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پذيرش90/5/19 :

چکیده
بررسی موانع احراز پستت هتا متديريت عتازی زنتان در يت بمتا مهتم از جام ت ي نتی
دانشگاهها از دريچ ها ممتلف قابل اهميت و ارزيابی است؛ زيرا روشنشدن اب تاد ممتلتف
چرايی مسئل زمين ها را برا توزيد نظريت هتا و روشهتا جديتد بتازنگر درق تاخ ستا تار
اشتغاخ و مديريت زنان تغيير واهد داد .هدف در اين پژوها بررسی عواملی است کت متانع
از آن میگردند تا زنان علیرغم افزايا کمّی در حوزهها تحصيلی و تمصصتی نتواننتد بت
کسب ردهها باال مديريتی در سازمانها دوزتی و مراکز آموزشی موفق شوند تا درصتور
امکان ب منظور افزايا کارايی زنان مدير و کاها موانع اجرايی متديريت آنتان پيشتنهادهايی
ارائ گردد و ب فکر راه چاره بود.
«مصاح ۀ عميق» را ب عنوان يکی از ابزارها روش کيفی در تحقيقا انستانشناستی در ميتان
پانزده تن از زنان مدير دانشگاه تهران اِعماخ کرديم و درپايان اين نتيج ب دست آمتد کت ايتن
مسئل از همان ابتدا با «جام پذير جنسيتی» درآميمت است و ريش در «باورهتا و اعتقتادا
اجتماعی» دارد و ازطرفديگر با مقوزۀ «گروهگرايی مردان» در ستازمان نيتز در ارت تاس استت.
همچنين «مسئوزيتها انوادگی» «موانع سا تار » «نظام حقوقی» «تفکر و نگترش متردان
نس تب توانايیها زنان» و «عدم آمادگی آنها برا انتقاخ قدر ب زنتان» از ديگتر عتواملی
است ک باعث کمرنگشدن حضور آنها در عرص ها مديريتی ب ويژه در سطوح عازی شتده
است.
کلیدواژگان :پُستها مديريتی زنان جام پتذير جنستيتی فرهنتگ ستازمانی نقتاهتا
چندگانۀ زنان.

 .1پست ازکتروني

نويسنده رابط:

enerciss@ut.ac.ir
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مقدمه
در جوامع ماق ل صن تی و بسيار از جوامع درحتاخ توست ۀ امتروز
ف ازيت ها

انگی از هم جدا ن ودند و همۀ اعضا

ف ازيتتهتا توزيتد و

ان بررو زمين يتا در صتنايع دستتی و

پرورش د ام مشارکت داشتتند .بتا آغتاز عصتر صتن تی مفهتوم تانواده نيتز دچتار تغييترا
دگرگونی ها شديد شد و انوادة هست ا با کارکرد غيرتوزيد
با کارکرد توزيد شد .ب ويژه در قرن بيستم شد
کشاورز

اين تغييرا

و

جايگزين تانوادة گستترده

بيشتر بود .انواده ک در عصتر

واحد توزيدکننده بود ب واحد مصرفکننده ت تديل شتد و وفيفتۀ تت مين و کستب

درآمد بر دوش مردان افتاد و زنان و کودکان انوادهها ب درآمد مردان وابستت شتدند .بنتابراين
توزيع مجدد اين درآمدها برا

انواده وفيف ا مهم گرديد؛ ب گون ا کت بايتد مکتانيزمهتايی

تدارک ديده میشد تا اين درآمدها از بازار توزيد مردان ب بازار وابستۀ زنان و کودکتان منتقتل
گردد و اين باعث شد تا با آغاز عصر صن تی زنان و متردان نقتاهتا اقتصتاد  1متفتاوتی را
برعهده بگيرند ) .(Blau & Ferber, 1986: 28اگر زنان نيز وارد بازار کار متیشتدند درآمتدها
آنان ب عنوان درآمدها مازاد تلقی میشد ک مکمل درآمد پايين متردان استت؛ بت ويتژه درميتان
انوارها کمدرآمد اين موضوع مصداق بيشتر دارد.
نظري پردازان حوزة جام شناسیِ شغل در ده ها ا ير نس تب موضوع جنسيت و فراينتد
انتماب شغل توج بيشتر کردهاند و اذعان داشت اند ک فرايند انتماب شغل و ارتقتا شتغلی
ب ويژه برا زنان تحصيلکرده ويژگیهايی متفاو
دانشگاهی کشور تحقيقا

و مطاز اتی چند صور

با متردان دارد .در رابطت بتا موق يتت زنتان
گرفت است و بر اين نکت اذعان دارنتد کت

«جنسيت عامل ت يينکنندها در گزيناهاست و زنان در سطوح مديريتی دانشتگاههتا حضتور
ندارند و هرچند مشارکت آنها در ردهها مديريتی پايين و ميانۀ دانشگاه افتزايا يافتت استت
وزی در رده ها عازی مديريتی تغيير محسوسی رخ نداده است و همچنان کميت ها و شتوراها
تصميمگير دانشگاهها درا تيار مردان است .مهمترين داليل چنين وضت يتی فرهنتگ گترايا
مردساالران و بی اعتماد ب توانايیها زنان در دانشگاهها عنوان شده استت» (زاهتد

:1386

.)127
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وض يت تحصيلی زنان نقا مهمی در اشتغاخ و به ود موق يت اجتماعی و شتغلی آنتان ايفتا
می کند .سهم اشتغاخ زنانی ک در ايران دارا تحصيال
تحصيال

عازی هستند در سازيان ا ير نست تبت

ابتدايی و متوسط افزايا نشان میدهد .وزی نکتۀ قابل بررسی اين است کت آيتا بتا

افزايا تحصيال

کيفيت اشتغاخ و نوع آن به ود واهد يافت يا ير .آيا از فرفيتت فکتر و

پتانسيل علمی زنان تحصيلکرده در تصميمگير ها و تدوين سياستتهتا بهترهبتردار صتحي
ب عمل میآيد؟
بتتدون ترديتتد حضتتور زنتتان در مشتتاغل متتديريتی و مواضتتع تصتتميمگيتتر

بتتا توجت بت

توانمند ها علمی تمصصی و قابليتها عملی آنهتا امتر بستيار ضترور بترا تحقتق
هدفها توس

است .در کشور ما نيز ضرور

اعم از زن و مرد ب شد
جام

استفادة مؤثر از توانايیها تمام اقشار جام ت

احساس میشود .در سمنرانیها و تقريرا

بسيار از صاحبنظتران

ب طور مکرر ب اين موضوع اشاره شده است؛ اما مت سفان کردارها و رفتارهتا ستازگار

چندانی با گفتارها و نوشتارها نداشت اند .درنتيج برا اينک زنان هم از فرصتها مستاو بتا
مردان بر وردار باشند اقداما

اساسیتر الزم است و بايد از نتايج اين تحقيقا

و نشستها

در عمل هم استفاده شود.
در اين پژوها با استفاده از تحقيق ميدانی انجامشده ب ترستيم موق يتت شتغلی زنتان در
دانشگاه و بررسی اب اد و علل عدم دستيابی آنان ب پستها مديريتی عازی میپردازيم.

وضعیت مديران زن در سازمانهاي دولتي کشور
جم يت زنان کشور ما از ساخ  1335تا  1375از حدود 9ميليون نفر ب 29/5ميليون نفر افزايا
پيدا کرد؛ اما نس ت اشتغاخ زنان از رشد متناستب بتا ايتن افتزايا بر توردار ن تود و تحتوخ
چندانی در سهم زنان شاغل رخ نداد .ب طور ک براساس آمار سرشمار نفوس طی ستاخهتا
 1345تا  1375سهم زنان در جم يت شاغل ميان  8/2تا 12/9درصد در نوستان بتود .طتی ايتن
مد

نرخ اشتغاخ مردان نيز از 70/8درصد ب 68/4درصد تقليل پيدا کرد ک 2/4درصتد کتاها

اشتغاخ مردان در مقابل 4/7درصد کاها اشتغاخ زنان را باوجود سهم ناچيز آنهتا از بتازار کتار
نشان میدهد .اين کاها نرخ اشتغاخ در ساخها اوزيۀ ب د از انقالب ب دزيل تشتويق يتا اج تار
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زنان ب بازنشستگی و باز ريدها زودرسِ ترک دمت بت طتور دزمتواه يتا اج تار رخ داده
است (مرکز امور مشارکت زنان .)64 :1380
در دهۀ دوم انقالب دوزت سياست ها جديد را در برنامۀ اوخ توس

برا اشتغاخ زنتان

و بتتا هتتدف کتتاها نتترخ رشتتد جم يتتت طراحتتی و اجتترا کتترد؛ چنانکتت دفتتتر در نهتتاد
رياست جمهور برا مشتاوره در امتور زنتان و مشتاب همتين دفتتر در تمتام وزارتمانت هتا و
سازمانها دوزتی ايجاد شد و بمانامت ا جهتت استتمدام و انتصتاب زنتان بت پستتهتا
مديريتی ازطرف رياستجمهور صادر گرديد (شاد طلتب  )9 :1379و بتدينترتيتب رونتد
اشتغاخ زنان اندکی افزايا يافت و از 8/2درصد در ستاخ  1365بت 9/1درصتد در ستاخ 1375
رسيد .اين درحازی است ک طی اين ده ساخ نرخ اشتغاخ مردان از 68/4درصد بت 60/8درصتد
کاها يافت بود .باوجود اين تمهيدا

دوزت طی اين ده ستاخ ستهم زنتان از متديريت دوزتتی

تفاوتی پيدا نکرد و تقري اً بر عدد 2/8درصد ثابت باقی ماند (روزنامۀ همشهر

 29ترداد:1380

)12
براساس گزارش سازمان مديريت و برنام ريز (مديريت منابع انسانی) در بين دستگاههتا
دوزتتتی دو وزار

آمتتوزشوپتترورش و بهداشتتت درمتتان و آمتتوزش پزشتتکی ب ت ترتيتتب بتتا

46/2درصد و 42درصد جزء موارد هستند کت اشتتغاخ زنتان را بت نست ت بيشتتر گستترش
داده اند .وزی نکتۀ شايان اهميت اين است ک سهم مديران زن حتتی در ايتن دو وزارتمانت کت
باالترين سهم کارکنان زن را دارند بسيار اندک است .همچنين با توج ب آمار موجود در رابطت
با تحصيال

زنان درصد زنان دارا تحصيال

عازی از کل جم يت دارا تحصيال

عازی از

33درصد در ساخ  1375ب 41/78درصد در ساخ  1385افزايا يافت است (بند  :1بتا توجت بت
اينک پژوها حاضر در ساخ  1387-88انجام يافت است و ازطرفی آمار مربوسبت سرشتمار
هر ده ساخ انجام میگردد؛ زذا آمار موجود جديدترين آمار مرت ط با موضوع میباشد).
با توج ب اينک در ساخها ا ير سهم پذيرفت شدگان د تر در دانشگاهها ب سرعت افزايا
يافت است زذا انتظار میرود سهم زنان دارا تحصيال

عازی از کل جم يت دارا تحصتيال

عازی در ساخها آتی نيز همچنان افزايا يابتد و در پايتان برنامتۀ چهتارم توست بت حتدود
45/6درصد برسد .ب دن اخ آن جم يت ف اخ کشور نيز در برنامتۀ چهتارم دچتار تحتوخ اساستی
گشت است و سهم جم يت ف اخ دارا تحصيال

عازی از کل جم يت ف تاخ کشتور از حتدود

8/9درصد در ساخ  1375ب حدود 13/82درصد در ساخ  1385رسيده است .سهم جم يت ف اخ
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زنان دارا تحصيال

عازی از کل جم يت ف اخ زنان از حدود 17/3درصد در ستاخ  1375بت

حدود 64/40درصد در ساخ  1385افزايا يافت است .سهم شاغلين زن دارا تحصيال

عتازی

از کل شاغلين زن در ساخ  1385در حدود 36درصد بوده است .اين اطالعا نشان میدهد کت
با افزايا ت داد زنان و د تران دارا تحصيال عازی در ساخها ا ير و گسترش حضور آنتان
در عرص ها اجتماعی و اقتصاد
از :محمد

زنان هنوز سهم اندکی از بازار کار را درا تيار دارند (ب نقتل

)1388

با توج ب روند افزايا زنان فارغازتحصيل دانشگاهی در گروهها عمدة شغلی زنان سهم
بااليی از متمصصان را ب ود ا تصاص میدهند و پسازآن کارمندان ادار و دفتر بتاالترين
سرفصل ويژة شغلی زنان ب شمار میروند .در روستاها زنان متمصص و تکنسين باالترين آمتار
شاغالن را تشکيل میدهند .جدوخ زيتر ت تداد شتاغلين در پستتهتا متديريتی و سرپرستتی
دستگاهها دوزتی را در ساخ  1380برحسب عنتوان پستت جتنس و متدرک تحصتيلی نشتان
میدهد:
کمتر از
ديپلم

ديپلم

فوق
ديپلم

لیسانس

فوق
لیسانس

دکترا

جمع

زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن

0
1
0
12
1
33
0
31
1
193
48
1620
44

0
40
1
124
14
444
8
424
48
2632
1036
12461
615

0
20
1
122
12
358
3
319
9
512
109
4275
67

10
525
20
1706
196
2916
97
2516
96
1677
1084
11460
398

6
451
16
1077
114
1332
55
723
39
423
341
1976
44

15
459
25
510
110
995
24
600
27
376
299
2921
27

31
1496
63
3551
447
6078
187
4613
220
5813
2917
34713
1195

مرد

744

5646

1335

3259

464

271

11719

زن
مرد

94
2634

1722
21771

200
6941

1904
24059

613
6446

527
6132

5060
67983

عنوان پست و جنس

م اون دستگاه
مديرکل و عناوين
مشاب
مدير و عناوين
مشاب
م اون مديرکل و
عناوين مشاب
م اون مدير و
عناوين مشاب
رئيس گروه يا اداره و
عناوين مشاب
م اون مدير گروه يا
اداره و عناوين
مشاب
جمع

م ذ :م اونت انفورماتي

سازمان مديريت و برنام ريز (ب نقل از :انی )116 :1385
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با بررسی اين جدوخ مشمص میگردد ک بسيار از متديران مترد دارا متدرک تحصتيلی
پايين تر از زنان هستند .همچنين زنان موق يت شغلی کمتر نست تبت تحصتيال

و تجربيتا

ود دارند و اين آمار تاحد يلی زياد در مورد بما صوصی هم صدق میکند .همچنين اين
جدوخ نشان میدهد ک ميزان کسب پستها ردهباال (م تاون دستتگاه) توستط زنتان تنهتا بت
کسانی ک مدرک تحصيلی آنها از کارشناسی باالتر است ا تصاص يافتت و ايتن ميتزان بترا
زنانی ک مدرک تحصيلیشان کارشناسی کارشناسی ارشد و دکتراست  31نفر است و هرچت از
سطوح مديريتی عازی فاصل میگيريم ميزان اکتساب پستها متديريتی در ردههتا پتايينتتر
بيشتر است؛ ب طور ک در ردة پستی م اون گروه اين رقم ب  1195زن در مقابتل  11719مترد
میرسد .نمودار زير ميزان مشارکت زنان را در پستها مديريتی در ساخها  2000تتا 2002
برپايۀ آمار منتشرشده ازسو سازمان جهانی کار نشان میدهد.
نمودار  .1درصد مشارکت زنان در پستهاي مديريتي ،در کشورهاي گوناگون
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(منبع :میرغفوري)105 :1385 ،
همچنانک ديده میشود در کشورها پيشرفت توانمند زنان نم در تصتميمگيتر هتا
مديريتی بيشتر ب کار گرفت میشود .بررسی م يارها توانمندستاز زنتان در ايتران نيتز نشتان
میدهد ک حضور زنان در مشاغل کليد مديريتی و نيز پستها سياسی نس تبت کشتورها
توس يافت کم است؛ ب طور کت در ايتران زنتان تنهتا 4/1درصتد از کرستیهتا پارزمتانی را
درا تيار دارند .اين درحازی است ک اين ميزان در نروژ 36/4درصد و در پاکستتان 20/8درصتد
است .ازسو ديگر درصد حضور زنان در پستهتا متديريتی و مشتاغل حرفت ا و فنتی در
ايران ب ترتيب  9و 26درصد و در نروژ ب ترتيب  28و 49درصد میباشد؛ افزونبراينکت حضتور
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زنان در پست هتا سياستی و متديريتی چنتدان زيتاد نيستت و فاصتلۀ زيتاد بتا کشتورها
توس يافت دارد (گزارش توس ۀ انسانی 221 -224 :2004؛ بت نقتل از :ج فرنتژاد و استفيدانی
)89 :1384
پايينبودن سهم زنان در مشاغل مديريتی و همچنين کرستیهتا مجلتس شتورا استالمی
نشان دهندة اين است ک زنان در فرايند تصميمگير هتا سياستی و ت يتين تطمشتی دوزتتی
د ازت و نفوذ چندانی ندارند .در سطوح ميانی متديريت اجرايتی کشتور (استتاندار
وزار

