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 چكیده
جایگاه زنان در برنامه های توسعه اهداف سازمانی دارای اهمیتی حیاتی است. بررسی حضور زنان در بخش های مدیریتی در برنامه های توجه به 

نادیده گرفتن جایگاه و موقعیت زنان در توسعه ای مورد کم توجهی قرار گرفته و این کم توجهی، جایگاه شغلی زنان را تحت تأثیر قرار داده است. 

ای مدیریتی به عنوان نیمی از منابع انسانی یک جامعه به طور کالن و یک سازمان به طور خرد به مفهوم کُند کردن چرخ توسعه سازمانی بخش ه

روش پژوهش بوده است.  شناسایی فرصت ها و تهدیدها در عرصه حضور بانوان در بخش های مدیریتیاز این رو هدف اصلی نوشتار حاضر، است. 

کلیشۀ جنسیت، یافته ها حاکی از آن بود که می باشد. تحلیلی  -توصیفی اهداف، کاربردی؛ و از نظر ماهیت و نوع مطالعه از نوع از نظر حاضر 

 هتبعیض جنسیت، تضاد بین کار و خانواده، تضاد بین فرهنگ و خانواده، عدم حمایت رهبر، عدم حمایت خانواده، روابط در کار و وجود سقف شیش

 بوده است. وجود بر سر راه حضور زنان در بخش های مدیریتیاز موانع م ای

 کلمات کلیدی
 فرصت ها، تهدیدها، حضور بانوان، بخش های مدیریتی

 

 مقدمه -1
به صورت مستمر افزوده می شود زیرا  1امروزه بر اهمیت منابع انسانی

مهم ترین وجه مشخصه سازمان های موفق تأکید بر سرمایه انسانی و 

ی است و در این راستا، مدیریت منابع انسانی به دنبال مدیریت دانای

پاسخگویی به این سوال است که چگونه مهم ترین منبع سازمانی را 

مدیریت کند. پاسخ این است که برای مدیریت منابع انسانی باید به 

جذب و استخدام، آموزش، توسعه، بهسازی، بكارگیری و انتصاب، 

ه ای به درستی انجام دهیم به گون نگهداشت )مسائل انگیزشی( آن را

      [. 1]که اهداف سازمانی محقق شود 

در این میان، با پیدایش و رواج نهضت روابط انسانی و مطالعه زمان و 

( که موجب توجه برخی از سازمان 1311-1391) 2حرکت توسط تیلور

ها و شرکت ها به رفاه و تأمین اجتماعی کارکنان شد، همچنین بر 

( که 1391 – 1391) 9فته های علمی آزمایشات هاثورناساس یا

و همكارانش انجام شد، انسان و رفتار او در گروه های غیر  4توسط میو

اجتماعی و گروهی مورد توجه قرار  –رسمی و به تبع آن عوامل روانی 

یكی از همكاران میو گزارش داد که روابط و  9گرفت، به طوری که برگر

ران بر رفتار و عملكرد کارکنان اثر می گذارد و پشتیبانی از جانب مدی

. [2ثیر قرار می دهد ]عواطف، احساسات و حتی فكر آنها را تحت تأ

معتقد بود که در عصر اطالعات با گسترش تجهیزات الكترونیكی،  6تافلر

زندگی افراد دگرگون شده و امكانات و مشاغل تازه ای ایجاد می شود و 

                                                 
1 .human resorses 
2 .Taylor 
3 .Hawthorne 
4 .Miew 
5 .Berger 
6 .Toffler 

سلسله مراتب شغلی گذشته به ویژه  نظام های تخصیص امتیاز و

تقسیم کار بر اساس جنس و شعبه شعبه کردن کارها از بین می رود. 

در این روند، زنان به عنوان نیرویی مهم و اثرگذار نقش مهمی ایفا می 

کنند. اکنون با گذشتن حدود دو دهه از پیش بینی های تافلر، بسیاری 

گوناگون جهان، شاهد پیشرفت از گفته های او تحقق یافته و در نقاط 

های گسترده در ساختار زندگی روزمره و به ویژه در ساختارهای شغلی 

می باشیم. با این همه هنوز هم در بسیاری از نقاط جهان در بازار کار 

تفاوت های جنسیتی وجود دارد و زنان و مردان در تصدی پست های 

 . [9]از شانس های مساوی برخوردار نیستند  مدیریتی

باس صاحب نظر به نام عرصه مدیریت در سازمان اذعان می کند که 

زنان نه تنها در کشورهای جهان سوم، بلكه در کشورهای توسعه یافته 

و صنعتی نیز تصدی پست های مناسب با مشكالت گوناگونی مواجه 

هستند و کشورهای غربی نیز نتوانسته اند بسیاری از موانع موجود برای 

ی مختلف را در سازمان های گوناگون از پیش پای خود ایفای نقش ها

بردارند و حتی در سال های پایانی قرن بیستم و پس از تالش های 

فراوان جنبش های حقوق زنان، آنان هنوز برای رقابت با مردان در 

زمینه تصدی مشاغل و حفظ موقعیت شغلی با موانع و مشكالتی روبرو 

 [.4]هستند 

اعی در زمره مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر موانع فرهنگی، اجتم

