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Abstract

In recent years, the presence of women in the community and working

environments has increased. However, the process of promoting women to high

levels of management is inconsistent with their academic achievement, and the

presence of women at high levels of management in most countries, especially Iran,

due to numerous barriers, is negligible. The aim of this study was to examine the

obstacles to women's promotion in managerial positions from the viewpoint of Ms.

Ghaemshahr's teachers. In terms of target, the data collection method is descriptive-

survey. The statistical population of the study was all teachers of the city of

Qaemshahr city who have 1930 people. To select a sample, the Cochran formula of

the limited society was selected by Cluster random sampling. 320 individuals were

selected. To analyze the data was used to T-test and Friedman test for ranking the

variables of the research using SPSS software. The results showed that stereotypes

of gender, gender discrimination, conflict between work and family, conflicts
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between culture and family, lack of manager and staffs support, lack of family

support, The dominance of patriarchal culture, traditionalist norms and the presence

of glass ceilings are obstacles to women's promotion to managerial positions.

Keywords: Women Barriers, Women promotion, Management posts, Teachers,

Educational System.
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چکیده
وجـود بـا . استیافتهافزایشکاريهايمحیطواجتماعدرزنانحضوراخیر،هايسالدر

هــاآنتحصــیلیِهــايپیشــرفتبــامــدیریتیبـاالي بــه ســطوحزنــانارتقــايرونــدایـن، 
خصـوص هبـ کشـورها، در بیشـتر مـدیریتی عالیسطوحدرزنانحضورونداردخوانیهم

ارتقـاي موانعهدف از این مطالعه بررسیاست.کمرنگوناچیزمتعدد،موانعدلیلبهایران،
لحـاظ باشـد. از قائمشـهر مـی  زن شهرسـتان معلمـان دیدگاهازمدیریتیهايپستدرزنان
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مــدیران و کارکنــان،حمایــتعــدمخــانواده،وفرهنــگبــینتضــادخــانواده،وکــاربــین
وجـود وگرایـی غلبه فرهنگ مردساالر، هنجارهـاي مبتنـی بـر سـنت    خانواده،حمایتعدم

.باشدمیمدیریتیهايپستبهزنانارتقايموانعجزوايشیشهسقف
مدیریتی، معلمان، نظام آموزشی.هايپستزنان،ارتقايموانع زنان،ها:دواژهیکل

مقدمه. 1
اشـتغال . اسـت اهمیـت حائزپیشازبیشامروزدر جامعهمدیریتیهايپستبهزنانارتقاي

هـاي شـاخص رشـد قبیـل ازمثبتـی پیامدهايدارايباالي مدیریتسطوحدرخصوصاًزنان
عمـومی، افـزایش  فرهنـگ رشـد همچنینوآنانمهارتودانشافزایشزنان،توسعه انسانی

تقویـت وو ایجادتحصیل کردهزنانفرزندانتحصیلیپیشرفتبهبودبهداشتی،هايشاخص
لحـاظ ازودهنـد میتشکیلراجمعیتازنیمیاززنان بیشچهاگر. باشدمیامنیتاحساس

هـاي پسـت تصـدي درنـاچیزي سـهم امادارند،هايهاي نهفتهظرفیتتواناییودانشسطح
یاآگاهانهها،سازمانانسانینیرويطبیعیتقسیمدر).Glass & Cook,2016:54(دارندمدیریتی
اهمیـت بـی افـراد سـایر بـراي آنـان ترقـی ورشـد وشـوند یمرانده حاشیهبهزنانناآگاهانه

تحمـل غیرقابـل وعجیـب عـالی هـاي درجـه بـه آنـان گاهی دسـتیابی حتیوشودمیتلقی
رأسدرنبایـد وباشـند حاشـیه دربایـد آنـان کهاستاینغالبتصور،زیراشود؛میانگاشته

) و 1393، پـورعزت و همکـاران(   )1394هاي باللـی، سـیاح و محبـی (   گیرند. پژوهشقرار
مشـاغل آوردندسـت بـه برايزناندادند که) نشان1388یارمحمدیان و عجمی(،طالبیشاه

کنند.  تحملبه مرداننسبترابیشتريهايچالشبایدمدیریتی
شـوند. در یمـ مدیریتی تلقـی هايپستبهزنانشغلیارتقايموانعواقعدرهاچالشاین
موانـع وموانـع سـازمانی  فـردي، موانـع کلـی دستهسهدرراهاچالشاینتحقیقاتازبرخی

بـه زنانکهزمانیفردي بدان معناست که حتیموانعاند. نمودهبنديطبقهاجتماعیوفرهنگی
خـود آتـی پیشـرفت بـراي متعـددي متنـوع و موانـع بـا یابنـد، یمـ ارتقـا مـدیریتی مشـاغل 

سـازمانی بـاالي سـطوح  درافـراد اندكتعدادوجودسازمانی،موانعازیکی. شوندیممواجه
ســازمانی فرهنــگســازمانی،موانــعازدیگــریکــی. اســتزنمــدیرانتربیــتبــراي

گیرنـدگان اي تصـمیم کلیشهيهانگرشوجامعهفرهنگازتبعیتبهکهباشدیممردساالرانه
طرفداريبههاارزشهنجارها وهمچنینوسازمانیسازوکارهايکلیهنتیجهدر. کندیمعمل
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درزنـان جایگاهبهواقعدراجتماعیوفرهنگیدر موانع. شودیمطراحیزنانعلیهومرداناز
اجتمـاعی نقـش بـه راسـازمان وگروهدرزناننفوذنبودنویسندگانی. برخگرددیبرمجامعه

باعـث  همینوداردوجودنسبیطوربهالبتهجوامعتمامیدرموضوعاین. دانندیممرتبط آنان
etal,2013:417&McDaniel-Richmond,2016; Smith(شـود یمـ زنـان رهبـري نفوذکاهش

;Roman,2017;Bayati, H., & Alavi,2018(نیـز کـاري هايمحیطدرمردانهفرهنگگسترش
ازبرخورداريدرمردانوزنانبرابريبهاعتقادوجودبا. زنان استارتقايموانعازدیگریکی

اسـتخدام، آغـاز درتنهـا نـه زنان. هستندجنسیتینابرابريشاهد انواعزنانامکانات،وحقوق
چنـدانی بخـت ازنیـز پیشـرفت صعوديمراتبطیدربلکهمردان ندارند،بامساويفرصت

وکـالن مدیریتازاعممدیریتی،هايردهدرزنانحضورمیزانطوري کهبهنیستندبرخوردار
بسـیار وضـع درجهـان کشورهايازبسیاريبامقایسهدرایراناین نظرازواستناچیزخرد

وعـادي غیـر حـالتی کشـور درمـدیریتی سـطوح درزنـان و مشـارکت داردقرارنامساعدي
ز،یــهــاي قهرآمعــدم تــوان در برخــورد). 3: 1394دارد (هاشــمی و همکــاران، بیمارگونــه

ـ زنان عنـوان شـده اسـت. ا   تیریمدهیاي است که علنکتهنیتريجد نکتـه بـه صـورت    نی
هیـ است که بانوان به صـورت فطـري فاقـد روح   یدارد و مدعهیتکیتیریخاص بر توان مد

یعـدم توانـائ  یبه معنـ ريیمخاطره پذهیفقدان روحو الزم براي ورود در مخاطرات هستند 
نفـس  معه مردساالر با کمبود اعتمادبهجا.)Johnsen & etal,2016: 370است(یتیریمدتیمسئول

مشـارکت در کارهـا، نگـرش    زهیـ هـا، فقـدان انگ  زنان توسـط خـانواده  قیزنان، عدم تشودر
زنـان  ینیمخالفـت بـا کـارآفر   ت،یـ در نوع تربضیتبعر،ییکارانه، مقاومت در برابر تغمحافظه

.  ندینمایمقیاقتصادي زنان را تشويهاتیو محدودشودیشناخته م
و مشـکالتی  هـا چـالش حضور زنان در عرصه مـدیریت بـا   با توجه به مطالب بیان شده 

گذشـته یـا   هايپژوهشهمراه است که نیاز به بررسی زیادي در این زمینه وجود دارد که در 
مورد بررسی و پـژوهش  هاآنمورد بررسی قرار نگرفته و یا تنها بخشی از هاییچالشچنین 

