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 چکیده
 ،منظالالور  ایالالن  بالاله . اسالت  های مختلالف  در حوزه خالود یملکرد بهاود برای تالش گرو در سازمان هرش ، بقای  ب،

 یوامالالل  از یکالال، . بخشالالند  بهاالالود  را خالود یملکرد بتوانند تا گیرند م، بهره متعددی زوکارهایسالا از هالا سالازمان
 بازاریالاب، بنابراین، هدا اصل، ایالن تحقیال  بررسال، تالأریر      .است داخل، بازاریاب، ها، سازمان یملکرد بالر تأریرگالذار
در رابطۀ میالان   گری متغیر جنسیت تعدیل رال کاربردی و آزمون ار ، استادان دانشگاه یلم،سازمان یملکرد بر داخل،

 در اسالتادان  همالۀ  شالامل  تحقیال   آمالاری  جامعالۀ  شالده و  روش پیمایش، انجالام   پژوهش با است. این این دو متغیر
ینوان نمونالۀ تحقیال  انتخالا      آنان به از نفر 384 بودند که تعداد تهران شهر سط  در ال کاربردی یلم،های  دانشگاه

ناماله بالا نظالر     هالای اسالتاندارد اسالتفاده شالد. روایال، محتالوای، پرسالش        ناماله  ها از پرسالش  دهشدند. برای گردآوری دا
آزمون انجام شد کاله   کارشناسان و متخللان تأیید شد. همچنین، به منظور تعیین قابلیت ایتماد ابزار تحقی  پیش

شده بالا   های گردآوری ادهنامه در حد مناسب بود. د های اصل، پرسش شده برای مقیاس مقدار آلفای کروناا  محاساه
 داد نشالان   یال تحق یهالا  افتاله سازی معادالت ساختاری تجزیاله و تحلیالل شالد. ی    متغیرۀ مد  استفاده از تکنی  چند

 بازاریالاب، ، متغیر جنسیت در رابطۀ بالین  نیهمچن. دارد یدار معنا و مًات تأریر ،سازمان یملکرد بر داخل، بازاریاب،
معنالادار، ولال، بالرای     که این رابطه بالرای اسالتادان مالرد غیالر     نحوی گری دارد؛ به ل، ارر تعدیسازمان یملکرد و داخل،

 استادان زن مًات و معنادار بود.
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 مقدمه
اسالت   وزارت یلوم تحقیقات و فناوریدانشگاه، دولت، و وابسته به  ال کاربردی دانشگاه جامع یلم،
دولتال،   هالای اجرایال، دولتال، و غیالر     ها و دستگاه آوردن موجاات مشارکت سازمان که با هدا فراهم

های مختلف اقتلادی، اجتمای، و فرهنگ،  برای آموزش نیروی انسان، متخلص و مورد نیاز بخش
هالا محالو     هالای، کاله باله آن    آموختگان بتوانند بالرای فعالیالت    که دانش نحوی کشور تأسی  شد؛ به

انالدازی ایالن    حاک، از گرایش فزاینده به راهشود، دانش و مهارت الزم را کسب کنند. این مسئله  م،
 بالرای  تالالش  گرو در سازمان، حیات هر .مراکز و متعاقااً تشدید رقابت میان واحدهای موجود است

 منظالور،  ایالن  باله  [.3] اسالت  مختلالف یینال، و ذهنال،   هالای   شالاخص  قالالب  در خود یملکرد بهاود
 از یکال، . بخشالند  بهاود را خود یملکرد دبتوانن تا گیرند م، بهره وکارهای متعددی ساز ازها  سازمان
 دهنالد  مال،  نشالان  متعددهای  است. پژوهش داخل، بازاریاب، ها، سازمان بر یملکرد تأریرگذار یوامل
 باله  مالثرر  گالوی،  پاسالخ  در سالازمان  کالردن  توانمنالد  بالرای  مفیالد  ابزاری بازاریاب، داخل، کارگیری به

 شالرایغ  از و توانمنالد  راضال،  کارکنالان  وجود [.2] است سازمان بهاود یملکرد نهایت در و مشتریان
 هالای،  سالرمایه  چنالین  پ، ایجالاد  در داخل، بازاریاب،. شود م، تلق، سازمان، هر پیشرفت برای الزم
 ،سالازمان های  لیتحل در دارند م، اظهار( 1394) همکاران و زاده ،قل نیحس حا ، نیی در [.1] است
 اریبسال  مطالعالات  و شالده  غفلالت  تیجنسال  نقش به جهتو از ال ،ابیبازارۀ طیح در ژهیو به ال ،تیریمد و
 ،نیهمچنال . اند بوده مختلف یرهایمتغ انیم روابغ در تیجنس تأریر لیتحل و هیتجز دناا  به ،کم
 ،تیریمالد هالای   افتاله ی وهالا   هیال نظر بالر  مردان ۀسلط آن در واست  ،سطح قاتیتحق نیا از یاریبس
 ،نگرشال  یمالدتاً  حوزه نیا در گرفته صورت های پژوهش ،قتیحق در. است نشده لیتحل کامل طور به

 یاریبسال  در کاله [ 5] شوند م، پنداشته هم مشابه مردان و زنان حالت نیبهتر در و رددا انهیمردگرا
هالای   یاسالتراتژ  یناکارآمالد  ،،سازمان بافت در مردان و زنان انیم تفاوت از غفلت لیدل به موارد، از

وکالار   کسالب  ۀسط  تحلیالت، ورود به یرص ی. ارتقاددار ،پ در را مختلفهای  نهیزم در شده اتخاذ
ای از زنالان ایرانال، طال،     مالحظاله  درخالور و افزایش مشارکت اجتمای، از تغییرات، است که بخش 

های جدیدی به همالراه آورده   ها و چالش اند. این فرایند برای آنان فرصت های اخیر تجربه کرده سا 
 یتأریر قرار داده است. ایفالا  به امور مختلف را تحتگیری زنان نسات  شده موضع تحوالت یاد .است
بندی سنت، نقش زنالان در خالانواده، سالازمان کالار و      های اجتمای، جدید موجب شده تقسیم نقش

د. به موازات دسترس، بیشتر به منابع کمیا  دانش، رروت، قدرت و منزلت، امکان کنجامعه تغییر 
هالای شخلال، و فالردی     منالدی  با افزایش بهالره  ،نتحرک اجتمای، زنان افزایش یافته است. همچنی

 مالوارد  باله  یلم با [.11ای که به آن تعل  دارند بیشتر شده است ] جامعه ۀزنان، نقش آنان در توسع
 ،،دانشگاه صنعت جمله از ،مختلف عیصنا در کار بازار در زنان سهم شیافزا به توجه با و ذکرشده
 ریال متغ گالر  لیتعد نقش با سازمان، یملکرد بر داخل، ،بازاریاب تأریر بررس، دناا  به حاضر پژوهش
 .است تهران شهر سط  در ال کاربردی یلم،های  دانشگاه استادانبین  تیجنس

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D9%88_%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C
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 تحقیق و مدل پیشینه، نظری مبانی
 بازاریابی داخلی

 را براسالاس  داخلال،  بازاریالاب،  مفهالوم  بار برای نخستین( 1976) همکاران و بری ،1970دهۀ  در
 را ها فالرض  آن .کردند معرف، امریکا در( مکان و ترفیع قیمت، محلو ،)سنت،  یاب،آمیختۀ بازار

