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 چکیده
مشارکت فعال  رفع موانعجامعه دارند و   همه جانبه  در پيشرفت و توسعه یثير مستقيماجمعيت، ت از یزنان به عنوان نيم مقدمه:

 تواند راهگشای مسير توسعه باشد.  ی میو اجتماع یسياس ،یزنان در امور اقتصاد

ها از روش دلفی و   دادهتحقيق از نظر هدف، بنيادی و از نظر روش توصيفی، پيمایشی است. برای گردآوری  ها:  مواد و روش 

دارای  خانه ی دومين وزارت پزشک زشدرمان و آمو هداشتبوزارت ها از آزمون تی استفاده شده است.   نامه و برای تحليل داده پرسش
 باشد.  بيشترین تعداد زنان شاغل است جامعه آماری تحقيق می

(، باور 67/6(، حمایت اطرافيان)76/8طلبی)  موفقيت(، 08/8ست ميزان اعتماد)ا حاکی ها  یافته های پژوهش:  یافته

(، نگرش برابر 80/6(، دسترسی به شبکه ارتباطی و اطالعاتی)66/8های برابر ارتقاء)  (، فرصت67/6(، حمایت سازمانی)08/8توانمندی)
 ر از حد متوسط است. ( در زنان کمت16/8( و مهارت مدیریتی)00/8(، رعایت شعائر دینی)66/8(، دانش مدیریتی)60/8جنسيتی)

و  یادار اراتيتا بتواند از اخت باشد ریمد دیبا یها آن است که چه کس  سازمان مشکالت نیتر از مهم گیری:  بحث و نتیجه

وزنه  نیا هستند تیریاحراز پست مد یدایزن کاند کیمرد و  کیکه  یبا هم برخوردار شود و هنگام گرانید یقدرت جلب همکار
 در نظام اسالمی، حقوق زن و مرد یکسان است. حق تحصيل، حق. شود  یاو م یروزيو موجب پ رديگ  یقرار م مرد یکفه ترازورد

 های ارتقاء زنان به پست  با این وجود شاخص .حق دارد زن هم حق دارد در تمام جهاتی که مردکلی  طوره بی و امالکيت، حق ر
 پزشکی بسيار پایين و زیر حد متوسط است.های مدیریتی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش  
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 مقدمه
های باالی   زنان برای دستيابی به مشاغل رده

ند برخی معتقدند که هست رو  به سازمانی با مشکالتی رو
کنند یا مشتاقانه حاضرند   زنان به قدر کافی تالش نمی

پوشی   برای تشکيل خانواده از موقعيت شغلی خود چشم
الزم برای رهبری یک سازمان   تجربه کنند یا آموزش و

(. 6)ندکن  یيد نمیات مطالب راها این   دارند اما بررسینرا 
  مشاغل  تصدی مرد در و  زن  بين  نابرابری   مسئله

افالطون  است.  تاریخی  های  ریشه  دارای  مدیریتی
چه ی جسم یروهايچه در ن است زنان از مردان معتقد

تفاوت  ی بهعنیترند   ناتوان یدماغ و یروح یروهاين در
چند مخالف  اعتراف دارد هر« یکم» نظر از مرد زن و

وجود  با(. 6لحاظ استعدادها است) زها ا  آن یفيتفاوت ک
 یابيدست زنان دری موانع رشد و ارتقا یشدن برخ انيع

چنان عدم تعادل در انتصاب  هم یتیریبه مناصب مد
 نیا خورد.  یبه چشم م یتیریمد یزنان در سطوح باال

 یها  گاهیجا است که حضور اندک زنان در یدر حال
 ها است.  آن یباال توان ها و  تينشانگر قابل یاجتماع
ثير ات»( در تحقيقی با عنوان6000جاه و قربانی)  رفعت

بر روی زنان  «زنان  سرمایه اجتماعی بر ارتقای شغلی
های بانک سپه در تهران به این نتایج دست   اداره

یافتند که شانس ارتقای شغلی زنان دارای پایگاه 
زنان اجتماعی اقتصادی باال بيشتر از سایر زنان بوده و 

طور کلی از پایگاه اجتماعی اقتصادی باال و از ه مدیر ب
 هایی با ساختار دموکراتيک و مشارکتی برخاسته  خانواده