تحصـیالت زنـان و افـزایش حضـور     قرار گرفته است؛ همچنین با توجه به روند روزافـزون  
در فـراروي آنـان قـرار دارد کـه     هـایی چـالش مختلف جامعه، مسـائل و  هايعرصهآنان در 

هـاي حـوزه در مقایسه با پژوهش در سـایر  باشدمینیازمند انجام کار پژوهشی در این زمینه 
سـت.  اي پژوهشـی، نسـبتاً جدیـد ا   مدیریت، موضوع زنان در رده مدیریت به عنـوان حـوزه  

زن انـدك اسـت. لـذا پـژوهش حاضـر از یـک       یتیمدیرهاي پستمطالعات عمیق در زمینه 
تواند به معرفی موانع ارتقـا زنـان در   طرف با شناسایی موانع ارتقا زنان در عرصه مدیریت می
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هـایی را بـراي   راه حـل تـوان مـی جامعه کمک کند و از طرف دیگر با شناسایی ایـن موانـع   
پـژوهش  . ر جامعه ارائه داد تا زمینه اي براي اقدام عملـی فـراهم گـردد   دهاآنبرطرف کردن 

تـر  حاضر از طریق پررنگ کردن و نمایانـدن ابعـاد و مـوانعی کـه در مطالعـات گذشـته کـم       
مـورد توجـه و اسـتفاده    توانـد مـی توجه قرار گرفته بودند، پـژوهش نـویی اسـت کـه     مورد

. محقـق درصـدد   دیران جامعـه قـرار گیـرد   گذاران در حوزه زنان، مسئوالن امر و مـ سیاست
ـ از دیتیریمـد يهـا پسـت زنـان بـه   بررسی این سؤال است که چه موانعی در ارتقاي دگاهی

وجود دارد؟شهرستان قائمشهرزنمعلمان 

ادبیات پژوهشۀپیشین. 2
گـذاري کـالن  سیاسـت وگیـري تصـمیم عرصـه درفرهنگیزنانمشارکتپیشینهتاریخچه
بـه دنبـال  واکرمیآقايوزارتدوراندرشایستهخانممشورتیحضوربهپرورشوآموزش

در دورانشـجاعی خـانم آموزشیسمتحفظبابانوانامورمشاورابالغبا1370سالدرآن
عنـوان اعضـاي  بـه زنمـدیر نفـر دوازدعوتحضوراینموازاتبه. گرددبرمینجفیآقاي

افـزایش مشـارکت  دردیگـر تحـولی آغازسوییازپرورش،وآموزشعالیشورايدراصلی
بـانوان ستاد امور1375سالاز. باشدمیمحدودیتبیانگرسوییازوشودمیمحسوبزنان

سـطح درزنـان بخـش دومینعنوانبهداخلی،آیین نامهتنظیمباپرورشوآموزشوزارت
ســوي ازشــدهمعرفــینماینــدگانوشــدتشــکیلکشــوردردولتــینهادهــايتشــکیالت

عضـو، عنـوان بـه تهـران اسـتان کـل اداراتوسـتادي حـوزه دفـاتر ها،سازمانها،معاونت
دختـران  ستاد،مخاطبینترینعمده. نمودندمیهمکاريستادباامورصادقانهدرجهت پیشبرد

بـا متناسـب . شـدند مـی محسوبفرهنگیزنانومعلمتربیتمراکزدانشجویانآموز،دانش
ضـرورت پـرورش و ودرآمـوزش زنمخـاطبین حجمجامعه،نگرشدرتدریجیتغییرات

بـراي 1375و مشکالتوتنگناهارفعونیازهابهتوجهمنظوربهقشراینوضعیتبهتوجه
بـا سه پست11تاریخدرآنانتوانمنديوآگاهیدانش،ارتقايهمچنین12تعدادنباراولی

بـه سـتاد  بـانوان امـور کارشـناس پسـت دووبـانوان امورستادرییسوزیر،مشاورعناوین
مشـاور مـدیرکل  عنـوان بـه سمتحفظبافرهنگیزنکارشناسیکوشددادهاختصاص

بـا 1378هـاي  تـالش وگیـري پـی ثمره. شدتعیینبانواناموردراستانپرورشوآموزش
دفتـر 2درزنـان امـور دفترتشکیالتیساختارتصویبوارتقابعدي6. بودپست19تعداد
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رسـالت  راپـرورش وآمـوزش درجنسیتبهحساسهریزيبرنامبهدادنتوجهزنانامور
و هـا مشـی خـط کـه اسـت مصـمم امـر ایـن تحققراستايدرونمودهتلقیخوداساسی
تـا دهـد قـرار پـرورش وآمـوزش کلـی جریـان درروشنصورتبهرامربوطههايبرنامه
جداگانـه طـور بـه مردانوزنانبرهاآناثراتتحلیلتصمیماتاتخاذازپیشترتیببدین

در زنـان مؤثرحضورگسترشوتقویتدفتراینهايمشیخطترینمهماز. صورت پذیرد
شـغلی وعلمـی ارتقـاي ورشدجهتدرپرورشوآموزشریزيبرنامهوگذاريسیاست

.باشدمیتوانمندوزنان کارآمد
مدیریتی را بدین صورت مطـرح نمـود.   هايمسئولیتدرزنانارتقايمشکالتوموانع

زناشـویی روابـط درکنندهتعیینعاملتنهاییبهمادرانموانع خانوادگی: بدان معنا که اشتغال
وهـا نگـرش خانواده،جواستمهمحیثاینازآنچهبلکهنیست،کودکانتربیتورشدو

شـواهد . اسـت خانوادهوخانهاموردرفراغتاوقاتازاستفادهچگونگیوهمسرانتظارات
ازدواج،ازپـس دارندتمایلزناناکثردهدمینشانسومجهانکشورهايدرموجودآماري

امـور درزنبـا همکـاري بهشوهرتمایلعدمامرایندلیلترینمهم. کنندتركراخودکار
وجـود . اسـت شغلیوداريخانهوظایفهمزماندادنانجامدرزنناتوانینتیجهدروخانه

. دهـد مـی قـرار تـأثیر تحـت رازناناشتغالکهاستعواملیازدیگریکیخانوادهدرفرزند
مشـاغل کلـی طـور بـه دهدمینشانایرانجامعهدرمردانوزناناشتغالهايحوزهمقایسه

. اسـت جـنس دوطبیعتتفاوتازناشیبعضاًتفاوتاین. استمتفاوتنوعاًگروهدواین
در. دهنـد مـی تشـکیل زنـان را) دبیـران وآموزگاران(آموزشیکادرعمدهبخشمثال،براي

اوسـنتی هـاي نقشبهتوجهبابیشترکلی،طوربهزن،کاربهراجعشناختیجامعهمطالعات
کـه طـوري بـه شـود؛ میگرفتهقرارتوجهمورد»ایراندرخانوادهوزناشتغال«خانوادهدر

وکنـد مـی پیدابیشترينمودخانهداخلدراووظایفخانه،ازخارجدرزناشتغالباوجود
ـ خانـه کارواگذاري. شودمیاحساسنقشدوگانگیازناشی»مضاعففشار« خصـوص هب

ازاعـم کشورها،همهدرکند،کارهمخانهازبیرونزنکهوقتیحتیزن،بهفرزندانتربیت
یـا معمـوالً دارنـد مستمراقتصاديفعالیتکهزنانی. شودمیدیدهتوسعه،حالدروصنعتی

دراغلـب ونیسـتند فرزنـد دارايیـا انـد نکـرده ازدواجیـا انـد گذراندهراعالیتحصیالت
واسـت خانـه درآنـان نقـش سنخازکهکارندبهمشغولپرستاريوتدریسمانندمشاغلی

بـاور اینعالوه،به.)112- 110: 1392دارد (کاظمی و دهقانپورفراشاه، تربیتی- مراقبتیجنبه
والگوهـا ومـداوم تبلیغـات طریـق ازاسـت، داريبچـه وداريخانـه زنـان اصـلی کارکه
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وزنـان کـه کنـد مـی رسوخجامعهدرايگونهبهمدارسومطبوعاتواجتماعیفشارهاي
رضـایت . اسـت مقبـول عرفـاً کـه کننـد میرفتارآنچنانودهندمیوفقآنباراخودمردان
. شـود مـی قلمـداد اشتغالاصلیشرطخانوادهوخانهبهمربوطامورماندنخللبیوشوهر

