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چکیده
بهرغ حضور زنان در مقاطع تحصیلی عالی و احراز شایستگیهاا عماومی ،تعاداد کمای از باانوان در پساتهاا
مدیریتی و مه منصوب شدهاند؛ درنتیجه به علت حضورنداشت در تصامی گیار هاا ساازمانی صادر کمتار
نسات به مردان دارند .در ای پگوهش ،فرهنگ سازمانی و به تاع آن جنسیت بهمنزلة مه تاری عاما اثرگاذار بار
توزیع صدر سازمانی مدنظر صرار گرفته است .ازای رو ،از روش پگوهش توصیفیا هماستگی اساتفاده شاد .جامعاة
آمار مطالعهشده را کلیة کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد ( 1250نفر) تشکی دادناد .روش نموناهگیار از ناوع
تصادفی ساده و برا تعیی حج نمونه از فرمول کوکران استفاده شد و حج نمونه برابر  300نفر انتخااب شادند.
جهت گردآور دادهها مورد نیاز از پرسشنامه استفاده شد .نتای حاص از پگوهش نشاان داد کاه بای فرهناگ
سازمانی و توزیع صدر رابطاة معناادار وجاود دارد و همچنای فرهناگ ساازمانی توزیاع صادر در ساازمان را
پیشبینی میکند .بی توزیع صدر در دو گروه زنان و مردان تفاو معناادار وجاود دارد و باا توجاه باه مقاادیر
میانگی در دو گروه مردان و زنان میتوان ای گوناه نتیجاه گرفات کاه توزیاع صادر ماردان در ساازمان باهطاور
معنادار بیشتر از گروه زنان است.
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مقدمه
جنسیت یکی از دغدغهها مه و از جناهها اصلی زندگی اجتمااعی اسات ،بااایا حاال ،در
تحلی ها سازمان از آن غفلت شده و مطالعا بسیار کمی باه دنااال تجزیاه و تحلیا رابطاة
جنسیت با رفتار سازمانی است .مطالعا سازمانی معموالً از دیدگاه مردگرا پیگیر میشود کاه
در بهتری حالت زن و مرد را مشابه ه میداند و در بادتری حالات زناان در حاشایة زنادگی
سازمانی هستند [351 ،40ا .]352جنسیت 1به الگوها فرهنگیِ خاصی از رفتار زن یاا مارد
داللت میکند .ازای رو ،بررسی ارتااط جنسیت و فرهناگ در تجزیاه و تحلیا ساازمان امار
ضرور است [ .]17سازمان نیز یکی از عرصههایی است که تصاویر فرهنگای 2کاه از جنسایت
ابداع و تولید شده ،بهطور گستردها در آن منتشر میشود .تئور هاا ساازمانی حاال حاضار
شام برخی مالحظا دربارة زنان و جنسیت هستند ،اما ای بررسیها معموالً سطحی اسات و
سلطة مردان بهطور کام تحلی نشده است [ .]140 ،31ای در حالی است که تسلط دیرینة
مردان بر ساختارها ادار و سیطرة زبان و فرهنگ مردانه و درنتیجة آن افزایش تمرکز مردان
در سازمان به افزایش تسلط آنها بر ساختارها ادار و گسترش فرهناگ و زباان مردسااالر و
افزایش صدر مردان در سازمان منجر مایشاود [ .]115 ،5از طارف دیگار ،حضاور زناان در
پستها سازمانی که ناگزیر به انجا دادن کارها تکرار هستند و همچنی حضور در سطوح
پایی پستها سازمانی و بیشتر در پستها ستاد و دستیار مدیران صفی باعث میشود تاا
بهندر مسئولیتها مدیران صفی را برعهده داشته باشند .ازای رو ،باه کساب صادر درخاور
توجه در سازمان صادر نیستند .درنتیجه در تصمی گیر ها سازمانی نیز دخالت و نفوذ چندانی
ندارند .بهویگه اینکه اگر سازمانها بهمنزلة سیست ها تصمی گیر فرض شوند ،در ای صور
تصمیما با ارتالفی از نیروها سازمانی اخذ میشود و چون زنان نتوانستهاند جایگااه مناساای
برا خود بیابند ،فاصد صدر ساازمانیاناد [ .]69 ،2باا توجاه باه ایا امار کاه فقاط حادود
5/2درصد از مدیران کشور زناند و هرچه به سو سطوح باال مدیریتی میرویا ایا میازان
کاهش مییاید و به 1/4درصد در سطوح مدیر ک و معاون دستگاه میرساد [ ]115 ،28و باا
وجود پیشرفت تحصایلی و تجربای ،زناان همچناان حضاور کمرناگ در تصامی گیار هاا و
پستها کلید مدیریتی داشتهاند و با توجه به تحول نقش زن و اینکه افزایش مشاارکت و
در فعالیتها اجتماعی و اصتصاد یکی از شااخ هاا توساعة کشاورها باه شامار مایرود،
ضرور است کشورها در حال توسعه به توسعة منابع انسانی ،باهویاگه زناان ،توجاه بیشاتر
نشان دهند .ازای رو ،در ای بررسی به ای سرال پاسخ خواهی داد کاه چاه عاواملی در توزیاع
صدر در سازمان مرثرند .مدل نظر برا سنجش فرهنگ سازمانی الگو رابینز با مرلفاههاا
1. gender
2. cultural image
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نوآور و خالصیت فرد  ،جهتدهی و هدایت ،سیست پاداش ،یکپارچگی و وحاد  ،الگوهاا
ارتااطا  ،تحم تعارض ،کنترل ،روابط و حمایت مدیریت ،هویات و مسائولیتپاذیر و بارا
سنجش توزیع صدر از مرلفهها صدر صانونی (پست و مقا ) ،تصامی گیار  ،فاصالة صادر ،
تخص  ،پاداش ،شاکهساز و برصرار روابط متقاب  ،متنوعبودن کارها و انعطافپذیر  ،صوانی
و مقررا  ،صدر مرجعیت (الگویی) استفاده میشود.

پیشینۀ تحقیق
مرور بر پگوهشها انجا گرفته حاکی از آن است که کانون تمرکاز بسایار از پگوهشاگران،
موضوع پایگاه ها صدر  ،توزیع صدر در سازمان برحسب جنسیت و موانع دساتیابی زناان باه
پستها سازمانی ،فرهنگ سازمانی و عوام متأثر از آن اسات ،در اداماه ،باه تعاداد از ایا
پگوهشها اشاره میشود.
گودرزوند چگینی ( )1389با هدف شناسایی فرهنگ سازمانی و ابعااد ،باورهاا و ارزشهاا
نادرست ،که موجب تاعیض در جذب زنان تحصی کرده و عالصاهمناد در پساتهاا مادیریتی
شده ،نتیجه گرفت که باورها راهنما و باورها روزمره بهمنزلة مرلفاههاا فرهناگ ساازمانی
نقش کلید در اشتغال زنان در پستها مدیریتی دارند [ .]20بابایی زکلیکی ( )1389بهطاور
عمده تعصب و نگرشها سنتی تصمی گیرندگان و همچنی عوام اجتماعیا فرهنگای بایش
از عوام فرد و سازمانی بهمنزلة موانع ارتقا زنان در پستها مدیریتیاند [ .]3حس زاده و
حشمتی ( )1381نیز موانع سازمانی ،خانوادگی و اجتماعی فرهنگی را بهمنزلاة مواناع پاذیرش
زنان در پستها مدیریتی بیان کردهاند [ .]9نتای تحقیق اسفیدانی ( )1381نشاان مایدهاد
که فرهنگ ساازمانی باعاث حضورنداشات زناان در پساتهاا مادیریتی دولات شاده اسات.
1
همچنی  ،مدیران مرد نسات به تواناییها مدیریتی زناان نگارش مثاتای ندارناد [ .]2بارون
( )2010معتقد است عوام سازمانی به ایجاد سقف شیشها در سازمان کمک مایکناد [.]32
به نظر پورعز  ،زهرری ،یزدانی و فرجی ( )1386میان تسلط دیرینة ماردان بار سااختار ادار ،
رواج فرهنگ مردساالر در سازمان ،افزایش صدر مردان در سازمان و ایجاد ساقف شیشاها
در آن رابطة مستقی وجود دارد [ .]5یزدخواستی ،میرزایی و فتحای ( )1388ضام اشااره باه
وجود سقف شیشها در سازمان مطالعهشده ،معتقدند پذیرش باورها و کلیشههاا مرباوط باه
«ویگگیها جسمی و جنسیتی زنان»« ،مسئولیتها خانوادگی»« ،وضعیت اجتمااعی حااک
بر جامعه و سازمانها» و سپس متغیرها «سطح تحصیال »« ،تعداد اعضا خانوار» و «سا »
مه تری عوام مرتاط با نگرش جامعة آمار مطالعهشده نسات به تصد پستها مادیریتی
1. Brown

