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و  1يا شهيشسقف ةدرباربررسي نگرش كاركنان سازمان ورزش شهرداري 
 ضعف در زنان پذيري جامعه

 
  3يياتي بهاد - 2سيدنصراهللا سجادي  - 1فاطمه اللهياري 

مديريت  استاد. 2  دانشگاه تهران ،ورزشيدانشكدة تربيت بدني و علوم ،مديريت ورزشي كارشناس ارشد.1
 واحد دانشگاه آزاد تربيت بدني كارشناس ارشد.3  دانشگاه تهران ،دانشكدة تربيت بدني و علوم ورزشي،ورزشي

  كرج
 
 

  چكيده
ضعف  پذيري جامعهو  اي يشهشسقف  ةتهران دربارهدف از اين پژوهش، بررسي نگرش كاركنان سازمان ورزش شهرداري 

آمـاري، مجموعـه كاركنـان شـاغل در سـازمان ورزش       ةجامعـ . گرفتپيمايشي انجام  -در زنان بود كه به روش توصيفي 
دليل محدود بودن جامعه و براي كسب نتايج بهتر، نمونه برابر با جامعـه در   به).مرد 120و  زن 93(شهرداري تهران بودند 

ابـزار پـژوهش،   . شـد  آوري جمـع پرسشـنامه در بخـش مـردان     109پرسشـنامه در بخـش زنـان و     93نظر گرفته شد و 
، بـا  هـا  رسشـنامه پاطالعـات  . دست آمد به 92/0با استفاده از آزمون آلفاي كرونباخ،  آنبود كه ثبات دروني  يا پرسشنامه

نتـايج پـژوهش نشـان داد بـين     . شد وتحليل تجزيهمستقل،  t، و آزمون )K-S(اسميرنوف -لموگروفواستفاده از آزمون ك
و هـر دو گـروه بـه وجـود سـقف      ) <05/0P(رد نـدا وجود  داريامعنتفاوت  اي يشهشديدگاه مردان و زنان در مورد سقف 

 پـذيري  جامعـه همچنين تفاوت بين ديدگاه مـردان و زنـان در مـورد    . دارند در سازمان ورزش شهرداري، اعتقاد اي يشهش
بنـابراين پيشـنهاد   . اعتقاد داشتند) در زنان(ضعف  پذيري جامعهو مردان بيش از زنان به ) >001/0P(ضعف، معنادار بود 

 هـا  نگـرش براي ايجاد تغييرات اصـولي در باورهـا و    هايي مشي خطاقدامات مثبت حمايتي از زنان صورت گيرد و  شود يم
 .ارائه شود

 

  يديكل يهاواژه
  .، شهرداري، كاركناناي شيشهضعف، زنان، سقف  پذيري جامعه

                                                           
و از پيشرفت و باالروي  استكه در عين حال بسيار قوي شود تعريف ميعنوان يك مانع ظريف و نامرئي  اي به سقف شيشه .1

 .كند مراتب مديريتي جلوگيريمي ها از سلسله زنان و اقليت
 09127494533 :تلفن : نويسندة مسئول Email: alahyari_fateme64@yahoo.com                         
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  مقدمه
 منظور به هايي راهجوي و كه همواره در جستده كررا وادار  ها سازمانمحيطي در عصر حاضر  يها چالش

منابع انساني و بالفعل در آوردن اين  ةبالقو هاي تواناييدر اين ميان استفاده از . حفظ و بقاي خود باشند

پاسخ  منظور بهنيز  ها سازمان. رود ميشمار  بهنيروها و استعدادهاي شگرف، براي هر سازمان مزيتي بزرگ 

گفت كه توانمندسازي  توان ميرو ايناز. به تغييرات محيطي به كاركناني توانمندتر از گذشته نياز دارند

تطابق با تغييرات خارجي به موضوعي مهم در مديريت و  منظور بهيكي از راهبردهاي مهم  بهكاركنان، 

  .)1(تبديل شده است ها سازمانرهبري 

مهمي است كه بسيار مورد توجه  هاي مقولهمديريت زنان در تمام كشورهاي دنيا از  ةمسئلامروز 

نيز توجهي ويژه به جايگاه زنان در  المللي بيني ها سازمانعلوم مختلف قرار گرفته است و  نظران صاحب

و سطوح  ها يريگ ميتصممشاركت آنها در  خصوص بهمبحث زنان و  دليلاين به. كشورهاي مختلف دارند

