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چکيده
پژوهش حاضر باهدف مطالعه سقف شیشهای در جانشین پروری زنان در مناصب مدیریتی در سازمان
آموزشوپرورش استان البرز صورت گرفته است .روش این تحقیق از نوع پیمایشی بود.جامعه آماری
تحقیق ،شامل  6081نفر از مدیران زن و مرد ،کارشناسان ارشد و مدیران ستادی شاغل در سازمان
آموزشوپرورش استان البرز بود .حجم نمونه  763نفر بودند که از طریق فرمول کوکران بهصورت تصادفی
انتخاب شدند .ابزار پژوهش ،پرسشنامه محقق ساخته است که بر اساس ادبیات و پیشینه پژوهش تهیهشده و
برای روایی ابزار از روایی صوری و محتوایی از دیدگاه متخصصان و برای پایایی پژوهش از ضریب آلفای
کرونباخ که %59محاسبه شد .دادهها بهوسیله آزمون آماری رگرسیون تک متغیره و آزمون رتبهبندی
فریدمن بررسی شد .نتایج نشان داد عوامل سیاسی ،فرهنگی  ،سازمانی به ترتیب اهمیت و تأثیر بیشتری بر
ایجاد سقف شیشهای دارند و عامل خانوادگی کمترین تأثیر را دارد.
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اسالمی،کرج ،ایرانalmas_leila@yahoo.com ،
 .2هیأت علمی و استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحدکرج ،دانشکده روانشناسی ،گروه مدیریت آموزشی  ،واحد علوم
و تحقیقات البرز،دانشگاه آزاد اسالمی،کرج ،ایران ،نویسنده مسئولyahoo.com@zahra_lebadi :
 .7هیأت علمی و استادیاردانشگاه پیام نور vahideh_alipour@yahoo.com
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مقدمه
یکی از مهمترین معیارها جهت سنجش درجه توسعهیافتگی یک کشور ،میزان اهمیت و
اعتباری است که زنان در آن کشور دارا هست.اکنون نگاه جهان ،بیشتر بهسوی زنان
معطوف شده است؛ زیرا امروز ،برای تحقق توسعه اجتماعی ،تسریع فرایند توسعه اقتصادی
و محقق شدن عدالت اجتماعی ،چنانچه به زن بهعنوان نیروی فعال و سازنده نگریسته شود،
قطعاً تأثیر بسیاری درروند توسعه و افزایش کمّی و کیفی نیروی انسانی آن جامعه خواهد
داشت .نقش زنان در توسعه،مستقیماً باهدف توسعه اجتماعی و اقتصادی بستگی داشته و
ازاینرو در تحول همه جوامع انسانی ،عاملی بنیادی محسوب میگردد (محمدی: 6703 ،
. )92
نیمیازکل جمعیت جهان را زنان تشکیل میدهند و دوسوم ساعات کار انجامشده
توسط زنان صورت میپذیرد درحالیکه تنها یکدهم درآمد جهان و فقط یکصدم
مالکیت اموال و داراییهای جهان به آنان اختصاصیافته است  ،لذا میتوان استدالل نمود
که وجود نابرابری برای زنان در تمامی جوامع کموبیش وجود دارد که در برخی از
سازمان های جهانی در چند سال اخیر به این مسئله بیشتر توجه شده و در برنامهریزیهای
خرد و کالن اقتصادی و اجتماعی سازمانهای مختلف جهانی قرارگرفته است (محمدی،
.)92: 6703
تجربیات چند دهه گذشته در کشورهای کمتر توسعهیافته ،نشان داده است در فرآیند
توسعه آمادگی فضای فرهنگی نهتنها برای پذیرش تغییرات برونزا ضروری است بلکه
خود مهمترین عامل برای زمینهسازی تغییرات درونزا است .شاید در برخی از تغییرات
بسیار سطحی و کوتاهمدت ،بتوان از عوامل فرهنگی چشمپوشی کرد ولی بهطور یقین در
چشمانداز بلندمدت ،تحوالت ریشهای و همهجانبه در پایگاه اجتماعی ،اقتصادی زنان،
فضای فرهنگی حاکم بر اشتغال زنان ،این نقش بسیار اساسی و زیر بنایی است (مرکز امور
مشارکت زنان.)63: 6708 ،
عدم تأمین شرایط و یا فرصتهای مناسب برای ارتقاء زنان مستعد به مشاغل مدیریتی،
موجب عدم استفاده حدود نیمی از ظرفیتها و استعدادهای در دسترس میشود .از طرفی
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نیز زنان قابلیتهای ویژهای دارند و از مهارتهای نرم در مدیریت منابع انسانی برخوردارند
که در شرایط امروز بیش از گذشته موردنیاز سازمانها است (محمدی اصل .)09: 6706 ،
زنان تقریباً نیمی از جمعیت جامعه را تشکیل میدهند و سازندگان و پرورشدهندگان
نسلهای آینده محسوب میشوند .آنها منبع انسانی بالقوه مهمی در توسعه علمی ،اجتماعی
و فرهنگی کشورند ،ازاینرو توجه به مسیر پیشرفت شغلی آنها ضرورت دارد و هرگونه
بیعدالتی پذیرفتهشده علیه آنان ممکن است بر بهرهوری نیمی از نیروی کار سازمانها اثر
منفی داشته باشد .همچنین احراز پستهای کلیدی برای زنان بسیار پیچیده است و
متغیرهای زیادی بر آن تأثیرگذارند (کاوینگر .)69: 6701،حضور زنان در عرصه مدیریت
با چالش ها و مشکالتی همراه است که نیاز به بررسی زیادی در این زمینه وجود دارد که در
پژوهشهای گذشته یا چنین چالشهایی موردبررسی قرار نگرفته و یا تنها بخشی از آنها
بررسیشده است.
در تقسیم نیروی انسانی سازمانها ،زنان به حاشیه رانده میشوند و پیشررفت آنران بررای
سایر افراد بیاهمیت تلقی میشود و حتی گاهی دستیابی آنان به درجههای باالتر ،عجیب و
دور از تصور انگاشته میشود  ،زیرا تصور غالب این است که آنان بایرد در حاشریه باشرند و
هرگز نباید در رأس قرار بگیرند .مرور نوشتههای تحقیقری دربراره اسرتعاره سرقف شیشرهای
نشان میدهد که این مفهوم داللت بر وجود مانعی غیرقابل نفوذ دارد که در اکثر سازمانها،
بدون اعتبار قانونی و صرفاً برحسب توافقهای ضمنی و نانوشته از ارتقای زنران در سرازمان،
ممانعت به عمل میآورد (ویرتس .)2881،6استعاره سقف شیشهای زمانی به کار میرود که
زنان صرفاً به خاطر جنسیت خویش از صعود بهمراتب عالی سازمان باز نگهداشته مریشروند
(مارسیون.)6503، 2همچنین سلطه دیرینه مردان بر ساختارهای اداری سبب شرده اسرت کره
فرهنگ و زبان مردانه در سازمان گسترشیافته ،نوعی مردساالری در سازمان ظاهر شود که
باعررش شررده زنرران از رشررد و ترقرری بازمانررده و نتواننررد هميررای مرردان رشررد یابنررد .بنررابراین
فرهنگسازمانی مردساالر ،علت اصلی عدم حضور زنران در پسرتهرای مردیریتی اجرایری
است (اسفیدانی.)08 :6706 ،
1. Virtus
2. Marison

