
GAZDÁLKODÁS AZ EMBERI ERÕFORRÁSOKKAL, 
OKTATÁS, KÉPZÉS 

A nők szakmai előmenetelét meghatározó  
tényezők 

A nők, akik az aktív népesség 50%-át alkotják és átlagukat tekintve 
valamivel több diplomával rendelkeznek, vagyis többnyire képzet-
tebbek is, mint a férfiak, változatlanul beleütköznek az üvegplafon 
jelenségébe. 604 szakkáder körében végzett mennyiségi felmérés 
segítségével egy kutatás azt tűzte ki célul, hogy sikerüljön beazono-
sítani és számszerűsíteni azoknak a változóknak a hatását, amelyek 
közrejátszanak a nők szervezeti hierarchián belüli előmenetelében.  
 
Tárgyszavak: nő; felső vezető; előmenetel; üvegplafon; karrier;  

család. 

Az áthatolhatatlan üvegplafon 

A nők egyre tömegesebb, és főként visszafordíthatatlan tendenciává 
vált megjelenése a munkaerőpiacon szükségképpen megváltoztatta a 
vállalatok szervezetét, tágabb értelemben pedig a társadalmat is. Bár a 
nők alkotják az aktív népesség felét és szakmai felkészültségükről álta-
lában véve valamivel több diploma tanúskodik, mint a férfiak esetében, 
közülük mégis csak keveseknek sikerül áttörniük az elhíresült üvegpla-
font. Utóbbit a magatartást vagy a szervezetet illető előítéletek alkotta, 
mesterséges akadályok együtteseként definiálják, ami a kvalifikált női 
munkaerőt meggátolja a szervezeti hierarchián belüli előrejutásában.  

Az üvegplafon jelenségének alárendelt nőket tehát hátrányosan 
megkülönböztetik. A nők foglalkoztatásáról világszerte készülő kutatások 
egybehangzóan bizonyítják, hogy az üvegplafon továbbra is áthatolhatat-
lan.  

Néhány kivételtől eltekintve a vezetői posztokon a nők aránya a leg-
több országban ritkán lépi túl a 20%-ot. A legnagyobb vállalatoknál a fel-
ső vezetői állások általában csupán 2–3%-át töltik be nők. A magas be-
osztások elnyerésében a leküzdendő problémákat jól jellemzi: ha vala-
mely vezetői posztot nő tölt be, akkor gyakran képzettebbnek kell lennie, 



mint ha ugyanott férfit alkalmazna a cég. A női vezetőkről készült tanul-
mányok gyakran állítják továbbá, hogy keményebben kell dolgozniuk és 
jobban kell teljesíteniük, ha posztjukon kívánnak maradni. Ráadásul a 
családi kötelezettségek – a férfiak által vállaltakhoz viszonyítva – arány-
talan megoszlása is egyértelműen olyan akadály, ami az üvegplafon 
szerves része.  

A kutatás fogalmi modellje 

A nők a szervezeti hierarchián belüli előmenetelében közrejátszó 
változók beazonosításának, és e tényezők szakmai karrierjük alakulásá-
ra gyakorolt hatásának mérése céljából végzett kutatás során a „nem-
szervezet-rendszer” (genre-organisation-système = GOS) megközelítési 
módszert használták, ami a nők előmenetelének nehézségeit magyaráz-
ni szándékozó két másik: a csak a „nem” és a csak a „szervezet” általi 
közelítés aspektusait alkalmazza és integrálja.  

A „nem” szerinti felfogás posztulátuma: a nők szakmai előmenetelé-
nek problémái személyiségük, motivációik és magatartásaik hiányossá-
gainak tulajdoníthatóak. Ezek abba az irányba terelik őket, hogy teljesít-
ményük és a szervezeten belüli előrelépésük szempontjából zavaró, gát-
ló magatartásformákat vegyenek fel. Ezért vannak kisebbségben a nők a 
szervezeti hierarchia magasabb szintjein. A szervezeti struktúra vagy 
szervezeten belüli helyzet általi megközelítés pedig azt bizonygatja: a 
nők vezetői magatartásában a férfiakhoz képest mutatkozó különbségek 
a szervezet jellegzetességeiből erednek. Az a mód, ahogyan a nők a ha-
talmat gyakorolják, illetve felhasználják, az oka annak, hogy viszonylag 
szerény számban fordulnak elő vezetői posztokon. Eszerint tehát a szer-
vezetek, nem pedig az egyének jellegzetességei okozzák a gondokat és 
szolgálnak magyarázatul az adott magatartásformákra. 