ر كه عدم حضور زنان د دهد ميآمار و ارقام نشان . )2(عالي مديريت همواره مورد توجه بوده است

 هاي پستافزايش تعداد زنان در  منظور به. )3(جهاني است اي مديريتي در ورزش پديده هاي پست

ورزشي را موظف  المللي بين هاي فدراسيونملي المپيك و  هاي كميتهالمپيك،  المللي بين ةكميترهبري، 

رهبري را به زنان  هاي موقعيت درصد 20، 2005سپتامبر  32تا  دباييك هدف  عنوان بهكه  دارد مي

  .)4(واگذار كنند

سالمت  هاي نشانهاز  نامبرده هاي عرصهدر حقيقت حضور وسيع زنان و سهيم شدن آنان در 

نيمي از جمعيت بشري محسوب  عنوان بهكراسي و بخش كامل و جدانشدني از حقوق انساني زنان ودم

در بين زنان، الگويي جذاب از ورزش  ةاشاعكشور مسلمان بايد ضمن  عنوان بهكشور ما . )5(شود مي

ورزش زنان مسلمان به دنيا ارائه دهد و اينكه وضعيت ورزش زنان و مشاركت زنان در ورزش 

 اتخاذشده يها استيسبنابراين، . وضعيت سياسي و اجتماعي زنان در كشور است ةكنند منعكس

و  وضعيت سياسيانگر بيدرخصوص ورزش بانوان، براي نظام جمهوري اسالمي انعكاسي جهاني دارد و 

و  باتجربهمديران زن  كارگيري بهبايد دانست پيشرفت ورزش بانوان با . اجتماعي زنان در كشورمان است

  .)6(دلسوز بهتر ميسر خواهد شد

اجتماعي زنان حاصل شده  يها مشاركتتحصيالت و  ةزمينمحسوسي كه در  يها شرفتيپبا وجود 

و اين  )7(مديريتي را به خود اختصاص دهند يها پستاز  يا ستهيشا سهم اند نتوانستهتاكنون زنان ،است

  .)2(دارد اي شيشهامر داللت بر پايداري سقف 
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مديريتي  هاي پستسطح دانش و آگاهي آنها هنوز سهم ايشان در  افزايشتوانمندي زنان و  رغم به

  . )8(كشور بسيار اندك است

 دايپارتقا  امكان گريد زن رانيمد اي ها تياقلاز آن،  پس كه است يا نقطه مفهوم به  اصطالح، نيا

 كار بهزماني  يا شهيشسقف  ةاستعار. )9( گرفت شكل كايآمردر  1970 ةدهاز  اصطالح نيا .كنند ينم

داشته   هانگ عالي سازماني، باز مراتب بهجنسيت خويش، از صعود  سبب  كه زنان صرفاً به رود يم

بسيار  ها سازمانممكن است براي  يا شهيشوجود سقف . زاست نهيهز اي شهيشسقف  .)10(شوند يم

رفع اين مشكل گام  برايو ند كننخطرناك باشد، امروزه چنانچه مديران، اهميت اين مطلب را درك 

سازماني و  يور بهره، كاهش ييجا جابهچون غيبت و  ييزا نهيهزبا مشكالت عديده و  ها سازمان، برندارند

  .)10،11(زن، مواجه خواهند شد بااستعداداز دست دادن نيروهاي 

اصلي توسعه در هر  يها شاخصسازمان ملل يكي از  ةتوسع ةبرنامنظر به اهميت موضوع، از سوي 

و  )2،6(مديريتي آنهاست يها نقشجامعه، ميزان افزايش مشاركت اجتماعي زنان آن جامعه با ايفاي 

و در  )5(رود يمشمار  بهكشورها  يافتگي هتوسع نيازهاي پيشامروز حضور زنان در ابعاد مختلف اجتماع از 

 يها اهرم نيتر حساسبهبود وضعيت زنان، از  كهگذشته، هر عقل سليمي پذيرفته است  ةچند ده

  .)13(است المللي بين ةتوسع

از عوامل مهم  ،كه دارند ييها يستگيشابلكه از لحاظ  ،جدا از بحث جنسيت ها سازمانشاغالن در 

، از مشكالت ها خانمدر مسير رشد و ترقي  يا شهيش، ولي وجود سقف نديآ يمشمار  بهجوامع  ةتوسع

در صورت وجود چنين مسائلي نسبت به  هاست سازمان ةعهدرفتار سازماني است، پس بر  برانگيز بحث

