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چکيده
زمينه و هدف :زن به علت تفاوتي که بر اساس خلقت حکيمانه خداوند ،در جنسيت با مرد دارد ،در طول تاريخ
موضوع بحث و گفتگوي اديان الهي ،شعرا ،نويسندگان ،مردم شناسان و جامعه شناسان بوده است .علي رغم وجود
نتايج مطلوبي که از مديريت زنان در سازمانها حاصل گرديده است ،اغلب مديران ارشد در سازمانها به انتخاب مدير
مرد تمايل دارند .هدف از انجام اين تحقيق بررسي تأثير سقف شيشهاي بر عدم بکارگيري مديران زن در سازمانهاي
دولتي استان مازندران ميباشد.
روش تحقيــ  :ايننن و ن وهت باتوجننه بننه هنندف از نننوع رنناربردي و بننا توجننه بننه نحننوهي گننرد روري دادههننا
ويمايشنني و از نننوع هميسننتگي اسننت .بننراي گننرد روري دادههننا از مطالعنناک کتابخانننهاي و ميننداني اسننتفاده و
ورسشنننامه تحقيننق شننامل  71سننوال اسننت .ايننن مطالعننه بننرروي 140نفننر از مننديران زن در سننازمانهنناي دولتنني
استان مازندران انجام گرفته و تجزيه و تحليل دادهها با استفاده از نرم افزار  SPSSو رزمون تي انجام شد.
يافتهها :نتايج حاصل از رزمون فرضيههاي تحقيق حاکي از رن است که به ترتيب متغيرهاي خود ناتوان انگاري ،جامعه
وذيري در سقف شيشهاي ،بر عدم بکارگيري زنان در وستهاي مديريت تأثيرگذار بوده اند .بررسي نتيجه فرضيه اول
با استفاده از رزمون تي نشان داد که اختالف ميانگين محاسيه شده بين ميانگين واقعي متغير و مينانگين تنراز برابنر بنا
 0/256است و مي توان نتيجه گرفت که سقف شيشه اي بر عدم بکارگيري مديران زن تاثيرگذار است .بررسني نتيجنه
فرضيه دوم با استفاده ازرزمون تي نشان داد که اختالف ميانگين محاسيه شده بين ميانگين واقعي متغير و ميانگين تراز
برابر  0/768است واين حاکي از رن است که خود ناتوان انگاري بر عدم بکارگيري مديران زن موثر اسنت .همچننين
نتيجه فرضيه سوم با استفاده ازرزمون تي نشان داد که اختالف ميانگين محاسنيه شنده بنين مينانگين واقعني متغينر و
ميانگين تراز برابر  0/571است بنابراين جامعه وذيري ناتواني زنان بر عدم بکارگيري مديران زن تأثير دارد.
نتيجه گيري :ريشه مسائل براي عندم حضنور تعنداد قابنل توجنه زننان در مشناغل منديريتي بنه باورهناي فرهنگني
مربنو اسنت .اينن تحقينق هنم مثنل سناير و وهشنها نگنر

جامعنه و ديندگاههاي رليشنهاي حنارم در اذهنان

تصميم گيرندگان را به عنوان يكي از عوامل مهم ارتقاي زنان به مشاغل مديريتي تأ ييد ررده است
واژگان کليدي :سقف شيشهاي ،جامعه وذيري ،خود ناتوان انگاري ،عدم بکارگيري زنان ،زنان

 .1مدرس دانشگاه ويام نور و کارشناس ارشد مديريت دانشگاه رزاد اسالمي واحد قايمشهر
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مقدمه

سطح باال ندانند و اين سلطه مرد ساالر در جامعه نفوذ

زن به علت تفاوتي که بر اساس خلقت حکيمانه

کرده و به محيطهاي کاري هم سرايت نموده و يکي از

خداوند ،در جنسيت با مرد دارد ،در طول تاريخ

داليل ايجاد سقف شيشهاي در سازمانها گرديده است.

موضوع بحث و گفتگوي اديان الهي ،شعرا،

سقف شيشهاي نگر ها و تعصبهاي منفي است که

نويسندگان ،مردم شناسان و جامعه شناسان بوده است.

مانع رن ميشود تا زنان و گروههاي اقليت وراي يک

نقتهاي حساس زنان به وي ه نقت مادري و تربيت

سطح خاص در سلسله مراتب سازماني ويت بروند.

فرزندان از يک طرف و محدوديت هايي که به اقتضاي

يک سوم زنان شاغل در وستهاي منشي گري و يک

خلقت و مسئوليت داشته اند از سوي ديگر و نيز

چهارم ديگر در حوزههاي مراقيتهاي بهداشتي،

محروميتها ،ظلم و تيعيضها نسيت به اين قشر سيب

رموزشي و توليداک مواد غذايي هستند .حتي در اين

شده است که در قرن حاضر ،صداي فرياد خواهي و

شغلهاي به طور سنتي زنانه ،نيز زنان وستهاي

عدالت محوري و هويت جويي زنان در قالب

کليدي را در ارتيا با شغلشان ندارند .به طور مثال در

جمعيتها و گروههاي سياسي و فرهنگي شکل گرفته

مدارس زنانه تدريس ميکنند ،ولي مردان مسئول

و در سالهاي اخير همايتهاي جهاني در اين باره

سازماندهي ،طرح ريزي ،هدايت و کنترل ميباشند (

زنان برگزار گرديد .علي رغم وجود نتايج مطلوبي که

سراج زاد و جواهريان.)1389 .

از مديريت زنان در سازمانها حاصل گرديده است،

با وجود افزايت تعداد زنان در محيطها کاري و در

اغلب مديران ارشد در سازمانها به انتخاب مدير مرد

دستيابي به وستهاي مديريتي ،شواهد نشان ميدهد که

تمايل دارند .در اين بين رنچه بيت از شايستگي و

ويشرفت رنها براي دستيابي به ردههاي خيلي باال بسيار

توانمندي تصميم گيريها به صورک ائتالفي از

کم است و با توجه به وجود اينکه مديران زن با

نيروهاي سازماني خواهد بود (زاهدي )1389 ،و از

درجاک بااليي از تحصيالک و شايستکي ويشرفت فقط

رنجايي که زنان نتوانسته اند به طور شايسته در اين

تعداد کمي از رنها شرايط مشابهي با مردان همکار و

ائتالف براي خود جايگاهي بيابند از اين رو قدرک

هم سطح خود داشته و اين امر داللت بر وايداري

سازماني ندارند.

