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:چکیده
. هاي مدیریتی مشاهده شده استوجهی در میزان اشتغال زنان در اجتماع و همچنین در ردههاي اخیر افزایش قابل تدر سال

با این وجود ایجاد . اند که ارتقاي شغلی به داشتن شبکه ارتباطی و اطالعاتی موثر نیازمند استمطالعات بسیاري نشان داده
هايشبکهبه این دلیل فهمیدن چگونگی تشکیل . استشبکه و ارتباطات تیمی در میان زنان نسبت به همکاران مرد خود کمتر 

شبکه هاي کاري، رسمی، اطالعاتی و حتی شبکه هاي تشکیلبه نظر می رسد .باشدقابل مالحظه میاجتماعی توسط زنان 
سخ پژوهش حاضر با هدف پا. باشدمیدوستانه و غیر رسمی راه نیل زنان به سطوح باالي کاري و دستیابی به موفقیت شغلی 

آیا سابقه شغلی، میزان تحصیالت، نوع استخدام و وضعیت تاهل بر شبکه سازي در ) 1شود که گویی به این دو سوال انجام می
از بدین منظوررگذار است؟یآیا سابقه شغلی، میزان تحصیالت و شبکه سازي بر ارتقاي شغلی زنان تأث) 2میان زنان موثر است؟ 

هاي جامعه آماري این پژوهش را پرستاران زن بیمارستان. استفاده شده استسوال 30حاوي محقق ساخته پرسشنامه
و ضریب همبستگی اسپیرمن،آزمون جوامع مستقلروشبه منظور آزمون فرضیات تحقیق از . اندشهرستان یزد تشکیل داده

بر شبکه شغلی و میزان تحصیالت د که سابقهنتایج حاصل از این تحقیق نشان می ده.رگرسیون لجیستیک استفاده شده است
بین این دو معناداري راارتباط ، نتایج حاصل از آزمون رابطه بین وضعیت تاهل و شبکه سازيولی . سازي میان زنان موثر است

و بین سابقه شغلی، میزان تحصیالت و شبکه سازي بر ارتقا حاکی از ارتباط معنی دارعالوه بر این نتایج. نشان ندادندمتغیر
.می باشدپیشرفت شغلی زنان 

.، شهرستان یزدپرستارانزنان، شبکه، ارتقاي شغلی، : کلمات کلیدي
Abstract
In the recent years, amount of women in top level management and women entering the society considerably
has been raised. Several studies has witnessed increased research attention devoted to
Understanding the career progression of women and the effect of women networking on their career
progression. Nonetheless, networking and team working in women are lesser than men. That’s why
understanding social networking among women has been taken more attraction among scientific.
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professional , official , informational networks, even those networks which are more friendly and informal
seem to be good way for women to reach career progression.
The current study tries to answer two following question: ١- are there any significant correlation among job
background, educational degree, type of recruitment, marital status and networking among women? ٢- do
job background, educational degree and networking affect women career progression? For this purpose a
self-administered questionnaire was used to collect the data. This questionnaire contains ٣٠ questions.
Hypotheses have been examined by T-Test, Independent T-Test, spearman correlation and one way ANOVA
and Logistic Regression. Results of this study illustrate that job background and educational degree can
affect female networking. But we couldn’t find any relationship between marital status of women and their
networking action. Although, results have shown significant correlation among job background, educational
degree, networking and women career progression.
Keywords: women, network, career progression, nurses, Yazd city

مقدمه.1

گونه که از تحقیقات و اجتماعی نیست، بلکه هماناي صرفاً اقتصادي یاهاي زنان، مسئلهها و تواناییاستفاده بهینه از مهارت
هنوز هم سهم زنان از. کار و تجارت جهانی نیز مفید خواهد بودکسب و امر، براي رونق آید، اینهاي انجام شده، برمیبررسی

هاي زنان در رغم همه دستاوردها و موفقیتبه.درصد است7طور متوسط هاي بزرگ جهان، بهشرکتاعضاي هیأت مدیره 
اند، هنوززنان جزو آن دسته از منابع اقتصاد جهانی هستند که به فعالیت کافی نرسیدهالمللی، هنوز همهاي ملی و بینعرصه

کار هستند که از جایی مشغول بهري از زنان شاغل نیز درهم جاي زنان در بسیاري از مشاغل و مناصب خالی است و بسیا
.شوداستفاده نمیهاي بالقوه آنها، به درستیها و تواناییمهارت

اي را تصدي کنند ولی تعداد هاي مدیریتی و حرفهتوانند با داشتن مدارك دانشگاهی و تجربیات کافی شغلاگرچه اکثر زنان می
زنان معموالً با موانع غیرقابل نفوذ و همچنین . کنندها ارتقا پیدا مییت و مدیران اجرایی سازمانهاي مدیرکمی از زنان به سمت

,Morrison(1ايسقف شیشه علی رغم .شودهاي باالیی سازمان میشوند که مانع رسیدن آنان به ردهمواجه می) ١٩٨٧
هاي غیر رسمی دارند و از زنان دسترسی کمتري به شبکههاي اندکی که در رفتارهاي کاري مردان و زنان وجود دارد، تفاوت

.بهره هستندبیروابط غیر رسمی با همکاران مرد 

اهمیت مطالعه شبکه زنان

ها را براي رشد و پیشرفت شغلی و عملکردهاي اجتماعی کنند و شبکهجایی که زنان زیادي در ارتباطات مشارکت میاز آن
هاي موثر و کارا به این دلیل فهمیدن چگونگی تشکیل شبکه. کنداي پیدا میزنان اهمیت ویژهدهند، مطالعه شبکهتشکیل می

داشتن ارتباط با مشاوران براي پیشرفت و رشد شغلی زنان موثر دانسته شده است ولی همه . باشدتوسط زنان قابل مالحظه می
هاي مشاوره همچنین سختی. تر از مردان استاي سختاورهمردان و زنان مشاور ندارند و همچنین براي زنان تشکیل روابط مش

