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  102 تا 89، از صفحه 1388، بهار و تابستان 2، شماره 1نشريه مديريت دولتي، دوره 
 

در  زنان توانمنديكاهش بر اي  تأثير سقف شيشهبررسي 
   توسعه برق ايرانسازمان

  
 *3بهاره فرجي، 2عزتاصغر پور علي، 1غالمرضا طالقاني

  ن، ايران دانشكده مديريت دانشگاه تهرادانشيار. 1
  دانشكده مديريت دانشگاه تهران، ايراندانشيار . 2

  دانشكده مديريت دانشگاه تهران، ايراندانشجوي كارشناسي ارشد . 3

  )2/4/1388: ، تاريخ تصويب17/12/1387: تاريخ دريافت مقاله(
  
 

  چكيده
هاي پايين مديريتي و اثر سقف شيشه  نان در رده باقي ماندن ز هنوز ازها سازمانوضعيت عمومي 

 كه افزايش زنان دهد مي نشان هاي گوناگونمنابع و مطالعات متفاوت در كشور. حكايت دارداي 
با  مقايسه كه نسبت مديران زن در ويژه هنگامي هي مديريتي هنوز غير متعادل است؛ بها پستدر 

در اين تحقيق سعي بر آن است  ].23[شود ميسازمان بررسي نسبت جمعيت زنان و مردان در 
 زنان انگاري خودناتوانو ناتواني  پذيري جامعه عواملويژه  ، بهزنانعوامل مؤثر بر كاهش توانمندي 

دو  از طريق تحليل همبستگي به بررسي ، پيمايشي–اين پژوهش با ماهيتي توصيفي  .بررسي گردد
. پردازد  دارد، ميزنان بر كاهش توانمندي  كه اثري مستقيماي سقف شيشه منتج شده از عامل

) زير مجموعه وزارت نيرو( كاركنان شاغل در سازمان توسعه برق ايران مجموعه ،جامعه آماري
. اند مورد نظرسنجي واقع شدهطور تصادفي انتخاب و با استفاده از پرسشنامه ه  بنمونه آماري. است

 با كاهش زنان انگاري خودناتوانو   ناتوانييريپذ جامعهنتايج تحقيق حاكي از آن است كه ميان 
دو  نيز به طور غيرمستقيم و از طريق اي سقف شيشهمستقيم وجود دارد و اي   رابطه،توانمندي آنان
  . گذارد مي اثر بانوانبر كاهش توانمندي عامل ياد شده 

  
  

ش توانمندي كاه، انگاري خودناتوان ،ری ناتوانیپذي ای، جامعه شهسقف شي: ي كليديها واژه
  زنان

  
  

  Email: bahar_act@yahoo.com               : نويسنده مسئول*

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 1388 ، بهار و تابستان2، شماره 1، دوره دولتيمديريت 

 

90

  مقدمه
 دهنـد و سـازندگان و پـرورش دهنـدگان           جامعه را تشكيل مـي    هر  نيمي از افراد    تقريباً   ،زنان
 منبع انساني بالقوه مهمي در توسعه علمي، اجتمـاعي          آنها. شوند مي محسوب   ههاي آيند   نسل

   .؛ از اين رو توجه ويژه به مسير پيشرفت شغلي آنها ضرورت داردندو فرهنگي كشور
  با پايگاه اجتماعي نه چندان مطلـوب و درآمـد نـاچيز     يمشاغلعمده اشتغال زنان معطوف به      

 در صورتي به زنان تفـويض        هستند،  كه نيازمند تخصص و تحصيالت     ي مشاغل ديگر  .است
 نباشـند؛ در نتيجـه در سـال         هـا  پستان آن    طالب و خواه    كه در شرايط برابر، مردان     شود مي

  درصــد بــوده6/9 درصــد و بــراي زنــان 5/74ي بــراي مــردان  ميــزان فعاليــت اجتمــاع1375
  .]20[است 

  
  مسأله اصلي تحقيق

 انـد  بـوده كـه نـاگزير      انـد  شدهمنصوب  يي  ها پست معموالً به ، زنان   ها سازمان  تاريخ در طول 
بيـشتر آنهـا در     . در سـطوح پـايين داشـته باشـند        يي  هـا  پـست كارهاي تكراري انجام دهند و      