 A „nem-szervezet-rendszer” a kutatást végzők által előnyben ré-
szesített szemléleti módszere viszont eleve feltételezi: a nők a szerveze-
teken belüli helyzetét nemük és a szervezet felépítése együttesen befo-
lyásolja. Ez az elméleti keret tehát a férfiak és a nők szakmai státuszá-
nak értékelését a szervezeti és a társadalmi összefüggésekkel számot 
vetve teszi lehetővé, ami hozzásegít a különbségek és az azonosságok 
kimutatásához.  

A GOS megközelítési módszer tehát azt sugallja: az egyének, a 
szervezetek, a szerepek és a társadalmak a környezeti változásokra 
adott válaszként egymással egyidejűleg, ám eltérő ütemben fejlődnek. 
Ez magyarázhatja, hogy a nők számára kedvező, a vezetésbeli szerep-

 



vállalás egyenlősége irányába mutató előrehaladás világviszonylatban 
eltérő ütemben valósul meg.  

Többváltozós elméleti modell 

A megkérdezettekhez eljuttatott kérdőív különféle tényezők relatív 
fontosságának felmérésére szolgált, amelyek kivétel nélkül a nők szak-
mai pályafutásának felfelé ívelését jelző indikátorokra engednek követ-
keztetni. Mindezt néhány feltételezéssel tették kézzelfoghatóvá, amelye-
ket egyetlen modellben foglaltak össze. Ezt azután egy tényfeltáró ta-
nulmány eredményeivel is gazdagították, amelyek révén a szakmai, illet-
ve a családi élet követelményeinek összeegyeztetéséből származó konf-
liktusokra vonatkozó változókat is sikerült a modellbe integrálni.  

A modell 3 meghatározó tényezőcsoportot tartalmaz. Ezek egymás-
ra is hatást gyakorolnak, és befolyásolják a nők helyzetét a vállalatokon 
belüli szakmai előmenetelükben. Utóbbi az a változó, aminek alakulásá-
ra a modellnek végül magyarázatot kell adnia.  

Az előmenetelt mint fogalmat általában többféle jelzőszám együtte-
sével mérik, amelyek egymással is kapcsolatban állnak és korrelációt 
mutatnak. Ilyenek:  

– a vezetői szint,  
– az előléptetések száma,  
– a fizetés és a hatáskör nagysága,  
– a vezetői hatalom mértéke.  
E tényezők kombinációja találóbb jelzőszám, mint ha e mutatókat 

egyedileg alkalmaznák – akkor ugyanis nem lennének képesek teljes kö-
rűen megragadni az előmenetelt. Egyes kutatások szerint: bár a nőket 
esetleg többször léptetik elő, mint a férfiakat, mégis a hierarchia alacso-
nyabb szintjein maradnak – úgymond – beszorítva. Ezért a szakmai elő-
menetelt a kutatók több dimenzióban elemezték és a szervezeti hierar-
chia szintje, az előléptetések, a kinevezések száma, a fizetés nagysága, 
a beosztottak létszáma kombinációjaként igyekeztek megragadni.  

E jelzőszámok összesítésével adott pillanatban képet lehet kapni 
egy-egy foglalkoztatott vállalatánál elfoglalt helyéről, aktuális szakmai 
pozíciójáról, egyúttal globálisan is értékelhető, vajon hol tart szakmai kar-
rierjében az illető – ám főként az válik ezen indikátorok révén lehetsé-
gessé, hogy több, meghatározó tényező tekintetében elemezzék a kér-
dést. Olyan káderre, akinek magas a fizetése és sok a beosztottja, úgy 
lehet tekinteni, mint aki többre vitte, mint olyasvalaki, akinek alacsonyabb 
a fizetése és kevesebb a beosztottja. E kutatásban az elemzők azt igye-



keztek teljes körűen megközelíteni, ami az adott vezetői pozíciót megha-
tározza. Az ábrában együtt szerepel valamennyi olyan tényező, ami le-
hetőséget nyújt a kutatás irányának megfelelő elméleti modell összeállí-
tására (1. ábra). 

