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 چكيده

هاي ورزشـي و غيرورزشـي اسـتان خراسـان     هاي مديريتي سازمانو مقايسة نقش و حضور زنان در پست هدف پژوهش حاضر، بررسي
هاي ورزشي جامعة آماري پژوهش در سازمان. اي بود كه به شكل ميداني انجام گرفتروش پژوهش، توصيفي و از نوع مقايسه. رضوي بود

و كليـة مـديران و كاركنـان زن سـازمان ورزش     ) =43N(خراسان رضوي  هاي ورزشي استانرئيسان زن هيأت شامل كلية رؤسا و نايب
بودند و جامعة آماري سازمان غيرورزشي را تمامي مديران و كاركنان زن ادارة كل آموزش و پـرورش اسـتان   ) =34N(شهرداري مشهد 

عنـوان نمونـه انتخـاب     مديران زن بـه  دليل محدوديت تعداد افراد جامعة كل كاركنان و دادند كه بهتشكيل مي) =51N(خراسان رضوي 
ابزار گردآوري اطالعات، پرسشنامة استانداردي بود كه روايي آن توسط كارشناسان تأييد شد و پايايي آن از طريق ضريب آلفـاي  . شدند

. ويتني استفاده شديومن  مستقل و  tهاي كولموگروف اسميرنوف،ها از آزمونوتحليل داده براي تجزيه). α=83/0(دست آمد  كرونباخ به
هاي تبعيض جنسيت، تضاد بين كار و خانواده، حمايت خانواده و روابط در كار بين ها نشان داد كه تفاوت معناداري در مؤلفهبررسي يافته

اي و هاي كليشة جنسـيت، سـقف شيشـه   همچنين تفاوت معناداري در مؤلفه). P≥005/0(ورزشي وجود دارد غير هاي ورزشي وسازمان
  ). P≤005/0(ورزشي مشاهده نشد هاي ورزشي وغيرسازمانايت رهبر در حم
 

  هاي كليدي واژه

 .اي، سقف شيشهورزشي سازمان، ورزشيغير سازمان هاي مديريتي، زنان،پست
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  مقدمه
 و مهم هايموضوع از يكي زنان حقوق رعايت امروزه

 همانند زنان است بديهي .است جهاني جامعة توجه مورد
 همدوش و روند شمار مي به جامعه ارزش با منابع از دانمر

 زن نقش تحول .دارند پايدار توسعة در اي عمده نقش آنان
 و اجتماعي هايفعاليت در وي مشاركت افزايش و

-مي شمار به كشورها توسعة هاي شاخص از يكي اقتصادي،

 ايران، در كه دهدمي نشان تحقيقات از حاصل نتايج. رود
 عالي مدارك اخذ و آموزش به زنان ترسيدس افزايش

 به جامعه، در زن متخصصان افزايش نيز و دانشگاهي
 نرخ و منجر نشده كار بازار در آنان موقعيت ارتقاي

 چشمگيري نحو زمينه به اين در مردان و زنان مشاركت
 هايپست احراز زمينة در خصوص به امر اين. است متفاوت
 ). 9(است  بارزتر هاي ورزشيدر سازمان مديريتي

هاي المپيك به بعد حضور زنان در بازي 1900از سال 
 2004هاي كه در بازيطوري رشد چشمگيري يافت، به

. زن بودند كننده، شركت 10864درصد از  46آتن ،
ها بين زنان و كه برابري واقعي در رقابت بنابراين درحالي

شود، تعداد زناني كه در مردان به هم نزديك مي
. ها هستند، هنوز محدود استهاي رهبري تيممسئوليت

هاي درصد از تيم 8هاي سيدني براي مثال در بازي
مدير  25رهبري زن بودند و فقط يك زن در مقايسه با 

خاطر ) 2013(آدريانس و اسكوفيلد . مرد وجود داشت
ها در يك كنند كه مردان در اكثر هيأت مديرهنشان مي

هاي مهم را در دست دارند ام مقامسازمان ملي ورزش تم
و زنان ) امور مالي - تصميمات راهبردي  -روابط خارجي (

 ). 16(تنها در هيأت، مقام مدير بازاريابي را دارند 

 هافعاليت در زنان تأثير و نقش ايران، ما كشور در
 هنوز اما است؛ بوده چشمگير اخير هايسال در خصوص به
 هايفعاليت زمينة در يبالقوة بسيار هايظرفيت هم

 استفاده بدون گوناگون داليل به كه دارد وجود مديريتي

هايي از ديدگاه تاريخي همواره زنان در پست. )9(اند مانده
اند كارهاي تكراري انجام اند كه ناگزير بودهقرار گرفته

نمونة اين . هايي در سطوح پايين احراز كننددهند و پست
ورزشي كشورمان، كه بانوان  هايوضعيت در فدراسيون

 شود وكنند، مشاهده ميرئيس فعاليت مي عنوان نايب به
. داشتند بر عهده را صفي مديران هايمسئوليت ندرت به

ها بنابراين مديران زن كمتر درگير وظايف صفي سازمان
 سال در كشور رسمي آمار آخرين براساس ).8(اند بوده

. است شده رآوردب درصد 49 كشور زنان جمعيت 1390
 درصد در 36/ 5 از زنان باسوادي نرخ آموزش، عرصة در

. است رسيده 1390 سال در درصد 81 به 1355 سال
 اجرايي هايدستگاه تمام ميان در ايران پرورش و آموزش