موقعیت شغلی زنان و نسبت حضور آنان در مراتب و مشاغل مختلف 

قرار دارد. از جمله ی این موانع عبارت است از؛ تفكرات قالبی  اعم از 

باورهای کلیشه ای مبتنی بر جنسیت، تفكیک جنسیتی کار در عرصه 

ی اعم از طرز تلقی ها، باورها، خانواده و بازار کار، نگرش های فرهنگ

نگرش های قالبی و تعصبات منفی نسبت به زنان. در واقع موانع 
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فرهنگی و تصورات قالبی از باورها، اعتقادات و ارزش های رایج در 

 [.9] جامعه  نشأت می گیرد و میزان مشارکت زنان را تعیین می کند

 یاقتصاد  یاعاجتم دهیپد شاهد ر،یاخ قرن دواین در حالی است که 

 امدیپ رخداد، نیا. است بوده کار بازار در زنان مشارکت نام به یدیجد

 و یفرهنگ ،یاقتصاد ،یاجتماع یكردهایرو در یاساس تحواّلت و رییتغ

 دهیگرد باعث کل در و بوده کار و زنان مسئله به یبشر جوامع یاسیس

 تیجمع از یمین که   زنان، را جهان در شده انجام یکارها سوم دو

 به چنانچه. باشند داشته عهده به دهند، یم لیتشك را جهان

 به چه را کارها مختلف انواع که  یقو لیپتانس نیا بالقوّه یاستعدادها

 آن تواند یم شود، توجّه ، دهند یم انجام یررسمیغ چه و یرسم صورت

 حال در یکشورها یبرا یگذار هیسرما منابع نیتر بزرگ از یكی به را

 مختلف مراکز و دانشگاهها مدارس، در زنان حضور.  کند لیتبد توسعه

 فرا را زندگی های مهارت از بخشی تا دهد می فرصت آنان به آموزشی

 نهادهای عملی های عرصه در حضور تجربه مهمتر، همه از و گیرند

 نیافته توسعه جوامع در منظر این از و آورند دست به را مدرن اجتماعی

 و انسانی های سرمایه فقر با که ایران همانند ای توسعه حال در یا

 شتاب نیروی توانند می حتی زنان است، مواجه مغزها فرار پدیده

 [.6] شوند محسوب توسعه دهنده

در تقسیم طبیعی نیروی انسانی سازمانها، آگاهانه یا ناآگاهانه زنان به 

همیت شوند و رشد و ترقی آنان برای سایر افراد بیا حاشیه رانده می

های عالی عجیب و  تلقی میشود و حتی گاهی دستیابی آنان به درجه

غالب این است که آنان باید ر بل تحمل انگاشته میشود؛ زیرا تصوغیرقا

امروزه مدیریت [. 7] در حاشیه باشند و هرگز نباید در رأس قرار گیرند

زنان نه تنها در کشورهای در حال توسعه بلكه در کشورهای توسعه 

های مهمی است که مورد توجه صاحب نظران علوم  ه نیز از مقولهیافت

های بین  مختلف قرار گرفته است؛ و در سطح جهانی نیز سازمان

المللی توجه ویژه به جایگاه زنان در کشورهای مختلف دارند. از این رو، 

همواره مقوله زنان و به ویژه مشارکت آنها در تصمیم گیریها و مشاغل 

رد توجه بوده است. یكی از شاخصهای مهمی که به سطوح عالی مو

عنوان معیار توسعه جنسیتی و نیز توانمندسازی زنان مورد توجه قرار 

گیریهای کالن کشور و  گیرد، میزان مشارکت زنان در تصمیم می

 به با توجه [.8] های مدیریتی است همچنین حضور آنها در پست

یی که در این حوزه انجام ها ریزی علیرغم برنامه بیان شده، مباحث

های مدیریتی هنوز چشمگیر نیست و  شده است حضور زنان در پست

آید که زنان در مسیر پیشرفت شغلی خود در سطوح  به نظر می

مسائل و مشكالت زیادی روبرو هستند. این موضوع نه تنها  مدیریتی با

وز در کشورهای در حال توسعه، بلكه در کشورهای توسعه یافته نیز هن

اند آنگونه  در حد یک مسأله باقی مانده است و صاحب نظران نتوانسته

بر همین اساس نیز با توجه به  که باید و شاید پاسخی برای آن بیابند؛

شناسایی فرصت ها و مطالب ذکر شده، مسأله اصلی این تحقیق 

 تهدیدها در عرصه حضور بانوان در بخش های مدیریتی بوده است.

