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 چکيده
با وجود آنکه امروزه اشتیاق زنان برای حضور پررنگ تر در عرصه های مختلف بیشتر شده، هنوز 

حضور زنان در استفاده از فرصت های استخدامی و دستیابی به سطوح باالتر شغلی ناچیز، و تعداد 

ورها زنانی که توانسته اند در سطوح عالی مدیریتی منصوب شوند بسیار اندک است. در بسیاری از کش

شمار زیادی از زنان در بخش خدمات اجتماعی و بهداشت به کار اشتغال دارند ولی حتی در این 

مشاغل نیز زن ها در سطح پایین تر شاغل هستند و سطوح باالتر در اختیار مردان است. موانعی چند 

در سازمان ها  شغلی آنان می شود. مانع غیرقابل نفوذی ارتقاءسر راه زنان وجود دارد که گاهی مانع 

زنان، فراتر از حدی که تعیین شده است جلوگیری بعمل می آورد که این  ارتقاءوجود دارد که از 

وضعیت را اصطالحا سقف شیشه ای می نامند. مقاله حاضر که به روش مروری و با استفاده از منابع 

ه، موانع را بررسی کرده کتابخانه ای و اینترنتی تدوین شده سعی دارد به توضیح این مفهوم پرداخت

 و در پایان پیشنهاداتی را ارائه نماید.
 

 سقف شیشه ای، اشتغال، اشتغال زنان :يديکل واژگان
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 مقدمه:
 خط باشند آنان اوامر فرمانبردار باید تنها انبوه شماری و کنند فکر باید اندکی شمار هاسازمان در که باور براین است دیرزمانی

 فرهنگ که حالی در بود، قدرت تقدیس و همرنگی فرمانبری، مانند هاییارزش پاسدار سنتی، هایسازمان است. فرهنگ شده کشیده بطالن

 جذب بیشتر زنان سنتی، فرهنگ در. ]25[داردمی پاس را خودباوری و پذیریمسئولیت نوآوری، نوگرایی، خودگردانی، نوین، هایسازمان

 مثل گوناگونی دالیل به هم زنان خود. شدندمی... و خانوادگی هایکارگاه در کار شخصی، مزرعه در کار مانند درونی زندگی مثل کارهایی

 این اما نداشتند سروکار بیرونی مستقل کار با خیلی گذشته در ایرانی زنان. بودند مندعالقه موضوع این به فرهنگی و مصلحتی اخالقی، مسائل

 از اما کردندمی کار مزرعه و بیابان و دشت در مردان پایپابه کشور شمالی مناطق و عشایر زنان که چرا کردند،نمی کار که نیست دلیل آن به

 این تدریج به اما. نزند لطمه شانخانه کار به که شوند مسئولیتی دارعهده که داشتند نیاز هازن بود، بیشتر فرزندان تعداد گذشته در که آنجا

 .]6[شوند ترتخصصی و ترجدی کار وارد زنان که خواهدمی هم دنیا اکنون. کرد تغییر نگاه

 هایسازمان فرهنگ که حالی در بود، قدرت تقدیس و همرنگی فرمانبری، مانند هاییارزش پاسدار سنتی، هایسازمان فرهنگ

یکی از سرمایه های باارزش هر کشور بخصوص در زنان . داردمی پاس را خودباوری و پذیریمسئولیت نوآوری، نوگرایی، خودگردانی، نوین،

کشورهای در حال توسعه هستند. در حقیقت مشارکت جدی زنان کلید رشد و ترقی این کشورها محسوب می شود. زنان تقریبا نیمی از افراد 

نسانی بالقوه و مهمی در هر جامعه را تشکیل می دهند و سازندگان و پرورش دهندگان نسل های آینده محسوب می شوند. آن ها منبع ا

توسعه علمی، اجتماعی و فرهنگی کشور هستند از این رو توجه ویژه به مسیر پیشرفت شغلی آن ها ضرورت دارد. امروزه زنان به پیشرفت 

 .]28[های قابل توجهی در مدیریت دست یافته اند که سال ها در اختیار مردان بود

 مردانگی مفهوم با که هستند ایبگونه بطور خاص، شرقی جوامع و عموم طوربه بشری هجامع فرهنگ و جوامع های نهاد و ها ساختار

. دارند مردانه هویت کامال گفت شودمی کهشکلیبه  هستند، مساعد آنان شخصیت رشد و مردان پرورش برای بیشتر و. دارند بیشتری انس

 های موقعیت به تا شودمی داده اجازه کمتر زنان به که هستند ای بگونه ساختارها و. کنندمی برخورد منفی یبگونه زنان برابر در برعکس ولی

  .]12[شودمی مانع مدیریتی و سیاسی اقتصادی، های جایگاه به رسیدن از را زنان نامریی ای بگونه. شوند نایل جامعه مدیریتی و عالی

اند که ناگزیر بوده اند کارهای تکراری انجام دهند و پست هایی در طول تاریخ سازمانها، زنان معموال به پست هایی منصوب شده 

در سطوح پایین داشته باشند. بیشتر آن ها در پست های ستادی و به مثابه دستیار مدیران صفی انجام وظیفه کرده اند و به ندرت مسئولیت 

به نقل از  1387آنان نادیده گرفته شده است)پورعزت، های مدیران صفی را بر عهده داشته اند به طوری که به نظر می رسد توانایی های 

 سطوح و کنندمی بالندگی و رشد به شروع مردان با همگام هاسازمان به ورود از پس زنان ها،پژوهش پایه (. بر1388طالقانی و همکاران، 

 این. یابدمی کاهش هاآن ارتقاء و رشد سرعت رسند،می سازمانی باالتر سطوح به زنان هرچه اما گذارندمی سر پشت را سازمان گوناگون

 هایرده به زنان عمل در ولی، یابند دست مدیریتی هایسمت به نتوانند زنان که نیست روشنی دلیل هیچ که دهدمی نشان روشنی، به واقعیت،