 ینالوان  مشاغلشالان باله   و مشالتریان  ینالوان  باله  تواننالد  مال،  کارکنالان  کاله  گذاشتند اساس این بر
 انگیزش و رضایت شغل، کردند ها تالش سازمان بنابراین،. شود گرفته نظر در سازمان محلوالت
 از [. منظالور 1] کنند تر یمل سازنده تا دهند قرار توجه مورد های، روش از هاستفاد با را کارکنان
محلالوالت داخلال،    منزلالۀ  به مشاغل و مشتریان ینوان به کارکنان به نگریستن داخل،، بازاریاب،

 مشالتری  نیالاز  آنکاله  از او ، پالیش : اسالت  اسالتوار  اصل یمده دو بر داخل، بازاریاب، است. تحق 
 اجالرا  کار و کسب بازار در که دوم، قوانین،. شود تلق، مهم کارکنان نیاز ایارض باید شود، برآورده
 موفال   سالازی  پیالاده  صالورت  در. کالاربرد دارنالد   نیالز  داخلال،  بالازار  در مشالابه  شالکل  به شوند م،

 داخلال،  روابغ بهاود و مدیریت ایجاد از قایل سازمانهای  خروج، بازاریاب، داخل،، های فعالیت
در تعریفال، دیگالر،    [.29] شالود  مال،  تضالمین  ها، جایگاه آن از نظر صرا سازمان، و کارکنان بین

 کاله ( و... همکالاری  بالر  ماتن، روابغ بهداشت،،های  قایل مراقات از) اقدامات، به بازاریاب، داخل،
 خالدمات  کیفیالت  افالزایش  به منظالور  کارکنان در انگیزه ایجاد آموزش و توسعه، برای را سازمان
از  اسالت  تالشال،  درون، بازاریاب، [.17] دارد توجه دهند، م، انجامخویش  مشتریان به شده ارائه
 موضالوع  ایالن . شود م، مشتریان انجام حف  و کارکنان انگیزش و آموزش که برای سازمان سوی
تالا   اسالت  الزم شالود، زیالرا   نامیالده مال،   بازاریالاب،  اما بازاریاب،،  تا مدیریت، است ای وظیفه بیشتر
 ارتقالای  درون، موجالب  بازاریاب، کاتلر، نظر به بنا. گیرد انجام ست،در به بازاریاب، یملیات سلسله
داده  مشتریان به یال، خدمات ویدۀ تنها اینکه از بازاریاب، درون، زیرا شود، م، خارج، بازاریاب،
 [. بازاریالاب، 21؛ 20کنالد ]  مال،  باشد، جلوگیری آن کردن فراهم آمادۀ کارمند اینکه از قال شود،
خالارج،   بازاریالاب،  ی  برایای  زمینه پیش و خدمات باکیفیت آوردن فراهم برای مرکزی درون،،
 آمالوزش  امنیالت اسالتخدام،   را درونال،  بازاریالاب،  یناصالر  همکاران و [. بنسا 24] است ارربخش
 و توانمندسازی کارکنان اطالیات، تسهیم سازمان،، به یملکرد وابسته و باالهای  پاداش گسترده،
 بازاریالاب،  یناصالر  مالون،،  و دیالدگاه فالورمن   در [.17] کننالد  م، رف،مع موقعیت، تمایزات کاهش
 .3پاداش و 2توسعه ،1انداز چشم از ندا یاارت درون،

 بلندمالدت  و مالدت  کوتالاه  از اهالداا  اسالت  یاالارت  رسالالت  یا انداز چشم رسالت: انداز، چشم
 آینالدۀ  از یالا تلالویری   تجسالم  انالداز  [. چشالم 22دارنالد ]  باور و ایتقاد آن به که کارکنان سازمان

                                                           
1. vision 
2. development 
3. reward 
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 تدوین و ترسیم. دهد م، بلندمدت نشان اف  در را سازمان گیری جهت است که سازمان مطلو 
قلمداد ها  سازمان در استراتژیک، ریزی ارکان برنامه از و رهاران مهم وظایف از انداز مناسب چشم
همالۀ   نهالد، بنا  را مناسا، و جذا  انداز چشم شود دهنده موف  جهت مقام در رهار اگر. شود م،
 انالداز،  وسیلۀ چشالم  به .کنند کم  رهار به آن تحق  در که خواهند کرد پیدا میل سازمان افراد
 انگیالزش  نوینهای  شیوه از یک، توسعه: و بهبود [.6] زند م، سازمان به آیندۀ حا  از پل، رهار

 .اسالت  کارکنالان  توانمنالدی  خالودکنترل،،  گروهال، و  کالار  ضعف بر غلاه و انسان، بالندگ، منابع
 بامعنالا  افالراد شغلشالان   باشالد،  موفال   وکار کسب در که سازمان شود م، بای  کارکنان توانمندی

 خالدمات،  بای  بهاودی کیفیت کارکنان توانمندی. شود ها مشاهده در آن انگیزه افزایش و شود
و  نظالارت  باله  مًاالت  نگالرش  کار، کارکنان به مًات احساس ایجاد در سازمان، ارربخش، افزایش
 در کاله فالرد   زحمتال،  جاالران  باله  پـادا::  سیستم [.2] شود م، ...و انگیزه افزایش کار، ،ارزیاب

اهالداا   باله  نیالل  دلیالل  باله  و سالازمان  در او که و نیروی، وقت ازای در شود، م، متحمل سازمان
 هالا و  رویاله  کالارگیری  باله  و یالافتن  بالرای  وی خالقیت ابتکارات تالف، به و کند م، صرا سازمان
سالازمان   از فالرد  کاله  پاداشال، . دهالد  مال،  پالاداش  به فرد سازمان بهتر، و ترجدید های کاری روش

 ایالن  در کاله  اسالت  متعالارا  و یادی حد محو  در وظایف دادن انجام دلیل به یا دارد م، دریافت
 از بالاالتر  سالطح،  در وظالایف  دادن دلیالل انجالام   به یا شود، م، نامیده مزد دست یا صورت حقوز

 صالحات  العالاده  فالوز  مزایای منزلۀ پاداش به از صورت این در که است کاری استانداردهای یادی
 [.9] است مثرر یملکرد به مشروط پاداش، ایطای .شود م،

 عملکرد سازمانی
بنابراین،  کرد. بررس، مختلف نفعان ذی نگاه از را آن توان م، که است موضوی، سازمان یملکرد

 [.32] یمالل آمالده اسالت    به متعددیی ها برداشت شود م، نامیده سازمان موف  یملکرد آنچه از
دادن  انجام چگونگ، که بر است گرفته نظر در کل،ای  سازه سازمان، را ( یملکرد1387رهنورد )
 افالزایش  های غیرملمالوس همچالون   دریافت، ای از گسترده و ترکیب دارد اشاره سازمان، یملیات
[. 1] رود شمار مال،  به مال، و اقتلادی نتایج مانند ملموس های یین، و دریافت، و سازمان، دانش

واقعال،،   نتایج با انتظار مورد نتایج مقایسۀ منزلۀ به سازمان، را یملکرد ( نیز2010گاه و ابراهیم )
در  کارکنالان  فردی یملکرد ارزیاب، برنامه، شده در بین، پیش چارچو  از انحراا سازمان بررس،
 تعریالف  شالده  تعیالین  پالیش  از هالداا ا دستیاب، به در سازمان پیشرفت میزان بررس، و سازمان
های مربوط باله سالنجش یملکالرد بالازار را شالامل حفال         ( مثلفه2002) 1[. پیکوان28] اند کرده

 کنالد.  های اصل، یملکالرد قلمالداد مال،    منزلۀ مثلفه داند که به مشتری و جذ  مشتری جدید م،

