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Abstract
Introduction: The purpose of this study is to guide women: an
approach to breaking the glass roof. Women are one of the valuable
assets of any country, especially in developing countries. In fact, the
serious participation of women is the key to the growth and
development of these countries. The gender gap has gradually
narrowed over the past few decades, but there are still significant
inequalities, especially in women's leadership.
Methods: Our understanding of women leaders, especially how they
become leaders, is limited by the lack of critical activity on women's
leadership, the constant inequality of women in the workplace, and
personal motivation to contribute to women's advancement and the
lack of empirical research. Since critical research is intended to better
understand how leadership is conducted, how to understand
leadership learning, and how to develop women leaders, all available
resources are reviewed using the appropriate keywords (glass roof
and women's leadership) in this review article
Findings: The sources were in both Persian and English and both
were used equally. we aim to move the discussion of women's
leadership from a stereotypical perspective to a more subtle and
precise view of how women lead; Give. The findings show that the
cultural conditions prevailing in society continue to show signs at the
community level that hinder the real evaluation of women's activities
in society. The results of several studies show that despite all the
efforts made around the world to achieve equal conditions and
eliminate social inequalities between men and women, women's
problems continue in issues such as inequality, violence and so on .
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Extended Abstract
Introduction
Women make up almost half of every
member of society and are the builders and
nurturers of future generations. They are a
potential and important human resource in
the
scientific,
social
and
cultural
development of the country; Therefore,
special attention is needed to the path of
their career development (Nasiri Valik,
Beheshti, 2014). The use of human
resources in developed societies is one of
the main factors in achieving sustainable
development. However, the general
situation of organizations still indicates that
women remain in lower management
positions and the effect of the glass ceiling.
The results of surveys show that gender is
still a common obstacle to women's career
advancement in many international arenas
(Allahyari, Sajjadi and Goodarzi, 2015).
It seems that the advancement of women to
the senior executive level has been blocked
by invisible obstacles that the term "glass
roof" describes well. The glass ceiling is the
result of stereotypes and prejudices that
exist about women and makes it impossible
for women to rise above certain levels in
the organizational hierarchy (Alavi, 1398).
A glass roof is a metaphor used to indicate
an invisible barrier where a certain
population (usually applied to minorities)
does not rise above a certain level in a
hierarchy. In the United States, the concept
is sometimes extended to refer to obstacles
to the advancement of minority women as
well as minority men. Minority women
often have the most difficulty in "breaking
the glass roof" because they are at the
crossroads of two historically marginalized
groups: women and people of color
(Baxtein, 2019).

Methods

All available resources are reviewed using
the appropriate keywords (glass roof and
women's leadership) in this review article.
The sources were in both Persian and
English and both have been used equally.

Findings

Lack of empirical research on women's
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leadership with a tendency for leadership
studies to focus more on the studies of male
leaders in traditional organizational
structures such as business and military
organizations, shows an implicit and
implicit understanding of leadership as a
masculine
activity
performed
in
hierarchical institutions. . Individualistic
understanding of leadership from this
limited empirical base overestimate the
power and influence of the leader and
underestimates the importance of the
individual's relationship with the social and
organizational environment, including the
role of followers. For example, the lack of
attention to the social and organizational
environment and how individuals acquire
leadership roles and how leaders exert
influence in the organization ignores power
relations. (Stead and Elliott, 2009, p. 15);
Thus, in the field of management and
business, leadership research reinforces the
concept of leadership as a phenomenon that
is distinct from organizational values and
beliefs. Contrary to this view, there are an
increasing number of critical studies that
play the role of beliefs and values in shaping
the dominant narratives of the relationship
between leadership and power (Ashkraft
and Mumbai, 2004; Ford and Harding,
2008; Compster, 2009).

Discussion

The glass ceiling is a set of negative
attitudes and prejudices that prevent
women and other minority groups from
rising above a certain level in the
organizational
hierarchy.
Tomorrow's
management believes in its men and
women, and in the meantime, selfconfidence is an urgent need for women to
break this glass roof. Today, planners at the
micro and macro levels are aware of the
importance of the role of women in
advancing the goals of society. However, the
prevailing cultural conditions in the society
continue to show signs at the community
level that prevent the real appreciation of
women's activities in the society. The
misconception that males are superior to
females in terms of managerial power, the
tendency to patriarchy in appointing
managers, the belief that women are more
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cautious in their decision-making positions,
the belief that they are more emotional and
more. They have an impact in this field
(Malekpour and Bordbar, 2015). The results
of Taleghani (2009) indicate that there is a
direct relationship between socialization of
disability and self-disability of women with
a decrease in women's empowerment and
the glass ceiling indirectly through the two
factors on the reduction of women's
empowerment. Puts. The general situation
of organizations still indicates that women
remain in lower management positions and
the effect of the glass ceiling. Different
sources and studies in different countries
show that the increase in women in
managerial positions is still unbalanced;
Especially when the ratio of female
managers in comparison with the ratio of
female and male population in the
organization is examined.

The article is an excerpt from a Doctoral
Thesis. The first author is a PhD Student in
Organizational Behavior Management,
Department of Management, Zahedan
Branch, Islamic Azad University, Zahedan,
Iran.
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Conclusion

It is argued that despite the increasing
presence of women in the workplace, the
rate at which women are promoted to
higher levels of management is inconsistent
with their academic achievement and
professional experience; Therefore, there is
an invisible barrier called a clear glass roof.
Faced with this obstacle, women have
different beliefs that can increase or
decrease their career advancement. These
beliefs include denial, flexibility, acceptance,
resignation.
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فصلنامه علمی -پژوهشی زن و جامعه

مقاله پژوهشی
رهبری زنان :رویکردی به سوی شکستن سقف شیشهای
لیال نظری ،*1
 .1دانشجوی دکتری مدیریت رفتار سازمانی،گروه مدیریت ،واحد زاهدان،دانشگاه آزاد اسالمی،زاهدان ،ایران.
تاریخ دریافت1399/01/06 :

چکیده

تاریخ داوری1400/04/09 :

هدف :هدف پژوهش حاضر رهبری زنان ،رویکردی بهسوی شکستن سقف شیشهای است .زنان یکی از
سرمایههای باارزش هر کشور بهخصوص در کشورهای درحالتوسعه هستند .در حقیقت مشارکت جدی
زنان ،کلید رشد و ترقی این کشورها محسوب میشود .شکاف جنسیتی بهتدریج در چند دهه گذشته کاهش
داشته است اما نابرابریهای قابلتوجهی بخصوص در امر رهبری زنان همچنان وجود دارد.
روش :درک ما از رهبران زن بهویژه اینکه چگونه آنها رهبر می شوند به دلیل کمبود فعالیتهای انتقادی
بر رهبری زنان ،عدم برابری دائمی برای زنان در محل کار و انگیزه شخصی برای کمک به پیشرفت زنان و
کمبود تحقیقات تجربی محدود گردیده است .ازآنجاییکه بررسی انتقادی بهمنظور درک بهتر از هدایت
رهبری ،چگونگی درک یادگیری رهبری و چگونگی توسعه رهبران زن هدفمند و مهم است ،کلیه منابع در
دسترس با استفاده از کلمات کلیدی مناسب (سقف شیشه ای و رهبری زنان) در این مقاله به صورت
مروری آورده شده است .منابع به دو زبان فارسی و انگلیسی بودند و از هر دو به یک میزان استفاده شده
است .ما قصد داریم بحث رهبری زنان را از دیدگاه کلیشهای بهطرف دیدگاهی ظریفتر و دقیقتر از اینکه
چگونه زنان رهبری میکنند ،سوق دهیم.
یافتهها :یافتهها نشان میدهد شرایط فرهنگی حاکم بر جامعه همچنان عالئمی را در سطح جامعه به
نمایش میگذارد که مانع ارزشگذاری واقعی فعالیت زنان در جامعه میشود .نتایج پژوهشهای متعدد نشان
میدهد باوجود تمامی تالشهایی که در سرتاسر دنیا بر کسب شرایط مساوی و رفع نابرابریهای اجتماعی
میان مردان و زنان صورت گرفته ولی مشکالت زنان در اموری مانند نابرابری ،خشونت و… همچنان ادامه
دارد.