سقف شيشهاي دارد.

نتايج بررسيها نشان ميدهد گاه برخي از الگوي

حال سوال اصلي اين تحقيق اين است که ريا سقف

جنسيتي حاکم بر کتب درسي و برنامههاي رموزشي

شيشهاي بر عدم بکارگيري مديران زن در سازمانهاي

برداشتهاي سنتي را در اذهان تقويت ميکند .اين امر

دولتي استان مازندران تأثير دارد؟ که به دو سوال فرعي

ممکن است باعث شود تا دانت رموزان دختر که زنان

زير تفکيک شد:

رينده جامعه هستند ،نيروي خود را دست کم بگيرند و

 -1ريا خود ناتوان انگاري بر عدم بکارگيري مديران

داراي شخصيتي فاقد خالقيت و اعتماد به نفس شوند

زن در سازمانهاي دولتي استان مازندران تأثير

و به سوي وذير

کارهاي کم مهارک با وجهه

دارد؟

اجتماعي وايين گرايت ويدا کنند .اين طرز فکر و

 -2ريا جامعه وذيري ناتواني زنان بر عدم بکارگيري

که از برخي خانوادهها شروع ميگردد سيب

زنان در سازمانهاي دولتي استان مازندران تأثير

نگر

شده نه تنها مردان نگاه سنتي به زنان داشته باشند ،بلکه
اکثر زنان نيز داراي همان نگر

باشند و بسياري از

رنان قابليتهاي خود را مناسب ايفاي نقتهاي اجرايي

دارد؟
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رالمي منفي بيشتري به مديران زن نشان ميدهند .وقت ي

تاريخ موفقيت زنان به عنوان نيروي کار به خوبي

زنان به عنوان مدير خدمت ميرنند ،ارزشيابيهاي

نشان ميدهد که در رغاز همه راهها بسته بود ،و زنان در

وايين تري از زيردستان خود دريافت ميرنند تامردان،

بسياري از مشاغل حضور نداشتند و به محض باز شدن

حتي وقتي مشابه عمل رنند .درواقع زناني ره در

راه ،زنان در بازار کار مردانه حضور يافتند ،ولي با مانع

محيطهاي راري رقابت رميز تحت تسلط مردان نسيتا

سقف شيشهاي برخورد کردند .و وهت مديريت ،و

موفق بوده اند ،در مقايسه با زناني ره در مشاغل مطابق

علل نابرابريهاي جنسيتي متمرکز بوده است .نتايج

با تصوراک قاليي جنسيتي بوده اند ،بيشتر احتمال

و وهتهاي اخير نشان ميدهد زنان فقط در مرحله ما

داشته است ره احساس تيعيض جنسي داشته باشند.

قيل رخر يک موقعيت شغلي ممتاز ،با مانع روبه رو نمي

اصطالح سقف شيشهاي براي اولين بار توسط

شوند ،بلکه رنها در مراحل مختلف ،که به رن موقعيت

مجله وال استريت در سال  1986به منظور تشريح

باال ميانجامد ،از صحنه فعاليت خارج شده و با

موانع نامرئي که زنان را از ويشرفت به مشاغل باالتر

مشکالک عديدهاي روبه رو ميشوند (ايگلي و کارلي،

متوقف ميکنند ،وضع شد.

)2007

2

زن در قرن حاضر هنوز در نگاه بسياري از جوامع

اداره کل متحده امريکا سقف شيشهاي را اينگونه
تعريف ميکند:

محروم ميباشد .در برخي از کشورهاي دنيا زنان هنوز

نگرشي يا سازماني ،جهاني يا ملي هستندکه افراد واجد

از حق راي ،حق رانندگي ،داشتن هويت مثل داشتن

شرايط را در سازمانهايشان از ويشرفت به سمت باال در

شناسنامه و حتي بسياري از فعاليتهاي ساده اجتماعي

مقامهاي مديريتي باز ميدارند.

محرومند.

در امريکا 99درصد از منشي ها 98 ،درصد از

زن ستيزي يكي از معضالتي است ره امروزه

معلمان کودکستان 97 ،درصد از متصديان وذير ،

گرييان بسياري از زنان را در اجتماع گرفته و مانع

96درصد از ورستاران کودک94 ،درصد از ورستاران،

بزرگي براي ويشرفت رنان محسوب ميشود .در

 92درصد از کتابداران 91 ،درصد از تحويلداران بانک،

رتابهاي مختلف از اين مانع به عنوان سقف شيشهاي

90درصد از تلفن چيها زن هستند (کيسي و همکاران،

نيز ياد شده است .اين مفهوم بيانگر موانع گوناگوني
است ره مانع از ترقي و ويشرفت افراد به سطوح باالتر
در جامعه ميشود.

)2012

3

بر اساس تعريف رمسيون فدرال از سقف شيشهاي،
اين وديده تنها خاص زنان نيوده ،بلكه شامل اقليت ها

در علم جامعه شناسي ،سقف شيشهاي يك مانع

(قومي و مذهيي) نيز ميشود .سقف شيشهاي نوعي

نهاني است ره از رسيدن زنان به مقامهاي باال در

نابرابري است ره اليته با تيعيض جنسي ،ن ادي يا

محيطهاي راري جلوگيري ميرند .در تحقيقاک

مذهيي متفاوک است .وقتي از تيعيض جنسي دربارة

مختلف نشان داده شده ره زنان به خاطر جنسيت خود

زنان صحيت ميشود يعني در تمامي سطوح سازماني

بازدههاي مطلوب رمتري را در مشاغل خود تجربه

درصد حضور زنان يكسان است ،اما سقف شيشهاي

ميرنند تا زماني ره مردان بر سر رن مشاغل هستند.

