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مقاله پژوهشی
موانع ارتقای جایگاه مدیریتی زنان در آموزش و پرورش استان مازندران
مصطفی عزیزی شمامی ،1فاطمه اسودیان ،2نیلوفر
تاریخ دریافت1399/02/05 :
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تاریخ پذیرش1399/10/13 :

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی موانع ارتقای جایگاه مدیریتی زنان فرهنگی در آموزش و پرورش
استان مازندران انجام گرفت .این پژوهش از لحاظ هدف ،کاربردی و از لحاظ روش جمعآوری دادهها
آموزش و پرورش استان مازندران به تعداد  12000نفر میباشند که در نهایت  350نفر در تحقیق مشارکت
داشتند ،با استفاده از روش تصادفی خوشهای یک مرحلهای به عنوان نمونهی آماری انتخاب شدند .پس از
مطالعهی مبانی نظری ،پرسشنامهای محققساخته تدوین شد و روایی آن توسط صاحبنظران و پایایی آن
نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت .نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی نشان
داد که به ترتیب ،موانع اجتماعی و فرهنگی با  18/47درصد ،موانع روانشناختی با  10درصد ،موانع
خانوادگی با  9/32درصد ،موانع سازمانی با  9/20درصد و موانع مدیریتی با  6/78درصد به عنوان  5عامل
اصلی عدم ارتقای مدیریتی زنان فرهنگی محسوب میشوند .همچنین از نظر بانوان فرهنگی"نگهداری از
فرزندان و آموزش آنها" با  3/83درصد باالترین میانگین و"پایین بودن ابتکار و خالقیت در زنان" با 1/96
درصد پایینترین میانگین را در بین عوامل به خود اختصاص دادند.
واژههای کلیدی :توسعه؛ موانع ارتقا؛ مدیریت زنان؛ آموزش و پرورش.
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توصیفی است .جامعهی آماری شامل کلیهی بانوان (معلم ،معاون ،مدیر و کارشناس آموزش) شاغل در
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مقدمه و طرح مسأله
امروزه یکی از آرمانهای کلیهی جوامع به ویژه جوامع در حال توسعه ،دستیابی به مفهوم
توسعهی پایدار است .به گونهای که بسیاری از کشورها در این زمینه گوی سبقت را ربوده و با
تمام قوا به دنبال دستیابی به توسعهیافتگی در تمامی زمینههای فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و
سیاسی میباشند .در فرآیند توسعه همهی اعضای جامعه باید بتوانند در برنامههای آن نقش و از
مواهب آن سهمی داشته باشند .درواقع انسانها هم هدف و هم وسیلهی توسعه محسوب میشوند؛
بدین معنا که نمیت وان زنان و مردان را در این زمینه از یکدیگر متمایز نمود و تصور کرد که مردان
نسبت به زنان سهم بیشتری در فرآیند توسعهیافتگی دارند؛ چراکه در جوامعی که هنوز تعادل
مطلوب و قابل قبول و مشارکت عادالنهی زن و مرد در فعالیتهای مختلف اعم از اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی فراهم نشده و فرصت منصفانهی بروز خالقیت و استعداد انسانها برقرار نشده
هنگامی رخ خواهد داد که زن و مرد در کنار یکدیگر مسوولیت توسعه و بهرهوری را بر عهده
بگیرند(زنجانی و آبرون .)52 :1393 ،با وجود مزایایی که مشارکت زنان برای دستیابی به
توسعهی پایدار دارد ،آمار و ارقام شاغالن در ایران نشان میدهد که نابرابری جنسیتی به موقعیت
حاشیهای زنان در بازار کار منتهی میشود و از استعدادها و توانمندیهای این قشر به نحو مطلوبی
استفاده نمیشود(رفعتجاه و خیرخواه .)131 :1392 ،در این راستا آخرین آمارهای رسمی مرکز
آمار ایران نشان میدهد که تفاوتی فاحش بین نرخ مشارکت اقتصادی مردان و زنان در ایران وجود
دارد .به گزارش سالنامهی آماری مرکز آمار ایران در سال ( 1396که در بهار سال  1398منتشر
شده است) ،نرخ مشارکت اقتصادی در جمعیت  10ساله و بیشتر در کل کشور 40/3 ،درصد بوده
که این شاخص برای مردان  64/5درصد و برای زنان  16درصد بوده است .چنانچه زنان به عنوان
نیمی از سرمایهی انسانی جامعه در تصمیمگیریها کنار گذاشته شوند ،خواه ناخواه مشکالت
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است ،فرآیند توسعه آن گونه که انتظار داشتهاند موفقیتآمیز نبوده است .تداوم و شتاب توسعه

عدیدهای در رابطه با این قشر مؤثر پدید میآید .عدم حضور یا حضور ناچیز زنان در سطوح
مختلف برنامهریزی و تصمیمگیریهای خرد و کالن در کشور ،پیامدهای مختلفی از جمله عدم
سرمایهی انسانی ملی را به دنبال خواهد داشت(ناصری جهرمی و همکاران.)89 :1394 ،
از طرفی یکی از مشکالت کنونی دنیای کار ،عدم حضور متناسب زنان با توجه به
شایستگیهای آنان از نظر تحصیالت عالی و تجربه در پستهای مدیریتی است(تقیزاده و
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آگاهی آنان نسبت به مسایل ،موقعیتها و شرایط گوناگون دارد و در نهایت مدیریت ناکارآمد
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همکاران .)33 :1391 ،وضعیت حضور مدیران خانم در سازمانها طی نیم قرن اخیر به شکل
شگفتآوری ترقی پیدا کرده است .با این حال ،پژوهشهای انجامشده تا به امروز به شکل
واضحی نشان میدهد که زنان در جایگاههای مدیریتی در طیف وسیعی از حرفهها همچنان با
تعدادی از موانع در سازمانها روبهرو هستند که پیشرفت شغلی آنها را تحت تأثیر قرار
میدهد(تلیس و کوزر .)462 :2010 ،1مسألهای که در این زمینه حائز اهمیت است این است که
زنان در سازمانها معموالً در وسط هرم سازمانی قرار دارند و به ندرت به قسمتهای باالیی و
سطوح عالی مدیریتی راه مییابند .بین درآمد زنان و مردان فاصلهی قابل توجهی وجود دارد و
زنان برای پستهای مدیریتی و حرفهای و موقعیتهای مربوط به تصمیمگیری در مورد
سیاستهای سازمان کمتر ترجیح داده میشوند .در وجود زنان توانمندیها و ویژگیهای منحصر
به فردی نهفته است که در صورت شکوفایی کامل و احترامگذاشتن به آنها ،جامعه به میزان قابل
دارند؛ اما زنان تا همین چند دههی قبل در نتیجهی وجود فرهنگ دیرینهی مردساالری مطلق در
اکثر مناطق جهان ،به ویژه ایران ،کمتر فرصت مییافتند که توانمندیهای خود را به اثبات
برسانند(دانشور .)1 :1395 ،غالببودن مردان بر زنان در محیط کاری ،یک حقیقت بینالمللی است.
با این حال ،شکلی که این غالبیت میتواند به خود بگیرد ،میتواند با توجه به تفاوت در
زیرساختهای فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی ،از کشوری به کشور دیگر متفاوت
باشد(تلیس و کوزر .)464 :2010 ،به عبارت دیگر در هر کشوری شرایط حاکم بر آن کشور در
حوزههای مختلف میتواند ایجادکنندهی موانع برای حضور زنان در پستهای مدیریتی باشد که
البته این موانع متغیر و متفاوت میباشند؛ به گونهای که ممکن است در برخی از کشورها تنها،
شرایط اجتماعی ،ایجادکنندهی مانع برای حضور زنان در احراز پستهای مدیریتی باشد در حالی
که در کشورهای دیگر شرایط اجتماعی و فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی دست به دست یکدیگر
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توجهی به سمت پیشرفت حرکت میکند .زنان و مردان همواره نقش و جایگاه با اهمیت خود را

داده و به عنوان سدی برای پیشرفت و ارتقای مدیریتی زنان محسوب میشوند .در سطح جهانی،
میزان مشارکت زنان در ساختارهای مدیریتی بهگونهای است که فقط در چهار کشور(فنالند ،سوئد،
 13کشور(استرالیا ،اتریش ،کانادا ،دانمارک ،فرانسه ،آلمان ،اسرائیل ،هلند ،لهستان ،آفریقایجنوبی،
Tlaiss & Kauser

1
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نروژ و انگلستان) زنان بیش از  20درصد اعضای هیأت مدیره را تشکیل میدهند؛ درحالیکه در
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ترکیه ،سوئیس و ایالتمتحدهآمریکا) بین  10تا  20درصد ،در  14کشور (بلژیک ،برزیل ،چین،
یونان ،چین تایپه ،اندونزی ،ایرلند ،ایتالیا ،مالزی ،مکزیک ،نیوزلند ،سنگاپور ،اسپانیا و تایلند) بین 5
تا  10درصد و در بین  13کشور (بحرین ،شیلی ،هند ،ژاپن ،کویت ،عمان ،پرتغال ،قطر ،کرهجنوبی،
روسیه ،عربستانسعودی ،تایوان و اماراتمتحدهعربی) این میزان کمتر از  5درصد میباشد(رادو،
دیاکونو و فرازینینو .)66 :2017 ،1در ایران گزارشهایی که به صورت ساالنه از سوی معاونت امور
زنان و خانوادهی ریاست جمهوری منتشر میشود وضعیت جایگاه مدیریتی زنان 2را به خوبی
نشان میدهد که در نمودار  1و  2بدان پرداخته شده است.
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نمودار شمارهی یک -روند رشد تعداد زنان مدیر
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 . 2برگرفته از معاونت امور زنان و خانواده به نشانی

