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Study of barriers to women's progress and relationship 

between social factors with their promotion to a management 

position in the organization 

N. Ezami1 

Abstract 

The purpose of this study was to investigate the barriers of women's 

progress into management positions and relationship between social 

factors with promotion in the organizations. This study is practical 

descriptive. The research population comprises organization staff in the 

field of Youth and Sports to 216 people. The sample was selected using 

Morgan’s table in a relatively stratified random sampling to be 136 

individuals. And questionnaire women's barriers to progress (mogimi, 

1390) have been used and its validity was approved and the reliability was 

obtained through Cronbach’s alpha to be 0.658. The results indicate that 

gender, sexism, leader support, family support, and the existence of a glass 

ceiling has an impact on the progress of women into positions of 

management. But the effect of the conflict between work and family was 

not observed in the progress of women into positions of management. The 

results indicate that there is a positive significant relationship between 

gender and gender discrimination and women’s promotion to the position 

of management in organizations. In addition, there is also a positive 

significant relationship between the elimination of conflict between work 

and family and also family support and women’s promotion to 

management positions in organizations. 
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 مقدمه

 انجام تکراری کارهای اندبوده ناگزیر که اندگرفته قرار هایيپست در زنان همواره

 و ستادی هایپست در هاآن اغلب. کنند احراز پایین سطوح در هایيپست و دهند

 صفي مدیران هایمسئولیت ندرتبه و اندکرده وظیفه انجام صفي مدیران دستیار عنوانبه

 برای هاتالش کشورها از بسیاری در حال،بااین(. 1387 افقهي،)داشتند بر عهده  را

 توانمي جمله، آن از. استداشته  يپ در چشمگیری هایموفقیت زنان مدیریت افزایش

 مناصب درصد 40 از بیش که نمود اشاره فنالند و دانمارک نروژ، همچون کشورهایي به

 مسئله این سوم جهان کشورهای از بسیاری در ولي. است زنان اختیار در گیریتصمیم

 زنان به کشور در مدیریتي مشاغل درصد 8/2 تنها ایران در. نیست توجه شایان چندان

 (.1384 فتحي،) است یافته اختصاص

 و دهندمي تشکیل را هاسازمان انساني منابع از نیمي حدود در بانوان اینکه، به توجه با

-سازمان در اشتغال و تحصیل ادامه به بانوان ربیشت تمایل به توجه با ایران در خصوصبه

 بنابراین. است افزایش به رو هاسازمان در بانوان فعالیت و حضور احتمال دولتي، های

 کار نیروهای از نیمي وریبهره بر است ممکن آنان علیه شده پذیرفته عدالتيبي هرگونه

 مدرني هاینقش وجود با (1386 و همکارن، پورعزت)باشد  داشته منفي اثر هاسازمان

 نشده مشخص آنان برای توسعه در مناسبي جایگاه هنوز شده، تعریف زنان برای که

 آنان بین هایيتفاوت وجود و مرد و زن به نسبت اسالم نگرش به توجه با رواین از. است

 نتایج و اثرات همچنین و هاتفاوت این بودن الهي مشیت و حکمت منشأ خلقت، عالم در

 در باید زنان مردان، و زنان اجتماعي و سیاسي هایفعالیت و جامعه بر هاتفاوت این

 (.1387 زاده،شیعه)شوند  لحاظ هاریزیبرنامه

 ارتباطات کانون را آن توانمي و است انکارناپذیر انسان زندگي پویایي در کار نقش
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 از نیمي عنوانبه زنان تردیدبي پویایي، این جهت در. نمود تلقي اجتماعي و انساني

 به ایجامعه هر هدف زیرا دارند؛ جامعه پایدار ۀتوسع در مستقیم تأثیری جمعیت،

 و پایدار ۀتوسع به دستیابي نیز،(. 1378 واال، توکلي)است  اجتماعي رفاه رساندن حداکثر

 از. است جامعه ریزانبرنامه و مسئوالن مهم هایمشغوليدل از زندگي کیفیت بهبود

 در زنان حضور بدون. است زنان مسائل به توجه پایدار، ۀتوسع به رسیدن تملزوما

 دهدنمي رخ ایجامعه هیچ در پایدار ۀتوسع اجتماعي، گوناگون هایعرصه

 (.1386 رحامتي، نوریخواجه)

 به مشغول بهداشت و اجتماعي خدمات بخش در زیادی شمار کشورها از بسیاری در 

 کهدرحالي. باشندمي شاغل ترپایین سطوح در تربیش زنان یزن مشاغل این در حتي کارند،

 جلسات، برگزاری نیز،(؛ و 1384 علویون،) دارد اختصاص مردان به هم باز باالتر سطوح

 از حکایت توسعه در آنان نقش و زنان جایگاه خصوص در متعدد هایکنگره و سمینارها

 هابرنامه گونهاین برگزاری که فتدریا توانمي دقت کمي با. دارد حیاتي موضوع این

 یا تاکنون که است این آن و دارد نیز دیگری خوشایند چنداننه موضوع از نشان

 توسعهدرحال جهان جمعیت از نیمي عنوانبه زنان نقش اخیر هایسده در کمدست

 در جنسیتي هاینابرابری و هاتبعیض وجود از نشان امر این که است شده گرفته نادیده

 عدم از انساني ۀجامع. دارد غیره و اجتماعي اقتصادی، سیاسي، گوناگون هایزمینه

 خاطر بدین و دیده ناپذیریجبران هایآسیب گوناگون هایعرصه در زنان واقعي حضور

 و برابری تعادل، به رسیدن برای. است برآمده نقیصه این جبران درصدد اخیر ۀده دو در

 در بتوانند زنان که است آن به نیاز جامعه، ترکامل و بهتر ۀعتوس درنتیجه و هاتبعیض رفع

