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 مقدمه 

یافتگی یک کشور، میزان اهمیت و معیارها جهت سنجش درجه توسعه ترینمهمیكی از 

زنان  سویبیشتر به.اکنون نگاه جهان، هستاعتباری است که زنان در آن کشور دارا 

 اقتصادی توسعه است؛ زیرا امروز، برای تحقق توسعه اجتماعی، تسریع فرایند شده معطوف

سازنده نگریسته شود،  و فعال نیروی عنوانبهچنانچه به زن  عی،اجتما محقق شدن عدالت و

آن جامعه خواهد  انسانی نیروی کیفی و کمّی افزایش و توسعه درروندقطعاً تأثیر بسیاری 

 اقتصادی بستگی داشته و و توسعه اجتماعی باهدف مستقیماً،در توسعه زنان داشت. نقش

 : 6703)محمدی،  گرددلی بنیادی محسوب میتحول همه جوامع انسانی، عام در روازاین

92. ) 

 شدهانجامساعات کار  دوسومدهند و کل جمعیت جهان را زنان تشكیل میازنیمی

 صدمیکدرآمد جهان و فقط  دهمکیتنها  کهیدرحالپذیرد توسط زنان صورت می

استدالل نمود  توانلذا می ، است یافتهاختصاصجهان به آنان  هایو داراییمالكیت اموال 

وجود دارد که در برخی از  وبیشکمکه وجود نابرابری برای زنان در تمامی جوامع 

های ریزیهای جهانی در چند سال اخیر به این مسئله بیشتر توجه شده و در برنامهسازمان

است )محمدی،  قرارگرفتههای مختلف جهانی خرد و کالن اقتصادی و اجتماعی سازمان

6703 :92.) 

، نشان داده است در فرآیند یافتهتوسعهجربیات چند دهه گذشته در کشورهای کمتر ت

زا ضروری است بلكه برای پذیرش تغییرات برون تنهانهتوسعه آمادگی فضای فرهنگی 

زا است. شاید در برخی از تغییرات سازی تغییرات درونعامل برای زمینه ترینمهمخود 

یقین در  طوربهپوشی کرد ولی ن از عوامل فرهنگی چشم، بتوامدتکوتاهبسیار سطحی و 

در پایگاه اجتماعی، اقتصادی زنان،  جانبههمهای و ، تحوالت ریشهبلندمدتانداز چشم

فضای فرهنگی حاکم بر اشتغال زنان، این نقش بسیار اساسی و زیر بنایی است )مرکز امور 

 (.63: 6708مشارکت زنان، 

مناسب برای ارتقاء زنان مستعد به مشاغل  مدیریتی،  هایصتفرعدم تأمین شرایط و یا 

شود. از طرفی و استعدادهای در دسترس می هاظرفیتموجب عدم استفاده حدود نیمی از 
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نرم در مدیریت منابع انسانی برخوردارند  هایاز مهارتای دارند و ویژه هایقابلیتنیز زنان 

 (.09: 6706است )محمدی اصل ،  هاسازمان ازموردنیکه در شرایط امروز بیش از گذشته 

دهندگان دهند و سازندگان و پرورشنیمی از جمعیت جامعه را تشكیل می تقریباًزنان 

منبع انسانی بالقوه مهمی در توسعه علمی، اجتماعی  هاآنشوند. های آینده محسوب مینسل

ضرورت دارد و هرگونه  هاآنتوجه به مسیر پیشرفت شغلی  روازاینو فرهنگی کشورند، 

اثر  هاسازمانوری نیمی از نیروی کار علیه آنان ممكن است بر بهره شدهپذیرفتهعدالتی بی

کلیدی برای زنان بسیار پیچیده است و  هایپستهمچنین احراز  منفی داشته باشد.

 (. حضور زنان در عرصه مدیریت69: 6701،کاوینگر) تأثیرگذارندمتغیرهای زیادی بر آن 

ها و مشكالتی همراه است که نیاز به بررسی زیادی در این زمینه وجود دارد که در با چالش

 هاآنقرار نگرفته و یا تنها بخشی از  یموردبررسهایی های گذشته یا چنین چالشپژوهش

  است. شدهبررسی

رای و پیشورفت آنوان بو    شووند می، زنان به حاشیه رانده هاسازماندر تقسیم نیروی انسانی 

باالتر، عجیوب و   هایدرجهگاهی دستیابی آنان به  و حتیشود تلقی می اهمیتبیسایر افراد 

، زیرا تصور غالب این است که آنوان بایود در حاشویه باشوند و     شودمیدور از تصور انگاشته 

 ایشیشوه تحقیقوی دربواره اسوتعاره سوقف      هاینوشتهقرار بگیرند. مرور  رأسهرگز نباید در 

، هاسازماننفوذ دارد که در اکثر  غیرقابلکه این مفهوم داللت بر وجود مانعی  دهدمینشان 

ضمنی و نانوشته از ارتقای زنوان در سوازمان،    هایتوافق برحسببدون اعتبار قانونی و صرفاً 

که  رودمیزمانی به کار  ایشیشه(.استعاره سقف 6،2881 )ویرتس آوردمیممانعت به عمل 

 شووند موی  داشوته نگهعالی سازمان باز  مراتببهاطر جنسیت خویش از صعود زنان صرفاً به خ

سلطه دیرینه مردان بر ساختارهای اداری سبب شوده اسوت کوه     نیچنهم(.6503، 2)مارسیون

، نوعی مردساالری در سازمان ظاهر شود کوه  یافتهگسترشفرهنگ و زبان مردانه در سازمان 

ردان رشوود یابنوود. بنووابراین موونووده و نتواننوود هم ووای باعووش شووده زنووان از رشوود و ترقووی بازما

مودیریتی اجرایوی    هوای پسوت مردساالر، علت اصلی عدم حضوور زنوان در    سازمانیفرهنگ

 (.08: 6706است )اسفیدانی، 
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امام خمینی )ره( که رهبری نهضت را بر عهده داشتند با درایت خاص خود ، متوجه  

زنان را به مشارکت در انقالب دعوت نمودند  تنهانه درنتیجهپتانسیل عظیم آنان گردیدند ، 

بلكه شرکت آنان را در مراسم انقالبی را واجب و الزم شمردند و حتی موافقت پدر و 

 (619-611:  6707شوهر را نیز الزم ندانستند ) طغرانگار،

 عالیآموزشتوسعهباواستشده نگریسته یكسانمردانوزنانبهقانوننظرازکه رغم اینبه

-اشغالدرهنوزولیاند،نمودهکسبنسبیموفقیتهایخانه ازبیرونمشاغل اشغالدر زنان

« عمودی جنسیتیکار تقسیم»به  مسئلهایند.میبرنرنجچندگانهتبعیضهایازمدیریتیسمتهای

 کسب برتری موقعیت مدیریتیهای سمتدر ویژهبهمردانآن،درکهگرددمیبر

 (11: 6701 کار،.)ندینمایم

 زنان در .شوندینم تلقی شایسته مردان اندازة به کار محل در زنان آشكارا،

 کار اخیر وزارت گزارش .هستند یترنییپا یهاپست و هانقش دارای معموالً هاسازمان

 مشكل نیتربزرگ را روانی فشار شاغل زنان که است این از حاکی متحدهاالتیا

 که دارای است ابرازشده زنانی سوی از شكایات اکثر .ندکنیم تلقی خود روزانة

 (29: 6706)قدم نژاد،.هستند مدیریتی یا یهاحرف مشاغل

سازمان کشور است و زنان نیز  نیترزنانهکه  وپرورشآموزشوقتی به سازمان  حالنیباا

، هایگستیشاتمام این  رغمیعل مینگریمعالقه بسیاری به فعالیت در این سازمان دارند، 

مختلفی با توجه  یهایریگمیتصمیی که هاسازمانشاهد این امر هستیم که حتی در چنین 

زنان جایگاه مشخصی در سطح کالن  زین شودیماتخاذ  وپرورشآموزشبه اهمیت 

به زنان، یک معاون  یافتهاختصاصندارند. در استان البرز مناصب ستادی  هایریگمیتصم

معاونت آموزش ابتدائی در  0کرج( و  2یک مدیر منطقه )ناحیه  ،رکلیمدآموزش ابتدائی 

، ساوجبالغ، نظرآباد، طالقان و 1، کرج7، کرج2، کرج 6:کرج  یمنطقه 0سطح مناطق )