 برخوردار زنان مديريتي رشد نرخ باالترين از كشور اين
 40 رشد زنان، شاهد اجتماعي مشاركت عرصة در. است

هستيم  زنان حوزة در فعال غيردولتي هايسازمان رصديد
گيري تنها هاي مديريتي و تصميمهمچنين در عرصه .)3(

درصد از مديران كشور زن هستند و هرچه  2/5حدود 
رويم، اين ميزان كاهش سوي سطوح باالي مديريتي مي به
درصد در سطوح مدير كل و معاون  4/1يابد و به مي

 .) 15(رسد دستگاه مي

مورد بررسي در پژوهش حاضر اين است كه  ةمسئل
چرا با اينكه نيمي از نيروي انساني جامعه را زنان تشكيل 

وري جامعه  در افزايش سطح بهره اي دهند و توان بالقوهمي
ويژه  و به ند، حضور آنان در مشاغل مديريتي جامعهدار

 براي مثال چرا .ناچيز است هاي ورزشي تا اين حدسازمان
با افزايش سطح تحصيالت زنان در زمينة علوم ورزشي و 

 46افزايش حضور آنان در مقاطع تحصيالت تكميلي، از 
شده در سطح كشور، رئيس فدراسيون  فدراسيون ادغام

هاي خاص زن است و در آمادگي جسماني و بيماري
رئيس هيأت زن در  28هاي كشور نيز هاي استانهيأت
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كدام از مديران ادارات  د و هيچمرد وجود دار1200مقابل 
  ).2(كل تربيت بدني كشور زن نيستند 

ثر ؤطوركه گفتيم از آنجا كه در بررسي عوامل م همان
 اقتصادي، اجتماعي توجه به نيروي انساني و ةبر توسع

با  ة آنتخصصي مطرح است، سخن از اشتغال زن و رابط
دل، براي رسيدن به تعا). 1( نمايد  توسعه نيز ضروري مي
تر بهتر و كامل ةو در نتيجه توسع هابرابري و رفع تبعيض

گيري در سطوح  يند تصميمابتوانند در فربايد جامعه، زنان 
متأسفانه در بسياري از . ندكنمختلف جامعه شركت 

له چندان شايان توجه ئكشورهاي جهان سوم اين مس
هاي  نيست و تنها تعداد محدودي از زنان در پست

 بادر ايران . گيري كشور قرار دارند هم تصميممديريتي و م
ر مناصب بيشتآنكه قانون اساسي كشور راه را براي تصدي 

درصد  8/2تنها  ،گيري براي زنان باز گذاشته تصميم
 مشاغل مديريتي در كشور به زنان اختصاص يافته است

)12.(  
بايستي اذعان داشت كه امروزه توانمندسازي زنان و 

ها از  زمينه ةبرابري، در هم ةن بر پايمشاركت كامل آنا
گيري و مديريت جامعه يكي از  يند تصميمآجمله در فر

كه كشور ما سخت بدان  استپايدار  ةنيازهاي توسع پيش
تداوم و شتاب توسعه هنگامي رخ خواهد داد . نيازمند است

كه زن و مرد دوشادوش يكديگر مسئوليت توسعه را بر 
 . عهده بگيرند

هاي  يادي علل حضور كمرنگ زنان در پستتحقيقات ز
ورزشي و غيرورزشي بررسي  هاي مديريتي را در سازمان

اي از اين تحقيقات عواملي مانند سقف اند، پاره كرده
، كليشة جنسيت، تبعيض جنسيت، حمايت 1ايشيشه

رهبر، حمايت خانواده، تضاد بين كار و خانواده، روابط در 
همپوشاني نيز دارند بررسي را كه با يكديگر ... كار و
يكي از موانع فرضي كه بر سر راه براي مثال . اند كرده

                                                           
1. Glass Ceiling   

-مديران زن براي دستيابي به مقاطع عالي شغلي در بخش

هاي خصوصي، دولتي يا سياسي در سراسر دنيا وجود 
اي اصطالحي سقف شيشه. اي استدارد، سقف شيشه

نع مريكا براي توصيف مواآدر  1970 ةاست كه در ده
سازماني و  هايتصنعي نامرئي ناشي از تعصبات و تبعيض

زنان را از رسيدن ، ديدگاهي ابداع شد، موانعي كه در عمل
. داردشغلي باز ميعالي به مناصب و موقعيت هاي 

اي، دهد سقف شيشهنشان مي گرفته انجام هايبررسي
هاي مديريتي سوي پست بسياري از زنان را از باال رفتن به

ها و تعصبات نگرش "ايسقف شيشه"دارد؛ ميباز 
هاي وهرشود كه زنان و گن ميآاست كه مانع از  اي منفي

مراتب سازماني  اقليت وراي يك سطح خاص در سلسله
، عنوان كردند كه )1386(پورعزت و همكاران ). 8( بروند

ميان تسلط ديرينة مردان بر ساختار اداري، رواج فرهنگ 
ان، افزايش قدرت مردان در سازمان و مردساالري در سازم
  ). 10(اي ارتباط مستقيم وجود دارد ايجاد سقف شيشه

-كليشة جنسيت از ديگر مشكالت مهم زنان در پست

هاي زيادي در خصوص آن هاي مديريتي است كه پژوهش
هاي بسياري كه زنان رغم موفقيت به. انجام گرفته است