 از بسیاری در خوشبختانه. نمایند شرکت جامعه گوناگون سطوح در گیریتصمیم فرآیند

 .است داشته پي در را چشمگیری هایموفقیت هاتالش این کشورها
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 موجب ریتيمدی هایپست در زنان حضور دیگر، منظر از و شده ارائه آمار بر اساس

 مدیریتي هایتوانمندی که دلیل این به. شودمي سازمان و کشور مدیریت عملکرد بهبود

 این دیگر، بیان به یا و است شده توزیع زنان و مردان بین مساوی طوربه حدودی تا

 تأمین عدم رو،این از. است شده هدیه یکسان ۀگون به تقریباً گروه دو هر در الهي موهبت

 عدم موجب مدیریتي، مشاغل به مستعد زنان ارتقای برای مناسب هایرصتف با شرایط

 زنان دیدگاه این از. شودمي دسترس در استعدادهای و هاظرفیت از نیمي حدود ةاستفاد

 برخوردارند انساني منابع مدیریت در «نرم» هایيمهارت از و دارند ایویژه هایتوانمندی

 امروز شرایط درواقع. هاستسازمان نیاز مورد گذشته از بیش امروز شرایط در که

 افزون. طلبدمي را افراد نیازهای به بودن حساس و دموکراتیك رهبری سبك هاسازمان

 فراهم را اخالق و اسالمي فرهنگ گسترش موجبات هاسازمان در زنان حضور این بر

 بهبود زلحاظا هاسازمان تحول مدیریتي مشاغل در زنان حضور با همچنین،. سازدمي

 توانمي لذا،(. 1381اصل،  محمدی) شودمي تسهیل نوآوری ترویج و سازماني ارتباطات

 اعتبار اهمیت، میزان جوامع، یافتگيتوسعه درجه سنجش برای معیارها ترینمهم از گفت

 و اهمیت از منظور که است بدیهي هستند، دارا کشورها آن در زنان که است حضوری و

 (.1381 یاضي،قره) است سمبولیك نه مؤثر حضور و صوری نه اقعيو اهمیت حضور،

 و رهبر زنان افزایش ضرورت خصوص در خود مقاله در( 2004) 1فیستر و تپر

 گیرندهتصمیم و رهبر زنان بدون: »نویسدمي آلمان ورزش باالی سطح در گیرندهتصمیم

 و زنان برای عادالنه ایهفرصت باشند داشته زمینه این در را الگو نقش که زناني و

 2انگلیس زنان ورزشي ارگان. «آمد نخواهد دست به ورزشي هایمشارکت در دختران

 مدیریت باالی سطوح در زن مدیران به چرا اینکه خصوص در ایمقاله در( 2004)

 
1 . Tepper & Pfister 

2 . Women's Sports Foundation UK 
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 -2. کنند ایفاء را خودشان نقش اینکه برای -1: نویسدمي چنین است نیاز ورزش

-مي که را تصمیمي هاگیرندهتصمیم -3. شود گیریتصمیم اردو دیگری هایدیدگاه

 وجود موانعي که است معني این به زنان غیبت -4. باشد شانجامعه واقعي بازتاب گیرند

 .برسند ورزش در باال مقام به هاآن گذاردنمي که دارد

-بررسي. بود محدود سرپرستي مشاغل به زنان، برای مدیریتي هایفرصت گذشته در

 هایچالش باید مدیریتي مشاغل آوردن دست به برای زنان که دهندمي نشان متعدد های

 به زنان شغلي ارتقای موانع واقع در هاچالش این. کنند تحمل مردان به نسبت را بیشتری

 موانع: باشندمي بندیطبقهقابل کلي دسته سه به که شوندمي تلقي مدیریتي هایپست

 که( 1382 زاهدی، ؛2002، 1مدوک) اجتماعي و فرهنگي موانع ،سازماني موانع فردی،

 به زنان ارتقاء به منجر و شده استفاده فرصت یك عنوانبه تواندمي موانع از هریك البته

 درواقع موانع این که داشت بیان توانمي اجتماعي موانع در خصوص شوند، مدیریت

 سازمان و گروه در زنان نفوذ نبود دگاننویسن برخي. گرددبرمي جامعه در زنان جایگاهبه

 نسبي طوربه البته جوامع تمامي در موضوع این. دانندمي مرتبط آنان اجتماعي نقش به را

 از مطالعه یك مثال عنوانبه. شودمي زنان رهبری نفوذ کاهش باعث همین و دارد وجود

 قابلیت از عده این که داد نشان آمریکا دولتي رفاهي هایسازمان در مرد و زن مدیر 360

 بر اساس زنان و آینده انتظارات بر اساس مردان ولي بودند برخوردار مساوی انگیزش و

 کندمي گیرینتیجه مطالعه این. گرفتندمي قرار ارزیابي و بررسي مورد گذشته عملکرد

 به موضوع این البته(. 2002، 2کوردانو)عیني  تا است ذهني مدیران گزینش برای قضاوت

 در گرفتن قرار احتمال که دهدمي نشان هابررسي. است مربوط هم خانوادگي هایجنبه

 جو. دارد خاصي اهمیت اول فرزند موقعیت در زنان برای ویژهبه رهبری موقعیت

 
1 . Maddock 

2 . Cordon 
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 جامعه در خانواده دختر عملکرد و مهارت توسعه به روابط صمیمیت و نظم خانوادگي،

