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چکیده
ب،ش  ،بقای هر سازمان در گرو تالش برای بهاود یملکرد خالود در حوزههای مختلالف اسالت .بالاله ایالالن منظالالور،
سالازمانهالا از سالازوکارهای متعددی بهره م،گیرند تا بتوانند یملکرد خالود را بهاالالود بخشالالند .یکالال ،از یوامالالل
تأریرگالذار بالر یملکرد سازمانها ،بازاریاب ،داخل ،است .بنابراین ،هدا اصل ،ایالن تحقیال بررسال ،تالأریر بازاریالاب،
داخل ،بر یملکرد سازمان ،استادان دانشگاه یلم،ال کاربردی و آزمون ارر تعدیلگری متغیر جنسیت در رابطۀ میالان
این دو متغیر است .این پژوهش با روش پیمایش ،انجالام شالده و جامعالۀ آمالاری تحقیال شالامل همالۀ اسالتادان در
دانشگاههای یلم،ال کاربردی در سط شهر تهران بودند که تعداد  384نفر از آنان بهینوان نمونالۀ تحقیال انتخالا
شدند .برای گردآوری دادهها از پرسالشناماله هالای اسالتاندارد اسالتفاده شالد .روایال ،محتالوای ،پرسالشناماله بالا نظالر
کارشناسان و متخللان تأیید شد .همچنین ،به منظور تعیین قابلیت ایتماد ابزار تحقی پیشآزمون انجام شد کاله
مقدار آلفای کروناا محاساهشده برای مقیاسهای اصل ،پرسشنامه در حد مناسب بود .دادههای گردآوریشده بالا
استفاده از تکنی چندمتغیرۀ مد سازی معادالت ساختاری تجزیاله و تحلیالل شالد .یافتالههالای تحقیال نشالان داد
بازاریاب ،داخل ،بر یملکرد سازمان ،تأریر مًات و معناداری دارد .همچنین ،متغیر جنسیت در رابطۀ بالین بازاریالاب،
داخل ،و یملکرد سازمان ،ارر تعدیلگری دارد؛ بهنحویکه این رابطه بالرای اسالتادان مالرد غیالرمعنالادار ،ولال ،بالرای
استادان زن مًات و معنادار بود.
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مقدمه
دانشگاه جامع یلم،ال کاربردی دانشگاه ،دولت ،و وابسته به وزارت یلوم تحقیقات و فناوری اسالت
که با هدا فراهمآوردن موجاات مشارکت سازمانها و دستگاههالای اجرایال ،دولتال ،و غیالردولتال،
برای آموزش نیروی انسان ،متخلص و مورد نیاز بخشهای مختلف اقتلادی ،اجتمای ،و فرهنگ،
کشور تأسی شد؛ بهنحویکه دانشآموختگان بتوانند بالرای فعالیالتهالای ،کاله باله آنهالا محالو
م،شود ،دانش و مهارت الزم را کسب کنند .این مسئله حاک ،از گرایش فزاینده به راهانالدازی ایالن
مراکز و متعاقااً تشدید رقابت میان واحدهای موجود است .حیات هر سازمان ،در گرو تالالش بالرای
بهاود یملکرد خود در قالالب شالاخصهالای مختلالف یینال ،و ذهنال ،اسالت [ .]3باله ایالن منظالور،
سازمانها از سازوکارهای متعددی بهره م،گیرند تا بتوانند یملکرد خود را بهاود بخشالند .یکال ،از
یوامل تأریرگذار بر یملکرد سازمانها ،بازاریاب ،داخل ،است .پژوهشهای متعدد نشالان مال،دهنالد
بهکارگیری بازاریاب ،داخل ،ابزاری مفیالد بالرای توانمنالدکالردن سالازمان در پاسالخگالوی ،مالثرر باله
مشتریان و در نهایت بهاود یملکرد سازمان است [ .]2وجود کارکنالان راضال ،و توانمنالد از شالرایغ
الزم برای پیشرفت هر سازمان ،تلق ،م،شود .بازاریاب ،داخل ،در پ ،ایجالاد چنالین سالرمایه هالای،
است [ .]1دریینحا  ،حسین قل،زاده و همکاران ( )1394اظهار م،دارند در تحلیلهای سالازمان،
و مدیریت،ال بهویژه در حیطۀ بازاریاب،ال از توجه به نقش جنسالیت غفلالت شالده و مطالعالات بسالیار
کم ،به دناا تجزیه و تحلیل تأریر جنسیت در روابغ میان متغیرهای مختلف بودهاند .همچنالین،
بسیاری از این تحقیقات سطح ،است و در آن سلطۀ مردان بالر نظریالههالا و یافتالههالای مالدیریت،
بهطور کامل تحلیل نشده است .درحقیقت ،پژوهشهای صورتگرفته در این حوزه یمالدتاً نگرشال،
مردگرایانه دارد و در بهترین حالت زنان و مردان مشابه هم پنداشته م،شوند [ ]5کاله در بسالیاری
از موارد ،به دلیل غفلت از تفاوت میان زنان و مردان در بافت سازمان ،،ناکارآمالدی اسالتراتژی هالای
اتخاذشده در زمینههای مختلف را در پ ،دارد .ارتقای سط تحلیالت ،ورود به یرصۀ کسالبوکالار
و افزایش مشارکت اجتمای ،از تغییرات ،است که بخش درخالور مالحظالهای از زنالان ایرانال ،طال،
سا های اخیر تجربه کردهاند .این فرایند برای آنان فرصتها و چالشهای جدیدی به همالراه آورده
است .تحوالت یادشده موضعگیری زنان نسات به امور مختلف را تحتتأریر قرار داده است .ایفالای
نقشهای اجتمای ،جدید موجب شده تقسیمبندی سنت ،نقش زنالان در خالانواده ،سالازمان کالار و
جامعه تغییر کند .به موازات دسترس ،بیشتر به منابع کمیا دانش ،رروت ،قدرت و منزلت ،امکان
تحرک اجتمای ،زنان افزایش یافته است .همچنین ،با افزایش بهالرهمنالدیهالای شخلال ،و فالردی
زنان ،نقش آنان در توسعۀ جامعهای که به آن تعل دارند بیشتر شده است [ .]11با یلم باله مالوارد
ذکرشده و با توجه به افزایش سهم زنان در بازار کار در صنایع مختلف ،از جمله صنعت دانشگاه،،
پژوهش حاضر به دناا بررس ،تأریر بازاریاب ،داخل ،بر یملکرد سازمان ،با نقش تعدیلگالر متغیالر
جنسیت بین استادان دانشگاههای یلم،ال کاربردی در سط شهر تهران است.
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مبانی نظری ،پیشینه و مدل تحقیق
بازاریابی داخلی
در دهۀ  ،1970بری و همکاران ( )1976برای نخستینبار مفهالوم بازاریالاب ،داخلال ،را براسالاس
آمیختۀ بازاریاب ،سنت( ،محلو  ،قیمت ،ترفیع و مکان) در امریکا معرف ،کردند .آنها فالرض را
بر این اساس گذاشتند کاله کارکنالان مال،تواننالد باله ینالوان مشالتریان و مشاغلشالان باله ینالوان
محلوالت سازمان در نظر گرفته شود .بنابراین ،سازمان ها تالش کردند رضایت شغل ،و انگیزش
کارکنان را با استفاده از روش های ،مورد توجه قرار دهند تا سازنده تر یمل کنند [ .]1منظالور از
بازاریاب ،داخل ،،نگریستن به کارکنان به ینوان مشتریان و مشاغل بهمنزلالۀ محلالوالت داخلال،
است .تحق بازاریاب ،داخل ،بر دو اصل یمده اسالتوار اسالت :او  ،پالیش از آنکاله نیالاز مشالتری
برآورده شود ،باید ارضای نیاز کارکنان مهم تلق ،شود .دوم ،قوانین ،که در بازار کسبوکار اجالرا
م،شوند به شالکل مشالابه در بالازار داخلال ،نیالز کالاربرد دارنالد .در صالورت پیالادهسالازی موفال
فعالیتهای بازاریاب ،داخل ،،خروج ،های سازمان از قایل ایجاد مدیریت و بهاود روابغ داخلال،
بین کارکنان و سازمان ،صرا نظر از جایگاه آنها ،تضالمین مال،شالود [ .]29در تعریفال ،دیگالر،
بازاریاب ،داخل ،به اقدامات( ،از قایل مراقات های بهداشت ،،روابغ ماتن ،بالر همکالاری و )...کاله
سازمان را برای توسعه ،آموزش و ایجاد انگیزه در کارکنان به منظالور افالزایش کیفیالت خالدمات
ارائه شده به مشتریان خویش انجام م،دهند ،توجه دارد [ .]17بازاریاب ،درون ،تالشال ،اسالت از
سوی سازمان که برای آموزش و انگیزش کارکنان و حف مشتریان انجام م،شود .ایالن موضالوع
بیشتر وظیفهای مدیریت ،است تا بازاریاب ،،اما بازاریالاب ،نامیالده مال،شالود ،زیالرا الزم اسالت تالا
سلسله یملیات بازاریاب ،بهدرست ،انجام گیرد .بنا به نظر کاتلر ،بازاریاب ،درون ،موجالب ارتقالای
بازاریاب ،خارج ،م،شود ،زیرا بازاریاب ،درون ،از اینکه تنها ویدۀ خدمات یال ،به مشتریان داده
شود ،قال از اینکه کارمند آمادۀ فراهم کردن آن باشد ،جلوگیری مال،کنالد [20؛  .]21بازاریالاب،
درون ،،مرکزی برای فراهم آوردن خدمات باکیفیت و پیش زمینه ای برای ی بازاریالاب ،خالارج،
ارربخش است [ .]24بنسا و همکاران یناصالر بازاریالاب ،درونال ،را امنیالت اسالتخدام ،آمالوزش
گسترده ،پاداشهای باال و وابسته به یملکرد سازمان ،،تسهیم اطالیات ،توانمندسازی کارکنان و
کاهش تمایزات موقعیت ،معرف ،م،کننالد [ .]17در دیالدگاه فالورمن و مالون ،،یناصالر بازاریالاب،
درون ،یاارتاند از چشمانداز ،1توسعه 2و پاداش.3
چشم انداز ،رسالت :چشم انداز یا رسالالت یاالارت اسالت از اهالداا کوتالاهمالدت و بلندمالدت
سازمان که کارکنان به آن ایتقاد و باور دارنالد [ .]22چشالمانالداز تجسالم یالا تلالویری از آینالدۀ
1. vision
2. development
3. reward
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مطلو سازمان است که جهتگیری سازمان را در اف بلندمدت نشان م،دهد .ترسیم و تدوین
چشمانداز مناسب از وظایف مهم رهاران و از ارکان برنامهریزی استراتژیک ،در سازمانها قلمداد
م ،شود .اگر رهار در مقام جهت دهنده موف شود چشم انداز جذا و مناسا ،را بنا نهالد ،همالۀ
افراد سازمان میل پیدا خواهند کرد که در تحق آن به رهار کم کنند .به وسیلۀ چشالمانالداز،
رهار پل ،از حا به آیندۀ سازمان م،زند [ .]6بهبود و توسعه :یک ،از شیوه های نوین انگیالزش
بالندگ ،منابع انسان ،و غلاه بر ضعف کالار گروهال ،و خالودکنترل ،،توانمنالدی کارکنالان اسالت.
توانمندی کارکنان بای م،شود که سازمان در کسبوکار موفال باشالد ،افالراد شغلشالان بامعنالا
شود و افزایش انگیزه در آن ها مشاهده شود .توانمندی کارکنان بای بهاودی کیفیت خالدمات،
افزایش ارربخش ،در سازمان ،ایجاد احساس مًات کارکنان به کار ،نگالرش مًاالت باله نظالارت و
ارزیاب ،کار ،افزایش انگیزه و ...م،شود [ .]2سیستم پـادا ::باله جاالران زحمتال ،کاله فالرد در
سازمان متحمل م،شود ،در ازای وقت و نیروی ،که او در سالازمان و باله دلیالل نیالل باله اهالداا
سازمان صرا م،کند و به تالف ،خالقیت ابتکارات وی بالرای یالافتن و باله کالارگیری رویاله هالا و
روشهای کاری جدیدتر و بهتر ،سازمان به فرد پالاداش مال،دهالد .پاداشال ،کاله فالرد از سالازمان
دریافت م،دارد یا به دلیل انجامدادن وظایف محو در حد یادی و متعالارا اسالت کاله در ایالن
صورت حقوز یا دستمزد نامیده م،شود ،یا به دلیالل انجالام دادن وظالایف در سالطح ،بالاالتر از
استانداردهای یادی کاری است که در این صورت از پاداش بهمنزلۀ مزایای فالوزالعالاده صالحات
م،شود .ایطای پاداش ،مشروط به یملکرد مثرر است [.]9

