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به  یورزش يزنان در سازمان ها تیریموانع مد يبند تیاولو پژوهش نیا یهدف اصل
 يگردآور وهیپژوهش حاضر به لحاظ ش است.) AHP( یسلسله مراتب لیروش تحل

 يو به لحاظ اهداف پژوهش از نوع کاربرد ختهیآم يها ها از دسته پژوهش داده
و متخصصان  تیریسال مد 5از  شیبا سابقه ب رانیمد هی، کل ي. جامعه آمارباشد یم

نفر از متخصصان ، با  5نفر ) بودند. ابتدا با استفاده از مصاحبه با  300( یورزش تیریمد
شدند. سپس  ییشناسا یورزش يزنان در سازمان ها تیریموانع مد يروش اشباع نظر

نموده و به صورت  AHPپرسشنامه به روش  هیمصاحبه اقدام به ته جیبا توجه به نتا
 180که بر اساس جدول مورگان تعداد  گشت عیها توز نمونه نیساده در ب یصادفت

 یورزش تیرینفر از متخصصان مد 15 دییآن به تا ییشد. روا يپرسشنامه جمع آور
 تیاولو يو برا 22نسخه  SPSSبا نرم افزار  یستنباطو آمار ا یفی. از آمار توصدیرس
که نشان داد پژوهش استفاده شد. نتایج  Expert Choies 11.0از نرم افزار  يبند

 نیب يمساو طینبود شرا" یورزش يها سازمان یتیریمد يها موانع حضور زنان در پست
 "رانیعدم اعتماد به زنان در فرهنگ ا"و  "رشد در سازمان ها يزنان و مردان برا

شتر یرا ب یو زنان عامل فرهنگ مصاحبه شوندگان داشتد انیاشاره را در م نیشتریب
زنان قلمداد  یتیریموانع مد هیرا عامل اول يمردان عوامل فرد یول .دانستند یم لیدخ

رسانه ها کمک خواهد کرد تا  قیاز طر يو فرهنگ ساز یکردند. توجه به موانع فرهنگ
 باشند. میسه یورزش يها سازمان یتیریمردان در امور مد يپا به پا زیزنان ن

 

 کلیديگان واژ
 .AHP یسلسله مراتب لیزنان در ورزش، روش تحل تیریمد ت،یریموانع مد

This research aimed to prioritize women management 
barriers in sports organizations by the method of Analytical 
Hierarchy Process (AHP). The present study is considered a 
combined research in terms of data collection and relations 
among variables and a functional research in terms of 
objectives. The research target population is composed of 
all experienced managers (with over 5 years of management 
experience) and professionals in the sports management 
(Faculty Members) that were 300 persons during the study 
(2014). First, women management barriers in sports 
organizations were recognized using interview with five 
professionals and experienced managers and by the method 
of theoretical saturation. Then, considering the results of the 
interview, a questionnaire was prepared by the method of 
Analytical Hierarchy Process (AHP) and given to the 
respondents via simple stochastic distribution and 180 
questionnaires were gathered according to Morgan Table. 
Reliability of the questionnaire was confirmed by 15 
professionals of sports management. In this research, 
descriptive statistics was used to describe the variables and 
the research sample and then inferential statistical tests were 
used to review the research questions. Also SPSS, version 
22, and Expert Choice 11.00 were used in this research. The 
findings indicate that the barriers of women presence in the 
managerial positions of sports organizations, lack of equal 
conditions between women and men to promote in 
organizations, and lack of trust in women in Iranian culture 
were the most items pointed by the respondents. 
Womenmanily mentioned cultural factor as the most 
effective component and men mentioned individual factor 
as the primary element of women management barriers. 
Paying more attention to cultural barriers and culture 
promotion via media will help women to contribute in the 
managerial affairs of sports organization alongside men. 
Keywords 
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 همقدم
مختلف  يها حضور و مشارکت زنان در حوزه یراخ يدر سال ها

 یو فرهنگ یعلم يها ازار کار، شرکت در مجامع و انجمنب یرنظ
، اما به رغم داشته یريچشمگ یشآموزش افزا صوصو به خ

مشاهده نشده و به  يچندان رشد ییفعد کدر ب ی،مشارکت کم
زنان  یراخ يها چه در سال است. اگر یدهحد مطلوب نرس