براي مواقعي استفاده ميشود ره درصد حضور زنان در

مثال اگرچه زير دستان ،واکنتهاي يكساني را به

سطوح متفاوک است؛ به عيارک ديگر در سطوح وايين

مديران زن و مرد ميدهند ،ولي عمال رفتارهاي غير

سازماني حضور زنان زياد بوده ،به تدريج با نزديك

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

و حتي از ديد بسياري از مردان از حقوق و شأن خود

رنها موانع مصنوعي (ساختگي)ميني بر تعصياک
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شدن به سطوح باالتر سازماني تعداد زنان راهت ويدا
ميرند .در اين صورک اين نوع نابرابري محدود و
متفاوک است و به اين علت هم نيازمند متمايز شدن
است (سيد جوادين و همكاران 1386 ،؛ مائوم،
همچنين در تحقيقاک ديگري رمده است که اين
اصطالح در سال  ،1990براي اشاره به تعداد اندك زنان

 مننردان وي گنني هننايي دارننند کننه رنهننا را بننراي
تصدي مقامهاي رهيري مناسب تر ميسازد.
 زنان تجربنه کنافي بنراي ونذيرفتن مقامناک رهينري
ندارند.
 زنان قادر به اداره امور فني و دشوار نيستند.
زنان دست کم بايد  450سال منتظر بمانند تا در

و اقليتها در اداره سازمانهاي بخت دولتي و

سطوح عالي به تعداد مساوي با مردان حضور يابند

خصوصي به رار رفت .گاهي نيز براي اشاره به شكاف

رنان تقرييا در سال  2465در مقامهاي تصميم گيري به

عميق دستمزد در سطوح باالي توزيع دررمدها به رار

تعداد مساوي با مردان خواهند رسيد.

رفته است .به اين معنا ره راررنان زن در گروههاي

سازمانها بايد خودشان را با در نظر گرفتن سه

باالي دررمدي ،در مقايسه با مردان در همان مرتيه

سطح مورد تجزيه و تحليل قرار دهند .اين سه سطح

دريافتي رم تري دارند .زنان وس از ورود به سازمانها

عيارتند از:
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همگام با مردان شروع به رشد و بالندگي ميرنند و

-1سطح کاررموزي :در اياالک متحده امريکا ،زنان

سطوح گوناگون سازمان را وشت سر ميگذارند ،اما هر

در سطح کاررموزي وذيرفته شده و براي سالهاي زيادي

چه زنان به سطوح باالتر سازماني ميرسند ،سرعت

در اين سطح باقي ميمانند .يکي از مسائلي که در

رشد و ارتقاي رنها راهت مييابد تا جايي ره عامل

سطح کاررموزي براي زنان وجود دارد مشکل ناشي از

هايي ناديدني رنها را از دست يابي به مشاغل سطح

ارتياطاک براي رنان است .براي زناني که در سطح

باالي سازمان باز ميدارد .اين عاملهاي ناديدني را

کاررموزي هستند ترکيب موقعيت وايين و مشکل ناشي

سقف شيشهاي مينامند .اين اصطالح ،به روشني،

از ارتياطاک مسائل خاصي را به همراه مياورد.

جايي را در سازمان نشان ميدهد ره هيچ دليل روشني

-2سطح قيل از مديريت عالي :دومين سطح سقف

نيست ره زنان نتوانند به رن جا دست يابند ،ولي ،در

شيشهاي در مسير شغلي ،سطح قيل از مديريت عالي

واقعيت ،دستيابي زنان به رن جا ممكن نيست .زنان

است اين سطح شامل شغل هايي است که قيل از

شايسته و توانمند ،با نگاه رردن به سطوح باالي سازمان

مشاغل ردههاي باالي سازماني قرار دارند .يکي از

از ميان اين سقف شيشهاي جايگاهي را ميبينند ره

مسائلي که در اين سطح وجود دارد و سقف شيشهاي

شايستگي رسيدن به رنها را دارند ،ولي به خاطر سدهاي

را در اين سطح تقويت ميکند شکاف ورداخت و بي

ناديدني ،توانايي شكستن اين سقف شيشهاي را ندارند

عدالتي براساس جنسيت است .مسئله ديگر،

(غفوري و گل ورور.)1388 ،

استرات يهاي کارمند يابي که بطور رگاهانهيا نارگاهانه

سنقف شيشنهاي نتيجنه اسنطورههنا و برداشننتهاي
مشترک اسنت .برخني از اينن برداشنتهناي وذيرفتنه

بين زنان و مردان تيعيض قائل ميشوند.
 -3رليس در سرزمين عجايب :از سومين سطح

شده توسط عموم مردم بشرح ذيل است.

سقف شيشهاي با استعارهي "رليس در سرزمين عجايب

 زنان توان کافي براي کار ندارند.

" ياد ميشود در اين سطح زنان با توجه به توانمنديها

 منننردان درمنننورد مسننير شنننغلي دربنننارهي زننننان

و شايستگيهاي الزم ،مسيرهاي ور ويچ و خم را طي

جديتر هستند.

کرده و به سطوح باالي سازماني رسيده اند .از جمله
وي گيهاي اين سطح کاهت چشمگير تعداد همتايان
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زن است و به ويامد اين وي گي ،زنان بيشتر در

 سننازمانها زنننان را بننراي شکسننت خننوردن نمنني

"ديدرس" ميباشند .وي گي مذکور که از رن تحت

خواهنند وننس ريسننک اسنتخدام و ارتقننان رنننان را

عنوان "اثر انحرافي" ياد ميشود منجر به ايجاد موانع

قيول نمي کنند.

