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چکیده
زنان در افزایش بهرهوری و توسعه اجتماعی و اقتصادی کشورها نقشی بنیادی دارند .اما در بازار کار زنان سهم
اندکی در انتخاب شدن برای رتبه های باالی مدیریت سازمانی داشته اند .هدف عمده و اصلی این پژوهش آزمون رابطه
بین عوامل اجتماعی و نگرش به ارتقای مشارکت زنان در سطوح مدیریتی است .برای تدوین چارچوب نظری این
تحقیق از نظریه سقف شیشه ای و نظریه جنسیتی استفاده شده است و بر اساس نظریه های مطرح شده مدل تحقیق
تدوین شده است .این تحقیق به روش پیمایشی و با استفاده از تکنیک پرسشنامه به اجرا در آمده است .جامعه آماری
این پژوهش را همه کارکنان اداری سازمان مرکزی دانشگاه پیامنور تشکیل می دهند که نمونه ای به تعداد  842نفر از آن
ها انتخاب و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده مورد آزمون قرار گرفت .مهم ترین یافته های تحقیق نشان
دهنده تاثیر م نفی باورهای قالبی جنسیتی و باور به نابرابری جنسیتی بر نگرش به ارتقای مشارکت زنان در سطوح
مدیریتی است ،مردان بیشتر از زنان باورهای قالبی جنسیتی و باور به نابرابری جنسیتی پذیرفته اند و کارکنان زن نسبت
به مرد نگرش مثبت تری به ارتقای مشارکت زنان در سطوح مدیریتی دارند.از دیگر نتایج این مطالعه می توان به معنی
داری تفاوت نگرش زنان و مردان به عامل های شخصی ،سازمانی ،فرهنگی اشاره کرد .از نتایج دیگر این مطالعه معنی
دار شدن تفاوت نگرش برحسب رده شغلی بود که کارکنان عملیاتی ،مدیران عملیاتی و میانی نسبت به مدیران ارشد
نگرش

مثبت تری به ارتقای مشارکت زنان در سطوح مدیریتی دارند .در تحلیل چند متغیره ،متغیر باورهای قالبی

جنسیتی بیشترین تاثیر منفی را بر نگرش به ارتقای مشارکت زنان در سطوح مدیریتی داشته است و متغیر باور به
نابرابری جنسیتی کمترین تاثیر را دارد.
واژگان کلیدی :مشارکت زنان ،سطوح مدیریتی ،جامعه پذیری ،باورهای قالبی جنسیتی ،باور به نابرابری جنسیتی،
سقفشیشه ای

تاریخ دریافت مقاله6931/44/61 :
 1عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز ورامین.
 8عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب.
 3کارشناس ارشد علوم اجتماعی (جامعه شناسی).
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مقدمه و بیان مساله
با توجه به اهمیت نقش منابع انسانی در فرآیند توسعه پایدار و اینکه زنان و مردان با هم منابع
انسانی سازمان ها را می سازند ،می توان گفت که زنان در افزایش بهره وری و توسعه اجتماعی و
پیدا کرده و از نظر کمی تعدادشان افزایش پیدا کرده است اما به لحاظ کیفی و ارتقا به سطوح
مدیریتی نابرابری هایی دیده می شود و زنان سهم اندکی در انتخاب شدن برای رتبه های باالی
مدیریت سازمانی داشته اند .بنابراین تالش کرده ایم تا در این پژوهش به نگرش جامعه آماری مورد
مطالعه نسبت به حضور زنان در باالترین سطوح مدیریتی و برخی عوامل اجتماعی مرتبط به آن
بپردازیم .پژوهشگران در این زمینه اتفاق نظر دارند که نگرش ها مادرزادی نیستند و همواره طی
تجربه ،در طول زندگی اجتماعی کسب می شوند .تشکیل نگرش مستلزم برخورد واقعی «عملی»
فرد با موضوع نگرش و یا مواجهه نمادین «تصور ذهنی» با آن است .بم  )1393( 1نگرش ها را همان
دوست داشتن ها و دوست نداشتن ها دانسته است .پتی و کاچیوپو  )1321( 8آن را چکیده همه
ارزیابی ها دانسته اند که از روی آن میتوان رفتار گرایشی یا اجتنابی مردم را نسبت به موضوع در
موقعیت های مختلف پیش بینی کرد .این موقعیتها میتواند از د رون خانه گرفته تا مدرسه،
گردهمایی ها ،خیابان ها و هر جای دیگری باشد که در آن ،پاسخ های رفتاری به دنبال محرک های
محیطی ممکن است برانگیخته شود (حکیم آرا.)33- 34 :1324 ،
نگرش از سالیان گذشته به جوامع امروزی رسیده و جامعهپذیری باعث تفکرات و باورهای قالبی
جنسیتی در مورد زنان و مردان جامعه شده است .جنسیت از راه جامعه پذیری متفاوت بررفتارهای
افراد تاثیر می گذارد .جامعه پذیری در سه نهاد خانواده ،مدرسه ،نهاد اقتصادی « اشتغال» با نابرابری
جنسیتی همراه است .مهم ترین بعد اصالحات برای رفع نابرابریها ،اصالحات بینشی است که هم
بینش فردی و هم بینش اجتماعی را در بر می گیرد .در بعد بینشی به باور ما نقطه آغاز هر نوع
تحول و حرکت اصالحگرایانه خود فرد است (شجاعی.)153: 1323،
هر چه حضور زنان در اجتماع فعال تر و مو ثرتر باشد ،کشور پیشرفته تر و توسعه یافته تر خواهد
بود ولیکن می زان نقش و مشارکت زنان در هر جامعه به ویژه در زمینه های اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی تا حد زیادی وابسته به برخورد و نگرش آن جامعه نسبت به زن

می باشد .در سال

های اخیر زنان به رغم پیشرفت های محسوس در زمینه تحصیالت و مشارکت اجتماعی در به
Bem
Petty and Cacioppo
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اقتصادی کشورها نقشی بنیادی دارند .اگر چه در سال های اخیر زنان بیشتری در بازار کار حضور
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دست آوردن نقش های مد یریتی نسبت به مردان از سهم بسیار کمتری برخوردارند .این تحقیق به
دنبال پاسخ به این پرسش ها است:
 آیا متغیر های « باورهای قالبی جنسیتی»  « ،باور به نابرابری جنسیتی» و عامل های جمعیت شناختیدر سطوح مدیریتی تاثیر دارد؟
 آیا متغیرهای « باورهای قالبی جنسیتی»  « ،باور به نابرابری جنسیتی» و « نگرش به ارتقای مشارکتزنان در سطوح مدیریتی» از نظر زنان و مردان متفاوت است؟
 -آیا نگرش زنان و مردان نسبت به عامل های سقف