فصلنامه سال اول ،شماره  ،3بهار 49

09

پژوهشهای رهبری و مدیریت آموزشی

امام خمینی (ره) که رهبری نهضت را بر عهده داشتند با درایت خاص خود  ،متوجه
پتانسیل عظیم آنان گردیدند  ،درنتیجه نهتنها زنان را به مشارکت در انقالب دعوت نمودند
بلکه شرکت آنان را در مراسم انقالبی را واجب و الزم شمردند و حتی موافقت پدر و
شوهر را نیز الزم ندانستند ( طغرانگار)619-611 : 6707،
بهرغم این کهازنظرقانونبهزنانومردانیکسان نگریسته شدهاستوباتوسعهآموزشعالی
زنان دراشغال مشاغلبیروناز

خانهموفقیتهاینسبیکسبنمودهاند،ولیهنوزدراشغال-

سمتهایمدیریتیازتبعیضهایچندگانهرنجمیبرند.اینمسئله به «تقسیم کارجنسیتی عمودی»
برمیگرددکهدرآن،مردانبهویژه درسمت هایمدیریتی موقعیت برتری کسب
مینمایند(.کار)11: 6701 ،
آشکارا ،زنان در محل کار به اندازة مردان شایسته تلقی نمیشوند .زنان در
سازمانها معموالً دارای نقشها و پستهای پایینتری هستند .گزارش اخیر وزارت کار
ایاالتمتحده حاکی از این است که زنان شاغل فشار روانی را بزرگترین مشکل
روزانة خود تلقی میکنند .اکثر شکایات از سوی زنانی ابرازشده است که دارای
مشاغل حرفهای یا مدیریتی هستند(.قدم نژاد)29: 6706،
بااینحال وقتی به سازمان آموزشوپرورش که زنانهترین سازمان کشور است و زنان نیز
عالقه بسیاری به فعالیت در این سازمان دارند ،مینگریم علیرغم تمام این شایستگیها،
شاهد این امر هستیم که حتی در چنین سازمانهایی که تصمیمگیریهای مختلفی با توجه
به اهمیت آموزشوپرورش اتخاذ میشود نیز زنان جایگاه مشخصی در سطح کالن
تصمیمگیریها ندارند .در استان البرز مناصب ستادی اختصاصیافته به زنان ،یک معاون
آموزش ابتدائی مدیرکل ،یک مدیر منطقه (ناحیه  2کرج) و  0معاونت آموزش ابتدائی در
سطح مناطق ( 0منطقهی :کرج  ،6کرج  ،2کرج ،7کرج ،1ساوجبالغ ،نظرآباد ،طالقان و
اشتهارد) و البته کارشناسان امور بانوان و برخی کارشناسان دیگر که ازنظر ستادی و چارت
سازمانی در ردههای پایینتری نسبت به معاونین قرار دارند .این در حالی است که  3منطقه
دیگر (بهجز ناحیه  2کرج) دارای مدیر منطقه مرد و تمام  0منطقه و البته اداره کل استان
البرز دارای معاونتهای آموزش متوسطه ،معاونت پرورشی ،معاونت پژوهش و نیروی
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انسانی ،معاونت مالی که همگی توسط مردان اداره میشود.لذا پژوهش پیش رو درصدد
بررسی عوامل و موانع موجود بر سر راه پیشرفت و ارتقای بانوان شاغل و پرداختن به امر
جانشین پروری برای رسیدن به مناصب مدیریتی ستادی است تا بتواند با شناسایی مشکالت
راهکارهای مفیدی در جهت استفاده بهینه از نیروی زن شاغل در سازمانها بهمنظور
دستیابی به اهداف مدنظر ارائه نماید .البته عوامل تبعیض در دیگر پژوهشها نیز بررسیشده
است ؛اما در سازمانهای اداری و بهویژه در مقوله جانشین پروری تاکنون به آن پرداخته
نشده است.موضوع تحقیق فوق بهانهای بود تا شاید بتوان با بررسی و بحش بیشتر گره
مینه ارتقاء شغلی زنان در ایران و بهویژه در سیستم آموزشی کشور از هم
نابرابری را درز ٔ
گشود و همگام با کشورهایی که رفع تبعیض نسبت به زنان را پذیرفتهاند ،در این راستا
اقدام نمود .امید است بتوانیم در جهت ارتقاء وضعیت شغلی زنان و احقاق حق نیمی از
جمعیت فعال کشور که در همه عرصههای اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و  ...ظرفیت ،قابلیت
و شایستگی خود را به اثبات رسانیدهاند ،گامی هرچند کوتاه برداریم.این پژوهش جهت
پاسخ گوئی به سؤاالت زیر انجام شد.
 )6عوامل اجتماعی در ایجاد سقف شیشهای در جانشینپروری و ارتقای زنان در
مناصب مدیریتی چه نقشی دارند؟
)2عوامل فرهنگی در ایجاد سقف شیشهای در جانشینپروری و ارتقای زنان در
مناصب مدیریتی چه نقشی دارند؟
 )7عوامل سیاسی در ایجاد سقف شیشهای در جانشینپروری و ارتقای زنان در
مناصب مدیریتی چه نقشی دارند؟
 )1عوامل سازمانی در ایجاد سقف شیشهای در جانشینپروری و ارتقای زنان
درمناصب مدیریتی چه نقشی دارند؟
 )9عوامل خانوادگی در ایجاد سقف شیشهای در جانشینپروری و ارتقای زنان در
مناصب مدیریتی چه نقشی دارند؟
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مرور مبانی نظری
این مطلب که نیروی انسانی مهمترین و ارزندهترین سرمایه هر سازمانی اسرت ،از بردیهیات
مدیریت مناب ع انسانی است .اما نکته مهمی که در خصوص منابع انسانی مهم است این است
که برای استفاده بهینه از این سرمایه مهم باید برنامهریزی کرد ،بهطوریکه حداکثر اسرتفاده
را از آن برد .برای عملیاتی کردن این مهم ،پیرامون شاخهها و ابعاد آن ،کتابها و مقراالت
متعرددی بره رشرته تحریرر درآمرده اسرت؛ امرا بعرد جانشرین پرروری در ایرن برهره از زمران
پررنگتر و به عبارت بهتر کمبود آن بیشتر احساس میشود.
آموزش کارکنان فعلری روش مرؤثری بررای ترأمین منرابع انسرانی موردنیراز سرازمان در
مشاغل کلیدی آینده است  .همیشه منابع انسانی موردنیاز در بازار کرار (خرارج از سرازمان)
وجود ندارد و راهکارهای اصلی آموزش و توسعه کارکنان است (قلی پور.)721 :6756،در
موقعیت کنونی توجه و تمرکز بر مقوله جانشین پروری مفیردترین کرار اسرت .برنامرهریرزی
جانشین پروری دربرگیرنده انتخاب مناسربتررین کارکنران بررای احرراز پسرتهرای براالتر
مدیریتی در شرکتها از میان جمعی از کاندیردهای بامهرارت اسرت .ایرن تعریرف تنهرا بره
انتخاب افراد بامهارت اشاره دارد اما در مورد اینکه این افراد چگونه و به چه دلیل انتخراب
میشوند توضیحی نمیدهند .در یک تعریرف دیگرر برنامرهریرزی جانشرین پرروری عبرارت
است از برنامهریزی برای جایگزینهای بالقوه سمتهای فعلی رهبری (کرد.)6752 ،
بررسیهای متعدد نشان میدهند که زنان بررای بره دسرت آوردن مشراغل مردیریتی
باید چالشهای بیشتری را نسبت به مردان تحمرل کننرد  .ایرن چرالشهرا درواقرع موانرع
ارتقای شغلی زنان به پستهای مدیریتی تلقی میشوند (بابایی زکلیلری)66 :6701 ،پدیرده
« عرردم توفیررق زنرران در دسررتیابی برره سررطوت عررالی مرردیریت» را در اصررطالت «سررقف
شیشهای»6میگویند .این اصطالت اولرین برار در سرال  ،6501بره وسریله مجلره وال اسرتریت
جورنال 2به کار رفرت(.وایر )2883 ، 7همچنرین موریسرون و همکرارانش 1از اولرین کسرانی

