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  چکیده

از این رو شناسایی عوامل موثر بر بروز این . بیگانگی از کار یکی از عوامل مخرب عملکرد در سازمان است
بیگانگی  مطالعه ، پژوهشاین   هدف. تواند نقش مهمی در عملکرد سازمانی داشته باشده سازمانی میعارض

روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و مبتنی بر . است اي شیشهاز کار زنان شاغل با محوریت سقف 
استان گیالن  هاي مسکن و ملی کارکنان زن بانک جامعه آماري پژوهش حاضر. مدل معادالت ساختاري است

ابزار . شده است انتخاببه عنوان نمونه آماري    به صورت تصادفی آنها از نفر 125 حجم به اي نمونهاست که 
 ارزیابی براي. بوده است اي شیشهدر این پژوهش دو پرسشنامه بیگانگی از کار و سقف  ها دادهگردآوري 

 این استفاده شد و ضریب پایایی یل عاملی تأییديو تحل خبرگاناز نظرات  پرسشنامهی و سازه روایی محتوای
همبستگی نتایج حاصل از  .بوده است 76/0و  94/0به ترتیب با استفاده از آلفاي کرونباخ  ها نامهپرسش

همچنین . دارد  اي یشهشسقف ، همبستگی مثبت و معناداري با ه بیگانگی از کارنشان داد ک پیرسون
نشان داد مدل پیشنهادي  با رویکرد حداقل مربعات جزئی دالت ساختاريسازي معاحاصل از مدل هاي یافته

تبیین شده است و با  اي شیشهسقف  راهبیگانگی از کار از و  استپژوهشگر از برازش مناسبی برخوردار 
  .یابد میافزایش  ها بانکاین بیگانگی از کار زنان شاغل در  اي یشهشسقف گیري و ضخیم شدن شکل
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  مقدمه
مهمی از جمله؛ تغییرات سریع و غیرقابل پیش بینی در محیط،  هاي چالشبا  ها سازمانامروزه 

 هاي ویژگیگسترده در تکنولوژي اطالعات، تغییر در محیط کاري، تغییرات در  هاي نوآوريتوسعه و 
انسانی و مشتریان و تقاضاي فراینده نسبت به کیفیت و انعطاف  جمعیت شناختی و نیازهاي نیروي

و به منظور حفظ موقعیت  ها چالشدر واکنش به این . پذیري در محصوالت و خدمات مواجهند
امروزي مستلزم انطباق با تغییرات هستند زیرا در غیر این صورت محکوم به  هاي سازمانرقابتی، 

با این شرایط پیچیده صدمات زیادي به  ها سازمانن لزوم سازگاري بنابرای. باشند میزوال و نابودي 
از . شوند میزیرا افراد صرفاً تبدیل به ابزاري براي نیل به اهداف سازمانی  آورد مینیروي انسانی وارد 

طرفی، متخصصان و اندیشمندان اتفاق نظر دارند که نیروي انسانی مهمترین عامل رشد و ماندگاري 
؟ نیروي انسانی تحلیل اي انسانیاما چه نیروي . رود میبشمار  ها سازمانیت رقابتی و مهمترین مز

بنابراین یکی از . رفته، بی انگیزه، بی قدرت و فرسوده یا نیروي انسانی شاداب و با انگیزه و پرانرژي
ترك امروزي توجه به کم کاري، بی انگیزگی، بیزاري از کار و سرانجام  هاي سازمانمسائل مهم در 

و این که  ها یدهپدضرورت دارد که مدیران همواره در پی یافتن علت این . باشد میخدمت کارکنان 
یکی از این . ، باشندشوند یمموجب دلسردي و بیگانگی کارکنان نسبت به سازمان  ییها عاملچه 

است » ماندر ساز 1از کار  یگانگیب«که توسط اندیشمندان مورد مطالعه قرار گرفته است  ها بحران
همانطور که گفته شد، امروزه تغییر و تحوالت وسیعی در ). 1389مصطفوي راد و همکاران، (

این تغییرات اگر چه پیامدهاي مثبتی از قبیل افزایش سطح . کاري به وجود آمده است ي ینهزم
 داشته است اما پیامدهاي منفی آن هم غیر قابل انکار است که... تولید، کسب سود بیشتر و 

  ).1382ادیبی سده و مؤذنی، (بیگانگی از کار یکی از پیامدهاي ناخوشایند این تغییرات است 
یا  1950 ي دههبه عنوان یک مسأله سازمانی در » بیگانگی از کار«معتقدند که  3و شپارد 2بالنر 

امروزه نیز با ورود تکنولوژي به ). 1977؛ شپارد،1964بالنر، (عصر ماشینی شدن شروع شد 
، تغییر در ماهیت و وظیفه کاري، تجربه کاري مرتبط با تکنولوژي، تمرکز بر انعطاف ها زمانسا

فردي و شخصیتی و توجه به روابط انسانی این امر دوباره مورد توجه  يها عامل، توجه به ها سازمان

                                                                                                                             
1-Work Alienatiom 
2-Blauner$ 
3-Schepard 
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ند که رابرت بلونر بر این باور هستماکس وبر،  ).1389مصطفوي راد و همکاران، (قرار گرفته است 
کردن نتواند جسم و روان خود را پرورش  رکه فرد در هنگام کا دهد میبیگانگی از کار زمانی رخ 

بیگانگی کارکنان منجر به  1به اعتقاد ساروس .براي نیل به هدف تبدیل شود يه ابزارفقط بو  دهد
، عدم بی میلی به انجام کار و به چالش کشیدن قدرت مدیریتی که باعث افزایش عدم انعطاف

  ).2002ساروس و همکاران، ( گردد میکارایی و کاهش عملکرد سازمانی 
بیگانگی از کار نوعی حس شناختی است که به جدایی فرد از کار و محیط کاري  به طور کلی،

اساس تعریف  رب. اشاره دارد و این به معناي نبود عجین شدن با شغل و هویت سازمانی است
که  کند میکه فرد تصور  اي گونهبه  ،از کار است شناختیدایی روان کانانگو، بیگانگی یک حالت ج

). 2004، 2ناي و همکارانب( دکار ظرفیت پاسخ گویی به انتظارات و نیازهاي اساسی وي را ندار
در مورد زنان تفاوت محسوسی ندارد و کم و بیش یکسان بوده ) بیگانگی از کار(نتیجه این پدیده 

مختلف در عرصه اجتماع و مشارکت  هاي مسئولیتدگی زنان براي پذیرش است؛ و آن کاستن از آما
آنان در امور گوناگون و به طور کلی، کاستن از توان جامعه و غیر فعال نمودن بخش مهمی از 

در جامعه کنونی  ).1393نبوي و شهریاري، ( تنیروي کار الزم و مؤثر براي توسعه جامعه بوده اس
جنس در حقوق اجتماعی و انسانی به نحوي فراگیر در حال پذیرش است، هر چند ادعاي برابري دو 

 هنوز حاضر قرن در زن. اما بین پذیرش عقالنی آن و اجراي آن در عمل فاصله زیادي موجود است

 زن. باشد می محروم شأن خود و حقوق از مردان از بسیاري دید از حتی و جوامع از بسیاري نگاه در

 بزرگی مانع و اجتماع گرفته در را زنان از بسیاري گریبان امروزه که است معضالتی از یکی ستیزي