تاریخ پذیرش1400/05/12 :
از دستگاه خود برای اسکن و خواندن
مقاله به صورت آنالین استفاده کنید
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رهبری زنان :رویکردی به سوی شکستن سقف شیشهای

مقدمه
زنان تقریباً نیمی از افراد هر جامعه را تشکیل میدهند و سازندگان و
پرورشدهندگان نسلهای آینده محسوب میشوند .آنها منبع انسانی
بالقوه و مهمی در توسعه علمی ،اجتماعی و فرهنگی کشور هستند؛ از
اینرو توجه ویژه به مسیر پیشرفت شغلی آنها ضرورت دارد(.)1
استفاده از منابع انسانی در جوامع توسعهیافته یکی از عوامل اصلی
دستیابی به توسعۀ پایدار محسوب میشود .این در حالی است که
وضعیت عمومی سازمانها هنوز از باقی ماندن زنان در ردههای پایین
مدیریتی و اثر سقف شیشهای حکایت دارد .نتایج حاصل از
نظرسنجیها نشان میدهد که جنسیت هنوز هم یک مانع مشترک
پیشرفت شغلی زنان در بسیاری از عرصههای بینالمللی است(.)2
به نظر میرسد که پیشرفت زنان به سطح اجرایی ارشد توسط موانعی
نامرئی مسدود شده است که اصطالح «سقف شیشهای» این پدیده را
بهخوبی توصیف میکند .سقف شیشهای برآمده از برداشتهای
کلیشهای و پیشداوریهایی است که دربارۀ زنان وجود دارد و باعث
میشود تا زنان نتوانند در سلسلهمراتب سازمانی از سطوحی خاص
باالتر روند( . )3سقف شیشهای استعارهای است که برای نشان دادن
سدی نامرئی به کار میرود که جمعیتی معین (که معموالً برای
اقلیتها اعمال میشود) از یک سطح معینی در یک سلسلهمراتب باال
نمیروند .در ایاالتمتحده ،این مفهوم گاهی اوقات برای اشاره به
موانعی که مانع پیشرفت زنان اقلیت و همچنین مردان اقلیت است،
گسترش مییابد .زنان اقلیت اغلب در "شکستن سقف شیشهای "
بیشترین مشکل را پیدا میکنند ،زیرا آنها در تقاطع دو گروه
حاشیهنشین تاریخی قرار دارند :زنان و افراد با پوست رنگی(" . )4یک
سقف شیشهای " نمایانگر سدی است که زنان از پیشرفت به سمت
باالی یک شرکت سلسلهمراتبی منع میشوند .زنان در نیروی کار با
"سقف شیشهای " روبرو هستند .از دستیابی زنان بهویژه به رتبههای
اجرایی جلوگیری میشود .در طی بیست سال گذشته ،زنانی که بیشتر
درگیر در صنعت و سازمان میشوند بهندرت در ردههای اجرایی قرار
داشتهاند .زنان در بیشتر شرکتها زیر پنج درصد از اعضای
هیئتمدیره و مناصب کارمندان شرکت را در بر میگیرند(.)5
کوتر و همکارانش( )6دریافتند که سقفهای شیشهای به شدت با
جنسیت ارتباط دارند .هر دو خانم سفیدپوست و اقلیت در جریان
مشاغل خود با یک سقف شیشهای روبرو هستند .سقف شیشهای مانع
از دستیابی زنان به مقامهای بلند رتبه میشود و آنها را بهعنوان
نامزدهای بالقوه در معرض خطر قرار میدهد( .)7کسب دانش در
زمینه جنسیت و مدیریت میتواند یک تجارت متالطم و چالشبرانگیز
باشد .تحقیقات مربوط به جنسیت بهطور بالقوه بسیار گسترده هستند.
بسیاری از متون مرتبط با جنسیت ،توزیع موجود قدرت در جامعه را به
چالش میکشند و ماهیت سازمانها و اهداف آنها را زیر سوال
میبرند و شیوه های اجتماعی را براساس تمایز جنسیتی نقد
میکنند( )8؛ درحالی که هزاران زن برجسته به چیزهای بزرگی دست
یافته اند که سازمان و ملت ها را رهبری می کند .رهبران سرشناس
زن عبارتند از نخست وزیر هند ایندیراگاندی و آنجالمرکل صدراعظم
آلمان؛ باوجود این شاهد هستیم که درصد کمتری از زنان نسبت به
37