انــد و بــه نــدرت  دســتيار مــديران صــفي انجــام وظيفــه كــردهمثابــه  هي ســتادي و بــهــا پــست
هاي  رسد توانائي  كه به نظر مي     به طوري  .]8[اند   هاي مديران صفي را برعهده داشته      مسئوليت

  : است كهاست؛ بنابراين، سؤال اصلي پژوهش اين آنها ناديده گرفته شده
 منزلـه  و بـه     دهنـد  مـي چرا با وجـود اينكـه زنـان نيمـي از جمعيـت جامعـه را تـشكيل                   ) الف

 تأثير بسيار شگرفي بر توسعه همه جانبه و پايـدار دارنـد،            آيندهدهندگان نسل    پرورش
  ؟شود ميكماكان حضور آنها در جامعه ناديده گرفته 

هاي اخير حضور و مشاركت زنان در        ال در س  دهد ميچرا با توجه به اينكه آمارها نشان        ) ب
 زنـان در تـصدي    ، در بعد كيفي چندان رشـدي        است  افزايش يافته  متفاوتهاي   حوزه

  ؟است مشاهده نشدههاي سطح باالتر  در مسؤوليت
تـوان و  ، بـه طـور معمـول از     از تحصيالت و تجربـه كـافي    مندي ، با وجود بهره   چرا زنان ) ج

  ند؟ستنيار دررخوبي حساس ها پست تمايل كافي جهت پذيرش مسؤوليت و
  :است دست آمدهه  اين نتايج ب،در مطالعات و تحقيقات انجام شده تا كنون

ها و جدي تلقي نشدن   به خانمناتواني اسناد ،ييها فرضيهها، در قالب  در يكي از پژوهش  
ين همچنـ  .]14[است شدهتلقي   زنانر كاهش فرصت شغلي     بثر  ؤاز عوامل م  مثابه يكي    بهآنها  

بررسي تأثير چهار بعد اقتصادي، اجتماعي، سياسي و رواني در توانمندي زنـان سرپرسـت               با  
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فقـر اقتـصادي، نگـرش منفـي نـسبت بـه نقـش               كه عواملي چون     است شده مالحظه    ،خانوار
زنان، عدم مشاركت در امور اجتماعي، عدم مـشاركت سياسـي، عـدم مبـارزه بـراي كـسب              

خـود اثـر بخـشي، اسـتقالل كـاري و احـساس             عـزت نفـس،     حقوق برابر با مردان، نداشـتن       
عدم حضور زنان  است شدههمچنين ادعا   . ]16[ اند شده زنان باعث كاهش توانمندي     ،قدرت

 بلكه ناشي از عوامل       به دليل نداشتن مهارت مديريتي نيست،      ،ي مديريتي اجرايي  ها پستدر  
هـاي شـديداً مـرد سـاالر         فرهنگ سـازماني حـاكم بـر سـازمان        يا  محيطي و شرايط فرهنگي     

   .]1[است
  :اند پژوهش به صورت ذيل تنظيم شده اهداف اساسي بنابراين

 . در سازماناي سقف شيشهبررسي وضعيت  •
 . در سازمانزنانناتواني  پذيري جامعهبررسي وضعيت  •
 . زنان در سازمانانگاري خودناتوانبررسي وضعيت  •
 . در سازماننزنابررسي رابطه عوامل مؤثر بر كاهش توانمندي  •

  
  ادبيات و منابع نظري پژوهش
 بر اهميت توجـه بـه نقـش زنـان در نيـل بـه توسـعه                  تأكيدبا توجه به مسأله اصلي پژوهش با        

  : گيرند ميپايدار، موارد ذيل مد نظر قرار 

  توسعه پايداررسيدن به 
 بـراي رسـيدن بـه آن تـالش          ها كـشور  مـه  هـدفي اسـت كـه ه       ،يـافتگي  توسعهبقا در شرايط    

 توانمندسـازي   وارتقاي كيفيـت زنـدگي      بر محور   ي اساسي توسعه پايدار     ها ارزش. كنند مي
 لوازم پايـداري توسـعه      ترين مهم و تحقق عدالت اجتماعي يكي از        شوند ميها تعريف    انسان
وجـود  ،  دهـد  مـي  را تحـت تـأثير قـرار         يافتگي توسعهاز مواردي كه    ضمن اينكه يكي    . است