 266زن در توسعه و سیاست ،دورة  ،13شمارة  ،2تابستان 1394

از سو زنان است [ .]28الی )1995( 1مایگویاد ساازمانهاایی کاه زناان در بیشاتر مناصاب
مدیریتی حضور دارناد معماوالً کلیشاههاا جنسایتی مارتاط باا نقاش کمتار اسات ،اماا در
سازمانهایی که زنان کمتر در مقا ارشدیتاند ،معموالً با مالکها مردانه ارزیابی مایشاوند
[ .]35میلز ]1988[ 2بیان میکند فرهنگ سازمانی ابتدا در صوانی سازمان ،که روابط جنسیتی
نیز در آن تعایه و آشکار است ،مشاهده میشود و سازمانها باید بهمنزلة چارچوبی از تجربیاا
انسانی مشاهده شوند که داللتهایی کلید برا ساخت و بازتولید رواباط جنسای و همچنای
داللتهایی برا توسعة خود سازمان دارند [ .]40آکر )1990( 3معتقد است سااختار ساازمانی،
جنسیتی و تصویر از کارگر تصویر مردانه است و زنان به حاشیه رانده شادهاناد و رواباط کاار
بخشی از استراتگ بزرگتر کنترل در جوامع سرمایهدار صنعتی است که حداص  ،یا تا حاد ،
بر یک زیرساخت عمیقتر از تفاو جنسیتی تعایه شده است [ .]31آکر [ ]2006بیان میکناد
که فرایندها و الگوها نابرابر در سازمانها پیچیده و از ساازمانی باه ساازمان دیگار متفااو
است و تغییر به سمت برابر به ای دلی مشک است که حرکت بارا تغییار ناابرابر باعاث
میشود عدها منافع خود را از دست بدهند و به همی دلی از پروژهها سازمان برا کاهش
نابرابر حمایت نمیکنند [ .]30با توجه به آنچه بیان شاد ،مایتاوان نتیجاه گرفات کاه بای
جنسیت ،فرهنگ سازمانی و توزیع صدر در سازمان رابطه وجود دارد .ازای رو ،هدف اصالی در
ای تحقیق بررسی نسات میان جنسیت و توزیع صدر و همچنی فرهناگ ساازمانی و توزیاع
صدر و رابطها است که میان ای سه متغیر وجود دارد.

تعریف مفاهیم و ادبیات نظری
قدرت
صدر اغلب به ای صور تعریف میشود :توانایی بالقوة یاک نفار (یاا دایارها از ساازمان) در
اعمال نفوذ بر دیگران (یا سایر دوایر سازمانی) برا اجرا دستورها یا انجا دادن چیزهایی کاه
اگر چنی صدرتی وجود نداشت ،آن کارها انجا نمیشد یا توانایی یک نفر یا دایرها از ساازمان
در اعمال نفوذ بر دیگران برا رسیدن به نتیجهها مورد نظر و آن توانایی بالقوها است بارا
اعمال نفوذ بر دیگران در درون سازمان ،ولی با هدف رسیدن به نتایجی که مورد نظار صااحاان
صدر است [ .]11درواصع ،صدر از طریق تقسی کار ،بخشبند سازمان و تفکیک وظاایف باه
وجود میآید [ ]12و تفاو یا فاصلة صدر در سازمان (بهمنزلة یک سیست ) باهویاگه در ماورد
دسترسی به پایگاههاا صادر وجاود دارد و ایا واصعیات انکارناپاذیر اسات کاه کساانی کاه
1. Ely
2. Mills
3. Acker
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پایگاهها صدر دارند نفوذ بسیار زیاد نیز دارند .صدر در صحنها گساتردهتار از آنچاه در
صالب بحث پایگاه صدر میگنجد ،توزیع میشود و در سازمان آن دسته از افراد و واحدهایی که
مسئولیت انجا دادن کارها مه را برعهده دارند ،به صاور طایعای اعماال صادر بیشاتر
دارند [ .]780 ،14ازای رو ،توزیع صدر در سازمانها سلسالهمراتاای [ ]18و تاا حاد زیااد
تابعی از محیط ساازمان ،شاک ساازمانی و ویگگایهاا شخصایتی افاراد اسات [.]52 ،39
تئور هایی که به توزیع صدر در سازمان میپردازند اغلب ساختار اند [36؛ 41؛  .]42جفار
ففر ،ساختار سازمانی را بهمنزلة تصویر افراد میبیند کاه بار مناابع حسااس ساازمان تسالط
داشته و تعیی کنندة فعالیتها درون سازماناند .سااختار ساازمانی و سلسالهمراتاب اختیاار،
موجب ارارة مجوز برا برصرارکردن ارتااط رسمی بی افراد ،دسترسی به شاکهها اطالعاتی
و تاادل اطالعا میشود .اغلب مناع صدر در آن پست سازمانی وجود دارد که صااحب مناابع
کمیاب یا ارزشمند است و سایر دوایر سازمانی ،از ای جهت ،به آن وابستهاند [.[454 ،27
ماهیت منابع صدر تا حد زیاد بهوسیلة تعداد از نویساندگان ،باهطاور خاا امرساون
[ ]1962و فرنچ و ریون ،]1959[ 1روش شده است .امرسون به روابط بای صادر و وابساتگی
توجه داشت« :صدر  Aبر  Bبرابر است با و بر مانا وابستگی  Bبار  »... Aهمچنای  ،فارنچ و
ریون [ ]1959موضوع «پایگاه صدر » را با توجه به ادبیا روانشناسی اجتماعی توسعه دادناد.
از نظر آنها ،منابع صدر  Aبر  Bاز روابط بی  Aو  Bنشئت مایگیارد [ .]10 ،38آنهاا باا
توجه به اهمیتی که یک مناع برا دستیابی به اهاداف دارد پان پایگااه  .1صادر ماتنای بار
پاداش .2 ،صدر ماتنی بار زور .3 ،صادر ماتنای بار تخصا  .4 ،صادر صاانونی و  .5صادر
مرجعیت را مطرح کردناد [ .]5 ،37رابیناز مسایرها دساتیابی باه صادر را از ساه طریاق
امکانپذیر میداند .1 :اختیار سلسلهمراتای :اختیار رسمی یکی از منابع صدر است .2 .کنتارل
منابع :مناع باید ه کمیاب باشد و ه اهمیت وافر داشاته باشاد .3 .در مرکاز شااکه باودن:
واصعشدن در جا درست و مناساب ،درون ساازمان خاود مایتواناد یاک منااع صادر باشاد
[ .]218 ،13برخوردار و دسترسی به هریک از منابع یادشاده تعیای کننادة میازان صادر
اعضا سازمان است.

نسبت میان جنسیت و فرهنگ سازمانی با توزیع قدرت در سازمان

مطالعا اخیر از صدر درون سازمان بر مانا مدل تاادلی 2از صدر است که توصیفا ثاابتی
از روابط صدر اراره داده و فه اندکی از فرایندها تاریخی که تعیی کننادة توزیاع صادر اناد
1. French & Raven