داوري  منفي و پيشهاي اند، نگرشدست آورده تاكنون به
عنوان مدير و رهبر، هنوز در  هاي آنان، بهدر مورد توانايي

و ايران از جملة آنان ) 13(ها رواج دارد بسياري از فرهنگ
و ميرغفوري ) 1380(فاطمي صدر ). 4(آيد شمار مي به
، در تحقيقات خود بيان كردند كه عوامل فرهنگي )1385(

گماشته نشدن زنان به و اجتماعي بيشترين تأثير را در 
   ).11،10(هاي مديريتي دارند پست

اي مردانة هاي كليشهبا اينكه رهبري ورزش، نگرش
اي هاي مديريتي كليشهطلبد يا با نقشبيشتري را مي

بيشتري در ارتباط است، تحقيق در زمينة مديريتي ورزش 
مديران . كندترجيح بر رهبري مردانه را حمايت نمي

ند كه هم رهبران آقا و هم خانم بايد در ورزشي دريافت
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هاي رهبري برايندهاي سازماني مثبتي را ايجاد دپارتمان
اشاره كردند ) 2008(كالرينگ بولد و نوپرز ). 24(كنند 
-عنوان اعضاي هيأت مديره در سازمان ها بهكه خانم زماني

كنند از پيوستن شوند، سعي ميهاي ورزشي برگزيده مي
شود ها خوانده مياي منفي خانمكليشه به آنچه رفتار

هاي رفتاري غالب آقايان خود را خودداري كنند و با روش
رو هر مبحث مرتبط با تجارب رهبري  ازاين. دهندوفق مي

عنوان  زنان در ورزش بايد در برگيرندة نقش جنسيت به
. يك بعد سياسي در فرايندهاي اجتماعي و سازماني باشد

چگونه و چرا جنسيت در فرايند اين به درك اينكه 
اجتماعي و سازماني مرتبط با ورزش مهم است، كمك 

  ).17( كندمي
تبعيض جنسيت هم يكي ديگر از مشكالت مهم در 

هاي هاي مديريتي است كه پژوهشارتقاي زنان در پست
كانينگ هام . زيادي را به خود اختصاص داده است

اجرايي در هاي دهد كه چگونه روشتوضيح مي) 2010(
به ). 20(تواند نهادينه و پذيرفته شود يك سازمان مي

عنوان يك  معناي دقيق كلمه عدم تساوي در جنسيت به
شود هاي ورزشي اعمال ميشده در سازمان روال نهادينه

دهد كه برتري مردان مانع كار بيشتر نيز نشان مي). 19(
هاي رهبري ورزشي در سطح دستيابي زنان به مقام

درصد آنها  15كه كمتر از  طوري شود، بهتحصيلي مي بين
  ). 24( مقام رهبري دارند

هاي حمايت رهبر نيز از موانع زنان در ارتقاي پست
حمايت بيش از اندازه از مدير زن درست . مديريتي است

هاي آشكاري دربارة ها و عالمتهمانند اين است كه نشانه
له موجب عدم حمايت از وي داده شود و بدين وسي

ديكسون و برونينگ ). 8(قدرتي او گردد  تضعيف يا بي
هاي كنند كه زنان در سرمربيگريخاطرنشان مي) 2005(

شوند كه از حمايت سازمان برخوردار مي معمول هنگامي
تا به ) براي مثال رهبران ورزشي پشتيبان(مانند بيشتر مي

روال . و تعهدهاي خانوادگي كمك كنندكار مديريتي 
اري كه در تعادل كاري و تعهدهاي خانوادگي شكست اد

ها بيشتر بر روي خورند، بار مسئوليت را در اين ارگانمي
  ).21(گذارند تا مردان زنان مي

حمايت خانواده و تضاد بين كار و خانواده از ديگر 
هاي مديريتي هستند عوامل مؤثر در ارتقاي زنان در پست

منظور از . جام گرفته استهايي در اين زمينه انكه پژوهش
هايي است كه از سوي اعضاي موانع خانوادگي محدوديت

براي ) همسر، فرزندان و خانوادة همسر(نزديك خانواده 
شود و تضاد بين كار و خانواده نيز به يك زن ايجاد مي

-دوگانگي وظايف زن شاغل در خانه و محل كار و ساعت

، )2003(و هوبر شو ). 7(كند هاي طوالني كار اشاره مي
در تحقيق خود گزارش كردند، زنان كه به سطوح باالي 

رسند، ارتباطي با هاي ورزشي ميمديريتي در سازمان
). 25(اند  خانوادة خود نداشتند و اغلب زنان مجرد و مطلقه

، در تحقيق خود در نروژ بيان كرد، مديران )2004(هاودن 
براي رقابت با مرد ورزشي معتقدند كه زنان انگيزة الزم 

اند  مردان را ندارند و مردان بيشتر داوطلب پست مديريتي
هاي تحقيق حسيني لرگاني و همچنين يافته). 23(

دهندة تأثير منفي عواملي مانند  ، نشان)1387(همكاران 
موانع خانوادگي، فرهنگي و تخصصي و همچنين تأثير 
- مثبت ميزان تمايل زنان عضو هيأت علمي به احراز پست

هاي مديريتي بر ميزان مشاركت آنها در مديريت 
از طرفي نتيجة تحقيق استنگل و ). 10(دانشگاهي است 

