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  تأثیر سرمایه اجتماعی بر ارتقاء شغلی زنان
  **سمیه قربانی ، *جاه مریم رفعت

  
کـرده در بـازار کـار،     دهد که با وجود افزایش نسبت زنان تحصیل امروزه شواهد و تحقیقات نشان می  :چکیده

ژوهشـی،  از آن جا کـه بـر اسـاس منـابع نظـري و پ     . است  نبوده  محسوس  مدیریتی  آنان در مشاغل  پیشرفت

شـغلی اسـت و زنـان بـه سـبب عوامـل اجتمـاعی و         از عوامل مهم تأثیرگذار بر ارتقـاء سرمایه اجتماعی یکی 
فرهنگی در مقایسه با مردان از سرمایه اجتماعی کمتري برخوردارند، در این پژوهش تأثیر سرمایه اجتماعی بر 

ی از طریق پرسشنامه و مصاحبه گردآوري شده هاي میدان داده. شغلی زنان مورد مطالعه قرار گرفته است ارتقاء

اقتصادي باال، بیشـتر از سـایر زنـان    ـ شانس ارتقاء شغلی زنان داراي پایگاه اجتماعی   ،ها بر اساس یافته. است
هایی با ساختار دموکراتیک و مشـارکتی   دهااقتصادي باال و از خانو ـ  بوده و زنان مدیر عمدتاً از پایگاه اجتماعی

گرا یـا اقتـدارگرا تربیـت     هایی با ساختار تساهل که زنان غیرمدیر در بیشتر موارد در خانواده درحالی ؛دان برخاسته

هاي مدیریتی،  زنان داراي پست) مشارکت، روابط و اعتماد اجتماعی(همچنین میزان سرمایه اجتماعی . اند شده
روابط اجتمـاعی زنـان در مشـاغل    . فاوت داردبیشتر از سایر زنان بوده و ترکیب و ساختار آن نیز با سایر زنان ت

که روابط اجتماعی زنان داراي  شود، درحالی غیر مدیریتی غالبًا به خویشان و همسایگان و افراد خودي ختم می

را از هـا   آن در نتیجـه . گیـرد  دوسـتان را نیـز دربرمـی    مناصب مدیریتی از افراد فامیل فراتر رفته و همکاران و
  . سازد اي متنوع و متعدد و امتیازات اجتماعی بیشتري برخوردار میه اطالعات و حمایت

  ارتقاء شغلی، زنان سرمایه اجتماعی، ساختار خانوادگی، اعتماد، مشارکت اجتماعی، :واژگان کلیدي

  مقدمه
تافلر معتقد بود که در عصر اطالعات با گسترش تجهیزات الکترونیکی، زندگی افراد دگرگون شده و 

هاي تخصیص امتیاز و سلسله مراتب شغلی گذشته به  شود و نظام اي ایجاد می شاغل تازهامکانات و م

در این روند، زنان به عنوان . رود ویژه تقسیم کار بر اساس جنس و شعبه شعبه کردن کارها از بین می

                                                        
   rafatjah@ut.ac.ir                  دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران                                             استادیار *
  somayehghtalemi@yahoo.com      کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی                                                     **
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 اکنون با گذشت حدود دو دهه از). 1377تافلر، (کنند  نیرویی مهم و اثرگذار نقش مهمی ایفا می

هاي  هاي او تحقق یافته و در نقاط گوناگون جهان، شاهد پیشرفت هاي تافلر، بسیاري از گفته بینی پیش
با این همه هنوز هم در . باشیم گسترده در ساختار زندگی روزمره و به ویژه در ساختارهاي شغلی می

هاي  ان در تصدي پستهاي جنسیتی وجود دارد و زنان و مرد بسیاري از نقاط جهان در بازار کار تفاوت

  .هاي مساوي برخوردار نیستند مدیریتی از شانس
کند که زنان نه تنها در  صاحب نظر بنام عرصه مدیریت و رهبري در سازمان اذعان می 1باس

هاي مدیریتی با  بلکه در کشورهاي توسعه یافته و صنعتی نیز در تصدي پست ،کشورهاي جهان سوم

اند بسیاري از موانع موجود براي ایفاي  و کشورهاي غربی نیز نتوانستهمشکالت گوناگونی مواجه هستند 

هاي پایانی  هاي گوناگون از پیش پاي خود بردارند و حتی در سال نقش مدیریت و رهبري را درسازمان

هاي حقوق زنان، آنان هنوز براي رقابت با مردان در زمینه  هاي فراوان جنبش قرن بیستم و پس از تالش

  ).46: 1377ساعتچی،(غل مدیریتی با موانع و مشکالتی روبرو هستند تصدي مشا

  هاي اداري به تفکیک سطوح مدیریتی  تعداد مدیران زن در دستگاه): 1(جدول 

  )1384بابایی، (

 سال
 )درصد(رشد سالیانه  تعداد تغییرات

1375 1380 

2 8 6 22 

152 295 143 2/14 

572 883 311 1/9 

726 1186 460 22/10 

  

هاي مدیریتی را به عوامل بیولوژیک و  زنان به پست ءیابی این مسئله برخی عدم ارتقا در ریشه
اي دیگر عوامل اجتماعی به ویژه فرآیند  دهند و عده ها و رفتارهاي خاص زنان نسبت می مشخصه

ر اثر این فرآیند کنند که د را در این زمینه تعیین کننده دانسته و استدالل می 2»اجتماعی شدن فرهنگی«
. دهند اي بیشتر، تمایل بیشتر و به تصدي مشاغل مدیریتی عالقه کمتري نشان می زنان به کارهاي حرفه

                                                        
1 .Bass 
2 .Cultural Socialization 
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را سبب نازل ) براي مثال پایین بودن انگیزه نیل به موفقیت در زنان(برخی دیگر نیز عوامل روانشناختی 
  ).1383و ضرغامی،  1384یدانی، اسف(اند  بودن نرخ حضور زنان در مشاغل مدیریتی برشمرده

در کشور ما میزان تحصیالت عالی زنان طی دو دهه اخیر افزایش چشمگیري داشته و اگرچه نسبت 

کار با نسبت تحصیالت عالی در میان آنان فاصله زیادي دارد ولی در مقایسه با دو دهه   زنان در نیروي
تغییر محسوسی ایجاد نشده   مدیریتی  ن در مشاغلبا این همه در نسبت حضور زنا. است  یافته  اخیر رشد

اما   تر ساخته قدري آسان  گذشته  به  را نسبت  مختلف  مشاغل  به  ، ورود زنان دولتی  و مقررات  جامعه. است
رغم  در نتیجه علی. هماهنگ با نرخ شاغلین این قشر رشد نکرده است  هاي مدیریتی زنان به پستارتقاء 

  .ندرداربرخو مدیریتی هاي  ستپي تصددر ندکی ر اسهم بسیان از نا، آننات زسطح تحصیال

ل شتغان در انازپیشرفته سهم ي هاربرخی کشو،در 1996ل سادر ملل متحد  ن مازساارش گزس ساابر

ین ا) 10: 1380مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوري،. (ستده اصد بودر 41مدیریت  و در صد در 45

درصد از  8/2به عالوه تنها . درصد از مجموع شاغالن، زن هستند 9ر کشور ما فقط دست که احالی در 

  ).آ 1382فرهنگ و پژوهش،(دهند  را زنان تشکیل می) دولتی(کل مدیران بخش عمومی

نیروهاي آموزش دیده و  کند که از همه هاي امروزي ایجاب می سازمان  از آن جا که موفقیت

هاي  مهارت(» مرـ«نهاي  رتمهان از نابه عالوه ز. شود  مرد استفاده موجود اعم از زن و  هاي تخصص

در ها  آن ر بیشترحضوو  ارتقاي شغلی زنان  ، لذا رفع موانعندردارنسانی برخوا ابع ـدیریت منـمدر ) ارتباطی

به  سازد و هم آوري فراهم مینوو تسهیل مانی زسات تباطاار د وـبهبهم زمینه را براي دیریتی ـشاغل مـم

  .شود منجر میها  آن هاي فردي رشد توانمندي

به ن ناي زتقااي اربرمساعد یط اشرد یجادهد که ا هاي تجربی نشان می از طرف دیگر بررسی

 بین ي مدف درآکاهش شکا، شد جمعیتخ رکاهش نربر غیرمستقیم ر به طو، مانیزساي باال ي هارده

یش افزاسبب   آنان اثر گذاشته وجتماعی و اسیاسی گاهانه هاي آ رکتیش مشاافزو امختلف جامعه ر قشاا

  ).153:  1381مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوري، (د شو میر کشودرنسانی اتوسعه 

هاي اقتصادي، جامعه  نظران با استفاده از تئوري بر این اساس درچند سال اخیر در ایران صاحب

با توجه به .اند ها پرداخته شغلی زنان در سازمان شناختی و مدیریتی به بررسی مسئله موانع ارتقاي
توان موانع ارتقاي شغلی زنان را به سه دسته؛ فردي، سازمانی و  هاي مشترك این تحقیقات، می یافته

  ).68:1385بابایی، (اجتماعی تقسیم کرد  -فرهنگی
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به کار زن در خارج هاي خانوادگی، تمایل یا عدم تمایل همسر  موانع فردي عمدتاً به خانواده و نقش

هاي برابر براي مردان و زنان و فقدان یا  شود و موانع سازمانی به فراهم نبودن فرصت از خانه مربوط می
 -گردد و موانع فرهنگی کمبود تسهیالتی مثل ساعات کار انعطاف پذیر و مهدکودك در محل کار برمی

نتیجه نهایی اکثر این تحقیقات حاکی از آن  .شود اجتماعی، وجود تصورات قالبی درباره زنان را شامل می

ها نیز در دهه اخیر توسط  سـازمان .اند بر موانع فردي فایق آیند است که زنان امروزه تا حد زیادي توانسته
ي هارفشااند که در این میان  اصالحات قانونی، موانع ارتقاي شغلی زنان را تا حد زیادي از بین برده