 .2صدر تاادلی وادارکردن دیگر به انجا دادن کار مورد نظر با استفاده از چیز که برا طرف مقابا ارزشامند
است (داگان .)2003
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دربردارد .رویکردها پدیدارشناسی اخیر نیز بهطور مشابه به توصیف اعضا ،ادراکا  ،ارزشهاا و
انگیزهها محدود شدهاند .رویکرد جایگزی دیگر برا مطالعة صدر بهمنزلة فرایند سیاسای از
نظریة انتقاد نشئت گرفته است [ .[139 ،33تئاور انتقااد مادعی اسات جهاان پدیادة
پیچیدها است که از طریق ساختارها آشکار و پنهان صادر ساامان یافتاه اسات .صااحاان
صدر واصعیا را میسازند و گروهها اصلیت نقشی در ساخت ای واصعیا ندارند [.]93 ،10
در ای رویکرد ،فرض میشود که توزیع صدرتی که ما مشاهده میکنی نتیجاة دیالکتیاک بای
تغییرا تاریخی ساختارها صدر و فه جمعی ،ارزشها و انگیزههاست و تغییرا اساسای در
روابط صدر بهمنزلة نتیجة ناخواستة پیامدها اصادا سیاسای رخ مایدهاد [ .]139 ،33در
صالب دیدگاهها انتقاد  ،دستِک دو حوزة جامعهشناختی تضاد و مطالعاا فمنیساتی جاا
میگیرند که اولی ،به نقد مناساا صدر و روابط طاقا حاک بر ساختار اجتماعی میپاردازد
و دیگر با حمله به روابط مرد ساالرانة حاک بر جامعه ،جامعهشناسی کالسایک را باه عناوان
دانشی که توجیهکنندة نابرابر است ،مورد نقد صرار میدهد [.[105 ،16
یکی از کاربردها اصلی تئور فمنیست ،تحلیا سااخت جنسایت و رواباط جنسایت در
سازمانها بوده است .درک سیاستها جنسیت مستلز مطالعة راههایی است که از آن طریاق
رفتار و زبان ،فه ها فرهنگی غالب از زنان و مردان را ابراز و حفظ میکند و بدان طریق روابط
صدر در جامعه را بهطور اع و در سازمانها را بهطور اخ سروسامان میدهاد [.]470 ،27
در گذشته ،ای اشتااه رای بود که جنسیت معادل زناان فارض مایشاد .اماا اماروزه جنسایت
بهمنزلة مفهومی تئوریکی فهمیده میشود که روابط اجتماعی ،باهخصاو آن روابطای کاه بار
تفاو ها میان دو جنس ماتنی است ،براساس آن فهمیده میشود .به عاار دیگار ،جنسایت
بهمنزلة یک اجاار اجتماعی تشخی داده میشود که برا فه عد تساو ها سااختی بایاد
به آن توجه کرد و شاید بتوان گفت ابزار اصلی برا نهادینهکردن صدر و مناساا مرباوط باه
آن است [191 ،15ا .]208تسلط مردان نیز از طریق سیساتمی از ایادهآلهاایی کاه بازتااب
ارزیابیها فرهنگی نامتقارن از زن و مرد است گسترش یافتهاند .سازمانها در همهجا هساتند.
نهتنها بهمنزلة اشکال فرهنگی ،بلکه بهمنزلة مظاهر ارزشها اجتماعی آنچه دنهار ]1981[ 1
آن را اخالق سازمانی مینامد ،درواصع سازمانها ترانسفورماتور 2و ژنراتور 3پدیدهها فرهنگیاند.
نقد فمنیستی از تجزیه و تحلی سازمانی نخساتی گاا مها و برجساته در تجزیاه و تحلیا
مطالعا سازمان نسات به مشکال جنسی 4و موارد است که از مسار جنسی چشا پوشای
میکنند.[352 ،40[ 5
1. Denhardt
2. transformers
3. generators
4. sexist
5. gender-blind
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جنسیت و قدرت در سازمان
فمنیستها با اتکا به تئاور انتقااد مارکسیسات ،اساتدالل مایکنناد کاه صادر بارا باه
«حاشیهراندن» افراد بیصدر استفاده میشود .در آثار فمنیساتهاا و نگااههاا پساتمادرن،
صدر به وضعیتها استیال و تسلی اشاره دارد ،اما در مورد کنش عماد (اراد ) (ماثالً هار
نوع فعالیت خالصانها ) نیز کاربرد دارد [ .]468 ،27درواصاع ،باا اینکاه بسایار از مناسااا
اجتماعی و روابط میان زن و مرد براساس مفهو «صدر » و نابرابر در صدر فهمیده میشاود
و بهرغ تأکید بیش از حد فمنیس بر ای امر ،هیچ طرح مستق و بدیعی در نظریهپرداز ها
فمنیستی برا توزیع عادالنه صدر و مشارکت اجتماعی زنان دیده نمیشود و صرفاً به بازگویی
مطالب درمکتبها رای نظیر لیارالیس و رادیکال پرداخته میشود [ .]208 ،15ویگگی بارز
فمنیس ای است که به تقسیما جنسیتی رای در جامعه توجه و آنها را بررسای مایکناد و
چنی تقسیماتی را سیاسی میپندارد نه طایعی .درنتیجه ،تقسایما جنسایتی بازتااب رابطاة
صدر مدارانة زن و مرد تلقی می شود و خواساتار تغییار مناسااا ناابرابر میاان زناان و ماردان
هستند .بدی ترتیب ،محور تفکر و رفتاار فمنیسا  ،جنسایت و هادف فمنیسا محاو هرگوناه
نابرابر بر پایة تفاو ها جسمی و فیزیکی است [43 ،4ا.[44
در میان فمنیستهایی که به برابر جنسیتی تأکید دارند ،دو گرایش عمده وجود دارد کاه
هریک از آنها به نحو به مقولة برابر جنسیتی تأکید خا دارند .یکی از ایا جریاانهاا
فمنیستی ،فمنیس لیارال است و دیگر فمنیس رادیکال .فمنیستها رادیکال بر ای باورند
که زنان باید در صدر مطلق (صدر نابرابر و برتر نسات به مردان) صرار گیرند و فمنیساتهاا
لیارال نیاز معتقدناد کاه دولات بایاد برابار جنسایتی بای ماردان و زناان را تضامی کناد
[ .]53 ،24فمنیستها رادیکال با محوریت موضوع جنسیت ،میان جنس زیستشاناختی و
ساخت اجتماعی جنسیت ،تفاو صار اند و بر ای باورند کاه جنسایت و باه دنااال آن سایطرة
مردان بر زنان ،یک مفروض اجتماعی و فرهنگی است و نه امر طایعی .بناابرای  ،بایاد از بای
برود [ .]12 ،7فمنیستها لیارال نیز معتقدند تفاو ها میاان دو جانس ذاتای نیساتند؛
بلکه نتیجة اجتماعیشدن و شرطیساز نقش جنسیاند .آنها ریشة ست بر زنان را در فقادان
حقوق مدنی و فرصتها برابر آموزشای و نیاز باورهاا غلاط مردسااالر در فرهناگ و رواباط
اجتماعی میدانند و تالش میکنند با اصالحاتی ،موصعیت زنان را ارتقا بخشاند؛ بادون آنکاه باه
بنیادها اجتماعی و سیاسی نظا موجود دست بزنند [35 ،8اا .]36فمنیساتهاا لیاارال
صدر را مناعی فرض میکردند که بهطور نابرابر و ناعادالناه بای زناان و ماردان توزیاع شاده،
ازای رو یکی از اهداف فمنیست بازتوزیع ای منابع به روشها عادالنه بود؛ بهطاور کاه زناان
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مساو با مردان صدر داشته باشند [ .]29در ارتااط با ای دیدگاه ،کانتر ]1977[ 1در «زنان و
مردان شرکت» ،که یکی از نخستی بررسیها دربارة زنان در محیطها بوروکراتیاک باود ،باه
تحقیق دربارة موصعیت زنان در شرکتها پرداخت و شیوهها حذفشدن آنها از فرایند کساب
صاادر را تحلیا کارد .کاانون توجااه او «اتحاااد مردانااه» در سااازمانهااا بااود .در روش حفااظ
موفقیتآمیز صدر در محاف بستة مردان ،که فقط به کسانی که بخشی از همان «درون گروه»
بودند اجازة دسترسی به صدر را میداد ،زنان و اصلیتها صومی از فرصاتهاا پیشارفت دور
میماندند و راهی به درون شاکهها اجتماعی و مناسااا شخصای ،کاه بارا ارتقاا شاغلی
ضرور دارد ،پیدا نمیکردند .هرچند کانتر به ای عد تاوازنهاا جنسایتی در شارکتهاا
مدرن انتقاد میکرد ،دربارة آینده کامالً مأیوس و بدبی ناود .از دید او ،ایا مسائله باه صادر
مربوط میشد نه جنسیت .اگر زنان در موصعیت بیبهره از صدر و امتیااز بودناد ،ناه باه دلیا
زنبودن ،بلکه نداشت صدر کافی در سازمان است .ازای رو ،همراه با افزایش شامار زناانی کاه
نقشها صدرتمند در سازمان برعهده میگیرند ،ای نابرابر ها و عد تاوازن از بای مایرود
[ .]19درواصع ،او با تکیه به ارزشها لیارالی ،که مقتضاا تسااو زن و مارد در سااختارها
سیاسی و اصتصاد است ،بر ایدرولوژ برابر تأکید مایورزیاد و درصادد تحقاق آن از طریاق
حضور در ساختارها سیاسی جامعه بود .از نظر فمنیستها لیارال ،با وجاود نقااط اشاتراک
فراوانی که بی زن و مارد وجاود دارد ،سااختارها سیاسای و اجتمااعی موجاود تفااو هاا
جنسیتی را بسط دادهاند .درنتیجه آنها وضعیت موجود را حفظ میکنند ،ولی برا رسیدن باه
برابر  ،زنان را در جایگاه مردان مینشانند .درحقیقت ،ساختارها مردساالر تغییار نمایکناد،
بلکه ای زنان هستند که لااس مردانه بر ت میکنند [ .]1برخالف فمنیستهاا لیاارال ،کاه
صدر را به منزلة یک مناع مثات اجتماعی که باید بهطور عادالنه توزیع شود ،در نظر میگیرند،
فمنیستها رادیکال تمای دارند صدر را در روابط دوتایی سلطه /فرماانباردار و اغلاب در
صیاس با رابطة بی ارباب و برده مالحظه کنند .از نظر آنها ،مشک در ای نیست که تفااو هاا
ارزشمند نیستند ،بلکه مشک در ای است که ای تفاو ها بهمنزلة مانایی برا تعریف صادر
در نظر گرفته میشود .تفاو ها جنسیتی 2بهطور اجتماعی سااختاربند و باهوسایلة رواباط
صدر شک گرفته است و برتر مردان واصعیتی است که هیچ زنی نمیتواناد از آن فارار کناد،
زیرا او در درون یک ساختار اجتماعی جنسی صارار دارد [ .]29ازایا رو ،فرگوسا  ]1984[ 3در
کتابش به نا دادخواست فمنیستی علیه بوروکراسی بیان مایکناد کاه ناابرابر جنسایتی در
سازمانها چیز نیست که با ارتقا و دسترسی زنان بیشتر به مقا ها صدر ح و فص شاود.
از دید فرگوس  ،سازمانها مدرن از بیخ و ب با ارزشها و الگوها سلطة مردان تااه شدهاناد.
1. Kanter
2. gender
3. Fergosen
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بنا به استدالل او ،در چنی ساختارهایی ،زنان همیشه محکو به نقشها فرودستاند .تنها راه
ح واصعی برا زنان ای است که برا خود سازمانهایی بنا کنند که اصولی بسیار متفااو باا
اصول سازمانها مردان دارند [ .]19ازای رو ،در فمنیس رادیکال بر ای نکته تأکید مایشاود
که زنان به خود خود فرودست ناودهاند بلکه ای فرودستی ،حاصا فرایناد سااختِ صادر
بوده است [.[229 ،21

