
  
  
  
  

     111 - 133: 1390 تابستان، 2 ة، شمار 9 ة، دور)پژوهش زنان(زن در توسعه و سیاست 

  اي در ارتقاء شغلی معلمان زن بررسی عوامل مؤثر بر ادراك عدالت رویه
  **محمدعلی نادي،  *پرور محسن گل

هاي جنسیتی زنان در رابطه بین  واره کنندگی طرح این پژوهش با هدف سنجش نقش تعدیل  :چکیده

ء شغلی معلمان زن در اي در ارتقا سازي با عدالت رویه الگوهاي زنانه، مدارج ارتقاء شغلی و فرصت شبکه
معلم زن از سه شهر  280براي دستیابی به هدف پژوهش، . شهرهاي یزد، کرمان و اصفهان اجرا شد

). معلم زن 90معلم زن و از دو شهر یزد و کرمان هر یک  100از اصفهان (مذکور انتخاب شدند 

رتقاء ، پرسشنامه الگوهاي اي در ا هاي مورد استفاده در پژوهش شامل پرسشنامه عدالت رویه پرسشنامه

، مطلوبیت )2003لمونز،(سازي براي زنان، مدارج ارتقاء شغلی رسمی براي زنان  زنانه، فرصت شبکه

. بودند) 1978اسپنس و هلمرپچ،(هاي جنسیتی  واره و پرسشنامه طرح) 1972استران و گرباسی، (اجتماعی 

نتایج نشان . گرسیون مورد تحلیل قرار گرفتندها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل ر داده

هاي غیرسنتی، نظیر  هاي جنسیتی غیرسنتی، قائل به نقش واره داد که وقتی معلمان زن بر مبناي طرح

هاي  به همان اندازه وجود زنان درپست هاي گسترده براي مشارکت زنان در خارج از منزل هستند،  فعالیت

دستیابی به پست هاي مدیریتی را به عنوان نشانه رعایت عدالت در مدیریتی و وجود مسیر روشن براي 

  .کنند هاي مربوط به معلمان زن تلقی می گیري تصمیم

، معلمان ارتقاءشغلیهاي جنسیتی، مدارج  واره سازي، طرح اي، ارتقاء، شبکه عدالت رویه :کلیدي هاي واژه

  .زن

  مقدمه و طرح مسئله

ها و ادراکات کارکنان خود را تحت تأثیر قرار  کال مختلف شناختهاي کار به اش ها و محیط سازمان

نظران حوزه مدیریت و رفتار سازمانی، در هر سازمانی، فرهنگ و جوي  به باور اغلب صاحب. دهند می
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ها، مقررات و قوانین و بر پایه الگوهاي در دسترس، دست به  آن افراد بر پایه فرصت حاکم است که در 

ها و  ـ شخصیتی مشتمل بر ادراکات و شناخت هاي روانی ویژگی(عوامل فردي . زنند اقدام و عمل می
ساز  و عوامل سازمانی، عواملی هستند که زمینه) هاي فردي نظیر جنسیت، سن، سابقه و امثال آن ویژگی

هاي  یک گروه از ادراکاتی که طی چهار دهه گذشته در عرصه پژوهش. شوند رفتار در سازمان می

این شکل از ادراکات . توجهات زیادي را به خود جلب نموده، ادراکات معطوف به عدالت است سازمانی
 1گیرد، به عدالت سازمانی که تحت تأثیر فضا و جو سازمان قرار می معطوف به عدالت به واسطه آن

یا ( 4ی، عدالت تعامل3اي ، عدالت رویه2عدالت توزیعی: موسوم است و حداقل تاکنون، پنج بعد آن شامل

از میان ). 1388زاده،  پرور، رفیع گل(معرفی شده است  6و عدالت بین فردي 5، عدالت اطالعاتی)ارتباطی

، 9الیند و تیلر. ك.ر( 8توسط تایبوت و والکر 1970در اوایل دهه  7اي ادراك شده این ابعاد، عدالت رویه

گیري، ابالغ و اجراي  ر تصمیمطرح گردید و به لحاظ ماهیت به رعایت اصول عدل و انصاف د) 1988

ها حاکی از آن است که این بعد از عدالت در  پژوهش). 1386پرور،  گل(شود  تصمیمات مربوط می

هاي سازمانی، ارائه فرصت اعتراض  گیري طرفی در تصمیم هاي کار در واکنش به قواعدي نظیر بی محیط

گیري، رعایت ثبات و  فرآیندهاي تصمیمدوستانه در  در باب تصمیمات، رعایت اصول اخالقی و انسان

ندیري و (آید  گیري پدید می ها و در نظر گرفتن شرایط کارکنان در زمان تصمیم گیري همسانی در تصمیم

). 2009، 13؛ بارنی، هنلی و ویدنر2009، 12؛ یاماگوچی2009، 11شولدر و پنگ ؛ یانگ، مو2010، 10تانوا

هایی که امکان  ها، رویه فتند که براي کارکنان در سازمانطی پژوهشی دریا) 1997( 14الیند، تیلر و هو

                                                        
1- Organizational justice 
2- Distributive justice 
3- Procedural justice 
4- Interactional justice 
5- Informational justice 
6- Interpersonal justice 
7 - Perceived 
8- Thibaut & Walker 
9- Lind & Tyler 
10 - Nadiri & Tanova 
11 - Yang , Mossholdel & Peng 
12 - Yamaguchi 
13 - Burney , Henle & Widner 
14 - Lind , Tyler & Huo 
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را فراهم ) به ویژه مادي(گیري در توزیع دستاوردهاي کاري  کنترل و نظارت بر فرآیندهاي تصمیم
کنند  هایی که اغلب چنین فرصتی را فراهم نمی هاي منصفانه و رویه سازند، نزد کارکنان به عنوان رویه می

و الیند، ) 1994( 1براساس پژوهش کونوفسکی و پوگ. شوند غیرمنصفانه ادراك میهاي  به عنوان رویه

کنند که سازمان با به کارگیري  وقتی کارکنان احساس می) 1993( 2وراپارك کالیک، آمبروس و دي
کنند و سطح  نهد، احساس ارزشمندي می ها در سازمان ارج می هاي منصفانه به مشارکت و سهم آن رویه

در مقابل احساس . رود ها باال می ها در رفتارهاي مطلوب سازمانی و عملکرد اثربخش در آن مشارکت آن
گیري، توزیع امکانات، مزایا و رفتار سرپرستان، به اشکال مختلف کارکنان  هاي تصمیم عدالتی در رویه بی

  ). 1386پرور ،  گل(اندازد می 3جویی را به فکر تالفی

اي را نزد کارکنان تحت تأثیر قرار  هاي کار به شدت ادراکات عدالت رویه هایی که در محیط یکی از حوزه

هاي تعریف شده و  زمانی که براساس رویه. گیري در باب ارتقاء و ترفیع است ي تصمیم دهد، حوزه می

که فرد مذکور از  شود، به واسطه آن قابل قبول، فردي از کارکنان براي ارتقاء به پستی باالتر انتخاب می

راندري (رود  یان خود کارکنان انتخاب شده، امکان همکاري و متابعت دیگر کارکنان از این فرد باال میم

بازرمن، شروث، شا، دیکمن و ). 2007، 5گرن ؛ آندرسون استرابرگ، سورکی و هل2008، 4و مالک

شاغل فرضی اي را در واکنش به م نقش مقایسه با دیگران و ادرکات عدالت رویه) 1994( 6برون سل تن

کنندگانی که با یک شغل  گران دریافتند که شرکت این پژوهش. پیشنهادي مورد مطالعه قرار دادند