عملکرد سازمانی
یملکرد سازمان موضوی ،است که م،توان آن را از نگاه ذینفعان مختلف بررس ،کرد .بنابراین،
از آنچه یملکرد موف سازمان نامیده م،شود برداشتهای متعددی به یمالل آمالده اسالت [.]32
رهنورد ( )1387یملکرد سازمان ،را سازه ای کل ،در نظر گرفته است که بر چگونگ ،انجام دادن
یملیات سازمان ،اشاره دارد و ترکیب گسترده ای از دریافت ،های غیرملمالوس همچالون افالزایش
دانش سازمان ،و دریافت،های یین ،و ملموس مانند نتایج اقتلادی و مال ،بهشمار مال،رود [.]1
گاه و ابراهیم ( )2010نیز یملکرد سازمان ،را به منزلۀ مقایسۀ نتایج مورد انتظار با نتایج واقعال،،
بررس ،انحراا سازمان از چارچو پیشبین ،شده در برنامه ،ارزیاب ،یملکرد فردی کارکنالان در
سازمان و بررس ،میزان پیشرفت سازمان در دستیاب ،به اهالداا از پالیش تعیالین شالده تعریالف
کردهاند [ .]28پیکوان )2002( 1مثلفه های مربوط باله سالنجش یملکالرد بالازار را شالامل حفال
مشتری و جذ مشتری جدید م،داند که بهمنزلۀ مثلفههای اصل ،یملکالرد قلمالداد مال،کنالد.

