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 )تحقيقي پيرامون يك سازمان دولتي(هاي مربوط به مديريت زنان چالشبررسي 

  

  ∗∗∗∗∗∗∗∗سپيده زهرئي ،∗∗∗∗دكتر علي اصغر پور عزت

 ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗بهاره فرجي ،∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗حميد رضا يزداني

  

  چكيده

نـد در  اسـفانه هنـوز تعـداد زنـاني كـه توانسـته      أهاي عمومي، متاطع تحصيلي عالي و احراز شايستگيبانوان در مق مؤثررغم حضور  به

يعني  ميزان ارتقاي زنان به سطوح عالي مديريت با پيشـرفت تحصـيلي و    ؛بسيار اندك است ،سطوح عالي مديريتي منصوب  شوند

سعي  شاين پژوه. بسيار بارز است 1ايسقف شيشه مانع نامرئي به نام بنابراين وجود نوعي .اي آنان همخواني نداردتجربيات حرفه

در ايـن   .دارد بـين بـردن آن   ئه راهكارهـايي مبنـي بـر كـاهش و از    ارا ،اي در سازمانر ايجاد سقف شيشهمؤثر ببر شناسايي عوامل 

هماننـد   مـؤثر عوامـل   سـاير  زاي و نيـ مهمترين عامل در ايجاد سقف شيشـه  مثابه ينه مردان بر ساختارهاي اداري بهتسلط دير ،امتداد

  .بر توسعه قدرت مردان در سازمانها مدنظر قرار گرفته است مؤثرر عوامل رواج فرهنگ و زبان مردانه در سازمان به مثابه ساي

   گيـري سـقف  بـر شـكل   مـؤثر هاي بررسـي شاخصـ   بـه  توصيفي پيمايشي از طريق تحليـل همبسـتگي   اين تحقيق با اتخاذ ماهيتي     

در نظر گرفتـه  ) وابسته به مجموعه توانير(ق ميان بانوان شاغل در سازمان توسعه بر جامعه آماري از .پردازدانها مياي در سازمشيشه

ت بـه  هاي سـاختارمند نسـب  با استفاده از پرسشنامه در نهايت. هاي آماري نمونه مناسبي از آنها انتخاب شدبرحسب تحليلشد، سپس 

رهنـگ مردسـاالري   رواج ف ، ط ديرينه مردان بر سـاختار اداري دهد كه ميان تسلنتايج حاصل نشان مي .دشاخذ ديدگاه افراد اقدام 

اي مـانعي اسـت   سقف شيشه. در آن رابطه مستقيم وجود دارداي ايجاد سقف شيشه و افزايش قدرت مردان در سازمان ،در سازمان

  ).Emerald group,2006:19 ( شودشوند و از پيشرفت آنان در محيطهاي كاري جلوگيري ميبرو  ميكه زنان با آن رو

  .عدالت در سازماني، اديوارهاي شيشه ، مردساالري ، فرهنگ سازماني ، نسيتج ،ايسقف شيشه: هاكليدواژه

                                                 
 pourezzat@ut.ac.ir،استاديار گروه مديريت دولتي، دانشكده مديريت دانشگاه تهران   ∗
 sepideh.zohreei@yahoo.com ،هراندانشكده مديريت دانشگاه ت ،شجوي كارشناسي ارشد مديريت دولتيدان∗∗

 hryazdani@ut.ac.ir ،دانشكده مديريت دانشگاه تهران دانشجوي دكتري مديريت منابع انساني، ∗∗∗
 bahar_act@yahoo.com،دانشكده مديريت دانشگاه تهران ،شجوي كارشناسي ارشد مديريت دولتيدان ∗∗∗∗

1. Glass Ceiling  
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  06/11/86:تاريخ پذيرش مقاله                                       17/09/86:تاريخ دريافت مقاله

  

  مقدمه

 .اساس شايستگي اسـت ربرقراري سيستم عادالنه ارتقا ب، يكي از مهمترين مسائل سازمانها در جهان

هاي ارتقـا در  هنوز سيسـتم  امااست،  انجام شده كنون در اين زمينهتاكه  يرغم تالشهاي زيادعلي

بويژه نحوه رفتار سازمانها با بانوان و مسـير پيشـرفت   . دنرسبه نظر مي ناعادالنهبسياري از سازمانها 

ابع انسـاني  ز منـ به هـر حـال بـانوان در حـدود نيمـي ا      .مل بسيار داردأآنها جاي ت يشغلي و ارتقا

دامه تحصـيل  در ايران با توجه به تمايل بيشتر بانوان به ا به خصوص و دهندسازمانها را تشكيل مي

 .حضور و فعاليت بـانوان در سـازمانها رو بـه افـزايش اسـت      ، احتمالي دولتيو اشتغال در سازمانها

وري نيمـي از نيروهـاي كـار    يه آنان ممكن است بر بهرهعدالتي پذيرفته شده علهرگونه بي بنابراين

  .سازمانها اثر منفي داشته باشد

 .بانوان است يبر وجود موانعي نامرئي بر سر راه پيشرفت و ارتقا دليلي ،اياستعاره سقف شيشه     

ه سـازماني را  عنيمي از جام فعاليت در حدود كيفيت ،عدالتي سازماني افزودهاين پديده بر شدت بي

ايـن  موجـد   هش حاضر براي بررسي برخي از وجـوه از اين رو پژو .دهدر ميثير قراأدت تحت تبه ش

  .سازماندهي و اجرا شده است ،پديده

  

  له اصلي تحقيقأمس

ند و شـو رانـده مـي   يهزنان به حاشـ  ،آگاهانه يا ناآگاهانه ،در تقسيم طبيعي نيروي انساني سازمانها 

هاي هدستيابي آنان به درج يو حتي گاه ودشتلقي مي اهميتبي افراد رشد و ترقي آنان براي ساير

ر حاشـيه  زيرا تصور غالب اين است كه آنان بايـد د  ،شودعجيب و غيرقابل تحمل انگاشته مي ،عالي

 ،ايتحقيقي درباره استعاره سـقف شيشـه   هايمرور نوشته. س قرار گيرندأباشند و هرگز نبايد در ر

 ،قابل نفوذ دارد كه در اكثر سازمانهاي جهـان ع غيرت بر وجود ماندهد كه اين مفهوم داللنشان مي

ممانعـت   از ارتقاي زنان در سـازمان،  حسب توافقهاي ضمني و نانوشتهبر بدون اعتبار قانوني و صرفاً

 به رود كه زنان صرفاًاي زماني به كار مياستعاره سقف شيشه .)Wirth, 2002:2(آورد عمل ميهب
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                          شــوندبازنگهداشــته مــي  تــب عــالي ســازماني  مرا بــه صــعود از خــويش جنســيت خــاطر

) Morrison et al,1987:13(.       البته در سازمانها و كشـورهاي گونـاگون محـل قرارگيـري ايـن

گاهي ممكن است اين سقف به سـطوح عـالي نزديـك باشـد     . سقف در هرم سازماني متفاوت است

البته در سطوح  .آيدپايين مي د سطوح مياني و اجرايياين سقف حتي تا ح ،ولي در برخي سازمانها

حتـي در برخـي از   . گيرنـد در سـطحي غيـر اسـتراتژيك قـرار مـي      پايين مديريت نيز زنان معموالً

سطوح باالي مـديريت و  توانند به كمتر مي كنند نيزبزرگ كه زنان به نوعي مديريت مي سازمانهاي

مـوانعي كـه بخـش مركـزي و اسـتراتژيك       .پيدا كنندراه اصلي و استراتژيك سازمان  هايبه حيطه

در شـكل زيـر نشـان داده     "ايديوارهاي شيشه "با عنوان كنند،ساير بخشها مجزا مي سازمان را از

كه مديران طوريه ب شوند؛اساس تفكيك جنسي مشاغل ايجاد مي اين ديوارها نيز گاهي بر .اندشده

ـ ؛ ),Wirth 9-2002:6( ننـد كپيـدا مـي  هاي معيني تمركز زن در بخش موانـع عمـودي    عبـارتي هب

. كننـد در سازمان محصور و احاطه مـي  زنان را ،)ايسقف شيشه(و موانع افقي) ايديوارهاي شيشه(

هايي كـه افـراد و   عـالوه بـر محـدوديت   ، ها ايـن محـدوديت   ،مل است كه در سازمانهاي دولتيأابل تق

ـ   بر شدت بي ،كنندافراد ايجاد ميب حاكم عليه ساير گروههاي وابسته به احزا انوان عـدالتي عليـه ب

  .   افزايدغير وابسته احزاب مذكور مي
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اي در هرم سازمانيسقف شيشه  

