخصيتي فقط دو عامل پايداري هيجاني رابطه وجود دارد .رابطه ي معني داري بين سابقه ي مديريت و خصوصيات شخصيتي آنها
وجود ندارد .بين ناحيه ي خدمت و خصوصيات شخصيتي پايداري هيجاني ،پايداري خلقي ،سلطه جويي ،بي اعتمادي ،اضطراب

آميز ،بنيادگرايي و تنش عصبي ،رابطه ي معني داري وجود دارد .و بين ناحيه ي خدمت و عوامل موفقيت در تصميم گيري ،خالقيت
و صبر و شکيبايي در مديريت ،رابطه ي معني داري وجود ندارد.
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ويس ) 1983 ( 3در مطالعات خود در صنايع داروسازي الهور پاکستان ،به اين نتيجه رسيده است که صاحبان کارخانه ها تمايلي به
استخدام زنان نداشته اند و براي مشارکت آنها در تصميم گيري ،ديد کامال" منفي داشتند ( به نقل از کار.)3731 ،

پروين )6991( 4نتايج تحقيقات خود را در کتاب خود اينگونه بيان مي کند که تفاوت بيولوژيکي موجود بين زن و مرد را نمي توان به

رفتارهايي چون احساس ضعف ،وابستگي ،مطيع بودن و فداکاري زنان نسبت داد .اين عقيده بر اثر قدرت نيروهاي اجتماعي شکل
گرفته است.

مينينگ و هداک )4991( 5در کتاب خود نتيجه ي تحقيقاتش را اينگونه بيان مي کند که بزرگترين مشکالت زنان شاغل عدم ايجاد

توازن بين شغل و زندگي خصوصي است .زيرا نامتعادل بودن خانواده و شغل بهترين رهبران را نيز به خطر مي اندازد .براي رفع اين

معظل ،قدرت فردي شخص که مستلزم اعتماد به نفس است ،مي تواند جريان آرامي بين دو مورد فوق بوجود آورد (مينينگ و
هداک ،4991 ،ترجمه ي خليلي شوريني.)6731 ،

آستل آرا ) 2005 ( 6درباره مشارکت زنان و مردان اروپايي در تصميم گيري به اين نتيجه دست يافته است که هنوز راه طوالني براي

رفتن به سمت تعادل جهت حضور زنان در پست هاي تصميم گيري وجود دارد و حتي در کشور هاي اسکانديناوي (که برخوردار از

مقررات حمايت از حضور زنان در تمام سطوح مي باشند ) زنان با موانعي در مورد پذيرش در شبکه هاي غير رسمي مواجه مي شوند.

هرستون ) 1983 ( 7در تحقيق خود ذکر نموده است فرزندان مادران شاغل ،درباره فعاليت هاي زن و مرد نگرش قالبي کمتري نشان مي

دهند (به نقل از طالقاني.)0 38 1 ،

شجاعي )0102( 8در تحقيقات خود به اين نتيجه رسيده که در توسعه و پيشرفت کشور به زنان به عنوان يک نيروي انساني توجه کافي
نشده ،و مشارکت آنها در جهات مختلف ،از جمله حضور در تصميم گيري هاي عمده جامعه نقش ناچيز و حاشيه اي داشته است.

هافمن )6991( 9در تحقيق خود ذکر مي کند که فرزندان مادران شاغل کمتر شاهد نقش هاي سنتي مادر بوده ،نگرش آن ها بيشتر به
همسرشان غير سنتي است و به آن ها اجازه اشتغال و دخالت در تصميم گيري هاي بيشتري را مي دهند (به نقل از طالقاني.)0 38 1 ،

بدون شک هيچ جامعه اي وجود ندارد که بتواند توسعه يابد در حاليکه نيمي از اعضاي جمعيت آن به عنوان شهروندان درجه دو در

نظر گرفته شوند و نياز به آنها در توسعه ناديده انگاشته شود .به عبارت ديگر توسعه پايدار و سريع در يک کشور زماني اتفاق مي رفته

که زنان و مردان ،بدون در نظر گرفتن جنسيت خود دوش به دوش هم در تصميم گيري ها شرکت کنند(مالوردي) 2005 ،10

نتايج پژوهش (مؤيد طلوع  )0 38 1نشان ميدهد که از ديدگاه زنان و مردان ،بطور کلي مهمترين موانع مشارکت زنان درعرصههاي
تصميمگيري و مديريتي شامل موارد زير ميباشد:

تگذاري و برنامهريزي در سطح کالن.
• حاکميت و غالب بودن تفکر مردانه در انتخاب مديران و برنامهريزان و سياس 
تگذاري و برنامهريزي در سطح کالن.
• عدم باور جامعه به توانايي زنان در اداره امور در صحنههاي مديريتي ،سياس 
• نبود امکان استفاده از فرصتهاي شغلي برابر در مقايسه با مردان در تصدي پستها و مشاغل رده باالي سازماني.
شهاي مختلف زنان.
تگذاري و برنامهريزي و نبود انعطاف آن با نق 
• ساختار مردانه عرصههاي مديريتي و سياس 
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• حاکميت تفکر سنتي مرد ساالري در جامعه.