1. glass ceiling
2. Wall Street Journal
3. Weyer
4. Morrison, et. al
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هستند که در سال  6503از این اصطالت استفاده کردند .سقف شیشرهای بیران مریکنرد کره
زنان و اقلیتها در دستیابی به سرطوت براالی سلسرلهمراترب شکسرت مریخورنرد .آنهرا بره
پستهای عالی در سازمان نزدیک میشوند ،اما بهنردرت آن را بره چنرگ مریآورنرد .ایرن
سرخوردگی باعش میشود که تصور کنند یک سقف شیشهای وجرود دارد ،یعنری مروانعی
تبعیضآمیز ،درراه تالش خود برای دستیابی به سطوت عالی مدیریتی در سازمانها ،مشاهده
میکنند (میر غفوری.)6709،
برای شناسایی عاملهای مؤثر بر پیدایش سقف شیشهای پژوهشهای فراوانی شده است
که هرکدام از آن عاملهای گوناگونی را دید آورنده سقف شیشهای دانستهاند.بر پایه
دیدگاه کمیسیون سقف شیشهای آمریکا ،6عاملهای سقف شیشهای بهعنوان مهمترین
موانع گماشته شدن زنان در مشاغل مدیریتی چنین است (الوانی و ضرغامی فرد:)6708 ،
 شبکههای استخدامی سنتی
 تعصبهای موجود در استخدام و پیشرفت زنان
 تقویت نشدن قانون فرصتهای برابر
 نداشتن تحصیالت کافی برای دستیابی به پستهای مدیریتی
 انگاشته شدن مدیریت زنان بهسان تهدیدی مستقیم برای فرصتهای پیشرفت مردان
بااینحال باوجود نقشهای مدرنی که برای زنان تعریفشده ،هنوز جایگاه مناسبی در
توسعه برای آنان مشخص نشده است .ازاینرو با توجه به نگرش اسالم نسبت به زن و مرد و
وجود تفاوتهایی بین آنان در عالم خلقت ،منشأ حکمت و مشیت الهی بودن این تفاوتها
و همچنین اثرات و نتایج این تفاوتها بر جامعه و فعالیتهای سیاسی و اجتماعی زنان و
مردان ،زنان باید در برنامهریزیها لحاظ شوند (شیعه زاده.)6703 ،
هرچند حضور و مشارکت کمی زنان در سالهای اخیر افزایشیافته ،اما مشارکت کیفی
آنان به سطح مطلوب نرسیده است و در این زمینه پیشرفت چشمگیری وجود نداشته است.
درزمینه بهبود کیفیت
ٔ
در این میان عوامل مختلفی وجود دارند که سبب عقب ماندن آنها

1. Glass Celling Commission
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اشتغال شده است؛ که در ذیل به شرت آنها میپردازیم .شایانذکر است برخی موانع
همپوشانی دارد.

عوامل سیاسی
از دیدگاه عدالت رویهای ،عدالت باید با استفاده از رویههای منصفانه تعریف شود یعنی
تصمیمات عادالنه تصمیماتی هستند که نتیجه رویههای منصفانه باشد .عدالت مراودهای
به کیفیت رفتارهای بین فردی که یک فرد قبل و بعد از اتخاذ تصمیم در معرض آنها
قرار میگیرد اشاره دارد .متأسفانه شواهد حاکی از آن است که زنان بیعدالتی
سازمانی را بیش از مردان حس میکنند ،درنتیجه وقتی زنان متوجه شوند که علیرغم
تالش و کوشش هميای مردان ،دررسیدن به پستهای باالتر با آنها بهصورت ناعادالنه
برخورد میشود دست از تالش و کوشش برداشته و این سبب میشود که سازمان
بهطور خاص و جامعه بهطور عام نتواند از ظرفیت آنان استفاده بهینه بکند(میرکمالی و
ناستایی زایی.)19 :6700

عوامل سازمانی
نه تبعیض علیه زنان در کسب مناصب رهبری در سازمانهای کاری شواهد فراوانی
درزمی ٔ
وجود دارد (.ریجو712 : 6707به نقل ازفن نوسترند) عالوه بر آن  ،زمانی که زنان به
درزمینه نحوه برخورد با خود در
ٔ
منصب مدیریت میرسند ممکن است با تبعیضهای مداوم
توزیع پاداشها و تشویقها روبهرو شوند (ریجو712: 6707به نقل از الروود ووود 6553 ،؛
نیوا گوتگ .)6506 ،

عوامل فرهنگی
فرهنگ ،در حقیقت مجموعه عناصر اساسی نگرش ،بینش ،عمل و اعتقاد جامعه است و در
باور داشتهای فرهنگی ،هر آنچه بهگونهای در جامعه بهعنوان هنجارها یا ناهنجارها وجود
دارد ،جزء عناصر فرهنگری اسرت .ازجملره موانرع فرهنگری موجرود مریتروان بره نمودهرای
ظاهری ،هنجارهای جامعه ،ارزشهای حاکم بر جامعه ،باورهای حاکم بر محیط اشاره نمود
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( شیعه زاده .)6703 ،نگررشهرای فرهنگی(طررز تلقریهرا ،باورهرا ،نگررشهرای قرالبی و
تعصبات منفی نسبت به زنان یکی از مهمترین موانع فراروی زنان برای کسب پستهای
مدیریتی است .موانع فرهنگی و تصورات قالبی از باورها ،اعتقادات و ارزشهای رایرج
نشأت میگیرد و میزان مشارکت زنان را تعیین میکند .هم از اینرو مدیران مرد نسبت
به تواناییهای مدیریتی زنان نگرش مثبتی ندارند و فرهنگسازمانی باعش عردم حضرور
زنان در پستهای مدیریتی دولتی میشود( اسرفیدانی .) 6701 ،فرهنرگ مردسراالری از
مهرمتررین موانرع بیرونری اسرت کرره برر عردم ارتقرا زنرران در محریط کرار اثرر
میگذارد.مردساالری نامی است برای نظام و سراختاری کره از راه نهادهرای اجتمراعی،
سیاسی و اقتصادی خود ،زنان را زیر سلطه دارد .میزان قدرت مردان نسبت به زنران در
جوامع مختلف ،متفاوت است .بااینحال در تمرام ایرن جوامرع مردسراالر ،مرردان سرهم
بیشتری از مزایای اجتماعی همچون قدرت ،ثروت و احترام دارند .
عوامل خانوادگی