Radu, Deaconu & Frasineanu
Women.gov.ir/11014
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شواهد حاضر نشان میدهد که با وجود اینکه تعداد زنان شاغل رو به افزایش است ،اما
پیشرفت آن ها در مشاغل مدیریتی محسوس نبوده و این در حالی است که تحقیقات انجامشده
برای شناخت برتری مردان در مدیریت وجه تمایزی را برای مدیربودن انحصاری مردان قایل
نیست .تا زمانی که جایگاه مدیریتی از نظر جنسیت به صورت مذکر دیده میشود ،ویژگیهای
مورد نیاز برای موفقیت بیشتر در مردان ذکر میشود تا زنان؛ و حتی در صورتی که تمامی
ویژگیها و توانمندیهای زنان و مردان مشابه باشد ،برای واردشدن به یک پست مدیریتی یا ترفیع
به آن یک مرد از یک زن شایستهتر به نظر میرسد و این تنها به دلیل برتری جنسیتی است(شاین،1
.)7 :2007
نابرابری جنسیتی یکی از مهمترین مسایل و معضالت جهان است که میتواند نظم اجتماعی،
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نمودار شمارهی دو -مقایسهی تعداد مدیران زن و مرد در سال 1398

توسعه و ثبات سیاسی و اقتصادی را برهم بزند .تعداد زیادی از زنان جامعه با این تصور که زندگی
افزایش سطح تحصیالت و آموزش زنان ،آنان احساس نابرابری کرده و این مشکالتی را برای

Schein

1
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باید این گونه باشد ،بدون پی بردن به این نابرابری به زندگی روزمرهی خود ادامه میدهند؛ اما با
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جوامع به وجود آورده است(دهنوی و معیدفر ،1384 ،به نقل از میرکمالی و ناستیزایی:1388 ،
 .)60درحالیکه میزان مشارکت زنان در تصمیمگیریهای کالن کشور و همچنین حضور آنها در
پستهای مدیریتی یکی از مهمترین شاخصهای توسعهی جنسیتی محسوب میشود(جعفرنژاد و
اسفیدانی .)78 :1384 ،با توجه به شایستگیها و توانمندیهای نهفته در وجود زنان ،آنان میتوانند
در تمامی سازمانهای موجود در جامعه به خوبی ایفای نقش نموده و در مناصب دولتی و
پستهای مدیریتی به فعالیت بپردازند .در این راستا از میان سازمانهای موجود در جامعه سازمان
آموزش و پرورش از جمله نهادهایی است که در ساختار آن زنان بیشترین سهم را در آموزش بر
عهده دارند .طبق گفتهی مشاور وزیر و مدیر کل امور زنان وزارت آموزش و پرورش 55 ،درصد
نیروهای آموزش و پرورش را زنان تشکیل میدهند از این لحاظ احتماالً این وزارتخانه تنها
دستگاهی در دولت است که تعداد زنان استخدامی در آن بیشتر از مردان است .اما تنها  7درصد
توجه فرهنگیان زن در وزارت کشور و وزارت آموزش و پرورش ،دفتر امور زنان تشکیل شده
است که متولی امر ارتقای زنان میباشد(وزارت آموزش و پرورش .)1397 ،از میان استانهای
کشور در استان مازندران با توجه به شرایط اقلیمی و بومی استان در دهههای اخیر مشارکت اغلب
زنان در امور مربوط به خانهداری و بخش صنعت (صنایع دستی) و کشاورزی به چشم میخورد و
درصد کمی از زنان در مناصب دولتی و اداری مشغول به فعالیت بودند .اما امروزه با پیشرفت علم
و تکنولوژی اغلب زنان استان در مناصب دولتی مشغول فعالیت هستند .از طرف دیگر در آموزش
و پرورش استان مازندران با وجود این که زنان سهم باالیی را در ساختار آموزش بر عهده دارند؛
اما هنوز آنطور که انتظار میرود ،فرصت مدیریتکردن به آنها داده نشده است و میزان مشارکت
زنان در مناصب مدیریتی بسیار اندک است .به خاطر همین زنان شاغل در آموزش و پرورش استان
مازندران به عنوان جامعهی هدف مورد بررسی قرار گرفتهاند .با توجه به وضعیت جامعهی ایران
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پستهای مدیریتی این دستگاه به زنان واگذار شده است .به دلیل اهمیت حضور زنان و تعداد قابل

نخستین سؤالی که به ذهن متبادر میشود این است که به رغم پیشرفتهای محسوس که در
زمینهی تحصیالت و مشارکتهای اجتماعی زنان در کشور حاصل شده است ،چرا زنان هنوز
طرحها و الیحههای فراوان در مورد مسایل و موضوعات زنان بیانگر وجود نارسایی و خألهای
قانونی در ارتباط با این گروه از جامعه است که اقدامات الزم در این زمینه را میطلبد و بدون
شناخت علمی مسایل و موانع ارتقای جایگاه مدیریتی زنان ،برنامهریزی صحیح انجام نخواهد شد.
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نتوانستهاند سهم شایستهای از پستهای مدیریتی دولت را به خود اختصاص دهند؟ تصویب
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لذا با توجه به مطالب گفته شده ،پژوهش حاضر قصد دارد موانعی را که موجب عدم ارتقای زنان
شاغل در آموزش و پرورش استان مازندران به جایگاه مدیریتی میشود ،بررسی نموده تا زنان
فرهنگی و مسوولین ذیربط بتوانند از طریق شناخت این موانع در راه رفع آن گام برداشته و
راههای رسیدن به سطوح عالی مدیریتی را هموار نمایند.
پیشینهی پژوهش
داخلی
کجباف و کاظمی( )1387در پژوهشی تحت عنوان «بررسی نگرش کارکنان سازمان آموزش و
پرورش شهر اصفهان به مدیریت زنان و موانع ارتقای زنان به جایگاههای مدیریتی» دریافتند که
مردان نسبت به مدیریت زنان نگرش منفی دارند و عوامل فردی و عوامل شخصیتی را از موانع
مدیریت آنان میدانند ،درحالیکه زنانی که نگرش مثبت داشتند ،عوامل فرهنگی و اجتماعی را به
تقیزاده و همکاران( )1391در پژوهشی تحت عنوان «شناسایی موانع ارتقای زنان به
پستهای مدیریتی(مطالعهی موردی)» دریافتند که کلیشهی جنسیت ،تبعیض جنسیت ،تضاد بین
کار و خانواده ،تضاد بین فرهنگ و خانواده ،عدم حمایت رهبر ،عدم حمایت خانواده ،روابط در
کار و وجود سقف شیشهای از عوامل عدم ارتقای زنان به پستهای مدیریتی میباشند.
سلیمیان و ناظری( )1392در پژوهشی تحت عنوان «بررسی و رتبهبندی موانع ارتقای شغلی
زنان به سطوح مختلف مدیریتی در سازمانهای دولتی منطقهی غرب مازندران» دریافتند که بین
موانع فردی ،اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و سازمانی با حضور زنان به سطوح مختلف مدیریتی در
سازمانهای دولتی منطقهی غرب مازندران رابطهی معناداری وجود دارد و از نظر رتبهبندی موانع
فرهنگی ،سازمانی ،فردی ،اجتماعی و سیاسی به ترتیب رتبههای اول تا پنجم را کسب نمودند.
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عنوان موانع ارتقای زنان به جایگاههای مدیریتی میدانستند.