نگرشي و قضاوتي ميشود .به اين معني که زناني که به
اين سطح ميرسند قوانين ،روابط و معيارهاي ازيابي
براي رنها نسيت به همتايان مردشان متفاوک ميياشد.
توضيح بيشتر اينکه چون تعداد زنان در اين سطح
بسيار اندک است هرگونه اشتياهي از طرف رنها بسيار
بزرگ جلوه گر ميشود و نتيجه اثر انحرافي اين است
که اگر يک زن در مقام ارشد شکست بخورد وس نيايد
هيچ زني در مقام مشابه قرار داده شود (فيلد5 )2014 ،
برداشتهاي کليشهاي و ويت داوري هايي که در
مورد وي گيهاي احساسي و رفتاري زنان وجود دارد
سيب ميشود تا زنان نتوانند در سلسله مراتب سازماني
رواج انواع تيعيضهاي شغلي ره به تدريج بهيك
مانع واقعي اما نامرئي براي ويشرفت زنان به مواضع
باالتر قدرک و مقام منتهي ميشود ،سقف شيشهاي ناميده
ميشود (کاتارا6 )2010 ،

موانع
موانع متعددي وجود دارند که زنان را از حرکت
به سمت سطوح عالي سازمان باز ميدارند که اين
عوامل بازدارنده شامل اسطوره ها ،فرضياک و فرايندها
هستند .بر اساس يک دسته بندي موانع را به دو
دستهي موانع نگرشي و موانع سازماني تقسيم ميکنند
که به شرح زيرهستند:

نيازهاي شغلي رنها در تعارض است.
 مننردان وي گنني هننايي دارننند کننه رنهننا را بننراي
تصدي مقامهاي رهيري مناسب تر ميسازد.
 -2موانع سازماني
 زنان فاقد ميدان ديد وسيع در سازمانها هستند.
 فقنندان مربيگننري غيننر رسننمي ،فرصننتهنناي
ويشرفت را محدود ميکند.
 محننيط سننازمان بننراي زنننان خصننومت رميننز
ونامطلوب است.
 سننازمان داراي هننيچ زننني در مقامنناک صننفي و
اندازه گيري نيست.
 برنامننه زمننان بننندي منعطننف فقننط بننراي تعننداد
کمي از افراد مناسب است.
 -3موانع اجتماعي
ايننن موانننع از طريننق کليشننههننا و تعصننياک
رگاهانننه و نارگاهانننه در ذهننن مننردم ايجنناد شننده
واقعيننت مننييابنند و سننقف شيشننهاي را تقويننت
ميکند.
 -4موانع دولتي
دادههنناي مربننو بننه اسننتخدام را در بننر ميگي نرد
کننه مشننکالتي را بننراي مشننخک کننردن موقعيننت
گروههننناي مختلنننف در سنننطوح منننديريتي ايجننناد

 -1موانع نگرشي:

ميکند .گزار

دهني وانتشنار اطالعناک غينر کنافي،

 زنننان مانننند مننردان در مسنير شننغلي شننان جنندي

سقف شيشهاي را تقوينت منيکنند .از مينان برداشنتن

نيسننتند و خننانواده بننراي رنهننا در اولويننت قننرار

اين مواننع نيازمنند بنه تقوينت قنوانين و خنط مشني

دارد.

هاست.

 اگر يک زن در مقام ارشند شکسنت بخنورد ونس
نيايد هيچ زني را در مقام مشابه قرار داد.

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

از سطوح خاصي باالتر روند.

 برنامنهي زمننان بننندي منعطننف (بننراي زنننان ) بننا
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 -5موانع شغلي

بننابراين فرصنتهناي بيشنتري جهنت ويشنرفت

عيارتنننند از :اعمنننال اسنننتخدامي کنننه زننننان و

شنغلي و حرفنهاي در اختينار دارنند ،در حنالي رنه

اقليننتهننا را اسننتخدام نمنني کنننند ،موانننع سننطوح

تشكلهاي زنان بيشنتر بنه امنور محلني و خنانوادگي

شغلي قيل از منديريت عنالي کنه رشند مسنير شنغلي

محدود ميشود.

را محنندود ميکنننند ،عنندم وجننود يننا محنندود بننودن

گسنتر

فرهنن

مرداننه در محنيطهناي رناري

شيکه هاي ارتينا داخلني ،انعطناف ونذيري سنازماني

نيز يكي ديگر از مواننع ارتقناي زننان اسنت .هافسنتد

که توازن کار و خانواده را بر هم ميزند و...

معتقد است در اينن فرهنن  ،شناخک منرد سناالري

عالوه بر اينهنا عوامنل ديگنري نينز وجنود دارنند
که سقف شيشهاي را در محنل کنار تقوينت منيکننند

و استرس راري در محيط رنار باالسنت و زننان رمتنر
مشاغل سطوح عالي را اشغال ميكنند.

از قيينل :فقنندان رهيننري جنندي ،محنيط کننار ،تجربننه

عالوه بنر مواننع فرهنگني -اجتمناعي و سنازماني

کننناري ،تعهنننداک خنننانوادگي ،جامعنننه ونننذيري و

مواننع خنانوادگي نينز در عندم ارتقناي زننان بنه

تحصيالک (شكوري و همکاران ؛ .)1386

وسنتهناي منديريتي نقنت دارنند .در اغلنب منوارد

مهمتنرين عوامنل سنقف شيشنهاي در ونذير
سال هشتم /شماره بيست و هفتم /پائيز 1396

زنان در وستهاي مديريتي
بننر وايننه دينندگاه رميسننيون سننقف شيشننهاي

زننان شناغل بنه طنور همزمنان داراي سنه نقنت
همسننري ،مننادري و شننغلي هسننتند .زن چنانچننه
مسنئوليت اول خنود را خنانواده بدانند رمتنر بنه رنار

رمريكننا ،مهمتننرين عوامننل سننقف شيشننهاي در

متعهد خواهد بنود ،بننابراين گنرايت او بنه رنار نيمنه

زنان در وستهاي مديريتي عيارتند از:

وقت ،مرخصي و تنرك شنغل و در نتيجنه بنه سنمت

وذير

 شننيكههنناي اسننتخدامي سنننتي ،تعصننبهنناي

مشناغلي خواهند بنود رنه قندرک انطيناق رن بنا

موجود در اسنتخدام و ونيت رفنت زننان ،انگاشنته

الگوهناي رفتناري و زنندگي خنانوادگي او بيشنتر

شندن منديريت زننان بنه سنان تهديندي مسنتقيم

باشد .اگر فرد تعهد زيادي بنه همنه نقنتهناي خنود

بنراي فرصنتهناي ونيت رفنت منردان ،تقوينت

داشنته باشند ميتوانند بندون احسناس فشنار و تننت

نشنندن قننانون فرصننتهنناي برابننر و نداشننتن

تمننامي نقننتهنناي خننود را توسننعه بخشنند (بننرر،

تحصيالک رافي براي دسنت ينابي بنه وسنتهناي
مديريتي ( شادي طلب؛ )1382

)2011

7

در زمينه مواننع روانني ارتقناي زننان ديندگاههناي

 يكني ديگنر از دالينل وجنود سنقف شيشنهاي

ضند و نقنيض وجنود دارد .زننان از نظنر قندرک

امتننناع زنننان از مشنناررت در شننيكههنناي غيننر

طليي ،رقابتي بنودن ،قاطعينت و احسناس راحتني در

رسنمي مرداننه اسنت .در ارثنر منوارد افنراد از

اعمال قندرک ،امتينازاک رمتنري رسنب رنرده انند و

ويونندهاي اجتمناعي خنود بنراي تحنرك شنغلي

نسيت به منردان داراي انگينزه رمتنري بنراي منديريت

فراتر از رنچه بنه وسنيله موقعينت سناختاري ونيت

رنردن هسنتند .در مقابنل گروهني معتقدنند منديران

بيني شده ،استفاده ميكننند .امنا زننان شناغل رمتنر

زن در مقايسنه بنا زننان ديگنر ،داراي خصوصنياک

قنادر هسنتند از طرينق شنيكه روابنط اجتمناعي

زناننه رمتنري نيسنتند و رنهنا ضنمن برخنورداري از

گسترده خود تحرك شغلي ويندا رننند از رنجنا رنه

صنفاک زناننه ،از وي گيهنا و صنفاک مرداننه نظينر

مردان بيشتر عضو شنيكههناي اقتصنادي ،سياسني

اعتماد بنه نفنس ،انگينز

ويشنرفت و جنراک طليني

هستند.

نيز به منظنور موفنق شندن در نقنتهناي غينر سننتي
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برخوردارننند .مننديران زن در صننفاک مطلننوب

وزينري را از رن خنود منيرننند .رننان ينك چهنارم

اجتماعي و انگيزه ويشرفت نسنيت بنه سناير گنروههنا

سننمتهنناي سرورسننتي را در شننررتها و صنننايع

امتيازي باالتر دارند.

رمريكننا اشننغال رننرده و نقننتهنناي رهيننري در

سقف شيشهاي نينز منانعي ننامرئي و تحميلني در

حنوزههناي رمنوز

و ونرور  ،دفناع ،بهداشنت و

برابر ارتقاي شغلي زننان در سنازمانهنا اسنت و از رن

بخشهاي غيرانتفاعي ايفنا منيرننند .بعنالوه ،بسنياري

جنا کنه شنرايط کنار ،بنيت تنر در اطنراف عالئنق

از زننان مؤسسناک خنانوادگي را اداره منيرننند .بنا

مردانننه ،بننه عنننوان کارمننندان و کارفرمايننان ،دور

اينن وجنود تعنداد زننان مندير در مقايسنه بنا رنل

ميزند ،اغلنب از نقنت هنا ،رفتارهنا ،و ديندگا ههناي

جمعيت رنان و همچننين در مقايسنه بنا منردان بسنيار

زنان حماينت نمني شنود؛ افنزون بنر رن کنه زننان بنا

اندك بود .به طوري رنه در اواسنط دهنه  ،1980فقنط

منوانعي مثنل مسنئوليتهناي خنانوادگي ،منادري ،و

حندود  5درصند اعضناي رنگنره و  2درصند سنناي

منفني نسنيت بنه

رمريكا در اختينار زننان بنوده و در رلمنان نينز حندود

تواننايي زننان بنا اينن منانع افنزون تنر منيشنود .بنر

 10درصند مجلنس بنه زننان تعلنق داشنت (بوردينو،

همسري نيز روبنه رو انند و نگنر

واينهي نظرينهي انتظناراک اجتمناعي دوکنس بنري و

)2013

9
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و تعهداک کاري را طنوري تنظنيم و تعنديل کنند کنه

تعداد دانشنجويان زن در رشنته منديريت بازرگناني

بنا کاسنتن از تقاضناهاي کناري بتوانند تقاضناهاي

را دو برابننر سننال  1969گننزار

11

رننرده اسننت.

منديران تنأثير

دانشننگاه اسننتنفورد12نيننز دو برابننر شنندن تعننداد

منفي داشته ،از دست يابي بنه وسنتهناي بناالتر بنراي

دانشنجويان زن در رشنته مزبنور را در طني سنه

زنان جلوگيري ميکند (اسفيداني.)1390 ،

سننال 1974-1971اعننالم رننر د .بعننالوه طنني

خنانواده را بنررورده سنازد ،در نگنر

رايان

سالهاي 1976-1971تعنداد دانشنجويان زن ثينت ننام

همچنين مطالعاک ورفسور هسلم و همکار

به طور واضح نشان ميدهد سهامداران ،شرکت هوايي

شده در رشته منديريت در رنل دانشنگاههناي رمريكنا

را که هيئت مديرة رنها زن است ،جدي نميگيرند و در

سه برابر شد.

مقابل ،به شرکت هوايي که همه اعضا ي هيئت مديرة
رنها مرد هستند ،بيت ازحد ارز

ميدهند .اين

زنننان بننا ارتقنناي دانننت ،سننمتهاي مننديريتي
بيشننتري نسننيت بننه گذشننته تصنناحب رننرده اننند.

موضوع ممکن است به اين دليل باشد که سهامداران

(جعفرنن اد و اسنفيداني )1384 .زينرا زننان وتانسنيل

احساس ميکنند زنان نسيت به مردان کمتر کارا عمل

بسنيار عظيمني جهنت مشناررت مثينت و سنازنده در

ميکنند ،انتصاب زنان در هيئت مديره عالمتي است که

سنازمان دارنند و تحقيقناک اخيرنشنان منيدهنند رنه

نشان ميدهد شرکت در بحران است (ستسکارد،

رهينران زن منيتواننند سنهم بسنزايي در تغيينراک

.8)2013

نوروراننه و سنودرور داشنته باشنند (گلنس و کنوک،

رشد حضور زنان در مديريت

 132016و گلننس و همکنناران .)142015 ،دراوايننل

در اواخنر دهنه  ،1980زنننان مشناغل مهنم و

دهنه  ،1970تعنداد زننان مندير شناغل در سنطوح

مناسنب سياسني و اجتمناعي را در اختينار منيگيرنند.