تعدادشان  یکرده و از نظر کم یداحضور پ در بازار کار یشتريب
 حو ارتقا به سطو یفیکرده است، اما به لحاظ ک یداپ یشافزا
در  یشود و زنان سهم اندک یم یدهد هایی ينابرابر یریتی،مد

داشتند  یسازمان یریتمد يباال يها رتبه يانتخاب شدن برا
 ).121:1386ی ،لرگان ینی(حس

آن در نگه  یرثأمردان در عرصه ورزش و ت يبرترو  نفوذ
شده است  انجام حد زیاديورزش به  یهداشتن زنان در حاش

وضعیت  ، حتی درجایگاه زنان در ورزش ).2009 ،1ی(کوکل
است  تر از جایگاه مردان بوده برابري سایر شرایط، پایین

 يها یتمردان در موقع یشگرا ).1392(قهرمانی و همکاران، 
 یجادسبب ا يثرؤبه طور م یورزش يرتبه در بخش ها یعال

 یدسترس یااند  که زنان در آن حذف شده "یرپسر پ"شبکه 
ابزار  یکوان شبکه به عن اهمیت. است شده ،اند محدود داشته

 .است شده یسسأت یبه خوب یورزش يها در دولت یشرفتپ
تواند تعامل با افراد در خارج و داخل سازه، از جمله  یشبکه م

 یو اجتماع یقابل توجه، داخل ینفعانتماس با ذ ی،روابط عموم
و  یانمنبع مناسب از مرب یکحال، اگر زنان  ینداشته باشد. با ا

 داشتهشبکه را ن يها فرصت یجادا يبه نفوذ افراد برا یدسترس
 يها در دولت یشرفتپ يخود برا يها باشند، مانع فرصت

 . تولید)911: 2005، 2و پدرسن یسننتو(خواهند شد  یورزش
زنان  يها ییمانع بر سر راه توانا یکبه عنوان  یزمثل متشابه ن

مثل  دیبه سطوح ارشد دولت بحث شده است. تول یدنرس يبرا
ها را  به آن یهشب یگرانافراد به استخدام د یشمتشابه گرا

مردان در موضع قدرت  یشترکه ب ین. توجه به اکند یم یفتوص
استخدام  يها شیوهدر خصوص  یینها یريگ یمهستند و تصم
و استخدام در  یريگ یمزنان را در هنگام تصم ی،در ادارات ورزش

؛ 6: 2006 ي ،الو 3(گراپندوف  دهد ینقطه ضعف قرار م
 يها یتکه در موقع دهند ی. زنان گزارش م)75: 2002، 4هودن

ها اختصاص داده  که به آن یریتیخاص مد یفهوظ ي،ادار
به سطوح ارشد  یشترب یشبردپ يها برا آن ییشود از توانا می

1  . Coakley 
2  . Whisenant, 
3  . Grappendorf, H., & Lough 
4  . Hovden 

هاي  سازماندر  یریتیکار مد یتاهم یشود. بررس ممانعت می
 ی،مال یریتاست که مد ها نشان داده دانشکده ینب ورزشی

 يکارها ینتر از مهم یو حل تعارض برخ عملکرد یابیارز
. همچنین مشخص است است یورزش یرانمد يبرا یریتیمد

مدیران سطوح میانی شامل مدیریت  یفوظاترین  که مهم
الچک و  ی(دان است یابیو بازار یو هماهنگ اتاطالع
 ).148: 1999 ،5يچالدار

در  يادار يها یتمسئول یعدر توز ينابرابر زنان زیادي
، 6و همکاران اینگلس( ندا هرا گزارش داد هاي ورزشی سازمان
 ،در ادارات برخی از زنان ).411: 2005، 7؛ ساگس 1: 2000

 یریتیمد يها یتفعال ینهاز وقت خود را در زم یشتريزمان ب
 يفرصت برا ي کننده ینمأت یزن امر ینا حتی کنند که یصرف م

در مورد  یشتراز جمله صرف وقت ب .باشد یآنان نم یشرفتپ
و پردازش  ي(به عنوان مثال، کاغذ باز یارتباط يها یتفعال

 یککه  ،در شبکه ياز اطالعات) و زمان کمتر یمبادالت رسم
 2004و پدرسن،  یسننتاست (و یشرفتپ يقدرتمند برا یزممکان