 ها تهدید -2

 اقتصاد نوسازی های شاخص از یكی اشتغال، و مشارکت میزان روزه،ام

 اینكه با. است توسعه های شاخص و عوامل از یكی و اقتصادی و ملی

 های فعالیت در زنان مشارکت و اشتغال اقتصادی الزام و ضرورت

 بشری مختلف جوامع توسعه و پیشرفت تاریخ در همواره اقتصادی،

 تعادل مردان و زنان میان کشورها از بسیاری در هنوز اما بوده، مطرح

 نشده ایجاد مختلف فعالیتهای در و زمینه این در قبولی قابل و مطلوب

 موجب شده ایجاد جامعه اقتصادی ساخت در که تغییراتی. است

 شغلی نظام جذب زنان و یابد افزایش شغلی فرصتهای که گردیده

 ایجاد تغییراتی نیز امعهج بر حاکم سنتی کار تغییر در و گردند جامعه

 [.6] کنند

 اهداف سمت به آن یراهبردها یریگ جهت و تیریمد که آنجا از

 از یناش توجه نیا و است توجه مورد یضرور مسائل از سازمان

 آنان یشغل تیموقع و زهیانگ درک و زنان با برخورد در موثر  تیریمد

 حیصح وهیش ازآنجاکه. است یمهم عامل سازمان، اهداف به دنیرس در

 زنان یشغل تیموقع بر گذار ریتأث مسائل از یكی سازمان در تیریمد

 و سازمان یاساس و یاصل منابع از یكی زنان که جهت آن از و است

 نیبنابرا هستند، سازمان اهداف به دنیرس در گذار ریتأث مردان یهمپا

چالش های حضور بانوان  ساختن روشن منظور به یعلم پژوهش انجام

 [. 9] باشد یم یضرور عرصه مدیریتیدر 

ناپذیر زنان در حوادث تاریخ جهان شاهد نقش بسیار عظیم و انكار 

امروزه که مباحث توسعه کشورهای جهان مطرح ت. گوناگون اس

میباشد، نقش زنان در این فرآیند به شدت مورد توجه قرار گرفته است. 

صوص جایگاه های متعدد در خ برگزاری جلسات، سمینارها و کنگره

زنان و نقش آنان در توسعه، حكایت از این موضوع حیاتی دارد. با کمی 

ها نشان از موضوع  توان دریافت که برگزاری این گونه برنامه دقت می

نه چندان خوشایند دیگری نیز دارد و آن این است که تاکنون یا دست 

در های اخیر نقش زنان به عنوان نیمی از جمعیت جهان  کم در سده

حال توسعه نادیده گرفته شده است. این امر نشان از وجود تبعیض ها 

های جنسیتی در زمینه های گوناگون سیاسی، اقتصادی،  و نابرابری

 [.3]اجتماعی و غیره دارد 

در طول دهه های گذشته تغییرات شرایط جمعیت شناختی اجتماعی 

اسر دنیا شده و اقتصادی منجر به افزایش تعداد زنان حقوق بگیر در سر

 تحت عنوان 1337گزارشی در سال در  1المللی کار است. دفتر بین

نشان داد که این روند در اکثر کشورهای « ای شكستن سقف شیشه»

ای مانعی است که زنان با آن  دنیا در حال شتاب است. سقف شیشه

 شوند و از پیشرفت آنان در محیط های کاری جلوگیری می روبرو می

عدم توفیق زنان در دستیابی به سطوح »رت دیگر، پدیده شود. به عبا

 [. 11] گویند می« ای سقف شیشه»را در اصطالح « عالی مدیریت

دو  سال، افزایش 21در بعضی نواحی آمریكای التین و کارائیب طی 

 % 98 ،1371خدام زنان حاصل شده است. در رقمی در نسبت است

 این 2111ن بود که تا سال نیروی کار دنیا زن بودند و پیش بینی ای

                                                 
1 .ILO 
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 %46اروپا و نیروی کار  %41 ،1338 برسد. در سال %41مقدار به 