هاي مردانه که شامل تعدادي از مردان با قدرت است دور زنان معموالً از شبکه. کندبا جنس مخالف، مشکل را دو چندان می
,٢٠٠٠,Linehan(هایشان ندارندشوند و مردان تمایلی براي عضویت زنان در شبکهنگه داشته می ر طبق مطالعات ب.)٢٠٠١

شامل ارتباط با همکاران متنوع ها معموالًشبکه. اي مورد نیاز استسازي براي موفقیت در مسیر حرفهري و ایکویکس شبکهاول
,O’leary and Ickovics(باشدبراي منفعت بردن از ارتباطات کاري متقابل می هنینگ و جاردیم اهمیت شبکه را . )١٩٩٢

اعضاي کلیدي که در حال حاضر دانندرا ارتباطات غیر رسمی با کسانی میمترین ویژگی شبکه سازيمهآنان .اندبیان کرده
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Henning and)آیندسازمان به حساب می Jardim, هاي مردان را براي پارکر و فاگنسون نفوذ بیشتر زنان در شبکه.(١٩٧٧
,Parker and Fagenson)نداجهت برنده شدن ارتقاي سازمانی مهم دانستهآنان قابل رویت شدن  ١٩٩٤).

هاي اجتماعی صورت هاي اجتماعی نیز در ایران بسیار شایع است و کمابیش مطالعاتی در زمینه شبکهاگرچه وجود شبکه
هاي بازار کار هاي سیاسی و اجتماعی یا از نظر فرصتولی معموالً این مطالعات زنان و مردان را از لحاظ مشارکت. گرفته است

هاي جمعی و نوع دوستی در ارتباطات ایران از لحاظ مشارکت. اندهاي جنسیتی قرار دارد مقایسه کردهت تأثیر کلیشهکه تح
هاي تعریف شده در هاي اجتماعی و فرهنگی و همچنین ارزشبا این وجود زنان به دلیل نگرش. اي دیرینه داردمردمی پیشینه

ها عرصه حضور و مشارکت اجتماعی بیمارستان.که و ارتباطات محدودتري برخورداندرابطه با کار زنان در خارج از خانه از شب
هاي بالقوه و روابط انسانی باالي هاي پرستاري به زنان اختصاص دارد و در این حوزه، زنان پتانسیلاکثر سمت. زنان هستند

در بیمارستان و همچنین وجود ارتباطات به سبب محیط پر استرس و فشارهاي موجود. اندخود را به معرض نمایش گذارده
هاي هاي منسجم و شبکهوجود گروهها،رسمی و غیررسمی بسیار در بین کارکنان و به خصوص پرستاران شاغل در بیمارستان

وجود شرایط نسبتاً سخت کاري در بین پرستاران و فشارهاي روحی و از یک طرف، . ها غیرقابل انکار استفعال در این محیط
از .کرده استاجتناب ناپذیر وضروريامري را ها روانی موجود ناشی از محیط کار، بروز روابط بین فردي و گروهی در بین آن

-وجود روحیات حساس، تأثیرپذیري باال از محیط و عالقه به برقراري ارتباط با یکدیگر در بین زنان همواره بر جنبه،طرف دیگر
. اعی آنها تأثیرگذار بوده استهاي مختلف زندگی فردي و اجتم

بدین منظور،.باشدارتباطات و پیامدهاي ناشی از آن بر ارتقاء شغلی پرستاران میبه دنبال بررسی تأثیر این پژوهشلذا این 
د و عوامل موثر بر ایجاوجود شبکه ابتدا .اندهاي شهرستان یزد به عنوان نمونه انتخاب شدنهپرستاران شاغل در بیمارستان

تقریباً تمامی پرستاران خود را عضوي از شبکه چه به صورت رسمی و کاري و چه به . ه استدر بین پرستاران مطالعه شدشبکه 
ها از دیدگاه مصاحبه شوندگان دالیل و موانع پیوستن زنان به این شبکه،پس از آن. دانستندمیو غیررسمیصورت دوستانه

باشد بررسی ثیر وجود شبکه در میان زنان بر ارتقاي شغلی آنان میی این تحقیق که تأنهایت سوال اصلدر. شده استآورده
:اندبراي این منظور فرضیات زیر تعریف شده.  شده است

.یزد ارتباط معنی داري وجود داردهايدر میان پرستاران زن بیمارستانسازيبین سابقه شغلی و شبکه:1فرضیه 
.ارتباط معنی داري وجود داردهاي یزد در میان پرستاران زن بیمارستانسازي شبکهوت میزان تحصیالبین :2فرضیه 
.ارتباط معنی داري وجود داردهاي یزد در میان پرستاران زن بیمارستانسازي شبکهووضعیت تاهل بین : 3فرضیه 
.ارتباط معنی داري وجود داردیزدهاي در میان پرستاران زن بیمارستانسازي شبکهونوع استخدام بین :4فرضیه 
.هاي یزد موثر استمیزان تحصیالت، سابقه شغلی و شبکه سازي بر ارتقا و پیشرفت کاري پرستاران زن بیمارستان: 5فرضیه 

چهارچوب نظري. 2

درهابکهش. استبودهاي مورد توجه شبکه سازي مدت زیادي به عنوان عامل کلیدي براي موفقیت در هر رده شغلی و حرفه
کهن.کنندمیایجاددیگرانباراخودارتباطاتافرادکههاستشبکهطریقاز. هستندمهمبسیارفردخودباوريوهویتتوسعه

برايمهمسازمانیپاداشیکهمکارانسويازتحسینوشناساییباهمراهتعلقاحساسکهکنندمیاظهارپروساكو
حفظ و نگهداري ارتباط با کسانی است که داراي ،هاي افراد به منظور توسعهاي از فعالیتسازي مجموعهشبکه. استکارکنان

,Brass et al(هستنداي هاي کاري و حرفهبراي کمک به اعضاي شبکه در زمینهقدرت و توان بالقوه وارنر شبکه را .)٢٠٠٤
شبکه، . کندو نگهداري این ارتباط با آنان تعریف میفرایند برقراري ارتباط با افراد موجود درون شبکه اجتماعی و حفظ 