علت  نشان داد محدوديت زماني براي زنان به) 1994(كين 
تواند تأثيري در شايستگي مديران و وظايف خانوادگي نمي

  ).26(مربيان زن به اندازة همتايان مردشان داشته باشد 
كار يا مهارت سياسي از موانع ديگر زنان روابط در 

هاي مديريتي است كه براي سازمان مهم بوده براي پست
گيري در  تواند يكي از متغيرهاي مهم در تصميمو مي

اي به باشد كه زنان عالقه... ها وها، وجود ائتالفسازمان
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) 1994(استنگل و كين ). 2(كاربرد مهارت سياسي ندارند 
ريافتند كه سرمربيان زن از لحاظ تجربة در تحقيق خود د
اي و تجربة هاي مؤنث، آموزش حرفهمربيگري با تيم

پژوهش ). 26( اي از شايستگي بيشتري برخوردارندحرفه
دليل آنكه مردان،  در كشور مالت نشان داد به) 1999(وال 

تر باشند، ويژه اگر از آنها جوان رابطه با سرپرستان زن را، به
هاي مردساالر با نند، زنان مدير در سازماندامشكل مي

هاي اجتماعي همتايان مرد خود احتمال بيشتري در تعامل
جز چين،  از سوي ديگر، به). 27(شوند رو مي با مشكل روبه

دهند كه زنان كار كردن براي يك مدير مرد را ترجيح مي
- اند براي يك رئيس  ها، زنان مايل، در بيشتر فرهنگ)22(

نيز يكي از ) 1380(فاطمي صدر ). 13(كنند  زن كار
مشكالت را نداشتن تمايل به همكاري از سوي مردان يا 

  ). 11(داند عنوان زيردست با مديران زن مي زنان به
هاي ارتقاي در اين پژوهش سعي شده است محدوديت

هاي مديريتي زنان كارگيري بهينة توانمندي زنان براي به
شور، شناسايي شود و با هاي ورزشي كدر سازمان

ريزي صحيح، زمينة مشاركت بيشتر زنان شايسته و  برنامه
. هاي ورزشي كشور فراهم آيدگيريتوانمند در تصميم

 در ايران زنان مقايسة نقش و حضور مقاله اين هدف
ورزشي و  هايمديريتي سازمان هايرده و هاپست

 هايعرصه در آنان مشاركت موانع شناسايي غيرورزشي و
  .است مناسب راهكارهاي يهارا و كشور مديريت ورزش

  
  تحقيقروش

پژوهش حاضر توصيفي و از نوع پيمايشي است كه به 
جامعة آماري پژوهش در . شكل ميداني انجام گرفته است

رئيسان زن  هاي ورزشي شامل كلية رؤسا و نايبسازمان
و كلية ) n=43(هاي ورزشي استان خراسان رضوي هيأت
ن و كاركنان زن سازمان ورزش شهرداري مشهد مديرا

)34=n( همچنين جامعة آماري سازمان يرورزشي . هستند

را تمامي مديران و كاركنان زن ادارة كل آموزش و پرورش 
دهند كه تشكيل مي) n= 51(استان خراسان رضوي 

هاي دليل محدوديت تعداد افراد جامعه در سازمان به
عنوان  كنان و مديران زن بهورزشي و غيرورزشي كلية كار

هاي از پرسشنامه). شمار تمام(نمونه انتخاب شدند 
 41شده در كل جامعه، و با پيگيري مستمر محقق  توزيع

پرسشنامه از سازمان  32هاي ورزشي، پرسشنامه از هيأت
آموزش و پرورش پرسشنامه از  45ورزش شهرداري و 

  .برگشت داده شد
قسمت تشكيل شده  پرسشنامة پژوهش حاضر از دو

سؤال شامل جنس،  8: هاي عموميسؤال) الف: است
وضعيت تأهل، سن، رشتة تحصيلي، سابقة خدمت، 

كه ) وضعيت استخدام، مدرك تحصيلي و نوع سازمان
سعي شده است با اخذ اطالعات كلي، موقعيت شغلي و 

: هاي تخصصيسؤال) سازماني پاسخگويان بررسي شود؛ ب
گويه،  5كليشة جنسيت با (فه مؤل 7سؤال شامل  48

 9گويه، تضاد بين كار و خانواده با  11تبعيض جنسيت با 
گويه،  5گويه، حمايت خانواده با  4گويه، حمايت رهبر با 

كه ) گويه 9اي با گويه و سقف شيشه 5روابط در كار با 
در . ها تا حد ممكن قابل فهم باشندسعي شده است گويه

در . زشي ليكرت استفاده شدار اين بخش از مقياس پنج
صورت منفي مطرح شده است و  ضمن تعدادي گويه به

دست  هاي مربوط به آن بهنمرة هر متغير از ميانگين سؤال
همچنين نحوة ارزيابي امتيازها بدين صورت است . آيدمي
امتياز بين ، وجود موانع كم 240تا  180امتياز بين  كه

وجود  120ياز زير امتو وجود برخي موانع  180تا  120
 هاي مديريتيموانع زياد در مسير پيشرفت زنان به جايگاه

پرسشنامة بررسي موانع پيشرفت زنان به . دهدرا نشان مي
جايگاه مديريت، ترجمة يك پرسشنامة استاندارد خارجي 