 بینندمی را هاییجایگاه 1ای شیشه سقف این میان از سازمان باالی سطوح به کردن نگاه توانمند، با و شایسته زنان. رسند نمی سازمان باالی

 . ]14[ندارند را ای شیشه سقف این شکستن توانایی نادیدنی، سدهای خاطر به ولی دارند، را هاآن به رسیدن شایستگی که

حاصل عوامل و پیشرفت زنان را وجود پدیده ای موسوم به سقف شیشه ای می داند. این پدیده که  ارتقاءادبیات مدیریت علت عدم 

و عناصر متعددی است زنان را از پیشرفت به طرف مشاغل باالتر بازمی دارد. پژوهش ها نشان می دهد که سقف شیشه ای به طور عمده بر 

اثر نگرش های متعصبانه و پندارهای کلیشه ای نسبت به زنان در جامعه ایجاد می شود. پس گام اول در تشخیص این معضل شناسایی آن 

باورها، پندارها و نگرش های غلط و کلیشه ای نسبت به جنس زن بوده و گام اول در درمان این معضل تغییر این باورها، پندارها و  دسته از

 .]5[نگرش های متعصبانه و محدود کننده است

 

 اهميت موضوع:
در بررسی اشتغال زنان به نکات و مسائلی برخورد می شود که در شرایط فعلی باعث ایجاد مخمصه ای برای ارائه راهکار به زنان در 

خروج از این مخمصه و تنگنا، تغییر دیدگاه های تمامی اعضای جامعه نسبت به پاره ای مسائل مسیر زندگی سعادتمندانه تر می شود. راه 

و در  شده، از درک موقعیت و یافتن راه حل های کارامد و بدیع عاجز ساختنسبت به مسائل دگرگون را نگاه خود نتوان ه است زیرا مادام ک

و نه تنها زنان از رشد و تکاملی که استحقاق آن را دارند محروم می مانند، کل  هدور باطل سرگردانی در بازار کار و خانه نشینی زنان باقی ماند

، مسائل همچنین حل نخواهند شد و در توسعه جامعه ایران توفیق مزایای حضور کامل و تمام عیار زنان بی بهره خواهد ماند جامعه انسانی از

                                                           
1 Glass Ceiling 

http://www.rassjournal.ir/


 336-347، ص 1395، پاییز  7، شماره رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 

 
 

 با و است رویت قابل جامعه مختلف های عرصه همه در مردان و زنان میان شرایط های نابرابری که آنجایی از. ]22[بیشتری نخواهیم یافت

 برنامه و علمی تدابیر اتخاذ پس ،است آن در موجود های تخصص از استفاده گرو در ای جامعه هر پیشرفت و موفقیت امروز اینکه به توجه

 موضع باید مصلح، های گروه و شود گرفته نظر در باید اجتماع در زنان بقای و حضور برای ورود شرایط تسهیل و مقتضی و الزم های ریزی

 ابتدا همگان آنکه مگر شود نمی میسر این و در نظر بگیرند آن جمعیت از نیمی عنوان به جامعه در زنان حضور به نسبت تری مناسب گیری

 .]16[شد نخواهد پیموده زنان نقش به توجه بدون توسعه راه که برسند باور این به

 این از حاکی بود، جوامع از زیادی تعداد شده انجام مطالعات نتایج کننده منعکس که جهانی بانک 2۰۰1 سال جهانی توسعه گزارش

 اهمیت دلیل به.  «است اهمیت با بسیار ها آن انسانی سرمایه پرورش و هستند توسعه و رشد برای مهمی محرکه موتور زنان،» که بود مطلب

 تر مهم چیزی هیچ توسعه سیاسی اقتصاد در»: گوید می  -انگلستان تبار هندی اقتصاددان و فیلسوف – سن آمارتیا که است مباحثی چنین

 .«نیست زنان رهبری و اجتماعی اقتصادی، سیاسی، مشارکت شایسته شناختن رسمیت به از

 شایستگی و خوبی به انسان پرورش اساسی و خطیر وظیفه انجام عهده از توانست خواهند اعتبار و ارزش دارای زنان این بر عالوه

 است مسلم که آنچه .بسازند بهتر را کشور آینده متعهد، کار نیروی مجدد تولید با و دهند تحویل جامعه به شایسته و الیق فرزندانی برآمده،

 های مقام در زنان وجود شد خواهد فراهم باال سطح در کشور امور اداره در آنان مشارکت و مدیریتی سطوح در زنان کارگیری به با امر این

 .]2۰[تصمیم است اخذ موقعیت در زنان اجتماعی و سیاسی مشارکت های شاخصه از یکی اجرایی باالی

 مروري بر سوابق موضوع:
ارائه و تبیین مدلی برای بررسی روابط علی بین خودپنداری زنان، ادراک موانع سقف شیشه ای  "در پژوهش خود با عنوان  ]19[

دهد که  هرقدر میزان خودپنداری زنان بیشتر ، عامل خودپنداری را مورد بررسی قرار داده اند. یافته های تحقیق نشان می  "و سقف شیشه ای

 باشد، ادراک وجود سقف شیشه ای کمتر خواهد بود.

 "زنان به پست های مدیریتی و عالی از دیدگاه دبیران زن شاغل در آموزش و پرورش ارتقاءموانع "در تحقیق خود با عنوان  ]27[

 زنان به پست های مدیریت میانی و عالی آموزش و پرورش موثر می دانند. قاءارتاجتماعی را در عدم -، موانع خانوادگی، سازمانی، فرهنگی

زنان به پست های مدیریتی)مطالعه موردی(  ارتقاءشناسایی موانع "توسط تقی زاده و همکاران با عنوان  1391که در سال  پژوهشی

اده، تضاد بین فرهنگ و خانواده، عدم حمایت رهبر نشان می دهد که کلیشه جنسیت، تبعیض جنسیت، تضاد بین کار و خانوانجام گرفته 

 .]1۰[ه پست های مدیریتی محسوب می شوندزنان ب ارتقاءسازمان، عدم حمایت خانواده، روابط در کار و سقف شیشه ای از موانع 

ن دادند که نشا "نقش سقف شیشه ای بر وضعیت توانمندی زنان در سازمان ورزش شهرداری تهران "در پژوهشی با عنوان  ]8[

 سقف شیشه ای به طور مستقیم بر افزایش توانمندی بانوان اثر می گذارد و پیشنهاد شده که در سازمانها و نهادها اقدامات مثبت حمایتی از

وری زنان، زنان صورت گیرد و خط مشی هایی برای ایجاد تغییرات اصولی در باورها و نگرش ها ارائه شود تا با باال بردن اعتماد بنفس و خودبا

 سقف شیشه ای را بشکند و بر توانمندی زنان بیفزاید.

