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 .بود

سان خبره  یرانمد یجامعه آمار. بود آمیخته اطالعات گردآوری روش نظر از ی وکاربردنوع از  تحقیق شناسی:روش و کارشنا

 با وانتخاب  یفیک هایمص  احبه یص  ورت هدنمند براکه به ندبود علمییئته یو اعض  ا در حوزه بانوان، ورزش  راران یورزش  

جامعه . ندمورد مص  احبه ارار گرنتبرای رس  یدن به اش  باع نظری و انتخاب خبرگان با حداکثر نوس  ان  یبرنگلوله یریگنمونه

ان و کارشناسان های ورزشی، ادارات کل ورزش و جوانن وزارت ورزش و جوانان، ندراسیونآماری در بخش کمی کلیه مدیران ز

نفر به روش در دس  ترو و  19 وپرس  ش  نامه  94تعداد نمونه گیری کل ش  مار  با ن وزارت ورزش و جوانان بودند کهخبره ز

شدند. هدنمند شنامه انتخاب  س ضر ؤم 8گویه بوده و  60موانع مدیریت زنان دارای  پر لفه که روایی و پایایی آن در تحقیق حا

ییدی با استفاده از أای، تی مستقل و تحلیل عاملی تنمونههای نریدمن، تی تکها از آزمونتحلیل دادهجهت تجزیه و  یید شد.أت

 استفاده گردید. 22او و ایموو نسخه اوپیانزار اونرم

 به مربوط اولویت داد باالترین نش  ان ایران ورزش مدیریتی ارش  د س  طو  در زنان برای مدیریتی موانع بندیاولویت ها:یافته

ست؛ نردی موانع وط به مرب اولویت ترینایینپ و مدیریتی موانع شان داد مدل موانع مدیریت زنان از  ا همچنین نتایج تحقیق ن

س  ازمانی  موانع (،t=26/17اجتماعی ) موانع(، t=55/21نرهنگی ) موانع بین نتایج نش  ان داد برازش مطلوبی برخوردار اس  ت.

(98/29=t،) موانع ( 72/11مدیریتی=t،) موانع ( 92/22اانونی=t،) سی ) موانع سقف t=63/17سیا ساو  ( و همچنین میزان اح

شه شورها تفاوت معنیt=019/24)ای شی سایر ک شی زن ایران و  مامی موارد میانگین ت در و داری وجود دارد( در مدیران ورز

داری (، اما بین موانع نردی و خانوادگی تفاوت معنیp=01/0ش   ده در مدیران ورزش   ی زن ایرانی باالتر بود )موانع احس   او

  مشاهده نشد.
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های را در سازمان خود منطق مطالبات و اانون طریق از که کنند تالش خود مسائل به حساسیت دادن نشان ها وداشتن به توانایی
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 مقدمه

 تحوالت ،ارتباطات اطالعات، توسعه انفجار. است گرنته صورت جهان در یعال آموزش محصوالت و نرایندها در بنیادین تحوالت

 انزایش را و کارآزموده نعال نیروهای به نیاز و نگاه جهان، جوامع پیوسته هم به و نرهنگ تحوالت ،حرومت اداره هاینظام در

 در اما اندربوده مردان از سبقت را گوی خود، یعال تحصیالت نزاینده رشد با گرچه که هستند ینیروهای جمله از زنان. است داده

 در زنان وضعیت از مختلف آمارهای .اندنبوده برخوردار یسیاس و اجتماع امور در مشارکت از اندازه یک به جهان مناطق همه

 وضعیت از نیز مدیریت مختلف هایعرصه دری حتی دانشگاه عالی تحصیالت وجود با زنان که است آن از حاکی جهان و ایران

 بشری اجتماع هر یانتگیتوسعه درجه و میزان است که حالی در این و نیستند برخوردار مردان با متناسب و شغل رشد حالدر 

 (.1396خالصی،  یبستگی دارد )محدث انراد کامل یمدن و اجتماع خودآموزی و جانبه همه مشارکت به

 به خود را با بسیاری مسائل سازمان باالی هایرده به آنان ورود و است شده چشمگیرتر مدیریت هایرده در زنان حضور اخیراً

 مدیریتی محسوو مشاغل در آنها پیشرنت اما است انزایش به رو کار نیروی در زنان تعداد اینره وجود با. است داشته همراه

 بودن مدیر برای را تمایزی وجه مدیریت، در مردان برتری شناخت برای شده انجام تحقیقات که است حالی در این. است نبوده

 در زنان بالقوه نیروی از کارآمد و بیشتر استفاده نیازمند آینده مدیریت دندهیم نشان هاپژوهش. نیست اائل مردان انحصاری

 انسانی، هایسرمایه بر تمرکز چیز هر از بیش جدید هزاره امروزه در. (1395 همراران، و پورعمران سلیمان) است مدیریت

در تقسیم نیروی (. 1397صورت یک باور مشترک درآمده است )سپهوند و همراران،هایی نامشهود بهدارایی ترینعمده عنوانبه

دستیابی حتی گاهی  شود واهمیت تلقی میشوند و پیشرنت آنان برای سایر انراد بیها، زنان به حاشیه رانده میانسانی سازمان

شود، زیرا تصور غالب این است که آنان باید در حاشیه باشند و هرگز های باالتر، عجیب و دور از تصور انگاشته میآنان به درجه

دهد که این مفهوم داللت بر وجود ای نشان میهای تحقیقی درباره استعاره سقف شیشهو ارار بگیرند. مرور نوشتهأنباید در ر

های ضمنی و نانوشته از ارتقای زنان بر حسب توانق اً ها، بدون اعتبار اانونی و صرنفوذ دارد که در اکثر سازمانمانعی غیر اابل ن

 تشریل را جامعه هر انراد از نیمی اًتقریب زناناین در حالی است که (. 0920، 1کواکلیآورد )در سازمان، ممانعت به عمل می

 نرهنگی و اجتماعی علمی، توسعه در مهمی بالقوه انسانی منبع آنها. شوندمی محسوب آینده هاینسل دهندگانپرورش و دهندمی

 و اندیشه استقالل (.1388طالقانی و همراران، ) دارد ضرورت آنها شغلی پیشرنت مسیر به ویژه توجه رو این از هستند، کشور

 زندگی هاینعالیت در شرکت و اجتماعی امور در دخالت که است گرنته شرل دنیا زنان امروز در نوعی به گیریتصمیم ادرت

 امروز زنان های بارزویژگی از سیاسی و ااتصادی اجتماعی، ادرت به دستیابی اندیشه ای کهگونه به است، آنان اولیه تقاضاهای از

 (. 1392)بنار و همراران، رودمی شماربه

ها اهمیت نراوانی در پیشرنت کاری و بهبود سطح داشت که کسب مشاغل چالشی در سازمانبراساو آنچه گفته شد باید توجه 

که کشورها برای رشد و ها دارای مشاغل چالشی نیستند، درحالی، زنان در سازمان2کاری انراد سازمان دارد. از نظر کانتر انگیزه

که معیارهای نظام  (. نهایت آن1391)حسین پور و همراران، د انتوسعه حداکثری، نیازمند استفاده از تمام ظرنیت منابع انسانی

(. 1384، 3شود )کاربه مردان نسبت داده می اً هایی متری است که عمومکار، بر کیفیات و ویژگیارزیابی شغلی برای تبیین ارزش

همزمان با تقاضای بیشتر از سوی زنان با انزایش نیاز به تنوع در محیط کار، برخی از محققان در مطالعات خود نشان دادند که 