مردان دارای پست های مدیریتی برتر در سیاست ،تجارت و سطوح
دانشگاهی هستند( .)9مطالعه بیش از  50000حرفه در سطح جهانی و
در سراسر سطوح مدیریتی نشان داد که رهبران موفق زن بطور موثر
شایستگی محوری مرتبط باهوش عاطفی را در مقایسه با مردان به
کار میگیرند()10؛ لذا استراتژی هایی مانند توسعه کمیته ها و
کارگروها با هدف تقویت اهداف رهبری در زنان و افزایش تقدیر و
قدردانی ،ترویج تحقیقات مبتنی برجنسیت و درنظر گرفتن زنان
بهعنوان مشاور از جمله راهکارهایی برای ترویج برابری جنسیتی در
رهبری می باشد(.)10
پژوهش حاضر درباب رهبری زنان :رویکردی به سوی شکستن سقف
شیشهای است و با هدف یافتن راهکاری در جهت بهبود اثر سقف
شیشهای و تسهیل ارتقاء شغلی زنان انجام شد که با بهکارگیری
سبک رهبری مناسب بتوان بر موانع نامرئی ارتقاء زنان غلبه کرد و به
هدف واالتر که همان عدالت اجتماعی است دست یافت.
اهداف پژوهش
در این بخش دو هدف اصلی وجود دارد:
 -1برجسته کردن مبنای تجربی محدود که براساس آن درک ما از
رهبری زنان شکل می گیرد به خصوص اینکه زنان چگونه رهبر
میشوند.
-2چگونه مفاهیم مدیریت و توسعه رهبری از یک پایه تحقیقاتی
نسبتا محدود تعریف میشوند.
روش پژوهش
کلیه منابع در دسترس با استفاده از کلمات کلیدی مناسب (سقف
شیشه ای و رهبری زنان) در این مقاله مروری آورده شده است .منابع
به دو زبان فارسی و انگلیسی بودند و از هر دو به یک میزان استفاده
شده است.
یافته های پژوهش
فقدان تحقیقات تجربی در رهبری زنان با گرایش مطالعات رهبری به
تمرکز بیشتر بر مطالعات رهبران مذکر در ساختارهای سازمانی سنتی
مانند سازمانهای کسب وکار و ارتش ،درک تلویحی و ضمنی از
رهبری به عنوان یک فعالیت مردانه که در موسسات سلسلهمراتبی
انجام میگیرد را نشان میدهد .درک فردگرایانه از رهبری از این
پایگاه تجربی محدود ،قدرت و نفوذ رهبر را بیش ازحد جلوه می دهد
و اهمیت رابطه فرد با محیط اجتماعی و سازمانی از جمله نقش پیروان
را کم رنگ تر نمایان می سازد .به عنوان مثال فقدان توجه به محیط
اجتماعی و سازمانی و اینکه چگونه افراد ،نقش های رهبری را به
دست می آورند و چگونه رهبران در سازمان اعمال نفوذ میکنند،
روابط قدرت را نادیده میگیرد()11؛ بنابراین درحوزه مدیریت و کسب
و کار تحقیقات رهبری ،مفهومی از رهبری را به عنوان پدیده ای که
از ارزش های سازمانی و اعتقادات متمایز است ،تقویت میکند (.)12
درمقابل این دیدگاه ،تعداد روز افزونی از مطالعات انتقادی وجود دارند
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که نقش باورها و ارزشها را درشکل گیری روایتهای غالب و عمده
در خصوص رابطه بین رهبری و قدرت تبیین میکنند(.)13
داستان های غالب در رهبری
حجم مطالعات رهبری که بسیاری از نویسندگان در مورد رهبری
اشاره کردند و خطاب به این پرسش که رهبری چیست ،بی شمار می
باشد .هدف این نیست که تاریخچه نظریه رهبری مرور گردد بلکه
هدف مطالعه فرضیات نظری است که زیربنای درک غالب رهبری
است .برای توسعه درک عمیق تر رهبری نیاز است به فرارفتن از
محیط های سازمانی مجزا به دیگر مکانها و متون که در آن رهبری
مورد استفاده و بحث قرار میگیرد( .)11کار کردن با این رویکرد
حساس در روایات گسترده  ،به کشف رهبری درمتون خاص مانند
فیلم ،نوشته ها و مطالعات دانشگاهی کمک میکند( .)12درسالهای
اخیر انتقادات از این دیدگاه برخاسته از موضع سازنده اجتماعی است و
استدالل می کند که دیدگاههای پوزیتیویست (اثبات گرایانه) در دوره
رهبری ،هم تقلیل گرا و هم غیرتوسعهای است( .)14آنها طرفدار یک
حرکت از جستجوی خصوصیات فردی عمومی به طرف رویکردهایی
هستند که رهبری را از دیدگاه سیستمی و ارتباطی بیشتر در نظر
میگیرد (.)15
تفکر انتقادی درمورد رهبری
تحقیقاتی که تسلط رویکردهای پوزیتیویست (اثبات گرایانه) را به
چالش میکشد عمدتا از روشهای کمی تحقیق  -برای جمعآوری
داده ها به منظور توسعه ادراک دقیقتر و تمرکز بر جنبه فرهنگی-
بیشتر استفاده میکنند .فرض در اینجا این است که رهبری فاقد
فرهنگ و ارزش است( ،)16اما همانطور که فورد و همکاران در سال
 2008اشاره کردند محققان رویکرد کیفی را اتخاذ میکنند تا از آن
طریق چگونگی توسعه کیفیت رهبران و چگونگی موثرتر شدن
رهبران را درک کنند( .)13برای مثال در رویکرد رهبری تحول گرا،
تصویر رهبر ،قهرمان باقی میماند ،همچنان که تالش میکند تا بر
پیروان خود نفوذ کند و به آنها انگیزه دهد تا به بزرگترین پتانسیل
خود برسند  .یکی از زیرساختها برای مدل های پساتئوری رهبری را
می توان درسال  1978بین اشکال تعاملی و تحول آفرین رهبری پیدا
کرد که محبوبیت آن در دهه  1990افزایش یافت .رویکردهای دسته
بندی شده تحت عنوان اهمیت پیروان و اینکه رهبری مجموعه ای از
شیوههای مشارکتی است مشخص میشوند .یکی از مفروضات نهفته
در این جنبهها این است که هرفرد در سازمان باید یک رهبر تلقی
شود و هر کسی باید صدای دیگری باشد .احتماال شناخته شدهترین
این مدلها رویکرد رهبری تحول آفرین است که رهبری را به عنوان
فرایندی که افراد را تغییر میدهد ،انگیزههای پیروان را برانگیخته و
نیازها را برآورده میکند توصیف میکند که این مدل با مدل رهبری
تبادلی درتضاد است(.)11
تسلط مرد در نظریه رهبری
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علیرغم تمرکز بر رهبران سیاسی مرد اعم از مهاتما گاندی و ماندال
تاهتیلر ،با این وجود  13زن به مقام رئیس جمهوری و نخست وزیری
در کشورهای خود رسیده اند .برای مثال آنجال مرکل درسال 2005
صدر اعظم آلمان شد و در سال  2006میشل باچلت رئیس جمهور
شیلی گردید و در سال  2007کریستنا فرناندز اولین زنی بود که
بهعنوان رئیس جمهور آرژانتین انتخاب شد .با این حال تجربیات و
سبک های رهبری زنان نه تنها به خوبی مستند نشده ،بلکه به درستی
تجزیه و تحلیل نگردیدهاند و همین امر باعث شد که زنان در تئوری
رهبری فعلی گنجانیده نشوند(.)11
رهبری زنان
اهمیت جنسیت
با افزایش مطالعات مدیریتی که تئوری و عمل را از طریق یک دیدگاه
جنسیتی مورد بررسی قرار میدهد به تازگی باعث ظهور درک رهبری
از زنان گردیده است .تحقیقات با استفاده از این چشم انداز ما را به
بحث در مورد مدل های مختلف رهبری تشویق می کند که تجربه و
عملکرد زنان را منعکس می نماید .مدل رهبری ارتباطی درسال
 2000که لیپمن-بلومن طرفدار آن بودند و مدل اکتشافی رهبری که
توسط استنفورد و همکاران در سال  1995ارائه شد همگی مثالهایی از
مدلهایی هستند که این رویکرد را اتخاذ میکنند( .)11این ایده های
جدید درمورد جنسیت رهبری نشان می دهند که ویژگیهای زنانه که
طرفدار سبک های سازمانی مشارکتی و دموکراتیک هستند مزیتی
برای زنان در محیط های کاری معاصر فراهم می نماید.
(ویلسون .)2003،ادعای اصلی این مطالعات این است که این سبک
ها درمیان زنان شایعتر از مردان است( .)17دیگر ویژگیها و مشخصه
های زنان که درحال حاضر برای تشویق تغییر سازمانی قابل توجه
تلقی میشوند عبارتند از :همکاری ،گشودگی و گرایش به مراقبت.
اینها ویژگیهایی هستند که با زنان در ارتباط بوده اند( )18و برخی
ازمحققان آنهارا بهعنوان روشهای برتر رهبری ارائه کرده اند .بااین
وجود به نظرمی رسدکه شواهد تجربی کمی برای حمایت ازاین نوع
تحلیل ها وجود دارد( .)19باتوجه به این مالحظات ،ویژگیهای
منحصرا زنانه یا مردانه یک نکته قابل بحث است وجنسیت را نمی
توان بعنوان یک ویژگی مجزا از هویت درنظرگرفت بلکه جنسیت
بعنوان پدیده ای درک میشود که در تعامل با بافت اجتماعی ،سیاسی،
تاریخی ،فرهنگی ونهادی وسیع تر می شود( )12با این حال باتوجه به
تحوالت مطالعات ارائه شده در زمینه رهبری توسط آلوسون وبیلینگ
درسال  2000هنو زهم ویژگیهای سنتی مرتبط با رهبری به طور
فزاینده ای درارتباط با مردانگی است؛ بنابراین بیلینگ وآلوسون بااین
ایده توصیه میکنند که همان ویژگی های جهت گرایانه زنانه که قبال
برای سلب صالحیت زنان مورد استفاده قرارمی گرفت باید ویژگیهایی
باشد که ورود زنان به مشاغل مدیریتی را تسهیل کند(.)11
تفکر انتقادی درباره جنسیت و رهبری
مشاهدات بیلینگ و آلوسون درسال  2000درمورد روند کاهشی
ماهیت مردانگی رهبری بهویژه درمدلهای جدید رهبری ،اشاره می
38