 اشتغال به مربوط مدارک و بررسی اسناد باو  "ایران در دهه های اخیر زنان اشتغال فرهنگی و اجتماعی بررسی موانع"در  ]11[

 سرشماری اساس بر و است داشته ای مالحظه قابل تغییرات 1375 تا 1355 سرشماری ی فاصله در جمعیت نرخ :که دهد می نشانایران  زنان

 داده می تشکیل زنان را آن نفر 2954۰329 و مردان را آن نفر 3۰515159 که است بوده نفر 6۰۰55488 برابر کشور جمعیت 1375 سال

 شدیدی افت اسالمی انقالب از پس سالهای در زنان اشتغال .ندارد هماهنگی زنان جمعیت خصوص به جمعیت رشد نرخ با مشاغل تعداد و اند

 سهم. است بوده زنان فعال جمعیت حجم از بیشتر مردان فعال جمعیت حجم 1375 ،1365 ،1355 سالهای فاصله در .است کرده تجربه را

 حاکی امر این. است رسیده 1375 سال در درصد 5/12 و 1365 در درصد 8 به 1355 سال در 8/13 از کشور شاغل جمعیت از زنان اشتغال

 نسبت جامعه دیدگاه تغییر دلیل به عمدتا زنان اشتغال سهم کاهش علت .است بوده زنان از بیشتر مردان برای شغلی فرصتهای که است آن از

 .است بوده سیاسی و فرهنگی اجتماعی، تحوالت دلیل به اقتصادی و اجتماعی های عرصه در زنان حضور به

 "(سریالنکا: موردی مطالعه)خصوصی بخش های سازمان در زنان شغلی توسعه بر ای شیشه سقف تاثیر "در پژوهشی با عنوان  ]1[

 اثر فرهنگی عوامل و سازمانی عوامل فردی، عوامل همچنین و دارند متوسط منفی رابطه زنان، شغلی توسعه و ای شیشه سقف که دادند نشان

 که رسیدند نتیجه این به نهایت در .است اثرگذار ای شیشه سقف روی بر خانواده عامل حالیکه در دارند، زنان شغلی توسعه بر توجهی قابل

 هستند، سریالنکا در ها سازمان خصوصی بخش در کار به مشغول که اجرایی سطح کارمندان از زنان شغلی توسعه روی بر ای شیشه سقف

 . دارد مهمی تاثیر
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نشان دادند که بسته به اینکه سبک  "به سقف شیشه ای زنان تاثیر سبک های رهبری بر باورهای مربوط"در پژوهشی با عنوان  ]2[

استعفایی( برای دسترسی  و پذیرش پذیری، انعطاف تعاملی، تحولی و یا سبک عدم مداخله باشد بر چهار باور در مورد سقف شیشه ای)انکاری،

 زنان به جایگاه مدیریتی تاثیرات متفاوتی دارد.

 

 :مدیریتنظریه هاي حضور زنان در عرصه 
 نظریه منطقه حائل  -1

همچنانکه وجود تحرک زیاد پیرامون مرز میان کارگران یدی و غیر یدی می تواند مانع تحرک گسترده تر شود ، تجمع زنان در 

نقش  کارهای ساده منطقه حائلی است که جلوی تحرک اجتماعی آنان را می گیرد و درون هر طبق زنان سطوح پایین تر را اشغال می کنند و

 حائل در برابر تنزل مردان را بازی می کنند.

 

 نظریه تحرک وارونه )موازنه منفی(  -2
با تخصصی شدن کارها و سطح بوروکراسی و ورود تکنولوژی پیشرفته، تحصیالت مسیر تحرک اجتماعی را مشخص می کند و 

حیت های تحصیلی می توانند در بازار کار جابه جایی داشته شغلی درون نسلی چندان اهمیتی ندارد، یعنی امروزه زنان با کسب صال ارتقاء

 باشند و تحرک درون نسلی را به طور سنتی موجب جایگزینی پسران به جای پدران در مشاغل مدیریتی می شد، از اعتبار ساقط نمایند.

 

 

 نظریه سقف شيشه اي  -۳
یکی از موانع فرضی که بر سر راه مدیران زن برای دستیابی به مقاطع عالی شغلی در بخش های خصوصی ، دولتی و یا سیاسی در 

در امریکا برای توصیف موانع تصنعی نامرئی  197۰سراسر دنیا وجود دارد ، سقف شیشه ای است. سقف شیشه ای اصطالحی است که در دهه 

سازمانی و دیدگاهی ابداع شد، موانعی که در عمل زنان را از رسیدن به مناصب و موقعیت های شغلی باز می ناشی از تعصبات و تبعیضات 

 دارد.

سقف "مطالعات انجام شده نشان می دهد سقف شیشه ای، بسیاری از زنان را از باال رفتن به سوی پست های مدیریتی باز می دارد؛ 

وه های اقلیت ورای یک سطح خاص در سلسله مراتب رن می شود که زنان و گآمانع از نگرش ها و تعصبات منفی است که  "شیشه ای 

 سازمانی بروند.

  1نظریه انسداد اجتماعی -۴
مردان با بهره گیری از انسداد اجتماعی راه زنان را به سوی مشاغلی که دارای باالترین منزلت است را سد می کنند و طبقات ممتاز 

 می دارند. شغلی را در دست خود نگه

 

 نظریه جامعه پذیري نقش هاي جنسيتی  -۵
، توجه به زن به عنوان موجودی که تنها وظایف خاص مادری دیده می شودنیز  2نزودر نظریات تئوری پردازان بزرگی چون پارس

 برایش در نظرگرفته شده، می باشد.