ستادی و چارت  ازنظراشتهارد( و البته کارشناسان امور بانوان و برخی کارشناسان دیگر که 

منطقه  3ونین قرار دارند. این در حالی است که تری نسبت به معاپایین یهاردهسازمانی در 

منطقه و البته اداره کل استان  0مرد و تمام  مدیر منطقهکرج( دارای  2ناحیه  جزبهدیگر )

آموزش متوسطه، معاونت پرورشی، معاونت پژوهش و نیروی  هایمعاونتالبرز دارای 
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 درصددپژوهش پیش رو  .لذاشودمیانسانی، معاونت مالی که همگی توسط مردان اداره 

و پرداختن به امر  بررسی عوامل و موانع موجود بر سر راه پیشرفت و ارتقای بانوان شاغل

برای رسیدن به مناصب مدیریتی ستادی است تا بتواند با شناسایی مشكالت  جانشین پروری

 منظوربه هاسازمانراهكارهای مفیدی در جهت استفاده بهینه از نیروی زن شاغل در 

 شدهبررسینیز  هاپژوهشدستیابی به اهداف مدنظر ارائه نماید. البته عوامل تبعیض در دیگر 

به آن پرداخته  تاکنوندر مقوله جانشین پروری  ویژهبهاداری و  هایسازماناست ؛اما در 

ای بود تا شاید بتوان با بررسی و بحش بیشتر گره بهانه موضوع تحقیق فوقنشده است.

در سیستم آموزشی کشور از هم  ویژهبهارتقاء شغلی زنان در ایران و  درزمینهنابرابری را 

اند، در این راستا گشود و همگام با کشورهایی که رفع تبعیض نسبت به زنان را پذیرفته

امید است بتوانیم در جهت ارتقاء وضعیت شغلی زنان و احقاق حق نیمی از   اقدام نمود.

، سیاسی و ... ظرفیت، قابلیت فرهنگیهای اجتماعی، عرصه جمعیت فعال کشور که در همه

این پژوهش جهت کوتاه برداریم. هرچنداند، گامی و شایستگی خود را به اثبات رسانیده

 به سؤاالت زیر انجام شد. پاسخ گوئی

پروری و ارتقای زنان در ای در جانشینسقف شیشه جادیدر ا ( عوامل اجتماعی6

 ی دارند؟چه نقشمناصب مدیریتی 

پروری و ارتقای زنان در ای در جانشینایجاد سقف شیشه در(عوامل فرهنگی 2

 چه نقشی دارند؟مناصب مدیریتی 

پروری و ارتقای زنان در ای در جانشینایجاد سقف شیشه در( عوامل سیاسی 7

 چه نقشی دارند؟ مناصب مدیریتی

زنان  یو ارتقاوری پرای در جانشینایجاد سقف شیشه در( عوامل سازمانی 1 

 چه نقشی دارند؟درمناصب مدیریتی 

پروری و ارتقای زنان در ای در جانشینایجاد سقف شیشه در( عوامل خانوادگی 9

 چه نقشی دارند؟مناصب مدیریتی 
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 مرور مبانی نظری 

سرمایه هر سوازمانی اسوت، از بودیهیات     نیترارزندهو  ترینمهماین مطلب که نیروی انسانی 

نابع انسانی است. اما نكته مهمی که در خصوص منابع انسانی مهم است این اسوت  مدیریت م

حداکثر اسوتفاده   کهیطوربهکرد،  یزیربرنامهکه برای استفاده بهینه از این سرمایه مهم باید 

و مقواالت   هوا کتابو ابعاد آن،  هاشاخهرا از آن برد. برای عملیاتی کردن این مهم، پیرامون 

شوته تحریور درآموده اسوت؛ اموا بعود جانشوین پوروری در ایون برهوه از زموان            متعددی بوه ر 

 .  شودمیو به عبارت بهتر کمبود آن بیشتر احساس  ترپررنگ

سوازمان در   ازیو موردنآموزش کارکنان فعلوی روش موؤثری بورای توأمین منوابع انسوانی       

خوارج از سوازمان(   در بازار کوار )  ازیموردنمشاغل کلیدی آینده است . همیشه منابع انسانی 

(.در 721: 6756و توسعه کارکنان است )قلی پور، آموزشوجود ندارد و راهكارهای اصلی 

 یزیو ربرناموه موقعیت کنونی توجه و تمرکز بر مقوله جانشین پروری مفیودترین کوار اسوت.    

بواالتر   یهوا پسوت کارکنوان بورای احوراز     نیتور مناسوب انتخاب  جانشین پروری دربرگیرنده

اسوت. ایون تعریوف تنهوا بوه       بامهوارت  یدهایو کانداز میان جمعی از  هاشرکتر مدیریتی د

این افراد چگونه و به چه دلیل انتخواب   کهنیااشاره دارد اما در مورد  بامهارتانتخاب افراد 

جانشوین پوروری عبوارت     یزیو ربرناموه . در یک تعریف دیگور  دهندینمتوضیحی  شوندمی

 (.6752، کردفعلی رهبری ) یهاسمتبالقوه  یهانیگزیجابرای  یزیربرنامهاست از 

 مودیریتی  مشواغل  آوردن دسوت  بوه  برای زنان که دهندیم نشان متعدد یهایبررس 

 موانوع  درواقوع  هوا چوالش  ایون  . کننود  تحمل مردان به نسبت بیشتری را یهاچالش باید

پدیوده  (66: 6701)بابایی زکلیلوی،   شوندمی تلقی مدیریتی هایپست به زنان شغلی ارتقای

سووقف »را در اصووطالت « عوودم توفیووق زنووان در دسووتیابی بووه سووطوت عووالی موودیریت       »

، بوه وسویله مجلوه وال اسوتریت     6501. این اصطالت اولوین بوار در سوال    گویندمی6«ایشیشه

از اولوین کسوانی    1همچنوین موریسوون و همكوارانش    (2883،  7)وایربه کار رفوت.  2جورنال

                                                 
1. glass ceiling 

2. Wall Street Journal 

3. Weyer 

4. Morrison, et. al 



 
 

 29                                                                   ...   پروري زنان در اي در جانشينسقف شيشه 

کوه   کنود یمو ای بیوان  سقف شیشوه از این اصطالت استفاده کردند.  6503هستند که در سال 

بوه   هوا آنخورنود.  شكسوت موی   مراتوب سلسوله در دستیابی به سوطوت بواالی    هاتیاقلزنان و 

آورنود. ایون   آن را بوه چنوگ موی    نودرت به، اما شوندمیعالی در سازمان نزدیک  یهاپست

ای وجوود دارد، یعنوی مووانعی    شود که تصور کنند یک سقف شیشوه سرخوردگی باعش می

، مشواهده  هاسازمانتالش خود برای دستیابی به سطوت عالی مدیریتی در  درراهآمیز، تبعیض

 (.6709،میر غفوریکنند )می

ی فراوانی شده است هاپژوهش ایشیشهثر بر پیدایش سقف ؤم هایعاملبرای شناسایی 

.بر پایه انددانسته ایشیشهسقف  گوناگونی را دید آورنده هایعاملاز آن  هرکدامکه 

 ترینمهم عنوانبه ایشیشهسقف  هایعامل، 6آمریكا ایشیشهدیدگاه کمیسیون سقف 

 (:6708موانع گماشته شدن زنان در مشاغل مدیریتی چنین است )الوانی و ضرغامی فرد، 

 استخدامی سنتی هایشبكه 

 موجود در استخدام و پیشرفت زنان یهاتعصب 

 برابر هایفرصتن قانون تقویت نشد 

  مدیریتی هایپستبه  یابیدستنداشتن تحصیالت کافی برای 

  پیشرفت مردان هایفرصتتهدیدی مستقیم برای  سانبهانگاشته شدن مدیریت زنان 

، هنوز جایگاه مناسبی در شدهتعریفمدرنی که برای زنان  هاینقش باوجود حالبااین

با توجه به نگرش اسالم نسبت به زن و مرد و  روازاینتوسعه برای آنان مشخص نشده است. 