 کسب براي دنیا سرتاسر در که هایی تالش تمامی وجود با. شود می محسوب آنان پیشرفت براي

 در زنان مشکالت ولی گرفته صورت زنان و مردان میان اجتماعی هاي نابرابري رفع و مساوي شرایط

 در هم هنوز یکم و بیست قرن در زن .دارد ادامه همچنانغیره  و نابرابري ،تبعیض مانند اموري

 حقوق از بسیاري از و ندارد مطلوبی دوم جایگاه جنس عنوان به مردان از بسیاري نگاه و ذهن

 سازندگان و دهند می تشکیل را جامعه افراد از یمیاً نتقریی زنان.  )1391سکوتی، ( باشد می محروم

 توسعه در مهمی بالقوه انسانی منبع آنها. شوند می محسوب آینده هاي نسل اندهندگ پرورش و

دارد اما،  ضرورت آنها شغلی مسیر به ویژه توجه رو از این کشورند؛ فرهنگی و اجتماعی علمی،
                                                                                                                             
1-Sarros 
2- Banai et al 
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. است ناچیز درآمد و مطلوب چندان نه پایگاه اجتماعی با مشاغلی به معطوف زنان اشتغال عمده
 در که شود می تفویض زنان به در صورتی هستند تحصیالت و تخصص یازمندن که دیگري مشاغل

 زنان حضور). 1386نجاتی و آجی بیشه، ( دنباشن ها پست آن طالب و خواهان مردان برابر، شرایط

 و زنان تحصیالت روزافزون روند به توجه با ه استهمرا مشکالتی و ها چالش با مدیریت عرصه در
 که دارد قرار آنان فراروي در هایی چالش و مسائل جامعه، مختلف هاي عرصه در آنان حضور افزایش

واقعیت حاکی از آن است که میزان  .شود می جامعه باالتر در سطوح به پیشرفت و ترقی از مانع
آمار . مدیریتی اعم از مدیریت کالن یا خرد در کشور ما بسیار ناچیز است هاي ردهحضور زنان در 

درصد از شاغالن بخش مشمول خدمات قانون  08/32است که از نظر کمی حدود  موجود بیانگر آن
بدین گونه است که  ها خانهنحوه توزیع زنان در وزارت . دهند میاستخدام کشوري را زنان تشکیل 

درصد در وزارت بهداشت، درمان و آموزش  6/16درصد در وزارت آموزش و پرورش، حدود  36/72
 ).1383سالنامه آماري کشور، ( اشتغال دارند ها خانهصد در سایر وزارت در 04/11پزشکی و حدود 

 سقف اثر و مدیریتی پایین هاي رده در زنان ماندن باقی از هنوز ها سازمان عمومی وضعیت

 افزایش که دهد می نشان گوناگون کشورهاي در فراوان مطالعات و منابع. دارد حکایت 1اي شیشه

 در زن مدیران نسبت که هنگامی ویژه به است متعادل غیر هنوز مدیریتی هاي پست در زنان

 در تنها نه این موضوع). 2005، 2کرتیس( شود می بررسی مردان و زنان جمعیت نسبت با مقایسه

 مانده مسئله باقی یک حد در هنوز نیز یافته توسعه کشورهاي در بلکه توسعه، حال در کشورهاي

 و امکانات شرایط داراي مختلف، هاي فعالیت در مشارکت تنداش ضمن زنان رسد می نظر به. است

شناخت  اما ،باشد می مختلف هاي زمینه در زنان پیشرفت از حاکی آمارها اگرچه. نیستند مناسب
 باید مدیریتی مختلف سطوح و باال مشاغل در جمله از زنان مشارکت راه سر در موجود مشکالت

 در باید و ندارد وجود مردان و زنان بین تفاوتی هیچگونه مدیریت علم در. بگیرد توجه قرار مورد

 هاي انگیزهبنابراین توجه به روحیات و . کرد پرهیز زنان به جنسیتی نگاه از مدیریتی هاي پست ارائه
اگر منابع انسانی به صورت مؤثر و پویا و  چرا که. انسانی کارکنان زن از اولویت باالیی برخوردار است

و درك کافی از عدالت موجود در سازمان عمل نکنند باعث نزول و از دست رفتن  با انگیزه کافی
  گردند میپیشرفت و رشد سازمان در محیط رقابتی حاضر  هاي فرصت

                                                                                                                             
1- Glass ceiling 
2- Cortis 
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براي دستیابی به کارایی و اثر بخشی بیشتر  ها سازمانبا توجه به شرایط متحول و متغیر کنونی، 
ناگزیرند که توجه کافی را به منابع انسانی زن در  شان شدهو در نهایت دست یابی به اهداف تعیین 

مستلزم آن است که کارمندان زن و مرد  ها سازمانپیشرفت . کنار کارمندان مرد خود مبذول بدارند
نگرش منفی و قالبی درباره زنان، وجود تبعیض و بی . در کنار یکدیگر به صورت مؤثر کار کنند

که کارکنان زن دیگر  شود میدر سازمان سبب  اي شیشه سقفعدالتی بین زن و مرد و درك پدیده 
و ساختار آن اعتماد نداشته و نتوانند میان خود و محیط کاري احساس تعلق و  ها سازمانبه 

از آنجا که . شود میاطمینان خاطر ایجاد کنند به طوري که در آنان احساس بیگانگی از کار تقویت 
که به ارائه خدمات به مشتریان مشغولند، رفتارهاي  باشند میور مهم کش هاي سازمانیکی از  ها بانک

که در (مستقیمی بر هدف نهایی سازمان که همان سودآوري و بقاء سازمان  رتأثی تواند میکارکنان 
از این رو توجه به کارکنان در . دنداشته باش ،است) گرو رضایتمندي مشتري از دریافت خدمات

ر رقابتی بسیار براي جذب مشتریان بسیار حائز اهمیت است و بدون شک به دلیل وجود بازا ها بانک
در همین  .باشد نمیهیچ بانک یا سازمانی بدون داشتن پرسنل باانگیزه قادر به ادامه حیات خود 

بر  اي شیشهراستا و با توجه به همه این مسائل تحقیق حاضر در نظر دارد با بررسی تأثیر سقف 
 ها سازماندر راستاي بهبود وضعیت اشتغال زنان و افزایش کارایی و اثر بخشی بیگانگی از کار گامی 

  . برداشته شود
 بر مبانی نظريمرور 

در این بخش با مروري بر مباحث نظري مربوط به موضوع پژوهش به تشریح چارچوب مستخرج 
 .شود میمورد استفاده این تحقیق پرداخته 

  بیگانگی از کار
عمیقی در نظام فرهنگی، اجتمـاعی و ادبیـات    هاي یشهره مفاهیمی است که مفهوم بیگانگی از جمل

از دیرباز این مفهوم به اشـکال و عنـاوین مختلفـی در مباحـث و متـون دینـی،       . مکتوب جوامع دارد
» بیگـانگی «واژه . فلسفی، اجتماعی، جامعه شناختی، مدیریتی و  روانشناختی مورد توجه بوده است

 معادل آلمانی کلمه بیگانگی است Entfremdung ي واژهاست که  Alienationترجمه لغت التین 

در جامعه شناسی و روانشناسی جامعه، بیگانگی به عنـوان احسـاس جـدایی یـا      ). 1998، 1گلدزبی(
                                                                                                                             