ي نگهداري این ارتباط ها در میان افراد است که بر اساس ارتباط متقابل بین افرادي که برااي از روابط، پیوندها و گرهمجموعه
,Warner(باشدوستی تواند به صورت تبادالت اطالعاتی یا پیوندهاي دشود و این ارتباط میکنند تشکیل میپافشاري می
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دوستی و حمایت از ،گردهمایی افراد متفکر با هدف ایجاد ارتباط: اندگونه تعریف کردهشبکه را اینوینیکمب و کولوین). ١٩٩٣
تالش زنان براي ایجاد حمایت از یکدیگر مانند «: اندآنان شبکه را به طور اخص در مورد زنان بدین گونه تعریف کرده. یکدیگر

-جنسان و هم گروهیان خود ایجاد میزنان این حمایت را از طریق روابط غیررسمی با هم. که در میان مردان وجود داردچه آن
,Vinnicombe and Colwin(»دکنن ١٩٩٦.(

تواند درون یا بیرون سازمان تشکیل شبکه ممکن است رسمی و غیر رسمی باشد، می. ها داراي انواع متعددي هستندشبکه
سازي این است که شبکه بر اساس مبادالت کارا و دوطرفه میان افراد مشابه یا غیر مشابه در ی از اصول کلیدي شبکهیک. شود

: سه نوع شبکه متفاوت براي زنان قابل تعریف است. شودسازمان تشکیل 

ه به منظور این شبک. ظ تخصص و حرفه مشابه هستند مانند مدیران زنازنانی که از لح: شبکه کاري و حرفه اي-1
چه که در همچنین این شبکه راهی براي دانستن آن.شودهاي کاري به یکدیگر تشکیل میتبادالت اطالعاتی و کمک

.باشدمیگذرد، صنعت، حرفه و شغل آنان می
بعضی از این . هاي رسمی و غیررسمی در یک سازمان خاص استکه به صورت گروه: هاي درون سازمانیشبکه-2

د و در موارد دیگر این شبکه شامل تمامی زنان شود در یک سطح خاص از سازمان میشامل زنان موجوها فقطشبکه
.شودسازمان میموجود در 

باشد که تمرکز اصلی این گروه بر روي آموزش افراد به صورت شامل یک گروه حمایت کننده می: شبکه آموزشی-3
. استتخصصی و یا عمومی 

مزایاي پیوستن به شبکه

هايشبکهدرعضویتطریقاز. داردوجودسازماندرواردهاتازهبرايبخصوصشبکهیکبهپیوستندرمهمیپیامدهاي
وفاداريوتعهدهاشبکه. آورنددستبهراخودهمقطارانوهمکاراناحترامتوانندمیکارکنانکهاستسازمانیواجتماعی

وهامهارتمنابع،اطالعات،ازايمالحظهقابلتسهیمهاشبکهداخلدر. آورندمیوجودبهراسازمانیحمایتواعضابین
موفقارتباطدرمهمیجزءهاشبکهکمکباسازمانیاهدافوهاارزشهنجارها،دریافتودرك. داردوجودسازمانیاقدامات

,Green(استسازماناعضاء ١٩٨٢. Stern, ١٩٨١;. Welch, کارانش مزایایی را براي پیوستن زنان به سینگ و هم). ١٩٨٠
کوشند هاي کاري خود میزنان براي توسعه توانایی،کاريهايآنان اظهار داشتند با داشتن شبکه. هاي کاري بیان کردندشبکه

سازمان هاي زنان در سازمان باعث افزایش اعتبار همچنین وجود شبکه. شوندوري خود و همکارانشان میو باعث افزایش بهره
موجب در نظر گرفتن سالیق زنان در ،هاي بازاریابی و طراحی محصولها مخصوصاً در بخشگردد چرا که این شبکهنیز می

قادر راشده و آنانآنانهاي زنان همچنین باعث قابل رویت شدن وجود شبکه. دگردتولیدات و روش هاي تبلیغاتی سازمان می
ها شود که آنباعث میارتباط داشتن با اعضاي با قدرت سازمان . ن برسانندگوش مسئولیبهتر صداي خود را بهسازد تا می

Singh(هاي کاري شما نباشدیتلاز شما تنها از طریق فعاهاشناخت آنهاي شما را بیشتر بشناسند واستعدادها و توانایی
etal, ٢٠٠٦(.

مروري بر مطالعات انجام شده. 3
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,Moore(هاي مختلف زندگی اجتماعی انجام شده استثیر آن بر جنبههاي اجتماعی و تأون شبکهمطالعات زیادي پیرام
یک دلیل منطقی براي کم . سازمان صورت گرفته استبیرونهاي زنان درون و یا تحقیقات کمی در مورد شبکهولی).١٩٩٠

,Brass(بودن مطالعات انجام شده در مورد شبکه زنان توسط براس بیان شده است -وي اذعان داشته که زنان نمی.)١٩٨٥
و همکارانش نتیجه گرفتند که زنان متخصص و مدیران زن بارك. هاي مردان ادغام شوند و برعکستوانند به خوبی درون شبکه

.هستندان اي از افراد داراي قدرت و نفوذ درون سازمهایی که مجموعهشبکه.اندهاي مردان به خوبی ادغام نشدههنوز در شبکه
,Fagenson(این نتیجه با نتایج مطالعات دیگر در این زمینه مشابه بود ١٩٨٦; Burke , ١٩٩٥; Hennig & Jardim,

١٩٧٧; Kanter, شواهد نشان . عالوه بر آن گفته شده است که اهداف زنان و مردان از ایجاد شبکه متفاوت است.)١٩٧٧
زنان بیشتر . کننداي خود به عنوان ابزاري براي رسیدن به اهدافشان استفاده میهدهد که مردان بیشتر از زنان از شبکهمی

,Zoltie & clarke(دهندهاي کاري را مد نظر قرار میهاي مالی و رفاقتجنبه احساسی و حمایتی شبکه و مردان حمایت
هاي خود کمتر دارند، زنان در شبکههاي خود همکاران بیشتريکه مردان در شبکهمطالعات نشان داده است در حالی). ١٩٩٣