ایـن ازنیزراجامعهانتظاراتوکنداشغالکمتريوقتکهآوردمیرويمشاغلیبهويلذا
کند.  برآوردهرابودن»خوبهمسر«و»خوبمادر«نظربه. برآوردحیث

وشـوند مـی رانـده حاشـیه بـه زنـان هـا، سازمانانسانینیرويتقسیمدرانسانی: موانع
بـه آنـان دسـتیابی گـاهی حتـی وشـود مـی تلقـی اهمیتبیافرادسایربرايآنانپیشرفت

کـه اسـت ایـن غالـب تصورزیراشود،میانگاشتهتصورازدوروعجیبباالتر،هايدرجه
زاده، ســلطانی و تقــی(بگیرنــدقــراررأسدرنبایــدهرگــزوباشــندحاشــیهدربایــدآنــان

ومــردانســلطهتحـت موجــوداتیمثابـه بــهزنــانرویکـرد، ایــندر).36: 1391شـکري، 
.شوندمیمحسوباختیاروارادههرگونهفاقد

زنـان، کارکردنمورددرعمومی اشتباهنگرشمانندموارديفرهنگی: واجتماعیموانع
وزنـان مـدیریت بـه نسـبت مـردان منفینگرشنامناسب،اجتماعیهنجارهايوهاارزش
هـاي پسـت پذیرشموانعجملهازمردانطرفازهافعالیتصحنهدررقیبحذفبهتمایل

یافتـه، توسـعه کمترکشورهايدرگذشتهدههچندتجربیات. باشدمیزنانطرفازمدیریتی
تغییـرات پـذیرش بـراي تنهـا نـه فرهنگـی فضايآمادگیتوسعهفرآینددراستدادهنشان
اسـت زادرونتغییـرات سـازي زمینـه برايعاملترینمهمخودبلکهاستضروريزابرون

).40: 1391زاده، سلطانی و شکري، تقی(
رفتارهـاي آورنـده وجـود بـه کـه فرهنگیباورهايوذهنیتکشورهردرکلیطوربه

ــردي ــاعیوف ــیاســتاجتم ــمازیک ــرینمه ــعت ــانحضــورموان ــايدرزن ــاربازاره ک
درریشـه گـاه زناناجتماعیفعالیتکنندهمحدودعواملدیگرعبارتبهشوندمیمحسوب
تــربــیش- ایــراننظیــرجــوامعیدرخصوصــاً- والــدین. داردملــیهــايســنتوفرهنــگ
وهـا شهرسـتان درخصوصـاً هـا خـانواده . بفرستندمدرسهبهراخودپسرهايدارندگرایش
آنمحلـه ومنطقههردرهاسنتکهمجازحدازبیشدخترفرزندانندارنددوستروستاها

دروروسـتایی هـاي خانـه دردخترهـا دیگـر طـرف از. شونددورخانهازکنندمیتعیینرا
مـادر حـال کمـک بـراي خانـه امورانجامبرايفرزندپرهايخانوادهدرهاشهرستانبرخی

آموزشـی، هـاي برنامهودرسیکتبدرجنسیتیالگويدیگرطرفاز. شوندمیگرفتهکاربه
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جنسـیتی الگوهـاي سـلطه زیردیگرسخنبهکند،میتقویتاذهاندرراسنتیهايبرداشت
ــراندرســی،هــايکتــابدر ــوزدانــشدخت ــرايراخــودشخصــیتآم ــدهب همچــونآین

ازبسـیاري اسـت. در نفـس بـه اعتمـاد وخالقیـت فاقـد شخصیتاینوسازندمیگذشته
هـاي دیـدگاه این. داردوجودافرادجنسیتمورددرهاییدیدگاهماکشوردربویژهوجوامع
وزنـان روابـط دروکـار محـیط دراسـت نادرسـت اغلبکهجنسیت،بهمربوطايکلیشه
ایـن . شـوند رفتاردارندانتظارجنسهراعضايکههاییروشیعنی. استکردهنفوذمردان

ازبسـیاري در. سـازند مـی پنهـان رازنـان ومـردان واقعـی فـردي هـاي تفـاوت هـا دیدگاه
انجـام بـه قـادر هـا آنکـه اسـت ایـن زنانمورددررایجدیدگاهیکما،کشورهايسازمان

ازکــافیحمایــتنتیجــهدرونیســتندســازمانبــااليســطوحدربــویژهخاصــی،مشــاغل
ترکیـب ویابـد تغییـر مـردان وزنـان هـاي نقـش کـه زمـان مـرور بـه البتـه . شودنمیآنان

در. داردوجـود ايکلیشـه تفکـرات رفتنبینازامکانشود،تعدیلهاسازمانانسانینیروي
واقـع قبـول مـورد اسـتاندارد، مـدل عنـوان بـه مردانـه مـدیریتی مدلها،سازمانازبسیاري

حفـظ زمینـه دررازنـان بـه نسبتمنفیهاينگرشمدیریتی،مدلچنینوجود. استشده
شـود (کـاظمی و دهقانپورفراشـاه،    مـی سـبب سـازمان بـاالي سطوحبهپیشرفتیاموقعیت

1392 :117(.
هـاي  ي جنسـیت و کلیشـه  اي کـه در ارتبـاط بـا مسـأله    هاي عمدهروي هم رفته دیدگاه

ود. نخســتین دیــدگاه؛ دیــدگاه تــوان اینگونــه مطــرح نمــشــود را مــیجنســیتی مطــرح مــی
هـاي فمینیسـتی و بـا نگـاه انتقـادي      پردازان انتقادي است که با عناوینی چـون دیـدگاه  نظریه
شود. افرادي همچون اپل، ژیرو و پاینـار از ایـن   ها مطرح میتر از سوي نئو مارکسیستبیش

زنـان در خـانواده،   معتقدنـد کـه   هـا  نیستفمیکنند. این گروه از درسی حمایت مینوع برنامه
گیرند و ایـدئولوژي  عنوان کارگر (خدمتکار) تحت نظام نظارت جنسی و ناعادالنه قرار میبه

داري) آنـان را ماننـد کـارگران، بـه     حاکم بر جامعه (ایدئولوژي مردسـاالري جامعـه سـرمایه   
کشـی  نظـر آنهـا، نظـام بهـره    دهـد. از  استثمار تبدیل به کاال شدن و از خودبیگانگی سوق می

(استثمار نیروي کار) سـاختارهاي پیچیـده تسـلّط (روابـط ناعادالنـه طبقـاتی، مردسـاالري،        
آورد و نهـاد  سوداگري، از خودبیگانگی، جنگ، خشونت، نابرابري و استبداد) را به وجود می

.)14: 1382( بستان، اي استهاي موجود در چنین جامعهعدالتیکننده بیخانواده منعکس
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ي سیاسیِ کمتري دارد و آن در مقابل این دیدگاه؛ دیدگاه دیگري نیز وجود دارد که جنبه
یکـی از نظریـات عمـده در    )، Functionalism(کـارکرد گرایـی  دیدگاه، کارکرد گرایی اسـت.  

تبیـین  .باشـد کـارکرد مـی  يواژهایـن نظریـه  ترین مفهوم دراجتماعی است که محوريعلوم
نه بر این فرض استوار است که همه ي نهادها، در شکل مطلوب شان، در حفـظ  کارکردگرایا

گولـد و (ثبات جامعه در نتیجـه، بازتولیـد جامعـه از نسـلی بـه نسـلی بعـد سـهیم هسـتند         
). بر این اساس با توجه به موضوع پژوهش؛ کارکردگرایان معتقدنـد کـه مـردان    1392کلب،

دارند و زنان کـه وظیفـه شـان اداره امـور داخلـی      در جهت گیري هاي خانواده نقش مؤثري 
خانواده است و هم از کودکان و هم از مردان بزرگسال خانواده مراقبت می کنند، باید سـنگ  

).101: 1385صبور باشند (صمدي راد، 
ازاي اسـت. باشد، سقف شیشهي پایه پژوهش حاضر نیز مینظریه مطرح دیگر که نظریه

وهـا سـازمان درجنسـیتی هايعاملِ برابريترینمهممورسیونهجملازنظرانصاحبنظر
ونــامرئیاســت. موانــعايشیشــهســقفزنــان، وجــودشــغلیارتقــايمــانعتــریناصــلی
پنـدارهایی وباورهـا مجموعـه حقیقـت دربرنـد مـی نـام آنازمحققـان کهايشیشهسقف