نیروی کار آمریكا زن بودند. اما بر عكس میزان استخدام زنان در آسیا 

 ،%41 و در سال  %98 ،1371تغییر کمی کرده است. این میزان در 

ر کشورهای بود. سهم مدیریتی زنان نیز افزایش یافته، اما د 1331

مختلف بسیار متفاوت است. در آمریكا سهم زنان از پستهای مدیریتی 

انگلستان نیز رسیده است. در  2111در  %47به  1371در سال  %16از 

رسیده است. بر اساس  2111در سال  %22به  1339در سال  %7/11از 

های  حضور زنان در پست 1339تا  1389بین سال  ILO گزارش

ورهای متفاوتی همچون ترکیه، ژاپن و استرالیا از یک مدیریتی در کش

ها، بنا به  درصد افزایش یافته است. علیرغم این شباهت 29تا 

ویژگیهای منحصر به فرد جوامع و کشورها، زنان تجربیات متفاوتی به 

ای در پنج کشور، درصد مشاغل مدیریتی و  دست آمده اند. مطالعه

)نشان داده  است بررسی قرار دادهدرصد کارکنان را به تفكیک مورد 

  [. 11] شده است

بر طبق تحقیقاتی که درباره زنان مدیر در کشورهایی همچون اندونزی، 

های عمده درباره زنان، در  ژاپن، سنگاپور و آمریكا صورت گرفته، تفاوت

های این کشورها نشان داده شده است. بر اساس این نتایج،  فرهنگ

 مشی )ناشی از سیستم فرهنگی مختلف(، خط تفاوتها در مرزهای ملی

های  های سیاسی و منحصر به فرد بودن جوامع، به طور کلی فرصت

استخدام زنان را )به خصوص در پستهای مدیریتی( محدود کرده است 

[11  .] 

 دهد که ایجاد موقعیت برای جایگیری زنان در رده مطالعات نشان می

قیم با کاهش میزان رشد های باالی سازمانی، به طور غیر مست

جمعیت، کاهش شكاف در آمدی بین قشرهای جامعه، و افزایش 

های آگاهانۀ سیاسی و اجتماعی همبستگی دارد و سبب  مشارکت

سازی شرایط برای  شود. عدم فراهم افزایش توسعه انسانی در کشور می

دار شدن مشاغل مدیریتی، امكان استفاده  زنان مستعد در جهت عهده

های در دسترس را از  یمی از ظرفیت دانش، مهارت و تواناییحدود ن

های مدیریتی موجب  برد؛ در حالی که حضور زنان در پست بین می

شود  ها می بهبود مهارتهای مدیریتی یا بهبود کارکرد مدیریت سازمان

[12  .]  

های جنسیتی در حال تغییر است.  ها راجع به قالب به طور کلی نگرش

از نگرش مدیران  1389و  1369عمل آمده در سال  های به بررسی

ها به شدت  دهد که برداشت دربارة موقعیت زنان در مدیریت نشان می

نشان داد که زنان  1389های مطالعۀ  تغییر پیدا کرده است. یافته

خواستار مشاغل، موقعیت و قدرت هستند، آنان همچنین برای کار 

کنند  زن احساس راحتی می کردن به عنوان یک زیر دست برای رئیس

ولی هنوز زنان تحصیلكردة بسیاری در سازمانها هستند که میتوانند 

دهد که زنان  ها نشان می بررسی .های مهم باشند دار مسؤولیت عهده

برای به دست آوردن مشاغل مدیریتی باید چالشهای بیشتری را نسبت 

 ی زنان بهبه مردان تحمل کنند. این چالشها در واقع موانع ارتقا

 [. 19] شوند مدیریتی تلقی می مقامهای

دهند که زنان برای به دست آوردن  های متعدد نشان می ررسیب

های بیشتری را نسبت به مردان تحمل  مشاغل مدیریتی باید چالش

ها در واقع موانع ارتقای شغلی زنان به پستهای  کنند. این چالش

ها را در سه  ت این چالششوند. در برخی از تحقیقا مدیریتی تلقی می

دسته کلی موانع فردی، موانع سازمانی و موانع فرهنگی و اجتماعی 

 :اند بندی نموده طبقه

موانع فردی: حتی زمانی که زنان به مشاغل مدیریتی ارتقا می یابند، با 

 باشند. مثال موانع متنوع و متعددی برای پیشرفت آتی خود مواجه می

میلی به اعزام به مأموریت و مسافرت  در بی توان باره می هایی در این

همراه مردان و توان مواجهه با تنش و تعارض بین کار و خانواده دانست 

[14 .] 

موانع سازمانی: یكی از موانع سازمانی، وجود تعداد اندک منتور 

ان زن است. ریگر و راهنما( در سطوح باالی سازمانی برای تربیت مدیر)

توصیف می « ملكه زنبور» عبارتوضوع را با این م( 1381) گالیگان

تربیت زنان دیگر کنند؛ یعنی مربی زن محدود است و تمایلی برای 

 [. 19] وجود ندارد

از طرف دیگر مردان مدیر هم تمایل اندکی برای مربیگری زنان دارند. 