رهبری زنان :رویکردی به سوی شکستن سقف شیشهای

کند که فرایندهای اجتماعی مرتبط با این مدلهای جدید اغلب ازنظر
جنسیتی بصورت بی طرف ارائه شوند( .)20دراین مدلها بر رهبری
بعنوان فرایند (مشارکتی ورابطه ای) وابسته به شبکه های اجتماعی
تأکید میشود( .)20فلچر خاطرنشان می کند که چگونه عمل رهبری
بهعنوان پدیده ای درنظرگرفته میشود که در سراسر سازمان به
اشتراک گذاشته میشود و محیطی ایجاد میکند که در آن رهبر
موقعیتی توسط شبکه ای ازشیوه های رهبری شخصی توزیع شده
درسراسر سازمان پشتیبانی میشود؛ بنابراین ماهیت رابطه ای رهبری
ارائه شده دراین مدل ها برای توسعه دیدگاهی از رهبری تالش می
کند که آن رابعنوان یک فرایند اجتماعی تصور کند که نسبت به
مدلهای قبلی سلسله مراتب کمتری دارد .رهبری بعنوان یک فرایند
نوظهور و بهعنوان چیزی که در روابط وازطریق روابط اتفاق می افتد
و در شبکه های موثر رخ میدهد به تصویر کشیده میشود .این مساله
نشان دهنده تمایل به پذیرش کامل رهبری بعنوان یک فرایند
اجتماعی است .مدلهای تساوی گرایانه ،رابطه ای بودن و مفهوم
توزیعی ،رهبری را نشان می دهند که قدرت (با) نه (بر) دیگران اعمال
میشود (.)19
مهارتها و رویکردهای مورد نیاز برای اجرای قدرت رهبری (بادیگران)
بهعنوان سبکهای رهبری انعطاف پذیرتر و روان تر تلقی می
گردند( .)20تقسیم قدرت زنان یا سهم آنها درپیشرفت دیگران
احتماال بعنوان یک رفتار بخشنده تعبیر میشود یعنی کسی که کمک
کردن را دوست دارد و ازآن لذت می برد و این رفتاری است که نه
تنها با زنانگی بلکه با ازخود گذشتگی و ایثار وی درنقش مادر در
ارتباط است .تغییر مداوم ویژگیهای فردی بعنوان یک جنس مذکر با
مونث به همان اندازه ی مدلهای سنتی ،درمدلهای پساتئوریک رایج
است و باتمرکز برسبک رهبری که تمایل به تصویرکشیدن رهبران
زن را دارد از شیوه طبیعی رفتار زنانه پیروی میکنند و به اصالح
روابط قدرت کمک می نماید (.)21
توسعه رهبری و رهبران زن
همانطورکه توسط دی درسال  2001ولس و پیرس درسال  2006بیان
گردید به نظر میرسد که توسعه رهبری درتعارض بین توسعه فردی
(توسعه رهبر) ونیاز به شرکت در ظرفیت جمعی رهبری (توسعه
رهبری) می باشد؛ بنابراین درحالی که تئوری رهبری یک تغییر بسوی
یک رابطه ی بیشتر جمع گرایانه ازتوسعه را شناسایی می کند،
بسیاری از مدلهای توسعه رهبری به استفاده ازمدل های شایستگی،
تست روان سنجی ،چارچوب های هوش هیجانی ومدل های رفتاری
که تمرکز خاصی برفرد به تنهایی در بافت اجتماعی آنها را دارد ،ادامه
می دهند (.)11
مدلهای توسعه رهبری
پریس و آیلس درسال  2006دربررسی توسعه رهبری نشان می دهند
که توسعه رهبری نباید باتوسعه رهبر در گیر و درتعارض باشد .مدل
های توسعه رهبری برروی ایجاد روابط وشبکه های اجتماعی که به
آنها امکان درک شرایط اجتماعی وسیاسی و مفاهیم وابسته به آنها
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را برای سبک های رهبری و اقدامات میدهد ،تمرکز دارند .همچنین
نمونه هایی ازمدل های توسعه رهبری ممکن است شامل مدل هایی
باشد که برتوسعه سازمانی تمرکز دارند تا بر توسعه شخصی .آنها
اهمیت به مدل هایی از رهبری مشارکتی وتوزیعی را منعکس
میکنند .هیفتز و لینسکی درسال  2003از ایده رهبری تطبیقی
استفاده میکنند یعنی کار با موقعیتهای تغییرسازمانی برای کمک به
توسعه رهبران و سرمایه اجتماعی که آنها درعمل به آن نیاز دارند.
یک مثال دیگر ،مدل روان پویشی سیستم هاست که توسط جمیزو
آروبا در سال  2005ارائه شد که برپویایی نقش رهبری درتعامالت
بین فردی ،فردی وسازمانی تمرکز میکنند .مدل هایی که تمرکز
اصلی خود را برروی سازمان قرار می دهند می توانند از تنوع مکان
هایی که رهبری در آنها اعمال میشود جلوگیری کنند .بهعنوان
مثال همانطور که هارتمن درسال  1999اذعان داشت زنان معموال
سابقه طوالنی رهبری در محیط های اجتماعی و خانگی داشتهاند.
تأکید سازمانی همچنین می تواند یک سلسلهمراتب سنتی خاص و
مفهوم مردانه را از چیزی که باید یک رهبر باشد  ،نشان دهد.
باین حال ،تحقیقات اخیرنشان دادهاند که ظهور رویکرد های توسعه
مبتنی برتجربه قصد دارد تغییر به سمت ایده های ارتباطی رهبری
وکار در سراسر مرزها را نشان دهد .بهعنوان مثال کمپستر درسال
 2009توسعه مبتنی برتجربه را درتحقیق خود به یادگیری ازتجربه
استدالل میکند( .)15دیز درسال  2001تحلیل مفصلی ازتوسعه
رهبری باتوجه به طیف وسیعی از فرایندهای درگیر با تجربه مانند
استفاده ازتکالیف شغلی و یادگیری عملی ارائه میدهد .پدلر و
همکارانش درسال  2004رهبری را بهعنوان پدیده ای فعال ،موقعیتی،
زمینه ای و ارتباطی ترویج میکنند .آنها باتمرکز برافراد متصل به
جای فرد قهرمان ،توسعه رهبری را بهعنوان ارزیابی شرایطی که
تحت آن شرایط رهبران یاد میگیرند ،عمل میکنند و می بینند
استدالل می نمایند .یک مثال دیگرتوسط (آولیو و همکاران) درسال
 2004می باشد که عالقمند به اعتبار رهبران بودند و تأکید بیشتری
برارزش های رهبران و حدودی که دیگران با آن ارزش ها شناسایی
میشوند ارائه شده است .این امر به نوبه خود منجر به عالقه به این
امر گردید که چگونه رهبران حقیقی توسعه می یابند وتمرکز بر ارزش
ها لزوما یک رویکرد ارتباطی بیشتر را نشان میدهد(.)11
کلیشهها و استعارههای رهبری زنان
ما از استعاره های تصویری و کلیشهای ازجمله (سقف شیشهای)،
(ملکه زنبورعسل) و (بانوی آهنین) به عنوان اینکه چگونه چنین
استعاره هایی به دستاوردهای زنان کمک میکنند یا مانع دستاوردهای
زنان میشوند و اینکه چگونه می توانند جزئیات بیشتری از محتوای
محیط کاررهبران زن را نادیده بگیرند استفاده می نماییم( .)11بیان
موانع نامرئی برای موفقیت همچون سقفها ،دیوارها و صخرههای
شیشهای ،طی چند دهه اخیر تالشهای بسیاری توسط محققان