تگذاري بر زنان.
• فقدان الگوهاي مناسب در عرصههاي مديريتي و سياس 

• ضروري نديدن استفاده از زنان در مشاغل باالي مديريتي.

اين نتايج گواه بر وجود تعصب در مقابل زنان در سازمانها است .بنابراين در الگوهاي رفتاري يکسان زنان و مردان نبايد مسأله

جنسيت مطرح شود.

يافته هاي تحقيق کاوثر و طالئيس ) 1102( 11به وضوح به اين واقعيت اشاره دارد که زنان عرب عليرغم سطح تحصيالت باالترشان در
مقايسه با مردان ،در پستهاي مديريتي رده پايين تري منصوب مي شوند .و با وجود اينکه نيمي از نيروي کار را تشکيل مي دهند نه تنها
در پستهاي مديريتي ترفيع نمي يابند بلکه در مقايسه با همکاران مرد خود حقوق کمتري هم دريافت مي کنند.

کارل ريوسا ،4991( 12ترجمه ي وحيد خادم) ذکر مي کند ضمن تحقيقاتش به اين نتايج دست يافته است که:

مديران زن در بخش دولتي مجبورند بيشتر از مردان کار کرده ،وظيفه ي خود را بي هيچ عيب و نقصي انجام دهند ،چرا که

کوچکترين خطا براي آنها فاجعه است .زنان مدير معتقدند در جلسات ناديده گرفته مي شوند و به تصميمات و پيشنهادهاي آنها

اهميت داده نمي شود .زنان مدير کمتر از مردان خطر مي کنند .زنان مدير نظارتي دقيق تر از مردان اعمال مي نمايند و دقت بيشتري به

خرج مي دهند .و بسياري از زنان مدير مجبورند جهت حفظ موقعيت خود ،ناگريز از پشتيباني حاميان مرد استفاده نمايند.

کاول و ساهاني ) 2009 ( 13در پژوهشي با عنوان "مطالعه بر روي مشارکت زنان در شوراهاي روستاي هند" به اين نتيجه رسيده اند که

بسياري از زنان منتخب در شوراي روستا شاکي از اين اند که پيشنهادات آنها به طور جدي در نظر گرفته نمي شود و در تصميم گيري
ها با آنها مشورت نمي شود .برخي از آنها احساس مي کنند بخاطر زن بودن نظر اتشان ناديده گرفته مي شود و پاره اي مواقع براي

تصويب تصميمات بوسيله شوهرانشان تحت فشار قرار مي گيرند.

مسئله اصلي در پژوهش حاضر يافتن جواب اين سئوال است که جايگاه زنان در تصميم گيري مشارکتي چگونه است؟ از آنجايي که
تصميم گيري داراي ابعاد و سطوح گوناگوني است اين مسئله نيز ابعاد گوناگوني به خود مي گيرد .در نتيجه پژوهش حاضر درصدد

بررسي اين سئواالت است که کداميک از نگرشهاي مديران نسبت به زنان باعث مي گردد تا از دخالت دادن آنها در تصميم گيري ها

سر باز بزنند .و اينکه مديران مرد و مديران زن از نظر نگرش نسبت به مشارکت زنان تفاوتي دارند؟ آيا متغير هايي مانند سن ،سابقه

خدمت ،سابقه مديريت ،سابقه کار با زنان ،شاغل بودن مادر يا همسر مديران و محل خدمت آنها (مديران) در سازمان هاي دولتي
اصفهان؛ چگونه رابطه اي را با نگرشهاي آنها نسبت به جايگاه زنان در تصميم گيري ها نشان مي دهند؟

با توجه به سئواالت باال مي توان گفت به طور کلي هدف اين پژوهش ،بررسي جايگاه زنان در تصميم گيري مشارکتي و چگونگي

رابطه متغييرهاي جمعيت شناختي با ديدگاه مديران در باره ي جايگاه زنان در

تصميم گيريهاي مشارکتي مي باشد.

از طرف ديگر زنان جامعه ي ايران نسبت به وضعيت خود آگاهند و به ايفاي نقشي مثبت در جامعه عالقه مند هستند و ميزان مشارکت

آنها در تصميم گيري ها متاثر از مجموعه اي از عوامل خاص فرهنگي ،اجتماعي ،اقتصادي ،سياسي و  ...مي باشد .براي دستيابي به
توسعه در کشور ،به استفاده از تمام منابع انساني نياز است و زنان به عنوان نيمي از جامعه ،سهم عظيمي را به خود اختصاص مي دهند و

بدون مشارکت آنها ،فرايند توسعه در کشور مختل مي گردد ( مصفا ،)8731 ،بنابراين جهت افزايش ميزان مشارکت آنها در تصميم
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گيري ها و استفاده از توانايي هاي بالقوه ي آنها بايد به يافتن راهکارهايي جهت از ميان بردن موانع موجود در اين روند پرداخت.