کنندگانی که با پیشنهادات شغلی چندگانه مواجه بودند، توجه  پیشنهادي مواجه بودند، نسبت به شرکت

محدود است، کارکنان  هاي سازمانی یعنی وقتی مناصب و پست. نمودند اي می بیشتري به عدالت رویه

هایی که در  یکی از حوزه. دهند گیري نشان می اي در تصمیم سازمان توجه بیشتري به رعایت عدالت رویه

هاي کمی، کمتر مورد توجه واقع شده است، نقش الگوهاي زنانه، شناخت مدارج ارتقاء شغلی و  پژوهش

به . هاي مختلف می باشد اغل در سازماناي در ارتقاء زنان ش فرصت شبکه سازي در ادراك عدالت رویه

                                                        
1 - Konovsky & Pugh  
2 - Lind , Kulik , Ambrose & De vera Park 
3- Retaliation 
4 - Randeree & Malik 
5 - Anderson - Straberg , Sverke & Hellgren 
6- Bazerman , Schroth , Shah, Diekmann & Tenbrunsel 
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ي  از زمره) یا نردبان شغلی( 4و مدارج ارتقاء شغلی 3سازي ، شبکه2الگوهاي زنانه) 2003( 1باور لمونز

  .اي درك شده در تصمیمات مربوط به ارتقاء براي زنان است عوامل بسیار مهم در عدالت رویه

  تعریف مفاهیم

سازي و مدارج ارتقاء شغلی از جمله مفاهیم مهم این پژوهش است،  ، شبکهبا توجه به اینکه الگوهاي زنانه
  : رسد ها ضروري به نظر می توضیح آن

شود که براي سایر زنان شاغل در  الگوهاي زنانه، به وجود زنان صاحب منصب و مدیري اطالق می

  . آیند هاي غیرمدیریتی الگو و مرجع به حساب می پست

. شود ایجاد ارتباطات متعدد براي زنان در تمامی سطوح و جوانب اطالق می سازي نیز به امکان شبکه

بنابراین زمانی که در محیط کار این امکان وجود دارد تا زنان با هر کس که نیاز باشد ارتباط الزم و کافی 

وجود سازي براي زنان در محیط کار  شود که امکان شبکه را در امور کاري و شغلی برقرار کنند، گفته می

  . دارد

متغیر بعدي، مدارج ارتقاء شغلی نیز به پلکان پیشرفت و ترقی در مدارج و پست هاي شغلی و سازمانی 

به معناي دیگر مدارج ارتقاء شغلی حاوي این مفهوم است که مسیر پیشروي در پست ها . گردد اطالق می

گام در مسیر این  به توانند گام یو موقعیت هاي سازمانی در یک محیط کاري چگونه است و افراد چگونه م

  ). 2003لمونز، (ارتقاء و ترفیع به پیش بروند 

مطرح می شود که به صورت بالقوه نقش تعدیل کننده 5 واره جنسیتی در کنار این متغیرها، متغیر طرح

کند  اي از عناصر به هم مرتبط است که یک مفهوم را براي افراد تعیین و تعریف می واره شبکه طرح. دارد
ي رخدادهاي مشابه در موضوعات  ها از طریق تجارب مختلف نظیر مشاهده واره طرح). 1988، 6کراکت(

گیرند  یا آموزش و تعلیم و تربیت شکل می) مانند نحوه برخورد والدین با فرزندان دختر و پسر(خاص 

                                                        
1 - Lemons 
2 - Female or feminine role models 
3 - Networking 
4 - Job ladder 

Gender schema - ٥  
6 - Crockett 
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). 1994، 3کالیک ؛ پري، داویس بلیک و2004، 2؛ مارتین و رابل2007، 1موست، سوربر و کانینگهام(
شان  هاي جنسیتی فرآیندي است که اجتماع از آن طریق، کودکان را در مورد نقش 4پذیري جنسیت

به این مفهوم که هر کودك در نهایت، خود را در فضاي ذهنی خویش، مذکر یا مونث (دهد  آموزش می

(گیرد در نظر می و نظریه  7عه شناختی، نظریه توس6براساس نظریه یادگیري اجتماعی). 1984، 5بم) 
را  9هاي جنسیتی ها و رفتارهاي خاص، دیدگاه ، کودکان در حال رشد از طریق محاوره8واره جنسیتی طرح

در عین حال بر مبناي نظریه توسعه . کنند را که در هر فرهنگ خاص مورد تأکید است، درونی می
متناسب با این  10د هویتهاي جنسیتی، افراد براي ایجا شناختی، به محض درونی شدن این دیدگاه

 11ـ جنسیتی اي واره بر همین اساس افرادي که زیاد درگیر فرآیندهاي طرح. شوند ها آماده می دیدگاه

رفتارهاي قالبی . دهند از خود نشان می 12تري رفتارهاي قالبی ـ جنسیتی شوند، به صورت جدي می

ي فرد هستند و اغلب به صورت  شدهجنسیتی، رفتارهاي معین و تعریف شده بر مبناي جنسیت پذیرفته 

هاي جنسیتی و به دنبال  واره همین طرح. کنند ها و رفتارهاي افراد عمل می مانعی در برابر تنوع شناخت

ها و  گیرند، بسیاري از انتخاب آن رفتارهاي قالبی جنسیتی به ویژه زمانی که جنبه سنتی به خود می

و میجر ) 1990( 13، دوکس و میجر)1993(بم . سازند میهاي کار را متأثر  رفتارهاي زنان در محیط

کند که  ها ایجاب می پذیرند که جنسیت آن اند، وقتی زنان از کودکی این باور را می نشان داده) 1987(

هاي متنوع و  بیشتر نقش مراقبتی و پیرو داشته باشند، به طور طبیعی از تالش براي دستیابی به نقش

  ).1999، 14راس گوردون(شوند  می شته مدارج باالي شغلی باز دا

                                                        
1 - Most , Sorber & Cunningham 
2 - Martin & Ruble 
3- Perry , Davis - Blake & Kulik 
4- Gender typing 
5- Bem 
6- Social learning theory 
7- Cognitive-development theory 
8- Gender schema theory 
9- Gender lenses 
10- Identity 
11- Gender-schematic processing 
12- Gender-stereotyped behaviors 
13  -  Deaux & Major 
14 - Ross-Gordon 
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گویی به سؤاالت یک پرسشنامه، مصاحبه یا  به میزان تمایل افراد در پاسخ 1متغیر مطلوبیت اجتماعی

. شود گفتگو یا ابراز رفتارهاي معین در شرایط اجتماعی و ارائه تصویر مناسب و مطلوب از خود اطالق می
هاي مطرح  سیاري از شرایط، به ویژه در شرایطی که به پرسشها در ب هاي موجود، انسان براساس پژوهش

) شناختی چه از بعد اجتماعی و چه از بعد روان(هاي داراي محتواي ارزشی  ها یا مصاحبه در پرسشنامه

هاي خود، به آنچه که از نظر  کنند تا به جاي ارائه تصویر واقعی از نظرات و ایده دهند، سعی می پاسخ می
متغیرهاي معرفی شده ). 1999، 2من، کیسلر، ویزباند، دراسگو ریچ(ته شده است اشاره کنند اجتماعی پذیرف

تر  براي روشن. یابند  با یکدیگر پیوند و ارتباط می) 1(شده در این بخش، مطابق مدل ارائه شده در شکل 