,Fischer & oliker(کسانی دارند که خویشاوند یا دوستان آنان نباشد ١٩٨٣. Marsden, ١٩٨٧. Wellman, ١٩٨٥.(
به ارتقاي آنانیابیدستدربرابرمهمیمانعکهندارند،هاشبکهبهبرابردسترسیزنانکهدندهمینشانقویاًادبیاتبیشتر
متفاوتی نسبت به مردان هايسی کمی که به اطالعات دارند شبکهکند که چگونه مدیران زن بر اثر دسترایبارا بیان می.است

گیرند و مردان را فقط براي دریافت عنوان دوست و حامی خود در نظر میعالوه بر این زنان، زنان دیگر را به . کنندایجاد می
,Ibarra)(دهنداي مورد توجه قرار میشاوره حرفهم -هاي زنان انجام شده نشان میمطالعات دیگري که پیرامون شبکه. ١٩٩٢

,.Burke et al(باشندي خود دارا میهاتعداد زیادي از مردان را در شبکهدهد که زنان تعداد زیادي از زنان، و مردان  ١٩٩٥ .(
کرده تعیینراسازماندرمردانوزنانبینموثرشدهمشاهدهتفاوتهايوجنسیتکلیشهبینرابطهدر مطالعه خودبراس
نوعدوويمطالعات. شدبررسیسازمانبرکارکناننفوذامکانرويبرسازمانیهايشبکهدرعضویتاثرتحقیقایندر. است

تبعیضدلیلبههرچند. کردمشخصکنند،میعملسازماندریکسانکهرامجزاجنسیتیمشخصرسمیغیرشبکه
دسترسیدلیلبهودارندمرداناصلیائتالفاتبهکمتريدسترسیودارندقرارمردانهايشبکهمرکزدرکمترزناننسیتیج

ازرازیاديمزیتهاییزنانسازمان،درنفوذوشغلیپیشرفتدرآنهااهمیتخاطربهباالسطوحمردانههايگروهبهنداشتن
کندایجاد میزنانبهنسبتمردانبرايزیاديمزایاي،سازماندروندررسمیغیرتهايمالقاکهدریافتوي . دهندمیدست

احساسزنانباارتباطازاغلبمردمدیراننخست،. محرومندرسمیغیرارتباطیهايشبکهازدالیلیبهزنانکهشدمتوجهو
بهزنانوواردهاتازهدوم،. نیستندراحتاصالًمخالفجنسازفرديکناردراغلبزنانومردانحقیقتدر. کنندنمیراحتی
کندمیبیاندیگريدیدگاهنهایت،درودارندرسمیغیرهايشبکهبهدسترسیدرزیاديمشکالتخارجیگروههايعنوان

حفظرسمیغیرارتباطاتاززنانعمديکردنمحرومباراخودتسلطخواهندمیکهسازماننددرمسلطگروهمردان،که
,Burke and Mckeen(به دست آورندکین نیز نتایج مشابهی را بروك و مک.کنند ١٩٩٤; Brass, ١٩٨٥.(

مصاحبه . زن که سمت هاي مدیریت میانی را داشتند مصاحبه به عمل آمد50اي که توسط لینهن انجام شد از در مطالعه
مدیران زن در مورد . ها آگاه بودندو سختی ورود به این شبکههاي مردانه درون سازمانشان کنندگان همه از وجود شبکه

بهره بیهاو زنان از آنشدتشکیل می... و شاپ ها در کافیهاي مردانه که بعد از ساعات کاري در ساعات  ورزش،گردهمایی
مردان، در اقلیت بودن زنان هاي دلیل ادغام نشدن زنان در شبکهمصاحبه کنندگان باور داشتند که . کردندصحبت میبودند، 

هاي منفی علیه زنان ها و نگرشهاي مردانه، سنتروششدنباعث دائمی مردان راهاي همچنین دور ماندن زنان از گروه.است
هاي شغلی و تبعیض، استرسامر شامل عدم پیشرفت و ارتقاي زنان به سطوح کاري باالتر، آور این زیاناثرات. دانستندمی

گذرانند و مدیران زن همچنین باور داشتند که مردان اوقات بیشتري را با دوستان و افراد شبکه خود می. باشدمیین حقوق پای
هاي مرتبط با دانستند در حالی که زنان وقت کمتري براي فعالیتداري آنان میهاي خانهتر بودن مسئولیتدلیل آن را هم کم

,Linehean(شبکه و ارتباط با افراد داشتند ٢٠٠١.(
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اي بر سرمایه اجتماعی شبکه در میان اي که پیرامون تاثیر جنسیت و متغیرهاي زمینهدر مطالعه) 1385(باستانی و صالحی
اندازه و (هاي زنان و مردان از نظر ساختسال در تهران انجام دادند به این نتیجه رسیدند که شبکه18زنان و مردان باالي 

همچنین آنان . باشند، اما از نظر خصوصیات تعاملی و کارکردي متفاوت میاي ندارندابل مالحظههاي قتفاوت) ترکیب شبکه
. کنندرا فراهم می) مالی و اطالعاتی(تر حمایتو مردان انواع مردانه) عاطفی(تر حمایتبیان کردند که زنان انواع زنانه

هاپایایی و روایی ابزار گردآوري داده، روش تحقیق. 4

وش تحقیق ر

تحقیق، از سه روش مطالعه ادبیات هاي روا براي ارزیابی سازهبه منظور تدارك سنجه. باشدتحلیلی می-تحقیق حاضر از نوع توصیفی
در ابتدا با استفاده از مرور تحقیقات گذشته و متون مرتبط، عوامل و . نظران و پرسشنامه استفاده گردیدتحقیق، مصاحبه با صاحب

نظران این حوزه مورد بررسی و کنکاش هایی با صاحباین عوامل سپس طی مصاحبه. جاد شبکه در زنان استخراج گردیدندموانع ای
گانه 30هاي بندي مراحل پیشین، سنجهدر نهایت، جمع. ها بودسازي این آیتمبیشتر قرار گرفتند که حاصل آن تصفیه، ترکیب و غنی