                                                           
1. Pikwane 
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ل کیفیالت  ( با صحه گذاشتن بالر ایالن ادیالا ارربخشال، سالازمان: شالام      1997) 1ضمن اینکه پلهام
محلو ، موفقیت محلو  جدید، نر  حف  مشتری و رشد سهم: شامل سط  فروش، نر  رشد 

 [.19فروش، سهم بازار را به آن افزوده است ]
. اسالت  قابالل تقسالیم  یینال، و ذهنال، دستۀ دو به سازمان، های یملکرد کل،، شاخص طور به
 و واقعالال،  کالالامالً  ورتصالال  باله  کاله  هالالای، اسالت   شالالاخص  سازمان،، یملکرد های یین، شاخص
 بالازدۀ  نظیالر  هالای سالودآوری   شالود؛ از جملاله شالاخص    م، گیری های یینال، اندازه داده براسالاس
 .سالهام  بالازدۀ  و سالهم  هالر  سالود  و گالذاری  سالرمایه  بالازدۀ  سالهام،  حقوز صالاحاان  بازدۀ دارای،،

 بالر  کاله  شالود  مال،  شالامل  را هالای،  بیشالالتر شاخص سالالازمان، یملکالالرد های ذهنالال، شالالاخص
 مشالتریان،  منالدی  رضالایت  گیالرد؛ ماننالد   مال،  شالکل  سالازمان  نفع های ذی گالروه قضالاوت نایما

 در شده گرفته کار های به جدید. مقیالاس ارائالۀ محلوالت در موفقیالت کارکنالان و مندی رضالایت
 شالالالدن  فالالالاش  از ناشالالال،  بالالروز مشالالالکالت   از تالالا  اسالالت  ذهنالال،  و دوم نوع از پژوهش این

[. بدین منظور، برای سنجش 26شود ] جلالوگیری دهنالدگان پاسالخ وسغت حسالالاس اطالیالالات
یملکالرد   ،یملکرد مالالال،  خدمت )محلو (، یملکالرد یامل چهار یملکرد در تحقی  پیش رو، از
 مسالتلزم  وکالار  کسالب  یملکالرد  اسالت، زیرا بهاالود  شالده گرفته بهره بازاریاب، و یملکرد استادان

 بیشالتر  در مـالی: عملکرد. اسالت مدیریت و شرکا مشتریان، یملیالات، افراد، هالا، سیستم تلفی 
 گیری اندازه های مال، مقیاس از طری  یمالدتاً سالازمان، یملکالرد سالاختار بالازارگرای،، مطالعات
 اسالتادان  یملکالرد  [.30] شالود  مال،  منعک  فروش ارزش و رشالد سودآوری منالافع، که در شده
 [.26شالود ]  م، شناخته آنان کارای، و مشارکت ط س انتقالا ، غیاالت، رضالایت، سط  واسطۀ به

یملکرد بازاریاب، به توانای، دانشگاه برای افزایش فروش خالدمات )افالزایش تعالداد دانشالجویان(،     
ارتقای موقعیت رقابت،، توسعۀ خالدمات جدیالد، بهاالود کیفیالت خالدمات فعلال،، کالاهش زمالان         

نهایالت،   ر یال  سالازمان اشالاره دارد. در   ها د رسان،، در مقایسه با دیگر دانشگاه فرایندهای خدمات
ارائالۀ   در دانشالگاه  توانالالای،  و دانشگاه بالازار سهم خدمات، فروش میالزان یملکرد خدمت شالامل
 [.23خدمات جدید است ]

 جنسیت
های اصل، زندگ، اجتمای، است که باله الگوهالای فرهنگال، خاصال، از      جنسیت یک، از جناه

ایر دیگر، جنسیت معاد  مفهالوم، تئالوریک، یالا نالوی،     رفتار زنان یا مردان داللت دارد. به تع
هالا از آن   های شناخت، و ساختاری در سازمان اجاار اجتمای، است که برای فهم یدم تساوی

[. امروزه، در مطالعات سازمان، جنسیت باید بیش از پیش مورد توجه قرار 5شود ] استفاده م،
هالا بیافرینالد. در ایالن     ختلالف در سالازمان  اندازی نو به مسائل م گیرد تا در پهنۀ سازمان چشم
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کنند نگاه فمنیست، به سازمان از آنجا که وضالعیت   ( بیان م،1394یزت ) راستا، خالق، و پور
سازمان  1خواند، ناگزیر سیاس، بوده و از بازدیس، مردساالر کنون، در مدیریت را به چالش م،

ن برای دانش/ نظریه/ یمل پالیش  فهم، جایگزی تر، تا پیشنهاد تا دگردیس، آن و حت، بنیادی
سو نزد اندیشمندان مدیریت اقاا  یافته است. در آغاز،  به این 1970رود. جنسیت از دهۀ  م،

به مسئلۀ طاقۀ اجتمای، پرداخته  تنهاو  هرنگ بود حت، در مطالعات انتقادی نیز جنسیت کم
ها به جنسیت فقغ در  شد. شاید بتوان ادیا کرد که حت، امروزه هم در بسیاری از پژوهش م،

رغم اهمیت بسیار، در  توان گفت که جنسیت به شود و م، نقش ی  متغیر آماری نگریسته م،
حالا ، در   یالین  [. در7شالود ]  ای دارد و نادیالده گرفتاله مال،    های سازمان، نقش، حاشیه پژوهش

شرایغ کنون،، اهمیت جنسالیت تالا آنجاسالت کاله غفلالت از تنالوع جنسالیت، نیالروی کالار در          
هالای سالازمان، شالود، زیالرا تحقیقالات قالال،        ساز شکست اسالتراتژی  تواند زمینه ها م، سازمان

دهالد مالردان و زنالان ممکالن اسالت       های جنسیت، نشالان مال،   سازی نقش خلوص اجتمای، در
های مرسوم سازمان، را  ها، تعامالت و رویه فرایندهای مختلف سازمان، از قایل سیستم پاداش

ود و انتظارات ش ها در مرحلۀ بعد درون، م، نند. این ارزشگذاری ک های مختلف ارزش به شیوه
یالا نشالدن انتظالارات(     شالدن  هالا را )در صالورت تالأمین    افراد از سازمان و متعاقاالاً یملکالرد آن  

های پاداش یافالت   توان در سیستم دهد. یک، از وجوه بارز این مسئله را م، تأریر قرار م، تحت
شالود؛   های رفتالاری مرداناله مالرتاغ دانسالته مال،      لیشههای بیرون، یمدتاً با ک که در آن پاداش

جویانه در محیغ کالار تأکیالد    های درون، و رفتارهای فداکاری که زنان بیشتر به پاداش حال، در
گری جنسیت در  [. با توجه به این موارد، در این تحقی  تالش شد نقش تعدیل18ورزند ] م،

 د.رابطۀ میان بازاریاب، داخل، و یملکرد ارزیاب، شو

 پیشینۀ تحقیق
 در سالازمان،  یملکرد بر درون، بازاریاب، تأریر»( در تحقیق، با ینوان 1391حسین، و رحمان، )

دریافتنالد  « ساختاری معادالت سازی از مد  استفاده با تهران شهر خدمات مسافرت،های  شرکت
دوسالت و   [. یاطفالت 6دارد ] یملکالرد  بالر  و معنالاداری  مًاالت  مسالتقیم،  ارالر  درون، که بازاریاب،
( در تحقی  خود ارر بازاریاب، داخل، را بر یملکرد سالازمان، بالا درنظالر گالرفتن     1392همکاران )