های زیرین و میانی مدیریت در حال انزایش است و در شده در مواعیتداشتهبرای برابری در محیط کار، همچنان تعداد زنان نگه

 سر وجود موانعی بر که این امر بر آیدبه حساب می کوچک اند نسبتاًهرسیدمدیریتی  های باالیوااع نسبت زنانی که به مواعیت

                                                           
1. Coakley 

2. Conter 

3. Cure 
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وجود ذهنیت برای رهبر بودن و  ناخودآگاه، عدم (. تعصبات خودآگاه و0520، 1بایرونکند )کار اشاره می راه زنان برای ارتقاء در

کانین و تواند ازجمله موانع مشارکت زنان در رهبری سازمان باشد )های پشتیبان، تعادل بین کار و زندگی مینبود سیاست

یانته است اما نسبت دهد علیرغم اینره تعداد زنان مدیر شاغل در سطو  مدیریتی انزایشمطالعات نشان می (.7002، 2سیدول

، 4و باو 1994، 3؛ مومفورد1390و جواهری،زاده ؛ سراج1388، و ناستی زایی میرکمالی؛ 1384به مردان خیلی پایین است )کار، 

اساو گزارش توسعه انسانی سازمان ملل، از لحاظ مشارکت سیاسی،  نمود دارد. اگرچه بر(. این مسائل در کشور ما نیز 1990

انتخاب شدن را برای زنان ایجاد  ( حق انتخاب کردن و1963ایران جزء کشورهایی است که در جهان سوم نسبتاً زود ) از سال 

دارد )نیری، غیره ( و 1917(، کانادا )1921، سوئد )(1907یانته مانند نروژ )کرد اما این سال ناصله زیادی را با کشورهای توسعه

شود به هر حال، ارتقاء زنان به مشاغل مدیریتی خصوصاً در سطو  باال به دلیل وجود موانع متعدد، چالشی جدی تلقی می(. 1394

، 6بولتون و 1386همراران، و  پورعزت؛ 1393همراران،  و نر؛ ضرغامی1388، و همراران ؛ مرتضوی2001همراران،و  5)کاتر

دانشگاهی و  دهد که در ایران انزایش دسترسی زنان به آموزش و اخذ مدارک عالینتایج حاصل از تحقیقات نشان می (.2015

نحو زمینه بهمواعیت آنان در بازار کار نشده و نرخ مشارکت زنان و مردان در این ان زن در جامعه به ارتقای صنیز انزایش متخص

 (.1390چشمگیری متفاوت است )شیعه زاده،

عنوان یک پدیده نراگیر که خود شعار عدم تبعیض را جمله ورزش به ساالری در مدیریت، در بیشتر مشاغل ازاین رویررد مرد 

هایی است که مربیان زمینه مربیگری از چالش دهد محدودیت درکه تحقیقات نشان میطوریکشد نیز رواج دارد. بهیدک می

(. 2016 ،7)ساروجال وویاوهستند دارند و نیز زنان درحرکت از نردبان سلسله مراتبی در سازمان با مشرل روبرو  ورزشی زن

 چشمگیری رشد المپیک هایبازی در زنان حضور بعد به 1900 سال ازدهد چنانچه پیشینه حضور زنان در ورزش نشان می

 در وااعی برابری کهدرحالی بنابراین .بودند زن ،کنندهشرکت 10864از  درصد 46، آتن 2004 هایدربازی کهطوریبه یانت،

 .است محدود هنوز هستند، هاتیم رهبری هایمسئولیت در که زنانی تعداد شود،می نزدیک هم به مردان و زنان بین هاراابت

 مرد مدیر 25 با مقایسه در زن یک نقط و عهده داشتند ها را برزنان رهبری تیم از درصد 8 سیدنی هایبازی در مثال برای

 در را مهم هایمقام تمام مردان ،ورزش ملی سازمان یک در هامدیرههیئت اکثر در که شودمی نشان خاطر و نیز داشت وجود

 چشمگیر اخیر هایسال در خصوصبهها نعالیت در زنان تأثیر و نقش ،نیزما  کشور در (.1393)شهری و همراران،  دارند دست

 گوناگون دالیل به که دارد وجود ی حوزه ورزشمدیریتهای نعالیت زمینه در بسیاری بالقوه هایظرنیت هم هنوز اما است؛ بوده

کنند رئیس نعالیت میبیهای ورزشی کشورمان که بانوان به عنوان نانمونه این وضعیت در ندراسیون ،اندمانده استفاده بدون

  (.1387عهده دارند )شیعه زاده،  فی را برنهای مدیران صبه ندرت زنان مسئولیت شود ومشاهده می

های مدیریتی نقش و حض  ور زنان در پس  ت همقایس  ( در پژوهش  ی با عنوان 1393متقی ش  هری و همراران ) ،در این زمینه

های تبعیض جنسیت، تضاد بین کار و خانواده، حمایت نشان داد که تفاوت معناداری در مؤلفه های ورزشی و غیرورزشیسازمان

تحقیقی کیفی  ،(1395کفشدوز محمدی و همراران ) .جود داردهای ورزشی و غیرورزشی وخانواده و روابط در کار بین سازمان

سبا عنوان  ش یبرر سقف  شهمفهوم  شتغال بانوان ینینرآکار ،یریتدر مد یای شد که  و ا سقف انجام دادند. در این تحقیق بیان 

 عمل کند و یاز هرم سازمان یممرن است در هر سطح یایشهسقف ش شود.یها مدر سازمان ی زنانشغل یمانع ارتقا یایشهش

                                                           
1. Byron 

2. Cuneen and Sidwell 

3. Mumford 

4. Bass 

5. Cotter 

6. Bollton 

7. Surujlal and Vyas 

https://journals.co.za/search?value1=J.+Surujlal&option1=author&option912=resultCategory&value912=ResearchPublicationContent
https://journals.co.za/search?value1=S.+Vyas-Doorgapersad&option1=author&option912=resultCategory&value912=ResearchPublicationContent
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ضور زنان در رده مانع سو شود. یعال یاو  یاتی، میانیعمل یریتمد یهاح علل و ای با عنوان ( نیز در مقاله2017و همراران ) 1نا

ش سقف  شهاثرات  ش زنان در جامعه یبرا یای سقف  شان داد که  شهن سطو  باال و مد یای سط در نهادها یریتزنان در   یمتو

نگرش، رنتار و ادراک  ییرو کمک به تغ یایش هدر کاهش س قف ش  ینقش مهم یعموم یزنان و نهادهاو  اس ت یعش ا یعموم

سبت به زنان دارند ستامردم ن شه( 2014) و عبداهلل حجازی ،. در همین را شی سقف  شان داد که  شور لبنان بهن صورت ای در ک

زیادی وجود دارد و این عامل دس  تمزد و س  اعات کاری زنان و مردان را تحت تأثیر خود ارار داده اس  ت. وی عوامل نرهنگی و 

شهاجتماعی را مهم شی سقف  ستترین عوامل پدیدآورنده  ( در 2014و همراران ) 2همچنین، تیترک ؛ای در لبنان بیان کرده ا

سی موان سیدند تحقیقی به برر سعه مهارتع رهبری زنان در ترکیه پرداختند و به این نتیجه ر سیاری به تو های که زنان عالاه ب

شدن به رهبران در جامعه را دارند و به ستهای بر این باورند که میطور نزایندهشخصی خود جهت تبدیل  شای ای توانند رهبران 