 

 
 

egyéni változók szervezeti változók társadalmi változók 

• nem • szakmai továbbképzés 
és fejlesztés 

• szerep-sztereotípiák 
• családi állapot • a női vezetőkkel 

szembeni magatartás • ösztönzés a szakmai 
előmenetelt illetően 

• gyermekek száma 
• szülői ösztönzés • életkor 

• szervezeti felépítés, 
hierarchia „neme” 

• önbecsülés • képzettségi fok, szint 
• a szakmai/családi élet 

konfliktusa 
• a pályán eltöltött idő 

• a munkakörből adódó 
feladatok természete 

• előrelépési szándék 
• férfiassági fok 

• előmenetel a szervezeti hierar-
chiában 

• a hierarchia szintje 
• fizetés 
• a beosztottak létszáma 
• az előléptetések, kinevezések 

száma

1. ábra Elméleti modell – Előmenetel a szervezeti  
hierarchián belül 

 
 
A kutatók kiindulásul feltételezték, hogy a női szakkáderek előmene-

tele a hierarchián belül különféle: egyéni, szervezeti és társadalmi szin-
ten megragadható tényezők együttesétől függ, amelyek relatív jelentő-
ségét a kutatás révén igyekeztek meghatározni.  

A módszer: a modell változóinak  
értékelése 

A modell minden egyes, elfogadható pszichometrikus minőséget 
megtestesítő változóját a szakirodalomban kitüntetetten kezelt ská- 
lák, mércék segítségével értékelték. A függő változó a hierarchián belü- 
li előmenetel, ami 4 tényező: a fizetés, a hierarchián belüli szint, a be- 

 



osztottak létszáma és a kinevezések száma standardizált átlagaként áll 
elő.  

Az egyéni változók közül a családi állapotot 1-gyel jelölték, ha a 
megkérdezett házas vagy élettársi közösségben él, 0-val, ha egyedül- 
álló.  

A gyermekek számát illetően hatféle válasz közül kellett kiválasztani 
a megfelelőt: 1 = gyermektelen stb., míg 6 = 6 vagy több gyermeket ne-
vel jelentésű válaszlehetőség volt.  

Az iskolázottság, a képzettségi szint esetében is hat lehetőség sze-
repelt a kérdőíven: 1 = középfokú végzettség stb., míg 6 = a legneve-
sebb egyetemek valamelyikén szerzett oklevél.  

Az életkort tekintve szintén hat válaszlehetőség közül kellett megje-
lölni a megfelelőt: 1 = 30 év alatti stb., míg 6 = 55 évnél idősebb. A válla-
latnál eltöltött időt illetően az 1 = 1 évnél kevesebb, míg a 6 = 20 évnél 
hosszabb időt jelentett.  

Az előmeneteli szándékot, a vezetői ambíciót úgy definiálták, mint 
az egyén akaratának szilárdsági fokát, karrierje felfelé ívelése tekinteté-
ben, ami az előrejutási szándékot ábrázoló skála kétféle dimenziójának 
eredményeként, azaz pontszámaként adódott.  

A férfiassági fokot egyéni értékelés, vélemény alapján rögzítették a 
kérdőíven. A férfias vagy nőies magatartás az adott kultúrában és társa-
dalomban szokásos olyan viselkedés, ami az egyén neméhez igazodik, 
vagyis mindazon magatartások és tevékenységek összességét jelenti, 
amit adott társadalomban az uralkodó kultúra a férfiak vagy a nők saját-
jának, csak rájuk jellemzőnek tekint. A kutatáshoz használt kérdőíven ez 
férfias vagy nőies vonásokra utaló válaszlehetőségekben testesült meg 
különböző intenzitási fokokat reprezentálva. A válaszadóknak e téren 
önmagukat kellett minősíteniük.  

A szervezeti változók közül a szakképzettség mint változó 3 tényező 
átlagából adódott. Ezek: az adott szervezet által megszervezett és lebo-
nyolított szakmai képzésben való részvétel, külső szervezet által tartott 
képzésben részesülés, az adott személy munkakörével összefüggő té-
májú kongresszuson vagy konferencián való részvétel (1 = soha, 6 = hat 
vagy több alkalommal került erre sor).  