ايگونـه بهجنسیتیهايکلیشهاینوداردوجودجامعهزنانخصوصدرکهاستنادرست
هـاي عرصـه درزنـان پیشـرفت مـانع وکننـد مـی عمـل هـا سـازمان وجامعهدرناخودآگاه

بـه صـعود ازوسـیعی طـور بهزنانمانع،اینوجوداثر).درZhong,2015شوند (میمختلف
ــااليســطوح ــدیریتب ــعم ــیمن ــانعايشیشــهحصــارهاي. شــوندم وشــغلیتحــركم

.شوندمیهاسازماندرزنانشغلیارتقايمانعايشیشهسقف
طـرف یـک از:دادقـرار مطالعـه وبررسیموردمتفاوتبعددوازتوانمیاین مورد را

آنازوپذیرنـد مـی داوطلبانـه رامـانعی چنـین وجـود خـود زنـان، کـه کردفرضتوانمی
آنـان خطیرمسئولیتومنزلدرهاخانمزیادمشغلهتوانمیصورتایندر. کنندمیاستقبال

وحسـاس هـاي پستپذیرشبهآنانتمایلعدمبرمؤثرعواملجملهازرافرزندانبرابردر
پایـان تـا دهنـد تـرجیح آنـان کـه اسـت ممکـن صـورت ایـن در. دانستسازماندرمهم

البتـه بماننـد، بـاقی ارشـد کارشناسنهایتدریامعمولیکارشناسیکخود،خدمتدوره
شـود میمطرحبیشتراست،زیادهاآنپذیريمخاطرهسطحکهمشاغلیدراغلبحالتاین

تـوازن وتمایـل کـه اسـت آنبـر تصوردومفرضمالی. دراموردرحساسمشاغلمانند(
ولـی اسـت آنـان ازبهتـر گـاهی یـا مـردان حـد درسـازمانی هايپستپذیرشبرايزنان
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مـانع ایـن ایجـاد علـت عبـارتی، به. کندمیسلبآنانازرافرصتاینسازمانیهايمحیط
در. بـانوان توانـایی عـدم تـا اسـت آنبـه معطوففرهنگیدیدگاهوجنسیتبیشترنامریی،

گفـت تـوان مـی مجموعدر. استشدهمتفاوتیتعابیرجنسیتیهاينابرابريیابیریشهمورد
روانـی وزیسـتی هـاي تفـاوت جنسـیتی، هاينقشتفاوتمنشأکارکردگرایان،نظربراساس

نظـام درمردانـه سـلطه هـا، فمنیستبیشتروگرایانتضادنظربراساسچهوباشدجنسدو
وباورهـا پـذیري جامعهفرآیندهايباشد،کردهایجادراجنسیتیهاينقشتفاوتمردساالر

دیـواره کننـد. مـی تثبیـت وایجـاد راجنسـیتی هـاي نقـش تفـاوت بـه مربـوط هاينگرش
اسـت.  مردسـاالر فرهنگدستاوردواجتماعیساختیکجنسیتی،نابرابريکهاستمعتقد

. اسـت انـدك بسیارندارندمسئولیتپذیرشبهتمایلکهزنانیتعدادکهبرآنندمحققاناکثر
درگیرنـد مـی تصـمیم مردانظاهراًولییکدیگرندمکملکاريهايمحیطدرمردانوزنان
موضـوع بـه نسـبت اخیر،دههدرشغلشناسیجامعهحوزهپردازانگیرند. نظریهقراررأس

انتخـاب فرآینـد انـد داشـته اذعـان واندکردهبیشتريتوجهشغل،انتخابفرآیندوجنسیت
در. داردمـردان بـا متفـاوت هاییویژگیتحصیلکردهزنانبرايبویژهشغلی،ارتقايوشغل
واسـت گرفتهصورتچندمطالعاتیوتحقیقاتنیزکشوردانشگاهیزنانموقعیتبارابطه

زنـان وهاسـت گـزینش درايکنندهتعیینعاملجنسیت،کهدارنداذعاننکتهاینبرهمگی
مـدیریتی هايردهدرهاآنمشارکتچندهروندارندحضورهادانشگاهمدیریتیسطوحدر

رخمحسوسـی تغییـر مـدیریتی عـالی هـاي ردهدرولـی یافته،افزایشدانشگاهمیانهوپایین
بـه اعتمـادي بـی ومردسـاالرانه گرایشفرهنگ،وضعیتی،چنیندالیلترینمهم. استنداده

روي هـم رفتـه، در   ).75: 1396اسـت (مهـاجران،   شـده عنواندانشگاهدرزنانهايتوانایی
اي ســازمان، قــوانین نانوشــتهخصــوص در مشــاغل و ارتقــاي درهــا، بــهبســیاري از زمینــه

شـود. بـه عبـارت دیگـر، ممکـن اسـت       هـا منجـر مـی   دارد که به عدم ارتقاي اقلیـت وجود
انی صورت قـانون مصـوب در زمینـۀ برتـري جنسـیتی، نـژادي و زبـانی در کمتـر سـازم         به

هـا در شـرایط برابـر    پوسـت هاي مذهبی، زنان و رنگـین حال، همیشه اقلیتاینشود، بادیده
)13: 1397آورند( عابدینی بلترك و منصوري،قاي کمتري را به دست میارت

دادنــد تبعــیض جنســیتی اخــتالف ) نشــان109: 1396پــورعمران و شــیرازي (ســلیمان
الزمـه  . هاي مدیریتی بـین مـردان و زنـان بوجـود آورده اسـت     توجهی در تسهیم پستقابل

هـاي زنـان در   ئوالن بـه قابلیـت  کردن فاصله بین این اختالف، توجه جدي مـدیران و مسـ  پر
هاي مدیریتی است. از طرفی دیگر خودباوري زنان، برقراري روابـط خـوب کـاري بـا     پست
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تواند برخـی مسـائل   هاشان، میها نسبت به تواناییزنان و کمک به ایجاد نگرش مثبت در آن
فراهـانی  راد،هاي باالتر مرتفع کند. موسـوي و مشکالت را در خصوص ارتقاء زنان به پست

هـاي  هـاي مـدیریتی سـازمان   حضور زنان در پستموانع نشان داد که ) 111: 1395و بیات (
عدم اعتمـاد بـه   "و "هاسازماننبود شرایط مساوي بین زنان و مردان براي رشد در "ورزشی 

یشترین اشاره را در میان مصـاحبه شـوندگان داشـتد و زنـان عامـل      ب"زنان در فرهنگ ایران
دانستند. ولی مردان عوامل فردي را عامـل اولیـه موانـع مـدیریتی     بیشتر دخیل میفرهنگی را 

کمـک  هـا رسـانه زنان قلمداد کردند. توجه به موانـع فرهنگـی و فرهنـگ سـازي از طریـق      
. هاي ورزشـی سـهیم باشـند   کرد تا زنان نیز پا به پاي مردان در امور مدیریتی سازمانخواهد

نتایج نشان داد که از نظـر مـدیران زن:   ) در پژوهشی 87: 1394ناصري جهرمی و همکاران (
بعـد  در) 2را در عـدم ارتقـاء مـدیریتی آنـان دارد.     تأثیر) موانع فرهنگی بیشترین میانگین 1

موانع اجتماعی، عامل مسئولیت پذیري و در بعد موانع فرهنگی، عامـل فرهنـگ مردسـاالرانه    
) در پژوهشـی  75: 1393فراسـت ( ی زنـان دارد.  باالترین میانگین را در عدم ارتقـاء مـدیریت  

خـانوادگی نشان داد که در مقایسه میانگین سؤاالت مربوط بـه موانـع (سـاختاري سـازمانی،     
روانی) با متوسط مورد انتظار، تعداد زیادي از سئواالت بطور معناداري از میانگین متوسـط  و

، متغیرهاي چـون؛ شـرایط نـابرابر    در بخش موانع ساختاري سازمانی«مورد انتظار بیشتر بود. 
مدیریتی به زنان، در ارتباط با موانع خانوادگی، ایجـاد تعـارض   هايپستدر اختصاص دادن 

بین مسئولیت منزل و مسئولیت کاري و در بخش موانع روانی: عـدم توجـه عـاطفی الزم بـه     
نـد. در مـورد   میانی مدیریت زنـان بود هايپستاز موانع مهم انتصاب در » فرزندان و همسر