 -های نرهنگیهمچون محدودیت ای در ترکیهکه موانع ویژه دباور بودنهمچنان بر این  زناناین وجود،  با. باش   ند جامعهدر 

 پیش روی آنها در جهت تبدیل شدن به یک مدیر )رهبر( وجود دارند. اجتماعی

شور مطالعات محدودی در در شهز حوزه ورزش ک شی سقف  اللهیاری و به تحقیقات  توانکه از جمله آن مییانته ای انجاممینه 

مقاله ( اش   اره کرد که هر کدام از یک منظر به این 1394(، آزادان و همراران )1395براتی و همراران )(، 1394همراران )

سقف همچنین ؛اندپرداخته ضوع  شه برخی محققان با طر  مو ای در ورزش، به نقش عوامل نردی و محیطی در موانع ارتقاء شی

شاره می سانی زنان، ا صادی، بعد چهار تأثیر بررو با همچنین (.1387و همرارن، کنند )اح سی ،یاجتماع اات  در روانی و سیا

ست زنان توانمندی ست شده خانوار، مالحظه سرپر صادی، نقر چون یعوامل که ا سبت یمنف نگرش اات  عدم زنان، نقش به ن

 خود نفس، عزت نداش  تن مردان، با برابر حقوق کس  ب برای مبارزه عدم س  یاس  ی، عدم مش  ارکت اجتماعی، امور در مش  ارکت

ستقالل ،یاثربخش ست شده زنان توانمندی کاهش باعث احساو ادرت، و کاری ا  ادعا عالوه بر این، (.1385 نرهادی، و )زارع ا

 و محیط عوامل از ناشی بلره نیست، مدیریت مهارت نداشتن دلیل به اجرایی، مدیریت هایپست در زنان حضور عدم است شده

سازمان یا نرهنگ شرایط ساالر اًشدید هایسازمان بر حاکم ینرهنگ  ست مرد  که همچنین زنانی (.1394 همراران، و )آزادان ا

 برای خاص  ی هایمهارت نیازمند گفته، پیش مش  رالت وجود دلیل به ،یابندمی دس  ت مدیریتی مش  اغل به نعلی ش  رایط در

ستیابی ستند؛ مونقیت به د سیار هایمهارت نیازمند مدیر زنان ویژه به ه صی ب ص  متفاوت شرایط با سریع تطبیق اابلیت و تخ

 (.1397)مقتدایی و سیادت،  هستند

س  از بروز عارض  ه س  قف توان مش  اهده کرد که موانع بس  یاری وجود دارد که زمینهمطالعه تحقیقات مختلف می در نهایت با

شه سازمانشی ست. بر این ای در  شده ا شور  شههای ک شی سقف  شد تا احساو  ساو، محقق بر آن  سطو ا شد ای در زنان   ار

سطو  مدیریتی شد ورزش ایران و زنان  شورهای منتخبورزش  مدیریتی ار سه ارار دهد. ک ضور چه هر چرا که را مورد مقای  ح

شد، مؤثرتر و ترنعال اجتماع در زنان شرنته کشور با  هر در زنان مشارکت و نقش میزان ولیرن بود خواهد تریانته توسعه و ترپی

 زن به نس  بت جامعه آن نگرش و برخورد به وابس  ته زیادی دح تا ینرهنگ و یاجتماع ااتص  ادی، هایزمینه در ویژه به جامعه

 .است

 شناسیروش

روش  اب اطالعات گردآوری روش نظر از و بوده یکاربرد قاتیلحاظ هدف از انواع تحقبا توجه به هدف تحقیق، پژوهش حاضر از 

ستانجام گرنت آمیخته ش یدهو پد یقبودن تحق یفیبا توجه به ک. ه ا شهسقف  مانند  یقتحق هاییتبا توجه به محدود یزو ن ایی

                                                           
1. Fosuah  

2. Titrek  
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 یها و اعض  اداندر حوزه بانوان، ورزش  راران، حقوق یو کارش  ناس  ان خبره ورزش   یرانرا مد یبه انراد، جامعه آمار یدس  ترس  

و از  ش  دندانتخاب  یقدر موض  وع تحق یفیک هایمص  احبه یص  ورت هدنمند براانراد، به ینکه ا دادند یلتش  ر علمییئته

، نظری محقق به حد اشباع یدنتا رس یزن یتنها که درگردیدو انتخاب خبرگان با حداکثر نوسان استفاده  یبرنگلوله یریگنمونه

ورزش توسط  یریتاز انراد توانمند در حوزه مد یشونده نهرست. جهت انتخاب هدنمند مصاحبهندانراد مورد مصاحبه ارار گرنت

صورت تما یهمحقق ته سپس با مراجعه به آنان در  شد. در نرا یلو  صاحبه انجام  صاحبه با انراد مورد یندم صورت م  کهینظر در

مصاحبه صورت  یزن یدر صورت لزوم با و کردند تای، معرنشتزنان دا یریتمد ینهزم در یکه تخصص یگرینظرد وردآنان نرد م

ست که در نرا ذکر شایان. گیرد شدن داده یفیک یقتحق یندا صاحبه  یمتنوع هایگروه شود،یم سعی هاجهت پربارتر  مورد م

 .گردد جلوگیری هاداده یریتا از سوگ یرندارار گ

شده 24در این مطالعه تعداد  صاحبه نفر )به مرور( انتخاب  ستماند. در وااع از م شاهده  بی به بعد، تررار در اطالعات دریانتی م

ها کامالً ترراری بوده و به اش  باع رس  یده بود. به بعد داده 20ادامه یانت و از مص  احبه  24اما برای اطمینان تا مص  احبه  ش  د

در ساختار ورزش  مدیریت ورزش زنان یکنون یتوضع»آغاز گردید. مصاحبه با طر  سؤال  1396اه آوری اطالعات از مهرمجمع

شور  شورهای پیش رو ک سه با ک سشآغاز می  «ینید؟ب یچگونه مو در مقای صاحبه باز(  و باای پر سخشد )م ساو پا های ها برا

با توجه به ت بود )بسته به نظر نرد( و در بعضی موارد ساع 2دایقه تا  45. مدت زمان هر مصاحبه از شدمیشونده طر  مصاحبه

ها ثبت و ضبط شده و برای استخراج نرات در دو جلسه انجام شد. تمامی مصاحبه ،بندی مباحثنیاز به بحث مجدد و عدم جمع

 است. 1به شر  جدول شوندگان مصاحبه شناختیجمعیتهای گیویژگرنتند. دین بار مورد بررسی ارار کلیدی چن

 شوندگانهای نردی مصاحبهویژگی. 1جدول 

 مدرک تحصیلی محل اشتغال جنسیت 

 دکتری ارشدکارشناسی باشگاه وزارت ورزش ندراسیون دانشگاه مرد زن

 10 14 2 13 5 4 3 21 نراوانی

 7/41 3/58 3/5 2/54 8/20 7/16 5/12 5/87 درصد نراوانی

ست اکثر نمونه شخص ا شگاه همانطور که م سیون  4های تحقیق زن بودند، که در چهار زمینه دان نفر، وزارت ورزش  5نفر، ندرا

شگاه 13 صیلی بیش از  2ها نفر، با شتند. مدرک تح صد آنها دکتری بود. همچنین  40نفر نعالیت دا جامعه آماری در بخش در

شی، ادارات کل سیون های ورز سان خبره زن در  کمی کلیه مدیران زن وزارت ورزش و جوانان، ندرا شنا ورزش و جوانان و کار