موانع «هاي تحقیقات یاد شده،  با این همه براساس یافته. اند ثیر بسزایی داشتهتالمللی نیز اسیاسی بین

  . ترین مانع فراروي زنان شاغل بوده است اصلی» فرهنگی، اجتماعی

 طرح مسئله

ترین عوامل تأثیرگذار بر موقعیت شغلی زنان و نسبت حضور  موانع فرهنگی، اجتماعی در زمره مهم   

  :ي این موانع عبارتست از از جمله. مدیریتی قرار داردآنان در مراتب و مشاغل 

  )اي مبتنی بر جنسیت باورهاي کلیشه(تفکرات قالبی  -

  تفکیک جنسیتی کار در عرصه خانواده و در بازار کار  -

یکی از ) هاي قالبی و تعصبات منفی نسبت به زنان ها، باورها، نگرش طرز تلقی(هاي فرهنگی  نگرش

موانع فرهنگی و تصورات قالبی از . هاي مدیریتی است اروي زنان براي کسب پستترین موانع فر مهم

هم از این رو . کند گیرد و میزان مشارکت زنان را تعیین می هاي رایج نشأت می باورها، اعتقادات و ارزش

باعث عدم  هاي مدیریتی زنان نگرش مثبتی ندارند و فرهنگ سازمانی مدیران مرد نسبت به توانایی

  ).1384و اسفیدانی،  1383ضرغامی، (شود  هاي مدیریتی دولتی می ور زنان در پستحض

دهد که بسیاري از زنان ایرانی این باورهاي  ي تجربی هویت زن ایرانی نشان می با این وجود، مطالعه

ل به از نظر آنان اشتغال براي زنان به جهت نی. کنند پذیرند و در برابر آن مقاومت می اي را نمی کلیشه
هاي خانوادگی نیز اهمیت زیادي دارد و جامعه  ارزشمند است و نقش ،استقالل اقتصادي و حفظ هویت

هایشان محروم  هاي فعالیت، آنان را از تحقق عالیق و توانمندي ها و زمینه نباید با محدود کردن فرصت

  ).1383رفعت جاه، (سازد 
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موانع فرهنگی و تصورات قالبی که همه زنان  این پژوهش درصدد است تا بررسی نماید چرا با وجود
اند با در هم شکستن موانع پیش رو و  ایرانی کم و بیش در معرض آن قرار دارند، برخی از آنان توانسته

هاي  هاي مدیریتی ارتقاء یابند؟ به عبارت دیگر چرا برخی از زنان در سازمان باورهاي قالبی به پست

مشابه از  1زنان دیگري در همان سازمان با وجود داشتن سرمایه انسانیدولتی امکان پیشرفت دارند اما 
توانند همانند برخی از مدیران زن مراتب پیشرفت را طی کنند؟ در این  قبیل هوش و تحصیالت، نمی

بانک (هاي دولتی  مقاله سعی شده بر اساس پژوهشی تجربی و با تمرکز بر زنان شاغل در یکی از سازمان
  .سؤال پاسخ داده شودبه این ) سپه

  مروري بر تحقیقات پیشین

  تحقیقات داخلی 

اي  هاي مدیریتی را در نمونه زنان به پستارتقاء عوامل موثر در  1387اکبري سبزواري در سال  

در این پژوهش، . نفر از کارکنان زن و مرد بخش دولتی مورد مطالعه قرار داده است 320متشکل از 

هاي مدیریتی را عدم جسارت، عدم قاطعیت و عدم اعتماد به نفس ذکر  به پست زنانارتقاء مردان موانع 

که خود زنان، ناتوانی جسمی، سطح انتظارات پایین، عدم قاطعیت، عدم اعتماد به نفس،  اند، درحالی کرده

  .اند خود دانستهارتقاء درگیري با مسائل خانوادگی را عامل عدم 

» شغلی زنان به سطوح مدیریت در ادارات کل کرمانارتقاء بررسی رابطه بین نگرش مدیران با «

دهد  نتایج این تحقیق نشان می. انجام داده است 1387عنوان تحقیقی است که مژگان درخشان در سال 

هاي مدیریتی زنان مثبت بوده است، اما بین شانس مدیر شدن و  ها و مهارت که نگرش مدیران به ویژگی

بر این . داري وجود نداشته است هاي مدیریتی زنان رابطه معنی و مهارتها  نگرش مدیران به ویژگی

تر، از نگرش آنان  توان نتیجه گرفت که یا عمل مدیران ارشد در انتخاب مدیران سطوح پایین اساس می
هاي مدیریتی  که شرایط کلی اجتماع و ساختار اداري اقتضاي گزینش زنان به پست پذیرد یا آن تأثیر نمی

 .ردرا ندا

                                                        
هاي کالمی و   کنند مانند تحصیالت، توانایی است که افراد کسب می هایی تواناییها و  سرمایه انسانی به معناي مهارت« . 1

» توان براي رشد و توسعه سرمایه اجتماعی استفاده کرد ها می از این توانایی .رهبري ارتباطی، اعتماد به نفس و قدرت
 ).13، ص 1379فوکویاما، (
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تحقیقی در خصوص عوامل ارتقاء شغلی زنان در ادارات دولتی در  1386لو نیز در سال  سریه خلیفه

هاي  دهد که جامعه پذیري نقش ي این پژوهش نشان می نتیجه. شهرستان اسکو انجام داده است
نان رابطه هاي ساختاري خانواده با ارتقاء شغلی ز هاي مدیریتی و ویژگی یتی، بهره مندي از ویژگیسجن

 .دارد

یابی زنان به مشاغل مدیریتی در قوه قضائیه را از منظر زنان  هم چنین مرجان باغبانی موانع دست
رغم  دهد که علی نتایج این پژوهش نشان می. مورد مطالعه قرار داده است) 1385(شاغل در این قوه 

به همراه داشته، تمایل عمومی کرده و مستعد در قوه قضائیه  دستاوردهاي خوبی که حضور زنان تحصیل

زنان را در سه سطح ارتقاء باغبانی موانع . مدیران ارشد در قوه به برگزیدن مدیران مرد معطوف است

) شخصیتی و زیستی(و فردي ) عوامل عینی و ذهنی(، سازمانی )فرهنگ، اجتماع و مذهب(ساختاري 

زنان به مشاغل مدیریتی موانع سازمانی و قاء ارتگیرد که در عدم  بندي کرده و در نهایت نتیجه می طبقه

  .موانع فردي تأثیر بیشتري دارند

عنوان پژوهش حبیب احمدي » بررسی نظر مدیران زن شهر شیراز درباره توانمندي مدیریتی زنان«

اي متشکل از زنان مدیر در شهر شیراز اجرا شده و در آن برقراري ارتباط  است که بر روي نمونه

هاي مدیران زن توانمند،  ماد به نفس و خالقیت و نیز تفسیر زنان مورد مطالعه از ویژگیاجتماعی، اعت

یابی و حل مسئله  هاي مسئله هاي ارزیابی مدیر توانمند و شیوه ها، مالك هاي رسیدن به این ویژگی راه

عه از دهد که اگرچه زنان مورد مطال هاي این پژوهش نشان می یافته. مورد توجه قرار گرفته است

توانمندي مدیریتی نسبتًا باالیی برخوردارند ولی بستر سازمانی و اجتماعی مناسب جهت توانمندسازي 

ها به نفع زنان به کندي آنان به اندازه کافی وجود نداشته و دگرگونی و تحول در ساختار مدیریتی سازمان

  ).1385احمدي، (پذیرد  انجام می
بررسی تطبیقی میزان ارتقاء زنان و «هشی در دانشگاه الزهرا به نیز طی پژو) 1384(زاده  مینا حاجی

ي میان نگرش مردان و  زاده رابطه حاجی. پرداخته است» هاي تهران علمی دانشگاه هیئتمردان عضو 
ي پیشرفت در زنان و مشکالت  هاي خودشان، انگیزه زنان به مدیریت زنان، نگرش زنان به توانایی

نتایج این پژوهش . شارکت آنان در سطوح مدیریتی را مورد مطالعه قرار داده استخانوادگی زنان با عدم م

دهد با این که بین نگرش مردان و زنان نسبت به مدیریت زنان تفاوت معناداري وجود ندارد و  نشان می
. ددهن ي پیشرفت زنان نیز باال بوده ولی آنان تمایلی به مناصب مدیریتی از خود نشان نمی سطح انگیزه
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هاي خانوادگی زنان را سبب عدم پذیرش  در خصوص چرایی این مسئله، هم مردان و هم زنان مسئولیت
  ..اند هاي مدیریتی از سوي زنان ذکر کرده مسئولیت

عنوان پژوهشی است که » هاي دولتیهاي زنان براي ارتقاء به مشاغل مدیریتی در سازمان چالش«

هاي دولتی در  ها و سازمان خانه مدیران زن شاغل در وزارتبر روي  1384محمدعلی بابایی در سال 
هاي مدیریتی و  هاي او حاکی از آن است که اهم عوامل مؤثر در احراز پست یافته.تهران انجام داده است

مدیران مزبور سوابق درخشان و عملکرد خوب شغلی، تحصیالت باالتر، تجربه مناسب و پایبندي به ارتقاء 
ست و مشکالت مدیران زن، نگرش سنتی حاکم در جامعه، عدم برخورداري از مزایا و ضوابط ذکر شده ا

موانع ارتقاء به طور . امکانات برابر و عدم پذیرش مدیریت زنان از جانب زیردستان عنوان شده است

 -به عبارت دیگر موانع اجتماعی. هاي سنتی تصمیم گیرندگان عنوان شده است عمده، تعصب و نگرش

  .اند بیش ازعوامل فردي و سازمانی مؤثر دانسته شدهفرهنگی 

بررسی موانع ارتقاء زنان شاغل در بانک هاي دولتی کشور به « لیال استاد هاشمی در تحقیقی با نام

هاي دولتی  به این نتیجه رسیده است که بین نظرات مردان و زنان شاغل در بانک »سطوح عالی مدیریت