1. Pikwane
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ضمن اینکه پلهام )1997( 1با صحه گذاشتن بالر ایالن ادیالا ارربخشال ،سالازمان :شالامل کیفیالت
محلو  ،موفقیت محلو جدید ،نر حف مشتری و رشد سهم :شامل سط فروش ،نر رشد
فروش ،سهم بازار را به آن افزوده است [.]19
بهطورکل ،،شاخص های یملکرد سازمان ،به دو دستۀ ذهنال ،و یینال ،قابالل تقسالیم اسالت.
شاخصهای یین ،یملکرد سازمان ،،شالالاخصهالالای ،اسالت کاله باله صالالورت کالالامالً واقعالال ،و
براسالاس دادههای یینال ،اندازهگیری م،شالود؛ از جملاله شالاخصهالای سالودآوری نظیالر بالازدۀ
دارای ،،بازدۀ حقوز صالاحاان سالهام ،بالازدۀ سالرمایهگالذاری و سالود هالر سالهم و بالازدۀ سالهام.
شالالاخص های ذهنالال ،یملکالالرد سالالازمان ،بیشالالتر شاخصهالای ،را شالامل مال،شالود کاله بالر
مانای قضالاوت گالروه های ذینفع سالازمان شالکل مال،گیالرد؛ ماننالد رضالایتمنالدی مشالتریان،
رضالایتمندی کارکنالان و موفقیالت در ارائالۀ محلوالت جدید .مقیالاس های بهکار گرفته شده در
این پژوهش از نوع دوم و ذهنالال ،اسالالت تالالا از بالالروز مشالالالکالت ناشالالال ،از فالالالاش شالالالدن
اطالیالالات حسالالاس توسغ پاسالخدهنالدگان جلالوگیری شود [ .]26بدین منظور ،برای سنجش
یملکرد در تحقی پیش رو ،از چهار یامل یملکالرد خدمت (محلو ) ،یملکرد مالالال ،،یملکالرد
بازاریاب ،و یملکرد استادان بهره گرفته شالده اسالت ،زیرا بهاالود یملکالرد کسالبوکالار مسالتلزم
تلفی سیستمهالا ،یملیالات ،افراد ،مشتریان ،شرکا و مدیریت اسالت .عملکرد مـالی :در بیشالتر
مطالعات بالازارگرای ،،سالاختار یملکالرد سالازمان ،یمالدتاً از طری مقیاس های مال ،اندازهگیری
شده که در منالافع ،رشالد سودآوری و ارزش فروش منعک مال،شالود [ .]30یملکالرد اسالتادان
به واسطۀ سط رضالایت ،غیاالت ،انتقالا  ،سط مشارکت و کارای ،آنان شناخته م،شالود [.]26
یملکرد بازاریاب ،به توانای ،دانشگاه برای افزایش فروش خالدمات (افالزایش تعالداد دانشالجویان)،
ارتقای موقعیت رقابت ،،توسعۀ خالدمات جدیالد ،بهاالود کیفیالت خالدمات فعلال ،،کالاهش زمالان
فرایندهای خدماترسان ،،در مقایسه با دیگر دانشگاهها در یال سالازمان اشالاره دارد .درنهایالت،
یملکرد خدمت شالامل میالزان فروش خدمات ،سهم بالازار دانشگاه و توانالالای ،دانشالگاه در ارائالۀ
خدمات جدید است [.]23

جنسیت
جنسیت یک ،از جناه های اصل ،زندگ ،اجتمای ،است که باله الگوهالای فرهنگال ،خاصال ،از
رفتار زنان یا مردان داللت دارد .به تع ایر دیگر ،جنسیت معاد مفهالوم ،تئالوریک ،یالا نالوی،
اجاار اجتمای ،است که برای فهم یدم تساوی های شناخت ،و ساختاری در سازمان هالا از آن
استفاده م،شود [ .] 5امروزه ،در مطالعات سازمان ،جنسیت باید بیش از پیش مورد توجه قرار
گیرد تا در پهنۀ سازمان چشم اندازی نو به مسائل مختلالف در سالازمان هالا بیافرینالد .در ایالن
1. Bellhum
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راستا ،خالق ،و پوریزت ( )1394بیان م ،کنند نگاه فمنیست ،به سازمان از آنجا که وضالعیت
مردساالر کنون ،در مدیریت را به چالش م ،خواند ،ناگزیر سیاس ،بوده و از بازدیس 1،سازمان
تا دگردیس ،آن و حت ،بنیادی تر ،تا پیشنهادفهم ،جایگزی ن برای دانش /نظریه /یمل پالیش
م ،رود .جنسیت از دهۀ  1970به این سو نزد اندیشمندان مدیریت اقاا یافته است .در آغاز،
حت ،در مطالعات انتقادی نیز جنسیت کم رنگ بوده و تنها به مسئلۀ طاقۀ اجتمای ،پرداخته
م ،شد .شاید بتوان ادیا کرد که حت ،امروزه هم در بسیاری از پژوهش ها به جنسیت فقغ در
نقش ی متغیر آماری نگریسته م،شود و م ،توان گفت که جنسیت به رغم اهمیت بسیار ،در
پژوهش های سازمان ،نقش ،حاشیه ای دارد و نادیالده گرفتاله مال،شالود [ .]7دریالینحالا  ،در
شرایغ کنون ،،اهمیت جنسالیت تالا آنجاسالت کاله غفلالت از تنالوع جنسالیت ،نیالروی کالار در
سازمان ها م ،تواند زمینه ساز شکست اسالتراتژی هالای سالازمان ،شالود ،زیالرا تحقیقالات قالال،
در خلوص اجتمای،سازی نقش های جنسیت ،نشالان مال ،دهالد مالردان و زنالان ممکالن اسالت
فرایندهای مختلف سازمان ،از قایل سیستم پاداش ها ،تعامالت و رویه های مرسوم سازمان ،را
به شیوههای مختلف ارزشگذاری کنند .این ارزش ها در مرحلۀ بعد درون ،م،شود و انتظارات
افراد از سازمان و متعاقاالاً یملکالرد آن هالا را (در صالورت تالأمین شالدن یالا نشالدن انتظالارات)
تحت تأریر قرار م ،دهد .یک ،از وجوه بارز این مسئله را م ،توان در سیستم های پاداش یافالت
که در آن پاداش های بیرون ،یمدتاً با کلیشه های رفتالاری مرداناله مالرتاغ دانسالته مال،شالود؛
درحال ،که زنان بیشتر به پاداش های درون ،و رفتارهای فداکاری جویانه در محیغ کالار تأکیالد
م ،ورزند [ .] 18با توجه به این موارد ،در این تحقی تالش شد نقش تعدیل گری جنسیت در
رابطۀ میان بازاریاب ،داخل ،و یملکرد ارزیاب ،شود.