شیشه ای متفاوت است ؟

 آ یا نگرش زنان و مردان نسبت به درجه اهمیت و رتبه بندی عامل های سقف شیشه ای متفاوتاست؟
پیشینه تحقیق
مارتل و همکاران  ،)6311( 1در پژوهش خود دریافتند که پنداره های کلیشه ای درباره زنان یکیی
از مهمترین موانع برای ارتقای آنان در سازمان هااست و ویژگی های مدیران مییانی و عیالی موفیق
همانندی بیشتری به ویژگی های پذیرش مسئولیت ترقی زنان دارد(آدینگر.)89- 31: 1324 ،
کاتالیست  ،)6334( 8که موسسه مشاوره ای در زمینه اشتغال زنان است از مدیران ارشد و کارمندان
کارگزینی  1111شرکت برجسته نظر خواهی کرد و دریافت که زنان یک چهارم تا نیمی از
شغلهای مدیریت  88درصد از این شرکتها را در دست دارند اما کمتر از  5درصد از جایگاه های
مدیریتی عالی به آنان تعلق دارد .در نظرسنجی که کاتالیست در سال 1331انجام داد 93 ،درصد
از 511مدیر ارشد اجرایی برگزیده توسط مجله فورچون ،وجود «موانع شناسایی پذیر» در سیر
صعود زنان به سطوح عالی را پذیرفتند .سه مانع بزرگ عبارت اند از :تفکر قالبی ،پیش داوری ها،
بی میلی در پذیرش مسئولیت ترقی زنان (آدینگر.)89- 31: 1324 ،
هافستد  ،)6336( 3تحقیق خود را از نوع پیمایشی یا زمینه ای بر روی بیش از  111هزار کارگر و
کارمند مشغول در  41کشور انجام داد که همگی برای یک شرکت بزرگ بین المللی کار می کردند.
مساله مهم تر این که هافستد به این نتیجه رسید که مدیران و کارکنان از چهار بعد فرهنگ ملی با
Martell, Parker, Chiristopher, Emrich, and Crawford
Catalyst
Hofstede
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یگدیگر تفاوت دارند که عبارت اند از ) 1 :فردگرایی در مقایسه با جمعگرایی )8اختالف در قدرت
 )3اج تناب از پدیده عدم اطمینان  ) 4مرد ساالری در مقایسه با زنساالری(رابینز.) 32: 1392 ،
از دیدگاه هافستد در برخی از جوامع به هر دو گروه مرد و زن اجازه داده می شود تا نقشهای
و نقشی که باید در کارها بر عهده گیرند باید به شدت از یکدیگر تفکیک شوند .هافستد مدعی
است که «توزیع فعالیت به گونه ای که مردان عهده دار مشاغلی می گردند که بتوانند بهتر ابراز وجود
نمایند و به زنان پست هایی داده می شود که جنبه خدماتی دارد و مراقبت و نگهد اری را بر عهده
می گیرند»( .همان.)41:
مادلین هیلمن  ،)2446( 1در تحقیق « چگونه کلیشه های جنسیتی از صعود زنان به نردبان سازمانی
جلوگیری میکند» دو جنبه متفاوت کلیشه های جنسی  -توصیفی و تجویزی  -را مشخص کرده و
اینکه چگونه آنها هریک با تبعیض جنسی در ارزیابی نقش دارند را سنجیده است .نتایج این دو
جنبه کلیشه های جنسیتی «توصیفی و تجویزی» را در تشکیالت سازمانی بررسی و مشاهده شد که
چگونه می توان روند پیشرفت زنان را به صورت بالقوه خنثی کرد و از رسیدن آنها به سطوح باالتر
مشاغل سازمانی نیز جلوگیری نمود.
جنبه توصیفی کلی شه های جنسی ،تبعیض جنسی را افزایش می دهد به دلیل اختالف بین مفهوم
کلیشه ای آنچه زنان به عنوان یک گروه شبیه آن هستند و آنچه شامل مشاغل مدیریتی سطوح باالتر
می باشد به این نتایج منجر

می شود که زنان قادر نخواهند بود چنین مشاغلی را به صورت

خوبی انجام دهند .این نتایج مانع شناخت شایستگی زنان می شود زیرا مسئولیت واگذار شده یا
پایین تر از سطح توانایی و مهارت زنان یا باالتر از توان آنها می باشد.
جنبه تجویزی کلیشه های جنسی ،تبعیض جنسی را از نوع متفاوت ترویج می کند .آنچه زنان به
عنوان یک گروه باید باشند ،جنبه تج ویزی کلیشه های جنسی است .زنانی که شایسته بودن و موفق
شدن در محیط کار مردانه را ثابت می کنند ،این هنجار تجویزی را نقض می کنند و موجب رد این
موضوع می شوند (هیلمن.)191: 8111،
ساکالی و بیدوگان  ،)2442( 8بررسی کردند که چگونه پدرساالری ،تبعیض جنسی و جنسیت بر
نگرش دانشجویان کالج های ترکیه نسبت به مدیران زن تاثیر می گذارد .مطالعه آنها نشان داد که
شرکت کنندگان مرد نگرش مثبت کمتری نسبت به مدیران زن در مقایسه با شرکت کنندگان زن نشان
Madeline E. Heilman
Sakalli and Beydogan
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بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با ...

داده اند .عالوه بر این شرکت کنندگانی که نگرش مطلوب تری نسبت به پدر ساالری و تبعیض
جنسی دارند نیز نگرش مثبت کمتری نسبت به مدیران زن دارند تا آنهایی که نگرش مطلوب کمتری
نسبت به پدر ساالری دارند (گونی.)139: 8111 ،
به عنوان مدیر در چین و ایاالت متحده انجام دادند .این مطالعه به منظور مقایسه نگرشی که کارکنان
مدیریتی و حرفه ای در چین و ایاالت متحده نسبت به زنان در پست های مدیریتی دارند ،صورت
گرفته است .نظرسنجی نشان می دهد که پاسخ دهندگان آمریکایی نگرش مثبت تری نسبت به زنان
مدیر در مقایسه با چینی ها داشته اند که به دلیل تفاوت در میراث فرهنگی ،سنت ها و شرایط زنان
است .تجزیه و تحلیل ها نشان داد که مشارکت زنان در مدیریت مسئله ای مشترک در برابر زنان
سراسر جهان است (الرسون جونز و لین .)95 : 8111 ،
نانسی الکوود  ،)2444( 8مطالعه ای در سال  8114نشان می دهد که شرکت هایی که
را شکسته اند رونق مالی بیشتری دارند( .الکوود.)8114 ،
زولر وراس  ،)2443( 3تحقیقی مقایسه ای در بین متخصصین برزیل و چین انجام داده تا در مورد
نقشی که تفاوت جنسیت در تجارت ایفا می کند اطالعاتی بدهد .افزایش مشارکت زنان در بازار کار
قابل توجه است اگر چه نمی توان چشم پوشی کرد که علی رغم رسیدن آنها به سطوح پایین تر و
میانی پست های مدیریتی آنها به ندرت به پستهای مدیریتی باال رسیده اند(زولر وراس.) 8113 ،
آذرمیدخت مجتبوی دلوئی ( ،)6911در تحقیقی به بررسی تاثیر نگرش مدیران در ارتقای شغلی
زنان به سطوح مدیریت « بخش آموزش عالی  -دانشگاه های مستقر در تهران» پرداخته است .یافته ها
نشان داد که تاثیر نگرش منفی مدیران بر ارتقای شغلی زنان مورد تایید واقع شد.
فیروزه فاطمی صدر ( ،)6914در تحقیقی موانع ارتقای زنان د ر سطوح مدیریتی در سطح
دانشگاه های تهران را با هدف شناسایی موانع فردی و محیطی مورد بررسی قرار داده است .موانع
فردی به طور کلی شامل عوامل شخصیتی ،روابط بین فردی و دانش وآگاهی زنان است و موانع
محیطی شامل عوامل فرهنگی ،اجتماعی ،مذهبی و سوابق تاریخی است .عوامل فرهنگی بیشترین
تاثیر را در عدم ارتقای زنان به سطوح مدیریتی داشته است و عوامل فردی نیز اگرچه بی تاثیر نبوده