.رسشنامه تحقیق در اختیار نمونه مورد بررسی قرارگرفتتحقیق را به دست داد که در قالب پ

جامعه آماري

پرستار در این تحقیق، فردي . باشندهاي شهرستان یزد میدر بیمارستانجامعه آماري مورد بررسی در این پژوهش پرستاران زن شاغل 
.باشدستان یزد مشغول به فعالیت میهاي شهراست که در زمان تحقیق به صورت قراردادي یا رسمی در یکی از بیمارستان

بیمارستان مجهز به پرستاران مجرب و داراي ترافیک 4هاي مورد مطالعه، با مشاوره کارشناسان به منظور انتخاب مناسب بیمارستان
.با مشخصات زیر انتخاب گردیدند) بیمارستان خصوصی و دوبیمارستان دولتیدو(باالي پذیرش بیمار 

تعداد پرستارانـ آمار 1جدول 

تعداد پرستاربیمارستانوضعیتردیف

187شهید صدوقی1
2

دولتی
93شهداي کارگر

61مجیبیان3

4

خصوصی
52سیدالشهدا

نمونه آماري
ودن با هدف تأمین پراکندگی مناسب و گویا ب. گیري تصادفی ساده انجام گرفتگیري در این پژوهش با استفاده از روش نمونهنمونه
.هاي مختلف در هر بیمارستان انتخاب شدندها از بخشنمونهنمونه،

:با استفاده از رابطه زیر صورت گرفتبرآورد تعداد نمونه مورد نیاز،
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با توجه به فرمول .در نظر گرفته شده استp , q0,5در نظر گرفته شد و مقدار % 10و خطا معادل % 95در این رابطه سطح اطمینان 
پرسشنامه در میان جامعه هدف این تحقیق به طور تصادفی 130بدین منظور .مورد به دست آمد97جم نمونه محاسبه شده زیر ح

.پرسشنامه برگشت داده شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند110توزیع گردید که از این تعداد 

2
2
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a qpz
n
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ø
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ی ابزار تحقیقروایی و پایای

نظران علمی قرار گرفت و اصالحات مورد نظر آنها برروي شکل و محتواي پرسشنامه نهایی با هدف رواسازي محتوي در اختیار صاحب
-ها توزیع گردید و دادهنفري از پرستاران زن بیمارستان70نظر خبرگان این پرسشنامه در نمونه اي عالوه بر.پرسشنامه لحاظ گردید

.و با آزمون تحلیل عاملی بررسی شد که نتایج این آزمون روایی پرسشنامه را تایید کردspssن با استفاده از نرم افزار هاي آ
که در قالب سؤاالت پرسشنامه سنجیده هاي تحقیقبر روي سنجهاهمیت عوامل مورد بررسیدار بودنمعنیبا هدف بررسیtآزمون 

.ظور فرضیات مرتبط با هر عامل به شکل زیر تدوین گردیدندبدین من. بودند، انجام شدشده
.می باشد5وچکتر یا مساوي میانگین اهمیت عامل ک: H0فرض 
.می باشد5میانگین اهمیت عامل بزرگتر از : H1فرض 

. در نظر گرفته شد5تایی لیکرت، مقدار 5به طیف ) 1،3،5،7و9(9تا 1مقدار بحرانی آزمون در این مرحله با توجه به مقدار دهی 
.دهدجدول زیر نتایج آزمون را نشان می

T-Testـ آزمون فرض آماري با استفاده از روش 2جدول
Test Value = 0

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference

Lower Upper
01 20,427 69 .000 5,49275 4,9562 6,0293

02 29,817 69 .000 6,82609 6,3693 7,2829

03 24,572 69 .000 6,56522 6,0321 7,0984

04 24,669 69 .000 6,62319 6,0874 7,1589

05 22,653 69 .000 5,78261 5,2732 6,2920

06 23,920 69 .000 6,36232 5,8316 6,8931

07 24,731 69 .000 6,44928 5,9289 6,9696

08 23,743 69 .000 6,27536 5,7480 6,8028

09 24,427 69 .000 6,44928 5,9224 6,9761
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10 21,903 69 .000 5,89855 5,3612 6,4359

11 17,062 69 .000 5,46377 4,8248 6,1028

12 25,926 69 .000 6,62319 6,1134 7,1330

13 27,547 69 .000 6,85507 6,3585 7,3516

14 22,262 69 .000 6,18841 5,6337 6,7431

15 15,575 69 .000 5,26087 4,5869 5,9349

16 20,826 69 .000 5,57971 5,0451 6,1143

17 20,373 69 .000 5,98551 5,3993 6,5718

18 23,608 69 .000 6,30435 5,7715 6,8372

19 24,099 69 .000 6,53623 5,9950 7,0775

20 20,407 69 .000 5,60870 5,0602 6,1571

21 20,690 69 .000 5,95652 5,3821 6,5310

22 28,498 69 .000 6,65217 6,1864 7,1180

23 27,397 69 .000 6,62319 6,1408 7,1056

24 26,244 69 .000 6,42029 5,9321 6,9085

25 24,044 69 .000 6,21739 5,7014 6,7334

26 22,006 69 .000 5,63768 5,1265 6,1489

27 22,163 69 .000 6,04348 5,4994 6,5876

28 18,351 69 .000 5,20290 4,6371 5,7687

29 19,966 69 .000 5,31884 4,7872 5,8504

30 20,175 69 .000 5,98551 5,3935 6,5775

. شوندشرکت داده میپرسشنامهه و در هاي به دست آمده، تمامی سؤاالت حائز اهمیت باال تشخیص داده شدبا عنایت به مقادیر آماره
ها و سؤاالت طراحی شده داشته و خود دلیلی بر روایی مناسب ها نشان از تناسب مطلوب سنجهدار شناخته شدن تمامی سنجهمعنی

.باشدتحقیق می
اما آیا اهمیت . ان در نظر گرفتد شبکه در میان زنتوان مجموعه عوامل استخراج شده را به عنوان عوامل تأثیرگذار  ایجابنابراین می

:تمامی این عوامل یکسان است؟ به منظور بررسی این سؤال، فرضیات زیر در نظر گرفته شد
.اهمیت تمامی عوامل یکسان است: H0فرض 
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.حداقل اهمیت دو عامل با هم یکسان نیست: H1فرض 
.آمده است3یات در جدول براي بررسی این فرض) ANOVA(نتیجه آزمون تحلیل واریانس یک عامله 

ـ تحلیل واریانس یک عامله3جدول

مجموع مربعات درجه آزادي میانگین مجذور F Sig.