مدیر در بيشتر موارد در  که زنان غير حالی در اند 
گرا یا اقتدارگرا تربيت   هایی با ساختار تساهل  خانواده

 ییزا  (. نتایج تحقيق ميرکمالی و ناستی0اند)  شده
های   ( در بررسی موانع ارتقای زنان به پست6000)

ميانی و عالی از دیدگاه دبيران زن شاغل در   مدیریت
آموزش نشان داد که موانع خانوادگی، سازمانی، 

های   فرهنگی و اجتماعی در عدم ارتقای زنان به پست
مدیریت ميانی و عالی آموزش و پرورش نقش دارند و 

(. احسانی و 4ثير هستند)ات  بی موانع روانی و ارتباطی
( در پژوهشی به منظور بررسی عوامل 6006همکاران)

 های مدیریتی در هيئت  بازدارنده ارتقای زنان به پست
های ورزشی استان خوزستان به این نتيجه رسيدند که  

ارتقای مدیریتی زنان،   های بازدارنده  لفهواز بين م

ارتقای   بازدارندهمدیران مرد عوامل فردی و محيطی را 
که زنان فقط عوامل  دانستند در حالی  مدیریتی زنان می

ارتقای مدیریتی خود تشخيص   محيطی را بازدارنده
( نشان داد که 6006(. نتایج تحقيق درخشان)5دادند)

های مدیریتی   ها و مهارت  نگرش مدیران به ویژگی
زنان مثبت بوده است، اما بين شانس مدیر شدن و 

داری وجود   معنی  های مدیریتی زنان رابطه  مهارت
( 6007لو)  (. نتایج تحقيق عباس خليفه7)نداشته است

نشان داد که عوامل خانوادگی بيش از سایر عوامل در 
ثر است. ميزان ارتقای شغلی وعدم ارتقای شغلی زنان م

گو، از کيفيت نقش، فشار نقش، تقسيم   زنان پاسخ
تقاضاهای ساختاری خانواده، جنسيتی کار در خانه، 

طور مستقيم و از ه های مدیریتی ب  ویژگی  اضطراب و
 متغيرهای افسردگی، استرس، خستگی شغلی، تهی

آميز یک نقش   سازی انرژی فرد، سرایت شرایط تنش 
ه زای خانوادگی ب  های تنش  به نقش دیگر و محرک

پذیرد.   ثير میاطور غيرمستقيم و از طریق فشار نقش ت
 (.6عوامل سازمانی در این ميان نقشی نداشتند)

ها مرتباً با آن   که سازمان یمسایل نیتر از مهم 
 فیوظا دیبا یهستند، آن است که چه کس ريدرگ
و  یادار اراتيتا بتواند از اخت رديرا به عهده بگ تیریمد

با هم برخوردار شود و  گرانید یقدرت جلب همکار
احراز  یدایزن کاند کیمرد و  کیکه  یهنگام شهيهم

قرار  مردی ترازو  کفه روزنه د نیا هستند تیریپست مد
های   دیدگاه (.0شود)  یاو م یروزيو موجب پ رديگ  یم

های جنسيتی در جامعه   بسياری در باب زنان و نابرابری
ها و قوت و   پوشانی  مطرح است که با وجود برخی هم

در جامعه از توان در تبيين وضعيت زنان   ها می  ضعف
یک از رویکردها دالیلی برای  ها سود جست. هر  آن

کار و   چرایی کم رنگ بودن حضور زنان در عرصه
اند که در ادامه به آن پرداخته شده   جامعه بيان کرده

است اما برای تبيين و توضيح روابط بين متغيرهای این 
تحقيق تلفيقی از رویکردهای نابرابری جنسيتی در بازار 

پيشرفت، رویکرد   ، رویکرد جنسيتی، رویکرد انگيزهکار
ای و رویکرد اسالم بهره گرفته  خودپنداره، سقف شيشه

  شده است.
زنان ، موجود نامشهود و مشهودبا وجود موانع 

 ،یانسان تحقق توسعه در نقش فعال یفایخواهان ا
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. بر این اند  یاسيس وی فرهنگ ،یاقتصاد ،یاجتماع
ارزیابی وضعيت  تحقيق،اصلی در این   لهئاساس مس