A karrierrel kapcsolatos bátorítás, ösztönzés átlagosan 3 tényezőtől 
függhet: a vállalati hierarchiában az adott személynél magasabb szinten 
tevékenykedő bátorításától, külső szervezetnél magasabb szintű egyén 
ösztönzésétől, vagy az adott hierarchiában az illetővel azonos szinten 
dolgozó kollégák bíztatásától (1 = soha, 6 = több alkalommal).  

 



A munkakörből eredő feladatok jelentősége mint befolyásoló ténye-
ző 2 faktor átlagának felel meg: a szervezetnél töltött első 3 hónapban 
kapott fontos és ösztönzésként felfogható feladatok számától, illetve 
ugyanennek az egész addigi pályafutás során jellemző mennyiségétől  
(1 = soha, 6 = több alkalommal).  

A szervezeti hierarchia neme alatt azt kell érteni: milyen arányban 
képviseltetik magukat a felettesek és a munkatársak körében a férfiak, 
illetve a nők. E változó 2 tényezőt foglal magába: a közvetlen környeze-
tet alkotó kollégákat és a felső vezetői szinteken a férfiak és a nők ará-
nyát: 1 = kizárólag nők, 2 = többségben vannak a nők, kisebbségben a 
férfiak, 3 = a férfiak és a nők kb. fele-fele arányban képviseltetik magu-
kat, 4 = többségben vannak a férfiak, kisebbségben a nők, 5 = csakis 
férfiak. 

A társadalmi változók: A szerepekről kialakított sztereotípiákat (a „jó 
vezetőről” vallott felfogást) a férfiasság mint jellegzetesség kimutatására 
használt PAQ (personal attributes questionnaire) válaszlehetőségeivel 
mérték fel. A válaszadóknak le kellett írniuk egy „jó vezető” tulajdonsága-
it, jellemző ismérveit.  

A női vezetők iránti pozitív megnyilvánulást annak előfeltevéseként 
definiálták, hogy az illető válaszadó pozitív magatartást tanúsít a nők 
iránt és a Singh és Vinnicombe által 2001-ben kidolgozott skálának meg-
felelően értékelték.  

A szülői bátorítás azzal egyértelmű: a szülők energikusan és folya-
matosan arra buzdítják gyermeküket, hogy tanuljon.  

Az önbecsülést, önértékelést, ami annak a véleménynek felel meg, 
amit adott egyén önmagáról általánosságban vall, a modellben társa-
dalmi tényezőnek, kognitív és társadalmi tevékenység termékének tekin-
tették. A kutatók úgy vélik: az önbecsülés progresszív módon, másokkal 
és a környezettel interakcióban, a gyermekkortól folyamatosan alakul ki. 
Ez a Rosenberg-skála két dimenziójának értékeiből ismerhető meg.  

A munka/család és a család/munka közti konfliktusok a karrierista 
személyeknél szerepzavarban nyilvánulnak meg, és akkor tapasztalha-
tók, ha a szakmai munka és a család követelményei, az ellátandó felada-
tok, kötelezettségek összeegyeztethetetleneknek tűnnek. A családra 
nézve akkor okoz problémát a szakmai munka, ha munkahelyi elvárás a 
túlórázás vagy egyenesen kötelező a túlmunka, illetve az egyént erősen 
igénybe vevő feladatterhelés, ami miatt az illető otthoni munkájának nem 
képes teljes mértékben eleget tenni. Fordított esetben a családi kötele-
zettségek (gyermek gondozása vagy beteg szülő ápolása miatti távolma-
radás a munkahelyről) következtében az egyén nem képes túlórát vállal-

 



ni, földrajzilag változó helyen dolgozni, azaz hiányzik belőle a szakmai 
mobilitás képessége. Az ezt mérő két skálát Netemeyer 1996-ban fej-
lesztette ki.  

A minta 

A vizsgálathoz használt minta 604 személyt foglalt magában, férfia-
kat és nőket vegyesen, akik valamennyien egy, a távközlési szektorban 
működő francia nagyvállalatnál álltak alkalmazásban. A felmérést az in-
ternet segítségével bonyolították le.  