Carol Larson Jones and Lianlian Lin
Nancy Lockwood
Zoller Veras
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ولی نقش آنها از عوامل محیطی کمتر بوده است .از جمله عوامل فردی ،عوامل شخصیتی است که
بیشترین تاثیر را در بین عوامل فردی در عدم ارتقای زنان به سطوح مدیریتی دارا بوده است.
شمس السادات زاهدی ( ،)6912در طرح پژوهشی ملی تحت عنوان « ارتقای مشارکت زنان در
شده است به مساله حضور اندک زنان در رده های مدیریتی پرداخته است .پس از طی فرآیند
پژوهش و بر مبنای یافته های به دست آمده پیشنهادهایی چند درباره عوامل فردی شامل « خواست
فردی ،مهارت های فردی ،مسئولیت های فردی ،مسئولیت های خانوادگی» و عوامل سازمانی شامل
« سیاست های منابع انسانی ایجاد ساختارهای آموزشی و پژوهشی خاص زنان ،تاکید بر نظام شایسته
ساالری و  »...و در حوزه قوانین و مقررات و روش ها و رویه ها درباره شرایط احراز مشاغل
مدیریتی و در حوزه عوامل فرهنگی توجه به تغییر در نظام ارزشی و باورها ارائه شده است
(زاهدی.)19 : 1328،
نرگس حدادی ( ،)6912در تحقیقی به بررسی تاثیر نقش جنسیتی در احراز پست مدیریت
دانشگاهی پرداخته است .یافته های پژوهش حاکی از آن است که نگرش جنسیتی به مدیریت در
احراز این پست بسیار موثر است .همچنین از دید پاسخگویان قوانین و مقررات در احراز پست
مدیریتی دانشگاهی نقش موثری دارد .اما بین تجربه و آموزش زنان و دستیابی آنان به پست
مدیریت دانشگاهی رابطه معنا داری وجود نداشت.
حبیب اله میر غفوری ( ،)6911تحقیقی تحت عنوان شناسایی و رتبیه بنیدی عامیل هیای میوثر در
گماشته نشدن زنان به پست های مدیریتی در سازمان های دولتی استان یزد انجیام داد .بیا بررسیی
پیشینه پژوهش عامل های پدید آورنده سقف شیشه ای ش ناسایی می شود .سپس با

بهره گییری

از دیدگاه های کارشناسان و روش دلفی ،این عامل ها در یک نمودار درختی با چهار بعد و بیست و
هفت عامل رسم و با روش های آماری و شیوه های تصمیم گیری چند معیاره رتبیه بنیدی شید.
یافتههای پژوهش نشان داد که در دستگاه های دولتی ایران ،هر چهار گیروه عامیل هیای شخصیی،
سازمانی ،فرهنگی و اجتماعی پدید آورنده سقف شیشه ای است .از گروه های چهار گانه یاد شده،
به ترتیب عامل های فرهنگی ،عامل های اجتماعی ،عامل های سازمانی و عامل های شخصیی بییش
ترین اثر را بر فرآیند ارتقای زنان دارد (میرغفوری.)111 - 113 :1325،
مبانی نظری تحقیق
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سطوح مدیریتی ایران» که بااعتبارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سال  1321انجام
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نظریه های نابرابری جنسیتی در بازار کار :1

نظریه هایی که وجود نابرابری جنسیتی را در جامعه

تبیین می کنند ،به طور عموم در سه سطح با عنوان نظریه نئوکالسیک ،نظریه تجزیه شدن بازار کار و
نظریه جنسیتی طبقه بندی می شوند؛ به گونه ای که می توان گفت نظریه نئوکالسیک را در یک
نگرش فرهنگی دانست.
نظریه های نئوکالسیک  :تئوری نئوکالسیک نابرابری جنسیتی را ناشی از متغیرهای نظیر مسئولیت
های خانوادگی ،ن یروی جسمی ،آموزش عمومی زنان و کمتر بودن سرمایه انسانی آنان نسبت به
مردان و شرایط خاص اجتماعی حاکم بر جامعه و سازمان ،ساعات کار،غیبت از کار و جابه جایی
درکار می دانند .با این که روشن است سطح آموزش و پرورش و مهارت پائین تر می تواند عامل
مهمی در ناتوانی زن ها «یا هر گروه دیگر» در بازار کار باشد ،این فرض ،تقسیم بازار کار بر مبنای
جنسیت را که به سادگی نمی توان آن را با تفاوت های جنسیتی در سرمایه انسانی تبیین کرد نادیده
می گیرد (کار.) 15 - 81: 1324،
نظریه های تجزیه شدن بازار کار  :یکی از معروفترین تئوری های تجزیه ش دن بازار کار ،تئوری
بازارکار

دو گانه  2است .نظریه بازار کار دوگانه به تمایزی میان دو بازار کار قائل است :بازار اولیه

«متشکل از حرفه هایی که امکان آموزش و پیشرفت در آنها وجود دارد» و بازار ثانویه «متشکل از
حرفه های غیر تخصصی کم درآمد و نامطمئن» .کسانی که در بخش ثانویه کار می کنند در دوره
های کسادی به سادگی اخراج می شوند ،دستمزدشان کم است و از شرایط کار نامساعدی
برخوردارند .عموماً زنان در مشاغل ثانویه به کار گرفته می شوند که با محدودیت هایی چون بی
ثباتی در کار ،حقوق مزایای کمتر و امکان پیشرفت کم رو به رو هستند بنابراین عامل عمده در
تداوم نابرابری جنسیتی همین موضوع است .این تئوری چگونگی جداسازی مشاغل بر مبنای
جنسیت را در درون بخش های اولیه و ثانویه روشن نمی کند و بیان نمیکند چرا جنسیت در چنین
ابعادی عامل تقسیم بندی بازار شده است.
نظریه های جنسیتی :فرض اص لی در نظریه جنسیتی این است که موقعیت زنان در بازار کار و خانه
و خانواده با یکدیگر مرتبط و جزئی از نظام کلی اجتماعی است که در آن زنان تابع مردان هستند.
یک موضوع کلیدی در تئوری جنسیت در تبیین نابرابری جنسیتی اختصاص کار خانگی « به ویژه
مراقبت کودک» بر عهده زن ها است .نقش عمده تئوری های جنسیت نشان دادن این مطلب است
Gender inequality in the labor market theories
Dual labour market theory
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دیدگاه اقتصادی ،نظریه تجزیه شدن بازارکار را در دیدگاه اجتماعی و نظریه جنسیتی را متاثر از یک
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که درآن زن ها تابع هستند .با این که تجزیه و تحلیل آنها غالبا بحث بر انگیز و فاقد دقت ریاضی
تئوری های «نئوکالسیکی» و «تجزیه بازار کار» است ولی از آنجا که ما را مجبور به تفکر در مورد
ریشه های اجتماعی

عمیق تر تجزیه بازار کار بر حسب جنسیت می کند با ارزش است

سقف شیشه ای  :1پدیده « عدم توفیق زنان در دستیابی به سطوح عالی مدیریت» را در اصطالح
«سقف شیشهای» میگویند« .سقفشیشه ای» نگرش ها و تعصبات منفی است که مانع از صعود
زنان و گروه های اقلیت ورای یک سطح خاص در سلسله مراتب سازمانی می شود.
این اصطالح که از دهه  1391در آمریکا شکل گرفت ،به مفهوم سطحی است که پس ازآن ،مدیران
زن و سایر

اقلیت های جامعه امکان ارتقا پیدا نمی کنند .در سال  1321مجله وال استریت

اصطالح جدید «سقف شیشه ای» را ساخت تا تصویری از موانع مختلفی که زنان و گروه های
اقلیت در تالش برای بهبود وضعیت شغلی خود با آنها روبرو هستند ،ارایه دهد (آدینگر- 3: 1324،
.)9

حرکت مردان
حرکت زنان

مدیریت
عالی

مدیریت میانی

کارکنان عملیاتی

نمودار  - 6سقف شیشه ای در سازمان ها

Glass ceiling
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(همان.)83- 82:

بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با ...