های ارتقاء جایگاه زنان در سطوح مدیریت   شاخص
 ستاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

 ها  مواد و روش
، یک تحقيق بنيادی و هدف نظر روش تحقيق از

ها توصيفی، همبستگی از   گردآوری داده  از نظر نحوه
همبستگی به روش نوع تحليل ماتریس کوواریانس یا 

نفر  008 تحقيق، این آماری  تحليل عاملی است. جامعه
از زنان دارای مدرک فوق دیپلم و باالتر شاغل در ستاد 

است که  آموزش پزشکی درمان و وزارت بهداشت،
گيری تصادفی   نفر با استفاده از روش نمونه 488تعداد 
ای و فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب   طبقه
ها استفاده   برای گردآوری دادهنامه  پرسشد. از شدن

  نرم آزمون تی، و ها از  . برای تحليل دادهشده است
است. به منظور شناسایی استفاده شده  SPSSافزار 

های ارتقای جایگاه زنان در سطوح   شاخص  اوليه
مدیریت و مدل مفهومی تحقيق عالوه بر بررسی متون، 

مشارکتی از روش دلفی   های عميق، مشاهده  مصاحبه
اعضای نيز بهره گرفته شده است. به این ترتيب که 

 گيری  به صورت نمونهیا گروه خبرگان پانل دلفی 
دار یا   های هدف  غيراحتمالی و ترکيبی از روش

دو فهرست جداگانه یکی  ابتدا شدند. قضاوتی برگزیده
صب شامل افرادی که در بخش دولتی صاحب من

( و افرادی متخصص و 6مدیریتی بودند)جدول شماره 
آگاه در حوزه مدیریت و مطالعات زنان که دارای رتبه 

( تهيه شد. 6علمی دانشگاهی بودند)جدول شماره 
  در زمينهاز افرادی که  نفر 65سپس از بين هر گروه 
بيشتری داشتند، انتخاب شدند.   مورد نظر دانش و تجربه

نفر به عنوان گروه خبرگان  08م بدین ترتيب روی ه
 برگزیده شدند.

 

 

 خبرگان به تفکیك نوع کار و جنس اعضای پانلتعداد .  1  شمارهجدول 

 جمع افراد تعداد نوع کار

 مرد زن

 64 6 66 مدیریت و مطالعات زنان  زمينه در کدهپژوهش /دانشگاه ت علمیئهي عضو

 66 4 6 بخش دولتی درمدیر 

 0 6 6 زنان مطالعاتمجری 

 6 - 6 بخش دولتیامور زنان در مشاور 

 08 6 60 جمع

 

 خبرگان به تفکیك میزان تحصیالت اعضای پانلتعداد .  2  شمارهجدول 

 جمع افراد تعداد ميزان تحصيالت

 مرد زن

 61 4 65 دکترای تخصصی

 5 6 0 ای  دکترای حرفه

 5 6 4 کارشناسی ارشد

 6 - 6 کارشناسی

 08 6 60 جمع

 

ثيرگذار بر اعوامل ت و شناسایی کشف به منظور
ارتقای جایگاه زنان به سطوح مدیریت)متغير وابسته( 

ثير هر یک از عوامل شناسایی اچنين تعيين ميزان ت هم
بر ارتقای جایگاه زنان  ثروشده، سيزده عامل کليدی م

ثير هر یک از آن ها در ادر سطوح مدیریت و ميزان ت

ای مورد نظرخواهی خبرگان قرار   نامه قالب پرسش
چه عامل  ها خواسته شد چنان  چنين از آن گرفت. هم

رسد که در ارتقای   یا عوامل دیگری به نظرشان می
ثر است اما در وجایگاه زنان در سطوح مدیریت م

نامه به آن اشاره نشده است، مطرح کنند. به  پرسش
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نامه، آلفای  منظور اطمينان از قابليت اعتماد پرسش
 04/8نامه محاسبه شد که مقدار آن  کرونباخ پرسش

نامه صحه  بود. بدین ترتيب بر قابليت اعتماد پرسش
ها در دو دور متوالی و در هر   نامه پرسش گذاشته شد.