دو، دوبـه هايمقایسهبیشتر درگذار تفاوت معنی دار وجود داشت. تأثیراولویت بندي موانع 
سـازمانی در ایجـاد   - و در مجموع تاثیرگذاري عوامـل سـاختاري  معنی دار استهااختالف

نسـبت بـه دیگـر عوامـل بیشـتر      هـاي میـانی مـدیریت زنـان    بـراي انتصـاب پسـت   موانع،
شد.گزارش

بـودن  ریدرگزانینشان داد که زنان و مردان در مدر پژوهش خود ) 151: 2016پترسون (
ندارند.  یدر شغل و عزت نفس مرتبط با شغل باهم تفاوت

وزنانازکهدهدمیتوضیحنقش،جنسیتينظریهنشان داده شد کهدیگريدر پژوهش
مـردان کننـد. از رفتـار خـود ايکلیشـه هـاي جنسـیتی  تجربهبراساسکهرودمیانتظارمردان
مراقـب مالیـم، زنانرودمیحالیکه انتظاردر. کنندرفتارشدهکنترلومحکمکهرودمیانتظار
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مـدیریتی تصـمیم گیـري  خـود نقـش دربایـد زنمـدیران کهزمانیکنند. لذاعملمحتاطو
شـناخت  بـا رسـد مـی بنظـر رواینگردد. ازمیزنانمدیریتازانتقادبهمنجراینباشد،داشته
& Bosak, Sczesnyنمـود( همـوارتر رازنـان رشدضروريمسیرهايبتوانعواملاینتربیش

Eagly, 2015:1148آمـوزش، کـار سـخت و فشـرده،     ). در پژوهش دیگري نشان داده شد که
ـ  هاي درون فردي، مهارتمهارت افـراد، نشـان دادن   گـر یفـردي و ارتباطـات بـا د   نیهـاي ب

یزنـان افـت یپـژوهش در نیانیعنوان شده است. همچنريیو خطرپذیشغلهايیستگیشا
سـبک  کیـ ۀمورد انتظار، توسعهمچون عملکرد ییهایژگیدر واندداشتهییباالتیکه موفق

شـرفت یپۀتوسـع ،یاز مشکالت، هدف داشتن، تعهـد شـغل  قیدقیابیمشخص رهبري، ارز
& Wynen, Op de Beeckانـد بـوده زنانـه مشـترك   تیاز جنسـ برخورداريرغم یعلیشغل

Ruebens,2015:18)) .(Valk, Van Engen & Van der Velde( 2014:175    سـه عامـل مهـم در
هـایی کـه بـه    خـانواده - 1: شـمارند یرا بدین صورت برمیالمللنیزنان در مشاغل بيارتقا

یالمللـ نیمشـاغل بـ  سبه کرا بهاآن، دهندمیتیو اشتغال دختران خود اهمیآموزش عال
تشـویق بـراي کسـب دانـش و     - 2کننـد مـی بیـ ترغیطبقه خـانوادگ تیارتقاء موقعيبرا

کسـب شـغل   ياز خـانواده بـرا  تیـ و حماقیتشـو - 3يي علم و فناورها در حوزهمهارت
زنـان در علـم و   یشـغل تیمانع موفق،یسازمانهیبراي زنان. از طرفی فقدان سرمایالمللنیب

قـرار داد تـا   ارشـان یدر اختيعلم و فناوردیبا،یشغلهیسرمايو جهت توسعهدهبويفناور
در Livingstone, Katina & Milosh( 2014:1145(.باشـند خـود موفـق  یالمللـ نیدر مشاغل ب

زن را در رانیمـد شـرفت یو پیترق،ياشهیو سقف شینشان داد تعهدات خانوادگیپژوهش
شـود.  سـطوح بـاال محـدود مـی    يهـا . عملکرد زنان در شغلسازدمیعلم و اقتصاد محدود 

يبـرا یزنان هم اکنون از عوامل مناسـب و کـاف  لیو ارتقا وضعیت تحصشتریتجربه کاري ب
آنـان  يهـا تیایجاد شده توسط مـردان و مسـئول  ياهشیشيها؛ اما سقفباشندمیارتقا زنان 

برابر بوده است.شرفتیپيبرایاز موانع اصليخانه داريبرا

شناسیروش. 3
- یفیها توصـ دادهيو از لحاظ روش جمع آوريپژوهش از لحاظ هدف از نوع کاربردنیا

شهرســتان زنمعلمــان يپــژوهش، شــامل کلیــهایــندرآمــاريجامعــهاســت. پیمایشــی
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عنـوان نمونـه   به320نفر بود. بر اساس فرمول کوکران 1930که تعدادشان باشندمیقائمشهر
بین آنها پخش گردید.ايخوشهیتصادفيرینمونه گانتخاب شدند که بصورت 

باشـد  مـی سـؤال 27ابزار پژوهش حاضر، پرسشنامه محقـق سـاخته اسـت. کـه شـامل      
جنسـیتی،  ؛ تبعـیض سـؤال 3سـاالر،  مـرد فرهنـگ ، غلبهسؤال3جنسیتی شامل هايکلیشه

وکـار بـین تعـارض ؛سـؤال 3کارکنان و مدیران، توسطزنانمدیریتپذیرش؛ عدمسؤال3
خـانواده،  حمایـت ؛ عـدم سـؤال 3خانواده، وفرهنگبین؛ تضادسؤال3خانوادگی، وظایف

باشـد.  مـی سـؤال 3گرایـی،  سـنت برمبتنیو هنجارهايسؤال3اي، شیشه؛ سقفسؤال3
هاي پرسشنامه با مطالعه مبانی نظري و پیشینه پژوهش طراحـی گردیـد کـه در جـدول     مؤلفه

روایی صوري و محتوایی پرسشنامه بوسیله استادان رشته علوم تربیتـی  زیر آورده شده است. 
CVRمورد بررسی قرارگرفت که روایی محتوایی بـا اسـتفاده از   و متخصصان در حوزه زنان

دید و پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفاي کرونبـاخ متغیرهـاي  بدست آمد که تأیید گر90/0
، 901/0سـاالر مـرد بـر فرهنـگ  غلبـه ،897/0جنسـیتی هـاي تحقیق براي متغیر کلیشهاصلی

کـار بین، تعارض886/0کارکنان توسطزنانمدیریتپذیرش، عدم903/0جنسیتی تبعیض
خـانواده  حمایـت ، عـدم 893/0ه خـانواد وفرهنـگ بـین ، تضاد856/0خانوادگیوظایفو

سـؤاالت و در کل 875/0گرایی سنتبرمبتنیو هنجارهاي894/0اي شیشه، سقف902/0
در هـا دادهلیـ وتحلهیـ تجزيبـرا بدست آمده است. 890/0نامه با ضریب آلفاي کل پرسش

من بـراي اي و آزمـون فریـد  نمونـه Tازهـا از میانگین و بـراي تحلیـل آزمـون   پژوهش نیا
استفاده شد.SPSS22با استفاده از نرم افزار بندي متغیرهاي پژوهش رتبه

نامه پژوهشسازي پرسشجدول مؤلفه.1جدول
منابعمؤلفه

)1391(زاده؛ سلطانی فسقندیس و شکري)؛ تقی1387()؛ هچ1381(اسفیدانیهاي جنسیتیکلیشه

غلبه فرهنگ مرد ساالر
زاده؛ )؛ تقی1389()؛ نصرالهی1388(احمدآباديآقاپور؛ پازارگادي و آزادي 
Neale)؛ (1394(پور و تفقدي)؛ اسماعیل1391(سلطانی فسقندیس و شکري &

Özkanli(2010

(2010))و Bendl)؛ بندل (1393)؛ زنجانی و ابرون(1383جواهري و قضاتی(تبعیض جنسیتی
Schmidt

عدم پذیرش مدیریت 
CortisCassar(2005)&)؛1391زاده؛ سلطانی فسقندیس و شکري(تقیزنان توسط کارکنان

و کاربینتعارض
)1391زاده؛ سلطانی فسقندیس و شکري()؛ تقی1381زاهدي(خانوادگیوظایف
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وفرهنگبینتضاد
)1391زاده؛ سلطانی فسقندیس و شکري()؛ تقی1381زاهدي(خانواده