 :911.( 
نان در سطوح ز يها ییدر مورد توانا يا یشهکل يها برداشت

زنان را محدود کرده است.  یشرفتپ یزن یارشد ادارات ورزش
هستند گزارش  یکه مشغول به کار در ادارات ورزش یزنان

(گراپندوف  دارندرا  یگروه ورزش يرهبر ییاند که زنان توانا داده
که در  وقتی).  1: 2000و همکاران،  اینگلس؛ 6: 2006 ي،و ال

 یها در ادارات ورزش آن یشرفتپ يموانع برا ینتر مورد مهم
خود به عنوان  يها شد، گزارش دادند که زنان در نقش یدهپرس
 ها مدیریت آنباره دانش در یمنف هاي برداشت ی،ورزش یرانمد

خود به صورت رهبران  ییدر مورد توانا یاالتؤس ین،و همچن
 یشرفتها پ چالش ین. ااند هعدم احترام را تجربه کرد وثر، ؤم

قرار  یرثأرا تحت ت یورزش هاي سازمانزنان در  يراب یشغل
 ).6: 2006 ي،دهد (گراپندوف و ال یم

نشان  یرانمرکز آمار ا ياعالم شده از سو يآمارها آخرین
مردان و  ينرخ مشارکت اقتصاد ینفاحش ب یدهد که تفاوت یم

 72/9مردان  ينرخ برا ینچنان که ا ؛وجود دارد یرانزنان در ا
 یریتیمد يها درصد است. در عرصه 18/5زنان  يبرا درصد و
کشور زن  یراندرصد مد 5/2تنها حدود  یزن یريگ یمو تصم

 ینا رویم یم یریتیمد يسطوح باال يهستند و هر چه به سو
کل و معاون  یردرصد در سطوح مد 1و  یابد یکاهش م یزانم

). 113: 1388و همکاران،  یخواست یزدرسد ( یدستگاه م

5. Danylchuk & Chelladurai 
6 . Inglis, S., Danylchuk, K. E., & Pastore, D. L 
7. Suggs 
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 یلها مشغول به کارند به دال که در سازمان یاز زنان یاريبس
به  د؛ندارن را یریتیمد يها به پست یابیگوناگون توان دست

زن که در سازمان  یروهاياز اندك ن یبخش بزرگ یگرسخن د
انجام  یینو سطح پا يساده، تکرار يمشغول به کارند، در کارها

 يدر سطوح باال هایشان يکنند و توانمند یم یفهوظ
 یرشود (م ها به کار گرفته نمی سازمان يو راهبرد یريگ یمتصم
 ).101: 1385 ي،غفور

قاعده  ینهم از ا یورزش يها توجه به موارد فوق سازمان با
و داوران زن در سال  یانتعداد مرب ،به طور مثال یستند.مستثنا ن

تعداد در سال  یننفر بوده است که ا 10و  32 یببه ترت 1375
نفر داور زن  16489زن و  ینفر مرب 32466 یبترت، به 1382

بزرگ در جهت رفع  امیگ یشافزا ینا .کرده است یداپ یشافزا
 یروياز معضالت ورزش بانوان در خصوص کمبود ن یکی
 یشاست که با افزا یدر حال ینا .باشد یمتخصص م یانسان

و  یو علوم ورزش یبدن یتترب ینهزنان در زم یالتسطح تحص
 46از  یلی،تکم یالتحضور آنان در مقاطع تحص یشافزا

 یآمادگ سیونفدرا یسادغام شده در سطح کشور، رئ یونفدراس
 يها یاتو در ه باشد یخاص زن م يها یماريو ب یجسمان
مرد  1200زن در مقابل  یاته یسرئ 28 یزکشور ن يها استان

). نکته قابل توجه 189: 1387و همکاران،  یوجود دارد (احسان
ادارات کل ورزش و جوانان کشور  یراناست که از مد ینا

. آمار نشان دهنده حضور کمرنگ زنان در یستندزن ن یچکدامه
 ینهاست با توجه به موارد فوق در زم یورزش یریتعرصه مد

 يو اقتصاد یتخصص و مشارکت اجتماع یالت،تحص یشافزا

زنان در  یریتاست که موانع مد ینا یزنان، مسئله مورد بررس
موانع را با  ینا يبند یتباشد؟ و اولو یم يورزش چه موارد