م اونتت

م اونت نهادها و سازمانها) نيز زنان اصوالً حضور ندارند .عدم حضور زنان در ردهها

مديريت کالن و ميانی کشور موجب شده است ک در ردهها ب د مديريتها اجرايتی نيتز
زنان نتوانند ب کرسیها تصميمگير دست يابند.
ب طور کلی آمار دقيقی از سهم مشارکت اجتماعی اقتصاد و سياسی زنان ايران دردسترس
نيست و وض يت مشارکت آنان ب داليل ممتلف با ابهام و پيچيدگی بيشتتر همتراه استت .از
مهمترين عوامل اين پيچيدگی میتوان از ت صبها سنتی و قومی گوناگونی سا تار فرهنگتی
و اجتماعی ايران و کار پنهان زنان يا انکارشده در بماها ممتلف اقتصاد ياد کرد (ستازمان
مديريت و برنام ريز

)155 :1378

مروري بر تحقیقات پیشین
پديدة اشتغاخ و کار از ابتدا زندگی اجتمتاعی بشتر متورد توجت بتوده استت .هريت

از

انديشمندان ب نوعی دربارة اين مسئل سمن گفت اند .جن ها ممتلف کار اعتم از نتابرابر در
کار رضايت شغلی انگيزة کار و باالبردن بهرهور سازمانهتا کتار و ...هرکتدام بت نحتو
مورد توج انديشمندان و علما علم مديريت جام شناسی اقتصاد و روانشناسی قرار گرفتت
است .در ذيل ب نمون هايی از پاياننام ها و مقاالتی ک درزمينۀ جايگاه شغلی و متديريتی زنتان
نگارش يافت است اشاره میگردد:
پاياننام ا تحت عنوان ت ثير نگرش مديران در ارتقا شغلی زنان ب سطوح مديريت توسط
آذرميد ت مجت و دوزويی ،در ساخ  1375و در مقطع کارشناسی ارشد انجتام شتده استت کت
ميزان ماهيت نگرش مديران نست تبت شتا ص هتا ارتقتا شتغلی در پتنج شتا ص عمتدة
مهار ها فنی مهار ها انسانی مهار ها ادراکی جنسيت و ت هد و وفادار سازمانی را
بررسی نموده و ت ثير نگرش (منفی) مديران بر ارتقا شغلی زنان مورد ت ييد واقع شتد .در ايتن
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ميان بيشترين ضريب همبستگی بين نگرش منفی متديران نست تبت جنستيت زنتان و کمتترين
ضريب همبستگی بين نگرش منفی مديران نس تب مهار ها فنی زنان وجتود داشتت استت.
نتايج ضريب همبستگی نشان میدهد ک مهمترين عامل مانع ارتقا شغلی زنان عوامل فرهنگی
و اجتماعی اثرگذار بر نگرش مديران است.
در پاياننامۀ ديگر تحت عنوان بررسی موانع ارتقا شغلی زنان ب پستها متديريت کت
توسط انم مژگان ضرغامیفرد در ساخ  1379انجام شده استت متديران کليتۀ وزارتمانت هتا
موجود در شهر تهران ب عنوان جام ۀ آمار اين پژوها درنظر گرفت شدهانتد .محقتق پتس از
مرور م احث نظر

فرضي ها

ود را ازطريق توزيع پرسانام مورد آزمتون قترار داده استت

ک در پايان نگرش ها فرهنگی عدم تمايتل زنتان و ويژگتیهتا روانتی و شمصتيتی زنتان
ب عنوان موانع اصلی ارتقا شغلی زنان ب پستها مديريت مطرح شدهاند.

محمدرحيم اسفيدانی در پاياننامۀ ود با عنوان بررسی موانع حضتور زنتان در پستتهتا
مديريتی قوة مجري (وزارتمان ها تهران) در ساخ تحصتيلی  1381بت بررستی ايتن موضتوع
پردا ت است ک چرا علیرغم پيشرفتها زنان درزمينۀ تحصيال

و مشارکتها اجتمتاعی

زنان نتوانست اند مسيرها شغلی ود را ب درستی طرحريز و پياده نمايند و سهم شايست ا از
پست ها مديريتی قوة مجري را ب

ود ا تصاص دهند .نتايج بررسی اين تحقيق نشان میدهد

ک فرهنگ سازمانی باعث عدم حضور زنان در پست هتا قتوة مجريت شتده استت .همچنتين
مديران مرد نس تب توانايیها مديريتی زنان نگرش مث ت ندارند و نيز بين مهار ها ادراکی
مديران زن و مرد ا تالف م نادار وجود دارد .درمجموع میتوان گفت کت بتين مهتار هتا
مديريتی زن و مرد ا تالف م نادار وجود ندارد.
آقا عليقلی روشن ( )1382در رسازۀ دکترا

ود با عنوان عوامل مؤثر بر ارتقا زنتان بت

سطوح مديريت سازمانها دوزتی کشور تقسيم کار برحسب جنسيت را م نا ارتقا زنان بت
سطوح مديريت سازمانها دوزتی درنظر گرفت و آنرا طتی دو دوره متورد بررستی قترار داده
است ک فرضيۀ مذکور مورد ت ييد قرار گرفت است .در ايتن پتژوها تت ثير متغيتر تقستيم کتار
برحسب جنسيت در انتصاب مديران زن با دو بُ د تفکي

جنستيتی مشتاغل و موق يتت تتاب ی

زنان و با استفاده از دو شا ص مشاغل متناسب با نقا جنسيتی زنان و اشتغاخ در سطوح پتايين
مديريت مورد آزمون قرار گرفت .بر اين اساس دادهها طی دو دورة زمانی چهارسازۀ قوة مجري
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( 1372-75و  )1376-79بررسی و مقايس شدند و درنهايت اين نتيج گرفت شده ک انتصتاب
اکثريتِِقريبب اتفاق مديران زن (بيا از 95درصتد) طتی هتر دو دوره تنهتا در ستطوح پتايين
مديريت سازمانها دوزتی رخ داده است.
همچنين در رابط با موضوع مورد نظر مقاالتی چند نگارش يافت است کت بر تی از آنهتا
ع ار اند از:
انم شمسازسادا
ي

زاهد در مقاز ا با عنوان «تغييرا

جايگاه شغلی زنان دانشتگاهی در

ده ( »)1370-80مطرح میکند ک گرچ زنان دانا و تجربۀ بيشتر را طی ايتن ده ستاخ

کسب کرده اند و مشارکت آنان در رده ها مديريتی پايين و ميانۀ دانشگاه افتزايا يافتت استت
وزی در ردهها عازی مديريتی تغيير محسوسی رخ نداده است و همچنان کميت هتا و شتوراها
تصميمگير دانشگاه ها درا تيتار متردان استت .و در پژوهشتی کت در ستاخ  1370در ست
دانشگاه تهران شهيدبهشتی و عالم ط اط ايی انجام داده است ب ايتن نتيجت رستيده استت کت
ب نظر مردان زنانِ عضو هيئتعلمی در بين اعضا گروهها دانشگاهی از پذيرش بسيار وبی
بر وردارند .نيمی از مردان م تقد ب وجود بر ی امتيازا

ازق يل امکتان کتار پتارهوقتت و بتار

کار کمتر برا زنان در محيط کار هستند و بقي بر اين باورند ک زنان ب دزيتل جنستيت تود
ن تنها از هيچ گون امتياز بر وردار نيستند بلک از بر ی امتيازا
انفراد

حق همسر و اوالد احراز مقاما

مثل اعزام ب م موريتهتا

سط باال و ...محروماند.

همچنين براساس يافت ها تحقيقی تانم شتيرين احمتدنيا ( )1380در مقازت ا بتا عنتوان
«بر ی عوامل فرهنگی  -اجتماعی مؤثر بر مشارکت محدود زنان» ب نظر میرسد زنتدگی زنتان
در جام ۀ ايرانی تاحدود زياد از رفتار طرز تفکر و نگرش مردان پيرامونشان متت ثر متیشتود.
واه پدرِ انواده باشد ک بر ميزان و نوع تحصيال

د ترش و ازدواج او نتافر استت و تواه

شوهر ک نظترش بتر ادامتۀ تحصتيل همستر اشتتغاخ و عتدم اشتتغاخ و ت يتينکننتده استت.
ب اينترتيب نگرش مردان انواده و موافقت يا ممازفت آنها با اشتغاخ د تران يتا زنانشتان در
کنار بسيار از عوامل اقتصاد و اجتماعی ديگر ممکن است ب عنوان عاملی مؤثر فرصتتهتا
زنان را برا ورود ب بازار کار باقیماندن و ادامۀ ف ازيت شغلی و دستتيابی بت مناصتب شتغلی
باالتر گسترده يا محدودتر نمايد.
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مقازۀ ديگر با عنوان «نظر مديران زن شهر شيراز دربارة توانمند مديريتی زنتان» کت توستط
ح يب احمد ( )1385توانمند مديريتی زنان با روش کمّی و کيفی درميتان  172نفتر از زنتان
آموزشوپرورش دانشگاه شيراز و علوم پزشکی شيراز ک مشاغل مديريتی را تجربت نمتودهانتد
مورد بررسی و ارزيابی قرار گرفت است .يافت ها اين پژوها نشان میدهتد کت اگرچت زنتان
مورد مطاز

از توانمند مديريتی نس تاً بااليی (با توج ب ارزيتابی تود ايشتان) بر وردارنتد

وزی بستر سازمانی و اجتماعی مناسب جهت توانمندساز زنان ب اندازة کافی وجتود نداشتت و
دگرگونی و تحوخ در سا تار مديريتی سازمانها ب نفع زنان ب کند انجام میشود.
در مقاز ا با عنوان «بررسی موق يت زنان در عرص ها اشتغاخ و مديريت در دانشگاههتا
تهران با توج ب پيشرفتها تحصيلی آنان» ک توسط تانم ناهيتدازملوک محمتود ()1386
نگارش يافت اين نتيج گير حاصل شده ک ازجمل عوامل عمتده بترا عتدم پيشترفت زنتان
شاغل در حوزة مديريت سا تار و شيوة مردستاالران در دانشتگاههاستت کت بتر ايتن استاس
متغيرها نابرابر در موق يت شغلی زنان شاغل در مشاغل حاشي ا
نابرابر در دريافتی ها و اِعماخ نظار

محدوديتهتا شتغلی

بر زنان شاغل با مردستاالر رابطتۀ مث تت و متغيرهتا

آگاهی زنان از حقوق ود و پستها مديريتی زنان با مردساالر رابطۀ منفی نشان دادهاند.
ازجمل پژوهاها تط يقیا ک در سط آسيا در رابطت بتا موضتوع متورد نظتر صتور
گرفت مطاز ا است ک توسط «هورتن» انجام يافت است .و سط مشارکت زنان و ازگوها
اشتغاخ آنان را در هفت کشور آسيايی ازق يل :اندونز
مورد مطاز

قرار داده و مینويسد:

«تقري اً تغيير شغل زنان ب کارمند
(هنگامی ک زنان ب
سنگينِ توس

فيليپين هند تايلند مازز

ژاپتن و کتره

بت طتور نست ی ب تد از فراينتد توست

ارج از صنايع توزيد کوچ

اتفتاق متیافتتد

انتقاخ میيابند ب يت بتاره مرحلتۀ صتن تِ

آغاز میشود) .دستِکم در ساخ  1990متدارک و استناد زيتاد در ژاپتن و کتره

دربارة اين تغييرا

وجود دارد .ساير تغييرا

نيز درميان کشورها قابل رؤيتت استت :در ژاپتن

سهم زنان ب طور اص درميان کارکنان بما صنايع دستی باالست .اين امتر در متورد کتره نيتز
صادق است .همانند ديگر کشورها ب ضی از شغلها در انقيتاد زنتان و بر تی در انقيتاد متردان
است .ب طور نس ی مشاغل فروشندگی و دما
داده است و سهم زنان در شغل کارمند

نس ت بااليی از زنان شاغل را در تود جتا

در هفت کشور روب فزونی است .همچنين زنان ستهم
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بااليی از مشاغل تمصصتی (وستي اً در ف ازيتتهتايی چتون تتدريس و پرستتار ) را بت

تود

ا تصاص دادهاند؛ اما نس ت کمی از آنان در مديريت سهيم هستند .اين ستهمهتا رونتدها را در
کشورها صن تیشدة امروز مواز مینمايد» (هورتن .)47 :1381
«در تحقيقی ک توسط زی و همکارانا بررو زنانی ک در شرکتها تکنوزوژيستیِ سط
باال مشغوخ ب کار هستند انجام شده گزارش شده ک 45درصدِ اين زنان احساس متیکننتد کت
مسئوزيتها شغلی و انوادگی شان باهم در ت ارض است .گرچ ممکتن استت ايتن زنتان در
انجام ف ازيتها کمت هتايی هتم از ديگتران دريافتت کننتد زتيکن در بترآوردن آنچت وفيفتۀ
انوادگیشان است احساس ت ارض میکنند و اين ت ارض از دو من ع سرچشم میگيرد :اوخ
ودِ زنان و دوم استانداردهايی ک زنان فکر میکنند ديگران بترا آنهتا دارنتد»

استانداردها

(ب نقل از :مافی .)12 :1384
همچنين در نظرسنجی انجام شتده از پانصتد متدير ارشتد اجرايتی برگزيتده توستط مجلتۀ
فورچون م لوم شد ک 79درصد آنان وجود «موانع شناسايیپذير» را در مسير صت ود زنتان بت
سطوح عازی پذيرفت اند .در اين مورد س عامل بزرگ شامل تفکرقاز ی پياداور و بیميلی در
پذيرش مسئوزيت مانع ترقی زنان هستند . ...وزار

کار امريکا م تقد است ک موانع نگرشتی و

سازمانی حاکی از آن هستند ک پيشرفت زنان تحت ت ثير چيز فراتر از شايستگی و گزين هتا
شغلی است (آدينگر  26 :1384و .)30

چارچوب نظري
در اينجا ب طور ا تصار ب س ديدگاه مشمص ک ب عنوان تئور ها اصتلی و مهتم در حتوزة
بازار کار زنان قلمداد میگردنتد اشتاره متیشتود کت ع تار انتد از :نظريت هتا نئوکالستي
نظري ها تفکي

بازار کار  1نظري ها جنستيتی( 2بنتد  :3نظريت هتا مطترحشتده بت عنتوان

نظري ها پاي و مهم در حوزة بازار کار زنان قلمداد میگردد ک تکرار اين نظري ها (نظري هتا
نئوکالسي

نئووبر و کسانی چون پارسونز) نشاندهندة ريش داشتن مستئلۀ اشتتغاخ زنتان در

گذشت و آوردن نظري ها سقف و ديوارها شيش ا

نظري ها کسانی چون هارتمن گيتدنز

و بر ی از نظري ها جنسيتی نشاندهندة ادام داشتن ايتن رونتد و حادشتدن مستئل در زمتان
. Segmentation of labor market theories
. Gender (Feminist) theories

1
2
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حاضر است .زذا در اين نوشتار س ی شده است با ترکيب نظريا

ممتلتف (چت در گذشتت و

چ در حاخ) چارچوب نظر مدونی ارائ گردد).
«نظري ها نئوکالسي » برا تشري تفاو ها جنسيتی و اينک چرا درآمد حاصل از کتار
زنان کمتر از مردان است ب متغيرهايی نظير مسئوزيتها

انوادگی نيرو جسمانی آمتوزش

عمومی آموزش فنی ساعتها کار غي ت از کار و جاب جايی در کتار و چگتونگی تت ثير ايتن
متغيرها در بهره ور نيرو کار و عرضۀ آن می پردازنتد .يت
جديد انواده اين است ک

فترض نئوکالستي

اقتصتاددانان

انواده منابع (وقت و پوخ) تود را بت روش عقاليتی بتين افتراد

انواده تقسيم میکند و اين امر س ب میشود ک زنان سرماي هتا متاد و انستانی کمتتر در
سنين پايين دريافت کنند و هنگامیک سن آنها بيشتر میشود برا نگهدار کودکتان در انت
بمانند .براساس اين نظريت زنتان از سترمايۀ انستانی کمتتر نست تبت متردان بر وردارنتد و
تمصيص بهينۀ منابع ايجاب میکند ک زنان ب کار در منزخ و مردان ب کار در بازار بپردازند.
بنابراين يکی از داليل پايينبودن نرخ مشارکت زنان در بازار کار پايينبودن سرمايۀ انستانی
و بهرهور آنان در ف ازيت ها اقتصاد است .همچنين استدالخ میشود ک بر ی از زنان برا
ازدواج حاملگی و پرورش کودک شغل ود را تترک متیکننتد؛ درنتيجت کارفرمايتان تمايتل
چندانی ب سرماي گذار در امر افزايا مهار