هاي  ان به سطوح عالی مدیریت تفاوتی وجود ندارد و هر دو قشر، مسئولیتکشور در مورد موانع ارتقاء زن

هاي آموزشی براي زنان، عدم تمایل  هاي جنسیتی موجود در جامعه، کمبود فرصت خانوادگی زنان، کلیشه

اند  هاي جسمی و روانی زنان و فرهنگ سازمانی حاکم را در این مسئله موثر دانسته زنان به ارتقاء، ویژگی

  ) الف: 1384ستاد هاشمی، ا(

» )هاي مستقر در تهران خانه وزارت(هاي مدیریتی قوه مجریه  بررسی موانع حضور زنان در پست«

در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران به  1381عنوان پژوهش محمدرحیم اسفیدانی است که در سال 

مانی باعث عدم حضور زنان در دهد که فرهنگ ساز هاي آماري نشان می نتایج تحلیل. انجام رسیده است

هاي مدیریتی زنان نگرش  هاي مدیریتی قوه مجریه گردیده همچنین مدیران مرد نسبت به توانایی پست

هاي ادراکی و مدیریتی مدیران زن و مرد تفاوت چندانی وجود  عالوه بر این بین مهارت. مثبتی ندارند

به . اند ارتباطی و انسانی با یکدیگر متفاوت بودههاي  نداشته، اما زنان و مردان مدیر به لحاظ مهارت

هاي انسانی مردان بیشتر از زنان بوده  هاي ارتباطی زنان بیشتر از مردان و مهارت عبارت دیگر مهارت
 ).1381اسفیدانی، (است 
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  تحقیقات خارجی

ه که نشان داد» هاي مصري هاي مدیریت زنان در هتل چالش«با عنوان  1تحقیقی که حنان کاتارا

کمتر بودن  -2هاي جنسیتی،  تبعیض -1: مدیران زن با چهار چالش عمده مواجهند که عبارت است از
  ).2005، 5کاتارا(عدم دسترسی به شبکه  -4نبود مربی حمایت کننده،  - 3ارتباطات کاري، 

هاي مشاهده شده بین زنان و  هاي جنسیتی و تفاوت رابطه بین کلیشه) 1985(در تحقیقی 2براس

نفوذ کارکنان بر  هاي سازمانی بر روي توان سازمان و همچنین اثر عضویت در شبکه ردان شاغل درم

را تشخیص داد و دریافت زنان  او دو نوع شبکه غیررسمی جنسیتی مجزا. سازمان را مورد بررسی قرار داد

هاي  به ائتالفهاي مردان قرار داشته و دسترسی کمتري  به دلیل تبعیض جنسیتی، کمتر در مرکز شبکه

هاي مردانه مهم و ذي نفوذي که در سطوح  آنان به دلیل نداشتن دسترسی به گروه. دارند اصلی مردان

هاي زنانه  زنان در گروه ،گذشته از این. دهند هاي زیادي را از دست می باالي سازمان وجود دارد، مزیت

او مالقات هاي  به نظر.کنند کار میاثر کمتري بر سازمان دارند در مقایسه با زمانی که با مردان 

هاي ارتباطی غیر  غیررسمی درون سازمان مزایاي زیادي براي مردان دارد و زنان به دالیلی از شبکه

در حقیقت . کنند نخست آن که، مدیران مرد اغلب از ارتباط با زنان احساس راحتی نمی: رسمی محرومند

به عنوان  واردها و زنان دوم، تازه. ف اصالً راحت نیستندزنان اغلب در کنار فردي از جنس مخال مردان و

گیرد  نهایت نتیجه می هاي غیررسمی دارند و در هاي خارجی مشکالت زیادي در دسترسی به شبکه گروه

که مردان، گروه مسلط در سازمانند و با محروم ماندن زنان از ارتباطات غیررسمی که گاه عمدًا ایجاد 

به دلیل این محرومیت، زنان از مزیت اطالعات با ارزش، منابع و . یابد اوم میتدها  آن شود تسلط می

از این رو با وجود . آورند، برخوردار نیستند سازمان به دست می هاي غیررسمی حمایتی که مردان از شبکه

مردان و زنان در محیط کار صورت گرفته است، اکثریت زنان در  هایی که براي برابري تالش

شود، متمرکز  هایی که منجر به قدرت و پیشرفت می با دسترسی کمتر به شبکه تر و ایی پایینه موقعیت
  ).2007تیمبرلک، (اند  شده

                                                        
1 . Hanan Kattara 
2 .Bros 
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هاي خودي شامل مردان و  بیان می کند که در هر سازمانی، گروه )1998( در تحقیق خود 1برر
را ها  آن قلیت که دیگرانهاي ا مردان جوان و تازه وارد وگروه هاي خارجی، متشکل از زنان و گروه

برر دو روش براي . خارجی مشروعیت کمتري در سازمان دارند هاي گروه. بینند، وجود دارد متفاوت می

دست آوردن سرمایه  اولین روش، به: در درون سازمان شناسایی کرد دست آوردن سرمایه اجتماعی به
شوند، شاید  هاي خارجی دیده می ان گروهچون زنان به عنو. اجتماعی به طور غیرمستقیم از دیگران است

شبکه  وقتی زنی توسط یک حامی به. دست آورند باشد که سرمایه اجتماعی را از طریق حامیانی به الزم
سرمایه اجتماعی  شود، وي از طریق منابع اطالعاتی و ارتباطات جدید، جدیدي در سازمان معرفی می

دست  طریق همکاري با افراد قدرتمند به گوید که از عکاسی میبرر به این پدیده قدرت ان. آورد دست می به

  .حتماً براي زنان نیز الزم است وقتی یک حامی براي مردان مهم است. آید می

اجتماعی از طریق ایجاد ارتباط با  دست آوردن مشروعیت در سازمان، ایجاد سرمایه دومین روش به

این روش براي زنان مشکل است چون به . ار دارندهایی است که در درون یا بیرون سازمان قر گروه

در نتیجه برر . مشروعیت الزم را براي ایجاد سرمایه اجتماعی ندارند شوند و عنوان افراد خارجی تلقی می

نظر  بعید به. داند ناچار میها  آن سرمایه اجتماعی از همتایان مرد خود یا شبکه ارتباطی زنان را به گرفتن

برر، (شود  منجرمحیط کار  ش به تغییر الزم براي برابري کامل زنان با مردان دررسد که این رو می

با در نظر گرفتن نتایج تحقیقات متعدد معتقد است که بین زنان و مردان از نظر استعداد و  2بیانگ. )2005

غل تفاوت از استعداد و مهارت خود در شها  آن ي استفاده مهارت شخصی تفاوتی وجود ندارد، ولی در نحوه

  ).100: 1386خلیفه لو، (وجود دارد 

درصد افراد مورد مطالعه معتقد بودند  75شرکت انجام داد که طی آن  1000تحقیقی در  3فورچون 

به سطوح عالی مدیریت، موانعی وجود دارد ها  ارتقاء آنهاي فنی در زنان براي  رغم وجود مهارت که علی

البته چنانچه از مدیران پرسیده شود . گیرد هاي مدیران نشأت می راكکه عمدتاً از تفکرات قالبی و پیش اد

کنند، اما وقتی زمان انتخاب فرا  شوند، این امر را صریحًا رد می که آیا بین زنان و مردان تبعیض قائل می

  ). 1378شهیدي، (دهند  رسد مردان را بر زنان ترجیح می می

                                                        
1 .Berrer 
2 .Biyang 
3 . Fortune 
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براي شناخت موانع پیشرفت زنان انجام شد،  1 در بانک مونترال 1992در تحقیقی که در سال 

. مشاهده گردید که در بخش خصوصی هم مانند بخش دولتی موانع زیادي براي پیشرفت زنان وجود دارد
به عقیده رئیس بانک مونترال یکی از موانع پیشرفت زنان در شغل عبارت است از تلفیقی از 

عامیانه که انتظار مردان را از زنان و انتظار زنان را از  هاي گوناگون در منطق ها و ضرب المثل داوري پیش

درصد  9هاي فرعی و فقط  درصد زنان در سمت 91در بانک مونترال . کند خودشان به شدت محدود می
  : موانع مشاهده شده در تحقیق فوق عبارتند از. هاي مدیریتی قرار داشتند آنان در پست

  .مورد زنان وجود دارد اعتقادات عمومی افراطی و غلطی که در -1

زنان تشویق و انگیزش الزم براي شکوفایی استعدادشان و امکانات و حتی اطالعات الزم براي  -2

که اغلب مردان معتقدند که زنان فرصت مساوي براي  کنند و با وجود این شغلشان را دریافت نمی

 . قیده را ندارنداند این ع هاي باال دست یافته پیشرفت دارند اما حتی زنانی که به سمت

را از آنان انتظار دارد و ها  آن بینند که جامعه ایفاي هاي متنوعی می زنان خود را در مقابل نقش -3

درنتیجه  ،کنند زنان براي موفقیت در کار نیاز به کمک و یاري اطرافیان دارند اما کمکی دریافت نمی

خواهند به   شمارند یا می عه را محترم میزمانی که وظایف خارج از محیط کار و در مقابل خانواده و جام

محدود ها  آن شوند که کمتر متعهد باشند و در نتیجه امکان پیشرفت تحصیل ادامه دهند، مجبور می

 ).50همان، ( شود می

در مورد موانع تحرك اجتماعی مدیران زن در امریکا پژوهشی انجام داده  1998برمن نیز در سال  

یا محدودیت شبکه ارتباطات، ترس از کارهاي غیرزنانه، اعتماد به نفس  است که بر اساس آن فقدان

ترین موانع  هاي ارتقاء براي زنان از اصلی یتی و فقدان فرصتسپایین، کمبود امکانات آموزشی، تبعیض جن

  ).60:  1384استاد هاشمی، (هاي مدیریتی ذکر شده است  حضور کمتر زنان در پست

  رویکرد نظري
کند که  کنند استدالل می حلیل موقعیت و جایگاهی که افراد در فضاي اجتماعی احراز میدر ت 2بوردیو