  .)10(و رفع آن اقدام كنند يابي علت

ولي اگر  ،فتزنان بخواهند حقوقشان را بگيرند، هيچ مانعي جلوي آنها را نخواهد گر ةجامعاگر 

 تر متشكلزنان هرچه ةجامعمنتظر باشند كه مديران مرد اين زمينه را فراهم كنند، عملي نخواهد شد و 

با .)13(ظاهر شوند توانند يممديريتي نيز  يها عرصهشود و با آگاهي حقوق خود را طلب كنند، در 

كار و ةعرصنيمي از جمعيت كشور به  راستي به ،سازماندهي و نهادينه كردن فرهنگ مديريت زنان

  .)14(قرار خواهند گرفت برداري بهرهو مورد  شوند مي خدمات اجتماعي كشانده

 هاي پستبررسي علل و موانع عدم حضور زنان در «خود با عنوان  ةنام پاياندر ) 1378(شهيدي 

به مديريت زنان تفاوت به اين نتيجه رسيد كه بين نگرش مردان و زنان نسبت  »مديريتي در شهر تهران

پيشرفت زنان باال  ةانگيزسطح . استمثبت  مذكور ةمسئلو نگرش هر دو گروه به ردندامعناداري وجود 
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در مورد مسائل خانوادگي بر پذيرش  .دادند ينمنشان  دولي تمايلي به مناصب مديريتي از خو ،بود

مديريتي توسط زنان، هم مردان و هم زنان اذعان داشتند كه اين امر سبب عدم پذيرش  هاي پست

بررسي «خود با عنوان  ةنام پاياندر  نيز) 1382(حدادي .دشو يممديريتي از سوي زنان  يها تيمسئول

به بررسي علل و موانع دسترسي  »ي دولتيها سازماننقش جنسيت در احراز پست مديريتي كالن در 

پرداخت و اين نتيجه حاصل شد كه نگرش  يشناخت جامعهمديريتي كالن با نگرش  هاي پستبه  زنان

همچنين قوانين و مقررات در احراز اين پست  .است مؤثرجنسيتي به مديريت در احراز اين پست بسيار 

  .است مؤثر

ف بانوان ضع پذيري جامعهبر  اي شيشهدر پژوهش خود به اين نتيجه رسيد كه سقف ) 1387(فرجي 

 طور به، تنها يا شهيشاز طرفي، سقف . انگاري آنها اثر مثبت و معناداري دارد خودناتوانو همچنين 

بر كاهش توانمندي  تواند يم ضعف پذيري جامعهانگاري و  خودناتوانغيرمستقيم و از طريق متغيرهاي 

اشتغال  تيوضع يپژوه ندهيآ«در تحقيقي با عنوان ) 1388(فرد  پيشگاهيهمچنين . )2(گذاردببانوان اثر 

از  توانند يم رانيازنان به اين نتيجه رسيد كه  »رانيا گاهيجابر  تأكيدبا  انهيخاورم ةزنان در منطق

و با توجه  رنديگپنجم منطقه قرار  ةشوند و در رتب مند بهرهنسبت به منطقه  تري مناسب يشغلامكانات 

قابل  انهيخاورمدوم  اياول  ةبه رتب رانيا دستيابيامكان  يحتاشتغال زنان  ينسببه روند رشد شاخص 

  ).15(انتظار خواهد بود

اشاره كرد كه در ) 2003(و همكاران  1به آلبرت توان ميخارجي مرتبط با موضوع  يها در پژوهش

اينكه همگان سوئد را  با. كشور سوئد پي برد يها سازماندر  اي شيشهآن نويسنده به وجود سقف 

رنج  اي شيشهو براساس تحقيقات هافستد زنان سوئدي از سقف  كنند يمقي نيسم تليكشوري فم

در تحقيق  كننده شركتزنان درصد 95، مشخص شد كه )2005(2كانگ و رولي ةمطالعدر . برند يم

 3اسشرويجر ةمطالعدر.بيشتري براي يافتن كار برخوردارند از مشكالتنسبت به مردان  معتقدند كه

مثبتي بين هويت مردانه در زنان و موفقيت  ةبر روي مديران كشور هلند، مشخص شد كه رابط) 2006(

سن نيز عامل  اي شيشهسقف  ريتأثدر بررسي . باال وجود دارد يها پستدستمزد و  ةدر حوزشغلي 