آنها ندارند .حتی ممکن استت کت کارفرمايتان

ب همين دزيل از استمدام زنان برا بر ی از شغلها پرهيز کنند؛ زيرا درصور

سرماي گتذار

برا نيرو کارِ زنان ممکن است آنان پس از مدتی شغل ود را ترک کنند و کارفرما نتوانتد از
سرماي گذار ها ب عملآمده بهرهبردار کند و درنهايت بنگاه اقتصاد متضرر شود .بت همتين
دزيل زنان اغلب در شغل ها ساده ک نياز بت آمتوزش ندارنتد مشتغوخ ف ازيتت متیشتوند و
شغلها تمصصی را ک نيازمند آموزشها حرف ا هستند غاز اً مردان اشغاخ میکنند .نتيجتۀ
چنين فرايند

تجربۀ کمتر زنان نس تب مردان و فرسايا شديد مهار ها آنهاست (امينتی

.)134 :1383
«نظري ها تفکي

بازار کار» ب کيفيت نيرو کار در بدو ورود ب سازمان و کستب سترمايۀ

انسانی در شکل آموزشِ ضمن کار و تجربۀ شغلی میپردازنتد .ستپس بحتث دربتارة چگتونگی
رفتار با کارکنان برم نا پايدار شغلی آنها مطرح میشتود .درواقتع غي تت و جابت جتايی در
شغل ها فاقد پيشرفت و سط پايين ک عمدتاً زنان در آنها متراکم متیشتوند زيتادتر استت.
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بنابراين تفاو ها جنسيتی تنها ناشی از ويژگی ها ذاتی نيست؛ بلک بمشتی از آن ناشتی از
نوع شغلهايی است ک ب زنان واگذار میشود .يکی از م روفترين نظريت هتا تفکيت

بتازار

کار نظريۀ بازار کار دوگان است ک بين دو نوع شغل تمايز قائل میشود :شغلها بمتا اوخ
ک اززحاظ پردا ت مزد ت مين بيشتتر و فرصتت هتا پيشترفت وضتع نست تاً توبی دارنتد و
شغل ها بما دوم با مزد کم ت مين کمتر و محدوديت امکان پيشترفت .در شتغلهتا بمتا
اوخ مهار

کارگران مورد نظر است و درنتيجۀ نياز کارفرما ب ث ا

مزد بيشتر ب نيرو کتار

پردا ت میشود و امکان پيشرفت بيشتر سدر آنها وجود دارد .در ايتن نتوع شتغلهتا ث تا
کارگر در کار برا کارفرما اهميت دارد و با توج ب جاب جايی بيشتر ک در نيرو کتار زنتان
مشاهده میشود احتماخ جذب آنها ب اين شغلها کاها و ب شتغلهتا بمتا دوم افتزايا
میيابد؛ ازاينرو حتی اگر کيفيت نيرو کار زن و مرد پيا از ورود ب شغل برابر باشد احتماخ
ب کارگماردن مردان (با فرضِ داشتن ث ا

شتغلی بيشتتر) در شتغلهتا بمتا اوخ کت امکتان

پيشرفت ب د در آنها اززحاظ مزد آموزش حرف ا و ترفيع بيشتر است بيا از زنان است.
) (Dickens, 1987: 274در اينجا میتتوان بت مفهتومی کت ازستو صتاحبنظتران عرصتۀ
مديريت درزمينۀ موانع ارتقا شغلی زنان در سازمان ها مطترح شتده استت اشتاره کترد و آن
است ارة «سقف و ديوارها شيش ا » است .مرور نوشتت هتا تحقيقتی دربتارة استت ارة ستقف
شيش ا نشان میدهد ک اين مفهوم دالزت بر وجود مانع غيرقابتل نفتوذ دارد کت از ارتقتا
زنان در سازمانها بيا از آن حد ک ت يين شده جلوگير ب عمل میآورد .بت يقتين ممکتن
است برا مردان نيز موانع ارتقا چنانک آنها را از حرکت ب سو سلسل مراتتب و رستيدن بت
سطوح باال هرم سازمانی بازدارد وجود داشت باشد؛ امتا ايتن مفهتوم تنهتا بترا زنتان متورد
استفاده قرار میگيرد و حاکی از تشديد و سمتی اين موانع برا آنهاست .کارفرمايان و متديران
ردهباال ممکن است ب زنان اجازة اشتغاخ در سطوح پايين مديريت را در سا تار سازمانی بدهند؛
اما نمی واهند زنان در موق يتهايی قرار بگيرند ک ب آنها قدر

واق ی تصتميمگيتر اعطتا

شود .درنتيج زنان ب طور وسي ی از ص ود ب سطوح باالتر مديريت منع میشوند.
است ارة سقف شيش ا اساساً برا توصيف اين موانتع مصتنوعی و نتامرئی ابتداع شتد کت
ب وسيلۀ داور ها ت يضآميزِ نگرشی و سازمانی ايجاد متیشتوند .نتامرئیبتودن ايتن ستقف
ب دزيل باورها فرهنگی کهنی است ک زنان را باوجود شايستتگیهايشتان از ارتقتا بت ستطوح
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عازی سازمانها بازداشت و آنها را در سط زيرين اين سقفِ غيرقابل رؤيتت متوقتف متیکنتد.
سقف شيش ا زمانی کاربرد دارد ک زنان ب اعت ار جنسيت ويا از ص ود بت مراتتب عتازی
سازمانی باز نگ داشت میشوند .در بر ی از کشورها و ستازمانهتا ايتن ستقف ممکتن استت
ب باالترين سطوح مديريت باشد؛ درحازیک در کشورها يتا ستازمانهتا ديگتر تاحتد

نزدي

مديريت اجرايی و ميانی و حتی پايينتر از آن نيز قرار بگيرد .در اين م نی سقف شيش ا بنابت
استراتژ سازمانی بررو ديوارها شيش ا بنا میشتود .ايتن ديوارهتا نيتز براستاس تفکيت
جنسی مشاغل ايجاد میشوند؛ ب طور ک مديران زن در بمتاهتا م يّنتی تمرکتز متیيابنتد.
جنستی

ب اينترتيب موانع عمود (ديوارها شيش ا ) را در مديريت زنان کت براثتر تفکيت

مشاغل شکل میگيرند بايستی اساس ايجاد مانع افقی (سقف شيش ا ) دانست ک ارتقا زنتان
را ب سط باال مديريت و تصميمگير سازمانی مسدود میکند (.)Guy, 1994: 77-90
نظريۀ بازار کار دوگان ب ت يين چگونگی توزيع شغلها بين زنان و مردان کم

متیکنتد؛

وزی چگونگی جداساز برم نا جنسيت را در درون بماها اوخ و دوم روشتن نمتیستازد.
ب نظر میرسد وجود دو بازار کار نس تاً جداگان برا مردان و زنان عامل ت يينکننتدة مهمتی در
پردا ت مزد کمتر ب زنان است .ازآنجاک انتماب ها شغلی زنتان محتدود و ت تداد متقاضتيان
شغلها زنان زياد است میتوان اين شغلها را پرتراکم واند .سط مزد در شغلها پرتراکم
و غاز اً زنان پايينتر است؛ زيرا زنان بايد برا ب دستآوردن اين شغلهتا کت بت طتور تصتن ی
محدود شده اند با يکديگر رقابت کنند .همچنين زنان در کسب ت داد زياد از شغلها با مردان
رقابت نمیکنند و اين ود در باالنگ داشت شدن مزدها اينگون شغلها

مؤثر استت (Lipmen-

).Blumen, 1984
نظري ها تفکي

بازار کار شنا تی از نابرابر ها جنسيتی ب دست میدهنتد؛ وزتی کتامالً

روشن نمیکنند ک چرا جنسيت در چنين اب اد مهم و پايدار

عامل تقسيمبند بازار کار شتده

است .صاحبنظرانِ اين نظري ها م تقدند ک علت اصلی بت احتمتاخ زيتاد در بيترون از قلمترو
اقتصاد قرار دارد و ازاينرو ت جب نمیکنند ک متغيرها اقتصاد نمیتوانند آنرا ت يتين کننتد.
آنان عامل اصلی ت يض مستقيم و غيرمستقيم را در بر ورد مت ص ان با رسوم اجتمتاعی کت در
فرايند اجتماعیشدن و آموزشوپرورش رو میدهد
).877

میداننتد (Booth & Amato,1994: 865-
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سومين نظريۀ مطرحشده در اين زمين «نظري ها جنسيتی» بتازار کتار استت .نکتتۀ اصتلی
تئور ها جنسيتی اين است ک موق يت تتاب ی زنتان در بتازار کتار و در انت و تانواده بتا
يکديگر مرت ط و جزئی از ي

سيستم کلی اجتماعی است ک در آن زنان تتابع متردان هستتند.

موضوع مهم در نظري ها جنسيتی توضي چگونگی ا تصاص کار انگی (ب ويتژه مراق تت از
کودک) ب زنان است .آنتونی گيدنز در اثر م روف تود جام ت شناستی بمتا مفصتلی را بت
پديدة اشتغاخ زنان در جوامع صن تی و آمارها و تحليلها جام شنا تی ا تصاص داده استت.
و در ابتدا از آمار روب افزايا زنان شاغل در کشورها صن تی ياد میکند و سپس میافزايتد:
«يکی از عوامل عمدها ک بر زندگی شغلی زنان ت ثير میکند اين ادراک مردان است کت بترا
کارمندان زن کار در مرت ۀ دوم ب د از بچ دارشدن قراردارد» (گيدنز .)209 :1381
گيدنز در ادام پيامد اينگون برداشتها را «فشار مضاعفی» میداند ک در جوامع غربتی بتر
زنان تحميل میشود .در ادام با ذکر نتايج تحقيقا

صور گرفت و تحليل و ريش يتابی پديتدة

«فشار مضاعف» ک تفاو ها زيستی و عتاطفی انکارناپتذير در تقستيم کتار زنتان و متردان و
وابستگی شديد زنان ب فرزندان و رتقوفتق امور را علت آن میداند مینويسد« :حتی زنانی کت
دارا مشاغلی با حقوق وب و منززت باال هستند هنوز تااندازة زياد
ب عنوان زن ان دار و مادر درنظر گرفت میشوند» .در ايتن تحقيقتا

در ان هايشان اصتوالً
«زنتان م تدود کت در

سِمت ها ارشد مديريت بودند هم بدون فرزند بودند و چندين نفر از آنها ک قصتد داشتتند
در آينده بچ دار شوند گفتند ک قصد دارند مشاغلشان را ترک کنند و شايد ب داً بترا مشتاغل
ديگر دوباره آموزش ب ينند» و در پايان اينطور نتيج میگيرد« :مادامیک اکثريتت متردم ايتن
امر را مسلّم فرض میکنند ک وفايف پدر و مادر نمیتواند ب طور برابر تقسيم شتود مستائلی
ک رودررو کارمندان زن است همچنان باقی واهد ماند .همانگون ک يکی از متديران گفتت
است اين ي

«واق يت زندگی» است ک زنان درمقايس با مردان ازنظتر فرصتتهتا پيشترفت

شغلی در وض يت شديداً نامساعد ب سر میبرند» (گيدنز .)209 -10 :1381
برا درک داليل ن ود شغلها «مناسب» برا زنان و اشتغاخ آنان در شتغلهتا پسستتتتر
بايد عالوهبر مسائل دا لی بازار کار ب زمين ها عرضۀ نيرو کتار زنتان نيتز توجت شتود .در
کشورها م تنیبر بازار و در ساير جوام ی ک متکیب بازار نيستند حتتی هنگتامیکت زنتان در
ارج از ان کار میکنند کار انگی (ب ويژه مراق ت از کودک) بت آنهتا ا تصتاص دارد .در
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کار انگی و مراق ت از کودک عمدتاً در قلمرو مستئوزيت زنتان قترار

کشورها درحاخ توس

دارد؛ اما ممکن است در چارچوب انوادة گسترده زنان در اين زمين با يکديگر همکار کنند.
با تغيير شکل انواده و ت ديل آن ب

انوادة هستت ا (بت ويتژه در منتاطق شتهر ) مستئوزيت

نگهدار از کودک و انجام امور ان هرچ بيشتر برعهدة ي

زن اص ي نی مادر قرار گرفت

است .بنابراين ناتوانی زنان در بازار کار ب اين دزيل است ک مسئوزيتها
نيافت بلک در جوامع شهر ِ بسيار از کشتورها درحتاخ توست
عالوهبراين

دما

انگی ن تنها کاها

افتزايا نيتز يافتت استت.

انگی نس تاً گران است و ت داد سازمانها نگهدار کودکان کافی نيست

(کار .)23-4 :1384
پارسونز ازجمل نظري پردازانی است ک شديداً ب مسئلۀ تفکي
الزمۀ ي

نقاهتا و تقستيم کتار کت

جام ۀ صن تی است ت کيد می ورزد .و م تقد است تمصص و تفکي

حفظ نظام انوادگی کم

نقاهتا بت

میکند و م نتا اجتمتاعیکتردن کتودک استت .تمصتص تفکيت

نقا ها پدر و مادر را ايجاب میکند .مرد رئيس انواده و نقا نانآور را ب عهده دارد و زن
نقا کدبانو

انواده را ايفا میکند .از ديتدگاه و

می شود و نقا و وفايف هري

زن وقتتی شتاغل استت رقيتب شتوهرش

مشمص نگرديده و نظام تانواده بت هتم متیريتزد (ستفير

.)85 :1377
از ديدگاه کارکردگرايانی چون پارسونز کارکرد انوادة هست ا

برا جام پذير کودکان

و تکامتل بتزرگستاالن در جام تۀ صتن تی متیباشتد .آنچت کت در کتار پارستونز و ب تدها در
رويکردها مارکسيستها ب وضوح ديده میشود بیتوجهی ب موق يت زنان استت؛ بتدينم نتا
ک زنان در انواده ب عنوان ي

«عنصر ط ي ی» شنا ت میشدند .چنانک اين انتقاد ب پارستونز

وارد است ک گويی در نگاه او زندگی انوادگی همان زندگی مرد مجرد است ک ي
برا کارها

زن را

ود ب دمت گرفت و فرزندانی را هم ب وجود میآورد.

ب ضی از نظري پردازان برا تشري فرايندهايی ک در شرايط اص بت تستلط متردان بتر
بازار کار میانجامند ب «نظري ها تاريمی» متوسل میشوند .موضتوع بحتث ستوکوزوف 1ايتن
است ک در اياال متحده اين نظري ک زنان مادر و کدبانو و ان دار تماموقت باشند پديدها
جديد و ي

م يار قرن بيستمی است .توجي اين نظري اين استت کت پترورش کتودک وفيفتۀ
. Sokoloff

1
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«ط ي ی» زن است و کودک ب توج دائمی و کامل ي

فرد بزرگساخ نيازمند است .هارتمن 1اثر

انقالب صن تی بر وضع شغلی زنها را در انگلستان بررسی و چنين بحث میکند ک سنديکاها
کارگر مردان در محدودکردن فرصتها اشتغاخ برا زنان مؤثر بودهاند؛ زيترا بتا توجت بت
اينک ب زنها مزد کمتر پردا ت میشد وجود آنها تهديد برا مشاغل متردان بت حستاب
تانگی

میآمد .مزدها پايين زنها را وابست ب مردها نگاه میداشت و انجام کارها کوچت

توسط زنها برا مردان را موج میسا ت ک اين امر ب نوبۀ تود وضت يت زنهتا را در بتازار
کار تض يف میکرد و مشاغل باث ا تر و بهتر را برا مردان باقی متیگذاشتت (ستفير

:1377

)25
در نظري ها نئووبر
امتيازا

بازار کار ت يتينکننتدة جايگتاه ط قتاتی استت و ط قتۀ اجتمتاعی از

ود نس تب گروهها ديگر محافظت میکند .اصيت هتر گروهتی آن استت کت بتا

سدکردن راهها پيشرو ب رو گروهها پايينتر نگذارد بت امتيتازا

آن دستت يابنتد و در

مقابل گروهها زيردست میکوشند از اين سد ع ور کنند و ب امکانا

گروهها بتاالتر چنتگ

بيندازند .ب نظر پارکين میتوان گفت ک مردان با بهرهگير از راه رد انسداد اجتماعی راه زنتان
را ب سو مشاغلی ک باالترين منززت را دارند سد میکنند (.)Abbott, 1994: 40
تئور ها جنسيتی همچنين ت کيد میکند ک گرايا «مشاغل زنانت » بترا ايتن استت کت
ان کاسی از نقا انگی زنان باشد (نظير آموزگتار

پرستتار

نظافتت پتذيرايی) و درستت

همان طورک در بيشتر جوامع کار انگیِ زنها کمارزشتر شده است اين مشاغل و مهتار هتا
نيز کمارزش میباشند .درواقع ممکن است مهار

مورد نياز بترا ب ضتی از مشتاغل زنتان از

مشاغل مردان ک مزد بيشتر برا آن پردا ت میشود کمتر ن اشد؛ امتا ايتن مشتاغل بت دزيتل
اينک زنها بيشتر در آن مهار

کسب کردهاند دستِکم گرفت میشود (کار .)27 :1384

نقا عمدة نظري ها جنسيتی بازار کار روشنکردن اين موضوع است ک موق يت زنتان را
در بازار کار میتوان جزئی از کل نظام اجتماعی درنظتر گرفتت کت در آن زنتان تتابع هستتند.
تجزي وتحليل ايندست از نظري پردازان عمدتاً بحتثانگيتز و فاقتد دقتت رياضتی نظريت هتا
نئوکالسيکی و نظري ها تفکي

بازار کار است؛ وزی ازاينرو ک جام

مورد ريش ها اجتماعی و عميقتر تفکي

را مج تور بت تفکتر در

بازار کار برحسب جنسيت میکند باارزش است.
. Hartmann

1
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ترکي ی از قسمتها مترت ط در نظريت هتا

چارچوب نظر پژوها حاضر نيز ب صور

مطرحشده است .ب اينترتيب از نظري ها بازار کار دوگان نظري ها جنسيتی و نيتز ستقف و
ديوارها شيش ا

ب عنوان مهمترين نظري ها مطرحشده در اين حتوزه استتفاده شتده استت.