براي فهم ساختارها و موقعیت اجتماعی افراد باید تمامی اشکال سرمایه را شناخت و نه تنها شکل 

                                                        
1 .Montral Bank 
2 . Bourdieu 
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او . زدپردا هاي فرهنگی و اجتماعی می از این رو به اشکال دیگر سرمایه از جمله سرمایه. اقتصادي آن را
گیرد، مفهوم فضاي اجتماعی را پیشنهاد  براي فهم دنیاي اجتماعی که عمدتاً بر اساس روابط شکل می

گر تأکید نموده و ساخت جهان اجتماعی توسط آدمیان را بر مبناي  کرده و به تأثیر متقابل ساختار و کنش

  ).717: 1377ریتزر، (کند  اند تحلیل می جایگاهی که در فضاي اجتماعی اشغال کرده
ها اعم از اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی  هاي اجتماعی، انواع سرمایه در نظریه بوردیو افراد در میدان

در درون یک میدان جایگاه . گیرند تا به منافع بیشتر و جایگاه ممتازتري دست یابند را به کار می
شود  یار دارند تعیین میهایی که در اخت گران گوناگون توسط مقدار و اهمیت نسبی سرمایه کنش

  ).724همان،(

دهد امري اکتسابی و پویا  در این رویکرد سلیقه و ذائقه که بخشی از سرمایه انسان را تشکیل می

هاي  ها را از حالت گیري انسان سلیقه است که جهت. شود ست و سبب دستیابی به امتیازات اجتماعی میا

بخشد و اگرچه در شکل گیري  ري و زیباشناختی شکل میهاي گوناگون رفتاري، فک بدنی گرفته تا رویه

کند، اما براي تبیین آن باید به همه انواع سرمایه  هاي فرهنگی نقشی بس مهم ایفا می آن سرمایه

هاست که سبب ایجاد  توجه کرد؛ زیرا میزان و ترکیب کلی این سرمایه) اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی(

  .شود گی میسلیقه و سبک زندگی خاصی در زند

 ها از طریق شود که انسان به ساختارهاي ذهنی یا شناختی اطالق می واره یا ساختمان ذهنی عادت 

ساختمان ذهنی در نتیجه اشغال بلندمدت یک جایگاه در داخل . کنند با جهان اجتماعی برخورد میها  آن

هاي  گیري آن دسته از عادات و جهت کنند اما ها اگرچه تغییر می واره عادت. پذیرد جهان اجتماعی تغییر می

کنند و در  شوند، به سختی تغییر می فرهنگی که در مراحل اولیه زندگی به طور ناخودآگاه آموخته می

عادات فرهنگی طبقاتی در کودکی از والدین آموخته شده . کنند واکنش به تجربیات بعدي زندگی بروز می

ن رو ترجیحات فرهنگی با سطوح تحصیلی و منشأ از ای. کنند و مسیر زندگی شخص را تعیین می

  ). 1380بوردیو،(اجتماعی پیوند نزدیکی دارند 

هاي اجتماعی است و دسترسی افراد را به  ها و شبکه سرمایه اجتماعی به معناي روابط فرد در گروه

که فرد در  بنابراین بر جایگاهی. سازد ها، اطالعات، منابع مادي و موقعیت اجتماعی را میسر می فرصت
گران در فضاي اجتماعی تابعی  گذارد؛ زیرا موقعیت و جایگاه کنش کند تأثیر می فضاي اجتماعی اشغال می

، ساختار سرمایه و وزن نسبی هر ) اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی(ها به سرمایه هاي کلی   از دسترسی آن
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، اشکال دیگر سرمایه بنا بر تعریف مانند سرمایه اجتماعی ). 34-35: 1380بوردیو، (ها است  سرمایهاز یک 

برقراري ها با  افراد و گروه. شود امتیازات اقتصادي، اجتماعی میکسب سبب پایدار است که یی دارانوعی 
طریق به از این دهند و فزایش شان را ا اجتماعی می توانند سرمایه  خودشبکه روابط بیرونی و گسترش 

  . یابنددست  بیشتري قدرت و همبستگی  ،اطالعات

افراد یعنی . منابع دیگر باشدي  تواند جایگزین یا تکمیل کننده اجتماعی می سرمایه از این گذشته 
سرمایه همچنین . فقدان سرمایه مالی یا سرمایه انسانی را جبران کنندتوسط آن، توانند  گاهی اوقات می

پیوندهاي اجتماعی باید به . گهداري داردو ن  نیاز به حفظ، اجتماعی مثل سرمایه فیزیکی وسرمایه انسانی

  .یابد کاهش می ها آن مجدد قرارگیرند وگرنه کارآیی یید مورد بازنگري و تأطور منظم 

هاي  ها و شبکه ها و روابط موجود در گروه از این منظر سرمایه اجتماعی مشخصًا شامل موقعیت

و موقعیت اجتماعی را براي افراد افزایش ها، اطالعات، منابع مادي  اجتماعی است که دسترسی به فرصت

. شود شان به سرمایه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي تعیین می موقعیت افراد با توجه به دسترسی. دهد می

گیرند،  هاي متقابل بکار می  ها و برقراري روابط صحیح و طرق خاصی که افراد در کنش ایجاد موقعیت

رسی به سرمایه اجتماعی براي بیشتر مردم به سرمایه همگی تجلی سرمایه اجتماعی است و دست

در عین حال . انجامد اقتصادي و فرهنگی آنان بستگی دارد و به کسب آگاهی و روابط اجتماعی بیشتر می

گسترش سرمایه اجتماعی و برقراري روابط متقابل فردي و گروهی متقابل مستلزم اعتماد و مشارکت 

اند و  هاي اجتماعی به یکدیگر وابسته عتماد، روابط دوسویه و شبکههاي متفاوت ا اجتماعی است،جنبه

ها و تعهداتی را که در روابط و  بوردیو شبکه). 2000، 1کمپل(کنند  سرمایه اجتماعی را تولید و بازتولید می

داند که حتی زمانی  آید، عناصر ساختاري خیلی قوي و بادوامی می هاي متقابل اجتماعی بوجود می کنش

 ). 1380بوردیو، (رود  هاي سرمایه تبدیل شود، از بین نمی به دیگر شکلکه 

که سرمایه  بوردیو به این سؤال کلی پاسخ دهد این نوشتار درصدد است با استفاده از رویکرد نظري

ي آن چه تأثیري بر موقعیت شغلی زنان شاغل در بانک سپه داشته است؟  اجتماعی یا منابع ایجاد کننده
  .هاي زیر بیان کرد توان در قالب پرسش فوق را میپرسش کلی 

                                                        
1 . Campbell 
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با توجه به این که افراد داراي جایگاه طبقاتی واحد در جهان اجتماعی، از ساختمان ذهنی مشابهی 
فرد ) و برکنش(ي طبقاتی تأثیر ژرفی بر توانایی بازي کردن  زمینه«نیز برخوردار هستند یا به عبارتی 

  :براین سؤال اول پژوهش این استبنا). 1383ریتزر،(» گذارد می

  پایگاه اجتماعی، اقتصادي زنان مورد مطالعه چه تأثیري بر پست سازمانی آنان داشته است؟  -1   
دهد، طی یک تاریخ  واره یعنی ساختمان ذهنی که هر فرد از خود نشان می از طرف دیگر عادت

بدین معنا که ساختمان ذهنی در . ل استآید و از یک محیط به محیط دیگر قابل انتقا فردي به دست می
هاي تاریخ فردي هر شخص خانواده  ترین بخش گیرد و یکی از مهم اش شکل می جریان تجربیات فردي

پس . ي زنان بر عملکرد آنان در دوره کاریشان تأثیر بگذارد پس احتمال دارد نوع ساختار خانواده. اوست

  : اده و به شرح زیر استسؤال دوم پژوهش در ارتباط با ساختار خانو

  خانوادگی زنان مورد مطالعه چه تأثیري بر پست سازمانی آنان دارد؟) ها و روابط نقش(ساختار  – 2

از آنجا که فعالیت اجتماعی و اقتصادي زنان از وضعیت خانوادگی آنان یعنی مجرد یا متأهل بودن و 

  :دیگر این پژوهش بدین شرح استسؤال  ،پذیرد تأثیر میها  آن هاي مادري هم چنین مسئولیت

  وضعیت خانوادگی زنان مورد مطالعه چه تأثیري بر پست سازمانی آنان داشته است؟ -3

شود  هاي فردي و در نتیجه تمایز اجتماعی می یکی دیگر از عوامل دیگري که سبب تفاوت کنش

سازد و  ه هم نزدیک میهایی را که ترجیحات همسانی دارند بذائقه آن. است» ذائقه زیبایی شناختی«

بدین معنی که افراد در مورد . سازد دارند متمایز میها  آن هاي متفاوت با آنان را از کسان دیگري که ذائقه

را ها  آن ها هاي متفاوتی دارند که این ذائقه انتخاب نحوه پوشش و آرایش و چگونگی مدیریت بدن ذائقه

هاي ظاهري  ي پوشش و ویژگی کان وجود دارد که نحوهپس این ام. دهد هاي متفاوتی جاي می در گروه

بنابراین سؤال دیگر ما آن . زنان مورد مطالعه سبب تمایز و قرار گرفتن آنان در گروه مدیران شده باشد
  : است که

  هاي بدن و ظاهر زنان مورد مطالعه چه تأثیري بر پست سازمانی آنان داشته است؟ ویژگی -4

دهد که سرنوشت خود و دیگران را تحت  ختیار دارد این امکان را به او میهایی که فرد در ا سرمایه
نظارت و کنترل قرار دهد و از این میان سرمایه اجتماعی به معناي روابط اجتماعی ارزشمند میان آدمیان 