 

 نظریه هاي جنسيتی فمينيستی  -۶
است که موقعیت زنان در بازار کار و خانه و خانواده با یکدیگر مرتبط و جزئی از نظام کلی فرض اصلی در نظریه های جنسیتی این 

 اجتماعی است که در آن، زنان تابع مردانند. 

است. گفته می شود که ان یک موضوع کلیدی در تئوری های جنسیت، اختصاص کار خانگی)به ویژه مراقبت کودک( بر عهده زن

و در مقابل، زنان در جایگاه مدیریت، درست به این مردها به منزله افراد حقیقی و نه جنس مذکر از کیفیت صحیح مدیریتی برخوردار هستند 

                                                           
1 Social Closure 
2 Parsons  
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ی حقیقی و و نه افراد حقیقی فاقد کیفیت های مورد نیاز برای مدیریت توصیف می شوند. از این طریق مردان افراد بودن آن هادلیل زن 

 .]24[مدیرانی جنسیت خنثی هستند، اما زنان مدیرانی جنسیتی توصیف می شوند

 

 :زنان و اشتغال اشتغالمفهوم 
اشتغال به فعالیتی گویند که به منظور تهیه و تولید کاال و خدمات اقتصادی انجام می شود. در حالی که کار معنایی عام دارد و هر 

اما در عصر صنعتی با شکل جدیدی از اشتغال رو به رو هستیم که سه ویژگی دارد: انجام فعالیت در زمان مشخص فعالیتی را در بر می گیرد. 

رفتن مصرف از تولید تعبیر وجود فاصله میان محل کار و محل زندگی که گاه از آن به فاصله گ ،و منظم، دریافت مزد در قبال ساعات کار و

از کاری که به صورت منظم و بیرون از محیط خانه انجام پذیرفته و درآمد معینی به آن اختصاص  عبارت استاشتغال زنان . ]17[می شود

 .]18[می یابد و این درآمد متعلق به زن می باشد

اشتغال زنان خصوصا در سطوح باالی مدیریت دارای پیامدهای مثبتی از قبیل کاهش میزان باروری، رشد شاخص های توسعه 

بع افزایش دانش و مهارت آنان و همچنین رشد فرهنگ عمومی، افزایش شاخص های بهداشتی، بهبود پیشرفت تحصیلی انسانی زنان و به ت

 .]1۰[به نقل از  ]27[فرزندان زنان تحصیلکرده و ایجاد و تقویت احساس امنیت می باشد

 

 زنان در پست هاي مدیریتی: ارتقاءموانع و مشکالت 

 الف( موانع فردي و خانوادگی: 
اشتغال مادران به تنهایی عامل تعیین کننده در روابط زناشویی و رشد و تربیت کودکان نیست، بلکه آنچه از این حیث مهم است 

جو خانواده، نگرش ها و انتظارات همسر و چگونگی استفاده از اوقات فراغت در امور خانه و خانواده است. شواهد آماری موجود در کشورهای 

دهد اکثر زنان تمایل دارند پس از ازدواج کار خود را ترک کنند. مهم ترین دلیل این امر عدم تمایل شوهر به همکاری جهان سوم نشان می 

واملی با زن در امور خانه و در نتیجه ناتوانی زن در انجام دادن همزمان وظایف خانه داری و شغلی است. وجود فرزند در خانواده یکی دیگر از ع

 را تحت تاثیر قرار می دهد. است که اشتغال زنان

 

 ب(موانع انسانی:
در تقسیم نیروی انسانی سازمانها، زنان به حاشیه رانده می شوند و پیشرفت آنان برای سایر افراد بی اهمیت تلقی می شود و حتی 

که آنان باید  در حاشیه باشند و گاهی دستیابی آنان به درجه های باالتر عجیب و دور از تصور انگاشته می شود، زیرا تصور غالب این است 

ند با هرگز نباید در راس قرار بگیرند. امروزه شمار زیادی از زنان جامعه بدون پی بردن به نابرابری موجود به زندگی روزمره خود ادامه می ده

آن ها می شود که آنان از طریق تحصیل  این تصور که شرایط باید این گونه باشد. جالب آنکه این واقعیت نابرابر زمانی موجب احساس نابرابر در

 در دوره های عالی و در پی آن آگاهی از حقوق خود و شرایط دیگر زنان جامعه به نوعی خودآگاهی از وضع موجود می رسند.

 

 ج(موانع فرهنگی:
ی مردان نسبت به مواردی مانند نگرش عمومی غلط در موردکار کردن زنان، ارزش ها و هنجارهای اجتماعی نامناسب، نگرش منف

مدیریت زنان و تمایل به حذف رقیب در صحنه فعالیت ها از طرف مردان از جمله موانع پذیرش پست های مدیریتی از طرف زنان می باشد. 

ان به طور کلی در هر کشور ذهنیت و باورهای فرهنگی که به وجود آورنده رفتارهای فردی و اجتماعی است یکی از مهم ترین موانع حضور زن

 (.1392در بازارهای کار محسوب می شوند)رشتیانی، 

 

 مفهوم سقف شيشه اي:
 اولین اصطالح این. ]13[گویند می "ای شیشه سقف" اصطالح در را "مدیریت عالی سطوح به دستیابی در زنان توفیق عدم" پدیده

 سال در که هستند کسانی اولین از 2همکارانش و موریسون همچنین رفت، کار به 1ژورنال استریت وال مجله وسیله به ،1986 سال در بار

 دولتی بخش سازمانهای اداره در اقلیت ها و زنان اندک تعداد به اشاره برای 199۰ سال در اصطالح این. کردند استفاده اصطالح این از 1987

                                                           
1 Wall Street Journal 
2 Morrison et al 
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 کارکنان که معنا این به. است رفته کار به درامدها توزیع باالی سطوح در دستمزد عمیق شکاف به اشاره برای نیز گاهی. رفت کار به خصوصی و

