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  حليل اثر سقف شيشه اي بر ارتقاي جايگاه مديريتي بانوان ت
 هاي ورزشي استان اصفهاندر سازمان 

 
  2 اعظم لطيفي  - 1 رسول نظري

مديريت ورزشي، دانشكدة تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد اصفهان دانشيار  .1
) خوراسگان(كارشناس ارشد مديريت ورزشي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد اصفهان . 2، اصفهان، ايران )خوراسگان(

  اصفهان، ايران 
 
 

  چكيده
ي هـا  سـازمان مـدير عـالي در    عنـوان  بـه ي بر ارتقاي جايگاه مديريت بـانوان  ا شهيشهدف از اين پژوهش تحليل اثر سقف 

جامعة آماري اين تحقيـق را كليـة   . تحقيق از نوع توصيفي، همبستگي بود كه به روش پيمايشي انجام گرفت. ورزشي بود
از سـوي مراكـز    شده ارائهي ورزشي استان اصفهان تشكيل دادند كه براساس آمار ها سازمانمديران و كارشناسان ورزشي 

ي از بين ا طبقهتصادفي  صورت به) 2000(نمونه براساس فرمول كوهن عنوان بهنفر  207تعداد . نفر بود450معتبر برابر با 
بـا  ) 2004(به جايگاه مديريت گازمن ي تحقيق پرسشنامة موانع پيشرفت زنان ريگ اندازهابزار . جامعةآماري انتخاب شدند

در دو سـطح  19ي آمـاري علـوم اجتمـاعي، نسـخة     افزار نرمبستةافزار نرمي آماري با استفاده از ها ليتحل. بود 87/0پايايي 
ي تحقيق نشان داد موانع جنسـيت،موانع حمايـت خـانواده، موانـع     ها افتهي). P≥05/0(توصيفي و استنباطي انجام گرفت 

كلي بايـد توجـه داشـت     طور به. استمؤثرو خانواده و موانع حمايت رهبر در ارتقاي جايگاه مديريتي بانوان  تضاد بين كار
 .شرطي كه موانع سد راه آنان تعديل شود هستند،به ها سازماني از امكانات رشد و تعالي در مند بهرهزنان سزاوار 

 
  يديكل يهاواژه

  .عالي، موانع مديريتي مديريت ي،ا شهيشي ورزشي، سقف ها سازمانبانوان، 

                                                           
 09133680240 :تلفن : نويسندة مسئول Email: nazarirasool@yahoo.com, r.nazari@khuisf.ac.ir   
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  مقدمه
 توسعة علمي، در مهمي بالقوه انساني و منبع دهند يم تشكيل را جامعه هر افراد از نيمي تقريباً زنان

 در جامعة ).1(دارد ضرورت آنها شغلي پيشرفت مسير به ويژه توجه رو ينازاكشورند،  فرهنگي اجتماعي و

 نحو فراگيري در حال پذيرش ادعاي برابري دو جنس در حقوق اجتماعي و انساني به هرچندكنوني 

 يها ارزشو  ها نگرشهنوز . اما بين پذيرش عقالني و اجراي آن در عمل فاصلة بسياري وجود دارد است،

 ي حيات اجتماعي و فرديها حوزهتقريباً تمامي  ها ارزشاين  متأسفانهاست و  پدرساالرانهما  جامعة

 دهد كه نقش زنان در يمها نشان  يتواقعامروزه ).2(ير خود قرار داده استتأثاعضاي جامعه را تحت 

 ها موجبات ارزيابي نازل داوري يشپتوسعةجوامع ناديده گرفته شده است، چراكه تبعيض، عقايد قالبي و 

 ر بانوان به ادامةتحصيل ودر ايران با توجه به تمايل بيشت). 3(هاي زنان را فراهم كرده است ييتوانااز 

 ي نيمي از نيروهاي كارور بهرهعدالتي عليه آنان ممكن است بر  يبي دولتي، ها سازماناشتغال در 

  ).4(اثر منفي داشته باشد ها سازمان

 تر نسبت به آقايان يينپاي سطح ها شغلبه  ها خانمكنند كه  اشاره مي) 2012(و همكاران 1ربرتو

 تحصيالت، كار و تجربه شده  مشاهده اين اختالفات با عوامل اصلي انساني تمايل دارند و بخشي از