  .آورده شده است 1هاي مفهومی و تشریحی هر یک از متغیرها در جدول  شدن مفاهیم، معرف

  معرفهاي مفهومی و تشریحی هر یک از متغیرهاي پژوهش): 1(ل جدو

  هاي مفهومی و تشریحی متغیرها معرف  متغیرها

اي در  ادراکات عدالت رویه
  ارتقاء شغلی

رعایت انصاف و عدالت در ارتقاء با توجه به تحصیالت، رعایت انصاف و عدالت در 

ت در ارتقاء شغلی با توجه به ارتقاء شغلی با توجه به عملکرد، رعایت انصاف و عدال
طول مدت خدمت، رعایت عدالت و انصاف در ارتقاء با توجه به طول خدمت در پستی 

  .معین

  هاي مفهومی و تشریحی متغیرها معرف  متغیرها

  الگوهاي زنانه
حضور زنان در پست هاي باالي سازمان به عنوان امکان پیشرفت زنان در سازمان، 

اراي قدرت توسط زنان در سازمان، وجود زنان داراي پست هاي سازمانی د کسب پست

  .در سازمان همراه با ویژگی هاي بارز زنانه

  مدارج ارتقاء شغلی

وجود مسیر ترقی روشن براي پیشرفت در پست هاي سازمانی، قابل دسترس بودن 
پست هاي سازمانی براي همه در صورت شایستگی، وجود تعریف صریح و روشن از 

  .یوند بین مشاغل در راستاي ارتقاء در پست هاي سازمانیرابطه و پ

  

امکان برقراري ارتباط، مراوده و گفتگو در تمامی سطوح، دسترسی به منابع   سازي فرصت شبکه

                                                        
1 - Social desirability 
2 - Richman, Kiesler, Weisband & Drasgow 



  
  
  

  
  117  اي در ارتقاء شغلی معلمان زن بررسی عوامل مؤثر بر ادراك عدالت رویه                                            

رسانی، امکان مشورت با اطرافیان، امکان دسترسی به کمک دیگران در زمان  اطالع
  .یرگذاري بر تصمیماتها، امکان برقراري ارتباط منطقی براي تأث دشواري

  هاي جنسیتی واره طرح

زشت انگاشتن فحاشی براي زنان بیش از مردان ،باوربه مشارکت فعال مردان در 

نقش هاي زنانه سنتی، امکان ابراز وجود براي زنان همپاي مردان، تالش براي همسر 
ن هاي کاري و شغلی برابر براي زنا و مادر خوب بودن به جاي دیگر مسائل، فرصت

  .نظیر مردان

  مطلوبیت اجتماعی

متنفر نبودن از هیچکس در هیچ شرایطی، حسادت نکردن و غبطه نخوردن به حال 

دیگران، آرامش همیشگی و عصبی و خشمگین نشدن، رعایت ادب و احترام تحت هر 
  .نمایی در هیچ شرایطی شرایط و موقعیتی، عدم تمارض و مظلوم

  مدل مفهومی و نظري پژوهش

باشد که طرح مسئله پژوهش براساس آن  ارائه شده، مدل تحلیلی این پژوهش می 1ه در شکل مدلی ک

  .بندي شده است صورت

  

 
 
 
 
 
  

  

  

 
  

  

 تحلیلی و مفهومی پژوهش از رابطه بین متغیرها مدل):1(شکل 

الگوهاي 

 زنانه

مدارج ارتقاء 

 شغلی

  

 سازي بکهش

 ادراکات عدالت

اي در ارتقاء  رویه

 شغلی

هاي  واره طرح

 جنسیتی

 مطلوبیت اجتماعی

 )متغیر کنترل(

 )متغیر وابسته(

 )متغیرهاي مستقل( )کننده متغیر تعدیل(
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 سه. اي هستند هاي چهارگانه اند، از لحاظ تحلیلی داراي نقش معرفی شده) 1(متغیرهایی که در شکل 

، ادراکات )بین پیش(سازي به عنوان متغیرهاي مستقل  متغیر الگوهاي زنانه، مدارج ارتقاء شغلی و شبکه
هاي جنسیتی به عنوان  واره ، طرح)مالك یا پیامد(اي در ارتقاء شغلی به عنوان متغیر وابسته  عدالت رویه

زیرا در . ر نظر گرفته شده استو باالخره مطلوبیت اجتماعی به عنوان متغیر کنترل د 1گر متغیر تعدیل

هاي جنسیتی این احتمال مطرح است که افراد به جاي نظرات واقعی خود، آنچه را  واره گویی به طرح پاسخ
  .نمایند  پسندد منعکس می نمایند اجتماع می که تصور می

تی و به صورت سن(هاي جنسیتی  واره دهد، طرح شواهد پژوهشی قابل توجهی وجود دارد که نشان می

توانند رابطه ادراکات زنان را ازرابطه متغیر هایی نظیر الگوهاي زنانه، مدارج ارتقاء شغلی و  می) غیرسنتی

در درجه اول از دیدگاه نظریه . اي تعدیل نمایند سازي براي زنان با ادراکات عدالت رویه فرصت شبکه

رشد شکل گرفتند، در حافظه ذخیره  هاي جنسیتی در فرآیند واره واره جنسیتی، به محض اینکه طرح طرح

هاي جنسیتی، از لحاظ مفهومی  واره طرح. ها پدید آید شوند تا فرصتی براي فعال شدن و استفاده از آن می

هاي سنتی در  هاي سنتی، نقش واره منظور از طرح. گیرد دو شکل سنتی و غیرسنتی در زنان به خود می

هاي غیرسنتی به لحاظ ماهیت، بیشتر  واره که طرح درحالی. داري و فرزندداري است همان خانه  قالب

معطوف به درگیر شدن زنان در دنیاي کار بیرون از خانه و مشارکت همانند مردان در کار و تالش است 

اینکه کدامیک از ) 1976(و دوکس ) 1992( 3بر اساس پژوهش گوتگ و کوهن). 1993، 2ایبارا(

هاي  فعال خواهد شد، به تأخر، نیرومندي و تمایز بین ویژگی  در لحظههاي ذخیره شده در حافظه  واره طرح

. شود هاي جنسیتی زنان و مردان در محیطی که فرد در آن مشغول به فعالیت است، مربوط می واره طرح

هاي جنسیتی سنتی و غیرسنتی را  واره الگوهاي زنانه یکی از متغیرهاي بافتی است که ممکن است طرح

ي بین ادراك  ها رابطه واره سازي، به طور طبیعی این طرح در صورت فعال. ن فعال سازددر کارکنان ز
یکی دیگر از متغیرهاي . نمایند اي در تصمیمات مربوط به ارتقاء را با الگوهاي زنانه تعدیل می عدالت رویه

سازي در  فرصت شبکه) 1993و  1992(براساس نظر ایبارا . سازي براي زنان است بافتی، فرصت شبکه
. اي به امکان برقراري روابط گسترده و وسیع حمایتی و کاري براي انجام اثربخش امور است واقع اشاره

                                                        
1 - Moderator 

 Ibarra  -٢  
3 - Gutek & Cohen  
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هاي سنتی و تاریخی  معتقد است که امروزه زنان در  دنیاي کار و شغل، به واسطه نقش) 2003(لمونز 
تر شدن کار و  ر چه اثربخشخویش، فرصت زیادي براي برقراري روابط گسترده با همکاران خود براي ه

هاي جنسیتی سنتی و غیرسنتی و ارتباط آن با  واره کننده طرح در خصوص نقش تعدیل. عملکردشان ندارند

کنند تا روابط  وقتی زنان فرصت پیدا می: اي در ارتقاء شغلی زنان باید گفت سازي و عدالت رویه شبکه
ر کنند، به طور طبیعی قادر خواهند بود تا بر گسترده و وسیعی در کلیه سطوح در یک سازمان برقرا

ها  اي در آن این روند، باعث افزایش ادراك عدالت رویه. تصمیمات به اشکال مختلف تأثیر بگذارند
هاي باال  توانند به پست ها هم همانند مردان می شود؛ به ویژه وقتی زنان داراي این تفکر باشند که آن می