زنجانی و آبرون( )1393در پژوهش خود موانع ارتقای شغلی زنان و اثر آن را بر بهرهوری به
صورت موردی در رابطه با زنان شاغل در دانشگاه صنعتی شریف بررسی کردند و دریافتند که از
متغیرهای مستقل تحقیق ،موانع بیولوژیکی با  48/1درصد باالترین تأثیر و موانع سازمانی با 11/2
درصد کمترین تأثیر را بر نداشتن ارتقای شغلی میگذارند .همچنین بین ارتقای شغلی با بهرهوری،
همبستگی معناداری وجود ندارد.
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ناصری جهرمی و همکاران( )1394در پژوهشی تحت عنوان «بررسی موانع ارتقای مدیریتی
زنان از دیدگاه مدیران زن دبیرستانهای شهر شیراز» دریافتند که از نظر مدیران زن )1 :موانع
فرهنگی بیشترین میانگین تأثیر را در عدم ارتقای مدیریتی آنان دارد و  )2در بعد موانع اجتماعی،
عامل مسوولیتپذیری و در بعد موانع فرهنگی ،عامل فرهنگ مردساالرانه باالترین میانگین را در
عدم ارتقای مدیریتی زنان دارد.
محمودیان( )1395در پژوهشی تحت عنوان «بررسی موانع مشارکت زنان در سطوح مدیریتی
سازمان آموزش و پرورش» دریافت که عوامل شخصیتی و نقصان مهارتهای فنی در انتصاب زنان
به سطوح مدیریت بیتأثیر بوده و عوامل نگرشی ،اجتماعی-فرهنگی ،مذهبی -تاریخی ،سازمانی و
سیاستهای دولت در بازداری از انتصاب زنان به سطوح مدیریت مؤثر است.
سلیمانپورعمران و شیرازی( )1396در پژوهشی تحت عنوان «شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقای
تسهیم پستهای مدیریتی بین مردان و زنان بهوجود آورده است .الزمهی پرکردن فاصلهی بین این
اختالف ،توجه جدی مدیران و مسووالن به قابلیتهای زنان در پستهای مدیریتی است .از طرفی
دیگر خودباوری زنان ،برقراری روابط خوب کاری با زنان و کمک به ایجاد نگرش مثبت در آنها
نسبت به تواناییهایشان ،میتواند برخی مسایل و مشکالت را در خصوص ارتقای زنان به
پستهای باالتر مرتفع کند.
اسماعیلپور و تفقدی( )1396در پژوهشی تحت عنوان «مطالعهی کیفی موانع ارتقای شغلی و
مدیریتی بانوان» دریافتند که دو مفهوم الزامات فرهنگی و اجتماعی و الزامات نقشی ،علل عدم
ارتقای شغلی و مدیریتی بانوان میباشند .الزامات فرهنگی و اجتماعی ،مربوط به عواملی است که
از طرف ساختار جامعه مانع پیشرفت بانوان میشود و الزامات نقشی ،مربوط به عواملی است که به
صورت مستقیم بانوان را از پیشرفت باز نمیدارد؛ بلکه با تأثیرگذاری بر میل درونی فردی آنها،
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شغلی زنان در پستهای اجرایی سازمانی» دریافتند که تبعیض جنسیتی اختالف قابل توجهی در

شوق شخصیشان را برای پیشرفت شغلی از بین میبرد.
عابدینیبلترک و منصوری( )1397در پژوهشی تحت عنوان «شناسایی و سطحبندی موانع
که  10عامل غلبهی فرهنگ مردساالر ،عدم شایستهگزینی ،نگرشهای کلیشهای به مدیریت زنان،
نداشتن خودباوری و اعتمادبهنفس زنان ،هنجارهای مبتنی بر سنتگرایی ،تعارض شغلی با وظایف
خانوادگی ،تبعیضهای جنسیتی نانوشتهی مدیریتی(سقف شیشهای) ،نپذیرفتن مسوولیتهای
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مدیریتی از سوی زنان ،نپذیرفتن مدیریت زنان از سوی کارکنان مرد و ناتوانی در برخورد قهرآمیز
و مواجهه با مخاطرات و عدم ریسکپذیری ،موانع نهایی مؤثر بر عدم ارتقای مدیریتی زنان در
نظام آموزش و پرورش به حساب میآیند.
خارجی
تلیس و کوزر( )2010در پژوهشی تحت عنوان «موانع سازمانی درکشده برای پیشرفت
شغلی زنان در لبنان» دریافتند که از نظر مدیران زن ،فرهنگ ،نوع فعالیت و شبکههای سازمانی در
پیشرفت شغلی آنان تاثیرگذارند .راس اسمیت و هوپاتز )2010( 1در پژوهشی که به بررسی تأثیر
جنسیت بر مدیریت پرداختند ،دریافتند که جنسیت تأثیری بر توانایی مدیریتی ندارد بلکه این
نگرش و فرهنگ است که مانع از حضور زنان در پستهای مدیریتی شده است.
عثمان )2014(2در پژوهشی تحت عنوان «توانمندسازی زنان :موانع و منافع» دریافت که زنان
دولت ،محیط و کمک مالی الزم را برای ایجاد کسب و کارهای کوچک ،برای زنان بهبود بخشد.
شونموگا 3و همکاران( )2015در پژوهشی تحت عنوان «بررسی توانمندسازی زنان :نقش
آموزش» دریافتند که مهارت تحصیلی در توانمندسازی زنان نقش مهمی ایفا میکند و
توانمندسازی زنان تنها از طریق آموزش و پرورش انجام میشود .از این رو اهمیت باالیی برای
باالبردن سطح آموزش و پرورش در میان زنان قایل هستند.
پاتواردان ،مایا و جوشی )2016(4در پژوهشی تحت عنوان «موانع پیشرفت شغلی مدیران زن
در هتلهای پنج ستارهی هند :دیدگاه جنسیتی» نشان دادند که از نظر مدیران مرد ،نگرش،
مهارتهای رهبری و مهارتهای ارتباطی برای پیشرفت زنان در مشاغلشان از همه مهمتر است.
به گفتهی مدیران مرد ،بزرگترین موانع مربوط به مدیران زن در موقعیتهای رهبری عبارتند از:
مسوولیتهای خانوادگی بیشتر در مقایسه با آقایان ،نبود راهحلهای انعطافپذیر کار و کلیشهها
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باید توانمند باشند تا بتوانند به رشد و ثبات کشورها کمک کنند و این امر زمانی محقق میشود که

علیه زنان .پترسون )2016(5در پژوهشی تحت عنوان «آیا مدیریت دانشگاه "کار زنان" است؟

Ross-Smit & Huppatz
Usman
3 Shunmuga
4 Patwardhan, Mayya & Joshi
5 Peterson
2

] [ DOI: 10.52547/scds.9.1.125

1

 ...............134فصلنامهی مطالعات توسعهی اجتماعی -فرهنگی ،دورهی نهم ،شمارهی ،1تابستان 99

بررسی سقف شیشهای در مدیریت آموزش عالی» دریافت که زنان و مردان در میزان درگیربودن در
شغل و عزت نفس مرتبط با شغل با هم تفاوتی ندارند.
مطالعهی پژوهشهای صورتگرفته در زمینهی موانع ارتقای جایگاه مدیریتی زنان در داخل
و خارج از کشور نشان میدهد که اغلب پژوهشها موانع را به صورت جزیی و صرفاً محدود به
موانع کلی بررسی کردهاند .به همین خاطر در پژوهش حاضر موانع ارتقای جایگاه مدیریتی زنان به
صورت جامع و با کلیهی زیرمجموعههای آن مورد بررسی قرار گرفته است.
چارچوب نظری پژوهش
مدیریت فعالیتی است که در آن خالقیتهای انسانی با بهرهگیری از فنون ،تخصص ،مهارت
و تجارب درهم میآمیزد و هیچگاه نباید عاملی همجون جنسیت ،زمینهساز شکلگیری عدم توازن
و تعادل در آن باشد(توسلی و جاللوند .)4 :1394 ،چراکه هریک از زنان و مردان از ویژگیهایی
مکملی برای هدایت روند فعالیتهای سازمان محسوب شود .به عنوان مثال گرانت 1معتقد است
که زنان به لطف کیفیتی که در تجربیات با خانوادهها و جوامع خود به دست آوردهاند،
رادیکالترین نیروی موجود در ایجاد تغییر سازمانی محسوب میشوند .از نظر وی مهارتهای
زنان در برقراری ارتباط و همکاری ،جهتگیری آنها به سمت قدرت به عنوان نیرویی
دگرگونکننده و آزادکننده که برای اهداف عمومی مورد استفاده قرار میگیرند برای جاهطلبی
شخصی و سلطه بر دیگران از جمله مهمترین مهارتهایی است که هر سازمانی انتظار دارد نیروی
انسانی خود از آن بهرهمند باشد(سایکوجیوس.)177 :2007 ،2
آروبا و جیمز )1998( 3خاطر نشان کردند که زنان دارای ویژگیهای ذاتیای هستند که
میتوان آنها را به عنوان یک مزیت بزرگ در عصر مدیریت انسانمحور تلقی کرد .این ویژگیها
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برخوردارند که سبکهای مدیریتی متفاوتی را ایجاد میکند و در کنار یکدیگر میتواند به عنوان