آن  از حاک، تحقی  متغیرهای میانج، کارآفرین، سازمان، و تعهد سازمان، بررس، کردند. نتایج
سالت  مالثرر ا  سالازمان  یملکرد بر مستقیم طور مستقیم و همچنین غیر داخل، به بود که بازاریاب،

: کارکنالان  یملکرد بر داخل، بازاریاب، اررات»( تحقیق، با ینوان 1393[. ایمان، و همکاران )12]
 گالاز  و نفالت  بالرداری  بهالره  شالرکت  تابعالۀ  ادارات: مطالعاله  مالورد ) سالازمان،  نالوآوری  میانج، ارر
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 238 از حاصالل  هالای  داده بالر  سالاختاری  معالادالت  سالازی  انجام دادنالد. نتالایج مالد    « (آغاجاری
 بازاریاب، معنادار و مًات مستقیم، تأریر از حاک، آماری جامعۀ افراد از شده مۀ گردآورینا پرسش
 ضالریب  بالا  سالازمان،  نالوآوری  واسطۀ نقش با غیرمستقیم طور به و 659/0 مسیر ضریب با داخل،
 و [. رفیال  3بالود ]  سالازمان،  نوآوری بر 474/0 مسیر ضریب با کارکنان یملکرد بر ،065/0 مسیر
 و مشالتریان  رضایت مًل ابعادی شامل) سازمان یملکرد بر مثرر یوامل تایین در( 2003)احمد 
 یملکالرد  متغیر بر داخل، بازاریاب، متغیر مستقیم تأریر بر یالوه ،(سازمان رقابت، نسا، موقعیت
 و داخلال،  بازاریالاب،  بالین  رابطالۀ  در سالازمان، هالای   شایستگ، متغیر کنندۀ تعدیل نقش سازمان،
 تجربالالال، ،تحقیالالالق در( 2010) 1یالالو و یالالو شالال،[. 15؛ 14] تأییالالد کردنالالد سالالازمان، یملکالالرد

 در را سالازمان،  یملکالرد  و سازمان، فرهنگ شغل،، رضایت داخلال،، بازاریالاب، میالان هماسالتگ،
 [.31د ]بو تحقی های  فرضیه تأیید نتیجۀ آن که کردند بررس، تالایوان بیمالۀ کشالور صنعت
پیشین اشاره شد، تحقیقالات انالدک، باله بررسال، نقالش      های  طور که در بخش یالوه، همان به

هالا اشالاره    ها نیز با یکدیگر متناق  است که در اداماله باله آن   های آن پردازد و یافته جنسیت م،
بازاریاب، داخلال،   ۀبررس، رابط»( در تحقیق، با ینوان 1393باش، ) شود. باقری و ملک، مین م،

کننالالدگ، یوامالالل  کنالالان و ارالالر تعالالدیلگالالری رضالالایت کار مالالداری بالالا ارالالر میالالانج،  بالالر مشالالتری
باله ایالن نتیجاله    (« ایران شهرستان شالاهرود  ۀهای بیم شناخت، )مورد مطالعه: نمایندگ، جمعیت

شالده )جنسالیت، تحلالیالت و سالن( ارالر       شناخت، انتخا  از یوامل جمعیت ی  هیچرسیدند که 
( 2013) 2ا و سموگن،رد. آنوماکمیان بازاریاب، داخل، و رضایت کارکنان ندا ۀگری بر رابط تعدیل

خلوص تأریر جنسیت بر بازده، تولید باله ایالن نتیجاله رسالیدند کاله گرچاله        در تحقی  خود در
[. از سالوی دیگالر،   16یملکرد مردان کم، نسات به زنان باالتر است، این تفاوت معنادار نیست ]

، خلوص جنسیت، یملکرد و رضایت شالغل  ( در2011نتایج تحقیقات ایلیوپولوس و پریپوراس )
و دیگالران   3کاله سالیاالد   حالال،  هالا بالود. در   های دولت، یونان مغایر با این یافته پرسنل بیمارستان

دریافتند پزشکان مرد یمدتاً رضایت کمتری از شغل خود دارند، این تحقیال  نشالان داد میالزان    
 هالای بازاریالاب،   نتیجالۀ فعالیالت   ها در رضایت شغل، پزشکان و کارکنان مرد و متعاقااً یملکرد آن

[. تحقیال   25هالا بالاالتر اسالت ]    در مقایسه با همکاران زن آن شده های مطالعه داخل، بیمارستان
( با ینوان تأریر تنوع نیالروی کالار بالر یملکالرد کارکنالان در سالازمان       2011و دیگران ) 4ویلیانگ

شالدت بالر میالزان یملکالرد      شناخت، متنوع نظیر جنسیت باله  حاک، از آن بود که یوامل جمعیت
( نیالز در تحقیال    2013) 5[. خان و استانتون33های هواپیمای، تأریرگذار است ] نایضای سازما
هالای حمالایت، و رفتالار     های جنسیت، در نگرش کارکنان نسات باله طالرح   تفاوت»خود با ینوان 
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هالای حمایالت از کارکنالان، توجاله مالدیران باله        اظهار داشتند الزمالۀ موفقیالت طالرح   « شهروندی
هالالای موجالالود در سالالازمان در هنگالالام توسالالعۀ  یر زیرگالالروههالالای جنسالالیت، و احتمالالاالً سالالا تفالالاوت

 .27های بازاریاب، داخل، است ] استراتژی

 مدل مفهومی
 ادبیالات  مرور براساس و شده اشاره کل، هدا قالب در پژوهش مفهوم، چارچو  بخش، این در

طا  مد  مفهالوم، پالژوهش، دو    (.1 شکل) است شده ترسیم مرتاغ، تجرب، مطالعات و نظری
 اصل، این پژوهش بدین شرح است:فرضیۀ 
ال کالاربردی ارتاالاط    های یلمال،  . میان بازاریاب، داخل، و یملکرد سازمان، استادان دانشگاه1

 مًات و معنادار وجود دارد؛
هالای   . متغیر جنسیت در رابطۀ بین بازاریاب، داخل، و یملکرد سازمان، اسالتادان دانشالگاه  2
 کنندگ، دارد. گری/ تعدیل ال کاربردی ارر مداخله یلم،

  

 تحقیق مفهومی مدل .1شکل 

 شناسی روش
 جامعالۀ  هماسالتگ، اسالت.   نالوع  از و توصالیف،  روش، نظر از و کاربردی هدا، حی  از پژوهش این

ال کاربردی در سالط  شالهر    های یلم، التدری  دانشگاه استادان ح  شامل پژوهش ۀ اینشد مطالعه
 حجالم  تعیالین  بالرای  .شد استفاده ساده تلادف، گیری نمونه روش از گیری تهران است. برای نمونه

 اطمینالان  سالط   در نیالاز  نمونالۀ مالورد   حجم شد و حداقل استفاده جامعۀ نامحدود فرمو  از نمونه
 ناماله  پرسالش  403 و توزیالع  ناماله  پرسالش  415 درمجموع، .شد محاساه نفر 384 با برابر درصد،95
گالردآوری شالد کاله     سالاخته  محقال  ای   مهنا های مورد نظر با استفاده از پرسش داده. شد آوری جمع
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گویالان،   ای پاسالخ  های فردی و حرفه اساس پیشینۀ تحقی  تدوین شده و شامل سه بخش ویژگ، بر
گویه( بود کاله در قالالب طیالف لیکالرت بررسال،      15گویه( و یملکرد سازمان، )20بازاریاب، داخل، )