 اشتغال زنان معطوف به مشاغل با پايگاه اجتماعي ضمن اينكه عمدة). 5( شود يممرتبط  مديريتي

 تفكر غالب در جامعه اين است كه برخي مشاغل هرچند). 6(و درآمد ناچيز است مطلوب چندان نه

 گرا در مورد مشاغل وجود از مشاغل مخصوص مردان است و ديدگاه جنس مخصوص زنان و برخي

 تأثيراتمثبت آن افزايش. منفي است مثبت و هم يك تجربة اي هم تجربه اشتغال زنان رو ،ازاين)7(دارد

 نفس، ادراك كارامدي، احساس شأن و جايگاه و رضايت از زندگي و آثارمنفي آن فشار رواني، عزت

 بايد توجه داشت اگر در اين زمينه). 8(، تنش و ناسازگاري سازماني و خانوادگي استنارضايتي از زندگي

 تواند افزايش يميري نيروي كار زنان كارگ بهموانع موجود در دستيابي زنان به مشاغل باال از بين برود، با 

  ).4(همراه داشته باشد يي سازمان را بهكاراكار جامعه و رشد اقتصادي و 

 ي مهم مديريت با عنوان سقفها سمتوزةمديريت موانع بازدارندة زنان از احراز انديشمندان ح

 ي منفي، موانع پنهان ناشي ازها تعصبو  ها نگرشي از ا مجموعهاي يشهشسقف . اند كردهاي توصيف  يشهش

 ي اقليت از سطحيها گروهشود تا زنان و ساير  يمست كه مانع از آن ها سازماني مسئوالن و ها تعصب

                                                           
1. Roberto  
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 رود كه زنان يمكار  اي زماني به يشهشسقف  رو استعارة ،ازاين)7(سازماني باال روند مراتب  سلسلهمعين در 

 ةمثاب بهدر اين رويكرد زنان ). 5(شوند يم داشته  هاباز نگعالي سازمان  مراتب بهجنسيت از صعود سبب  به

 ها سازمان شوند، گويي در يمموجوداتي تحت سلطةمردان و فاقد هرگونه اراده و اختيار محسوب 

 ي كليديها پست همچنين احراز. بندي شده و يك جنس بايد بپذيرد كه هميشه زيردست است جنسيت

 صفري و در اين زمينه). 9(گيرد يبرمبراي زنان بسيار پيچيده است و متغيرهاي زيادي را در 

 مديريت را محدود كرده استهاي  اي ورود زنان به پست كنند كه سقف شيشه عنوان مي) 1389(فروغي

 زنان از ديدگاه تاريخي همواره درولي ). 10(مندند و خود زنان به نسبت مردان كمتر  به مديريت عالقه

 هايي در سطوح پايين يگاهجااند كه ناگزير بودند كارهاي تكراري انجام دهند و  يي قرار گرفتهها پست

  ).3(ني دخالت و نفوذ چنداني ندارندهاي سازما گيري يمتصمبنابراين در . احراز كنند

 ي مديريتي هنوز غيرمتعادلها پستدهد كه افزايش حضور زنان در  يمنشان  هگرفت انجاممطالعات 

 به اين مسئله اشاره دارند كه با وجود برابري بين زنان و)2004(1همچنين كوزمن و جمز). 11(است

 در مطالعةخود به) 2000(2اكانور). 2(وجود ندارد هاي شغلي، برابري مردان، ولي از نظر اشتغال و فرصت

 تر بوده و بيشتر به فكر منافع سازمان اين نتيجه رسيد مديران خانم نسبت به مديران آقا خيرانديش

 هاي مديريتي بين تأييد كردند كه در مهارت) 1392(در همين خصوصگودرزي و همكاران). 12(هستند

 و نيز) 7(هاي ورزشي وجود ندارد يران زن و مرد تفاوتي در سازمانهاي فني، ادراكي و انساني مد مهارت

 هاي هاي مديريتي مهارت هاي ورزشي در بين مهارت اشاره داشتند كه در سازمان) 2014(نظري و نصري

 در اين زمينه). 13(طور متوسط بهتر است هاي ارتباطي به ارتباطي زنان از مردان در بخش مهارت

 پذيرش خصوص در زنان ارتقاي راه سر بر فردي موانع جمله كند كه از اشاره مي )1389(صفري

 اي شيشه سقف سازماني عوامل و خانه امور ادارة و فرزندان نگهداري مسئوليت مديريتي، هاي مسئوليت

