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  چكيده
والن سازمان اطالق مي شود كه مانع پيشرفت اشخاص با صالحيت ويا ؤبه موانع مصنوعي و نامرئي، تصميمات سازماني و تعصبات مس »اي سقف شيشه«

بر وضعيت توانمندي زنان در سازمان ورزش  اي شيشهسقف هدف از اين پژوهش، بررسي نقش  اقليت ها ( به ويژه زنان ) در داخل سازمان ها مي شود.
بر توانمندي زنان پرداخت. جامعه آماري، مجموعه كاركنان  آنتأثير اي و سقف شيشهبررسي پيمايشي به  –شهرداري تهران بود كه با ماهيتي توصيفي 

با  آناي بود كه ثبات دروني نامه ابزار پژوهش، پرسش نفر بود 109 نفر و تعداد مردان، 93تعداد زنان،  كه شاغل در سازمان ورزش شهرداري تهران بود
ها، با استفاده از  نامه پرسش. اطالعات آقايان، به دست آمدة نام پرسشبراي  93/0خانمها و ة نام پرسشبراي  92/0استفاده از آزمون آلفاي كرونباخ، 

نتايج  )، تجزيه و تحليل شد.SEMاريانس يك طرفه و مدل معادالت ساختاري (تك نمونه اي، تحليل وt)، K-Sاسميرنوف (-آزمون هاي كلموگروف
 . در مدل مورد بررسي مقدار شاخص هاي برازش)t>1/96(گذارد  به طور مستقيم بر افزايش توانمندي بانوان اثر مي اي شيشهپژوهش نشان داد كه سقف 

 )GFI=0/84  وAGFI=0/78 اقدامات مثبت حمايتي از زنان  در سازمان ها و نهادها شودبنابراين پيشنهاد ميمناسب بودن مدل است.  ةدهند ) نشان
اي  تا با باال بردن اعتماد به نفس وخودباوري زنان سقف شيشه ها ارائه شود هايي براي ايجاد تغييرات اصولي در باورها و نگرش مشي صورت گيرد و خط

  توانمندي زنان بيفزايد. بر و بشكند را
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  مقدمه 

دهند كه همواره نقش زنان در  ها نشان مي امروز واقعيت
كه  جوامع ناديده گرفته شده است. با وجود اين  توسع

ها را تشكيل  بانوان در حدود نيمي از منابع انساني سازمان
مل أجاي تها با بانوان  رفتار سازمان ةدهند، اما هنوز نحو مي

ترين  عدالت سازماني از ضروري .)1387(زهرئي،بسيار دارد
مسائلي است كه سبب ايجاد رضايت در كاركنان يك 

در  سازمان مي شود. بسياري از مشكالتي كه معموالً
عدالتي  شود در ارتباط با بي هاي ورزشي گزارش مي سازمان

به خصوص در ايران با  ).1،2009(چالدورايسازماني است
تحصيل و اشتغال در  ةجه به تمايل بيشتر بانوان به ادامتو

عدالتي پذيرفته شده عليه  هاي دولتي، هر گونه بي سازمان
وري نيمي از نيروهاي كار  آنان ممكن است بر بهره

. شمار زيادي از زنان جامعه ها اثر منفي داشته باشد سازمان
ود خ ةبردن به نابرابري موجود، به زندگي روزمر بدون پي

ادامه مي دهند؛ با اين تصور كه شرايط بايد اين گونه باشد، 
كه اين واقعيت نابرابر، زماني موجب احساس  جالب آن

ها مي شود كه آنان از طريق تحصيل در  نابرابري در آن
هاي عالي، و در پي آن آگاهي از حقوق خود و  دوره

شرايط ديگر زنان جامعه، به نوعي خودآگاهي از وضع 
كه زنان به چنين  مي رسند.حال با توجه به آنموجود 

ها  آگاهي دست يافته اند، لذا نابرابري موجود در سازمان
تبديل به احساس نابرابري شده و به ايجاد مسئله در 

كه از لحاظ  رغم اين ها منجر شده است. علي سازمان
حقوقي هيچ تفاوتي بين زنان و مردان گذاشته نشده است، 

مزاياي  زنان براي دريافت حقوق و ،عمل ةولي درعرص
مساوي مردان، براي مشاغل مشابه و فراهم آوردن تسهيالت 

). 1378مناسب شغلي با مشكل مواجه هستند (چهاربالش، 
اي ناعادالنه  ها به گونه امروزه بحث تقسيم كار در  سازمان

                                                 
1. Chelladurai 

مطرح مي شود، زنان اغلب در حاشيه بوده، گويي ديوارها 
آنان را احاطه كرده و از پيشرفت  يا شيشهو سقف هاي 

كند، بنابراين شناسايي علل ايجاد اين  آنان ممانعت مي
از بين بردن آن، از وظايف مهم سازماني به  برايسقف، 
   ).1387 (زهرئي، آيد مي شمار