 در اقلیت ها و زنان که کندمی بیان ای شیشه سقف .دارند کمتری دریافتی خود مرد همردیفان با مقایسه در درامدی، باالی گروههای در زن

 دست به را آن بندرت اما شوند،می نزدیک سازمان در عالی پستهای به آنها. خورندمی شکست مراتب سلسله باالی سطوح به دستیابی

( مطرح می کند، کمبود رهبران زن به تعصب ها و تبعیض های در حال انجام علیه زنان در محیط 2۰۰7)1همان طور که ویر. ]14[آورندمی

هستند اما در برخی زمینه ها از سوی موانعی  کار برمی گردد. این مساله اشاره به این دارد که اگرچه زنان اکنون قادر به صعود به مراتب باالتر

غیرقابل مشاهده متوقف می شوند. این منع بر زنان به عنوان یک گروه اعمال می شود و از رشد و ترقی شان به دلیل جنسیتشان جلوگیری 

ست که زنان نتوانند به آنجا اصطالح سقف شیشه ای به روشنی جایی را نشان می دهد که هیچ دلیل روشنی نی .]1[به نقل از  ]3[می شود

قف دست یابند ولی در واقعیت دستیابی زنان به آنجا ممکن نیست. زنان شایسته و توانمند با نگاه کردن به سطوح باالی سازمان از میان این س

شکستن این سقف شیشه  شیشه ای جایگاه هایی را می بینند که شایستگی رسیدن به آن ها را دارند ولی به دلیل سدهای نادیدنی، توانایی

برای مردان  ارتقاءای را ندارند. این مفهوم را می توان در کنار آسانسورهای مرئی و نامرئی ای به کار برد که به منابع، امکانات و فرصت های 

در پژوهش های کیفی  اشاره دارد. غالب نظریه های مطرح با این مضامین به کم و کیف اشتغال زنان با نگاهی آسیب شناسانه نظر دارند که

 .]21[می توانند محل حساسیت نظری برای پژوهشگر باشند

نظریه سقف شیشه ای بیشتر به نابرابری جنسیتی در یک کشور برمی گردد. واژه ذکر شده به تفاوت های نوع رفتار کارفرما با 

( مطرح کرده است. 3GIIشاخص نابرابری جنسیتی)یک  2۰1۰( در سال 2UNDPکارمندان مرد و زن اشاره دارد. برنامه رشد ملل متحد)

GII جنسیتی است. براساس  نابرابری، شاخص ارزیابیUNDP(2۰1۰ این شاخص یک معیار مرکب است که شامل عدم دستیابی به )

زش و در بازار موفقیت، در یک کشور به دلیل نابرابری جنسیتی می باشد. این شاخص معایبی که به دلیل تبعیض ها  در مورد سالمت، آمو

نشان می دهد(. نتایج جدول نشان می  2۰12را در سال  GIIشاخص استخراج شده  1کاری درباره زنان وجود دارد را نشان می دهد)جدول 

ن دهد که کشورهای غربی در قیاس با کشورهای عربی بهتر عمل کرده اند. رتبه باالتر یعنی در کشور موردنظر، نابرابری جنسیتی بین مرد و ز

 GIIخیلی باالست. این مساله می تواند به دلیل وجود پدیده سقف شیشه ای در سازمانهای آن کشور باشد. اما برخی کشورها نیز با شاخص 

، تا مدت ها زنان در تخصص هایی مانند پژشکی، آموزش 132باال ممکن این به این ادعا اعتراض داشته باشند. مثال در مورد کشور هند با رتبه 

ه وجود اختالفاتی در مورد هند توافق دارند. اما زنان حرفه ای)دارای تخصص( در مالزی ب .است مسئولیت رهبری را بر عهده داشته اندو سی

شاخص نابرابری مالزی طبق جدول عدد پایینی داشته که حاکی از پایین بودن نابرابری جنسیتی در این کشور است. الی، سینگاراولو، چو و 

تاکید دارند که نابرابری جنسیتی در سازمان های مالزی اتفاق می افتد. اما برخی محققان بر این عقیده اند که شاخص های ( 2۰14)4محمد

 .]4[اداری بجای اینکه از یک جنبه مورد بررسی قرار گیرند باید به دقت موشکافی شوند

 
 

 (UNDP ،201۴)منبع: گزارش UNDP شاخص نابرابري جنسيتی-1جدول

 ردیف کشور رتبه منطقه

 1 ندرلند 1 غرب

 2 سوئد 2 غرب

 3 سوئیس 3 غرب

 4 دانمارک 3 غرب

 5 نروژ 5 غرب

                                                           
1 Weyer 
2 United Nations Development Program 
3 Gender Inequality Index 
4 Lai, Singaravello, Chew & Mohamed 
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 6 فنالند 6 غرب

 7 آلمان 6 غرب

 8 فرانسه 9 غرب

 9 ایسلند 1۰ غرب

 1۰ ایتالیا 11 غرب

 11 سنگاپور 13 آسیا

 12 ژاپن 21 آسیا

 13 لیبی 36 عرب

 14 امارات متحده عربی 4۰ عرب

 15 مالزی 42 آسیا

 16 امریکا 42 غرب

 17 بحرین 45 عرب

 18 تونس 46 عرب

 19 کویت 47 عرب

 2۰ عمان 59 عرب

 21 تایلند 66 آسیا

 22 ترکیه 68 عرب

 23 فیلیپین 77 آسیا

 24 کامبوج 96 آسیا

 25 اردن 99 عرب

 26 الئوس 1۰۰ آسیا

 27 اندونزی 1۰6 آسیا

 28 ایران 1۰7 عرب

 29 بنگالدش 111 آسیا
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 3۰ قطر 117 عرب

 31 سوریه 118 عرب

 32 عراق 12۰ عرب

 33 پاکستان 123 آسیا

 34 مصر 126 عرب

 35 هند 132 آسیا

 36 عربستان سعودی 145 عرب

 37 یمن 148 عرب

 