  .]17[استه توانمندي زنان و مردان ي برابر براي توسعها فرصت

  توسعه انساني
 تـا اسـتعدادهاي خـود را        سازد ميكه مردم را قادر     انجامد   ميايجاد محيطي   به  توسعه انساني   

 هـا  انتخـاب گـسترش   به   گفت كه توسعه انساني      توان ميبنابراين  . صورت كامل باور كنند    به
  ].18[استها يا توانمندسازي انسان  ي، ايجاد توانايها انتخابو اساس گسترش بستگي دارد 
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 حـضور   سـطح است كـه بيـانگر      هاي مهمي     زنان از جمله شاخص    توانمندسازيشاخص  
در ،  )نـسبت بـه مـردان     (زنـان در پارلمـان      حـضور   درصـد   بوده و بـر حـسب       زنان در جامعه    

  .]18[شود ميمحاسبه يتي مديرهاي  منصب
 اظهـار ، فرصـت    دهنـد  مـي ه را تشكيل    اگر به زنان كه نيمي از اعضاي جامع       بدين ترتيب   

هـاي   هـا و توانـايي   ، آنها درك درسـتي از قابليـت  اعطا نگردد ها و مشاركت مؤثر      توانمندي
   .]20[خود پيدا نخواهند كرد

را حـدود    مركز امور مشاركت زنان، جمعيت زنان ايرانـي          ،1383-1382طبق آمار سال    
 درصـد بـرآورد     13 هـاي مـديريتي نيـز      صبي در منـ    زنان ايران  اشتغالآمار  و   ميليون نفر    32
 گـزارش .]20[ اسـت  شـده  درصـد گـزارش      87؛ در حالي كه سهم مديريت مردان        است شده

در ( مـدير زن     ، درصـد  5/3داشـتن    كـه ايـران بـا        دهـد  مـي  نـشان    1998ر سال   دسازمان ملل   
كـشورهاي جهـان كـسب كـرده      كـل   جايگاه هشتاد و هفتم را در      ،) كشور مديرانمجموعه  

  .رسد ميآماري كه بسيار غيرعادالنه به نظر . است

  زنان توانمندسازي
نان در ادبيات   آتوانمندسازي  ، ضرورت   تداوم فقر و تبعيض جنسيتي عليه زنان      در مواجهه با    

؛ توانمنـدي كاركنـان مزايـاي گونـاگوني را نيـز          ]16[گيـرد  ميمدنظر قرار   توسعه و جنسيت    
در كـه    زنـان    توانمندسـازي ويـژه    ؛ بـه  ]6[ دارد ي توليدي و خدماتي به همراه     ها براي شركت 

ي اصلي توسعه پايدار را بايـد در ارتقـاي          ها ارزش؛ در واقع     اساسي دارد  يتوسعه پايدار نقش  
توانمندسازي زنان و مردان در تأمين نيازهاي اساسي، تالش در جهت          يعني  ،  كيفيت زندگي 

 به نفس و اعتقـاد عامـه مـردم    رفع اختالفات طبقاتي در جامعه، رشد آگاهي عمومي، اعتماد     
  .]12[به اهداف توسعه و حفظ امنيت و آزادگي جستجو كرد

اعتمـاد بـه نفـس      نـد بـا     توان مـي  زنـان    ،وسيله آن  هاست كه ب  گردي  توانمندي فرا در واقع   
؛ در طـي ايـن   ]25[تقل و كنترل بر منـابع، دفـاع كننـد     از حقوق خود براي انتخاب مس     كافي،  

و از توانـايي الزم بـراي        شـوند  مـي هاي درونـي خـود آگـاه         و خواسته زنان از نيازها    فراگرد  
  .]19[شوند ميهاي خود برخوردار  عملي ساختن خواسته

  هاي جنسيتي كليشهباورها و 
تفكر قالبي را به معناي تصوير ثابـت و محـدود در            اصطالح  والتر ليپمن نخستين كسي است      