برط ق نظريۀ بازار کار دوگان موق يت شغلی بين زنان و مردان شاغل حتی در شترايط يکستان
ب طور برابر نيست .از نظريۀ جنسيتی بازار کار نيز میتوان استن اس کرد ک وجود مردستاالر در
سازمان موجب تض يف موق يت مطلوب شغلی زنان میشود و اين يکتی ديگتر از محورهتا
اصلی پژوها ما میباشد.
همچنين رجحان گزينا مديران مرد بر مديران زن از ديگر موارد مطرحشده در نظري هتا
جنسيتی و همينطور سقف و ديوارها شيش ا است .برط تق ايتن نظريت تفکيت
مشاغل میتواند ب صور

پيچيدها و در سطوح ممتلف بازار کار فاهر شود کت هتم بت شتکل

افقی و هم عمود است .تفکي
تفکي

عمود

تفاو

جنستيتی

افقی تفاو

ميان شغلها زنان و مردان را در يت

ستط و

ميان موق يتها ارتقا و اجر و پاداشها شغلیِ بتين زنتان و متردان را

نشان میدهد .بدين نحو گروه شغلی مديريت و سرپرستی ب مردان و مشاغل دفتتر
ت لق میگيرند .بااينک مديريت زنان در سازمانها و مراکز ممتلف دستاوردها

بت زنتان

وبی ب همتراه

داشت وزی گرايا عمومی مديران در سازمان ها ب گزينا مديران مرد م طوف بوده استت .در
اين ميان آنچ بيا از شايستتگی و توانمنتد متورد نگترش قترار متیگيترد جنستيت استت.
جنسيت از راه جام پذير ِ متفاو

بر رفتارها مديران ت ثير میگذارد .ب اينترتيتب انتمتاب

مديران برحسب جنسيت ت ثير جام پذير متفاو
مسئوزيت ها

بتر جايگتاه ف لتی زنتان دانشتگاهی تت ثير

انوادگی بر پذيرش پست مديريتی فرهنتگ ستازمانی و عوامتل درونستازمانی

ب عنوان متغيرها مستقل مورد مطاز

قرار گرفت اند.
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نمودار  .2سقف شیشهاي در سازمانها
حرکت مردان
حرکت زنان

مديريت عالي

کارکنان عملیاتي

روششناسي
درزمينۀ موضوع پژوها ي نی اشتغاخ زنان در عرصۀ مديريت تاکنون پاياننام هتا و تحقيقتا
بسيار انجام شده است ک همگی در قازب روش کمّتی و توزيتع پرستانامت در بتين جام تۀ
آمار ِ مورد نظر انجام يافت است .در بر ی از موارد در کنار پرسانام از ت داد مصاح نيز
جهت ت ييد داده ها استفاده شده است .ازآنجاک موضوع پژوها حاضر در حوزة زنتان موضتوع
جديد است ک می تواند در آينده ب ي

مسئلۀ اساسی و اصلی ت ديل گتردد و ازطترفديگتر

ی پژوها حاضتر محتدود بتود؛ زتذا درصتدد برآمتديم کت ازطريتق يکتی از
جام ۀ مورد بررس ِ
روشها کيفی ي نی «مصتاح ۀ عميتق» بتا ت تداد از زنتان متدير دانشتگاهی بت بررستی و
ريش يابی علل و عوامل مؤثر بر جايگاه شغلی زنان دانشگاهی در عرصۀ مديريت بپردازيم.
بديهی است ک ب س ب ويژگی اص ايتن روش و محتدوديت استتفاده از آن درمقايست بتا
روشها ديگرِ گردآور اطالعا

همچون پرسانام و ...امکان ت ميم دادهها ب کتل جام تۀ
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کمتر محتمل است و اين مسئل میتواند يکی از وجوه تمايز تحقيقا

آمار

ساير تحقيقا

انستانشناستی بتا

در حوزة علوم اجتماعی و انسانی باشد .در اين پژوها س ی شده است ک ت ثير

بر ی از عوامل مؤثر در عدم حضور زنان در پستها عازی مديريت دانشگاهی متورد بررستی
قرار گيرد .با توج ب اين امر سؤاال

کلی پژوها را مطرح میکنيم:

 .1آيا جام پذير جنسيتی در احراز پست مديريت دانشگاهی ت ثير دارد؟
 .2فرهنگ سازمانی چ نقشی در تصد پستها مديريتی توسط زنان دارد؟
 .3آيا مسئوزيت هتا

تانوادگی در پتذيرش مناصتب متديريتی در دانشتگاه ازستو زنتان

ت ثيرگذار است؟
 .4ب طور کلی چ عوامل فرهنگی  -اجتماعی در واگذار مشاغل مديريتی ب زنان اثرگتذار
است؟
اگر قائل ب تقسيمبند پرساها مصاح ب باز نيم باز و بست باشيم میتوان گفتت کت
سؤاال

پژوها حاضر از نوع نيم باز ب شمار میرود .ب اين م نا ک سؤاالتی از ق ل تهي شتده

است؛ وزی درحين گفتوگو اين امکان برا طرفين وجود دارد ک درصور
ديگر را نيز مطرح کنند .الزم ب ذکر است ک سؤاال

مصاح نيز حوخ سؤاال

ضرور

م احث

کلتی پتژوها

شکل گرفت و حتیاالمکان س ی گرديد ک از م احث اصلی ارج نشده تا جمعبنتد و تحليتل
دادهها آسانتر گردد (بند  :4بتا تحليتل و جمتعبنتد دادههتا يافتت هتا متورد توافتق تمتامی
مصاح شوندگان را ب پنج مؤزفۀ اصلی ک هرکدام شامل ت تداد زيرمؤزفت متیشتوند تقستيم
کردهايم ک از بين زيرمؤزف ها مطازب جديد و جاز ی ب دست آمده است).

جامعۀ آماري
جام ۀ آمار پژوها حاضر زنان عضو هيئتعلمی دانشگاه تهران ک دارا سمت متديريتی و
اجرايی هستند می باشد .برط ق آمار موجود در سايت دانشگاه تهران شمار اعضا هيئتعلمتی
اين دانشگاه در زمان پژوها  1500نفر است ک از اين ت داد حتدود  150نفتر تانم هستتند؛
ي نی درمجموع 10درصد از کل اعضا هيئتعلمی دانشگاه تهران را زنان تشکيل میدهنتد .در
رابط با آمار مربوسب ت داد زنان مدير دانشگاهی ازآنجاک اوالً پستها مديريتی بت ويتژه در
سطوح ميانی و پايين (مدير گروهها بماها و )...بسيار متغير است و ثانياً هتيچ مرکتز واحتد
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در دانشگاه پاسخگو آمار مربوط ب تفکي

جنسيت ن ود يا ب آسانی درا تيتار دانشتجو قترار

نمیدهند؛ زذا آمار موجود با مراج ۀ پیدرپی ب دانشکدهها و پرديسها دانشگاه تهران (واقتع
در شهر تهران) جمعآور گشت است (بند  :2هيچگون آمار منسجمی در رابط با مديريت زنتان
در سط دانشگاهها و در سط کالن وجود ندارد و هيچ مرکز واحد در دانشگاهها بت داليلتی
ک ق الً ذکر شده است آمار مربوط را درا تيار نمیگذارند).
نمودار زير نس ت ت داد اعضا هيئتتعلمتی زن و مترد را در دانشتگاههتا ايتران نشتان
میدهد.

تعداد اعضاي هیئتعلمي دانشگاههاي ايران ،به تفکیک جنسیت
از ميان اعضا هيئتعلمی زن در دانشگاه تهران براستاس آمتار بت دستتآمتده در جريتان
تحقيق در حدود  24نفر (از مجموع  150نفر) در سِمتها ممتلف اجرايی و مديريتی ازق يتل
م اونت پژوهشی م اونت دانشجويی  -فرهنگتی عمتدتاً متدير گتروه/بما و ب ضتاً رياستت
بماهايی چون مرکز مطاز ا
دانشکده (دانشکدة زبانها

عازی بينازمللی مرکز مطاز ا

زنان و نيز در ي

مورد رياست

ارج ) عهدهدار انجام مسئوزيت هستند .از مجموع  14دانشتکده و

 7پرديس دانشگاه تهران دانشکدة زبانها

ارج با ت داد  8پست متديريتی در دستت زنتان

باالترين فراوانی را در بين دانشکده ها اين دانشگاه ب

تود ا تصتاص داده استت .همچنتين

پرديس علوم با ت داد  3پست مديريتی باالترين فراوانی را از مجموع پرديسها دانشگاه تهران
داراست .در دانشکده هايی چون ادبيا

و علوم انسانی مديريت روانشناستی و علتوم تربيتتی
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تربيتبدنی و علوم ورزشی کارآفرينی جغرافيا و مطاز ا

جهان درحاخحاضر زنان هتيچگونت

سمت مديريتی و اجرايی را درا تيار ندارند .جدوخ زير جام ۀ آمتار متورد نظتر را در زمتان
اجرا پژوها نشان میدهد (بند :)7
دانشکده/پرديس
ارج

زبانها

تعداد
8

حقوق و علوم سياسی

3

علوم

3

علوم اجتماعی

2

هنرها زي ا

2

دامپزشکی

2

اقتصاد

1

محيط زيست

1

فنی

1

ازهيا

و علوم قرآنی

1

ادبيا

و علوم انسانی

-

مديريت

-

روانشناسی و علوم تربيتی

-

تربيتبدنی و علوم ورزشی

-

کارآفرينی

-

جغرافيا

-

مطاز ا

جهان

-

در پژوها حاضر با  15نفر از زنان مدير دانشگاهی موفق ب انجام مصاح شديم و بقي ب
داليل ممتلف از انجام مصاح سرباز زدند .هرچند ت داد کم زنان مدير دانشگاهی را متیتتوان
م لوخ ت داد کم آنها در اعضا هيئتعلمی دانشگاه دانست اما بايد اذعان کرد ک باوجوداينک
در سازيان ا ير ت داد زنان عضو هيئتعلمی دانشگاهها سير ص ود

هرچند با آهنگتی کننتد
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طی کرده است ت داد آنها در سطوح مديريتی دانشگاه بت صتوص در ستطوح ارشتد تغييتر
محسوسی نکرده است.
در اين بما ب عمده ترين مسائل و موان ی ک زنان مدير دانشگاهی طتی مصتاح مطترح
کردهاند میپردازيم .ب طور کلی يافت ها ب دستآمده در جريان تحقيق را ب پنج مقوزۀ اصتلی
ک مورد توافق تمامی مصاح شوندگان بوده است تقسيمبند کردهايم .اين مقوال
از :باورها و اعتقادا
و مسئوزيت ها

اجتماعی تفکي

جنسيتی مشاغل جام پذير متفاو

انوادگی .مؤزفت هت ا اصتلی

ب اينترتيب مؤزفۀ اصلی «باورها و اعتقادا

ع تار انتد

فرهنگ سازمانی

تود بت ت تداد زيرمؤزفت تقستيم شتدهانتد.

اجتماعی»

ود ب شتا زيرمؤزفتۀ عتدم تمايتل و

استق اخ زنان از پذيرش مناصب مديريتی ن ود فرصت يکسان جهت ارتقا شغلی ضت فهتا و
نواقص موجود در قانون اساسی فقدان تجربۀ مديريتی کافی نابرابر در فرصت آزمون و طتا
و نيز رجحان انتماب مردان در زمين ها ممتلتف تقستيم شتده استت .مؤزفتۀ اصتلی «تفکيت
جنسيتی مشاغل» ب زيرمؤزفۀ ن ود ازگو موفق و مناسب درزمينۀ مديريت زنان همچنين مؤزفتۀ
اصلی «جام پذير متفاو » ب س زيرمؤزفتۀ شتيوههتا تربيتتی نتابرابر عتدم ودبتاور و
اعتمادب نفس زنان و ت ثير نهادها ممتلف اجتماعی در روند جام پذير تقستيم شتده استت.
مؤزفۀ اصلی «فرهنگ سازمانی» نيز ب پنج زيرمؤزفۀ گروهگرايی مردان ارت اطا

شغلی متفتاو

گزينا مديران با توج ب ميزان آشنايی و شنا ت از افراد ت ثير عامل جنسيت در انتماب افتراد
ازسو مديران و عدم اعتقاد بت کتار زنتان تقستيم شتده استت .مؤزفتۀ اصتلی «مستئوزيتهتا
انوادگی» ب چهار زيرمؤزفۀ تناها و آسيبها روحی ت ارض نقاها تت ثير حمايتتهتا
اجتماعی و ناچيزشمردن مسئوزيتها

انگی تقسيم میگردد (بند  :5در مقازۀ اصالحشده س ی

گرديد از گفت ها تمامی افراد مصاح شده نقل قوخ شود).

 .1باورها و اعتقادات اجتماعي
منظور وجود نابرابر ها کليش ا جنسيتی در اعتقادا
اعتقاد جام

افراد جام ت استت .بت ع تار ديگتر

بر اين است ک مردان در نقاها زندگی تصميمگير ها ازگوبودن و ...غازب و

ت يين کننده هستند .وجود باورها و اعتقادا

اجتماعی درزمينۀ مديريت زنتان در ستط جام ت

می تواند در پذيرش يا عدم پذيرش پست مديريتی ازسو زنان ت ثيرگذار باشتد .همچنتين ايتن
مسئل در نوع مديريت و ميزان انرژ ا ک

انمها برا کار صرف میکننتد ت ثيرگتذار استت.
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يکی از شا صها مهمی ک ب عنوان م يار توس ۀ جنسيتی و نيز توانمندساز زنان مورد توج
قرار میگيرد ميزان مشارکت زنان در تصتميمگيتر هتا کتالن کشتور و نيتز حضتور آنتان در
پستها مديريتی است .ب رغم برنامت ريتز صتور گرفتت در ايتن حتوزه حضتور زنتان در
پست ها مديريتی هنوز چشمگير نيست و ب نظر میرسد ک زنان در مسير پيشرفت شغلی ود
در سطوح مديريتی با مستائل و مشتکال
کشورها درحاخ توس

زيتاد روبت رو هستتند .ايتن موضتوع نت تنهتا در

ک در کشورها توس يافت نيز درحد يت

مستئل بتاقیمانتده استت.

يکی از مصاح شوندگان افهار میدارد:
«تقري اً باورها و اعتقادا

اجتماعی درزمينۀ مديريت زنان ويژگی جهانشموخ دارد .درواقع

موانع در سط کالن وجود دارد ک در هم جا دنيا مشتاهده متیکنتيم؛ ي نتی ت تداد تانمهتا
نس تب آقايان در مناصب ا ذ تصميم بسيار کمتر است .حتی در ودِ سازمان ملتل متحتد کت
ترويجکنندة حقوق بشر است تاکنون دبيرکل زن نداشت ايم و در مجمع عمومی ملل متحد بتيا
از چهار زن حضور نداشتت انتد .در ستط دا لتی هتم در کشتور متا متیبينتيم کت در عرصتۀ
متتديريتهتتا کتتالن نظيتتر رياستتتجمهتتور

وزار

م اونتتت وزار

نداشت اند .نگاهی ک در سا تارها کالن وجود دارد بر ستا تارها
سا تارها

ترد تت ثير متیگتذارد و

رد هم سا تارها کالن را شکل میدهنتد و عوامتل مت تدد فرهنگتی اجتمتاعی

سياسی و حتی فرد
جام

و ...زنتتان حضتتور

در اين زمين ت ثيرگذار است .ب هرحاخ دانشتگاه هتم تتابع ستا تار کلتی

است و نمیتوان آنرا از سا تار کلی جام

جدا کرد» (مصاح ۀ شمارة .)5

سازمانها از همۀ مديران چ زن و چ مرد انتظار دارند عملکردشان عازی باشد؛ اما عملکرد
زنان از اهميت اصی بر وردار است.