پیشینۀ تحقیق
حسین ،و رحمان )1391( ،در تحقیق ،با ینوان «تأریر بازاریاب ،درون ،بر یملکرد سالازمان ،در
شرکتهای خدمات مسافرت ،شهر تهران با استفاده از مد سازی معادالت ساختاری» دریافتنالد
که بازاریاب ،درون ،ارالر مسالتقیم ،مًاالت و معنالاداری بالر یملکالرد دارد [ .]6یاطفالتدوسالت و
همکاران ( )1392در تحقی خود ارر بازاریاب ،داخل ،را بر یملکرد سالازمان ،بالا درنظالر گالرفتن
متغیرهای میانج ،کارآفرین ،سازمان ،و تعهد سازمان ،بررس ،کردند .نتایج تحقی حاک ،از آن
بود که بازاریاب ،داخل ،بهطور مستقیم و همچنین غیرمستقیم بر یملکرد سالازمان مالثرر اسالت
[ .]12ایمان ،و همکاران ( )1393تحقیق ،با ینوان «اررات بازاریاب ،داخل ،بر یملکرد کارکنالان:
ارر میانج ،نالوآوری سالازمان( ،مالورد مطالعاله :ادارات تابعالۀ شالرکت بهالره بالرداری نفالت و گالاز
1. reforming
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آغاجاری)» انجام دادنالد .نتالایج مالد سالازی معالادالت سالاختاری بالر دادههالای حاصالل از 238
پرسش نامۀ گردآوری شده از افراد جامعۀ آماری حاک ،از تأریر مستقیم ،مًات و معنادار بازاریاب،
داخل ،با ضریب مسیر  0/659و به طور غیرمستقیم با نقش واسطۀ نالوآوری سالازمان ،بالا ضالریب
مسیر  ،0/065بر یملکرد کارکنان با ضریب مسیر  0/474بر نوآوری سالازمان ،بالود [ .]3رفیال و
احمد ( )2003در تایین یوامل مثرر بر یملکرد سازمان (شامل ابعادی مًل رضایت مشالتریان و
موقعیت نسا ،رقابت ،سازمان) ،یالوه بر تأریر مستقیم متغیر بازاریاب ،داخل ،بر متغیر یملکالرد
سازمان ،نقش تعدیلکنندۀ متغیر شایستگ ،هالای سالازمان ،در رابطالۀ بالین بازاریالاب ،داخلال ،و
یملکالالرد سالالازمان ،تأییالالد کردنالالد [14؛  .]15شالال ،یالالو و یالالو )2010( 1در تحقیالالالق ،تجربالالال،
هماسالتگ ،میالان بازاریالاب ،داخلال ،،رضایت شغل ،،فرهنگ سازمان ،و یملکالرد سالازمان ،را در
صنعت بیمالۀ کشالور تالایوان بررس ،کردند که نتیجۀ آن تأیید فرضیههای تحقی بود [.]31
بهیالوه ،همانطور که در بخشهای پیشین اشاره شد ،تحقیقالات انالدک ،باله بررسال ،نقالش
جنسیت م،پردازد و یافتههای آن ها نیز با یکدیگر متناق است که در اداماله باله آنهالا اشالاره
م ،شود .باقری و ملک ،مینباش )1393( ،در تحقیق ،با ینوان «بررس ،رابطۀ بازاریاب ،داخلال،
بالالر مشالالتریمالالداری بالالا ارالالر میالالانج،گالالری رضالالایت کارکنالالان و ارالالر تعالالدیلکننالالدگ ،یوامالالل
جمعیتشناخت( ،مورد مطالعه :نمایندگ،های بیمۀ ایران شهرستان شالاهرود)» باله ایالن نتیجاله
رسیدند که هیچی از یوامل جمعیتشناخت ،انتخا شالده (جنسالیت ،تحلالیالت و سالن) ارالر
تعدیلگری بر رابطۀ میان بازاریاب ،داخل ،و رضایت کارکنان ندارد .آنوماکا و سموگن)2013( 2،
در تحقی خود درخلوص تأریر جنسیت بر بازده ،تولید باله ایالن نتیجاله رسالیدند کاله گرچاله
یملکرد مردان کم ،نسات به زنان باالتر است ،این تفاوت معنادار نیست [ .]16از سالوی دیگالر،
نتایج تحقیقات ایلیوپولوس و پریپوراس ( )2011درخلوص جنسیت ،یملکرد و رضایت شالغل،
پرسنل بیمارستانهای دولت ،یونان مغایر با این یافتههالا بالود .درحالال،کاله سالیاالد 3و دیگالران
دریافتند پزشکان مرد یمدتاً رضایت کمتری از شغل خود دارند ،این تحقیال نشالان داد میالزان
رضایت شغل ،پزشکان و کارکنان مرد و متعاقااً یملکرد آنها درنتیجالۀ فعالیالتهالای بازاریالاب،
داخل ،بیمارستانهای مطالعهشده در مقایسه با همکاران زن آنهالا بالاالتر اسالت [ .]25تحقیال
ویلیانگ 4و دیگران ( )2011با ینوان تأریر تنوع نیالروی کالار بالر یملکالرد کارکنالان در سالازمان
حاک ،از آن بود که یوامل جمعیتشناخت ،متنوع نظیر جنسیت بالهشالدت بالر میالزان یملکالرد
ایضای سازمانهای هواپیمای ،تأریرگذار است [ .]33خان و استانتون )2013( 5نیالز در تحقیال
خود با ینوان «تفاوت های جنسیت ،در نگرش کارکنان نسات باله طالرحهالای حمالایت ،و رفتالار
1. Shiu & Yu
2. Anumaka & Ssemugenyi
3. Sibbald
4.Weiliang
5. Khan & Stanton
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شهروندی» اظهار داشتند الزمالۀ موفقیالت طالرحهالای حمایالت از کارکنالان ،توجاله مالدیران باله
تفالالاوتهالالای جنسالالیت ،و احتمالالاالً سالالایر زیرگالالروههالالای موجالالود در سالالازمان در هنگالالام توسالالعۀ
استراتژیهای بازاریاب ،داخل ،است [.27