یكی دیگر از موانع سازمانی، فرهنگ سازمانی مرد ساالرانه می باشد که 

های کلیشه ای تصمیم گیرندگان  فرهنگ جامعه و نگرشبه تبعیت از 

کند. در نتیجه کلیه سازوکارهای سازمانی و همچنین  عمل می

 د.ز مردان و علیه زنان طراحی می شوها به طرفداری ا هنجارها و ارزش

موانع فرهنگی و اجتماعی: این موانع در واقع به جایگاه زنان در جامعه 

نبود نفوذ زنان در گروه و سازمان را به  برخی نویسندگان .گردد برمی

نقش اجتماعی آنان مرتبط می دانند. این موضوع در تمامی جوامع 

کاهش نفوذ رهبری زنان البته به طور نسبی وجود دارد و همین باعث 

 [. 9] می شود

بندی دیگری تحت عنوان موانع  در برخی از تحقیقات نیز دسته

تواند به  شود که در حقیقت می می خانوادگی به سه طبقه قبلی اضافه

عنوان زیر مجموعه موانع فردی قرار گیرد. موانع خانوادگی نیز در عدم 

های مدیریتی نقش دارند. در اغلب موارد زنان  ارتقای زنان به پست

 شاغل به طور همزمان دارای سه نقش همسری، مادری و شغلی

اند کمتر به کار هستند. زن چنانچه مسؤولیت اول خود را خانواده بد

متعهد خواهد بود، بنابراین گرایش او به کار نیمه وقت، مرخصی و ترک 

شغل و درنتیجه به سمت مشاغلی خواهد بود که قدرت انطباق آن با 

الگوهای رفتاری و زندگی خانوادگی او بیشتر باشد. اگر فرد تعهد زیادی 

شار و تواند بدون احساس ف های خود داشته باشد می به همه نقش

 [. 16]های خود را توسعه بخشد  تنش تمامی نقش

بندی دیگری که در بیشتر تحقیقات به آن توجه شده، سقف  دسته

ای است که به عنوان یک مانع نامرئی محسوب میگردد. به  شیشه

عبارت دیگر، رواج انواع تبعیض های شغلی که به تدریج به یک مانع 

قدرت و مقام ر به مواضع باالتان واقعی اما نامرئی برای پیشرفت زن

اصطالح اولین بار در  .شود ای نامیده می شود، سقف شیشه منتهی می
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همچنین  .به وسیله مجله وال استریت به کار رفته است ،1386سال 

از  1387موریسون و همكارانش از اولین کسانی هستند که در سال 

رای اشاره به ب 1331این اصطالح استفاده کردند. این اصطالح در سال 

تعداد اندک زنان و اقلیت ها در اداره سازمانهای بخش دولتی و 

خصوصی به کار رفت. گاهی نیز برای اشاره به شكاف عمیق دستمزد در 

سطوح باالی توزیع درآمدها به کار رفته است. به این معنا که کارکنان 

 های باالی درآمدی، در مقایسه با هم ردیفان مرد خود زن در گروه

  [. 17د ]کمتری دارندریافتی 

ها در دستیابی به  ای بیان می کند که زنان و اقلیت سقف شیشه

های عالی  خورند. آنها به پست سطوح باالی سلسله مراتب شكست می

آورند. این  شوند، اما بندرت آن را به چنگ می در سازمان نزدیک می

وجود شود که تصور کنند یک سقف شیشه ای  سرخوردگی باعث می

دارد، یعنی موانعی تبعیض آمیز، در راه تالش خود برای دستیابی به 

 [. 11] کنند ها، مشاهده می سطوح عالی مدیریتی در سازمان

با ( 1336بق گزارش وزارت کار آمریكا )کند: ط اظهار می (2111کوپر)

 وجودی که زنان بیش از نیمی از نیروی کار آمریكا را تشكیل می

 911های اجرایی عالی  مگیر، جایگاهی در پستدهند، به طور چش

ای در  مالی ندارند و این نشانه وجود سقف شیشه-شرکت اداری

ای امتناع زنان از  سازمانها است. یكی دیگر از دالیل وجود سقف شیشه

مشارکت در شبكه های غیررسمی مردانه است. در اکثر موارد افراد از 

فراتر از آنچه به وسیله  یپیوندهای اجتماعی خود برای تحرک شغل

موقعیت ساختاری پیشبینی شده، استفاده میكنند. اما زنان شاغل 

کمتر قادر هستند از طریق شبكه روابط اجتماعی گسترده خود تحرک 

 [. 18]شغلی پیدا کنند 

از آنجا که مردان بیشتر عضو شبكه های اقتصادی و سیاسی هستند 

ای در اختیار  بنابراین فرصتهای بیشتری جهت پیشرفت شغلی و حرفه

های زنان بیشتر به امور محلی و خانوادگی  دارند، در حالی که تشكل

 [. 13]محدود می شود 

ع های کاری نیز یكی دیگر از موان گسترش فرهنگ مردانه در محیط

ارتقای زنان است. هافستد معتقد است در این فرهنگ، شاخص مرد 

ساالری و استرس کاری در محیط کار باالست و زنان کمتر مشاغل 

 [. 11]کنند سطوح عالی را اشغال می

( ها و نظامنگرش سقف شیشه ای که شرایط سازمانی )مثل ساختار 

زنان بر  مسؤولیت پیشرفت زنان به سطوح مدیریت را بیش از شخصیت

 توانند ویژگی عهده دارند. زنان به علت حضور در سطوح پایینتر نمی

هایی را که با مدیران موفق مرتبط می باشند، ابراز و معرفی کنند 

[21 .] 