  

 
  

  

  

  

 
 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

 
  

  

  

  
 ايهسقف شيش

 اي

ايديوارهاي شيشه  

 

  
ايسقف شيشه  
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شايد در سالها قبل كـه  ؛ اي ممكن است براي سازمانها بسيار خطرناك باشدوجود سقف شيشه     

راحتـي و بـا   هب چنين سقفي پي نبرده بودند، اهميت موضوع به اندازه امروز كه هنوز زنان به وجود

چنانچه مديران اهميـت   امروزه. نبوده باشد ،آيدوجود چنين سقفي صحبت به ميان مي اطمينان از

ازمانها بـا مشـكالت عديـده و    سـ ، ندارنـد رفع اين مشـكل گـام بر   برايند و كناين مطلب را درك ن

دادن نيروهـاي بااسـتعداد   وري سازماني و از دستكاهش بهره جايي،هغيبت و جابزايي چون هزينه

  .)Luthans, 2006(مواجه خواهند شد زن

  

  انجام شده تحقيقاتو مطالعات سابقه 

ثير أضـمن بررسـي تـ    ؛ دست آمدههدر مطالعات گوناگون درباره وضعيت زنان در ايران نتايج ذيل ب

 ،فـاداري زنـان بـراي ارتقـاي شـغلي آنـان      و تعهـد  ،انساني ،اداري ،نگرش مديران به مهارتهاي فني

نگرش منفي  ،اي مستقيم وجود داشتهارتقاي زنان و نگرش مديران رابطهه شد كه بين عدم ظمالح

ثير أضمن اينكـه ايـن عوامـل تحـت تـ      .ي استمانع ارتقاي آنان به سطوح مديريت ،مديران به زنان

بررسي موانع حضور زنان در  در. )1375،مجتبوي( شوندمي اجتماعي تشديد -متغيرهاي فرهنگي

دربـاره مـديريت زنـان مشـابه و     تهرانـي   كه ديدگاه زنان و مردان  هاي مديريتي مالحظه شدتسپ

ندارنـد و بيشـتر بـه     وليت مـديريتي ؤمسرپذيرش منصبهاي پمثبت است ولي خود زنان تمايلي به 

  ).1378،شهيدي(كنندرهيز ميپهاي مديريتي ليتوؤذيرش مسپهاي خانوادگي از وليتؤخاطر مس

ل كيـد شـده اسـت كـه عوامـ     أوهش ديگري درباره موانع زنان به سطوح مـديريتي نيـز ت  ژدر پ     

 شـوند مـي  در سلسله مراتب سـازماني محسـوب  پيشرفت بانوان  ،فرهنگي مهمترين عامل بازدارنده

هاي بـر ارتقـاي بـانوان در منصـب     رمـؤث وهشي درباره عوامل ژهمچنين در پ .)1380،فاطمي صدر(

يك بـه كـار گمـارده    ژاستراتدر سطوح غير اداري سازمانهاي دولتي مالحظه شد كه خانمها معموالً

شوند و تالش براي كسب شايستگيهاي تحصيلي و آموزشي برابـر بـا مـردان چنـدان در بهبـود      مي

 هشهاي ديگري در اين بارهوژضمن اينكه در پ .)1383،روشن( رسدبه نظر نمي مؤثروضعيت آنان 

از سقفها  و   انوانمسير حركت مردان و ب: 1شكل 

 مردان با رنگ(اي در هرم سازمانيديوارهاي شيشه

)سياه  
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-نمونـه ر جالب آنكـه د  .مالحظه شد كه مردان نگرش مساعدي به تواناييهاي مديريتي زنان ندارند

 داري مشـاهده نشـد  امديريتي زنان و مردان تفـاوت معنـ  هاي ادراكي و بين مهارت شده بررسي هاي

  .)1381،اسفيداني(داشت يولي مهارتهاي انساني زنان و مردان تفاوت معنادار

كيـد بـر پيمـايش در واحـدهاي اداري     أبا ت 1381نتيجه پژوهش در قوه مجريه ايران در سال      

فرهنگ مردانه حـاكم   به طور شديديمستقر در تهران، اين تلقي پذيرفته شد كه در سازمانهاي ما 

عوامـل محيطـي و    ناشـي از  به طـور عمـده   هاي مديريت اجراييو عدم حضور زنان در پست است

، اسـفيداني ( هاي مديريتي و ادراكخاطر نداشتن مهارتهنه ب ،رايط فرهنگي حاكم بر سازمانهاستش

1381(.  

اي كه دربـاره منزلـت زنـان در سـازمانهاي اداري كشـور      رغم مطالعات گستردهبه هر حال علي     

د سـقف  نگ مردانه سـازمانها بـر ايجـا   ييد فرهموردي مشاهده نشده كه به تأ ،استصورت پذيرفته 

  .اي پرداخته باشدشيشه

  

  تحقيق ؤالهايس

 ؤال اصـلي پـژوهش بـه صـورت ذيـل      بنابر آنچه درباره سابقه موضوع مورد پـژوهش ذكـر شـد، سـ    

  .شودبندي ميصورت

رسـد تـوان و   و به نظر مـي ( الت و حتي تجربه كافي برخوردارندچرا زناني كه گاهي از تحصي -     

توانند به سطوح عـالي  اغلب نمي ،)هاي حساس را دارندو پستليت ؤوتمايل الزم جهت پذيرش مس

  مديريت راه يابند؟

شود كه با اين حال مشاهده مي .در آن است موفقيت هر سازمان مرهون تالش همه آحاد فعال     

ال پـژوهش  ؤتوان سـ بنابراين مي. شودمديريتي زنان در سازمان غفلت مي هاياز توانمنديها و قابليت

  :ورت ذيل توسعه دادرا به ص

بندي جنسيتي پرداخته، در برابر زنان انواع موانع نامرئي را چرا فرهنگ جاري سازمانها به طبقه     

  ؟كندميايجاد 
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كـه   نـد داند و از طرفي نيز ميندهمي از جمعيت آن را زنان تشكيل مياي كه نيچرا در جامعه     

     بنـدي آنهـا  هـم بـه جنسـيت    بـاز  باشـد، افراد آن مـي امعه در گرو منابع و موفقيت هر سازمان و ج

  ؟هنددچند نامرئي قرار ميهر ،ره موانعي را در راه ارتقاي زنانو هموا ندپردازمي

  

  :عبارتند از اهداف اساسي تحقيقبنابراين 

 ؛بررسي وضعيت تسلط ديرينه مردان بر ساختار سازمان -الف 

 ؛نبررسي وضعيت فرهنگ و زبان در سازما -ب 

 ؛بررسي وضعيت قدرت مديران مرد در سازمان -ج 

 ؛اي در سازمانبررسي وضعيت سقف شيشه -ذ 

  .اي در سازمانبر سقف شيشه مؤثربررسي رابطه تك تك عوامل  -ه 

 
  ادبيات و منابع نظري پژوهش

امـه  بردن به نابرابري موجود به زندگي روزمـره خـود اد  مار زيادي از زنان جامعه بدون پيامروزه ش

 موجـب زمـاني   ،نـابرابر  جالب آنكه اين واقعيت گونه باشد،با اين تصور كه شرايط بايد اين؛ دهندمي

و در پي آن آگـاهي از   هاي عاليتحصيل در دوره از طريقشود كه آنان احساس نابرابري در آنها مي

دهنـوي و  .(رسـند نوعي خود آگاهي از وضع موجود مـي  به ،حقوق خود و شرايط ديگر زنان جامعه

  ).52:1384معيدفر،

ا بـا افـزايش   است كـه گويـ   مؤثربنابراين مراتب آگاهي بانوان بر طرز تلقي آنان از اين نابرابري      

از دو بعـد متفـاوت مـورد     توانمي علت ايجاد اين سقف را. شودتر مياي مرئيسقف شيشه ،آگاهي

  :بررسي و مطالعه قرارداد

پذيرنـد و از  مـي وجود چنين مانعي را داوطلبانه  خود ،كه زنان كرد  توان فرضاز يك طرف مي     

وليت خطيـر آنـان   ؤمنزل و مسـ  ها درمشغله زياد خانمتوان صورت مي، در اينكنندآن استقبال مي

هاي حساس و مهـم در  پذيرش پست بهعدم تمايل آنان  بر مؤثراز جمله عوامل  در برابر فرزندان را

يـك   ،پايان دوره خـدمت خـود   كه آنان ترجيح دهند تا ن صورت ممكن استدر اي .دانستسازمان 
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 در مشـاغلي   اغلـب  ايـن حالـت   البتهارشد باقي بمانند،  كارشناس در نهايتكارشناس معمولي و يا 

 ).مـالي  مشاغل حساس در امورمانند (دشومطرح مي پذيري آنها زياد است، بيشتركه سطح مخاطره

بـراي  انرژي و وقت  خود را  دارنداين افراد تمايل  طرز تلقي آن است كهعلت احتمالي اين  درواقع

  .),O’Connor 2001:400(ي صرف كنندكارهاي ديگر

تمايل  ست كها در اين حالت تصور بر آن؛ دشودر فرض دوم موضوع به شكل ديگري مطرح مي     

ولـي   اسـت تـر از آنـان   به يو يـا گـاه   در حد مـردان  هاي سازمانيپذيرش پست براي زنان و توان

 علـت ايجـاد ايـن مـانع نـامرئي،      ،به عبارتي .دكنماني اين فرصت را از آنان سلب ميمحيطهاي ساز

               اســـت تـــا عـــدم توانـــايي بـــانوان و ديـــدگاه فرهنگـــي معطـــوف بـــه آن جنســـيت بيشـــتر

)2001:400 .Cooper(.  