یکی از مهمترین دالیلی که بسیاری از پژوهشگران برای مشارکت پائین تر زنان در امور
اجتماعی ازجمله در فرایند توسعه پایدار ذکر میکنند،این است که در اصل دختربچهها از
همان کودکی در خانوادهها ونیز در مدارس بهگونهای پرورش مییابند که خود را دور از
نقشهای اجتماعی و سیاسی متصور میکنند.به سخن دیگر،از کودکی به پسران آموخته
میشود که آنان باید نقشهای فعال اجتماعی و نیز سیاسی داشته باشند و این نقشها برای
آنان حالت ممنوع ندارد.درحالیکه به دختران آموزش داده میشود که درنهایت فقط باید
به امر خانهداری و پرورش کودکان بيردازند و امور مهمی همچون فعالیتهای سیاسی و
اجتماعی را به مردان واگذار کنند.وجود اینگونه کلیشهها که در کتابهای درسی مدارس
کشورهای درحالتوسعه به فراوانی یافت میشود،موجب شده که این دختران در
بزرگسالی نیز بر اساس همان ذهنیتهای ایجادشده،تالش چندانی برای ورود به
عرصههای کالن سیاسی و اجتماعی از خود نشان ندهند.دگرگون کردن محتوای
کتابهای درسی و سازگار ساختن آنها با برداشت های مبتنی بر برابری جنسیتی میتواند
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در درازمدت مشکالت ناشی از جامعهپذیری نادرست را تا حد زیادی برطرف کند و
تأثیرات ماندگاری در افزایش مشارکت زنان داشته باشد(.کوالیی وحافظیان)6709،

شکل  .3مدل مفهومی پژوهش

نظریههای حضور زنان در عرصه مدیریت
نظریه فمینیسم

فمینیستها در مورد شیوههای توضیح فرودستی زنان یا راههای رهایی زنان همعقیده
نیستند .چهار نگرش کلی فمینیستی وجود دارد :لیبرال ،مارکسیست ،رادیکال و
سوسیالیست .هر چهار نگرش به علل ستم دیدگی زنان میپردازد و هرکدام برای
چیرگی بر آن راهبردهایی پیشنهاد میکند .هر چهار نگرش معتقدند که زنان در جامعه
سرکوب میشوند اما در تبعیض علل این سرکوب و راهبردهای پیشنهادی خود برای
چیرگی بر آن اختالفنظر دارند .هدف لیبرال فمینیست برمال کردن شکلهای آشکار
تبعیض علیه زنان و پیکار برای اصالحات قانونی و امثال آن بهمنظور رفع تبعیض است.
معتقدین به فمینیست مارکسیستی بر این نظرند که اساس ستمی که بر زنان روا میشود
ناشی از مالکیت خصوصی ،تقسیمکار جنسیتی و در آخر نظام خانواده مردساالر است.
از دیگر سو ،نظام سرمایهداری را عامل اصلی بازتولید این نابرابری میدانند .برای
رادیکال فمینیستها کنترل مردان بر زنان (مردساالری) مسئله اصلی است و معتقدند که
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زنان برای رهایی خود از قید این کنترل راهی جز پیکار ندارند (پامال و کلرواالس ،
.)72 :6752
نظریه منطقه حائل

همچنان که وجود تحرک زیاد پیرامون مرز میان کارگران یدی و غیر یدی میتواند مانع
تحرک گستردهتر شود ،تجمع زنان در کارهای ساده منطقه حائلی است که جلوی تحرک
اجتماعی آنان را میگیرد و درون هر طبقزنان سطوت پایینتر را اشغال میکنند و نقش
حائل در برابر تنزل مردان را بازی میکنند (فاطمی صدر 6708،به نقل ازمشبکی واسدی
فرد).
نظریه تحرک وارونه (موازنه منفی)

با تخصصی شدن کارها و سطح بوروکراسی و ورود فنّاوری پیشرفته ،تحصیالت مسیر
تحرک اجتماعی را مشخص میکند و ارتقا شغلی درون نسلی چندان اهمیتی ندارد ،یعنی
امروزه زنان با کسب صالحیتهای تحصیلی میتوانند در بازار کار جابهجایی داشته باشند
و تحرک درون نسلی را بهطور سنتی موجب جایگزینی پسران بهجای پدران در مشاغل
مدیریتی میشد ،از اعتبار ساقط نمایند( .همان)
نظریه انسداد اجتماعی

3

مردان با بهرهگیری از انسداد اجتماعی راه زنان را بهسوی مشاغلی که دارای باالترین
منزلت است را سد میکنند و طبقات ممتاز شغلی را در دست خود نگه میدارند( .همان)
نظریه سقف شیشهای

نظریهپردازان نوکالسیک نابرابریهای جنسیتی را ناشی از متغیرهای مسئولیتهای
خانوادگی ،نیروی جسمی و جنسیتی زنان ،آموزش عمومی زنان و کمتر بودن سرمایه
انسانی آنان نسبت به مردان و شرایط خاص اجتماعی حاکم بر جامعه و سازمانها میدانند.
طرفداران نظریه تجزیه شدن بازار کار معتقدند که بازار کار به دودستهی مشاغل اولیه و
ثانویه تقسیمشده است و عموماً زنان در مشاغل کار ثانویه به کار گرفته میشوند که با
1. Social Closure
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محدودیتهایی چون بیثباتی در کار ،حقوق و مزایای کمتر و امکان پیشرفت کم روبهرو
هستند .بنابراین عامل عمده در تداوم نابرابریهای جنسیتی همین موضوع است.
نظریهپردازان دیدگاه جنسیتی در تبیین نابرابریهای موجود بر اختصاص کار خانگی به
زنان و درنتیجه فرصت کمتر برای حضور آنان در سایر عرصههای اجتماعی تأکیددارند
(ردوود  )70: 6551و همچنین معتقدند چون مشاغل زنانه (مانند آموزگاری ،پرستاری و
غیره) انعکاسی از نقش خانگی آنان است این مشاغل را نیز کمارزش در نظر میگیرند.
نهایت آنکه معیارهای نظام ارزیابی شغلی برای تعیین بر ارزش کاربر کیفیات و
ویژگیهایی متکی است که عموماً به مردان نسبت میدهند (کار .)69: 6735،برخی
صاحبنظران ازجمله موریسون و فون گلینو مهمترین عامل نابرابریهای جنسیتی در
سازمانها و اصلیترین مانع ارتقای شغلی زنان را وجود « سقف شیشهای» میدانند
(الون.)680: 6706:
کتابهای درسی و نظام آموزشی نیز نقش سنتی زن اندرونی و مرد بیرونی (اعزازی
 )19: 6708و انتصاب نقشهای مبهم و حاشیهای و اختصاص فعالیتهای خانگی به زنان
(کار  )623: 6735 ،آموزش میدهند .همچنین ویژگیهای زنان عمدتاً فردی و غیر پویا
(محمدی اصل )610: 6706،به تصویر درمیآید .در رسانهها نیز انواع حالتهای عجز و
فرودستی ،فروپایگی شغلی زنان و تعلق آنان به خانه و خانواده به مخاطبان ارائه و نمایش
داده میشود (سلطانی )15: 6709 ،درحالیکه این کلیشهها دارای فقدان دقت باالیی هستند
و منعکسکننده دقیق تفاوتهای زنان و مردان نیز نیستند( آلن)105: 6559 ،؛ مجموعه این
فرآیند سبب میشود تا وضعیت موجود کامالً طبیعی به نظر برسد و بهعنوان روند عادی
زندگی کمتر در مورد آن سؤال شود.