1- Goldsby 
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اریـک فـروم بیگـانگی را    . شـود  یمـ ، شخص یا به طور کلی جامعه تعریف ها یتموقعغرابت از بعضی 
در این حالـت  . شود یمو از خود بیگانه  کند یمشخص خود را غریبه حس که در آن،  داند یمحالتی 

؛ بلکـه در دسـت اعمـال و نتیجـه آن محکـوم      دانـد  ینمانسان خود را مرکز عالم و خالق اعمال خود 
هـوروتیز بیـان   ). 1389و همکـاران،   مصطفوي راد( کند یماست، او از آنها اطاعت و یا حتی ستایش 

تدا تلویحاً به جداسازي عمیق از اشیاي دنیاي پیرامون، سپس بـه دور افتـادن   که بیگانگی، اب کند یم
 ،1هـوروتیز (د که دنیـا در تسـخیر افـراد اسـت اشـاره دار      ها یدهااز مردم و در نهایت به جدا شدن از 

معناي اصلی مفهوم بیگانگی توسط موقعیت و جایگاه دور افتاده از مردم در رابطه بـا سـایز   ). 1966
نخســتین  ي زمــرهســیمین در ). 2010 ،2نیــر و وهــرا(آن محــیط، شناســایی شــده اســت  اجــزا در

تـا مفهـوم بیگـانگی را در     اسـت  یدهکوشـ  عیروانشناسانی است که با رویکردي روانشناختی اجتمـا 
 )بوروکراسـی (به نظر سیمن، سـاختار دیـوان سـاالري    . دمنظم و منسجم تدوین و تعریف نمایقالبی 

ابقا کرده است که در آن انسانها قادر به فراگیري نحوه و چگونگی کنترل عواقـب  شرایطی را ایجاد و 
مـدیریت بـر نظـام پـاداش بـه       به زعم وي، نحـوه کنتـرل و  . و نتایج اعمال و رفتارهاي خود نیستند

برقـرار کنـد و در چنـین     توانـد  ینمپاداش مأخوذ  است که فرد ارتباطی را بین رفتار خود و يا گونه
، و او را به کنشی مفصـالنه و ناسـازگارانه سـوق    گردد یمفرد مستولی ر حساس بیگانگی ب، اوضعیتی

  ).1959، 3سیمن( دهد یم
شفورث معتقد است که بیگانگی از کار ، ااستبیگانگی از کار از مسائل پیچیده در علوم انسانی 

به معناي نبود  نوعی حس شناختی است که به جدایی فرد از کار و محیط کاري اشاره دارد و این
بیگانگی یا بی اعتنایی ). 1389قلی پور و همکاران، (عجین شدگی با شغل و هویت سازمانی است 

در محیط کاري، به این اشاره دارد که کارکنان ممکن است قادر به برآورده سازي نیازهاي اجتماعی 
و باورهاي و  شان ینیعو به همین دلیل نوعی شکاف بین ادراك  از موقعیت کاري د خود نباشن

). 1385کارگر مزین، ( آید یمو مطلوبیت هایشان به وجود  ها آل ، ایدهها ارزشعالیق مشخصی مثل 
، بیگانگی را به عنوان آگاهی از تضاد و مغایرت بین تمایالت فرد و ملزومات واقعیت )1973(شپارد 
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ت شناختی یک کارمند را از بیگانگی از کار، به صور). 2010، 1سولو و همکاران(تعریف کرده است 
کار و محیط کاریش جدا ساخته و خود را به شکل مشارکت شغلی کمتر و فقدان شناخت سازمانی 

هنگامی که با شخص به طور انحصاري، متفاوت یا با ناعدالتی  ).1385کارگر مزین، ( دهد یمنشان 
باً احساس بیگانگی یا ، آن هم به خاطر گروهی که در آن عضویت دارد، وي، غالشود یمرفتار 

  ).2010، 2هالبسلبن( کند یمعصبانیت 
بیگانگی را به ) 1961( 3دین. اند کردهافراد مختلف نظریات متفاوتی از بیگانگی از کار بیان  

ضطراب از زیر سؤال ا( ي، بی هنجار)قدان کنترل بر نتایج اقتصاديف(عنوان ترکیبی از بی قدرتی 
و انزواي اجتماعی ) اد بین وضعیت ایده آل فرد با وضعیت جاريرفتن هدف یک فرد و همچنین تض

 ،4مندوزا و ذوقبی( گیرد یمدر نظر  )دایی بین هنجارهاي جامعه یا گروه و روابط اجتماعیج(
از بیگانگی از  يتر و جامعتفسیر به روز تر ) 1991و  1962،1972،1975،1983(سیمن ). 2007

از کار را با  و کوشید که معناي مفهومی بیگانگی، ا)1959(در مقاله اولیه وي . کار داشته است
بعد آن توضیح  5بعد از آن روشن سازد و سعی کرد که معناي این مفهوم را با معرفی  5شناسایی 

  :از این ابعاد عبارتند. بعد تفسیرهاي جدیدتري از بیگانگی از کار ارائه داد يها سالهر چند در . دهد
 .دم توانایی براي اعمال قدرت بر مشکالتی که از آن آگاه استبی قدرتی به معناي ع-1

 .فرد است يها تیفعال يها یخروجبی معنایی به معناي ناتوانی در پیش بینی -2

 .بی هنجاري به معناي عدم توانایی در درك اینکه چه هنجارهایی در جامعه وجود دارد-3

 .باشد یماست که به آن پایبند  يا عهجامانزواي اجتماعی به معناي تجربه انزوا نسبت به -4

از خود بیگانگی به معناي به طریقی عمل کردن که در آن تحقق اهداف و منافع فرد ناممکن است 
 ).1959سیمن، (

در تحقیقی که توسط کارگر مزین انجام گرفت، این نتیجه بدست آمد که بین برخی از ابعاد 
معکوس و معنادار وجود دارد، بدین معنی که هرچه  بیگانگی از کار و بهره وري نیروي کار رابطه

). 2001، 5اینشنر و همکاران(د وري نیروي کار کاسته خواهد ش نگی از کار افزایش یابد، از بهرهبیگا

                                                                                                                             
1-Sulu et al 
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هر دو در زمینه بیگانگی کار در محیط صنعتی و تولیدي به بررسی ) 1387(نبی لو و خوانساري 
متغیرهایی چون، وضعیت استخدامی، میزان مهارت شغلی،  با و میزان بیگانگی کار را اند پرداخته

میزان آزادي کارکنان در کار، نوع روابط اجتماعی در محیط کار، نگرش افراد نسبت به کارشان، 
، افرادي که در شغل خود، دهد مینتایج این دو تحقیق نشان . اند کردهسابقه کار و نوع کار بررسی 

فاتحی . کنند میکافی ندارند میزان باالیی از بیگانگی کار را تجربه  تنوع شغلی و استقالل و کنترل
در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که تعارض کار با حمایت اجتماعی ) 1386(زاده و باغبان 

با حمایت کارکنان خود قادر خواهند بود تعارضات را کاهش دهند  ها سازمان. ارتباط معناداري دارد
و ) 1972(بر اساس تحقیقات فرنچ و کاپالن . ایش رضایت شغلی مواجه شوندو در مقابل با افز