هميشه در طول تاريخ تصورات قالبي مربوط به مرد بـودن و  
يـل، اگـر   قدرت رهبري با هم تداعي مي شوند. به همـين دل 

مردان حتي در مشاغل مربوط به زنان نيز وارد شوند، حالت 
پديد مي آيـد، يعنـي گـرايش بـه      اي شيشهعكس اثر سقف 

به بام سقف  اي شيشهاين است كه مردان را با يك پله برقي 
  )1388 (پوركياني، برسانند اي شيشه
ها  از آن، اقليت  پس  كه  است  اي نقطه  مفهوم به اصطالح   اين

 ،س(خوشنوي كنند ارتقا پيدا نمي  امكان ديگر  زن  يا مديران
زماني به كار مي رود كه  اي شيشه). استعاره سقف 1381

زنان صرفا به خاطر جنسيت خويش، از صعود به مراتب 
) نظر 1387نگه داشته مي شوند(زهرئي ، عالي سازماني، باز

را  آنها ناآگاهانه  : ما زناي شيشهخود زنان در مورد سقف 
اي خود مي سازيم و با وجود نامرئي بودن، روي ه در ذهن

 تأثيرگيريم  هرتصميمي كه در زندگي شغلي خود مي
تر از هر مانع خارجي  ي كه به مراتب عميقتأثيرگذارد؛  مي

 1970  از دهه  اصطالح  ). اين1381 (آستين، ممكن،  است
  ).1381(خوشنويس گرفت  در آمريكا شكل
در بيشتر كشورهاي  اي شيشهي دهد كه سقف آمارها نشان م

دنيا چه  پيشرفته و چه جهان سوم وجود دارد. هر چه بيشتر 
به موقعيت هاي شغلي باالتر مي رويم عدم تعادل بين آقايان 

اين سقف در  ).1373ها بيشتر مي گردد(حسني ، و خانم
ي مديريت ارشد است  كشورهاي پيشرفته نزديك به هسته

ي جهان سوم به سطوح پايين سازماني ولي در كشورها
چنانچه سقف  ).1387 (شتاب بوشهري، نزديك است

وجود داشته باشد، نامرئي است و بنابراين اثبات  اي شيشه
وجود آن مشكل است ولي زنان هنگام ورود به سازمان ها 
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هاي نامطلوب، ترفيع كندتر، دستمزد  با موانعي چون ارزيابي

برانگيز كمتر مواجه  غل چالشتر، و واگذاري مشا پايين
زنان بخواهند  ة). اگر جامع1384شوند (آدينگر،  مي

حقوقشان را بگيرند، هيچ مانعي جلوي آنها را نخواهد گرفت 
ولي اگر منتظر باشند كه مديران مرد اين زمينه را فراهم كنند، 

هاي مديريتي  عملي نخواهد شد مديران مرد نسبت به توانايي
زنان  ة) و جامع1381(اسفيداني ، ي ندارندزنان، نگرش مثبت
تر شود و با آگاهي حقوق خود را طلب  هر چه متشكل

 توانند ظاهر شوند هاي مديريتي نيز مي كنند، در عرصه
 در زنان مديريت لهئمس ).1379،چراغي ، 1381(بروكس ،

 بسيار كه است مهمي هاي مقوله از دنيا كشورهاي تمام
 و است گرفته قرار مختلف ومعل نظران صاحب توجه مورد

 در زنان جايگاه به ويژه توجهي نيز المللي بين هاي سازمان
 و زنان مبحث جهت اين از. دارند مختلف كشورهاي
 عالي سطوح و ها گيري تصميم در آنها مشاركت خصوصا
 در اينكه باوجود. است بوده توجه مورد همواره مديريت

 تحصيالت زمينه در محسوسي هاي پيشرفت اخير هاي سال
 شده حاصل ما كشور در زنان اجتماعي هاي مشاركت و

 مديريتي هاي پست از اي شايسته سهم اند نتوانسته زنان است،
 پايداري بر داللت امر اين و. دهند اختصاص خود به را

  ).1387 فرجي،( دارد اي شيشه سقف
زن در قرن بيست و يكم هنوز هم در ذهن و نگاه بسياري از 

ــدارد و از  مــردان  ــه عنــوان جــنس دوم جايگــاه مطلــوبي ن ب
باشـد. در برخـي از كشـورهاي     بسياري از حقوق محروم مي

دنيا زنان هنوز از حـق رأي، حـق راننـدگي و فعاليـت هـاي      
. در راســتاي )1375(زهرا قـاييني، سـاده اجتمـاعي محرومنـد   

بهبود وضعيت موجود پژوهشگراني مطالعاتي انجام داده اند 
ــ  ــه از آن جمل ــوان  1380ه صــفري (ك ــا عن ــي ب )، در تحقيق