)1391فسقندیس و شکري(زاده؛ سلطانی تقیخانوادهحمایتعدم

)1393)؛ زنجانی و ابرون(1383جواهري و قضاتی(ايسقف شیشه

هنجارهاي مبتنی بر 
سنت گرایی

زاده؛ سلطانی فسقندیس )؛ تقی1381)؛ طالقانی؛ پورعزت و فرجی(1379گیوریان (
Nurmayanti(2014)؛)1391(و شکري

هایافته. 4
ــراي ــونب ــالآزم ــودننرم ــايدادهب ــهه ــتب ــدهدس ــرايآم ــهب ــايمؤلف ــژوهشه ازپ
).2شد.جدول (استفادهاسمیرنوف- کولموگروفآزمون

اسمیرنوف- کولموگروفنتایج آزمون.2جدول

- کولموگروفآزمونتعدادمؤلفه
zاسمیرنوف 

سطح معناداري 
sig

320841/1123/0هاي جنسیتیکلیشه
320412/1096/0غلبه فرهنگ مرد ساالر

320198/1143/0تبعیض جنسیتی
320215/1094/0عدم پذیرش مدیریت زنان توسط کارکنان

320325/1126/0خانوادگیو وظایفکاربینتعارض
320278/1085/0خانوادهوفرهنگبینتضاد

320159/1117/0خانوادهحمایتعدم
320244/1106/0سقف شیشه اي

320354/1254/0سنت گراییهنجارهاي مبتنی بر 

بـوده و  نرمـال توزیـع دارايباشـد، می05/0ازباالترهامؤلفهاز آنجه که سطح معناداري
استفاده گردید.tپژوهش از آمار آزمون براي بررسی سؤال

ـ از دیتیریمديهاپستزنان به سؤال اول پژوهش: چه موانعی در ارتقاي معلمـان  دگاهی
وجود دارد؟شهرشهرستان قائمزن
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مربوط به سؤال پژوهشTنتایج.3جدول 
sigسطح معناداري میانگینtمقدارمؤلفه

مدیریتیهايپستبهزنانارتقايدرجنسیتیکلیشه
132/1511/4000/0تاثیرگذار است.

هايپستبهزنانغلبه فرهنگ مرد ساالر در ارتقاي
854/962/3000/0مدیریتی تاثیرگذار است.

مدیریتیهايپستبهزنانارتقايتبعیض جنسیتی در
253/552/3000/0تاثیرگذار است.

عدم پذیرش مدیریت زنان توسط کارکنان در ارتقاي
741/867/3000/0مدیریتی تاثیرگذار است.هايپستبهزنان

بهزنانارتقايدرخانوادگیو وظایفکاربینتعارض
620/664/3000/0تاثیرگذار است.مدیریتی هايپست

هايپستبهزنانارتقايدرخانوادهوفرهنگبینتضاد
232/471/3000/0تاثیرگذار است.مدیریتی

هايپستبهزنانارتقايدرخانوادهحمایتعدم
541/1269/3000/0تاثیرگذار است.مدیریتی

هايپستبهزنانارتقايدرايشیشهسقفوجود
511/1091/3000/0تاثیرگذار است.مدیریتی

بهزنانارتقايهنجارهاي مبتنی بر سنت گرایی در
352/390/3000/0مدیریتی تاثیرگذار است.هايپست

جنسـیت تبعـیض )،11/4کلیشه جنسیت با میانگین (کهعنوان کردتوانمیکلی،طوربه
)، غلبه فرهنـگ  71/3(خانوادهوفرهنگبینتضاد)،64/3(خانوادهوکاربینتضاد)،52/3(

مـدیران و  )، عـدم حمایـت  90/3(هنجارهاي مبتنی بـر سـنت گرایـی   )،62/3(مرد ساالري
و بـا توجـه بـه    )91/3اي(شیشهسقفوجود)،69/3خانواده(حمایتعدم)،67/3(کارکنان

معلمـان  اي مـدیریتی از منظـر   هـ موانـع ارتقـاي زنـان بـه پسـت     000/0سطح معنـی داري  
باشد.میزن

سؤال دوم پژوهش: از نظر معلمان شهرستان قائمشهر، مهمترین موانـع ارتقـاي زنـان بـه     
هاي مدیریتی کدامند؟پست

گردید که نتایج آن بـه شـرح   بندي موانع بدست آمده از آزمون فریدمن استفاده براي رتبه
باشد.زیر می
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مدیریتیهايپستبهزنانارتقايموانعنتایج آزمون فریدمن در مورد اولویت بندي .4جدول 
میزان خطاسطح معنی داريدرجه آزاديآمار محاسبه شده

369/4723190.00005/0

اطمینـان سـطح درلـذا اسـت ترکوچکخطاسطحازداريمعنیسطحکهاینبهتوجهبا
معنـاداري اخـتالف هـا یـانگین مرتبـه اززوجدوبـین حـداقل کـه گفـت توانیدرصد م95

ازاسـتفاده بـا مـدیریتی هـاي پسـت درزنـان ارتقايموانعبررسیبندياولویت. داردوجود
باشد:به صورت زیر میفریدمنآزمون

مدیریتیهايپستبهزنانارتقايموانعبندياولویتنتایج.5جدول

میانگین مؤلفه
اولویترتبه

15/81جنسیتیکلیشه
62/72تبعیض جنسیتی

45/53غلبه فرهنگ مرد ساالر
23/54عدم پذیرش مدیریت زنان توسط کارکنان

89/45ايشیشهسقف
76/46هنجارهاي مبتنی بر سنت گرایی

49/47خانوادهحمایتعدم
35/48خانوادگیو وظایفکاربینتعارض

29/49خانوادهوفرهنگبینتضاد

درمـدیریتی هـاي پسـت بهزنانارتقايبراي مانعینترمهمنتایج بدست آمده؛ بهتوجهبا
فرهنــگجنســیتی و غلبــهتبعــیضبعــدييهــارتبــهدروجنســیتی کلیشــهاولمرتبــه

امـر و مسـئولین ریزانبرنامهتوجهموردعواملسایرازبیشبایستیمکهباشندیمساالرمرد
از نظر معلمان زن، تعارض بین فرهنگ و خانواده مانعی کم اهمیت تر نسبت بـه  .گیرندقرار

شود.هاي مدیریتی محسوب میدیگر موانع ارتقا به پست



1400، زمستان 4، شمارة 12سال ،نامۀ زنانپژوهش154

گیرينتیجه. 5
کلیشـۀ جنسـیت،  ينه مؤلفهپایهبرمدیریتیهايپستبهزنانارتقايپژوهش موانعایندر

عـدم حمایـت  خـانواده، وفرهنـگ بـین تضـاد خـانواده، وکاربینتضادجنسیت،تبعیض
هنجارهاي مبتنی بر سـنت گرایـی ، غلبـه فرهنـگ     خانواده،حمایتعدممدیران و کارکنان،

گرفت.بررسی قرارموردايشیشهسقفوجودومردساالر
سـاالر،  مردفرهنگجنسیتی، غلبههايکلیشههاينشان داد که مؤلفهآمدهدستبهنتایج
وکـار بـین تعـارض مدیران و کارکنان،توسطزنانمدیریتپذیرشعدمجنسیتی،تبعیض
اي و شیشـه خـانواده، سـقف  حمایـت خانواده، عدموفرهنگبینخانوادگی، تضادوظایف

باشـد  هاي مدیریتی مـی گرایی از جمله موانع ارتقاي زنان به پستسنتبرمبتنیهنجارهاي
وفراهـانی راد،موسـوي ،)1396(شـیرازي وپـورعمران لیمانهـاي سـ  که از منظر با پژوهش

، Peterson(2016)،)1393(فراســت،)1394(همکــارانوجهرمــیناصــري،)1395(بیــات
Wynen, Beeck & Ruebens(2015) ،Valk Reimara, van Engen. Ma., van der Velde(2014)

،Livingstone, Pollock & Raykov(2014)کـه دادنشانبندي فریدمن نیزرتبهباشد.همسو می
دروجنسـیتی مـدیریتی، کلیشـه  هـاي پسـت بـه زنـان ارتقـاي برايو اولین مانعترینمهم
یکـی از دالیلـی   باشـد.  مـی سـاالر مـرد فرهنـگ غلبـه وجنسـیتی تبعـیض بعديهايرتبه
شـود  مـی سـازي باعـث   کلیشـه تواند در تبیین این نتیجه عنوان نمـود ایـن اسـت کـه     میکه

نفـس را  ري و اعتمادبـه و به مـرور نداشـتن خودبـاو   هاي فردي نادیده انگاشته شوندتفاوت
بـا  شـود چـرا کـه    دنبال آورد که نداشتن این خودباوري باعث شکل گیري موانع دیگر میبه

ها براي اعمال قـدرت  گیرند و از کلیشهگروهی قدرت را به دست می،هاگیري از کلیشهبهره
قدرت در دسـت مـردان اسـت و بـر     ؛هاي جنسیتیکلیشهکنند. دردیگر استفاده میبر گروه 

هـا سـلطه   دارند تا بتوانند بر آنشود. یعنی مردان زنان را از قدرت دور نگه میزنان اعمال می
پیدا کنند.