سؤال مهم دیگر مرتبط با سرمایه اجتماعی به شرح زیر ). 1383ریتزر، (ها است  ترین سرمایه یکی از مهم
  :است
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اجتماعی زنان مورد مطالعه چه تأثیري در پست سازمانی آنان ) مشارکت، اعتماد و روابط(سرمایه  -5

  دارد؟
هاي دینی در روابط  گذشته از این با توجه به فضاي دینی غالب در ایران و تأثیر مهم باورها و نگرش

مطالعه وارد شده و تأثیر آن بر و تعامالت اجتماعی افراد در شرایط کنونی ایران، عامل دیگري که در 

مورد مطالعه قرار گرفته، باورها و ها  آن روابط و بر سرمایه اجتماعی زنان و در نهایت بر پست سازمانی
  :توان عبارت بندي کرد سؤال مربوط به این عامل را به شرح زیر می. هاي دینی است گرایش

یري بر روابط اجتماعی و پست سازمانی آنان هاي دینی زنان مورد مطالعه چه تأث باورها وگرایش -6

 دارد؟

  
   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  روش تحقیق، جامعه و حجم نمونه

 مدل نظري پژوهش):1(نمودار
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اي از فنون که براي رسیدن به پاسخ سؤاالت و براي احاطه بیشتر به موضوع مورد بررسی طیف گسترده
گیري تحقیق در  مونهن.شامل پرسشنامه، مشاهده مشارکتی و مصاحبه نیمه ساخت یافته استفاده شده است

در بخش پیمایشی . هدفمند بوده است) ها مصاحبه(، احتمالی و در بخش کیفی )پیمایشی(بخش کمی 

نیروي انسانی شاغل در بانک سپه از نظر .اطالعات مورد نیاز به وسیله پرسشنامه گردآوري شده است
هاي مناطق استان ها و  هاي مناطق تهران، سرپرستی محل خدمت در چهار بخش ادارات، سرپرستی

جامعه آماري این تحقیق شامل زنان شاغل در سطح ادارات . شعب خارج از کشور به فعالیت مشغولند
نفر بوده  464معادل ) زمان پژوهش(1388در شهریور سال ها  آن بانک سپه در تهران است که تعداد

  .استحجم نمونه در پژوهش حاضر از طریق فرمول کوکران برآورد شده . است

222
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ضریب اطمینان  tدقت احتمالی مطلوب،  dجامعه آماري،  Nحجم جمعیت نمونه،  nدر این فرمول، 

با در نظر گرفتن این که تعداد جامعه آماري موجود یا ). 129: 1383ساروخانی، (انحراف معیار است  sو 

N  بوده و دقت احتمالی یا  464برابر باd  ضریب اطمینان  ،09/0معادلt  و انحراف معیار  96/1برابر با

(S) 5/0 درنظر گرفته شده است حجم جمعیت نمونه مساوي خواهد بود با:
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گیري  لذا از روش نمونه ،از آنجا که جامعه آماري تحقیق شامل زنان شاغل در ادارات بانک سپه است

گویی یا مخدوش بودن  یب با در نظر گرفتن احتمال عدم پاسخبدین ترت. تصادفی استفاده شده است

بین زنان شاغل در ادارات ) درصد بیشتر از حجم نمونه تعیین شده 25(پرسشنامه  120ها، تعداد  پرسشنامه
  .پرسشنامه مورد استخراج و تحلیل قرار گرفته است 109بانک سپه توزیع گردید که از آن میان 
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  قل و وابستهمفاهیم و متغیرهاي مست

هاي  شود و پست متغیر وابسته پژوهش موقعیت شغلی است که توسط پست سازمانی سنجیده می

  . گویان در دو مقوله مشاغل مدیریتی و مشاغل غیرمدیریتی رده بندي شده است سازمانی پاسخ

  :اند عبارتند از متغیرهاي مستقلی که براي تبیین موقعیت شغلی مورد استفاده قرار گرفته

هاي درآمد خانواده پدري و درآمد  پایگاه اجتماعی توسط شاخص :اقتصادي -پایگاه اجتماعی -

و خود فرد اندازه گیري شده ) منزلت شغلی(گو، شغل پدر گو، تحصیالت والدین و تحصیالت پاسخ پاسخ

 .است

 وضعیت تأهل و تعداد فرزندان زنان مورد مطالعه بوده و این متغیر شامل: وضعیت خانوادگی -

 .دهد را نشان میها  آن هاي خانگی حجم مسئولیت

هاي اجتماعی  ها و شبکه سرمایه اجتماعی از نظر بوردیو مشارکت در گروه :سرمایه اجتماعی -

دهد  است که دسترسی افراد به فرصت ها، اطالعات، منابع مادي و موقعیت اجتماعی را افزایش می

مایه اجتماعی به معناي مجموعه روابط اجتماعی، اعتماد ، از این رو در این پژوهش سر)33:1380بوردیو،(

 . شده استاجتماعی و مشارکت اجتماعی افراد در نظر گرفته 

یر در ابعاد جداگانه ارتباط با دوستان، همکاران، همسایگان و این متغ: روابط اجتماعی -

خویشاوندان مورد توجه و مطالعه قرار گرفته است تا شبکه اجتماعی و میزان و نوع تعامالت فرد بررسی 

 .گردد

) اعتماد متقابل(اعتماد به دیگران ، 1اعتماد اجتماعی در سه بعد اعتماد بنیادي :اعتماد اجتماعی -

 .نهادي مورد سنجش قرار گرفته استو اعتماد 

مشارکت در انواع انتخابات در (در دو بعد مشارکت اجتماعی رسمی  :مشارکت اجتماعی  -

شرکت در مراسمی نظیر جشن، عروسی یا سوگواري اعضاي خانواده و (و مشارکت غیررسمی ) کشور
 .مورد مطالعه قرار گرفته است) فامیل، دوستان، همسایگان و همکاران

                                                        
1.basic trust 
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، بصري )نفس(اهمیت یافتن مفهوم خود  :هاي ظاهري و رفتاري و مدیریت بدن ژگیوی  -

هاي کالن شهري و امکان پذیر بودن دست کاري و نظارت بر  شدن نمادهاي منزلت و هویت در فرهنگ
هاي بدن در تعامالت اجتماعی  هاي ممتاز، سبب افزایش اهمیت ویژگی ظواهر بدنی براي کسب هویت

هاي ظاهري زنان و  ، به همین جهت در این پژوهش ارتباط میان ویژگی)1383جاه، رفعت(شده است 

 .پست سازمانی آنان مورد بررسی قرار گرفته است

گویان در دو بعد پیامدي و  هاي دینی پاسخ باورها و گرایش: هاي دینی باورها وگرایش  -

و منفی دین و میزان پایبندي آنان مناسکی با پرسش از دیدگاه آنان در مورد ماهیت و کارکردهاي مثبت 

  .به نماز، روزه و حجاب مورد مطالعه قرار گرفته است

مصاحبه نیمه ساخت یافته بر اساس محورهاي تعیین شده با زنان مورد مطالعه  40در بخش کیفی 

 گردیدهاي تحقیق سعی  گویی به پرسش ها به منظور پاسخ در جریان اجراي مصاحبه. انجام گرفته است

در تیپولوژي با در نظر گرفتن سه معیار وضعیت تأهل، . هاي متفاوتی از زنان را دربرگیرد ها تیپ احبهمص

 5تیپ از زنان مشخص گردیدند که در هر تیپ با  8مشاغل مدیریتی یا مشاغل غیرمدیریتی و سابقه کار 

هاي پژوهش،  پرسشهاي نیمه ساخت یافته، با توجه به چارچوب نظري و  در مصاحبه .نفر مصاحبه شد

  :یین شدمحورهایی به شرح ذیل براي گفتگو تع

هاي خانواده، خاطرات دوران کودکی و  اي از داستان زندگی مصاحبه شونده شامل ویژگی خالصه .1

  نوجوانی و رویدادهاي تعیین کننده زندگی 

  خانواده هاي مهم  گیري تصمیم خانواده، مسئولیت  اعضاي  وظایف بین  چگونگی تقسیم  .2

 چگونگی رابطه والدین با هم و با فرزندان  .3

ها  سازي مصاحبه سایر اطالعات مورد نیازِ بخش کیفی از طریق مشاهده نامه تهیه و پس از پیاده .4

هاي  هاي رفتاري و ویژگی هاي ظاهري، ویژگی نامه شامل ویژگی محورهاي مشاهده. شدها ضمیمه  آن به
 . بوده است مصاحبه شونده شخصی
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  )شاخص ها(مفاهیم و متغیرها و تعاریف عملیاتی): 1(جدول 

 سطح سنجش شاخص ها ابعاد و متغیرها مفهوم

-پایگاه اقتصادي
 اجتماعی

 ترتیبی میزان درآمد درآمد خانواده پدري

 ترتیبی میزان درآمد گو درآمد پاسخ

 ترتیبی  تحصیالت والدین

 ترتیبی  گو تحصیالت پاسخ

  )منزلت شغلی(شغل پدر

 ودروخ

  

 ارزش تقریبی

  فاصله اي

 ترتیبی

 وضعیت خانوادگی
 اسمی متأهل- مجرد وضعیت تأهل

 اسمی مسئولیت مادري فرزند داشتن

هاي  باورها و گرایش

 دینی

 )فاصله اي(مقیاس میزان بروز دین در زندگی روزمره بعد پیامدي

 بعد مناسکی
تقید به نماز و روزه و رعایت حجاب 

 اسالمی
 ترتیبی

  یقهسل

 در

  هاي ظاهري ویژگی

 