 .1.1عدم تمايل و استقبال زنان از پذيرش مناصب مديريتي
عدها از مديران تمايل و استق اخ زنان برا پتذيرش مناصتب متديريتی را ريشت در باورهتا
موجود در جام

میدانند و م تقدند:

«در حوزة دانشگاه

انمها از رو احساس وفيف پست مديريتی يا اجرايی را متیپذيرنتد؛

ب گون ا ک در موارد حتی پست ب

انم تحميل میشود .وزی اين امر در مورد آقايان صتدق

نمیکند و اکثر مردها ودشان برا تصد پست داوطلب میشوند و استق اخ میکنند .درواقتع
جاهطل ی شغلی در بين مردان بيشتر است و برا همين مديران مرد بيشتر هستند و اين ب تاطر
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فرهنگ حاکمبر جام ۀ ما و کليش ها فرهنگی است ک در جام ت درزمينتۀ متديريت تانمهتا
رايج است» (مصاح ۀ شمارة .)3
ب اينترتيب فرصتها مناسب فرد را در مسير انتصاب ب شغلها ردهباال و مديريت قرار
میدهد؛ اما ب س ب وجود موانع زنان از داشتن ايتن فرصتتهتا محتروم متیشتوند و درنتيجت
نمیتوانند شايستگی و توانايی ود را ثابت کنند .بر ی از زنان م تقد هستند ک کارها دشتوار
و پرزحمت را ب اج ار انجام میدادهاند تا مديران تصور نکنند ک ب کار عالق ندارند.

 .2.1نبود فرصت يکسان جهت ارتقاي شغلي
عدها از مصاح شوندگان بر اهميت اين موضوع ت کيد میکنند ک در مورد مردان ايتن تصتور
وجود دارد ک هميش و در هم جا فرصت پيشرفت دارند؛ وزی در مورد زنان اينطور نيست .در
مورد زنان بيشتر فرض بر اين است ک ميل ب تحرک و جنبوجوش ندارند .تصور میشود اگر
زنی پيدا شد ک عالق مند ب ف ازيت باشد البد پا پيا میگذارد و جلو میآيد .اين بينا نشتان
میدهد ک وفيفۀ دشوار ب چنگآوردن اين نوع فرصتها بار است بتر دوش زنتان .بتر الف
زنان همتايان مرد ب راحتی میتوانند ب شغلها مديريتی دست يابند؛ اما زنان ابتدا بايد اهميتت
اين وفايف را دريابند و سپس ديگران را متقاعد کنند ک انگيزه و توانايی انجام اين ق يل کارهتا
را دارند .زمانیک در حوزة کارها اجرايی و مديريتی پيشرفت کرده و ب مراتب باال رسيدهانتد
هرگز منتظر نماندهاند تا فرصت ارتقا شغلی ب سو آنها بيايد؛ بلک بتا غل ت بتر مشتکال

و

پيگير کارها مهم عمالً مسئوزيت کارها را ب عهده گرفت اند.
ازطرف ديگر باورها و اعتقادا

اجتماعی در ايجاد فرصتها آموزشی و شغلیِ برابر بترا

هر دو جنس ت ثيرگذار است .ازجمل يکی از مصاح شوندگان ن ود فرصت برابر جهت شنا ت
و ارائۀ ازگو مناسب از ي

«زن ايرانی کارآمد» را چ در سط دا ل و چ در سط بينازملل

اينگون ارزيابی میکند:
«ب دزيل ناکارآمد ها و عدم استفاده از فرفيتها موجود برا عرض و م رفی اين چهتره
موان ی در اين زمين ايجاد شد .کمکار بسيار وحشتناکی در اين مورد وجود داشت است .بترا
شما مثازی میزنم :وقتی آقا فيدخ کاسترو با يکتی از نماينتدگان زن مجلتس شتورا استالمی
ديدار داشت بات جب ابراز کرد ک مگر در جمهور اسالمی هم نمايندة زن وجود دارد؟ ايتن
نشان میدهد ک همۀ دستگاهها ت ليغاتی و روابط ارجی ما ک ازحمدزلّ ت دادشان هم بستيار
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زياد است و هزين ها عظيمی را هم جذب و مصرف میکنند چقدر کمکار داشت اند و چقدر
در م رفی زنان ايرانی ن زنان منسوب ب افراد اص ک هميش فرصتها عرضت بترا آنتان
فراهم بوده کوتاهی صور گرفت است.
اگرچ نگاه دنيا تحت ت ثير شرايط ت ليغاتی علي ايران ب زنتان ايرانتی غيرواقتعبينانت بتوده
است اما من ودم شاهد بودم وقتی ازطرف دانشگاه تهران طی ي

سفر مطاز اتی بت يکتی از

کشورها آستيا مرکتز رفتتم و در چنتد مرکتز دانشتگاه ستمنرانی داشتتم برايشتان اصتالً
باورکردنی ن ود ک ي

زن ايرانی بتواند ديد علمی داشت باشد بحثها علمی مطرح کند يا در

مورد مسائل علمی افهارنظر کند .هنوز هتم در نشستتهتايی کت داريتم در چهترة بستيار از
مالقا کنندگان اين شگفتی ديده میشود ک در جام ۀ ايرانی زنان فاضل و دانشمند ک حرفتی
برا گفتن دارند ب ت داد زياد وجود دارد .وزی کجا از اينها استفاده شده استت؟( »...مصتاح ۀ
شمارة .)15

 .3.1ضعفها و نواقص موجود در قانون اساسي
عدها ديگر از مصاح شوندگان با اشاره ب ض فها و کاستیها موجتود در قتانون اساستی
آنرا ناشی از باورها و اعتقادا

اجتماعی میدانستند ک در آن رسوخ کرده است.

«وقتیک اين اعتقاد وجود داشت باشد کت «مترد عهتدهدار تت مين م تاش تانواده استت» و
قانون نيز درآمده باشد اين باعث میشود ک بر انگيزه و تمايل زنان جهتت اشتتغاخ و

ب صور

ب د از آن کسب مدارج عازی مديريتی ت ثير بگذارد .هنگامیک ي
جام

را برعهده ندارد و از او انتظار نيست ک بمواهتد م تاش يت

همين باعث میشود ک ي
ي

انم «متديريت اقتصتاد »
تانواده را تت مين کنتد

د تر پس از تحصيل و ازدواج کمتر انگيزة کار داشتت باشتد .وزتی

پسر همواره دغدغۀ اينرا دارد ک کار را برعهده بگيرد ک از عهتدة تت مين ممتارج يت
انواده برآيد» (مصاح ۀ شمارة .)14

 .۴.1فقدان تجربۀ مديريتي کافي
فقدان تجربۀ کافی درزمينۀ مديريت از موارد ديگر بتود کت مصتاح شتوندگان بت آن اشتاره
داشتند:
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«ب نظر من ي

مانع مهم ب نگاه اجتماعیا ک نس تب ط قۀ زنان وجود دارد برمیگتردد.

چون اکثر انمها تاب حاخ سِمت مديريتی نداشت اند و چندسازی است ک دارند تجرب متیکننتد
ب اندازة آقايان تجربۀ کافی ندارند و در مرحلتۀ «تجربت انتدوز » هستتند .درنتيجتۀ ايتن تجربتۀ
طوالنیا ک مردها دارند در کنار اعتمادب نفس باال ک ب اطر تربيت اجتماعیشان است بدون
واهم وارد ميدان میشوند و از اشت اهکردن نمیترسند و اگر هتم اشتت اه کننتد يلتی وقتتهتا
برايشان مهم نيست و فرصت ج ران ازطرف جام

درا تيارشان گذاشت میشود .وزتی تانمهتا

ازي طرف اعتمادب نفس پايينی دارند و ازطرفديگر هنگامیک مسئوزيت میگيرند مراقتبانتد
ک اشت اه نکنند» (مصاح ۀ شمارة .)9

 .5.1نابرابري در فرصت آزمون و خطا
اين ديدگاه در بين عدها از انمها مدير دانشگاهی وجتود دارد کت فرصتت آزمتون و طتا
برا مردها موجود است؛ وزی در مقابل از زنها انتظار میرود ک از همان ابتدا همتۀ کارهتا را
ب درستی و بدون کوچ ترين اشت اهی (با توج ب فقدان تجربتۀ کتافی) انجتام دهنتد .بنتابراين
نابرابر در دادوستدها اجتماعی با نابرابر بين حقوق زن و مرد در ارت اس بوده و اين مستئل
برگرفت شده از اعتقادا

و باورها موجود در جام

میباشد .منظور از دادوستدها اجتمتاعی

روابط موجود و حاکم مابين افراد در بر وردها اجتمتاعی  -فرهنگتی استت .همچنتين ايتن
مسئل با نابرابر در فرصتها آموزشی و شغلی در ارت اس استت؛ زيترا عتدم وجتود فرصتت
يکسان من کسکنندة نابرابر در دادوستدها اجتماعی است ب اضافۀ اينک نابرابر در حقوق
برابر

ودب ود نابرابر در فرصتها آموزشی و شغلی را ب دن اخ دارد.

 .۶.1رجحان انتخاب مردان در زمینههاي مختلف
در همين ارت اس يکی از مصاح شوندگان بيان میکرد:
«در اوايل انقالب وقتی برا دکترا بورس پيا آمد دو نفر (من و ي

آقا ديگر) داوطلب

بوديم .باوجود ک ب زحاظ داشتن شرايط الزم (سابقۀ کار اعت ار مدرک و )...باالتر و برتتر از او
بودم وزی او را برا بورس انتماب کردند .با اين توجي ک شما ازدواج کردهايد و بچت داريتد
علی رغم اينک آن آقا نيز ازدواج کرده بودند و بچ نيز داشتند .اين اتفاق دو بار برا متن پتيا
آمد» (مصاح ۀ شمارة .)11
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يا در مصاح ا ديگر

انم مصاح شونده با ب يادآوردن شرايط ناعادالن در بتدو استتمدام

ک برايا پيا آمده است میگويد:
«هنگامی ک زيسانس گرفتم انقالب فرهنگی شد و من عالقت داشتتم کت کتار کتنم .پتس از
جست وجو ي

کار مديريتی برايم پيا آمد ک در امتحان کت ی آن نمرة وبی گرفتم .آنزمتان

من باردار بودم و برا مصاح ک میرفتم ز اس گشاد برتن کردم تا يلتی مشتمص ن اشتد.
مصاح را نيز ب وبی پشت سر گذاشتم؛ وزی آنها مرا استمدام نکردند و آقايی را پذيرفتند ک
ق ل از من آمده بود .با اين استدالخ ک شما باردار هستيد و اگر اينجا بياييد تتا ننت متاه مر صتی
میگيريد و ب د هم مسائل ديگرِ مربوسب بچ دار ک شما را از کار میاندازد» (مصاح ۀ شمارة
.)1
درزمينۀ مديريت عازی دانشگاهی نيز اکثر مصاح شوندگان بتر ايتن باورنتد کت چنانچت بتا
مردان شرايط يکسانی هم داشت باشند مردان همچنان در اوزويت انتصاب قرار دارنتد .درنتيجت
درحازی ک اکثريت زنان در انجام امور اجرايی توانايی دارند (ط ق گفتۀ ودشان) و برا متردان
در اين زمين برتر وجود ندارد؛ اما بازهم انتماب مردان برا تصد پستها عازی مديريتی
در اوزويت است .از ت بسيار از مصاح شتوندگان از موق يتت شتغلی تويا راضتی بت نظتر
می رسند و ميزان پذيرش زنان در گتروه را در ستط

توب و عتازی ارزيتابی متیکننتد و ايتن

میرساند ک زنان در اکثريت موارد دارا آرا و نظرا

م ت ر و قابل اتکا هستند.

«من م تقدم ک

انم ها بايد ودشان را باور کنند و بتوانند آن توانايیها و است دادها

ود

را نشان دهند؛ چون وقتیک قابليتها و توانايیها مديريتی انمها شکوفا شود ديگر اين باور
ک ازسو بر ی افراد جام
تاحد زياد

در مورد مديريت زنان وجود دارد از بين میرود .هرچند کت االن

اين باورها و اعتقادا

کمرنگ شده است .ب نظر من زمين برا بتروز توانتايیهتا

هرچند ب اندازة آقايان مهيا نيست وزی برا

انمها هم کم نيستت .تجربتۀ تودم در جلستا

ممتلف نشان داده ک شما اگر حرفی برا گفتن در آن جلس داشتت باشتيد آن حترف شتنوندة
ودش را دارد؛ ب ويژه در حوزة دانشگاه اين موضوع مصداق بيشتتر دارد» (مصتاح ۀ شتمارة
.)4
ب اينترتيب هرچند ک اشتغاخ زنان در سِمتها اجرايی در بدنۀ عملياتی دانشتگاههتا (کت
در ردة مديريت پايين و ميانی قرار دارند) طی چند ساخ گذشتت رونتد صت ود داشتت استت
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(ب عنوان مثاخ از 15/34درصد در ساخ  1370ب 47/3درصد در ساخ  1380رسيده است (ب نقتل
از :زاهد

 ))134 :1386اما در رده ها عازی مديريتی تغيير محسوسی مشاهده نشده استت و

اين قلمرو هنوز تقري اً در انحصار کامل مردان قرار دارد.

 .2تفکیک جنسیتي مشاغل
تفکي

مشاغل برحسب جنسيت و پذيرفتن تفاو

در توانايیها زن و مرد ازجملت باورهتا

اجتماعی و طرز تفکر است ک بر ذهنيت ودِ زنان نيز ت ثير میگتذارد .تقستيم کتار برحستب
جنسيت ع ار

است از :تمصيص کارها و نقاها و مسئوزيتها و ف ازيتها گوناگون ب زنان

و مردان براساس ارزيابی ها اجتماعی و فرهنگی از زن و مرد ک از جام ا ب جام تۀ ديگتر
تفاو

میکند (زيس تورس و دخروزاريو .)117 :1375

 .1.2نبود الگوي موفق و مناسب درزمینۀ مديريت زنان
در جوام ی ک ازگو

اصی برا کارها مردان و زنان وجود داشت باشد ب طور کت ازنظتر

فرهنگی ب ضی از کارها «زنان » و ب ضی ديگر از کارها «مردان » ت ريف شوند متیتتوان گفتت
تقسيم کار برحسب جنسيت وجود دارد .درواقع ا تصاص مشاغل اص ب هري
برم نا کليش ها و تصورا

از دو جنس

قاز ی فرصتها اشتغاخ زنان را ب ميزانی ب مراتب بيشتر از مردهتا

محدود میکند .ازطرفديگر ازگوها موجتود متديريت سرشتار از صوصتيا

و روشهتا

مردان است .اين ازگو زنان را بر سر دوراهی قرار میدهد :اگر روشها زنانۀ مديريت را ب کتار
بگيرند ممکن است ب آنها ب چشم مدير موفق نگاه نکنند و اگر روشها مردانت را بپذيرنتد
ممکن است از آنها انتقاد شود ک مگر زن نيستند.
«ويژگیهايی ک برا ي

مدير زن موفق درنظر گرفت میشود بيشتتر ويژگتیهتا مردانت

است تا زنان و م موالً ب طور مساو توسط زنان و مردان مق وزيت میيابد .من فکر میکتنم کت
زنان ب داليل مت دد چون ازدواج باردار

وضع حمل و ...دارا تغييترا

و جابت جتايیهتا

بسيار هستند .بنابراين در نهادها اجتماعی م موالً رفتارها زنان تغيير متیکنتد؛ امتا متردان
ير .ب همين دزيل بيشترِ پست ها مديريتی را نيز مردان اشتغاخ متیکننتد .درنتيجتۀ ايتن امتر
کليش هايی ک مديريت را با مردبودن تداعی میکنند بستيار استتوار و پابرجتا هستتند .هرچنتد
ب نظر من زنان کمتر از مردان جاهطلب و واهتان پيشترفت نيستتند امتا باورهتا غلطتی کت
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مديريت را ب مردانگی نس ت میدهند عمالً منجر ب کمشدن متديران زن متیشتود» (مصتاح ۀ
شمارة .)7
ب اينترتيب وجود کليش ها مرت ط با مشاغل ممتلف ازيت ستو و ن تود ازگتو موفتق و
مناسب از زنان توانمند ازسو ديگر در ت يين جايگاه ف لی زنان شاغل ب طور کلی ت ثير بستزايی
ود سوابق متديريتی و اجرايتی ممتلتف

داشت است .همانطورک يکی از مصاح شوندگان ک

ازجمل در مجلس شورا اسالمی را تجرب کرده است میگويد:
«ما باور داريم ک بنابر اصل جام شنا تی ارائۀ ازگوها موفق در تغييتر ذهنيتتهتا بستيار
اثرگذار است .من در همينجا اشاره کنم ب تجربۀ ودم وقتی ب عنوان مديرکل آموزش دانشگاه
تهران اين سمت را پذيرفتم .شايد ب دزيل حجم کار آموزش و مستائل و مشتکالتی کت وجتود
ماهِ اوخ کسی ن ود ک ب عنوان ت ري

داشت در ي

نکند .هم میگفتند چرا اين کار را ق وخ کرد

ب من تلفن بزند و افهار ت جتب و نگرانتی

کار بسيار مشکلی است .اما ازحمدزلّ پس از س

ساخ اين تجرب ا موفق در کار آموزش دانشگاه بود .انشاءازلّ چنانک میگوينتد اينکت چقتدر
اغراق بوده يا واق يت حداقل من تصور میکنم ذهنيت بسيار از افراد دستِکم در محيطهتا
مرت ط با اين موضع تغيير کرد .در ذهن آنها آمد ک ي
از ت در هر کشور با هر سطحی از توس
شد

زن هم میتواند» (مصاح ۀ شمارة .)15

تقسيم کتار برحستب جنستيت بتا درجتاتی از

و ض ف گسترده است و يکتی از مهتمتترين جن ت هتا تحميلتی در بتازار کتار جهتانی

ب حساب میآيد.