  .)16(رود ميشمار بهمهمي 

                                                           
1. Albrecht 
2. Kang & Rowley 
3. Schruijer 
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به اين نتيجه رسيد » يياليابراي زنان استر اي شيشهسقف «با موضوع  يدر پژوهش ،)2011( ١پالس

درصد آنان  63سال آينده دست نخواهند يافت و پنجدرصد زنان به هيچ فرصتي براي ترفيع در  74كه 

و براساس تحقيقات مشترك  )17(كنند ينمتوانمندسازي دريافت  يها آموزش كه اند كردهعنوان 

براي مديران ورزشي زن در  يا شهيش، سقف 2011در سال  ٢محققان دانشگاه دولتي كاروليناي شمالي

  .)18(نرفته است نياز ب كامالًاما  ،استشكاف بر داشتن  در حال ها دانشكده

اداري كشور صورت  يها سازمانمديريت زنان در  ةدرباركه  يا گستردهمطالعات  با وجودبه هر حال 

. رداخته باشدورزشي پ يها سازماندر  يا شهيشپذيرفته، موردي مشاهده نشده كه به بررسي سقف 

همچنين، با توجه به اهميت موضوع، اين تحقيق به بررسي نگرش كاركنان سازمان ورزش شهرداري 

و  يا شهيشضعف در زنان پرداخت تا در شكستن سقف  پذيري جامعهو  يا شهيشسقف  ةدربارتهران 

  .شايسته در مديريت ورزش كمك كند افزايش توانمندي به زنان و دختران
 

  پژوهش يشناس روش
گردآوري اطالعات، از نوع پيمايشي بود كه در  ةپژوهش حاضر، از نظر هدف، كاربردي و از نظر شيو

كاركنان شاغل در سازمان ورزش شهرداري  ةمجموعآماري،  ةجامع.گرفتانجام  1390سال قلمرو زماني 

 2متوسط  طور بهشهرداري تهران  ةگان 22در هر كدام از ادارات تربيت بدني مناطق .تهران بودند

كارشناس مرد، زير نظر يك مدير زن و يك مدير مرد، به فعاليت مشغول بودند كه  2كارشناس زن و 

مدير مرد حضور  20مدير زن و  22ه همرا بهكارشناس مرد  44كارشناس زن و  44كلي  صورت به

نتايج بهتر، نمونه دليل محدود بودن جامعه و براي كسب  به).مدير مرد نداشتند 21و 18مناطق (داشتند 

پرسشنامه در بخش مردان  109پرسشنامه در بخش زنان و 93رابر با جامعه در نظر گرفته شد وب

  . شد آوري جمع

، پس از بررسي حال نيابا  .بود) 1388(براساس پژوهش فرجي استاندارد  يا پرسشنامهابزار پژوهش، 

د شحذف يا اصالح  سؤاالتدر اين زمينه، تعدادي از  نظران صاحبو  تاداناسبا هشت تن از  نظر تبادلو 

پرسشنامة سؤال و  29ضعف، داراي  پذيري جامعهپرسشنامة . نهايي قرار گرفت دييتأو پرسشنامه مورد 

همچنين، . آورده شده است 1آن در جدول  يها مؤلفهسؤال بود كه تركيب  22داراي  يا شهيشسقف 

                                                           
1. Pulse 
2 . North Carolina State University Researcher 
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الزم  يها يهماهنگپس از .دست آمد به 92/0آزمون آلفاي كرونباخ،  با استفاده از پرسشنامهثبات دروني 

در محل اين سازمان بين كارشناسان و مديران، توزيع و  ها پرسشنامهبا سازمان ورزش شهرداري، 

گانه شهرداري  22همچنين، پرسشنامه بين كارشناسان و مديران تربيت بدني مناطق . شد آوري جمع

، )ورزشي مربوطه كه از طرف سازمان ورزش شهرداري برگزار شد، حاضر بودند ةكه در جشنوار(تهران 

، و )K-S(اسميرنوف - لموگروفو، با استفاده از آزمون كها پرسشنامهاطالعات . شد آوري جمعتوزيع و 

 .شد وتحليل تجزيهمستقل،  tآزمون 

  پرسشنامه سؤاالتتركيب . 1جدول 
 مجموعهر متغير يها مؤلفهمتغير

ضعف پذيري جامعه
  )سؤال 8( ضعف زنان نسبت مردان يرشپذ

 )سؤال 3( ضعف زنان در انجام امور محوله يرشپذ
  ) سؤال 5( زنان يارتباطضعف  يرشپذ

  )سؤال 7(پذيري يتمسئولو  گيري يمتصمضعف زنان در  يرشپذ
 )سؤال 6( بودن روز بهو  يتخالق،يسازماندهضعف زنان در  يرشپذ