مدل مفهومی
در این بخش ،چارچو مفهوم ،پژوهش در قالب هدا کل ،اشاره شده و براساس مرور ادبیالات
نظری و مطالعات تجرب ،مرتاغ ،ترسیم شده است (شکل  .)1طا مد مفهالوم ،پالژوهش ،دو
فرضیۀ اصل ،این پژوهش بدین شرح است:
 .1میان بازاریاب ،داخل ،و یملکرد سازمان ،استادان دانشگاههای یلمال،ال کالاربردی ارتاالاط
مًات و معنادار وجود دارد؛
 . 2متغیر جنسیت در رابطۀ بین بازاریاب ،داخل ،و یملکرد سازمان ،اسالتادان دانشالگاههالای
یلم،ال کاربردی ارر مداخلهگری /تعدیلکنندگ ،دارد.

شکل  .1مدل مفهومی تحقیق

روششناسی
این پژوهش از حی هدا ،کاربردی و از نظر روش ،توصالیف ،و از نالوع هماسالتگ ،اسالت .جامعالۀ
مطالعهشدۀ این پژوهش شامل استادان ح التدری دانشگاههای یلم،ال کاربردی در سالط شالهر
تهران است .برای نمونهگیری از روش نمونهگیری تلادف ،ساده استفاده شد .بالرای تعیالین حجالم
نمونه از فرمو جامعۀ نامحدود استفاده شد و حداقل حجم نمونالۀ مالورد نیالاز در سالط اطمینالان
95درصد ،برابر با  384نفر محاساه شد .درمجموع 415 ،پرسالشناماله توزیالع و  403پرسالشناماله
جمعآوری شد .دادههای مورد نظر با استفاده از پرسشنامهای محقال سالاخته گالردآوری شالد کاله
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براساس پیشینۀ تحقی تدوین شده و شامل سه بخش ویژگ،های فردی و حرفهای پاسالخگویالان،
بازاریاب ،داخل20( ،گویه) و یملکرد سازمان15( ،گویه) بود کاله در قالالب طیالف لیکالرت بررسال،
شدند .به منظور سنجش روای ،پرسشنامه از روایال ،صالوری و روایال ،سالازهای و جهالت سالنجش
پایای ،و قابلیت ایتماد پرسشنامه از ضریب آلفای کروناا و پایای ،ترکیاال ،اسالتفاده شالد .روایال،
صوری پرسشنامه را استادان محترم ،نخاگان و متخللان بازنگری و تأیید کردند و بالرای تعیالین
قابلیت ایتماد پرسشنامه ،ضریب آلفای کروناا محاسالاه شالد کاله میالزان آن بالرای بخالشهالای
مختلف پرسشنامه در جدو  1آمده است .همچنین ،برای هر سازه دو شاخص میانگین واریالان
استخرایشده ( 1)AVEو پایای ،ترکیا 2)CR( ،به ترتیب برای اندازهگیری روای ،و پایای ،سالازههالا
محاساه شد .شاخص  AVEنشان م،دهد که چه درصدی از واریان سازۀ مطالعهشده تحتتالأریر
نشانگرهای آن سازه بوده است .از شاخص  AVEبرای سنجش روای ،سازه اسالتفاده مال،شالود و از
آن با ینوان روای ،همگرا 3نیز یاد م،شود .محققان مقدار  0/5به بالاال را بالرای مناسالببالودن ایالن
شاخص تعیین کردهاند .با توجه به شاخص میانگین واریان استخرایشده ،مقالادیر بالاالتر از  0/5از
روای ،مناسب سازههای بررس،شده نشان دارد .برای تعیین پایای ،سازهها در ایالن تحقیال از روش
پایای ،مرکب ( )CRاستفاده شد که ضرایب آن برای سازههای ،که مقدار  CRآنها بالاالتر از مقالدار
 0/7باشند ،پایای ،قابل قاول ،را نشان م،دهد و هرچه این مقدار به  1نزدی تر باشالد ،پایالای ،آن
بیشتر است [ .]10بنابراین ،شاخصهای فوز به همراه بررس ،معناداری بارهای یامل ،جهت تأییالد
مناسات نشانگرهای سازهها استفاده شدند .با توجه به نتایج بالهدسالت آمالده مال،تالوان گفالت کاله
پرسشنامۀ تحقی از روای ،و پایای ،قابل قاول ،برخوردار است .تجزیه و تحلیل دادهها بالا اسالتفاده
از نرمافزار  SPSSنسالخۀ  19و همچنالین نالرمافالزار  AMOS20بالا اسالتفاده از الگوسالازی معالادالت
ساختاری انجام شد .از مد سازی معادالت ساختاری میتوان در محاساۀ موارد گوناگون ،همچالون
رگرسیون ساده ،رگرسیون چندمتغیره ،تجزیه و تحلیل واریان  ،تجزیه و تحلیل کواریان  ،تحلیل
گروههای چندگانه و تجزیه و تحلیل مثلفههای اصالل ،باله کالار گرفالت و از طریال آن ،مالد هالای
مختلف را آزمود ] 8نقل از .[10در این پژوهش ،برای آزمون ارر تعدیل کنندگ ،متغیر جنسیت در
رابطۀ بین بازاریاب ،داخل ،و یملکرد سازمان ،،تکنی تحلیل گروههالای چندگاناله 4بالهکالار گرفتاله
شد .این تکنی برخالا روشهای معمو مانند آزمون  ،Tکاله فقالغ امکالان مقایسالۀ گالروههالا را
برحسب ی متغیر خاص فراهم م،کند ،به پژوهشگر این امکان را م ،دهد ضالمن بررسال ،رابطالۀ
بین دو متغیر ،روابغ بین متغیرها براساس گروهبندی متغیر تعدیلگر را نیز مقایساله کنالد .در ایالن
روش ،معموالً دو مد وجود دارد :مد اولیه ،که در آن همۀ پارامترها برای گروههالای مختلالف در
1. average variance extracted
2.composite reliability
3. convergent validity
4. multiple-group analyses
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نظر گرفته م،شود (مد غیریکسان) 1و مدل ،که فارغ از هرگونه محدودیت و کامالً یکسالان بالرای
هر دو گروه در نظر گرفته م،شود (مد یکسان 2)،مانای مقایسه قرار م،گیرند ،تفالاوت در مقالدار
کای اسکوئر ( )2دو مد  ،اساس اندازهگیری تفاوت در مد های مختلف است ،در شالرایط ،کاله
تفاوت مقالادیر کالای اسالکوئر معنالادار باشالد ،نقالش تعالدیلکننالدگ ،متغیالر بررسال،شالده تأییالد
م،شود[.]8
درنهایت ،برای آزمون درستبودن مد ها و برازش آنها با دادههای میالدان ،،از شالاخصهالای
مختلف برازش استفاده شد که در جدو  1به این شاخصها و سط قابل قاو آنها اشالاره شالده
است.
جدول  .1شاخصهای برازندگی مدل ساختاری تحقیق
شاخص
معیار پیشنهاد شده