پژوهشگاه دانشگاه میشیگان، ابهام نقش به احساس بیگانگی در سازگاري با محیط سازمانی منجر 
نمونه دیگري از مطالعات انجام شده در مورد بیگانگی از کار ). 1377 ،کیپریانو و ؛آلن( گردد می

که  دهد میگزارش مزبور نشان . ارت بهداشت، آموزش و رفاه آمریکا انجام گرفتگزارشی است که وز
، مشاغل خود را یکنواخت و کسل کننده اند داشتهافرادي که کارهاي دفتري سطح پایین اشتغال 

بیشتر احتمال داشت که از کار خود راضی  اند داشتهو افرادي که در سطح باالتري قرار  دانستند می
هستند  ها برنامهداراي استقالل و قدرت ایجاد دگرگونی در  کردند میاحساس  اي اندازهباشند و تا 

انجام گرفت، این نتیجه به ) 1382(در تحقیقی که توسط ادیبی سده و مؤدنی ). 1370آنتونی، (
  .دست آمد که بین پست سازمانی کارکنان و بیگانگی از کار آنان رابطه معناداري وجود دارد

 هاي یچیدگیپمشاهده کرد که با افزایش  توان یممربوط به بیگانگی از کار،  يها وهشپژبا مرور 
، کنند یمدر جهت تحقق اهداف فردي و سازمانی تالش  ها سازمانکه در  ییها انسانسازمانی و 

براي  ها سازمانلذا، . شوند یموجود دارد که باعث دلسردي و بیگانگی کارکنان از کارشان  ییها عامل
ناگزیرند که  شان شدهیابی به کارایی و اثر بخشی بیشتر و در نهایت دست یابی به اهداف تعیین دست

توجه کافی را به منابع انسانی زن در کنار کارمندان مرد خود مبذول بدارند و عواملی که باعث به 
ایند که را شناسایی و در جهت حل آن تالش نم شود یمدر کار منابع انسانی  اي خدشهوجود آوردن 

  .باشد اي یشهشسقف  تواند یمیکی از این عوامل 
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 اي شیشهسقف 

در جهان، برقراري سیستم عادالنه ارتقا بر اساس  ها سازماناز آنجایی که یکی از مهمترین مسائل 
زیادي که تاکنون در این زمینه انجام شده است، اما هنوز  يها تالشعلی رغم . شایستگی است

با بانوان  ها سازمانو نحوه رفتار  رسند یمناعادالنه به نظر   ها سازمانبسیاري از  در ارتقا هاي یستمس
به هر حال بانوان در حدود نیمی از . و مسیر پیشرفت شغلی و ارتقاي آنها بسیار جاي تأمل دارد

به و به خصوص در ایران با توجه به تمایل بیشتر بانوان  دهند یمرا تشکیل  ها سازمانمنابع انسانی 
رو به  ها سازماندولتی، احتمال حضور و فعالیت بانوان در  يها سازمانادامه تحصیل و اشتغال در 

 زنان ماندن باقی از هنوز ها سازمان عمومی اما، وضعیت). 1386پورعزت و همکاران، (افزایش است 

 در انفراو مطالعات و منابع. دارد حکایت 1اي شیشه سقف اثر و مدیریتی پایین هاي رده در

 به است متعادل غیر هنوز مدیریتی هاي پست در زنان افزایش که دهد می نشان گوناگون کشورهاي

 شود می بررسی مردان و زنان جمعیت نسبت با مقایسه در زن مدیران نسبت که هنگامی ویژه
  ).2005، 2کرتیس(

موانع را ساخت تا تصویري از  اي شیشهاصطالح سقف  استریت والمجله  ،1986در سال 
شغلی خود با آنها رو به رو  تعیاقلیت در تالش براي بهبود وض هاي گروهمختلفی را که زنان و 

و همکارانش از اولین کسانی هستند که در  4همچنین موریسون).  2007، 3ویر( د، ارائه دههستند
که   ندک میبیان  اي شیشهسقف  .)2006، 5هلم-ماتور( داز این اصطالح استفاده کردن 1987سال 

عالی نزدیک  هاي پستآنان به . خورند میزنان در دستیابی به سطوح باالي سازمانی شکست 
که تصور کنند یک  شود میاین سرخوردگی باعث . آورند می، اما به ندرت آن را به چنگ شوند می

 صرفاً مانع فردي نیست که آحاد جامعه اي یشهشسقف ). 2004، 6اومهم( دوجود دار اي شیشهسقف 
براي زنان بدین  اي یشهشرا به سبب ناتوانایی شخصی از اداره مشاغل سطح باال باز دارد، بلکه سقف 
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موریسون و ( اند شدهمعناست که این گروه به سبب زن بودن، از ارتقا به سطوح باالتر باز نگه داشته 
   ).1987همکاران، 

فراوانی شده است که  يها پژوهش اي یشهشمؤثر بر پیدایش سقف  يها عاملبراي شناسایی 
دیدگاه   ي یهپابر . دانسته اند اي یشهشسقف  ي آورندهگوناگونی را پدید  يها عامل ها آنهرکدام از 

به عنوان مهمترین موانع گماشته شدن  اي یشهشسقف  يها عاملآمریکا،  اي یشهشکمیسیون سقف 
موجود در استخدام و  يها تعصباستخدامی سنتی؛  يها شبکه: زنان در مشاغل مدیریتی شامل

نداشتن تحصیالت کافی براي دستیابی به  برابر؛ يها فرصتپیشرفت زنان؛ تقویت نشدن قانون 
پیش  يها فرصتانگاشته شدن مدیریت زنان به سان تهدیدي مستقیم براي  مدیریتی؛ يها پست

خود دریافتند در پژوهش  ) 1998( 1مارتل و همکاران ).1385میرغفوري، ( باشد یم، رفت مردان
. است ها سازمانزنان یکی از مهمترین موانع براي ارتقاء آنان در  ي درباره 2اي یشهکلکه پنداره هاي 

مدیران میانی و عالی  هاي یژگیوکه  دهد یمگردآوري شده نشان  يها دادهآنان گزارش کردند که 
 3موریسون و فون گلینو. زنان هاي یژگیومردان دارد تا  هاي یژگیوموفق همانندي بیشتري به 

، چیرگی مدیران ها سازمانپیشرفت براي زنان در  يها فرصتهمچون نبودن  ییها عامل ،)1990(
 يسدهاو حس نژاد پرستی مردانه را  ها سازمان، نبودن الگوهاي زنان مدیر در ها سازمانمرد در 

ر بررسی زنان شاغل در د. مدیریتی بر می شمارد يها پست بهعمده بر سر راه زنان در دست یابی 
، نداشتن تجربه مدیریتی زنان؛ نبود یا کمبود 4شرکت عضو فورچون 1000مدیریتی در  يها پست

کاري زنان به سوي مشکالت  يها برنامه؛ نرمش ناپذیري در ها سازمانالگوهاي مدیران موفق زن در 
نپذیرفتن زنان به  ؛ها ازمانسبرآمده از مسائل خانه داري؛ نبود مدیریت راه پیشرفت براي زنان در 

 ؛ها سازمانزنان در  هاي یتموقعکاري از سوي مردان؛ کمیاب شمردن  يها گروهسان همکار در 
 ي بازدارنده يها عاملناتوانی زنان در انجام کارهایی که نیازمند دوري از خانواده است، به عنوان 