Elsőként a kutatáshoz felhasználandó adatgyűjtés célját bemutató 
elektronikus üzenetet küldtek a véletlenszerűen kiválasztottaknak, amihez 
csatolták a kitöltendő, majd visszaküldendő kérdőívet. 3475 megkeresett 
káder közül 672 küldte vissza a kérdőívet, vagyis a válaszolók aránya 
meghaladta a 20%-ot. A mintában 49% volt a férfiak, 51% a nők aránya. 
A válaszolók átlagéletkora a 45-55 év közötti korcsoportba tartozott: a nők 
esetében az átlagéletkor 39,5 év, a férfiaknál 44,9 év volt. A férfi és a női 
káderek többsége (245 nő és 259 férfi, azaz 80,3%, illetve 86,6%) házas-
ságban vagy élettársi kapcsolatban él, és átlagosan 2 gyermeket nevel. 
Mind a férfiak, mind a nők többsége felsőfokú tanulmányokat végzett és 
diplomás, vagy kereskedelmi szakközépiskolában, illetve ipari technikum-
ban szerzett szakképesítést: 19,5% a nők és 15,7% a férfiak esetében. A 
nők átlagos képzettségi szintje magasabb volt, mint a férfiaké.  

A kutatás eredményei 

Az elemzés eredményei azt mutatják: a karriert befolyásoló ténye-
zők eltérően hatnak a férfiak és a nők szervezeti hierarchián belüli 
szakmai előmenetelére. Ez igazolja a kutatás kiinduló feltevését.  

Az előmenetel egyéni tényezői 

Nem lehetett megállapítani a családi állapot és a gyermekek szá-
mának tényleges hatását a szakmai előmenetelre. Mégis: az e kérdésről 
kialakult általános vélekedés szerint a gyermekek akadályozhatják vagy 
legalábbis fékezhetik a nők előrejutását a hierarchiában. Márpedig e ta-
nulmány eredményei nem konvergálnak e felfogás felé.  

A humántőke 3, a kutatásban figyelembe vett összetevője: a kép-
zettségi szint, az életkor és az adott vállalatnál regisztrált munkaviszony 
időtartama, amelyek a szakmai karrier fontos meghatározói. Az életkort 



és a szakképzettség fokát gyakran társítják a hierarchiában elfoglalt po-
zíció szintjével és a fizetés összegével. A szakképzettség foka, a tanul-
mányok szintje növeli a vezetői előmenetel valószínűségét, mivel általuk 
az egyén birtokolja azokat az ismereteket, szakmai kompetenciákat és 
hitelességet, amelyek lehetővé teszik jelentős teljesítmény elérését a ve-
zetés felső szintjein. A nők a hierarchián belüli előmenetelét illetően sike-
rült pozitív hatást kimutatni az életkor és a vállalatnál teljesített munkavi-
szony hossza tekintetében.  

Egyesek ugyanakkor nem is óhajtanak előrejutni szakmai karrierjük-
ben. Az előmeneteli szándék intenzitása nem manifesztálódik a hierar-
chiában bekövetkező emelkedésre gyakorolt hatásban, amikor más vál-
tozókkal együtt vizsgálják azt. Ez ellentétes más kutatások következteté-
seivel, amelyek azt állapították meg: a vezetői ambíciók javítják a nők 
előmeneteli esélyeit magas, többnyire férfiak által ellátott posztok betöl-
tését illetően. Az egyén előrejutási törekvése tehát – úgy tűnik – nem jár 
együtt a várt hatással a hierarchián belüli tényleges emelkedés tekinte-
tében. Az, hogy a jól képzett szakembereknek van-e vagy sincs előme-
neteli óhajuk, pontosabban: tanúsítanak-e ilyen magatartást, nem befo-
lyásolja egyértelműen az előmenetelt. A nők férfiasságának foka, mérté-
ke és szakmai előmenetele közti kapcsolat létét ugyanakkor jól mutatja 
az a tény: azok a nők, akiknek sikerül előbbre jutniuk a ranglétrán, kény-
telenek több olyan vonást és viselkedési formát elsajátítani, amelyeket a 
közvélemény általában férfiasnak tart. Ezt a kutatások alátámasztják, 
mivel igazolták: azok a nők, akik vezető pozícióba kerültek, a férfiasnak 
tartott magatartás fokát, mértékét illetően magasabb pontszámot mutat-
nak fel, mint a lakosság általában. Az a mód, ahogyan a férfiakat és a 
nőket észlelik, értékelik és kezelik, bizonyosra vehetően meghatározó a 
nők cégeken belüli előrejutása szempontjából. E progresszió kétséget 
kizáróan kapcsolatban van azoknak a személyeknek az elvárásaival, 
akik őket a vállalathoz toborozzák, és később előléptetik – a férfiasnak 
tekintett magatartásformák észlelése alapján.  