روش تحقيق
ازنظر روش این تحقیق پیمایشی است.حجم نمونه این پژوهش با استفاده از فرمول
کوکران 763نفر است که به روش تصادفی ساده انتخابشدهاند.
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ابزار پژوهش
در انجام این تحقیق با استفاده از ابزار پرسشنامه نظرات کارشناسان جمعآوری و تحلیل و با
استفاده از مطالعه پژوهشهای پیشین با روش کتابخانهای چارچوب نظرری منسرجمی بررای
انجام پژوهش گردآوری شد .بنابراین عرالوه برر کترب ،نشرریات ،منرابع و نترایج تحقیقرات
مرتبط که برای تبیین پیشینه نظری تحقیق و استخراج مدل مفهومی تحقیق مورد بهرهبرداری
قرارگرفته ،در این پژوهش برای گرردآوری دادههرای موردنیراز از پرسشرنامه اسرتفادهشرده
است .بهمنظور تعیین پایایی پرسشنامه ،تعداد  78نفر بهعنوان نمونره انتخراب و پرسشرنامه در
اختیار آنها قرار گرفت و سيس از روش آلفای کرون باخ استفاده گردید.اطالعات حاصل
از این روش نشان میدهد که ضرایب آلفای بهدستآمده کلیه مؤلفهها مطلوب و قابلقبول
است .بنابراین نتایج حاکی از آن است که ابزار اندازهگیرری (پرسشرنامه تحقیرق ) از اعتبرار
کافی برخوردار است.
بهمنظور تعیین پایایی پرسشنامه ،تعداد  78نفر بهعنوان نمونه انتخراب و پرسشرنامه در اختیرار
آنها قرار گرفرت و سريس از روش آلفرای کررون براخ اسرتفاده گردیرد ،ایرن روش بررای
محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازهگیری که خصیصههای مختلف را اندازهگیری میکنرد
به کار میرود .بررای محاسربه ضرریب آلفرای کرونبراخ ابتردا بایرد واریرانس نمررههرای هرر
زیرمجموعه سؤالهای پرسشنامه (یا زیر آزمون) و واریانس کل را محاسبه کررد .سريس برا
استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه کرد.

که در آن:
تعداد زیرمجموعه سؤالهای پرسشنامه یا آزمون.
واریانس کل آزمون.
واریانس زیر آزمون ام.
مقدار صفر این ضریب نشاندهنده عدم قابلیت اعتماد و  +6نشاندهنده قابلیت اعتماد کامرل
است.
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جدول  .1آلفای کرونباخ محاسبهشده برای هر يک از بخشهای پرسشنامه
سازه

تعداد سؤاالت

ردیف سؤالها

آلفای کرونباخ

عوامل اقتصادی

9

6تا9

%39

عوامل اجتماعی

5

1تا61

%08

عوامل فرهنگی

1

69تا60

%07

عوامل سیاسی

1

65تا22

%03

عوامل بیولوژیکی  -شخصی

66

27تا77

%00

عوامل سازمانی

60

71تا96

%35

عوامل خانوادگی

67

92تا11

%01

عوامل نگرشی

61

19تا30

06%

عوامل جانشین پروری

68

35تا00

%30

عوامل مؤثر (بهطورکلی)

00

6تا00

%59

اطالعات جدول فوق نشان میدهد که ضرایب آلفای بهدستآمده کلیه مؤلفهها مطلروب و
قابلقبول است .بنابراین نتایج حاکی از آن است که ابزار اندازهگیری (پرسشنامه تحقیق ) از
اعتبار کافی برخورداراست.
برای اعتبار یابی پرسشنامه و انجام تحلیل عاملی ،با استفاده از نرمافزار  SPSSو در طی سره
مرحله به شکل زیر تحلیل عاملی اکتشافی 6انجام شد.
)6بدون در نظر گرفتن و تعیین تعداد عوامل و با مقدار ویژه  :در این مرحله نتایج به صورت
مجزا برای همه مؤلفه ها به دست آمد،که داده های آماری به دست آمده به ترتیرب گرزارش
خواهد شد .شاخص اندازه کفایت نمونه گیری ) KMO(2و آزمون بارتلت برای همه عوامل
محاسبه شد و سيس بر اساس ضرایب و مقدار ویژه ،دادههای آماری به دست آمد.
 )2مشخص کردن تعداد عوامل پیش فرض محقق و با مقدار و ضرایب ویژه :در ایرن مرحلره
از تحلیل عاملی اکتشافی مقادیر فوق در نظر گرفته شد،ضمناً گزینه مربوط به تعداد عوامرل
نیز با تعداد 5عامل برای نرمافزار تعریف شد.

)1. Principal Component Analysis(PCA
2. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adeuacy.
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 )7استخراج بار عاملی هریک از مواد و گوی ها(شناسهها) :بهمنظرور اسرتخراج برار عراملی
هریک از مواد وگویه هرا(شناسرههرای) عوامرل ،پرسازآنکره مرادههرای هریرک از عوامرل
تفکیک شد ،در محیط نرمافزار  spssاز روش تحلیل عامل اکتشرافی -تأییردی اسرتفاده
گردید که نتایج حاصله به ترتیب در جداول زیر نشان داده میشود.
جدول  .2شاخص مناسب بودن ماتريس همبستگی برای انجام تحلیل عاملی پرسشنامه جانشین پروری
KMO and Bartlett's Test
ردیف

ابعاد(عوامل)