بر اساس آن چه گفته شد، ارتقای زنان به مشاغل مدیریتی به دلیل 

ت شود و این موانع، که مطالعا موانع متعدد، چالشی جدی تلقی می

عموماً به سه دسته کلی  [،21و  14]بسیاری آنها را تأیید کرده است 

شوند. این  موانع فردی، سازمانی، فرهنگی و اجتماعی طبقه بندی می

های صورت گرفته در خارج از  مطالعات با نتایج شماری از پژوهش

و  21، 19] کرده اند، همخوانی دارده که به موانع مشابه اشار کشور

22 .] 

 یشینه پژوهشیپ -9
 ر مورد موانع پیشرفت زنان به جایگاه مدیریتی و جوانب آن پژوهشد

 .های گوناگونی انجام شده است که به برخی از آنها اشاره می شود

 ی نگرش شاغالن سازمان به مطالعه( 1988) یزد خواستی و همكاران

های  های دولتی استان آذربایجان شرقی نسبت به تصدی پست

ط زنان پرداخته اند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که مدیریتی توس

محسوس در  گونۀ به« ای سقف شیشه» تعبیری موانع نامرئی و به

 [. 29] مطالعه وجود داردهای مورد  سازمان

ای به بررسی نگرش کارکنان  در مطالعه( 1987کجباف و همكاران )

ان و موانع آموزش و پرورش شهر اصفهان و همسران آنها به مدیریت زن

های مدیریتی به این نتیجه رسیدند که مردان  ارتقای زنان به جایگاه

نسبت به مدیریت زنان نگرش منفی دارند و عوامل فردی و عوامل 

شخصیتی را از موانع مدیریت آنان می دانند؛ در حالی که زنانی که 

نگرش مثبت داشتند؛ عوامل فرهنگی و اجتماعی را به عنوان موانع 

 [. 24د ]کنن های مدیریتی بیان می به جایگاهی زنان ارتقا

های  در تحقیقی با عنوان بررسی چالش (1986) پور عزت و همكاران

)تحقیقی پیرامون یک سازمان دولتی( به این  مربوط به مدیریت زنان

نتیجه رسیده اند که میان تسلط دیرینه مردان بر ساختار اداری، رواج 

مان، افزایش قدرت مردان درسازمان و فرهنگ مرد ساالری در ساز

 [.24] ایجاد سقف شیشه ای در آن رابطه مستقیم وجود دارد

عامل سقف شیشه ای گزارش می  27با مطالعه  (1989میرغفوری )

دهد که عامل های فرهنگی و اجتماعی در گماشته نشدن زنان به 

 [. 11] پستهای مدیریتی بیشترین تاثیر را دارند

با مطالعه دیدگاه های مدیران ارشد سازمانهای  (1989)بابایی زکلیكی

دولتی نشان میدهد که فرایند گزینش مدیران در این سازمانها نظام 

مند و مروج شایسته ساالری نیست و مدیران ارشد هم نسبت به 

 [. 9] های مدیران زن نگرش مثبت ندارندتوانایی

وان شناسایی موانع در مطالعه ای که با عن (1989فرهنگی و اسفیدانی )

ارتقای شغلی زنان در وزارت خانه های موجود در تهران انجام شد 

نشان داده اند که عمده ترین موانع ارتقای زنان در پستهای مدیریتی 

باورهای موجود در جامعه و سازمانها و دیگری نگرش مدیران سازمانها 

 [. 29] به مهارتهای مدیریتی زنان می باشد

ر پژوهشی درباره عوامل مؤثر بر ارتقای زنان در د (1989) روشن

منصب های اداری سازمانهای دولتی به این نتیجه رسید که زنان 

معموال در سطوح غیراستراتژیک به کار گمارده میشوند و تالش برای 

کسب شایستگیهای تحصیلی و آموزشی برابر با مردان چندان در بهبود 

 [. 26] وضعیت آنان مؤثر به نظر نمی رسد

در پژوهشی درباره موانع زنان به سطوح مدیریتی  (1981فاطمی صدر )

به این نتیجه رسیدند که عوامل فرهنگی مهمترین عامل بازدارنده، 

 [. 27د ]شو محسوب میپیشرفت زنان در سلسله مراتب سازمانی 
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در بررسی خود با عنوان نگرشی بر تحلیل جنسیتی در  (1981) اعزازی