داري سبب شده است كـه فرهنـگ و زبـان    سلطه ديرينه مردان بر ساختارهاي ا ين ترتيب به ا     

شـود زنـان   كه باعث مي شود نوعي مرد ساالري در سازمان ظاهر ،ه در سازمان گسترش يافتهمردان

 فرهنـگ سـازماني مردسـاالر،    بنابراين . از رشد و ترقي باز مانده و نتوانند همپاي مردان رشد يابند

  .)80: 1381اسفيداني،(يي است هاي مديريتي اجراحضور زنان در پست علت اصلي عدم 

 رفاقـد هرگونـه اراده و اختيـا   و  موجوداتي تحت سـلطه مـردان   در اين رويكرد زنان به مثابه      

و يك جـنس بايـد بپـذيرد كـه هميشـه       اندي شدهبندگويي سازمانها جنسيتشوند؛ محسوب مي

 دوبوارDavis,2007 :104-105,260)&(Scott گويا در پرتو نظريه برگر و الكمن.زيردست باشد

Ĥورد فرهنـگ مـرد سـاالر    يـك سـاخت اجتمـاعي و دسـت     ،ي جنسـيتي نابرابركه  معتقد استنيز 

  .)8: 1383احمدي و گروسي،(است

  ، بسيار انـدك اسـت  ندارندوليت ؤكه تعداد زناني كه تمايل به پذيرش مس آننداكثر محققان بر      

2006:20) Emerald group, ( . اً محيطهاي كاري مكمل يكديگرنـد ولـي ظـاهر   زنان و مردان در

                      نـــدكنگيرنـــد و كارهـــا را تكميـــل  س قـــرارأكـــه خـــود در ر گيرنـــدمـــي مـــردان تصـــميم

)2001:401 ,O'Connor(، اند كه موفقيت سازمان در گرو اسـتفاده مطلـوب   گويي فراموش كرده

 اي هر جا كه شـكل گيـرد،  سقف شيشه .ستزنان و مردان ا همه نيروهاي انساني اعم از تخصص زا

 بـه  عالوه بر آنكـه مـانع پيشـرفت افـراد در محـل كارخواهـد شـد،        ،در هر سازمان و يا هر شركتي
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 ،تسلط ديرينه مردان بـر سـازمانها   شايد عوامل متعددي در. دكنميپيشرفت جامعه نيز لطمه وارد 

  :شند از جملهباايجاد زبان مردانه و ساختارهاي تحت سلطه آنان دخيل 

  ؛ ميزان مردگرايي در جامعه -الف 

  نحوه سياستگذاري جامعه ؛ -ب 

  هاي مرد گرايانه؛ديرينگي سنت -ج 

  شناختي زنان و مردان در سازمان؛بافت جمعيت -د 

  سابقه تاريخي برتري مردان؛ -و 

  .اي رايجعرف و نگرشهاي كليشه -ه 

  

  ميزان مردگرايي در جامعه

از افراد  سازمان زيرا ،زندمردانه در سازمانها دامن مي هاير به گسترش فرهنگوجود جوامع مردساال

آيند و وقتـي يـك جامعـه داراي فرهنـگ     كه از بطن جامعه بيرون ميشود مي تشكيل و گروههايي

 داراي آثـار ساالري مردفرهنگ  .ساالر خواهند شدمرد  آنسازمانهاي  به طور قطع ،مرد ساالر باشد

زور و  تواننـد بـا اعمـال   مي مرداندر اين فرهنگ  .ايدئولوژيك و سياسي است، تماعياج، خانوادگي

آمـوزش و تقسـيم   ، آداب معاشـرت  ،وانين و مقرراتق ،و مراسم هاآيين سنتها، كارگيريهيا با ب فشار

احمـدي و   (تواننـد ايفـا كننـد   توانند يا نمـي عيين كنند كه زنان چه نقشي را ميتو حتي زبان  كار

  .) 8: 1383ي،گروس

     مهمتـرين و بـه واقـع     ،عوامـل فرهنگـي   گيـري شـده اسـت كـه    نتيجـه  بر اساس يك پژوهش     

اي كـه بافـت   در جامعـه  .شـوند محسـوب مـي   شـغلي زنـان   برابر توسعه مرتبهترين موانع در اصلي

 همـواره   ؛ يعنـي گيرنـد از مردان قرار مـي  بعد ايزنان همواره در مرحله دساالر است،فرهنگي آن مر

          گيرنـد قـرار مـي   دربـاره زنـان   اي گوناگون ناشي از تعصـبات و تفكـرات قـالبي   هتبعيض در معرض 

  .)1380فاطمي صدر،( 

  

  

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 
  سوممطالعات زنان، سال اول، شماره  مجله علمي و پژوهشي       

  

 101

  نحوه سياستگذاري

 ريزي شـود، پيهاي اقتصادي جنبه با توجه به هاي توسعه اجتماعي فقطمشيخطاي كه در جامعه

در  زيرا برابـري ، ) 184: 1383باستاني،( را تضمين كند ردزن و مبه برابري  نيلنخواهد توانست 

اين نابرابري به داخل سازمان  نيـز نفـوذ خواهـد     گيرد وهاي فرهنگي و سياسي را ناديده ميعرصه

  .و باعث سلطه مردان بر زنان و رواج زبان مردانه  خواهد شد كرد

  

  گرايانهديرينگي سنتهاي مرد

هاي بيولوژيكي نوعي تقسيم كار و نقش ميـان زن و  بر اساس تفاوت همواره ،در جوامع ما قبل مدرن

تقسـيم كـار   در واقـع   .است بوده هاي اجتماعي خاص خودوجود داشته است كه داراي كاركرد مرد

 نظـام  نوعي  در عمل و در طول تاريخ است و پيدا كرده توسعه  اساس ويژگيهاي زيست شناختيبر

سـلطه  ( را حـاكم سـاخته اسـت    پدر ساالر و فرودست  - ستفراد مبتني بر رابطه سلطه جنسيتي

نهادهاي قدرت جامعه و محروميت  عمدهپدر ساالري به معناي دسترسي مردان به  ).مردان بر زنان

اي از قدرت و ضعف آميزه ،به طور كلي جايگاه زنان در دوران ماقبل مدرن .است هازنان از اين قدرت

  .)1385مشيرزاده،( بوده است

  

  ت جمعيت شناختي زنان و مردان در سازمانباف

فرهنگ سـازماني بـه سـمت     باشد، )و يا برعكس( هرگاه در يك سازمان تعداد مردان بيشتر از زنان

  1جنسـيت سـازمانها  اين بحث كه به تعبيـري بـا اصـطالح     .كندپيدا ميهاي گروه برتر سوق ويژگي

بويژه اين . و رفتار سازماني داللت داردبر فرهنگ  ، از تأثير جمعيت غالب يك جنسشودميمطرح 

تحليل جامعه شناختي را بايد با توجه به نسبت حضور يك جنس در مشاغل مـديريتي سـطح بـاال    

  .,Klenk)  1996(مد نظر قرار داد

  

                                                 
1 Gendered Organizations 
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  سابقه تاريخي برتري مردان 

معمـوالً   هـاي گونـاگون  دوره در كنونكه از ابتداي تاريخ بشـر تـا   شودمالحظه مي در تاريخ سيربا 

؛ فئودالهـا مـرد بودنـد    بـراي مثـال  . حاكميت و مالكيت در دست مردان بوده است قدرت، بيشترين

هاي مهـم  و متوليـان منصـب  ن والؤمس، مديران عاملامروزه نيز  و مرد بودندشركتها  ؤسساناغلب م