درصد پاسخ  688درصد و  16دور به ترتيب به ميزان 
های دور   نامه پرسشآوری   داده شدند. پس از جمع

تعيين  نامه متغيرهای پرسش امتيازهای هر یک از اول
 در دورشد و ميانگين و انحراف استاندارد محاسبه شد. 

های اعضای پانل در دور پيش و   ميانگين پاسخ دوم
آگاهی  به صورت جداگانه به پاسخ هر فرد نيز

 قالب تعيين ميزان اهميت عوامل در رسيد. گویان پاسخ
 ،«5زیاد:  بسيار»های  ليکرت و شامل گزینه مقياس

 «6: کم بسيار»، «6 :کم» ،«0 متوسط:» ،«4زیاد: »
دور  درگرفت. انجام روش دلفی  صورت  «8 اثر:  بی»و

)جدول دستيابی به اتفاق نظر مطلوب پایان یافت با دوم
 .(0  شماره

 
 

 

 

 میانگین امتیاز و انحراف استاندارد متغیرهای تحقیق.  3  جدول شماره

 دور دوم دور اول متغير

 انحراف استاندارد  ميانگين 

  نامه پس از ارسال پرسش 700/8 56/4 موفقيت طلبی
دوم و اعالم نتایج ميانگين 
 کل هر یک از متغيرها و

جداگانه هر یک از  پاسخ
خبرگان، توافق نظر بر 

متغيری که ميانگين کل 65
بود،  0ها  بيشتر از   آن

 حاصل شد

 706/8 51/4 اعتماد به نفس

 667/8 66/4 حمایت اطرافيان

 766/8 76/4 باور توانمندی های زنان

 778/8 06/4 حمایت سازمانی

 165/8 64/4 های سازمانی  برابری فرصت

 606/6 51/0 اطالعاتی همکاران های ارتباطی و  دسترسی به شبکه

 607/8 45/4 مهارت مدیریتی

 156/8 67/0 دانش مدیریتی

 677/8 10/0 رعایت شعائر دینی

 860/6 61/4 نگرش برابری جنسيتی در جامعه

 

 

 

 

 ی پژوهشها  یافته
دست آمده)جدول شماره ه ميانگين ببا توجه به 

(، حمایت 76/8(، موفقيت طلبی)08/8( ميزان اعتماد)4
(، حمایت سازمانی 08/8(، باور توانمندی)67/6اطرافيان)

(، دسترسی به 66/8)ء(، فرصت های برابر ارتقا67/6)
(، نگرش برابر 80/6شبکه ارتباطی و اطالعاتی)

یت شعائر (، رعا66/8(، دانش مدیریتی)60/8جنسيتی)
( کمتر از حد 16/8ریتی)(، مهارت مدی00/8دینی)

زنان  ءهای ارتقا  و در کل وضعيت شاخص متوسط است
های مدیریتی در وزارت بهداشت، درمان و   به پست

 آموزش پزشکی بسيار پایين و زیر حد متوسط است.
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 آزمون تی. 4جدول شماره 

 گيری  خطای استاندارد اندازه انحراف استاندارد ميانگين تعداد متغير

 885/8 66/8 06/8 488 اعتماد

 881/8 60/8 76/8 488 موفقيت طلبی

 886/8 47/6 67/6 488 حمایت اطرافيان

 84/8 17/8 08/8 488 باور توانمندی

 66/8 66/6 67/6 488 حمایت سازمانی

 87/8 06/6 66/8 488 ءهای برابر ارتقا  فرصت

 66/8 46/6 80/6 488 دسترسی به شبکه ارتباطی و اطالعاتی

 87/8 06/6 60/8 488 نگرش برابر جنسيتی

 86/8 41/6 66/8 488 دانش مدیریتی

 80/8 70/8 00/8 488 رعایت شعائر دینی

 86/8 46/6 16/8 488 مهارت مدیریتی

 87/8 06/6 85/6 488 های مدیریتی  زنان به پست ءارتقا

 

 

 گیری  بحث و نتیجه
نتایج نشان داد ميزان اعتماد به نفس در جامعه 

چه فرد از اعتماد  تحقيق کمتر از حد متوسط است. هر
به نفس بيشتری برخوردار باشد امکان ارتقای جایگاه او 