 خواهد بیشتر امر این احتمال باشد، داشته اقتدار ادهخانو در مادر چنانچه. کندمي کمك

 شده شناخته دیگر مهم عامل دختر تربیت با اولیا برخورد نحوه و پدر هایتشویق. شد

 در مردانه هایفرهنگ گسترش به مردساالر جوامع وجود همچنین، .(1990، 1بس)است 

 بطن از که شودمي تشکیل هایيگروه و افراد از سازمان زیرا زند،مي دامن هاسازمان

 قطع طوربه باشد، مردساالر فرهنگ دارای جامعه یك وقتي و آیندمي بیرون جامعه

 خانوادگي، آثار دارای مردساالری فرهنگ. شد خواهند مردساالر آن هایسازمان

 و زور اعمال با توانندمي مردان فرهنگ این در. است سیاسي و ایدئولوژیك اجتماعي،

 معاشرت، آداب مقررات، و قوانین مراسم، و هاآیین ها،سنت کارگیریبه با یا فشار

 توانندنمي یا توانندمي را نقشي چه زنان که کنند تعیین زبان حتي و کار تقسیم و آموزش

اند ( اشاره کرده1389گودرزوند چگیني و حقي )(. 1383 گروسي، و احمدی) کنند ایفا

های فرهنگ سازماني، در جذب عنوان مؤلفهزمره بهکه باورهای راهنما و باورهای رو

زنان در پست مدیریتي در سطح سازماني دولتي استان گیالن نقشي مهم بر عهده دارند. 

های زنان برای ارتقا به ( در تحقیقي با عنوان چالش1385بابایي زکلیکي ) همچنین،

ست یافتند که مشکالت های دولتي به نتایجي از این قرار دمشاغل مدیریتي در سازمان

مدیران زنان، نگرش سنتي حاکم در جامعه، عدم برخورداری از مزایا و امکانات برابر و 

طور عمده وسیله زیردستان عنوان شده است. موانع ارتقا بهعدم پذیرش مدیریت زنان به

دیگر بر اساس تحلیل عاملي عبارت. بهاستگیرندگان های سنتي تصمیمتعصب و نگرش

فرهنگي بیش از عوامل فردی و سازماني عنوان شده است.  -ام شده موانع اجتماعيانج

نقش  به نسبت سنتي دیدگاه بودن حاکم زنان، مدیریتي اندک ( تجربه1377العقالیي )

 
1 . Bass 
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کمبود  ارتقاء، هایراه از آگاهي عدم استخدام، و ارتقا در تبعیض وجود جامعه، در زنان

مردان  آمیزخشونت گاهي و نامطلوب العملعکس زنان، یبرا مدیریت بهسازی هایبرنامه

 داند.مي زنان ارتقای موانع از را زنان مدیریت به نسبت

 مدیریتي سطوح زنان به شغلي ارتقای در مدیران نگرش تأثیر ( موضوع1379بهرامي )

 هاآن معاونان ها ودانشکده رؤسای از نفر 240 از نظرسنجي با را عالي آموزش بخش در

-مهم که کندمي گیرینتیجه چنین و کندمي بررسي تهران در مستقر دانشکده صدیك در

است.  مدیران نگرش بر اثرگذار اجتماعي و فرهنگي عوامل زنان شغلي ارتقای مانع ترین

اند که تقسیم سنتي کار در ( در پژوهشي به این نتیجه رسیده1380افشاری و شیباني )

و نیز حاکمیت این تقسیم  های فرهنگي جامعه استگرایشخانواده، که خود ناشي از 

تر از مردان ثباتکار زنان، بي ۀجای تقسیم مشارکتي، باعث شده است که تابع عرضبه

و عدم دسترسي به  باشد؛ از طرفي افزایش تعداد فرزندان، وجود فرزندان در سنین پایین

تأثیر نبوده و باعث کار زنان بي ۀتر شدن تابع عرضثباتخدمات مکمل کار خانه، در بي

-کارخانه، برای مقابله با عوامل بي ۀگرایش آنان به سمت مشاغل متناسب با تابع عرض

( در پژوهش خود عوامل فرهنگي، مانند پوشش و 1381ثباتي شده است. زاهدی )

های مدیریتي مهم یابي زنان به پستاجتماعي را در عدم دست –هنجارهای فرهنگي 

های منابع انساني های خانوادگي، عوامل سازماني، مانند سیاستست. وی مسئولیتیافته ا

ها و و عوامل فردی چون مهارت یابي به مشاغل مدیریتيو قوانین و مقررات دست

زاده و حشمتي داند. حسنتمایالت فردی را نیز موانعي مهم در ارتقای شغلي زنان مي

های مدیریتي انع پذیرش زنان در پست( در پژوهشي با عنوان بررسي مو1381)

موانع سازماني،  وپرورش استان مازندران به این نتیجه دست پیدا کردند کهآموزش

های مدیریتي مطرح است. عنوان موانع پذیرش زنان در پستخانوادگي و اجتماعي به
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ر ( بررسي عوامل مؤثر بر میزان ارتقای شغلي زنان شاغل د1387لو )سیدان و خلیفه