عوامل مختلفي در اين زمينه نقش دارند که با شناختن آنها مي توان چنين راهکارهايي را ارائه نمود .با حذف چنين موانعي مسئولين

کشور قادر خواهند بود با استفاده از توان عظيم زنان جامعه ارتقاء و پيشرفت کشور را تسريع بخشند .يافته هاي اين تحقيق خواهد

توانست اطالعاتي علمي پيرامون چگونگي جايگاه زنان در تصميم گيري مشارکتي ارائه دهد که با استفاده از آنها ضمن داشتن يک

ديد روشن علمي ،راهکارهاي مفيدي را براي بهبود وضعيت موجود ارائه دهد.

روش پژوهش

اين تحقيق از نوع تحقيقات توصيفي است .جامعه آماري در اين تحقيق شامل کليه مديران زن و مرد سازمانهاي دولتي استان اصفهان

بود .تعداد کل مديران حدود  1162نفر بودند که از اين تعداد بر اساس فرمول نمونه گيري و توجه به روش هاي آماري که مورد

استفاده قرار گرفت ،تعداد  021نفر از مديران انتخاب شدند .ابتدا ليست کليه مديران تهيه شده و سپس به طور تصادفي ساده تعداد

 021نفر از مديران انتخاب شدند .از اين تعداد که بر اساس فرمول نمونه گيري محاسبه شدند ،تعداد  98نفر مرد و  22نفر از مديران زن
بودند ،که ديدگاه آنها نسبت به ويژگيهاي مورد نظر مورد سنجش قرار گرفت .جهت سنجش ديدگاه مديران از پرسشنامه محقق

ساخته به نام "مقياس سنجش جايگاه زنان در تصميم گيري مشارکتي " استفاده شد که روايي آن را صاحبنظران تاييد نمودند و پايايي
آن با استفاده از اجراي آزمايشي و محاسبه آلفاي کرونباخ معادل  0/ 95محاسبه شد.

ابزار اين پژوهش شامل پرسشنامه هاي "سنجش جايگاه زنان در تصميم گيري مشارکتي در سازمان هاي دولتي " و " دموگرافيک "
بود که بوسيله آنها اطالعات مورد نياز جمع آوري گرديد.

الف) پرسشنامه سنجش جايگاه زنان در تصميم گيري مشارکتي :اين پرسش نامه شامل  31پرسش است و پنج زير مقياس ديدگاه

مديران را مورد سنجش قرار مي دهد .براي هر زير مقياس ضريب پايايي جداگانه محاسبه و در جدول  1ارائه شده است.
جدول :1ضريب پايايي و نمرات مربوط به زير مقياس هاي پرسشنامه سنجش جايگاه زنان در تصميم گيري مشارکتي
ضريب پايايي

سواالت مربوطه

زير مقياس ديدگاه مديران نسبت به:

0/ 83

1، 2، 9، 12 ، 51، 25 ، 30 ، 31

احساسات و عواطف زنانه در زنان

0/ 69

3، 4، 7، 17 ، 26 ، 29

صبور بودن و دقت باالي زنان

0/ 77

5، 01، 11 ، 13 ، 19

ميزان اضطراب و دلهره ي زنان

0/ 87

6، 41، 81، 22، 24 ، 28

ميزان خطر کردن زنان

8، 16 ، 20 ، 21 ، 23 ، 27

ديدگاه عمومي مربوط به زنان

0/ 95

کليه سواالت(  31سوال)

کل مقياس

ب) پرسشنامه دموگرافيک تحقيق :جهت بررسي رابطه ي بين برخي از متغيير هايي که احتماال" با جايگاه زنان در تصميم گيري

مشارکتي ارتباط دارند ،به وسيله محقق پرسشنامه اي تهيه گرديد .اين پرسشنامه شامل سئواالتي پيرامون سن ،سابقه مديريت ،سابقه

فعاليت و همکاري با مديران و کارشناسان زن ،شاغل بودن يا نبودن همسر مدير و شاغل بودن يا نبودن مادر مدير مديران بود .اين
پرسشنامه در يک برگ تهيه شد وسپس با توافق و رضايت مسئوالن به همراه پرسشنامه هاي تحقيق به مديران داده شد تا آن را کامل

کنن د .

جهت مقايسه ميانگين نمرات مربوط به ديدگاه مديران در مورد " وجود عواطف و احساسات زنانه در زنان ،ميزان اضطراب و دلهره
زنان و ميزان خطر کردن زنان " و جايگاه آنان در تصميم گيري مشارکتي با يک ميانگين ثابت ( )μ=2از آزمون ( tبا يک نمونه)

استفاده شد ،همچنين جهت بررسي رابطه بين سن ،سابقه ي خدمت ،سابقه ي مديريت و سابقه ي کار آنها با مديران و کارشناسان زن
با ديدگاه آنان درباره ي جايگاه زنان در تصميم گيري مشارکتي ،از تحليل رگرسيون استفاده به عمل آمد .همچنين رابطه متغيير هاي
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فوق از طريق تحليل همبستگي ،استفاده از نمرات خام و استاندارد نيز انجام شد که نتايج حاصل از تحليل ضريب همبستگي با نمرات
استاندارد ،شبيه نتايج تحليل رگرسيون بود.