تحقيق در سطوح مدیریت نيز بيشتر خواهد شد. نتایج 
به  ءپيشرفت و ارتقا  ( که فقدان انگيزه6008زاهدی)

داند   سطوح مدیریتی را ناشی از نبود اعتماد به نفس می
(. نتایج 1های این تحقيق همسویی دارد)  با یافته

 ( و اکبری سبزواری6004زکليکی) تحقيق بابایی
 ها در و ارتقای آن زنان مشارکت ( بر روی موانع6006)

باوری و اعتماد به  که نشان داد خود مدیریت سطوح
نتایج این تحقيق هم است با  ءنفس یکی از عوامل ارتقا

  . یکی از رویکردهایی که رابطه(68،66راستا است)
اعتماد به نفس و ارتقای جایگاه زنان در سطوح 

کند رویکرد خودپنداره است.   مدیریت را تبيين می
 والً از ویژگیخودپنداره ارزیابی کلی ذهنی است که معم

آوریم. اعتماد به نفس به   های رفتاری خود به عمل می 
حسب ادراکی که از  ست که شخص برا این معنا

موقعيت شخصی خود در ذهن دارد به چه ميزان 
 دهد.   باال یا پایين قرار می  خودش را در رده

 چنين نتایج نشان داد که ميزان موفقيت هم
متر از حد متوسط است. طلبی زنان در جامعه تحقيق ک 

شخص  ک کللندبر اساس رویکرد نياز به موفقيت م
هنگامی در عمل به سطوح باالیی از بازده و کارآیی 

فقيت و پيشرفت در او وکسب م  شود که انگيزه  نایل می

که  (6005)ريخط یموسو. نتایج تحقيق ایجاد شده باشد
 طيمح در ییجو یبرتر عدم حس رقابت و نظير یموانع
  میبه مردان  نسبت ریزنان مد تعدادرا علت کمی  کار

ی ها  افته(. ی66داند با نتایج این تحقيق همسویی دارد)
 ینشان م( نيز که 6868)رويبرگ و شاپ نیاستاتحقيق 

از  یانتظارات کمتر خود یشغل ريمس مورد در زنان دده 
 های این تحقيق صحه می  بر یافته مردان دارند

 (. 60گذارد) 
دست آمده ميزان حمایت ه بر طبق نتایج ب

اطرافيان در جامعه تحقيق کمتر از حد متوسط است. 
های خانوادگی   ( که مسئوليت6005بخش)  تحقيق روح

 پست به زنان دستيابی عدم عوامل ترین مهم یکی از
 است بر نتایج این تحقيق صحه می مدیریتی های

ابعی زنان (. طبق رویکرد جنسيتی، موقعيت ت64گذارد) 
در خانواده و بازار کار با یکدیگر مرتبط و جزیی از یک 
سيستم اجتماعی است که در آن زنان تابع مردان 
هستند. در واقع عدم پيشرفت و ارتقای زنان در بازار کار 

ها نه  های خانگی آن  به این دليل است که مسئوليت
تنها کاهش نيافته است بلکه در جوامع شهری افزایش 

داشته است. طبق رویکرد نئوکالسيک نقش خانواده نيز 
هموار کردن مسير ارتقای زنان است. در این رویکرد 

های جنسيتی و دالیل محدودیت   برای تشریح تفاوت
 های اشتغال زنان بر متغيرهایی نظير مسئوليت  فرصت
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کار   وری و عرضه  های خانوادگی که در ميزان بهره 
 شود.   میکيد اگذارند ت  ثير میات

نتایج نشان داد که باور توانمندی زنان در جامعه 
ثير باور اتحقيق کمتر از حد متوسط است. در تبيين ت

توان از   ها می های زنان بر ارتقای جایگاه آن  توانمندی
  چون دره ای و شقوق آن هم  رویکرد سقف شيشه

ای در   ای بهره گرفت. چه این سقف شيشه  شيشه
ها لزوماً   اتفاق افتد و چه در سياستمحيط کاری 
عدالتی جنسيتی است. یک منبع اصلی   بازتابی از بی

تبعيض ناشی از باورهایی است که راجع به رفتارها و 
گيرد. پيامد عدم باور به   های زنان انجام می  توانایی