شامل شهود ،حساسیت ،دقت در جزئیات امور و روندها و تمایل به بهکارگیری احساسات است.
به عبارت دیگر در دورهی جدید رهبری که به عنوان رهبری اومانیستی مطرح است ،مدیران زن
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تصمیمگیری سازمان مشارکت دهند؛ سرانجام آنها در درک نیازهای مردم و اجازهدادن به آنها
برای برآوردن انتظارات و چشماندازهای خود از طریق شغل خود ،در مقایسه با مردان بسیار
توانمند هستند(سایکوجیوس .)180 :2007 ،با وجود چنین استداللها و برداشتهایی که از
توانمندی زنان در تصدی مناصب مدیریتی وجود دارد ،دیدگاههای نظری گوناگونی حاکی از
وجود موانعی است که بر سر راه ارتقای زنان به جایگاههای مدیریتی وجود دارد که در ادامه بدان
پرداخته شده است:
نظریهی سرمایهی انسانی
نقطهی کانونی نظریهی سرمایهی انسانی این است که افراد با سرمایهگذاری در خود در
افزایش ظرفیت تولید خود موفق میشوند .منبع اصلی سرمایهگذاری در نظریهی سرمایهی انسانی،
آموزش و تجربهی کاری است .طبق این نظریه ،یکی از عواملی که ارتقای شغلی زنان را محدود
زنانی که خارج از ساعات کاری ،زمان کافی برای سرمایهگذاری در آموزش ندارند ،از ارتقای
شغلی مستثنی هستند .به همین ترتیب معموالً زنان برای مراقبت از خانوادهی خود ،حرفهی شغلی
خود را رها یا به صورت نیمهوقت کار میکنند که این بدان معناست که آنها پس از گذشت
سالها ،سابقهی کاری کمتر و وقفهی بیشتری دارند که این امر منجر به کندی پیشرفت حرفهای
آنان میشود(هردیا و همکاران2002 ،1؛ جاکوبز 1999 ،2به نقل از رینکون ،گونزالس و باررو،3
.)331-332 :2017
نظریهی نابرابری جنسیتی
نابرابری و تبعیض جنسیتی به هر نوع رفتار ،منش یا واکنشی اشاره دارد که از اعتقاد به
فرودستی زنان سرچشمه میگیرد و راه را بر فعالیت آنان میبندد(میرکمالی و ناستیزایی:1388 ،
.)59
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میکند ،سرمایهگذاری کمتر آنان در این دو منبع است .این رویکرد نشان میدهد که بسیاری از

از نظر چافتز 4دو نیرو عامل اصلی حفظ نابرابری جنسیتی است :نیروهای قهری و
سرکوبکننده و نیروهایی که نتیجهی فعالیتهای اختیاری افراد میباشند .نیروهای اختیاری
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نابرابری جنسیتی همچون تقسیم کار ،نحوهی توزیع اشتغال و موقعیتهای برگزیده و نیز فرهنگ
جامعه ،نوعی تبعیض جنسیتی را ایجاد میکند .این تبعیض در کار و فعالیت اعمال شده و عامل
جامعهپذیری برای نسل بعدی میشود و به همین ترتیب تفاوتهای جنسیتی در سطح خرد میان
زن و مرد بازتولید میگردد(زنجانیزاده .)58 :1386 ،نظریههایی که وجود نابرابری جنسیتی را در
جامعه تبیین میکنند ،به طور کلی به سه دستهی نظریهی نئوکالسیک متأثر از یک نگرش اقتصادی،
نظریهی تجزیهشدن بازار کار متأثر از نگرش اجتماعی و نظریهی کلیشههای جنسیتی متأثر از
نگرش فرهنگی طبقهبندی میشوند(صداقت زادگان ،ملکی و خسروی.)121 :1396 ،
الف) نظریهی کلیشههای جنسیتی (پیشداوری و تعصبات)
طبق این نظریه موانعی که بر سر راه ارتقای جایگاه شغلی زنان قرار دارد ،موانع مربوط به
تعصبات و انتظارات کلیشهای جنسیتی است .کلیشه مجموعهای از باورها در مورد ویژگیهای
1994؛ هیلمن1997 ،2؛ پاول 2011 ،3به نقل از رینکون ،گونزالس و باررو .)335 :2017 ،باورهای
جنسیتی پیامد ساختار و شرایط فرهنگی و اجتماعی جوامع و محصول رسوم و تعصبات اجتماعی
است که از طریق فرآیندهای جامعهپذیری ،در فضای جامعه و سازمانها حاکم شده و به صورت
ناخودآگاه و به عنوان مهمترین مانع ارتقای شغلی زنان عمل میکنند(توسلی و جاللوند:1394 ،
 .)13توزیع شغلهای مختلف در کشورهای دنیا نشان میدهد هیچ چیز ذاتاً زنانه یا مردانهای در
شغلهای مختلف وجود ندارد و آنچه به چشم میخورد فقط کلیشههای جنسیتی است که به
شغلهای گوناگون نسبت داده شده و آن نیز از کشوری به کشور دیگر متفاوت است(صفری،
.)28 :1393
طبق این نظریه در یک ساختار اجتماعی -تولیدی خاص ،افراد نقشهای مختلف جنسیتی را
بر عهده میگیرند و با قوانین نقشهای مطرحشده منسجم هستند .بر این اساس به دلیل کلیشههای
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گروهی از افراد ،صرف نظر از تنوع واقعی در صفات آنان است(همیلتون ،استروسنر و دریسکل،1

جنسیتی که در جامعه ایجاد شده است ،مردان ارزشهای فردگرایانه و ویژگیهایی همچون
قاطعیت و سلطهگری دارند و زنان به نوبهی خود دارای ارزشهای جمعگرایانه و ویژگیهایی

1

Hamilton, Stroessner & Driscoll
Heilman
3 Powwell
2
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همچون ابراز احساسات و قدرت درک بهتر دیگران هستند .با درنظرگرفتن کلیشههای جنسیتی
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میتوان سبکهای مختلف رهبری را برای زنان و مردان مطرح کرد؛ به این صورت که مردان دارای
سبک رهبری اقتدارگرا و متمرکز بر وظایف هستند و زنان دارای سبک رهبری مشارکتی-
دموکراتیک و متمرکز بر روابط بینفردی هستند(رینکون ،گونزالس و باررو.)235 :2017 ،
کلیشههای جنسیتی از طریق فرآیند جامعهپذیری تولید و بازتولید میشوند .به این صورت که
ایجاد آن از محیط خانواده شروع میشود؛ در مدرسه و نظام آموزشی تداوم مییابد و درنهایت در
رسانهها تبلیغ و ترویج میشود و جنبهی باور اجتماعی ،آداب و رسوم و سنت به خود
میگیرد(توسلی و جاللوند .)13 :1394 ،به عنوان مثال این باور که دخترها منشی و معلم و پرستار
میشوند ،اما پسرها دکتر ،مهندس و معمار.
ب) نظریهی نئوکالسیک
این نظریه نابرابری جنسیتی را ناشی از عواملی همچون مسوولیتهای خانوادگی ،نیروی
اجتماعی حاکم بر جامعه و سازمان ،ساعات کاری ،غیبت از کار و جابهجایی در کار میدانند.
ج) نظریهی تجزیهشدن بازار کار
این نظریه معتقد است که بازار کار به دو دستهی مشاغل اولیه و ثانویه تقسیم شده است و
عموماً زنان در مشاغل ثانویه که با محدودیتهایی چون بیثباتی در کار ،حقوق و مزایای کمتر و
امکان پیشرفت کم مواجه هستند به کار گرفته میشوند؛ درحالیکه مردان در مشاغل اولیه که
تمامی مزایا را در بر دارد مشغول به کار میشوند .این خود نمونهای از تداوم نابرابری جنسیتی
است(ردوود 1996 ،1به نقل از جنادله و پویا.)8 :1398 ،
به گفتهی کانتر )1977( 2در بازار کار موقعیتهای شغلی سودآور و نامطلوب وجود دارد که
موقعیتهای پر مزیتی که قدرت و فرصتهای شغلی بهتری را برای کارمندان فراهم میکند در
اختیار اکثریت آنان (مردان) قرار دارد .به همین خاطر افرادی که در موقعیتهای سودمند هستند
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جسمی ،آموزش عمومی زنان ،کمتربودن سرمایهی انسانی آنان نسبت به مردان و شرایط خاص

نگرشها و رفتارهایی میآموزند که به آنها کمک میکند به سرعت در کار خود پیشرفت کنند؛
درحالیکه افرادی که در موقعیتهای نامطلوب قرار دارند که غالباً زنان هستند ،نگرشها و

Redwood
Kanter

1
2

] [ DOI: 10.52547/scds.9.1.125

رفتارهایی را میآموزند و از خود نشان میدهند که موجب پیشرفت محدود آنان در کار میشود.
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درواقع بر اساس این دیدگاه تفاوت بین زنان و مردان در کسب جایگاههای عالی مدیریتی به دلیل
تفاوت در فرصتها و ساختارهای قدرت موجود در بازار کار است تا عامل جنسیت(اسپوزیتو،1
.)5 :2013
نظریهی سقف شیشهای
این اصطالح در سال  1986در مقالهی منتشرشده در مجله وال استریت با موضوع مدیران
زن ،مطرح شد .سقف شیشهای به معنای عدم توفیق زنان در دستیابی به سطوح عالی مدیریتی
است(اسماعیلی و همکاران .)3 :1398 ،طبق این مفهوم زنان با نزدیکشدن به موقعیتهای باالی
سلسلهمراتب سازمانها با مجموعهای از موانع نامرئی و غیر قابل نفوذ روبهرو میشوند .درواقع
فرضیهی اصلی این دیدگاه این است که زنان و مردان هردو برای دستیابی به موقعیتهای
خاص ،فرصت یکسانی ندارند و زنان در کار خود با موانعی مواجه میشوند که مردان هرگز آن را
سازمانی همچون فرآیند جذب و استخدام یا فرهنگ سازمانی و موانع دولتی مانند عدم نظارت
متعهد به رعایت قوانین میباشد(رینکون ،گونزالس و باررو.)330 :2017 ،
سواالت پژوهش
 .1موانع ارتقای زنان فرهنگی به جایگاه مدیریتی سازمان از دیدگاه معلمان و کارشناسان
کدامند؟
 .2سهم هر کدام از عوامل به عنوان عوامل مؤثر در عدم ارتقای جایگاه مدیریتی زنان چه قدر
است؟
روش پژوهش
پژوهش حاضر از لحاظ هدف ،کاربردی و از لحاظ روش جمعآوری دادهها توصیفی است.
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تجربه نخواهند کرد .این موانع شامل موانع اجتماعی مانند تعصبات و کلیشههای جنسیتی ،موانع

جامعهی آماری در این پژوهش شامل کلیهی بانوان معلم ،معاون ،مدیر و کارشناس آموزش شاغل
گیری کرجسی و مورگان حجم نمونه  373نفر برآورد گردید که درنهایت  350نفرکه  92درصد از

Sposito

1
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در آموزش و پرورش استان مازندران به تعداد  12000نفر میباشد که با توجه به جدول نمونه-

موانع ارتقای جایگاه مدیریتی زنان در آموزش و پرورش استان مازندران 139....................................