 داشته  نگاه باز سازماني عالي مراتب  به صعود از خويش جنسيت دليل  به صرفاً زنان كه است

گرفته كمبود حضور مديران زن ماهر و  صورت هاي يلتحلاز همين روست كه براساس  .)10(شوند مي

  ).7(شود يماحساس  وضوح  به ها سازمانمتخصص در 

هاي مختلف  رسد با توجه به روند روزافزون تحصيالت زنان و افزايش حضور آنان در عرصه نظر مي به

علل حضور  قرار دارد كه نيازمند انجام كار پژوهشي در زمينة هايي فرا روي آنان جامعه، مسائل و چالش

                                                           
1. Guzman and James 
2.Oconnor 
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پس از انقالب  .تواند حائز اهميت باشد هاي مختلف مي كمتر بانوان در رأس هرم مديريتي در حوزه

اسالمي، ورزش بانوان از آقايان جدا شد واز آن به بعد به  اسالمي ايران با توجه به جايگاه زن در جامعة

ي ها رشتههاي چشمگيري در  يشرفتپي ورزشي جايگاه خود را شناختند و ها عرصهدر  مرور زمان زنان

نظر  به. ي ورزشي استها سازمانورزشي داشتند و اين امر مستلزم مديريت بانوان در سطح عالي در 

گذرد، همچنان ورزش بانوان در زير  يمرسد با توجه به آنچه در حال حاضر در روند ورزش ايران  يم

ورزش به  ي اخير مديران و كارشناسان زن در عرصةها سالبا توجه به اينكه در . ساية مردان قراردارد

ي ورزشي مردان ها سازمان، اما همچنان در مديريت اند نبودهي كمتر از مردان ا حرفهلحاظ آكادميك و 

بسياري از  رأست قانوني و سازماني در برابر حضور زنان در كه ممنوعي يدرصورت .ي دارندتر پررنگنقش 

ي ورزشي نيز ها سازمانها و  يونفدراس هرچند ظاهراً در اساسنامة .ي ورزشي وجود نداردها سازمان

ي ورزشي را ها سازمان ينتر مهمجايگاه نواب رئيسان زن تعيين شده است، ولي درصد بسيار ناچيزي از 

با توجه به اهميت جايگاه بانوان در بخش ورزش و افزايش . كنند يمعالي مديريت مدير  عنوان بهبانوان 

هاي مديريتي و نيز با نظر به اينكه تحقيقات در اين زمينه اندك است،  روزافزون حضور زنان در عرصه

ان ارتقاي جايگاه مديريتي بانو اي بر شيشهسقف و اثر نقش اي به  پژوهشگران بر آن شدند تا در مطالعه

  .هاي ورزشي بپردازند در سطح عالي در سازمان
 

  يشناس روش
 اين آماري جامعة. اين پژوهش از نظر هدف كاربردي و روش آن توصيفي و از نوع همبستگي است

 بر پژوهش اين آماري جامعة حجم .دادند تشكيل اصفهان استان ورزشي يها سازمان مديران را پژوهش

ورزشي از بين مديران ستادي ادارة كل ورزش و  يها سازمان كارگزيني از شده  دريافت اطالعات اساس

هيأت ورزشي،  50، نائب رئيسان و دبيران ساؤرشهرستان،  23ورزش و جوانان  ادارة يرؤساجوانان، 

ي ها باشگاهو نهادهاي دولتي، عمومي و خصوصي شامل سازمان ورزش شهرداري،  ها سازمانمديران 

، مقاومت، ريف و مقاومت، همچنين مديران ورزشي نيروهاي مسلح، كارگري، آهن ذوبسپاهان، 

تصادفي  صورت  به آماري تحقيق نمونة .نفر برآورد شد 450ي و دانشجويي استان اصفهانآموز دانش

اشتباه مجاز ) 2000(و براي حجم نمونه از روش كوهن  شده  انتخابآماري  ي، از بين جامعةا طبقه

درصد حجم  43درصد حجم نمونه و زنان  57مردان حدود . نفر در نظر گرفته شد 207تعداد ) 05/0(

موانع پيشرفت زنان به جايگاه مديريت توسط  ابزار پژوهش حاضر پرسشنامة. دادندنمونه را تشكيل 
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 5تا  1به هر پاسخ در سيستم ليكرت و از . گويه است 48اين پرسشنامه شامل . بود) 2004(1گازمن