 ؟یستچ یسلسله مراتب یلاستفاده از روش تحل
 

  شناسی پژوهش روش
. ابتدا محقق با شده استانجام  یختهبه روش آم پژوهش ینا

موانع پرداخته و سپس با توجه  ییاستفاده از مصاحبه به شناسا
ها با  پرسشنامه نمود. داده یهتهمصاحبه اقدام به  یجبه نتا
 یاضیر يها یکتکن ینو هم چن يناپارامتر يآمار يها روش

AHP در مرحله  پژوهش يجامعه آمار .شدند یلو تحل یبررس
نفر از متخصصین مدیریت ورزشی جهت رسیدن  15اول شامل 

 یرانبا سابقه (مد یرانمد یهکلبه اشباع نظري و در مرحله دوم 
) و یریتسال مد 5از  یشببا ادارات کل ورزش و جوانان کشور 

باشند که  ی) میعلم تیأه ي(اعضای ورزش یریتمتخصصان مد
توجه به با  .نفر بودند 300)، شامل 1393( یقدر زمان تحق

نفر تعیین شد و تعداد  169حداقل  ها جدول مورگان تعداد نمونه
  آوري گردید. پرسشنامه جمع 180پرسشنامه توزیع و  220

باشد. بدین منظور  این تحقیق از نوع تحقیقات آمیخته می
ابتدا از مصاحبه عمیق براي شناسایی عوامل استفاده شد. سپس 
با مراجعه به تحقیقات پیشین و ادبیات موضوع و همچنین نظر 

عامل فردي، اجتماعی،  4متخصصین، موانع شناسایی شده در 
اي  شدند. پس از آن پرسشنامهته بندي فرهنگی و سازمانی دس

نفر از متخصصان مدیریت  5یید تهیه شده و روایی آن به تأ
 نشان داده شده است. .1ل ورزشی رسید. پرسشنامه در جدو

 
 هاي ورزشی براي موانع مدیریت زنان در سازمان AHPپرسشنامه  .1جدول

 اجتماعی فرهنگی سازمانی فردي مؤلفه
     فردي

     سازمانی
     فرهنگی
     اجتماعی

 
یفی شامل فراوانی، درصد از آمار توص پژوهش یندر ا

 هاي ودار براي توصیف متغیرها و نمونهفراوانی، جدول و نم
استفاده شد. همچنین براي اولویت بندي عوامل از  پژوهش

 Expert Choiesنرم افزار تحلیل سلسله مراتبی با استفاده از 
 استفاده شد. 11.0
 
  هاي پژوهش یافته

دهد  هاي جمعیت شناسی پژوهش نشان می نتایج بررسی ویژگی

، سال 50باالي  افراد %40 % نمونه تحت بررسی زن،67 2که 
سابقه داراي مدرك لیسانس و افراد با %45هل، متأ 88%

د. براي سال بیشترین فراوانی را داشتن 15الی  6مدیریت 
 مدیریتی هاي پست در زنان حضور ال موانعپاسخگویی به سؤ

ستفاده ورزشی از مصاحبه به روش اشباع نظري ا هاي سازمان
دسته بندي شد.  .2ها طبق جدول  شد. نتایج حاصل از مصاحبه

ي موانع فردي، لفهمؤ 4مانع کلی شناسایی شد که در  17
 اجتماعی، سازمانی و فرهنگی دسته بندي شدند.
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 ورزشی هاي سازمان مدیریتی هاي پست در زنان حضور موانع .2جدول

 فرهنگی سازمانی اجتماعی فردي عنوان ردیف
فراونی 

 اشاره شده
  14    عدم اعتماد به زنان در فرهنگ ایران 1
    15  ها نبود شرایط مساوي بین زنان و مردان براي رشد در سازمان 2
     10 نداشتن اعتماد به نفس کافی در زنان 3
     5 هاي خانواده بازماندن از مسئولیت 4
     6 نداشتن وقت کافی براي بانوان 5
     8 داشتن انرژي و تحمل کم 6
     3 عدم تحمل استرس 7
     2 نداشتن پشتکار 8
     7 هاي مدیریتی ضعف مهارت 9
   10   پایین زیردستانتمایل  10
  13    تعصب و نگرش سنتی نسبت به زنان 11
    2  نداشتن شرایط مساوي براي ادامه تحصیل 12
   12   نداشتن اعتماد مردان به مدیریت زنان 13
   4   نداشتن اعتماد زنان به مدیریت زنان 14
  3    نداشتن آگاهی مردان نسبت به روحیات زنان 15
     2 هاي مدیریتی زنان پایین بودن مهارت 16
    5  مردساالري به جاي زن ساالري 17