شایستگی زنان منجر به تبعيض عمودی)مردان معموالً 
تر و پردرآمدتر را   تمسئولي تر، با  مناصب تخصصی

 کنند( و تبعيض افقی)مردان و زنان به شاخه  اشغال می
شوند و   ای تقسيم می  های متفاوت شغلی و حرفه 

ست که ا ها  باریکی از حرفه  تراکم زنان در محدوده
تری دارند( در   یا دستمزد پایين مسئوليت کمتر و

( با 6006خير) شود. تحقيق البرزی و  ها می  سازمان
 (. 65نتيجه تحقيق سازگاری دارد)

حمایت سازمانی در جامعه تحقيق کمتر از حد 
( در 6886متوسط است. نتایج تحقيق تارنو و زامبرونو)

ای در استراليا با نتایج این تحقيق همسویی   مطالعه
( و نتایج تحقيق 6881(. نتایج تحقيق مونی)67دارد)
های   حمایت ثيرات همگی حاکی از عدم (6866فاگو)

سازمانی بر ارتقای جایگاه زنان در سازمان است که با 
(. در رویکرد 66،60های این تحقيق مطابقت دارد)  یافته

های جنسيتی و دالیل   نئوکالسيک برای تشریح تفاوت
های اشتغال زنان بر متغيرهایی نظير   محدودیت فرصت

جایی ه ب آموزش عمومی، آموزش فنی، ساعات کار و جا
  ثير میاکار ت  وری و عرضه  در کار که در ميزان بهره

 شود.   کيد میاگذارند، ت
های برابر ارتقاء زنان   نتایج نشان داد که فرصت

 (6881)ودر جامعه تحقيق وجود ندارد. نتایج تحقيق ایل
( با نتایج این تحقيق همسویی 6866و باکستر)

تبعيض جنسی تواند   . رویکرد بازار کار می(61،68)دارد
یعنی در یک شغل  شغلی عمودی را به خوبی تبيين کند

مشابه، مردان از موقعيت باالتری نسبت به زنان 
. در این رویکرد که بازار کار به دو ندشو  مند می بهره

شود بين دو گروه از   بخش اوليه و ثانویه تقسيم می
مشاغل تفاوت وجود دارد. مشاغل گروه اول که از 

های   مين بيشتر فرصتاظ پرداخت مزد و تلحا
پيشرفت، به نسبت وضعيت خوبی دارند، بيشتر نصيب 

شود و مشاغل گروه دوم که با مزد کم،   مردان می
مين کمتر و محدودیت امکان پيشرفت رو به رو ات

 شود.   هستند نصيب زنان می
های   نتایج نشان داد که دسترسی به شبکه

جامعه تحقيق کمتر از حد اطالعاتی و ارتباطی در 
ای وقتی فرد   متوسط است. طبق رویکرد سقف شيشه

از اطالعات سازمانی آگاه بوده و دارای ارتباطات 
سازمانی باالیی با همکاران باشد، اعتماد مدیر و 

شود و این امر بر   های او جلب می  همکاران به قابليت
است. ثيرگذار اارتقای جایگاه او در سطوح مدیریت نيز ت

( با نتایج این 6885(، کاتارا)6884کاتاليست)  مطالعه
 . (66،66)خوانی دارد تحقيق هم

ه تواند ب  نگرش برابری جنسيتی در جامعه نمی
طور مستقيم بر ارتقای جایگاه زنان درسطوح مدیریت 

اختصاص   ثير بگذارد بلکه با فراهم شدن زمينهات
نان و مردان ها برای ز  ها و محدودیت  فرصت  عادالنه

ها امکان ارتقای زنان درسطوح مدیریت   در تمام حيطه
شود. بر اساس رویکرد جنسيتی موقعيت   نيز فراهم می

ساالری و  نامساعد زنان در بازار کار بازتابی از نظام پدر
موقعيت تابعی زنان در خانه و جامعه است تحقيق 

 (.60خوانی دارد) ( با نتيجه تحقيق هم6887زونگ)
نتایج نشان داد که دانش مدیریتی زنان در جامعه  

 رویکرد بر تحقيق کمتر از حد متوسط است. بنا
 مردها از کمتر علت این به ها  زن درآمد نئوکالسيک

