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بررسی موانع مشارکت زنان در سطوح مدیریتی سازمان آموزش و پرورش

شهره محمودیان * :دانشجوي دکتري علوم تربیتی ،دپارتمان علوم انسانی ،آکادمی ملی علوم تاجیکستان ،دوشنبه،
تاجیکستان.

چکیده :هدف از انجام این پژوهش ،بررسی عوامل بازدارنده مشارکت زنان در سطوح مدیریتی سازمان آموزش و پرورش از
دیدگاه مدیران میانی در کشور ایران بود .جامعه آماري این پژوهش توصیفی-پیمایشی ،شامل کلیه مدیران میانی مرد و زن
شاغل در سازمان آموزش و پرورش بود که از بین آنها  300نفر ( 150نفر زن و  150نفر مرد) به روش خوشهاي انتخاب شدند.
براي اندازهگیري متغیرهاي تحقیق ،از پرسشنامه ي محقق ساخته پس از احراز پایایی و روایی استفاده شد .براي تجزیه و
تحلیل داده ها ،عالوه بر توصیف متغیرها در قالب میانگین ،انحراف استاندارد و فراوانی ،از روشهاي تی تك نمونهاي ،تی
مستقل ،ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون فریدمن استفاده شد .نتایج تحقیق حاکی از آن بود که از بین عوامل هفتگانهي
مورد بررسی ،آزمودنیهاي تحقیق ،عوامل شخصیتی و نقصان مهارتهاي فنی را در انتصاب زنان به سطوح مدیریت بیتأثیر
دانسته و عوامل نگرشی ،اجتماعی-فرهنگی ،مذهبی-تاریخی ،سازمانی و سیاستهاي دولت را در بازداري از انتصاب زنان به
سطوح مدیریت مؤثر دانستهاند .همچنین مقایسهي میانگین عوامل مختلف حاکی از آن بود که باالترین میانگینها به ترتیب
به عوامل زیر اختصاص دارد :سیاسی ،سازمانی ،مذهبی-تاریخی ،اجتماعی-فرهنگی ،نگرشی ،شخصیتی و نقصان مهارت.
واژگان کلیدي :زنان ،مشارکت ،مدیریت ،عوامل بازدارنده ،آموزش و پرورش ،تهران.