 )فاصله اي(مقیاس  تمیز و مرتب بودن لباس چگونگی پوشش

 آراستن بدن
آراستن صورت و موي سر و استفاده از 

 عطر و دئودورانت
 )فاصله اي(مقیاس 

 مدیریت بدن
استفاده از کرم براي بهداشت و زیبایی، 

 مراقبت از تناسب اندام
 )فاصله اي(مقیاس 

 اعیسرمایه اجتم

مشارکت 

 اجتماعی

رسمی 

 )مدنی(

شرکت در انتخابات مجلس، ریاست 

 جمهوري، مجلس خبرگان

 )فاصله اي(مقیاس 

 غیر رسمی

شرکت در شرکت در مجالس و 

اقوام و (هاي جمعی غیر رسمی مهمانی
 )دوستان،همکاران

 اعتماد

اعتماد 

 بنیادي

هاي  اعتماد به نفس و رضایت از جنبه

 گوناگون زندگی
 )فاصله اي(یاسمق

اعتماد به 

 دیگران

اعتماد به خانواده، همسر، خویشان، 

 .دوستان، همکاران
 )فاصله اي(مقیاس

اعتماد 

 نهادي

اعتماد به کارمندان، روساي 

 ....ادارات،نمایندگان مجلس، وزرا و
 )فاصله اي(مقیاس



 
 
 
 
  
 

  135  تأثیر سرمایه اجتماعی بر ارتقاء شغلی زنان
  

  )هاشاخص(مفاهیم و متغیرها و تعاریف عملیاتی ): 1(ادامه جدول 
 سطح سنجش شاخص ها ابعاد و متغیرها هوممف

 روابط اجتماعی 

 فاصله اي و ترتیبی  همکاران

 فاصله اي و ترتیبی  دوستان

 فاصله اي و ترتیبی  همسایگان

 فاصله اي و ترتیبی  خویشاوندان

 پست سازمانی

 هاي مدیریتی پست

مشاور مدیرعامل، رئیس اداره، معاون 

کارشناس، اداره، کارشناس، کمک 
مترجم،رئیس شعبه، رئیس دایره،معاون 

 دایره

 اسمی

 هاي غیر مدیریتی پست
کاربررایانه، اپراتور، متصدي امور 

 اداري،ماشین نویس
 اسمی

  

  هاي تحقیق یافته

  پیمایشی هاي بخش  یافته

 هاي جمعیت شناختی ویژگی

سال  30اغل غیر مدیریتیسال و میانگین سن صاحبان مش 36میانگین سن صاحبان مشاغل مدیریتی 

  .چنین میزان تأهل و تعداد فرزندان زنان مدیر بیشتر از سایر زنان بوده استهم. بوده است

غیرمدیریتی از نظر میزان تحصیالت تفاوت قابل  دارندگان مشاغل مدیریتی و: از نظر تحصیالت  

درصد  5/23. ان غیرمدیر بوده استاي با یکدیگر دارند و میزان تحصیالت زنان مدیر باالتر از زنمالحظه

این آمار در میان زنان . درصد آنان مدرك کارشناسی دارند 68زنان مدیر مدرك کارشناسی ارشد و 

چنین میزان تحصیالت زنان مدیر بیشتر از زنان شاغل در هم. درصد بوده است 57و  14غیرمدیر معادل 

  . هاي غیر مدیریتی بوده است پست
درصد زنان  90دهد نزدیک به این بررسی نشان میهاي  یافته: لی دانشگاهیاز نظر رشته تحصی

شاغل در امور مدیریتی بانک سپه داراي تحصیالت مرتبط با فعالیت شغلی خود هستند و این نسبت در 

  . درصد بوده است 70زنان غیر مدیر معادل 
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مشاغل مدیریتی مشغولند،  گویانی که به درصد پاسخ 51حدود : از نظر پایگاه اقتصادي اجتماعی

درصد زنان داراي مشاغل غیر مدیریتی در  21اجتماعی باال هستند، در حالی که ـ داراي پایگاه اقتصادي 
ـ این تفاوت از نظرآماري نیز معنادار بوده و پایگاه اقتصادي . پایگاه اجتماعی اقتصادي باال قرار دارند

  .است اجتماعی زنان مدیر باالتر از زنان غیرمدیر

 تحلیل روابط میان متغیرها 

از نظر روابط اجتماعی بین زنان مدیر و غیرمدیر تفاوت قابل توجهی مشاهده نشد، اما مشارکت 

هاي غیرمدیریتی بوده است  مدیریتی به مراتب بیشتر از شاغالن پستي ها اجتماعی شاغالن پست

درصد از کارکنان مشاغل  67ی، مدیریتهاي  درصد از شاغلین بخش 86اي که در مقابل  گونه به

همچنین به لحاظ اعتماد بنیادین و .غیرمدیریتی، از مشارکت اجتماعی باال و نسبتًا باالیی برخوردارند

اما اعتماد بین شخصی . مدیریتی و غیرمدیریتی تفاوتی وجود نداردي ها اعتماد نهادي بین شاغالن پست

 5تفاوت مزبور با احتمال خطاي . غل معمولی استصاحبان مشاغل مدیریتی به مراتب بیشتر از مشا

  . درصد معنادار بوده و در جامعه آماري نیز وجود دارد

مدیریتی و غیرمدیریتی هاي  همچنین از نتایج آزمون بررسی تفاوت اعتقادات مذهبی شاغلین بخش

  . نیز مشخص شد که گرایش مذهبی این دو گروه با یکدیگر تفاوت معناداري ندارد

  :ها دست یافته است پژوهش در بخش پیمایشی براي سؤاالت ذیل به این پاسخاین 

  اقتصادي زنان مورد مطالعه چه تأثیري بر پست سازمانی آنان داشته است؟  - پایگاه اجتماعی.  1

شغلی آنان ارتقاء گویان در  ها نقش طبقه اجتماعی اقتصادي پاسخ با استفاده از آزمون مقایسه میانگین

دهد که پایگاه صاحبان  و سطح معناداري آن نشان می Tضریب محاسبه شده . ده استسنجیده ش

عبارت دیگر پایگاه  به. مشاغل مدیریتی و غیرمدیریتی متفاوت و این تفاوت از نظر آماري معنادار است

نداشته  غلیشارتقاء گویانی است که  اند باالتر از پاسخ شغلی یافتهارتقاء گویانی که  اقتصادي اجتماعی پاسخ

  .و همچنان در مشاغل غیر مدیریتی به فعالیت مشغولند
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گویان به تفکیک پست  بررسی تفاوت میانگین پایگاه اقتصادي اجتماعی پاسخ): 2(جدول 

  سازمانی

 سطح معناداري T-value معیار انحراف میانگین  تعداد اجتماعی -پایگاه اقتصادي  :متغیر وابسته

 پست سازمانی
 08/4 4/14 51 مدیریتی

2/223 002/0 
 91/2 1/12 58 غیر مدیریتی

 

   آیا زنان مدیر به لحاظ وضعیت خانوادگی نسبت به زنان غیر مدیر مشغله کمتري دارند؟  .2

در این تحقیق وضعیت خانوادگی به لحاظ تأهل و به لحاظ داشتن فرزند مورد بررسی قرار گرفته 

  .است

درصد مدیران مورد بررسی، مجرد و غالب آنان متأهل 21هد تنها د به لحاظ تأهل آمارها نشان می

هم چنین نسبت زنان مدیر داراي فرزند و تعداد فرزندان در میان زنان مدیر نه تنها کمتر از زنان غیر . اند

هاي خانوادگی  بنابراین وضعیت خانوادگی و کمتر بودن مسئولیت. مدیر نبوده بلکه بیشتر هم بوده است

قاء شغلی زنان داراي مشاغل مدیریتی نشده بلکه عوامل دیگري از جمله پایگاه اجتماعی، سبب ارت

 . تأثیر گذاشته استها  آن اقتصادي و سرمایه اجتماعی بر پیشرفت شغلی

  گویان بر حسب پست سازمانی وضعیت تأهل پاسخ): 3(جدول 

  پست               

 وضعیت تأهل

 جمع غیر مدیریتی یریتیدم

 درصد تعداد درصد تعداد درصد دتعدا

 8/24 27 6/27 16 6/21 11 بدون همسر

 2/75 82 4/72 42 4/78 40 داراي همسر

 100 109 100 58 100 51 جمع

46/0 = sig       070/0- =cramer’s v  
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 گویان برحسب پست سازمانی تعداد فرزندان پاسخ): 4(جدول 

  پست              

 داشتن فرزند

 جمع مدیریتی غیر یریتیدم

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 5/49 54 3/60 35 3/37 19 )بدون فرزند(خیر 

 5/50 55 7/39 23 7/62 32 )داراي فرزند(بلی 

 100 109 100 58 100 51 جمع

016/0 = sig       230/0- = phi  

چه تأثیري درپست زنان مورد مطالعه ) مشارکت،اعتماد و روابط اجتماعی(سرمایه اجتماعی  .3

  دارد؟سازمانی آنان 

اند در  ها کارکنانی که از سرمایه اجتماعی بیشتري برخوردارند بیشتر از دیگران توانسته بر اساس یافته

نشان داد ها  مقایسه میانگینهاي حاصل از آزمون  طور که آماره همان. موقعیت شغلی خود ارتقا یابند

گویانی است که  اند به طور معناداري باالتر از پاسخ قاء شغلی یافتهگویانی که ارت سرمایه اجتماعی پاسخ

  . هاي سازمانی غیر مدیریتی فعالیت دارند شغلی نداشته و همچنان در پستارتقاء 

  گویان به تفکیک پست سازمانی آزمون تفاوت میانگین سرمایه اجتماعی پاسخ): 5(جدول 

 سطح معناداري  معیار انحراف ن میانگی تعداد سرمایه اجتماعی :متغیر وابسته

 پست سازمانی
 46/1 51/10 51 مدیریتی

930/2 004/0 
 89/1 55/9 58 غیر مدیریتی

  

زنان مورد مطالعه چه تأثیري بر ) نحوه پوشش وآرایش(هاي ظاهري سلیقه زنان در ویژگی. 4

  پست سازمانی آنان دارد؟ 

هاي ظاهري میان زنان شاغل در  بدن و ویژگیي مدیریت  به لحاظ سلیقه در خصوص نحوه

هاي ظاهري زنان  بنابراین ویژگی. هاي مدیریتی و غیرمدیریتی تفاوت قابل توجهی دیده نشد پست