شامل كليشه و  مؤلفهمذكور شامل پنج  پرسشنامة. گيرد يمتعلق ) فقم  تا بسيار مخالفمبسيار موا(

ة پرسشنامابتدا . موانع مديريتي است تبعيض جنسيت، كار و خانواده، حمايت رهبر، روابط در كار،

ائه و يزي در ورزش ارر برنامهگرايش مديريت و  درتربيت بدني  نفر از استادان ده، به شدمقدماتي تهيه 

براي تأييد . كنند اظهاردر مورد روايي صوري و محتوايي نظرهاي خويش را  تااز آنها درخواست شد 

 آمده دست بهآلفاي . استفاده شد 3و آزمون آلفاي كرونباخ 2ييبازآزمااز روش طريق  پرسشنامهپايايي 

براي تحليل . وتحليل اطالعات در دو سطح توصيفي و استنباطي انجام گرفت يهتجز. محاسبه شد 87/0

از . درصد استفاده شد 95با سطح اطمينان  19آماري علوم اجتماعي نسخة افزار نرماز بسته   ها داده

 معادالت مدلاز  ينكها ضمنرگرسيون چندگانه و ، tي كولموگروف اسميرنوف، لوين، ها آزمون

 طريق از .يرهاستمتغ بين روابط بارة در هايي يهفرض آزمون براي جامعي آماري كرديروكه  4ساختاري

  .شداستفاده  أييديت يزفاكتور آنال يشده برا  مشاهده متغيرهاي و مكنون متغيرهاي و رويكرد اين
 

  نتايج
درصد حجم 19درصد و افراد مجرد  73حدود  متأهلدر بخش آمار توصيفي بايد اذعان داشت كه افراد 

 10سال با حدود  50درصد بيشترين و افراد باالي 42سال با  40تا  31افراد . نمونه را تشكيل دادند

 شده  مشاهدهدر سطح تحصيالت بيشترين درصد . درصد كمترين حجم نمونه را به خود اختصاص دادند

در  .درصد است1دكتري با كمتر از  شده  مشاهده درصد و كمترين درصد 42مربوط به گروه ليسانس

هاي تحقيق ابتدا براي نرمال بودن نمونه از آزمون  يهفرضقبل از بررسي  بخش آمار استنباطي،

 بهبراساس نتايج  ).P≥05/0( كولموگروف اسميرنوف و براي همگني واريانس از آزمون لوين استفاده شد

نمونة آماري تحقيق از توزيع نرمال تبعيت و متغيرهاي تحقيق از تجانس واريانس برخوردار  آمده  دست 

  . بودند

   

                                                           
1.Guazman 
2.Test-retest 
3.Cronbach Alpha 
4. Structural Equation Modeling 
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  اي يشهشي سقف ها مؤلفهي براي تعيين مقايسةا نمونه آزمون تي تك. 1جدول 
 سطح معناداري  درجةآزادي t آمارة ميانگين مؤلفه

001/0*    
  
  
119 

11/8 - 25/2 موانع جنسيت
086/0  73/1 - 89/2 موانع تبعيض
001/0*  99/2 19/3 تضاد بين كار و خانواده
001/0*  56/4 37/3 موانع حمايت رهبر
001/0*  46/11 73/3 عدم حمايت خانواده 
12/0  54/1 11/3 موانع روابط در كار
69/0  39/0 - 96/2 ي شغليها مهارت
56/0  58/0 - 96/2 موانع مديريتي

  
كمتر است، موانع  05/0از سطح  آمده دست بهدليل اينكه سطح معناداري  به1با توجه به جدول 

جنسيت، موانع تضاد بين كار و خانواده در عدم حضور زنان، عدم حمايت خانواده و موانع حمايت رهبر 

ط در كار، و موانع تبعيض، موانع رواب مؤثري ورزشي ها سازمانمدير در  عنوان بهدر عدم حضور زنان 

  . يستن مؤثرهاي ورزشي  يأتهمدير در  عنوان بهي شغلي و موانع مديريتي در عدم حضور زنان ها مهارت