*نویسندهي مسؤول :دانشجوي دکتري علوم تربیتی ،دپارتمان علوم انسانی ،آکادمی ملی علوم تاجیکستان ،دوشنبه،
تاجیکستان.
()Email: shmahmoodiyan@yahoo.com
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مقدمه
نیروي انسانی ماهر و کارآمد پربهاترین و ارزندهترین
ثروت هر کشور است ،بسیاري از جوامع با وجود
برخورداري از منابع طبیعی سرشار ،به دلیل فقدان نیروي
انسانی شایسته توان استفاده از این مواهب الهی را ندارند و
روزگار را به سختی میگذرانند(محمودیان .)2013 ،دیگر
ملتها به رغم کمبود منابع طبیعی ،در نتیجه داشتن
نیروي انسانی کارآزموده به آسایش و رفاه رسیدهاند و با
گامهاي بلند و استوار مسیر پیشرفت را طی مینمایند
(استادهاشمی .)1384،در جوامعی که هنوز تعادل مطلوب
و قابل قبول و مشارکت عادالنه زن و مرد در فعالیتهاي
مختلف اعم از اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی فراهم نشده و
فرصت منصفانه بروز خالقیت و استعداد انسانها برقرار
نگردیده است و فرآیند توسعه آن گونه که انتظار داشتهاند
موفق نبوده است .تداوم و شتاب توسعه هنگامی رخ
خواهد داد که زن و مرد دوشادوش یکدیگر مسؤول توسعه
و بهره وري را بر عهده بگیرند (زنجانی و آبرون.)1393،
گزارش سازمان بین المللی کار ،مشارکت زنان
عرصههاي مدیریتی را یکی از مهمترین فاکتورهاي رشد و
ارتقاء اقتصادي کشور دانسته است(سازمان بین المللی
کار(.)2015 )ILO Report
با توجه به اینکه زنان به جهت توانمند نمودن خود
تالشهاي خستگیناپذیري را در مشارکت در بخش
آموزش عالی آغاز نمودند و تا حدي نیز شاهد موفقیت
آنان نیز هستیم ،اما مشارکت زنان داراي تحصیالت عالی
در دیگر بخشها ،به خصوص در بخش تصمیمگیري و
تصمیمسازي روند مشابهی را تعقیب ننموده است
(محمودیان .)2013 ،به رغم اهمیت و ضرورت مشارکت
فعال زنان در عرصع فعالیتهاي اقتصادي و اجتماعی،
هنوز هم موانع و محدودیتهایی در این زمینه وجود دارد؛
به گونه اي که بر اساس اطالعات آخرین سرشماري مرکز
آمار ایران در سال  ،1390از میان  476354نفر قانون
گذار ،مقامات عالی رتبه و مدیران سوح عالی کشورف
تعداد  369060نفرشان مرد و فقط تعداد  107284نفر به
زنان اختصاص یافته است (استادهاشمی و
همکاران1394،؛ برگفته از سایت مرکز آمار ایران.)1392،
تبعیض در آموزش و پرورش ،استخدام و پرداخت دستمزد،
ترفیع و رویههاي تحرک شغلی ،شرایط انعطافناپذیر کار،
عدم دسترسی به منابع تولید و مشارکت نابرابر در
مسؤولیتهاي خانواده ،فرصتهاي اشتغال و فرصتهاي
اقتصادي و سیاسی در تمام ابعاد محلی ،ملی و بینالمللی
از موانع موجود در استخدام زنان در مشاغل رهبري و