به طور کلی باید عنوان نمود که امروزه توانمندسـازي زنـان و مشـارکت کامـل بـر پایـه       
از پـیش یکـی جامعـه مـدیریت وتصمیم گیـري فرآینددرجملهازهازمینهمههدربرابري

هنـوز جـوامعی کـه  در. استنیازمندبدانسختماکشورکهباشدمیپایدارتوسعهنیازهاي
اجتمـاعی هاي اقتصادي،فعالیتدرمردوزنعادالنهمشارکتوقبولقابلومطلوبتعادل

هــاانســانو اســتعدادخالقیـت بــروزمنصــفانهفرصــتواسـت نشــدهفــراهمفرهنگـی و
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رخشـتاب توسـعه هنگـامی   وتـداوم . افتدمیاتفاقسختیبهپایدارتوسعهنگردیده،برقرار
سـوي از. بگیرنـد بر عهدهراتوسعهمسؤولیتیکدیگردوشادوشمردوزنکهدادخواهد
بــاالرفتنزنـان، سـبب  نمـودن توانمنــدضـمن بـاالتر هـاي پســتبـه زنـان ارتقـاي دیگـر 

کـه گـردد میآنانرشد اجتماعیووضعیتبهبودومستقلهویتیککسبنفس،اعتمادبه
کـرده تحصـیل زنـان وایـن دختـران  بـر عـالوه . شـد خواهندمنتفعآناثراتازجامعهکل

کـه اسـت کـرده پیدانموداخیرچند سالهدرجامعهمردانازآنانگرفتنپیشیودانشگاهی
. در ایـن مقالـه ابتـدا بـه     سـازد مطـرح مـی  پـیش ازبـیش رازنانمدیریتیبحثلزوماخیراً

هـاي  سپس موانع و مشکالت ارتقـاي زنـان در مسـئولیت   وهاي سبک مدیریت زنان تفاوت
جتمـاعی و فرهنگـی شـرح داده شـد.     مدیریتی از قبیل موانع فردي و خانوادگی، سازمانی و ا

هـاي مـدیریتی،   راه ارتقاي زنان درخصـوص پـذیرش مسـئولیت   جمله موانع فردي بر سر از
ــور خ  ــدان و اداره امـ ــت فرزنـ ــداري و تربیـ ــئولیت نگهـ ــازمانی مسـ ــه و عوامـــل سـ انـ

است که زنان صرفاً به خـاطر جنسـیت خـویش از صـعود بـه مراتـب عـالی        ايشیشهسقف
رش عمـومی  شوند. عوامل فرهنگی و اجتماعی، مواردي ماننـد نگـ  سازمان باز نگه داشته می

ها و هنجارهاي اجتماعی نامناسب، نگرش منفـی مـردان   غلط در مورد کارکردن زنان، ارزش
ها از طرف مـردان از جملـه   نسبت به مدیریت زنان، تمایل به حذف رقیب در صحنه فعالیت

باشـد. تجربیـات چنـد دهـه گذشـته در      هاي مدیریتی از طرف زنان مـی موانع پذیرش پست
ه یافته، نشان داده است که در فرآیند توسعه آمـادگی کسـب دانـش و    کشورهاي کمتر توسع

هـاي جدیـد، هموارسـازي پـذیرش     تخصص الزم، کسب تجربه از طریـق ورود بـه عرصـه   
بینـی  هـاي منطقـی و همچنـین پـیش    هاي مدیریتی، حساسـیت بـه حقـوق و خواسـته    نقش

گذار. زنان بایـد خـود را   هاي قانونی حضور زنان از طریق نهادهاي قانونها و حمایتتشویق
هـاي جدیـد   هاي تازه براي مشارکت در اجتماع سازند و خلق فرصتآماده شناخت فرصت

ان در مـدیریت بیشـتر از زنـان    را نیز پیگیري کنند. در هر حال از نظر تـاریخی، شـمار مـرد   
در هـا  است. ولی امروزه شمار زنان نیز در حال افزایش است. شرایط کنونی که سـازمان بوده

کنند، به دلیل قرار گرفتن در یک محیط متغیر از یک سو و همچنـین تغییـرات   آن فعالیت می
کند که مدیران به منظـور بهبـود   در ساختار و ترکیب نیروي انسانی از سوي دیگر، ایجاب می

عملکرد سازمان، فضایی ایجاد کنند که زنان و مردان بتوانند با هم همکاري و پیشرفت کننـد  
هاي افـراد  ز هر شاخص براي انتصاب مدیریت در سطوح مختلف سازمانی شایستگیو قبل ا

.مورد توجه قرار گیرد نه جنسیت آنان
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هـاي مـدیریتی را بـر خـود     توانند راه پذیرش نقشبه طور خالصه زنان به سه روش می
ـ     هموار کنند. در مرحله اول زنـان بایـد تـا مـی     راي تواننـد خـود را توانمنـد کننـد. راه دوم ب

هـاي منطقـی اسـت.    هاي مدیریتی، حساسیت به حقوق و خواستههموارسازي پذیرش نقش
زنان باید ضمن نشان دادن حساسیت به مسائل خـود تـالش کننـد کـه از طریـق قـانونی و       
منطقی مطالبات خود را مطرح و پیگیري کنند. راه سوم کارآفرینی است. زنـان بایـد خـود را    

براي مشـارکت در اجتمـاع سـازند و عـالوه بـر ایـن خلـق        هاي تازهآماده شناخت فرصت
توانـد یکـی از   هاي جدید را نیز پیگیري کنند. با توجه به مشکالت اقتصادي کـه مـی  فرصت

هـاي جدیـد زنـان    هاي مدیریتی باشد، بدون دستیابی به فرصـت موانع حضور زنان در پست
صنایع کوچک و خانگی، اسـتفاده  امکان بروز توانایی خود را نخواهند یافت. روي آوردن به 

و ITهـاي غیردولتـی،   هـا و سـازمان  هاي گروهی مانند تعـاونی بهینه از رو آوردن به فعالیت
ــاوري ــروز    فن ــراي ب ــوجهی ب ــل ت ــک قاب ــد کم ــاي جدی ــاییه ــاتوان ــاي ه ــت. نهاده اس

هـاي قـانونی، حضـور زنـان را در     هـا و حمایـت  بینـی تشـویق  توانند با پـیش میگذارقانون
هاي دولتی و خصوصی تسهیل کنند. عالوه بر این زنان بـه دلیـل   هاي اقتصادي بخشلیتفعا

ها و شرایط طبیعی، نیازمند قوانین خاص هستند و در برخی موارد یکسان نگاه کـردن  ویژگی
هاي زنـان خواهـد بـود.    به مردان و زنان در قانون به عنوان یک عامل بازدارنده براي فعالیت

تر جامعه، نیـاز  عادل، برابري و رفع تبعیضات و در نتیجه توسعه بهتر و کاملبراي رسیدن به ت
گیري در سطوح مختلف جامعـه شـرکت کننـد.    به آن است که زنان بتوانند در فرآیند تصمیم

گیـري  درصـد مناصـب تصـمیم   40از در کشورهایی همچون نروژ، دانمارك و فنالند بـیش 
ــیاري از کشــ   در ــت. در بس ــان اس ــار زن ــاناختی ــدان   ورهاي جه ــأله چن ــن مس ــوم ای س

گیـري  مدیریتی و مهم تصمیمهايپستنیست و تنها تعداد محدودي از زنان در توجهشایان
ها جنبش اجتماعی زنان در حـال طـی کـردن راه خـود اسـت.      کشور قرار دارند. با تمام این