بر پایه پژوهش ها ،زنان پس از ورود به سازمان ها هم گام با مردان شروع به رشد بالندگی میکنند
و سطوح گوناگون سازمان را پشت سر می گذارند؛ اما هر چه زنان به سطوح باالتر سازمانی
یابی به مشاغل سطح باالی سازمان باز می دارد .این عامل های نادیدنی را سقف شیشه ای مینامند.
زنان شایسته و توانمند با نگاه کردن به سطوح باالی سازمان از میان این سقف شیشه ای جایگاه
هایی را می بینند که شایستگی رسیدن به آنها را دارند ولی به خاطر سدهای نادیدنی ،توانایی
شکستن این سقف شیشه ای را ندارند .در نمودار  1سقف شیشه ای در یک هرم سازمانی نشان داده
شده است و تفاوت حرکت زنان و مردان را به سطوح باالی سازمان نشان می دهد
(میرغفوری.)115:1325،
کوتر 1و همکاران در  ، 8111بر اساس کمیسیون سقف شیشه ای فدرال ،چهار ضابطه برای شناسایی
نابرابری سقف شیشه ای ارائه داده اند که عبارتند از:
الف  -سقف شیشه ای نوعی نابرابری است که به وسیله سایر ویژگی های مرتبط با شغل توضیح
داده نش ده است .یعنی سقف شیشه ای بوسیله تفاوت های باقیمانده مرتبط با جنس و نژاد ،صرفنظر
از قابلیت ها و موفقیت های برابر پس از کنترل کردن تحصیالت ،تجربه ،تواناییها ،انگیزش و سایر
ویژگی های مرتبط با شغل اندازه گیری می شود.
ب  -سقف شیشه ای نوعی نابرابری است که در سطوح باالتر درآمدی (رده های باالی سلسله
مراتب سازمانی) بیشتر از سطوح پایین درآمدی بروز می کند.
ج  -سقف شیشه ای نوعی نابرابری در شانس پیشرفت به سطوح باالتر است ،یعنی صرفاً بیانگر
نسبتی از جنسیت یا اقلیت نیست که در حال حاضر در سطوح باال قرار دارند.
د  -سقف شیشه ای نوعی نابرابری است که در طول یک کار راهه (مسیر پیشرفت شغلی) به وجود
می آید (سید جوادین و دیگران.)158- 154:1321،
کلیشه های جنسیتی :والتر لیپمن  2نخستین کسی است که اصطالح تفکر قالبی را به معنای تصویر
ثابت و محدود در ذهن به کار برده است .بر این مبنا تفکر قالبی شامل باورها ،اندیشه ها و قالب
های ساخته و پرداخته ذهنی است که به ادراکات شخص از محیط پیرامون خود رنگ و هیات
خاصی می بخشند و به صورت میراث اجتماعی از نسلی به نسل دیگر منتقل می شوند.
Cotter, et. al
Walter Lippman
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می رسند ،سرعت رشد و ارتقای آنها کاهش می یابد تا جایی که عامل هایی نادیدنی آنها را از دست
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کلیشه های جنسیتی  ،1تصویر ذهن ی یکنواخت و قالب بندی شده ای از رفتارهای خاص مربوط به
زنان و مردان را بدون آنکه مورد بررسی و آزمون قرار گرفته باشند ،ارائه می دهند .این کلیشه ها از
طریق سیستم غالب در فرهنگ ،استعاره ها ،کنایه ها ،داستان های اساطیری و نظایر آن ،به افراد
اجتماعی مبتنی بر کلیشه های جنسیتی خود رفتار می کنند و شیوه بیان احساسات ،حاالت روانی و
حتی عالیق خود را در این چارچوب قرار می دهند (طالقانی و دیگران.) 38- 33 : 1322،
کلیشه های جنسیتی از طریق روند جامعه پذیری که هر نوزادی از زمان تولد در معرض آن قرار
می گیرد از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود .کلیشه های جنسیتی متاثر از هنجارها ،ارزش ها،
باورها و نگرش های اجتماعی است که ویژگیهای زنان و مردان را در جامعه مشخص می کند.
شرایط اجتماعی دوران گذشته – جوامع پیشصنعتی – درایجاد کلیشه های جنسیتی دخیل بودند،
زیرا شرایط آن دوران کامالً با آنچه امروزه وجود دارد متفاوت بود و تفاوتها باعث ایجاد نوعی
نگرش نسبت به زن و مرد در جامعه شده بود (جزنی .)45- 43 : 1321 ،
از نظر آندره میشل  ،8کلیشه های جنسیتی را در چهار دس ته کلی می توان جای داد:
 - 1نقش های مختلف دردرون خانواده :مادر نقش خدمت رسان خانوادگی و وابسته به
همسر را بر عهده دارد و پدر نقش نان آور و تکیه گاه را.
 - 8خصوصیات شخصیتی :پسران و مردان خالق ،تصمیم گیر و فعال هستند؛ اما دختران
وابسته و منفعل.
 - 3نقش های اجتماعی و سیا سی :زنان اگر هم در سطوح اجتماعی فعال باشند ،در
سطوح کوچک و محلی فعال اند ،اما مردان دارای مسئولیت و یا رهبر سیاسی هستند.
 - 4نقش حرفه ای :مشاغل به دو بخش زنانه و مردانه تقسیم شده اند ،زنان منشی اند یا
پرستارند و مردان کارفرما یا پزشک (میشل.)45- 41 :1391،
چارچوب نظری تحقیق
چارچوب نظری این پژوهش از تلفیق نظریه های سقف شیشه ای و تئوری جنسیتی استخراج شده
است.

Stereotype
Andree Michel
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جامعه القا می شود و معموالً زنان و مردان ،برای اجتناب از طرد جامعه در چارچوب هنجارهای
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در این دو تئوری به کلیشه های جنسیتی و نابرابری جنسیتی نسبت به زنان و مدیریت زنان اشاره
شده است .پاره ای از مولفان (کاچیو و پتی ) 1321،نگرش ها را چکیده باورهای ما دانسته اند .با
توجه به اینکه هنوز در فرهنگ جامعه ما اعتقادات و باورهای قالبی جنسیتی نسبت به زنان و اشتغال
است ،بد و منفی دانسته اند .این صفات به خودی خود بار مثبت یا منفی ندارند ،بلکه نگرش جامعه
آنها را دارای بار ارزشی میکند .از جمله اینکه مردان برتر و غالب اند .بنابراین می توان گفت احتماالً
باورهای قالبی جنسیتی بر نگرش به ارتقای مشارکت زنان در سطوح مدیریتی تاثیر گذار است.
نابرابری جنسیتی به معنی نابرابری زن و مرد در داشتن امکانات موجود است .باور به نابرابری
جنسیتی تاکید بر تبعیض جنسی علیه نقش زنان در بخشهای گوناگون خانواده ،آموزش ،اشتغال
و...است .این باور مردان را در مرتبه باالتر و زنان را در مرتبه فرودست قرار می دهد.از جمله اینکه
تحصیالت دانشگاهی برای یک پسر مهم تر است تا برای یک دختر .بنابراین می توان گفت احتماالً
باور به نابرابری جنسیتی بر نگرش به ارتقای مشارکت زنان در سطوح مدیریتی تاثیر گذار است.
در این پژوهش تفاوت نگرش زنان و مردان به باورهای قالبی جنسیتی ،باور به نابرابری جنسیتی و
مدیریت زنان نیز بررسی خواهد شد.
چهار دسته عامل های شخصی ،سازمانی ،فرهنگی و اجتماعی پدید آورنده سقف شیشه ای است و
مانعی در برابر پیشرفت حرفه ای زنان است.
 عامل های شخصی عواملی هستند که ویژه خود شخص است و به میزان تجربه و آگاهی زنان،عوامل روانشناختی زنان و میزان تمایل زنان به مدیریت اطالق می شود.
 عامل های سازمانی به عوامل درون سازمان مرتبط با شیوه مدیریت و ساختار و کارکنان اطالقمی شود.
 عامل های فرهنگی عواملی هستند که ناشی از فرهنگ حاکم بر جامعه و سازمان می باشند. عامل های اجتماعی عواملی هستند که ناشی از اجتماعی است که فرد در آن زندگی می کند.با تکیه بر تئوری های تحقیق تفاوت نگرش زنان و مردان به عامل های سقف شیشه ای بررسی
خواهد شد .همچنین ترتیب اهمیت و رتبه بندی هر یک از عاملهای سقف شیشه ای از نگرش
پاسخگویان مشخص می شود.
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آنها وجود دارد ،یعنی هر آنچه را که مربوط به مردان بوده خوب و مثبت و آنچه مربوط به زنان