به زبان فارسي ) 1390(است كه توسط مقيمي و رمضان 
يي صوري و بدين منظور روا). 14(برگردانده شده است 
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اين پرسشنامه توسط چند تن از استادان  1محتوايي
دانشگاه و چند نفر از افراد متخصص در اين حوزه تأييد 

محاسبه شد  2پايايي آن نيز از ضريب آلفاي كرونباخ. شد
)838/0=α .(  

هاي آمار ها از روشوتحليل آماري يافته براي تجزيه
در . ده شدتوصيفي و استنباطي در دو بخش مجزا استفا

بخش آمار توصيفي از ميانگين، انحراف معيار و جداول 
توزيع فراواني و در سطح آمار استنباطي از آزمون 

براي بررسي نرمال بودن توزيع  3كولموگروف اسميرنوف
 Tها، از آزمون پارامتريك و براي مقايسة مؤلفه ها،داده

و ) دهايي كه داراي توزيع نرمال بودنبراي مؤلفه( 4مستقل
هايي كه براي مؤلفه( 5ويتني-من Uآزمون ناپارامتريك 
هاي ورزشي و غيرورزشي در سازمان) توزيع نرمال نداشتند

  .استفاده شد Excel, SPSS افزارهاي آماري به كمك نرم
  

  هاي تحقيقنتايج و يافته
هاي ورزشي و نتايج آمار توصيفي پژوهش در سازمان

) نفر 105( درصد 89غيرورزشي نشان داد كه 
آنها مجرد ) نفر13(درصد  11دهندگان متأهل و  پاسخ
افراد در اين ) نفر 66(درصد  9/55همچنين . بودند

درصد  1/44پژوهش داراي مدرك تحصيلي تربيت بدني و 
 73(درصد  9/61داراي مدرك غير تربيت بدني و) نفر 52(

 45(درصد  1/38دهندگان از سازمان ورزشي و  پاسخ) نفر
  . هاي غير ورزشي بودند آنها هم از سازمان) نفر

 46(درصد  39دهد  نشان مي 1طوركه جدول  همان
سال بودند كه بيشترين  25تا  35افراد در ردة سني ) نفر

در ) نفر 13(درصد  11درصد را به خود اختصاص دادند و 
سال بودند كه كمترين درصد را  25ردة سني كمتر از 

                                                           
1 . Face and Content Validity 
2 . Cronbach's Alpha Coefficient 
3 . Kolmogorov-Smirnov Test 
4 . Independent Samples t Test 
5 . Mann-Whitney U 

زنان در اين پژوهش ) نفر 47(درصد  8/39. شودشامل مي
سال بودند كه بيشترين  10تا  5داراي سابقة كاري بين 

آنها كه كمترين درصد را ) نفر 12(درصد  2/10درصد و 
 20تا  16، 15تا  11دهند، داراي سابقة كاري تشكيل مي

 55(درصد  6/46همچنين . سال بودند 25سال و باالتر از 
استخدامي قراردادي دهندگان داراي وضعيت  پاسخ) نفر

 3(درصد  5/2شود و بودند كه بيشترين مقدار را شامل مي
هم وضعيت استخدامي پيماني داشتند كه كمترين ) نفر

افراد نيز داراي مدرك ) نفر 51(درصد  2/43. مقدار بود
 9/5تحصيلي كارشناسي بودند كه بيشترين درصد بود و 

حين  آنها داراي مدرك دكتري يا در) نفر 7(درصد 
تحصيل در مقطع دكتري بودند كه كمترين درصد افراد را 

  .شودشامل مي
در بخش آمار استنباطي، براي بررسي طبيعي بودن 

هاي ورزشي و غيرورزشي از ها در سازمانتوزيع داده
استفاده شد كه با ) K-S(آزمون كولموگروف اسميرنوف 

شود حمايت رهبر تنها مالحظه مي 2توجه به جدول 
ها در آن نرمال است اي است كه توزيع دادهفهمؤل

)05/0>P .(ها ساير مؤلفه)ها، تبعيض جنسيت، كليشه
اي و تضاد بين كار و خانواده، حمايت خانواده، سقف شيشه

بنابراين ). P>05/0(توزيع نرمالي نداشتند ) هاكل گويه
هايي كه داراي توزيع نرمال بودند، از براي مقايسة مؤلفه

هايي كه داراي مستقل و براي مؤلفهTپارامتريك  آزمون
ها بودند، از آزمون ناپارامتريك عدم نرمال بودن توزيع داده

U اين نتايج  2ويتني استفاده شد كه در جدول  -من
  .  نشان داده شده است
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  هاي دموگرافيكويژگي براساس نمونه افراد فراواني توزيع. 1جدول 
 شناختيهاي جمعيت همؤلف فراواني  درصد فراواني

 سال25زير 13  11
 

 سني ةرد
 

 سال35-25 46  39
 سال45-36 34  8/28
سال45باالي 25  2/21

   جمع 100 100
 سال5زير 34  8/28

  
  

  سابقه كار

 سال10-5 47  8/39
 سال15-11 4  4/3
 سال20-16 4 4/3
 سال25-21 25  2/21
 سال25باالتر از 4 4/3

100 100    جمع
 رسمي 49  5/41

  
  وضعيت استخدام

 پيماني 3  5/2
 قراردادي 55  6/46
 شركتي 11  3/9

100 100   جمع
 ديپلم 16  6/13

 
 