جهت بررسي چگونگي تفاوت بين ميانگين نمرات جايگاه زنان در تصميم گيري مشارکتي در مديران مرد يا زن ،مديران داراي همسر
شاغل و مديران داراي مادر شاغل يا مادر غير شاغل ،تحليل  tبا دو نمونه مستقل به کاربرده شده است .در آخر آزمون هاي نمره
گذاري شده با استفاده از نرم افزار  SPSS-9تجزيه وتحليل هاي آماري گرديدند.

يافته هاي پژوهش

نتايج آزمون ( tبا يک گروه) درباره ي مقايسه ي ميانگين نمرات ديدگاه مديران نسبت به احساسات و عواطف زنانه ،ميزان صبر و
دقت ،ميزان خطر کردن ،ميزان اضطراب و دلهره و جايگاه آنان در تصميم گيري مشارکتي در جدول شماره ي  2ارائه شده اند:

جدول  :2نتايج تحليل ( tبا يک گروه) مقايسه ي نمرات ديدگاه مديران نسبت به احساسات و عواطف زنانه ،ميزان صبر و دقت ،ميزان خطر کردن و
ميزان اضطراب و دلهره ،با جايگاه آنان در تصميم گيري مشارکتي
خطاي استاندارد

ميانگين

ديدگاه مدير نسبت به

معني داري

ضريب t

** 0/ 00

6/66

درجه آزادي

0/66

2/4

احساسات و عواطف زنانه

0/ 08

-1/ 76

119

-9

0/ 59

1/9

ميزان صبر و دقت زنان

0/ 25

-1/ 13

119

-7

** 0/ 04

-2/ 04

119

119

تفاوت ميانگينها
0/ 40

-0/ 13

0/ 69

1/ 92

ميزان خطر کردن زنان

0/ 74

1/ 86

ميزان دلهره و اضطراب زنان

(ميانگين مورد مقايسه)μ =2 :

(** معني داري)P ≤ 0/01 ،
(* معني داري)P ≤ 0/ 05 ،

چنانچه در جدول  2مالحظه مي شود ،ميانگين نمرات ديدگاه مديران نسبت به ميزان احساسات و عواطف زنانه ( )2/40و جايگاه زنان
در تصميم گيري مشارکتي به طور معني داري بيشتر از ميانگين فرضي

( 14 )μ =2است .ولي ميانگين نمرات ديدگاه مديران

نسبت به صبر و دقت زنان (  ،)1/ 90و ميزان خطر کردن زنان (  )1/ 92و جايگاه زنان در تصميم گيري مشارکتي ،هيچگونه تفاوت معني

داري را با ميانگين فرضي ( )μ =2نشان نمي دهد p = 0/ 08 ( .و ) p = 0/ 25

يافته هاي جدول فوق همچنين حاکي از آن هستند که ميانگين نمرات ديدگاه مديران نسبت به ميزان اضطراب و دلهره ي زنان ( )1/ 86
و جايگاه زنان در تصميم گيري مشارکتي ،به طور معني داري کمتر از ميانگين فرضي مي باشد ) .(P=0/04از آنجا که نحوه ي نمره

گذاري پرسشنامه ها به گونه اي بوده است که هرچه نگرش مدير نسبت به جايگاه زنان در تصميم گيري مشارکتي منفي تر باشد،

امتياز کمتري از پرسشنامه مي گيرد ،يافته هاي فوق اين گونه تفسير مي گردند که به طور معني داري ديدگاه مديران نسبت به

احساسات و عواطف زنانه و جايگاه زنان در تصميم گيري مشارکتي ،مثبت است و نسبت به ميزان دلهره ي زنان و جايگاه زنان در

تصميم گيري مشارکتي ،منفي است.

اما ديدگاه آنها در مورد ميزان خطر کردن و ميزان صبر و دقت زنان در حد متوسط (نه مثبت و نه منفي) مي باشد که اين ميانگين

معادل با ميانگين جواب هاي "بي نظرم" در پرسشنامه ي تحقيق مي باشد .يعني ( .)μ =2در اينجا به بررسي سئواالت تحقيق پرداخته
شده است.