ها یک نظام ارتقاء داخلی و مدارج  باالخره در اغلب سازمان. شود مندتر میاین رابطه نیرو  دست یابند،

اند که  نشان داده) 1986( 1بارون، داویس بلیک و بایلبی. وجود دارد) نردبان شغلی(ارتقاء شغلی 

هاي جنسیتی غیر سنتی، به عنوان یک دیدگاه ، توجه به مدارج ارتقاء شغلی را در زنان فعال  واره طرح

هاي جنسیتی سنتی درباره زنان، مدارج ارتقاء سازمانی، مردانه تلقی  واره از آنجائی که در طرح. زدسا می

هاي جنسیتی سنتی توجه چندانی به مدارج ارتقاء شغلی  واره شوند، به طور طبیعی زنان داراي طرح می

هشان بیشتر به سمت توج) نوین(هاي جنسیتی غیر سنتی  واره کنند، ولی در مقابل زنان داراي طرح نمی

  ).1986بارون و همکاران، (شود  هاي مدیریتی جلب می پست

می توان گفت که شواهد پژوهشی مرتبط با روابط میان ) 1مدل شماره (با توجه به مدل نظري ارائه شده 

و ) 1992(، ایبارا )1990( 2گلینو موریسون و ون. هاي قبلی به دست آمده است متغیرهاي مذکور از پژوهش

توانند  هاي جنسیتی سنتی و غیرسنتی به اشکال مختلفی می واره اند که طرح نشان داده) 2003(لمونز 

در پژوهش لمونز . سازي و توجه به مدارج ارتقاء شغلی را فعال سازند توجه به الگوهاي زنانه، فرصت شبکه

ن الگوهاي زنانه و مدارج هاي جنسیتی سنتی و غیرسنتی رابطه بی واره ، نشان داده شده که طرح) 2003(

اي در تصمیمات مربوط به ارتقاء و ترفیع در درون سازمان تعدیل  ارتقاء شغلی را با ادراك عدالت رویه
وجود زنان در (هاي جنسیتی غیرسنتی، الگوهاي زنانه  واره بدین معنی که در زنان داراي طرح. نمایند می

. شوند اي باالتر در تصمیمات مربوط به ارتقاء می ویهمنجر به ادراکات عدالت ر) مدارج عالی سازمانی

هاي جنسیتی غیرسنتی، درك مدارج ارتقاء شغلی، منجر به ادراك  واره همچنین در زنان داراي طرح

                                                        
1 - Baron, Davis-Blake & Bielby 
2- Morrison & Van Glinow 
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از نگاهی دیگر به این معنی است که   این یافته. شود اي براي ارتقاء می نیرومندتري از عدالت رویه

بنابراین انگیزه و هدف اصلی از . کند عنوان مانع و محدود کننده عمل می هاي جنسیتی سنتی به واره طرح
مسئله و مدل تحلیلی پژوهش بیان گردید، روشن   اجراي این پژوهش براساس آنچه در مقدمه، طرح

تواند رابطه  هاي جنسیتی سنتی و غیرسنتی در زنان می واره نمودن این مسئله بود که آیا در ایران نیز طرح

اي در ارتقاء بین معلمان  سازي را در ادراکات عدالت رویه لگوهاي زنانه، مدارج ارتقاء شغلی و شبکهبین ا
زن تعدیل نماید یا خیر؟ روشن شدن این امر و ارائه پاسخی علمی به این مسئله، بسیاري از بسترهاي 

مدت تا  هاي کوتاه یزير ها را براي برنامه پژوهشی و به دنبال آن بکارگیري دانش حاصل از این پژوهش

به هر . فراهم خواهد نمود) از سنتی به غیرسنتی(  هاي جنسیتی زنان واره بلندمدت براي تغییرات در طرح

حال از آنجائی که در ایران پژوهشی در باب شناخت معلمان زن از الگوهاي زنانه، مدارج ارتقاء شغلی و 

اي در تصمیمات مربوط به ارتقاء صورت نگرفته  یهها با ادراك عدالت رو سازي و رابطه آن فرصت شبکه

  .الذکر به مرحله اجرا درآمد بود، این پژوهش با توجه به مسئله و هدف فوق

  هاي پژوهش فرضیه

اي  رابطه بین الگوهاي زنانه با ادراك عدالت رویه) سنتی و غیر سنتی(هاي جنسیتی  واره طرح :فرضیه اول

  .نمایند در معلّمان زن تعدیل می در تصمیمات مربوط به ارتقاء را

رابطه بین مدارج ارتقاء شغلی با ادراك عدالت ) سنتی و غیر سنتی(هاي جنسیتی  واره طرح :فرضیه دوم

  .نمایند اي در تصمیمات مربوط به ارتقاء را در معلّمان زن تعدیل می رویه

سازي براي زنان با  شبکه رابطه بین فرصت) سنتی و غیر سنتی(هاي جنسیتی  واره طرح :فرضیه سوم

  .نمایند اي در تصمیمات مربوط به ارتقاء را در معلّمان زن تعدیل می ادراك عدالت رویه

  روش پژوهش

جامعه آماري پژوهش را معلمان زن سه شهر اصفهان، . هاي همبستگی است این پژوهش از نوع پژوهش
 360(نفر  1000گو در این سه شهر،  ان پاسختعداد کل معلم. اند تشکیل داده 1387یزد و کرمان در پائیز 

 80این تعداد جامعه آماري مربوط به . بوده است) نفر از یزد 300نفر از کرمان و  340نفر از اصفهان، 
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از این جامعه آماري، . اند بوده) مدرسه از یزد 22مدرسه از کرمان و  28مدرسه از اصفهان،  30(مدرسه 
به شیوه ) نفري از شهرهاي کرمان و یزد 90ر از اصفهان و دو گروه نف 100شامل (نفر معلم زن  280

در مرحله اول از مدارس . یا در دسترس انتخاب شدند 1الوصول اي و به صورت سهل گیري دومرحله نمونه

دخترانه این سه شهر از سه مقطع دبستان، راهنمایی و دبیرستان براساس مراجعه حضوري، داوطلبان 
مدرسه که جزئیات آن در بخش جامعه آماري معرفی شد، انتخاب  80.نتخاب شدندحاضر به همکاري ا

گویی  معلم زن، معلمانی که مایل به همکاري و پاسخ 1000مدرسه و  80در مرحله دوم از این . شدند
بر مبناي تناسب حجم نمونه با حجم جامعه آماري ) نفر 280(این تعداد حجم نمونه . بودند، انتخاب شدند

نفر نمونه مکفی  280نفر، حدود  1000در متون پژوهشی موجود براي جوامع آماري . است  اب شدهانتخ

الوصول یا در دسترس، به  گیري سهل طبیعی است که شیوه نمونه). 1382زاده،  حسن(معرفی شده است 

ین گران ا گیري تصادفی کامل براي پژوهش دلیل گستردگی جامعه آماري و عدم امکان اجراي نمونه

) الوصول یا در دسترس سهل(گیري  در متون پژوهشی، این شیوه نمونه. پژوهش استفاده شده است

گیري  دهی نتایج و محدودیت این پژوهش، در مواقع عدم امکان نمونه رغم محدودیت در تعمیم علی

ر متأهل نف 250نفر مجرد و  30نفر معلم،  280از ). 1382گال، بورگ و گال، (تصادفی توصیه شده است 

نفر فوق دیپلم و باالتر  238نفر داراي تحصیالت دیپلم و  42همچنین از کل گروه نمونه، . اند بوده