میزان ارتقای شغلي زنان  های دولتي شهرستان اسکو با تأکید بر خانواده نشان دادنداداره

این شهرستان از میزاني متوسط برخوردار بوده و عوامل خانوادگي بیش از سایر عوامل 

در عدم ارتقای شغلي زنان مؤثر است. میزان ارتقای شغلي زنان پاسخگو، از کیفیت 

و  جنسیتي کار در خانه، تقاضای ساختاری خانواده، اضطراب نقش، فشار نقش، تقسیم

و از متغیرهای افسردگي، استرس، خستگي شغلي،  طور مستقیمهای مدیریتي، بهویژگي

های آمیز یك نقش به نقش دیگر، و محرکتهي سازی انرژی فرد، سرایت شرایط تنش

پذیرد. عوامل تأثیر ميمستقیم و از طریق فشار نقش طور غیرزای خانوادگي، بهتنش

( در تحققي نشان دادند 1388سازماني در این میان نقشي ندارد. یزد خواستي و همکاران )

های جسمي و جنسیتي زنان و مسئولیت های مربوط به ویژگيکه پذیرش باورها و کلیشه

ترین عوامل مرتبط با نگرش شرقي مهمهای دولتي آذربایجانخانوادگي در سازمان

های مدیریتي توسط زنان است. کاظمي و دهقانپور آماری نسبت به تصدی پست جامعه

( در پژوهشي به این نتیجه رسیدند که زنان و مردان هر دو به اولویت موانع 1392فراشاه )

( نشان دادند 1391پور و همکاران )فرهنگي و اجتماعي در صنعت نفت معتقدند. حسین

خیز جنوب ارتقاء زنان در شرکت ملي مناطق نفتکه موانع فرهنگي اجتماعي بر عدم 

ترین بار عاملي مربوط به گویه »تلقین دختران که تأثیر داشته است در این میان بیش

 «، است.استداری از همسر و فرزندان داری و نگهوظیفه هر زن خانه

میان ( در تحقیق با عنوان تمایل زنان به پیشرفت زنان در 1388زاده و جوادیان )حسن

بین همنوایي و میزان تمایل بانوان فرهنگي  بانوان فرهنگي استان مازندران نشان دادند که

به پیشرفت سازماني رابطه وجود ندارد، بین تصورات قالبي اجتماعي و میزان تمایل بانوان 

شناختي فرهنگي به پیشرفت سازماني رابطه وجود ندارد، سهم هر یك از عوامل جامعه
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تصورات قالبي اجتماعي( در میزان تمایل بانوان فرهنگي به پیشرفت سازماني )همنوایي و 

متفاوت است، بین دو گروه از بانوان )با تمایل به پیشرفت باال و پایین( در متغیرهای یاد 

شده تفاوت وجود ندارد. نتایج این تحقیقي نشان داد که زنان تمایل زیادی به پیشرفت 

شود و زمینه شود که میدان عمل بیشتری به زنان داده ميسازماني دارند، پیشنهاد مي

جای جنسیت مالک انتخاب قرار ساالری بهشایسته ؛ ومشارکت بیشتر آنان فراهم شود

 گیرد.

( به این نتیجه رسیدند که چهار دستۀ کلي از موانع دستیابي 1392کهنعلي و همکارن )

ا آشکار کرد که آن چهار دستۀ کلي ههای مدیریتي را از دیدگاه خود آنزنان به پست

شوند. ها به چندین مؤلفه تقسیم ميتر و چند بارة دادهنیز بر اساس بررسي و تحلیل عمیق

اند از: موانع شخصي با چهار مؤلفه شامل وضعیت تأهل این موانع به ترتیب اهمیت عبارت

های به توانایي اعتمادی زنانو فرزندان، حمایت نشدن از جانب خانواده و همسر، بي

 خود.

( در تحقیقي با عنوان بررسي متغیرهای 1994) 1نتیجه تحقیقي استنگل و کین

کننده قدرت زنان مربي نشان داد محدودیت زماني برای زنان به علت وظایف تبیین

اندازه همتایان مردشان تواند تأثیری در شایستگي مدیران و مربیان زن بهخانوادگي نمي

( در تحقیقي با عنوان بررسي عوامل قدرت زنان 2003) 2حقیقي شو و هوبرداشته باشد. ت

رساند های ورزشي ميو مردان نشان داد زناني که به سطوح باالی مدیریتي در سازمان

باشند. اگر زني در این اند و اکثراً زنان مجرد و یا مطلقه ميارتباطي با خانواده خود نداشته

شود که واده باشد و یا یکسری ارتباطات خانوادگي گفته ميها دارای بچه و خانسازمان

 
1 . Stangle & Kane 

2 . Show and Hober 
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 1های مردانه است موفق باشد. مطالعۀ کریشنانتواند در آن شغل که دارای ویژگياو نمي

ارشد نشان داد  مدیریت هایتیم در زنان میان در مالي ( با عنوان بررسي گردش2009)