14
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سئوال اول تحقيق :آيا ديدگاه مديران سازمانهاي دولتي استان اصفهان نسبت به وجود احساس و عواطف زنانه و جايگاه زنان در
تصميم گيري مشارکتي چگونه است؟

يافته هاي ارائه شده در جدول  2حاکي از آن مي باشد که ميانگين نمرات ديدگاه مديران سازمان هاي دولتي استان اصفهان نسبت به

احساسات و عواطف زنانه و جايگاه زنان در تصميم گيري مشارکتي به طور معني داري بيشتر از ميانگين مورد انتظار ( )μ =2بود .يعني

ديدگاه مديران مذکور در اين زمينه به طور معني داري مثبت تر از حد ميانگين بود ).(P=0/000

سئوال دوم تحقيق :آيا ديدگاه مديران سازمان هاي دولتي استان اصفهان نسبت به ميزان صبور بودن و دقت باالي زنان و جايگاه زنان
در تصميم گيري مشارکتي چگونه است؟

يافته هاي ارائه شده در جدول  2حاکي از آن مي باشد که ميانگين نمرات ديدگاه مديران سازمان هاي دولتي استان اصفهان درباره ي

ميزان صبر و دقت زنان و جايگاه زنان در تصميم گيري مشارکتي در حد ميانگين مورد انتظار ( )μ =2بود ).(P>0/005

سوال سوم تحقيق :آيا ديدگاه مديران سازمان هاي دولتي استان اصفهان نسبت به ميزان خطر کردن زنان و جايگاه زنان در تصميم
گيري مشارکتي چگونه است؟

يافته هاي موجود در جدول 2بيانگر آن مي باشد که ميانگين نمرات ديدگاه مديران سازمان هاي دولتي استان اصفهان درباره ي ميزان

خطر کردن زنان و جايگاه زنان در تصميم گيري مشارکتي در حد ميانگين مورد انتظار ( )μ =2بود.(P=0/25) .

سئوال چهارم تحقيق :آيا ديدگاه مديران سازمان هاي دولتي استان اصفهان نسبت به ميزان اضطراب و دلهره ي زنان و جايگاه زنان در
تصميم گيري مشارکتي چگونه است؟

با رجوع به جدول  2مالحظه مي گردد که ميانگين نمرات ديدگاه مديران سازمان هاي دولتي استان اصفهان نسبت به ميزان اضطراب و

دلهره ي زنان و جايگاه زنان در تصميم گيري مشارکتي به طور معني داري کمتر از ميانگين مورد انتظار ( )μ =2بود .يعني ديدگاه

مديران مذکور در اين زمينه به طور معني داري منفي تر از حد انتظار بود ).(P=0/04

سئوال پنجم تحقيق :آيا رابطه ي بين سن مديران سازمان هاي دولتي استان اصفهان و ديدگاه آنها نسبت به جايگاه زنان در تصميم
گيري مشارکتي چگونه مي باشد؟

نتايج مربوط به تحليل رگرسيون رابطه ي بين متغيرهاي پيوسته ي سن ،و سابقه ي کار با مديران و کارشناسان زن در مديران سازمان
هاي دولتي استان اصفهان در جدول  3ارائه شده است.

جدول  :3نتايج رگرسيون رابطه ي بين متغيرهاي پيوسته ي سن و سابقه ي کار با زنان مدير و کارشناسان زن در مديران سازمان هاي دولتي استان
اصفهان با ديدگاه آنها نسبت به جايگاه زنان در تصميم گيري مشارکتي
خطاي استاندارد

ضريب رگرسيون

0/ 62

0/ 49

0/ 101

0/ 17 0

معني داري

ضريب t

ضريب بتا

8/454 E-03

0/ 23

1/ 19

0/ 107

0/ 009

1/072 E-02

متغيرها
سن
سابقه کار با مديران و
کارشناسان زن

نتايج جدول  3حاکي از آن است که رابطه ي معني داري بين سن مديران سازمان هاي دولتي استان اصفهان با ديدگاه آنها نسبت به

جايگاه زنان در تصميم گيري مشارکتي وجود نداشت.(P=0/62) .

سئوال ششم تحقيق :آيا رابطه اي بين ميزان سابقه فعاليت و همکاري با مديران و کارشناسان زن در سازمانهاي دولتي استان اصفهان با
ديدگاه آنها نسبت به جايگاه زنان در تصميم گيري مشارکتي ،وجود دارد؟
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نتايج و يافته هاي ارائه شده در جدول  3حاکي از آن مي باشد که هيچگونه رابطه معني داري بين سابقه ي کار با مديران و کارشناسان
زن سازمانهاي دولتي استان اصفهان با ديدگاه آنها نسبت به جايگاه زنان در تصميم گيري مشارکتي وجود ندارد ( .)P>0/05ضريب
بتا در اين رابطه معادل  0/ 107بوده ولي رابطه معني دار نبوده است.