 عوامل بوجود آورنده سقف شيشه اي:
 جنسیتی، های نابرابری ذهنی، های کلیشه چون عواملی به توان می که دارند نقش مساله مورد بحث آمدن پدید در زیادی عوامل

. ]16[گردد می شغلی های پیشرفت در زنان ارتقاء و رشد برای مانع این آورنده پدید که کرد اشاره.... و ارتباطی های شبکه ساالری، مرد فرهنگ

 مورد بحث تعریف شده اند: ( عوامل زیر بعنوان عوامل پدیدآورنده مساله1۳8۶در تحقيق سيدجوادین و همکاران)

 پیشرفت کارراهه، تضاد کار و خانواده، شبکه ارتباطیالف( عوامل مربوط به سازمان: 

 کلیشه ها، ارزشگذاری به کار زنان، سبک رهبری و مدیریتب( عوامل رفتاري و فرهنگی:  

 :ست که همه زنان را یکسان فرض کرده و یکی از مهم ترین موانع زنان، کلیشه های جنسی است. کلیشه نوعی تفکر ا کليشه ها

بین آن ها تفاوتی قائل نمی شود. به علت رواج کلیشه های جنسیتی، افراد به طور عموم معتقدند که مردان و زنان از بسیاری جهات، 

ژگی های مانند خصیصه های شخصیتی، ویژگی های فیزیکی، رفتارهای نقش و موقعیت های شغلی با هم متفاوتند. از آنجا که وی

جنسیتی)حداقل تا حدی( در جهان یکسان است، کلیشه های جنسیتی و فرض های بدست آمده از آن ها بر سایر طبقه بندی و 

 ویژگی ها تقدم پیدا می کند.

 :شبکه ارتباطی یا محروم شدن از شبکه های ارتباطی غیررسمی در اکثر ادبیات مربوط به سقف شیشه ای مورد  شبکه ارتباطی

قرار گرفته است. شبکه ارتباطی به توسعه ارتباطات و استفاده از تعامل برای پیشبرد کارراهه شخص اشاره می کند. اعضای اشاره 

شبکه برای یکدیگر اطالعات ارزشمند و امکان تعامل را فراهم کرده و یکدیگر را حمایت می کنند. زنان در مقایسه با مردان تعامالت 

مان داشته و به مرکزیت شبکه های قدرتمند نزدیک نیستند و از آنجا که دسترسی به شبکه های کمتری با افراد قدرتمند ساز

فقدان فرصت دسترسی به چنین شبکه هایی منجر به سقف شیشه ای برای زنان می  ;سازمانی دارد ارتقاءقدرتمند رابطه مثبتی با 

 شود. بعبارتی زنان بطور عمده منزوی بوده و از شبکه های ارتباطی غیررسمی محروم هستند.

 :لکرد زنان از سازمان ها از همه مدیران چه زن و چه مرد انتظار دارند تا عملکردشان عالی باشد اما عم ارزشگذاري به کار زنان

اهمیت خاصی برخوردار است. کار کردن در حد و اندازه ای بیش از حد انتظار مردان راهبردی بوده که مدیران موفق زن آن را به 

کار برده اند و اکثر زنان آن را راهبردی اساسی یا نسبتا مهم دانسته اند. آن ها مجبور بوده اند همیشه توانایی خود را ثابت کنندو 

این کار کوشیده اند تا بر انواع انگاره های منفی موجود در محیط کار که اغلب مردانه بوده، غلبه کنند زیرا مردان کمتر به آن برای 

 ها اعتماد داشته اند و در نتیجه مجبور به اثبات توانایی و لیاقت خود بوده اند.

 ن به آن نیازمندند تا بتوانند میان مسئولیت های کاری و انعطاف پذیری در کار یکی از عواملی است که زنا خانواده:-تضاد کار

خانوادگی خود تناسب ایجاد کنند. زنانی که مسئولیت مراقبت از کودکان را بر عهده دارند اغلب انعطاف پذیری الزم را برای کار در 

وم می مانند. حتی اگر این امکان را هم بعدازظهر و خارج از ساعت های اداری ندارند. بنابراین از بسیاری از الزامات غیررسمی محر
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کنار گذاشته می  ارتقاءداشته باشند، تصور نمی رود بتوانند اضافه کاری داشته باشند و در این صورت از انتصاب به مقامات باالتر و 

 شوند.

 :به عنوان عامل  درصد از مدیران زن، بکارگیری روش مدیریت خاصی را که مطلوب مدیران مرد باشد 96حدود  سبک مدیریت

پیشرفت کاری ذکر کرده اند. آن ها مجبور هستند فرهنگ و محیطی مردانه را بپذیرند و با پدیده ای سرو کار دارند که اغلب به 

عنوان الگوی مدیریت مردانه مطرح می شود. آن ها اذعان داشته اند که الگوهای موجود مدیریت، سرشار از خصوصیات و روش های 

ین الگوها زنان را بر سر دوراهی قرار می دهد، اگر روش های زنانه مدیریت را به کار گیرند ممکن است به آن ها به مردانه است. ا

 زن نیستند. چشم مدیر موفق نگاه نکنند و اگر روش های مردانه را بپذیرند ممکن است از آن ها انتقاد شود که مگر

 :ز شانس مساوی با مردان جهت آمادگی برای طی کارراهه برخوردار نیستند. بررسی ها نشان می دهد که زنان ا پيشرفت کارراهه

درصد از پاسخ  41درصد از زنان مورد مطالعه بیان کرده اند که از فرصت های آموزشی محروم مانده اند.  21در تحقیق متیس 

وردار نمی شوند و حدود یک سوم از آن ها به مشاغل عالی برخ ارتقاءدهندگان نیز معتقد بودند که زنان از آموزش های الزم برای 

معتقد بودند که این امر ناشی از باورهای مدیریت است زیرا مدیران معتقدند که زنان به مسئولیت های خانوادگی خود بیش از کار 