A szakmai előmenetel szervezeti  
tényezői 

A nők a szakmai ranglétrán felfelé jutásának legmeghatározóbb 
szervezeti tényezője a karrierrel kapcsolatos bíztatás. A kutatás eredmé-
nyei igazolták, hogy a nőknek több ösztönzésre, bátorításra van szüksé-
gük, mint a férfiaknak a vezetés magas(abb) szféráinak eléréséhez. Adott 
szervezetben, amelybe a nők nincsenek megfelelőképpen integrálva, a 

 



kollégák, ám még inkább a hosszabb munkaviszonnyal rendelkezők ré-
széről érkező, az előmenetelt illető bíztatás alapvetően fontos az önbiza-
lom megszerzése és a ranglétrán előrejutás tekintetében. A szervezeti 
kultúrából eredően a férfiak esetében e bíztatás magától értetődőnek tű-
nik, és nem determinálja a pályafutás ívének emelkedését. A férfiakra 
nézve a munkakörből eredő, azon fontos feladatok száma a meghatározó, 
amelyek teljesítésébe aktívan bevonják őket. A kutatást végzők feltételez-
ték: az olyan szervezeti felépítés, amely tendenciájában hajlamos túlnyo-
mórészt férfias jellegzetességeket felmutatni, pozitívan hat a férfiak és 
negatívan a nők szakmai előmenetelére. Egy korábbi kutatói elmélet imp-
licit hipotézise szerint: ha a férfiak részaránya, ami adott szervezet felépí-
tésének és kultúrájának hű tükre, túlnyomó, az előnytelen a nők előmene-
telére. Mégsem sikerült bebizonyítani, hogy e változó eltérően hat a férfiak 
és a nők karrierjének ívére. Hasonlóképpen nem lehetett igazolni a szer-
vezeti struktúra magyarázó szerepét a férfiak és a nők szakmai kapcsola-
tait alkotó hatalmi és együttműködési viszonyokban.  

A szervezeti hierarchián belüli előrejutást meghatározó  
társadalmi tényezők 

A nemek szerepéről vallott sztereotípiák több kutató több tanulmá-
nyában is megállapítást nyertek. Vezetők körében végzett kutatómunká-
ját feldolgozó elemzésében egyikük megállapította: a jó vezetőt úgy mi-
nősítik, mint olyan személyt, akinek olyanok a jellemvonásai, a magatar-
tásformái és a vérmérséklete, amelyeket általában a férfiaknak tulajdoní-
tanak. A nemekről kialakított szerep-sztereotípiák és a szükségesnek 
tartott vezetői jellemvonások észlelése közti ilyen kapcsolattársítás – úgy 
tűnik – befolyással van arra, hogy a nők csak korlátozott mértékben ke-
rülnek vezetői posztokra.  

Jelen vizsgálatban egyébként a szerep-sztereotípiák hatása (amit 
negatívnak feltételeznek) nem szignifikáns a nők szakmai előmenetelére, 
nagyon is valós hatást gyakorol viszont a férfiakéra nézve. A nők előreju-
tásának lassúsága minden bizonnyal kapcsolatban van azok várakozá-
saival, akik őket alkalmazzák, majd később előléptetik. E kinevezések 
általában a nemekhez kötődő kritériumokon alapulnak. A nemi szerepek 
észlelésének hatása a szervezeti hierarchián belüli előmenetelre jelentő-
sebb a nők, mint a férfiak esetében. A női vezetőkkel szembeni pozitív 
magatartás segítheti a nők előrejutását, miközben az a szemlélet, hogy 
„a jó vezető férfi”, a férfiak szakmai előmenetelének kedvez.  