مارسون و همکاران  ). 2003 ،5تکاتالیس(شمرده شده است  مدیریتی يها پستدستیابی زنان به 
کاري دشوار و  ي یوهشمانند ساعت کار طوالنی،  ؛فشارهاي برآمده از خود شغل -1نیز سه منبع 
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مدیریت؛ مانند نقش  يها پستفشارهاي مرتبط با نقش رهبري زنان در  -2کاري؛  هاي یتمسئول
فشارهاي برآمده از  -3وه و الگو براي زنان دیگر و مشکل در اقلیت بودن زنان به عنوان یک گر

خانواده و کار و ناسازگاري نقش  ي دوگانهخانگی؛ مانند تعهد به سان مادر خانواده، نقش  يتعهدها
پیش رفت   ي بازدارندهزنان به سان عضو خانواده و مدیر سازمان، را از مهمترین فشارهایی را که 

 ،زاهدي ).1380لوانی و ضرغامی فرد، ا(شمارد  می بر شود یمزنان در کارراهه ي مدیریتی شان 
مدیریتی را به عامل فردي، سازمانی و فرهنگی  يها پستمؤثر در گماشته نشدن زنان به  يها عامل

فردي،  يها شناسهفردي مؤثر بر ارتقاء نیافتن زنان را  يها عاملوي . دسته بندي کرده است
 هاي یاستسسازمانی را  يها املعخانوادگی،  هاي یتمسئولفردي، خواست فردي و  يها مهارت

و شرایط دستیابی به مشاغل مدیریتی و سرانجام  ها یهروو  ها روشمنابع انسانی، قوانین و مقررات، 
و  ها ارزشبیرونی زنان، مانند پوشش، هنجارهاي فرهنگی جامعه و  ينمودهافرهنگی را  يها عامل

با توجه به مرور صورت گرفته در  ).1382 ،زاهدي(باورهاي چیره بر سازمان و جامعه بر می شمارد 
بررسی شده که شامل، تعصبات کارفرما،  اي یشهشمختلف و کلی از سقف  يها جنبهادبیات، 
، محدودیت زنان از اي یشهکل يها نگرشزنان، تعهد،  يا حرفه هاي یتقابلمنفی از  يها برداشت

محدود، عدم وجود  يها فرصت ي توسعهغیر رسمی، عدم نظارت، آموزش و  يا شبکهفرآیندهاي 
دوگانه زنان،  يها نقشدوستانه و ساعات کار انعطاف پذیر براي کمک به مدیریت بهتر  يها برنامه
زنان،  هاي یتاولو ي دربارهمنفی  يها برداشتخانوادگی نیز به صورت غیر مستقیم  هاي یتمسئول

توجه به پیشینه تحقیق چهار  در این پژوهش نیز با. باشد یممحدودیت شانس آنان در پیشرفت 
در نظر گرفته شده و به بررسی  اي یشهشسازمانی و خانوادگی براي سقف  ،جنبه فردي، فرهنگی

  .این متغیر و رابطه آن با بیگانگی از کار در قالب مدل مفهومی زیر پرداخته شده است
ؤاالت تحقیق را به س توان میبا توجه به مرور ادبیات صورت گرفته و مدل مفهومی ارائه شده، 

 .صورت زیر بیان کرد

 هاي بانکمثبت و معناداري بر بیگانگی از کار زنان شاغل در  ،تأثیري مستقیم اي شیشهآیا سقف «
  »؟مسکن و ملی استان گیالن دارد

 هاي بانکبیشترین تأثیر را بر بیگانگی از کار زنان شاغل در  اي شیشهکدام یک از ابعاد سقف «
 »؟ان گیالن داردمسکن و ملی است
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  مدل مفهومی پژوهش - 1شکل 

 پژوهش  شناسی روش

ها  زیرا نتایج پژوهش قابل استفاده براي تمامی سازمان ؛پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردي است
تحلیلی و از دسته  - غیرآزمایشی، توصیفی  ها دادهو از حیث نوع گردآوري  و مؤسسات است

این پژوهش توصیفی است چرا که به . است 1دالت ساختاريسازي معا مبتنی بر مدلو همبستگی 
از نوع همبستگی است، چرا که با استفاده . پردازد توصیف وضعیت متغیرها و نیز روابط میان آنها می

از تحلیل همبستگی و مدل معادالت ساختاري با رویکرد حداقل مربعات جزیی روابط همزمانی 
  .مایدن میان متغیرها را آزمون و تبیین می

در پژوهش حاضر جهت گردآوري اطالعات در زمینه تنظیم مبانی نظري پژوهش، از منابع 
مرتبط با موضوع پژوهش و مطالعه متون  هاي پژوهشنظیر مقاالت، بررسی پایان نامه و  اي کتابخانه

اطالعاتی مورد دسترس، بهره گرفته شده  هاي پایگاهتخصصی از طریق کتب، نشریات و جستجو در 
به وسیله پرسشنامه از کارکنان  ها دادهمیدانی در این تحقیق شامل جمع آوري  هاي پژوهش. ستا

  .باشد میمسکن و ملی استان گیالن  هاي بانکزن شعب و سرپرستی 
با اندکی اقتباس از پرسشنامه بامبووال و چمارو  يا شهیشپرسشنامه محقق ساخته سقف  -1
سقف  و شد طراحی گویه 13 در يا شهیشدیده سقف پ سنجش براي این پرسشنامه ) :2013(

                                                                                                                             
1-Structural equation modeling  
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اساس  عنصر سازمانی، عنصر فرهنگی و عنصر خانوادگی بر، عنصر شخصی چهار بعد، در را يا شهیش
 .سنجد می) 5تا  1از (اي لیکرت  درجه 5طیف 

این : )1391(رسشنامه حاج کاظمی پرسشنامه محقق ساخته بیگانگی از کار اندکی اقتباس از پ -2
 پنج بعد در را بیگانگی از کار و شد طراحی گویه 19 در بیگانگی از کار سنجش براي سشنامهپر

اي  درجه 5اساس طیف  بی هنجاري، بی معنایی، انزواي اجتماعی و  بیزاري از خود بر، قدرتی بی
  .سنجد می) 5تا  1از (لیکرت 

شعب و سرپرستی کارکنان زن شاغل در ي  ي مورد مطالعه در این پژوهش، کلیه جامعه
نمونه مورد مطالعه بر اساس . باشد مینفر  160به تعداد گیالن مسکن و ملی استان  هاي بانک

پرسشنامه بین کارکنان زن توزیع شد که از  140به این منظور . فر تعیین شدن 113جدول مورگان 
  .پرسشنامه قابل تحلیل بود 125این تعداد  تنها 

این پژوهش، روایی محتوا و روایی سازه مدنظر قرار گرفت،  در پرسشنامهبراي سنجش روایی 
که روایی محتوا توسط افراد متخصص تعیین و روایی سازه نیز با استفاده از تحلیل عامل تأییدي 

نشان داد که  اي یشهشسقف  به منظور سنجش روایی سازه نتایج تحلیل عاملی تأییدي .انجام شد
. بنابراین این بعد از مدل حذف گردید ،باشد می 3/0 کمتر ازرد نظر ابزار مو بعد خانوادگی بار عاملی