طور ه ب که کمتری انسانی  سرمایه از زنان که ستا
 به و شوند  می مند  بهره است پرورش و آموزش عمده
 برای .دارند هم تری  پایين کار وری  بهره دليل همين
 ازدواج، برای زنان از بعضی که این دليل به مثال

 کنند،  می ترک را خود شغل کودک پرورش و حاملگی
 امر در گذاری سرمایه برای چندانی تمایل کارفرمایان

 ندارند.  زنان دانش فنی افزایش
ميزان رعایت شعائر دینی و مذهبی کمتر از حد 

جاه و   نتایج تحقيق رفعتمتوسط است. اما 
 مذهبی شاغلين که نشان داد اعتقادات (6000قربانی)
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و  اعتنا قابل تفاوت و غير مدیریتی های مدیریتی  بخش
ندارد با نتایج این تحقيق همسو  یکدیگر با معناداری
در مورد برابری زن و مرد در نيز  )ره(خمينی امامنيست. 

حقوق زن و مرد  در نظام اسالمی، جامعه معتقد بود که
ه بمالکيت، حق رأی و  یکسان است. حق تحصيل، حق

حق دارد زن هم حق  در تمام جهاتی که مردکلی  طور
دارد و سعادت و شقاوت کشورها بسته به وجود زن 

ها گرفته شوند   ملت های انسان ساز از  است و اگر زن
 . شوند ها به انحطاط و تباهی محکوم می  ملت

شود از   های مقاله پيشنهاد می  یافتهبا توجه به 
طلبی، دانش و   یک سو زنان، اعتماد به نفس، موفقيت

مهارت مدیریتی خود را افزایش داده و از سوی دیگر 
مدیران ارشد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

گيری از   نيز اهتمام جدی به باور توانمندی زنان و بهره
د و با انتصاب بيشتر زنان توان مدیریتی آنان نشان دهن

های مدیریتی به تحقق عدالت اجتماعی در   در پست
 عمل بپوشانند.   این زمينه جامه

 سپاسگزاری
دانم از زحمات و راهنمایی   در پایان الزم می

رضا موغلی، مجتبی  علی اساتيد ارجمند طاهره فيضی،
 رفيعی به پاس همراهی تقدیر و تشکر نمایم.
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Abstract  
 
Introduction: Women as half of the 

population have a direct impact on the 

development and also removing obstacles 

to women's active participation in the 

economic, social and political affairs. 

 

Materials & methods:  Considering 

objective, the research is of the fundamental 

type and based on method it is descriptive-

survey. For data collection, Delphi method 

and questionnaires were used. Also, T-test 

was used for data analysis. Ministry of 

Health and Medical Education Department, 

being the second minisery having the 

largest number of working women is the 

statistical society of the current study. 

 

Findings: Results indicates that the level of 

trust(0.80), seeking success(0.67), family 

support(1.16), belief in  women’s  

capabilities(0.80), organizational 

support(1.26), equal organizational   

opportunities(0.71), access to information 

and communication networks (1.03), 

gender equality attitudes(0.73), managerial 

knowledge (0.72), observance of religious 

rites(0.88), managerial skills(0.91) is less 

than average among women.  

 

Discussion & Conclusion: The most 

important issues that organizations 

regularly face is that who should be the 

manager so that she would be able to enjoy 

the administrative authority, and the power 

of attracting others contribution. And 

always when a man and a woman candidate 

for office management male gender is 

considered as a weight in the scaling pan 

and causes victory of males in the selection 

process. In the Islamic system, women and 

men are of the same rights, namely, 

Education and ownership,   voting, and 

generally, in all aspects. However, 

Indicators of promotion of women in 

managerial positions in the Ministry of 

Health and Medical Education is very low 

and below average. 

 

Keywords: Promotion, Women, 

Management position, Ministry of Health 

and Medical Education 

 
1.Dept  of  public Administration, Teheran Payam-e-Noor University, Teheran,Iran  

2. Dept  of  public Administration, shiraz  Payam-e-Noor University, shiraz,Iran 

3. Dept  of  public Administration, Arak Payam-e-Noor University, Arak,Iran 

* Correspondin author Email:Ms_hosseiny@yahoo.com:

 

 

Scientific Journal of Ilam University of Medical Sciences 

 