دانشگاهی ،رسانه ها وسازمانهای دولتی صورت گرفته تا توضیح
دهند که چرا تعداد زنان در پست های مدیریتی در سازمانها نسبتا
پایین است .در بین محققان جنسیتی ،سقف شیشهای که گاهی
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بهعنوان دیوار شیشهای نامیده میشود  ،تبدیل به یک استعاره معروف
برای توصیف تنوع موانعی شده است که مانع رسیدن زنان به باالترین
سطوح قدرت در دولت ،پارلمان وسازمانها دربخش های مختلف
میشود .به گفته میرسون و فلچردرسال  2000سقف شیشهای استعاره
ای است که نشان دهنده درجه ای می باشد که تبعیض جنسیتی
درسازمانها جای گرفته است .وجود افزایش مشارکت زنان در نیروی
کار حاکی ازآن است که سقف شیشهای یک استعاره است که ارزش
بررسی تجربی را دارد (.)11
تصاویر کلیشه ای از رهبران زن
کلیشه ها بخشی از روش هایی می باشند که برای مقابله باعدم ثبات
درک ما از جهان وجود دارند .وی درکارخود برروی قدرت کلیشه ها
این استدالل را مطرح می کند که آنها ازنگرانیهای ما درباره دنیا
وتصاویر پروژه ای که بررسی انتقادی کمی در مورد آنها وجود دارد،
سرچشمه میگیرند .آنها درتمام حوزه های جامعه ازجمله ادبیات
وفرهنگ عامه نفوذ میکنند بنابراین شاید تعجب آورنباشد زمانی که
بازنمایی رهبران زن را بررسی می کنیم ،تمایل دارند با طیف
محدودی ازتصاویر مطابقت داشته باشند( )11برای این کار سه کلیشه
از زنان را درنقش های رهبری بررسی می کنیم :ملکه زنبور عسل،
بانوی اهنین و قهرمان فداکار (.)11
تجربیات رهبری زنان
تحقیق درباره تجربیات زنان از رهبری دو دیدگاه مهم را آشکار کرد
که منجر به درک زنان از رهبری بهعنوان فرایندی پویا و ارتباطی شد.
منظور از پویا و رابطه ای این است که حکایات زنان را می توان
بهعنوان رهبری که در سطوح مختلف فعالیت می کنند و از یک سری
روابطی که زنان درآن نقش اصلی را ایفا میکنند از طریق تعامالت
آنها با دیگران ،تصمیماتی که میگیرند و فعالیتهایی که با آنها
درگیر شده و به شکلی که رهبری ممکن است به آنها نسبت داده
شود ،نشان داد .مشاهداتی که مارا تشویق به اتخاذ دیدگاه پویا و
ارتباطی می کند شامل دو دیدگاه است؛ اولین دیدگاه این است که
رهبران زن از منابع متعددی ازتجربیات گذشته وحال خود استفاده
میکنند ازجمله دستمزد پرداخت نشده محل کار ،حضور در خانه،
کودکی و زندگی خانوادگی .دیدگاه دوم این است که توجه رهبران زن
به وسعت تجربه آنها جلب نمیشود بلکه مناطق مختلف تجربه مورد
تأکید آنها می باشد .تحقیقات ما این یافته ها را با نشان دادن سه
حوزه قابل توجه در زندگی رهبران نشان میدهد :رابطه بادیگران،
رابطه با مکان و رابطه با کار .بهعنوان یک ساختار پویای رهبری،
حوزه نفوذی که ما شناسایی می کنیم اغلب با هم همپوشانی و درهم
بافته شده اند .برای مثال ،روابط با دیگران اغلب در محیط کار و
درنتیجه بخشی از رابطه با کاراست به همان اندازه رابطه با مکان
براساس روابط بادیگران و نیز در محل کار و در ارتباط باکار شکل
خواهد گرفت (.)11
حوزههای نفوذ
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رابطه با دیگران
یک موضوع مشترک درتمام مصاحبه های انجام گرفته با رهبران زن
بیانگر تأکید بر ارتباط بین رهبران زن با افراد دیگر بود .پاسخ
دهندگان تأکید کردند که رابطه آنها بهعنوان یک زن برای دیگران و
همچنین روابط خانوادگی آنها مانند نقش دختر بودن یا مادر بودن و
ترسیم این تجربیات منحصر به فرد زنانه در رهبری آنها تأکید دارد.
شرح تجارب رهبران زن نیز حضور یاعدم حضور مدل نقش و اهمیت
شبکه های درحال توسعه ازجمله شبکه های زنان را برجسته کرد.
بسیاری از رهبران زن به خانواده خود بهعنوان منبع الهام و حمایت
اشاره میکنند .آنها همچنین نشان می دهند که چگونه خانواده ها
عزم خود را برای انجام بهتر کار پرورش می دهند و به آنها اجازه
حرکت می دهند (.)11
ارتباط با مکان
عمل رهبری زنان نیز درقالب شکل رابطه آنها با محل کارشان
شکل می گیرد .ما به مکان و جغرافیایی که رهبران زنان درآن زندگی
میکنند اشاره می کنیم .بافت تاریخی و ارزش های اجتماعی ،سیاسی
و فرهنگی وابسته به مکان فیزیکی و جغرافیایی است؛ بنابراین
دررابطه با مکان می توان مشاهده کرد که گزارش زنان ازتجارب خود
تصویری از یک چشم انداز اجتماعی ،سیاسی ،تاریخی وفرهنگی ارائه
می دهند (.)11
ارتباط زنان با کار
گزارش رهبران زن نشان میدهد که رابطه آنها با کار تحت تأثیر
تجربیات کاری اولیه و محل کار بوده است رهبران زن همگی درمورد
موانعی که با ورود به محل کار و محل آنها مواجه هستند ،اتفاق نظر
دارند ( .)11دربرخی موارد آنها مشاهده کردند این موانع همیشه
موانع عینی و قابل مشاهده نیستند بلکه موانع ادراکی هستند که به
یک هنجار پذیرفته شده تبدیل میشوند( .)11گزارش های زنان رهبر
نشان دهنده اهمیت توسعه شبکه های حرفه ای و اتحادیه ها بهعنوان
یک روش مهم برای مقابله با موانع و توسعه رهبری آنهاست .هنگام
بحث درباره رابطه رهبران زن با دیگران ،اهمیت روابط خانوادگی و
شبکه های فردی را مورد تأکید قرار دادندو عالوه برآن شبکه ها،
زنان شبکه ها واتحادیه های حرفه ای درحال تغییر وپویا را توصیف
کردند( .)11رابطه رهبران زن باکار بهعنوان رابطه ای مطرح میشود
که با تعیین موقعیت زنان درمحیط کار مشخص میشود .روایات
رهبران زن نشان میدهد که زنان با موانعی ازجمله موانع ادراک و
انتظار مواجه میشوند ؛روابط زنان با کار نیز توسط شبکه های حرفه
ای و اتحادیه های سیال و چندگانه مشخص شده است که ادعا
میکنند آنها را قادر می سازد تا تمرکز و عزم خود را حفظ کنند
(.)11
درک جنسیت
جنسیت یک اصطالح بسیار بحث برانگیز است که ممکن است به
روشهای مختلف تفسیر شود .در بررسی جنسیت و فعالیتهای
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رهبری زنان :رویکردی به سوی شکستن سقف شیشهای