هایي برای کار د به اندازة کافي فرصتمراتب باالی مدیریتي بایکه زنان برای رسیدن به

های ضروری را تر و میاني داشته باشند تا بتوانند صالحیت و مهارتدر سطوح پایین

کسب کنند. در پژوهش دیگری، موانع موفقیت مدیران زن دانشگاه در سه مقولۀ عناصر 

انداز شمهای عناصر سازماني شامل چسازماني، اجتماعي، و فردی تعیین شد. زیر مؤلفه

انداز های دانشگاهي و چشمرتبه، وضعیت و شرایط منفي، و قوانین و رویهمدیران عالي

های عناصر فردی شامل مشکالت فردی، مشکالت خانوادگي، و منفي جامعه، مؤلفه

( با عنوان بررسي عوامل پیشروی زنان به 2012) 2مشکالت شغلي است. سو و ساگل

ای و رهبری های جنسیت، سقف شیشه، رفتار و قالبرهبری نشان داد که نقش جنسیت

های سطحي و داند. برداشتزنان در مدیریت را از موانع مهم در پیشرفت زنان مدیر مي

های احساسي و رفتاری زنان وجود دارد، سبب هایي که در مورد ویژگيداوریپیش

االتر بروند. لذا با توجه مراتب سازماني از سطوح خاصي بشود تا زنان نتوانند در سلسلهمي

های جامعه ایراني در این تحقیقي به بررسي به موارد مذکور و با در نظر گرفتن ویژگي

های مدیریتي و تعیین ارتباط عوامل اجتماعي با موانع مؤثر در پیشرفت زنان به جایگاه

 شود.ها پرداخته ميارتقاء زنان به مدیریت در سازمان

 های پژوهشفرضیه

 جنسیت در پیشرفت زنان به جایگاه مدیریت تأثیر دارد. ۀکلیش

 تبعیض جنسیت در پیشرفت زنان به جایگاه مدیریت تأثیر دارد.

 
1 . Krishnan 
2 . chugh and sahgal 
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 تضاد بین کار و خانواده در پیشرفت زنان به جایگاه مدیریت تأثیر دارد.

 حمایت مدیر در پیشرفت زنان به جایگاه مدیریت تأثیر دارد.

 ن به جایگاه مدیریت تأثیر دارد.حمایت خانواده در پیشرفت زنا

 روابط در کار در پیشرفت زنان به جایگاه مدیریت تأثیر دارد.

 ای در پیشرفت زنان به جایگاه مدیریت تأثیر دارد.وجود سقف شیشه

دار وجود ها ارتباط معنيبین عوامل اجتماعي با ارتقاء زنان به مدیریت در سازمان

 رد.اد

 

 پژوهش ابزار

با توجه به مباني نظری عملي و هدف تحقیق در زمره تحقیقات تحقیق حاضر 

و از  ها از نوع تحقیقات توصیفيگیرد و از حیث نحوه گردآوری دادهکاربردی قرار مي

 جهت روش بررسي ارتباط سنجي و سنجش علّي است.

نفر تشکیل  216جامعه آماری این تحقیق کارکنان حوزه ورزش و جوانان به تعداد 

 136مورگان به تعداد  -میزان حجم نمونه آماری با استفاده از جدول کرجسي دهند.مي

ای نسبي صورت گرفت. در این پژوهش گیری تصادفي طبقهنفر تعیین شد و روش نمونه

( استفاده شد. روایي این 1390)مقیمي،  پیشرفت زنان به جایگاه مدیریت ۀپرسشنام

د بررسي و تائید قرار گرفت. همچنین نفر از اساتید متخصص مور 5پرسشنامه توسط 

تر قبل از اجرای اصلي بررسي شده که پایایي آن از طریق اجرای آن در نمونه کوچك

 دست آمد.به 66/0ضریب آلفای آن 
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استفاده توصیفي و آمار استنباطي  دسته های آماری در دوز روشادر پژوهش حاضر 

ها مرکزی مانند اندازه ،نمودارها ،انيجداول فراومانند توصیفي های آمار شد. از روش

استفاده گردید و از آزمون  مانند انحراف استاندارد های پراکندگيمیانگین و اندازه

ها استفاده شد و با توجه به آماری کلموگرف اسمیرنف برای تعیین نرمال بودن داده

 Tو آزمون  های آماری پارامتریك ضریب همبستگي پیرسونها از روشنرمال بودن داده

 مورد تحلیل قرار گرفت.  SPSSافزار با استفاده از نرم استفاده شد. نتایج

 هاوتحلیل یافتهتجزیه

شود میانگین تبعیض مالحظه مي 1ها همانطور که در جدول شماره بر اساس یافته

ترین میانگین از بین موانع جنسیت دارای بیشترین میانگین و حمایت رهبر دارای کم

وجود  180تا  120امتیاز بین است. لذا  7/137ت زنان است. میانگین کل متغیر نیز پیشرف

 نماید.را تأیید مي های مدیریتيبرخي موانع در مسیر پیشرفت زنان به جایگاه

 تحقیق های توصیفی متغیرآماره :1 جدول

 آماره ها

 متغیرها

 متغیرها

 مد میانه میانگین
انحراف 

 معیار
 جمع واریانس

سیتکلیشۀ جن  23/14  15 15 55/3  64/12  1936 

91/31 تبعیض جنسیت  32 31 74/5  05/33  4340 

59/27 تضاد بین کار و خانواده  28 29 81/3  53/14  3753 

17/11 حمایت رهبر  12 12 85/2  17/8  1520 

81/13 حمایت خانواده  14 14 59/3  92/12  1879 

15/13 روابط در کار  13 10 41/3  67/11  1789 

84/25 ایسقف شیشه  26 27 78/4  93/22  3515 

73/137 کل متغیر  139 139 37/14  55/206  18732 
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ترین میانگین و دهد میانگین تبعیض جنسیت دارای بیشهمچنین نتایج نشان مي