 
 .2 جدول طبق پرسشنامه از حاصل نتایج .3جدول

 اجتماعی فرهنگی سازمانی فردي مؤلفه
 37/6 21/5 73/5  فردي

 78/3 85/1   سازمانی
 19/1    فرهنگی
     اجتماعی

 باشد. اولویت با مانع باالیی می 
 باشد. اولویت با گزینه سمت راست می 
 

 و زنان بین مساوي شرایط نبود. 2با توجه به نتایج جدول 
م اعتماد به زنان در عد" و ها سازمان در رشد براي مردان

بیشترین اشاره را در میان مصاحبه شوندگان  "فرهنگ ایران
 داشتد.

 هاي پست در زنان حضور براي بررسی اولویت موانع
از دید زنان از تحلیل سلسله  ورزشی هاي سازمان مدیریتی

براي پاسخ به  8ستفاده از نرم افزار اکسپرت چویسمراتبی و با ا
ن ال استفاده شد. نتایج حاصل از پرسشنامه براي زنااین سؤ

 به دست آمد. .3طبق جدول 

8  . Expert Choice 11 

 .2وزن موانع مدیریت زنان حاصل از جدول  .4جدول

 وزن مؤلفه
 052/0 فردي

 195/0 سازمانی
 402/0 فرهنگی
 351/0 اجتماعی

 
لفه موانع . از دیدگاه زنان مؤ4با توجه به نتایج جدول 

 052/0بیشترین وزن و موانع فردي با  402/0فرهنگی با 
 داشتند.کمترین وزن را 

 مدیریتی هاي پست در زنان حضور در بررسی اولویت موانع
 ه دست آمد:، نتایج زیر باز دید مردان ورزشی هاي سازمان
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 .2نتایج حاصل از پرسشنامه براي مردان طبق جدول  .5جدول

 اجتماعی فرهنگی سازمانی فردي مولفه
 45/3 19/2 87/2  فردي

 59/3 19/1   سازمانی
 30/2    فرهنگی
     اجتماعی

 باشد. اولویت با مانع باالیی می 
 باشد. اولویت با گزینه سمت راست می 
 

وزن موانع مدیریت زنان از دیدگاه مردان و حاصل از  .6جدول
 .2جدول 

 وزن لفهؤم
 337/0 فردي

 271/0 سازمانی
 262/0 فرهنگی
 130/0 اجتماعی

 

لفه موانع . از دیدگاه مردان مؤ6با توجه به نتایج جدول 
 130/0بیشترین وزن و موانع اجتماعی با  337/0فردي با 

 کمترین وزن را داشتند.
 مدیریتی هاي پست در زنان حضور در بررسی اولویت موانع

 نتایج زیر حاصل شد: ورزشی هاي سازمان
 
 

 به دست آمد. 2ها طبق جدول  نتایج حاصل از پرسشنامه .7جدول

 اجتماعی فرهنگی سازمانی فردي مؤلفه
 15/3 22/4 91/2  فردي

 36/1 63/1   سازمانی
 04/0    فرهنگی
     اجتماعی

 باشد. اولویت با مانع باالیی می 
 باشد. اولویت با گزینه سمت راست می 
 

 .2وزن موانع مدیریت زنان از دیدگاه مردان و حاصل از جدول  .8جدول

 وزن مؤلفه
 089/0 فردي

 242/0 سازمانی
 338/0 فرهنگی
 331/0 اجتماعی

 
کمترین وزن را  089/0بیشترین وزن و موانع فردي با  338/0با  لفه موانع فرهنگی. از دیدگاه مردان مؤ8با توجه به نتایج جدول 

 داشتند.
 