 هاتفاوتبین آنان در عالم خلقت، منشأ حكمت و مشیت الهی بودن این  هاییتفاوتوجود 

سیاسی و اجتماعی زنان و  هایفعالیتبر جامعه و  هاتفاوتو همچنین اثرات و نتایج این 

 (.6703شیعه زاده، لحاظ شوند ) هاریزیبرنامهمردان، زنان باید در 

، اما مشارکت کیفی یافتهافزایشاخیر  هایسالحضور و مشارکت کمی زنان در  هرچند

وجود نداشته است.  گیریچشمآنان به سطح مطلوب نرسیده است و در این زمینه پیشرفت 

بهبود کیفیت  ٔ  درزمینه هاآندر این میان عوامل مختلفی وجود دارند که سبب عقب ماندن 

                                                 
1. Glass Celling Commission 
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است برخی موانع  ذکرانیشا. پردازیممی هاآنشده است؛ که در ذیل به شرت  اشتغال 

 دارد. پوشانیهم
 

 عوامل سیاسی

 یعنی شود تعریف منصفانه هایرویه از استفاده باید با عدالت ،ایرویه عدالت دیدگاه از

 ایمراوده عدالت .باشد منصفانه هایرویه که نتیجه هستند تصمیماتی عادالنه تصمیمات

 هاآن معرض در تصمیم اتخاذ از بعد و فرد قبل یک که فردی بین رفتارهای کیفیت به

 عدالتیبی زنان که است آن از حاکی شواهد متأسفانه .دارد اشاره گیردمی قرار

 رغمعلی که شوند متوجه زنان وقتی درنتیجه ،کنندمی حس مردان از بیش را سازمانی

 ناعادالنه صورتبه هاآن باالتر با هایپست به رسیدندر هم ای مردان، کوشش و تالش

 سازمان که شودیم سبب این و برداشته کوشش و از تالش دست شودمی برخورد

بكند)میرکمالی و  بهینه استفاده آنان ظرفیت از نتواند عام طوربه جامعه و خاص طوربه

 (.19: 6700ناستایی زایی
 

 عوامل سازمانی

ی کاری شواهد فراوانی هاسازمانه زنان در کسب مناصب رهبری در تبعیض علی نهیدرزم

فن نوسترند( عالوه بر آن ، زمانی که زنان به به نقل از712:  6707وجود دارد.) ریجو

نحوه برخورد با خود  ٔ  درزمینهمداوم  هایتبعیضممكن است با  رسندمیمنصب مدیریت 

به نقل از الروود ووود ، 712: 6707ریجوشوند ) روروبه هاتشویقو  هاپاداشدر توزیع 

 .(6506؛ نیوا گوتگ ، 6553

 

 فرهنگیعوامل 

در حقیقت مجموعه عناصر اساسی نگرش، بینش، عمل و اعتقاد جامعه اسوت و در  فرهنگ، 

هنجارها یا ناهنجارها وجوود   عنوانبهدر جامعه  یاگونهبه آنچهفرهنگی، هر  یهاباور داشت

بوه نمودهوای    تووان یمو موانوع فرهنگوی موجوود     ازجملوه گوی اسوت.   دارد، جزء عناصر فرهن
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حاکم بر جامعه، باورهای حاکم بر محیط اشاره نمود  یهاارزشظاهری، هنجارهای جامعه، 

 و قوالبی  یهوا نگورش  باورهوا،  ،هوا یتلقو  فرهنگی)طورز  یهوا نگورش . (6703، زاده عهیش) 

 هایپست کسب برای زنان رویفرا موانع تریناز مهم یكی زنان به نسبت منفی تعصبات

 رایوج  یهوا ارزش و اعتقادات ،از باورها قالبی تصورات و فرهنگی موانع .است مدیریتی

 نسبت مرد رو مدیراناین از هم .کندمی تعیین را زنان مشارکت میزان و ردیگیم نشأت

 رحضوو  عودم  باعش سازمانیفرهنگ و ندارند مثبتی نگرش زنان مدیریتی هایتوانایی به

 از مردسواالری  . فرهنوگ ( 6701 اسوفیدانی،  )شودمی دولتی مدیریتی هایپست در زنان

 اثور  محویط کوار   در زنوان  ارتقوا  عودم  بور  اسوت کوه   بیرونوی  موانوع  تورین مهوم 

 اجتمواعی،  نهادهوای  راه از کوه  سواختاری  و نظام برای نامی است .مردساالریگذاردمی

 در زنوان  به نسبت مردان قدرت میزان .ددار سلطه زیر را خود، زنان اقتصادی و سیاسی

 سوهم  موردان  مردسواالر،  جواموع  ایون  تموام  در حالبااین .است متفاوت مختلف، جوامع

 . احترام دارند و ثروت قدرت، همچون اجتماعی مزایای از بیشتری
 

   عوامل خانوادگی

 امور در نزنا تر پائین مشارکت برای پژوهشگران از بسیاری که دالیلی ترینمهم ازیكی 

 از هادختربچه اصل در که است ،اینکنندمی ذکر پایدار توسعه فرایند در ازجمله اجتماعی

 از دور را خود که یابندمی پرورش ایگونهبه مدارس در ونیز هاخانواده در کودکی همان

 آموخته پسران به کودکی دیگر،از سخن به.کنندمی متصور سیاسی و اجتماعی هاینقش

 برای هانقش این و باشند داشته سیاسی نیز و اجتماعی فعال هاینقش باید آنان که شودمی

 باید فقط درنهایت که شودمی داده آموزش دختران به کهدرحالی.ندارد ممنوع حالت آنان

 و سیاسی هایفعالیت همچون مهمی امور و ب ردازند کودکان پرورش و داریخانه امر به

 مدارس درسی هایکتاب در که هاکلیشه گونهاین وجود.کنند گذاروا مردان به را اجتماعی

 در دختران این که شده ،موجبشودمی یافت فراوانی به توسعهدرحال کشورهای

 به ورود برای چندانی ایجادشده،تالش هایذهنیت همان اساس بر نیز سالیبزرگ

 محتوای دنکر دگرگون.ندهند نشان خود از اجتماعی و سیاسی کالن هایعرصه

 تواندیم جنسیتی برابری بر مبتنی های برداشت با هاآن ساختن سازگار و درسی هایکتاب
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 و کند برطرف زیادی تا حد را نادرست یریپذجامعه از ناشی مشكالت درازمدت در 

  (6709وحافظیان، کوالیی.)باشد داشته زنان مشارکت افزایش در ماندگاری راتیتأث

 
 

 ی پژوهش. مدل مفهوم3شکل 

 حضور زنان در عرصه مدیریت یهاهینظر
 

  سمینیفمنظریه 

 دهیعقهم زنان رهایی یهاراه یا زنان فرودستی توضیح یهاوهیش مورد در هاستینیفم

 و رادیكال مارکسیست، لیبرال، دارد: وجود فمینیستی کلی نیستند. چهار نگرش

 برای هرکدام و پردازدیم زنان دیدگی ستم به علل نگرش چهار سوسیالیست. هر

 جامعه در زنان که معتقدند نگرش هر چهار .کندیم پیشنهاد راهبردهایی آن بر چیرگی

 برای خود پیشنهادی و راهبردهای سرکوب این علل ضیتبع در اما شوندمی سرکوب

 آشكار یهاشكل برمال کردن فمینیست لیبرال هدف دارند. نظراختالف آن بر چیرگی

 است. رفع تبعیض منظوربه آن امثال و قانونی اصالحات برای پیكار و انزن علیه تبعیض

 شودمیروا  زنان بر که ستمی اساس که نظرند این بر مارکسیستی فمینیست به معتقدین

 است. مردساالر خانواده نظام آخر در و جنسیتی کارمیتقس خصوصی، مالكیت از ناشی

 برای .دانندیم نابرابری این بازتولید صلیا عامل را یدارهیسرما نظام سو، از دیگر

 که معتقدند و است اصلی زنان )مردساالری( مسئله بر مردان کنترل هاستینیفمرادیكال 
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، پامال و کلرواالس ندارند ) پیكار جز راهی کنترل این قید از رهایی خود برای زنان

6752: 72.) 
 