ای و جهالت سالنجش    زهروایال، صالوری و روایال، سالا     از نامه پرسش روای، سنجش منظور شدند. به
روایال،   .نامه از ضریب آلفای کروناا  و پایای، ترکیاال، اسالتفاده شالد    پایای، و قابلیت ایتماد پرسش

محترم، نخاگان و متخللان بازنگری و تأیید کردند و بالرای تعیالین    نامه را استادان صوری پرسش
هالای   بالرای بخالش   نامه، ضریب آلفای کروناا  محاسالاه شالد کاله میالزان آن     قابلیت ایتماد پرسش

آمده است. همچنین، برای هر سازه دو شاخص میانگین واریالان    1نامه در جدو   مختلف پرسش
هالا   گیری روای، و پایای، سالازه  به ترتیب برای اندازه 2(CRو پایای، ترکیا، ) 1(AVEشده ) استخرای

تالأریر   تحت شده مطالعهۀ دهد که چه درصدی از واریان  ساز نشان م، AVE شاخصمحاساه شد. 
شالود و از   اسالتفاده مال،    برای سنجش روای، سازه AVEاز شاخص بوده است.  سازه آنهای نشانگر

بالودن ایالن    به بالاال را بالرای مناسالب    5/0محققان مقدار شود.  نیز یاد م، 3آن با ینوان روای، همگرا
از  5/0االتر از شده، مقالادیر بال   با توجه به شاخص میانگین واریان  استخرایاند.  کرده شاخص تعیین 

در ایالن تحقیال  از روش    ها سازه برای تعیین پایای،نشان دارد.  شده های بررس، روای، مناسب سازه
ها بالاالتر از مقالدار    آن CRهای، که مقدار  استفاده شد که ضرایب آن برای سازه (CR) پایای، مرکب

نزدی  تر باشالد، پایالای، آن    1چه این مقدار به  دهد و هر باشند، پایای، قابل قاول، را نشان م، 7/0
به همراه بررس، معناداری بارهای یامل، جهت تأییالد   فوزهای  [. بنابراین، شاخص10] بیشتر است

تالوان گفالت کاله     مال،  دسالت آمالده   باله ها استفاده شدند. با توجه به نتایج  مناسات نشانگرهای سازه
 اسالتفاده  بالا ها  داده تحلیل و تجزیه نامۀ تحقی  از روای، و پایای، قابل قاول، برخوردار است. پرسش

 معالادالت  از الگوسالازی  اسالتفاده  بالا  AMOS20افالزار   و همچنالین نالرم   19نسالخۀ   SPSSافزار  نرم از
حاساۀ موارد گوناگون، همچالون  در م توانیم یمعادالت ساختار یاز مد  سازشد.  انجام ساختاری

متغیره، تجزیه و تحلیل واریان ، تجزیه و تحلیل کواریان ، تحلیل  رگرسیون ساده، رگرسیون چند
هالای   های اصالل، باله کالار گرفالت و از طریال  آن، مالد        های چندگانه و تجزیه و تحلیل مثلفه گروه

متغیر جنسیت در  ،کنندگ لیآزمون ارر تعد یپژوهش، برا نیادر .]10نقل از  8[ مختلف را آزمود
گرفتاله  کالار   باله  4هالای چندگاناله   رابطۀ بین بازاریاب، داخل، و یملکرد سازمان،، تکنی  تحلیل گروه

هالا را   ، کاله فقالغ امکالان مقایسالۀ گالروه     Tهای معمو  مانند آزمون  شد. این تکنی  برخالا روش
ضالمن بررسال، رابطالۀ     دهد ،امکان را م نیاکند، به پژوهشگر  حسب ی  متغیر خاص فراهم م، بر

گر را نیز مقایساله کنالد. در ایالن     بندی متغیر تعدیل هاساس گرو روابغ بین متغیرها بربین دو متغیر، 
هالای مختلالف در    مد  اولیه، که در آن همۀ پارامترها برای گروه وجود دارد:روش، معموالً دو مد  

                                                           
1. average variance extracted 
2.composite reliability 
3. convergent validity 
4. multiple-group analyses 

file:///C:/Users/Sat-51/AppData/ahmadpor.ENTSHIP.000/Velayati/My%20Documents/Local%20Settings/Temp/My%20Documents/AppData/Roaming/as/AppData/Local/Temp/Rar$EX49.63117/BETA.htm%23de.smartpls.pls.reportparts.internal.CompositeReliabilityPart%23de.smartpls.pls.reportparts.internal.CompositeReliabilityPart
file:///F:/آصف%20کریمی/as/AppData/Local/Temp/Rar$EX49.63117/BETA.htm%23de.smartpls.pls.reportparts.internal.CompositeReliabilityPart%23de.smartpls.pls.reportparts.internal.CompositeReliabilityPart
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و مدل، که فارغ از هرگونه محدودیت و کامالً یکسالان بالرای    1(یکسان شود )مد  غیر نظر گرفته م،
گیرند، تفالاوت در مقالدار    مانای مقایسه قرار م، 2)مد  یکسان،( شود هر دو گروه در نظر گرفته م،

کای اسکوئر )
کاله   ،در شالرایط های مختلف است،  گیری تفاوت در مد  ( دو مد ، اساس اندازه2

شالده تأییالد    کننالدگ، متغیالر بررسال،    نقالش تعالدیل   اسالکوئر معنالادار باشالد،     یتفاوت مقالادیر کالا  
   .[8]شود م،

هالای   های میالدان،، از شالاخص   ها با داده ها و برازش آن مد بودن  نهایت، برای آزمون درست در
ها اشالاره شالده    ها و سط  قابل قاو  آن به این شاخص 1مختلف برازش استفاده شد که در جدو  

 است.
 

 های برازندگی مدل ساختاری تحقیق شاخص .1جدول 

 شاخص
df

x 2

 NFI NNFI CFI GFI AGFI RMSEA 

 ≥ 10/0 90/0 ≥ 90/0 ≥ 90/0 ≥ 90/0 ≥ 90/0 ≥ ≥3 شده معیار پیشنهاد
 

 ها یافته
 مطالعاله مالورد  که میانگین سن، اسالتادان   داد نشان پژوهش نمونۀ شناخت، جمعیتهای  ویژگ،

سا  است. با توجه به اینکه متغیر جنسیت در این تحقیال  حالائز اهمیالت بسالیاری بالود،       9/33
ظر گرفته شد تا از هر نوع تأریر احتمالال، بالر نتالایج    دهندگان زن و مرد مساوی در ن تعداد پاسخ

های آماری ناش، از تفاوت فاحش میان تعداد ایضالای دو گالروه جلالوگیری شالود. از نظالر       آزمون
درصد نیز مجرد بودند. از نظر سالابقۀ کالار نیالز     5/31ها متأهل و  درصد از آن 5/68وضعیت تأهل، 

درصالد   46همچنالین،   سالا  داشالتند.   15یش از سابقۀ کار بال   مطالعهمورد درصد افراد  4/13فقغ 
در مقطالع   آمالاری  نمونالۀ  درصالد  54نمونۀ آمالاری دارای مالدرک تحلالیل، در مقطالع دکتالری،      

 .کارشناس، ارشد هستند

 مدل ساختاری کلی
واقع مد  کل، تحقی  است و روابغ بین متغیرهای مستقل و وابستۀ تحقیال    مد  ساختاری در