سئوال هفتم تحقيق :آيا تفاوت معني داري بين ديدگاه مديران سازمانهاي دولتي استان اصفهان که داراي همسران شاغل و همسران غير
شاغل مي باشند ،با ديدگاه آنها نسبت به جايگاه زنان در تصميم گيري مشارکتي وجود دارد؟

جدول  :4نتايج تحليل  tمقايسه بين ميانگين نمرات مربوط به ديدگاه مديران داراي همسران شاغل و مديران داراي همسران غير شاغل در مورد
جايگاه زنان در تصميم گيري مشارکتي

معني داري
0/ 12

ضريب t

تفاوت ميانگينها

1/ 53

خطاي استاندارد
0/6

0/ 16

0/ 53

ميانگين

اشتغال همسر

تعداد

2/ 28

75

همسر شاغل

2/ 11

45

همسر غير شاغل

از يافته ها جدول  4استنباط مي شود که تفاوت معني داري بين ديدگاه مديران داراي همسر شاغل و مديران داراي همسر غير شاغل
نسبت به جايگاه زنان در تصميم گيري مشارکتي وجود ندارد ( .) P= 0/ 12

سئوال هشتم تحقيق :آيا تفاوت معني داري بين ديدگاه مديران سازمانهاي دولتي استان اصفهان که داري مادران شاغل يا غير شاغل
بوده ( يا هستند) ،با ديدگاه آنها نسبت به جايگاه زنان در تصميم گيري مشارکتي وجود دارد؟

جدول :5نتايج تحليل  tمقايسه بين ديدگاه مديران داراي مادران شاغل و غير شاغل در مورد جايگاه زنان در تصميم گيري مشارکتي
معني داري
** 0/ 006

ضريب t
2/ 75

تفاوت ميانگينها
0/14

خطاي استاندارد

ميانگين

تعداد

اشتغال مادر

0/ 55

2/ 57

17

مادرشاغل

0/ 56

2/ 16

103

مادر غير شاغل

(** معني داري ) p≥0/10

نتايج جدول 5حاکي از آن است که ديدگاه مديران داراي مادران شاغل به طور معني داري مثبت تر از ديدگاه مديران داراي مادران
غير شاغل نسبت به جايگاه زنان در تصميم گيري مشارکتي مي باشد ( .) p=0/006

سئوال نهم تحقيق :آيا تفاوت معني داري بين ديدگاه مديران زن و مرد سازمانهاي دولتي استان اصفهان درباره جايگاه زنان در تصميم
گيري مشارکتي وجود دارد؟

جدول :6نتايج تحليل  tمقايسه بين ميانگين نمرات مربوط به ديدگاه مديران مرد و زن نسبت به جايگاه زنان در تصميم گيري مشارکتي
معني داري
* 0/ 03

ضريب t
-2/ 19

تفاوت ميانگينها
-0/ 29

خطاي استاندارد

ميانگين

تعداد

جنسيت

0/ 55

2/ 16

98

مرد

0/ 64

2/ 46

22

زن

(* معني داري ) p≥ 0/ 05

نتايج ارائه شده در جدول  6بيانگر آن مي باشد که ميانگين نمرات مربوط به ديدگاه مديران زن به طور معني داري بيشتر از ميانگين

نمرات ديدگاه مديران مرد نسبت به جايگاه زنان در تصميم گيري مشارکتي مي باشد (  .) p = 0/ 03اين يافته بدان معني است که

مديران زن نسبت به جايگاه زنان در تصميم گيري مشارکتي ديدگاهي مثبت تر ( به طور معني دار) نسبت به مديران مرد دارند.
بحث و نتيجه گيري

پژوهش حاضر با هدف بررسي جايگاه زنان در تصميم گيري مشارکتي در سازمانهاي دولتي استان اصفهان انجام گرفت .در راستاي
تحقق اهداف مذکور ،از بين مديران سازمانهاي دولتي استان اصفهان تعداد  021نفر به طور تصادفي ساده انتخاب شدند و به وسيله

پرسشنامه محقق ساخته و پرسشنامه دموگرافيک مورد بررسي قرار گرفتند .پس از استنتاج و تجزيه و تحليل داده هاي حاصله مشخص

گرديد که:
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 )1ديدگاه مديران نسبت به وجود احساسات و عواطف زنان و جايگاه زنان در تصميم گيري مشارکتي به طور معني داري مثبت تر از
ميانگين مورد انتظار ) (μ=2بوده است .اين يافته با نتايج تحقيق پروين ( )6991همخوان است ولي با نتايج تحقيقات مينينگ و هداک
( ،)4991فاطمي صدر ( ،)0731مجتبوي دموئي ( )5731و رزمي (  ) 1369ناهمخوان است .پس با توجه به يافته ها مي توان نتيجه گرفت

که احساسات و عواطف زنان مي تواند بر تصميمات مشارکتي اثر داشته باشد باالخص استان اصفهان و خصوصا" شهر اصفهان طي

سالهاي اخير شاهد تغيرات وسيع و گسترده در کليه امور فرهنگي ،سياسي ،اقتصادي و ....بوده است به طوريکه حضور فعال تر زنان به
طور کامال" مشخصي قابل مشاهده است.