بررسي انواع قدرت مديران زن و رابطه آن با جوسـازي از  "
وجــود  "ديــدگاه دبيــران مــدارس متوســطه دخترانــه تهــران 

را موجب افت بهره برداري و جـا بـه جـايي     اي شيشهسقف 

) 1384پهلـوان (  ).1386نيروي كـار مـي دانـد(رحيميان ،   
بررسـي موانـع موجـود    "ت عنوان خود تح ةنيز، در پايان نام

بــراي احــراز پســت هــاي مــديريتي توســط زنــان در ادارات 
دريافـت كـه موانـع موجـود بـراي       "دولتي شهرستان رامسـر 

احراز پسـت هـاي مـديريتي توسـط زنـان بـه ترتيـب ميـزان         
ــ  ــتن مس ــزه  ؤتحصــيالت، داش ــانوادگي، انگي ــاي خ وليت ه

ي خود بوده ها پيشرفت پائين و نگرش زنان نسبت به توانايي
  ).1387 است (شتاب بوشهري ،

) هم در پژوهش خود به اين نتيجه رسيد 1387فرجي (    
بر روي جامعه پذيري ضعف بانوان و  اي شيشهكه سقف 

انگاري آنها اثر مثبت و  همچنين بر روي خود ناتوان
اي، تنها به طور معناداري دارد. از طرفي، سقف شيشه

هاي خودناتوان انگاري و جامعه غيرمستقيم و از طريق متغير
تواند بر كاهش توانمندي بانوان اثر پذيري ضعف مي

). در پژوهشي ديگر پيشگاهي فرد 1387گذارد(فرجي ،
پژوهي وضعيت اشتغال  آينده") در تحقيقي با عنوان 1388(

به اين  "زنان در منطقه خاورميانه با تاكيد بر جايگاه ايران
مي توانند از امكانات شغلي زنان ايران نتيجه رسيد كه 

مند شوند و در رتبه پنجم  مناسب تري نسبت به منطقه بهره
منطقه قرار گيرند و با توجه به روند رشد شاخص نسبي 
اشتغال زنان حتي امكان دست يابي ايران به رتبه اول يا دوم 

 .)1388پيشگاهي فرد ،(خاورميانه قابل انتظار خواهد بود
) نشان داد كه از 1391ژاد(درپژوهشي ديگرحيدري ن

هاي آموزش  دوره تأثيرديدگاه دبيران زن تربيت بدني 
ضمن خدمت بر افزايش توانمند سازي آنان بيشتر از مردان 

  ).1391بوده است(حيدري نژاد ،
 و همكارانش 1كاترپژوهشگران خارجي همچون     

را براي  اي شيشهوجود سقف  خود،در تحقيق  ،)2001(

                                                 
1. Cotter  
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)، دريافت عليرغم آنكه 2005( 1كي ردند.زنان اثبات ك

تر از  زنان ورزشكار چين در سطوح بين المللي بسيار موفق
اند، با اين وجود زنان هنوز اساسا  مردان همتا خود درخشيده

اي به ويژه در سطوح  هاي مديريتي و حرفه در موقعيت
تصميم گيري در سازمان هاي ورزشي ملي چين حضور 

  ).1386(رحيميان ، ندارند
 اي شيشهسقف ") در تحقيقي با عنوان 2010( 2ايدياپاي و و

در  اي شيشهوجود سقف  "نقش زنان در دنياي متحد –
 .ايالت تگزاس اياالت متحده امريكا را به اثبات رساندند

سقف "تحقيقي با موضوع  در ،)2011(3پالسهمچنين 
 74به اين نتيجه رسيد كه  "براي زنان استراليائي اي شيشه

 ،سال آينده 5درصد زنان به هيچ فرصتي براي ترفيع در 
 درصد آنان عنوان كرده اند كه 63دست نخواهند يافت و 

  كنند. آموزش هاي توانمندسازي دريافت نمي
آن، زنان براي  ةتوانمندي زنان، فرآيندي است كه به وسيل

سازماندهي خودشان توانمند مي شوند و اعتماد به نفس 
دهند و از حقوق خود براي انتخاب  يخود را افزايش م

مستقل و كنترل بر منابع، كه منجر به از بين رفتن جايگاه 
). 2009 4فرودستي ايشان مي شود، دفاع مي كنند. (ليوانوس

 توانمندسازي بر اجتماعي در پژوهشي عنوان شد كه حمايت

 و جسمي اقتصادي، توانمندسازي روانشناختي، توانمندسازي
). به طور 1391 (كلدي است داشته تأثير لك توانمندسازي

  كلي توانمندي از دو طريق ميسر مي شود:
شوند از قبيل:  مانع از فعاليت زنان ميحذف عواملي كه  .1

عدم حضور فعال زنان در سياست گذاري مستقيم دولتي و 
حذف  باورهاي سنتي يا به  ري،ااداري و غيراد ـ غير دولتي

حذف  در توانمندي زنان، سازي جنسيتي اصطالح فرهنگ
  خشونت عليه زنان وكاهش تبعيض جنسيتي.