حجم نمونه را تشکیل میدادند با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی خوشهای یک مرحلهای به
عنوان نمونهی آماری انتخاب شدند .بدین صورت که از میان مناطق  32گانهی آموزش و پرورش
استان مازندران 10 ،1منطقه شامل (بهشهر ،بهنمیر ،بابلسر ،قائمشهر ،فریدونکنار ،چمستان ،محمود
آباد ،آمل ،نور و بابل) به صورت خوشهای انتخاب شدند و سپس از هر منطقه تعدادی از افراد
متناس ب با حجم نمونه و به صورت تصادفی مورد پژوهش قرار گرفتند .پس از مطالعهی مبانی
نظری و متون علمی در زمینهی اشتغال و توانمندی زنان 50 ،عامل به عنوان موانع ارتقای زنان به
جایگاه مدیریتی استخراج گردید و در قالب پرسشنامهای محققساخته تدوین شد .روایی محتوایی
پرسشنامه به وسیلهی محققان و صاحبنظران اهل فن مورد تأیید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه
با استفاده از آلفای کرونباخ به مقدار  0/94به دست آمد .جهت تجزیه و تحلیل دادهها در بخش
توصیفی از شاخصهایی مانند جدول توزیع فراوانی ،میانگین و انحراف معیار و در بخش
از تحلیل عامل اکتشافی با استفاده از نرمافزار  SPSSاستفاده شده است.
یافتههای پژوهش
در این بخش ،نخست با استفاده از آمار توصیفی ،گویههای مربوط به عوامل عدم ارتقای زنان
به پستهای مدیریتی توصیف میشود؛ سپس به منظور پاسخگویی به سواالت تحقیق و استخراج
مؤلفهها و روایی ساختاری پرسشنامه از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده میشود.

کالردشت ،آمل ،عباس آباد ،میاندرود ،بابل ،فریدونکنار ،بلده ،بابلسر ،قائمشهر ،بندپی شرقی ،بند پی غربی ،بهشهر،
نو شهر ،تنکابن ،نور ،کجور ،جویبار ،نکا ،چالوس ،گلوگاه ،چهاردانگه ،رامسر ،بهنمیر ،شیرگاه ،محمودآباد ،دودانگه و
الریجان.
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1

مناطق  32گانه آموزش و پرورش استان مازندران عبارتند از :سیمرغ ،ساری  ،1چمستان ،ساری ،2سوادکوه،
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استنباطی جهت استخراج مؤلفهها و روایی ساختاری پرسشنامه و پاسخگویی به سواالت پژوهش
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جدول شمارهی یک -توصیف گویههای مربوط به عوامل عدم ارتقای زنان به پستهای مدیریتی

ردیف

میانگین

انحراف معیار

کوچکترین

بزرگترین

1

عوامل عدم ارتقای زنان به پستهای مدیریتی

توان فیزیکی ،محدویتهای جسمانی و روحیات عاطفی و

2/10

1/173

1

5

متفاوت زنان
2

عدم عالقمندی زنان به پیشرفت (کمبودن انگیزهی دستیابی به

2/07

1/091

1

5

پیروزی)

5

تعداد فرزندان و میزان انسجام خانوادگی

3/47

1/194

1

5

6

ریسکپذیری پایین زنان

2/22

1/076

1

5

7

کمتجربگی زنان

2/25

1/158

1

5

8

عدم گرایش زنان به نظارت بر دیگران

2/39

1/124

1

5

9

احساسیبودن زنان در کارها

2/97

1/203

1

5

10

کمرویی

2/56

1/150

1

5

11

مردساالری در خانه

3/16

1/148

1

5

12

باورهای سنتی دینی(معذورات شرعی در روابط با مردان)

3/46

1/190

1

5

13

عدم ایجاد تعادل بین زندگی خانوادگی و کاری

3/34

1/162

1

5

14

عدم همکاری اعضای خانواده

3/45

0/991

1

5

15

عدم تعادل در مسوولیت مادری

3/10

1/159

1

5

16

فرهنگ مردساالرانهی سازمان

3/62

1/045

1

5

17

نگاه کلیشهای منفی به زن

3/50

1/147

1

5

18

شبکهای ارتباطی قدرت در دست مردان

3/67

1/090

1

5

19

تعصبهای موجود در استخدام و پیشرفت زنان

3/44

1/054

1

5

20

عدم وجود فرصت برابر با مردان برای زنان در جامعه

3/62

0/986

1

5

21

نبود مسیر شغلی مناسب

3/25

1/096

1

5

22

وجود سدهای ارتباطی

3/28

1/047

1

5

23

کمبود الگوهای مدیران موفق زن

3/12

1/191

1

5

24

عدم تنوع در فرصتهای شغلی برای زنان

3/30

1/047

1

5

25

باورنداشتن مدیران به زنان

3/61

1/111

1

5
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4

مسأله تأهل و باروری

3/55

1/146

1

5
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3

عدم خودباوری و اعتماد به نفس کافی

2/37

1/221

1

5
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27

فرصتهای آموزشی و توسعهای کم برای زنان در سازمان

3/31

1/114

1

5

28

تبعیض در فرآیند انتخاب و ترفیع

3/51

1/084

1

5

29

تبعیض در فرآیند استخدام

3/07

1/030

1

5

30

میزان بیکاری و کمبود فرصت شغلی در سازمانها

3/25

1/088

1

5

31

تبعیض و تفاوت در فرآیند اجتماعیشدن زنان

3/42

1/044

1

5

32

نقش رسانهها

3/36

1/160

1

5

33

فعالیتهای خانهداری

3/56

1/078

1

5

34

فرهنگ مردساالرانه در جامعه

3/66

1/034

1

5

35

طرز تلقی و نگرش جامعه به وظایف زنان

3/66

0/959

1

5

36

نگرش منفی شوهر به کار همسر

3/60

0/977

1

5

37

پایینبودن درگیری در شغل زنان

2/95

1/011

1

5

38

عدم توان در برخوردهای قهرآمیز (فقدان روحیهی مخاطره-

3/29

1/019

1

5

پذیری مدیریتی)
39

نبود گروههای یکپارچهی زنان

3/52

1/056

1

5

40

عدم ایجاد توازن زمانی میان فشار کار و سایر فعالیتهای

3/27

1/031

1

5

مرتبط با کار (مانند ارتباط با ارباب رجوع)
41

تعدد نیاز به ترک موقتی شغل به دالیلی نظیر زایمان

3/68

0/981

1

5

42

نبود حمایتهای اجتماعی در افکار عمومی

3/67

1/033

1

5

43

عدم تمایل به پذیرش عواقب تصمیمگیریها در خصوص زنان

3/07

1/047

1

5

44

باورهای غلط اجتماعی مدیران در خصوص زنان

3/56

1/159

1

5

45

عدم تشویق زنان در محیط کار

3/52

1/098

1

5

46

سیطرهی زبان و فرهنگ مردانه و افزایش تمرکز مردان در

3/56

1/060

1

5

سازمان
47

بسندهنبودن تحصیالت زنان برای گماشتهشدن به پستهای

2/20

1/303

1
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26

کمشمردن موفقیتهای زنان در جامعه

3/52

1/112

1

5

5

مدیریتی
49

جمعیت بیشتر مردان و عدم توازن عدالت جنسیتی

2/94

1/210

1

5

50

نگهداری از فرزندان و آموزش آنها

3/83

1/091

1

5

با توجه به جدول فوق در خصوص توصیف دادههای پرسشنامه مربوط به عوامل عدم
ارتقای زنان فرهنگی به پستهای مدیریتی ،با در نظر گرفتن عدد  3به عنوان حد متوسط،
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48

پایینبودن ابتکار و خالقیت در زنان

1/66

1/039

1

5
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گویههایی که میانگین آنها باالتر از  3میباشد ،نمرهی باالتری را از حد متوسط به دست آوردهاند
و گویههایی که نمرهی میانگین آنها کمتر از  3میباشد ،پایینتر از حد متوسط میباشند .گویهی
شمارهی « 50نگهداری از فرزندان و آموزش آنها» با میانگین  3/83باالترین نمره و گویهی
شمارهی  »48پایینبودن ابتکار و خالقیت در زنان» با میانگین 1/66پایینترین نمره را کسب
کردهاند.
جدول شمارهی دو -آزمون اندازهی کفایت نمونهگیری و آزمون کرویت بارتلت موانع ارتقای جایگاه
مدیریتی بانوان فرهنگی
اندازهی کفایت نمونهگیری ()KMO
آزمون بارتلت