تصمیمگیري مدیریتی برابر با مردان بود (بوذري.)1384 ،
در بیشتر جوامع بشري ،نرخ اشتغال و مشارکت زنان اندک
است و عواملی مانند رشد آموزش عمومی ،باالرفتن سن
ازدواج ،کاهش تعداد فرزندان ،افزایش شهرنشینی و
افزایش هزینههاي زندگی ،مشارکت آنها را در حوزه هاي
کاري افزایش داده و نگرشها را به قابلیتهاي زنان تغییر
داده است (کاظمی و دهقانپورفراشاه.)1392 ،بررسی
وضعیت شغلی زنان در ایران نشان میدهد ،زنان نه تنها
در آغاز استخدام فرصت مساوي با مردان ندارند ،بلکه در
طی مراتب صعودي پیشرفت نیز از شانس چندانی
برخوردار نیستند(آزادفر .)1384 ،تقسیم کار اجتماعی در
طول تاریخ ،مسیري را پیموده که به موجب آن مردان از
نقش اجتماعی باالتري نسبت به زنان برخوردار بودهاند و از
حیث دسترسی به منابع کمیاب مانند ثروت (،) rich
)
منزلت اجتماعی( )Social Esteemو قدرت (power
نسبت به زنان وضعیت بسیار مناسبتري داشتهاند
(پهلوان .)1384،در نتیجه نظام قدرت سیاسی در جوامع
نیز ساختی پدرساالرنه و مردساالرنه داشته و سبب شده
که فرهنگ و مناسبات مذکور در دیگر ابعاد و شئون
زندگی اجتماعی ،هر چه بیشتر دوام یابد و اهرمهاي
سیاسی و تصمیمگیري در دست مردان باشد
(محمویان.)2013،
آمارها حاکی از عدم استفاده از نیروي عظیم زنان در
ردههاي مدیریتی اعم از مدیریت خرد و کالن است(آزادفر،
.)1384کشور ما از نظر مشارکت زنان در عرصههاي
مدیریتی در سال  1995از بین  102کشوري که این
شاخص امکان محاسبه در آنها وجود داشته است ،رتبه 87
را به دست آورده است و رتبه ایران در این شاخص
رضایتبخش نبود (طاعتی .)1378 ،آمارهاي رسمی نشان
میدهد ،از کل زنان با سواد کشور تنها  27/6درصد از آنان
داراي تحصیالت عالی و دانشگاهی بودهاند و کمتر از 12
درصد از این قشر عظیم جامعه را مرکز آمار ایران شاغل
معرفی کرده است .از  12درصد کل زنان شاغل نزدیك به
یك سوم آنان در مشاغل علمی ،فنی و تخصصی فعالیت
دارند و از کل مناصب مدیریتی فقط  2/8درصد در اختیار
زنان قرار دارد که از این میان تنها یك چهارم درصد از این
مناصب معاون یا مدیریت دستگاه بوده است (بوذري،
 .)1384بدین معنا که زنان سهم بسیار اندکی در نظام
تصمیمگیري و مدیریت کالن کشور دارند و ساختار
سیاسی – حقوقی کشور هنوز ساختی مردمحور است و
ابتکار عمل در دست رجال (مردان) است .امّا در بخش
آموزش عالی ،سهم زنان در ساختار مدیریتی دانشگاه و
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محمودیان
مؤسسات پژوهشی بخشی دولتی نیز وضعیت مشابهی
داشتند به طوري که تا سال  1379از  52دانشگاه تحت
پوشش وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري ،مدیریت هیچ
دانشگاهی در اختیار زنان نبود (اسفیدانی .)1381 ،در سال
 ، 1379تنها مدیریت در دانشگاه الزهرا و هنر در اصفهان
به دست زنان اداره میشد و در بدنه وزارت متبوعه نیز
سرپرستی هیچ یك از معاونتها و مدیر کلهاي وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوري نیز در اختیار زنان نبود .در
مؤسسات پژوهشی نیز وضعیت زنان ،مشابه وضعیت
دانشگاهها است؛ به طوري که از  217مؤسسه پژوهشی
بخش دولتی ،مناصب مدیریتی  208مؤسسه در اختیار
مردان و تنها  9مؤسسه یا یك چهارم درصد مناصب
مدیریتی در این بخش به عهده زنان است (بوذري،
 .)1384در یك نظرسنجی که به منظور اجراي طرح
جایگاه زنان در فعالیتهاي پژوهشی کشور در سال 1381
به عمل آمد ،از  180عضو هیأت علمی زن (داراي مرتبه
استادیاري به باال) ،بیش از  80درصد زنان ،به اصطالح از
وجود سقف نامرئی (  )Glass ceilingدر سازمانها نام
میبرند و معتقدند که به طور معمول زنان تا احراز
سمتهاي مدیریتی در سطوح میانی پیشرفت میکنند و
پس از آن پیشرفت بسیار به سختی و کندي صورت
میگیرد و احراز سمتهاي مدیریتی در سطوح باال عمدتاً
بر مبناي روابط (وجود مردان صاحب نفوذ در پشت سر
این گونه زنان) و نه با مالک و گزینش شایستهساالري
است (بوذري .)1381 ،زنان به رغم ظرفیتهاي علمی و
شایستگیهاي فراوان فردي ،کمتر امکان دستیابی به
فعالیتهاي اجتماعی و شغل ،خصوصاً مشاغل مدیریتی در
ادارات و سازمانها دارند (محمودیان .)2013 ،از این رو
تحقیق حاضر با هدف پاسخگویی به این سوال که چه
عواملی مانع مشارکت و انتصاب زنان در سطوح مدیریتی
سازمان آموزش و پرورش میباشد ،انجام گرفت.