                                                 
1. Ky  
2. pia & Vaidya 
3. Pulse 
4. Livanous 

 آنان با راهكارهايي از قبيل: افزايش توانايي و قابليت .2
س أآگاهي و آموزش زنان و قرار دادن توانمندي زنان در ر

). 1387 فرجي،گذاري( امور و مسائل كشور به ويژه درقانون
ريت زنان به با سازماندهي و نهادينه كردن فرهنگ مدي

راستي نيمي از جمعيت كشور را به عرصه كار و خدمات 
اجتماعي كشانده و مورد بهره برداري قرار خواهند 

  ).1380گرفت(فاطمي صدر ،
 ،20 ،19 ،3 اصول جمله از بسياري موارد در ما كشور در  

 تساوي بر كشورمان اساسي قانون 43 اصل 4 بند و 28 ،21
 تاكيد شغلي هاي فرصت آزاد انتخاب و مرد و زن حقوق
 هرگونه نيز ايران اسالمي جمهوري كار قانون. است شده

 مردود كاري هاي محيط در را مردان و زنان بين تبعيض
كشور ما به عنوان يك  ).1378 چهاربالش،( است دانسته

ورزش در بين زنان،  ةكشور مسلمان بايستي ضمن اشاع
نيا ارائه دهد و الگويي جذاب از ورزش زنان مسلمان به د

اينكه وضعيت ورزش زنان و مشاركت زنان در ورزش 
وضعيت سياسي و اجتماعي زنان دركشور  ةمنعكس كنند

است. بنابراين سياست هاي اتخاذ شده در  خصوص ورزش 
بانوان، براي نظام جمهوري اسالمي انعكاسي جهاني دارد و 
نشانگر وضعيت سياسي و اجتماعي زنان در كشورمان 

اشد . بايد دانست پيشرفت ورزش بانوان با به كارگيري ب مي
(شتاب  مديران زن با تجربه و دلسوز بهتر ميسر خواهد شد

 اي گسترده مطالعات رغم علي حال هر ). به1387بوشهري ،
 كشور اداري هاي سازمان در زنان مديريت درباره كه

 سقف بررسي به كه نشده مشاهده موردي پذيرفته، صورت
 موريتأباشد م پرداخته ورزشي هاي سازمان در اي شيشه

 ورزشي تفريحات ةتوسع و مينأت شهرداري، ورزش سازمان
 يافته سازمان ورزشي هاي فعاليت از اعم همگاني ورزش و
 استعداد معرفي و شناسايي براي بسترسازي نيافته، سازمان و

 و مناطق كليه در ورزشي فضاهاي مديريت و ورزشي هاي
 و نوين هاي آوري فن كارگيريه ب با رانته شهر محالت
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 و متخصص اعم از زن ومرد و متعهد انساني نيروي به اتكا
 ظرفيت و شهرداري تجهيزات و امكانات كليه از گيري بهره
 دسترسي براي خصوصي و عمومي بخش هاي توانايي و

 تندرستي ارتقاي و ورزشي امكانات به ارزان و آسان
 اين موضوع، اهميت به وجهت با است تهراني شهروندان
زنان در  توانمندي بر اي شيشه سقف تأثير بررسي به پژوهش

 سقف شكستن در پرداخت تا سازمان شهرداري تهران
 در شايسته دختران و زنان به توانمندي افزايش و اي شيشه

  .كند كمك ورزش مديريت
  

  روش شناسي پژوهش
ه پژوهش حاضر، از نظر هدف، كاربردي و از نظر شيو

گردآوري اطالعات، از نوع پيمايشي بود كه در قلمرو 
انجام شد.جامعه آماري،  1390و  1389هاي زماني سال

مجموعه كاركنان شاغل در سازمان ورزش شهرداري تهران 
نفر بود.  120نفر و تعداد مردان،  93بودند كه تعداد زنان، 

 به دليل محدود بودن جامعه و براي كسب نتايج بهتر، نمونه
در بخش نامه پرسش 93برابر با جامعه در نظر گرفته شد و 

  در بخش مردان جمع آوري شد. نامه  پرسش 109زنان و 

پس از كه اي استاندارد بودنامه ابزار پژوهش، پرسش
بررسي و تبادل نظر با هشت تن از اساتيد و صاحب نظران 
در اين زمينه، تعدادي از سواالت حذف و يا اصالح گرديد 

مورد تاييد نهايي قرار گرفت. همچنين، ثبات نامه  سشپرو 
با استفاده از آزمون آلفاي كرونباخ، نامه  پرسشدروني 

هاي الزم با سازمان پس از هماهنگي به دست آمد. 92/0
ها در محل اين سازمان بين ورزش شهرداري، پرسشنامه

