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سؤال ها

آیا سبک هاي مدیریت و رهبري زنان با مردان متفاوت است؟

می شود؟دیده چه زمینه هایی در بین زنان و مردان در فضاي کاري بیشتر تفاوت 

؟زنان در انجام دادن وظایف در خانواده، سازمان و در مقیاس وسیع تر در بازار کار چه میزان استنقش 

چرا درصد مدیران زن در سازمان ها به شکل چشمگیري کمتر از مدیران مرد است؟

چگونه می توان از توانایی هاي بالقوه زنان در کار بهتر استفاده کنیم؟
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زنان، مدیریت و رهبري

دیدگاه هاي گوناگون در مقایسه سبک هاي رهبري زنان و مردان

تفاوت هایی مغایر تصورات قالبییتفاوت هایی مبتنی بر تصور قالبتقریبا مشابه
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 توانمندسازي و

نان  تشویق کارک

و تیم ها

حاکمیت  

ر  صداقت بیش ت

در کار

ر  ارتباط بیش ت

با کارکنان
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تفاوت ها
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ر سریع تر و بهت

مشکالت

ر تشخیص بهت

ی انتظارات شغل

و تامین آنها
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یتیمشکالت زنان در تصدي پست هاي مدیر

مان هانگرانی مقامات نسبت به موفقیت زنان در کار رهبري و مدیریت در ساز•

نگرانی مقامات نسبت به ایجاد شایعات در رابطه با کار کردن با زنان•

عدم واگذاري پست هاي مدیریت به 

زنان در شرایط مساوي

تجارب اولیه کارکنان در رابطه با نقش مرد در رهبري خانواده•

مشکالت رفتاري، هیجانی و شناختی بعضی زنان در محیط کار•

پایین بودن سطح فرهنگ برخی از کارکنان در ارتبط با کار زنان•

ره پیش داوري کارکنان سازمان ها دربا

توانایی زنان در رهبري و مدیریت

کمبود زنان موفق در کار رهبري و مدیریت•

تصورات قالبی مدیران در رابطه با نقش زنان در جامعه•

دیدگاه هاي منفی کارکنان سازمان ها در رابطه با کار کردن با زنان مدیر•

عدم تمایل سازمان ها به واگذاري 

پست هاي مدیریت و رهبري به زنان
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یتیمشکالت زنان در تصدي پست هاي مدیر

تجارب اولیه زنان در محیط خانواده و ارزش هاي القایی توسط سایر نهادهاي اجتماعی•

شددرماندگی آموخته شده زنان در زمینه احقاق حقوق در سازمان ها و طی سلسله مراتب ر•

درگیر بودن زنان در کارهاي مرتبط با خانه، خانواده و فرزندان•

 کمبود نمونه هاي موفق مدیریت

زنان در سازمان ها

نگرانی از سرد شدن کانون خانواده و عدم توجه کافی به تربیت فرزندان •

نگرانی از نابسامانی امور و وظایف مربوط به خانه•

همسر...  نگرانی نسبت به پیامدهاي رشد و کسب استقالل فکري، اقتصادي، اجتماعی و•

عدم تمایل مردان به اشتغال 

همسرشان در کارهاي دشوار

نگرانی از استقالل راي و خودکامگی همسر در خانواده•

نگرانی از تغییر رفتار همسر به دلیل موفقیت در کار سرپرستی و مدیریت•

نگرانی از ورود مشکالت محیط کار به فضاي خانواده توسط همسر•

سب عدم تمایل مردان نسبت به ک

استقالل مالی و فکري همسر
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زنان در کار و مدیریت برطرف کردن موانع ایفاي نقش 

تالش در جهت تغییر نگرش کارکنان سازمان ها نسبت به منزلت زن در سازمان

برقراري عدالت در واگذاري پست هاي مدیریت به کارکنان سازمان ها، و عدم توجه به جنسیت آنان

فراهم آوردن امکانات آموزشی مناسب، اثربخش و مساوي براي زنان و مردان در سازمان ها

انجام پژوهش هاي بنیادي در رابطه با مشکالت زنان مدیر در جوامع مردساالر

ناسی بهره وريتشویق کارکنان زن به مطالعه منابعی در زمینه رهبري و مدیریت ابعاد کاربردي روانشناسی در کار و روانش

معرفی زنان موفق در کار رهبري، مدیریت و سرپرستی به جامعه

برپایی همایش ها و کارگاه هاي آموزشی مناسب براي زنان عالقه مند به پست هاي مدیریت در سازمان ها 
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عناوین برخی مقاالت براي ارائه کالسی

بررسی رابطه اشتغال زنان با عزت نفس آنان

ارتباط رده شغلی و سالمت روان در زنان شاغل

نقش زنان در توسعه کشورهاي اسالمی 

عربی -قوانین اشتغال زنان در کشورهاي اسالمی

بررسی مقایسه اي فرهنگ کار زنان و مردان

کار زنان و پدیده بیکاري ساختاري در کشور 

)ژاپن، کره جنوبی، هند، مصر، انگلستان و ایران(بررسی تطبیقی شرایط کار زنان و نوجوانان در کشورهاي 

تبیین نقش تلویزیون در ارتقاء زنان به سطوح مدیریتی جامعه: رسانه و سقف شیشه اي

تأثیر دشواري کار زنان شاغل و همکاري همسران در امور منزل بر رضایت از روابط زناشویی و اختالل هاي رفتاري فرزندان

ب و کارتحقیقی پیرامون ویژگی هاي کسب و کارهاي زنان کارآفرین تحصیل کرده دانشگاهی و مشکالت آنان در راه اندازي کس
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