هابین گروه 479,430 69 16,532 3,289 .000
هادرون گروه 10255,188 2040 5,027

مجموع 10734,618 2069

شود، که نشان دهنده اختالف معنی دار در اهمیت عوامل مورد مقابل تأیید میبا عنایت به مقدار معنی داري به دست آمده فرضیه 
.باشدبررسی می

مقدار . مورد بررسی قرار گرفت4پایایی پرسشنامه نیز با استفاده شاخص مرسوم سازگاري درونی یعنی آلفاي کرونباخ به شکل جدول 
. باشدمناسب ابزار تحقیق میرونیبه دست آمده حاکی از سازگاري د

ـ ضریب آلفاي کرونباخ محاسبه شده4جدول

آلفاي کرونباخ هاتعداد شاخص
9/0 30

هاي مختلف جهت مقایسه آمار توصیفی جهت تعیین میانگین، انحراف استاندارد و فراوانیدر بخش تجزیه و تحلیل اطالعات از
براي سنجش فرضیه اول از همبستگی . ها استفاده شده استاستفاده شده است و از آمار استنباطی براي تجزیه و تحلیل فرضیه

و فرضیه پنجم از رگرسیون لجیستیک Independent t-testو چهارم از ، فرضیه سومANOVAاسپیرمن، فرضیه دوم از 
.استفاده شده است

ي پژوهشهایافتهنتایج و . 5

هاي باالیی تر به مسئولین ردهرا دسترسی آساند به شبکه درصد از زنان مهمترین دلیل پیوستن خو60پاسخ دهنده 110از 
و دریافت مشاوره )درصد53(پس از آن نیز آگاهی از روند و حوادث کاري .دانستندسازمان و تسهیل ارتقاي شغلی می

-ضو شبکه میهمگی خود را عپاسخ دهندگان. ذکر کردندتجربه را مهمترین دلیل پیوستن به شبکه ازمسئولین و همکاران با
اي عده.اي این شبکه را کل سازمان تعریف کرده بودند و همه پرسنل بیمارستان را عضو شبکه کاري می دانستندعده. دانستند

همه پرستاران علی رغم اینکه .ه بودندکردکاري اشاره هايو یا شبکهدوستانههاي از قبیل شبکههاي کوچکتر نبز به شبکه
زیر جدولی از در . سوال شدشود،ها میمانع استفاده موثر از شبکهنظر آنان در مورد عواملی که انستند دخود را عضو شبکه می

استخراج شده است و همچنین درصد پاسخ پرستاران به هر یک از این موانع تر بودندنظر پرستاران با اهمیتموانعی که از 
.استهآورده شد
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بکهموانع زنان براي پیوستن به ش: 5جدول

گزینه ها درصد تعداد موانع

خیلی کم 42/0 67 قوانین سازمان

زیاد 43/0 68
ي هازیاد بودن مسئولیت

کاري

خیلی کم 42/0 67
نامناسب بودن روش هاي 

ارتباطی بین اعضا

خیلی کم 29/0 45
فاصله و مسافت 

شبکهجغرافیایی

خیلی کم 33/0 53
شبکه ها به عدم دستیابی

اهدافشان

سطمتو 28/0 45 مسئولیت هاي خانه داري

خیلی کم
37/0 59 مخالفت همسر و فرزندان

: رتند ازشبکه بیان کردند که عبابراي استفاده از همچنین این زنان مزایایی را ا

.بیمارستانهاي مختلفآشنا شدن با زنان دیگر در پست-
.ريهاي کاآگاهی بهتر از امور سازمان و به روز ماندن در حوزه-
.هاي باالتري قرار دارندپیشرفت شغلی و دریافت مشاوره از زنانی که در رده-
.هابهتر شناخته شدن توسط اعضاي کلیدي سازمان و داشتن ارتباطات بهتر با باالسري-
.شاندر زمینه شغل فعلیاناستفاده از تجربیات دیگر-
.و دستیابی به منابع شغلیهعاطفی، اجتماعی و سازمانی از اعضاي شبک-دریافت حمایت روحی-
.ایجاد محیط کار دوستانه از طریق مشارکت و ارتباط بیشتر با دیگر زنان سازمان-

حاکی 1رمنمون همبستگی اسپیاز آزحاصل نتایج. استفاده شده استاسپیرمنیراي سنجش فرضیه اول از آزمون همبستگی
بیشتر باشد افراد شغلی و تجریبات کاريبارت دیگر هرچه سابقه عبه. باشددرصد می1از پذیرش فرضیه اول در سطح خطاي 

آورده شده 6همه فرضیات در جدول آماريتجزیه و تحلیل.شودها بیشتر میبیمارستانپرستارانایجاد شبکه بین احتمال
.است

در . باشدضیه دوم میفراستفاده شده است که نتایج این آزمون حاکی از پذیرشANOVAبراي بررسی فرضیه دوم از آزمون 
ANOVAمون زدر آ.شودتقسیم می3و درون گروهی2به دو دسته بین گروهی) واریانس ها(منبع تغییرات ANOVAآزمون 

١ Spearman
٢ Between group
٣ Within group
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بندي محقق است و چه ها ناشی از تفاوت بین جوامع یا گروهشود که چه بخش از واریانسسی این موضوع پرداخته میربه بر
توان دریافت که افراد داراي می1با استفاده از آزمون توکی).1386مؤمنی، (گرددبرمی) خطا(دیگربخش از تفاوت به عوامل