هـاي   هـا و قالـب     لبي شـامل باورهـا، انديـشه       تفكـر قـا    بر اين مبنـا   . ]22[است هذهن به كار برد   
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 كه به ادراكات شخص از محيط پيرامون خود رنـگ و هيـأت              استساخته و پرداخته ذهني     
  .]15[شوند ميصورت ميراث اجتماعي از نسلي به نسل ديگر منتقل ه بخشند و ب خاصي مي
 خـاص   اي از رفتارهـاي    بنـدي شـده     تصوير ذهني يكنواخت و قالب     ،هاي جنسيتي  كليشه

مربوط به زنان و مـردان را بـدون آنكـه مـورد بررسـي و آزمـون قـرار گرفتـه باشـند، ارائـه                          
هـا، داسـتانهاي     ، كنايـه  هـا  يق سيستم غالب در فرهنگ، اسـتعاره      ها از طر   ليشهاين ك . دهند مي
، بـراي اجتنـاب   زنان و مردان و معموالً ]27[شود ميافراد جامعه القا    ه  بو نظاير آن،    اطيري  اس
ي جنسيتي خـود رفتـار      ها كليشه در چارچوب هنجارهاي اجتماعي مبتني بر        طرد از جامعه  از  
 و شيوه بيان احساسات، حاالت رواني و حتي عاليق خود را در اين چارچوب قـرار     كنند مي
  . ]4و3[دهند مي

باشـد كـه الگـوي يـك مـدير      ذهنيـت  يكي از داليل اين نوع رفتارها، ممكن است ايـن   
 در منزلـت  زنـان   كـه از     دارنـد    تمايـل افراد كمتر   بنابراين  .  مردانه است  ،تي به طور سن   ،موفق
  .]23[داطاعت كننمدير 

هـاي بـاالي شـغلي، تفكراتـي          به مناصب مديريتي و رده     زنانيكي از موانع دست نيافتن      
هـاي    و بـر اسـاس آنهـا، قابليـت         كنند مي خود كسب    پذيري جامعه اگرداست كه زنان در فر    

  ].9[دانند نميمناسب هاي اجرايي سطح باال  فاي نقش ايبرايخود را 

  پذيري جامعه
هـا و    احترام بـه قـوانين اجتمـاعي، ممنوعيـت    ،ي است كه از طريق آن   اگرد فر ؛پذيري جامعه

در  .]5[ بندد  در وجود انسان نقش مي     ،تكاليفي كه زندگي اجتماعي بدون آن ناممكن است       
 ي و نقـش  كنـد  مـي راي زنـدگي گروهـي آمـاده        روندي است كه فرد را بـ       پذيري جامعه اقعو

فراگـردي كـه در    ]24[كنـد  مـي ايفا گيري شخصيت، نگرش و رفتار فرد  در شكل را  اساسي  
  .]7[شوند مي دروني ،عناصر اجتماعي و فرهنگيآن 

    جنسيتيپذيري جامعه
 كه تقريباً در اكثر جوامع امروزي، با تكيـه بـر ارجـح دانـستن جـنس                  دهد مينشان  مطالعات  

 جنـسيتي   پـذيري  جامعه اگردفر .]7[گيرد مي بر اساس جنس افراد شكل       پذيري جامعهمذكر،  
در اين محيط است كه به كودك، دنيا و استثنائات جنسيتي           . ]26[شود مي آغاز   ها از خانواده 

 جنـسيتي كـودك عمـل    پـذيري  جامعـه  عوامـل اصـلي   منزلـه   به و پدر و مادرشود ميمعرفي  
  و  به اجتماع   آنها چگونگي ورود  و   نسبت به مسائل زنان و مردان     ش  نحوه نگر . ]28[كنند مي
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 كـه شـخص در خردسـالي از         رد ريـشه در فرهنگـي دا      به، نـوعي  انتخاب شغل و مسؤوليت،     
نحوه برخـورد والـدين بـا فرزنـدان باعـث           براي مثال    .]10[است محيط خانواده كسب نموده   

و  اسـتقالل    ،ابت، اتكاي به نفـس    هايي همچون پرخاشگري، موفقيت، رق     ويژگيكه   شود مي
از معمـوالً   در عـوض    . بيشتر از پـسرها مـورد انتظـار باشـد         ايستادگي براي احقاق حق خود،      