فمینیستی در رویکردهای انتقادی به مطالعات سازمانی ،مرور براینکه
چگونه جنسیت درتحقیقات سازمانی تعریف شده است ارائه می گردد.
آنها توجه دارند که درطول سه دهه گذشته ،جنسیت تا حد زیادی به
عنوان جنبه ای از زندگی سازمانی ارائه شده است ،درحالی که ارتباط
با مسائل سازمانی مختلف مانند رهبری بهعنوان یک عامل درنظر
گرفته میشود نه برای درک اینکه سازمانها چگونه عمل میکنند.
یکی ازدالیل این نقطه کور و مبهم ممکن است نتیجه سازمانهایی
باشد که بطور کلی بیطرف درنظر گرفته میشوند ( .)11آکر درسال
 1995به بی طرفی جنسیتی اصطالح "منطق جنسیتی سازمان" را در
نظر می گیرد .او این منطق جنسیتی را بعنوان یک فرض توصیف می
کند که کارگر ایده آل ازنظر جنسیتی بی طرف است یعنی اینکه
عملکرد او تحت تأثیر گفتمان های رایج جنسیتی قرار نگرفته است و
بنابراین می تواند نسبت به سازمان تعهد کامل داشته باشد و می تواند
خودرا کامال وقف محیط کارکند .چنین فردی معموال کسی است که
هیج تعهد دیگری مثل مراقبت ازکودکان یا وابستگان خود را ندارد.
بنابراین این مدل از یک کارگر ایده آل به نفع جنس مرد است که
حتی با تعهدات داخلی می تواند فرد مونث را به همسری انتخاب کند
(.)11
جنسیت و رهبری زنان
با تشخیص اینکه سازماندهی ،مدیریت ورهبری فعالیت های خنثی
جنسیتی نیستند ،این امر برای مطالعه ما ازرهبری زنان به چنددلیل
مهم اند:
● مشاهده جنسیت به عنوان رکن اصلی سازماندهی مارا قادر می
سازد تا بیشتر رهبران زن راازطریق فعالیت های اجتماعی و
فرایندهایی که فعالیت رهبری آنها را تشکیل می دهند بررسی کنیم.
بطور خاص این دیدگاه به ماکمک می کند تا فرضیات و ادراکاتی که
چنین اعمال و فرایند هایی راتعریف میکنند کشف کنیم و بینشی
نسبت به روابط قدرت و منافعی را که آنها پشتیبانی میکنند به
دست آوریم(.)22
● دیگر درک جنسیت بهعنوان یک دیدگاه تحلیلی به ماکمک می
کند تا از موانعی که زنان در محل کار باآن مواجه هستند پرده برداریم.
● درک جنسیت بهعنوان یک ساختار اجتماعی بدنبال اصالح یا تغییر
ایده های رهبری است (.)11
● آلوسون وبیلینگ درسال  1997نگرانی های دیگری را تشخیص
می دهند که ازعدم توجه به جنسیت ظهور میکنند .آنها مشاهده
میکنند که عدم توجه به جنسیت ،مطالعات سازمانی وتسلط مردانه در
زندگی دانشگاهی و سازمانی ،تحقیقاتی که ماانجام می دهیم و دانشی
که تولید می کنیم را شکل میدهد (.)11
مانورهای جنسیتی
زنان در موقعیتهایی ظاهر میشوند که به استخدام سازمان درمی
آیند و نقش هایی را درآنجا بازی میکنند .آنچه ما بهعنوان مانور
جنسیتی ازآن نام می بریم به معنای آن است که زنان درنقش های
خاصی که مناسب جنسیت شان محسوب میگردند به کارگمارده شوند.
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مانورهای جنسیتی تمایل به قرار دادن زنان در موقعیتهایی خاص
شغلی دارند که با ویژگی ها و صفات زنانه ی آنها متناسب است یا
اینکه باتوجه به آن خصوصیات ،آنها را درنقش هایی که ریسک
باالیی دارند قرار میدهد .بااین حال درک جنسیت بهعنوان یک اصل
سازمان دهنده اصلی ،مارا قادر می سازد که فرایندهای سازمانی را
بطور خوشبینانه تر بررسی کرده و چنین موقعیت ها و فعالیتهایی راکه
آنان را فعال می سازند ،به چالش بکشیم (.)11
رهبری زنان هویت گم شده
پس ازگذشت چندین سال ازتصویب قانون تبعیض جنسیتی بریتانیا،
هنوز رهبران زن در موقعیتهایی خارج ازمحدوده سازمانی دیده
میشوند .هنگامی که زنان نقش های رهبری را به دست میگیرند،
اغلب به رفتارهای کلیشهای منفی می پردازند و عملکرد آنها را
بارهبران مرد مقایسه می نمایند درنتیجه الگوی مرد خشن همچنان
پابرجاست( .)23در حالی که رهبری درمحیط های سازمانی که بطور
فزاینده ای ازلحاظ جمعیتی متنوع هستند نیازمند رهبرانی هستند که
نسبت به تفاوتها درزمینه های فرهنگی و اجتماعی حساس باشند
(.)11
گفتمان و هویت جنسیتی فراتر از محل کار
یکی از محدودیت هایی که ما در رابطه بااکثر مطالعات مشاهده می
کنیم چارچوبی است که وقتی رابطه بین جنسیت وهویت را بررسی
میکنند تمایل ندارد فراتر ازمحل های کار و سازمانها به آن نگاه
کنند .بازنمایی زنان شاغل درفیلم ها ممکن است تا حدی مسئول
تشکیل این واقعیت باشند و اینکه موانع پیشرفت زنان در سازمانها و
مدیریت ممکن است بطور منفی تحت تأثیر نمایش زنان شاغل
درفیلم باشد( .)11همانطور که مشاهدات بل درسال  2008بیان
میکند درحالی که فیلم برای ساخت و تقویت طبقه غالب (مرد
سازمان) مورد استفاده قرار گرفته است می تواند ازطریق نشان دادن
شراکت کمرنگ و حاشیه ساز اقدامات سازمانی جنسیتی درمتن فیلم
ها تصاویری زنده از گفتمان های رقابتی درنمایش ارائه دهد؛ بنابراین
معانی هویت رهبری زنان ناشی از رابطه میان گفتمان های سنتی
جنسیتی و گفتمان های اجتماعی است .در واقع نمایش جنسیت،
انعکاس از بی طرفی جنسیتی در سازمانها نیست بلکه عواملی هستند
که به ایجاد این واقعیت کمک میکنند (.)11
حرکت رو به جلو رهبری زنان
مطالعاتی وجود دارند که رهبری زنان را درخارج ازساختارها و مکانیسم
های سازمانی خاص مورد بررسی قرار می دهند که بهعنوان یک آینه
انتقادی عمل میکنند تا مسیرهایی را زیرسوال ببرند که بیان می کند
چه کسی رهبراست ،چگونه رهبری انجام میشود و چگونه
سازماندهی و نمایندگی می شود .بررسی متون تحقیقی که تجارب
زنان سیاه پوست آمریکایی را در طول جنبش حقوق مدنی بررسی می
کند نشان میدهد که چگونه افراد بدون دسترسی به اشکال سنتی
قدرت به مواضع رهبری می رسند .بارنت درسال  1993غیرقابل
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نظری