روش تحقیق
جامعه آماري در این پژوهش عبارتند از کلیه مدیران
میانی مرد و زن شاغل در سازمان آموزش و پرورش
شهرستانهاي استان تهران و مناطق  27گانه .منظور از
مدیران عالی در این تحقیق ،رؤساي سازمان و ادارات تابع
به همراه سه معاون خود که در مجموع  112نفر که در
حال حاضر همگی این افراد را مردان تشکیل میدهند،
هستند .و منظور از مدیران میانی کلیه مردان و زنان
کارشناس ،سرگروه و کارمند سازمان و ادارات تابع که
داراي مدرک کارشناس ،کارشناسی ارشد و دکتري هستند
را تشکیل میدهند این تعداد بر اساس آمار سازمان

آموزش و پرورش شهرستانهاي تهران حدود  1400نفر
میباشد .از این میان حدود  1100نفر مرد و حدود 300
نفر زن میباشد .حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان
استفاده شده که هر دو مربوط به تعیین حجم نمونه آماري
میباشد از آنجا که جامعه آماري  1400نفر میباشد ،به
این ترتیب حجم نمونه مورد بررسی  302نفر بدست آمده
است .روش نمونهگیري ،خوشهاي بود ،نمونهگیري بر
اساس جنسیت (مرد ـ زن) ،سطح مدیریت (میانی) و نوع
مناطق ( Aغیر برخوردار B ،نیمه برخوردار و C
برخوردار) میباشد در ذیل تقسیمات آن آورده شده است
مناطق  Cبرخوردار :اسالمشهر ،ري 1و ري ،2شهریار ،کرج
 ،1کرج  ،2کرج  ،3کرج  4مناطق  Bنیمه برخوردار:
بوستان-گلستان ،پاکدشت ،چهاردانگه ،رباطکریم،
ساوجبالغ ،شهرقدس ،قرچك ،مالرد ،ورامین؛ مناطق A
غیر برخوردار :اشتهارد ،پیشوا ،جوادآباد ،رودهن ،کهریزک،
طالقان ،فشافویه ،فیروزکوه ،نظرآباد ،دماوند .از هر منطقه
به طور تصادفی انتخاب شدند .از آنجا که در این پژوهش
نگرش مردان و زنان در رابطه با این عوامل مورد مقایسه
قرار گرفته است سعی شده از زنان و مردان با نسبت
مساوي در حجم نمونه استفاده شود.
جدول شماره  -1جدول فراوانی و درصد زن و مرد در
نمونه
درصد

درصد

موجود

تراکمی

افراد

فراوانی

درصد

زن

147

48/7

48/8

48/8

مرد

154

51/0

51/2

100

جمع

301

99/7

100/0

بی جواب

1

0/3

جمع

302

100/0

نمونه

1

با توجه به ماهیت تحقیق که از پژوهشهاي توصیفی-
پیمایشی است ،از آمار توصیفی استفاده شده است و
همچنین براي آزمون فرضیهها آمار استنباطی به کار رفته
است که براي انجام کلیه عملیات آماري از نرمافزار Spss
ویرایش بیستم استفاده شده است.
جدول شماره  -2آزمون  tتک متغيره مربوط به متغير
ویژگیهاي شخصيتی
= 25ميانگين معيار
تفاوتميانگين از

Sig (2)tailed

-4.14947

0.000

معيار

درجه

t

آزادي
280
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شده

-12.147

نمره
ویژگیهاي
شخصيتی
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در جدول شماره  t = -12/147 ،2و  sig = 0/00بدست
آمد .با توجه به اینکه قدر نسبت  tبه دست آمده از t
بحرانی در سطح معناداري  )t = 2/58( 0/01بزرگتر است
در نتیجه با اطمینان بیش از 0/99این تفاوت معنادار است
یعنی در اثر خطاي اندازهگیري به وجود نیامده و
ویژگیهاي شخصیتی از عوامل بازدارنده انتصاب زنان در
سطوح مدیریتی نبود.
جدول شماره  -3آزمون  tتک متغيره مربوط به متغير
ضعف مهارتهاي فنی
= 25ميانگين معيار
تفاوت ميانگين