x2
df
≤3

NFI

NNFI

CFI

GFI

AGFI

RMSEA

≤ 0/90

≤ 0/90

≤ 0/90

≤ 0/90

≤ 0/90

≤ 0/10

یافتهها
ویژگ،های جمعیت شناخت ،نمونۀ پژوهش نشان داد که میانگین سن ،اسالتادان مالورد مطالعاله
 33/9سا است .با توجه به اینکه متغیر جنسیت در این تحقیال حالائز اهمیالت بسالیاری بالود،
تعداد پاسخدهندگان زن و مرد مساوی در نظر گرفته شد تا از هر نوع تأریر احتمالال ،بالر نتالایج
آزمون های آماری ناش ،از تفاوت فاحش میان تعداد ایضالای دو گالروه جلالوگیری شالود .از نظالر
وضعیت تأهل68/5 ،درصد از آنها متأهل و 31/5درصد نیز مجرد بودند .از نظر سالابقۀ کالار نیالز
فقغ 13/4درصد افراد مورد مطالعه سابقۀ کار بالیش از  15سالا داشالتند .همچنالین46 ،درصالد
نمونۀ آمالاری دارای مالدرک تحلالیل ،در مقطالع دکتالری54 ،درصالد نمونالۀ آمالاری در مقطالع
کارشناس ،ارشد هستند.

مدل ساختاری کلی
مد ساختاری درواقع مد کل ،تحقی است و روابغ بین متغیرهای مستقل و وابستۀ تحقیال
را نشان م،دهد .بر این اساس ،در تحقی حاضر مد ساختاری بیالانگر رابطالۀ مسالتقیم متغیالر
مستقل بازاریاب ،داخل ،و نوآوری سازمان ،با متغیر وابسته یملکالرد سالازمان ،اسالت (شالکل .)2
یافته های تحقی درخلوص برازش نیکوی ،مد نشان داد که هرچند مد برآوردشده براساس
1. variant model
2. invariant model
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شاخص کای اسکوئر برازش نیکوی ،مناسا ،ندارد ،براساس سایر شاخصها ،برازش نیکوی ،قابل
قاول ،داشت (جدو  .)2همانطور که از شکل  2پیداست ،متغیر بازاریاب ،داخل ،و چهار مثلفۀ
آن حدود 39درصد از واریان متغیر وابستۀ یملکرد سازمان ،استادان را تایین کردهاند.

شکل  .2مدل ساختاری کلی پژوهش براساس ضرایب استاندارد

جدول .2ارزیابی شاخصهای براز :نیکویی در مدل ساختاری تحقیق
شاخصهای
براز:
مقادیر
بدست آمده

)χ2 (df , ρ

x2
df

59/675
()0/000 ،29

2/173

GFI

IFI

0/961

0/931

AGFI

CFI

0/957

RMSEA

0/939

0/067

جدول  .3نتایج و ضرایب رگرسیونی براساس مدل ساختاری
فرضیه تحقیق
بازاریاب ،داخل،

یملکرد سازمان،

مقدار غیر

خطای

استاندارد

استاندارد

0/569

./.59

ضریب
رگرسیونی

مقدار t

استاندارد
0/577

9/644

سطح
معناداری
0/000
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آزمون اثر مداخلهگری (تعدیلکنندگی) متغیر جنسیت
همان گونه که قاالً نیز اشاره شد ،بر اساس ماان ،تئوری و ادبیات پژوهش ،فرضیۀ اصالل ،ایالن
پژوهش آزمون ارر مداخله گری متغیر جنسیت در رابطالۀ بالین بازاریالاب ،داخلال ،بالا یملکالرد
سازمان ،استادان بود .در این زمینه ،نتایج حاصل از تحلیل گروه های چندگانه نشالان داد کاله
مد ماتن ،بر فرض متفاوتبودن (مد غیریکس ان )،رابطۀ بین بازاریاب ،داخلال ،بالا یملکالرد
سازمان ،برای استادان زن و مرد از برازش نیکوی ،بهتری در مقایسه با مد ماتن ،بر فالرض
یکسان بودن (مد یکسان )،رابطه برای دو گروه برخوردار است .نتایج بهدست آمده درخلوص
شاخص های برازش نیکوی ،برای مد های ماتن ،بر یکسان ،و غیر یکسان ،روابغ در میالان دو
گروه مطالعه شده در جدو  4نشان داده شده است .بر این اساس ،هر چند مقدار کای اسکوئر
برای هر دو مد معنادار است و هر دو مد بر مانای این شالاخص بالرازش خالوب ،نداشالتند،
مد ماتن ،بر غیریکسان بودن روابغ بین دو گروه دارای کای اسکوئر کوچ تالر و بالراسالاس
سایر شاخص ها از برازش بهتری برخوردار بود (جدو  .) 4همچنین ،با توجه به معناداربالودن
تفاوت کای اسکوئر برای دو مد بهدسالتآمالده ( )42/678بالا درجالۀ آزادی ( 21جالدو ،)5
فرض ماتن ،بر بهتر و مناسببودن مد غیر یکسان ،رابطۀ بین بازاریاب ،داخلال ،بالا یملکالرد
سازمان ،در میان دو گروه مطالعه شده تأیید شد .افزون بر این ،کوچ بودن شالاخص مقایسالۀ
مد ها ،یعن ،معیار اطالیات آکائی ( ،1)AICبرای مد غیر یکسان ،روابغ در میان دو گالروه
( ) 136/913در برابر مقدار این شاخص برای مد یکسالان ،رابطاله ( )179/591نشالاندهنالدۀ
برازش نیکوی ،بهتر مد غیر یکسان ،روابغ بالود .بالا توجاله باله ایالن موضالوع ،در اداماله بالین
متغیرهای موجود بر اساس این مد (یعن ،مد متفاوت یا غیر یکسان بودن روابالغ) بالرای دو
گروه استادان زن و مرد تفسیر و مقایسه م،شود.
همان گونه که در شکل  3و  4و جدو  6مشاهده م ،شود ،یافتههای پژوهش حاک ،از آن
است که رابطۀ جنسیت و یملکرد برای استادان مرد مًات و غیر معنادار و برای اسالتادان زن
مًات و معنادار است (جدو  .)6بنابراین ،به رغم همسوی ،روابغ (مًات بودن) ،به دلیل اینکه
این رابطه برای استادان زن معنادار ،ول ،برای گروه استادان مرد غیرمعنادار اسالت ،براسالاس
معیاری که هیر و همکاران ( ) 2010پیشنهاد کردند ،فرض ارر مداخلهگالری /تعالدیلکننالدگ،
متغیر جنسیت در رابطۀ بین بازاریاب ،داخل ،با یملکرد سالازمان ،اسالتادان در ایالن پالژوهش
تأیید شد[.]8