كارشناسان و مديران، توزيع و جمع آوري شد. همچنين، 
 22بين كارشناسان و مديران تربيت بدني مناطق  نامه پرسش

گانه شهرداري تهران (كه در جشنواره ورزشي مربوطه كه 
از طرف سازمان ورزش شهرداري برگزار شد، حاضر 

ها، با بودند)، توزيع و جمع آوري شد. اطالعات پرسشنامه
) و K-Sاسميرنوف (ـ  استفاده از آزمون كلموگروف

يه و تحليل شد و براي ارايه الگو تجز ،آزمون تحليل مسير
) با SEMمناسب از روش مدل معادالت ساختاري (

و نرم افزار ليزرل  18 نسخه SPSSگيري از نرم افزار  بهره
  استفاده شده است. 52/8 مدل

  

  تركيب سواالت پرسشنامه -  1جدول
 جمع سواالت شماره سواالت در پرسشنامهمتغيرهاي مورد بررسي

  18تا  1سواالت  توانمند سازي
  1-3                                            ر بودن             اگذتأثير

  4-6                                                   معنا و مفهوم 
  7 -9                                            پيشرفت حرفه اي   
  10-13                                   تصميم گيري         

  14-16                                                  جديت                
 17-18                                      خودمختاري      

 
 
 
 
 

18 
 
  
  
 

  40تا  19سواالت  اي شيشهسقف 
  19- 30                 نگرش منفي و قالبي نسبت به زنان 
 31-40                      از بين رفتن نظام شايسته ساالري

  
 

22  
  
 

                                               40 
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  يافته ها ي پژوهش 
پس از تجزيـه و تحليـل آمـاري كـه بـه بررسـي چگـونگي        
توزيع نمونه آماري از حيث متغيرهايي چون جنسيت، ميزان 

و وضــعيت تاهــل در ســازمان  تحصــيالت، پســت ســازماني
ورزش شهرداي تهران، پرداخته شد اين نتـايج حاصـل شـد    

درصــد) داراي  59كــه: بــيش از نيمــي از پاســخ دهنــدگان (

مدرك كارشناسي هستند وهمچنين حـدود نيمـي از پاسـخ    
دهندگان داراي پست سازماني كارشناس هستند و كمتـرين  

در مـورد   تعداد مربوط به پست سازماني رئيس واحد اسـت. 
پاسخ دهندگان زن ومرد، در هر دو، بيش از نيمـي از پاسـخ   

  دهندگان متاهل بوده اند. 

  

  توصيف افراد نمونه به تفكيك مدرك تحصيلي و پست سازماني - 2جدول 
  مجموع  مرد  زن  
  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  

مدرك 
  تحصيلي

  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  فوق ديپلم

  3  6  8/2  3  2/3  3  ديپلم و پايين تر
  3  6  7/3  4  2/2  2  بي پاسخ

پست 
 سازماني

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

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

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

 

ها در متغيرهاي  براي بررسي وضعيت طبيعي بودن توزيع داده
   .شد ) استفادهK-Sاسميرنوف ( ـ مورد نظر از آزمون كلموگروف

  

  

  ، متغيرهاي مشترك و زنان K-Sنتايج آزمون  -  3جدول
  نتيجه گيري  )P( سطح معناداري  k-S ضريب  تعداد  متغير

  توزيع طبيعي است  063/0  315/1  202  (مشترك)اي شيشهسقف 
 توزيع طبيعي است  162/0  121/1  93  (زنان)اي شيشهسقف 

 توزيع طبيعي است  160/0  124/1  93  توانمندي(زنان)
  

بررسي فرضيات مدل اعداد معناداري (آزمون تحليـل مسـير از   
يق مدل معادالت ساختاري) و تخمـين اسـتاندارد نشـان داد    طر

به صورت مستقيم باعث افزايش توانمنـدي   اي شيشهكه سقف 

مي شود به اين صورت كه افزايش يك واحد به تصور سقف 
گردد درصد واحد توانمندي مي 46/0اي  باعث افزايش  شيشه

.  
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  مدل اعداد معنا داري –عادالت ساختاري تحليل مسيراز طريق مـ  شكل ا
  