د، اختالفـات را نـه بـا جنـگ و جـدال،          ند، صلح جو باش   ن كه سازش كن   ارند انتظار د  اندختر
  . ]11[دنكننده باش  مهربان و مراقبت ودنبلكه با صحبت حل و فصل كن

شناسـي   جامعه. ]24[هستندهاي كاري     افراد، محيط  پذيري جامعه عوامل مؤثر در     از ديگر 
 كـه خودشـان را از       شـوند  مـي پذير   اي جامعه  به گونه گاهي   كه زنان    دهد مي نشان   گرا تأنيث

ثير اين واقعيت شكل    أ تحت ت  ،تجربه زنان در مورد يادگيري ايفاي نقش      . چشم مردان ببينند  
 اصـيل يـاد   جنس ديگر را به مثابـه نقـش       بايد ايفاي نقش     ، مردان  كه آنها بر خالف    گيرد مي

امـا  .  بـراي زنـان يـك مـرد و يـك هويـت بيگانـه اسـت                 "ديگـري "بنابراين مفهوم   . بگيرند
اي ماننـد خودشـان      تـا انـدازه    در درجه اول مردان ديگري است كه         ، براي مردان  "ديگري"

هـا و اسـتعدادهاي اقتـصادي و         مردهـا بـا هـدف توسـعه مهـارت          بـدين ترتيـب      .]13[ هستند
جـويي ديگـران     بـل سـلطه   آموزنـد كـه در مقا       مي  و شوند ميشان در محل كار تربيت       رقابتي

  .]21[ مقاومت كنند
  

  مدل مفهومي پژوهش
 در كـاهش  عوامـل تـرين    مهـم  فـرض كـرد كـه     تـوان  مـي ي پـژوهش    را توجه به مبـاني نظـ      ب

در اذهان عمومي   زنانپذيري ناتواني    جامعه ،عبارتي هاي جنسيتي يا به    ، كليشه زنانتوانمندي  
  .است شده  نشان داده1نمودار  در روابطاين . استآنان  انگاري خودناتوانو 
  
  
  
  
  
  

  مدل نظري پژوهش.1نمودار 

  

 پذيري ناتواني زنانجامعه

كاهش فرصت
 توانمندي 

سقف 
 اي شيشه

 خود ناتوان انگاري
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  :هاي اصلي پژوهش عبارتند از بنابراين فرضيه
 در سـازمان، تفـاوت معنـي دار         اي سقف شيـشه  ميان ادراك زنان و مردان از وجود         . 1

 .جود داردو
 .شود مي ناتواني زنان پذيري جامعه موجب اي سقف شيشه . 2
 .شود مي زنان انگاري خودناتوان موجب اي سقف شيشه . 3
زنـان موجـب كـاهش توانمنـدي آنـان           انگـاري  خودنـاتوان و   نـاتواني    پذيري جامعه . 4

  .شود مي
  

  روش تحقيق و ابزار گردآوري اطالعات
 در جريــان آن بــراي بررســي بــوده،تگي  همبــس–ايــن پــژوهش از نــوع توصــيفي پيمايــشي 

هـاي    و بر اسـاس داده     است شدهها از روش مطالعات ميداني و ابزار پرسشنامه استفاده           فرضيه
  .اند ههاي تحقيق در معرض آزمون قرار گرفت حاصل از مطالعات ميداني، فرضيه

جامعة آماري در اين بررسي شامل تمامي كاركنان شاغل در سازمان توسعه برق ايران كه بر 
بوده و با  براي آقايان =N 300  براي خانمها و N=107 ، 1386  سالاطالعات موجود درطبق 

   .است شده استفاده توجه به محدوديت جامعه، از از رابطه ذيل براي تعيين اندازه نمونه
( )

( ) ( )PPZN
PPZNn
−×+−

−××
=

121
12

22

2

αε
α 

 حداكثر مقدار ممكن n باشد، P = 5/0زيرا اگر . است شده در نظر گرفته 5/0 برابر با Pمقدار 
  .]4[گ باشد شود كه نمونه به حد كافي بزر اين امر سبب مي. كند مي خود را پيدا 
  :براي خانمها نمونه مورد نياز اندازهبنابراين 