به بیان . سازي دارندآن در شبکهافراد داراي تحصیالت فوق دیپلم و کمتر از سطوح تحصیلی لیسانس به باال تفاوت معناداري با 
هاي علمی بیشتر و همچنین آگاهی شاید بتوان زمینه.راد موثر استسازي افهاي شبکهیگر مدرك تحصیلی افراد بر فعالیتد

سازي و کار تیمی و افراد از مزایاي کار تیمی را یکی از دالیل این امر دانست چرا که افراد داراي سطوح تحصیلی باالتر به شبکه
.اندردهخود تجربه کدر دوران تحصیالت عالی را مزایاي حاصل از آن واقف هستند و کار تیمی 

جود ارتباط نتایج بررسی فرضیه سوم و. استفاده شدIndependent t-testبه منظور بررسی فرضیات سوم و چهارم از آزمون 
به عبارت دیگر تجرد یا تاهل افراد بر . سازي پاسخ دهندگان را نقض کردي شبکههامعنی دار بین وضعیت تأهل و فعالیت

یگر نوع به بیان د. درصد پذیرش شد95فرضیه چهارم در سطح اطمینان . نان موثر نیستسازي آهاي ارتباطی و شبکهمهارت
هاي ارتباطی آنان در راستاي تشکیل شبکه و نزدیک شدن به مسئولین سازمانی جهت دریافت ارتقاي استخدام افراد بر فعالیت

امید . سازي آنان مورد بررسی قرار نگرفته استشبکهبررسمی یا قراردادي بودن افراد تأثیردر این پژوهش .شغل موثر است
.بپردازندمطالعات آینده به بررسی این مورد است 

نتایج حاصل از آزمون فرضیه هاي آماري: 6جدول

تصمیممقدار معنی داريآماره آزمونتعداد نمونهنوع آزمونشماره فرضیه

پذیرش1Correlation110221/0005/0فرضیه 

پذیرش2ANOVA110681/13000/0فرضیه 

3Independentفرضیه 
t-test

رد110316/1-194/0

4Independentفرضیه 
t-test

پذیرش110008/0003/0

و بنابراین در مواردي که یکی از متغیرها حالت صفر.در نظر گرفته شده استاد به دو حالت ارتقا و عدم ارتقاارتقاي شغلی افر
ون خطی یبراي استفاده از این آزمون ابتدا باید مفروضات رگرس.شودشد از آزمون رگرسیون لجستیک استفاده مییک داشته با

تفاوت مقادیر واقعی و (گیرد استقالل خطاهاستیکی از مفروضاتی که در رگرسیون مدنظر قرار می. را مورد بررسی قرار دهیم
.شوداستفاده می2واتسون-دوربینبدین منظور از آزمون. یکدیگر استاز ) مقادیر پیش بینی شده توسط معادله رگرسیون

، مقدار 5در مورد فرضیه . شودشد استقالل بین خطاها پذیرفته میبا5/2تا 5/1واتسون بین بازه -چنانچه مقدار آماره دوربین
از مفروضات در نظر گرفته شده یکی دیگر.ه دست آمد که حاکی از استقالل بین خطاهاستب149/2واتسون-آزمون دوربین

بدین منظور باید مقادیر استاندارد خطاها . باشندي توزیع نرمال با میانگین صفر میدر رگرسیون آن است که خطاها دارا
مؤمنی، (اي بین دو نمودار صورت گیردها و نمودار نرمال آن ها رسم شود و سپس مقایسهمحاسبه شود و نمودار توزیع داده

که بدین منظور ترسیم شده است حاکی از نرمال بودن خطاهاست پس این پیش فرض نیز پذیرفته شد و زیرمودار ن).1386
. استفاده کرد5مون فرصیه توانیم از آزمون رگرسیون براي آزمی

١ Tukey HSD
2 Durbin-Watson d Test
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Mean = -3.97E-15
Std. Dev. = 0.997
N = 154

دیگر سابقه به عبارت. باشدمی5، حاکی از پذیرش فرضیه 7نتایج حاصل از آزمون رگرسیون لجیستیک ارائه شده در جدول 
.سازي بر ارتقا و پیشرفت شغلی زنان موثر استشغلی، میزان تحصیالت و شبکه

5مون آماري فرضیه نتایج حاصل از آز: 7جدول
تصمیمسطح معنی داريآماره آزمونتعداد نمونهمتغیرهاي مستقل

پذیرش110026/103/0میزان تحصیالت

پذیرش110689/8003/0سابقه شغلی

پذیرش110085/10000/0که سازيشب

نتیجه گیري. 6

کند و با توجه به جنسیتی بودن بازار کار و اشتغال تی را براي افراد فراهم میهاي متفاومرد بودن و زن بودن در جامعه موقعیت
مند کند بهرهها فراهم میآنهایی که شغل برايشود، مردان از فرصتها و تبعیضاتی که بین زنان و مردان اعمال میو نابرابري

آورد همواره به جدا شدن قلمرو زنان و مردان در ها در زندگی مردان و زنان به وجود میهایی که این موقعیتتفاوت. گردندمی
-سازد و این تفکیک جنسیتی در جامعه موجب تفکیک شبکهشود و جهان اجتماعی آنان را از هم متمایز میمنجر میاجتماع 

عات و تحقیقات انجام گرفته لاغلب مطا. سازدگردد و بیش از پیش آنان را از هم متمایز میاجتماعی زنان و مردان نیز میهاي 
همچنین اکثر تحقیقاتی که . پیرامون شبکه در غرب بوده است و تعداد تحقیقات انجام شده در کشور ما بسیار اندك است
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-هاي میانی سازمان قرار دارند مصاحبه به عمل آوردهاند از زنانی که در ردهرار دادهمردان را مد نظر قهاي زنان وتفاوت شبکه
. اند

هاي رسمی و شکیل شبکهاهمیت تو همچنین هاموانع و دالیل زنان براي پیوستن به شبکهشبکه سازي،در این پژوهش 
،عالوه بر آن. قرار گرفتبررسیمورد رستان یزد هاي شهزن بیمارستانپرستاراندر بین بر پیشرفت و ارتقاي شغلیغیررسمی

تحقیقاتاکثر. سازي زنان بررسی شدهاي شبکههل بر فعالیتان تحصیالت، سابقه شغلی، وضعیت تأارتباط عواملی مانند میز
هاشبکهتفاوتنویسندگاناین. اندهکردآشکارراسازماندرموجودحمایتیهايشبکهپیچیدگیکراموهیگینزوسیلهبهاخیر

-شبکهازتعداديتشکیلبهنیازمعموالًافرادکار،درموفقیتبرايکهگرفتندنتیجهوندکردبررسیراحمایتیروابطقدرتو
جنسیتیوفرهنگیعواملاساسبربیشتراستممکنهاشبکهقدرتعالوه،به. دارندمتفاوتاهدافباحمایتیمجزايهاي
,Higgins and kram(باشد 2001(.