29 

  اي يشهشسقف 
  )سؤال 12(نسبت به زنان  يقالبو  يمنفنگرش 

 )سؤال 10(ساالري يستهشارفتن نظام  ينباز 
22 

 

  و نتايج پژوهش ها افتهي
آماري از نظر متغيرهايي چون جنسيت، ميزان ةنمونتوزيع به پژوهش،  يها افتهيدر اين بخش از 

پژوهش نشان  يها افتهي. شود يمتهران، پرداخته  يشهردارتحصيالت، پست سازماني در سازمان ورزش 

 . و ساير افراد، مجرد بودند متأهلدرصد از افراد نمونه  60داد، حدود 
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  و پست سازمانيمدرك تحصيلي توصيف افراد نمونه به تفكيك . 2جدول 
  مجموع  مرد  زن  
  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  

لي
صي

تح
ك 

در
م

  

  3  6  7/3  4  2/2  2  دكتري
  19  38  2/20  22  2/17  16  كارشناسي ارشد

  58  118  1/54  59  2/63  59  كارشناسي
  14  28  6/15  17  8/11  11  كارداني

  3  6  8/2  3  2/3  3  تر يينپاديپلم و 
  3  6  7/3  4  2/2  2  پاسخ يب

ني
زما

سا
ت 

پس
 

  24  183/19306/27 48مدير
  2  22/228/1 4رئيس واحد

  8  54/5111/10 16كارشناس ارشد
  50  497/52536/48 102كارشناس

  16  194/20139/11 32پاسخ يب
  100  202  100  109  100  93  جمع كل

 
را در افراد نمونه، به تفكيك  يا شهيشضعف و سقف  پذيري جامعه، ميانگين امتيازات 3جدول 

  . دهد يمجنسيت نشان 

  
  در خصوص متغيرهاي تحقيقتوصيفي ةآمار. 3جدول 

 انحراف معيار  ميانگينتعداد  جنسيتمتغير

 ضعف پذيري جامعه
 93208/2 750/0  زن
 109256/3 771/0  مرد

 9317/3 591/0  زن  اي شيشهسقف 
  530/0  12/3  109  مرد

 
لموگروف ـ واز آزمون ك موردنظردر متغيرهاي  ها دادهبراي بررسي وضعيت طبيعي بودن توزيع 

است، هر دو  05/0آمده كه بيشتر از  دست هب داري امعنبا توجه به سطوح . استفاده شد) K-S(اسميرنوف 

ضعف و سقف  يريپذ جامعهديدگاه زنان و مردان در مورد ةمقايسبنابراين، براي  .نددارمتغير توزيع نرمال 

  .مستقل استفاده شد tاز آزمون پارامتريك  يا شهيش
  

  تحقيقمتغيرهاي  ةدربار K-Sنتايج آزمون . 4جدول 
  )P(ميزان  K-Sضريب   تعداد  متغير

  063/0  315/1  202  اي يشهشسقف 
  956/0  512/0  202  ضعف پذيري جامعه
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مستقل به بررسي تفاوت بين ديدگاه مردان و زنان در مورد متغير  tدر ادامه با استفاده از آزمون 

  .ضعف پرداخته شد پذيري جامعهو  اي شيشهسقف 

  
  مستقل از هم ةدو جامع هاي يانگينمةمقايسآزمون  ياستنباطةآمار. 5جدول 

 متغير
  ةدرج

 آزادي

 ميانگين
 Pميزان   Tميزان

 مرد زن

 506/0  66/0 12/3 ±53/0 17/3 ±59/0 200 اي يشهشسقف 

 پذيري جامعه

 ضعف
200 75/0± 20/2 77/0± 25/3 74/9 - 001/0 

  

تفاوت  اي شيشهگفت كه بين ديدگاه مردان و زنان در مورد سقف  توان يم ،5با توجه به جدول

در سازمان  يا شهيشبه اين صورت كه هم مردان و هم زنان به وجود سقف  ،نداشتوجود  داري امعن

ضعف تفاوت  پذيري جامعههمچنين، بين ديدگاه مردان و زنان در مورد . ورزش شهرداري، اعتقاد دارند