 نظریه منطقه حائل

مانع  تواندیممون مرز میان کارگران یدی و غیر یدی همچنان که وجود تحرک زیاد پیرا

شود، تجمع زنان در کارهای ساده منطقه حائلی است که جلوی تحرک  ترگستردهتحرک 

و نقش  کنندیمرا اشغال  ترنییپاسطوت  زنانطبقو درون هر  ردیگیماجتماعی آنان را 

مشبكی واسدی به نقل از 6708)فاطمی صدر، کنندیمحائل در برابر تنزل مردان را بازی 

 .فرد(

 نظریه تحرک وارونه )موازنه منفی(

پیشرفته، تحصیالت مسیر  یفنّاوربا تخصصی شدن کارها و سطح بوروکراسی و ورود 

و ارتقا شغلی درون نسلی چندان اهمیتی ندارد، یعنی  کندیمتحرک اجتماعی را مشخص 

داشته باشند  ییجاجابهدر بازار کار  دتواننیمتحصیلی  یهاتیصالحامروزه زنان با کسب 

پدران در مشاغل  یجابهسنتی موجب جایگزینی پسران  طوربهو تحرک درون نسلی را 

 (همان) .، از اعتبار ساقط نمایندشدیممدیریتی 
 

  1نظریه انسداد اجتماعی

ترین مشاغلی که دارای باال سویبهاز انسداد اجتماعی راه زنان را  یریگبهرهمردان با 

 (همان) .دارندیمو طبقات ممتاز شغلی را در دست خود نگه  کنندیممنزلت است را سد 
 

 ایشیشهنظریه سقف 

 یهاتیمسئول متغیرهای از ناشی را جنسیتی یهاینابرابر کینوکالس پردازانهینظر

 سرمایه بودن کمتر و زنان عمومی آموزش زنان، جنسیتی و جسمی نیروی خانوادگی،

. دانندیم هاسازمان و جامعه بر حاکم اجتماعی خاص شرایط و مردان به نسبت آنان انسانی

 و اولیه مشاغل یدودسته به  کار بازار که معتقدند کار بازار  شدن تجزیه نظریه طرفداران

 با که شوندمی گرفته کار به ثانویه کار مشاغل در زنان عموماً و است شدهمیتقس ثانویه

                                                 
1. Social Closure 
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 روروبه کم پیشرفت امكان و کمتر مزایای و حقوق کار، در یثباتیب نچو ییهاتیمحدود 

. است موضوع همین جنسیتی یهاینابرابر تداوم در عمده عامل بنابراین. هستند

 به خانگی کار اختصاص بر موجود یهاینابرابر تبیین در جنسیتی دیدگاه پردازانهینظر

 ددارندیتأک اجتماعی یهاعرصه سایر در آنان حضور برای کمتر فرصت درنتیجه و زنان

 و پرستاری آموزگاری، مانند) زنانه مشاغل چون معتقدند همچنین و( 70: 6551 ردوود)

. رندیگیم نظر در ارزشکم نیز را مشاغل این است آنان خانگی نقش از انعكاسی( غیره

 و فیاتکی  کاربر ارزش بر تعیین برای شغلی ارزیابی نظام معیارهای کهآن نهایت

 برخی(. 69: 6735کار،) دهندیم نسبت مردان به عموماً که است متكی ییهایژگیو

 در جنسیتی هاینابرابری عامل ترینمهم گلینو فون و موریسون ازجمله نظرانصاحب

 دانندیم« ایشیشه سقف»  وجود را زنان شغلی ارتقای مانع نیتریاصل و هاسازمان

 (.680: 6706:الون)

 اعزازی) بیرونی مرد و اندرونی زن سنتی نقش نیز آموزشی نظام و درسی یهاکتاب

 زنان به خانگی هایفعالیت اختصاص و یاهیحاش و مبهم هاینقش انتصاب و( 19: 6708

 پویا غیر و فردی عمدتاً زنان هایویژگی همچنین. دهندمی آموزش( 623: 6735 ، کار)

 و عجز هایحالت انواع نیز هارسانه در.  آیددرمی تصویر به( 610: 6706اصل، محمدی)

 نمایش و ارائه مخاطبان به خانواده و خانه به آنان تعلق و زنان شغلی فروپایگی فرودستی،

 هستند باالیی دقت فقدان دارای هاشهیکل این کهیدرحال( 15: 6709 سلطانی،) شودمی داده

 این مجموعه ؛(105: 6559 آلن،) نیستند نیز مردان و زنان یهاتفاوت دقیق کنندهمنعكس و

 عادی روند عنوانبه و برسد نظر به طبیعی کامالً موجود وضعیت تا شودمی سبب فرآیند

 .  شود سؤال آن مورد در کمتر زندگی
 

 روش تحقيق

روش این تحقیق پیمایشی است.حجم نمونه این پژوهش با استفاده از فرمول  ازنظر

 .اندشدهانتخابروش تصادفی ساده نفر است که به  763کوکران
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 ابزار پژوهش

و تحلیل و بوا   یآورجمعدر انجام این تحقیق با استفاده از ابزار پرسشنامه نظرات کارشناسان 

چوارچوب نظوری منسوجمی بورای      یاکتابخانهی پیشین با روش هاپژوهشاستفاده از مطالعه 

ریات، منوابع و نتوایج تحقیقوات    بنابراین عوالوه بور کتوب، نشو     انجام پژوهش گردآوری شد.

 یبرداربهرهمرتبط که برای تبیین پیشینه نظری تحقیق و استخراج مدل مفهومی تحقیق مورد 

 شوده اسوتفاده از پرسشونامه   موردنیواز  یهوا داده، در این پژوهش برای گوردآوری  قرارگرفته

تخواب و پرسشونامه در   نمونوه ان  عنووان بهنفر  78تعیین پایایی پرسشنامه، تعداد  منظوربه است.

حاصل اطالعات .قرار گرفت و س س از روش آلفای کرون باخ استفاده گردید هاآناختیار 

 قبولقابلمطلوب و  هامؤلفهکلیه  آمدهدستبه یآلفاکه ضرایب  دهدمینشان  روش نیا از 

اعتبوار   )پرسشونامه تحقیوق ( از   یریو گانودازه است. بنابراین نتایج حاکی از آن است که ابزار 

 .تبرخوردار اسکافی 

نمونه انتخواب و پرسشونامه در اختیوار     عنوانبهنفر  78تعیین پایایی پرسشنامه، تعداد  منظوربه

قرار گرفوت و سو س از روش آلفوای کورون بواخ اسوتفاده گردیود، ایون روش بورای           هاآن

 کنود یم یریگاندازهمختلف را  یهاصهیخصکه  یریگاندازهمحاسبه هماهنگی درونی ابزار 

هور   یهوا نموره .بورای محاسوبه ضوریب آلفوای کرونبواخ ابتودا بایود واریوانس         رودمیبه کار 

سو س بوا    .پرسشنامه )یا زیر آزمون( و واریانس کل را محاسوبه کورد   هایسؤال رمجموعهیز