امر آموزش آن بنابراین به سادگی شغل خود را به نفع خانواده رها می کنند و در این صورت سرمایه گذاری در  ;اهمیت می دهند

 .]19[ها کاری بیهوده است

، مهمترین عوامل سقف شیشه ای در پذیرش زنان در پست های مدیریتی کميسيون سقف شيشه اي امریکابر پایه دیدگاه 

عبارتند از: شبکه های استخدامی سنتی، تعصب های موجود در استخدام و پیشرفت زنان، انگاشته شدن مدیریت زنان به سان تهدیدی 

مستقیم برای فرصت های پیشرفت مردان، تقویت نشدن قانون فرصت های برابر و نداشتن تحصیالت کافی برای دست یابی به پست 

 .]27[ به نقل از ]7[های مدیریتی

 

 جنبه هاي مختلف مفهوم سقف شيشه اي:
در حال پذیرش است، اما بین پذیرش  در جامعه کنونی هرچند ادعای برابری دو جنس در حقوق اجتماعی و انسانی به نحو فراگیری

عقالنی آن و اجرای آن در عمل فاصله بسیاری وجود دارد. هنوز نگرش ها و ارزش های جامعه ما پدرساالرانه است و متاسفانه این ارزش ها 

 موانع بند در را خود زن، شدار مدیران. ]22[تقریبا تمامی حوزه های حیات اجتماعی و فردی اعضای جامعه را تحت تاثیر خود قرار داده است

 کمتری هوشی ضریب از زنان که دارند را احساس این مسن مدیران ویژه به مرد، ارشد مدیران. بینندمی اسیر( ای شیشه سقف) پنهان

 های زمین در اطالعات کردن وبدل رد هنگام ها آن دیگر عبارت به. داد شرکت مهم هایگیری تصمیم فرایند در را هاآن نباید و برخوردارند

 که دارد فرهنگی و ذهنی جنبه بیشتر مفهوم، این به ای شیشه سقف. باشند کنارشان در زنان که نیستند مایل ورزشی های باشگاه و گلف

 از خود شدن اجتماعی فرایند در جامعه اعضای را مسأله این. باشدمی هاآن اجتماعی اعمال بر ناظر و. است نهفته افراد رفتار و نیات درکنه

 که است جهانی تاحدودی امر یک بلکه نیست، مشخص ی جامعه در خاصی فرهنگ به منحصر امر این. گیرندیاد می خود جامعه و گذشتگان

 تا که جوامعی خاصتا و نیافته توسعه جوامع در که گفت توان می اما. دارد وجود متفاوت های اندازه و مختلف اشکال به ها فرهنگ همه در

 .]12[دارد وجود بیشتر کنند می زندگی و سنتی کهن با فرهنگ هنوز

 و آمار. کنندمی تعریف نیز شود می پول دادن دست از باعث که پنهانی موانع معنای به را ای شیشه سقف مفهوم شناسان جامعه

 %42 زن ارشد مدیران مزد دست بزرگ های شرکت در که دهدمی نشان است 1991 سال در آمریکا بازرگانی اتاق تحقیق ثمره که ارقامی

 که است این مزد دست تفاوت این برای مهم دالیل از یکی رسدمی نظر به. دهندمی انجام را کار همان که است مردی ارشد مدیران از کمتر

 اما دارد فرهنگی بار نیز مفهوم این در ای شیشه دارد. سقف کمتری رشد امکان که دهندمی قرار های پست در استخدام زمان در را زنان

 و وظایف دادن نسبت. دارند کمتر مردانبه مشابه شرایط در را آن به دسترسی امکان زنان که. است اقتصادی و مادی های شاخص در نمودار

 ساخت در افراد رفتار طریق از فرهنگی پنهان امر این. است مسأله این از مشخصی مصداق جنسیتی لحاظ از افراد به خاص شغلی های موقعیت

 .]12[گرددمی تولید باز ساختارها این طریق از و یابد می بازتاب نیز اجتماعی های

 

 :شکستن سقف شيشه اي

توانند که برای همیشه در این موضع فرودست باقی بمانند و بدیهی است خواهند و نه میکه زنان نه می می توان رسیدبه این نتیجه 

رسانده  حضور ی عرصه به را ارزشمندی های تالش امروز شمار بسیاری از ایشان برای رفع اینگونه تبعیض ها ی جنسیتیکه از گذشته تا به 
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( در این زمینه بیان می کند سقف شیشه ای به عنوان یک اسطوره واقعیت دارد و بوسیله فرهنگ، سیاستها و 2۰۰6)1ماثور هلم. ]2۰[دان

بی کفایتی زنان را مطرح می کند. فقط سازمانهایی که به طور گسترده غیرمتمرکز هستند از وجود  و راهبردهای سازمانی پرورش می یابد

زنان در موقعیت های)پست های(عالی سازمان حمایت می کنند و سقف شیشه ای را می شکنند، عالوه بر آن تالش های خود زنان برای رشد 

 .]27[ای در شکستن سقف شیشه ای دارد و پیشرفت و توانمندسازی از طریق تحصیالت نقش عمده

 کوشش هایی را به انجام رساند که از آن جمله اند:نیز سازمان بین المللی کار  ی شکستن سقف شیشه ای، در زمینه

به مومیآموزش، ایجاد شبکه های ارتباطی، اتخاذ سیاست های سازگار با مصالح خانوادگی، اصالح بعضی از قوانین استخدامی، افزایش آگاهی ع

 نقش و سهم اقتصادی رو به رشد زنان.

 .]2۰[به نقل از  ]26[تصمیم گیری باید شرایطی فراهم نمود، تا بانوان توانایی های خود را بشناسند سطوح مدیریت و ربرای استفاده از زنان د

 

 نتيجه گيري:
 در زنان به راهکار ارائه برای ای مخمصه ایجاد باعث فعلی شرایط در که شود می برخورد مسائلی و نکات به زنان اشتغال بررسی در

 مسائل ای پاره به نسبت جامعه اعضای تمامی های دیدگاه تغییر تنگنا، و مخمصه این از خروج راه. شود می تر سعادتمندانه زندگی مسیر

بانوان است و زمانی به کار می رود که زنان صرفا خاطر  ارتقاءاست. استعاره سقف شیشه ای دلیلی بر وجود موانعی نامرئی بر سر راه پیشرفت و 

مطالعات انجام شده نشان می دهد سقف شیشه ای، بسیاری از زنان جنسیت خویش از صعود به مراتب عالی سازمانی باز نگهداشته می شوند. 