ترین میانگین از بین موانع پیشرفت زنان است. میانگین کل متغیر حمایت رهبر دارای کم

وجود برخي موانع در مسیر پیشرفت زنان به  180تا  120امتیاز بین است. لذا  7/137نیز 

 نماید.را تأیید مي های مدیریتيجایگاه

های مربوط برای بررسي نرمال بودن داده آزمون کولموگروف اسمیرنوف ازهمچنین 

شود. با توجه به مشاهده مي 2نتایج آن در جدول  به پرسشنامه تحقیق استفاده شد که

 باشند.باالتر است نمرات آزمون نرمال مي 05/0داری از ح معنياینکه سط

 بررسی نرمال بودن توزیع نمرات :2جدول 

 136 تعداد

 7/137 میانگین

 20/19 انحراف استاندارد

 z 559/0  کولموگروف اسمیرنوف

 913/0 داریسطح معني

ین تجربي را با ای، میانگتك نمونه tها با استفاده از آزمون برای بررسي فرضیه

داری در ، سطح معني1گیرد. مطابق با جدول شماره میانگین نظری مورد مقایسه قرار مي

درصد  5میانگین مؤلفه کلیشه جنسیت بین وضعیت موجود و جامعه فرضي در سطح 

جنسیت در پیشرفت زنان به جایگاه مدیریت تأثیر دارد. طبق  ۀدار است، لذا کلیشمعني

تر از میانگین درصد، میانگین تبعیض جنسیت پایین 5، در سطح 1ه یافته جدول شمار

گیریم تبعیض جنسیت در پیشرفت زنان به جایگاه جامعه فرضي قرار دارد. پس نتیجه مي

، تفاوت میانگین نمونه در میزان تضاد بین 1طبق با جدول شماره  مدیریت تأثیر دارد. ما

شود، لذا تضاد بین کار و داری مشاهده نمينيکار و خانواده با میانگین جامعه فرضي مع
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، 1خانواده در پیشرفت زنان به جایگاه مدیریت تأثیر ندارد. طبق یافته جدول شماره 

گیریم تر از میانگین جامعه فرضي قرار دارد. پس نتیجه ميمیانگین حمایت رهبر پایین

، 1ابق با جدول شماره حمایت رهبر در پیشرفت زنان به جایگاه مدیریت تأثیر دارد. مط

داری در میانگین مؤلفه حمایت خانواده بین وضعیت موجود و جامعه فرضي سطح معني

دار است، لذا حمایت خانواده در پیشرفت زنان به جایگاه مدیریت معني 01/0در سطح 

تر از ، میانگین روابط در کار پایین01/0، در سطح 1تأثیر دارد. طبق یافته جدول شماره 

گیریم روابط در کار در پیشرفت زنان به نگین جامعه فرضي قرار دارد. پس نتیجه ميمیا

داری در میانگین مؤلفه سطح معني ،3جایگاه مدیریت تأثیر دارد. مطابق با جدول شماره 

دار است، لذا معني 01/0ای بین وضعیت موجود و جامعه فرضي در سطح سقف شیشه

 جایگاه مدیریت تأثیر دارد. کلیشه جنسیت در پیشرفت زنان به

 های موانع پیشرفت زنانتك گروهی مؤلفه tآزمون  :3جدول 

 میانگین تعداد متغیر
انحراف 

 معیار

درجه 

 آزادی
t 

سطح 

 معناداری

23/14 136 کلیشۀ جنسیت  55/3  135 5/2-  013/0  

91/31 136 تبعیض جنسیت  74/5  135 2/2-  029/0  

59/27 136 تضاد بین کار و خانواده  81/3  135 82/1  071/0  

17/11 136 حمایت مدیر  85/2  135 35/3-  001/0  

81/13 136 حمایت خانواده  59/3  135 84/3-  001/0  

15/13 136 روابط در کار  41/3  135 3/6-  001/0  

84/25 136 ایوجود سقف شیشه  78/4  135 81/2-  006/0  

ها از به مدیریت در سازمان ارتباط بین عوامل اجتماعي با ارتقاء زنان بررسيبرای 

 آورده شده است. 4آزمون ضریب همبستگي پیرسون استفاده شد که در جدول 
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 آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای تعیین رابطه عوامل اجتماعی با ارتقاء زنان :4جدول 