در تحقی  حاضر مد  ساختاری بیالانگر رابطالۀ مسالتقیم متغیالر      دهد. بر این اساس، را نشان م،
(. 2مستقل بازاریاب، داخل، و نوآوری سازمان، با متغیر وابسته یملکالرد سالازمان، اسالت )شالکل     

شده براساس  چند مد  برآورد خلوص برازش نیکوی، مد  نشان داد که هر های تحقی  در یافته

                                                           
1. variant model 
2. invariant model 
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ها، برازش نیکوی، قابل  اساس سایر شاخص ارد، برشاخص کای اسکوئر برازش نیکوی، مناسا، ند
پیداست، متغیر بازاریاب، داخل، و چهار مثلفۀ  2طور که از شکل  (. همان2قاول، داشت )جدو  

 اند. درصد از واریان  متغیر وابستۀ یملکرد سازمان، استادان را تایین کرده 39آن حدود 

 
 ستاندارداساس ضرایب ا . مدل ساختاری کلی پژوهش بر2شکل 

 
 

 های براز: نیکویی در مدل ساختاری تحقیق . ارزیابی شاخص2جدول

های  شاخص

 براز:
χ2 (df , ρ) 

df

x 2

 IFI GFI AGFI CFI RMSEA  

مقادیر 

 بدست آمده

675/59 

(29 ،000/0) 
173/2 961/0 931/0 957/0 939/0 067/0  

 

 ساس مدل ساختاریا . نتایج و ضرایب رگرسیونی بر3جدول 

 قیقفرضیه تح
مقدار غیر 

 استاندارد

خطای 

 استاندارد

ضریب 

رگرسیونی 

 استاندارد

 tمقدار 
سطح 

 معناداری

 000/0 644/9 577/0 ./.59 569/0 سازمان، یملکرد  بازاریاب، داخل،    
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 کنندگی( متغیر جنسیت گری )تعدیل آزمون اثر مداخله
اساس ماان، تئوری و ادبیات پژوهش، فرضیۀ اصالل، ایالن    ، برگونه که قاالً نیز اشاره شد همان

گری متغیر جنسیت در رابطالۀ بالین بازاریالاب، داخلال، بالا یملکالرد        پژوهش آزمون ارر مداخله
های چندگانه نشالان داد کاله    سازمان، استادان بود. در این زمینه، نتایج حاصل از تحلیل گروه

ان،( رابطۀ بین بازاریاب، داخلال، بالا یملکالرد    یکس بودن )مد  غیر مد  ماتن، بر فرض متفاوت
سازمان، برای استادان زن و مرد از برازش نیکوی، بهتری در مقایسه با مد  ماتن، بر فالرض  

خلوص  آمده در دست بودن )مد  یکسان،( رابطه برای دو گروه برخوردار است. نتایج به یکسان
یکسان، روابغ در میالان دو   و غیر های ماتن، بر یکسان، های برازش نیکوی، برای مد  شاخص

چند مقدار کای اسکوئر  نشان داده شده است. بر این اساس، هر 4شده در جدو   گروه مطالعه
برای هر دو مد  معنادار است و هر دو مد  بر مانای این شالاخص بالرازش خالوب، نداشالتند،     

اسالاس   تالر و بالر    بودن روابغ بین دو گروه دارای کای اسکوئر کوچ یکسان مد  ماتن، بر غیر
بالودن   (. همچنین، با توجه به معنادار4ها از برازش بهتری برخوردار بود )جدو   سایر شاخص

(، 5)جالدو    21( بالا درجالۀ آزادی   678/42آمالده )  دسالت  تفاوت کای اسکوئر برای دو مد  به
 یکسان، رابطۀ بین بازاریاب، داخلال، بالا یملکالرد    بودن مد  غیر فرض ماتن، بر بهتر و مناسب

بودن شالاخص مقایسالۀ    شده تأیید شد. افزون بر این، کوچ  سازمان، در میان دو گروه مطالعه
یکسان، روابغ در میان دو گالروه   ، برای مد  غیر1(AICها، یعن، معیار اطالیات آکائی  ) مد 
دهنالدۀ   ( نشالان 591/179( در برابر مقدار این شاخص برای مد  یکسالان، رابطاله )  913/136)

یکسان، روابغ بالود. بالا توجاله باله ایالن موضالوع، در اداماله بالین          بهتر مد  غیربرازش نیکوی، 
یکسان بودن روابالغ( بالرای دو    اساس این مد  )یعن، مد  متفاوت یا غیر متغیرهای موجود بر

 شود. گروه استادان زن و مرد تفسیر و مقایسه م،
ش حاک، از آن های پژوه شود، یافته مشاهده م، 6و جدو   4و  3گونه که در شکل  همان

معنادار و برای اسالتادان زن   است که رابطۀ جنسیت و یملکرد برای استادان مرد مًات و غیر
بودن(، به دلیل اینکه  رغم همسوی، روابغ )مًات (. بنابراین، به6مًات و معنادار است )جدو  

ت، براسالاس  معنادار اسال  این رابطه برای استادان زن معنادار، ول، برای گروه استادان مرد غیر
کننالدگ،   گالری/ تعالدیل   ( پیشنهاد کردند، فرض ارر مداخله2010معیاری که هیر و همکاران )

متغیر جنسیت در رابطۀ بین بازاریاب، داخل، با یملکرد سالازمان، اسالتادان در ایالن پالژوهش     
 .[8]تأیید شد

 
 
 

                                                           
1. Akaike Information Criterion 
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سانی رابطه میان یک های مبتنی بر یکسانی و غیر های براز: نیکویی برای مدل . خالصۀ شاخص4جدول 

 دو گروه استادان زن و مرد

χ2 (df , ρ) df مدل

x 2

 
IFI GFI AGFI CFI RMSE

A 
AIC  

مد  غیر
 

یککسان
 

بودن رابطه
 

913/136 
(63 ،000/0) 

695/1 931/0 911/0 936/0 951/0 054/0 912/189  

مد  یککسان
 

بودن 
رابطه
 591/179 

(84 ،000/0) 
 

429/2 917/0 857/0 931/0 875/0 63/0 592/207  

 
 یکسانی رابطه برای دو گروه( ها )با فرض اصلی بهتر بودن مدل غیر . مقایسۀ مدل5جدول 

 χ2 df Sig مدل

913/136-591/179 بودن رابطه مد  یکسان = 678/42  21 000/0  
 
 

 بودن رابطه یکسان های ساختاری غیر . خالصۀ نتایج برآورد مدل6جدول 

 ضیۀ تحقیقفر گروه
مقدار 

 غیراستاندارد
خطای 

 استاندارد

ضریب 
رگرسیونی 
 استاندارد

 Tمقدار 
سطح 

 معناداری

 استادان مرد
 بازاریاب، داخل،
 یملکرد سازمان،

167/0 99./. 17/0 69/1 049/0 

 استادان زن
 بازاریاب، داخل،
 یملکرد سازمان،

579/0 107/0 688/0 411/5 000/0 

 

درصد از واریان  یملکرد سازمان، اسالتادان   51پیداست،  3از شکل  طور که همچنین، همان
طور کاله اشالاره شالد     زن از طری  بازاریاب، داخل، تایین شده است؛ این در حال، است که همان

 (.4این رابطه برای استادان مرد معنادار نیست )شکل 
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 ان زنیکسان رابطه برای استاد اساس مدل غیر . مدل ساختاری پژوهش بر3شکل 

 
 یکسان رابطه برای استادان مرد اساس مدل غیر . مدل ساختاری پژوهش بر4شکل 

 گیری نتیجه
 توانالد  م، که های اساس، راه از یک، ال کاربردی،  های یلم، مراکز آموزش،، از جمله دانشگاه در