  .تأثیري در ارتقاء شغلی آنان نداشته است
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  )پست سازمانی(اهمیت مدیریت بدن برحسب موقعیت شغلی): 6(جدول 

    پست                 

 ریت بدناهمیت مدی

 جمع غیر مدیریتی یریتیدم

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 9/12 12 5/12 6 3/13 6 بی اهمیت

 1/87 81 5/87 42 7/86 39 مهم

 100 93 100 48 100 45 جمع

905/0 = sig       012/0 =cramer’s v  

اعی و پست سازمانی هاي دینی زنان مورد مطالعه چه تأثیري بر روابط اجتم باورها و گرایش. 5

 آنان داشته است؟

تر براساس اعتقادات دینی خود تمایل کمتري داشته باشند که با  پنداشتیم که زنان مذهبی چنین می

همکاران مرد خود ارتباط کاري غیررسمی داشته باشند و این سبب شود که در مجموع دایره تعامالت و 

کمتر از سایرین بوده و در نتیجه شانس ها  آن اجتماعیها و در نتیجه شبکه آشنایان و سرمایه  مشارکت

هاي  از نتایج آزمون بررسی تفاوت اعتقادات مذهبی شاغلین بخششغلی آنان کمتر باشد، اما ارتقاء 

گرایش مذهبی این دو گروه تفاوت قابل اعتنا و معناداري  مدیریتی و غیرمدیریتی مشخص شد که اساسًا

  .با یکدیگر ندارد

  گویان برحسب پست سازمانی میزان گرایش مذهبی پاسخ ):7(جدول 

  پست               

 گرایش دینی

 جمع غیر مدیریتی یریتیدم

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 1/8 8 9/5 3 4/10 5 کم و نسبتاً کم

 4/36 36 1/43 22 2/29 14 نسبتاً زیاد

 6/55 55 51 26 4/60 29 زیاد

 100 99 100 51 100 48 جمع

308/0 = sig       154/0 =cramer’s v  
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  ) مصاحبه ها(کیفی هاي بخش یافته

  .هاي زیر پاسخ داده شده است در این بخش به پرسش

با زنان غیر مدیر ) واره واعتماد و در نتیجه عادت(آیا زنان مدیر از نظر منشأ و ساختارخانوادگی  .1
 تفاوت دارند؟

) اعتماد بنیادي و اعتماد به نفس(مدیر از سرمایه اجتماعی آیا زنان مدیر نسبت به زنان غیر  .2
  بیشتري برخوردارند؟

 هاي ظاهري و رفتاري با زنان غیر مدیر تفاوت دارند؟ آیا زنان مدیر به لحاظ سلیقه و ویژگی .3

  :دهد  هاي بخش کیفی نشان می یافته

ت دوران کودکی خود هاي غیرمدیریتی در روایت زندگی خود بر خاطرا غالب زنان شاغل در پست

ي زندگی  کنندهغالب این زنان رویداد تعیین. اند خانواده خود را سنتی نامیدهها  آن اند و اکثر تأکید کرده

ساختار خانوادگی این تیپ از زنان عمدتاً اقتدارگرایانه یا تساهل آمیز بوده . اند خود را ورود به بانک دانسته

اند یعنی یا ظاهر و پوششی نامرتب و  عرف جامعه برخوردار بوده از پوششی متفاوت باها  آن همه. است

. اند تر از حد معمول در جامعه بوده تر و مدرن اند و یا داراي آرایش و پوششی بسیار شیک بدون نظم داشته

همچنین غالب این زنان داراي اعتماد به نفس کم یا فاقد اعتماد به نفس بوده و رفتاري غیر جنسیتی یا 

  .گیري جنسیتی داشتند جهتبدون 

هاي مدیریتی عمدتاً از ساختار خانوادگی دموکراتیک برخوردار بوده، اعتماد به  زنان شاغل در پست

هاي علمی،  شان در زمینه هاي دوران تحصیل نفس باالیی داشته و در روایت زندگی خود بر موفقیت

ن از خاطرات تحصیلی به عنوان رویداد تعیین این تیپ از زنا. اند فرهنگی، اجتماعی و سیاسی تأکید نموده

شان را با یکدیگر و با کودکان شان، با محبت، احترام و  رابطه والدین. اند کننده زندگی خود نام برده

به عالوه اغلب این زنان تقسیم . اند صداقت توصیف کرده و آنان را الگوي خودشان در بزرگسالی شمرده

  . اند مشارکتی نامیده وظایف در خانواده پدري خود را
به لحاظ نوع پوشش و آرایش، اکثریت قریب به اتفاق این زنان داراي پوشش مانتو و روسري یا چادر 

شوند، داراي اعتماد به نفس باال و  بوده و مرتب و بدون آرایش یا با آرایش مالیم در محل کار حاضر می
  .اند رفتاري جنسیتی بوده
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اغلب این زنان با . اند اي دموکراتیک و مشارکتی برخوردار بوده وادهزنان مدیر مجرد همگی از خان
شوند و داراي اعتماد به نفس باال و  پوششی رسمی، اداري، پوشیده و مرتب در محیط کار حاضر می

اند و زنان مدیر متأهل عمدتاً کودکی و نوجوانی خود را دوران پرباري دانسته، ارتباط  رفتاري جنسیتی بوده

ها  آن اکثر. اند اي اقتدارگرا پرورش یافته در خانوادهها  آن داشته و غالبها  آن ا پدر و مادر یا یکی ازخوبی ب
  .اند تر از حد معمول در جامعه داشته و از اعتماد به نفس باالیی برخوردار بوده تر و مرتب پوششی شیک

بیشتر زنانی که در این تیپ واقع . اند گرا دانسته زنان غیر مدیر مجرد خانواده پدري خود را تساهل
همچنین در . گیري جنسیتی داشتند اند، از اعتماد به نفس کمی برخوردار بوده و رفتاري بدون جهت شده

تر از زنان میانسال داشته و غالباً با آرایش  تر و امروزي تر بودند ظاهري مدرن این تیپ، زنانی که جوان

بیشتر زنان غیر مدیر متأهل خانواده پدري خود را پرجمعیت و اما . شوند صورت در محیط کار حاضر می

اند معموالً با پوششِ مانتو و روسري معمولی با ظاهري نه چندان مرتب  داراي ساختارِ سنتی توصیف کرده

گیري جنسیتی  ي اعتماد به نفس پایین فاقد جهت نشان دهندهها  آن شوند و رفتار در محل کار حاضر می

  .بوده است

  و نتیجه گیري بحث
طورکه پیش از این نیز بیان شد براي رسیدن به پاسخ سؤاالت و براي احاطه بیشتر به موضوع مورد همان

اي از فنون شامل پرسشنامه، مشاهده و مصاحبه نیمه ساخت یافته جهت گردآوري بررسی، طیف گسترده

  . ها استفاده شده است داده

ماعی بر توانایی بازي در اجتماع و کسب امتیازات اجتماعی هاي تحقیق مؤید تأثیر طبقه اجت یافته

گویانی که ارتقاء  پایگاه اقتصادي اجتماعی پاسخ دهدکه است و نتایج حاصله از پژوهش حاضر نشان می

به عبارت دیگر شانس مدیرشدن . اند گویانی است که ارتقاء شغلی نداشته اند باالتر از پاسخ شغلی یافته

اقتصادي پایین ـ ه اجتماعی اقتصادي باال، بیشتر از زنانی است که داراي پایگاه اجتماعی زنان داراي پایگا

  .هستند
هاي مدیریتی و غیرمدیریتی تفاوت  به لحاظ سلیقه و نحوه مدیریت بدن میان زنان شاغل در پست

ارتقاء در هاي ظاهري زنان تأثیري توان نتیجه گرفت که ویژگی بنابراین می. قابل توجهی وجود ندارد

ي ها همچنین نتایج آزمون بررسی تفاوت اعتقادات مذهبی شاغلین پست. شغلی آنان نداشته است

چنین . دهد که گرایش مذهبی زنان مدیر کمتر از زنان غیر مدیر نیست مدیریتی و غیرمدیریتی نشان می
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برقراري ارتباطات کاري تر براساس اعتقادات دینی خود تمایل کمتري به  رسید که زنان مذهبی به نظر می

غیررسمی به خصوص با همکاران مرد داشته باشند و این سبب شود که در مجموع دایره تعامالت و 
کمتر از سایرین بوده و در نتیجه شانس ها  آن ها و در نتیجه شبکه آشنایان و سرمایه اجتماعی مشارکت

مدیریتی و هاي  ت مذهبی شاغلین بخشها اعتقادا ارتقاء شغلی آنان کمتر باشد، اما بر اساس یافته

  .غیرمدیریتی تفاوت قابل اعتنا و معناداري با یکدیگر ندارد
داري و مادري  هایی چون خانه رسید که زنان مدیر به طور نسبی از مسئولیت از طرف دیگر به نظر می

ج این تحقیق حاکی هاي شغلی داشته باشند، اما نتای فارغ بوده و فرصت بیشتري براي پرداختن به فعالیت

  .از آن است که به لحاظ وضعیت تأهل و تعداد فرزندان بین زنان مدیر و غیر مدیر تفاوتی وجود ندارد

دهد که نوع ساختار و روابط خانوادگی بر اعتماد به نفس و  ها نشان می هاي حاصل از مصاحبه یافته

. گذارد شغلی افراد تأثیر میارتقاء تماعی و برقراري روابط اعتمادآمیز با دیگران و درنتیجه بر موقعیت اج

که  اند، درحالی بدین معنا که زنان مدیر عمدتا در خانواده اي با ساختار دموکراتیک و مشارکتی تربیت شده

  .اند گرا یا اقتدارگرا بوده اي با ساختار تساهل زنان غیرمدیر عمدتاً داراي خانواده

بین سرمایه اجتماعی زنان شاغل در ) اد و روابط اجتماعیمشارکت، اعتم(در مورد سرمایه اجتماعی 

هاي مدیریتی ارتباط مستقیم و معناداري مشاهده شده  بانک سپه و میزان ارتقاء شغلی آنان به پست