 .استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه کرد

 
 :که در آن

  .سشنامه یا آزمونپر هایسؤال زیرمجموعهتعداد  

 .واریانس کل آزمون  

                            .امواریانس زیر آزمون   

قابلیت اعتماد کامول   دهندهنشان+ 6عدم قابلیت اعتماد و  دهندهنشانمقدار صفر این ضریب 

 .است
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 های پرسشنامههر يک از بخش برای شدهمحاسبهآلفای کرونباخ  .1جدول  

 آلفای کرونباخ هاسؤالردیف  ؤاالتستعداد  سازه

 %39 9تا6 9 عوامل اقتصادی

 %08 61تا1 5 عوامل اجتماعی

 %07 60تا69 1 عوامل فرهنگی

 %03 22تا65 1 عوامل سیاسی

 %00 77تا27 66 شخصی -عوامل بیولوژیكی 

 %35 96تا71 60 عوامل سازمانی

 %01 11تا92 67 عوامل خانوادگی

 06% 30تا19 61 عوامل نگرشی

 %30 00تا35 68 عوامل جانشین پروری

 %59 00تا6 00 (یطورکلبهعوامل مؤثر )

 

مطلووب و   هامؤلفهکلیه  آمدهدستبه یآلفاکه ضرایب  دهدمیاطالعات جدول فوق نشان 

)پرسشنامه تحقیق ( از  یریگاندازهاست. بنابراین نتایج حاکی از آن است که ابزار  قبولقابل

 .کافی برخورداراستاعتبار 

 سوه  طی در و  SPSS افزارنرم از استفاده با ی،عامل لیتحلبرای اعتبار یابی پرسشنامه و انجام 

 .شد انجام  6یاکتشاف یعامل لیتحل ریز شكل به مرحله

 صورتبه جینتا مرحله نیا در:  ژهیو مقدار با و  عوامل تعداد نییتع و گرفتن نظر در بدون(6

 گوزارش   ترتیوب  بوه  آمدهدستبه یآمار یهاداده آمد،که دست به هاؤلفهم همه یبرا مجزا

 عوامل همه برای بارتلت آزمون و( KMO)2 یریگنمونهندازه کفایت ا شاخص. شد خواهد

 .آمد دست به یآمار یهاداده، ژهیو مقدار و بیضرا اساس بر س س و شد محاسبه

 مرحلوه  نیو ا در: ژهیو ضرایب و قدارم با و محقق فرضشیپ عوامل تعداد کردن مشخص( 2

 عوامول  تعوداد  به مربوط نهیگز شد،ضمناً گرفته نظر در فوق مقادیر یاکتشاف یعامل لیتحل از

 .شد فیتعر افزارنرم یبرا عامل5  تعداد با زین

                                                 
1. Principal Component Analysis(PCA) 

2. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adeuacy. 
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 یعوامل  بوار اسوتخراج   منظوور به( :هاشناسهها) یگو هریک از مواد و یعامل بار(  استخراج 7

هوای هریوک از عوامول    همواد  ازآنكوه پوس ( عوامول ، یهوا شناسوه گویوه ها) هریک از مواد و

اسوتفاده    یدییو تأ -از روش تحلیل عامول اکتشوافی   spss    افزارنرمتفكیک شد، در محیط 

 .شودمیگردید که نتایج حاصله به ترتیب در جداول زیر نشان داده 

 پرسشنامه  جانشین پروریملی اشاخص مناسب بودن ماتريس همبستگی برای انجام تحلیل ع. 2جدول 
KMO and Bartlett's Test 

 p ضریب کای اسكوئر KMOضریب  ابعاد)عوامل( ردیف
 886/8 021/103 331/8 عوامل اقتصادی 6

 886/8 827/6881 375/8 عوامل اجتماعی 2

 886/8 119/101 307/8 عوامل فرهنگی 7

 886/8 220/112 069/8 عوامل سیاسی 1

 886/8 220/6518 308/8 شخصی -وژیكی عوامل بیول 9

 886/8 398/2018 331/8 عوامل سازمانی 1

 886/8 016/2111 388/8 عوامل خانوادگی 3

 886/8 223/601 327/8 عوامل نگرشی 0

 886/8 60/6788 113/8 عوامل جانشین پروری 5

 886/8 115/6119 311/8 کل 

. دهدمیرا نشان  KMO and Bartlett's Testشاخص   6اطالعات جدول شماره 

 با برابر اقتصادی عواملبه ترتیب برای   KMOمقدار  ازآنجاکهنتایج حاصله  اساس بر

برای  %7/30 برابر بابرای عوامل فرهنگی  %5/37با برابربرای عوامل اجتماعی  % 1/33

مانی برای عوامل ساز %30 برابر بابرای عوامل بیولوژیكی   %9/06با برابرعوامل سیاسی 

برای  %7/32 برابر بابرای عوامل نگرشی  %38 برابر بابرای عوامل خانوادگی  %1/33برابر با 

 % 1/31 برابر باپرسشنامه نیز  سؤاالتو برای کل  %3/11 برابر باعوامل جانشین پروری هم 

مقدار آماره  Bartlett's Testاستخراج شده است و از طرفی براساس آماره آزمون 

 شدهحاصلاز کای اسكوئر جدول بحرانی   تربزرگاسكوئر در همه عوامل    آزمون کای 

به این نتیجه  توانمی( معنادار است بنابرشواهد فوق   >P 89/8است که در سطح )

در جانشین پروری و ارتقای زنان  برای  مؤثرکه ماتریس همبستگی عوامل  یافتدست

 انجام تحلیل عاملی مناسب است.
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 وهش های پژیافته 

،سطح  تأهلدر این بخش مشخصات فردی افراد نمونه آماری شامل) جنس، سن ، وضعیت 

شود . توزیع فراوانی جنسیت تحصیالت ،تجربه کاری و جایگاه شغلی( ذکر می

درصد از  5/19 که باشندیماین امر  بیانگر به تفكیک جنس موردبررسیهای آزمودنی

که  دهندمینشان  تأهلتفكیک وضعیت در مورد  د ودرصد هم زن هستن 6/71افراد مرد و 

توزیع فراوانی سن نمونه مورد  درصد هم مجرد هستند. 9/0و  متأهلدرصد از افراد  9/56

درصد هم  12 ،سال 19تا71ین باز افراد نمونه آماری درصد  5/13که  دارندمیبیان  بررسی

از افراد نمونه  39ی بیش از مدرک تحصیلسن دارند.  سال 79و مابقی زیر  سال 99تا 11بین

 0/77، سال 29تا 28نمونه آماری بین افراد از درصد 16کاری تجربه .استآماری لیسانس 

درصد از افراد مدیر 13سابقه کاردارند.  سال 28و مابقی کمتر از  سال29درصد باالی 

درصد هم از مدیران حوزه ستادی  7/3درصد کارشناس ستادی و  3/19،اندبودهمدرسه 

 .اندبوده

 

 اصلی تحقیق سؤالتحلیل 

برای تحلیل این  «؟در ارتقا و جانشین پروری زنان کدامند ایشیشهسقف  ثر برؤعوامل م»

 فریدمن استفاده شد. یارتبهاز آزمون  سؤال
 

 در ارتقا و جانشین پروری زنان ایشیشه بر سقف مؤثرفریدمن عوامل  ایرتبهآزمون . 1جدول 

 رتبه میانگین در ارتقا و جانشین پروری زنان ایشیشه بر سقف مؤثرعوامل 

 00/7 عوامل اجتماعی

 18/9 عوامل فرهنگی

 98/9 عوامل سیاسی

 11/1 عوامل سازمانی

 11/7 عوامل خانوادگی

 P<0/001                  886/8=داریمعنیسطح                       1/608مجذور خی دو=

 

 عنوانبه 9/9که عوامل سیاسی با رتبه میانگین  دهدمیشان نتایج آزمون فریدمن ن

در رتبه دوم و عوامل سازمانی  1/9بیشترین و باالترین عامل،عوامل فرهنگی با رتبه میانگین 
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 مؤثردر ارتقا و جانشین پروری زنان  ایشیشه بر سقفدر رتبه سوم   1/1با رتبه میانگین 

 هستند.
 