سال دوم ،شماره  ،4بهار و تابستان 1331

دو فصلنامه مشارکت و توسعه اجتماعی

فرضیه های تحقیق
 .1به نظر می رسد بین باورهای قال بی جنسیتی و نگرش نسبت به ارتقای مشارکت
زنان در سطوح مدیریتی رابطه وجود دارد.
زنان در سطوح مدیریتی رابطه وجود دارد.
 .3به نظر می رسد نگرش زنان و مردان نسبت به درجه اهمیت و رتبه بندی عامل
های سقف شیشه ای «شخصی  ،سازمانی ،فرهنگی ،اجتماعی» متفاوت است.
 .4به نظر می رسد باورهای قالبی جنسیتی در بین زنان و مردان متفاوت است.
 .5به نظر می رسد باور به نابرابری جنسیتی در بین زنان و مردان متفاوت است.
 .1به نظر می رسد نگرش به ارتقای مشارکت زنان در سطوح مدیریتی در بین زنان و
مردان متفاوت است.
 .9به نظر می رسد بین عامل های جمعیت شناختی « جنسیت ،میزان تحصیالت ،سن،
سابقه کار ،رده شغلی» و نگرش به ارتقای مشارکت زنان در سطوح مدیریتی
تفاوت معنی داری وجود دارد.
روش انجام تحقیق
این تحقیق به روش پیمایشی و با استفاده از تکنیک پرسشنامه به اجرا در آمده است .جامعه آماری
این پژوهش را کارکنان اداری سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور تشکیل می دهند که نمونه ای به
تعداد  842نفر از آنها انتخاب و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده مورد آزمون قرار
گرفت.
جهت تجزیه و تحلیل اطالعات ابتدا داد ه های پژوهش از پرسشنامه استخراج و سپس با استفاده از
کامپیوتر و از طریق نرم افزار آماری  spssدر دو بخش روش های توصیفی و استنباطی مورد تجزیه
و تحلیل قرار گرفت .برای بررسی پایایی پرسشنامه تحقیق حاضر از روش آلفای کرونباخ استفاده
شده است .چنانچه مقدار ضریب آلفای کرونباخ بیشتر از  1/9باشد می توان گفت دارای پایایی
باالیی است  .برای انجام این کار ابتدا در مرحله پیش آزمون تعداد  31پرسشنامه بین کارکنان اداری
توزیع و جمع آوری شد که نتایج آن در جدول زیر نشان داده شده است.
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 .8به نظر می رسد بین باور به نابرابری جنسیتی و نگرش نسبت به ارتقای مشارکت

بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با ...

جدول .6مقادیر آلفای کرونباخ متغیرهای اساسی تحقیق

متغیر
نگرش به ارتقای مشارکت زنان در سطوح مدیریتی

15

1/31

باورهای قالبی جنسیتی

81

1/23

باور به نابرابری جنسیتی

4

1/93

عامل های شخصی

11

1/23

عامل های سازمانی

5

1/23

عامل های فرهنگی

9

1/33

عامل های اجتماعی

4

1/98

تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق
در این پژوهش متغیر های مستقل در مقوله های باورهای قالبی جنسیتی ،باور به نابرابری جنسیتی،
عامل های سقف شیشه ای ،عامل های جمعیت شناختی « جنسیت ،میزان تحصیالت ،سن ،سابقه
کار ،رده شغلی» مطرح می شود .هر کدام از این مقولهها بر روی م تغیر وابسته نگرش به ارتقای
مشارکت زنان در سطوح مدیریتی تاثیر میگذارد.
برای سنجش متغیر های " نگرش به ارتقای مشارکت زنان در سطوح مدیریتی"  " ،باورهای قالبی
جنسیتی"  " ،باور به نابرابری جنسیتی" " ،عامل های سقف شیشه ای" از تعدادی گویه در قالب
طیف لیکرت پنج گزینه ای از کامالً موافقم تا کامالً مخالفم استفاده شده که در سطح مقیاس
فاصله ای مورد سنجش قرار گرفته اند .در انتها نمره مربوط به این متغیرها از جمع نمره پاسخگویان
به گویه های مربوط به هر مفهوم بدست آمد.
یافته های تحقیق
نتایج بخش توصیفی نشان داد که  %43درصد از افراد مورد مطالعه مرد و  %59درصد زن بوده اند .در
ادامه مشخص شد که  13درصد از پاسخگویان دارای مدرک دیپلم 14 ،درصد فوق دیپلم41 ،
درصد لیسانس 81 ،درصد فوق لیسانس به باال بوده اند .همچنین  12درصد از پاسخگویان در
گروه سنی 85 - 31سال 81 ،درصد در گروه سنی  31- 35سال 85 ،درصد در گروه سنی35 - 41
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تعداد گویه

آلفای کرونباخ

سال دوم ،شماره  ،4بهار و تابستان 1331

دو فصلنامه مشارکت و توسعه اجتماعی

سال 85 ،درصد در گروه سنی  41 - 45سال و  18درصد در گروه سنی  45سال و باالتر قرار
گرفته اند.از نظر سابقه کار  31درصد از پاسخگویان سابقه خدمت  15سال به باال داشته و  83درصد
بین  11تا  15سال 81 ،درصد بین  5تا  11سال و  14درصد نیز کمتر از  5سال از سابقه خدمت آنها
پست سازمانی کمک کارشناس 59 ،درصد کارشناس 3 ،درصد کارشناس مسئول 11 ،درصد رئیس
اداره 8 ،درصد معاون و  1درصد مدیر کل مشغول به کار بوده اند.
اهم نتایج تحلیلی تحقیق مشتمل بر نتایج زیر است:
فرضیه : 1بین باورهای قالبی جنسیتی و نگرش به ارتقای مشارکت زنان رابطه وجود دارد.
جدول . 2ضریب رگرسیونی نگرش به ارتقای مشارکت زنان و باورهای قالبی جنسیتی