 )2ديدگاه مديران نسبت به صبر و دقت زنان و جايگاه زنان در تصميم گيري مشارکتي در حد ميانگين مورد انتظار بود .اين يافته ها با

نتايج ويس (  ،) 1983کارل ريوسا ( ،4991ترجمه خادم) و مجتبوي دموئي ( ،)5731همخوان نمي باشد .اما با نتايج وزيري
نسب(  ،) 1392بهرام زاده( ) 384 1همخوان بوده است لذا مي توان نتيجه گرفت که از نظر صبر و دقت مي توان به زنان اطمينان کرد و

در الگوي تصميم گيري مشارکتي جهت جمع آوري اطالعات که نياز به دقت و صبر دارد و براي تصميمات بهتر اهميت زيادي دارد

از زنان استفاده کرد.

 )3ديدگاه مديران در زمينه خطر کردن زنان و جايگاه زنان در تصميم گيري مشارکتي در حد ميانگين مورد انتظار بوده است .اين

يافته با نتايج تحقيقات ويس (  1983به نقل از کار ،)3731 ،مصفا ( ،)8731فاطمي صدر ( )0731و رزمي (  ) 1369همخواني ندارد .اما با

تحقيقات حيدري انارکي( ،)3731زاهدي( ،)2731وزيري نسب(  ) 1391همخوان است البته زاهدي مطرح ميکند که خود زنان هم

نسبت به اين موضوع برخورد مناسبي ندارند اما در کل خطر کردن يکي از ويژگيهاي مردانه است که منجر به آن شده که مردان را در
تصميم گيري بيشتر استفاده کنند .البته بايستي اذعان کرد ويژگي هايي مانند محافظه کاري و کم خطر کردن زنان مربوط به ويژگي

هاي بيولوژيکي زنان نيست و با وجود شرايط مطلوب جهت اظهار وجود که در اصفهان خوب است زنان خواهند توانست عکس آنها

را ثابت کنند.

 )4ديدگاه مديران نسبت به ميزان اضطراب و دلهره زنان و جايگاه زنان در تصميم گيري مشارکتي به طور معني داري منفي بوده
است .اين يافته با نتايج ويس (  1983به نقل از کار ،)3731 ،مجتبوي دموئي ( ،)5731رزمي ( ،) 365 1طالبي ورنوسفاوراني ()4731
همخوان است ولي با نتايج تحقيقات پروين ( ،)6991مالوردي(  ،) 2005کاول (  ) 2009و رسولي ( )7731همخوان نمي باشد .در نتيجه

اين موضوع بيان مي کند که چون در تصميم گيري داشتن دلهره و اضطراب منجر به ضعف در تصميم گيري مي شود لذا زنان نسبت
به مردان دلهره ي بيشتري داشته بنابراين در تصميم گيري مشارکتي کمتر از آنها استفاده مي شود .البته تحقيقات نشان داده است که

اضطراب تا حد متوسط عملکرد را افزايش مي دهد ولي در سطح بسيار باال برعکس عملکرد را کاهش مي دهد .به نظر مي رسد

نگرش منفي مديران در اين زمينه تقريبا" منطقي باشد هر چند عملکرد آينده زنان مي تواند بر اين مورد اثر گذار باشد.

 )5رابطه ي معني داري بين سن مديران ادارات دولتي استان اصفهان و ديدگاه آنها نسبت به جايگاه زنان در تصميم گيري مشارکتي

يافت نشد .اين يافته با نتايج تحقيق طالبي ورنوسفاوراني ( )4731همخوان بوده اما با بابائي زکليکي ( ،) 385 1اميدي پور (،)8731

زاهدي ( ،)2731کاوثر و طالئيس ( )1102همخوان نبوده است .اين موضوع به دليل تغييرات فرهنگي و اجتماعي است که هم مديران
در هر سني که بوده اند تقريبا" به يک اندازه تحت تاثير قرار داده است و ديدگاههاي تقريبا" مشابهي را در آنها ايجاد نموده است.
مي باشد.
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 )6رابطه ي معني داري بين سابقه خدمت مديران با ديدگاه آنها نسبت به جايگاه زنان در تصميم گيري مشارکتي يافت نگرديد .اين

يافته با تحقيق طالبي ورنوسفادراني ( )4731همخوان است .اين موضوع بيان مي کند که مديران اکثرا" در سالهاي خدمت در جريان
تجربيات مشابه بوده اند.

 )7رابطه بين سابقه مديريت مديران سازمان هاي دولتي استان اصفهان با ديدگاه آنها نسبت به جايگاه زنان در تصميم گيري مشارکتي

معني دار نمي باشد .اين يافته با نتايج تحقيق طالبي ورنوسفادراني ( )4731همخوان است .و اين بدليل آن است که مديران نگرش هاي
مشابه نسبت به مشارکت دادن زنان در تصميم گيري دارند.

 )8رابطه ي معني داري بين سابقه فعاليت با مديران و کارشناسان زن در مديران دولتي استان اصفهان با ديدگاه آنها نسبت به جايگاه
زنان در تصميم گيري مشارکتي يافت نشد .که اين خود ارتباط يا تعامل با نگرش ها و باور هاي فرهنگي و اجتماعي دارد.