 بحث و نتیجه گیري 
 ) است.AHPحاضر اولویت بندي موانع مدیریت زنان در ورزش به روش تحلیل سلسله مراتبی ( پژوهش هدف

 مردان و زنان بین مساوي شرایط نبود"ورزشی  هاي سازمان مدیریتی هاي پست در زنان موانع حضور کهنتایج پژوهش نشان داد 
 .را در میان مصاحبه شوندگان داشته است بیشترین اشاره "م اعتماد به زنان در فرهنگ ایرانعد"و  "ها سازمان در رشد براي
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) کامال همسو 1392)، احمدي و همکاران (1387( )، جواهري و داریاروپور1384جعفرنژاد و همکاران (هاي  نتایج با یافته این
 باشد. می

 زنان، به ها نسبت داوري پیش دوران این در حاکم فرهنگ در احتماالً که کرد استنباط توان می چنین پژوهش حاضر یافته تبیین در
 نابرابري سبب دوم جنس عنوان به زن به و نگرش نقاط از برخی در شهروندي و اجتماعی هاي نابرابري همچنین شان، موقعیت و ها توانایی
ه ساختار موجود در کآن است  مبین پذیرش این فرضحاضر احتماالً پژوهش  یافتهبر اساس  .باشد می زنان براي و ارتقا رشد هاي فرصت

ن به علت تبعض همچنیع شغلی براي زنان محدود است. یط نابرابر در احراز پست وجود دارد و فرصت ارتقا و ترفیشرا است کهادارات به نحوي 
تی در بدو استخدام یوجود دارد. به طور مثال، تبعض جنس زنان ار، محدودت قانونی و اداري براي حضورکط یدر محقه یتی و اعمال سلیجنس

 مردانالت و دانش باالتر از یه واجد تحصکشوند  شغلی وجود دارد، تنها آن دسته از زنانی استخدام می برابرهاي  ه وقتی فرصتکنگونه است یبد
تی در مورد ارتقاي یمعرّف تبعض جنس اداري،هاي باالي  الت عالی در سمتیزنان شاغل با تحص كر اندیابس ز حضوریار خود باشند و نکهم

 مقام است.
لفه موانع فرهنگی از دید زنان، مؤ ورزشی هاي سازمان مدیریتی هاي پست در زنان حضور داد که اولویت موانعنشان  پژوهشنتایج 

باشد که زنان اعتقاد دارند که  شته است. این نتیجه بدان معنا میکمترین وزن را دا 052/0 بیشترین وزن و موانع فردي با 402/0با 
دي را ها موانع فر باشد و از طرف دیگر آن هاي مدیریتی می ه دست آوردن پستها در ب موانع فرهنگی بیشترین تأثیر را در مانع شدن آن

)، گلپرور و عریضی 1382زاهدي ( )،1380(فاطمی صدر  هاي نتایج با یافته ندانند. ای هاي مدیریتی می عامل کم اهمیتی در کسب پست
یبی ) و هزار جر1388)، همسو و با تحقیقات میرکمالی و ناستی زایی (1391)، حسین پور و همکاران (1387)، کجباف و کاظمی (1386(

 هاي سازمان مدیریتی هاي پست در زنان حضور نعاولویت مواکه دهد  نشان میباشد. نتایج پژوهش  ) ناهمسو می1391وري ( و پیله
این نتیجه بنابر .کمترین وزن را داشته است 130/0عی با بیشترین وزن و موانع اجتما 337/0لفه موانع فردي با از دید مردان، مؤ ورزشی

هاي مدیریتی  نان به پسترین عامل دست نیافتن زت شود که مردان اعتقاد دارند که موانع فردي مهم پژوهش اینگونه برداشت می
 هاي زنان را وان نتیجه گرفت که مردان تواناییت میباشد.  تضاد دیدگاه زنان در این باره میباشد که این نتیجه دقیقاً برعکس و م می

آخر اهمیت قرار داده و به موانع  ي هدرج هاي خود مثبت بوده و موانع فردي را در حالی که نگرش زنان به توانایی کمتر باور دارند؛ در
گرفتن آنان از مردان جامعه در چند  یشیو پ یکرده دانشگاه یلرشد دختران و زنان تحص ین،عالوه بر ا .سازمانی توجه خاص دارند

 سازد. یمطرح م یشاز پ یشزنان را ب یریتکرده است که لزوم بحث مد یداپ یر نمودسال اخ
دیدگاه مدیران و ورزشی از  هاي سازمان مدیریتی هاي پست در زنان حضور موانع اولویتهد که د نشان میپژوهش همچنین نتایج 