مديريت مياني  5درصند و منديريت ارشند  2درصند

بنه عننوان مثنال زننان در رشنورهاي انگلسنتان ،هنند،

گزار

شده بنود .امنا در دهنه  1980رمنار مزبنور دو

وارستان ،سنريالنكا ،فيليپنين و ننرو سنمت نخسنت

برابنر شنده اسنت .حتني در ارتنت رمريكنا ،در سنال

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

هيگينز ،اينن مسنأله کنه از زن انتظنار اسنت تمنايالک

در سننال  ،1974دانشننگاه ايننالتي ميشننيگان
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 1987زننان  10درصند افسنران و نرالهنا را تشنكيل

مننديران مينناني و 78/8درصنند افننراد در س نطوح

منيدادنند .در عنين حنال ارتقناي زننان بنه سنمتهاي

مننديران وايننه حضننور داشننتند طنني سننالهاي-1385

منديريتي ارشند )مثنل مندير عامنل و عضنو هينأک

 1390تعنداد منديران زن از  726نفنر بنه  1186نفنر

مديره (رمتنر از سنمتهاي سرورسنتي بنود .همچننين

افنزايت يافتنه اسنت .از اينن تعنداد منديران زن در

رننان در بخشنهاي خندماتي حضنور بيشنتر ي نسنيت

سال  74/5 ،1390درصد رنهنا در سنطح منديران واينه

به بخشنهاي صننعتي داشنتند (جعفرنن اد و اسنفيداني.

مشغول به فعاليت بوده اند.

سال هشتم /شماره بيست و هفتم /پائيز 1396

 .)1384دگرگوني فرهنگني باعنث رناهت تفاوتهناي

مقايسه تعداد مديران زن و مرد در سالهاي  1385و

جنسنيتي در رهينري شنده و موجنب بهينود نگرشنها

 1390بيانگر رن است ره طي اين سالها ،تعداد مديران

نسنيت بنه منديران زن شند .قنانون فرصنتهاي برابنر

مرد  35برابر تعداد مديران زن افزايت يافته است .به

شننغلي و تصننميماک دادگنناههننا در رشننورهاي

عيارک ديگر در مقابل  16812مدير مردي ره طي اين

ويشنرفته موجنب توسنعه اشنتغال تمنام وقنت زننان

دوره مشغول فعاليت بو ده اند ،تنها  460مدير زن

شده است .در عين حنال هننوز برخني شنغلها متكني

مشغول به رار شده اند .اين امر حاري از وايين بودن

به جنسيت ميباشند .امنا اينن بناور روز بنه روز رنن

ميزان مشاررت و موفقيت زنان در مقايسه با مردان در

مننيبننازد .مننثالً يننک بررس ني در سننال 1977نشننان

رسب وستهاي مديريتي 16و رميود فرصتهاي مديريتي

ميدهد ره  75درصند زننان بنا اينن عينارک مخنالف

براي رنان ميباشد (بابايي زکليلي.)1387 ،

بنوده انند" برخني رارهنا مخنتک رقاينان و برخني
مخصنوص زننان اسنت" .در حنالي رنه نسنيت بنه

جدول :1ميزان مشاررت زنان در مقايسه با مردان در

نظرسنجي مشابه در سنال  21 ،1962درصند افنزايت

رسب وستهاي مديريتي

را نشان ميدهد (مادوک)2009 ،
نگر

15

راجع به رليشههاي جنسيتي نيز در حال

تغيير است .بررسيهاي به عمل رمده در سال  1965و
 1985از نگر

مديران دربارة موقعيت زنان در

مديريت نشان ميدهد ره برداشتها بشدک تغيير ويدا

سال

تعداد

رشدساالنه

1385

1390

تغييرات

(درصد)

مديران عالي

2

8

6

32

مديران مياني

152

295

143

14/2

مديران وايه

572

883

311

9/1

رل سطوح

726

1186

460

10/32

وضعيت مديريتي

ررده است .يافته مطالعه سال  1985حاري از رن بود ره
زنان خواستار مشاغل ،موقعيت و قدرک و براي رار
رردن به عنوان زيردست يك رئيس زن احساس راحتي
ميرنند .تحقيق ديگري در سال  1984نشان ميدهد ره
مديران زن مورد بررسي بر حرفه خود تأريد بيشتري
نسيت به زندگي خانوادگي داشته اند ( طالب زاده،
.)1388
برابر گزار

مررنز امنور مشناررت زننان درسنال

 ،1385زننننان در سنننطوح مختلنننف منننديريتي
دردسنتگاههاي دولتني فعنال بودنند رنه  %27رننان در
سننطوح مننديران عننالي 20/9 ،درصنند در سننطوح

اهداف پژوهش
هنندف اصننلي :تنناثير سننقف شيشننهاي بننر عنندم
بکارگيري مديران زن.
اهداف فرعي:
 )1تاثيرجامعه وذيري ناتواني زنان بر عدم بکارگيري
مديران زن.
 )2تاثيرخود ناتوان انگاري بر عدم بکارگيري مديران
زن.
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روش پژوهش
رو

تحقيننق باتوجننه بننه هنندف تحقيننق از نننوع

رناربردي و بننا توجنه بننه نحنوهي گننرد روري دادههننا
ويمايشنني و از نظننر روابننط بننين متغيرهننا از نننوع

است رنه در جندول ذينل تقسنيمبنندي سنؤاالک بنر
اساس متغيرها ارائه گرديده است.
جدول :2عوامل و تعداد سواالک ورست نامه
تعداد سوال

شماره سواالت

دادههننا ازمطالعنناک کتابخانننهاي و ميننداني اسننتفاده

جامعهوذيري ضعف

29

1-29

سقف شيشهاي

22

30-51

شده است.