ها نیز  و میانگین سابقه شغلی آن) 94/5با انحراف معیار ( 88/37میانگین سنی گروه نمونه . اند بوده

  . بود) 022/6با انحراف معیار ( 94/15

هاي  هاي استانداردي که در پژوهش پژوهش، محققان از پرسشنامهبراي سنجش متغیرهاي مطرح در  

هاي  هاي فرهنگی و ویژگی قابل ذکر است که با توجه به تفاوت. مشابه خارجی به کار رفته استفاده کردند

روند ترجمه ابزارهاي پژوهش به این . ها ایجاد شده است بومی، تغییرات مناسب و الزم در این پرسشنامه

ها به فارسی ترجمه گردید، سپس طی دو مرحله، سؤاالت ترجمه شده با  ابتدا پرسشنامه شکل بود که
هاي  کلیه پرسشنامه. سؤاالت اصلی توسط یک تن از اساتید مسلط به زبان انگلیسی تطبیق داده شد

. اند گویان پاسخ داده شده دقیقه توسط پاسخ 14تا  10دهی در مدت زمان  ي خودگزارش پژوهش به شیوه

) هاي اصلی با چرخش از نوع واریماکس مؤلفه(روایی ابزارها نیز همگی از طریق تحلیل عاملی اکتشافی 
   .ها از طریق آلفاي کرونباخ مورد بررسی قرار گرفته است و پایائی آن

                                                        
1 - Convenience Sampling 
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  تعریف عملیاتی متغیرها

. استفاده شدمعرفی شده ) 2003(براي سنجش این متغیر از سه سؤال که توسط لمونز : الگوهاي زنانه

. دهد ها مورد سنجش قرار می این پرسشنامه وجود الگوهاي نقش زنانه داراي مدارج باال را در سازمان

تحلیل عاملی سه سؤال این . گزارش نموده است 9/0آلفاي کرونباخ این پرسشنامه را ) 2003(لمونز 

با آلفاي ) درصد 364/11ده و واریانس تبیین ش( 705/1پرسشنامه را بر روي یک عامل با ارزش ویژه 
در سازمان ما زنان زیادي «: یک نمونه سؤال این پرسشنامه به این شرح است. قرار داد 64/0کرونباخ 

 .»داراي پست و موقعیتی هستند که در آن اقتدار و قدرت وجود دارد

ی شده معرف) 2003(براي سنجش این متغیر نیز از سه سؤال که توسط لمونز  :مدارج ارتقاء شغلی .1

گویان را از وجود نردبان ترقی شغلی  این پرسشنامه صراحت و وضوح ادراکی پاسخ. استفاده به عمل آمد

. گزارش نموده است 67/0آلفاي کرونباخ این پرسشنامه را ) 2003(لمونز . دهد مورد سنجش قرار می

و واریانس ( 17/1ه تحلیل عاملی ، سؤال اول و سوم این پرسشنامه را بر روي یک عامل باارزش ویژ

به دلیل قرار نگرفتن سوال دوم در کنار سوال اول و سوم در تحلیل . قرار داد) درصد 3/10تبیین شده 

. عاملی و نقش تضعیف کننده آن بر آلفاي کرونباخ ،این سوال از تحلیل هاي نهایی کنار گذاشته شد

نمونه سؤال این پرسشنامه به این شرح یک . بود) >01/0P( 4/0همبستگی دو گویه باقیمانده با یکدیگر 

 ».باشد سازمان ما داراي سطوح زیادي از پیشرفت و ترقی براي کارکنان می«: است

معرفی شده  )2003(پرسش که توسط لمونز  9سازي براي زنان از  براي سنجش شبکه :سازي شبکه .2

د فرصت و شرایط الزم براي گویان از وجو این پرسشنامه براي سنجش ادراك پاسخ. استفاده به عمل آمد

 91/0آلفاي کرونباخ این پرسشنامه را ) 2003(لمونز . سازي براي زنان در سازمان طراحی شده است شبکه

این پرسشنامه را بر روي یک عامل ) سؤاالت اول تا هفتم(تحلیل عاملی ، نه سؤال . گزارش نموده است

یک نمونه . قرار داد 87/0و آلفاي کرونباخ ) درصد 485/43و واریانس تبیین شده ( 023/9با ارزش ویژه 

زنان در درون سازمان ما، کسانی را که منبع مشورت و «: سؤال این پرسشنامه به این شرح است
 .»اي هستند، در اختیار دارند رسانی حرفه اطالع

براي سنجش این متغیر از چهار سؤال پرسشنامه لمونز ): ترفیع(اي در ارتقاء  عدالت رویه .3

گیري براي ارتقاء با توجه به  اي را در تصمیم این پرسشنامه، رعایت عدالت رویه. استفاده شد) 2003(
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. دهد سطح تحصیالت، عملکرد، طول مدت خدمت و موقعیت یا پست سازمانی مورد سنجش قرار می
فی، چهار تحلیل عاملی اکتشا. گزارش نموده است 85/0آلفاي کرونباخ این پرسشنامه را ) 2003(لمونز 

و  239/468، آزمون کرویت بارتلت برابر با 819/0برابر  KMO(سؤال این پرسشنامه را بر روي یک عامل 

001/0P< ( 779/2با ارزش ویژه ) قرار داد 85/0و آلفاي کرونباخ ) درصد 46/69و واریانس تبیین شده .
رد کارکنان در مشاغل خود، با توجه به سطح  عملک: یک نمونه سؤال این پرسشنامه به این شرح است

 هاي مورد استفاده براي تعیین اینکه کدامیک از کارکنان باید ارتقاء یابند تا چه اندازه منصفانه است؟ روش

و به ) 1999من و همکاران،  از جمله ریچ(بنابر توصیه پژوهشگران مختلف  :مطلوبیت اجتماعی .4

، 1استران و گرباسی(مقیاس مطلوبیت اجتماعی هاي جنسیتی، نسخه کوتاه  واره دلیل ماهیت حساس طرح

این . هاي پژوهش در اختیار اعضاي گروه نمونه قرار گرفت تا پاسخ دهند همراه با دیگر پرسشنامه) 1972

) 2003(در پژوهش لمونز . شود پرسشنامه داراي ده سؤال است و به صورت بلی و خیر پاسخ داده می

در پژوهش حاضر تحلیل عاملی نشان داد که پنج . ارش شده استگز 66/0آلفاي کرونباخ این پرسشنامه 

. گیرند قرار می 42/0بر روي یک عامل با آلفاي کرونباخ ) 8و  7، 4، 2، 1سؤاالت (سؤال این پرسشنامه 

هاي جنسیتی  واره این پرسشنامه در مرحلۀ اول از لحاظ همبستگی با متغیرهاي پژوهش و به ویژه با طرح

در صورتی که همبستگی این متغیر با متغیرهاي حساس، باال باشد، الزم است در . بررسی شده است

قابل مشاهده ) 1(که در جدول  ولی چنان. هاي رگرسیون سلسله مراتبی مورد کنترل قرار گیرد تحلیل

 .است، مشکل خاصی از نظر مطلوبیت اجتماعی در پژوهش حاضر وجود ندارد

زنان با  2هاي  جنسیتی سنتی و غیرسنتی واره طرح: ناني ز هاي جنسیتی درباره واره طرح .5

. مورد سنجش قرار گرفت) 1978( 3سؤالی نگرش نسبت به زنان اسپنس و هلمریچ 15استفاده از مقیاس 

براي وضوح . ها و مزایایی است که زنان باید داشته باشند هاي این مقیاس مربوط به حقوق، نقش گویه