مدل مفهومی پژوهش
مدل مفهومی ای پگوهش براساس ادعاها دو رویکرد فمنیستی لیارال و رادیکاال درخصاو
نسات میان جنسیت و فرهنگ با توزیع صدر در سازمان شک گرفته است .نمایندگان رویکارد
لیارال ،نظیر کانتر ،مدعیاند که با افزایش شمار زنان در سازمان و دسترسی آنان به پساتهاا
ارشد از نابرابر و عد توازن در توزیاع صادر در ساازمان کاساته مایشاود .ولای نماینادگان
رادیکال ،نظیر فرگوس  ،معتقدند که توزیع صدر در ساازمان تحاتتاأثیر فرهناگ ساازمانی و
کلیشهها جنسیتی است و تنها راه ح ای است که زنان خود سازمانهایی متفاو باا اصاول
مردانه ایجاد کنند.
مرور ادبیا پگوهش حاکی از تناوع مادلهاایی اسات کاه باه معرفای پایگااههاا صادر
پرداختند؛ مثالً ،میتوان به مدل فرنچ و ریون ( )1959اشاره کرد که پایگاهها صدر را شاام
پن پایگاه پاداش ،زور ،مرجعیت ،تخص و صانونی میداند [ .]37مورگان 1چهارده مناع صادر
سازمانی را برمیشمرد .1 :اختیارا رسامی .2 ،کنتارل مناابع کمیااب .3 ،اساتفاده از سااختار
سازمانی ،صوانی و مقررا  .4 ،کنترل فرایندها تصمی گیر  .5 ،کنترل داناش و اطالعاا .6 ،
کنترل مرزها .7 ،توانایی تطایق باا عاد اطمیناان .8 ،کنتارل تکنولاوژ  .9 ،توافاقهاا بای
شخصی ،شاکهها و کنترل سازمان غیررسامی .10 ،کنتارل گاروههاا مخاالف ساازمانی.11 ،
سما گرایی و مدیریت معانی .12 ،جنسیت و مدیریت روابط جنسیت .13 ،عوام سااختار و
محدودکنندة عم و  .14استفاده از صدر برا کسب صدر [ ].23طاق نظر مینتزبرگ ،ماانی
پن گانة احتمالی صدر عاار اند از .1 :کنترل نوعی منابع .2 ،در اختیار داشت مهار فنی.3 ،
داشت نوعی دانش .4 ،داشت امتیاز یا حقوق ویگة صانونی و  .5صدر دسترسی باه کساانی کاه
صدر آنها بر مانا چهارگانة پیشی استوار است [ .]26دفت ( )1387مناابع صادر مادیران
ردهعالی را شام  .1 :پست یاا مقاا رسامی .2 ،مناابع .3 ،شایوة کنتارل اطالعاا  .4 ،تعیای
محدودة تصمی گیر و  .5صرارگرفت در کانون شاکه؛ منابع صدر مدیران ردهمیاانی را شاام
 .1مقااررا  .2 ،متنااوعبااودن کارهااا و انعطااافپااذیر  .3 ،پاااداش و  .4گاارفت تأییااد باارا
1. Morgan
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تصمی گیر درخصو نوآور در کارها  .5روابط متقاب و ارتااط میان فعالیتها (تعاما در
شاکة کار ) و منابع صدر مدیران ردهپایی را شام منابع صدر شخصای (تخصا  ،تاالش،
تلقی  ،دستکار در حسابها و اطالعا ) و صدرتی کاه در پسات ساازمانی وجاود دارد (محا
فیزیکی یا جغرافیایی ،جریان اطالعا  ،دسترسی به منابع است) میداند [.[11
نکتة درخور مالحظه در انتخاب هریک از ای رویکردها ،توجه به مفروضهها زیربنایی ایا
مدلهاست که به رویکردها مختلف درباب ماهیت صدر در سازمان و تفاسیر گونااگون آنهاا
وابسته است .بنابرای  ،از آنجا که هیچیک از الگوها بهتنهایی ویگگیها موردنظر و متناساب باا
سازمانها آموزشی را نداشتند و امکان گازینش یکای از آنهاا باهمنزلاة یاک الگاو نظار
مشخ دشوار بود ،در ای پگوهش تالش شد با در نظر گرفت مرلفهها مشاترک مادلهاا
شناساییشده ،الگو جدید طراحی شود .بر ای اساس ،مه تاری مرلفاههاا توزیاع صادر
عاار اند از :صدر صاانونی (پسات و مقاا ) ،تصامی گیار  ،فاصالة صادر  ،تخصا  ،پااداش،
شاکهساز و برصرار روابط متقاب  ،متنوعبودن کارها و انعطافپذیر  ،صوانی و مقررا  ،صدر
مرجعیت (الگویی) .شک  1الگو مفهومی پگوهش را نشان میدهد.

شکل .1الگوی مفهومی پژوهش

سنجش رابطۀ جنسیت ،فرهنگ سازمانی و273 ...

فرضیههای تحقیق
هدف اصلی ای پگوهش سنجش رابطة جنسایت ،فرهناگ ساازمانی و صادر باا تأکیاد بار دو
رویکرد فمنیستی لیارال و رادیکال است .فرضیهها تحقیق بر ای اساس عاار اند از:
 بی فرهنگ سازمانی و توزیع صدر رابطة معنادار وجود دارد؛ بی توزیع صدر در دو گروه زنان و مردان تفاو معنادار وجود دارد؛ -فرهنگ سازمانی ،توزیع صدر در سازمان را پیشبینی میکند.

روششناسی تحقیق
به منظور بررسی نسات میاان جنسایت ،فرهناگ ساازمانی و توزیاع صادر در ساازمان ،از روش
پگوهش توصیفیا هماستگی استفاده شد .جامعة آمار مطالعاهشاده را کلیاة کارکناان دانشاگاه
فردوسی مشهد ( 1250نفر) تشکی دادند .روش نمونهگیر از نوع تصادفی ساده انتخااب و بارا
تعیی حج نمونه از فرمول کوکران استفاده شد .حج نمونه نیز برابار  300نفار انتخااب شادند.
برا گردآور دادهها موردنیاز از پرسشنامة توزیع صدر محققساخته استفاده شد کاه حااو
 47گویه است که روایی آن را جمعی از متخصصان و صاحبنظران تأیید کردند .ضریب پایایی ای
پرسشنامه برابر  0/72بهدست آمد .به منظور سانجش فرهناگ ساازمانی از پرساشناماة عااسای
[ ]1377استفاده شد .ای پرسشنامه حاو  47گویه است .پایایی ای پرسشناماه باا اساتفاده از
آلفا کرونااخ معادل  0/78بهدست آمد .رستمیان [ ]1380نیاز پایاایی ایا پرساشناماه را رو
گروه  20نفر از جامعة آمار از روش آزمونا آزمون مجدد و با فاصلة زمانی یک هفته اجرا کارد
که ضریب پایایی برابر با  0/83بهدست آمد .همچنی  ،برا تعیی روایی پرسشناماههاا از تحلیا
عاملی اکتشافی استفاده شده است (جدولها .)4 ،3 ،2 ،1
مقدار کایزرا مایرا الکی ( )KMOبرابر با  0/818اسات کاه از  0/6بیشاتر اسات .بناابرای ،
حج نمونة انتخابشده در ای پگوهش برا تحلیلی عاملی اکتشافی مناسب اسات .همچنای ،
ارزش آزمون کرویلت بارتلت معنادار است ،زیرا سطح معنادار کمتار از  0/05اسات .بناابرای ،
دادهها برا تحلی عاملی مناسباند .در ای صسمت ،به استخراج و شناسایی تعداد عاما هاا باا
استفاده از تحلی مرلفهها اصلی ( )PCAو از روش ارزش ویگه ( )Value Eigenاستفاده شاده
است .تعداد  9عام با  47گویه استخراج شد که درمجموع 56/73درصد از واریانس متغیرهاا را
تایی کردند.
جدول .1نتایج آزمون  KMOو کرویت بارتلت پرسشنامۀ قدرت
آمارة کایزرـ مایرـ الکین

آمارة کی دو مربوط به آزمون بارتلت

درجۀ آزادی

سطح معناداری

0/818

3378/432

1081

0/000
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جدول .2نتایج تحلیل عاملی اکتشافی متغیرهای قدرت
سؤاالت پرسشنامۀ توزیع قدرت