  .اعتقاد دارند) زنان(ضعف  پذيري جامعهاين صورت كه مردان بيش از زنان به  به ،معناداري وجود داشت

  
  يريگ جهينتبحث و 

و  رود ميسطح پست سازماني باالتر  چهكه هر ميرس يمدر تحليل آمارتوصيفي اين تحقيق به اين نتيجه 

 يها پستكه بيشتر  طوري  ، بهرديگ يم، بيشتر در اختيار مردان قرار شود يمتر كينزدبه سطح مديريت 

 هاي پستمديريتي سازمان ورزش شهرداري در اختيار مردان قرار دارد تا زنان و اين امر در مورد 

كارشناسي سازمان در اختيار زنان  يها پستر بيشتمثال  طور بهبرعكس است،  كامالًتر نييپاسازماني 

اين است كه علت باال بودن تعداد زنان در پست مديريت نسبت به  تأملبسيار قابل  ةنكت. قرار دارد

ديگر اجبار در داشتن مدير زن در كنار مدير مرد در جهت رسيدگي به امور ورزش بانوان در  يها سازمان

 صورت بهشانس مديريت بر زنان ديگر را  زنان به اين علت. تهران است ةگان22تربيت بدني مناطق 

ن، خواهند داشت كه اين شانس در مورد مديريت زنان بر مردان، بسيار كمرنگ و از مردا تر يفاتيتشر

به بررسي بيشتر و انجام تحقيقات مربوطه  تر يقطع يريگ جهينت برايالبته .كند يمجلوه  يافتنين دست

  .استنياز 
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باالي مديريتي در  يها پستدرصد از  3فقط  دارد يمكه اظهار ) 2001( 1تحقيق رايث ةنتيج

كه سازمان  آنجااز  .ستجهاني در اختيار زنان است، با نتايج تحقيق همسو يها سازمان نيتر بزرگ

با اين حال، شانس حضور زنان در  ،شود ينم يبند طبقهبزرگ جهاني  يها سازمان وورزش شهرداري جز

نتايج تحقيقات كه نشان دادند هرچه  براساسباالي مديريتي بسيار كمتر از مردان است كه  يها پست

باالي مديريتي نمايان خواهد بود، شانس  يها ردهبيشتري در  يا شهيشسقف  ،شوند تر زرگب ها سازمان

  .كمتر خواهد بود مراتب بهبزرگ  يها سازمانزنان در 

مديريتي اجرايي  يها پستكه اظهار داشت عدم حضور زنان در ) 1379(تحقيق اسفيداني  ةنتيج

كه ناشي از عوامل محيطي و شرايط فرهنگي حاكم بر سازمان دليل نداشتن مهارت مديريتي نيست بل به

علت   به ها خانمكه به  استعوامل محيطي  يها مؤلفهاز  يا شهيشچون سقف  ،است، همسوست

  .دهد ينمرشد و ترقي و كسب سكوهاي مديريتي باال را  ةاجاز تشانيجنس

نسبت به عوامل فردي در كه بر نقش عوامل محيطي ) 1380(پژوهش فاطمي صدر  زمينهدر همين 

داشته است و همچنين نتايج پژوهش بوشهري  ديتأكسازمان،  مراتب سلسلهبازدارندگي پيشرفت زنان در 

عوامل فردي نقش  يها مؤلفهعوامل محيطي نسبت به  يها مؤلفه دارد يمكه عنوان ) 1387(

، بر نتايج تحقيقات قبلي صحه را از ديدگاه مديران زن و مرد در ارتقا زنان داشته است يتر بازدارنده

  .گذارند يم

در سازمان ورزش شهرداري تهران با ديگر نتايج  يا شهيشوجود سقف  ةنتيج ةمقايسدر ادامه 

، آلبرت و )2001(و همكاران  2مربوطه با نتايج تحقيقات كارتر ةنتيج شود يمتحقيقات مشخص 

كه همگي به وجود سقف ) 2010( 3ايدياو پاي و ) 2007(، بنياد ورزش زنانانگليس )2003(همكاران 

و به اين نتيجه رسيدند كه در سازمان و اماكن مورد بررسي موانعي وجود دارد كه  بردندپي  يا شهيش

، )1382(، حدادي )1380(نتايج تحقيقات زاهدي .آنها به مقام باال برسند، همخواني دارد دهد اجازه نمي