داریسطح معني ضریب همبستگي تعداد متغیرها  

 رفع کلیشه جنسیت

ارتقاء زنان به 

 مدیریت

613  541/0  001/0  

561/0 136 رفع تبعیض جنسیت  001/0  

606/0 136 رفع تضاد بین کار و خانواده  001/0  

603/0 136 حمایت خانواده  001/0  

دهد که ضریب همبستگي محاسبه شده بین رفع کلیشه جنسیت و ، نشان مي4جدول 

بین دو متغیر  01/0 است بنابراین همبستگي در سطح 541/0ارتقاء زنان به مدیریت برابر 

معنادار و مثبت بوده و هرچه کمرنگي کلیشه جنسیت باال باشد فرصت ارتقاء زنان به 

، ضریب همبستگي میان رفع تبعیض جنسیت و 1مدیریت بیشتر است. با توجه به جدول 

دار است، لذا معني 01/0دست آمده است که در سطح به 561/0ارتقاء زنان به مدیریت 

تواند باعث باال رفتن میزان ارتقاء زنان به مدیریت شود. تبعیض جنسیت ميافزایش عدم 

دهد که بین متغیر رفع تضاد بین کار و خانواده و ارتقاء همچنین جدول مذکور نشان مي

 606/0با ضریب همبستگي  01/0دار در سطح یك زنان به مدیریت رابطه مثبت و معني

با  01/0ها در سطح یك ها و توانایيواده و مهارتوجود دارد. نیز رابطه بین حمایت خان

دهد حمایت هر دار مشاهده گردید که نشان ميمثبت و معني 603/0ضریب همبستگي 

 های مدیریت گردد.تواند منجر به ایجاد فرصت ارتقاء به پستچه بیشتر خانواده مي

 گیرینتیجه

رتقاء زنان به مدیریت و پایین بین رفع کلیشه جنسیت و ا داروجود رابطه مثبت و معني
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جنسیت در نمونه از میانگین جامعه فرضي حاکي از آن است  ۀبودن میانگین مؤلفۀ کلیش

عنوان یك مانع محسوب شود. لذا هرچقدر که که پیشرفت زنان به جایگاه مدیریت به

پرسنل یك سازمان در خصوص زنان نگاه عدم شایستگي، عدم عاطفي بودن و عدم 

های مدیریت، توان خویش را نشان دهند. قادر هستند که در رده شته باشند زنانتعهد ندا

( و 1378(، شهیدی )1377(، العقالیي )1392در تأیید فرضیه فوق، کهنعلي و همکاران )

های جنسیتي با در اقلیت داوری( به نتایج مشابهي دست یافتند. لذا پیش2004هاودن )

 شود.مدیریتي، باعث کاهش قدرت آنان ميهای قرار دادن زنان در جایگاه

دار و مثبت بین رفع تبعیض جنسیت و ارتقاء زنان به مدیریت و وجود رابطه معني

دهد، تبعیض جنسیت نسبت به میانگین جامعه فرضي نشان مي ۀمیانگین کم نمونه در مؤلف

ع محسوب عنوان یك مانتواند در پیشرفت زنان به جایگاه مدیریت بهتبعیض جنسیت مي

های ارتفاء، میزان بازخور دریافت زماني که در حقوق و دستمزد، فرصت شود. بنابراین،

گیری و ... بین کارکنان مرد و زن تفاوت و شده از مدیر ارشد، مشارکت در تصمیم

های مدیریت سازماني صعود قادر هستند که به رده تبعیض وجود داشته باشد، زنان

( به 1392( و کهنعلي و همکاران )1380فرضیه فوق، اعزازی ) نمایند. در هماهنگي با

اند. این ترتیب سلطه دیرینه مردان بر ساختارهای اداری سبب ای دست یافتهچنین نتیجه

شده است که فرهنگ و زبان مردانه در سازمان گسترش یافته، نوعي مردساالری در 

 باز بمانند. شود زنان از رشد و ترقيسازمان ظاهر شود که باعث مي

دهد که تضاد بین کار و خانواده در پیشرفت زنان به جایگاه همچنین نتایج نشان مي

( نشان داد 1381زاده و حشمتي )مدیریت تأثیر ندارد. در مغایرت با فرضیه فوق، حسن

های مدیریتي مطرح است. عنوان موانع پذیرش زنان در پستخانوادگي بهموانع سازماني 
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های ورزشي دارای بچه و ( نشان داد اگر زني در سازمان2003) 1و هوبر شو همچنین،

 های مردانه است موفق باشد.تواند در آن شغل که دارای ویژگيخانواده باشد، او نمي

پایین بودن میانگین مؤلفۀ حمایت رهبر در نمونه از میانگین جامعه فرضي حاکي از 

عنوان یك مانع ه جایگاه مدیریت بهآن است که عدم حمایت رهبر پیشرفت زنان ب

محسوب شود. بنابراین، هر گاه رهبر حمایت الزم را از پیشرفت زنان نداشته باشد این 

شود. به عبارتي، زنان در خصوص جایگاه مدیریت سازماني ميخود مانعي برای نیل به

ده و رفع مشکالت شغلي نیاز به مشاوره با مدیر مافوق دارند تا احساس اعتماد کر

زاده و جوادیان ( حسن1381زاده و حشمتي )های خود را بروز دهند. حسنتوانمندی

 ( در همسویي با فرضیه فوق به نتایج مشابهي دست یافتند.2009( و پای و مدیا )1388)

همچنین، وجود میانگین کم نمونه در مؤلفۀ حمایت خانواده نسبت به میانگین جامعه 

تواند در پیشرفت زنان به جایگاه مدیریت یت خانواده ميدهد عدم حمافرضي نشان مي

عنوان یك مانع محسوب شود، لذا زماني که خانواده از کار زن در محیط سازماني به

به آن افتخار نموده و به زن در امور خانه کمك نمایند احتمال بیشتری  حمایت کرده،

(، پهلوان 1387و خلیفه لو )جایگاه مدیریتي دست یابند. سیدان  رود که زنان بهمي

 ( به نتیجه یکساني دست پیدا کردند.1381( و زاهدی )1384)