کامالً (اي  گویی چهار درجه هاي مربوط به زنان در این پژوهش از مقیاس پاسخ بخشیدن در نگرش
 3و  1عامل اکتشافی حاکی از آن بود که سؤاالت تحلیل . استفاده گردید) 1=تا کامًال مخالفم 4=موافقم

با حذف این دو سؤال، در . گیرند به طور همزمان با بار عاملی مشابه بر روي یک عامل جداگانه قرار می

                                                        
1- Strahan & Gerbasi 
2- Traditional and nontraditional 
3- Spence and Helmreichs attitudes toward women scale 
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یک ) و در مرحله دوم یک عاملطی دو مرحله، در مرحله اول سه عامل (تحلیل عاملی سلسله مراتبی 

فحاشی «: یک نمونه سؤال این پرسشنامه به این شرح است. آمدبدست  7/0عامل با آلفاي کرونباخ 
 .»کردن براي زنان بیش از مردان زشت است

هاي پژوهش با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون  هاي حاصل از پرسشنامه داده

در  2طی چندگانهخ براي جلوگیري از وقوع هم. اند مورد تحلیل قرار گرفته ،1سلسله مراتبی تعدیل شده
هاي  تحلیل. عمل شده است) 1991( 3هاي آیکن و وست تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی براساس توصیه

  .صورت پذیرفته است (SPSS) 4انجام شده با استفاده از بسته آماري براي علوم اجتماعی

  هاي پژوهش یافته

تگی درونی بین متغیرهاي و همبس) میانگین و انحراف معیار(هاي توصیفی  ، شاخص)2(در جدول 

  .پژوهش ارائه شده است

  میانگین و انحراف معیار به همراه همبستگی درونی بین متغیرهاي پژوهش): 2(جدول 

ف
ردی

  

  متغیرهاي پژوهش

ین
انگ

می
یار  

 مع
اف

حر
ان

  

  اي عدالت رویه
الگوهاي نقش 

  زنانه

مدارج ارتقاء 

  شغلی
  سازي شبکه

هاي  واره طرح

جنسیتی در مورد 

  زنان

          -  45/3  81/9  اي عدالت رویه  1

        -  276/0**  63/2  66/9  الگوهاي زنانه  2

      -  365/0**  282/0**  73/1  23/5  مدارج ارتقاء شغلی  3

ف
ردی

  
  متغیرهاي پژوهش

ین
انگ

می
یار  

 مع
اف

حر
ان

  

  اي عدالت رویه
الگوهاي نقش 

  زنانه
مدارج ارتقاء 

  شغلی
  سازي شبکه

هاي  واره طرح
جنسیتی در مورد 

  زنان
    -  442/0**  271/0**  3/0**  86/6  33/25  سازي شبکه  4
  -  - 05/0  -013/0  049/0  01/0  36/5  99/31  هاي جنسیتی در مورد زنان واره طرح  5
  081/0  -097/0  0  061/0  011/0  24/1  67/2  مطلوبیت اجتماعی  6

**01/0  <p 

                                                        
1- Moderated hierarchical regression  
2 - Multicolinearity 
3 - Aiken & West 
4 - Statistical Package for Social Science 
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، با )r=276/0(ا الگوهاي زنانه اي در ترفیع و ارتقاء ب شود، عدالت رویه مشاهده می 2که در جدول  چنان

اما . است) >01/0P(داراي رابطه معناداري ) r=3/0(سازي  و با شبکه) r=-282/0(مدارج ارتقاء شغلی 
اي براي ترفیع و ارتقاء و با الگوهاي زنانه، مدارج ارتقاء  هاي جنسیتی در مورد زنان با عدالت رویه واره طرح

نتایج تحلیل رگرسیون سلسله . باشد نمی) <05/0P(ي رابطه معناداري سازي براي زنان دارا شغلی و شبکه

  .ارائه شده است) 3(مراتبی تعدیلی در جدول 

بینی ادراکات  نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی تعدیل شده براي پیش): 3(جدول 

  اي در ارتقاء براي زنان عدالت رویه

ف
ردی

 

 ٢R D  DF  ٢R ٢R  B  b R B b  R  متغیرهاي پژوهش

1  

  276/0**  952/0**  الگوهاي زنانه

**276/0  076/0  

**871/0  **253/0  

316/0  1/0  024/0  **224/7  
هاي جنسیتی در مورد  واره طرح

  زنان
011/0-  003/0-  082/0  024/0  

هاي  واره طرح×الگوهاي زنانه
  جنسیتی

-  -  **539/0  **157/0  

2  

  282/0**  974/0**  مدارج ارتقاء شغلی

**282/0  08/0  

**939/0  **272/0  

304/0  092/0  013/0  *84/3  
هاي جنسیتی در مورد  واره طرح

  زنان
048/0  014/0  093/0  027/0  

هاي  واره طرح×مدارج ارتقاء شغلی 
  جنسیتی

-  -  *413/0  *114/0  

3  

  302/0**  042/1**  سازي شبکه

301/0  09/0  

**042/1  **302/0  

301/0  09/0  000/0  009/0  
هاي جنسیتی در مورد  واره طرح

  زنان
087/0  025/0  086/0  025/0  

هاي  واره طرح×سازي  شبکه
  جنسیتی

-  -  018/0-  006/0-  

**05/0  <P   **01/0P<  
اي ادراك شده در ارتقاء  شود، الگوهاي زنانه با عدالت رویه ، ردیف اول مشاهده می)3(که در جدول  چنان

، به دنبال آن  به دلیل اینکه  )276/0ردیف اول، بتاي استاندارد برابر با (ه معناداري است داراي رابط

 4/2است و ) >01/0P( 157/0هاي جنسیتی داراي بتاي استانداردمعنادار برابر با واره الگوهاي زنانه با طرح

تقاء پدید آورده، براي پیش بینی عدالت رویه اي در ار) 2DR=024/0(درصد واریانس افزوده معنادار

. اند اي تعدیل نموده هاي جنسیتی رابطه الگوهاي زنانه را با عدالت رویه واره مشخص است که طرح
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اي در ارتقاء داراي رابطه  نیز  دیده می شودکه مدارج ارتقاء شغلی باعدالت رویه) 3(درردیف دوم جدول 

درصد  3/1شغلی با طرح واره هاي جنسیتی  در این مورد نیز به دلیل اینکه مدارج ارتقاء).b=282/0(است
براي عدالت رویه اي در ارتقاء پدید آورده است ،می توانیم بگو ) 2DR=013/0(واریانس افزوده معنا دار

اي در ارتقاء  هاي جنسیتی در مورد زنان قادر به تعدیل رابطه مدارج ارتقاء شغلی باعدالت رویه واره ئیم طرح

هاي  واره رج ارتقاءشغلی با عدالت رویه اي در ارتقاء بین معلمان زن داراي طرحیعنی رابطه بین مدا. است
داري، پرهیز از تمایالت معطوف به  هاي زنانه معطوف به فرزندداري، خانه پذیرش نقش(جنسیتی سنتی 

هاي جنسیتی غیرسنتی متفاوت  واره ، نسبت به معلمان زن داراي طرح) پیشرفت و ترقی نظیر مردان

سازي براي زنان با عدالت  نشان داده شده که فرصت شبکه) 3(باالخره در ردیف سوم جدول . است

هاي جنسیتی در مورد زنان   واره ، ولی به دلیل اینکه طرح)b=302/0(اي در ارتقاء داراي رابطه است  رویه

نیاورده،می توانیم  با شبکه سازي واریانس افزوده معناداري براي پیش بینی عدالت رویه اي در ارتقاء پدید

اي در  سازي براي زنان با عدالت رویه بگو ئیم طرح واره هاي جنسیتی  قادر به تعدیل رابطه فرصت شبکه