و برتون و ) 2007(و همكاران  6، ليوانوس)2005( 5، كي)2005( 4، كانگ و رولي)1383(روشن 

                                                           
1.Wirth 
2.Cotter  
3.Pia & Vaidya  
4 .Kang & Rowley 
5 .Ky 
6 . Livanos 
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 تر فيضعمشابه يا حتي در وضعيت  يها يژگيوحاكي از آن است كه مديران مرد با ) 2011( 1هندرسون

زن بودنشان، نگاه خاص نشده بود  ليلدولي به زنان به  ،به سطوح مديريتي ارتقا يابند اند توانستهاز زنان 

مديريتي پذيرفته شوند، زياد بوده است و نگرش  يها پستدان براي تصدي و همچنين احتمال اينكه مر

جنسيتي به مديريت در احراز اين پست وجود داشته و تبعيض جنسيتي در استخدام بازار كار موج 

تحصيلي و آموزشي برابر با مردان چندان در بهبود وضعيت  يها يستگيشاكه تالش براي كسب  زند يم

در سطوح  ژهيو بهمديريتي  يها تيموقعتوانايي هنوز در با وجودزنان  همچنين. رسد ينمنظر  بهمؤثرآنان 

جهند، كه با نتايج پژوهش احضور ندارند و با مشكالت بيشتري براي يافتن كار مو يريگ ميتصم

  .ستهمسو

در سازمان برق ايران، وضعيت سقف  يا شهيشدر بررسي وضعيت سقف ) 1387(فرجي  كه يدرصورت

را در حد متعارف بيان كرده و به اين نتيجه رسيده است كه مردان كمتر از زنان به سقف  يا شهيش

شايد علت تفاوت در اين زمينه تفاوت در . استمغايراعتقاد دارند كه با نتايج اين پژوهش،  يا شهيش

ماري آ ةآماري و تفاوت دو پژوهش در نسبت تعداد زنان به مردان حاضر در نمونةجامعحجم نمونه و 

  .باشد

كه از ديدگاه كارشناسان و مديران سازمان ورزش شهرداري،  دهد يمپژوهش نشان  يها افتهينتايج 

، ضعف در يريپذ تيمسئولو  يريگ ميتصمو زنان، ضعف در  استضعف مناسب يريپذ جامعه تيوضع

ضعف ارتباطي، ضعف در انجام امور محوله و ضعف زنان نسبت به  ،بودن روز بهسازماندهي، خالقيت و 

ضعف  پذيري جامعهكه به اين نتيجه رسيد كه ) 1387(پژوهش فرجي  ةنتيجكه با  رنديپذ ينممردان را 

   .ستيرد، همسو ندر سازمان برق ايران وجود دا

ضعف اين نتيجه حاصل  پذيري جامعهديدگاه زنان و مردان در مورد  ةمقايسپژوهش و با  ةادامدر 

كه ديدگاه متفاوتي در مورد اين متغير در بين زنان و مردان وجود دارد و مردان بيش از زنان به  شود يم

 .ستهمراستا، همسو و )1387(پژوهش فرجي  ةنتيجبا  قاًيدقاعتقاد دارند كه ) زنان(ضعف  پذيري جامعه

 هاي تواناييبت كردند مديران مرد نسبت به كه ثا) 1387(و زهرئي ) 1379(نتايج تحقيقات اسفيداني 

در كاهش فرصت  مؤثراز عوامل  ها خانماسناد ضعف به  يها هيفرضمديريتي زنان، نگرش مثبتي ندارند و 

و ) 1381(ياضي  قره، )1387(عبداللهي  ،همچنين.پژوهش همخواني داردةنتيجشغلي بانوان است، با 

                                                           
1 . Burton & Henderson 
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و تعصبات منفي  ها شهيكلارتقاي شغلي زنان به سطوح مديريت يافتند يكي از موانع در) 1994( 1دينگرآ

عليه زنان است و باور نادرستي كه زنان در امر مديريت نظارت يا  ها يداور شيپو باورهاي غلط و 

از داليل عدم موفقيت زنان براي حضور در مشاغل و مديريت  ،كنند يمرا اعمال  يتر فيضعسرپرستي 

اين  .ستاست، كه با نتايج پژوهش همسو ياستگذاريسو  يقانونگذار، يريگ ميتصمسطح باال و مراجع 

كه به اين نتيجه رسيد كه بين نگرش مردان و زنان نسبت به ) 1387(پژوهش شهيدي  ةنتيجبا  نتيجه