1
9
صدر صانونی

23
28

در ای دانشگاه ،مانعی نامرری ،برا ارتقا زنان در سلسلهمراتب مدیریتی
وجود دارد.
در ای دانشگاه ،زنان توانایی بیشتر برا خدمت در پستها باال سازمانی
دارند.
در ای سازمان ،مالک جنسیت برا انتخاب مدیران خیلی مه است.
داشت سوابق درخشان از لحاظ عملکرد شغلی ،مانا ارتقا کارمندان زن
است.
Eigenvalue

31
34
40
تصمی گیر
43

درصد واریانس پیشبینیشدة تجمعی
در ای دانشگاه ،امکان مشارکت در تصمی گیر برا زنان فراه است.
در طول جلسا  ،مدیران زن و مرد فرصتها برابر برا بحث دارند.
برا اخذ تصمیما سازمانی ،به زنان نمیتوان اتکا کرد ،زیرا آنها بسیار
عاطفیاند.
مدیران ،پس از اتخاذ تصمی  ،به زنان اجازة اظهار نظر در مورد آن را
نمیدهند.
Eigenvalue

14

فاصلة صدر

25
29
37

درصد واریانس پیشبینیشدة تجمعی
مدیران مرد به کارکنان زن اطمینان دارند و بعضی کارها و پگوهشها را به
آنان واگذار میکنند.
مدیران مرد وظایف مه را به کارکنان زن تفویض نمیکنند.
مدیران مرد به پیشنهادها کارکنان زن توجه نمیکنند.
مدیران مرد هنگا برخورد با کارکنان زن بر صدر و اختیار خود تأکید
میکنند.
Eigenvalue

5
12
19
تخص

21
33

درصد واریانس پیشبینیشدة تجمعی
در ای دانشگاه ،فرصتها مناسب آموزشی برا پیشرفت زنان وجود دارد.
در ای دانشگاه ،صرفنظر از جنسیت ،شایستگی افراد مالک ارزیابی آنان در
سازمان است.
در ای دانشگاه ،فرصتها آموزشی مناسب برا ارتقا زنان به پستها
باالتر فراه است.
در ای دانشگاه ،فقط مردان از فرصتها آموزشی برخوردارند.
در ای دانشگاه ،فرصتهایی فراه شده که اجازه میدهد زنان مهار هایشان
(از صای مهار ها مدیریتی) را جهت ارتقا به جایگاه باالتر گسترش دهند.
Eigenvalue

درصد واریانس پیشبینیشدة تجمعی

0/645
0/636
0/596
0/536
10/78
22/93
0/540
0/620
0/583
0/593
3/45
30/26
0/457
0/440
0/709
0/639
2/39
35/34
0/435
0/471
0/783
0/513
0/737
2/14
39/90
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16
17
26
پاداش

38
39
41

در سیست حقوق و دستمزد دانشگاه ،زنان مزایا شغلی مشابه مردان دارند.
در ای دانشگاه ،زنان و مردان برا ارتقا در شغ خود با موانع مشابه مواجه
میشوند.
در سیست پاداش دانشگاه ،برا عملکرد خوب کارکنان زن و مرد ،پاداشها
مشابهی در نظر گرفته میشود.
مدیران به کارکنان زن به دلی عملکرد خوبشان در انجا دادن وظایف شغلی،
پاداش مناسب میدهند.
برا عملکرد نوآورانه و چشمگیر زنان ،پاداش در نظر گرفته میشود.
تسهیال خا سازمانی برا زنان (مانند ساعتها کار انعطافی ،مهدکودک،
مرخصی زایمان و )...وجود دارد.
Eigenvalue

27
30
32
شاکهساز

35
42
45

درصد واریانس پیشبینیشدة تجمعی
در ای دانشگاه ،زنان به شاکة اجتماعی (تشکی گروهها غیررسمی و دوستی
با همکاران خود) دسترسی دارند.
در ای دانشگاه ،زنان به شاکة شغلی (مانند انجم ها ،کنفرانسها ،نمایشگاهها)
دسترسی دارند.
در ای دانشگاه ،کارکنان زن با مدیران مافوق خود روابط خوبی دارند.
در ای دانشگاه ،زنان به شاکة دولتی (مدیران و همتایان خود در سازمانها
دولتی دیگر) دسترسی دارند.
در ای دانشگاه ،روابط مردانه ،فرصتها زنان را برا ارتقا به سمت پستها
باال محدود میکند.
در ای دانشگاه ،زنان به شاکة سازمانی (ارتااط با واحدها دیگر سازمان خود)
دسترسی دارند.
Eigenvalue

10
15
18
متنوع بودن
کارها

20
24

درصد واریانس پیشبینیشدة تجمعی
در ای دانشگاه ،بهندر پستها چالشی به زنان داده میشود.
در ای دانشگاه ،زنان در انجا دادن وظایف خود آزاد کام دارند تا روشها
کار را با ویگگیها شخصی خود منطاق کنند.
به زنان فرصت ابتکار عم و خالصیت در کار خود داده میشود.
در ای دانشگاه ،فرصتهایی برا آگاهی از وظایف پستها باالتر برا زنان
وجود دارد.
رویهها استاندارد برا زنان و مردان بهطور مساو در هنگا کار در نظر
گرفته میشود.

0/552
0/797
0/668
0/682
0/683
0/407
2/07
44/29
0/401
0/548
0/585
0/490
0/664
0/403
1/64
47/78
0/624
0/562
0/581
0/715
0/484

Eigenvalue

1/26

درصد واریانس پیشبینیشدة تجمعی

51/10
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3
8
صوانی و
مقررا

11
22
46

در ای دانشگاه ،صوانی و مقرراتی در حمایت از عد تاعیض جنسیتی وجود
دارد.
شرح وظایف شغلی روش دربارة پستهایی که زنان برعهده دارند در
اختیارشان صرار نمیگیرد.
در ای دانشگاه ،فرصتها برابر در صوانی استخدا برا زنان و مردان وجود
دارد.
در غیاب مدیران ،زنان اختیار الز برا انجا وظایف پست باالتر را ندارند.
در ای دانشگاه ،کلیشهها جنسیتی (تصورا صالای در مورد کار زنان) نقشی
در ارتقا زنان ندارد و ارتقا براساس ضوابط و مقررا ادار صور میگیرد.
Eigenvalue

2
4
6
7
صدر
مرجعیت

13
36
44
47

درصد واریانس پیشبینیشدة تجمعی
در ای دانشگاه ،زنان نمیتوانند کارها سخت را مدیریت کنند.
روابط زنان با مدیران مرد براساس سلسلهمراتب سازمانی و به شک رسمی
است.
در ای دانشگاه ،ویگگیها شخصیتی زنان مانع ارتقا ایشان به جایگاه باالتر
میشود.
ساختار سازمان موجود در ای دانشگاه (مانند سلسلهمراتب ،روابط رسمی و
مشخ و )...موجب حفظ کارکنان زن و تمای بیشتر آنان به ماندن در ای
دانشگاه میشود.
در ای دانشگاه ،پرورش گرایشها مردانه در رفتار زنان (تمایال مردانه در
رفتار) ساب ارتقا آنان میشود.
تعداد سطوح نظارتی در واحد کار زنان زیاد است.
در ای دانشگاه ،معرفی و ابراز صابلیتها شخصی (جلوهگرکردن تواناییها
خود) نقش مهمی در ارتقا زنان به پستها باالتر دارد.
در طراحی ساختار سازمانی ای دانشگاه ،ویگگیها زنان (از صای ویگگیها
شخصیتی و نقشها چندگانة آنان) نیز در نظر گرفته شده است.
Eigenvalue

درصد واریانس پیشبینیشدة تجمعی

0/665
0/668
0/662
0/488
0/652
1/08
54/03
0/533
0/674
0/516
0/469
0/516
0/694
0/464
0/463
1/03
56/73

جدول 3نتای آزمونهاا  KMOو بارتلات را بارا پرساشناماة فرهناگ ساازمانی نشاان
میدهد .مقدار کایزرا مایرا الکی ( )KMOبرابر با  0/888است که از  0/6بیشتر است .بنابرای ،
حج نمونة انتخابشده در ای پگوهش برا تحلیلی عاملی اکتشافی مناسب اسات .همچنای ،
ارزش آزمون کرویلت بارتلت معنادار است ،زیرا سطح معنادار کمتار از  0/05اسات .بناابرای ،
دادهها برا تحلی عاملی مناسباند .در ای صسمت ،به استخراج و شناسایی تعداد عاما هاا باا
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استفاده از تحلی مرلفهها اصلی ( )PCAو از روش ارزش ویگه 1استفاده شده است .درنتیجه از
از پرسشنامة فرهنگ سازمانی 10عام با  47گویه استخراج شد که درمجموع 62/32درصاد از
واریانس متغیرها را تایی کردند.
جدول .3نتایج آزمون  KMOو کرویت بارتلت پرسشنامۀ فرهنگ سازمانی
آمارة کایزرـ مایرـ الکین

آمارة کی دو مربوط به آزمون بارتلت

درجۀ آزادی

سطح معناداری

0/888

3952/185

1081

0/000

جدول .4نتایج تحلیل عاملی اکتشافی متغیرهای فرهنگ سازمانی
سؤاالت پرسشنامۀ فرهنگ سازمانی