فوق با  نتایج حاصل. کمترین وزن را داشته است 089/0دي با بیشترین وزن و موانع فر 338/0لفه موانع فرهنگی با متخصصان، مؤ
ولی با  مطابقت دارد) 1382زاهدي (و  )1387و داریاروپور ()، جواهري 1385، میرغفوري ()1380(فاطمی صدر  هاي پژوهشنتایج 

توان اذعان داشت که پیش داوري جنسیتی هنوز در بین جامعه رواج دارد و این  باشد. بنابراین می ) همسو نمی1387تحقیقات شهیدي (
 گردد. یقا به عوامل فرهنگی جامعه بر مینتیجه دق

از  حاصل نتایج دارند. زنان مدیریت و ها توانایی به منفی نگرشی مردان، ولی بوده، مثبت خود هاي توانایی به زنان در این پژوهش نگرش
 مدیریتی هاي پست در زنان نشدن گماشته در را تأثیر بیشترین اجتماعی و فرهنگی هاي که عامل داد می نشان نیز )1388میرغفوري( پژوهش

 را فرهنگی و اجتماعی عوامل زنان و شخصیتی و فردي عوامل مردان که است آن از ) حاکی1387 (کاظمی و کجباف پژوهش نتایج دارند.
 و گیرد قرار ویژه توجه مورد فرهنگی و اجتماعی عوامل شود که می پیشنهاد دانند. بنابراین، می مدیریتی هاي جایگاه در زنان ارتقاي اصلی موانع
 .شود اجرا و تدوین موانع این رفع براي بلند مدت و مدت کوتاه هاي برنامه

شود که  می فادهاست اي یشهش ياز استعاره حصارها یریتمد یاتدر ادب یریتی،مد يها ارتقا به پست يزنان برا يبرا یتمحدود یفتوص يبرا
ها  ندر سازما ينفوذ یرقابلمانع غ یگرد ي. از سوگیرند یمشاغل شکل م یجنس یکبوده و براساس تفک يعمود یمنظور از آن، موانع نامرئ

 اي یشهرا اصطالحاً سقف ش یتوضع ینکه ا آورد یبه عمل م یريشده است، جلوگ یینکه تع يزنان، فراتر از حد يوجود دارد که از ارتقا
و  یمانع تحرك شغل اي یشهش ي. حصارهاشوند یمنع م یریتمد ياز صعود به سطوح باال یعیمانع، زنان به طور وس ین. در اثر وجود انامند می

عمل کند و مانع  یاز هرم سازمان یممکن است در هر سطح اي یشه. سقف ششوند یها م زنان در سازمان یشغل يمانع ارتقا اي یشهسقف ش
خط  یینو تع یاستگذاريآن در س یتباالتر برود، اهم یریتشود. هرچه سطح مد یعال یا یانیم یاتی،عمل یریتمد هاي ردهحضور زنان در 

موجب شده  اي یشه. وجود حصارها و سقف شگردد ینفوذتر م یرقابلقطورتر و غ اي یشهشود و به تبع آن، سقف ش یم یشترب ي،راهبرد هاي یمش
 هاي يامر موجب شده است که از توانمند ین. ایداکندپ يا یمارگونهو ب یرعاديدر کشور ما حالت غ مدیریتیاست که مشارکت زنان در سطوح 
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جامعه در حال توسعه ما دچار خسارت و  یبترت ینو به ا یامدهبه عمل ن یزنان استفاده مناسب یریتیمد هاي یتو قابل یو تخصص يفکر
 .شود هایی یانز

تصمیم  فرآیند در جمله از زمینه ها همه در پایه برابري عنوان نمود که امروزه توانمندسازي زنان و مشارکت کامل بر یستیبا یبه طور کل
 و مطلوب تعادل هنوز جوامعی که است. در نیازمند بدان سخت ما کشور که می باشد پایدار توسعه نیازهاي از پیش یکی جامعه مدیریت و گیري
و   خالقیت بروز منصفانه فرصت و است نشده فراهم فرهنگی و اجتماعی فعالیتهاي اقتصادي، در مرد و زن عادالنه مشارکت و قبول قابل

 دوشادوش مرد و زن که داد خواهد رخ هنگامی شتاب توسعه و تداوم میافتد. اتفاق سختی به پایدار توسعه نگردیده، برقرار انسانها استعداد
 به اعتماد باالرفتن زنان، سبب نمودن توانمند ضمن باالتر پستهاي به زنان ارتقاي دیگر سوي از بگیرند. بر عهده را توسعه مسؤولیت یکدیگر