نتیجه رسید که مردان در صفاتی نظیر استقالل، اراده، ایران به این 

خطرپذیری، جسارت و قدرت برتری دارند و زنان در این صفات از 

برخوردار هستند. در مقابل زنان  امتیازی در حدود کمتر از حد متوسط

هایی چون کنش اجتماعی مثل دلسوزی، شكیبایی، مهربانی  در ویژگی

اما در صفات غیرجنسیتی مثل هوش، و خوش برخوردی برتری دارند، 

پشتكار، خالقیت و دقت، زنان و مردان به شكلی برابر از آنها 

برخوردارند. پژوهش مزبور چنین جمع بندی می کند که وجود 

گیرد بلكه ناشی از  نابرابری در شغل و مدرسه از قوانین سرچشمه نمی

 [. 28ت ]نگرش اجتماعی اس

انجام داده معتقد است که سقف شیشه در پژوهشی که ( 2112) 1اوکانر

به مشاغل باالی سازمانی نیست،  ای تنها عامل عدم دست یابی زنان

بلكه الگوی نیازهای عاملی نیز مهم است؛ بدین معنا که نیاز دست یابی 

آورده های مختلف بر به قدرت و خودشكوفایی در زنان و مردان به گونه

  [. 28] می شود

 در مطالعه خود به این نتیجه رسیده (2119) 2نتام کیه ویچ و همكارا

های مدیریتی، به ویژه در مقایسه با  اند که افزایش زنان در جایگاه

  [ .91ت ]هنوز نامتعادل استعداد کل زنان شاغل 

در پژوهشی به این نتیجه رسید که موانع ( 2119) 9کورتیس و کاسار

نع بیرونی تقسیم مدیریت زنان به دو طبقه اصلی موانع درونی و موا

شده است، که درگیر بودن در شغل و عزت نفس مرتبط با شغل، به 

عنوان موانع درونی و نگرش به مدیریت زنان، به عنوان موانع بیرونی در 

نظر گرفته می شود آنها همچنین به این نتیجه رسیدند که زنان و 

هم مردان در میزان درگیر بودن در شغل و عزت نفس مرتبط با شغل با

  .[91] تفاوتی ندارند

                                                 
1 .O’Connor 
2 .Tomkiewicz et al  
3 .Cortis &Cassar 

چرا تعداد کمی از زنان »در پژوهشی تحت عنوان  (2117چو و ساگال )