اي در ارتقاء در میان معلمان  یعنی رابطه فرصت شبکه سازي براي زنان با عدالت رویه. باشد ارتقاء نمی

نقش تعدیل  2و  1در دو نمو دار .یگر تفاوتی نداردهاي جنسیتی سنتی و غیر سنتی با یکد واره داراي طرح

اي  کننده طرح واره هاي جنسیتی براي زنان در رابطه الگوهاي زنانه و مدارج ارتقاء شغلی با عدالت رویه

  .به صورت نمو دار نشان داده شده است

7
7.2
7.4
7.6
7.8

8
8.2
8.4
8.6
8.8

9
9.2
9.4
9.6
9.8
1 0

10.2
10.4
10.6
10.8

1 1
11.2
11.4
11.6
11.8

1 2

-1 1

گـروه غیرسـنتي   گروه سـنتي 

                                         
 

اي  ه مدارج ارتقاء شغلی با عدالت رویهرابط): 2(نمودار 
 در دو گروه سنتی و غیرسنتی

اي در  رابطه الگوهاي زنانه با عدالت رویه): 1(نمودار
 دو گروه سنتی و غیرسنتی

7
7.2
7.4
7.6
7.8

8
8.2
8.4
8.6
8.8

9
9.2
9.4

9.6
9.8
10

10.2
10.4
10.6
10.8

11
11.2
11.4
11.6
11.8

12

-1 1

گروه غیرسنتي گروه سنتي

 الگوهاي زنانه مدارج ارتقاء شغلی          

 عدالت رویه اي عدالت رویه اي
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نمایش داده شده است، حاکی از آن است که وقتی معلمان زن داراي گرایشات ) 1(آنچه که در نمودار 
خروج از قالب نقش هاي سنتی و پیوستن به دنیاي کار و تالش براي (هاي جنسیتی غیرسنتی  واره طرح

ادراك هستند، حضور زنان در پست هاي مدیریتی، باعث افزایش سطح این ) پیشرفت همپاي مردان

به شیب رو به (شود  گیري مربوط به ارتقاء زنان، باید عدالت و قواعد آن رعایت  شود که در تصمیم می
اي جنسیتی سنتی  واره اما معلمان زن داراي طرح). باالي خط مربوط به گروه غیرسنتی توجه شود

تضعیف ادراك عدالت ، وجود زنان داراي مقام در سازمان را باعث )هاي مادرانه و همسري صرف نقش(
نیز نشان داده شده که وقتی معلمان زن قائل به ) 2(در نمودار . اند اي در ارتقاء براي زنان دانسته رویه

هاي جنسیتی زنان به صورت غیرسنتی  وجود مسیر رشد و ترقی روشن و صریح هستند و به نقش

ر تصمیمات معطوف به ارتقاء زنان اي د ها این ادراك که اصول و قواعد عدالت رویه نگرند، در آن می

هاي جنسیتی غیرسنتی،  واره یعنی معلمان زن داراي طرح. گردد، در سطح باالتري قرار دارد رعایت می

. اند اي در ارتقاء زنان در نظر گرفته وجود مسیر ارتقاء و ترقی روشن و صریح را دال بر حضور عدالت رویه

هاي  واره در معلمان زن داراي طرح) 2ا توجه کنید ـ نمودار ه به شیب خط(تري  این روند در حد ضعیف

  .شود جنسیتی سنتی دیده می

  گیري بحث و نتیجه

سازي  شبکه  طی این پژوهش شواهدي از رابطه میان شاخص الگوهاي زنانه، مدارج ارتقاء شغلی و فرصت

هاي جنسیتی زنان به دست  هوار ي طرح کننده اي در ارتقاء شغلی با توجه به نقش تعدیل با عدالت رویه

که در یک گروه نمونه از دانشجویان شاغل به کار، پژوهش مشابهی را اجرا نموده، ) 2003(لمونز . آمد

هاي خارج از  شواهد قابل توجهی که از سازمان. نتایجی مشابه با پژوهش حاضر به دست آورده است

گونه که براي مردان مدارج ارتقاء  ها آن اندهد در بسیاري از سازم ایران به دست آمده است، نشان می

ها وجود دارد، براي زنان چنین شرایطی  سازي براي آن شغلی آشکار و مشخص است و فرصت شبکه
  ). 1993و  1992ایبارا، (فراهم نیست 

هاي پژوهش حاضرحاکی از آن است که بین معلمان زن، وجود الگوهاي زنانه در سازمان آموزش و  یافته
سازي با افزایش  ها از وجود نردبان یا مدارج شغلی تعریف شده و فرصت شبکه همراه با ادراك آنپرورش، 

هاي  اما عالوه بر این یافته، بخش دیگر یافته. اي داراي رابطه است ها از عدالت رویه سطح ادراك آن
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گوهاي زنانه و هاي جنسیتی در زنان، رابطه ال واره حاکی از آن بود که طرح) 3جدول (پژوهش حاضر 

  .نماید اي در ارتقاء تعدیل می مدارج ارتقاء شغلی را با عدالت رویه
اي در بین معلمان  شغلی با عدالت رویه  رسد رابطه بین متغیرهاي الگوهاي زنانه و مدارج ارتقاء به نظر می

. ی بیشتر استهاي جنسیتی سنت واره هاي جنسیتی غیرسنتی از معلمان زن داراي طرح واره زن داراي طرح

یافته به مدارج عالی و مناصب سازمانی کلیدي در معلمان زن داراي  یعنی هر چه تعداد زنان دست
اي در ارتقاء نیز افزایش  گیري جنسیتی غیرسنتی بیشتر باشد، به همان میزان ادراك عدالت رویه جهت

ي  ان در روابط مذکور به نحوههاي جنسیتی در مورد زن واره کننده طرح دلیل نظري نقش تعدیل. یابد می

هاي جنسیتی که  واره طرح. گردد هاي رفتاري و نگرشی باز می گیري هاي شناختی در جهت عمل طرح واره

گیرند، با  پذیري تحت تأثیر شرایط فرهنگی، تعلیم و تربیت و حتی مشاهده شکل می طی فرآیند جنسیت

پري . شود ها می و خواست هاي نهان و آشکار در آنایجاد دیدگاهی خاص در افراد، باعث تعیین افق دید 

هاي محدود و معینی را به عنوان  معتقدند وقتی یک فرد از طریق تجارب متعدد نقش) 1994(و همکاران 

هاي متعددش بر مبناي  ها و به طور کلی کنش و واکنش مرد یا زن براي خود پذیرفت، رفتارها، نگرش

در این پژوهش نیز وجود ) 2003(هاي لمونز بنابراین، همسو با یافته. اش خواهد بود نقش پذیرفته شده

اي در ارتقاء  هاي جنسیتی سنتی در معلمان زن رابطه بین الگوهاي زنانه را با عدالت رویه واره طرح

  . هاي جنسیتی است واره ي طرح دهنده این همان اثر جهت. نمود تضعیف می

ها در  هاي جنسیتی سنتی در بین زنان، مانع تالش آن واره حاز سوي دیگر از لحاظ نظري نیز وجود طر

شود و حتی در مواردي پیوند  هاي اجتماعی و شغلی سطح باال و عالی می راستاي دستیابی به موقعیت

بدین معنی که وقتی زنان در یک محیط کار . نماید ها و ادراکات آنان را معکوس می میان شناخت

. گیري رعایت شده است هاي تصمیم سازمانی دست یابند، پس عدالت در رویهاند به مدارج عالی  توانسته
هاي جنسیتی سنتی است، حضور زنان در مدارج عالی را ممکن است به  واره اما وقتی یک زن، داراي طرح