ي بارهاي عاملی و اعداد  ها نشان داد که کلیه نتایج تحلیل عاملی تأییدي پس از حذف این گویه
 اجراي از حاصل هاي برازش و شاخص معناداري مربوط به پارامترهاي مدل در حالت مطلوبی بوده

. دهند می نشان را ابزار پس از اصالح مدل، اعتبار مناسب اي یشهشسقف ییدي أت عاملی تحلیل
ن حضور این بعد و تنها با ابعاد شخصی، فرهنگی و سازمانی وبنابراین تمامی محاسبات پیش رو بد

  .انجام گرفت
.(χ2 = 49/57 , DF=28 , P-Value=0/00721 , RMSEA= 0/079  ,  χ2/DF=1/  77 ) 

کمتر ابزار مورد نظر  16گویه نشان داد که بار عاملی  بیگانگی از کاریدي نتایج تحلیل عاملی تأی
نتایج تحلیل عاملی تأییدي پس از حذف . از مدل حذف گردید  باشد، بنابراین این گویه می 3/0از 

ي بارهاي عاملی و اعداد معناداري مربوط به پارامترهاي مدل در  ها نشان داد که کلیه این گویه
 اي یشهشسقف ییدي أت عاملی تحلیل اجراي از حاصل برازشهاي  و شاخص بوده حالت مطلوبی

 .دهند می نشان را ابزار پس از اصالح مدل، اعتبار مناسب
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.(χ2 = 241/57 , DF=117 , P-Value=0/000 , RMSEA= 0/093  ,  χ2/DF=2/  06 ) 
بیگانگی از کار و سقف  در این پژوهش پایایی ابزارها از طریق آلفاي کرونباخ براي پرسشنامه

ها  این اعداد نشان دهنده این است که پرسشنامه. بدست آمده است 76/0 ،94/0به ترتیب  اي یشهش
  . از قابلیت اعتماد و به عبارت دیگر از پایایی الزم برخوردار است

یفی آمار توص هاي روش، از ها نمونهبدست آمده از  هاي دادهبراي تجزیه و تحلیل  ،در این تحقیق
استفاده شده  با رویکرد حداقل مربعات جزیی الگوي معادالت ساختاري طریقو آمار استنباطی از 

و  )ه منظور تحلیل عاملی تأییديب( SPSS، LISREL (8.5)   (20) زبا استفاده ا ها تحلیل. است
Smart PLS 2  )انجام شدند) به منظور مدل سازي معادالت ساختاري. 

  پژوهش يها افتهی
آماري مناسب  هاي تحلیلپرسشنامه براي انجام  125توزیع شده، تنها  هاي پرسشنامهمجموع از 

فرزند که نشان دهنده این امر است که  2تا  1بین % 61متأهل و % 72 ه از این بین،ک .اند بوده
سال، ) 40-31(بین % 39 ،باشند میشاغل با مسائل خانوادگی و مادري روبه رو  زناناکثریت 

که نشان از تحصیالت باالي زنان دارد  باشند میداراي مدرك کارشناسی و کارشناسی ارشد % 2/71
  .سال سابقه خدمت دارند 20تا  10بین % 4/50و 

با استفاده از همبستگی پیرسون گزارش  و بیگانگی از کار اي شیشهسقف  متغیرهايروابط بین 
انجام گرفت و در  اي شیشهبعد سقف  رگرسیون به منظور شناسایی تأثیرگذارترین تحلیلو  دهش

شده گزارش  با رویکرد حداقل مربعات جزیی از اجراي الگوي معادالت ساختاريآخر نتایج حاصل 
  .است

  پژوهش  يرهایمتغهمبستگی - 1جدول 

ها شاخص  
  متغیرها

ها همبستگی  

1 2 

  1  يا شهیشسقف  .1

.411**  بیگانگی از کار .2  1 

و بیگانگی از کار رابطه  اي یشهشکه بین سقف  دهد یمنشان  1بدست آمده از جدول  هاي یافته
  .مثبت و معناداري وجود دارد
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  ضریب تعیین و همبستگی رگرسیون پژوهش - 2جدول 

    سطح معناداري                            ضریب همبستگی              ضریب تعیین تعدیل شده                        Fکمیت 

376/12                              000/0                                           485/0                                 216/0    

  
  نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون -3جدول 

ها شاخص  
 

 متغیرها

  ضرایب غیراستاندارد
 

ضرایب 
 استاندارد

Beta 

سطح  tمقدار 
  معناداري

 

ضریب 
همبستگی 

خطاي    B جزئی
 استاندارد

080/0 016/0  عنصر شخصی  019/0  200/0  843/0  018/0  

193/0  عنصر فرهنگی  078/0   231/0  465/2  015/0  219/0  

253/0  عنصر سازمانی  062/0  348/0  061/4  000/0  346/0  

که تأثیر دو بعد فرهنگی و سازمانی  دهد میطبق جداول فوق، نتایج حاصل از رگرسیون نشان 
 05/0آن باالتر از  معنادارياست، اما بعد شخصی به دلیل اینکه سطح  داربیگانگی از کار معنی بر 
باالترین تأثیر رگرسیونی را بر  348/0بعد سازمانی با ضریب رگرسیونی  و ؛، بی تأثیر استباشد می

  .بیگانگی از کار زنان دارد
کرد حداقل مربعات جزئی سازي معادالت ساختاري با روی براي تحلیل مدل در روش مدل

(PLS-SEM)  هاي  آزمودن فرضیه -2بررسی برازش مدل و  - 1: که شامل داردمراحلی وجود
برازش : شود در قسمت اول یعنی برازش مدل خود در سه بخش انجام می. باشد پژوهش می

  .گیري، برازش مدل ساختاري و برازش کلی مدل هاي اندازه مدل
  گیري هاي اندازه برازش مدل

ها و  شود که دربرگیرنده متغیر به همراه مؤلفه گیري بخشی از مدل کلی محسوب می یک مدل اندازه
پژوهش حاضر ) 1شکل (توجه به مدل مفهومی پژوهش  با. باشد سؤاالت مربوط به آن متغیر می

براي . باشد میو بیگانگی از کار  اي شیشهگیري مربوط به دو متغیر سقف  شامل دو مدل اندازه
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شود که پایایی از سه طریق  گیري سه معیار پایایی، روایی همگرا و روایی واگرا استفاده می ندازها
  .گردد بررسی می 1سنجش بارهاي عاملی، آلفاي کرونباخ و پایایی ترکیبی

هاي یک سازه با آن سازه محاسبه  بارهاي عاملی از طریق محاسبه مقدار همبستگی شاخص
شود مؤید این مطلب است که واریانس بین سازه  4/0برابر و یا بیشتر از  شوند که اگر این مقدار می

گیري آن سازه بیشتر بوده و پایایی در مورد آن مدل  از واریانس خطاي اندازه آنهاي  و شاخص
  ).1999، 2هولند(گیري قابل قبول است  اندازه

باشد، روش  ها می یی سازهاز آنجایی که معیار آلفاي کرونباخ یک معیار سنتی براي تعیین پایا
PLS تري نسبت به آلفا به نام پایایی ترکیبی  معیار مدرن(CR) این معیار توسط . برد به کار می
باشد  7/0براي هر سازه باالي  CRدر صورتی که مقدار  .دمعرفی ش) 2009( و همکاران 3ورتس