عواملی را که موجبات « کنند؟ های مدیریت پیشرفت می در سمت

 موفقیت زنان را فراهم آورده است، آموزش، کار سخت و فشرده، مهارت

راد، نشان های درون فردی، مهارتهای بین فردی و ارتباطات با دیگر اف

های شغلی و خطرپذیری عنوان شده است. همچنین  دادن شایستگی

هایی  این پژوهش دریافت زنانی که موفقیت باالیی داشته اند در ویژگی

همچون عملكرد مورد انتظار، توسعۀ یک سبک مشخص رهبری، 

ارزیابی دقیق ازمشكالت، هدف داشتن، تعهد شغلی، توسعۀ پیشرفت 

 [.91] داری از جنسیت زنانه مشترک بوده اندشغلی علی رغم برخور

بر پایه آنچه از نظر پژوهشی و نظری مرور گردید، کلیشه جنسیت، 

تبعیض جنسیت، تضاد بین کار و خانواده، تضاد بین فرهنگ و خانواده، 

عدم حمایت رهبر سازمان، عدم حمایت خانواده، روابط در کار و سقف 

های مدیریتی شناسایی  ن به پستشیشهای به عنوان موانع ارتقای زنا

 ت. لب فرضیه های تحقیق ارائه شده اسو در قا

 راهكارها -4
 ،بخش مدیریتی زنانحضور  راه سر بر موجود موانع حذف یبرا  

 كسانی یدسترس کار، بازار در مرد و زن انیم ضیتبع رفع به توان یم

 حقّ زا زنان یبرخوردار ،یآموزش و یمال منابع به مرد و زن داشتن

 زنان کودکانِ از ینگهدار در گرانید یاحتمال مشارکت ،یقانون تیمالك

 حفظ در دیبا ت،ینها در. نمود اشاره منزل، در کار میتقس و شاغل

 منزل، ریمد و مادر مقام در آنان دوگانه نقش یفایا یبرا زنان سالمت

 کوشش گر،ید یسو از آنان یاجتماع نقش تیتقو نیهمچن و ییسو از

 حضور ضرورت به ،یرانیا انیکارفرما و رانیمد که هنگام آن از. نمود

 را زنان و بردند یپ یخدمات و یدیتول یها بخش در زنان کار یروین

 آمد، در انبوه و گسترده صورت به حضور، نیا که یزمان تا کردند، باور

 [. 91] است خورده رقم آهسته، و کُند یتحواّلت

 و ماهر یرانیمد از یبرخوردار زومل ها سازمان جانبه همه گسترش

 ساخته چندان دو را یتخصص تجربه و دانش یریکارگ به در توانمند

 بر مشاغل ریسا آموزش بر میمستق یرگذاریتأث با رانیمد نیا. است

 در انسان یاساس یها نقش از یكی[. 92] مؤثرند جامعه کل یده جهت

 و یاجتماع ،یاداقتص یها پاداش کسب با که است شغل یامروز جامعه

 بلكه سازد یم مشخص یاجتماع ساخت در را فرد تیموقع تنها نه یروان

 در که روست نیا از. گذارد یم ریتأث او یاجتماع یها تیوضع گرید بر

 - یاجتماع تیوضع شاخص عنوان به شغل از یاجتماع قاتیتحق اکثر

 به پژوهشگران که است لیدل نیهم به. شود یم استفاده یاقتصاد

. ورزند یم مبادرت شغل ارزش سنجش به گوناگون یها ورتص

 مشاغل نیا یبند مقوله مشاغل ارزش یریگ اندازه یبرا وهیش نیتر جیرا

 اسیمق کی حد از شتریب وهیش نیا البته که آنهاست منزلت براساس

 لیتحل در را ییها تیمحدود موضوع نیا و کند ینم تجاوز یاسم

 بوجود است وابسته ریمتغ شغل که یئجا در بخصوص یآمار تر دهیچیپ

 میبتوان اگر ستین مشاغل سنجش تنها مسئله گرید طرف از. آورد یم

 -یاجتماع تیوضع از یبازتاب که میکن یبند رتبه یصورت به را مشاغل
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 در ها یبند رتبه نیا اسیمق باشد، جامعه کی مردم افكار و یاقتصاد

 ساخت شتریب درک یبرا راه و شود یم ریپذ امكان مختلف جوامع

 رفع یبرا ییها کوشش البته. گردد یم هموارتر جامعه کی یاجتماع

 [. 99] است گرفته انجام مشاغل منزلت ای ارزش سنجش صهینق

 با رانیمد یشخص اتیخصوص اگر که است معتقد( 2111) مامفورد

 دارند یبهتر عملكرد آنها احتماال باشد همخوان اشان یشغل انتظارات

و از این رو هم زنان  گذرانند یم تشانیموقع در را یتر یطوالن زمان ای

  [. 94] و هم مردان به صورت عادالنه وارد عرصه مدیریت می شوند

 که است عدالت اصل است، مهم تیریمد بحث در که یگرید نكته 

 به کس هر یعنی عدالت. است یاجتماع تیریمد اصل نیمهمتر

 دیبا قانون یاجرا در و کند دایپ دست دارد استحقاق که یزیهرچ

 به ها استحقاق و ها تیصالح براساس ازاتیامت شود تیرعا مساوات

 تمام و شود اجرا کشور در یفرهنگ حیصح تیریمد اگر .شود داده افراد

 یبرا یلیدل گرید شود تیریمد یساالر ستهیشا یمبنا بر ها برنامه

 [. 9] داشت اهدنخو وجود جامعه و ها سازمان در کردن عمل یا قهیسل

 گیری  بحث و نتیجه -9
شناسایی فرصت ها و تهدیدها در عرصه حضور بانوان در در این تحقیق 

هشت بخش های مدیریتی مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها حاکی از 

کلیشۀ جنسیت، تبعیض جنسیت، تضاد بین کار و خانواده، اصلی متغیر 

بر، عدم حمایت خانواده، تضاد بین فرهنگ و خانواده، عدم حمایت ره

از موانع موجود بر سر راه حضور  ای روابط در کار و وجود سقف شیشه

 بوده است.  زنان در بخش های مدیریتی

به طور کلی بایستی عنوان نمود که امروزه توانمندسازی زنان و 

ها از جمله در فرآیند  مشارکت کامل بر پایه برابری در همه زمینه

 یت جامعه یكی از پیش نیازهای توسعه پایدار میگیری و مدیر تصمیم

باشد که کشور ما سخت بدان نیازمند است. در جوامعی که هنوز تعادل 

های  مطلوب و قابل قبول و مشارکت عادالنه زن و مرد در فعالیت

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فراهم نشده است و فرصت منصفانه بروز 

نگردیده، توسعه پایدار به سختی اتفاق  خالقیت و استعداد انسانها برقرار

میافتد. تداوم و شتاب توسعه هنگامی رخ خواهد داد که زن و مرد 

دوشادوش یكدیگر مسؤولیت توسعه را بر عهده بگیرند. از سوی دیگر 

های باالتر ضمن توانمند نمودن زنان، سبب  ارتقای زنان به پست

و بهبود وضعیت و باالرفتن اعتماد به نفس، کسب یک هویت مستقل 

رشد اجتماعی آنان میگردد که کل جامعه از اثرات آن منتفع خواهند 

شد. عالوه بر این دختران و زنان تحصیل کرده دانشگاهی و پیشی 

گرفتن آنان از مردان جامعه در چند ساله اخیر نمود پیدا کرده است 

 .سازد که اخیراً لزوم بحث مدیریتی زنان را بیش از پیش مطرح می
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