شد ها، از روش نمونهوزارت ورزش و جوانان بودند. با توجه به محدود بودن تعداد نمونه ستفاده  شمار در بخش کمی ا گیری کل 

شنامه جمع 94تعداد و  س شهه. در بخش کمی نمونه آماری، بشدآوری پر اب ای و هدنمند از بین جامعه آماری انتخصورت خو

از  عنوان مدیران زن خارج از کش  ور پ بهس  او از طریق ایمیل و وات نفر به روش در دس  ترو و هدنمند 19گردید. همچنین 

 مبنای بر تحقیق این در بنابراین و پرس  ش  نامه را ترمیل کردند. ندانتخاب ش  دنرانس  ه  و ترکیه، آذربایجان، آلمان کش  ورهای

 گرنته انجام مطالعات زمینه در آذربایجان و ترکیه کشور دو ،نرهنگی و اعتقادی مذهبی، اومیتی، هایویژگیی و ارابت همجوار

 نرانسه استرالیا، آلمان، یانته توسعه کشور سه طورهمین. اندداده شده ارار بررسی مورد زنان مدیریت ایشیشه سقف حوزه در

سعه لحاظ به شورهامطالعاتتعداد زیاد  همچنین و بودنیانتهتو صوص و در این ک مدنظر ارار گرنته  گرنته انجام ی که در این خ

ست ساخت ابزار تحقیق داده .شده ا صلبرای  صاحبنظران مورد تحلیل داده از های حا صاحبه با  بنیاد ارار مطالعات نظری و م

شاخص ستفاده ارار بگیرد. ههای بگرنت تا  ست آمده از این طریق جهت طراحی مدل مطلوب مورد ا ی کمی مورد نیاز هادادهد

ای از کاماًل گزینه 5پرس ش نامه براس او طیف لیررت آوری ش د. س اخته برآمده از بخش کیفی جمعنیز از پرس ش نامه محقق

گیری در برای محاس  به پایایی ابزار اندازه .اس  تلفه ؤم 8و ه گوی 60دارای  ش  ده وگذاری ( نمره5) موانقم( تا کامالً 1) مخالفم
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شنامه توزیع و جمع آوری  30بخش کمی ابتدا  س ستفاده شدپر سپس با ا سبه گردید که  و  از روش آلفای کرونباخ پایایی محا

نفر از متخصصان  6یید أمحاسبه شد. روایی صوری پرسشنامه به ت 89/0آمده برای پرسشنامه دستمقدار آلفای به ترتیببدین

آمار توصیفی میانگین، حداال،  از یید شد.أییدی تأمدیریت ورزشی رسیده و روایی سازه پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی ت

. در سطح آمار استنباطی شدو انحراف استاندارد برای توصیف متغیرها در جامعه تحقیق استفاده  نراوانی نراوانی، درصد حداکثر

ییدی با اس   تفاده از آمس   تقل و تحلیل عاملی تتی  ای،نمونهتکتی  نریدمن، آزمونآزمون مون کلموگروف اس   میرنوف، از آز

 استفاده گردید. 22او و ایموو نسخه اوپیاو انزارنرم

 هایافته

 و اندبوده س  ال 60 تا 51 س  نی رده در هانمونه از درص  د 1/35های تحقیق نش  ان داد که های توص  یفی مربوط به نمونهیانته

بوده و سابقه  کارشناسی ارشدها، درصد از نمونه 9/64د. همچنین، مدرک تحصیلی ندهمی اختصاص خود به را سهم بیشترین

ها درص  د از نمونه 6/34های توص  یفی نش  ان داد که س  مت س  ال بود. در نهایت یانته 19ها بیش از درص  د از نمونه 7/45کار 

شناو صد مدیر 3/5، ورزش وزارت خبره کار صد مدیران 6/27ورزش،  وزارت ستادی در ستانی،  کل ادارات ستادی در  2/19ا

 د. دنبو ورزش حوزه مدیر درصد 8/13ورزشی و  های ندراسیون درصد مدیران

ها استفاده شد دادهابتدا از آزمون کلموگروف اسمیرنف برای بررسی طبیعی بودن توزیع ها برای تجزیه و تحلیل استنباطی داده

 ها در تمامی متغیرها از توزیع نرمالی برخوردارند. و نتایج نشان داد که داده

 نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنف. 2جدول 

 نوع توزیع سطح معناداری آماره آزمون متغیرهای پژوهش

 طبیعی 05/0 73/1 موانع نرهنگی

 طبیعی 23/0 03/1 موانع اجتماعی

 طبیعی 41/0 89/0 سازمانیموانع 

 طبیعی 57/0 78/0 موانع مدیریتی

 طبیعی 34/0 93/0 موانع خانوادگی

 طبیعی 09/0 24/1 موانع نردی

 طبیعی 14/0 15/1 موانع اانونی

 طبیعی 08/0 24/1 موانع سیاسی

در  گردد.خبرگان، مدل تأییدی تحقیق ارائه میعنوان موانع مدیریت زنان در کشور از دیدگاه شده بهعامل شناسایی 8بر اساو 

عامل، موانع نرهنگی، موانع اجتماعی، موانع سازمانی، موانع مدیریتی، موانع  8مدل موانع مدیریت زنان متشرل از  .1شرل 

بارهای عاملی شود تمامی مقادیر خانوادگی، موانع نردی، موانع اانونی و موانع سیاسی ارائه شده است. همانطور که مشاهده می

های های تحقیق، شاخصدهد گویهمیبوده که نشان ( 2011)کالین، ( برخوردار 3/0ز آمده از مقدار اابل ابولی )بیشتر ادستبه

شده مدیریت زنان )نرهنگی، اجتماعی، سازمانی، مدیریتی، خانوادگی، نردی، اانونی، مناسبی به منظور شناسایی موانع شناسایی

 روند.شمار میسیاسی( به 
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 مدل تأییدی موانع مدیریت زنان. 1شکل 

های برازش استفاده شد. در برای آزمون اینره مدل تأییدی موانع مدیریت زنان از برازش مناسبی برخوردار است، از شاخص

، 1سه شاخص برازش مطلقباید برای تعیین برازش مدل از  ایموو یابی تأییدی و معادالت ساختاری با تأکید بر نرم انزارلمد

به درجه  327/3447برابر با  (2χ، مقدار نسبت آماره کای اسروآر )3اساو نتایج جدول  استفاده کرد. بر 3و مقتصد 2تطبیقی

آمده به منظور بررسی دستاست، مطلوب بودن مقدار به 3است. با توجه به این که این مقدار کمتر از  029/2برابر با  1699آزادی 

اابل ابول بودن این میزان برای برازش مطلوب  است که 908/0( GFI) 4. شاخص نیرویی برازشاستو تأیید برازش مدل برازش 

 076/0که شاخص دیگر نیرویی برازش است نیز  5(RMSEAبرآورد ). مقدار ریشه میانگین مربعات خطای دهدرا نشان میمدل 

های . دیگر شاخصاستمدل پژوهش و نشان دهنده تأیید ( 2011)کالین، بوده  ، اابل ابول 1/0از  بودن با توجه به کمترکه  است

 -؛ شاخص برازش بنتلر6 917/0(TLI) یسلو -نیرویی برازش برای معادالت ساختاری بدین صورت است که مقدار شاخص توکر

است که  9602/0(PNFIشده )و شاخص برازش مقتصد هنجار 8 926/0(CFI) یقیتطب؛ شاخص برازش 7 911/0(BBIبونت )