ضریب KMO

ضریب کای اسکوئر

p

6

عوامل اقتصادی

8/331

103/021

8/886

2

عوامل اجتماعی

8/375

6881/827

8/886

7

عوامل فرهنگی

8/307

101/119

8/886

1

عوامل سیاسی

8/069

112/220

8/886

9

عوامل بیولوژیکی  -شخصی

8/308

6518/220

8/886

1

عوامل سازمانی

8/331

2018/398

8/886

3

عوامل خانوادگی

8/388

2111/016

8/886

0

عوامل نگرشی

8/327

601/223

8/886

5

عوامل جانشین پروری

8/113

6788/60

8/886

کل

8/311

6119/115

8/886

اطالعات جدول شماره  6شاخص  KMO and Bartlett's Testرا نشان میدهد.
بر اساس نتایج حاصله ازآنجاکه مقدار  KMOبه ترتیب برای عوامل اقتصادی برابر با
 % 33/1برای عوامل اجتماعی برابر با %37/5برای عوامل فرهنگی برابر با  %30/7برای
عوامل سیاسی برابر با %06/9برای عوامل بیولوژیکی برابر با  %30برای عوامل سازمانی
برابر با  %33/1برای عوامل خانوادگی برابر با  %38برای عوامل نگرشی برابر با  %32/7برای
عوامل جانشین پروری هم برابر با  %11/3و برای کل سؤاالت پرسشنامه نیز برابر با % 31/1
استخراج شده است و از طرفی براساس آماره آزمون  Bartlett's Testمقدار آماره
آزمون کای اسکوئر در همه عوامل بزرگتر از کای اسکوئر جدول بحرانی حاصلشده
است که در سطح ( ) P< 8/89معنادار است بنابرشواهد فوق میتوان به این نتیجه
دستیافت که ماتریس همبستگی عوامل مؤثر در جانشین پروری و ارتقای زنان برای
انجام تحلیل عاملی مناسب است.

فصلنامه سال اول ،شماره  ،3بهار 49

999

پژوهشهای رهبری و مدیریت آموزشی

یافتههای پژوهش
در این بخش مشخصات فردی افراد نمونه آماری شامل( جنس ،سن  ،وضعیت تأهل ،سطح
تحصیالت ،تجربه کاری و جایگاه شغلی) ذکر میشود  .توزیع فراوانی جنسیت
آزمودنیهای موردبررسی به تفکیک جنس بیانگر این امر میباشند که  19/5درصد از
افراد مرد و  71/6درصد هم زن هستند و در مورد تفکیک وضعیت تأهل نشان میدهند که
 56/9درصد از افراد متأهل و  0/9درصد هم مجرد هستند .توزیع فراوانی سن نمونه مورد
بررسی بیان میدارند که  13/5درصد از افراد نمونه آماری بین 71تا19سال  12 ،درصد هم
بین11تا  99سال و مابقی زیر  79سال سن دارند .مدرک تحصیلی بیش از  39از افراد نمونه
آماری لیسانس است .تجربه کاری 16درصد از افراد نمونه آماری بین 28تا 29سال77/0 ،
درصد باالی 29سال و مابقی کمتر از  28سال سابقه کاردارند13 .درصد از افراد مدیر
مدرسه بودهاند 19/3،درصد کارشناس ستادی و  3/7درصد هم از مدیران حوزه ستادی
بودهاند.
تحلیل سؤال اصلی تحقیق

«عوامل مؤثر بر سقف شیشهای در ارتقا و جانشین پروری زنان کدامند؟» برای تحلیل این
سؤال از آزمون رتبهای فریدمن استفاده شد.
جدول  .1آزمون رتبهای فریدمن عوامل مؤثر بر سقف شیشهای در ارتقا و جانشین پروری زنان
عوامل مؤثر بر سقف شیشهای در ارتقا و جانشین پروری زنان

رتبه میانگین

عوامل اجتماعی

7/00

عوامل فرهنگی

9/18

عوامل سیاسی

9/98

عوامل سازمانی

1/11

عوامل خانوادگی

7/11

مجذور خی دو=608/1

سطح معنیداری=8/886

P<0/001

نتایج آزمون فریدمن نشان میدهد که عوامل سیاسی با رتبه میانگین  9/9بهعنوان
بیشترین و باالترین عامل،عوامل فرهنگی با رتبه میانگین  9/1در رتبه دوم و عوامل سازمانی
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با رتبه میانگین  1/1در رتبه سوم بر سقف شیشهای در ارتقا و جانشین پروری زنان مؤثر
هستند.

تحلیل سؤالهای تحقیق
قبل از تجزیهوتحلیل سؤالهای تحقیق الزم است آزمون کولموگروف اسمیرنف انجام
شود تا بتوان بر اساس نتایج آزمون و توزیع نرمال یا نرمال نبودن دادهها تصمیمگیری
نمود.با توجه به نتایج آزمون سطح معناداری همه عوامل و مؤلفهها از  8/89کوچکتر
است ( )p< 8/89و این موضوع نشان میدهد دادههای پرسشنامه از توزیع نرمال برخوردار
نیستند .بنابراین برای تحلیل این دادهها میتوان از آزمونهای نا پارامتریک استفاده کرد.

سؤاالت تحقیق
برای پاسخ به سؤالهای تحقیق با توجه به ماهیت آنها از آزمون رگرسیون استفاده شد .به
این صورت که در هر سؤال ابتدا همبستگی متغیرها محاسبه شد تا ارتباط بین آنها به دست
بیاید و سيس از آزمون رگرسیون برای میزان پیشبینی متغیر وابسته(جانشین پروری) با
توجه به متغیرهای مستقل(مؤلفهها و عوامل بهصورت مجزا و تکتک) استفاده شد.
 )6عوامل اجتماعی در ایجاد سقف شیشهای در جانشینپروری و ارتقای زنان در
مناصب مدیریتی چه نقشی دارند؟
جدول  .4تحلیل رگرسیون جانشینپروری زنان از طریق عوامل اجتماعی
مجموع

درجه

میانگین

شاخص منبع

مجذورات

آزادی

مجذورات

اثر رگرسیون

27/107

6

27/107

اثر باقیمانده

07/078

769

8/211

جمع

683/967

761

میزانF

سطح
معنیداریSig.

00/552

8/886

تحلیل واریانس مشاهدهشده(( f=5/00و769و") df=6عوامل اجتماعی"در تبیین
جانشین پروری زنان معنادار است)p<8/89( .
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جدول  .5متغیرهایی كه وارد معادلهی رگرسیون شده است
ضریب بتا

شاخص متغیر

ضریب بتای استاندارد

B

خطای معیار

مقدار ثابت

2/796

8/619

عوامل اجتماعی

8/750

8/812

Beta

8/115

سطح

نسبت t

معناداری

61/651

8/886

5/717

8/886

یافتههای رگرسیونی فوق حاکی از این است که بین عوامل اجتماعی و جانشینپروری
و ارتقای زنان در مناصب مدیریتی رابطه معنادار وجود دارد و با توجه به نسبتهای
حاصله(میزان بتا) میتوان نتیجه گرفت که عوامل اجتماعی بر ایجاد سقف شیشهای در
جانشینپروری و ارتقای زنان در مناصب مدیریتی سازمان آموزشوپرورش استان البرز
مؤثر بوده است و ازنظر آماری نیز معنادار است )p<8/89( .همچنین با توجه به ضریب
رگرسیونی میتوان گفت به ازای یک واحد تغییر در عوامل اجتماعی8/750 ،واحد تغییر
در جانشینپروری و ارتقای زنان در مناصب مدیریتی به وجود میآید .معادله رگرسیون نیز
بهصورت زیر است = 2/796 +8/750:جانشینپروری و ارتقای زنان در مناصب مدیریتی

=Y = a+ bx1

)2عوامل فرهنگی در ایجاد سقف شیشهای در جانشینپروری و ارتقای زنان در
مناصب مدیریتی چه نقشی دارند؟
جدول  .6تحلیل رگرسیون جانشینپروری زنان از طریق عوامل فرهنگی
مجموع

درجه

میانگین

شاخص منبع

مجذورات

آزادی

مجذورات

اثر رگرسیون

72/605

6

72/605

اثر باقیمانده

39/721

769

8/275

جمع

683/967

761

میزانF

سطح
معنیداریSig.