4  

  مدل اعداد معنا داري وتخمين استاندارد ـ جدول برازش معادالت ساختاريـ  4جدول
  

متغيرهاي 
 t   t    اصلي

سطح 
  معناداري

درجه 
  آزادي

گاي 
RMSEA 2k  اسگوار df GFI AGFI 

سقف 
  اي شيشه

متغيرهاي 
    برونزا

نگرش منفي 
البي به و ق

  زن
74/0  005/0  99  86/138  32/0  

40/1  84/0  78/0  

از بين رفتن 
شايسته 
  ساالري

83/0  005/0  99  86/138  42/0  

متغيرهاي   توانمندي
  درونزا

گذار تأثير  4/0
  بودن

75/0  005/0  99  86/138  44/0  

معنا و مفهوم 
  داشتن

80/0  005/0  99  86/138  36/0  

پيشرفت 
  اي حرفه

84/0  005/0  99  86/138  30/0  

  36/0  86/138  99  005/0  74/0  گيري تصميم
  24/0  86/138  99  005/0  87/0  جديت

  62/0  86/138  99  005/0  61/0  خودمختاري
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همان طور كه مشاهده مي شود اعـداد معنـاداري مربـوط بـه     
آنهـا   متغيرهاي مدل معنادار شده است، زيرا عدد معنـاداري 

بزرگتر است. شاخص هاي تناسب مـدل حـاكي از    96/1از 
برازش مناسب مدل ( تحليل مسير ) پژوهش دارند بـه علـت   

و كمتـر   40/1اينكه نسبت كاي دو بر درجه آزادي برابر بـا  
ــاز   ــدار مج ــدار  3از مق ــر  1RMSEAو مق ــت. 08/0زي  اس

ــدل   ــرازش م ــوئي ب ــاخص نيك ــا   GFI(2( ش ــر ب و  84/0براب
، 78/0برابر با  AGFI(3( ي برازش تعديل يافتهشاخص نيكوئ

  .كه نشان دهنده  مناسب بودن مدل است
  

بر توانمندي زنان در  اي شيشهمستقيم سقف تأثير - 5جدول 
  آزمون تحليل مسير

  نتيجه آزمون tسطح معني داري  تعداد  متغير

دار  معني  96/1>  61/2  202  توانمندي
  مثبتتأثيرو

  
تقيم بر توانمندي زنان در سازمان به طور مس اي شيشهسقف 

كه  t=61/2مثبت و معناداري دارد ( تأثيرورزش شهرداري 
  بزرگتراست).96/1از 

  

  بحث و نتيجه گيري
 سقف كه گفت توان مي آن وابعاد مفهومي مدل درمورد
 وسطوح سازمانها در زنان به وقالبي منفي نگرش به اي شيشه

 شايسته رفتن ينب از باعث طرفي واز شده منجر مديريتي
 سقف شكستن براي زنان براين است،بنا شده ساالري
 وعواملي ها ازفاكتور شده ذكر موارد بر وغلبه اي شيشه
 حرفه پيشرفت گيري، تصميم جديت، مختاري، خود مانند
 وضعيت انگاشتن وگذرا كار به بخشيدن ومفهوم معنا اي،

 افزوده خود توانمندي احساس بر نتيجه در گرفته بهره فعلي،

                                                 
1. Root Mean Square Error of Approximation 
2. Goodness of Fit Index - 
3. Adjusted Goodness of Fit Index 

به طور مستقيم بر توانمندي زنان در  اي شيشهسقف  اند.
مثبت و معناداري دارد  تأثيرسازمان ورزش شهرداري 

)61/2=t  فرض پژوهش بر اين .بزرگ تر است) 96/1كه از
 بر مستقيم طور به اي شيشه سقف بنا نهاده شده است كه

 و مثبت تأثير شهرداري ورزش سازمان در زنان توانمندي
دارد كه برخي از پژوهش هاي ذيل با آن همسو  عناداريم

  .بوده وبرخي ناهمسو
 3) كه اظهار مي دارد فقط 2001( 4نتيجه تحقيق رايث

درصد از پست هاي باالي مديريتي در بزرگ ترين سازمان 
هاي جهاني در اختيار زنان است، با نتايج تحقيق همسو 

ري جز از آن جايي كه سازمان ورزش شهردا باشد. مي
شود با اين حال،  بندي نمي سازمان هاي بزرگ جهاني طبقه

شانس حضور زنان در پست هاي باالي مديريتي بسيار كمتر 
از مردان است كه طبق نتايج تحقيقات كه نشان دادند هر 

بيشتري در  اي شيشهچه سازمان ها بزرگ تر شوند سقف 
ن در هاي باالي مديريتي نمايان خواهد بود، شانس زنا رده

هاي بزرگ به مراتب كمتر خواهد بود كه نياز به  سازمان
 بررسي و تحقيقات بيشتري دارد.نتيجه تحقيق اسفيداني

هاي  ) كه اظهار داشت عدم حضور زنان در پست1379(
  مديريتي اجرايي به دليل نداشتن مهارت مديريتي نيست
بلكه ناشي از عوامل محيطي و شرايط فرهنگي حاكم بر 

يكي از  اي شيشهاست، همسو است چون سقف سازمان 
ها به علت  هاي عوامل محيطي مي باشد كه به خانم مولفه

جنسيت شان اجازه رشد و ترقي و كسب سكوهاي مديريتي 
  دهد. باال را نمي

) كه بر نقش 1380در همين راستا تحقيق فاطمي صدر(
عوامل محيطي نسبت به عوامل فردي در بازدارندگي 