 ن ديـده  جـوداتي متفـاوت از مـردا   مو مثابـه زنـان بـه    طول تاريخ، واقع در در .هستند مرد سازمانها

سفيري (اندشده تر تلقيموجوداتي ضعيفتر و ناتوان كه همواره در مقايسه با مردان،به طوري ؛اندشده

ست كـه مـردان در سـازمان رهبرنـد و زنـان زيردسـت        ا ديدگاه غالب بر آنو  ) 1: 1382و زارع،

2001:30) ,Cooper(.  زمانها قـرار  هايي از سـا منصـب زنان از ديـدگاه تـاريخي همـواره در    در واقع 

هايي در سـطوح پـايين اشـتغال    منصـب  بـه  و انـد اند كه ناگزير به انجام كارهايي تكراري بودهگرفته

انجـام وظيفـه    صـفي دستيار مـديران   به منزله هاي ستادي ومنصب بيشتر آنها درمعموالً  .اندداشته

  .اندوليتهاي مديران صفي را به عهده داشتهؤاند و به ندرت مسكرده

  

  رايج ايو نگرشهاي كليشه عرف

در  .سـت ا اي درباره زنان و مردان جـا افتـاده  هاي عامه، برخي نگرشهاي كليشهن آرا و نظريهدر ميا

  :كرد ها را به دو دسته مثبت و منفي تقسيمكليشه اين توانبندي ساده مييك تقسيم

  هاي مثبتكليشه)  الف

  است ؛ت از فرزندان و خانواده خود نگهداري و مراقب ،وظيفه زنانن يمهمتر -     

و نگهداري از انجام اموري چون ايجاد محيط آرام و  ستا داريوظيفه زنان خانهطور سنتي به -     

  نسل آينده؛

بهتر اسـت بـه كارهـايي چـون      هستند، آنكه نسبت به مردان موجودات ظريف  دليلهب زنان -     

  .بپردازند گريشيمن بافندگي و صنايع دستي، ماشين نويسي،

 هاي منفيكليشه)  ب

 داري كند؛ ارتقا دادن او ،خيانت به نسل آينده است؛خانهزن بايد در خانه بنشيند و -          

 ؛موقعيتي باالتر از زنان كار كنندهمواره بايد مردان در  هرگز نبايد زيردست زنان كاركرد، -          
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زنان تمايلي به سرپرستي در واقع . دكنزن بايد اطاعت  ر است،در جايي كه مرد خانواده حاض -     

و از آنهـا   تـابعي قـرار داده   زنـان را در مـوقعيتي كـامالً    ،، اعم از مثبت و منفيهااين كليشه. ندارند

 .)310: 1382ناجي راد،( سازدافرادي مطيع مردان مي

در كودكان بين سنين چهار تـا شـش   نشان داده است كه  نيز  هاي انجام شده در ايرانمطالعه     

در  حتـي   كـه چنـان  .شـوند نهادينه مي داري ابه شيوه معن ،به دختر و پسر بهاي منسوصفت سال،

بازيهـاي پسـران معمـوالً    . دشـو ناگون نيز ايـن رفتارهـا نمايـان مـي    گو هايموقع توزيع اسباب بازي

به بازيهـاي   در حالي كه دختران ،ودشبا ماكتهاي ابزار جنگي انجام مي خشونت آميزتر بوده، گاهي

نگرش و رفتـار والـدين و مربيـان در     در يك مطالعه در مورد انتظارها، .شوندتر سوق داده ميلطيف

مـادران ايرانـي از    %88در حـدود   آمـد كـه   بـه دسـت   ايـن نتيجـه    مورد كودكان پيش دبستاني،

و پيشـرفت   خودكفـايي  سـتقالل، ادخترانشان بـه كسـب    از بيشترمراتب ب پسران خود رادوسالگي 

فقـط   ،در آينـده  ان رانقـش دختـر   ست كـه  ا در امتداد رويكردي كنند و اين نگرشمي    تشويق 

بودن به نيازهـاي  حساس هايي چون همكاري با ديگران،خصوصيت داند و بهي ميو مادر داريهمسر

انجـام شـده در    اتطالعـ در ايـن زمينـه م  . دهـد بها مي وليت نسبت به ديگرانؤو قبول مس ديگران

مراقبـت از  ، احسـاس وظيفـه   از ايـن جوامـع   %82كـه حـدود   اسـت جوامع غيرصنعتي نشان داده 

قبـول   احسـاس  از آنهـا  %61حـدود   و و انقيـاد  مطيـع بـودن   احساس از آنها %35 حدود ديگران،

 بـه مثابـه   كنند كه اين رفتارها راو سعي مي كردهديگران را در دختران تقويت  در برابر  وليتؤمس

گونـه  دهد كه اينمي نشان هاپژوهش .مد نظر قرار دهندو اجتماعي آنها  هاي جنسيتيجزئي از نقش

حتـي از سـه   گـاهي   بـه صـورتي كـه    ؛گيردخيلي زود در كودكان شكل مي ،ايكليشه   رفتارهاي

جي نـا (دهنـد را به يكديگر نسبت مي يتاي مربوط به جنسدختران و پسران صفات كليشه سالگي،

با توجه بـه   ،شدناجتماعي اگرداز همان سنين اوليه طي فر افراد ين ترتيباهب. )310: 1382راد،

هر جامعه در واقع اعضاي  .دانندشده ميمشاغل و نقشهايي را براي خود تعريف جنسيتي كه دارند،

آنـان   اعي اجتمـ  و د كه منبعث از نيازهـاي اساسـي  نرا بر عهده دار هاي گوناگونيوظايف يا كاركرد

توزيـع   تربيت و در بـين مشـاغل اجتمـاعي   حياتي زندگي حسب ضرورتهاي اين افراد بايد بر .است

آنهـا از   و مردم احساس كنند كه زندگي  شود نظم اجتماعي برقرار و حفظ؛ ضمن اينكه بايد شوند

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  

...بررسي چالشهاي مربوط به مديريت زنان   

 104

شـوند، از  مـي جاري وسيله آنها هب اين امور هايي كهساختارها و شيوه. برخوردار استمعني و هدفي 

، هـاي مرسـوم  رويـه ي كـه ضـمن رعايـت ارزشـها و     ؛ به طوركنندپيروي ميگي سازمان يافت نوعي

ين ترتيـب نهادهـا   ابه. )Horton & HuntU 1986:185,(ازندسآورده اساسي جامعه را برنيازهاي 

اركردهاي ها و ككنش ها،هدفاي از با مجموعه هاي تاريخيطي شرايط و فراگرد گيرند ومي شكل    

 ظهـور كاركردهايي كه مبنـاي   مهمترين ).,Nelson&Besag 1970:28(شوندمي مشخص ،معين

  :عبارتند از شوند،محسوب مي نهادهاي اصلي جامعه 

  و هويت ؛ خويشاوندي حفظتوليد نسل و  -1

  ؛تربيت اعضاي جديد و انتقال فرهنگ از نسلي به نسل ديگر -2

  اجتماعي ميان آحاد جامعه ؛ توليد و توزيع كاال و خدمات -3

  ؛ اجتماعي ماستفاده از قدرت در جهت استقرار نظ -4

  .اء الطبيعه رابطه انسان با ماور -5

 ،آمـوزش  خـانواده،  :عبارتنـد از  ،عهده دارنـد اين كاركردهاي پنجگانه را بر ترتيبكه ب نهادهايي     

  .حكومت و دين اقتصاد،

يك نهـاد   به طور اساسييي كه كاركردها.ار يا پنهان باشدنهاد ممكن است آشك هرهاي كاركرد     

 غيـر عمـومي و احتمـاالً   كـه  ي يكاركردهاو  است پيدا كرده موجوديت به آنها براي تحقق بخشيدن

نكته اين است كه  ).,Merton 84-1986:19( گيرندبوده، مورد اغماض قرار ميغير قابل تشخيص 

همسـازي و   بـه  1شـدن اجتمـاعي  فراگـرد ن خـود از طريـق   كاركردهاي آشكار و نها همه نهادها با 

ــه ــها منـ ــا ارزشـ ــرد بـ ــا ،واعي فـ ــهاي و هنجارهـ ــي و نگرشـ ــاعي گروهـ ــي اجتمـ ــردازپمـ                            دنـ

)Broom&Selznick,1968:29(.  