671/167

8/886

تحلیل واریانس مشاهدهشده( f=671/167و769و") df=6عوامل فرهنگی"درتبیین-
جانشینپروریزنانمعنادار است)p<8/89( .
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جدول  .7متغیرهایی كه وارد معادلهی رگرسیون شده است
شاخص متغیر

ضریب بتای استاندارد

ضریب بتا
B

خطای معیار

مقدار ثابت

2/791

8/665

فرهنگی

8/719

8/876

نسبت t

سطح معناداری

Beta

8/913

65/097

8/886

66/182

8/886

یافتههای رگرسیونی فوق حاکی از این است که بین عوامل فرهنگی و جانشینپروری
و ارتقای زنان در مناصب مدیریتی رابطه معنادار وجود دارد و با توجه به نسبتهای
حاصله(میزان بتا) میتوان نتیجه گرفت که عوامل فرهنگی بر ایجاد سقف شیشهای در
جانشینپروری و ارتقای زنان در مناصب مدیریتی سازمان آموزشوپرورش استان البرز
مؤثر بوده است و ازنظر آماری نیز معنادار است . )p<8/89( .با توجه به ضریب رگرسیونی
میتوان گفت به ازای یک واحد تغییر در عوامل فرهنگی 8/719 ،واحد تغییر در جانشین-
پروری و ارتقای زنان در مناصب مدیریتی به وجود میآید .معادله رگرسیون نیز بهصورت


زیر است = 2/791 +8/719:جانشینپروری و ارتقای زنان در مناصب مدیریتی Y = a+

=bx1
 )7عوامل سیاسی در ایجاد سقف شیشهای در جانشینپروری و ارتقای زنان در
مناصب مدیریتی چه نقشی دارند؟
جدول  .8تحلیل رگرسیون جانشینپروری زنان از طریق عوامل سیاسی
مجموع

درجه

میانگین

شاخص منبع

مجذورات

آزادی

مجذورات

اثر رگرسیون

72/371

6

72/371

اثر باقیمانده

31/330

769

8/273

جمع

683/967

761

میزان F

سطح
معنیداریSig.

673/050

8/886

تحلیل واریانس مشاهدهشده( f=673/0و769و ") df=6عوامل سیاسی"در تبیین
جانشینپروریزنانمعنادار است)p<8/89( .
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جدول  .3متغیرهایی كه وارد معادلهی رگرسیون شده است
ضریب بتا

شاخص متغیر

ضریب بتای

نسبت t

سطح

استاندارد
B

خطای معیار

مقدار ثابت

2/701

8/669

عوامل سیاسی

8/796

8/878

معناداری

Beta

8/992

28/029

8/886

66/317

8/886

یافتههای رگرسیونی فوق حاکی از این است که بین عوامل سیاسی و جانشینپروری و
ارتقای زنان در مناصب مدیریتی رابطه معنادار وجود دارد و با توجه به نسبتهای
حاصله(میزان بتا) میتوان نتیجه گرفت که عوامل سیاسی بر ایجاد سقف شیشهای در
جانشینپروری و ارتقای زنان در مناصب مدیریتی سازمان آموزشوپرورش استان البرز
مؤثر بوده است و ازنظر آماری نیز معنادار است )p<8/89( .با توجه به ضریب رگرسیونی
میتوان گفت به ازای یک واحد تغییر در عوامل سیاسی8/796 ،واحد تغییر در جانشین-
پروری و ارتقای زنان در مناصب مدیریتی به وجود میآید .معادله رگرسیون نیز بهصورت


زیر است = 2/701 +8/796:جانشینپروری و ارتقای زنان در مناصب مدیریتی Y = a+

=bx1
 )1عوامل سازمانی در ایجاد سقف شیشهای در جانشینپروری و ارتقای زنان در
مناصب مدیریتی چه نقشی دارند؟
جدول .31تحلیل رگرسیون جانشینپروری زنان از طریق عوامل سازمانی
میانگین

شاخص منبع

مجموع مجذورات

درجه آزادی

اثر رگرسیون

91/893

6

91/893

اثر باقیمانده

96/193

769

8/617

جمع

683/967

761

میزان F

سطح
معنیداریSig.

مجذورات
767/690

8/886

تحلیل واریانس مشاهدهشده( f=717/6و769و ") df=6عوامل سازمانی"در تبیین
جانشین پروری زنان معنادار است)p<8/89( .
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جدول  .33متغیرهایی كه وارد معادلهی رگرسیون شده است
شاخص

ضریب بتای

ضریب بتا

متغیر

نسبت t

سطح معناداری

استاندارد
B

خطای معیار

مقدار ثابت

8/151

8/617

عوامل سازمانی

8/079

8/819

Beta

8/322

1/295

8/886

60/921

8/886

یافتههای رگرسیونی فوق حاکی از این است که بین عوامل سازمانی و جانشینپروری
و ارتقای زنان در مناصب مدیریتی رابطه معنادار وجود دارد و با توجه به نسبتهای
حاصله(میزان بتا) میتوان نتیجه گرفت که عوامل سازمانی بر ایجاد سقف شیشهای در
جانشینپروری و ارتقای زنان در مناصب مدیریتی سازمان آموزشوپرورش استان البرز
مؤثر بوده است و ازنظر آماری نیز معنادار است )p<8/89( .با توجه به ضریب رگرسیونی
میتوان گفت به ازای یک واحد تغییر در عوامل سازمانی 8/257 ،واحد تغییر در جانشین-
پروری و ارتقای زنان در مناصب مدیریتی به وجود میآید .معادله رگرسیون نیز بهصورت


زیر است = 8/151 +8/079:جانشینپروری و ارتقای زنان در مناصب مدیریتی Y = a+

=bx1
 )9عوامل خانوادگی در ایجاد سقف شیشهای در جانشینپروری و ارتقای زنان در
مناصب مدیریتی چه نقشی دارند؟
جدول  .31تحلیل رگرسیون جانشینپروری زنان از طریق عوامل خانوادگی
شاخص
منبع

مجموع
مجذورات

اثر

71/786

درجه
آزادی
6

میانگین
مجذورات
71/786

رگرسیون

م
یزانF
9

سطح
معنیداریSig.
8/886

618/31

اثر باقیمانده

36/262

769

جمع

683/967

761

8/221

تحلیل واریانس مشاهدهشده( f=618/9و769و ") df=6عوامل خانوادگی"درتبیین-
جانشینپروریزنانمعناداراست)p<8/89( .
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جدول  .31متغیرهایی كه وارد معادلهی رگرسیون شده است
ضریب بتا