پایین بودن میانگین مؤلفۀ روابط در کار در نمونه از میانگین جامعه فرضي حاکي از 

عنوان یك مانع آن است که نوع روابط در کار در پیشرفت زنان به جایگاه مدیریت به

سازمان اگر همکاری با واحدهای زنانه )واحدهایي که در آن  محسوب شود. بنابراین، در

آساني دستورات کاری مدیران مرد به آساني صورت گیرد،اکثر کارکنان زن هستند( به

آساني به را برای زنان صادر نمایند و انتظارات خویش را تفهیم کنند و مدیران زن نیز به
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اندازه مدیران سازمان از مدیران زن به زیردستان مرد دستورات مشخص را ارائه دهند و

های مدیریت ارتقاء یابند. با رود که زنان در پستمرد قدرداني نماید احتمال بیشتری مي

 ( به نتیجه یکساني رسیدند.1377( و العقالیي )1380فرضیه فوق اعزازی )

عه ای نسبت به میانگین جامهمچنین، وجود میانگین کم نمونه در مؤلفۀ سقف شیشه

عنوان تواند در پیشرفت زنان به جایگاه مدیریت بهای ميدهد سقف شیشهفرضي نشان مي

ای های کلیشهای برآمده از برداشتیك مانع محسوب شود. با توجه به اینکه سقف شیشه

شود تا زنان نتوانند در هایي است که در مورد زنان وجود دارد و باعث ميداوریو پیش

ای که مبتني بر نگرش اني از سطوحي خاص باالتر روند. سقف شیشهمراتب سازمسلسله

شود در تأیید های سازماني است موانع پیشرفت زنان در مشاغل مدیریتي ميداوریو پیش

( به نتایج مشابهي دست 1381زاده و حشمتي )( و حسن1385فرضیه فوق، میرغفوری )

 یافتند.

رفع تبعیض جنسیت و ارتقاء زنان به مدیریت دار و مثبت بین رابطه معني عالوه،به

های ارتقاء، میزان بازخور نشانگر آن است که زماني که در حقوق و دستمزد، فرصت

گیری بین کارکنان مرد و زن تفاوت و دریافت شده از مدیر ارشد، مشارکت در تصمیم

صعود  های مدیریت سازمانيقادر هستند که به رده تبعیض وجود نداشته باشد زنان

( و 1994) 1( استنگل و کین1392نمایند. نتیجه فوق با تحقیقات کهنعلي و همکارن )

( همخوان است. همچنین در متغیرهای رفع تضاد بین کار و 1388خواستي و همکاران )

دار مشاهده گردید. به این معني که زماني که ارتقاء زنان به مدیریت رابطه مثبت و معني

جایگاه مدیریت نیستند، اده وجود داشته باشد زنان قادر پیشرفت بهتضاد بین کار و خانو

ایجاد هماهنگي بین کار و خانواده دشوار است و زنان به خاطر عدم وقت  به عبارتي،
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گذاشتن بر خانواده احساس خوبي ندارند و برای پیشرفت در شغلشان، لذت زندگي 

زاده و (، حسن2009) 1ای کریشنانهاند. نتایج پژوهششان را از دست دادهخانوادگي

( با نتیجه مذکور هماهنگ است. نیز، 1391پور و همکاران )(، حسین1388جوادیان )

های حمایت خانواده و ارتقاء زنان به مدیریت دار بین متغیروجود رابطه مثبت و معني

ه آن ب حاکي از آن است زماني که خانواده از کار زن در محیط سازماني حمایت کرده،

 رود که زنان بهافتخار نموده و به زن در امور خانه کمك نمایند احتمال بیشتری مي

(، کهنعلي و 1994) 2جایگاه مدیریتي دست یابند. در تأیید نتیجه مذکور، استنگل و کین

زاده و ( و حسن1387لو )(، سیدان و خلیفه1388زاده و جوادیان )(، حسن1392همکارن )

 نتایج یکساني دست یافتند. ( به1381حشمتي )

در راستای نتایج به دست آمده از بررسي رابطه ارتباط بین عوامل اجتماعي با ارتقاء 

ها به زنان در واگذاری امور شود در سازمانها پیشنهاد ميزنان به مدیریت در سازمان

یك از سخت اعتماد کرده و به تصمیمشان احترام گذاشته شود. بین زنان و مردان در هیچ

فرصت آموزش تبعیض صورت  گیری ومشارکت در تصمیم موارد مثل حقوق و پاداش،

نپذیرد فرصت و زمان بیشتری را برای زنان جهت حضور در خانواده اختصاص دهد به 

عبارتي از زماني کاری ایشان کاسته شود بدون آنکه حقوق و پاداششان کاهش یابد. 

تری از قدم شده تا فشار کمهای مختلف پیشخصيسازمان به زنان در خصوص ارائه مر

سوی خانواده بر کار زنان وارد شود. سازمان در ایجاد فرهنگ کاری که در آن زن و 

جهت توجیه قدم شده و کارکنان ازاینلحاظ کاری و شغلي ندارند پیش مرد تفاوتي از

ا به زنان داده و شوند که جنسیت در روابط کاری تأثیر ندارد. سازمان فرصت ارتقاء ر

ساالری در سازمان رواج داده شود و جهت حمایت کند به عبارتي شایستهایشان را ازاین
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 زماني که یك زن شایسته ارتقاء تشخیص داده شد این کار صورت گیرد.
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