مثبت بود، همسو  مذكور ةمسئلو نگرش هر دو گروه نسبت به ردندامديريت زنان تفاوت معناداري وجود 

  .يستن

را  ريتأثمالحظه شد كه عامل فرهنگ، بيشترين  هگرفت انجامدر اين پژوهش نيز مانند ساير تحقيقات 

كه از ديدگاه  دهد يمپژوهش نشان  يها افتهي.مديريتي دارد يها پستبر عدم دستيابي زنان به 

و  استانگاري مناسب  خودناتوانكارشناسان و مديران زن سازمان ورزش شهرداري وضعيت متغير 

  .كارشناسان و مديران زن سازمان مربوط داراي حس خودباوري قابل قبولي هستند

، سرتور و )1387(، فرجي )1384(، پهلوان )1381(ياضي  قره، )1381(نتايج تحقيقات عبداللهي 

و  رنديگ يمخود را ناديده  يها يستگيشاو  ها ييتواناكه به اين نتيجه رسيدند زنان ) 2007( ٢كانينگهم

مديريتي، باور نداشته و  يها پستخود براي احراز  يها ييتوانا، به يستندنخود واقف  يها يتوانمندبه 

مديريتي توسط زنان نگرش زنان  يها پستحس خودباوري ندارند كه يكي از موانع موجود براي احراز 

، ننديب يهانم سازمانخود بوده است كه خودشان را شايسته و مناسب رهبري در  يها ييتوانانسبت به 

  .يستكه با نتايج پژوهش، همسو ن

 هاي باضعف زنان بايد نقش فعال از زنان در تصاوير و متون كت پذيري جامعهدر راستاي مبارزه با 

زندگي  ةدربارتصاوير و متوني  ةارائ هزمينها، ارائه شود كه در اين الگوگيري كودكان از آن منظور بهدرسي

و الگوهاي اسالمي و زنان دانشمند جهت  ها اسوهو ديگر ) س(بانوي بزرگ اسالم حضرت فاطمه 

موردي زنان مدير برجسته شده و به اطالع  يها تيموفق. آموزان دختر و پسر مفيد خواهد بود دانش

جمهوري اسالمي ايران، اجراي  يمايس و صدا خصوص بهعمومي  يها رسانهسايرين رسانده شود و در 

در فضاسازي و ترميم فرهنگي ايفا  يمؤثربراي معرفي زنان متخصص و دانشمند، نقش بسيار  ييها برنامه

  .كند يم

                                                           
1.K.adinger 
2 .Sertor&Kaninghem 
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  ن سازمان ورزش شهرداري تهرانبراي مسئوال راهبردي هايپيشنهاد

بنابراين، . در سازمان ورزش شهرداري مناسب نيست اي شيشهنتايج پژوهش، وضعيت سقف  براساس

از افراد مجرب  يا تهيكمو  نندكديتأك يساالر ستهيشانظام  رب شود ميد به مسئوالن اين سازمان پيشنها

 .گزيني تشكيل شود شايستهمشورتي ةكميتتحت عنوان  يساالر ستهيشاو پايبند به نظام 

در سازمان ورزش شهرداري، به اثبات رسيده است، به رئيس  اي شيشهكه وجود سقف  آنجااز 

، اند دادهمديريتي از خود نشان  هاي پستالزم را در  يها تيقابلاز زناني كه  شود ميسازمان پيشنهاد 

 .كليدي منصوب كند هاي پستو آنها را مانند مردان به  آورد عمل بهحمايت جدي 

در گزينش افراد  شود مينيز افزايش يافته است، توصيه  اي شيشهبا افزايش سطح تحصيالت، تصور سقف 

ه زنان با تحصيالت باال توجه شده و مطابق با سطح تحصيالت از جهت ارتقا به سطوح باالي مديريتي، ب

  .تجاربشان در سطوح باالي مديريتي سازمان مذكور بهره گرفته شود

جهت بررسي نقش سقف  هگرفت انجامعلت اينكه اين پژوهش نخستين پژوهش  بهشايان ذكر است 

مستلزم  ،تر قيدققضاوت بهتر و  رسد يمنظر  به، بوددر يك سازمان ورزشي در ايران  يا شهيش

اميد است . استوناگون گ ةاندازبا ساختار، فرهنگ و  يها سازمانبيشتر در سطوح مختلف و  يها پژوهش

  .در اين زمينه بوده باشد مؤثراين پژوهش شروعي 
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