 



A nők önbecsülése, ami az önértékelési koncepció első dimenziója, 
társadalmi értékítéletet is kifejez, és elősegíti a nők hierarchián belüli elő-
rejutását. Az önbecsülés általában ahhoz a vélekedéshez kapcsolódik, 
hogy az egyén önmaga megformálója, és azoknak a nőknek, akik a hie-
rarchián belül magasra jutottak, úgy tűnik, nagyobb az önbizalmuk. Az 
egyén saját képességeinek értékelése viszont, ami az önértékelési kon-
cepció második dimenziója, és a személyes hatékonyságnak felel meg, 
mérsékli a nők előmeneteli esélyeit. Ez az eredmény annál is inkább ér-
dekes, mivel a saját képességekbe vetett hit az irányítás és a vezetés 
fontos attribútuma. Feltételezik róla, hogy javítja a vezetői előmenetel 
esélyeit. Összegezve: azoknak a nőknek, akiknek sikerült a legtöbbre 
vinniük, olyan az önértékelésük, ami javítja előmeneteli esélyeiket, mi-
közben a saját képességeikbe vetett hit rontja azt (mert azok férfias 
szabványokat tükröznek).  

A szakmai munka és a család, illetve a család és a szakmai karrier 
közti konfliktus és a nők karrierje közti kapcsolatot keresve a kutatók arra 
az érdekes következtetésre jutottak: minél inkább fokozódik a mun-
ka/család közti konfliktus, annál magasabbra juthatnak a nők a szervezeti 
hierarchiában, és minél élesebb a család/munka követelményei közti ösz-
szeütközés, annál inkább romlanak szakmai előmeneteli lehetőségeik. 
Egyébként más változókkal együtt, azok jelenlétében csakis a szakmai 
munka/család közti konfliktusnak van szignifikáns hatása. A ranglétrán 
előrelépés esélye azon nők számára nagyobb, akiknek az értékrendjében 
a szakmai munka követelményei felülkerekednek a család igényein, va-
gyis előbbiek jogtalanul bitorolják utóbbiak helyét, pl. a kötelező túlmunka 
megakadályozza őket abban, hogy teljességgel betöltsék családi szerepe-
iket. Ezek az eredmények nem járnak messze a vezetői feladatokat ellátó 
nők által naponta megéltektől: az aktív részvétel a szakmai szerepben 
megnehezíti a családon belüli szerepkörük betöltését és fordítva.  

Következtetések 

E kutatás eredményei vitathatatlanul magukban hordoznak értelme-
zési korlátokat és problémákat. A pozitív megközelítést alkalmazó kuta-
tás olyan rendszert igyekezett létrehozni, ami képes magyarázatot adni a 
vizsgált kérdéskörre olyan feltételezésekre támaszkodva, amelyek szá-
mot vetnek a megfigyelhető tényekkel.  

A kutatás első, módszertani korlátja az adatgyűjtés módja és a meg-
figyelt terület maga. Utóbbi kiválasztása vitathatónak tűnhet abban az 
értelemben: az eredmények csak saját összefüggésrendszerükben ér-

 



vényesek és a távközlési szektor egy adott vállalatára jellemzőek. Ennek 
ellenére a kapott eredményeket úgy kell kezelni, mint amelyek tükrözik 
egy földrajzilag széttagolt egységekből álló nagyvállalaton belül a férfiak 
és a nők szakmai előmenetelének eltéréseit.  

Az sem tagadható, hogy a vizsgálat eredménye nem egyéb, mint 
egy adott pillanatban előállt helyzetről készített fényképfelvétel. Az elem-
zési keret tehát statikus, ami miatt a dinamikus hatások rejtve maradnak. 
Pedig a szervezeti hierarchián belüli előmenetel, és főként az üvegplafon 
jelenségében az idő kritikus fontosságú elem. Hosszabb időszakot átfo-
gó vizsgálat lehetőséget nyújtott volna a női előmenetel feltételeinek és 
körülményeinek rendszeres szondázására, szakmai pályafutásuk időbeli 
alakulásának módszeres nyomon követésére, és annak keretében az 
üvegplafon létezésének észlelésére.  