نوع نگـرش متفـاوت را نسـبت بـه      ،همسو با نهاد آموزشي ،ز اين رو هنگامي كه نهاد خانوادها      

حكومـت و مـذهب نيـز تقويـت      ،وسيله نهادهاي اقتصادو اين نگرش به كندن اتخاذ مينان و مرداز

  .دكنشكل گرفته، تقويت شده و رسوب مي، نوعي ديدگاه غالبي درباره زنان مي شود

                                                 
1. Socialization 
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  مدل مفهومي پژوهشي

اي گيري سقف شيشهتوان مهمترين مراحل بر شكلنچه در ادبيات پژوهش ذكر شد، ميبر اساس آ

  :در قالب عبارتهاي ذيل فهرست كرد

  ، سياسي و فرهنگي جامعه ؛دان بر ساختارهاي اداري، اقتصاديتسلط ديرينه مر -الف 

  رواج فرهنگ و زبان مردان بر در سازمانها ؛ -ب 

  افزايش قدرت مردان؛ -ج 

  .ايجاد مانع بر سر راه رشد و ترقي زنان  -د 

اي در سازمانها مد نظـر قـرار مـي    ايجاد سقف شيشهبر  مؤثر اي از متغيرهاياين ترتيب مجموعههب

  .روابط اين متغيرها با هم نشان داده شود تا در شكل ذيل تالش شده است. گيرند

  

  

       

  

  

  

  

  

  

       

  

  

  

 افزايش قدرت مردان

 

رواج فرهنگ و زبان 

مردان در 

)مردساالري(سازمان  

 
تسلط ديرينه مردان 

 بر ساختارهاي اداري

 

مانع (ايايجاد سقف شيشه

رشــد و ترقــي زنــان در   

 )سازمان
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رهنـگ و  ف رواج  " و "قـدرت مـردان    " متغير مسـتقل و  مثابه به  "تسلط ديرينه مردان "اين  رد

متغيـر وابسـته    منزلهبه  "ايسقف شيشه "و) واسطه(متغيرهاي ميانجي مثابه به  " زبان مرد ساالر

  :عبارتند ازهاي اصلي تحقيق بنابراين فرضيه .گرفته استقرار  نظر  مد نهايي

هنگ مردساالري در سـازمان شـده   هاي اداري، باعث رواج فرتسلط ديرينه مردان بر ساختار -1    

  ؛است

  ؛ايش قدرت آنان در سازمان شده استهاي اداري باعث افزرتسلط ديرينه مردان بر ساختا -2    

بـر ايجـاد سـقف     مـؤثر از عوامل  )بودن زبان سازمانمرد ساالر(ج فرهنگ و زبان مردان روا -3     

  ؛است )نع نامرئي رشد و ترقي بانوانما(ايشيشه

مانع نامرئي رشـد  (اي بر ايجاد سقف شيشه مؤثرز عوامل ا ،فزوني قدرت مردان در سازمانها -4     

  .است )و ترقي بانوان

  

  آوري اطالعاتو ابزار گرد روش تحقيق

 كـه وجـود دارد  عبارتي تحقيق توصـيفي آنچـه را   هب؛ پذيرديانجام م 1اين تحقيق به روش توصيفي

هود و يـا رونـدهاي در   آثـار مشـ   هاي جاري،گردفرا عقايد متداول، روابط موجود، توصيف و شرايط،

همبستگي  -از نوع توصيفي پيمايشيتر اين پژوهش به بيان دقيق. كندرا بررسي مي حال گسترش 

ابـزار پرسشـنامه اسـتفاده     ها از روش مطالعات ميـداني و بررسي فرضيهاست و در جريان آن براي 

 آزمـون  در معـرض   تحقيـق   هـاي هفرضـي  ،هاي حاصل از مطالعات ميدانيبر اساس داده شود ومي

  .گرفتد نخواهقرار

  

  گيرينمونه آماري و روش نمونه جامعه و

نـام  ههاي  دولتي تابعه توانير بـ ي از شركتيك شامل تمامي زنان شاغل در پژوهشجامعه آماري اين 

سـازمان   .است نفر بوده N (107 (آنها تعداد ، 1386سال سازمان توسعه برق ايران است كه در 

                                                 
1. Descriptive Research 
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     و معاونـت پشـتيباني  ) فنـي (ريـزي، معاونـت مهندسـي   ن از سـه معاونـت برنامـه   ه بـرق ايـرا  توسع

ـ    . تشكيل شده است) مالي-اداري( بـه نظـر   . كـار هسـتند  هزنان در تمامي ايـن معاونتهـا مشـغول ب

توانـد  مـي  ا در ساير سازمانهاي ايراني ديگرهتحقيق به جهت مشابهت اين معاونت ن نتايج اينمحققا

 كـه  نه آماري بر اساس روابط ذيل محاسـبه شـد   نمو ،هاهبه منظور آزمون فرضي .قابل تعميم باشد

nدر آن برابر است با:  

  

84 ≈ ( )
( ) ( ) ( )22

2

5.096.1110705.0

5.05.096.1071

×+−×
×××

 =( ) pqzN

pqN z

2

2

2

2

1 α

α

ε +−
=n  

  

زيرا زنان شـاغل در سـازمان    ،شودمير اين تحقيق به صورت تصادفي ساده انجام گيري دنمونه     

  .شغلي تفاوت چنداني با هم ندارند ، از حيث مرتبهشده بررسي

  

  پرسشنامه  هايالؤسها وگويه ركيبت

  : است  تشكيل شده قسمت از دوپرسشنامه 

موقعيـت  ، كلـي  ياطالعـات بـا اخـذ    عمومي سعي شـده اسـت   ؤالس هشت در: عمومي  ؤالهايس) الف

   .دشوپاسخگويان بررسي  سازماني و  شغلي

حـد ممكـن  قابـل فهـم      تـا ها ؤال تخصصي سعي شده است كه گويهس  55در :تخصصي ؤالهايس) ب     

 اي ليكـرت اسـتفاده   پنج گزينه مقياس اين بخش از در. نداصورت منفي مطرح شدههب گويه تعدادي( .دنباش

بـه  ، ) 1-  5(منفـي  ؤالهاينحوه ارزشگذاري سـ . است گيري ترين مقياسهاي اندازهايجاست كه يكي از ر شده

ال در نظـر گرفتـه شـده    ؤبراي هر متغيـر چنـد سـ   . است )5 - 1(برعكس ارزشگذاري مثبت طور دقيق

 نحـوه   جـدول ذيـل   .آيـد ؤالهاي مربـوط بـه آن دسـت مـي    است و نمره هـر متغيـر از ميـانگين سـ    

  . دهدي تحقيق نشان مياس متغيرهابراس را ؤالهاتقسيمبندي س
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  پرسشنامه ؤالهايتركيب س : 1جدول 
  

  متغيرهاي

  شده بررسي

جمع   پرسشنامه يسؤالهامفاهيم مرتبط  و شماره 

  سؤالها

  11 -  1 يسؤالها ،اعتماد به نفس ميزان  تسلط ديرينه مردان

  20- 12 يسؤالها ،قدرت و تمركز مردان

20  

 28 -  21 يسؤالها ،سنگين ازمانيس روابط  زبان و فرهنگ مردانه

 32 -  29 يسؤالها ،اصطالحات مردانه رواج

  41 -  33 يسؤالها ،زنانهاز بين رفتن فرهنگ 

20  

 46 -  42 يسؤالها ،باال رفتن تعداد مردان  قدرت مردان

  49 -  47 يسؤالها ،عدم تفويض اختيار به زنان

 

8  

  

  ايسقف شيشه

 51-  50 يالهاسؤ ،گرش منفي و قالبي نسبت به زنانن

  53 - 52 يسؤالها ،از بين رفتن نظام شايسته ساالري

 

  

4  
  

  

  

چنانچـه پيشـنهادي    شـد كـه  خواسـت  رد گان دهنداسخاز پ) 55- 54( باز سؤالدر پايان طي دو  )ج

  .كنندارائه ، دندار ايشده و استعاره سقف شيشهبحث  موضوع بارهدر

  

  روايي و پايايي پرسشنامه 

مقـدار آلفـاي كرونبـاخ بـراي     . شـد  از روش آلفـاي كرونبـاخ اسـتفاده    پرسشـنامه   يـايي پا بررسيبه منظور 

بـراي اطمينـان از    ضمن اينكـه  .است بوده 7/91 در حدود تايي، 34پرسشنامه در يك نمونه پيش آزمون 
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، گيـري  دهنـدة ابـزار انـدازه   الهاي تشـكيل ؤد كـه سـ  شوبايد در موقع ساختن ابزار چنان عمل   اعتبار محتوا

افـرادي   وسـيله بـه  از ايـن رو اعتبـار محتـوا    . شـده باشـد   متفاوت محتواي موضوع مطالعهمعرف قسمتهاي 

و چند تن از اسـتادان دانشـگاه    وسيلهبهاعتبار محتواي اين پرسشنامه . شودبررسي ميمتخصص در موضوع 