 .انددهنده برازش مطلوب و تأیید مدل تأییدی موانع مدیریت زنانهمگی نشان

 

 

                                                           
1. Absolute Index 

2. Comparative Index 

3. Parsimonious Index 

4. Goodness Fit Index 

5. Root Mean Squared Error of Approximation 

6. Tucker- Lewis Index 

7. Bentler- Bonett Index 

8. Comparative Fit Index 

9. Parsimonious Normed Fit Index 
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 های برازش مدل تأییدی موانع مدیریت زنانشاخص. 3جدول 

 تفسیر مالک میزان  شاخص برازش

 - - 327/3447 (χ2کای اسروآر ) مطلق

 - - 1699 (dfآزادی )درجه 

 برازش مطلوب 3کمتر از  029/2 (χ2/dfنسبت کای اسروآر به درجه آزادی )

 برازش مطلوب 90/0از بیش  908/0 (GFIشاخص نیرویی برازش )

 برازش مطلوب 90/0از بیش  917/0 (TLIلویس ) -شاخص توکر تطبیقی

 برازش مطلوب 90/0از بیش  911/0 (BBIبونت ) -شاخص برازش بنتلر

 برازش مطلوب 90/0از بیش  926/0 (CFI) یقیتطبشاخص برازش 

 برازش مطلوب 1/0کمتر  076/0 (RMSEAریشه میانگین مربعات خطای برآورد ) مقتصد

 برازش مطلوب 05/0از بیشتر  602/0 (PNFIشاخص برازش مقتصد هنجار شده )

 ارشد سطو  در زنان برای ایشیشه سقف وضعیتای برای بررسی نمونهآزمون تی تکاز  ها،با توجه به طبیعی بودن توزیع داده

، p=01/0، موانع نرهنگی )4با توجه به نتایج جدول نشان داده شده است.  ، 4استفاده شد. نتایج در جدول ایران  ورزش مدیریتی

96/12=t ،)( 01/0موانع اجتماعی=p ،50/13=t،) ( 01/0موانع سازمانی=p ،76/18=t،) ( 01/0موانع مدیریتی=p ،98/19=t،) 

داری باالتر از میانگین ارار دارند. موانع نردی طور معنی( بهp ،84/9=t=01/0موانع سیاسی ) ( وp ،90/8=t=01/0موانع اانونی )

، p=01/0)ای باالتر از متوسط ارار دارد یشهداری سقف شطور معنیو موانع خانوادگی در حد متوسط ارار دارند. همچنین به

18/6=t.) 

اینتایج آزمون تی تک نمونه .4جدول   

داریسطح معنی آماره تی درجه آزادی میانگین آماری میانگین  متغیر  

62/3 موانع نرهنگی  3 93 96/12  01/0  

68/3 موانع اجتماعی  3 93 50/13  01/0  

83/3 موانع سازمانی  3 93 76/18  01/0  

91/3 موانع مدیریتی  3 93 98/19  01/0  

04/3 موانع خانوادگی  3 93 29/0  87/0  

89/2 موانع نردی  3 93 18/1-  26/0  

42/3 موانع اانونی  3 93 90/8  01/0  

55/3 موانع سیاسی  3 93 84/9  01/0  

ایسقف شیشه  38/3  3 93 18/6  01/0  

استفاده شد. با توجه به  ایران ورزش مدیریتی ارشد سطو  در زنان برای مدیریتی بندی موانعاز آزمون نریدمن برای اولویت

باالترین اولویت  داری وجود دارد.اولویت معنی ،ایران ورزش مدیریتی ارشد سطو  در زنان برای مدیریتی بین موانع ،5جدول 

 .است «نردی موانع»و پایین ترین اولویت مربوط به  «مدیریتی موانع»مربوط به 
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 نتایج آزمون نریدمن .5جدول

 سطح معناداری درجه آزادی دو(آماره آزمون )خی میانگین رتبه گویه

 12/7 موانع مدیریتی

07/69 7 001/0 

 83/6 سازمانی موانع

 68/6 اجتماعی موانع

 43/6 نرهنگی موانع

 21/6 سیاسی موانع

 96/5 اانونی موانع

 79/3 خانوادگی موانع

 52/3 نردی موانع

ستقلاز آزمون همچنین،  سی  ،6با توجه به جدول  تی م سی بین متغیرها تفاوتبرای برر شد. در دو جامعه مورد برر ستفاده   ا

ساو نتایج،  سایر  موانع بینبرا شی زن در ایران و  شورها )نرهنگی مدیران ورز شی زن  موانع(، t=55/21ک اجتماعی مدیران ورز

شورها ) سایر ک شورها ) موانع (،t=26/17در ایران و  سایر ک شی زن در ایران و  مدیریتی  موانع (،t=98/29سازمانی مدیران ورز

سایر کشورها )  (،t=92/22سایر کشورها )اانونی مدیران ورزشی زن در ایران و  موانع (،t=72/11مدیران ورزشی زن در ایران و 

شورها ) موانع سایر ک شی زن در ایران و  سی مدیران ورز شهt=63/17سیا شی سقف  ساو  ای در مدیران ( و همچنین میزان اح

شورها  سایر ک شی زن ایران و  سیر که در تمامی موارد میانگین موانع ( تفاوت معنیt=019/24)ورز شد. با این تف شاهده  داری م

 .داری مشاهده نشداما بین موانع نردی و خانوادگی تفاوت معنی، ان ورزشی زن ایرانی باالتر بودشده در مدیراحساو

 ترینپایین و مدیریتی موانع به مربوط اولویت باالتریننش   ان داد  5ج آزمون نریدمن در جدول همچنین با توجه به اینره نتای

 و مدیریتی موانع به مربوط اولویت در کش   ورهای خارجی بر مبنای میانگین نیز باالترین .اس   ت نردی موانع  به مربوط اولویت

 .است اانونی موانع  به مربوط اولویت ترینپایین
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 تی مستقلنتایج آزمون  .6جدول 

 نتیجه گیری

سازی امروزه شارکت و زنان توانمند صمیم نرآیند در جمله از هاهمه زمینه در برابری، پایه بر آنان کامل م  مدیریت و گیریت

تحقیق نشان داد که زنان در سطو   جنتایاست.  نیازمند بدان ما سخت کشور که است پایدار توسعهنیازهای پیش از یری جامعه

مدیریتی، موانع موانع متعددی از جمله موانع نرهنگی، موانع اجتماعی، موانع س   ازمانی، موانع ن با ارش   د مدیریتی ورزش ایرا

سی مواجه سیا ستفاده ند. در وااع، بااخانوادگی، موانع نردی، موانع اانونی و موانع  شه سقف تئوری از ا شد که شی شخص  ای م

آمده با نتیجه تحقیقات ناطمی صدر دستزنان ایران وجود دارد. نتیجه به ورزش مدیریتی سطو  ارشد نوق در بازدارنده عوامل

ش   هیدی  (،1387(، حس   ینی لرگانی و همراران )1387کجباف و کاظمی )(، 1385(، میرغفوری )1382(، زاهدی )1380)

ناس   تی زایی )1387) مالی و  له1388(، میرک پور و (، حس   ین1391(، تقی زاده و همراران )1391وری )(، هزارجریبی و پی

 همسو بود.( 1393( و متقی شهری و همراران )1392(، کهنعلی و همراران )1391همراران )