9
10
17
نوآور و خالصیت

18
34
43

مدیران و سرپرستان از نوآور و ابتکار عم کارکنان در اندکزمانی
صدردانی میکنند.
اغلب کارکنان آمادة صاول وظایف بیشتر و مسئولیتها جدیدترند.
به کارکنان فرصت داده میشود تا ایدهها نو و پیشنهادها جدید خود
را مطرح کنند.
معموالً هرچند یکبار ابتکارا تازها از سو افراد در کارشان بهوجود
میآید.
اغلب کارکنان برا صاول مسئولیتها تازه و بیشتر ،از خود آمادگی
نشان میدهند.
کارکنان و مدیران در امور و وظایف شغلی دیگران بیجهت دخالت
نمیکنند.
Eigenvalue

12
15
جهتدهی

16
41

درصد واریانس پیشبینیشدة تجمعی
بخشنامهها یا دستورهایی که از سو مدیران یا سرپرستان داده میشود،
روش و غیرماه است.
برا انجا وظایف و پاسخ به مسئولیتها ،اطالعا درست و بهموصع را در
اختیار شاغالن صرار میدهند.
شرح وظایف کارکنان و اینکه هرکسی چه کار باید انجا دهد ،کامالً
روش است.
وظایف و مسئولیتها کارکنان کامالً مشخ
چندانی پیش نمیآید.

است و ارجاع و سردرگمی

0/626
0/599
0/655
0/504
0/547
0/627
14/83
31/55
0/475
0/521
0/624
0/597

Eigenvalue

2/28

درصد واریانس پیشبینیشدة تجمعی

36/40
1. eigen value
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19
20
سیست پاداش

35
36
42

کسانی که با جدیت و پشتکار کارشان را انجا میدهند در اندکزمانی از
طرف سرپرست یا مسئوالن پاداش یا تشویق دریافت میکنند.
دادن مسئولیت بهتر و باالتر به کارکنان براساس ضوابط معلو و
شایستگی آنها صور میگیرد نه چیز دیگر.
کارکنان در ای سازمان براساس شایستگی و بازدة کارشان تشویق
میشوند یا پاداش دریافت میکنند.
در تشویق افراد یا دادن پاداش پارتیباز نمیشود.
در دادن مسئولیت باالتر و افزایش حقوق یا تعیی دریافتی به سابقة کار
افراد توجه نمیشود.
Eigenvalue

4
13
یکپارچگی

21
37

درصد واریانس پیشبینیشدة تجمعی
در کار ما ،وظیفه و مسئولیت هر صسمت در صاال صسمتها دیگر معلو
و مشخ است.
کمتر پیش میآید که اختالف بی صسمتها مختلف پیش آید و به
باالتر ارجاع شود.
هر فرد صسمتی از وظیفة کار خود را چنان انجا میدهد که دیگر الز
نیست افراد یا صسمتها دیگر اشتااها آن را اصالح یا جاران کنند.
کارها آنچنان مرتب و هماهنگ است که هیچ فرد یا صسمتی معط
دیگر نمیماند.
Eigenvalue

1
25
28
الگوها ارتااطا

29
44

درصد واریانس پیشبینیشدة تجمعی
روابط کارکنان و مدیران با یکدیگر دوستانه است.
امکان ایجاد ارتااط با همکاران و سایر افراد ذیربط جهت ح معضال
کار کامالً وجود دارد.
اغلب تمای داری روشها و مقررا محیط کارمان در خارج از مح کار
نیز رعایت شود.
مدیران و سرپرستان تالش صادصانها برا برصرار ارتااط با کارکنان
بهعم میآورند.
برا انجا وظیفه و امور محوله ،که به برصرار ارتااط با مدیران و
همکاران نیاز است ،معطلی و دوندگی وجود ندارد.
Eigenvalue

تحم تعارض

11
39

درصد واریانس پیشبینیشدة تجمعی
آرا کارکنان ،هر چقدر ه متفاو و گاهی ضد و نقیض باشد ،از سو
مدیریت پذیرفته و اجرا میشود.
غالااً مدیران و مسئوالن پذیرا انتقادا هستند و از شنیدن آنها ناراحت

0/641
0/712
0/731
0/604
0/41
2/13
40/94
0/562
0/537
0/595
0/676
1/86
44/90
0/446
0/525
0/436
0/510
0/466
1/69
48/50
0/556
0/634
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40
45

7
24
30
کنترل

46
47

3
6
22
روابط و حمایت
مدیریت

23
31
32

نمیشوند.
به دلی ابراز عقیده یا نظر مخالف با مدیران یا سرپرستان کسی از سمت
خود برکنار نمیشود.
در ای سازمان ،در انتخاب افراد برا دادن مسئولیت و استخدا ضرور
نیست که با مدیران شااهت فکر داشته باشید یا بهاصطالح ه خط آنها
باشید.

0/688
0/572

Eigenvalue

1/50

درصد واریانس پیشبینیشدة تجمعی

51/68

کارکنان سعی میکنند تا حد امکان خودشان کار را کنترل کنند و
روشها بهتر را بهکار باندند.
وضعیت امور و پیشرفت کارها مرتااً به مدیران مافوق گزارش داده میشود.
جریان کارها از سو واحدها بازرسی و کنترل مرتااً بازنگر میشود.
در مح کار ما ،صوانی و مقرراتی که مانع مطرحشدن عقاید و
پیشنهادها کارکنان شود وجود ندارد.
در مح کار ما ،نظار و کنترل مستقی مدیریت و سرپرستان به امور
چندان محسوس و مشخ نیست.

0/502
0/702
0/441
0/641
0/820

Eigenvalue

1/33

درصد واریانس پیشبینیشدة تجمعی

54/51

وصتی خطایی از کسی سر میزند ،برا جاران آن میتواند رو حمایت
مدیران مربوطه حساب کند.
وصتی وظیفة سنگینی به کارکنان محول میشود ،تا اندازها ه رو
کمک مسئوالن مربوطه حساب میکنند.
مسئول یا سرپرست مستقی تا حد ممک کارکنان را در ح مشکالتشان
یار میدهد.
امکان تماس با مدیران به منظور جلب حمایت آنها برا کارکنان وجود
دارد.
کارکنان برا رفع گرفتار ها شخصی خود نیز رو حمایت و کمک
مدیران حساب میکنند.
کارکنان برا انجا وظایف خود تا حدود به مدیر یا سرپرست متکیاند
و به آنان مراجعه میکنند.

0/492
0/487
0/452
0/521
0/498
0/564

Eigenvalue

1/30

درصد واریانس پیشبینیشدة تجمعی

57/27
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سؤاالت پرسشنامۀ فرهنگ سازمانی

2
5
هویت

26
27

برا کارکنان مایة افتخار است که در ای سازمان مشغول کارند.
کارکنان ای سازمان برا معرفی خود به جامعه ترجیح میدهند از عنوان
مح کار خود استفاده کنند تا از رشتة تخصصی که در آن فعالیت دارند.
کارکنان ای سازمان تمای دارند برا معرفی خود از نا مح کار خود
استفاده کنند تا از عنوان گروهی یا صسمتی که با آنها کار میکنند.
اغلب تمای داری روشها و مقررا محیط کارمان در خارج از مح کار
نیز رعایت شود.
Eigenvalue

8
14
مسئولیتپذیر

33
38

درصد واریانس پیشبینیشدة تجمعی
در محیط کار ما ،کارکنان بدون هیچ ترسی نتای اشتااها و شکست
خود را با دیگران در میان میگذارند.
کارکنان در کارشان نوگرایی میکنند؛ هرچند خطر یا ضرر و زیانی در پی
داشته باشد.
کارکنان سعی میکنند در کارشان تنوع و نوعآور ایجاد کنند.
به کارکنان امکان و فرصت الز برا ابداع و نوعآور داده میشود؛
هرچند از نتای آن مطمئ نااشند.
Eigenvalue

درصد واریانس پیشبینیشدة تجمعی

0/524
0/854
0/824
0/460
1/26
59/96
0/665
0/402
0/453
0/562
1/11
62/32

به منظور تجزیه و تحلی دادهها و آزمون فرضایههاا پاگوهش ،ابتادا آزماون کاالموگروف
اسمیرنوف برا بررسی نرمالبودن توزیع دادهها بهکار گرفته شد .با توجاه باه نتاای حاصا از
آزمون کالموگروف اسمیرنوف ،میتوان گفت که توزیع دادهها مربوط باه متغیرهاا فرهناگ
سازمانی و توزیع صدر نرمالاند (.)p>0/05