 یوامالل چنالدی   باله  شالده  ارائاله  خدمات کیفیت .است کیفیت خدمات باشد رقاا از تمایز یامل
 از. دارد بسالتگ،  ارائاله  نحالوۀ  رسالان، و  خالدمت  فراینالد  ارائۀ خدمات آموزشال،،  مکان نهمچو

. هالا هسالتند   اسالتادان دانشالگاه   ،است گذار ها تأریر خدمات دانشگاه کیفیت بر یوامل مهم، که
 انالد  تمالاس  در دانشالجویان  با طور مستقیم به رسان، خدمت فرایند در حقیقت، استادان، که در
 بالازی  را نقش اصل، دانشجویان از سوی خدمت کیفیت از ادراک و متدر خد ارزش ایجاد در
منزلالۀ حلقالۀ ارتاالاط،     اسالت، زیالرا اسالتادان باله     مهالم  بسیارها  آن به توجه بنابراین کنند، م،

بالر ایالن اسالاس،     .کشالند  مال،  دوش دانشگاه باله  برای را مزیت رقابت، بار دانشجویان با دانشگاه
 خالود  محورنالد  خدمت و مدار که مشتری استادان، حف  و جذ  طری  از توانند ها م، دانشگاه

 [.12] کنالد  ایفا زمینه این را در مهم، نقش تواند م، داخل، بازاریاب،. کنند رقاا متمایز از را
 مشالتریان  همچون در بافت دانشگاه، استادان و کارکنان را تر، بازاریاب، داخل، به یاارت دقی 
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دارنالد.   اهمیالت  سالازمان  )دانشالجویان( بالرای   بیرونال،  نمشالتریا  اندازۀ به گیرد که م، نظر در
 تأریر سازمان، یملکرد بر داخل، های حاصل از آزمون فرضیۀ او  نشان داد که بازاریاب، یافته

 متعهالد هالا   دانشالگاه  کاله  میزانال،  معنالای  باله  بازاریالاب، داخلال،،   به گرایش ترتیب، دارد. بدین
 بهاالود  توانالد باله   مال،  کننالد،  ایجالاد  ارزش از طری  مدیریت روابغ برای اسالتادان  تا شوند م،

 انسالان،، فنالاوری   منابع و مدیریت آموزش،، مختلفهای  حوزه در این مراکز سازمان، یملکرد
 یملکالرد  بالر  داخلال،  بازاریاب، ارر ( در مورد2010بارن  ) و یو .بینجامد و ارتااطات اطالیات
متعاقاالاً   و نگالرش  مًاالت بالر   ارالری  باید موف  بازاریاب، برنامۀ ی  که دارند بیان م، سازمان،

 موجالب  یملکالرد خالود   ارتقالا  و کارکنالان  بالاالی  یملکالرد  که آنجا باشد و از داشته رفتار ایضا
 مًاتال،  ارالر  کلال، سالازمان   یملکالرد  بر داخل، بازاریاب، شود، سازمان م، کل، یملکرد ارتقای
و امیرکایالری  ( 1392دوست و همکالاران )  این نتیجه با نتایج تحقیقات یاطفت .داشت خواهد

 [.11( نیز مطابقت دارد ]1390و همکاران )
نتایج تحلیل فرضیۀ دوم نشان داد جنسیت در رابطۀ میان بازاریالاب، داخلال، و     همچنین،

دهالد زنالان و    هالای تحقیقالات متعالدد نشالان مال،      گری دارد. یافته یملکرد سازمان، ارر مداخله
هالای پالردازش اطالیالات،     شالیوه  مردان به لحاظ نگرش نسات باله وظالایف در مقابالل روابالغ،    

های ارتاالاط، و بسالیاری از ابعالاد دیگالر زنالدگ،       های رهاری مورد پذیرش ایضا، سا  سا 
کارهالای بازاریالاب، داخلال،     و اند. ایالن مسالئله هنگالام طراحال، سالاز      سازمان، با یکدیگر متفاوت

أریر دارنالد تال   ( اظهالار مال،  1387یابد. در ایالن زمیناله، طارسالا و جمالال، )     شدت اهمیت م، به
جنسیت، بر ابعاد مدیریت منالابع انسالان، نظیالر میالزان مشالارکت کارکنالان، یالدم        های  تفاوت

، رضالایت شالغل،،   هالای سالازمان،   رویاله ، ساختار کالار ، سازی نیروی کار تمرکز، نظارت، توانمند
هالای   حالا  آنکاله ویژگال،   تعهد سازمان، و یملکرد کارکنان به صورت مستقیم ملموس اسالت.  

یمالر سالازمان باله صالورت      ۀو چرخال هالا   و اسالتراتژی هالا   سالازمان، هالدا   ۀسازمان مانند انالداز 
افالزون   [ که خود حاک، از اهمیت روز10گذارند ] این الگوها ارر م،گیری  غیرمستقیم بر شکل

هاسالت. ایالن    سالازمان  از سالوی شده  ها و راهکارهای اتخاذ ریزی های جنسیت، در برنامه تفاوت
( و ایلیوپولالوس  2011(، ویلیانگ و دیگران )2013ن )نتیجه با نتایج تحقیقات خان و استانتو

دانشالگاه و   بنابراین، وضعیت زنالان چاله در   [.32؛ 26؛ 24( مطابقت دارد ]2011و پریپوراس )
کنالد؛   روز ارتقالا پیالدا مال،    باله  آمیالز بالودن، روز   یین مسالئله  ال  های اجتمای، در سایر جایگاه چه

وز در حا  افالزایش اسالت و سالازوکارهای    ر به های زنان نسل جدید از وضعیت خود روز آگاه،
هالا در راه همالوارتری امکالان گشالوده شالدن دارد.       اجتمای، و سیاس، جهت بهاالود وضالع آن  

گرانۀ افراط، معطالوا   رسد که به جای تأکید و پافشاری بر تدابیر حمایت بنابراین، به نظر م،
هالای   گالذاری  سالازی و سیاسالت   به جنسیت زنان، بهتر ایالن باشالد کاله در فراینالدهای تلالمیم     

های جنسیت، باشد. افراد، خواه مالرد و خالواه زن، بالدون     فرهنگ،، طرز تلق، فراتر از سوگیری
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مًابۀ انسان، واجد کرامت، حقالوز و تکالالیف در نظالر گرفتاله      اصل قرار گرفتن جنسیتشان، به
گیرندۀ سالازمان،   های تلمیم شوند. این امر مستلزم تعمی  و بسغ نگاه، فراجنسیت، در رده

دادن باله جنسال، خالاص )مالرد یالا زن( بالر        نهاد دانشگاه است که در آن باله جالای اولویالت    در
های افراد برای کسب یالا تلالدی مالداری یلمال، و مناصالب مالدیریت، و        ها و شایستگ، توانای،

 اجرای، تأکید شود.