)9تفاوت معني داري در ديدگاه مديران داراي همسر غيرشاغل نسبت به جايگاه زنان در تصميم گيري مشارکتي وجود نداشت .انتظار
مي رفت مديران داراي نگرش مثبت تر با زنان شاغل ازدواج کرده باشند يا اينکه داشتن زن شاغل ديدگاه آنها را نسبت به جايگاه

زنان در تصميم گيري مشارکتي مثبت تر کرده باشد ،اما چنين چيزي يافت نشد .اين يافته با نتايج تحقيقات طاعتي ( ) 365 1همخوان
ولي با نتايج تحقيقات هافمن ( )6991و طالقاني ( )0 38 1ناهمخوان بود .مديران هر چند زن شاغل دارند ولي هنوز از نظر ديدگاه نسبت

به مشارکت دادن زنان در تصميم گيري هاي سازماني مشابه به مديران داراي همسر غير شاغل اند و اين احتماال" به آن دليل است که

ديدگاه مديران قبال" شکل گرفته و يا اينکه ديدگاه آنان با مشاهده شايستگي ناکافي زنانشان مانند ديگران باقي مانده است.

 )10مديران داراي مادران شاغل ،ديدگاهي مثبت تر (معني دار) از مديران داراي مادران غيرشاغل در مورد جايگاه زنان در تصميم

گيري مشارکتي داشتند .يافته فوق همخوان با يافته هاي هرستون (  ،) 1983هافمن ( )6991و طالقاني ( )0 38 1مي باشد .اما با تحقيق

مويد ( )0 38 1همخوان نيست لذا شاغل بودن مادران مديران نقش بسيار مهمي در مشارکت دادن زنان در تصميم گيري دارد.

 )11ديدگاه مديران زن نسبت به جايگاه زنان در تصميم گيري مشارکتي به طور معني داري مثبت تر از مديران مرد در سازمان هاي
دولتي استان اصفهان است.

از يافته هاي پژوهش حاضر اين گونه مستفاد مي شود که علل فرهنگي ،اجتماعي ،وجود تفکرات قالب در رابطه با عدم شايستگي

زنان ،برداشت نادرست از مذهب ،نگرشهاي منفي به مهارتهاي فني و ادرکي زنان ،عدم توانايي زنان در ايجاد توازن بين شغل و

زندگي خصوصي ،اهميت زنان در توليد مثل و عدم توجه به ساير جنبه هاي زندگي آنها ،ترس از ايجاد ارتباط زياد بين زنان و مردان
در محيط کار ،داشتن بهانه براي پرداخت حقوق کمتر ،ديدگاه منفي مديران نسبت به جايگاه زنان در تصميم گيري به علت ويژگي

هاي خاص آنها يا ترجيح دادن خود زنان مبني بر عدم شرکت در امور اجتماعي و  ...از جمله عللي هستند که باعث گرديده اند

وضعيت اشتغال و جايگاه زنان در تصميم گيري مشارکتي به گونه اي نا متناسب با تعداد درصد و توانايي هاي زنان باشد .در اين
تحقيق به بررسي نگرش مديران نسبت به جايگاه زنان در تصميم گيري مشارکتي پرداخته شده است .بر خالف انتظار مشاهده شد در

استان اصفهان مديران ادارات و سازمانهاي دولتي ديدگاهي مثبت به جايگاه زنان در تصميم گيري دارند و فقط در مورد برخي از
ويژگي ها نظري منفي دارند .اما چرا با وجود اين نگرش مثبت هنوز هم تناسب مورد نظر بين زنان و مشارکت و اشتغال آنها ايجاد

نشده است؟ اين مسئله مي تواند به علل ديگري مرتبط باشد که جاي تحقيق و تفحص دارند .همچنين انتظار مي رود با توجه به يافته
هاي اين تحقيق به مرور زمان با افزايش تعداد درصد زنان تحصيل کرده و متخصص باز هم بر ميزان اشتغال زنان و به تبع آن جايگاه

آنان در تصميم گيري مشارکتي افزوده شود و با افزايش تعداد زنان شاغل ،ديدگاههاي قالبي سنتي نسبت به آنها چه در فرزندانشان و

چه در ديگر مردم کاهش يابد و در سالهاي آينده سير افزايش تصاعدي در جايگاه زنان به وضوح ديده شود .لذا با توجه به نتايج

بررسي جايگاه زنان در تصميم گيري مشارکتي ...
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تحقيق ،به مسئوالن پيشنهاد مي گردد با در نظر گرفتن اينکه ديدگاه مديران نسبت به جايگاه زنان در تصميم گيري تا حدودي مثبت

است ،به شناسايي عوامل ديگري که در اين زمينه دخالت دارند ،مبادرت نمايند و جهت انتخاب مديران به مدارک تحصيلي آنها

توجه بيشتري نمايند چون مديران با مدرک تحصيلي باالتر ديدگاه مثبت تري نسبت به جايگاه زنان در تصميم گيري دارند.
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