شان داد که موانع نرهنگی سازمانی ،موانع اجتماعی، نتایج تحقیق ن سی و موانع اانونی ،موانع مدیریتی ،موانع  سیا طور به موانع 

داری طور معنیداری باالتر از میانگین ارار دارند اما موانع نردی و موانع خانوادگی در حد متوس  ط ارار دارند. همچنین بهمعنی

آمده با نتیجه تحقیقات نیض  ی و همراران دس  ت(. نتیجه بهp ،18/6=t=01/0) ش  تای باالتر از متوس  ط ارار داش  یش  هس  قف 

سو و همراران )2014(، حجازی )1394) ( همسو بود. در همین رابطه، رمینگتون و النچ 2017( و رمینگتون و النچ )2017(، نا

سائل مدیریت با2017) شان دادند که زنان در م سطح باالیی مواجه می ( ن شرالت در  سعه پا یدآوریدر پدشوند. م  کی داریتو

 میانگین ملیت متغیر
 آزمون لوین

 سطح معناداری آماره تی درجه آزادی
 سطح معناداری آماره آزمون

 62/3 ایرانی نرهنگی موانع
22/0 65/0 

92 
55/21 001/0 

 27/2 غیر ایرانی

 68/3 ایرانی اجتماعی موانع
11/0 89/0 

92 
26/17 001/0 

 89/2 غیر ایرانی

 83/3 ایرانی سازمانی موانع
35/1 18/0 

92 
98/29 001/0 

 12/2 غیر ایرانی

 91/3 ایرانی مدیریتی موانع
09/0 92/0 

92 
72/11 001/0 

 12/3 غیر ایرانی

 04/3 ایرانی خانوادگی موانع
17/0 73/0 

92 
37/1 45/0 

 83/2 غیر ایرانی

 89/2 ایرانی نردی موانع
01/0 99/0 

92 
12/1 51/0 

 71/2 غیر ایرانی

 42/3 ایرانی اانونی موانع
76/1 08/0 

92 
92/22 001/0 

 98/1 ایرانیغیر 

 55/3 ایرانی سیاسی موانع
43/0 651/0 

92 
63/17 001/0 

 63/2 غیر ایرانی

 38/3 ایرانی ای شیشه سقف
14/0 82/0 

92 
19/24 001/0 

 23/2 غیر ایرانی
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شور، چند ست و در گردآورریثأعامل ت نیک سعه یهابرنامه یگذار ا ساعامل نیا دیبا تو شنا سعه  ندیآنها نرا تیو با تقو ییها  تو

سعه نقش تع ندیکه در نرا ییهاعامل نیاز مهمتر یریشود.  یسازساده ساننییتو ست. بنا بر  یکننده دارد منابع ان شورها ک

  .شودیکشورها شمرده م نیا شرنتیعامل پ نیتراثربخش یمنابع انسان انته،یتوسعه یاز کشورها یاریبس یهاتجربه

شان داد که   ورزش مدیریتی ارشد سطو  در زنان برای مدیریتی بین موانعنتایج آزمون نریدمن مربوط به نرضیه دوم تحقیق ن

بهاولویت معنی ایران به داری وجود دارد.  باالترین اولویت مربوط  پایین «مدیریتی موانع»طوری که  به و  ترین اولویت مربوط 

( همس   و و با نتیجه تحقیقات 1392آمده با بخش   ی از نتیجه تحقیق کاظمی و دهقانپور )دس   ت. نتیجه بهبود «نردی موانع»

( و 2010(، چاق و س  اگال )1392(، کهنعلی و همراران )1387(، کجباف و کاظمی )1385(، میرغفوری )1380ناطمی ص  در )

ترین مانع که مردان موانع نردی را مهم( به این نتیجه دس  ت یانتند 1392( ناهمس  و بود. کاظمی و دهقانپور )2014حجازی )

ست ضور زنان در پ صدر )ترین مانع میاهمیتکه زنان موانع نردی را کمدانند درحالیهای مدیریتی میح ( 1380دانند. ناطمی 

مراتب سازمانی ترین مانع بازدارنده پیشرنت بانوان در سلسله ( به این نتیجه رسیدند که موانع نرهنگی مهم1385و میرغفوری )

( نیز دریانتند که عوامل اجتماعی و 2014( و حجازی )1385ش   وند. کجباف و کاظمی )های مدیریتی محس   وب میو پس   ت

( موانع دس   تیابی زنان به 1392های مدیریتی هس   تند. در تحقیق کهنعلی و همراران )نرهنگی موانع ارتقای زنان به جایگاه

انع شخصی، موانع سازمانی، موانع اجتماعی و موانع سیاسی بود. در هیمن راستا، چاق و های مدیریتی به ترتیب شامل موپست

ستساگال دریانتند که  شرنت زنان در پ صلی پی سیتی مانع ا ست. رنتارهای جن جوامع متفاوت این تحقیقات های مدیریتی ا

شدمی سطو  ار شد که زنان در  شخص  شد. به طور کلی م سویی با شرالت و شمدیریتی ورزش ک تواند عامل این ناهم ور با م

شد و بالطبع برخی از موانع اند اما به نظر میموانعی مواجه سد که اهمیت این موانع به یک اندازه نبا سایر ر شتری از  اهمیت بی

 موانع دارند.

شان داد که بینیانته   سی  موانع، اانونی موانع، مدیریتی موانعسازمانی،  موانع، اجتماعی موانعنرهنگی،  موانع تحقیق ن و سیا

؛ با این تفسیر داری وجود داردتفاوت معنیای در مدیران ورزشی زن ایران و سایر کشورها همچنین میزان احساو سقف شیشه

ساو شی زن ایرانی باالتر بود. اما بین موانع نردی و خانوادگی که در تمامی موارد میانگین موانع اح تفاوت شده در مدیران ورز

 .داری مشاهده نشدمعنی

بایستی توجه داشت که نرهنگ و شرایط مبتنی بر اختالف بین میانگین موانع نرهنگی آمده دستتوضیح و تفسیر نتیجه بهدر 

توان در نرهنگ مردس  االری های نرهنگی را میحاکم بر جامعه ایران با بس  یاری از کش  ورها متفاوت اس  ت. یری از این تفاوت

است که  یرونیموانع ب ینتراز مهم یمردساالر ویژه کشورهای غربی دانست. نرهنگایران در مقایسه با برخی کشورها بهشدید 

 یاسیس ی،اجتماع یکه از راه نهادها ینظام و ساختار یاست برا ینام ی. مردساالرگذاردیکار اثر م یطزنان در مح اءبر عدم ارتق

صاد سبت به زنان در جوامع مختلف، یزاندارد. مسلطه  یرخود، زنان را ز یو اات ست. باا ادرت مردان ن در تمام  حالینمتفاوت ا

سهم ب ینا ساالر، مردان  شتریجوامع مرد شترهمچون ادرت، ثروت و احترام دارند. در ب یاجتماع یایاز مزا ی جوامع در حال  ی

 ی،سازمان یصورت ساختارهابه تواندیزن و مرد م ینب یضع. تبنهندیدختران کمتر از پسران ارج م یلها به تحصتوسعه، خانواده

شخط سمیغ یهاشبره ها،یم سازمان یرر شد که آن یو نرهنگ  ستند که مانعبا ساالر ه تا در  شوندیزنان م یبرا یادر مرد

 . کندیبزرگتر منع م یبه آرزوها یابیو دست یبلندپروازانه ااتصاد هاییتنرهنگ را از نعال ین. ایابند ءها ارتقاسازمان