 های تحقیقسؤالتحلیل 

های تحقیق  الزم است آزمون کولموگروف اسمیرنف انجام سؤال وتحلیلتجزیهز قبل ا

 گیرییمتصم هادادهنتایج آزمون و توزیع نرمال یا نرمال نبودن  بر اساسشود تا بتوان 

 ترکوچک 89/8از  هامؤلفهسطح معناداری همه عوامل و  نتایج آزمونبا توجه به نمود.

پرسشنامه از توزیع نرمال برخوردار  هایداده دهدمینشان ( و این موضوع  >p 89/8است )

 نا پارامتریک استفاده کرد. هایآزموناز  توانمی هادادهبرای تحلیل این  نیستند. بنابراین
 

 سؤاالت تحقیق 

از آزمون رگرسیون استفاده شد .به  هاآنهای تحقیق با توجه به ماهیت سؤالبرای پاسخ به 

به دست  هاآنابتدا همبستگی متغیرها محاسبه شد تا ارتباط بین  سؤال هر این صورت که در

بینی متغیر وابسته)جانشین پروری( با از آزمون رگرسیون برای میزان پیش و س سبیاید 

 ( استفاده شد.تکتکمجزا و  صورتبهعوامل  ها ومؤلفهتوجه به متغیرهای مستقل)

پروری و ارتقای زنان در در جانشینای ایجاد سقف شیشه درعوامل اجتماعی  (6

 چه نقشی دارند؟مناصب مدیریتی 
 

 زنان از طریق عوامل اجتماعی پروریجانشینتحلیل رگرسیون . 4جدول 

مجموع  منبع شاخص

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

سطح  Fمیزان

 .Sigداریمعنی

 886/8 552/00 107/27 6 107/27 اثر رگرسیون

 211/8 769 078/07 هاثر باقیماند

  761 967/683 جمع

 

 نییتبدر "یعوامل اجتماع"( df=6و769و f=00/5))شدهمشاهدهتحلیل واریانس 

 ( >89/8pاست.  ) زنان معنادار یپرور نیجانش
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 است ی رگرسیون شدهمتغیرهایی كه وارد معادله. 5جدول  

 متغیر شاخص
 ضریب بتای استاندارد ضریب بتا

 tنسبت 
 سطح

 Beta خطای معیار B معناداری

 619/8 796/2 مقدار ثابت
 

651/61 886/8 

 886/8 717/5 115/8 812/8 750/8 عوامل اجتماعی

 

پروری عوامل اجتماعی و جانشین بینهای رگرسیونی فوق حاکی از این است که یافته

 هاینسبتبه  و با توجه رابطه معنادار وجود داردو ارتقای زنان در مناصب مدیریتی 

ای در عوامل اجتماعی بر ایجاد سقف شیشهنتیجه گرفت که  توانمیحاصله)میزان بتا( 

استان البرز  وپرورشآموزشپروری و ارتقای زنان در مناصب مدیریتی سازمان جانشین

همچنین با توجه به ضریب  (>89/8p. )استآماری نیز معنادار  ازنظر بوده است و مؤثر

واحد تغییر 750/8 عوامل اجتماعی،توان گفت به ازای یک واحد تغییر در رگرسیونی  می

. معادله رگرسیون نیز آیدمیبه وجود  پروری و ارتقای زنان در مناصب مدیریتیجانشیندر 

 پروری و ارتقای زنان در مناصب مدیریتیجانشین = 796/2 +750/8:استزیر  صورتبه

Y


 = a+ bx1= 
 

پروری و ارتقای زنان در ای در جانشیناد سقف شیشهایج در(عوامل فرهنگی 2

 چه نقشی دارند؟مناصب مدیریتی 
 

 عوامل فرهنگی زنان از طریق پروریجانشین تحلیل رگرسیون. 6جدول 
مجموع  منبع شاخص

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

سطح  Fمیزان

 .Sigداریمعنی

 167/671 605/72 6 605/72 اثر رگرسیون

 
 

886/8 

 
 

 275/8 769 721/39 اثر باقیمانده

  761 967/683 جمع

 

-درتبیین"یعوامل فرهنگ"( df=6و769و f=167/671)شدهتحلیل واریانس مشاهده

 ( >89/8pمعنادار است.  )زنانپروریجانشین
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 است ی رگرسیون شدهمتغیرهایی كه وارد معادله. 7 جدول

 tنسبت  ستانداردضریب بتای ا ضریب بتا متغیر شاخص

 

 سطح معناداری

 B خطای معیار Beta 

 886/8 097/65  665/8 791/2 مقدار ثابت

 886/8 182/66 913/8 876/8 719/8 فرهنگی

 

پروری عوامل فرهنگی و جانشین بینهای رگرسیونی فوق حاکی از این است که یافته

 هاینسبتو با توجه به  داردرابطه معنادار وجود و ارتقای زنان در مناصب مدیریتی 

ای در عوامل فرهنگی بر ایجاد سقف شیشهنتیجه گرفت که  توانمیحاصله)میزان بتا( 

استان البرز  وپرورشآموزشپروری و ارتقای زنان در مناصب مدیریتی سازمان جانشین

ونی  با توجه به ضریب رگرسی . (>89/8p. )استآماری نیز معنادار  ازنظر بوده است و مؤثر

-جانشینواحد تغییر در 719/8 عوامل فرهنگی ،توان گفت به ازای یک واحد تغییر در می

 صورتبه. معادله رگرسیون نیز آیدمیبه وجود  پروری و ارتقای زنان در مناصب مدیریتی

Y پروری و ارتقای زنان در مناصب مدیریتیجانشین = 791/2 +719/8:استزیر 


 = a+ 

bx1= 
پروری و ارتقای زنان در ای در جانشینایجاد سقف شیشه در ( عوامل سیاسی7

  چه نقشی دارند؟ مناصب مدیریتی

 

 عوامل سیاسیزنان از طریق  پروریجانشینتحلیل رگرسیون  . 8جدول 

مجموع  منبع شاخص

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

سطح  F میزان

 .Sigداریمعنی

 050/673 371/72 6 371/72 اثر رگرسیون

 
 

886/8 

 
 

 273/8 769 330/31 اثر باقیمانده

  761 967/683 جمع

در تبیین "عوامل سیاسی "( df=6و769و f=0/673)شدهمشاهدهتحلیل واریانس 

 ( >89/8pمعنادار است.  )زنانپروریجانشین
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 است ی رگرسیون شدهمتغیرهایی كه وارد معادله. 3جدول  

یب بتای ضر ضریب بتا متغیر شاخص

 استاندارد

 tنسبت 

 

سطح 

 معناداری

 B خطای معیار Beta 

 886/8 029/28  669/8 701/2 مقدار ثابت

 886/8 317/66 992/8 878/8 796/8 سیاسیعوامل 

 

پروری و عوامل سیاسی و جانشین بینهای رگرسیونی فوق حاکی از این است که یافته

 هاینسبتو با توجه به  معنادار وجود داردرابطه ارتقای زنان در مناصب مدیریتی 

ای در عوامل سیاسی بر ایجاد سقف شیشهنتیجه گرفت که  توانمیحاصله)میزان بتا( 

استان البرز  وپرورشآموزشپروری و ارتقای زنان در مناصب مدیریتی سازمان جانشین

ضریب رگرسیونی  با توجه به  (>89/8p. )استآماری نیز معنادار  ازنظر بوده است و مؤثر

-جانشینواحد تغییر در 796/8 عوامل سیاسی،توان گفت به ازای یک واحد تغییر در می

 صورتبه. معادله رگرسیون نیز آیدمیبه وجود  پروری و ارتقای زنان در مناصب مدیریتی

Y پروری و ارتقای زنان در مناصب مدیریتیجانشین = 701/2 +796/8:استزیر 


 = a+ 

bx1= 
 

 زنان در یو ارتقاپروری ای در جانشینایجاد سقف شیشه درامل سازمانی ( عو1

 چه نقشی دارند؟مناصب مدیریتی 

 زنان از طریق عوامل سازمانی پروریجانشین تحلیل رگرسیون. 31جدول

میانگین  درجه آزادی مجموع مجذورات منبع شاخص

 مجذورات

سطح  Fمیزان 

 .Sigداریمعنی

 690/767 893/91 6 893/91 اثر رگرسیون

 
 