سابقه شغلی بیشتر بودند بیشتر به سمت وبررسی فرضیات این مطالعه نشان داد که زنانی که داراي سطح تحصیالت باالتر
ارتباط معنی داري را اگرچه بررسی فرضیه سوم . کنندگرایش پیدا میها چه به صورت رسمی و چه غیر رسمی تشکیل شبکه

الف این خ)1385(باستانی و صالحیهاي شبکه سازي آنان نشان نداد ولی نتایج مطالعه هل افراد و فعالیتبین وضعیت تأ
کنند که افراد متاهل با ورود به زندگی مشترك با افراد بیشتري آشنا شده و پیوندهاي ان بیان میآن. نتیجه را اثبات کرد

هاي تناقض در نتایج دو یکی از علت.دگذار باشز تاثیراي شغلی آنان نیاین پیوندها بر ارتقابیشتري برقرار خواهند کرد چه بس
18جامعه هدف باستانی و صالحی را زنان و مردان باالي . مطالعه ممکن است  به دلیل تفاوت جوامع هدف دو تحقیق باشد

راد بر ارتباطات ها شرایطی حاکم باشد که وضعیت تاهل و تجرد افممکن است در بیمارستان. سال در تهران تشکیل داده بودند
.هاي شبکه سازي آنان تاثیرگذار نباشدرسمی و غیررسمی و فعالیت

تسهیم و هاي شبکه سازي نشان داد که عالوه بر تحصیالت و سابقه شغلی فعالیت5فرضیه حاصل از آزمون نتایج همچنین
بنابراین مشابه با مطالعات . باشدالتر موثر مینان به سطوح باي زاارتقبر اطالعات و تجربیات و آگاهی از روند امور سازمانی 

,Vinnicombe and Colwill(دیگر ١٩٩٥; Pemberton etal, ١٩٩٦; Linehan, ٢٠٠١; Singh etal, نتایج این تحقیق )٢٠٠٥
.ارتباط مستقیم بین داشتن شبکه و ارتقاي شغلی زنان را تایید کرد

براي. ترندموفقترنزدیکارتباطوبیشتراطالعاتتسهیمبامحیطیدرزناند کهندنشان دانیز )1386(پور و نیاکانحسن 
نیز)1997(ایبارامطالعات .دهدمیافزایشرااجراییبااليسطوحبهارتقااحتمال،حمایتیقويروابطباهاییشبکهزنان،

اجتماعیوايحرفههايزمینهدرقويهايشبکهدارايموفقزنانکهکردمشاهدهوي. نتایج مشابه با این تحقیق را نشان داد
-دستیابی به شبکههاي کاري و اجتماعی تنها در گروتوان دریافت که موفقیت زنان در حوزهبا توجه به این نتایج می.هستند

شوند با داشته میهاي مردان دور نگه اگرچه زنان به دالیل مختلف از شبکه. هایی است که حمایت الزم را از آنان به عمل آورد
تنها در این صورت است که زنان نیز شبیه به مردان، با تکیه . هایشان به حساب آورندباید زنان دیگر را در شبکهآناناین وجود 

هاي مختلف کاري و اجتماعی دست خواهند کردن بر همکارانشان براي حمایت و دست یابی به اطالعات به موفقیت در عرصه
برايهمبهترينتایجتاشوندتشویقهمکاريوحمایتبرايوسیعتريهايشبکهتوسعهبهبایدر زنان منظوبدین.یافت

. آورنددستبهفرديشغلیپیشرفتبرايهموسازمان
پیشنهاداتی براي تشکیل شبکه هاي زنان

شناسایی و به دست آوردن حمایت اعضاي کلیدي سازمان-1
ی با اعضاي کلیدي از طریق تشویق آنان به عضویت در شبکه زنانهمکاري و داشتن ارتباطات غیر رسم-2
.یابی به آنها در زمان تعیین شدهریزي براي دستتشخیص و تعریف اهدافی که شبکه دنبال می کند و برنامه-3
.داشتن سیستم ارتباطی موثر و همراه بودن با استراتژي کلی سازمان-4

پیشنهاداتی براي مطالعات آینده
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عات آینده این لشود در مطاته است پیشنهاد میاي صورت نگرفوهش بین شبکه هاي مردان و زنان مقایسهدر این پژ-1
.مورد لحاظ شود

رسند کم و محدود است و پیدا کردن این افراد به زمان هاي مدیریتی میاز آن جایی که تعداد زنانی که به سمت-2
شود در مطالعه مشابهی با زنانی که به سطوح اند پیشنهاد میهطوالنی نیاز دارد این افراد در این تحقیق لحاظ نشد

.مصاحبه شود و اثر ایجاد شبکه را بر ارتقاي آنان بسنجندنیز اند یافتهراه مدیریتی 
. بی شک عالوه بر تشکیل شبکه عوامل دیگري به صورت مشهود و غیر مشهود بر جابه جایی و ارتقاي افراد موثر است-3

ینه بسیاري از عوامل پنهان و موثر در این زمینه را آشکار خواهد کرد و زمینه ارتقاي بسیاري از مطالعه در این زم
.اطالع بوده اند را فراهم خواهد کردبیاین عوامل افراد که از 

.ثیر انواع مختلف شبکه ها به صورت مجزا ازهم بر ارتقاي افراد مورد بررسی قرار گیرداگر تأبسیار مفید خواهد بود-4
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