0/879

خی دو

6269/204

درجه آزادی

1225

معنیداری

0/000

وضعیت موانع ارتقای جایگاه مدیریتی زنان (از نظر بانوان فرهنگی) بررسی شد .اندازهی کفایت
نمونهگیری برابر با  0/879و نتیجهی آزمون کرویت بارتلت (خی دو=  ،)6269/204با درجه آزادی
 1225در سطح ( )p≤0/05معنادار میباشد که نشان میدهد ساختار عاملی پرسشنامه از ارزش
قابل قبولی برخوردار است و برازش الزم را دارا است.
سوال اول پژوهش :موانع ارتقای زنان فرهنگی به جایگاه مدیریتی سازمان از دیدگاه
معلمان و کارشناسان کدامند؟
با استفاده از پرسشنامهای که میان بانوان فرهنگی توزیع شد ،مشخص شد در خصوص
توصیف دادههای پرسشنامهی مربوط به عوامل عدم ارتقای زنان فرهنگی به پستهای مدیریتی،
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در تحلیل عامل اکتشافی با استفاده از روش مؤلفههای اصلی  (pc)1ساختار عاملی پرسشنامه

از میان  50علت که به عنوان گویه در جدول قرار گرفت ،گویهی «نگهداری از فرزندان و آموزش
آنها» با میانگین  3/38باالترین نمره و گویهی «پایینبودن ابتکار و خالقیت در زنان» با

Principle component analysis

1
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میانگین 1/66پایینترین نمره را کسب کردهاند.
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جدول شمارهی سه -کل واریانس تبیینشده
عامل
مجموع

%واریانس

%تجمعی

مجموع

%واریانس

%تجمعی

مجموع

%واریانس

%تجمعی

1

14/631

29/262

29/262

14/631

29/262

29/262

9/236

18/471

18/471

2

4/397

8/793

38/055

4/397

8/793

38/055

5/003

10/006

28/477

3

3/436

6/873

44/928

3/436

6/873

44/928

4/664

9/329

37/806

4

2/431

4/863

49/790

2/431

4/863

49/790

4/600

9/201

47/007

5

2/000

4/000

53/790

2/000

4/000

53/790

3/392

6/784

53/790

6

1/468

2/935

56/725

7

1/295

2/590

59/315

8

1/268

2/536

61/851

9

1/160

2/320

64/171

1/096

2/192

66/363

10

ارزشهای اولیه

جدول ارزشهای ویژه 5 ،عامل با ارزش باالتر را معرفی میکند که به ترتیب  18/471و
 10/006و  9/329و 9/201و  6/784درصد و به طور کل  53/790درصد از واریانس گویههای
فوق را تبیین معنادار میکنند .ماتریس چرخشیافتهی آنها به روش چرخش واریماکس ،گزارش
شده است.
جدول شمارهی چهار -ماتریکس مؤلفههای چرخشیافته
ردیف

گویه

1

توان فیزیکی ،محدویتهای جسمانی و

عامل1

عامل2

عامل3

عامل4
0/547

روحیات عاطفی و متفاوت زنان
2

0/639

عدم عالقمندی زنان به پیشرفت (کمبودن

عامل5

] [ Downloaded from journals.sabz.ac.ir on 2022-06-28

مجموع مجذورات استخراجشده

مجموع مجذورات چرخشیافته

انگیزهی دستیابی به پیروزی)
0/725

4

مسألهی تأهل و باروری

0/776

5

تعداد فرزندان و میزان انسجام خانوادگی

0/755

6

ریسکپذیری پایین زنان

0/692

7

کمتجربگی زنان

0/728

8

عدم گرایش زنان به نظارت بر دیگران

0/330

0/451
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3

عدم خودباوری و اعتمادبهنفس کافی
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9

احساسیبودن زنان در کارها

10

کمرویی

11

مردساالری در خانه

0/523

12

باورهای سنتی دینی(معذورات شرعی در

0/386

0/521

0/399

0/760
0/549

روابط با مردان)
13

0/751

عدم ایجاد تعادل بین زندگی خانوادگی و
کاری
0/330

14

عدم همکاری اعضای خانواده

15

عدم تعادل در مسوولیت مادری

16

فرهنگ مردساالرانهی سازمان

0/762

17

نگاه کلیشهای منفی به زن

0/735

18

شبکهای ارتباطی قدرت در دست مردان

0/807

19

تعصبهای موجود در استخدام و پیشرفت

0/697

0/578
0/739
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زنان
20

عدم وجود فرصت برابر با مردان برای زنان

0/782

در جامعه
21

نبود مسیر شغلی مناسب

0/384

0/568

22

وجود سدهای ارتباطی

0/558

0/384

23

کمبود الگوهای مدیران موفق زن

0/339

0/564

24

عدم تنوع در فرصتهای شغلی برای زنان

0/415

0/534

25

باور نداشتن مدیران به زنان

0/554

0/388

26

کم شمردن موفقیتهای زنان در جامعه

0/626

0/381

27

فرصتهای آموزشی و توسعهای کم برای

0/474

0/534

زنان در سازمان
0/527

0/491

28

تبعیض در فرآیند انتخاب و ترفیع

29

تبعیض در فرآیند استخدام

0/778

30

میزان بیکاری و کمبود فرصت شغلی در

0/647

31

تبعیض و تفاوت در فرآیند اجتماعی شدن

0/441

0/575

زنان
32

نقش رسانهها

33

فعالیتهای خانهداری

0/450

0/531
0/466

0/403
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سازمانها
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34

فرهنگ مردساالرانه در جامعه

0/792

35

طرز تلقی و نگرش جامعه به وظایف زنان

0/652

36

نگرش منفی شوهر به کار همسر

0/608

37

پایینبودن درگیری در شغل زنان

38

عدم توان در برخوردهای قهرآمیز(فقدان

0/351
0/443

0/598

0/654

0/345

روحیهی مخاطرهپذیری مدیریتی)
39

نبود گروههای یکپارچهی زنان

40

عدم ایجاد توازن زمانی میان فشار کار و

0/523

0/433

0/435

0/342

سایر فعالیتهای مرتبط با کار (مانند ارتباط
با ارباب رجوع)
41

تعدد نیاز به ترک موقتی شغل به دالیلی نظیر

0/549

0/523

42

نبود حمایتهای اجتماعی در افکار عمومی

43

عدم تمایل به پذیرش عواقب تصمیمگیریها

0/370

0/589

0/581

0/395

در خصوص زنان
44

باورهای غلط اجتماعی مدیران در خصوص

0/314

0/668

زنان
45

عدم تشویق زنان در محیط کار

0/370

0/553

46

سیطرهی زبان و فرهنگ مردانه و افزایش

0/684

0/324

تمرکز مردان در سازمان
47

0/308

بسندهنبودن تحصیالت زنان برای گماشته-

0/613

شدن به پستهای مدیریتی
48

پایینبودن ابتکار و خالقیت در زنان

49

جمعیت بیشتر مردان و عدم توازن عدالت

0/614
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زایمان و...

جنسیتی
50

نگهداری از فرزندان و آموزش آنها

0/583

0/487
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با توجه به جدول فوق ،پس از چرخش اجزا که با روش واریماکس و  8چرخش انجام

شد1،

گویههایی که بار عاملی آنها باالتر از  0/3بوده است ،باقی مانده و نهایتاً  5عامل زیر مشخص
گردید:
• عامل اول= موانع اجتماعی و فرهنگی شامل گویههای-22-20-19-18-17-16-11 :
46-44-42-36-35-34-32-31-26-25
• عامل دوم= موانع خانوادگی شامل گویههای50-33-15-14-13-12-5-4 :
• عامل سوم= موانع سازمانی شامل گویههای37-30-29-28-27-24-23-21 :
• عامل چهارم= موانع روانشناختی شامل گویههای48-47-10-9-8-7-6-3-2-1 :
• عامل پنجم= موانع مدیریتی شامل گویههای45-43-41-40-39-38 :

مدیریتی زنان چه قدر است؟
جدول شمارهی پنج -کل واریانس تبیینشده

عامل

ارزشهای اولیه
مجموع

موانع اجتماعی

14/631

مجموع مجذورات استخراجشده

%واریانس

%تجمعی

29/262

29/262

مجموع
14/631

مجموع مجذورات چرخشیافته

%واریانس

%تجمعی

مجموع

%واریانس

%تجمعی

29/262

29/262

9/236

18/741

18/471

و فرهنگی
موانع روان-

4/397

8/793

38/055

4/397

8/793

38/055

5/003

28/477

10/006

شناختی
موانع

3/436

6/873

44/928

3/436

6/873

44/928

4/664

9/329
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سوال دوم پژوهش :سهم هر کدام از عوامل به عنوان عوامل مؤثر در عدم ارتقای جایگاه

37/806

خانوادگی
موانع مدیریتی

2/000

4/000

53/790

2/000

4/000

53/790

3/392

6/784

53/790

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization, Rotation converged in 8 iterations.