شاخص متغیر
B

خطای معیار

مقدار ثابت

6/303

8/697

خانوادگی

8/911

8/819

ضریب بتای استاندارد

نسبت t

سطح معناداری

Beta

8/906

66/389

8/886

62/132

8/886

یافتههای رگرسیونی فوق حاکی از این است که بین عوامل نگرشی و جانشینپروری
و ارتقای زنان در مناصب مدیریتی رابطه معنادار وجود دارد و با توجه به نسبتهای
حاصله(میزان بتا) میتوان نتیجه گرفت که عوامل نگرشی بر ایجاد سقف شیشهای در
جانشینپروری و ارتقای زنان در مناصب مدیریتی سازمان آموزشوپرورش استان البرز
مؤثر بوده است و ازنظر آماری نیز معنادار است )p<8/89( .با توجه به ضریب رگرسیونی
میتوان گفت به ازای یک واحد تغییر در عوامل نگرشی 8/911 ،واحد تغییر در جانشین-
پروری و ارتقای زنان در مناصب مدیریتی به وجود میآید .معادله رگرسیون نیز بهصورت
زیر است:


 =6/303 +8/911جانشینپروری و ارتقای زنان در مناصب مدیریتی = Y

=a+ bx1
نتایج حاصل از فرضیه اصلی تحقیق

پسازاینکه وجود رابطه معنادار میان متغیرهای مستقل عوامل اجتماعی ،سیاسی ،سازمانی،
فرهنگی و خانوادگی با متغیر وابسته سقف شیشهای در جانشینپروری و ارتقای زنان در
مناصب مدیریتی و ابعاد آن بهوسیله آزمون فرضیههای تحقیق صورت گرفت با استفاده از
روش رگرسیون میزان تأثیرگذاری هر یک از متغیرهای مستقل نیز تعیین شد.
بر اساس نتایج بهدستآمده از این شیوه ازآنجاکه سطح معنیداری آزمون رگرسیون
کمتر از  8/89است لذا میتوان نتیجه گرفت که با اطمینان  %59رابطه خطی میان متغیرهای
مستقل و متغیر وابسته سقف شیشهای در جانشینپروری و ارتقای زنان وجود دارد و با توجه
به ضرایب رگرسیون از بین مؤلفهها و عوامل تحقیق  ،عوامل سیاسی با میانگین 7/32
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بیشترین میزان و "عوامل خانوادگی "با میانگین 7/77کمترین میزان را به خود اختصاص
دادهاند.
علیرغم این باور نادرست که عدم ارتقاء و جانشین پروری زنان در جامعه به دلیل
جنسیت آنها برشمرده میشود ،نتایج این پژوهش مبنی بر این امر است که عوامل سیاسی،
فرهنگی و سازمانی بیشترین تأثیر را بر این امر دارد و حصول این نتایج در حالی است که
اکثریت جامعه آماری را مردان تشکیل داده اند.
در تحلیل و تبیین نتایج حاصلشده از نتایج تحقیق میتوان اشاره کرد ؛ علیرغم
تصورات موجود که زنان به دالیل وظایف خانگی قادر به پذیرش مسئولیتهای مدیریت
نیستند ،رتبه موانع خانگی پایینترین رتبه موانع را به خود اختصاص داده است .و این یافته
ها در حالی بهدستآمده است که دوسوم افراد نمونه پژوهش را مردان تشکیل میدهند و
قاعد تا وظایف اداره خانواده و مراقبت از فرزندان و تهیه غذا برای خانواده برای آنان باید
در الویت اول قرار بگیرد.این مسأله دو نکته را خاطرنشان میسازد  :اول اینکه بر اساس
تغییرات حاصله از دوران گذار از سنت به مدرنیته ما شاهد نگاه تغییریافته مردان ایرانی
نسبت به موقعیت و جایگاه زنان هستیم و از نگاه مردان ،زنان فقط یک خدمتگزار خانگی
نیستند .دوم اینکه با عنایت به این مسأله که مهمترین موانع ارتقای زنان در پژوهش حاضر ،
موان ع سیاسی  ،موانع فرهنگی و موانع سازمانی بوده؛ نشانگر این است که تغییر قوانین به نفع
زنان  ،تغییر نگرش سیاستمداران و مدیران نسبت به جایگاه زنان یک ضرورت است و از
این دیدگاه اولین جایگاه ایجاد نگرشهای درست نسبت به زنان در کتابهای درسی
مدارس که بر تبلیغ نقشهای با پایگاههای فروتر اجتماعی  ،نگرشها را نسبت به زنان شکل
میدهد و همچنین تصویر نامناسب زنان در رسانههای اجتماعی و مخصوصاً صداوسیمای
جمهوری اسالمی ایران که باید اصالت شود .همچنین سازمانها بر اساس شایستهساالری
مسئله جانشین پروری و ارتقای کارکنان را مدنظر قرار دهند و نه بر اساس نگاه جنسیتی.
بر اساس پرسشنامه تهیهشده با استفاده از  00سؤال عوامل مؤثر بر ایجاد سقف شیشهای
در جانشینپروری و ارتقای زنان در مناصب مدیریتی موردبررسی و سنجش قرار گرفت و
ضریب همبستگی  59%به دست آمد که نشان میدهد عوامل مؤثر بر ایجاد سقف شیشهای

فصلنامه سال اول ،شماره  ،3بهار 49

999

پژوهشهای رهبری و مدیریت آموزشی

در جانشینپروری و ارتقای زنان در مناصب مدیریتی موردبررسی مؤثر است .بنابراین سؤال
اصلی پژوهش مورد تأیید قرار میگیرد.

پيشنهادهای مبتنی بر تحقيق
پیشنهاد مبتنی بر فرضیههای تحقیق

 پیشنهاد میشود مدیران ارشد استفاده از روشهای تصمیمگیری مشارکتی و عدمتمرکز در تصمیمگیریها و ایجاد شرایط جهت دسترسی کارکنان به اطالعات
موردنیازشان ،جهت بهبود و ارتقای عامل مدیریت جانشین پروری بکوشند.
 پیشنهاد میشود با اصالت دیدگاهها و نگرشهای سازمانی نابرابریهای موجود درارتقاء زنان و مردان اصالت شود و این امر بهجای نگاه جنسیتی بر مبنای توانمندی و
شایستهساالری انجام پذیرد.
 پیشنهاد میشود از طریق توسعه آموزش و برگزاری کارگاهها و سمینارهایآموزشی در جهت ایجاد تغییر و اصالت نگرشهای کارکنان و مدیران نسبت به زنان
اقدام شود تا دیدگاه و تفکر مردانه حاکم بر سازمانها که از عوامل ارتقاء زنان است،
اصالت شود.
 تشویق و ترغیب مدیرانی که از زنان در سطوت باالی سازمانی استفاده میکنند وامکان به اثبات رسانیدن لیاقت آنان با دادن فرصتهایی که فراهم میآورند و معرفی زنان
برتر و مقایسهی عمل کرد آنان با مردان همپایهی آنان.
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