  .شدچند نفر از افراد مطلع  تأييد 

  :اندفهرست شده در جدول ذيل  هاشاخص     

  سنجيشاخصهاي مبناي تدوين ابزار:   2جدول شماره

  هاشاخص  لفهؤم  عامل

تسلط ديرينه 

  مردان

  )11-1هاي سؤال(از بين رفتن اعتماد به نفس زنان -1

  

  عدم رقابت با مردان. الف

  هاي حساساهش تالش براي دستيابي به موقعيتك. ب

  هاي زناناعتنايي به تواناييبي. ج

  )20-12 هايسؤال(در سازمان  قدرت و تمركز مردان -2

  

  عدم تمايل مردان به مشاركت زنان الف

  هاي غير مهم به زنانواگذاري نقش. ب

  تمايل به گزينش مديران مرد. ج

    شوند و  تادي به كارگمارده مياغلب زنان در مشاغل س. د

  .ندكنگيريهاي اساسي مشاركت توانند در تصميمنمي

زبان و فرهنگ 

  مردانه

  )28-21 هايسؤال(ط سازماني سنگينرواب -1

  يي نسبت به حفظ حقوق زناناعتنابي. لفا

  عدم همكاري مناسب با زنان. ب

  طلبي مردانجويي و منفعتسلطه. ج

  )32-29 هايسؤال(رواج اصطالحات مردانه -2

  

  گيري جمالت دستوريشكل. لفا

  رواج برخي جمالت غير رسمي در محيطهاي كاري. ب

  )41-33 هايسؤال(فتن فرهنگ زن ساالراز بين ر -3

  

  

  سنتي هاي خشك وايجاد محيط. لفا

  رحميو دل هايي مثل گذشتكاهش ويژگي. ب

  مثابه مهمترين عامل برانگيزانندهشناسايي پول به. ج

  قدرت مردان

  )46-42 هايسؤال(افزايش  تعداد مردان -1

  هاافزايش تمايل به استخدام مرد. لفا

  زناندر اقليت ماندن . ب

  كاهش مجال براي اعمال مديريت زنان. ج

  )49-47 هايسؤال(عدم تفويض اختيار به زنان -2

  

  هاي زنانييعدم اعتماد به توانا. لفا

  مردانبه مثابه عامل تهديد براي پيشرفت گرفتن زنان درنظر. ب

  ايسقف شيشه 

 هاي منفي و قالبي درباره توانمندي زنانرواج نگرش -1

  )51-50 هايسؤال(
  عدم امكان پيشرفت زنان در سازمان. لفا

  )53-52 هايسؤال(تضعيف نظام شايسته ساالري -2
 هاي مهمتقدم مردان در انتصابها در منصب. لفا

  هاي سطح پايينكارگماردن زنان در منصببه. ب
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  تحقيق نتايج

  نتايج آزمون ميانگين يك جامعه آماري ) 1

 تسـلط ديرينـه مـردان بـر     درت و تمركز مردان در سازمان،ق نفس زنان،اعتمادبه كاهشمتغيرهاي 

فرهنگ مردانـه در  رواج  ،جود فرهنگ مردساالرو سنگين،سازماني  وجود روابط ساختارهاي اداري،

، عدم تفويض اختيار بـه زنـان، افـزايش قـدرت مـردان در      افزايش تعداد مردان در سازمان ،سازمان

هاي منفـي و  نگرشـ رواج  قـدرت مـردان در سـازمان،   زايش اف يض اختيار به زنان،وعدم تفسازمان، 

در ). مقدار ميانگين باالتر از سـه  (در سازمان وجود داشته است ساالريكاهش نظام شايسته قالبي،

مقـدار ميـانگين   (حد قابل قبول و متعارفي بوده است در  اصطالحات مردانه رواج  حالي كه متغير 

  .)تر از سهپايين

  ستگيآزمون همب) 2     

  

  در مدل تحليلي تحقيقشده  بررسيهاي رهمبستگي بين متغي :  3 جدول
  

  ايسقف شيشه  قدرت و تمركز  فرهنگ و زبان مردانه  تسلط ديرينه  نام متغيرها

  معنادار 597/0  معنادار 662/0  معنادار 730/0    تسلط ديرينه

  معنادار 632/0  معنادار699/0      فرهنگ و زبان مردانه

  معنادار614/0        قدرت و تمركز

          ايسقف شيشه

 
ثير و أبه بررسـي تـ   ايايجاد سقف شيشه بر مؤثري هابا توجه به جدول شاخص توانبنابراين مي     

توان نتايج بررسي را به شرح ذيل فهرست ، ضمن اينكه ميرابطه همبستگي ميان متغيرها پرداخت

  :كرد

رفتن اعتماد به ميان ازبين كه مالحظه شد هاي اداريتسلط ديرينه مردان بر ساختار در بعد )الف  

  ؛داردهمبستگي مثبت وجود  ،در سازمان قدرت و تمركز مردان افزايش نفس زنان و
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فرهنـگ و زبـان    معـرف  ميان تمامي متغيرهاي كه  مالحظه شد فرهنگ و زبان مردانه در بعد) ب 

، )فرهنـگ مردسـاالر   رواج و مردانـه  اصـطالحات  رواج سـنگين،  سازماني روابط(مردانه در سازمان 

  ؛اي مستقيم و مثبت وجود داردرابطه

مردان و عدم تفـويض اختيـار   مالحظه شد كه ميان افزايش تعداد  قدرت مردان در بعد افزايش) ج 

زنـان و از   دربـاره توانمنـدي  هاي منفي و قالبي نگرشرواج ( ايسقف شيشه گوناگون به زنان و ابعاد

  ؛مثبت و مستقيم وجود دارد روابطي، )يسته ساالريبين رفتن نظام شا

 ،و از بين رفتن اعتماد بـه نفـس زنـان    در سازمان ميان قدرت و تمركز مردان ضريب همبستگي) د

و ميـان   499/0حـدود   در "ج اصطالحات مردانهاور"و  "روابط سنگين"ميان  ،545/0حدود  در

 "اصطالحات مردانـه رواج "و ميان  552/0د وحد ،"فرهنگ مردساالرسيطره "و  "روابط سنگين"

عدم تفـويض اختيـار   "و  "تعداد زياد مردان"و ميان  725/0، حدود "فرهنگ مردساالرسيطره "و 

نگرش منفي و قالبي به "و  "ساالرياز بين رفتن نظام شايسته"و ميان  540/0در حدود  "به زنان

بـا   "تسـلط ديرينـه مـردان   "ميان  همچنين ميزان همبستگي. بوده است 427/0در حدود  "زنان

در حـدود   "قـدرت و تمركـز  "بـا متغيـر    730/0در حدود  "فرهنگ و زبان مردانهسيطره "متغير 

بوده است، ضمن اينكه ميزان همبسـتگي   597/0در حدود  "ايسقف شيشه" و با متغير 662/0

سـقف  "و بـا   699/0در حـدود   "قـدرت و تمركـز مـردان   "با  "فرهنگ و زبان مردانهرواج "ميان 

در  "ايسقف شيشـه "با  "قدرت و تمركز"ميان ضريب همبستگي و  632/0در حدود  "شيشه اي

 ميـان متغيرهـاي نـامبرده،    ،چـه در بـاال نيـز اشـاره شـد     بعبارتي چنانه است؛ ودب 614/0 حدود

عامـل   ،گرفته در دو سر طيفيعني با افزايش عوامل قرار ؛وجود دارد يهمبستگي مثبت و مستقيم

در سـازمان   "فرهنگ و زبان مردانه"هرچه  براي مثال  .دكر نيز در همان جهت تغيير خواهد يگرد

قـدرت  "در سازمان نيز افزايش خواهد يافت و افزايش  "قدرت و تمركز مردان" ،پيدا كندگسترش 

مشـابه ايـن   به همين ترتيب . دخواهد ش "كاهش در اعتماد به نفس زنان"موجب  "مردان و تمركز

  .قابل تحليل است ساير متغيرهاه ميان رابط
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  نتايج مدل تحليل مسير تحقيق) 3

   .دهدشان ميشكل ذيل نتايج حاصل از تحليل مسير مدل پژوهشي را ن

  

  يل مسير در حالت ضرايب استانداردمدل تحل :  2شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

يرينـه مـردان بـر    تسـلط د "، مدل تحليـل مسـير در حالـت ضـرايب اسـتاندارد     اساس نتايج بر     

اثـر   "قدرت و تمركـز مـردان  "و همچنين بر  "فرهنگ و زبان مردانه شيوع"بر  "ساختارهاي اداري