1. Akaike Information Criterion
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جدول  .4خالصۀ شاخصهای براز :نیکویی برای مدلهای مبتنی بر یکسانی و غیریکسانی رابطه میان
دو گروه استادان زن و مرد
)χ2 (df , ρ

مد یککسانبودن
رابطه

مد غیریککسانبودن رابطه

مدل

136/913
()0/000 ،63

179/591
()0/000 ،84

x2
df

IFI

GFI

AGFI

CFI

RMSE
A

AIC

1/695

0/931

0/911

0/936

0/951

0/054

189/912

2/429

0/917

0/857

0/931

0/875

0/63

207/592

جدول  .5مقایسۀ مدلها (با فرض اصلی بهتر بودن مدل غیریکسانی رابطه برای دو گروه)
مدل

χ2

df

Sig

مد یکسانبودن رابطه

136/913-179/591=42/678

21

0/000

جدول  .6خالصۀ نتایج برآورد مدلهای ساختاری غیریکسانبودن رابطه
گروه

استادان مرد
استادان زن

فرضیۀ تحقیق

بازاریاب ،داخل،
یملکرد سازمان،
بازاریاب ،داخل،
یملکرد سازمان،

مقدار
غیراستاندارد

خطای
استاندارد

ضریب
رگرسیونی
استاندارد

مقدار T

0/167

./.99

0/17

1/69

0/049

0/579

0/107

0/688

5/411

0/000

سطح
معناداری

همچنین ،همانطور که از شکل  3پیداست51 ،درصد از واریان یملکرد سازمان ،اسالتادان
زن از طری بازاریاب ،داخل ،تایین شده است؛ این در حال ،است که همانطور کاله اشالاره شالد
این رابطه برای استادان مرد معنادار نیست (شکل .)4
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شکل  .3مدل ساختاری پژوهش براساس مدل غیریکسان رابطه برای استادان زن

شکل  .4مدل ساختاری پژوهش براساس مدل غیریکسان رابطه برای استادان مرد

نتیجهگیری
در مراکز آموزش ،،از جمله دانشگاههای یلم ،ال کاربردی ،یک ،از راههای اساس ،که م،توانالد
یامل تمایز از رقاا باشد کیفیت خدمات است .کیفیت خدمات ارائاله شالده باله یوامالل چنالدی
همچون مکان ارائۀ خدمات آموزشال ،،فراینالد خالدمت رسالان ،و نحالوۀ ارائاله بسالتگ ،دارد .از
یوامل مهم ،که بر کیفیت خدمات دانشگاهها تأریرگذار است ،اسالتادان دانشالگاههالا هسالتند.
در حقیقت ،استادان ،که در فرایند خدمت رسان ،به طور مستقیم با دانشالجویان در تمالاسانالد
در ایجاد ارزش در خدمت و ادراک از کیفیت خدمت از سوی دانشجویان نقش اصل ،را بالازی
م،کنند ،بنابراین توجه به آن ها بسیار مهالم اسالت ،زیالرا اسالتادان باله منزلالۀ حلقالۀ ارتاالاط،
دانشجویان با دانشگاه بار مزیت رقابت ،را برای دانشگاه بالهدوش مال،کشالند .بالر ایالن اسالاس،
دانشگاه ها م ،توانند از طری جذ و حف استادان ،که مشتری مدار و خدمت محورنالد خالود
را از رقاا متمایز کنند .بازاریاب ،داخل ،م،تواند نقش مهم ،را در این زمینه ایفا کنالد [.]12
به یاارت دقی تر ،بازاریاب ،داخل ،در بافت دانشگاه ،استادان و کارکنان را همچون مشالتریان
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در نظر م،گیرد که به اندازۀ مشالتریان بیرونال( ،دانشالجویان) بالرای سالازمان اهمیالت دارنالد.
یافته های حاصل از آزمون فرضیۀ او نشان داد که بازاریاب ،داخل ،بر یملکرد سازمان ،تأریر
دارد .بدین ترتیب ،گرایش به بازاریالاب ،داخلال ،،باله معنالای میزانال ،کاله دانشالگاههالا متعهالد
م،شوند تا از طری مدیریت روابغ برای اسالتادان ارزش ایجالاد کننالد ،مال،توانالد باله بهاالود
یملکرد سازمان ،این مراکز در حوزه های مختلف آموزش ،،مدیریت و منابع انسالان ،،فنالاوری
اطالیات و ارتااطات بینجامد .یو و بارن ( )2010در مورد ارر بازاریاب ،داخلال ،بالر یملکالرد
سازمان ،بیان م ،دارند که ی برنامۀ بازاریاب ،موف باید ارالری مًاالت بالر نگالرش و متعاقاالاً
رفتار ایضا داشته باشد و از آنجا که یملکالرد بالاالی کارکنالان و ارتقالا یملکالرد خالود موجالب
ارتقای یملکرد کل ،سازمان م،شود ،بازاریاب ،داخل ،بر یملکالرد کلال ،سالازمان ارالر مًاتال،
خواهد داشت .این نتیجه با نتایج تحقیقات یاطفت دوست و همکالاران ( )1392و امیرکایالری
و همکاران ( )1390نیز مطابقت دارد [.]11
همچنین ،نتایج تحلیل فرضیۀ دوم نشان داد جنسیت در رابطۀ میان بازاریالاب ،داخلال ،و
یملکرد سازمان ،ارر مداخلهگری دارد .یافته هالای تحقیقالات متعالدد نشالان مال ،دهالد زنالان و
مردان به لحاظ نگرش نسات باله وظالایف در مقابالل روابالغ ،شالیوه هالای پالردازش اطالیالات،
سا های رهاری مورد پذیرش ایضا ،سا های ارتاالاط ،و بسالیاری از ابعالاد دیگالر زنالدگ،
سازمان ،با یکدیگر متفاوت اند .ایالن مسالئله هنگالام طراحال ،سالازو کارهالای بازاریالاب ،داخلال،
به شدت اهمیت م ،یابد .در ایالن زمیناله ،طارسالا و جمالال )1387( ،اظهالار مال ،دارنالد تالأریر
تفاوتهای جنسیت ،بر ابعاد مدیریت منالابع انسالان ،نظیالر میالزان مشالارکت کارکنالان ،یالدم
تمرکز ،نظارت ،توانمند سازی نیروی کار ،ساختار کالار ،رویاله هالای سالازمان ،،رضالایت شالغل،،
تعهد سازمان ،و یملکرد کارکنان به صورت مستقیم ملموس اسالت .حالا آنکاله ویژگال،هالای
سازمان مانند انالدازۀ سالازمان ،هالداهالا و اسالتراتژیهالا و چرخالۀ یمالر سالازمان باله صالورت
غیرمستقیم بر شکلگیری این الگوها ارر م ،گذارند [ ] 10که خود حاک ،از اهمیت روزافالزون
تفاوت های جنسیت ،در برنامهریزی ها و راهکارهای اتخاذشده از سالوی سالازمانهاسالت .ایالن
نتیجه با نتایج تحقیقات خان و استانتون ( ،)2013ویلیانگ و دیگران ( )2011و ایلیوپولالوس
و پریپوراس ( )2011مطابقت دارد [24؛ 26؛  .]32بنابراین ،وضعیت زنالان چاله در دانشالگاه و
چه در سایر جایگاههای اجتمای ،ال یین مسالئله آمیالز بالودن ،روزباله روز ارتقالا پیالدا مال،کنالد؛
آگاه ،های زنان نسل جدید از وضعیت خود روزبهر وز در حا افالزایش اسالت و سالازوکارهای
اجتمای ،و سیاس ،جهت بهاالود وضالع آن هالا در راه همالوارتری امکالان گشالوده شالدن دارد.
بنابراین ،به نظر م ،رسد که به جای تأکید و پافشاری بر تدابیر حمایت گرانۀ افراط ،معطالوا
به جنسیت زنان ،بهتر ایالن باشالد کاله در فراینالدهای تلالمیم سالازی و سیاسالتگالذاریهالای
فرهنگ ،،طرز تلق ،فراتر از سوگیری های جنسیت ،باشد .افراد ،خواه مالرد و خالواه زن ،بالدون
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اصل قرار گرفتن جنسیتشان ،به مًابۀ انسان ،واجد کرامت ،حقالوز و تکالالیف در نظالر گرفتاله
شوند .این امر مستلزم تعمی و بسغ نگاه ،فراجنسیت ،در رده های تلمیم گیرندۀ سالازمان،
در نهاد دانشگاه است که در آن باله جالای اولویالت دادن باله جنسال ،خالاص (مالرد یالا زن) بالر
توانای ،ها و شایستگ ،های افراد برای کسب یالا تلالدی مالداری یلمال ،و مناصالب مالدیریت ،و
اجرای ،تأکید شود.