 تحصيالت

 كارداني 18  3/15
 كارشناسي 51  2/43

 ارشدكارشناسي 26  22
 يدكتر 7  9/5

100 100   جمع

  هابراي بررسي نرمال بودن توزيع داده )K -S(اسميرنوف  –نتيجة آزمون كولموگروف . 2جدول 
  نوع آزمون  نتيجه آزمون  SD Z  K-S Sig  ميانگين  هاي موانع پيشرفت زنانمؤلفه

  ويتني- من  هاعدم نرمال بودن داده  001/0  99/1  74/0  794/1  جنسيت ةكليش
  ويتني- من  هاعدم نرمال بودن داده  0  32/3  54/0  106/3  تبعيض جنسيت

  ويتني- من  هاعدم نرمال بودن داده  0  71/2  67/0  997/2  ر و خانوادهتضاد بين كا
  مستقل t  هانرمال بودن داده  221/0  04/1  78/0  866/3  حمايت رهبر
  ويتني- من  هاعدم نرمال بودن داده  0  12/2  77/0  183/4  حمايت خانواده
  ويتني- من  هاعدم نرمال بودن داده  004/0  75/1  69/0  232/3  روابط در كار

  ويتني- من  هاعدم نرمال بودن داده  016/0  55/1  64/0  904/2  اي وجود سقف شيشه
  ويتني- من  هاعدم نرمال بودن داده  008/0  66/1  27/0  100/3  ها كل گويه

  
 هاي ورزشي و غيرورزشيحمايت رهبر در سازماننتايج آزمون لوين و تي مستقل براي بررسي تفاوت مؤلفة. 3جدول 

  زمون تي مسقلآ آزمون لوين 
موانع  مؤلفة

پيشرفت زنان در 
  مديريت

درجة   t نتيجة آزمونF P-value  ميانگين  نوع سازمان
نتيجة آزمونP-value  آزادي

  حمايت رهبر
 82/3 ورزشي

عدم برابري   034/0 604/4
نبود تفاوت   493/0  116  - 688/0  واريانس    92/3  غيرورزشي 
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واريانس لوين ) برابري(همچنين از آزمون تجانس 
. استفاده شد) t(براي برآورد دقيق مقدار آمارة آزمون 

چون در پژوهش حاضر، آزمون داراي تجانس واريانس 
، از سطر دوم نتايج آزمون تي مستقل )P≥005/0( نبود 

شود كه با براي تعيين آماره و سطح معناداري استفاده مي

تفاوت  3 توجه به نتايج آزمون تي مستقل در جدول
هاي ورزشي و معناداري در مؤلفة حمايت رهبر در سازمان

  ).P≤005/0(غيرورزشي مشاهده نشد 
  

  هاي ورزشي و غيرورزشيهاي موانع پيشرفت زنان در سازماننتايج آزمون يو من ويتني براي بررسي تفاوت برخي مؤلفه. 4جدول 
هاي موانع پيشرفت زنان در مؤلفه

  مديريت
 نتيجة آزمون U  Z P-value  رتبه ميانگين  نوع سازمان

  كليشة جنسيت
 98/62 ورزشي

  نبود تفاوت   156/0 - 500/1388419/1
 86/53 غيرورزشي

  تبعيض جنسيت
 55/76 ورزشي

  داروجود تفاوت معنا  001/0 - 915/4 500/397
 83/31 غيرورزشي

  تضاد بين كار و خانواده
 82/70 ورزشي

  داروجود تفاوت معنا  001/0 - 592/4 500/816
 14/41 غيرورزشي

  حمايت خانواده
 27/52 ورزشي

  داروجود تفاوت معنا  003/0 - 971/2  1115
 22/71 غيرورزشي

  روابط در كار
  77/53  ورزشي

  داروجود تفاوت معنا  020/0 - 500/1224329/2
  79/68  غيرورزشي

  ايوجود سقف شيشه
 43/56 ورزشي

  عدم وجود تفاوت  214/0 - 500/1418244/1
  48/64  غيرورزشي

  داروجود تفاوت معنا  002/0 - 500/1092053/3 03/67 ورزشي  ها كل گويه

  
موانع هاي همچنين براي بررسي تفاوت در ساير مؤلفه

كه  هاي ورزشي و غيرورزشيپيشرفت زنان در سازمان
ويتني -منuون ها نبودند، از آزمداراي توزيع نرمال داده

شود، مشاهده مي 4طوركه در جدول  استفاده شد كه همان
اي از عدم هاي كليشة جنسيت و سقف شيشه تنها مؤلفه

هاي ورزشي و غيرورزشي تفاوت معنادار در سازمان
ها تفاوت ، ولي در ساير مؤلفه)P≤05/0(كند حكايت مي

). P≥05/0(شود در بين اين دو سازمان مشاهده مي
-در سازمان) هاكل گويه(ها ن وضعيت كلية مؤلفههمچني

تر  هاي غيرورزشي نامناسبهاي ورزشي نسبت به سازمان
  .است

  
  گيري بحث و نتيجه

متشكل كردن، هماهنگ كردن، مديريت علم و هنر 
جمعي است كه براي  هاي دسته رهبري و كنترل فعاليت
  ).6(گيرد  هاي مشترك انجام مي رسيدن به هدف يا هدف

با   بلكه  ،يا مدير مرد سروكار نداريم  ما با مدير زن  بنابراين
  تواند اين مي  كه  سروكار داريم  مدير توانمند و مدير ضعيف