خودناتوانانگاري

20

52-71

هميسننتگي اسننت .در ايننن تحقيننق بننراي گننرد روري

عوامل مطرح شده

در تحقي نق حاضننر ،بخننت عمنندهاي از دادههننا از
طريق ورسشنامه کنه رواينايي رن توسنط صناحينظران

 )3سنننؤال رزاد :در اينننن قسنننمت از واسنننخدهننننده

و واينايي اينن ورسشننامه بنا ضنريب الفناي کرونيننا

درخواسنننت منننيشنننود چنانچنننه ويشننننهادي در

 0/804بننه تايي ند رس نيده بدسننت رمننده اسننت .بنندين

رابطننه بننا موضننوع تشننريح شننده در سننؤاالک را

منظور بعند از مطالعنه کتابخاننه اي ،بنر مينناي ميناني

دارد ،ارائه نمايد.

نظننري ،ورسشنننامهاي بننا همکنناري اسنناتيد تنظننيم

به منظور اندازهگيري قابليت اعتماد ،از رو

رلفاي

که شامل:

گرديده است .بدين منظور يك نمونه اوليه شامل 38

 )1نامنه همنراه :در اينن قسنمت هندف از گنردروري

ورسشنامه براي خانمها و  30ورسشنامه براي رقايان،

دادههنننا بنننه وسنننيله ورسشننننامه و ضنننرورک

ويترزمون گرديد و سپس با استفاده از دادههاي

همكاري ،واسنخدهننده در عرصنه دادههناي منورد

بدست رمده از اين ورسشنامهها و به رمك نرمافزار

نينناز ،بيننان شننده اسننت .بننراي ايننن منظننور بننر

رماري  SPSSميزان ضريب اعتماد با رو

رلفاي

بننودن دادههنناي حاصننل از ورسشنننامه

ررونيا محاسيه شد ره در زمينه  38تايي زنان براي

تأريند گردينده تنا واسنخدهننده بنه طنور مناسننب

رل سؤاالک ورسشنامه عدد  74/4درصد بدست رمد و

واسخ سؤالها را عرضه رند.

براي سه بخت جامعهوذيري ضعف ،سقف شيشهاي و

بنناارز

 )2سننؤالهنناي (گويننههننا) ورسشنننامه :ايننن بخننت از

خودناتوان انگاري به ترتيب اعداد  88/7درصد85/8 ،

ورسشنامه شامل  2قسمت است:

درصد و  81/3درصد و در نمونه 30تايي رقايان براي

الننف) سننؤاالک عمننومي :در سننؤاالک عمننومي

جامعهوذيري ضعف و سقف شيشهاي به ترتيب 95/6

سننعي شننده اسننت رننه اطالعنناک رلنني مطننرح و

درصد و  87/8درصد است .اين اعداد نشاندهنده رن

موقعينت شنغلي ن سنازماني راررننان بررسني گنردد.

است ره ورسشنامه مورد استفاده از قابليت اعتماد و يا

اين بخت شامل  5سؤال ميباشد.

به عيارک ديگر از واياني الزم و مناسب برخوردار است

ب) سننؤاالک تخصصنني :ايننن بخننت شننامل 71

در تحقيق حاضر ،جامعه رماري مديران زن در

سؤال است .در طراحني اينن قسنمت سنعي گردينده

سازمانهاي دولتي (مجموعهاي از سازمانهاي رموزشي،

اسننت رننه سننؤاالک ورسشنننامه تننا حنند ممكننن قابننل

خدماتي و بهداشتي) استان مازندران ميباشند .که

فهنم باشنند .بنراي ايننن منظنور بننر اسناس متغيرهنناي

حجم جامعه رماري برابر با  220نفر ميباشد .که با

مورد بررسني  71سنؤال وننج گزيننهاي تندوين شنده

استفاده از جدول مورگان تعداد140نفر به طور تصادفي
انتخاب شدند.

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

گرديد .ورسشننامه منذکور شنامل  3بخنت منيباشند

ررونيا و با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  15انجام

 / 90زهرا عطف ن ايمان قاسمي همداني ن مهناز حاج عليان

بننودن ،وننذير

يافتهها
تحليل يافته هاي و وهشني مربنو بنه سنؤالهاي
و وهت بصورک زير است:

ضننعف زنننان در تصننميمگيننري و

مسئوليت وذيري ،وذير

ضعف ارتياطي زنان ،وذير

ضعف زنان در انجام امور محوله ،وذير

ريا سنقف شيشنهاي بنر عندم بکنارگيري منديران
زن تأثير دارد؟

ضعف زننان

نسيت به مردان ميباشد.
بررسي نتيجنه فرضنيه سنوم بنا اسنتفاده ازرزمنون

شاخک هاي اين فرضيه براي سنقف شيشنهاي در

ت ني نشننان داد کننه اخننتالف مي نانگين محاسننيه شننده

منفي و قناليي

ب نين ميننانگين واقعنني متغيننر و ميننانگين تننراز برابننر

نسيت بنه زننان ،از بنين رفنتن نظنام شايسنتهسناالري

 0/571اسننت و اي نن حنناکي از رد فرض نيه  Hoميننني

ميباشد.

بر عدم تاثيرگنذاري جامعنه ونذيري نناتواني زننان بنر

عدم بکارگيري مديران زن شامل نگر

بررسي نتيجه فرضيه اول با اسنتفاده ازرزمنون تني

بکننارگيري مننديران زن و تايينند فننرض  H1اسننت و

نشان داد که اختالف ميانگين محاسيه شده بين ميانگين

مننيتننوان نتيجننه گرفننت کننه جامعننه وننذيري ننناتواني

واقعي متغير و ميانگين تراز برابر با  0/256است و اين

زنان بر عدم بکارگيري مديران زن تأثير دارد.

حاکي از رد فرضيه  Hoميني بر عدم تاثيرگذاري سقف
سال هشتم /شماره بيست و هفتم /پائيز 1396

شيشه اي بر بکارگيري منديران زن و تاييند فنرض H1

است و ميتوان نتيجه گرفت که سقف شيشهاي بر عدم
بکارگيري مديران زن تاثيرگذار است.