پیشنهادها
در شرایغ کنون ،کشور ،بنا به دالیل مختلف از جمله کماود قوانین حمایت ،مناسب از زنالان در
بخش اشتغا یا یدم اجرای صحی این قوانین ،ارجحیت مردان به زنالان در هنگالام اسالتخدام و
همچنین در مسیر شغل ،سازمان ،]4[ ،ساختار سازمانها از منظالر اسالتراتژی تالا حالد زیالادی
«مردانه» شده است که بهنوبۀ خود نهتنها بر نگرش مردان نسات به زنان در محیغ کار ،بلکه بر
ادراک زنان از رویههای سازمان ،و ح تعل و همذاتپنداری آنها نسات به سازمان و یملکرد
آن ها اررگذار است .این مسئله بیش از پیش بر اهمیت تدوین و اتخاذ اسالتراتژی هالای بازاریالاب،
داخل ،با توجه به جنسیت کارکنان م،افزاید.
یالوه بر موارد یادشده ،درخلوص متغیرهای بررس،شده در این تحقی نکات ،به شرح ذیل
پیشنهاد م،شود:
 بهاود و تسهیل ارتااطات داخل ،و تشوی استادان به توسعۀ روابغ خود با همکالاران،
دیگر کارکنان و مدیران مراکز آموزش،؛
 کم به توانمندسازی اسالتادان ،تأکیالد بالر شایسالتهسالاالری ،تالالش در جهالت رفالع
نابرابری جنسیت ،و اصالح نگرش های فرهنگ ،ماتن ،بر روا داشتن تاعی جنسیت،
نسات به زنان؛
 فراهم آوردن شرایغ تأمین حقوز انسانها و تحق یدالت از وظایف اساس ،دولت های
خدمتگزار است ،ازاینرو مسئوالن و برنامهریزان جامعۀ ایران نم،تواننالد نسالات باله
رفع تاعی جنسیت ،ب،توجه باشند؛
 توجه مدیران منابع انسان ،در جهت کسب اطالیات دقی از یملکرد اسالتادان و ارائالۀ
گزارش های مستمر به مدیران ارشد برای تدوین اسالتراتژیهالای تشالویق ،و ترفیعال،
استادان براساس یوامل انگیزش ،متناسب؛
 اجرای دورههای آموزش ،یا برگزاری سمینارهای ،برای مالدیران و اسالتادان در زمینالۀ
بازاریاب ،داخل ،در بافت دانشگاه،؛
 ایجاد و تقویت تعهد به کار در استادان از طری ارائۀ پاداشهای نقدی و غیالرنقالدی و
ترویج احترام و توجه به جایگاه انسان ،آنها.
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درنهایت ،با توجه به حضور فراگیر سازمانها بهمنزلۀ بازتاب ،از مظاهر ارزشهالای اجتمالای،
که به آنها نقش ترانسفورماتورهای فرهنگ ،و اجتمای ،م،بخشد [ ،]5بررس ،تأریر کلیشههای
جنسیت ،و نقشهای اجتمای ،و همچنین تأریر سایر یوامل زمینهای نظیر سن ،میالزان درآمالد،
سط تحلیالت و ...در رابطۀ میان بازاریاب ،داخلال ،و یملکالرد از دیگالر موضالویات پیشالنهادی
برای تحقیقات آت ،است.
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