 اي يشهششناختي بر سقف  كنندگي متغيرهاي جمعيت بيني يشپبررسي نقش  .2جدول 

F T 
bc R2 R  

Sig F Sig T 
24/0 69/4 001/0 99/5 24/2 21/0 45/0 Constant

 سن 21/0 34/0 73/0

 جنسيت 47/0 62/4 24/0

 وضعيت تأهل - 21/0 -68/1 09/0

 سطح تحصيالت 09/0 82/1 07/0

  
با توجه به .اي در نظر گرفته شد يشهشكنندة سقف  يلتعدنقش  عنوان بهشناختي  متغيرهاي جمعيت

متغيرهاي  رو بيشتر است، ازاين 05/0از سطح  F دليل اينكه سطح معناداري آمارة  به 2جدول 

در  ها خانماي بر مديريت عالي  يشهشكنندگي اثرات سقف  بيني يشپشناختي قابليت  جمعيت

   .ي ورزشي را ندارندها سازمان
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  سوبل T برحسبدياگرام روابط . 1شكل 
  

  ورزشي يها سازماندر  اي يشهشسقف  يها مؤلفهنيكويي برازش  يها شاخص.3جدول
(NFI١)  (AGFI٢) (GFI٣) RMSEA٤ P-Value df  دو شاخص كاي 

95/0 98/0 97/0 077/0 013/0 10 5/22 

 

 ميزان بودن پايين .نسبتاً بااليي است مقدار كه است )5/22(دو  خيمقدار  ليزرل خروجي به توجه با

 .تحقيقاست شده  مشاهده يها داده با پژوهش مفهومي مدل ميان تفاوت اندك ةدهند  نشان شاخص اين

 از مدل باشد، هرچه اين شاخص كمتر. دهد يم نشان مدل را براي RMSEA )077/0( خروجي همچنين

 تناسب و برازش از اي يشهشيز تأييدي سقف آنالفاكتور  ديگر عبارت  به .است برخوردار يتر مناسب برازش

 . است برخوردار خوبي

                                                           
1. Goodness of Fit Index(GFI) 
2.Adjusted Goodness of Fit Index (AJFI) 
3. Goodness of Fit Index(GFI) 
4. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 
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  يريگ جهينتبحث و 
هاي  يافته وتحليل يهتجزاز ديدگاه مديران و كارشناسان ورزشي و براساس  آمده دست بهبا توجه به نتايج 

است، مؤثري ورزشي ها سازمانمدير در  عنوان بهگفت كه جنسيت در عدم حضور زنان  توان يم 1جدول 

. ي ورزشي تبعيض جنسيتي در انتخاب مديران عالي آن جاري استها سازمانمعنا كه در برخي از  بدان

رسد در بين برخي از  يمنظر  از آنجا كه تبعيض جنسيتي با روح جوانمردي ورزش در تضاد است،به

 هرچندگيران كالن انتخاب مديران بايد تغيير نگرشي نسبت به مقولة مديريت بانوان ايجاد شود،  تصميم

يي ها مقاومتبه خود گرفته است، در اين زمينه با  مردساالرانهرسد ذات ورزش كه فضاي  يمنظر  به

) 2004(، گازمن )1389(نتايج اين بخش از پژوهش با دستاوردهاي صفري و فروغي . همراه خواهد شد

، )14،10(ي مديريتي داشتندها پستدر  ها خانمكه اشارة مستقيم به تبعيض جنسيتي در ارتقاي جايگاه 

مانع نيست، بلكه  نهات نهبايد توجه داشت زن بودن جهت رسيدن به مشاغل مديريتي . همخوان است

 نفس اعتمادبهچون انتظارات شغلي از زنان كمتر است، پيامدهاي مثبتي را براي زنان دارد و زنان با 

ها موانع  يافته وتحليل يهتجزبراساس  .كنند و بيشتر از مردان گرايش به ابراز وجود دارند يمبيشتري كار 

ي ها سالرسد در  يمنظر  به. مدير ورزشي نقشي ندارد عنوان بهروابط در كار و تبعيض در مديريت بانوان 

اخير محيط حقوقي ورزش شرايط ارتقاي جايگاه مديريتي بانوان را در ورزش فراهم ساخته است كه در 

هاي ورزشي اشاره كرد كه پست نايب  يونفدراس ي قانوني در اساسنامةبندهاتوان به تدوين  يماين ميان 

از آزادي عمل  ها پستدر اين  ها خانم نظر گرفته است، البته اينكه چه تعداددر  ها خانمرئيسي را براي 

ي قانوني تا حدودي توانسته سازوكارهارسد يمنظر  به هر صورت به. برخوردارند، خود چالشي جدي است