عدم وجود  6/0دار کمتر از و مق گیري دارد هاي اندازه مناسب براي مدل درونینشان از پایداري 
  ).1994، 4نونالی و برنستاین(دهد  پایایی درونی را نشان می

بارهاي عاملی و پایایی ترکیبی متغیرهاي پژوهش -4جدول   

 متغیرها بارهاي عاملی پایایی ترکیبی
81/0 اي شیشهسقف     

 739/0  شاخص اول 
 779/0  شاخص دوم 
 773/0  شاخص سوم 
83/0 کاربیگانگی از     
 663/0  شاخص اول 
 784/0  شاخص دوم 
 616/0  شاخص سوم 

 880/0  شاخص چهارم 
 668/0  شاخص پنجم 

همانطور که از جدول مشخص است، تمامی بارهاي عاملی و پایایی ترکیبی هر دو متغیر پژوهش 
  .اردگیري د هاي اندازه باشند و این نشان از پایایی مناسب و برازش قابل قبول مدل مناسب می

                                                                                                                             
1- Composite Reliability 
2- Hulland 
3-Werts et al 
4-Nunnally & Bernstein 
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به کار  PLSگیري در روش  هاي اندازه روایی همگرا دومین معیاري است که براي برازش مدل
را براي ) میانگین واریانس استخراج شده( AVE2معیار  )1981( 1فورنل و الرکر. شود برده می

. است 5/0مقدار بحرانی عدد  ،AVEسنجش روایی همگرا معرفی کرده و اظهار داشتند که در مورد 
مطابق جدول . دهند روایی همگرایی قابل قبول را نشان می 5/0باالي  AVEمعنی که مقدار  دینب

باشد و این نشان از روایی  می 5/0فوق، ضرایب روایی همگراي هر سه متغیر اصلی پژوهش باالتر از 
  .گیري دارد هاي اندازه همگراي مناسب و برازش قابل قبول مدل

متغیرهاي پژوهشضرایب روایی همگرا  - 5 لجدو  

(AVE) متغیرها 
59/0 اي شیشهسقف    
70/0  بیگانگی از کار 

در این . است PLSگیري در روش  هاي اندازه روایی واگرا سومین معیار سنجش برازش مدل
هاي  هاي یک سازه با آن سازه و میزان همبستگی بین شاخص روش میزان همبستگی بین شاخص

در صورتی که مشخص شود میزان همبستگی بین یک . گردد ه میهاي دیگر مقایس یک سازه با سازه
ي  ي خود بیشتر از میزان همبستگی آن شاخص با سازه ي دیگري غیر از سازه شاخص با سازه

همانگونه که از جدول ). 2009 ،3هنسلر(رود  مربوط به خود است، روایی واگراي مدل زیر سؤال می
مربوط به خود به اشتراك ) سازه(لی بیشتري با متغیر ها بار عام فوق مشخص است، تمامی مؤلفه

  .هاي دیگر که این امر حاکی از روایی واگراي مناسب مدل پژوهش دارد گذارند تا با سازه می
  ها با متغیرها جهت بررسی روایی واگرا همبستگی بین مؤلفه -6 جدول

اي شیشهسقف  بیگانگی از کار   
3697/0  7899/0 اي شیشهشاخص اول سقف    
2931/0  7927/0 اي شیشهشاخص دوم سقف    

4412/0  7243/0 اي شیشهشاخص سوم سقف    
6781/0  2325/0 بیگانگی از کار شاخص اول   

8144/0  4211/0 بیگانگی از کار شاخص دوم   

6207/0  1823/0 بیگانگی از کار شاخص سوم   

7769/0  4706/0 بیگانگی از کار شاخص چهارم   

6537/0  3199/0- بیگانگی از کار جمشاخص پن   

                                                                                                                             
1-Fornell & Larcker 
2-Average Variance Extracted  
3-Henseler 
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  هاي ساختاري برازش مدل 
چهار معیار براي . گیري نوبت به برازش مدل ساختاري است هاي اندازه با اتمام بررسی برازش مدل

، مقادیر Zروند که عبارتند از ضرایب معناداري  بررسی برازش مدل ساختاري یک پژوهش به کار می
R2،  معیار اندازه تأثیر)f2(معیار ، و در نهایت Q2 .در اینجا سنجش دو معیار آورده شده است.  

   )پرانتز داخل مقادیر( Tمعناداري  شاخص و مسیر ضرایبو بیگانگی از کار  اي شیشهي بین سقف  آزمون الگوي رابطه - 2شکل     

 Zضرایب معناداري 

معناداري  ، اعداد)بخش ساختاري(ها در مدل  ي بین سازه ترین معیار براي سنجش رابطه ابتدایی
T1 ها و  ي بین سازه بیشتر شود، نشان از صحت رابطه 96/1که مقدار این عدد از   در صورتی. است

تمامی اعداد  2با توجه به شکل  .است% 95هاي پژوهش در سطح اطمینان  در نتیجه تأیید فرضیه
مچنین این پژوهش است ه  بزرگتر هستند که این مطلب حاکی از تأیید فرضیه 96/1معناداري از 

  .باشد ضرایب نشان از برازش مناسب مدل ساختاري نیز می
  R2یا  R Square معیار 

»R2«  سازي معادالت  گیري و بخش ساختاري مدل معیاري است که براي متصل کردن بخش اندازه
. دگذار زا می زا بر یک متغیر درون رود و نشان از تأثیري دارد که یک متغیر برون ساختاري به کار می

مدل محاسبه ) وابسته(زاي  هاي درون تنها براي سازه R2نکته ضروري اینجا این است که مقدار 
هاي  مربوط به سازه R2هر چه مقدار . زا، مقدار این معیار صفر است هاي برون گردد و براي سازه می

، 19/0سه مقدار ) 1998( 2چین. زاي یک مدل بیشتر باشد، نشان از برازش بهتر مدل است درون
  .کند معرفی می R2را به عنوان مقدار مالك براي مقادیر ضعیف، متوسط و قوي  67/0و  30/0

                                                                                                                             
1- T values 
2- Chin  
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  متغیرهاي پژوهش R Squareمقدار  -7 جدول
R Squares ها سازه  

اي شیشهسقف  -  
476/0  بیگانگی از کار 

 
) 476/0(قوي  تقریباًزاي بیگانگی از کار از مقدار  با توجه به جدول مشخص است که متغیر درون

  .باشد برخوردار است که نشان از برازش مناسب مدل ساختاري می
 
 )1GOFمعیار (برازش مدل کلی  

بدین معنی که توسط این معیار، . هاي معادالت ساختاري است این معیار مربوط به بخش کلی مدل
ژوهش خود، گیري و بخش ساختاري مدل کلی پ تواند پس از بررسی برازش بخش اندازه محقق می

ابداع ) 2004( 2نماید این معیار توسط تننهاوس و همکاران برازش بخش کلی را نیز را کنترل 
 .دگرد گردید و طبق فرمول زیر محاسبه می

  

 
                               )2004،تننهاوس و همکاران(آزمون برازش کلی . 1 لفرمو

 
. اند شده یمعرف GOFر ضعیف، متوسط و قوي براي به عنوان مقادی 36/0و  25/0 ،01/0سه مقدار 

باشد که نشان از  می 4311/0برابر با  GOFمقدار برازش کلی یا معیار  ،پس از قرار دادن هر سازه
  .برازش کلی قوي پژوهش دارد