 .3جامعهپذيري متفاوت
ط ي تاً اعتقادا
در ي

جام

افراد در دادوستدها و ت امال
بر شيوهها تربيتی جام

اجتماعی آنها من کس میشود و ت امال

ت ثير میگذارد؛ ب گونت ا کت از اعتقتادا

افراد

اجتمتاعی

حمايت کند .بنابراين منظور از اين مقوز ب کتارگرفتن شتيوههتا تربيتتی نتابرابر بترا تربيتت
د تران و پسران جام

است.

«شيوهها تربيتی ت ثيرگذار است و اين جام پذير در تانواده هنگتامیکت فرزنتدان وارد
جام
پا

میشوند
ود

ودش را نشان میدهد؛ مثالً مادرم هميش مرا تشويق میکرد ک بايستتی رو

بايستی يا م ادا ک دستت را جلو شوهر

من باشد تا ب اشتغاخ بپردازم» (مصاح ۀ شمارة .)10

دراز کنی و اين باعث شتد کت مشتوق
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 .1.3شیوههاي تربیتي نابرابر
انوادهها چ آگاهان يا ناآگاهان برا د تر و پسر ود حقوق مساو قائل نيستند و آنهتا را
مانند يکديگر تربيت نمیکنند .بر اين اساس با هر فرد از زحظۀ توزد بت طتور متفتاوتی رفتتار
میشود .همچنين نوع باز ها اس ابباز ها و کتابهايی ک برا هري
با يکديگر متفاو

تدارک ديده میشتود

است .کودکانِ پسر را بيشتر ب تاطر رفتارهتا تهتاجمی تحليلتی و رقتابتی

تشويق مینمايند؛ درحازیک از کودکانِ د تر انتظار میرود ک انف تازی وابستت و دارا روابتط
نيکو باشند .نقاها اساسی جنسيت ک کودکان در ان میآموزند ب دها ب طور گونتاگون در
مدرس تقويت میشود.

 .2.3عدم خودباوري و اعتمادبهنفس زنان
ازسو ديگر تفاو هايی ک در شيوة تربيتکردن د تر و پسر در انواده وجود دارد میتوانتد
در ميزان « ودباور » و «اعتمادب نفس» زنان برا پذيرش سِمتها باالتر شغلی ت ثير بسزايی
داشت باشد .همانطورک يکی از مصاح شوندگان بيان میکرد:
«عوامل تربيتی  -اجتماعی در اين زمين بسيار ت ثيرگذار است اينک
اعتمادب نفس کمتر دارند؛ مثالً من ودم االن کت يت
نمیکنم ک ي

پستت اجرايتی دارم هتيچوقتت فکتر

مدير وبی هستم يا میتوانم باشم يا حتی درزمينۀ استاد هم هتيچوقتت فکتر

نمیکنم ک میتوانم ي
ي

انمها نس تبت آقايتان

استاد درج يکی باشم يا هستم .علیرغم اينک ديگران هم در مورد من

چنين تصور داشت باشند و ب من بگويند باز فکتر نمتیکتنم کت راستت بگوينتد و فکتر

میکنم ک دارند ت ارف میکنند( »...مصاح ۀ شمارة .)3
ب اينترتيب انتقاخ نقاها جنسيتی همانند ساير نقاها در جريان جام پذير بت افتراد
منتقل میشود .هرچند ک وازدين در اين زمين نقا عمده ا را برعهده دارنتد و از همتان ابتتدا
برحسب جنسيت فرزندان شيوة رفتار متفاوتی نس تب آنان ا تيار میکنند اما بايد دانست ک
فرايند جام پذير و ازگوپذير افراد فقط ازطريق انواده ب آنهتا منتقتل نمتیشتود و ستاير
نهادها اجتماعی و نيز رسان ها گروهی اين فرايند را ادام داده و ب آن سمتوسو میدهند.
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 .3.3تأثیر نهادهاي مختلف اجتماعي در روند جامعهپذيري
رفتار متفاو

با د تران و پسران ن تنها در انواده بلک در کليتۀ نهادهتا اجتمتاعی صتور

میگيرد ک باعث راندهشدن د تران ب سو نقا جنسيتی ت يينشده ازستو جام ت متیشتود.
نهاد آموزش ب عنوان يکی از نهادها مهم اجتماعی نقا بسيار مهمی در شکلگير کليش ها
جنسيتی دارد .آموزش در مدارس فرايند رسمی است .برنامۀ درسهايی ک د تتران و پستران
بايد فرا گيرند مشمص است .اما نظام آموزش از جن ا فريفتر برنام ها آمتوزش پنهتانی
را در ود نهفت دارد ک کودکان را مطتابق آن تربيتت متیکنتد .بتا ايتن توجيت کت زن و مترد
توانايیها و عاليق فکر متفاوتی دارند د تران در نظام آموزشی از جهت رشت ها عرض شده
و نيز نظامها سهمي بند

با پسران درنظر گرفت شدهاند .بنتابراين فکتر تربيتت د تتر

متفاو

برا نقاها آيندهاش ب عنوان زن ان دار و مادر در موارد درسی ارائ شده ب د تران ت ثير
مهم دارد.
در سنين مدرس افراد در مواجه با شمصيتها ممتلف انسانی و غيرانسانی در کتابهتا
س ی در تقليد از رفتارها شمصيتها همجنسشان میکنند و با اين عمتل بت جن ت هتايی از
شمصيتشان شکل میدهند و ب اينترتيب باورها و ارزشها

ود را با توجت بت ميتزان رشتد

ذهنی تجارب ق لی آگاهیها اجتماعی و ...شکل میدهند .ب اينترتيب آمتوزشوپترورش در
محتوا کتابها

ود از کليش ها جنسيتی استفاده میکند .متثالً کمتتر يت

زن را در مقتام

نويسنده ممترع پليس کارمند و ...نشان میدهد؛ بلک اغلب آنان را در نقا مادران و همسران
می توان مشاهده کرد .بنتابراين نظتام آمتوزش بت کمت

باورهتا کليشت ا ِ م لمتان مربيتان و

برنام ريزان اين نظام و همچنين در الي ها آشکار و پنهان متون درسی جام پتذير جنستيتی
را تقويت میکند و نابرابر جنسيتی را در سطوح گوناگون اجتماعی تداوم میبمشد.
«فرايند جام پذير متفاو

در انواده بسيار ت ثيرگذار است .نقا مادرها و ازگوپتذير و

جام پذير د تران هم در اين زمين بسيار مهم است .وقتیک د ترانِ انوادهها ما زنتان را
بيشتر در نقا کدبانو

انواده ب ينند و زمانیک زنانِ موفق شتاغل را ب يننتد کت در نقتاهتا

ممتلف اجتماعی فاهر میشوند اين بر روند اجتماعیشدن و ذهنيت د تران و حتی پستران متا
ت ثيرگذار است» (مصاح ۀ شمارة .)8
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نقا مؤثر و انکارناپذير «رسان ها جم ی» را نيز در روند جام پذير افتراد ن ايتد از يتاد
ب ريم .همۀ اَشکاخ رسان ها گروهتی روزنامت مجلت کتتاب تلويزيتون راديتو و ...هرکتدام
ب نحو رو کليش ها سنتی جنسيت ت کيد دارند .رسان هتا جم تی بتا نفتوذ تود در بتين
مماط ان ک گاه در آنان ب صور

ود را بر جام پتذير افتراد

کامالً نا ودآگاه است ت ثيرا

نهادين میکنند .تصوير کليش شدة زن در برنام هتا تلويزيتونی تقري تاً در همتۀ جوامتع ديتده
میشود .رسان ها س ی در ت ليغ نقاها

ان دار و امتور تانگی زنتان دارنتد .بنتابراين اگتر

د تربچ ازطريق رسان ها زنان را در مشاغلی مانند وکازت و قضاو

مشاهده کند اين احتمتاخ

وجود دارد ک گمان کند او نيز می تواند چنين نقشی را برعهده گيرد؛ امتا زمتانیکت زنتان را در
تلويزيون هميش در نقا همسر مادر يا زن ان دار يا پرستار ب يند تصتوير از تودِ متفتاوتی
پيدا واهد کرد .در اين رابط يکی از مصاح شوندگان م تقد است:
«ب نظر من در بماها مديريتی زنان وقتیک ب صور

بمشی مديريت متیکننتد يلتی

بازتاب عمومی ندارد؛ ب عنوان مثاخ در حوزة مديريت اوالً رسان هايی ک ب مصاح بتا متديران
زن می پردازند بيشتر مجال

زنان يا هفت نام ها هستند و ثانياً ايتن رستان هتا بيشتتر بت دن تاخ

مصاح با انم هايی هستند ک در سط کالن دارا پستت متديريتی يتا اجرايتی هستتند و بتا
انمهايی ک در بما هتا ممتلتف دوزتتی در ستطوح گونتاگون مستئوزيت دارنتد مصتاح
نمیشود .درنتيج م تقدم ک زنان جام ۀ ما در حوزة مديريت دچتار يت

نتوع «بمتازدگتی»

شده اند ک صرفاً در همان بما و حوزة ودشان توانستند توانايیها و شايستگیهتا

تود را

نشان دهند و اين شکوفايی بازتاب نداشت است يا حتی در تلويزيون هتم هتيچگتاه نديتديم کت
مديران موفق انم را نشان دهند و کارها و موفقيتها آنها را بازتاب دهند و درنتيج بمتا
عظيمی از شايستگیها و توانايیها زنان موفق مدير ما پنهان مانده است» (مصاح ۀ شمارة .)13
نظريۀ جام پذير جنسيتی چ در روند جام ت پتذير فترد و چت در قازتب ستا تارها
اجتماعی فقط نظريۀ جام پذير زنان نيست؛ بلک همواره نظريۀ سا ت روابتط جنستيتی نيتز
هست .در اين زمين بايد ت کيد کرد ک جام پتذير جنستيت تنهتا در دوران اوزيتۀ ردستازی
انجام نمی شود؛ بلک فرايند است ب طوخ عمر ک در ت املی مداوم تحقق میيابتد و بت همتين
س ب هم تغييرپذير است .ميلت استدالخ میکند ک کليش ساز نقا جنسی کنترخ اجتماعی بر
زنان را تضمين میکند؛ زيرا زنان از دوران کودکی تربيت میشوند تا پذيرا نظتامی شتوند کت
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را ب حوزهها مردان و زنان تقسيم میکند و قدر

جام

عمومی را ب متردان وامتیگتذارد و

ب زنان صايص عاطفی و ب مردان صايص راهگشا میدهد (Millett, 1970: 401؛ ب نقتل از:
محمود

.)145 :1386

بدينسان روشن میشود ک در فرهنگهايی ک انسانها ب يکی از دو جنسيت ت لق دارند و
بين دو جنسيت نابرابر وجود دارد قط یبودن روابتط جنستيتی ارت تاس چنداليت ا بتا انتواع
سلسل مراتب جايگاهی آن فرهنگ دارد .ازي سو قط یبودن جنسيت باعث متیشتود دسترستی
ي

جنس ب مشاغل و حقوق مشمصی تضمين شود و ب عکس ارزش مشتاغل و ف ازيتتهتا

ممتلف بستگی دارد ب آنک چ جنسيتی ب اين کار اشتغاخ داشت باشد.

 .۴فرهنگ سازماني
فرهنگ سازمانی آميمت ا از ردهفرهنگها متفاو

مثل ردهفرهنگ کارمندان

ردهفرهنگ

مديران و ردهفرهنگها شغلی است ک درحقيقت زيرمجموعۀ فرهنگ سازمان میباشد .هتم
عوامل درونی مثل روشها تصميمگير
سازمان مانند نظامها اقتصاد

برنام ريز

ستازماندهتی و هتم نظتامهتا

تارج

اجتماعی سياسی بر شکلدهی فرهنگ ستازمانی متؤثر استت.

بنابراين مطابق با اين ويژگی میتوان گفت کت فرهنتگ ستازمانی قابليتت ت ثيرپتذير
دگرگونی را دارد .ب اينترتيب فرهنگ سازمانی در ي

تغييتر و

سازمان دوزتی بتر رفتتار و متنا اعضتا

ت ثير میگذارد و موجب انگيزش يا ض ف آنان واهد شد.

 .1.۴گروهگرايي مردان
يکی از موارد ک اکثر مصاح شوندگان ب عنوان عامل مؤثر در تکثر ت داد مردان در حوزههتا
مديريتی دانشگاه مطرح کردهاند و از آن میتوان ب عنوان يکی از ردهفرهنگها ستازمانی يتاد
کرد گروهگرايی مردان است ک تقري اً هم با عناوين ممتلف ب آن اشاره کردهاند.
«دربارة پيشرفت شغلی ودم در دانشکده جوّ مردانۀ دانشکده متانع بزرگتی شتد کت فکتر
میکنم اگر ي

مرد بودم اين مسئل برايم پيا نمی آمد .چتون متردان دارا شت ک هتا قتو

ارت اطی بين ودشان هستند ب همتين تاطر واگتذار مناصتب متديريتی هتم بيشتتر در بتين
ودشان صور

میگيرد .من فکر میکنم ک اگر انمها هم دارا اين نوع «شت ک بتاز هتا» و

«باندباز ها» بودند شرايط ف لی من هم فرق میکرد» (مصاح ۀ شمارة .)12
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 .2.۴ارتباطات شغلي متفاوت
همچنتتين تفتتاو

شتتغلی دو جتتنس از عوامتتل ديگتتر بتتود ک ت متتورد توج ت

در ارت اطتتا

مصاح شوندگان قرار میگرفت و ازآنجاک واگذار پستها کليد و مهم نيازمنتد شتنا ت
بيشتر و آگاهی از قابليتها و پتانسيلها افراد است و ازطرفديگر هر اقدام متدير بايتد متورد
ت ييد و در جهت فرهنگ حاکم بر سازمان باشد؛ بنتابراين گتزينا افتراد بيشتتر از بتين کستانی
صور

میگيرد ک ب زحاظ ايدئوزوژي

و فکر

نزديکی بيشتتر بتا تفکتر حتاکمبتر ستازمان

دارند.
«در ارت اطا

شغلی ي

چيز مهم است ک در مورد آقايان صدق متیکنتد؛ متثالً ارت اطتا

شغلی در بين آقايان با انمها متفاو

است .در مورد آقايان ايتن ارت اطتا

بت درون انت و

انواده هم راه پيدا میکند و در جمعها دوستتان و جمتعهتا ديگتر ادامت پيتدا متیکنتد و
درنتيج ب هم نزدي تر میشوند و شنا ت بيشتر و بهتر از يکديگر ب دست متیآورنتد؛ وزتی
انمها ب دزيل مشغل ها ممتلفی ک دارند ارت اطا
ب سادگی ب

شغلیشان ب د از دانشگاه قطع میشتود و

ان راه پيدا نمیکند .بنابراين کمتر همديگر را میشناستند و کمتتر بت هتم نزديت

می شوند .در دانشگاه هم ارت اطا

شغلی بين اساتيد مرد و زن ب د از تروج از دانشتگاه قطتع

میشود و است دادها و توانايیها همکاران زن کمتر شنا ت میشود .همين امر باعث متیشتود
ک آقايان بهتر يکديگر را بشناسند و اگر ي

وقتی بمواهند پست مديريتی بدهند ب دزيل آشنايی

و شنا ت بيشتر از همکاران مرد آنها انتماب میشوند .بنابراين اين ي

موضتوع «ستا تار »

است و ربطی ب جنسيت يا عوامل ديگر مثل مهار ها ارت اطی ندارد .ب توست ۀ ارت اطتا

در

بين همکاران مرد مربوس میشود» (مصاح ۀ شمارة .)3

 .3.۴گزينش مديران با توجه به میزان آشنايي و شناخت از افراد
ازآنجاک واگذار پستها کليد و مهتم نيازمنتد شتنا ت بيشتتر و آگتاهی از قابليتتهتا و
پتانسيلها افراد است و ازطرف ديگر هر اقتدام متدير بايتد متورد ت ييتد و در جهتت فرهنتگ
حاکمبر سازمان باشد؛ بنابراين گزينا افراد بيشتر از بين کسانی صور
ايدئوزوژي

و فکر

در اين مورد میگويد:

میگيترد کت بت زحتاظ

نزديکی بيشتر با تفکر حاکمبر سازمان دارند .يکی از مصتاح شتوندگان
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«ي

مقدار زياد از واگذار پستها مديريتی ب آشنايی برمیگردد .اينک شتما را بايتد

بشناسند تا ب شما مسئوزيت بدهند و پتانسيلهتا زيتاد در بتين تانمهتا هستت کت کشتف
نمیشوند .در جام ۀ دانشگاهی ب اطر شرايط فرهنگتی حتاکم تاحتد واگتذار پستتهتا
انمها رضايتبماتر است؛ وزی در ردهها بتاالتر