ن می شود که زنان و آمنفی است که مانع از نگرش ها و تعصبات  این مفهوم شاملرا از باال رفتن به سوی پست های مدیریتی باز می دارد؛ 

 می که دارند نقش مساله مورد بحث آمدن پدید در زیادی عوامل وه های اقلیت ورای یک سطح خاص در سلسله مراتب سازمانی بروند.رگ

 این آورنده پدید که کرد اشاره.... و ارتباطی های شبکه ساالری، مرد فرهنگ جنسیتی، های نابرابری ذهنی، های کلیشه چون عواملی به توان

توانند خواهند و نه میزنان نه میبراساس مطالعات و بررسی های انجام گرفته، گردد.  می شغلی های پیشرفت در زنان ارتقاء و رشد برای مانع

شان برای رفع اینگونه تبعیض که برای همیشه در این موضع فرودست باقی بمانند و بدیهی است که از گذشته تا به امروز شمار بسیاری از ای

د. مقاله حاضر به بیان مفهوم اشتغال زنان، سقف شیشه ای، عوامل رسانده ان حضور ی عرصه به را ارزشمندی های تالش های جنسیتی

ئه بوجودآورنده و راه های مقابله با این وضعیت پرداخته است. در این راستا با توجه به اهمیت موضوع و مطالب ذکر شده پیشنهادهای زیر ارا

 می شود: 
 

 

 

 

 پيشنهادها:

 
 های زمینه نمودن فراهم و خود، حقوق با آنان کردن آشنا برای زنان های تشکل و انجمنها توسط آموزشی دوره های برگزاری .1

 و مهارت های الزم و تقویت باور به خودکارآمدی آنان. فردی تواناییهای و قابلیتها از آگاهی و خودباوری

 و جنسیتی ی مقوله با گیران تصمیم و گذاران سیاست مدیران، شدن آشنا برای آموزشی کارگاه های تشکیل و سمینارها برگزاری .2

 .تصمیم گیری باالی رده های در زنان مؤثرتر حضور فواید

 گسترش و حمایت از تعاونی ها و تشکل های اجتماعی و اقتصادی ویژه زنان جهت ایفای نقش موثرتر در سازمان ها و جامعه. .3

 سازمانی با توجه به توانمندی های آنان. تشویق و ترغیب مدیران عالی و برنامه ریزان برای استفاده از زنان در سطوح باالی .4

 معرفی زنان برتر، توانمند و کارآفرین در عرصه های مختلف کاری در سازمانها. .5

فرهنگ جامعه به منظور رفع نابرابری ها و تبعیض ها در ایجاد فرصت های شغلی و کارآفرینی برای زنان. در این راستا رسانه  ارتقاء .6

 انند داشته باشند.های عمومی نقش موثری می تو

 

                                                           
1 Mathur-Helm 
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ن زنان شاغل و متاهل وزارت کار و امور (. اثرات اشتغال زنان بر خانواده)تحقیقی در بی1388ساروخانی، ب و گودرزی، ث.) [18]

 اجتماعی(. مجله جامعه شناسی معاصر، سال دوم، شماره اول. 

(. ارائه و تبیین مدلی برای بررسی روابط علی بین خودپنداری زنان، ادراک موانع سقف شیشه 1386سیدجوادین، ر و همکاران) [19]

 ل دوم، شماره اول.ای و سقف شیشه ای. مجله علمی و پژوهشی تحقیقات زنان، سا

 . منبع: بانیک، قابل دسترس درمدیریت درسطوح زنان حضور ارتقاء: ای شیشه سقف شکستن(. 1391شیعه زاده، ا.) [20]

[21] http://banik.ir/%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%B3%D9%82%D9%81-

%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C-

%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A1-

%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-

%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%B7/ 
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لیل چهار دهه پژوهش در موضوع اشتغال زنان. مجله زن در فرهنگ و هنر، دوره (. فراتح1394صادقی فسایی، س و خادمی، ع.) [22]

 .243-256، صص 2، شماره 7

، 217(. سقف شیشه ای و راه های شکستن آن برای زنان در ایران. ماهنامه تدبیر، شماره 1389صفری، ع و فروغی ابری، م.) [23]

 .44-48صص 

ف شیشه ای بر کاهش توانمندی زنان در سازمان توسعه برق ایران. نشریه (. بررسی تاثیر سق1388طالقانی، غ و همکاران.) [24]

 .89-1۰2، صص 2، شماره 1مدیریت دولتی، دوره 

 دانشگاه ارشد، کارشناسی نامه پایان تهران. دانشگاههای سطح در مدیریتی سطوح در زنان ارتقاء موانع( 138۰) ف. صدر، فاطمی [25]

  .مدرس تربیت

 .2۰/4/1387همشهری، تاریخ: پنج شنبه  ای. روزنامه شیشه سقف (. شکستن1387فرجی، ف.) [26]

 ن.ز پیام ماهنامه مدیریت. در زن کارکنان مشارکت تقویت .(1378) .مرضی کریمی [27]

زنان به پست های مدیریتی و عالی از دیدگاه دبیران زن شاغل در آموزش و  ارتقاء(. موانع 1388ن.) میرکمالی،م و ناستی زایی، [28]

 .57-78پژوهش های مدیریت، سال دوم، شماره پنجم، صص پرورش. مجله 

(. بررسی نقش سقف شیشه ای بر کاهش عدالت سازمانی ادراک شده. مطالعات 1393نصیری ولیک بنی، ف و بهشتی راد، ر.) [29]

 .149-172، صص 4، شماره 12اجتماعی روان شناختی زنان، سال 
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