روي  اثـر بيشـتري   "مردانتسلط ديرينه " ،دست آمدههاساس ضرايب باما بر ،مستقيم و مثبت دارد

تسـلط  "بـه  واحد به عبارتي افزايش يك  ."قدرت و تمركز مردان"تا  دارد "فرهنگ و زبان مردانه"

همان يـك واحـد   ثير دارد؛ درحالي كه تأ "فرهنگ و زبان مردانه"درصد بر  73/0معادل  ،"ديرينه

اثر گذاشته و با توجه به آنكه ايـن رابطـه    "قدرت و تمركز مردان"درصد بر  66/0معادل  ،افزايش

نـامبرده در  ثير متغيرهـاي  أسـبب افـزايش تـ    ،اين يك واحد افزايش در هـر دو مـورد   ،مثبت است

  .دشخواهد  "ايسقف شيشهنوعي گيري شكل"موجب سازمان و در نهايت 
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 مسـتقيم  آثار "ايسقف شيشه"بر ايجاد  "تمركز  مردان"و  "فرهنگ و زبان مردانه"همچنين      

روي  ، اثـر بيشـتري  "قدرت و تمركـز مـردان  "نسبت به  "فرهنگ و زبان مردانه"اما  ،مثبت دارند و

به ميزان يـك   "فرهنگ و زبان مردانهسيطره "حالت افزايش  ر اينيعني د ؛دارد "ايسقف شيشه"

خواهد شـد؛ در حـالي    "ايسقف شيشه"گيري افزايش شكل موجب درصد 41/0 در حدودواحد، 

    درصـد در   35/0، موجـب افـزايش   "قدرت و تمركز مردان بـر سـازمان   "بر افزايش يك واحد كه 

  .شداهد خو "ايسقف شيشه"گيري شكل

     فقـط  ،ان بـر سـاختارهاي اداري  تسـلط ديرينـه مـرد    ،دست آمدهه از طرفي با توجه به نتايج ب     

ممكن  "قدرت و تمركز مردان"و  "فرهنگ و زبان مردانه"مستقيم و از طريق متغيرهاي طور غيرهب

  .باشد گذاراثر "ايسقف شيشه"بر ايجاد است 

  

  داريالت اعداد معناش تحليل مسير در حنماي:   3شكل 
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  ساير نتايج فرعي تحقيق

يرهـاي مـدل تحقيـق    اجـزاي متغ  آثارو آزمون فريدمن به بررسي رگرسيون در ادامه با استفاده از 

  :شودپرداخته ميها ؤلفهبندي ماي و رتبهروي سقف شيشه

  

  ايشيشهسقف  مدل تحقيق بر متغيرهاي دهنده هاي تشكيلؤلفهم آثار:  4 جدول
  

  لفهؤنام م  نام متغير
    ؤلفه بر سقف ميزان اثر م

  اي و معنادار بودن آنشيشه

هاي هر ؤلفهبندي مرتبه

متغير  بر اساس آزمون 

  فريدمن

تسلط ديرينه 

  مردان

  1  غيرمعنادار 050/0  اعتمادبه نفس

  2  غيرمعنادار – 063/0  قدرت و تمركز مردان

فرهنگ و 

  زبان مردانه

  2  معنادار 130/0  ماني سنگينروابط ساز

  3  غيرمعنادار - 121/0  رواج اصطالحات مردانه

  1  معنادار 560/0  فرهنگ مردساالر

  قدرت مردان
  1  معنادار 336/0  مردان افزايش تعداد

 2 - 060/0  عدم تفويض اختيار

  

 قيق، فقـط دهنده متغيرهاي مدل تحهاي تشكيلؤلفهشود از بين مكه مالحظه ميهمان طوري     

اي اثـر  سـقف شيشـه   تواند بـر روابط سازماني سنگين، فرهنگ مردساالر و افزايش تعداد مردان مي

باشد و بعد اثر متعلق به  فرهنگ مردساالر ميباالترين  عناداري داشته باشد و در اين بينمبثت و م

  .از آن افزايش تعداد مردان و روابط سازماني سنگين قرار دارد

  

  گيري نتيجه

زبـان و   سـيطره "و  "تسلط ديرينه مـردان بـر سـاختارهاي اداري    "ميان  ،آمدهدستهطبق نتايج ب

اي مسـتقيم و  رابطـه  ،"افزايش تمركـز مـردان در سـازمان   "و همچنين "فرهنگ مردانه در سازمان
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فرهنگ و "، از يك طرف "اداري هايافزايش تسلط مردان بر ساختار"بعبارتي با  ؛مثبت وجود دارد

. شـود مـي بيشتر  "قدرت مردان در سازمان" و از طرف ديگر كندپيدا ميگسترش  "ن مردساالرزبا

 ،"فرهنگ و زبان مردسـاالر  شگستر"بر  "مردانتسلط ديرينه " ،تحليل مسيرالبته بر اساس نتايج 

  .ثير بيشتري خواهد داشتأت

و هـم بـا   ) مل و مشـاهده سطح ع(توان گفت نتايج اين تحقيق هم با نتايج تحقيقات گذشتهمي     

در ايـن تحقيـق نيـز هماننـد     . تقريبـاً همخـواني دارد  شـده  بحـث  ) سطح مفهومي(مفاهيم نظري 

وجـود   هاي منفي درباره زنان، افزايش قدرت مـردان ، كليشه مطالعات و تحقيقات گذشته به وجود

ق بـر دو عامـل   همچنين در اين تحقيـ . ان داردعاذ اي در سازمانهافرهنگ مردساالر و سقف شيشه

طور مفهـومي و هـم   هاي هم بف شيشهثير آنها بر سقنام تسلط ديرينه و زبان مردساالر و تأهديگر ب

بـر سـقف    مـؤثر كيد شده است و بر طبق يك مدل تحليل مسير به تبيين عوامـل  طور تجربي تأهب

  .پردازد كه در مطالعات و تحقيقات گذشته وجود نداشته استاي ميشيشه

كاهش " ،"مردان بر ساختارهاي اداريموروثي تسلط "كاهش  براي اتخاذ راهكارهايي اين رو از     

تواند به شكستن اين سـقف  مي "ان در سازمانمردقدرت "كاهش  و "زبان و فرهنگ مردانهسيطره 

بندي راهكارهـا در  طبقه به ، ضمن اهتمامآمدهتدسهبا توجه به نتايج ب .دكنبه ظاهر نامرئي كمك 

  :)1386ميرسپاسي،(شودپرداخته مي هاي منابع انسانينظامتوسعه لب اق

از نيروي انسـاني  نگهداري سيستم بخشي از  مثابهاين سيستم به:  جبران خدمت سيستم) الف     

أكيـد  ت عي از منابع تنبيه و پاداش افرادبر مديريت دامنه وسي است و بودهاهميت بسزايي برخوردار 

البته بايد توجـه   داشها و جبرانها جنسيت زده نباشدجه داشت كه مباني توزيع پابويژه بايد تودارد؛ 

اي تـأثير سـقف شيشـه   باره ممكن اسـت چنـدان آشـكار نبـوده و تحـت     داشت كه تبعيض در اين 

د و مسـلم  شـو ن زنان به سطوح باالي سـازماني مـي  اي مانع رسيدسقف شيشهزيرا  نامشهود باشد؛

م بنابراين نوعي تبعيض جنسـي در سيسـت   .سبت زيردستان باالتر استحقوق مديران به نكه است 

  .كندتسري پيدا ميجبران خدمات 
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  :مل شودأاز اين رو بايد در نكات ذيل ت

با اين طرز تلقي مقابله شود كه بانوان مسؤوليت اقتصادي كمتري دارنـد، پـس بايـد پـاداش      -     

 .كمتري دريافت كنند

وليتهاي اجتمـاعي  ؤشوند بايـد بـا توجـه بـه مسـ     ان مجبور به اضافه كار ميكه بانودرصورتي  -     

  .به نحو مناسبتري پاداش داده شوند افزونتر

  .مسؤوليتهاي اجتماعي بانوان، بويژه به منزله مادران نسل آينده، مد نظر قرار گيرد -     

و اصـطالحات احساسـي و    واژگـان رفتارهاي منطقي، مؤدبانه و متين تشويق شوند و از رواج  -     

جلوگيري شود؛ به طوري كـه  ) مردانه(جويانه ، يا غيرمؤدبانه تهديدكننده و سلطه)زنانه(آميز ترحم

 .فضاي ادبيات رايج در سازمان زنانه يا مردانه نباشد

  

 كارمنديابي، انتخـاب،  جذب،اي اصالح شود كه در فراگردهاي به گونه مين و تعديلأنظام ت) ب     