شايد به همين دليل باشد كه متغير . ي ورزشي كنترل كندها سازماني را در بسياري از مردساالررويكرد 

نبوده  اثرگذار اي يشهشدر سقف  مؤثريك عامل  عنوان بهعيض از منظر حقوق و مزايا براساس يافته تب

ي ارتقا ها فرصتكه معتقد است اگر شرايط و )2012(هاي ربرتو  هاي اين پژوهش با يافته يافته. است

ن است، ضمن ي مديريتي را دارند، همخواها پست، آنان امكان دستيابي به )5(براي زنان فراهم شود

ي ارتقا، ها فرصتي ورزشي تفاوتي ميان مديران زن و مرد به جهت حقوق و پاداش، ها سازماناينكه در 

در  اثرگذارعاملي پنهان و  عنوان بهكه اشاره شد، قوانين بازدارنده طور همان. آموزش و مهارت وجود ندارد

ي قانوني اجازة تبعيض مزايا و ها شنامهبخها و  نامه يينآ كه چرااين بخش نبايد ناديده گرفته شود، 

ي اخير از ها سالخصوص در  ي ضابطه در اختصاص منابع و مزاياي سازماني را بهجا بهحكمراني رابطه 

  . گير سلب كرده است ساز و تصميم يمتصمبسياري از مديران 
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اي بر ارتقاي جايگاه مديريتي  يشهشدر سقف  اثرگذار ةمؤلف عنوان  به رسد يمنظر  مانع ديگري كه به

ضمن اينكه تضاد بين كار و خانواده در عدم حضور زنان . باشد، موانع حمايت خانواده است مؤثربانوان 

ير كار و خانواده در مديريت تأث هاي  پژوهش در زمينة يافته. است مؤثري مديريتي عالي ها پستدر 

 انجامتمام تحقيقات . همخوان است) 1387(، شهيدي)1388(هاي طالقاني و همكاران  بانوان با يافته

تضاد بين كار و خانواده مطرح  عنوان بهموانع خانوادگي و فردي را كه در اين پژوهش  كنون تا هگرفت 

زاهدي  هرچند). 1،15( دانند يمي مديريتي ها پستزنان در  ين عامل جهت ارتقايتر بزرگشده است، 

ولي ). 16(يري در حضور زنان در عرصةمديريت را نداردتأثموانع فردي  به اين نتيجه رسيد كه) 1382(

اشتغال و  يرخود را درگ بسياري از زنان با توجه به نقش مادري و همسري كه در خانواده دارند،كمتر

شوند، چون با توجه به نقش آنان در خانواده و با توجه  يم يريتيمد يها پست يرايزنان شاغل، پذ يحت

ممكن است با احساس خستگي و نگراني و اضطراب  ها پستو  ها نقش گونه ينا) 2005(رتزبه نظر كو

توان استنباط كرد كه تضاد بين  يمپس ). 11(گذارد يمير منفي تأثهمراه شود و بر سالمت رواني زنان 

و  ها سنتبايد توجه داشت آداب، . ير مثبت بر عدم ارتقاي جايگاه مديريتي بانوان داردتأثكار و خانواده 

نظر  به كه چراشود، يممحسوب  اثرگذارباورهاي فرهنگي اجتماعي جامعةايراني در اين متغير  عاملي 

عي هاي بانوان در تعامالت فردي، خانوادگي و اجتما يتاولو عنوان بهرسد نقش مادري يا همسري  يم

  .استاثرگذار

از ديدگاه مديران و كارشناسان ورزشي موانع حمايت رهبر در  آمده دست بهبا توجه به دستاوردهاي 

پژوهش با نتايج  هاي يافته. است مؤثري ورزشي ها سازمانرتبه در  يعالمدير  عنوان بهعدم حضور زنان 

يكردهاي رهبري و مديريتي و همخوان بود، آنها اشاره كردند كه رو) 1389(تحقيق صفري و فروغي

مديراني  عنوان به ها خانمشود كه رهبران را در حمايت از  يمترس از شكست عوامل مهمي محسوب 

اشاره كردمديران زن نسبت به مديران كه ) 2001(ولي با دستاورد اكانو ). 10(كند يممقتدر دچار ترديد 

طوركه اشاره شد،  همان. ،ناهمسوست)12(تندتر بوده و بيشتر به فكر منافع سازمان هس مردخيرانديش