ساالر با کمبود اعتمادبه عهجام یزن یدر ارتباط با موانع اجتماع همچنین شومرد سط خانواده یقنفس در زنان، عدم ت ها، زنان تو

شارکت در کارها، نگرش محانظه یزهنقدان انگ زنان  ینیمخالفت با کارآنر یت،در نوع ترب یضتبع ییر،کارانه، مقاومت در برابر تغم

زن در جامعه به زنان  یراناز مد یمونق ی. الگوهانمایندیم یقزنان را تش   و یااتص   اد هاییتو محدود ش   ودیش   ناخته م

 دهد امایم یشها را انزاآن ییسطح کارا یران،از مد یسازیهبا شب یکار یطدر مح یحو رنتار صح دهدیم یشترینفس باعتمادبه
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 اندکزن  یرانتعداد مد یراند زش  ناس  ینم ،یرندبگ یدهخود از آن ا یش  غل یالگوها یکه بتوانند برا را یگروه مرجع زنان غالبا

ست شها ساالری، کلی ضوع مرد شور نیز می. عالوه بر مو شدت آنها در ک سیتی و  شد. های جن ست آمده با تواند دلیل نتیجه به د

 یبرخ ینرهبه ا دهد. اعتقادبندی مشاغل به مشاغل زنانه و مشاغل مردانه تشریل میهای جنسیتی را تقسیمیری از این کلیشه

مختلف در  هایش  غل یعتوز کهیاز جوامع مرس  وم اس  ت؛ درحال یاریانراد بس   یانمردانه هس  تند، در م یمش  اغل زنانه و برخ

نقط  خوردیوجود ندارد و آنچه به چش  م ممختلف  هایمردانه در ش  غل یازنانه  اًذات یزیچ یچه دهدینش  ان م یادن یکش  ورها

. با تفرر متفاوت است یگربه کشور د یاز کشور یزشده و آن ن گوناگون نسبت داده هایاست که به شغل یتیجنس هاییشهکل

شه ساالری و کلی سیتی به نظر میدر این دو مقوله یعنی نرهنگ مرد سد های جن سه با در این دو مقوله ر شور ایران در مقای ک

سانی  شرو در مدیریت منابع ان شورهای پی ست، لذا نتیجه بهترندپررنگاغلب ک ساو آمده مبنی بر تفاوت معنادار در د میزان اح

شده در مدیران در تمامی موارد میانگین موانع احساو طوری کهبهای در مدیران ورزشی زن ایران و سایر کشورها سقف شیشه

 رسد. ایرانی باالتر باشد، امری منطقی به نظر می ورزشی زن

سازمانی زمینهدر  ست توان گفتمی موانع  سازمانی مختلفی نیز د توان به کنند که از جمله آنها میوپنجه نرم میزنان با موانع 

جنسیتی و نبود الگو اشاره های آموزش، مشرالت ارزیابی، تبعیض های مدیریتی، محدودیتموانع موجود در جذب زنان در پست

سازمان سیاری از  ستکرد. در ب صورت میتی بهیهای مدیرها جذب زنان در پ سلیقه ؛گیردسختی  ای عمل در ارزیابی آنان نیز 

و از اعمال سلیقه  باشدها اانون حاکم و تبعیض جنسیتی اائل می شوند. برای رنع این موانع الزم است که در سازمان کنندمی

 خودداری شود. 

سازمان شرنت زنان در  شی بود. مهمموانع مدیریتی نیز یری دیگر از موانع پیش روی پی سازمان های ورز ترین مانع مدیریتی در 

سیتی را نراهم می آورد ست که زمینه تبعیض جن سازمان ا صی آنان در  شخ سلیقه  ستی و اعمال نظرات و   ؛همانا مدیران باالد

سازمان اًکه امروزه تقریبچرا  سطو  مدیریتی در تمام  سازمان و به تعبیری دیگر، باالترین  صلی  سئولیت ا شور م شی ک های ورز

و لذا، از پیشرنت  کندتواند نرهنگ مردساالری در سازمان را تقویت دهند که این موضوع میسازمان را مدیران مرد تشریل می

طور به موانع س  یاس  ی نیز ووگیری نماید. عالوه بر موانع یاد ش  ده، موانع اانونی زنان در س  ازمان و در س  طو  مدیریتی جل

شهمعنی شی سقف  ضه  سببان احساو عار شتند که از دیگر م شد ورزش داری باالتر از میانگین ارار دا سطو  مدیریت ار ای در 

هایی های ورزشی ضعفی کشور از جمله سازمانهاهای سازمانی اغلب سازمانها و دستورالعملنامهکشور بود. متاسفانه در آیین

و در آنها بین زنان و مردان در سازمان با عدالت و مساوات برخورد نمی  استها به ضرر زنان وجود دارد که بسیاری از این ضعف

سی نبود سیا سوی دیگر، به دلیل  شور حمایت کمتری از زنان  نشود. از  سی ک سیا سوی احزاب  سبت به مردان( از  زنان )ن

ستمی شده ا سطو  باالی مدیریتی  ستیابی زنان به  بنابراین جهت رنع مشرالت موجود در  ؛شود که این موضوع نیز مانع از د

مسئولین رده باالی ورزش کشور  شود کهای پیشنهاد میهای ورزشی کشور در رابطه با میزان باالی عارضه سقف شیشهسازمان

 در تمامی موانع موجود اندیشیده و راه حل های مناسبی را تدبیر نمایند.

شان میاز سوی دیگر،  سوم وجود دارد. هر دهد که سقف شیشهآمارها ن ای در بیشتر کشورهای دنیا چه پیشرنته و چه جهان 

اایان و خانم ها بیشتر می گردد. این سقف در کشورهای پیشرنته آ عدم تعادل بین ادر به مواعیت های شغلی باالتر می رویم،

ست.نزدیک سازمانی نزدیک ا ست ولی در کشورهای جهان سوم به سطو  پایین  نتیجه تحقیق نیز  تر به هسته مدیریت ارشد ا

دارد و زنان با موانع مختلفی ای وجود و  مدیریتی سقف شیشهدر تمامی سط اًهای ورزشی کشور تقریبنشان داد که در سازمان

 یک پدیده جهانی است های مدیریتی در ورزش،دهد که عدم حضور زنان در پستآمار و اراام نشان می اند.برای مدیریت مواجه

بهلالمکمیته بین و به همین خاطر، عداد زنان در پس   تلی المپیک  های ملی المپیک و های رهبری، کمیتهمنظور انزایش ت

های درص  د مواعیت 20 میالدی 2005س  ال  در عنوان یک هدفالمللی ورزش  ی را موظف نموده بود که بههای بینندراس  یون
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سیر به نظر می رهبری را به زنان واگذار کنند. شهبا تمام این تفا شی سقف  ساو  سد که اح سازمانر شی اغلب ای در  های ورز

شاهده می شورها م شی زن ک شورها احساو میشود اما اینره در مدیران ورز سایر ک شتر از  شاید به خاطر همان ایران بی شود 

 س  قف عارض  ه احس  او تأیید به توجه در نهایت با .های نرهنگی، اجتماعی، س  یاس  ی و مذهبی حاکم بر جامعه ما باش  دمقوله

 است شده نظر تجدید مدیریتی ارشد هایسمت به زنان ارتقای در که شودمی پیشنهاد کشور، ورزشی هایسازمان در ایشیشه

شی هایسازمان در کلمه، وااعی معنای به و شور ورز سته ک سیت جایگزین ساالری شای با توجه به همچنین  .شود ساالری جن