(2)tailed

-094433

0.000

از معيار

Sig

درجه

t

عامل بررسی

آزادي
299

شده
-5.512

نمره

نقصان

مهارتهاي
فنی

با توجه به جدول شماره  t = 5.512 ،3و sig = 0/00
شد .با توجه به اینکه قدر نسبت  tبه دست آمده از t
بحرانی در سطح معناداري  )t = 2/58( 0/01بزرگتر است
و نقصان مهارتهاي فنی از عوامل بازدارنده انتصاب زنان
در سطوح مدیریتی نبود.
جدول شماره -4آزمون  tتک متغيره مربوط به متغير
عوامل اجتماعی – فرهنگی
= 25ميانگين معيار

تفاوتميانگين از

Sig (2)tailed

0.64843

0.009

معيار

درجه

t

آزادي
293

عامل بررسی
شده

2.637

نمره

انعطاف پذیري در مشکالت اداري می توانند در سطوح
مدیریتی نیز نقش مهم و پررنگی داشته باشند و این مورد
نمی تواند مانعی در انتصاب سطوح مدیریتی باال توسط
زنان باشد .همچنین در تبیین نقش مهارتهاي فردي
مدیریت در زنان می توان به این نکته اشاره کرد که زنان
با استفاده از توانایی در امور مدیریتی ،برنامهریزي،
سازماندهی ،نظارت و ارزشیابی از برنامهها ،برقراري
ارتباط با همکاران ،ایجاد انگیزه و هدایت کارکنان میتواند
به سطوح عالی مدیریتی دست یابند .یعنی این فرضیه نیز
تأیید نشد .این یافتهها با نتایج صادقیفر ( )1382همسو
می باشد.اما به توجه به نتایج بدست آمده عوامل
اجتماعی -فرهنگی از عوامل بازدارنده انتصاب زنان در
سطوح مدیریتی میباشد .در تبیین این یافته میتوان
گفت :محدودیت زنان در جامعه براي انجام امور مختلف،
پیشرفت شغلی براي مردان لحاظ میشود و زنان از تردید
اجتماعی بیم دارند ،مسؤولیّت زنان در خانه و محدود
نمودن آنان از لحاظ ساعات کاري ،خصیصه نانآور تلقی
کردن مردان در جامعه ،قوانین و مقررات حاکم بر جامعه،
اکثر نظریهپردازهاي مدیریت مردان میباشند ،فراهم بودن
بستر فرهنگی براي احراز پست مدیریت براي مردان .این
یافته با یافته هاي طاعتی (،)1376مولراوکین (،)1991
شهیدي ( ،)1378سفیري ( ،)1380صادقیفر (،)1382
نجاتی آجی بیشه و جمالی( ،)1386کیائه و سینگ
( )2013و کاظمی و دهقان پورفراشاه( )1392همسو است.
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An Examination of the Barriers to Women’s Participating in Managerial
Levels of Education Organization in Iran
Shohreh Mahmoodian 1,*
1:
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Abstract: The present research aimed to examine the barriers to women's participation in
managerial levels in Education Organization from the viewpoints of middle-level managers in
Iran. The research was conducted in a descriptive-survey framework and the population
included all male and female middle managers, among whom 300 applicants (150 persons for
every gender) were selected through multistage cluster sampling method. The data were
gathered through a researcher-made questionnaire, the validity and reliability of which were
statistically confirmed. To analyze the data, descriptive statistics (as mean, standard deviation
and frequency) in addition to inferential statistics including one-sample t-test, independent t-test,
Spearman correlation coefficient and Friedman test were employed. The results showed that, of
all seven supposedly compelling factors, applicants considered personality and incompetence as
ineffective factors in women employment in Education Organization while attitudinal,
sociocultural, historical-religious, administrative and governmental factors were reported as
effective in their employing in managerial levels. In addition, the results of means’ comparison
proved that the highest means belonged to political, administrative, historical-religious,
sociocultural, attitudinal, personality and incompetence factors respectively.

Keywords : Women, Participation , Management, Education Organization, preventive factors,
Tehran.
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