در سلسله مراتب سازمان، تاكيد داشته است و پيشرفت زنان 
) كه عنوان مي دارد 1387همچنين نتايج تحقيق بوشهري(

                                                 
4. Wirth 
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مولفه هاي عوامل محيطي نسبت به مولفه هاي عوامل فردي 
نقش بازدارنده تري را از ديدگاه مديران زن و مرد در ارتقا 

  زنان داشته است، بر نتايج تحقيقات قبلي صحه مي گذارند.
مه مقايسه نتيجه پژوهش حاضر با نتايج تحقيقات كارتر و در ادا

)، بنياد ورزش 2003و همكاران ( 1)، آلبرت2001همكاران (
) كه همگي به 2010( 2ايدياو) و پاي و 2007زنان انگليس (

اي پي برده اند و به اين نتيجه رسيدند كه در  وجود سقف شيشه
كه  سازمان و اماكن مورد بررسي موانعي وجود دارد

  گذارد آن ها به مقام باال برسند، همخواني دارد. نمي
)، حدادي 1380همچنين، نتايج تحقيقات زاهدي (    

)، كي 2005( 3)، كانگ و رولي1383)، روشن (1382(
) و محققان دانشگاه 2007و همكاران ( 4)، ليوانوس2005(

) حاكي از آن است كه مديران 2011كاروليناي شمالي (
هاي مشابه يا حتي در وضعيت ضعيف تر از  مرد با ويژگي

زنان توانسته اند به سطوح مديريتي ارتقا يابند ولي به زنان به 
ديد زن بودنشان، نگاه خاص نشده بود و همچنين احتمال 
اينكه مردان براي تصدي پست هاي مديريتي پذيرفته شوند، 
زياد بوده است و نگرش جنسيتي به مديريت در احراز اين 

جود داشته و تبعيض جنسيتي در استخدام بازار كار پست و
موج مي زند كه تالش براي كسب شايستگي هاي تحصيلي 
و آموزشي برابر با مردان چندان در بهبود وضعيت آنان 
موثر به نظر نمي رسد و زنان عليرغم توانايي هنوز در 
موقعيت هاي مديريتي به ويژه در سطوح تصميم گيري 

مشكالت بيشتري براي يافتن كار مواجه حضور ندارند و با 
هستند، كه با نتايج تحقيق همسو مي باشد، در صورتي كه 

در  اي شيشه) در بررسي وضعيت سقف 1387فرجي (
را در حد  اي شيشهسازمان برق ايران، وضعيت سقف 

متعارف بيان كرده است و به اين نتيجه رسيده است كه 
                                                 

1. Albert 
2. Pia & Vaidya 
3. Kang & Roli 
4. Livanos 

اعتقاد دارند كه با  اي شيشهمردان كمتر از زنان به سقف 
نتايج اين تحقيق، غير همسو مي باشد. شايد علت تفاوت در 
اين زمينه تفاوت در حجم نمونه و جامعه آماري و تفاوت 
دو تحقيق در نسبت تعداد زنان به مردان حاضر در نمونه 

 ) و زهرئي1379نتايج تحقيقات اسفيداني( آماري باشد.
سبت به توانايي هاي ) كه ثابت كردند مديران مرد ن1387(

مديريتي زنان، نگرش مثبتي ندارند و فرضيه هاي اسناد 
ضعف به زنان از عوامل موثر در كاهش فرصت شغلي 

  بانوان است، با نتيجه تحقيق همخواني دارد.
 ) و كادير آدينگر1381( ياضي )، قره1387( همچنين عبداللهي

ه سطوح يكي از موانع ارتقاي شغلي زنان ب .) يافتند1994(5
ها و تعصبات منفي و باورهاي غلط و پيش  مديريت، كليشه

باور نادرستي كه زنان در امر  داوري ها عليه زنان است و
مديريت، نظارت يا سرپرستي ضعيف تري را اعمال مي كنند 
از داليل عدم موفقيت زنان براي حضور در مشاغل و مديريت 

و سياست سطح باال و مراجع تصميم گيري، قانون گذاري 
در راستاي  .گذاري است، با نتايج تحقيق، همسو مي باشد

اي واز بين بردن اين  توانمند سازي زنان وشكستن سقف شيشه
گونه موانع، بايد نقش فعال از زنان در تصاوير و متون كتب 
درسي به منظور الگوگيري كودكان از آن ها، ارائه شود كه در 

رباره زندگي بانوي بزرگ اين راستا ارائه تصاوير و متوني د
ها و الگوهاي اسالمي  اسالم حضرت فاطمه (س) و ديگر اسوه

و زنان دانشمند جهت دانش آموزان دختر و پسر، مفيد خواهد 
بود. موفقيت هاي موردي زنان مدير برجسته شده و به اطالع 
سايرين رسانده شود و در رسانه هاي عمومي به خصوص صدا 

ايران، اجراي  برنامه هايي براي  و سيماي جمهوري اسالمي
معرفي زنان متخصص و دانشمند، نقش بسيار موثري در 

  فضاسازي و ترميم فرهنگي ايفا مي نمايد.