ريا خود ناتوان انگاري بر عدم بکنارگيري منديران
زن تأثير دارد ؟

بحث و نتيجه گيري
ريشنه مسنائل بنراي عندم حضنور تعنداد قابنل
توجننه زنننان در مشنناغل مننديريتي بننه باورهنناي
فرهنگني مربنو اسنت .اينن تحقينق هنم مثنل سناير
و وهشنها نگنر

جامعنه و ديندگاههاي رليشننهاي

شاخکهاي اين فرضيه براي بررسي خنود نناتوان

حارم در اذهان تصميم گيرنندگان را بنه عننوان يكني

انگاري در عدم بکارگيري مديران زن شامل عزکنفس،

از عوامل مهنم ارتقناي زننان بنه مشناغل منديريتي تنأ

خودشكوفايي ،هويت ميباشد.

ييند رنرده اسنت .بننابراين رهينران ،سياسنتمداران و

بررسني نتيجننه فرضنيه دوم بننا اسننتفاده ازرزمننون

رسنانههنا بنراي تغيينر اينن نگرشنها نقنت بسنزايي

ت ني نشننان داد کننه اخننتالف مي نانگين محاسننيه شننده

دارنند .دنيناي رقابنت بنازار و شنرايط سنازمانها ،از

ب نين ميننانگين واقعنني متغيننر و ميننانگين تننراز برابننر

يك طرف زمينه حضور زننان بنه مشناغل منديريتي را

 0/768اسننت وايننن حنناکي از رد فرضننيه  Hoميننني

الزامي ميرند و از سنوي ديگنر زننان تحصنيل رنرده

بننر عنندم تاثيرگننذاري خننود ننناتوان انگنناري بننر

و با اسنتعداد بسنياري رمناده خندمت منيباشنند ،لنذا

بکننارگيري مننديران زن و تايينند فننرض  H1اسننت و

توجه به استفاده از اينن موهينت الهني مسنتلزم ايجناد

ميتنوان نتيجنه گرفنت کنه خنود نناتوان انگناري بنر

شنرايط ذهنني در سنازمانهنا و جامعنه اسنت .بنوي ه

عدم بکارگيري مديران زن موثر است.

رنكه مشناغلي وجنود دارنند رنه خنانمهنا منيتواننند

ريا جامعه وذيري ناتواني زنان بنر عندم بکنارگيري
مديران زن تأثير دارد ؟
شاخکهاي اين فرضيه براي بررسي جامعه وذيري
ننناتواني زنننان در عنندم بکننارگيري مننديران زن شننامل
وذير

ضعف زنان در سازماندهي ،خالقيت و به روز

بهتنر از رقاينان عهنده دار رنهنا باشنند ،مثنل رارهناي
و وهشي و خدماتي .نتيجه تحقيق نشان داد که:

 -1سنقف شيشننهاي بننر عندم بکننارگيري زنننان
در وسننتهنناي مننديريتي تنناثير گننذار اسننت .زنننان
مننورد مطالعننه ،تننأثير عامل"وننارتي بننازي" و يننا"
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رابطه" را به عننوان تقوينت رنننده و محنرك ارتقناي

زننان مندير داللنت دارد بننابراين بنه خنانم هنايي رنه

خود انكار ررده اند .اگر اينن يافتنه قطعني و بنه دور

ميخواهند به وسنتهناي منديريتي دسنت ويندا کننند

از سنون گينري اجتمناعي 17تلقني شنود ،عملكنرد

ويشننهاد منيشنود تنا ينادگيري و تقوينت مهارتهناي

شننغلي و تحصننيالک اصننلي تننرين عوامننل رشنند

منديريتي مثنل برنامنه رينزي ،تصنميم گينري ،اداره

ميباشند؛ در نتيجه به زننان توصنيه منيشنود تنا بنه

ورسنننل و مهارتهنناي ارتينناطي اسننت رننه از اهننم

عملكنرد شنغلي تأريند رنرده و منتظنر رابطنه و ينا

وظنايف و قابليتهناي منديريتي عنام در رلينه وسنتها

شانس نياشند.

تلقنني مننيشننوند را در برنامننههنناي خننود توسننعهاي

از اين يافته ميتنوان چننين نتيجنه گينري رنرد رنه

قرار دهند.

زننان منديري رنه بنه چننين جايگناهي دسنت يافتنه

جامعه ونذيري زننان بنر عندم بکنارگيري منديران زن

بواسنطه چيرگني قابلينت و داننت رننان نسنيت بنه

در سننازمانهنناي دولتنني اسننتان مازننندران تاثيرگننذار

مردان بوده است .به عينارک ديگنر ،زننان مندير روي

اسنت لنذا ويشننهاد مشنخک در اينن زميننه تندوين

نقا ضنعف منردان در سنازمانها انگشنت گذاشنته و

ارزشننهاي محننوري و قننراردادن ارزشننهايي نظيننر

بنا ارتقناي سنطح داننت و قابليتهنا و همچننين بنا

برابنري ،رفنع تيعيضناک اسنت .بعنالوه ،بنازنگري در

فكنري و مردمنداري سنعي

نظامها و ساختارها به منظنور رفنع تيعيضناک ناشني از

رعاينت ضنوابط ،خنو

رشد رنند .اما تصوير بزرگتنر از اينن يافتنه منيتوانند

بننراي ايجنناد تغييننر در خننود زنننان ،ويشنننهاد

فنردي ينا روي وناي

مننيشننود سننازمانها دوره هننايي بننراي تقويننت

خود ايسنتادن و متكني بنه خنود را شنر موفقينت و

خودبناوري و اعتمناد بنه نفنس در رننان اجنرا رننند.

رشد حرفهاي خود ميداننند .توصنيه منيشنود زننان

اليتننه سننازمانها مننيتوانننند عننالوه بننر دورههنناي

قابليتهاي خنود سناختگي و مسنتقل بنودن را ويوسنته

رموزشنني از روشننهاي ديگننر مثننل سننخنراني،

چنين باشد ره زنان مدير تنال

در خود تقويت رنند.

رتننابخواني و مربيگننري يننا منتورينن

نسننيت بننه

-2بننا توجننه بننه اينکننه خننود ننناتوان انگنناري بننر

تقويت قابليتهاي مزبور اقدام رننند .لنذا بنه رنارگيري

عنندم بکننارگيري مننديران زن در سننازمانهنناي دولتني

روشنهاي متننوع بنراي تغيينر ديندگاههنا و اعنتالي
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