مشاهده بودن رهبران زن سیاه پوست جنوبی را توصیف می کند که
به ندرت بهعنوان رهبر شناخته می شدند اما بااین حال این زنان
کسانی بودند که اغلب اعتراضات را آغاز کردند ،راهبرد ها و تاکتیک
خود را تنظیم نمودند ومنابع دیگر مانند پول ،پرسنل و شبکه های
ارتباطی را بسیج کردند .به نقل ازدیم و هاتسون در سال  2005زنان
سیاه پوست اعتراضات سازماندهی شده خود را ازطریق شبکه ها،
روابط وهمکاری نه ازطریق موقعیت سلسه مراتبی ارائه می دهند .این
زنان که نقش سازنده ای درزمینه حقوق مدنی برای آمریکایی های
آفریقایی تبار ایفا کردند ،ازدرک خود از موضوع شان بهعنوان زنان
سیاه پوست برای اجرای رهبری درساختارهای نهادی استفاده کردند
که با آنها آشنا بودند (.)11
یادگیری رهبری زنان
یادگیری رهبری هم بصورت غیررسمی وهم بطور رسمی ازطریق
یادگیری مشارکتی صورت می گیرد .یک رویکرد اجتماعی برای درک
بیشتر رهبری این است که رهبری را بهعنوان یک مفهوم ارتباطی
درنظر می گیرد؛ یعنی رهبر فردی نیست که جدا از زمینه اجتماعی که
درآن کار می کند قرار بگیرد .این موضوع به نوبه خود یک موقعیت
اجتماعی برای یادگیری را تشویق می کند .نحوه یادگیری افراد در
زمینه های مختلف اجتماعی و جغرافیایی نه تنها یک گام بسوی
گسترش درک رهبری است بلکه در ارائه مبنایی برای چگونگی درک
و عملکرد رهبری مفید می باشد و به معنای آن است که برای توسعه
فرد بهعنوان یک رهبر ،باید درک درستی ازمحدودیت های اجتماعی
وفیزیکی چنین مکان هایی به دست آورد .تحقیقات کمپستر درسال
 2006بیان میکند که یادگیری رهبری بازتابی ازفرایند های یادگیری
موقعیتی است .او مینویسد :یادگیری رهبری ازطریق تجربه زندگی،
یک محیط پیچیده از رویدادها و تأثیراتی را ترسیم می کند که
ازطریق تعامل روزانه در زمینه های خاص رخ میدهد و ازطریق این
تعامل است که معانی رهبری ،شیوه ها وهویت های رهبری توسعه
داده میشود ( )11هامیلتون درسال  2006تصویری زنده از یادگیری را
بهعنوان یک فرایند اجتماعی درهنگام کارخود برروی خانواده های
کارآفرین فراهم می کند .او نشان میدهد که چگونه یادگیری کسب
وکار خانوادگی درفعالیت های روزمره خانواده جای گرفته است و به
همین دلیل درطول نسل ها منتقل می گردد( .)11رهبری ممکن است
بهعنوان یک جامعه  -عمل دیده شود؛ یعنی یک مجموعه خاص از
روابط بین مردم وفعالیت اجتماعی در جهان که یک جامعه ویژه را
تشکیل میدهد( )24که این جوامع عملی ،دانش رابه اشتراک گذاشته
و به چیزی تبدیل میشوند که از آن بهعنوان "حوزه های یادگیری"
توصیف میکنند .اگر یادگیری رهبری یک عمل غیر رسمی و
اجتماعی است  ،توسعه رهبری ممکن است کمتر بهعنوان توسعه یک
فرد (توسعه رهبر) مدنظر باشد بلکه بعنوان توسعه عملکرد رهبری
(توسعه رهبری) دیده میشود(.)11
نتیجه گیری
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سقف شیشه ای ،مجموعه ای از نگرش ها و تعصب های منفی است
که مانع از آن می شود تا زنان و سایر گروه های اقلیت ،از سطحی
معین در سلسله مراتب سازمانی باال روند .مدیریت فردا بر دوش زنان
و مردان خود باور است و در این میان خودباوری ،نیازی مبرم برای
زنان است تا این سقف شیشه ای را بشکنند .امروزه برنامه ریزان در
سطح خرد و کالن به اهمیت نقش زنان در پیشبرد اهداف جامعه
واقف شده اند .با این حال شرایط فرهنگی حاکم بر جامعه همچنان
عالئمی را در سطح جامعه به نمایش می گذارد که مانع ارزش گذاری
واقعی فعالیت زنان در جامعه می شود .باور غلط به برتر بودن جنس
مذکر نسبت به مؤنث از جهت قدرت مدیریتی ،گرایش به مرد ساالری
در انتصاب مدیران ،باور به اینکه زنان در موضع تصمیم گیری
محتاطانه تر عمل می کنند ،باور به عاطفی تر و احساسی تر بودن
همگی از باورهایی هستند که در این زمینه تاثیر می گذارند  .نتایج
تحقیق طالقانی ( )1388حاکی از آن است که میان جامعه پذیری
ناتوانی و خود ناتوان انگاری زنان با کاهش توانمندی زنان ،رابطه ای
مستقیم وجود دارد و سقف شیشه ای نیز به طور غیرمستقیم و از
طریق دو عامل یاد شده بر کاهش توانمندی بانوان اثر می گذارد.
وضعیت عمومی سازمان ها هنوز از باقی ماندن زنان در رده های
پایین مدیریتی و اثر سقف شیشه ای حکایت دارد .منابع و مطالعات
متفاوت در کشورهای گوناگون نشان می دهد که افزایش زنان در
پست های مدیریتی هنوز غیرمتعادل است ،به ویژه هنگامی که نسبت
مدیران زن در مقایسه با نسبت جمعیت زنان و مردان در سازمان
بررسی می شود .مهمترین نتایج بدست آمده از تحقیق اسماعیلی
( )1398شامل این است که بین متغیر های عوامل مذهبی ،عوامل
سازمانی ،عوامل اجتماعی و فرهنگی ،عوامل روانشناختی ،عوامل
اقتصادی ،عوامل خانوادگی ،تحصیالت و جنسیت با ارتقاء شغلی زنان
رابطه وجود دارد .یافتههای تحقیق نظری ( )1397نشان داد که موانع
جنسیت ،موانع حمایت خانواده ،موانع تضاد بین کار و خانواده و موانع