مديريتی در ردهها ميانی و عمدتاً پاي ب

مثالً رياست دانشکده عوامل ديگر نيز مطرح است .ي نی شت ک هتا ارت تاطی بستيار در اينجتا
ت ثيرگذار است .بنابراين از ي
وجود داشت باشد و بايد ود

سطحی اگر بمواهی باالتر برو
را اث ا

بايد شتنا ت بيشتتر از شتما

کنی تا ب تو پستتی بدهنتد .از تت نزديکتی فکتر کت

الزم اش شنا ت و آگاهی کافی از يکديگر است ي
پستها عازیتر است .چون کار مديريتی ي

فتاکتور مهتم در انتصتابشتدنهتا بترا

کار فکر است کستی کت در سِتمت متديريت

ارشد ف ازيت دارد مديران پاي و ميانی را از بين کسانی انتماب میکنتد کت بت زحتاظ فکتر و
ايدئوزوژيکی با ايدهها و نزديکی بيشتر داشت باشند و مطمئن باشد ک ايتدههتا و اهتداف
و را اجرا میکنند .چون اين مسئل نيازمند شتنا ت کتافی از ستاير همکتاران استت؛ بنتابراين
انتماب افراد از بين کسانی است ک شنا ت و آشنايی بيشتر با مديران ارشد دارند و اين قضي
ب مسئلۀ ارت اطا

برمیگردد» (مصاح ۀ شمارة .)13

 .۴.۴تأثیر عامل جنسیت در انتخاب افراد ازسوي مديران
دراينبين ت داد از مصاح شتوندگان عامتل جنستيت را در واگتذار پستتهتا متديريتی
ب عنوان فاکتور اصلی درنظر میگرفتند و م تقد بودند ک درحازیک اکثريت زنان در انجتام امتور
اجرايی توانايی دارند و برا مردان در اين زمين برتر وجود ندارد؛ اما بازهم انتماب مردان در
اوزويت است .ب طور ک حتی اگر زنتان ازنظتر تحصتيل و تجربت از متردان بتاالتر باشتند در
شرايط موجود دانشگاهی برا واگذار پستها عازی اوزويت با مردان است.
«جنسيت ازطرف انمها برا پستها مديريتی مطرح نيست؛ وزتی آقايتان کت در ستط
ارشد سِمت مديريتی دارند برا انتصاب افتراد در ستطوح ميتانی و پايت جنستيت را درنظتر
میگيرند و درنتيج بيشتر «همجنسانِ» ود را برا اين ستمتهتا انتمتاب متیکننتد و داليتل
ممتلف هم دارند؛ مثالً میگويند ما با آقايان راحتتريم و برا سفرها و ي سر جلستا
آقايان بهتر می توانيم کار کنيم .وزی وقتی ي

بتا

زن را برا اين پست انتماب میکنند میبينند کت

جديت عشق ب کار و پشتکار در انمها بيشتر است» (مصاح ۀ شمارة .)2
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 .5.۴عدم اعتقاد به کار زنان
کارکردن در حد و اندازها بيا از حد انتظار مردان راه رد بوده است کت اکثتر متديران زن
آنرا ب کار برده اند .ط ق گفتۀ اين مديران آنها مج ور بودهاند هميش توانايی ود را ثابت کنند؛
چون مردان کمتر ب آنها اعتماد داشت اند و برا اين کتار بايتد متیکوشتيدهانتد تتا بتر انتواع
انگارهها منفی موجود در محيط کار ک عمدتاً مردان بوده است غل کنند .همانطورکت يکتی
از اين مديران مطرح میکند:
« انمها هنگامیک پست مديريتی میگيرند ب دن اخ اين هستند ک
وزی آقايان نياز ب اث ا
ب محض اينک

ندارند و درنتيج

ودشان را اث تا

کننتد؛

انمهتا بتا جتديت بيشتتر کتار متیکننتد .وزتی

طا يا اشت اهی از آنها سر بزند ب اين ديدگاه و تفکر غازب ک زنها نمیتوانند

مديران موفق و کارآمد باشند يا از عهدة مسئوزيت برآيند دامن میزنند و فوراً متیگوينتد کت
چون انم است اين اتفاق افتاد و همين باعث میشود ک

انمها فرصت ج تران اشت اهشتان را

هم نداشت باشند بر الف آقايان» (مصاح ۀ شمارة .)2
اين ويژگی می تواند ريش در اعتقادا

و باورهتا موجتود در جام ت داشتت باشتد کت در

فرايند جام پذير افراد ب آنها منتقل شده است .مديران زن وقتی پست مديريتی را بت دستت
میآورند نس تب مردان در نظارة بيشتر قرار دارند .چون در اين حازت
تصور عمومی جام

الف عقتل ستليم و

عمل شده است مديران زن بايد بيشتر مراقب باشند تا بتوانند پستت تود

را حفظ کنند؛ درحازیک مردان چنين مشکلی ندارند .پس مديريت زنان با نوساناتی همراه استت
و اين نوسانا

باعث میشود ک ايندست از زنان فشار زياد را متحمل شوند.

«نگرش منفی مديران مافوق در جهت پذيرش زنان در پستها کليد و مديريتی در عدم
پذيرش زنان در اين حوزه نقا بسزايی دارد .هنگامیک رؤسا ب زنتان اززحتاظ کتار اطمينتان
ندارند و در مورد موفقيت زنان در سطوح سرپرستی و متديريتی پتياداور متیکننتد مستلماً
ارتقا شغلی زنان نيز با مشکل مواج
بدينگون است ک آنها فاقد قدر

واهد شد .وقتی نگترش عمتومی نست تبت کتارِ زنتان

اجرايی الزم هستتند حتتی اگتر تمصتص داشتت باشتند و

هنگامیک با ذکر نام زنان نقاها سنتی آنها ب ذهن میآيتد مستلماً در جايگتاه آنهتا بترا
پذيرش شغلها اجرايی ت ثيرگذار واهد بود» (مصاح ۀ شمارة .)6
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ب اينترتيب نگرشها و طمشیها سازمانی محيطها کار ا را ايجتاد کتردهانتد کت
برا پرکردن مقامها ره ر

ب مردان متکی بودند .سازمانها ب ارزشدادن ب صفا

متردان و

انتظارداشتن از زنان برا انط اق (سازش) ادام میدهند .کليش هتا جنستيتی کت در رابطت بتا
مشاغل ممتلف ره ر وجود دارد زنان را از مشارکت کامل محدود میکنند .آنهتا متیبايستت
اشت اها

کمتر مرتکب شوند و فرصتها کمتر نيز برا همکار دارند .اگتر يت

زن در

مقام ارشد شکست بمورد بسيار از سازمانها اين مسئل را بهان ا قرار متیدهنتد تتا او را در
مقاما

مشاب ب کار نگيرند .درنتيج تجربۀ کار ره ر برا بيشتر زنتان م متوالً بت نتواحی

م يّنی در سازمان محدود میشود .زنان بيشتر در مديريت ميانی و مقامتا

سرپرستتی يتا منتابع

انسانی و بما روابط عمومی مستقر میشوند.

 .5مسئولیتهاي خانوادگي
يکی از مهمترين مسائلی ک تقري اً تمامی مصاح شوندگان از آن ب عنتوان مشتکل يتا متانع يتاد
میکردند مسئوزيتها مربوسب امور ان و فرزندان است .مسئوزيتهتا

تانوادگی بت طتور

واض بر اينک چگون مادران شاغل مقامهايی را انتماب میکنند اثر میگذارد .ازآنجايیک زنان
سهم بيشتر از بار ادارة ان و محافظت از بچت هتا را تحمتل متیکننتد بستيار نمتیتواننتد
پستهايی را ک نياز ب انتقاخ يا سفرها فراوان دارند برعهده بگيرند.
اهميت تمصيص نقا ها برم نا جنسيت را اين واق يت آشکار میسازد ک اينهتا جايگتاه
هر فرد را در دا ل ان و جام

م يّن میسازند .معذز

توارد منتسب ب ي

نقا متیتوانتد

تغيير يابد .بدينگون بیارجی کار انگی در زمان حاضتر عمتالً پديتدها جديتد استت و بتا
تکامل جام ا سروکار دارد ک در آن ارزشها ب بهترهور

کتارايی مکانيزاستيون و کتاربرد

ابزار ودکار گرايا دارند .در گذشت کار در ان و ت تاً نقتا تانگی پايگتاهی واال را بت
شمص تفويض میکرد (سگازن .)233 -34 :1385

 .1.5تنشها و آسیبهاي روحي
روج زنان از منزخ و شاغلشدن ايشان مهمترين رويداد است کت در زنتدگی آنتان رخ داده
است .زنان در گذشت اغلبِ اوقا

ود را در منزخ و جهت انجام ف ازيتهتا

تانگی صترف

مینمودند؛ درحازیک امروزه بما عمدها از فرصتهتا آنهتا در محتيطهتا اجتمتاعی و
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شغلی میگذرد .شاغلشدن زنان بر ت دد نقاها آنان ک تاکنون ب عنوان مادر و همسر ايفتا
نقا میکردند و اکنون با ورود ب بازار کتار و اشتتغاخ در ف ازيتتهتا اقتصتاد  -اجتمتاعی
نيز د ازت دارند افزوده است و با ب جا گذاشتن اثترا

جام
تحوال

قابتل مالحظت ا بتر تانواده

اساسی در روابط و شکل و ترکيب آنها ايجاد نموده است .زنان شاغل بت علتت ق توخ

مسئوزيتها مضاعف اجتماعی و انوادگی در محيط کار و انواده همواره در م ترض تتنا
و آسيبها روحی و روانی قرار دارند.
« انتظاراتی ک جام
ب صوص اگر آن زن ي

از يت

زن دارد بتا انتظتاراتی کت از يت

مادر هم باشد .ي

مترد دارد متفتاو

استت؛

مان ی ک همچنان در پسِ ذهن من وجتود دارد

همين عامل بوده است .مثالً وقتی ک من دانشجو فوق زيسانس بودم يت

فرزنتد داشتتم و در

دورة دکترا هم دو فرزند .من در آن زمان مج ور میشدم ک فرزندانم را پيا مادرم يا واهرم يا
ب دها در مهدکودک بگذارم و اينک من نمیتوانستم پيا بچ ها باشم همين برايم همتواره يت
«عذاب وجدان» بوده و اين ت ارض را شکل میداده ک آيا ادامۀ تحصيل و کارم مهمتر استت يتا
اينک بمواهم ب بچ هايم برسم و دائم در کنار آنها باشم؟ اين موضوع باعث شد ک ب صوص
در اوايل زندگی از ي سر از نقاها اجتماعی ک گاهاً پيشتنهاد پستت متديريتی هتم بتود
بگذرم؛ کمااينک ب دها از ي سر از نقاها

انوادگی کوتاه آمدم تا ب نقاهتا اجتمتاعی

برسم .وزی اين عذاب وجدان هميش با من بوده است» (مصاح ۀ شمارة .)3

 .2.5تعارض نقشها
چنانچ نقاها شغلی بر نقاها

انوادگی افزوده شوند با توج ب آنک هر دو از نقاها

اجتماعی عمده و اصلی افراد محسوب میشوند هري

از اين نقاهتا منتابع قابتل تتوجهی از

زمان و انرژ فرد را تقاضا میکنند و تقاضاها مت دد از قلمروها کار و انواده برهم افتزوده
میشوند و چون فرد نمی تواند تقاضاها هر دو نقا را ارضا کند ب اضاف بار و ت ارض نقتا
دچار می شود .بنابراين شمص برا آنک ب کار (يا انواده) ت هتد شتديد پيتدا کنتد بايتد از
ت هد قو ب نقا ديگر صرفنظر کند .اين موضوع بت ويتژه بترا متادران شتاغل کت اشتتغاخ
تمام وقت دارند يا مشاغل مديريتی ک نيازمند زمانِ بيشتر برا انجام امور هستند بيشتتر صتادق
است؛ ب طور ک اين مسئل میتواند ب پيامدها منفیا برا سالمت روانی و روابط اجتماعی
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آنها منجر شود .گسترش نقا اين گروه از زنان بتدون ت ريتف مجتدد نقتاهايشتان باعتث
میشود ک آنها تنا و فشار بيشتر را تجرب کنند.
ت ارض کار – انواده زمانی تشديد میشتود کت بترا عتدم ت يتت از تقاضتاها نقتا
مجازا هايی وجود داشت باشد؛ زيرا فقدان مجازا

ممکن است فشار بترا انجتام تقاضتاها

نقا را کاها دهد .بنابراين ويژگیها محيطیا ک احتماخ مجازا

را برا عتدم ت يتت از

تقاضاها نقا کاها میدهند احتماالً ت ثير فشار نقا را نيز بر ت ارضهتا م تنتیبتر زمتان
فشار و رفتار ض يف میکنند .گرين هاوس و بيوتل در اين قضي ب تت ثير عامتل جنستيت 1بتر
رابطۀ مجازا

 -ت ارض میپردازند .ب نظر آنها مردان ب طور ستنتی مجتازا هتا شتديدتر

برا عدم ت يت از تقاضاها نقا کار درمقايس با تقاضاها نقا انوادگی تجرب میکننتد
و زنان برعکس؛ زيرا مجازا ها نقا کار بسيار صري و واض هستتند امتا مجتازا هتا
انوادگی آشکار و فور نيستند .وقتی زنان و مردان با تقاضاها رقيب در کار و انت مواجت
می شوند زنان ت هد کمتر ب شغل و مردان ت هد کمتر ب

انواده نشان میدهند (بت نقتل از:

رستگار ازد .)108 :1385
اين موضوعی بود ک بسيار از مصاح شوندگان ب طرق ممتلف ب آن اشاره میکردنتد و
در بر ی موارد ب نفع انواده و مستئوزيتهتا
چشمپوشی کردهاند .ب اينترتيب مسئوزيتها

تانوادگی از پتذيرش ستمتهتا متديريتی
انگی و ب صوص وجود فرزندان وابست بتر

ميزان مشارکت زنان در حوزة عمومی اثر میگذارد و ازآنجايیک بيشترين مستئوزيت تانواده را
زنان متحمل متی شتوند و در انتمتاب بتين فرزنتدان و شتغل تود کفتۀ ستنگينتتر در طترف
فرزندانشان قرار میگيرد بنابراين بديهی است ک ازطرف رؤسا

ود نيتز بترا ارتقتا ناديتده

گرفت شوند .همچنين ت ارض کار – انواده با مرحلۀ م يّنی از زندگی شمص پيوند می ورد.
در مراحل اوزيۀ دورة زندگی شغلی ک فرد از هتر دو قلمترو نقتاهتا کتار و تانوادگی
فشارها قو تر می پذيرد اين ت ارض نيز شديدتر میشود .درواقع يکتی از وفتايف اصتلی
فرد شاغل برا اجتماعی شدن در شغل ويا مواجهت بتا ايتن فشتارها ناستازگار شتغلی و
انوادگی است.

. Gender

1
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تفاو

در ت ثير مرحلۀ زندگی شغلی شمص و ت ارض کار – انواده میتواند تاحتد بتا

عامل جنسيت ت يين شود .برا زنانی ک بايد در مراحل اوزيۀ زندگی شغلی برا تث يت ود در
انوادگی همسر و فرزندان م ارزه کنند ت ارض بيشتر میباشد و برا مردان

شغل با تقاضاها

شديدترين فشارها متضاد ممکن است در طوخ مرحلۀ ميانی زندگی شغلی پديد آيتد کت کتار
ب عنوان ي
«برا

جزء مهم از زندگی باقی میماند (رستگار ازد .)110 :1385
انمها شاغل ي سر اوزويتها مطرح است؛ مثالً اينک هميشت بترا آنهتا اوخ
زمانی برسد ک

همسر فرزند

ان و ب د کار ب ويژه در اوايل زندگی اهميت دارد .تااينک ي

مسئوزيتها

ان ک عمدتاً مربوسب وابستگی فرزندان میشود کمتر میشود و آنوقت بيشتتر

میتوانند کارها اجرايی و مديريتی داشت باشند» (مصاح ۀ شمارة .)3
ازآنجاک زنان ي

نقا غيرسنتی را برعهده میگيرند درحازیکت بت انجتام کتار مشتغوخ

هستند ک با انتظارا

مطابقت ندارد؛ زذا زنان بيشتر در م ترض ت تارض کتار  -تانواده

جام

قرار میگيرند .درواقع درگير شغلی ي

مرد با نقا اوزيۀ او ب عنوان نتانآور تانواده موافتق

ب نظر می رسد و درنتيج ا تالف اندکی بين انتظارا

نقا اجتماعی و درگيتر نقتا وجتود

دارد.