  ةدر هم  ذاتي  ةمقول  يك  توانستن  .باشد يا مرد  مدير زن
  توانستن  هايويژگي. آنهاست  و جزء طبيعت  ها بودهانسان
  و اين  است  و اراده  اور، انگيزهيادگيري، ب  خاصيت  شامل
  وجود دارد و مختص  در مردان  و هم  در زنان  ها همويژگي

  ).5(از آنها نيست   يكي  به
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نتايج اين پژوهش نشان داد ميانگين امتياز در 
است كه با  95/147هاي ورزشي و غيرورزشي  سازمان

) 120-180(توجه به نحوة امتيازدهي پرسشنامة مذكور 
ن از وجود برخي موانع در مسير پيشرفت زنان به نشا

هاي هاي مديريتي دارد كه با اكثر پژوهشجايگاه
نتايج آزمون . گرفته در اين زمينه همخواني دارد انجام

من ويتني نشان داد كه بين مؤلفة تبعيض   uناپارامتريك
تفاوت هاي ورزشي و غيرورزشي جنسيت در سازمان

از جمله داليلي كه ). P>001/0(وجود دارد  معنادار
هاي  موجب تفاوت در اين مؤلفه شده بود، مربوط به فرصت

در  49/3هاي ورزشي با ميانگين ارتقاست كه در سازمان
تري هاي غيرورزشي شرايط نامطلوب سازمان 64/2مقابل 

 5آمده به  دست هرچه عدد به(را با توجه به نوع امتيازدهي 
به خود ) ض بيشتر استتر باشد حاكي از تبعي نزديك

دهد كه با نتايج بيشتر تحقيقات داخلي و اختصاص مي
 )1391(آبادي  ، علي)1387(احساني و همكاران خارجي، 

البته با ). 20،10،2(همخواني دارد ) 2010(و كانينگهام 
توجه به فرهنگ مديريتي حاكم بر ايران و اينكه مردان 

هستند، نبايد  در انتصاب مديران گيرندگان نهايي تصميم
سهم اندك زنان در سطوح مختلف مديريتي كشور را 

هاي از طرفي چون سازمان. )10(غيرمعمول دانست 
ورزشي بيشتر با مسائل بدني و قدرتي سروكار دارند، جزء 

گونه  رو در اين ازاين. گيرندهاي مردساالر قرار مي سازمان
-ار ميقر) سازمان(ندرت زنان در رأس قدرت  ها بهسازمان

هاي ورزشي گيرند و شايد بتوان گفت چون بيشتر سازمان
هاي اند و موظف به تأمين هزينه غيردولتي يا غيرانتفاعي

شوند به زنان در رو كمتر حاضر مي خود هستند، ازاين
هاي گيري و ارتقاي آنان به پستفرايندهاي تصميم

 هايشود اقدامپيشنهاد مي. مديريتي فرصت الزم را بدهند
هاي كارگيري زنان توانمند در بخش قانوني در خصوص به

منظور انتخاب مديران شايسته به دور از  مديريتي به

مسائل جنسيتي صورت گيرد و با گسترش نظام مديريت 
ها و تشويق مديران به استفاده از مشاركتي در سازمان

ريزي زمينة  هاي برنامهزنان در شوراهاي مديريت و گروه
هاي سازمان فراهم گيري تر زنان در تصميمحضور فعال

  . آيد
كه بين مؤلفة از ديگر نتايج پژوهش حاضر اين بود 
هاي ورزشي و تضاد بين كار و خانواده در سازمان

با  ).P>001/0(وجود دارد  تفاوت معنادارغيرورزشي نيز 
من ويتني در اين مؤلفه  uتوجه به رتبة ميانگين آزمون 

شرايط  ورزشي نسبت به غيرورزشيهاي سازمانوضعيت 
هاي اين مؤلفه عدم تري داشت كه با بررسي گويهنامطلوب

ايجاد هماهنگي بين كار و خانواده از جمله داليل اصلي و 
اين نتايج با . مهم وجود تفاوت بيشتر در اين مؤلفه است

هاي شو همخواني و با يافته) 2004(هاودن  نتايج پژوهش
از جمله ). 25،10،2(اني نداشت همخو) 2003(و هوبر 

داليل احتمالي وجود تفاوت در اين مؤلفه از ديد محقق 
ها و اردوهاي بندي دقيق برنامهتوان به عدم زمانمي

منظور  هاي طوالني بهورزشي و همچنين انجام مسافرت
هاي ورزشي نسبت به شركت در مسابقات در سازمان

تري بندي دقيقكه زمان) دولتي(هاي غيرورزشي سازمان
وجود آمدن  دارند اشاره كرد كه سبب ناهماهنگي و به

. شودتداخل وظايف بين زندگي خانوادگي و كار زنان مي
هاي رسد با استفادة مؤثر و مناسب از رسانهنظر مي به

وزارت فرهنگ و (ربط  هاي ذيگروهي، همكاري سازمان
فزايش منظور ا به...) ارشاد، مركز امور مشاركت زنان و

هاي جامعه در زمينة حقوق زنان و كاهش تضاد آگاهي
هاي مضاعف زنان در خانه و اجتماع اين موضوع فعاليت