1
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موانع سازمانی

2/431

4/863

49/790

2/431

4/863

49/790

4/600

9/201

47/007
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6

1/468

2/935

57/725

7

1/295

2/590

59/315

8

1/268

2/536

61/851

9

1/160

2/320

64/171

10

1/096

2/192

66/363

با توجه به جدول ارزشهای ویژه واریانس تبیین شده 5 ،عامل با ارزش باالتر معرفی شده که
به ترتیب موانع اجتماعی و فرهنگی با  18/47درصد به عنوان اولین عامل ،موانع روانشناختی با
 10/0درصد به عنوان دومین عامل ،موانع خانوادگی با  9/32درصد به عنوان سومین عامل ،موانع
سازمانی با  9/20درصد چهارمین عامل و موانع مدیریتی با  6/78درصد به عنوان پنجمین عامل
اساسی عدم ارتقای مدیریتی زنان فرهنگی میباشند.

اولویت

میانگین رتبه

عوامل

1

موانع اجتماعی و فرهنگی

8/73

2

موانع روانشناختی

7/97

3

موانع خانوادگی

7/87

4

موانع سازمانی

7/81

5

موانع مدیریتی

7/78

X2= 59/767

Df= 4

sig= 0/000

با توجه به جدول فوق در خصوص رتبهبندی موانع ارتقای جایگاه مدیریتی زنان مقدار خی
دو ( )X2= 59/767در سطح ( )p<0/05معنادار میباشد و میتوان گفت بین عوامل فوق اختالف
معناداری وجود دارد؛ به طوریکه از نظر شرکتکنندگان در تحقیق به ترتیب موانع اجتماعی و
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جدول شمارهی شش -اولویتبندی عوامل بر اساس آزمون فریدمن

فرهنگی ،موانع روانشناختی ،موانع خانوادگی ،موانع سازمانی و موانع به ترتیب به عنوان مهمترین

بحث و نتیجه گیری
با وجود اینکه در سالهای اخیر شاهد ارتقا و پیشرفت زنان در برخی از مشاغل در جامعه
نسبت به گذشته بودهایم ،اما آمارهای منتشرشده از سوی معاونت امور زنان و خانواده حاکی از آن
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موانع ارتقای جایگاه مدیریتی زنان میباشند.
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است که در حال حاضر زنان با موانع زیادی در سازمانها جهت احراز پستهای مدیریتی مواجه
هستند و توزیع عادالنهای بین زنان و مردان در پذیرش جایگاههای مدیریتی وجود ندارد .در این
راستا سازمان آموزش و پرورش که درصد قابل توجهی از کارکنان آن را زنان تشکیل میدهند هم
از این قاع ده مستثنی نبوده و شواهد حاکی از آن است که هنوز آن طور که انتظار میرود ،به زنان
فرهنگی فرصت مدیریتکردن داده نشده است .علیرغم آنکه صاحبنظران بر این باورند که
مدیریت و رهبری امری کامالً خالقانه و مبتنی بر تجارب و مهارتهای گوناگون است و نمیتوان
آن را به عواملی از جمله جنسیت نسبت داد و تصور نمود که زنان از توانمندیهای کمتری جهت
تصدی مناصب مدیریتی نسبت به مردان برخوردارند ،اما تئوریهای گوناگونی در این زمینه وجود
دارد که نشان میدهد موانع گوناگونی بر سر راه زنان وجود دارد و مانع ارتقای آنان میشود .یکی
از این نظریهها ،نظریهی "سرمایهی انسانی" است .طبق این نظریه افراد جهت ارتقای شغلی به
شغل مورد نظر خود سرمایهگذاری کافی نداشته و به دلیل نقشهای خانوادگی از جمله مراقبت از
فرزندان شغل خود را رها میکنند و یا به صورت نیمهوقت کار میکنند در مقایسه با مردان تجربه-
ی کاری کمتری داشته و به همین جهت پیشرفت شغلی نخواهند داشت .یکی دیگر از نظریهها که
به عنوان مهمترین نظریه در این زمینه محسوب میشود" ،نابرابریهای جنسیتی" است .نکتهی
کلیدی این نظریه آن است که هرگونه تبعیض و نابرابری که میان زنان و مردان وجود دارد ،مانع از
ارتقای شغلی زنان میشود که بخشی از این تبعیضها ناشی از عوامل اجتماعی و ساختار جامعه
است .جامعهای که در آن بازار کار به گونهای تعریف شده است که مشاغل به اصطالح دست اول
که در برگیرندهی تمامی مزایا و فرصتهای شغلی است در اختیار مردان قرار دارد و مشاغل به
اصطالح دست دوم که سرشار از موانع و محدودیتهای گوناگون است متعلق به زنان است،
مطمئناً بستری برای ارتقای شغلی زنان فراهم نخواهد کرد .بخش دیگری از این موانع مربوط به
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دو منبع آموزش و تجربهی کاری نیازمند هستند و زنان به دلیل آن که در زمینهی آموزش برای

عوامل فرهنگی و کلیشههای جنسیتی موجود در جامعه است .باورها و نگرشهایی که از همان
دوران کودکی ابتدا در محیط خانواده و سپس در مدرسه و همچنین از طریق تلویزیون ،مجالت و
بدانید زمانی که در یک مجمع یا کنفرانس از زنان و مردان بخواهیم از یک رهبر و مدیر موفق نام
ببرند ،اکثر مردم نام یک رهبر مرد را بر زبان میآورند .مانند مهاتما گاندی ،مارتین لوترکینگ،
نلسون ماندال و غیره .حتی اگر در طول تاریخ زنان خاصی مانند مادر ترزا به چهرهها و رهبران
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سینما در ذهن کودکان نقش میبندد و مسیر زندگی و آیندهی شغلی آنان را میسازد .جالب است
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مهمی تبدیل شدها ند اما به طور کلی زنان از این توانایی و جایگاه برخوردار نیستند که بتوانند
عقاید خود را توسعه دهند و این عدم آزادی به عنوان مانعی برای ظهور زنان در سمتهای
مدیریتی میشود .به طور کلی مسایلی که بیشتر در مورد نابرابریها مورد بحث قرار میگیرند
عبارتند از :تفاوت حقوق بین دو جنس ،دشواری آنها در احراز پستهای تصمیمگیری و
مسوولیتها ،آسیبپذیری در برابر بیسوادی ،تجمع در برخی مشاغل(پرستاری و معلمی) ،حضور
اندک در مطالعات علمی و پژوهشی و نابرابری در وظایف خانواده(فورنیر 2003 ،1به نقل از
زنجانیزاده.)63 :1386 ،
یکی دیگر از نظریههایی که نشاندهندهی موانع ارتقای جایگاه مدیریتی زنان است "سقف
شیشهای" است .سقف شیشهای به این معناست که وقتی زنان و مردان همگام با یکدیگر وارد یک
سازمان میشوند ،پس از مدتی مردان سطوح مختلف را طی کرده و اغلب مناصب مدیریتی عالی را
رسیدن به سطوح عالی باز میدارد .البته کارشناسان بر این باورند که در جامعهی ایران به جای
سقف شیشهای ،دیوار شیشهای(شاید هم به اصطالح دیوار بتنی) برای مدیران زن وجود دارد که
عواملی همچون پایینبودن نرخ اشتغال بانوان ،پایینبودن سن ازدواج(در روستاها اغلب دختران
قبل از  20سالگی تشکیل خانواده میدهند) ،عدم تمایل سازمانها و ادارات در جذب و استخدام
بانوان و نبود قوانین حمایتی از سوی خانواده و جامعه در شکلگیری این دیوار بسیار مؤثر هستند.
به دلیل آنکه زنان شاغل در وزارت آموزش و پرورش بیشترین میزان نیروی کار کشور را تشکیل
میدهند و شواهد و قراین حاکی از آن است که سهم اندکی از مناصب مدیریتی را دارا میباشند،
پژوهش حاضر با هدف شناسایی کلیهی عواملی که مانع ارتقای آنان به جایگاه مدیریتی میشود،
انجام گرفت .یافتههای پژوهش نشان داد که پنج دسته از موانع شامل :موانع اجتماعی و فرهنگی،
موانع خانوادگی ،موانع سازمانی ،موانع روانشناختی و موانع مدیریتی مهمترین موانع ارتقای زنان
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تجربه میکنند؛ درحالیکه زنان در همان سطوح پایینی متوقف میشوند و موانعی نامرئی آنان را از

به پستهای مدیریتی محسوب میشوند .نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که از
نظر پاسخدهندگان مهمترین موانع به ترتیب ،موانع اجتماعی و فرهنگی با  18/47درصد ،موانع
مدیریتی با  6/78درصد میباشند .نتایج بهدستآمده از تحقیق حاضر در خصوص موانع ارتقای
Fournier