A kapott eredmények mégis lehetővé tették néhány célkitűzés el-
érését, amelyek közül az első a kutatás újszerűségében rejlik. A kutatás 
eredményei megállapíthatóvá és kimutathatóvá tették, milyen nagyok az 
eltérések a nők és a férfiak szakmai előmenetelét determináló tényezők 
között. E meghatározó faktorok között egyesek férfias értékek hordozói, 
mások a női vezetőkkel szemben tanúsított magatartásformákkal kap-
csolatosak, szervezeti és egyéni támogatásokkal függnek össze, és az-
zal a tapasztalati ténnyel is, ahogyan a nők önmagukról vélekednek. Ki-
derült, hogy azok a nők, akik a szervezeti hierarchiában sikeresen jutnak 
előre, „férfias értékeket” tesznek sajátjukká, szüleik és feletteseik ösz-
tönzésében, kitartó bíztatásában részesülnek. E nők megfelelő önbecsü-
lése, helyes önértékelése nagyban befolyásolja előmenetelüket, ám e 
konfigurációban a munka elkerülhetetlenül bitorolja a család helyét.  

Megfordítva a kérdést és a vizsgált meghatározó tényezőkből kiin-
dulva kísérelve meg extrapolálni azokat az okokat, amelyek akadályoz-
zák a nők szakmai előmenetelét, vagyis mindazt, ami a hírhedt üvegpla-
font alkotja, néhány nagyos is valós következtetésre lehet jutni.  

A nemzeti statisztikák és a szóban forgó kutatás eredményei alapján 
elsőként kijelenthető: a nők nincsenek híján annak a szakképzettségnek 
és szakmai tapasztalatnak, ami vezetői posztok betöltésére jogosíthatja 
fel őket. Mivel ez a gyakorlatban igen kevéssé valósul meg, konkrét aka-
dályok jelenlétét kell feltételezni.  

Ezek elsősorban szervezetiek: a nőket nem bíztatják arra, hogy ve-
zetői ambícióik legyenek, és kénytelenek olyan szakmai környezettel 
megküzdeni, ami nem támogatja őket vagy csak igen kevés segítséget 
nyújt számukra a vezetői funkcióra felkészülésükhöz. A szociokulturális 
akadályok közé sorolhatóak pl. az adott kultúrában és a nők szakmai 



környezetében jellemző sztereotípiák, amelyek előítéletekből táplálkoz-
nak a nők vezetői posztokra alkalmasságát illetően.  

Csakúgy, mint az az általános vélekedés, hogy „a jó vezető férfi”. Itt 
említendő továbbá azoknak a speciális programoknak a hiánya, amelyek 
lehetőséget nyújtanának a nőknek, hogy sikerüljön egyensúlyt teremte-
niük szakmai és családi kötelezettségeik között. Azok a felelősségteljes 
feladatok, amelyeket a nők magukra vállalnak a gyermeknevelésben és 
a háztartás vezetésében, jelentős tehertételként nehezednek szakmai 
pályafutásukra, ami kétséget kizáróan előmenetelük gátja.  

A személyes képességek, diszpozíciók jelentette akadályok, mint az 
ún. férfias szakmai értékek vagy érdekek elsajátításának képességében, 
illetve a helyes önértékelésben meglévő hiányosságaik is fékezik a nők 
szakmai előrejutását. A hierarchiában magasan lévő állások vélhetően 
fel is tételezik, hogy a nők önbizalomhiányban szenvedjenek: mivel ezek 
„férfias” megbízatások, a nők kevésbé hisznek önmagukban és kevésbé 
bíznak abbeli képességeikben, hogy e posztokon legalább olyan ered-
ményesek lehetnek, mint a férfiak. E vélekedés pedig előrejutásuk 
szempontjából fékező erő.  

Végül levonható a következtetés: azok az akadályok, amelyekkel a 
nők pályafutásuk során szembetalálkoznak, és amelyek az ún. üvegpla-
font alkotják, többféle forrásból erednek és különféle kombinációik van-
nak. Ráadásul igen nehéz valamennyire gyorsan megoldást találni. Nin-
csen ma még ideális, a nők és a férfiak szakmai karrierje közti egyenlőt-
lenségek csökkentésére alkalmas képlet. Mindazonáltal pl. Franciaor-
szágban nagy szükség van arra, hogy empirikus adatok álljanak rendel-
kezésre e kérdéskört illetően, hogy ébren tartsák a vitákat és az észrevé-
teleket, és arra késztessék a munkáltatókat, hogy újragondolják a hu-
mánerőforrás-menedzsmenttel, illetve a női munkaerő kezelésével kap-
csolatos politikáikat. 
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