شود با بررسی علت پایین ای در مدیران ورزشی زن ایران نسبت به سایر کشورها پیشنهاد میمیزان باالی احساو سقف شیشه

 های ورزشی کشور نراهم آید.ای در سازمانای در آن کشورها، زمینه کاهش سقف شیشهشیشهبودن حس سقف 

 منابع

 ءبندی عوامل بازدارنده ارتقا(. بررسی و رتبه1387، اصغر. )مشبری چیان، هاشم وناهید؛ کوزه احسانی، محمد؛ شتاب بوشهری،

 .189 171، (19)2های ورزشی استان خوزستان. مجله پژوهش در علوم ورزشی، تئهای مدیریتی در هیزنان به پست

نشریه مدیریت منابع  .گیالن استان زنان اهرمانی ورزش مشرالت (. بررسی1392بنار، نوشین؛ احمدی، نسرین و کریمی، نریبا. )

 11-.24(، 1)1انسانی در ورزش، 

های مربوط به مدیریت زنان )تحقیقی بررسی چالش (.1386) بهاره. ،حمیدرضا، نرجی ،یزدانی؛ زهریی، سپیده؛ پورعزت، علی اصغر

 .92-120 (،3)1 ،)مجله مطالعات زنان( پیرامون یک سازمان دولتی. مجله تحقیقات زنان

شد. نصلنامه (. موانع دستیابی زنان به سطو  مدیریتی میانی و ار1391الهام. ) پور، محمد؛ حاجی پور، بهمن و حسینیان،حسین

 .43-56 (،14)4 ،علمی پژوهشی زن و نرهنگ

ت علمی در ئثر بر مشارکت زنان هیؤ(. بررسی عوامل م1386حسینی لرگانی، سیده مریم؛ سعیدی، احمد و صالحی، سید جواد. )

 .121-141 ،(3)1مدیریت دانشگاهی: یک مدل لجستیک. مجله مطالعات زنان، 

 ورزشی هایسازمان در سبز انسانی منابع مدیریت مدل طراحی .(1397منی مفرد، معصومه .)ؤم و سپهوند، رضا؛ ساعدی، عبداهلل

 17-.34(، 1)6 نشریه مدیریت منابع انسانی در ورزش، .تفسیری مدلسازی ساختاری رویررد از استفاده با

ای و نگرشی دانشجویان و متغیرهای زمینه(. برابری گرایی جنسیتی در میان 1390) اطمه.جواهری، ن حسن و یدزاده، سسراج

 .46 34، (2)7 شناسی ایران،جامعه .مرتبط با آن

 کنفرانس اجتماعی. چهارمین سرمایه توسعه و زنان (. مدیریت1395عذرا. ) زاده، طالب و توران یزدان، محبوبه؛ پورعمران، سلیمان

 .تهران بهشتی شهید دانشگاه حسابداری، و مدیریت در کاربردی هایپژوهش المللیبین

چاپ اول، تهران: ها. ترجمه علی پارسائیان و محمد اعرابی. های سازمان، اسطوره(. تئوری1379ام و اوت، اسیتون. ) .شفرتیز، جی

  های نرهنگی.انتشارات دنتر پژوهش

 .51-48، 21نصلنامه عصر کیفیت،  .ارتقای حضور زنان در سطو  مدیریت .(1390الهه. ) شیعه زاده،

های رهبری های زنان در پستها و چالشای: بررسی تجربهپدیده صخره شیشه (.1393بهبودی، محمدرضا. )نر، مژگان و ضرمانی

 .191-211، (2)12سازمان. مدیریت نرهنگ سازمانی، 

دی زنان در سازمان نای بر کاهش توانمثیر سقف شیشهأ(. بررسی ت1388). نرجی، بهاره و پورعزت، علی اصغر ؛غالمرضا ،طالقانی

 .89-102 (،2)1 توسعه برق ایران. نشریه مدیریت دولتی،

  روشنگران و مطالعات زنان.انتشارات تهران: چاپ دوم، ایران.  (. زنان در بازار کار1384) هرانگیر.کار، م
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 تربیتی، اجتماعی، علوم علوم همایش اولین راهرارها. ها،چالش زنان، سازمان جایگاه ارتقا (.1396بهناز. ) سیده صی،خال محدثی

 .ایران اجتماعی امنیت و روانشناسی

(. پیشرنت آکادمیک اعضای هیئت علمی زن در دانشگاه علوم پزشری 1388)پور، نسرین.  و شررمرتضوی، سید محمد جواد 

 .77-89 (،1)3 ،مجله اخالق و تاریخ پزشری .شیراز

 سرسختی و اجتماعی سرمایه بین ارتباط بررسی در ساختاری معادالت سازی(. مدل1397) علی. مقتدایی، لیال و سبادت، سید

 .291-316 (،36)9منتخب. نصلنامه زن و جامعه،  هایدانشگاه در زن مدیران شغلی

های مدیریتی در ثر در گماشته نشدن زنان به پستؤهای م(. شناسایی و رتبه بندی عامل1385). هللمیرغفوری، سید حبیب ا

 .122 101، (1)4های دولتی استان یزد. مجله مطالعات زنان، سازمان

اغل در های میانی و عالی از دیدگاه دبیران زن ش(. موانع ارتقای زنان به پست1388میرکمالی، سید محمد و ناستی زایی، ناصر. )

 .57-64 (،5)2 ،های مدیریتآموزش و پرورش. پژوهش

 .178 165، (1)2مجله پژوهش زنان،  .های جنسیتی در ساختار شغلی(. تفاوت1383نوروزی، الدن. )
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Abstract 

Objective: The purpose of this research work was to investigate the theory of glass ceilings in the field 

of women's sports. 

Methodology: The aim of this work was to collect data by a mixed method. Given the research 

constraints such as the access to people, the statistical society was formed by the managers and sports 

experts in the field of women, athletes, lawyers, and faculty members, who were selected purposefully 

for qualitative interviews on the subject of research and selected by the snowball sampling. Selection of 

the experts was used with maximum oscillation to achieve a theoretical saturation, which eventually led 

to interviews with the researchers reaching the saturation level. The statistical population in the small 

section of all female managers was the Ministry of Sports and Youth, sports federations, sports 

departments and youth, and female experts of the Ministry of Sports and Youth. A total number of 94 

questionnaires and 19 subjects were selected by the targeted and accessible method. The women's 

barriers Questionnaire had 60 items and 8 items, the validity and reliability of which were confirmed. 

In this work, we used the Fridman test, one sample t-test, independent t-test, and CFA and SPSS and 

Amos software for analysis.  

Results: Prioritizing the managerial barriers for women at senior management levels in Iran's sport 

showed that the highest priority was related to the "management barriers" and the lowest one was related 

to the "individual barriers". The social barriers (t = 21.55), social barriers (t = 17.26), organizational 

barriers (t = 29.98), management barriers (t = 11.72), legal barriers (t = 22.92) , political barriers (t = 

17.63), and glass roof sensation (t = 24.19) were significantly different among the female managers in 

Iran and other countries; with this interpretation, in all cases, the average barriers felt in the female sports 

managers were higher (p = 0.01) but there was no significant difference between the personal and family 

barriers. 

Conclusion: Based on the research findings, the internal and external barriers are involved in the 

women's management. Thus women must, by believing in their abilities and showing their sensitivity to 

their problems, try to pursue their demands in sports organizations through law and logic. 
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