886/8 

 

 

 617/8 769 193/96 اثر باقیمانده

  761 967/683 جمع

 

 نییتبدر "یعوامل سازمان "( df=6و769و =6/717f)شدهمشاهدهتحلیل واریانس 

 ( >89/8pاست.  ) زنان معنادار یپرور نیجانش
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 است ی رگرسیون شدهمتغیرهایی كه وارد معادله. 33جدول 

 شاخص

 متغیر

ضریب بتای  ضریب بتا

 استاندارد

 tنسبت 

 

 سطح معناداری

 

B خطای معیار Beta 

 886/8 295/1  617/8 151/8 مقدار ثابت

 886/8 921/60 322/8 819/8 079/8 عوامل سازمانی

 

پروری عوامل سازمانی و جانشین بینهای رگرسیونی فوق حاکی از این است که یافته

 هاینسبتو با توجه به  رابطه معنادار وجود داردمدیریتی  و ارتقای زنان در مناصب

ای در عوامل سازمانی بر ایجاد سقف شیشهنتیجه گرفت که  توانمیحاصله)میزان بتا( 

استان البرز  وپرورشآموزشپروری و ارتقای زنان در مناصب مدیریتی سازمان جانشین

با توجه به ضریب رگرسیونی   (>89/8p. )استآماری نیز معنادار  ازنظر بوده است و مؤثر

-جانشینواحد تغییر در  257/8 عوامل سازمانی،توان گفت به ازای یک واحد تغییر در می

 صورتبه. معادله رگرسیون نیز آیدمیبه وجود  پروری و ارتقای زنان در مناصب مدیریتی

Y یپروری و ارتقای زنان در مناصب مدیریتجانشین = 151/8 +079/8:استزیر 


 = a+ 

bx1= 
 

پروری و ارتقای زنان در ای در جانشینایجاد سقف شیشه در( عوامل خانوادگی 9

  چه نقشی دارند؟مناصب مدیریتی 
 

 خانوادگیعوامل طریق  زنان از پروریجانشینتحلیل رگرسیون . 31جدول 

 شاخص

 منبع

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

م

 Fیزان

سطح 

 .Sigداریمعنی

اثر 

 رگرسیون

786/71 6 786/71 9

31/618 

 
 

886/8 

 
 221/8 769 262/36 اثر باقیمانده 

  761 967/683 جمع

-تبییندر"یعوامل خانوادگ "( df=6و769و =9/618f)شدهمشاهدهتحلیل واریانس 

 ( >89/8pاست.  )معنادارزنانپروریجانشین
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 است سیون شدهی رگرمتغیرهایی كه وارد معادله. 31 جدول

 tنسبت  ضریب بتای استاندارد ضریب بتا متغیر شاخص

 

 سطح معناداری

 B خطای معیار Beta 

 886/8 389/66  697/8 303/6 مقدار ثابت

 886/8 132/62 906/8 819/8 911/8 خانوادگی

 

پروری عوامل نگرشی و جانشین بینهای رگرسیونی فوق حاکی از این است که یافته

 هاینسبتو با توجه به  رابطه معنادار وجود داردتقای زنان در مناصب مدیریتی و ار

ای در عوامل نگرشی بر ایجاد سقف شیشهنتیجه گرفت که  توانمیحاصله)میزان بتا( 

استان البرز  وپرورشآموزشپروری و ارتقای زنان در مناصب مدیریتی سازمان جانشین

با توجه به ضریب رگرسیونی   (>89/8p. )استمعنادار آماری نیز  ازنظر بوده است و مؤثر

-جانشینواحد تغییر در  911/8 عوامل نگرشی،توان گفت به ازای یک واحد تغییر در می

 صورتبه. معادله رگرسیون نیز آیدمیبه وجود  پروری و ارتقای زنان در مناصب مدیریتی

Y نان در مناصب مدیریتیپروری و ارتقای زجانشین =303/6 +911/8      :استزیر 


 = 

a+ bx1= 
 

 

 نتایج حاصل از فرضیه اصلی تحقیق

وجود رابطه معنادار میان متغیرهای مستقل عوامل  اجتماعی، سیاسی، سازمانی،  نكهیازاپس

پروری و ارتقای زنان در ای در جانشینخانوادگی با متغیر وابسته سقف شیشه و فرهنگی

تحقیق صورت گرفت با استفاده از  یهاهیفرضآزمون  لهیسوبهآن  و ابعادمناصب مدیریتی 

 روش رگرسیون میزان تأثیرگذاری هر یک از متغیرهای مستقل نیز تعیین شد.

آزمون رگرسیون  دارییمعنسطح  ازآنجاکهاز این شیوه  آمدهدستبهبر اساس نتایج 

خطی میان متغیرهای  رابطه %59نتیجه گرفت که با اطمینان  توانمیلذا  است 89/8کمتر از 

پروری و ارتقای زنان وجود دارد و با توجه ای در جانشینمستقل و متغیر وابسته سقف شیشه

 32/7و عوامل  تحقیق ، عوامل سیاسی  با میانگین  هامؤلفهبه ضرایب رگرسیون از بین 
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اص کمترین میزان را به خود اختص77/7با میانگین "عوامل خانوادگی "بیشترین میزان و 

 اند.داده

این باور نادرست که عدم ارتقاء و جانشین پروری زنان در جامعه به دلیل  رغمیعل

،نتایج این پژوهش مبنی بر این امر است که عوامل سیاسی،  شودمیبرشمرده  هاآنجنسیت 

و حصول این نتایج در حالی است که  فرهنگی و سازمانی بیشترین تأثیر را بر این امر دارد

 جامعه آماری را مردان تشكیل داده اند. اکثریت

اشاره کرد ؛ علیرغم  توانمیاز نتایج تحقیق  شدهحاصلدر تحلیل و تبیین نتایج 

مدیریت  هاییتمسئولتصورات موجود که زنان به دالیل وظایف خانگی قادر به پذیرش 

است. و این یافته رتبه موانع را به خود اختصاص داده  ترینیینپانیستند، رتبه موانع خانگی 

و  دهندمیافراد نمونه پژوهش را مردان تشكیل  دوسوماست که  آمدهدستبهها در حالی 

وظایف اداره خانواده و مراقبت از فرزندان و تهیه غذا برای خانواده برای آنان باید  قاعد تا

بر اساس  : اول اینكه سازدیمدر الویت اول قرار بگیرد.این مسأله دو نكته را خاطرنشان 

مردان ایرانی  تغییریافتهتغییرات حاصله از دوران گذار از سنت به مدرنیته ما شاهد نگاه 

نسبت به موقعیت و جایگاه زنان هستیم  و از  نگاه مردان، زنان فقط یک خدمتگزار خانگی 

،  موانع ارتقای زنان در پژوهش حاضر ترینمهمنیستند. دوم اینكه با عنایت به این مسأله که 

موانع 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 

درسی  هایکتاب درست نسبت به زنان در هاینگرشاین دیدگاه اولین جایگاه ایجاد 

را نسبت به زنان شكل  هانگرشفروتر اجتماعی ،  هاییگاهپابا  هاینقشیغ مدارس که بر تبل

 یمایصداوس مخصوصاًی اجتماعی و هارسانهو همچنین تصویر نامناسب زنان در  دهدمی

 ساالرییستهشابر اساس  هاسازمانجمهوری اسالمی ایران که باید اصالت شود. همچنین 

 ان را مدنظر قرار دهند و نه بر اساس نگاه جنسیتی. مسئله جانشین پروری و ارتقای کارکن