ر حـال  نطفه تحوالت سراسري و به هـم پیوسـته در عرصـه زنـان در بطـن جامعـه ایـران د       
ها و نهادهاي زنان در حـال سـازماندهی   گیري است. زنان مدرن و آگاه در قالب تشکلشکل

ها براي ایجاد بهبودي در وضعیت حقـوقی،  تنگیها و دستخود هستند. با وجود محدودیت
کنند و از هر امکان و فرصتی براي آگاهی دادن بـه زنـان نسـبت بـه     اجتماعی زنان تالش می

گیرند و به طبع آن مدیریت در لواي زنـان  دگی شخصی و اجتماعی بهره میدر زنحقوقشان
گیري و پویایی است.در حال شکل
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شـود در  با توجه به نتایج بدست آمده با توجه بـه حاکمیـت مـرد سـاالري پیشـنهاد مـی      
هایی در زمینه مدیریت زنـان و اثـرات مطلـوب    مثل صدا و سیما و مطبوعات، برنامههارسانه
همچنـین بـراي رفـع تبعـیض جنسـیتی و      .هـا و جامعـه تهیـه و پخـش گـردد     رسانهآن در
ریـزان، مسـئوالن، سیاسـت گـذاران و مـدیران ارشـد،       هاي برابر؛ برنامـه آوردن فرصتمفراه

ی را بـراي زنـان واجـد شـرایط     توانمندي زنان را مدنظر قـرار داده و فرصـت ارتقـاي شـغل    
ت برابر و حضور یکسان زنـان در همـه ي سـطوح    سازند و راهکارهایی براي مشارکفراهم

اهمیـت ونقشدادننشانتررنگپربهکهفرهنگیيهاپروژهانجامایجاد نمایند. همچنین با
احسـاس کـردن نهادینـه همچنینوشودمیمنجرجامعهبهکشورپویاییودر پیشرفتزنان

نظـر توانمیاجتماعی،مختلفيهاالیهدرتأثیرگذاروفعالحضوربرايدر بانوانمسئولیت
تهـاي فعـالی دربانوانمؤثرتروترفعالحضوربهرافرزندان،وهمسرازها، اعمخانوادهمثبت
هـایی را  توانـد دوره جلب کرد. در نهایت اینکه؛ سازمان آموزش و پرورش میمنزلازخارج

براي خودباوري و اعتماد به نفس در زنان برگزار کند.  
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). ورود زنان به مشـاغل مردانـه: دالیـل و    1394باللی، اسماعیل؛ سیاح، مونس و محبی، سیده فاطمه(
.399- 424): 3(13. زن در توسعه و سیاستپیامدها واکاوري کیفی آراي کارشناسان. 

یبررســ). 1393. (بهــاره،یفرجــودرضــایحم،یزدانــیده؛یســپ،یــیاصــغر؛ زهریپــورعزت، علــ
): 3(1. زنـان مطالعـات ی. سازمان دولتـ کیرامونیپیقیتحق. زنانتیریمدمربوط بههايچالش

120 -92.
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). شناسـایی موانـع   1391زاده، هوشنگ؛ سلطانی فسـقندیس، غالمرضـا؛ شـکري، عبدالحسـین (    تقی
.55- 33): 17(5.زن و مطالعات خانوادههاي مدیریتی. ارتقاي زنان به پست

). موانع کارآفرینی زنان: بررسی تـأثیر نـابرابري جنسـیتی بـر     1383جواهري، فاطمه؛ قضاتی، سرور (
.178ـ161):5(2. شناسی ایرانجامعهکارآفرینی زنان در ایران. 

). تغییـرات جایگـاه شـغلی زنـان دانشـگاهی در یـک دهـۀ گذشـته.         1381السادات (زاهدي، شمس
.10ـ1): 4(1. پژوهش زنان

وري). بررسی موانع ارتقاي شـغلی زنـان و اثـر آن بـر بهـره     1393اهللا؛ ابرون، فاطمه (حبیبزنجانی، 
ــریف).   ( ــگاه صــنعتی ش ــاغل در دانش ــان ش ــوردي: زن ــاعی  بررســی م ــوم اجتم ــات عل مطالع

60ـ50): 42(10.ایران
ن درزنـا شـغلی ارتقايبرمؤثرعوامل). شناسایی1396پورعمران، محبوبه و شیرازي، زهره. (سلیمان

.109- 124): 33(9. زن و فرهنگسازمانی. اجراییهايپست
). تجارب زنان مـدیر از رهبـري   1388شاه طالبی، سمیه؛ یارمحمدیان، محمد حسین و عجمی، سیما(

21- 40: 22در آموزش عالی: یک مطالعه کیفی. دانش و پژوهش در علوم تربیتی.
کت زنــان در ابعــاد سیاســی و اقتصــادي. ). مکانیســم هــاي ارتقــاي مشـار 1385صـمدي راد، انــور( 

.99- 121) :21(5اجتماعی. رفاه
اي بـر  ). بررسـی تـأثیر سـقف شیشـه    1381(اصغر؛ فرجی، بهـاره طالقانی، غالمرضا؛ پورعزت، علی

.102ـ89): 2(1.مدیریت دولتیکاهش توانمندي زنان در سازمان توسعۀ برق ایران. 
). شناسایی و سطح بندي موانع ارتقاي مـدیریتی  1397عابدینی بلترك، میمنت و منصوري، سیروس(

زن در توسـعه و  سـازي سـاختاري تفسـیري.    زنان در نظام آموزش و پـرورش مبتنـی بـر مـدل    
.397- 414): 3(16. سیاست

آمـوزش و  تیریمـد یانیسطوح ميهاموانع انتصاب زنان در پستیررس). ب1393فراست، هادي. (
اولـین همـایش علمـی پژوهشـی علـوم تربیتـی و       . معلمان زن شهر خرم آباددگاهیپرورش از د
اجتماعی و فرهنگی ایران، تهـران، مرکـز مطالعـات و تحقیقـات اسـالمی      هايآسیبروانشناسی 

.75- 105): 2(10ي.سروش حکمت مرتضو
درزنـان حضـور موانـع بنـدي اولویتو). شناسایی1392کاظمی، عالیه و دهقانپورفراشاه، افسانه. (

.109- 221): 2(11نفت. زن در توسعه و سیاست. صنعتدرهاي مدیریتیپست
تهران: مازیار.). فرهنگ علوم اجتماعی. ترجمه: باقر پرهام. 1392(، ویلیامکولبو ، جولیوسگولد

.52- 50: 103). زنان در مدیریت. تدبیر. 1379گیوریان، حسن (
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تیریموانع مـد يبندتیاولو. )1395(، پریوش. اتیبسیده طاهره، فراهانی، ابوالفضل و راد،يموسو
تیریدر مـد يکـاربرد هـاي پـژوهش . )AHP(یسلسـله مراتبـ  لیزنان در ورزش به روش تحل

.111- 119): 5(17. یورزش
وانـع ارتقـاي   ). م1396(.آرزو،بهبودیـان و گلسـتان ، سـمیرا، سـمیرا  ، انفرددرخش، مهاجران، بهناز،

مطالعـه مـوردي: بیمارسـتان امـام خمینـی      (هـاي مـدیریتی در بیمارسـتان   پرستاران زن به پست
.77- 68): 106(30پرستاري ایران.). اردبیل

ناصري جهرمی، رضا، محمودي یگانه، الهام، رحمانی، هادي، محمـدي، مهـدي و مختـاري، زینـب.     
تحقیقـات  هـاي شـهر شـیراز.    ). بررسی موانع ارتقاء زنان از دیدگاه مدیران زن دبیرسـتان 1394(

.87- 105): 6(23. مدیریت آموزشی
هاي شغلی زنان (مطالعۀ موردي: صنایع تولیـدي  ). گسترش تجارت و فرصت1389نصرالهی، زهرا (

.182ـ159: 8.زن در توسعه و سیاستایران). 
. موانع ارتقاي زنـان شـاغل   )1394ي. (مهد،یآصفو حهیمل،یخلوتجعفر؛،ینیرحسیمال؛یل،یهاشم

):4(6. زنـان هنامـ پژوهشدیدگاه کارکنان. دولتی کشور به سطوح عالی مدیریت از هايبانکدر 
17 -1.

. ترجمــه مــدرنـــ تفســیري و پســتتئــوري ســازمان: مــدرن، نمــادین). 1387هــچ، مــاري جــو (
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