 .شد خواهند منتفع آن اثرات از جامعه کل که می گردد آنان رشد اجتماعی و وضعیت بهبود و مستقل هویت یک کسب نفس،
 

 منابع
استان  ورزشی هاي هیات در مدیریتی هاي پست به زنان ارتقا بازدارنده عوامل بندي رتبه و بررسی. )1387محمد و همکاران. ( احسانی، -

جام جور، طاهره.  ؛احمدي کهنعلی، رضا؛ بهبودي، محمد رضا##.189 ص ،1387 ،تابستان19 شماره ورزشی، علوم در پژوهش مجله. خوزستان
اي کیفی در شهر بندرعباس). نشریه زن در توسعه و سیاست.  هاي مدیریتی از دیدگاه مدیران زن (مطالعه ). موانع دستیابی زنان به پست1392(

 ،). وضعیت زنان در اشتغال و مدیریت. مطالعات زنان1384اسفیدانی، محمد رحیم. ( ؛جعفرنژاد، احمد##.333-349. صص 3. شماره 11دوره 
). موانع دستیابی زنان به سطوح مدیریتی میانی و ارشد. 1391( .الهام  حسینیان، ؛حسین پور، محمد؛ حاجی پور، بهمن##.77-103صص  ،7شماره 

. جواد سید صالحی، احمد؛ سعیدي، مریم؛ سیده لرگانی، حسینی##.43-56صص  ،14شماره  ،سال چهارم ،فصلنامه علمی پژوهشی زن و فرهنگ
 شماره زنان، سال اول، مطالعات مجله. لجستیک مدل یک: دانشگاهی مدیریت علمی در هیات زنان بر مشارکت مؤثر عوامل بررسی. )1386(

میانی دولتی. مطالعات مدیریت هاي راهبردي مدیران  ). الگوي قابلیت1389(. شیخ، ابراهیم ؛زاهدي، شمس السادات##.121-141سوم، صص 
 ،). علل و موانع ارتقاي زنان به مشاغل مدیریتی. پایان نامه کارشناسی ارشد1378شهیدي، الله. (##.95-139 ، صص1راهبردي، شماره 

 نامه کارشناسی یانپا. تهران دانشگاه سطح در مدیریتی سطوح در زنان ارتقا موانع. )1380(. فیروزه فاطمی صدر، ##تهران. ،دانشگاه الزهرا
ثر بر میزان ؤبررسی عوامل بازدارنده م). 1392قهرمانی، جعفر؛ محرم زاده ، مهرداد؛ سعیدي، شیدا. (##.تهران دانشگاه مدیریت، دانشکده ارشد،

ریت ورزشی هاي کاربردي در مدی پژوهشنشریه علمی پژوهشی  .هاي ورزشی شهر مرند شرکت معلمان زن مقاطع سه گانه تحصیلی در فعالیت
بندي موانع حضور زنان در  ). شناسایی و اولویت1392دهقانپور، افسانه. ( ؛کاظمی، عالیه##.57-66 صص، 1392، پاییز 6، شماره 2دوره 
کاظمی،  ؛کجباف، محمد باقر##.209-221صص  ،2شماره  ،11دوره  ،هاي مدیریتی در صنعت نفت. نشریه زن در توسعه و سیاست پست

هاي  ). بررسی نگرش کارکنان سازمان آموزش و پرورش شهر اصفهان به مدیریت زنان و موانع ارتقاي زنان به جایگاه1387ملیحه سادات. (
). مقایسه نگرش زنان و 1386عریضی، سید حمید. ( ؛گلپرور، محسن##.133-147صص  ،3. شماره 6سال  ،شریه مطالعات زناننمدیریتی. 

). 1385میرغفوري، سید حبیب اهللا. (##.111ص  ،4شماره  ،4سال  ،نی نسبت به دنیاي عادالنه براي زنان و مردان. پژوهش زنانمردان اصفها
 ،4سال  ،هاي دولتی استان یزد. مطالعات زنان هاي مدیریتی در سازمان ثر در گماشته نشدن زنان به پستؤهاي م شناسایی و رتبه بندي عامل
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