 پیشنهادها
 در نالان ز از مناسب ،تیحما نیقوان کماود جمله از مختلف لیدال به بنا کشور، ،کنون غیشرادر 

 و اسالتخدام  هنگالام  در زنالان  به مردان تیارجح ن،یقوان نیا  یصح یاجرا یدم ای اشتغا  بخش
 یادیال ز حالد  تالا   یاسالتراتژ  منظالر  ازها  سازمان ساختار، [4، ]سازمان ،شغل ریمس در نیهمچن

 بر بلکه ،کار غیمح در زنان به نسات مردان نگرش بر تنها نه خود ۀنوب به که است شده «مردانه»
 یملکرد و سازمان به نساتها  آن یپندار ذات هم و تعل  ح  و ،سازمانهای  هیرو از زنان ادراک
 ،ابیال بازارهالای   یاسالتراتژ  اتخاذ و نیتدو تیاهم بر شیپ از شیب مسئله نیا. است اررگذارها  آن
 .دیافزا م، کارکنان تیجنس به توجه با ،داخل

ده در این تحقی  نکات، به شرح ذیل ش ررس،خلوص متغیرهای ب یالوه بر موارد یادشده، در
 شود: پیشنهاد م،

 و تشوی  استادان به توسعۀ روابغ خود با همکالاران،   داخل، ارتااطات تسهیل و بهاود
 دیگر کارکنان و مدیران مراکز آموزش،؛

  رفالع  جهالت  در تالالش  سالاالری،  شایسالته  تأکیالد بالر   ،اسالتادان  توانمندسازی به کم 
 جنسیت، تاعی  داشتن روا بر ماتن، فرهنگ،های  نگرش حاصال و جنسیت، نابرابری
 ؛زنان به نسات

 های  دولت اساس، وظایف از یدالت تحق  و ها انسان حقوز تأمین شرایغ آوردن فراهم
 باله  نسالات  تواننالد  نم، ایران ۀجامع ریزان برنامه و نمسئوال رو این از ار است،زگ خدمت
 ؛باشند توجه ب، جنسیت، تاعی  رفع

  اسالتادان و ارائالۀ    یملکرد از دقی  کسب اطالیات جهت در انسان، منابع مدیرانتوجه
هالای تشالویق، و ترفیعال،     های مستمر به مدیران ارشد برای تدوین اسالتراتژی  گزارش

 اساس یوامل انگیزش، متناسب؛ استادان بر

 زمینالۀ  اسالتادان در  و برای مالدیران  سمینارهای، برگزاری یا آموزش،های  دوره اجرای 
 داخل، در بافت دانشگاه،؛ زاریاب،با

 نقالدی و   های نقدی و غیالر  از طری  ارائۀ پاداش استادان در کار به تعهد ایجاد و تقویت
 ها. ترویج احترام و توجه به جایگاه انسان، آن
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هالای اجتمالای،    منزلۀ بازتاب، از مظاهر ارزش ها به نهایت، با توجه به حضور فراگیر سازمان در
های  [، بررس، تأریر کلیشه5بخشد ] ترانسفورماتورهای فرهنگ، و اجتمای، م، ها نقش که به آن

ای نظیر سن، میالزان درآمالد،    های اجتمای، و همچنین تأریر سایر یوامل زمینه جنسیت، و نقش
سط  تحلیالت و... در رابطۀ میان بازاریاب، داخلال، و یملکالرد از دیگالر موضالویات پیشالنهادی      

 برای تحقیقات آت، است.

 نابعم
تالأریر بازاریالاب،   (. »1388[ ابزری، مهدی؛ رنجاریان، بهرام؛ فتحال،، سالعید؛ قربالان،، حسالن )    1]

، ص 31، ش انالداز مالدیریت   چشالم ، «صالنعت  در سازمان، یملکرد و بازارگرای، بر داخل،

 .42ال25

الگالوی توانمنالدی بالرای ارتقالای یملکالرد      (. »1388اکار؛ میری، یادالرضا ) [ افجه، سید یل،2]

، ش 4، س یلالوم مالدیریت ایالران   نامۀ  سازی خودرو در ایران، فلل ن صنعت قطعهکارکنا

 .169ال149، تابستان، ص 14

اررات بازاریاب، داخل، بر یملکالرد  (. »1393[ ایمان،، صاحب؛ ریحانه، گسکری؛ قیتان، الارز )3]

ی نفت بردار کارکنان: ارر میانج، نوآوری سازمان، )مورد مطالعه: ادارات تابعۀ شرکت بهره

مالدیریت  اسفند، نشریۀ  17، مقاالت آمادۀ انتشار، انتشار آنالین از تاریخ «و گاز آغاجاری(
 دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران. بازرگان،

نقش مدیریت منالابع انسالان،   » (.1391پور، آرین ) پور، نرگ ؛ محمدپور، سعیده؛ قل، [ ایمان،4]

 .105ال87، ص2، ی 5، س ن،توسعۀ کارآفرینامۀ  فلل ،«بر نوآوری سازمان،

(. 1394آبالادی، آرزو )  زاده، رضوان؛ قاسم،، زهرا؛ ناصری صادز؛ سالاجده؛ احمالد   قل، حسین[ 5]

زن در توسالعه و  ، «سنجش رابطۀ جنسیت، فرهنگ سازمان، و توزیع قدرت در سالازمان »
 .263ال289، تابستان، ص 2، شمارۀ 13، دورۀ سیاست

تأریر بازاریاب، درون، بر یملکالرد سالازمان، در   » (.1391) سحر [ حسین،، سید یعقو ؛ رحمان،،6]

 ،«سالازی معالادالت سالاختاری    های خدمات مسافرت، شهر تهران با اسالتفاده از مالد    شرکت

 ( بهار.4، ش او ، ش پیاپ، )2س  ،تحقیقات بازاریاب، نوینال پژوهش،  نامۀ یلم، فلل

، نشالریۀ  «م در مطالعالات سالازمان  یسفمن(. »1394اصغر ) خالق،، امیرحسین؛ پوریزت، یل، [7]

 .458ال437، پاییز، ص 3، ش 7، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران، دورۀ مدیریت دولت،

در  ،تیجنسال  کالرد یرو». (1393) ساله ینف مقالدم،  ،محمالد؛ صالالح   بادسار، ؛اهلل روح ،،رضائ ]8[
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و  ،فلاللنامه یلمال   ،«انیدانشالجو  ،نیکارآفر یها تیو قابل ،جانیسنجش رابطه هوش ه

 .410-393ص ز،ییپا ،3شماره ،11 دوره ،استیزن در توسعه و س ،پژوهش

 .9، تهران: سمت، چ مدیریت منابع انسان،(. 1384[ سعادت، اسفندیار )9]

سالازی معادلالۀ    ای بالر مالد    مقدماله (. 1388شوماخر، رنالداالی؛ لالومک ، ریچالارد جال،. )     [10]
 شناسان. ۀ وحید قاسم،، تهران: جامعه، ترجمساختاری

اررات جنسیت بر الگوهای مدیریت منابع (. »1387[ طارسا، غالمعل،؛ جمال، نظری، آرزو )11]

 ..27ال21، ص 196، شهریور، ش تدبیر، نشریۀ «انسان،

(. 1392فرد، حسن ) اله،، احمدیل،؛ فان،، یل، اصغر؛ دانای، دوست، یلیرضا؛ خائف [ یاطفت12]

تأریر بازاریاب، داخل، بر یملکرد سازمان با در نظر گالرفتن متغیرهالای میالانج،     بررس،»

، «تعهد سازمان، و کارآفرین، سازمان، )مطالعۀ موردی: شالرکت فالوالد ماارکالۀ اصالفهان(    

 .42ال21، ص 4، ش 5، دورۀ دیریت بازرگان،ممجلۀ 

رهالای شالهروندی   بررسال، ارالرات بازاریالاب، درونال، بالر رفتا     (. »1389[ کاظمین،، محمالود ) 13]

، «سازمان، و ارتااط آن با کیفیت خدمات )مطالعۀ موردی: شعب بان  سامان در تهالران( 
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