گویانی است که  اند، باالتر از پاسخ شغلی یافتهارتقاء گویانی که  تر سرمایه اجتماعی پاسخ به بیان ساده.است

  . هاي سازمانی غیر مدیریتی فعالیت دارند داشته و همچنان در پستشغلی نارتقاء 

هاي پژوهش رویکرد نظري پژوهش را که با استفاده از رویکرد نظري بوردیو  در مجموع یافته  

یعنی اعتماد، مشارکت و روابط (دهد که سرمایه اجتماعی  تدوین شده است، تأیید کرده و نشان می

از میان عوامل . در بانک سپه به مراتب بیشتر از دیگر کارکنان زن استمدیران زن شاغل ) اجتماعی
اجتماعی، وضعیت و ساختار ـ هاي دینی، پایگاه اقتصادي  اجتماعی مورد مطالعه از جمله باورها و نگرش

به . اي در پست سازمانی افراد مورد مطالعه دارد خانوادگی و مدیریت بدن، سرمایه اجتماعی نقش برجسته
اند به مشاغل  بیشتر از دیگران توانسته ،ت دیگر کارکنانی که از سرمایه اجتماعی بیشتري برخوردارندعبار

  . مدیریتی ارتقا یابند

روابط و مناسبات اجتماعی . توان نکاتی چند را مورد توجه قرار داد هاي پژوهش می در تحلیل یافته 
هاي  سازد و موجب تسهیل کنش عه را میشود، هسته اصلی جام که اساس سرمایه اجتماعی محسوب می
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در تحلیل نقش و کارکرد روابط و سرمایه اجتماعی عالوه . شود افراد و نیل به اهداف فردي و گروهی می
در جامعه عالوه بر شبکه روابط رسمی . بر میزان و گستردگی باید به نوع و ترکیب آن نیز توجه کرد

هاي  تواند به منابع و حمایت گیرد که فرد از طریق آن می هایی از روابط غیر رسمی نیز شکل می شبکه

بنابراین کم و کیف روابط اجتماعی، میزان و نحوه تعامالت و نوع . موجود در این پیوندها دسترسی یابد
  . شود از اهمیت زیادي برخوردار است هایی که در جریان این تعامالت رد و بدل می حمایت

هاي  هایی از جنبه باط و کمیت و کیفیت آن یکسان نبوده و تفاوتزنان و مردان در برقراري ارت
مختلف بین آنان وجود دارد که ناشی از عوامل اجتماعی، فرهنگی و ساختاري است که در طی روند 

ي زندگی شکل گرفته و منجر به جدا شدن جهان اجتماعی مردان و زنان  جامعه پذیري و در طول دوره

. کند هاي مختلف جامعه و از جمله در نظام شغلی بروز می نسیتی در حوزهتفکیک و تبعیض ج. شود می

هاي گوناگون جامعه و به ویژه در حوزه عمومی فرصت و شانس دستیابی به  تفکیک جنسیتی در عرصه

از طرف دیگر تفکرات قالبی و . گیرد پیوندهاي متنوع و برقراري ارتباط با افراد مختلف را از زنان می

شمرد،  داري می جنسیتی موجود در جامعه و فرهنگ که مسئولیت عمده زنان را مادري و خانههاي  کلیشه

. سازد ها محروم می هاي مختلف جامعه باز داشته و از بسیاري از فرصت زنان را از حضور فعاالنه در صحنه

فردي آنان نیز  هاي جنسیتی بین زنان و مردان در عضویت ارتباطی و اجتماعات ها و نابرابري این تفکیک

هاي اجتماعی متفاوتی سوق پیدا کرده و  شود که زنان و مردان به شبکه گذارد و موجب می تأثیر می

در نتیجه سرمایه اجتماعی زنان به لحاظ ساخت، ترکیب، میزان و . سرمایه اجتماعی متفاوتی داشته باشند

روابط اجتماعی زنان بیشتر . متفاوت است کنند با مردان هایی که دریافت می نحوه تعامالت و انواع حمایت

نتیجه پژوهش . شود از نوع روابط غیر رسمی است که با افراد خانواده و خویشان یا همسایگان برقرار می

حاضر نیز مؤید آن است که روابط اجتماعی زنان در مشاغل غیر مدیریتی اغلب به خویشان و همسایگان 

یررسمی است و زنان مدیر که در مجموع داراي شبکه تعامالت شود و از نوع غ و افراد خودي ختم می

شان نیز با دیگر زنان متفاوتند و روابط غیررسمی آنان  تري هستند به لحاظ نوع و ساختار روابط گسترده

کنند نیز از  در نتیجه اطالعات و حمایتی که دریافت می. بیشتر، شامل گروه دوستان است تا افراد فامیل

  .رود هاي فامیلی فراتر می محدوده حمایت
هاي  بنابراین آنچه بیش از میزان سرمایه اجتماعی اهمیت دارد تنوع، کیفیت و ساختار آن و حمایت 

هاي اجتماعی متنوعی را براي فرد فراهم  هاي گوناگون حمایت پیوند. کند گوناگونی است که تأمین می
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هاي گوناگون دست  راد به طیف وسیعی از حمایتبه عبارت دیگر با تنوع روابط اجتماعی، اف. سازند می

این . سازد را به رویارویی با مشکالت روزمره و نیل به امتیازات گوناگون قادر میها  آن یابند که می
بنابراین نوع حمایتی که روابط غیررسمی ارائه . ها ممکن است مصاحبتی، مشورتی یا عملی باشد حمایت

  .متفاوت است ،شود روابط رسمی تأمین میدهد با نوع حمایتی که توسط  می

هاي اجتماعی و منابع  تفکیک و نابرابري در عضویت ارتباطی و شبکه حمایتی زنان و مردان، موقعیت
از این رو در اغلب جوامع بین زنان و مردان در . دهد گوناگون و متفاوتی را در اختیار آنان قرار می

یابند  شود و زنان سهم کمتري می ک و مهم تبعیضاتی دیده میهاي استراتژی دسترسی به منابع و موقعیت

در مقابل اکثر مناصب و مشاغل رده . مانند و از ورود به بسیاري از مشاغل رده باال و استراتژیک باز می

ها و هنجارهاي  نظام فرهنگی جامعه نیز با توجه به ارزش. گیرد باالي جامعه در اختیار مردان قرار می

ت تداوم ناعدالتی جنسیتی سازمان یافته و با توجه به موانعی که برسر راه زنان براي ورود موجود در جه

کند و موجب  هاي اجتماعی محروم می را از بسیاري از موقعیتها  آن به عرصه اجتماع قرار داده است،

گري که در از این گذشته عامل دی. اي جامعه سوق داده شوند هاي کمتر مهم و حاشیه شود به زمینه می

تحلیل تفاوت سرمایه اجتماعی زنان و ارتباط آن با موقعیت شغلی آنان باید مورد توجه قرار داد تأثیر 

داري و توزیع  هاي متفاوت به ویژه تحصیالت، ازدواج، بچه مراحل متفاوت زندگی افراد و موقعیت

در زندگی زن ایرانی . ان استنامتناسب کارخانگی و دستمزدي بر افزایش تفاوت شبکه روابط زنان و مرد

شود و زنان را به دنیاي متفاوتی سوق  روابط گسترده خویشاوندي قبل از پیوندهاي غیرخانوادگی فعال می

مندي از شبکه  و بهره) براي مثال با دوستان و همکاران(را از برقراري روابط غیرخویشاوندي ها  آن داده و

  . دارد تر باز می روابط گسترده

جتماعی مردان بیشتر شامل همکاران، دوستان و مشاوران است در حالی که روابط اجتماعی روابط ا
مردان به علت این که درگیر مشاغل . گیرد زنان بیشتر ارتباطات فامیلی، همسایگی و خانوادگی را دربرمی

قابل، و در م) بیشتر شامل همکاران و کمتر شامل خویشاوندان(رسمی هستند، شبکه روابط شان رسمی 
از این رو مردان و زنان با توجه به . است) بیشتر شامل خویشاوندان(شبکه روابط زنان غیر رسمی تر

زنان بیشتر . هاي متفاوتی دارند شان، امیال و گرایش در ارتباط هستند و نوع فعالیتها  آن افرادي که با

هاي غیرخانوادگی کمتري داشته تري با خویشاوندان و پیوند تر و صمیمی تمایل دارند پیوندهاي نزدیک
در نتیجه روابط اجتماعی . باشند و مردان گرایش دارند تا پیوندهاي بیشتري در بیرون خانواده برقرار کنند
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کنند و در نتیجه از سرمایه اجتماعی، اطالعات، منابع  رسمی و غیر رسمی کمتري در محیط کار برقرار می
در . یابد براي ارتقاء در مراتب سازمانی کاهش میها  آن شانس شوند و هاي کمتري برخوردار می و حمایت

هاي مردانه تسلط دارد زنان براي نیل به موفقیت  این نظام قشربندي جنسیتی که در آن معیارها و ارزش

عدالتی سازمانی بایستی از طریق به مشارکت طلبیدن همسران و ایجاد تعادل در  شغلی و کاهش بی
هاي  هاي اقتصادي و اجتماعی خود گام هاي خانگی در جهت تنوع و گسترش سرمایه تقسیم نامتناسب کار

براي ها  آن موثري بردارند تا هم شانس بیشتري براي برخورداري از منابع کسب کنند و هم قدرت
  . افزایش یابدها  آن رویارویی با مشکالت و نامالیمات زندگی و غلبه بر

  منابع
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هاي ساختی، تعاملی و  بررسی ویژگی: سرمایه اجتماعی، شبکه و جنسیت«) 1386( باستانی، سوسن و مریم صالحی

  .30، نامه علوم اجتماعی، ش »کارکردي شبکه اجتماعی زنان و مردان در تهران
، فصلنامه دانشگاه تربیت »هاي دولتی هاي زنان براي ارتقاء به مشاغل مدیریتی در سازمان الشچ«، بابایی، محمدعلی
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