  . قابل حل باشد
كه بين مؤلفة بخشي ديگر از نتايج حاكي از آن بود 

هاي ورزشي و غيرورزشي حمايت خانواده در سازمان
اي هبررسي گويه. )P>003/0(وجود دارد  تفاوت معنادار
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همسر، (اين مؤلفه بيانگر عدم حمايت و پشتيباني خانواده 
هاي كاري زنان است كه در از برنامه) والدين و فرزندان

هاي غيرورزشي هاي ورزشي نسبت به سازمانسازمان
هاي اين بخش از پژوهش با نتايج يافته. مشهودتر بود

همخواني دارد ) 1387(تحقيق حسيني لرگاني و همكاران 
مغاير است ) 1994(هاي استنگل و كين يافتهو با 

تر شايد بتوان يكي از داليل وضعيت نامناسب). 26،10(
هاي غيرورزشي را در هاي ورزشي نسبت به سازمانسازمان

وجو كرد كه ناشي از  مسائل فرهنگي و خانوادگي جست
عدم امنيت رواني و عدم درك صحيح و آگاهي الزم از 

از . هاي ورزشي استي سازمانمقولة ورزش و شيوة كار
طرفي با توجه به اينكه ورزش در طول تاريخ قلمرويي 

هاي آن همگي حساب آمده و استانداردها و ارزش مردانه به
 يةتوان با ارا، مي)2(براساس مردان شكل گرفته است 

همسر، والدين و (هاي الزم به افراد خانواده آگاهي
منظور همكاري در امور  و تغيير نگرش مردان به) فرزندان

...) ها و هاي جمعي، همايشاز طريق رسانه(خانواده 
هاي ورزشي، سازمان را به محيطي امن نسبت به سازمان

  .هاي باالتر مديريتي تبديل كردبراي رشد زنان به پست
تفاوت نتايج بخش پاياني پژوهش حاضر، بر وجود 

ي ورزشي و هابين سازماندر مؤلفة روابط در كار  معنادار
توان گفت عدم مي ).P>02/0(داللت داشت  غيرورزشي

هاي جايگاه مناسب حقيقي و حقوقي زنان در سازمان
هاي زنان و عدم استقالل ورزشي، عدم درك توانمندي

هاي ورزشي و مالي در حوزة مديريت بانوان در سازمان
نداشتن انگيزه و اعتماد به نفس الزم براي برقراري 

ها از جمله ارتباطي در سطوح مختلف سازمانهاي مهارت
هاي ورزشي داليلي هستند كه اين مؤلفه را در سازمان

همچنين وجود برخي مسائل . دهندتحت تأثير قرار مي
اعتقادي، فرهنگي و قانوني از جمله عوامل مؤثر ديگر بر 

نتايج ). هاعدم حضور زنان در ورزشگاه(اين مؤلفه است 

، )1994(كين  هاي استنگل وبا يافتهاين بخش از تحقيق 
و فاطمي ) 2005(، كورتيس و كاسار )2003(شو و هوبر 

) 2001(همخواني دارد و با نتايج فرانك ) 1380(صدر 
  ).25،22،13،11, 26(مغاير است 

دليل  هاي ورزشي بهگذاران و رسانه از آنجا كه سرمايه
تر  هيجتر، پوياتر و متر، تهاجمي آنكه ورزش مردان سريع

اي مردان در مقايسه است، توجه بيشتري به ورزش حرفه
اي شدن ورزش سبب مطرح شدن با زنان دارند و حرفه

اي و هاي حرفهمديريت كساني شده است كه مهارت
هاي تجاري در جامعه دارند و اين ارتباطات وسيع با شبكه

. )2(امر با خصوصيات مردان بيشتر در ارتباط است تا زنان 
هاي همفكر و شود زنان با پيوستن به گروهيه ميتوص

روابط (هاي اطالعاتي و ارتباطي دسترسي به شبكه
هاي اجتماعي و شوراهاي و مشاركت در فعاليت) عمومي
اي و شخصي و استفاده از قدرت افراد بانفوذ، جذب حرفه

هاي مالي، زمينه را براي مطرح اسپانسر براي حمايت
  .ر سازمان فراهم كنندكردن و ارتقاي خود د

هاي مناسب بنابراين، نبود تأمين شرايط يا فرصت
براي ارتقاي زنان مستعد به مشاغل مديريتي، موجب عدم 

ها و استعدادهاي در استفادة حدود نيمي از ظرفيت
از طرفي با توجه به اهميت موضوع و . شوددسترس مي

كه هاي زنان و اينضرورت استفاده از تجربه و شايستگي
هاي عادالنه براي تأثيرگذاري بر زنان نيز بايد از فرصت

تصميمات مهم ورزشي برخوردار باشند، از وزارت ورزش و 
منظور بهسازي منابع انساني  رود بهمسئوالن امر انتظار مي

طور متعادل و  هاي ارتقا و رشد زنان بهو ايجاد فرصت
باالي ، زمينة حضور آنها را در سطوح متناسب با مردان

. گيري ورزش كشور فراهم آورندمديريتي و تصميم
شود با توجه به ماهيت وظايفي كه  همچنين پيشنهاد مي

ها در امر  هاي ورزشي و سازمان ورزش شهرداريهيأت
) تربيت بدني براي همه(ورزش قهرماني و ورزش همگاني 
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دارند، در خصوص مقايسة نقش و حضور زنان در ورزش 
همگاني و موانع احتمالي آن تحقيقاتي قهرماني و ورزش 

  .انجام گيرد
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