 .3.5تأثیر حمايتهاي اجتماعي
ازطرفديگر بايد ب ارت اس حمايت از ديگرانِ مهم 1با ت ارض کار  -تانواده اشتاره کترد .ايتن
قضي نافر ب حمايت اجتماعی است ک ب دو شکل ب ت ارض کار  -انواده مربوس متیشتود:
نمست از اين طريق ک اعضا ي
فشار کمتر يا انتظارا

مجموعۀ نقشی از راه فراهمکردن تقاضاها زمتانی کمتتر
2

من طفتر نس تب فرستتندة نقتا مستتقيماً فشتارها نقتا م تيّن را

کاها میدهند؛ دوم حمايتت اجتمتاعی ممکتن استت رابطتۀ بتين ت تارض کتار  -تانواده و
پيامدها منفی آن بر سالمت روانی و روابط اجتماعی فرد را ازطريق ت ثير اب تاد ويتژة حمايتت
(عاطفی ابزار و اطالعاتی) بر ت ارض ت ديل کند (Greenhaus & Beutell, 1985؛ بت نقتل از:
رستگار ازد .)110 :1385

. Significant Others
. Role Sender

1
2
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يکی از مهمترين عواملی ک ب ضاً مصاح شوندگان از آن ب عنوان عاملی ک منجر ب کتاها
فشارها حاصل از ت ارض کار  -انواده میشده است و ب آنها کم

میکرده تا بهتر بتواننتد

از عهدة نقاها اجتماعی ود و مسئوزيتها محوز برآيند ويژگی «حمايت انواده» استت
ک منظور از آن مجموعۀ حمايتها و پشتي انی هايی است ک فرد ازطرف تانوادة تود (پتدر
مادر همسر و )...دريافت داشت است .هرچند بسيار از مصاح شوندگان عواملی چون حمايت
روحی همسر هتمشتغل بتودن بتا همستر تشتويق راهنمتايی تحمتل ايجتاد اعتمادبت نفتس
بر وردار از انوادة آزادانديا و ...را ب عنوان عوامل ت ثيرگذار در کاها فشارها روحتی -
روانی ذکر کردند اما همواره دغدغۀ انجام امور مربوسب

ان و فرزندان بت عنتوان عمتدهتترين

مسئل ا ک ايفا نقا اجتماعی را برا آنها دشوار میکند ازسو آنان مطرح میشد.
درواقع يکی از عواملی ک میتواند زنان شاغل را در مقابل با فشار مضاعف مصتون ستازد
حمايت اجتماعی است کت فترد از محتيط شتغلی و تانوادگی تود دريافتت متیکنتد .غاز تاً
حمايت ها شغلی و انوادگی نقشی حفافتی برا فرد در فرايند ت ارض ايفتا متیکننتد و بتا
ت ديل پيامدها منفی ايفا مواز ت هدا

ناشی از مسئوزيتها کتار – تانواده از تشتديد

فشار روانی بر فرد جلتوگير متیشتود .از تت متیتتوان گفتت کت حمايتتهتايی کت اکثريتت
مصاح شوندگان از آن نام میبردند بيشتر محتوايی عاطفی دارد تا ابزار و همچنان بتار اصتلی
مسئوزيت ها مرت ط با ان و فرزندان بر دوش آنها گذاشتت متیشتود .درنتيجت هرچنتد بتا
افزايا اشتغاخ زنان و نقاآفرينی آنها در امور اجتماعی انتظتار متیرفتت کت متردان هتم بت
همکار بيشتر در امور انگی متمايل شده و ب اين ترتيب ب توس ۀ مشتارکت اجتمتاعی زنتان
کم

نمايند اما چنين اتفاقی نيفتاده است و مردان همچنان انجام کارها

ان را ب زنان محوخ

کردهاند.

 .۴.5ناچیزشمردن مسئولیتهاي خانگي
يکی از عللی ک مصاح شوندگان در ارت اس با همکار کم مردان در مسئوزيتها و امور انگی
ذکر کردند مربوسب بیارزشی کار ان تکرار بودن و بیمزدبتودن ايتن امتور ازستو متردان
است (مصاح ها  4و  9و  .)11اکراه مرد از شري شدن در وفتايف روزمتره م لتوخ پايگتاه
نازخ اين وفايف است ک میتوان آنرا ب ماهيت و شيوة توزيد ماق ل سرماي دار آنهتا نست ت
داد .چنين شغلهايی را نمیتوان ب سهوزت استاندارد کرد انتظام عقاليی بمشتيد يتا در م ترض
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ارزيابی کارايی قرار داد .درحازیک تمام اين موارد قابل کاربرد در ق اخ ف ازيتها صن تی بتوده
و ب تدريج ب ارزشها و اساطير مربوسب کار و نيز تمامی کردار بشر م دخ شدهانتد ...اهميتت
تمصيص نقاها برم نا جنسيت را اين واق يت آشکار میسازد ک اينها جايگاه هر فترد را در
دا ل ان و جام

توارد منتسب ب ي

م يّن میسازند .معذز

نقتا متیتوانتد تغييتر يابتد.

بدينگون بی ارجی کار انگی در زمان حاضر عمالً پديدها جديد است و با تکامل جام ا
سروکار دارد ک در آن ارزشها بت بهترهور

کتارايی مکانيزاستيون و کتاربرد ابتزار ودکتار

گرايا دارند .در گذشت کار در ان و ت اً نقا انگی پايگاهی واال را ب شتمص تفتويض
میکرد.
اوزين سوزرو در مقازۀ «دگرگونی در توزيع نقاها» مالحظ میکند ک در ادوار گذشت زنان
ب جا اينک درصدد برآيند اين نقاها را ب م انی قدر

آگاهان و ستازمانيافتت ت تديل کننتد

غاز اً اهميت نقاهايشان را عمداً دستکم متیگرفتنتد و بتر ويژگتیهتا منفتی
محدودکنندة آنها ت کيد مینهادند .بررسی ديدگاهها و نظرا

فتتآور يتا

غاز اً نشان میدهد ک زنان شتاغل

اين واق يت را با دفاعي ا از نفس کار توجي نمیکنند؛ بلک ب انتقاد از شرايط مانتدن در انت
دست میزنند .زنان ان دار نيز برا توجي وض يت ويا ب تشري اين نظر میپردازند ک با
کار در ارج از ان زن تا چ اندازه احساس بيگانگی میکند و از ت کيد بر اقتدار و اعت تار زن
ب عنوان همسر و مادر اجتناب میورزند.
ب اين داليل نقاها درونی زوجين را تنها میتوان در چارچوب کلی ي
و فرهنگ آن بررسی کرد .اهميت تحوال

اقتصاد و اجتماعی نيز اهميت تفکيت

جام تۀ تاص
يت

چنتين

بررسی را ب دو بما گوشزد میکنند؛ ب نحو ک يکی از آنها ب دورة ماق ل صن تی و ديگتر
ب زمان پس از آن ا تصاص میيابد (ب نقل از :سگازن  )233 -34 :1385طرز تفکر صن تی هر
نوع کار را ک شکل ماق ل صن تی ود را حفظ کرده باشد ب نحتو منتتظم بتیارزش جلتوه
میدهد و آنچ ک مهمتر ب نظر میرسد ن نفس کاال ک شيوة توزيد آن است (ب نقل از :ستگازن
.)283 :1385
ب اينترتيب ازآنجاک تصد مناصب عازی متديريتی ازجملت کارهتا پيچيتده و دشتوار
است ک مستلزم صرف وقت فراوان و انرژ فکر الزم برا انجام آن میباشد و ازطرفديگتر
بار عمدة مسئوزيت فرزندان و نيز امور مربوسب

ان برعهدة زنان است و کتارکردن در ستاعا
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طوالنی باعث میشود ک فرد دسترسی فيزيکی کمتر ب ف ازيتها

انوادگی داشت باشد اين

مسئل موجب افزايا اشتغاخ ذهنی زنان نس تب وفايف انوادگی میشود و درنتيج بستيار
از زنان ب نفع مسئوزيتها

انگی از پذيرفتن سمتها مديريتی چشمپوشی میکنند.

نتیجهگیري
ت داد زنان در نيرو کار روب افزايا است؛ اما پيشرفت زنان در مديريت هماهنتگ بتا افتزايا
زنان شاغل نيست .اين درحازی است ک تحقيقا

انجامشتده بترا شتنا ت برتتر متردان در

مديريت وج تمايز را برا مديربودن انحصار مردان قائل نيستت .تتاکنون مطاز تا

نشتان

دادهاند ک پيشرفت شغلی زنان تحت ت ثير عوامل ممتلفی مانند کسب مهار ها شغلی نفتوذ
ادار

جلب حمايت مديران و همکاران برنامت ريتز شتغلی ست

متديريت سياستتهتا و

عملکرد سازمان قرار دارد .ازسو ديگر با بررسی نظري ها اجتماعی آشتکار شتد کت عتواملی
مانند باورها فرهنگی موجود در جام

شرايط تاريمی هر جام ت ستنتهتا آدابورستوم و

فرهنگ عمومی محروميت اجتماعی زنان و نگرش متديران ستازمانهتا نست تبت مهتار هتا
مديريتی زنان ازجمل داليل عقبماندگی زنان از پيشرفت شغلی و درواقع جن ت هتا ممتلتف
پديدة اجتماعی کنترخ و ايجاد محدوديت برا زنان هستند .از اين جهت بررستی عوامتل متؤثر
در موق يت شغلی زنان هستۀ اصلی پژوها حاضر را تشکيل داده است.
پيا از هر چيز بايد بر اين نکت ت کيد کرد ک ورود زنان ب بازار کار در حوزههايی تاص
انجام گرفت ک ازگو

ود را از سا تارها

انوار میگرفتند .ب ع ار ديگر کار زنتان تارج

از ان کامالً با کار آنان در ان ش اهت داشت (ورود ب حوزهها نستاجی ز تاس بهداشتت
آموزش و سپس دما

ادار ردهپايين) .گذشت از اين زنان حتی در پيشترفت تترين کشتورها

هرگز نتوانستند ب سط اشتغاخ کامل دست يابند .اين سط را براساس نيرو کتار متیتتوان در
کشورها توس يافت حداکثر بين  60تا 80درصد و در کشورها درحاخ توست

بتين  10تتا

50درصد ارزيابی کرد و اززحاظ طوخ عمر کار نيتز ميتزان اشتتغاخ حتداکثر بت 50درصتد از
اشتغاخ مردان میرسيد و اين درحازی بود ک ن تنها بر ی از حوزهها کار تقري اً ب طور کامتل
در برابر ورود زنان مقاومت کردند (حوزهها سياسی نظامی امنيتی مديريتهتا استتراتژي
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مديريتها فنّاوران مشاغل با نياز ب مهار

فنتی بستيار بتاال و )...بلکت درمجمتوع ترکيتب

مشاغل زنان نشاندهندة سطوحی نازخ بودند (فکوهی .)277 :1385
شواهد آمار در ايران نيز نشاندهندة محدوديت تنوع شغلی و فرصتتهتا کمتتر ارتقتا
شغلی برا زنان است .تمرکز زنتان شتاغل ايرانتی در بمتاهتا آمتوزش و بهداشتت مؤيتد
نظري ها جنسيتی است ک بر گرايا زنان ب جتذب در مشتاغل زنانت کت ان کاستی از نقتا
انگی آنان است ت کيد دارد .وجود ت يض شغلی عمود در بازار کار ايران نيز مهر ت ييد بر
نظري ها تجزي شدن بازار کار است.
موانع سا تار

نظام حقوقی تفکر و نگرش مردان نس تب توانايیها زنان و عدم آمادگی

آنها برا انتقاخ قدر
در ارت اطا

تفاو

ب زنان ن ود ازگو موفق زنان در عرصۀ متديريت فرهنتگ ستازمانی

شغلی زنان و مردان دانشگاهی فراينتد نتامطلوب جام ت پتذير

تصور ک زنان نس تب مسئوزيتها

جنستيتی

انوادگی و ان دار دارند و عتدم ودبتاور زنتان

باعث کمرنگشدن آنها در عرص ها مديريتی از ديدگاه مصاح شتوندگان شتده استت .زنتان
ب واسطۀ نقشی ک ب عنوان مادر و مراق تکننده دارنتد اساستاً در ف ازيتتهتا

تانگی جتذب

میشوند و هنگامیک در ارج از ان جذب بازار کتار متیشتوند مستئوزيتهتا مراق تت از
فرزندان و ساير وفايف انوادگی مانع واگذار مسئوزيتها مديريتی ب آنان میشود.
ب اينترتيب باورها و اعتقادا

اجتماعی در مورد نقاها جنستيتی کت در جريتان فراينتد

جام پذير در افراد درونی میشود انتظتارا

را شتکل متیدهنتد .ايتن انتظتارا

باورها قاز ی شکل گرفت است نقا «نانآور » را ب «مرد» و «مسئوزيتهتا

کت برپايتۀ
تانگی» را بت

«زن» تحميل میکند .اين مسئل زنان شاغل را در شرايط دوگانۀ محيط کار و تانوادگی قترار
میدهد ک

ود باعث ت ارض نقا گرديده و فشارها روحی و روانتی را بترا آنهتا همتراه

دارد.
همچنين انتظاراتی ک زنان در مورد ودشان دارند بر ودباور
پذيرش ريس

اثر میگذارند .در سط جام

نگرش متفاو

اعتمادب نفس جاهطل ی و

نس تب جنس زن و مترد وجتود

دارد؛ ب طور ک عواقب آنرا میتوان در رفتارها دوگان نس تب زن و مرد رديتابی کترد .ايتن
نگرش سابقۀ تتاريمی دارد و بت صتور

يت

تفکتر فرهنگتی بتروز و فهتور يافتت استت .در
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انواده ها ايرانی رواج تفکر زن  -مادر موجب تفويض نقا ها چندگان بت زنتان گرديتده
است؛ ب طور ک در تربيت د تران اين تفکر انتقاخ میيابد.
هرچند طی ده ها ا ير مشارکت زنان در اقتصاد انواده رشد يافت و تغييراتی را با تود
ب دن اخ داشت است اما هنوز آن تغييرا

فرهنگی ک الزمۀ هماهنگی ميان اشتتغاخ زن و تقستيم

وفايف و مسئوزيتها در انواده است ب طور کامل رو نداده استت .همچنتان در بستيار از
انوادهها میتوان پديدة بازتوزيد نابرابر ها جنسيتی را ک در روند جام پذيرنمودن فرزنتدان
نيز اثرگذار است مشاهده نمود .الزم ب ذکر است ک در اين فرايند عالوهبتر تانواده بايتد بت
آموزش در مدارس و نيز وسايل ارت اس جم ی اشاره کرد ک ارائ دهندة نوعی ازگو رفتار انتد
و بسيار از آدابورسوم از اين طريق در جام

اشاع میيابد.

بايد اذعان کرد ک افزاياِ نس ت زنان در سِمتها ارشد مديريت میتواند تصورا

قاز ی

جنسيتی را در سازمان کاها دهد .ازسو ديگر کسب مشاغل مديريتی توسط زنان عالوهبرآنک
زنان را در مقابل با ت يضاتی چون م يارها استمدامی نابرابر دستمزدها نابرابر فرصتهتا
آموزشی حرف ا نابرابر دسترسی نابرابر ب منابع توزيد و امکانتا
تواناتر میکند س ب باالرفتن اعتمادب نفس کسب ي
اجتماعی آنان میشود ک کل جام

نتابرابر در ارتقتا شتغلی

هويت مستقل و به تود وضت يت و رشتد

از آن منتفع واهد شد.

يکی از تدابير مؤثر جهت گسترش نقا زنان در توس

و همچنين ب رسميتشنا تن نقشتی

ک از گذشت تا ب امتروز در ايتن امتر داشتت انتد در کنتار کتار فرهنگتی بتررو زنتان و دادن
آگاهیها الزم ب آن ها کار فرهنگی با هدف تغيير نگرش مردان است .تغيير نگرش در متردان
می تواند موجب اين شود ک آنها بتوانند با همسران ود همراهی و همدزی بيشتتر احستاس
نمايند و در اين رابط زنان هم در نظر و هم در عمل بتوانند از همکار همسرانشان بهترهمنتد
گردند.
بی ترديد يکی از نتايج افزايا ت داد زنان در دانشگاهها و مراکز آموزش عازی کشور در چند
ساخ ا ير افزايا ت داد زنان عضو هيئتعلمی دانشگاهها و مراکز آموزش عتازی در ستاخهتا
آينده واهد بود و اميد است با افزايا ت داد مدرسان زن ميزان حضور و مشارکت متؤثر زنتان
در مواضع تصميم گير و سطوح مديريتی نيز ارتقا يابد .افزايا کمّی زنان در محيطها علمی
واق يتی انکارناپذير است و طی مراتب ص ود پيشرفت سرنوشت محتومی است ک برا زنان

نرسيسيانس و افقهی ، 1391عوامل فرهنگی – اجتماعی موثر بر عدم دستيابی زنان دانشگاهی به سطوح 159 ...

آموزشديده و تحصيلکرده رقم زده شده است .عملکرد زنتان نشتان از گتذار از نقتا ت تی و
انف ازی و اشتياق برا کسب آگاهی مشتارکت تواهی و د ازتت ف االنت در ت يتين سرنوشتت
ويا دارد .از ت موان ی بر ستر راه زنتان وجتود دارد و بت محتاذا

افتزايا ت تداد زنتان در

محيطها علمی اين موانع ممکن است از گوناگونی و تنوع بيشتر نيز بر وردار شوند.
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