1
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روانشناختی با  10درصد ،موانع خانوادگی با  9/32درصد ،موانع سازمانی با 9/20درصد و موانع
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زنان در پستهای مدیریتی با مطالعات عابدینی بلترک و منصوری( ،)1397اسماعیلپور و
تفقدی( ،)1396سلیمانپورعمران و شیرازی( ،)1396محمودیان( ،)1395ناصری جهرمی و
همکاران( ،)1394سلیمیان و ناظری( ،)1392کجباف و کاظمی( ،)1387شاین( ،)2007تلیس و
کوزر( )2010و راس اسمیت و هوپاتز( )2010همراستا میباشد.
موانع اجتماعی و فرهنگی یکی از مهمترین موانع بر سر راه پیشرفت شغلی زنان در جامعه به
شمار میرود؛ چراکه اشتغال زنان در جامعه و تحت روابط اجتماعی صورت میپذیرد؛ بنابراین
قوانین و مقررات و سنتهای حاکم بر جامعه میتواند مشوق و یا بازدارنده باشد .مسلماً در
جامعهای که فرهنگ مردساالری بر آن حاکم باشد ،فرصت برابر برای زنان و مردان در سازمانها
برقرار نباشد ،شبکههای ارتباطی قدرت در دست مردان باشد ،حمایت سازمانی وجود نداشته باشد
و نگاه کلیشهای منفی به زن وجود داشته باشد ،زنان فرصت رشد و ارتقا نخواهند داشت و همواره
و فرهنگ مردساالری در جامعه برقرار است و با این که هم مردان و هم زنان ،خارج از منزل کار
میکنند ،بار اصلی کارهای خانه را زنان به دوش میکشند .هنوز در بعضی از خانوادهها ،تفکر
سنتی و قدیمی خانهنشینی زنان حاکم است و از زنان برای اشتغال در بیرون از منزل حمایت
نمیشود .و همین مسأله باعث شده زنان اعتمادبهنفس کافی را نداشته و انگیزهی دستیابی به
موفقیت را از دست میدهند.
موانع فردی و خانوادگی یکی دیگر از موانع ارتقای زنان به پستهای مدیریتی محسوب
میشوند ،منظور آن دسته از عواملی است که مستقیماً از مسایل فردی (شخصیتی) و الزامات
خانوادگی فرد تأثیر میپذیرد عواملی همچون :مسألهی تأهل و باروری ،عدم همکاری اعضای
خانواده ،عدم تعادل در مسوولیت مادری ،فعالیتهای خانهداری ،نگهداری از فرزندان و آموزش
آنها ،تعداد فرزندان در میزان انسجام خانوادگی ،فعالیتهای خانهداری ،عدم ایجاد تعادل بین
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در نقشهای کلیشهای خود باقی میمانند .به نظر میرسد در جامعه ،نگاه سنتی به کارکردهای زن

زندگی خانوادگی و کاری و باورهای سنتی دینی(معذورات شرعی در روابط با مردان) ،بسیاری از
زنان پس از تأهل و باروری به دلیل عدم ایجاد تعادل بین زندگی خانوادگی و کاری تمایل خود به
آموزش آنها میپردازند .از طرفی اگر زنان کلیهی موانع ذکر شده را پشت سر بگذارند باز هم
موانع دیگری وجود دارد که نمیتوان آنها را نادیده گرفت ازجمله :عدم تشویق زنان توسط
خانواده ،تعدد نیاز به ترک موقتی شغل به دالیلی نظیر زایمان و نبود گروههای یکپارچهی زنان.
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تلیس و کوزر( )2010تأکید میکنند درحالیکه برخی مطالعات تالشهای سازمانهای بزرگ
را برای حمایت از پیشرفت زنان گزارش کردهاند ،اما مطالعات بسیاری همچنان بیان میدارند که
چیزی تغییر نکرده است .نگرشهای منفی و نیز تصورات قالبی علیه زنان در محیط کار همچنان
در اعمال تبعیضآمیز سازمانی از طریق فرآیندهای تبعیضآمیز انتخاب و استخدام مدیریتی،
فرصتهای آموزشی و توسعهای ،رویههای ارزیابی عملکرد و نیز ترفیع درجه دیده میشود.
از سویی دیگر ویژگیهای روانشناختی زنان و مردان از یکدیگر متمایز بوده و هرکدام
خصوصیات خاص خود را دارند که البته این خصوصیات نمیتواند عاملی برای برتری مردان بر
زنان باشد .برخی از افراد عواملی مانند سن زنان ،کمرویی ،احساسیبودن در کارها ،فقدان روحیه-
ی ریسکپذیری ،توان فیزیکی و ضعف جسمانی ،عدم اعتمادبهنفس و خودباوری را به عنوان
مانعی بر ارتقای مدیریتی زنان میدانند.
مدیریتی زنان نسبت به مردان شایستگی کمتری دارند .به طور کلی در سطح بینالمللی نیز این
دیدگاه وجود دارد که زنان نسبت به مردان توانایی کمتری در زمینهی دستیابی به مشخصههای
مدیریت دارند .شاین ( )2007در مطالعهی خود تأکید دارد که در بین دانشجویان پسر رشتهی
مدیریت در ایاالت متحده امریکا ،بریتانیا ،آلمان ،چین و ژاپن چنین دیدگاهی رایج است .عوامل
مدیریتی به تالشها و حمایتها از پیشرفت و ارتقای زنان اشاره دارند و برخی از این موانع شامل
عدم توان در برخوردهای قهرآمیز(فقدان روحیهی مخاطرهپذیری) ،نبود گروههای یکپارچهی زنان،
ایجاد توازن زمانی میان فشار کار و سایر فعالیتهای مرتبط با کار(مانند ارتباط با ارباب رجوع)،
عدم تمایل به پذیرش عواقب تصمیمگیریها ،باورهای غلط و عدم تشویق زنان در محیط کار
میباشند.
به طور کلی باید عنوان نمود که امروزه توانمندسازی زنان و مشارکت کامل بر پایهی برابری
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در طی چند دههی گذشته ،مردان شاغل همچنان این باور را داشتهاند که برای پستهای

در همهی زمینهها از جمله در فرآیند تصمیمگیری و مدیریت جامعه یکی از پیشنیازهای توسعهی
پایدار میباشد که کشور ما سخت بدان نیازمند است .کسب مشاغل مدیریتی توسط زنان عالوه بر
فرصتهای آموزشی حرفهای نابرابر به منابع تولیدی و امکانات نابرابر در ارتقای شغلی تواناتر
میکند ،سبب باالرفتن اعتمادبهنفس ،کسب یک هویت مستقل و بهبود وضعیت و رشد اجتماعی
آنان میش ود که کل جامعه از آن منتفع خواهد شد .عالوه بر این دختران و زنان تحصیلکرده
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آن که آنان را در مقابله با تبعیضاتی چون معیارهای استخدامی نابرابر ،دستمزدهای نابرابر،
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دانشگاهی و پیشیگرفتن آنان از مردان جامعه در چندسالهی اخیر نمود پیدا کرده است که اخیراً
لزوم بحث مدیریتی زنان را بیش از پیش مطرح میسازد .تالشهای قانونی بایستی همچنان به
عنوان بخشی جداییناپذیر از فرآیند کاهش موانع موجود بر سر راه پیشرفت زنان حفظ شود .از
طرفی دیگر مسألهس تأهل و باروری به عنوان موانع خانوادگی در این زمینه نقش بهسزایی دارد.
لذا جامعه باید ضمن حذف ارزشها و انگارههای منفی ،زمینهی جبران تبعیضها را فراهم کند؛
چراکه توانمندسازی زنان و الویتبخشی به زنان و فعالیتهای مؤثر و کارایی آنان درواقع سرمایه-
گذاری برای نسلهای آتی محسوب میشود .تالشهایی که برای بهبود فرصتهای زنان در
سطوح باال صورت میگیرد ،باید بر تغییر طراحی ساختار «کار» متمرکز شود تا یک رابط بین کار و
خانواده ایجاد گردد.
پیشنهادهای پژوهش
برنامهریزی منابع انسانی و تجزیه و تحلیل شغلی ،نگرش فراجنسیتی حاکم باشد؛ به طوری که
زنان یا مردان فقط به دلیل شایستگی بیشتر برگزیده شوند.
 .2نظام بهسازی منابع انسانی به گونهای اصالح شود که فرصتهای ارتقا و رشد را به طور
متناسب و متعادلی برای مردان و زنان افزایش دهد .و با تفکرات قالبی و کلیشهای دربارهی
مدیریت زنان یا مردان مبارزه شود.
 .3با توجه به آن که باورهای جنسیتی از دوران کودکی و غالباً از طریق مدرسه در افراد شکل
میگیرد پیشنهاد میشود متون درسی و آموزشی که سرشار از قالبهای ذهنی جنسیتی پر تبعیض
(به نفع پسران) است ،مورد انتقاد و بازنگری قرار گیرد.
 .4چون مسألهی تبعیض و نابرابری در مورد زنان ،یک مشکل ملی است ،باید با همین
دیدگاه نیز برای آن راه حلهای مناسبی پیدا کرد .بنابراین ضرورت دارد که زنان جامعه با انسجام و
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 .1نظام تأمین و تعدیل به گونهای اصالح شود که در فراگردهای جذب ،کارمندیابی ،انتخاب،

تشکلهای گروهی خود بر قوانین و مقررات و ذهنیتهای منفی و هنجارهای جامعه تأثیر
بگذارند.
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