متغیر مستقل

B

خطای

Beta

t

سطح معنی

باورهای قالبی جنسیتی

- 1/558

مقدار ثابت)(Constant

21/811

1/133
استاندارد
8/545

- 1/194

- 14/838

------

31/531

داری1
/111
1/111

Sig= 1/111

F= 211/272

R2 = 1/111

R=1/171

(باورهای قالبی جنسیتی) =21/811- 1/558نگرش به ارتقای مشارکت زنان در سطوح مدیریتی
جدول شماره ( ،) 8ضریب رگرسیونی باورهای قالبی جنسیتی و نگرش به ارتقای مشارکت زنان در
سطوح مدیریتی را نشان می دهد .ضریب همبستگی بین این دو متغیر  R =1/194و دارای سطح
معنی داری بسیار باال ( )P=1/111است و رقم  Betaبیا ن کننده وجود رابطه معکوس میان این دو
متغیر است .یعنی هر چه باورهای قالبی جنسیتی بیشتر شود ،نگرش به ارتقای مشارکت زنان در
سطوح مدیریتی نیز منفی تر می شود .با توجه به مقدار ضریب تعیین  R2 = 1/454حدود 45
درصد از تغییرات نگرش به ارتقای مشارکت زنان بوسیله باورهای قالبی جنسیتی قابل تبیین است.
معادله رگرسیونی فوق حاکی از آن است در صورت کنترل متغیر باورهای قالبی جنسیتی ،نمره
نگرش پاسخگویان به ارتقای مشارکت زنان  21/811است .همچنین به ازای یک واحد افزایش در
باورهای قالبی جنسیتی  1/558واحد در نگرش پاسخگویان به ارتقای مشارکت زنان در سطوح
مدیریتی کاهش به وجود می آید.
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میگذرد .یافته ها در خصوص پست سازمانی موید این مطلب است که  81درصد از پاسخگویان با

بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با ...

فرضیه : 8بین باور به نابرابری جنسیتی و نگرش به ارتقای مشارکت زنان رابطه وجود دارد.
جدول  . 9ضریب رگرسیونی نگرش به ارتقای مشارکت زنان و باور به نابرابری جنسیتی

استاندارد
1/142
باور به نابرابری جنسیتی - 1/133
1/284
مقدار ثابت)13/313 (Constant
F=122/912
Sig= 1/111

t

- 11/123 - 1/599
3511
/141 -----R2 = 1/222

داری
1/111
1/111
R= 1/177

(باور به نابرابری جنسیتی) = 13/313 - 1/133نگرش به ارتقای مشارکت زنان در سطوح مدیریتی
جدول شماره ( ،) 3ضریب رگرسیونی باور به نابرابری جنسیتی و نگرش به ارتقای مشارکت زنان در
سطوح مدیریتی را نشان می دهد .ضریب همبستگی بین این دو متغیر  1/599و دارای سطح
معنی داری بسیار باال ( )P=1/111است و رقم  Betaبیانکننده وجود رابطه معکوس میان این دو
متغیر است .یعنی هر چه باور به نابرابری جنسیتی بیشتر شود ،نگرش به ارتقای مشارکت زنان در
سطوح مدیریتی نیز منفی تر می شود .با توجه به مقدار ضریب تعیین  R2 = 1/333حدود 33
درصد از تغییرات نگرش به ارتقای مشارکت زنان بوسیله باور به نابرابری جنسیتی قابل تبیین است.
معادله رگرسیونی فوق حاکی از آن است که در صورت کنترل متغیر باور به نابرابری جنسیتی ،نمره
نگرش پاسخگویان به ارتقای مشارکت زنان  13/313است .همچنین به ازای یک واحد افزایش در
باور به نابرابری جنسیتی 1/133 ،واحد در نگرش پاسخگویان به ارتقای مشارکت زنان در سطوح
مدیریتی کاهش به وجود می آید.
فرضیه : 3نگرش زنان و مردان نسبت به درجه اهمیت و رتبه بندی عامل های سقف شیشه ای
(شخصی ،سازمانی ،فرهنگی ،اجتماعی) متفاوت است.
جدول  . 4آزمون تفاوت م یانگین درجه اهمیت عامل های سقف شیشه ای بر حسب نگرش مردان و زنان

عامل ها

جنس

تعداد

میانگین

انحراف معیار

t

df

سطح معنی داری

شخصی

مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن

112
141
112
141
112
141
112
141

3/39
8/24
8/35
3/81
3/11
3/98
3/41
3/53

1/19
1/12
1/23
1/21
1/21
1/28
1/28
1/99

- 1/14

841

1/111

8/23

841

1/114

5/33

841

1/11

1/24

841

1/119

سازمانی
فرهنگی
اجتماعی
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متغیر مستقل

B

خطای

Beta

سطح معنی

سال دوم ،شماره  ،4بهار و تابستان 1331

دو فصلنامه مشارکت و توسعه اجتماعی

جدول شماره ( ،) 4تفاوت میانگین درجه اهمیت عامل های چهارگانه سقف شیشه ای بر حسب
نگرش زنان و مردان را نشان می دهد .میانگین نمرات هر عامل با توجه به مجموع نمرات گویه های
مرتبط تقسیم بر تعداد گویه ها محاسبه شده است و دامنه مقیاس ها بین  1- 5است .یافتههای این
تفاوت مشاهده شده در میانگین نمرات تاثیر سه دسته از عامل های شخصی ،سازمانی و فرهنگی بر
حسب نگرش مردان و زنان معنی دار است.
بنابراین زنان بیشتر از مردان عامل های فرهنگی؛ مردان بیشتر از زنان عاملهای شخصی و زنان
بیشتر از مردان عامل های سازمانی را در عدم ارتقای زنان در سطوح مدیریتی موثر می دانند.
جدول  .1درجه اهمیت و رتبه بندی عامل های چهارگانه سقف شیشه ای

رتبه ها
6
2
9
4

ترتیب اهمیت عوامل
نگرش مردان
نگرش زنان
3/41
اجتماعی
3/98
فرهنگی
3/39
شخصی
3/53
اجتماعی
3/11
فرهنگی
3/81
سازمانی
8/35
سازمانی
8/24
شخصی

جدول شماره ( ،) 5درجه اهمیت و رتبه بندی عامل های چهارگانه سقف شیشه ای بر حسب نگرش
زنان و مردان را در مقایسه با یکدیگر نشان می دهد .زنان به ترتیب عامل های فرهنگی ،اجتماعی،
سازمانی و شخصی و مردان به ترتیب عامل های اجتماعی ،شخصی ،فرهنگی و سازمانی را در عدم
ارتقاء زنان در سطوح مدیریتی موثر

می دانند.

نگرش زنان و مردان نسبت به عامل های چهارگانه سقف شیشه ای :زنان به ترتیب عاملهای
فرهنگی ،اجتماعی ،سازمانی و شخصی و مردان به ترتیب عامل های اجتماعی ،شخصی ،فرهنگی و
سازمانی را در عدم ارتقاء زنان در سطوح مدیریتی موثر می دانند.
فرضیه :4باور های قالبی جنسیتی در بین مردان وزنان متفاوت است.
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آزمون نشان می دهد که با احتمال  35درصد اطمینان می توان گفت به جزء عامل های اجتماعی

بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با ...