84 ≈ ( )
( ) ( ) ( ) ( )222

2

5.096.1110705.0
5.05.096.1107
×+−×

×××= n  
  :و اندازه نمونه مورد نياز براي آقايان

235 ≈ ( )
( ) ( ) ( ) ( )222

2

5.096.1130005.0
5.05.096.1300
×+−×

×××= n  
ه و جمع آوري اطالعات با گيري در اين تحقيق به صورت تصادفي انجام شد نمونه
  .است ز پرسشنامه صورت پذيرفتهاستفاده ا
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سؤاالت عمومي كه اطالعات كلي مطرح و .  قسمت است2 شامل هاي پرسشنامه  سؤال
 سؤال براي 90 شامل  كهاالت تخصصيؤس و دكن مي بررسي راسازماني كاركنان  - موقعيت شغلي

   . استبوده سؤال براي آقايان 50خانمها و 
. آزمون از روش آلفاي كرونباخ استفاده گرديده استدر اين تحقيق به منظور تعيين پايايي 

  . رود گيري به كار مي اين روش براي محاسبه هماهنگي دروني ابزار اندازه
هاي  الؤهاي هر زيرمجموعه س كرونباخ ابتدا بايد واريانس نمره براي محاسبه ضريب آلفاي

 مقدار ضريب آلفا را محاسبه لذي رابطه سپس با استفاده از ، پرسشنامه و ورايانس كل را محاسبه
  .نمود

( )2
1

2

1
1 S

s

J
Jr

n

j
j∑

=−
−

=α  
 پرسشنامه براي 38 يك نمونه اوليه شامل 15 نسخه Spss افزار  با استفاده از نرمبدين ترتيب

ميزان ضريب اعتماد با روش آلفاي آزمون گرديد و  براي آقايان، پيش  پرسشنامه30خانمها و 
ه  درصد ب74.4االت پرسشنامه عدد ؤتايي زنان براي كل س38در نمونه كرونباخ محاسبه شد كه 

 به ترتيب اي سقف شيشه  وتوانمندسازي، ناتوانيپذيري  جامعه بخش سهدست آمد و براي 
پذيري  جامعهتايي آقايان براي 30 درصد و در نمونه 85.8  و درصد85.3درصد،  88.7اعداد 
اين اعداد نشان . به دست آمد  درصد87.8 درصد و 95.6اي به ترتيب   و سقف شيشهناتواني
 كه پرسشنامه مورد استفاده، از قابليت اعتماد و يا به عبارت ديگر از پايايي الزم و نددهندة آن

  .استمناسب برخوردار 
  
  پژوهشنتايج 

،  ناتوانيپذيري جامعهمتغيرهاي  حاكي از آنند كه نتايج آزمون ميانگين يك جامعه آماري .1
 در اي سقف شيشهتوانمندي در سازمان وجود داشته و متغير كاهش  و انگاري خودناتوان

  .استحد متعارفي 
 نشان اي سقف شيشه و ناتواني پذيري جامعه مقايسه ديدگاه مردان و زنان در مورد بررسي .2

 : كهدهد مي
بزرگتر بودن ه دست آمده از آزمون ميانگين دو جامعه مستقل و با توجه ب هطبق نتايج ب

 همچنين با توجه .قابل قبول استها   ، فرض تساوي واريانس0.05 از F آمارهاريمعنادعدد 
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  و همچنين منفي بودن دو عالمت حد 0.05 از t-testبه كوچكتر بودن عدد معناداري آماره 
توان  اطمينان مي درصد 95قابل قبول نيست؛ بنابراين با ها  پايين و باال، فرض برابري ميانگين

 تفاوت معناداري ،ناتوانيپذيري  يدگاه مردان و زنان در مورد جامعهگفت كه بين دو د
 زنانناتواني پذيري   به جامعه، مردان بيش از زنانباره ؛ قابل تأمل است كه در اينوجود دارد
  .اعتقاد دارند

 ، فرض تساوي 0.05 از Fهمچنين با توجه به بزرگتر بودن عدد معناداري آماره 
-t با توجه به كوچكتر بودن عدد معناداري آماره ؛ ضمن اينكهشود ها پذيرفته مي واريانس

test ها   و همچنين منفي بودن دو عالمت حد پايين و باال، فرض برابري ميانگين0.05 از
توان گفت كه بين  دو ديدگاه مردان و زنان   درصد فاصله اطمينان مي95پذيرفته نشده و  با 