نتایج تحقیق
در ای پگوهش ،دو متغیر فرهنگ سازمانی و توزیع صدر بررسی شدند .در ای بخاش ،اطالعااتی
همچون میانگی و انحراف استاندارد متغیرها فرهنگ سازمانی و توزیع صدر و مرلفهها آنهاا
در جدولها  5و  6اراره میشود .میانگی و انحراف استاندارد متغیر فرهناگ ساازمانی باهترتیاب
 148/02و  20/89و میانگی و انحراف استاندارد متغیر توزیاع صادر باهترتیاب  142/88و 2/16
است .همچنی  ،میانگی و انحراف استاندارد مرلفهها فرهنگ سازمانی ،نوآور و خالصیت فارد
بهترتیب  148/02و  ،20/89جهتدهی و هدایت  19/02و  ،3/88سیست پااداش باهترتیاب  14و
 ،3/65یکپارچگی و وحد به ترتیب  13/27و  ،2/65الگوها ارتااطا بهترتیاب  16/90و ،3/30
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تحم تعارض بهترتیب  11و  ،3روابط و حمایت مدیریت بهترتیب  19/51و  ،2/89هویت بهترتیب
 14/14و  2/34و مسئولیتپذیر بهترتیب  12/37و  2/56است.
جدول .5توصیف شاخصهای آماری متغیر فرهنگ سازمانی از دیدگاه کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد
مؤلفهها

نوآور و خالصیت
جهتدهی و هدایت
سیست پاداش
یکپارچگی و وحد
الگوها ارتااطا
تحم تعارض
کنترل
روابط و حمایت مدیریت
هویت
مسئولیتپذیر

میانگین

انحراف استاندارد

حداقل

حداکثر

148/02
19/02
13/20
14
13/27
16/90
11
14/56
19/51
14/14
12/37

20/89
3/88
2/61
3/65
2/65
3/30
3
2/03
2/89
2/34
2/56

98
8
4
6
4
7
5
9
11
7
5

203
28
19
22
19
25
20
20
26
20
18

میانگی و انحراف استاندارد مرلفاه هاا توزیاع صادر  ،صادر صاانونی (پسات و مقاا )
بهترتیب  12/18و  ،2/16تصمی گیر بهترتیب  12/04و  ،1/84فاصله صدر بهترتیب 11/42
و  ،2/15تخص بهترتیاب  ،3/13 14/99پااداش باهترتیاب  19/77و  ،3/92شااکهسااز و
برصرار روابط متقاب بهترتیب  19/43و  ،4/36متنوع بودن کارها و انعطافپاذیر باهترتیاب
 15/93و  ،2/74صااوانی و مقااررا بااهترتیااب  13/76و  2/37و صاادر مرجعیاات (الگااویی)
بهترتیب  23/06و  3/54است.
جدول .6توصیف شاخصهای آماری متغیر توزیع قدرت از دیدگاه کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد
متغیرها

مؤلفهها

فرهنگ سازمانی
صدر صانونی (پست و مقا )
تصمی گیر
فاصلة صدر
تخص
پاداش
شاکهساز و برصرار روابط متقاب
متنوعبودن کارها و انعطافپذیر
صوانی و مقررا
صدر مرجعیت (الگویی)

میانگین

انحراف
استاندارد

حداقل

حداک
ثر

142/88
12/18
12/04
11/42
14/99
19/77
19/43
15/93
13/76
23/06

14/30
2/16
1/84
2/15
3/13
3/92
4/36
2/74
2/37
3/54

94
5
8
6
8
9
10
9
8
14

208
18
19
18
22
30
56
24
23
33
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در ادامة میانگی و انحراف استاندارد متغیرها فرهنگ سازمانی و توزیع صدر و مرلفهها
آنها به تفکیک جنسیت در جدول 7اراره میشود .همانطور که در جدول 7مالحظه مایشاود،
میانگی و انحراف استاندارد فرهنگ سازمانی در مردها بهترتیب برابر باا  147/78و  21/65و در
زنها بهترتیب  148/25و  20/28است .مرلفة روابط و حمایات مادیریت در مردهاا باا  19/32و
 3/04و زنها نیز با  19/69و  2/74بیشتری و مرلفة تحم تعارض در مردها باا  10/81و 3/05
و در زنها با  11/18و  2/96کمتری تأثیر را در فرهناگ دارناد .میاانگی و انحاراف اساتاندارد
توزیع صدر در مردها بهترتیب  145/29و  17/35و در زنها بهترتیب  140/65و  10/33اسات.
مرلفة صدر مرجعیت در مردها با  23/34و  3/65و زنها باا  22/80و  3/44بیشاتری و مرلفاة
فاصلة صدر در مردها با  11/25و  2/33و در زنها با  11/57و  1/97کمتری تأثیر را در توزیاع
صدر در سازمان دارند.
جدول .7توصیف شاخصهای آماری فرهنگ سازمانی و توزیع قدرت و مؤلفههای آنها به تفکیک جنسیت
متغیرها

مؤلفهها

فرهنگ
سازمانی
نوآور و خالصیت
فرد
جهتدهی و هدایت
سیست پاداش
یکپارچگی و
وحد
الگوها ارتااطا
تحم تعارض
کنترل
روابط و حمایت
مدیریت
هویت
مسئولیتپذیر
توزیع
صدر
صدر صانونی (پست
و مقا )
تصمی گیر
فاصلة صدر
تخص

مرد
میانگین

انحراف استاندارد

زن
میانگین

انحراف استاندارد

147/78

21/65

148/25

20/28

19/22

3/77

18/83

3/98

13/07
13/77

2/66
3/64

13/31
14/22

2/57
3/67

13/32

2/79

13/22

2/53

16/86
10/81
14/92

3/29
3/05
2/35

16/95
11/18
14/23

3/32
2/96
1/63

19/32

3/04

19/69

2/74

13/96
12/49

2/55
2/59

14/31
12/25

2/12
2/53

145/29

17/35

140/65

10/33

11/54

2/29

12/78

1/85

12/34
11/25
15/34

2/01
2/33
3/34

11/76
11/57
14/67

1/63
1/97
2/89
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پاداش
شاکهساز و
برصرار روابط
متقاب
متنوعبودن کارها و
انعطافپذیر
صوانی و مقررا
صدر مرجعیت
(الگویی)

20/94

3/56

18/68

3/94

20/25

5/31

18/67

3/08

16/10

3/01

15/78

2/46

13/89

2/72

13/64

2/01

23/34

3/65

22/80

3/44

آزمون فرضیهها
فرضیۀ اول :بین فرهنگ سازمانی و توزیع قدرت رابطۀ معناداری وجود دارد
به منظور آزمون فرضیة یادشده ،با توجه به فاصلها باودن ناوع متغیرهاا و نرماالباودن توزیاع
داده ها مربوط به متغیرها فرهنگ ساازمانی و توزیاع صادر  ،از آزماون آماار هماساتگی
پیرسون استفاده شد .براساس نتای مندرج در جدول ،8که از اجرا آزمون هماستگی پیرسون
حاص شده است ،میزان هماستگی بی فرهنگ سازمانی و توزیاع صادر در محادودة 0/2اا0
صرار دارند که ای میزان هماستگی با توجه به طاقهبند ا که کوه اراره داده است ،در سطح
ضعیفی است و با توجه به سطح معنادار بهدستآمده ،بی فرهنگ ساازمانی و توزیاع صادر
رابطة معنادار وجود دارد (.)p>0/05
جدول .8بررسی رابطۀ بین فرهنگ سازمانی و توزیع قدرت
متغیر

توزیع قدرت
مقادیر همبستگی

سطح معناداری

0/164

* 0/036

فرهنگ سازمانی
* همبستگی در سطح  0/05و ** همبستگی در سطح 0/01

فرضیۀ دوم :بین توزیع قدرت در دو گروه زنان و مردان تفاوت معناداری وجود دارد
به منظور مقایسة میانگی توزیع صدر در دو گروه زناان و ماردان از آزماون مقایساة میاانگی
 T-Test Independent-Sampleاستفاده میشود .با توجه باه ساطح معناادار آزماون T-Test
( ،)p>0/05میتوان گفت که میانگی توزیع صدر در دو گروه مردان و زنان با یکادیگر تفااو
معنادار دارد .با توجه به مقادیر میانگی در دو گروه مردان و زنان ،ای گوناه مایتاوان نتیجاه
گرفت که توزیع صدر بی مردان بهطور معنادار بیشتر از گروه زنان است.
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جدول .9نتایج حاصل از آزمون مقایسۀ میانگین توزیع قدرت در دو گروه مردان و زنان
جنسیت