یابد که به  گیري، مدل ساختاري و مدل کلی، محقق اجازه می هاي اندازه پس از بررسی برازش مدل
  .هاي پژوهش برسد پژوهش خود پرداخته و به یافته  مون فرضیهبررسی و آز

  .بیگانگی از کار زنان داردداري بر امثبت و معنمستقیم،  يتأثیر اي شیشهسقف : فرضیه
بیشتر  96/1که از  667/7شود، ضریب معناداري این مسیر  مشاهده می 2همانطور که در شکل 

 5/49 اي شیشهکه این بدین معناست که سقف د باش می) 495/0(است و ضریب مسیر استاندارد 
بر بیگانگی از کار معنادار و مثبت  يا شهیشذا تأثیر سقف ، لدرصد بر متغیر بیگانگی از کار تأثیر دارد

                                                                                                                             
1-Goodness of Fit 
2-Tenenhaus 
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شدن سقف  تر میضخبه عبارتی با شکل گیري و  .شود پژوهش تأیید می  است و این فرضیه
  .یابد ، بیگانگی از کار زنان نیز افزایش میيا شهیش
 

 پیشنهادها گیري و نتیجه ،بحث

این  در زیادي بررسی به نیاز که است همراه مشکالتی و ها چالش با مدیریت عرصه در زنان حضور
 در آنان حضور افزایش و زنان تحصیالت روزافزون روند به توجه با همچنین دارد؛ وجود زمینه

 و ترقی از مانع که دارد قرار آنان فراروي در هایی چالش و مسائل جامعه، مختلف هاي عرصه

  .شود می جامعه باالتر در سطوح به پیشرفت
و بیگانگی از کار زنان  شاغل در  اي یشهش، بررسی رابطه بین سقف پژوهش این اجراي از هدف

سازي  هاي این پژوهش با استفاده از روش مدل یافته. باشد یممسکن و ملی استان گیالن  يها بانک
  .قل مربعات جزئی مورد بررسی قرار گرفتبا رویکرد حدا

بر روي بیگانگی از کار تأثیر مثبت و معناداري  اي شیشههاي پژوهش نشان دادند که سقف  یافته
)667/7=T (بر متغیر بیگانگی از کار با توجه به  اي شیشه سقفتأثیرگذاري متغیر شدت  دارد و

درصد بر  5/49 اي شیشهمعناست که سقف باشد و این بدین  می 495/0ضریب مسیر استاندارد که 
را بر  تأثیربعد سازمانی بیشترین  اي شیشهو بین ابعاد سقف  متغیر بیگانگی از کار تأثیر دارد

 شوند میموانعی است که زنان با آن رو به رو  اي شیشهسقف طبق تعریف، . بیگانگی از کار زنان دارد
و نشان دهنده این امر است که زنان با  شود میو سبب جلوگیري از پیشرفت آنان در محیط کاري 

 ،زهرئی( مانند میوجود داشتن شرایط برابر با مردان به سبب زن بودن از ارتقا به سطوح باالتر باز 
که زنان در یابند با وجود داشتن شایستگی، از احراز  شود می باعثوجود چنین موانعی  لذا ؛)1387
موجب افزایش بی انگیزگی، بی  تواند میو این مسأله  شوند میعالی سازمانی منع  هاي پست

زنان و به نوعی افزایش بیگانگی از  هاي آلو ایده  ها مطلوبیتاشتیاقی، بی تفاوتی و سرکوب شدن 
بر این اساس بیگانگی از کار به عنوان نگرش کلی و بی اشتیاق و بی انگیزه به دنیاي . کار آنان شود

 ،1کوباسا و کان( شود میپایینی از مشارکت در امور سازمانی  کار است که بیانگر وجود سطح
، وبر و پلیسکین، جو و فرهنگ بسته و ناسالم منجر به آشفتگی اسپکتوربا توجه به تحقیق  ).1982

                                                                                                                             
1- Kobassa & Kahn 



 
  اي شیشهتأملی بر بیگانگی از کار زنان در پرتو سقف  

 

125  / 

آن احساس درماندگی، انزوا، ناامیدي، سرخوردگی و بدبینی  يها نشانه، که شود یمو فشار روانی 
؛ که آثار آن به صورت کاهش بهره وري و نارضایتی شغلی ظاهر نسبت به خود و دیگران است

نتیجه گرفت که فرهنگ ناسالم و  توان میبنابراین ). 1389مصطفوي راد و همکاران، ( شود یم
و تبغیض علیه زنان، باعث ایجاد احساس بی ارزش بودن و رسمیت نشناخته  اي کلیشهپندارهاي 

از طرفی دیگر، طبق بررسی . کند میی آنان از کار را فراهم بیگانگ هاي زمینهو  شود میشدن زنان 
جلوي پیشرفت  کنند می؛ افت بهره وري در زنان که حس اي شیشهفرجی پیامدهاي ناشی از سقف 
 باشد میاحساس نامیدي و عجز و ناتوانی  ،آمدن انگیزه کاري پایینآنان گرفته شده است، جدایی، 

  .بیگانگی از کار زنان نقش بسزائی داردکه همه این عوامل در جهت افزایش 
  

  پیشنهادهاي کاربردي پژوهش بر اساس نتایج استنباطی
باالیی در آنها حـاکم اسـت    اي یشهشکه پدیده سقف  ییها سازمان ،با توجه به نتایج فرضیه پژوهش

م شـود کـه بـراي کـاهش و عـد      اساس پیشنهاد مـی  بر اینبیگانگی از کار زنان در آنها بیشتر است، 
قـرار   هـا  سازمانو راهکارهاي شکستن آن مورد توجه  اي یشهشبیگانه شدن از کار زنان مسأله سقف 

  :مسائلی چون توانند یم ها سازمان لذا ؛گیرد
 آموزش.   
  ارتباطی يها شبکهایجاد.   
 سازگار با مصالح زنان يها استیس.  

 جو و فرهنگ سازمانی مناسب براي کار زنان.  
 که مسائل فراجنسیتی حاکم شود يا گونهمی به اصالح قوانین استخدا.   
 مساوي براي مشاغل مشابه يها پرداخت.   
  هاي سازمانی مناسب یخطمشمحیط کار و.   
  و تفکرات قالبی علیه زنان  يا شهیکلبرخورد با پندارهاي 

 هاي پیشگیرانه و آموزشی در خصوص کاهش  اي براي زنان و برنامه گسترش خدمات مشاوره
 .از کاربیگانگی 
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 را اول، به دلیل حقوق انسانی هاي جمعی ارتقاي جایگاه و منزلت معنوي زنان از طریق رسانه :
، بنابراین دهند یمتشکیل  را تقریباً زنان نیمی از جمعیت جهان  و بیش از یک سوم نیروي کار

ض در تبعی: دوم، به دلیل عدالت اجتماعی. رعایت مساوات در ایجاد فرصت پیشرفت حق آنهاست
برابر زنان وجود دارد و باید برطرف گردد و سوم، براي سرعت بخشیدن به توسعه مشارکت زنان 

 ها سازماندر  اي یشهشضروري است؛ مورد توجه  قرار دهند و از این طریق با حذف پدیده سقف 
 .باعث کاهش و پیشگیري از به وجود آمدن بیگانگی از کار در بین کارکنان زن شوند
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