 مردان كمتر از زنان به بدين ترتيبري وجود دارد و اي تفاوت معنادا در مورد سقف شيشه
  .اي اعتقاد دارند سقف شيشه

 : حاكي از آن است كهآزمون همبستگي .3
به ، توانمندسازي با انگاري خودناتوانو ناتواني پذيري  جامعه مدل يعني درونزابين متغيرهاي 

 . همبستگي وجود دارد كه معني دار است0.79 و -0.82در حدود ترتيب 
و  نـاتواني  پـذيري  جامعـه  هـاي متغيردسـت آمـده از تحقيـق همبـستگي ميـان      ه  طبق نتـايج بـ    
 بـر آورد گرديـده      0.79و   -0.82حـدود   بـه ترتيـب     با متغيرتوانمندسازي    انگاري خودناتوان

و ميان  ناتواني و توانمندسازي همبستگي منفي و معكوس پذيري جامعهعبارتي ميان   به ؛است
 هـر چـه     بنـابراين  ؛وجـود دارد  وانمندسازي همبستگي مثبت و مستقيم       و ت  انگاري خودناتوان

  .يابد  كاهش ميي بانوانافزايش يابد، توانمند انگاري خودناتوانو  ناتواني پذيري جامعه
حاكي از نتايج مدل تخمين استاندارد، ، با در نظر گرفتن نتايج مدل تحليل مسير تحقيق .4

اثر مثبت و  انگاري خودناتوانو  ناتواني ريپذي جامعه بر روي اي سقف شيشهآنند كه 
 درصد بر 0.59 معادل ،اي سقف شيشهبه تصور  واحد هر افزايش ؛ بنابراينمعناداري دارد

تفاوت كه اثر گذاشته با اين  انگاري خودناتوان بر 0.69و معادل  ناتواني پذيري جامعه
در نهايت  و پذيري معهجا دارد تا بر انگاري خودناتوان اثر بيشتري بر اي سقف شيشه

 . شود مي در سازمان زنان كاهش توانمندي موجب
 اثر منفي و توانمندسازيبر روي  انگاري خودناتوانو  ناتواني پذيري جامعههمچنين 
به ميزان يك  انگاري خودناتوانو  ناتواني پذيري جامعه افزايش بنابراين،. دنمعناداري دار

با اين  .شود مي زنانكاهش توانمندي موجب درصد  0.36و  0.61معادل به ترتيب واحد، 
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 اثر بيشتري بر كاهش توانمندي انگاري خودناتوان ناتواني نسبت به پذيري جامعهتفاوت كه 
طور ه  ب فقطاي سقف شيشهدست آمده،  هبا توجه به نتايج بضمن اينكه . بانوان دارد

د بر توان مي انگاري دناتوانخوو  ناتواني پذيري جامعه هايمستقيم و از طريق متغيرغير
  . گذاردب اثر زنانكاهش توانمندي 

  
  گيري نتيجه

ترين عـواملي اسـت كـه مـانع حـضور           هاي جنسيتي، يكي از اساسي     باورهاي مربوط به نقش   
 و حتـي    شـود  مـي بر اساس اين باورها، نقش دست دوم زنان ترويج          . شود ميزنان در جامعه    

بـاور  . دار شوند   وظايف اصلي و اوليه را در جامعه عهده         كه نبايد  شوند ميخود آنان متقاعد    
وظايف سنتي خاص هـستند     از  عمومي از دير باز اين بوده كه زنان فقط قادر به انجام برخي              

اعتقاداتي از اين دست تمام اعتمـاد زنـان         .  انجام امور ديگرند    هاي الزم براي   و فاقد توانايي  
در ايـن تحقيـق نيـز        ).1382،   و ديگـران   كتـابي ( برد   مي هاي خود از بين    را نسبت به توانايي   

 فـاطمي   ؛1380 زاهـدي،    ؛1381 اسـفيداني،    ؛1387زهرئي،   (انجام شده مانند ساير تحقيقات    
 بـه   زنـان  بيـشترين تـأثير را بـر عـدم دسـتيابي             ،عامل فرهنگ مالحظه شد كه      )1380صدر،  
  .ي مديريتي داردها پست