ای سؤال عوامل مؤثر بر ایجاد سقف شیشه 00با استفاده از  شدههیته نامهپرسشبر اساس 

و سنجش قرار گرفت و  موردبررسیپروری و ارتقای زنان در مناصب مدیریتی در جانشین

ای مؤثر بر ایجاد سقف شیشهعوامل  دهدمیبه دست آمد که نشان  59ضریب همبستگی  %
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مؤثر است. بنابراین سؤال  موردبررسیپروری و ارتقای زنان در مناصب مدیریتی در جانشین 

 .ردیگیماصلی پژوهش مورد تأیید قرار 

 مبتنی بر تحقيق هایپيشنهاد
 

 تحقیق هایفرضیهپیشنهاد مبتنی بر 

 عدم و مشارکتی یریگمیتصم هایروش از استفاده ارشد مدیران شودمیپیشنهاد  -

 اطالعات به کارکنان دسترسی جهت ایجاد شرایط و هاگیریتصمیمدر  تمرکز

 .بكوشند پروری جانشین عامل مدیریت ارتقای و بهبود جهت شان،موردنیاز

 موجود در یهاینابرابرسازمانی  هاینگرش و هادگاهیدبا اصالت  شودمیپیشنهاد  -

 و یتوانمند یمبنانگاه جنسیتی بر  یجاامر بهود و این ارتقاء زنان و مردان اصالت ش

 .ردیپذ انجام ساالریشایسته

 سمینارهای و هاکارگاه برگزاری و آموزش توسعه طریق شود ازپیشنهاد می -

 زنان به نسبت مدیران و کارکنان ایهنگرش اصالت و تغییر ایجاد جهت در آموزشی

که از عوامل ارتقاء زنان است،  هاسازماناکم بر تا دیدگاه و تفكر مردانه ح شود اقدام

 اصالت شود.

کنند و تشویق و ترغیب مدیرانی که از زنان در سطوت باالی سازمانی استفاده می -

آورند و معرفی زنان که فراهم می ییهافرصتامكان به اثبات رسانیدن لیاقت آنان با دادن 

 .آنان یهیپاهمی عمل کرد آنان با مردان برتر و مقایسه
 

 منابع 

قوه  یتیریمد یهاپستموانع حضور زنان در  یبررس .( 6706 ) ، میمحمدرح ،یدانیاسف

ارشد، تهران:  یکارشناس نامهانیپا؛  مستقر در تهران( یهاوزارتخانه) هیمجر

 دانشگاه تهران. ت،یریدانشكده مد

 ( 29/81/6757)در: دسترسقابل «هاسازمانزنان در ». (6703)، منصوره افقهی

http://anthropology.ir/node/3434>.  
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 پژوهش فصلنامه . تلویزیون در اجتماعی هایداشتچشم بازتاب( . 6708)، اعزازی شهال

 6دوره ، 6شماره ،زنان

مدیریتی.  یکار راهه. موفقیت زنان در (6708) ،مژگانضرغامی فرد الوانی سید مهدی، و 

 .59 - 686 : 97 شماره مدیریت دولتیمجله 

(. مطالعه نوع مشاغل مدیریتی و نیازهای شغلی مدیران زن در  6701بابایی زکلیكی، م. ع. ) 

 .60-66 :3شماره ، 7 زنان سالمطالعات ی دولتی. هاسازمان

،) ترجمه نجم عراقی منیژه(تهران. نشر زنان یشناسجامعه(. 6752)  ،پامال آبوت ، کلرواالس

 نی

اشتغال و مدیریت :  ( . وضعیت زنان در6701)، میمحمدرحاسفیدانی   و جعفرنژاد  احمد ،

 . 33 -687 : 3، شماره  7، سال  مطالعات زنانمجله ،  مطالعه موردی ایران

) ترجمه حسین زاده  داود، صنعتی/ سازمانی یشناسروانزمینه ( .6707رونالد ای. ) ریجو

 یارلیادی زهرا،صالحی پرویز(، تهران :  انتشارات ماز

فصلنامه پژوهش  .نمایش جنسیت در سینمای ایران (. 6709فرامرزی مهدی ) ، سلطانی گرد

 16-56 : 61پیاپی 2و  6، شماره 1، دوره زنان

فصلنامه .زنان شاغل هستند. چرا؟ تیعمکل ج %69تنها در حدود (.6703) ،الهه  زاده عهیش

 .29 -22:  2شماره  ،تیریهنر مد

 . المیاس انقالب اسناد مرکز ،   زنان اجتماعی – سیاسی حقوق . ( 6707 ،طغرانگار  حسن 

 یهادانشگاهموانع ارتقا زنان در سطوت مدیریتی در سطح ( .  6708) ، فاطمی صدر  فیروزه
دانشگاه تربیت ،کارشناسی ارشد  نامهانیپا (به راهنمایی دکتر مشبكی  ) تهران

 . مدرس

بطة عامل جنسیت با ارتقاء شغلی کارکنان در ادارات بررسی را . (6706) ، قدم نژاد فاطمه
، پایان نامة کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد استان گلستان کل

 شهر . واحد قائم اسالمی

تهران.  .و کاربردها( هاهینظرمدیریت منابع انسانی) مفاهیم ،  .(6756) ،قلی پور آرین

 انتشارات سمت
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 اپتهران: روشنگران و مطالعات زنان، چ .زنان در بازار کار ایران.( 6735) ،مهرانگیز ،کار 

 .دوم

تهران: روشنگران و .  امروز یهاتیواقع کار وزنان در بازار (، 6701کار، مهرانگیز،) 

 مطالعات زنان

 : ( 89/81/6752در:)  دسترسقابل .جانشین پروری (،6752رجبعلی ) ،کرد

http://tadbirgah.blogfa.com/post/87 
 . نقش زنان در توسعه کشورهای اسالمی( . 6709) ، محمدحسینحافظیان کوالیی الهه ؛

 18-77: 6و 2، شماره 1، دوره پژوهش زنانمجله 

 تهران: ،(و مجتبی طبری زادهحسنمترجم: ) .سازمانی رفتار .( 6706)  ،الون رابرت

 انتشارات ساواالن.

 یدرس یهاکتاب یدر محتوا یتیجنس یباورها یبررس. (6706)، اصل عباس ،یمحمد

اصالحات در  یمل شیهمادر  شدهارائهجزء مقاالت  ،ییدوره ابتدا

 . شیهما رخانهی، دبوپرورشآموزش

-مقطعنشده،منتشر جزوه. سمیمدرنپست پستدرانزن هویت. (6703)، فاطمه ،محمدی

  تحقیقات و علومواحددکتری،

 یبرا یزیربرنامهزنان ، مشارکت و  .(6708)، یجمهور استیمرکز امور مشارکت زنان ر
 2و 6 لد ، جداریتوسعه پا

 مرکز: تهران ، 6703 تابستان:کار نیروی از یریآمارگ نتایج .( 6703) ، ایران آمار مرکز

 .ایران آمار

در گماشته نشدن  مؤثر یهاعامل یبندرتبهشناسایی و . ( 6709)، سید حبیب اهلل ،میرغفوری

، مجله مطالعات زنانی دولتی استان یزد. هاسازمانمدیریتی در  یهاپستزنان به 

 .6، شماره1سال

 هایتپسموانع ارتقای زنان به . (6700) ، ناصر ییزاناستی ، و سید محمد میرکمالی 

مجله . وپرورشآموزشدرمدیریت میانی و عالی از دیدگاه دبیران زن شاغل

 30-93 : 9سال دوم، شماره . عمومیی مدیریت هاپژوهش

http://tadbirgah.blogfa.com/post/87
http://tadbirgah.blogfa.com/post/87
http://tadbirgah.blogfa.com/post/87
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 .، قم، انتشارات بوستان کتاب قم، چاپ هفتممدیریت اسالمی(، 6752محمد حسن، ) ،نبوی
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