). 11(يابد عنوان كرددرجايي كه مردان بيشتر تسلط دارند، فعاليت رهبري زنان كاهش مي)2005(كورتز

يردستان و حمايت زپذيرش  علت عدم ي است كه بها گونه بهكه شرايط سازماني  گفت توان يم رو ينازا

كنند و در سازمان از رهبران مرد نسبت به  يمانزوا و تنهايي  احساسزنان بيش از مردان  باالدستان

بر  ناخواه خواهي در حوزة ورزش مردساالررسد تفكر  يمنظر  البته به. دهند يمآقايان بيشتر تمايل نشان 

گرايي و ماكياولي در  نتيجه است، البته شايد بخشي از اين رويكرد به روحيةمؤثرنگرش رهبران و مديران 
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هاي بيشتري به نام آنها ثبت شود،حال اين پيروزي با  يروزيپند مند عالقهرهبران  چراكهگردد،ورزش بر

رو كمتر به سمت  ينازا. رسد براي آنان اهميت ندارد يمنظر  به آيد، دست به اي يلهوسچه ابزار و 

مردان تمايل ي توزيع متوازن قدرت در بين زنان و افزار نرم هاي يرساختزپذيري و فراهم ساختن  يسكر

  .دارند

ي ها سازمانمدير عالي در  عنوان بهي شغلي در عدم حضور زنان ها مهارت 1نتايج جدول  براساس

 دليل  به زنان كرد اشاره كه) 2012( ربرتو يها با پژوهش يفعل تحقيقات نتيجة. يستن مؤثرورزشي 

 ،)5(دارند مردان نسبت به تري پايين سطح مشاغل براي كننده درخواست شغلي پايين هاي مهارت

 مديريتي هاي پست در زنان حضور عدم) 1381( حشمتي و زاده حسن دستاوردهاي با ولي ناهمسوست،

 صحنه از را آنها شده كوشش كه است اين دليل به بلكه ،)3(نيست شغلي هاي مهارت در ناتواني علت به

ي ها مهارتي باال فراتر از ها تخصصرسد عدم دسترسي زنان به  يم نظر به. برانند، همسوست بيرون

ي شغلي خود ميزان اعتماد در سازمان را نسبت به ها مهارتزنان با باال بردن  كه چرا ست،ها خانمشغلي 

. ي موجود استها تخصصامروزه پيشرفت جامعه در گرو استفاده از . همكاران مرد خود باال خواهند برد

هاي الزم و تسهيل شرايط ورود براي  يزير برنامهبير علمي و رسد راهبرد اتخاذ تدا يمنظر  روبه ينازا

  .نيمي از جمعيت در نظر گرفته شود عنوان بهحضور و بقاي زنان در جامعه 

مدير  عنوان بهاي در عدم حضور زنان  يشهشي مهم سقف ها مؤلفهيكي از  عنوان بهموانع مديريتي 

 ي صفري و فروغيها پژوهشاين تحقيق با نتايج نتيجة. يستمؤثرني ورزشي ها سازمانرتبه در   يعال

مديريتي، را  هاي مسئوليت پذيرش خصوص در زنان ارتقاي راه سر بر فردي موانع جمله كه از )1389(

 ولي با دستاوردهاي گودرزي و همكاران. ، ناهمسوست)14(دانست هاي مديريتي مي سطح مهارت

هاي  انساني براساس جنسيت در بين مديران سازمان هاي فني، ادراكي و كه تفاوتي بين مهارت )1392(

هاي ارتباطي زنان را باالتر از مردان  كه مهارت) 2014(و نتايج نظري و نصري) 6(ورزشي قائل نبودند

ي ها مهارتكردن  روز به گفت زنان فرصت كافي براي توان يم رو ينازا. ، همسوست)13( توصيف كردند

هاي  يگاهجاارتباطي آنان در حدي است كه بتوانند  يها مهارتطح مديريتي مانند مردان دارند و س

  . ي ورزشي به خود اختصاص دهندها سازمانمديريتي عالي را در 

در ارتقاي  اثرگذارعاملي  عنوان به اي يشهشي سقف ها مؤلفه بندي يتاولو آمده دست بهبراساس نتايج 

ترتيب شامل عدم حمايت خانواده، موانع حمايت رهبر،  ي ورزشي بهها سازمانجايگاه مديريت بانوان در 