تواند از دو  این امر می. اي در نظر بگیرد هاي عدم وجود عدالت رویه آوري به عنوان نشانه طور تعجب
هاي جنسیتی  واره تبیین اول اینکه، ممکن است معلمان زن داراي طرح. اجتماعی برخوردار باشد تبیین

رغم اینکه  یعنی علی. ها را کافی ندانند باشند، ولی تعداد آن  سنتی، وجود زنان در مدارج عالی را پذیرفته

تبیین . دانند نان را کافی نمیاي در ارتقاء ز قائل به حضور الگوهاي زنانه هستند، ولی کماکان عدالت رویه
هاي جنسیتی سنتی، به دلیل تجارب  واره گردد که زنان قائل به طرح احتمالی دوم به این مسئله بازمی



  
  
  

  
  129  اي در ارتقاء شغلی معلمان زن بررسی عوامل مؤثر بر ادراك عدالت رویه                                            

در این حالت چون . هاي سنتی رسیده باشند حاصل از کار، ممکن است به نوعی به رضایت از نقش
عدالتی در  نند، وجود الگوهاي زنانه را بیدا تر می هاي سنتی را براي خود و زنان دیگر مطلوب نقش

هاي آینده،  براي صحت و سقم این تبیین الزم است در پژوهش. کنند گیري تلقی می هاي تصمیم رویه

هاي سنتی و غیرسنتی نیز مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص گردد که آیا واقعاً زنان  رضایت از نقش
عدالتی در  هاي محل کارشان را بی اي زنانه در سازمانهاي سنتی، وجود الگوه داراي رضایت از نقش

هاي  گیري پایانی باید گفت، تقویت نقش  در مجموع در نتیجه. نمایند گیري تلقی می هاي تصمیم رویه
هاي هدفمندتر جهت دستیابی به مدارج  تواند راه را براي تالش جنسیتی نوین زنان در بین معلمان زن می

  .عالی شغلی بازنماید

هاي جنسیتی در مورد زنان رابطه مدارج  واره مشخص گردید که طرح) 3جدول (ها  ر بخش دیگر یافتهد

این یافته نیز همسو با نظریات . نمایند اي در ترفیع و ارتقاء تعدیل می ارتقاء شغلی را با عدالت رویه

شواهدي ) 1993 و 1992(وایبارا )1992(گوتک و کوهن . واره جنسیتی است یادگیري اجتماعی و طرح

اند که از آن طریق مشخص است زنان با مردان از لحاظ دریافت ارتقاء شغلی با یکدیگر  ارائه نموده

کنند و در سطوح  تفاوتی ندارند، اما زنان افزایش حقوق و ترفیعات مدیریتی کمتري را دریافت می

ی از صریح و آشکار نبودن مدارج تواند ناش این امر می. تري نسبت به مردان قرار دارند سازمانی پائین

هاي جنسیتی سنتی نیز  واره ارتقاء شغلی براي زنان نسبت به مردان باشد، در عین حال وجود طرح

تواند خواست و تمایل زنان شاغل در یک سازمان را براي وجود مدارج ارتقاء تعریف شده و صریح  می

مدیریتی، مشاغل یا مناصبی مردانه هستند، به کاهش دهد؛ چرا که وقتی زنان بپذیرند پست هاي عالی و 

این . دهند طور طبیعی تالش چندانی براي محقق ساختن مدارج ارتقاء شغلی مشابه با مردان به خرج نمی

هاي جنسیتی سنتی بین مدارج ارتقاء  واره تري که در گروه معلمان زن داراي طرح ادعا در رابطه ضعیف

  .ء نمود یافته مشخص استاي در ارتقا شغلی با عدالت رویه
تواند  هاي کلیدي هر سازمانی می از لحاظ دستاوردهاي نظري، وجود زنان در مناصب مدیریتی و پست

از آنجائی که تبعیض نقطه مقابل . رنگ بودن تبعیض جنسیتی در درون سازمان باشد انعکاسی از کم

اي در  اك رعایت اصول عدالت رویهعدالت و برابري است، به طور طبیعی وجود الگوهاي زنانه به ادر
در کنار این مسئله، وجود سیستم ارتقاء و ترفیع تعریف شده . انجامد هاي مربوط به ارتقاء می گیري تصمیم

اي  تواند به ادراك عدالت رویه سازي و بسط و گسترش ارتباطات نیز می و مشخص همراه با فرصت شبکه
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هاي جنسیتی غیرسنتی  واره هاي پژوهش با تقویت طرح پایه یافته بنابراین بر. در ارتقاء بیشتري بیانجامد

اي در ارتقاء بر اثر افزایش توجه به الگوهاي زنانه و  در بین معلمان زن، زمینه تقویت ادراك عدالت رویه
هاي جنسیتی سنتی،  واره سازي براي تغییر طرح از طرف دیگر زمینه. رود تقویت مدارج ارتقاء شغلی باال می

هاي حین مدرسه به دانش آموزان پسر،  هاي ضمن خدمت به معلمان و حتی آموزش طریق آموزش از

ها و به ویژه  خود از روندهایی است که زمینه انگیزش و تالش بیشتر دختران و زنان شاغل در سازمان
  .معلمان را فراهم خواهد ساخت

ها و  هاي جنسیتی را در نگرش واره توانند در تحقیقات آینده، نقش طرح مند می گران عالقه پژوهش

هاي جنسیتی مردانه نیز  واره به ویژه الزم است که طرح. رفتارهاي شغلی مختلف مورد سنجش قرار دهند

هاي جنسیتی زنانه با متغیرهاي مشابه در هر دو گروه زنان و مردان شاغل در  واره در کنار طرح

هاي جنسیتی بهتر مشخص  واره د تا نقش طرحهاي مختلف مورد تحلیل و سنجش قرار گیرن سازمان

هاي ایران مورد تحلیل قرار گیرد که آیا زنان و  از طرف دیگر بهتر است این موضوع در سازمان. گردد

مردان از لحاظ میزان ترفیعات با یکدیگر تفاوت معناداري دارند یا خیر؟ و اگر تفاوتی هست نقش 

دهی نتایج  به هر حال در تفسیر و تعمیم.  صوص چه بوده استهاي شناختی ـ جنسیتی در این خ واره طرح

محدودیت اول اینکه نمونه پژوهش حاضر به معلمان . هاي آن توجه داشت این پژوهش باید به محدودیت

عالوه بر . گیري شدند محدود بوده است الوصول یا در دسترس نمونه گیري سهل زن که از طریق نمونه

در این پژوهش شامل الگوهاي زنانه، مدارج ارتقاء شغلی و فرصت  این، متغیرهاي مورد سنجش

ها به واسطه  دهی بوده و لذا باید در تفسیر یافته سازي براي زنان به صورت نگرشی و خود گزارش شبکه

  .هاي ادراکی احتیاط شود احتمال وجود سوگیري

  منابع

  .اول، تهران، ساواالني تحقیق در علوم رفتاري، چ  ها روش) 1382(حسن زاده، رمضان 
هاي تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و  روش) 1382(گال، مردیت؛ والتر بورگ و جویس گال 

احمدرضا نصر و همکاران، چ اول، تهران، سمت و انتشارات دانشگاه شهید : روانشناسی، ج اول، ترجمه

  .بهشتی
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اي ادراك شده و  از طریق عدالت رویهبینی تعهد عاطفی و تعهد مستمر  پیش«) 1386(پرور، محسن  گل
 .41-51،صص5، فصلنامه پژوهشگر مدیریت،ش»ابعاد مدیریت کیفیت فراگیر

نقش عدالت در نگرش نسبت به سازمان و رضایت از «) 1388(گل پرور،محسن و پروین دخت رفیع زاده 
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