، نگرش فراجنسيتي حاكم باشـد؛ بـه طـوري كـه     ريزي منابع انساني و تجزيه و تحليل شغليمهبرنا

زنان يا مردان فقط به داليل شايستگي بيشتر برگزيده شوند؛ مگر در مواردي كه زنان يا مـردان بـه   

  .از اين رو بايد به موارد ذيل توجه شود. طور طبيعي تناسب بيشتري با شغل دارند

منابع انساني به هيچ وجه به سوي جذب زنان يا مـردان چـولگي نداشـته باشـد؛ بـه       سيستم -     

ه گـاهي بايـد زنـان در    البت. طوري كه منحني توزيع فرصتهاي شغلي بين زنان و مردان نرمال باشد

اي است كه مردان بايـد  موارد، نوع و ماهيت كار به گونه گيرند، همان طور كه در برخياولويت قرار

  .اشته باشنداولويت د

با توجه به افزايش سطح تحصيالت بانوان، احتماالً تمهيد فرصـت اسـتخدامي برابـر، موجـب      -     

بنابراين سـازمانها بايـد خـود را بـراي مواجهـه بـا ايـن        . افزايش تعداد زنان در سازمانها خواهد شد

زيرا بدون شك ايـن  د؛ نجديد در آينده، مهيا ساز و افراد شاغلوضعيت و تطبيق بهتر شرايط شغل 

بـديهي  . شودوسيله آنها اداره مينان در سازمانهايي است كه جامعه بهروند حاكي از افزايش تعداد ز

  .هاي بيشتري ايجاد خواهد كردضايتياي در آينده ناراست كه وجود سقف شيشه
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را بـه طـور   و رشـد   اي اصالح شود كـه فرصـتهاي ارتقـا   به گونه نظام بهسازي منابع انساني) ج     

آموزش و انطباق شـغلي بايـد    هايو زنان افزايش دهد؛ بويژه برنامهمتناسب و متعادلي براي مردان 

اي دربـاره  كه بايد با تفكرات قـالبي و كليشـه  ضمن اين. ريزي و اجرا شوندتر طرحمعقولتر و منطقي

تمـاد بـه نفـس كليـه     مديريت مردان يا زنان مبارزه شود و زمينه توزيع متناسب فضا و افـزايش اع 

جـدا از   عملكرد افـراد  اي باشد كه واقعاًگونهبايد بهارزيابي عملكرد . كاركنان، بويژه زنان، فراهم آيد

كار گروه به جـاي ارزيـابي كـار    كيد جنسيت زدوده بر ارزيابي تأضمن اينكه  ،شودجنسيت بررسي 

رواج زبـان مـرد   اي هدايت شود كه هفرهنگ سازماني بايد به گون. اشدبخش بتواند بسيار اثرفرد مي

ع حضـور مـؤثر زنـان در    طور رفتـاري مـان  هتعديل شود تا موانع ناشي از آن كه بساالر در سازمانها 

  .دشونشوند، برطرف محيط كار مي

بيمـه و   تندرسـتي، اي اصـالح شـود كـه الزامـات     گونـه بايد بـه  نظام نگهداري منابع انساني) د     

. پيـدا كنـد  براي همه كاركنان بهبود  كاركنان بدون توجه به جنسيتفاهي بازنشستگي و خدمات ر

زنان بتوانند عالوه بر انجام كارهاي اداري به فرزندان خود ضمن اينكه بايد شرايطي فراهم شود كه 

كـردن مـادران را       اقـدام بـه نيمـه وقـت    . پيـدا كنـد  كاهش آنان  و دغدغه فكري كنند نيز رسيدگي

  .مؤثري در اين خصوص تلقي كردتوان اقدام مي

در  يبيشـتر مشـاركت  زنان اي اصالح شود كه گونهگيري منابع انساني نيز بايد بهكاربهنظام ) ه     

 .دشـو زدگـي  مبـرا   تا حد امكان فرهنگ سازمان از جنسيتو اشته باشند دانجام كارهاي سازماني 

از  .دشها خواهد مانع رشد و ترقي خانمفرهنگ مردساالر به طور غيرمستقيم بديهي است كه رواج 

  :به كار گرفته شوددر سازمان و نفوذ آن تعديل فرهنگ مردساالر  برايروشهايي اين رو بايد 

  

هرچـه تعـداد    ؛ يعنـي گـذارد ثير مـي أن بر فرهنگ آن تتعداد زنان و مردان در سازمافراواني  -     

بنـابراين رعايـت   .  و بـرعكس  كنـد دا مـي پيفرهنگ به سمت مردساالري سوق  ،مردان بيشتر باشد

 . تازي مردان در سازمان شودع از بي عدالتي در استخدام و يكهتواند مانعدالت در جذب مي
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زنـان در  گـاهي  . شـود ها تغييـر ايجـاد   گ ابتدا بايد در ديدگاهها و نگرشـ براي تغييردر فرهن -     

شـود  از ايـن رو توصـيه مـي   . شوندي ميتلقو شهروند دست دوم ارزش ي آن كم زمانهاساجامعه و 

 .دشوتالش مضاعفي براي افزايش عدالت در انتصابات مبذول 

از ايـن رو   .گيـرد نان از باورهاي خود آنها نشـأت مـي  گاهي محدوديتهاي توسعه يافته عليه ز -     

ؤوليتهاي زنان موفق و شايسته در سازمانها و مس ،با شناسايي بهتر مديران موفقكه شود ه ميتوصي

 .اجتماعي، اين ذهنيت كاذب تعديل شود

شايسته ساالري كليد حل مسائل نيروي انساني است و اهتمام به آن موجـب انتصـاب زنـان و         

اي، مخالفـت بـا   ا سقف شيشهبايد توجه داشت كه مخالفت ب. مردان شايسته در سازمان خواهد شد

عليـه سيسـتم انكـار    شايستگي و كيفرخواست بلكه مخالفت با به رسميت شناختن نا مردان نيست

  .آميز رسوب كرده در فرهنگ سازمانها استهاي اغراقشايستگي بانوان برمبناي كليشه
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ثير برخي عوامـل اجتمـاعي و   أبررسي ت «؛ وسعيده گروسي ،احمدي، حبيب. 1

 ، صـص 1383، 2 ، سال6ش ، مطالعات زنان  ؛»فرهنگي بر نابرابري جنسيتي

5-29. 

هاي مديريتي قوه بررسي موانع حضور زنان در پست ؛ اسفيداني، محمد رحيم. 2

                                                                                                                             ارشناســينامــه كپايــان ؛)هــاي مســتقر در تهــران  نــهوزارت خا(مجريــه 

 .1381دانشكده مديريت، دانشگاه تهران، : تهرانارشد، 

، سـال  4ش ، مطالعات زنان ؛ »تتوسعه، برابري و جنسي «؛ باستاني، سوسن .3

 .188-179 ، صص2،1383

 ،2، سـال  4ش ،مطالعـات زنـان   ؛»فمينيسم و سياسـت  «؛ پاك نيا، محبوبه .4

 .63-41 ، صص1383

كز انتشـارات دانشـگاه   مر :تهران  ؛روش تحقيق در مديريت؛ خاكي، غالمرضا .5

  .1380،آزاد اسالمي

روشـهاي تحقيـق در علـوم     ؛ حجـازي و الهه بازرگان،  ، و عباسسرمد، زهره .6

 .1380، انتشارات آگاه: تهران ، 5 چ ؛رفتاري

بررسي رابطه نابرابري جنسيتي و انگيـزه   «؛ سعيد معيدفر و ،جليل دهنوي، .7

، 1384، 3، سـال  7ش ان،مطالعات زن ؛»تحرك اجتماعي در دختران دانشجو

 .75-51 صص

موانع ارتقا زنان در سطوح مديريتي در سطح دانشـگاه   ؛فاطمي صدر، فيروزه .8

 ،دانشـگاه تهـران   دانشكده مديريت،: تهران ،پايان نامه كارشناسي ارشد ؛تهران

1380. 

 ؛تـاريخ دو قـرن فمنيسـم   :از جنبش تـا نظريـه اجتمـاعي   ؛ مشيرزاده، حميرا .9

 .1385 نشر شيرازه،: تهران

 :تهـران ؛ استراتژيك منابع انساني و روابط كـار مديريت ؛ مير سپاسي، ناصر. 10

 .1386 ،انتشارات مير
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هاي سياسي اقتصادي موانع مشاركت زنان در فعاليت ؛محمد علي ناجي راد،. 11

  .1382 ،كوير :تهران ؛در ايران پس از انقالب

12.Broom, Leonard & Philip Selznick; Sociology; New York: 
Harper and Row, 1968. 
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