ي شغلي و مديريتي، موانع تبعيض و در ها مهارتتضاد بين كار و خانواده، موانع روابط در كار، موانع 
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موانع جنسيت،  يرمتغمتغير مورد بررسي تنها چهار  هشتاز بين  هرچند.نهايت مانع جنسيت است

ير متغمستقيم و چهار  طور به موانع تضاد بين كار و خانواده و موانع حمايت رهبر موانع حمايت خانواده،

يرمستقيم بر عدم ارتقاي غ طور بهي شغلي، موانع مديريتي و موانع تبعيض ها مهارتروابط در كار، 

  .ي ورزشي نقش داشتندها سازماندر  جايگاه مديريتي بانوان

 ي ورزشيها سازماني بر ارتقاي جايگاه مديريتي بانوان در ا شهيشسقف  مؤثرعوامل . 2شكل 

  

 ست و زنها سازمانگفت كه مانع جنسيت سبب عدم ارتقاي زنان در  توان يمكلي  طور به رو ينازا

 اند و در شرايط استرس يعاطفشود نگرش منفي ايجاد شود، اينكه زنان  يم بودن عاملي است كه سبب

 اين نوع نگرش نسبت به زنان بر عملكرد آنان در سازمان. يستندنبه مديريت توانند كار كنند و قادر  ينم

  .گذارد يمتضاد بين كار و خانواده يكي ديگر از اين موانع بود كه بر روي مديريت بانوان اثر . گذارد يماثر 

 رغم يعلچون زنان . كنند يمكار ندارند و كار خود را ترك  معموالً زنان پس از ازدواج تمايل به ادامة

 آنچه مشخص است تضاد. كنند يمي به نام همسر و مادر را نيز ايفا تر مهمخود در سازمان نقش  وظيفة

 ي مديريتيها عرصهيني در آفر نقشبين كار و خانواده الجرم عدم حمايت خانواده را از بانوان براي 

 يها عرصهي حقيقي و حقوقي بانوان در ها نقش رسد تفكيك يمنظر  به رو همراه خواهد داشت، ازاين به

  .منجر شود يورزش يها بانوان در عرصه يشاز پ يشب ينيآفر در نقش گشايي راه عنوان بتواند به مديريتي
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ي ورزشي نسبت به جايگاه مديريتي بانوان ها سازمانشايان ذكر است نوع نگرش رهبران و مديران 

نظر  ازي ورزشي است، البته ها سازمانرتبه در  يعالن به مديران عدم ارتقاي بانوا نيز از داليل عمدة

نياز  يچندبعد هاي يلتحلي ورزشي به ها عرصهي در مردساالرة حاكميت روح واسط  به يشناخت جامعه

ي بسيار مهم ها نقشبخشي به مديران در مورد كاركردها و  آگاهي رسد يمنظر  خواهد داشت، منتها به

  .تواند اين مانع را تلطيف كند يمي مديريتي تا حدودي ها عرصهبانوان در 

ها و  يستگيشاي است از وجود اين موانع بدون در نظر گرفتن ا استعاره اي يشهشاز آنجا كه سقف 

در بسياري از . هاي مديريتي يگاهجاجهت كسب  آنان يارتقاهاي زنان، سدي شده است در برابر  ييتوانا

عه باور بر اين است كه نقش اصلي به سرماية انساني در كنار ساير منابع و كشورها با توجه به روند توس

ي مند بهرهبخش مهمي از جمعيت هر كشور سزاوار  عنوان بهدر اين ميان زنان . مادي داده شود سرماية

ي مهمي را ها نقش ها سازمانمديران سطوح مختلف  عنوان بهتوانند يماز امكانات رشد و تعالي هستند و 

ي ورزشي بايد ها سازمانريزان در  برنامه گفت توان يم در نهايت. توجه جدي باشند ا كنند و شايستةايف

هاي انساني شناخت داشته  يهسرمابر ارتقاي  اثرگذارموانعي  عنوان بهاي يشهشاز وجود اين موانع سقف 

و  ها يستگيشاي تحليل كنند و با آگاهي از خوب بهي عالي بانوان را ها پستباشند، موانع ارتقاي بانوان در 

ي غلط در زمينة زنان از حضور ها نگرشهاي منابع انساني و بدون توجه به باورهاي منفي و  يتوانمند

  . ي ورزشي استفاده كنندها سازمانمديران عالي در  عنوان بهزنان 
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