حمایت رهبر در ارتقای جایگاه مدیریتی بانوان موثر می باشد .به طور
کلی باید توجه داشت زنان سزاوار بهره مندی از امکانات رشد و تعالی
در سازمانها هستند به شرطی که موانع سد راه آنان تعدیل گردد.
اینگونه استدالل می شود که با وجود افزایش حضور زنان در
محیطهای کار ،میزان ارتقاء زنان به سطوح عالی مدیریت با پیشرفت
تحصیلی و تجربیات حرفهای آنها همخوانی ندارند؛ بنابراین وجود
نوعی مانع نامرئی به نام سقف شیشهای بارز است .زنان در مواجه با
این مانع باورهای مختلفی دارند که میتواند ارتقاء شغلی آنها را
افزایش یا کاهش دهند .این باورها شامل انکار ،انعطافپذیری،
پذیرش و استعفا است .باید اذعان کرد که باورهای مرتبط با موانع
پیشرفت شغلی اعمال شده بر زنان و اقلیتها (سقف شیشهای) ،ارتقاء
شغلی آنها را میتوانند افزایش یا کاهش دهند ،همچنین ممکن است
به انتخاب مسیر شغلی و رفتارهای ماندگاری در سازمانها منجر
شوند .به رغم وجود نتایج مطلوبی که از مدیریت زنان در سازمانها
بهدست آمده است ،اغلب مدیران ارشد در سازمانها به انتخاب مدیر
مرد تمایل دارند .در این بین آنچه بیش از شایستگی و توانمندی مورد
توجه قرار میگیرد ،محدودیت جنسیّت و مشکالت مرتبط با آن است.
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آخرین آمارهای اعالم شده از سوی مرکز آمار ایران نشان میدهد که
تفاوتی فاحش بین نرخ مشارکت اقتصادی مردان و زنان در ایران
وجود دارد.
امروزه زنان بخشی از نیروهای کاری در سازمانها هستند که با افزایش
تحصیالت آنها و ایجاد بسترهای کاری نسبت به گذشته در مشاغل از
آنها بیشتر استفاده می گردد اما همچنان با وجود توسعه و بهبود
مشاغل ،رشد و ارتقا آنها در سازمانها و حتی جامعه و به خصوص در
پستهای باال و مدیریتی محسوس و قابل توجه نمی باشد .مشکالتی
که زنان در دستیابی به موقعیتهای رهبری با آن مواجه هستند جنبه
های منحصر به فرد را نشان می دهند و توجه ما را به تعدادکم
رهبران زن در محل کار معطوف می نمایند .استعاره هایی مانند ملکه
زنبور عسل ،بانوی آهنین وقهرمان فداکار مفاهیمی هستند که
تفسیرهای اجتماعی از اینکه چگونه زنان رهبری را انجام می دهند
وتجربیات بسیار متفاوتی که رهبران زن با آن مواجه هستند را
منعکس می سازد .این کلیشه ها انتظارات مشخصی را درمورد
عملکرد وهویت رهبران زن نشان میدهد و مسائل مهم جنسیتی
رابازگو میکنند که منعکس کننده گفتمان های اجتماعی گسترده تر
است .تأثیرات و پیامدهای چنین تصاویری  -به خصوص زمانی که در
رسانه ها ظاهر میشوند وتصاویر بصری که توسط این کلیشه ها پدید
می آیند -می توانند انتظارات خاصی را درمورد عملکرد وهویت
رهبران زن نشان دهند .با این حال درنظر گرفتن جنسیت بعنوان
هویت اصلی با معانی فرهنگی که همه موقعیت ها را دربرمی گیرد و
تجزیه و تحلیل اینکه چگونه نقش های رهبری ازطریق تعامل شکل
میگیرند راتشویق می نماید ،لذا شکستن موانعی که مانع برابری
جنسیتی گردیده است مانند حذف تعصب جنسیتی ،توسعه سیاست ها
برای بهبود تعامل کار و زندگی ،تشویق به تبلیغ و ترویج تحصیل و
آموزش رهبری می تواند باعث بهبود و رشد مشارکت رهبری زنان
گردد.
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in research: Evidence from a national
program in Uruguay. Res Policy
[Internet]. 2019;48(6):1550–63.
5. Aksoy CG, Carpenter CS, Frank J,
Huffman ML. Gay glass ceilings: Sexual
orientation and workplace authority in
the UK. J Econ Behav Organ [Internet].
2019;159:167–80.
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–Soc forces [Internet]. 2001;80(2):655
81.
7. Wolfert C, Rohde V, Mielke D,
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پیشنهادات
پیشنهاد میگردد که تصاویر مثبتتری که منعکس کننده تجربیات
رهبری زنان در یک روش عمیقتر و دقیقتر هستند ارائه شود.
براستراتژهایی که رهبران زن از آن استفاده مینمایند و منابعی که
زنان در عمل رهبری از آنها استفاده میکنند ،بیشتر تاکید شود.
بر مستند سازی تجربیات زنان از رهبری تاکید گردد.
دیدگاه انتقادی از رهبری زنان اتخاذ شود تا موجب حرکت از کلیشه-
های ساده به طرف درک عمیق تری از رهبری زنان گردد.

مالحظات اخالقی
مطالعه حاضر مروری بوده و شرکت کننده در آزمون نداشته است.

پیروی از اصول اخالق پژوهش
این پژوهش یک مطالعه مستقل بوده.

حامی مالی
تمام منابع مالی و هزینه پژوهش و انتشار مقاله تماماً بر عهده
نویسنده بوده و هیچگونه حمایت مالی دریافت نشده است.

مشارکت نویسندگان
مقاله مطالعه مستقل دانشجوی مقطع دکتری و نویسنده مسئول است.

تعارض منافع
این نوشتار مطالعه ای مروری و مستقل و با منافع شخصی یا
سازمانی

منافات

ندارد.
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