                                                 
5. K.adinger 
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در اين تحقيق نيز مانند ساير تحقيقات انجام شده (فرجي 

؛ فاطمي 1380؛ زاهدي 1381؛ اسفيداني 1387؛ زهرئي 1387
را  تأثيربيشترين ) مالحظه شد كه عامل فرهنگ، 1380صدر، 

هاي مديريتي دارد .نتايج  بر عدم دستيابي زنان به پست
)؛ پهلوان 1381ياضي ( )؛ قره1381تحقيقات عبداللهي (

) كه به اين نتيجه 2007(1)؛ كانينگهم1387)؛  فرجي (1384(
ها و شايستگي هاي خود را ناديده مي  رسيدند كه زنان توانايي

واقف نبوده، به توانايي هاي گيرند و به توانمندي هاي خود 
خود براي احراز پست هاي مديريتي، باور نداشته و حس 
خودباوري ندارند كه يكي از موانع موجود براي احراز 

هاي مديريتي توسط زنان، نگرش زنان نسبت به  پست
هاي خود بوده است كه خودشان را شايسته و مناسب  توانايي

ا نتايج تحقيق، همسو بينند، كه ب ها مي رهبري در سازمان
هاي تحقيق در مورد همبستگي متغيرهاي  باشد .نتايج يافته نمي

درونزا نشان مي دهد كه افزايش خودناتوان انگاري باعث 
) 1387كاهش توانمندي خواهد شد كه با نتايج تحقيق فرجي(

  همخواني دارد.
فقط به طور مستقيم اثر  اي شيشهافزايش تصور سقف     

اري بر روي توانمندي داشته است طوري كه مثبت و معناد
باعث افزايش توانمندي  اي شيشهافزايش تصور سقف 

)، 1387گرديده است كه با نتايج تحقيقات فرجي(
  همخواني ندارد.

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1.kaningham 

در نهايت بعنوان يك نتيجه گيري كلي از نتايج پژوهش، به 
در سازمان ورزش  اي شيشهنظر مي رسد وضعيت سقف 

سب نيست. بنابراين، شايسته است كه مسئوالن شهرداري منا
سازمان ورزش شهرداري تهران به نظام شايسته ساالري 
تاكيد كرده و كميته اي از افراد مجرب و پايبند به نظام 
شايسته ساالري تحت عنوان كميته مشورتي شايسته گزيني 

از زناني كه قابليت هاي الزم را در  تشكيل دهند وهمچنين
ريتي از خود نشان داده اند، حمايت جدي به پست هاي مدي

عمل آورده و آنها را مانند مردان به پست هاي كليدي 
 منصوب كند.

شايان ذكر است به علت اينكه اين پژوهش نخستين پژوهش 
اي در يك انجام شده جهت بررسي نقش سقف شيشه

رسد قضاوت بهتر و سازمان ورزشي در ايران بود، به نظر مي
هاي بيشتر در سطوح مختلف و ستلزم پژوهشتر، مدقيق

هاي با ساختار، فرهنگ و اندازه گوناگون است. سازمان
  اميد است اين پژوهش شروعي موثر در اين زمينه بوده باشد



 1394 تابستان، 1م، شمارة چهارهاي كاربردي در مديريت ورزشي، سال  پژوهش
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Abstract 
Glass ceiling refers to invisible and artificial barriers, organizational decisions and organization's 
authorities bias that prevents the progress of qualified individuals or minorities (especially women) who 
are within the organization. Studying the role of glass ceiling on woman competence in Tehran mayoralty 
sport organization is the goal of this research whose nature is descriptive-contractual .It studies glass 
ceiling and it covers woman competence. According to this research, we select a model by which we can 
show the effect of variables. It was tested by lisrel software. Statistic society is the personal of Tehran 
mayoralty sport organization. They are 93 women and 109 men. The research tool is questionnaire. Inner 
stability of questionnaire with accordance to Cronbach's alpha test is 92 percent for women and 93 percent 
for men. The material of questionnaire is analyzed by (K-s) test, mono sample t, unilateral variance 
analysis, and structural equation model (SEM). Research findings indicate that glass ceiling impaction 
increasing women competence directly (t>1.96).Goodness of Fit Index (AGFI=0.78 and GFI=0.84) shows 
suitability of this model. So, It is recommended that the positive supportive actions should be done for 
women and also for making basic changes in principles and views the strategies should be presented so by 
augmenting self- assurance and self-confidence in women, the glass ceiling is broken as well as the 
increments of the women`s empowerment.  
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