جدول  . 1آزمون تفاوت میانگین متغیرهای اصلی بر حسب جنسیت

انحراف

باورهای قالبی جنسیتی

مرد
زن
مرد

101
140
101

11 /21
11 /11
11 /11

1 /19
10 /19
1 /01

زن

140

10 /1

1 /21

مرد
زن

101
140

11 /11
41 /02

1 /01
1 /91

باور به نابرابری جنسیتی
نگرش به ارتقای
مشارکت زنان

t

df

249

- 11 /11

0 /000

249

- 9/111

0 /000

249

1 /11

0 /000

جدول شماره ( ،) 1تفاوت میانگین نمرات باورهای قالبی جنسیتی بر حسب جنسیت را نشان
می دهد .مقدار  tبرابر با  - 11/51و سطح معنی داری ( ) P =1/111است .بنابراین تفاوت مشاهده
شده در میانگین نمرات باورهای قالبی جنسیتی در بین پاسخگویان زن و مرد از لحاظ آماری معنادار
است .به عبارت دیگر ،با احتمال  35درصد اطمینان می توان گفت مردان بیشتر از زنان باورهای
قالبی جنس یتی داشته اند.
فرضیه : 5باور به نابرابری جنسیتی در بین مردان وزنان متفاوت است.
همان طور که در جدول شماره ( )1مالحظه می شود ،نتایج آزمون بررسی تفاوت میانگین نمرات
باور به نابرابری جنسیتی بر حسب جنسیت بازگوی آن است که تفاوت مشاهده شده در میانگین
نمرات باور به نابرابری جنسیتی در بین پاسخگویان زن و مرد از لحاظ آماری معنادار است .به
عبارت دیگر مردان بیشتر از زنان به نابرابری جنسیتی باور دارند.
فرضیه : 1نگرش به ارتقای مشارکت زنان در سطوح مدیریتی در بین زنان و مردان متفاوت است.
همان طور که در جدول شماره ( )1مال حظه می شود ،نتایج آزمون بررسی تفاوت میانگین نمرات
نگرش به ارتقای مشارکت زنان در سطوح مدیریتی بر حسب جنسیت در بین کارکنان اداری زن و
مرد بازگوی آن است که تفاوت مشاهده شده در میانگین نمرات نگرش به ارتقای مشارکت زنان در
سطوح مدیریت در بین پاسخگویان زن و مرد ا ز لحاظ آماری معنادار است .به عبارت دیگر کارکنان
زن نسبت به کارکنان مرد نگرش مثبت تری به ارتقای مشارکت زنان در سطوح مدیریت دارند.
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عنوان متغیر

جنس

تعداد

میانگین

معیار

سطح معنی

سال دوم ،شماره  ،4بهار و تابستان 1331
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فرضیه : 9بین عامل های جمعیت شناختی «میزان تحصیالت ،سن ،سابقه کار ،ردهشغلی» و نگرش به
ارتقای مشارکت زنان در سطوح مدیریتی تفاوت معنی داری وجود دارد.
جدول  . 1آزمون تفاوت میانگین بین عامل های جمعیت شناختی و نگرش به ارتقای مشارکت زنان

میزان تحصیالت
سن
سابقه کار
رده شغلی

دیپلم

49

41 /12

1 /11

فوق دیپلم به باال

202

44 /91

1 /11

 31- 85سال

41

49/04

1 /19

 31به باال

201

44 /12

10 /01

کمتر از  5سال

11

49/22

1 /12

بیشتر از  5سال

211

44 /11

1 /11

عملیاتی ،میانی

240

44 /11

1 /91

ارشد

1

19/1

1 /11

841

1/532

داری
1/414

841

1/441

1/831

841

1/338

1/85

841

5/118

جدول شماره ( ،) 9نتایج آزمون تفاوت میانگین بین عامل های جمعیت شناختی « میزان تحصیالت،
سن ،سابقه کار» و نگرش به ارتقای مشارکت زنان نشان می دهد که نتایج کلی از لحاظ آماری
معنادار نیست و در خصوص متغیر رده شغلی نتایج نشان داد که شاغالن اداری رده عملیاتی و میانی
نسبت به مدیران ارشد نگرش مثبت تری به ارتقای مشارکت زنان دارند .شایان ذکر است در این
پژوهش پست سازمانی کمک کارشناس ،کارشناس در رده شغلی عملیاتی و پست سازمانی
کارشناس مسئول ،رئیس اداره در رده شغلی میانی و پست سازمانی معاون و مدیرکل نیز در رده
شغلی ارشد قرار می گیرند.
تحلیل رگرسیونی نگرش به ارتقای مشارکت زنان :برای انجام تحلیل رگرسیونی نگرش به ارتقای
مشارکت زنا ن در سطوح مدیریتی متغیرهای مستقل « رده شغلی ،جنسیت ،باورهای قالبی جنسیتی،
باور به نابرابری جنسیتی» به روش گام به گام به مدل رگرسیونی وارد شدند و در نهایت پس از 8
مرحله گام  8متغیر « باورهای قالبی جنسیتی ،باور به نابرابری جنسیتی» در مدل رگرسیونی باقی
ماندند .همانطور که در جدول  9مشخص شده است ،متغیر باورهای قالبی جنسیتی بیشترین تاثیر
122

1/112

Downloaded from jpsd.hormozgan.ac.ir at 1:31 +0430 on Wednesday June 19th 2019

عنوان متغیر

مشخصات فردی

تعداد

میانگین

انحراف معیار

t

df

سطح معنی
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منفی را بر نگرش به ارتقای مشارکت زنان داشته است( ) Beta= - 1/511و باور به نابرابری
جنسیتی با ( ) Beta= - 1/891کمترین تاثیر را دارد .مقدار ضریب همبستگی رگرسیون چند متغیره
برابر با ( ) R=1/912و نشانگر همبستگی زیاد بین مجموعه متغیرهای مستقل با وابسته است .در کل
و باور به نابرابری جنسیتی تبیین میشود.
جدول  . 1رگرسیون چند متغیره برای شناسایی عوامل موثر بر نگرش به ارتقای مشارکت زنان

عنوان متغیر

B

Beta

T

Sig

باورهای قالبی جنسیتی

- 1/413

- 1/511

- 3/118

1/111

باور به نابرابری جنسیتی

- 1/913

- 1/891

- 4/211

1/111

عدد ثابت ()constant

21/942

-

33/121

1/111

Sig =1/111

R2 = 1/511

R=0/708

(باور به نابرابری جنسیتی) ( - 1/913باورهیای قیالبی جنسییتی)  = 21/942 - 1/413نگیرش بیه
ارتقای مشارکت زنان
با توجه به معادله رگرسیونی فوق ،می توان گفت در صورت کنترل متغیر باورهای قالبی جنسیتی و
نابرابری جنسیتی نمره نگرش پاسخگویان به ارتقای مشارکت زنان  21/942است .به ازای یک
واحد افزایش در باورهای قالبی جنسیتی  1/413واحد در نگرش پاسخگویان به ارتقای مشارکت
زنان کاهش به وجود می آید .همچنین به ازای یک واحد افزایش در باور به نابرابری جنسیتی
 1/913واحد در نگرش پاسخگویان به ارتقای مشارکت کاهش به وجود می آید.
نتیجه گیری
هدف این پژوهش آزمون مدل تحقیق و فرضیات استخراج شده از آن بود .نتایج این تحقیق را می
توان مطابق نظریه سقف شیشه ای و نظریه جنسیتی دانست .در تئوری جنسیتی به باورهای قالبی
جنسیتی و نابرابری جنسیتی نسبت به زنان و مدیریت زنان اشاره شده است .در این نظریه آنچه
بیش از شایستگی و توانمندی مورد نگرش قرار می گیرد جنسیت است .جنسیت از راه جامعه
پذیری متفاوت بررفتارهای افراد تاثیر می گذارد .نظریه «سقفشیشه ای» نگرش ها و تعصبات منفی
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است که مانع از آن میشود که زنان و گروه های اقلیت ورای یک سطح خاص در سلسله مراتب
سازمانی بروند.
همان گونه که مطالعات مارتل و همکاران در  ، 1322نظرسنجی کاتالیست در 1331و مادلین
موانع برای ارتقای آنان در سازمان ها است و تحقیق حاضر موید آن است .نتایج بدست آمده از این
تحقیق نشان می دهد که میان باورهای قالبی جنسیتی و نگرش به ارتقای مشارکت زنان در سطوح
مدیریتی رابطه معکوس وجود دارد .همچنین هرچقدر افراد مورد مطالعه باور به نابرابری جنسیتی را
بیشتر پذیرفته اند ،نگرشی منفی تر به موضوع ارتقای مشارکت زنان در سطوح مدیریتی داشته اند.
بدین ترتیب این دو فرضیه تحقیق تایید شده است.
نتایج دیگر این تحقیق نشان می دهد که شاغالن مرد بیشتر از شاغالن زن باورهای قالبی جنسیتی و
نابرابری جنسیتی پذیرفته اند و شاغالن زن نسبت به مرد نگرش مثبت تری به ارتقای مشارکت زنان
در سطوح مدیریتی دارند .تحقیقات ساکالی و بیدوگان در  8118نشان