 تفاوت معناداري وجود دارد ناتوانيپذيري  د جامعهبين دو ديدگاه مردان و زنان در مور
 بين دو ؛ ضمن اينكهاعتقاد دارند) زنان (ناتوانيپذيري  و مردان بيش از زنان به جامعه

كه  طوري ؛ بهاي تفاوت معناداري وجود دارد ديدگاه مردان و زنان در مورد سقف شيشه
  .اي اعتقاد دارند شيشه  سقف وجودبه مردان كمتر از زنان

اثر مثبت و  انگاري خودناتوانو  ناتواني پذيري جامعهروي   براي سقف شيشههرحال  به
 ،توانمندسازيبر روي  انگاري خودناتوانو  ناتواني پذيري جامعهمعناداري دارد و همچنين 

 ناتواني پذيري جامعه باعث افزايش اي سقف شيشهيعني افزايش .  داردي منفي و معناداراثر
 در سازمان خواهد زنان سبب كاهش توانمندي شده و در نهايت انگاري خودناتوانو 

 . گرديد
 تأكيدنتايج حاصل از پژوهش بر ضرورت كاربست پيشنهادات ذيل  بر اساس بنابراين

  :دشو مي
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در ) صدا و سيما، مطبوعات و تريبون هاي عمومي(هاي جمعي  از طريق رسانهبايد 
هاي موردي  موفقيتغل مديريتي اقدام گردد و نان در مشاجهت فضاسازي براي پذيرش ز

 .شودتر زنان مدير در سازمان برجسته 
ها و سمينارهاي آموزشي در جهت ايجاد   آموزش و برگزاري كارگاهتوسعهز طريق ا

  . ودشهاي كاركنان و مديران نسبت به زنان اقدام  تغيير و اصالح نگرش
ويژه با  ، بهها نسبت به پسران و دختران خانوادهتبعيض آميز  تغيير نگرش منظور بايد به

 تالش ،در نظام آموزشي موجود در مدارس و مراكز آموزشيتأمل بر ضرورت بازنگري 
 .گردد
 و افزايش دولتي زنان در سطح كشورهاي غير ها و انجمن تشكل با توسعه توان مي

 بر گزارش ويژه با ايجاد يك بانك اطالعاتي متمركز مشتمل ارتباطات ميان آنها، به
ها  هاي مديريتي و كارشناسي نسبت به بهبود نگرش  در پستزنانهاي  ها و موفقيت توانايي

 .هاي آنان همت گماشت درباره توانايي
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  منابع
 بررسي موانع حضور زنان در پست هاي مديريتي قـوه           ،  )1381 (؛اسفيداني، محمد رحيم   . 1

مـه كارشناسـي ارشـد، دانـشكده        پايـان نا  ؛  )وزارت خانه هـاي مـستقر در تهـران        ( مجريه
 . تهرانمديريت، دانشگاه

تحليـل سـاختاري جنـسيت، نگـرش بـر تحليـل جنـسيتي در               " ،)1/1380(اعزازي، شهال؛  . 2
 .دانشگاه شهيد بهشتي: نسرين جزني؛ تهران: ؛ گردآوري و تنظيم"ايران

؛ فـصلنامه   "بازتـاب چـشمداشتهاي اجتمـاعي در تلويزيـون        " ،  )2/1380(اعزازي، شـهال؛   . 3
 .1، دوره 1، شماره ژوهش زنانپ

چـاپ   آمار و كاربرد آن در مديريت؛ جلد دوم،          ،  )1380 (آذر، عادل، و منصور مؤمني؛     . 4
  .انتشارات سمت: هشتم، تهران

 .باقر پرهام مراحل اساسي انديشه در جامعه شناسي؛ مترجم ،)1370 (آرون، ريمون؛ . 5

؛ ماهنامـه تـدبير،   "حيط رقابتي روشي نوين در م    توانمندسازي" ،)1382 (آقايار، سيروس؛  . 6
 .135شماره 

: حسن ثالثي؛ تهران   انسان شناسي فرهنگي؛ ترجمه م     ،  )1375 (بيتس، دانيل و فرد پالگ؛     . 7
 .نشر علمي

انتـشارات  : ؛ تهـران   مباني دانش اداره دولـت و حكومـت        ،  )1387 (پورعزت، علي اصغر؛   . 8
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