میانگین

T

درجۀ آزادی

سطح معناداری

-2/062

162

*0/041

140/65
زنان
145/29
مردان
* معناداری در سطح  0/05و ** معناداری در سطح 0/01

فرضیۀ سوم :فرهنگ سازمانی ،توزیع قدرت در سازمان را پیش بینی میکند
به منظور آزمون فرضیة یادشده ،با توجه به فاصلها باودن ناوع متغیرهاا و نرماالباودن توزیاع
دادهها مر بوط به متغیرها فرهنگ سازمانی و توزیع صدر  ،از آزمون آمار رگرسیون سااده
استفاده میشود .براساس نتای مندرج در جدول ،10که از اجرا آزمون رگرسیون ساده حاص
شده است ،و با توجه به سطح معنادار بهدستآمده میتوان گفت که فرهنگ سازمانی ،توزیاع
صدر را پیشبینی میکند ( .)F)1 ،162( =4/492، < p 0/05همچنی  ،نتای نشان میدهد که
مجذور ضریب هماستگی چندگانه  R2 = 0/02است که مقدار مشاهدهشده معناادار اسات .ایا
مسئله بیانگر آن است که متغیر پیشای فرهنگ سازمانی میتواند 2درصاد از تغییارا متغیار
مالک توزیع صدر را تایی کنند .نتای حاص از رگرسیون چندگانه (جدول )11نشان میدهد
که خردهمقیاسها فرهنگ سازمانی نمیتوانند پیامدها مورد انتظار پگوهشای را پایشبینای
کنند ( .)F)10، 153( =1/612 ، p>0/05همچنی  ،نتای نشاان مایدهاد کاه مجاذور ضاریب
هماستگی چندگانه  R2 = 0/09است که مقدار بهدستآمده ضعیف میباشد .نتاای حاصا از
رگرسیون چندگانه تأثیرا ترکیای متغیرها پیشبی بر متغیر مالک را بررسی صرار میکند.
جدول .10نتایج حاصل از آزمون آماری رگرسیون ساده برای پیشبینی توزیع قدرت از طریق فرهنگ
سازمانی
منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجۀ آزادی

1
900/235
پیشبی
162
32468/564
باصیمانده
163
33368/799
ک
* معناداری در سطح  0/05و ** معناداری در سطح 0/01

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

900/235
200/426

4/492

*0/036

جدول .11نتایج حاصل از آزمون آماری رگرسیون چندگانه برای پیشبینی توزیع قدرت از طریق
مؤلفههای فرهنگ سازمانی
منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجۀ آزادی

10
3180/296
پیشبی
153
30188/503
باصیمانده
163
33368/799
ک
* معناداری در سطح  0/05و ** معناداری در سطح 0/01

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

318/030
197/310

1/612

0/108
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درنتیجه ،به منظور بررسی ای مسئله که کدا یک از متغیرها پیشبی نوآور و خالصیت
فرد  ،جهتدهی و هدایت ،سیست پاداش ،یکپارچگی و وحد  ،الگوهاا ارتااطاا  ،تحما
تعارض ،کنترل ،روابط و حمایت مدیریت ،هویت و مسئولیتپذیر بهتنهایی صادر به پیشبینای
متغیر مالک توزیع صدر است ،نتای ضرایب رگرسیون در جدول 12گزارش میشاود .ضارایب
رگرسیون استانداردشده نشان میدهند که از بای مرلفاههاا فرهناگ ساازمانی ،مرلفاههاا
الگوها ارتااطا ( )t = 2/019، < p0/05و مسئولیتپذیر ( )t = 2/629، < p0/05میتوانناد
پیشبی ها خوبی برا توزیع صدر باشند ،ولی سایر مرلفهها فرهنگ سازمانی سه درخور
توجهی در پیشبینی نداشت.
جدول .12ضرایب رگرسیون استانداردشدة متغیرهای پیشبینی توزیع قدرت از طریق مؤلفههای
فرهنگ سازمانی
متغیرهای پیشبین

ضرایب
رگرسیون

خطای انحراف
استاندارد

13/688
127/967
عدد ثابت
0/544
-0/495
نوآور و خالصیت فرد
0/606
0/231
جهتدهی و هدایت
0/491
-0/085
سیست پاداش
0/622
-0/89
یکپارچگی و وحد
0/678
1/368
الگوها ارتااطا
0/577
-0/73
تحم تعارض
0/582
0/112
کنترل
0/576
-0/089
حمایت مدیریت
0/565
-0/371
هویت
0/755
1/984
مسئولیتپذیر
* معناداری در سطح  0/05و ** معناداری در سطح 0/01

ضرایب
رگرسیون ()β

-0/134
0/042
-0/022
-0/165
0/316
-0/153
0/016
-0/018
-0/061
0/355

T

سطح
معناداری

9/349
-0/91
0/381
-0/173
-1/432
2/019
-1/265
0/192
-0/154
-0/656
2/629

0/000
0/364
0/703
0/863
0/154
0/045
0/208
0/848
0/878
0/513
0/009

بحث و نتیجهگیری
با بررسی دیدگاهها فمنیست در صاال توزیع صدر در سازمان ،دو رویکرد درخور توجه اسات.
از یکسو فمینست ها لیارال نظیر کانتر معتقد بودند که با افزایش حضور زناان در ساازمان و
دستیابی به موصعیتها ارشد سازمانی نابرابر و عد توازن از میان مایرود و از ساو دیگار
فمنیستها رادیکال ،نظیر فرگوس  ،ای نابرابر را نتیجة کلیشاههاا جنسایتی موجاود در
فرهنگ سازمانی میدانستند .ازای رو ،با نظر به ای دو دیادگاه هادف پاگوهش حاضار بررسای
نسات میان فرهنگ سازمانی ،جنسیت و توزیع صدر در ساازمان ،در میاان کارکناان دانشاگاه
فردوسی مشهد بود.
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بررسی فرضیة اول نشان داد با احتمال و صدر پیش بینی بسیار ک بی فرهنگ سازمانی
و توزیع صدر رابطة معنادار وجود دارد .ایا نتاای باا نتاای باهدسات آماده از تحقیقاا
هافستد ] 1980[ 1هماهنگ است .او با هدف اثااا نقاش و تاأثیر تفااو هاا فرهنگای بار
مدیریت و سازمانها نتیجه میگیرد فاصلة صدر یعنی به چاه میازان اعضاا فرودسات در
سازمانها در یک کشور ،توزیع نابرابر صدر را انتظار دارند و میپذیرند .جامعاها باهمنزلاة
دارندة فرهنگ با فاصلة صدر ک شناخته می شود که سعی میکناد ناابرابر هاا صادر و
ثرو را در درون خود تا حد امکان کاهش دهد و جامعها به منزلة دارندة فرهنگ باا فاصالة
صدر زیاد شناخته می شود که اختالف ها زیاد ثرو و صادر را توجیاه مایکناد و بارا
کاهش آن نیز کوششی به عم نمیآورد [ .]13میزان هماساتگی بای فرهناگ ساازمانی و
توزیع صدر در جدول 8نشان داده شده است.
نتای آزمون مربوط به فرضیة دو (جدول  )9نشان داد که توزیع صدر بی مردان باهطاور
معنادار بیشتر از گروه زنان است .در میاان تحقیقاا مشاابه ،باباایی زکلیکای ( )1384بیاان
میکند که زنان فرصتها اندکی برا دستیابی به موصعیتهاا مادیریتی در ساازمان دارناد.
درنتیجه ،امکان کمتر برا دستیابی به صدر در سازمان دارند [.]3
نتای آزمون فرضیة ساو (جادول )10نشاان داد کاه فرهناگ ساازمانی ،توزیاع صادر را
پیشبینی میکند که با نتای گودرزوندچگینی و حقی [ ]1389و اسفیدانی [ ]1381هماهناگ
است که فرهنگ سازمانی را مه تری عام جذب زنان در پستهاا مادیریتی مایدانناد [2؛
 .]20همچنی  ،با نتاای تحقیاق پاورعز  ،زهررای ،یزدانای و فرجای [ ]1386و یزدخواساتی،
میرزایی و فتحی [ ]1388نیز ،که بیان مایکناد بای رواج فرهناگ مردسااالر در ساازمان و
افزایش صدر مردان در سازمان و نیز کلیشاههاا جنسایتی در پاذیرش زناان در پساتهاا
مدیریتی رابطه وجود دارد [5؛  ،]28هماهنگ است.
اما بررسی خردهمقیاسها فرهنگ سازمانی نشان داد که نمیتوانند پیامدها مورد انتظار
پگوهشی را پیشبینی کنند (جدول .)11درنتیجه ،با بررسی ای امر که کدا یاک از متغیرهاا
پیشبی فرهنگ سازمانی بهتنهاایی صاادر باه پایشبینای متغیار ماالک توزیاع صادر اسات،
مرلفهها الگوها ارتااطا و مسئولیتپذیر پیشبای هاا خاوبی بارا توزیاع صادر اناد
(جدول .)12زنان به ای علت که به شاکهها کار و فرایندها غیررسمی دسترسای ندارناد،
نمیتوانند اطالعا مورد نیاز را رد و بدل کنند و به علات عاد پاذیرش زیردساتان و حمایات
باالدستان احساس انزوا بیشتر میکنند .همچنی  ،نگرش سقف شیشها معتقاد اسات کاه
شرایط سازمانی (مث ساختارها و نظا ها) مسئولیت پیشرفت زنان به سطوح مدیریت را بیش از
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شخصیت زنان برعهده دارند و زنان به علت حضور در سطوح پایی تر نمیتوانند ویگگایهاایی را
که با مدیران موفق مرتاطاند ،ابراز و معرفی کنند [.]3
ازای رو ،نتای پگ وهش حاضر نشاان داد کاه توزیاع صادر در ساازمان اگرچاه تحاتتاأثیر
جنسیت و فرهنگ سازمانی صرار دارد ،با فراه شدن شرایط برا دسترسی زنان باه پساتهاا
باالتر میتوان تا حد زیاد از نابرابر ها کاست.
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