می دهد که چگونه

تبعیض جنسی و جنسیت بر نگرش نسبت به مدیران زن اثر می گذارد .بنابراین این تحقیق نیز چنین
نتیجه ای را تایید می کند.
در سایر تحقیقات انجام شده «زاهدی 1321،؛ فاطمی صدر 1321،؛ میر غفوری »1325 ،مالحظه شد
که عا مل فرهنگی بیشترین تاثیر را بر عدم دستیابی زنان به پست های مدیریتی دارد .در این تحقیق
نظرات پاسخگویان با تکیه بر تئوری تحقیق و عامل های چهار گانه

سقف شیشه ای

« شخصی ،سازمانی ،فرهنگی و اجتماعی» و تفاوت بین عقاید زنان و مردان نیز از نقطه نظر این
رویکرد بررسی شد .در مجموع با توجه به نتایج تحلیلی و توصیفی تحقیق می توان گفت که زنان
بیشتر از مردان عاملهای فرهنگی؛ مردان بیشتر از زنان عاملهای شخصی و زنان بیشتر از مردان
عامل های سازمانی را در عدم ارتقای زنان در سطوح مدیریتی موثر می دانند .هم چنین ترتیب
اهمیت هر یک از عامل ها از نگرش زنان و مردان مشخص شد .زنان به ترتیب عامل های فرهنگی،
اجتماعی ،سازمانی و شخصی و مردان به ترتیب عامل های اجتماعی ،شخصی ،فرهنگی و سازمانی
را در عدم ارتقای زنان در سطوح مدیریتی موثر می دانند.
نتایج آزمون فرضیه های مربوط به عامل های جم عیت شناختی و نگرش به ارتقای مشارکت زنان
در سطوح مدیریتی نشان داد که متغیرهای میزان تحصیالت  ،سن نتایج کلی از لحاظ آماری معنادار
نیست.
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در این تحقیق نتایج آزمون رده شغلی نشان داد که شاغالن رده کارمندی نسبت به شاغالن رده
مدیریتی نگرش مثبتتری به ارتقای مشارکت زنان دارند .تحقیق «آذر میدخت مجتبوی
دلوئی »1395،تاثیر نگرش منفی مدیران بر ارتقای شغلی زنان را تایید می کند و تحقیق حاضر موید
در تحلیل چند متغیره ،متغیر باورهای قالبی جنسیتی بیشتری ن تاثیر را بر نگرش به ارتقای مشارکت
زنان در سطوح مدیریتی داشته است و متغیر باور به نابرابری جنسیتی کمترین تاثیر را دارد.
بنابراین فضای غالب سازمان ها و ادارات محصول کلیشه ها و باورهای نادرست جنسیتی است که
در سازمان ها تحت عنوان سقف شیشه ای عمل می کنند .با آنکه تعداد زنان تحصیل کرده ماهر و
مسلط بر توانایی های فنی و تکنولوژیکی رو به افزایش است ،متاسفانه از وجود آنها به دلیل
باورهای قالبی جنسیتی استفاده مناسب نمی شود .این باورهای جنسیتی که پیامد ساختار و شرایط
فرهنگی و اجتماعی جوامع و محصول رسوم و تعصبات اج تماعی است از طریق فرایندهای جامعه
پذیری در فضای جامعه و سازمان حاکم شده اند و به صورت ناخودآگاه و به عنوان مهم ترین مانع
ارتقای شغلی زنان عمل می کنند .باورهای قالبی جنسیتی از طریق فرایند جامعه پذیری تولید و باز
تولید می شوند چنان که ایجاد و آموزش این باورها و پندارها از خانواده شروع می شود ،در نظام
آموزشی مدرسه تداوم می یابد و نهایتاً در رسانهها تبلیغ و ترویج می شود و جنبه باور اجتماعی،
آداب ،رسوم و سنت به خود می گیرد .مسئله ای که در برنامه ریزی ها باید مورد توجه قرار گیرد،
مربوط به بعد باورها ،آداب و رسو م ،سنت ها و نگرش های جامعه و چگونگی تغییر آن است.
بنابراین در برنامه ریزی ها از یکسو بر ایجاد شرایط عینی مناسب برای زن و مرد و در عین حال بر
نیازهای خاص زنان در جامعه و امکانات شغلی آنان تاکید می شود و از سوی دیگر به جنبههای
نگرشی در جامعه هم توجه می شود .هر دو فعالیت باید همزمان و همراه با یکدیگر صورت گیرد
در غیر اینصورت به نتیجه مطلوب نخواهد انجامید.
پیشنهادات
.1راهکارهای فردی :این دسته از راهکارهای فردی خود به سه گروه تقسیم می شوند:
 1- 1رسیدن زنان به خود باوری
 8- 1حمایت زنان از زنان دیگر
 3- 1تالش زنان برای مقابله با تصورات قالبی کلیشه ای و قالبی
 .8راهکارهای جمعی :این دسته از راهکارهای جمعی خود به دو گروه تقسیم می شوند:
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 1- 8راهکارهای جمعی توسط زنان به منظور افزایش توانمندی زنان و حمایت های سازمانیافته از
آنان برای افزایش حضور آنان در عرصه مدیریت پی شنهادهای مربوط به این زمینه در دو طبقه قرار
میگیرند:
 8- 1- 8تشکیل تشکل ها و گردهمایی ها ،کمیته ها به منظور احساس تعلق گروهی زنان و اتحاد و
یکپارچه شدن آنان
 8- 8راهکارهای جمعی توسط جامعه :م نظور راهکارهای عملی و اجرایی است که باید توسط
مجموعه اعضاء در جامعه صورت گیرد.
 1- 8- 8فرهنگ سازی مناسب جهت تغییر نگرش مثبت نسبت به زنان :در این راه جامعه باید سعی
نماید که از طریق رسانه ها و کتب ،الگو های منفی از زنان ارائه ندهد ،فرهنگ مرد ساالری در
جامعه را تعدیل و تبعیض ها را رفع نماید.
 8 - 8- 8اصالح نگرش مردان و مدیران تصمیم گیر نسبت به توانایی های زنان ضروری است.
 3- 8- 8ارزش دادن به توانمندی های زنان :جامعه با بهاء دادن به توانمندی ها باعث می شود که
زنان تشویق شوند تا در عرصه مدیریت حضور پیدا کنند.
 4- 8- 8واگذاری تدریجی مسئولیت ها به زنان
 5 - 8- 8تجدید نظر در قوانین
 1 - 8- 8تدوین برنامه ها و راهبردهای هدایت جنسیتی در سازمان هایی که تعداد زنان شاغل شان
بیشتر است ضرورت دارد.
 9- 8- 8شفاف کردن هدف ها و برنامه های رفع تبعیض جنسیتی و هدایت جنسیتی درجامعه،
سازمان ها و خانواده از دیگر مواردی است که باید در مورد آن کار شود.
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