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 ورزش سازمان زن کارکنان در شغلی موفقیت بازدارنده و برنده پیش سازمانی و فردي مدل عوامل هدف از این تحقیق ارائه
 سازمان در جامعه آماري این تحقیق شامل کلیه مدیران زن شاغل و» تحلیلی-توصیفی«بود. روش تحقیق  تهران شهرداري

) به =130n( محدود بودن حجم جامعه، تمام جامعه آمارياستان تهران بودند. در این تحقیق با توجه به شهرداري ورزش
نامه محقق پرسشعنوان نمونه انتخاب شد. براي گردآوري اطالعات از روش میدانی و ابزار گیري کل شمار بهروش نمونه

 استفاده با نامهپرسش پایاییاستفاده شد.  زن کارکنان در شغلی موفقیت بازدارنده و برنده پیش سازمانی و فردي ساخته عوامل
 تک tجمله استنباطی از  و یتوصیف آمارها از به منظور تجزیه و تحلیل داده .آمد دستبه 892/0 برابر کرونباخ، آلفاي ضریب از

نتایج نشان استفاده شد.  تحلیل مدل معادالت ساختاريو  استاندارد یونیرگرس بیبرآورد ضرا ،ديییأت یعامل لیتحلاي، نمونه
 تأثیر تهران شهرداري ورزش سازمان زن کارکنان شغلی موفقیتداد، عوامل فردي و سازمانی (بازدارنده) و (پیش برنده) بر 

هاي ارتباطی بر مهارتثیر أکه بزرگترین ضریب مسیر مربوط به ت دادنتایج تحلیل مسیر نشان ). p>05/0( داري داردمعنی
برابر با  شغلی موفقیتقابلیت و توانمندي فردي بر ثیر أو کوچکترین ضریب مسیر مربوط به ت )β=/264( شغلی موفقیت

)100/0 =βبزرگترین ضریب  داد،. نتایج تحلیل مسیر در مدل نشان که این ضریب از نظر آماري معنادار نیست باشد) می
پذیري جامعهثیر أو کوچکترین ضریب مسیر مربوط به ت )β=298/0( شغلی موفقیتفرهنگ سازمانی بر ثیر أمسیر مربوط به ت

 .که این ضریب از نظر آماري معنادار نیست باشد) میβ=085/0برابر با ( شغلی موفقیتزنان بر 
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 .زن

The aim of this study was to design the model of individual and organizational factors 
promoting and inhibiting Career success of woman employees at Sport Organization of 
Tehran Municipality. The research method was "descriptive-analytical" and statistical 
population of this research included all female managers working in Sports Organization of 
Tehran Municipality. In this research, due to the limited population size, the whole 
population(n=130) was selected as the sample. Data were collected by field method and 
researcher-made questionnaire concerned with individual and organizational factors to 
promote and inhibite job success for female employees. Reliability of the questionnaire was 
0.892 through using Cronbach's alpha coefficient. In order to analyze the data, descriptive 
and inferential statistics such as single sample T, confirmatory factor analysis, standard 
regression coefficient estimation and structural equation modeling were used. The results 
showed that individual and organizational factors promoting and inhibiting have a 
significant effect on the Career success of women employees in Sport Organization of 
Tehran Municipality(p<0/05). The results of path analysis showed that the greatest path 
coefficient was related to the effect of communication skills on job success(β=264) and the 
smallest path coefficient was related to the effect of individual ability and ability on job 
success is(β=0.100), which is not statistically significant. The results of path analysis in the 
model showed that the highest path coefficient was related to the effect of organizational 
culture on job success(β=.298) and the lowest path coefficient was related to the effect of 
women's socialization on job success(β=0.85) which is not statistically significant. 
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Abstract   
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 همقدم
تحقیقات انجام شده در رابطه با وضعیت شغلی اغلـب مـنعکس   
کننده جدایی انضباطی، روانشناسی، جامعـه شناسـی، اقتصـاد و    

باشند عتی، سیاست و مطالعات جنسیتی میمدیریت به روابط صن
هاي جنسـیتی در  هاي موجود، تفاوت). گزارش2011، 1(الرنس

درصد  37در کانادا، زنان  دهند.شغلی را نشان می موفقیتنتایج 
 14درصـد از مـدیران ارشـد،     26تر، از مدیران در سطوح پایین
 را درصـد مـدیران اجرایـی    2/4ها و درصد افسران مالی شرکت

یک توضـیح بـراي ایـن     ).2010، 2دهند (کاتالیستتشکیل می
شـغلی بـه طـور     ۀعدم پیشرفت شغلی زنان، این است که نظری

هاي جنسیتی سیستمیک در عوامل تفاوت ةدقیقی منعکس کنند
 ).2010 کاتالیست،( شغلی نیست موفقیتمرتبط با 
شـغلی چنـد وجهـی و     موفقیتدموگرافیک در  ۀپیشین تأثیر

دیگر  از زمان تولد تا وضعیت اجتماعی و اقتصادي است. از اعم
متغیرهاي جمعیتی مشخص در ادبیات تحقیق به عنوان عوامل 

شــغلی شــامل جنســیت، قومیــت، ســطح  موفقیــتاثرگــذار بــر 
 ).2010 کاتالیست،( باشندهل میأتحصیالت، وضعیت ت

هـا نـوعی   شغلی براي افـراد و همچنـین سـازمان    موفقیت
محققان در تالشند تا برخـی عوامـل    شود.حسوب مینگرانی م

ت سازمانی و فردي که موجـب بهبـود    شـغلی کارکنـان    موفقیـ
همچنـین بسـیاري از مطالعـات بـه      شوند را شناسایی کنند.می

ت هاي کنندهبینیشناسایی پیش اورسـر و   پرداختـه انـد   موفقیـ)
). 2013، 5؛ هوگـان و همکـاران  2015، 4؛ ایشـاك 2010، 3لیک

شغلی در واقع یک راه براي افراد براي تحقق نیازهـاي   موفقیت
و قـدرت در مسـیر شـغلی اسـت همچنـین،       موفقیتخود براي 

شغلی به عنوان یک نتیجه از لحـاظ مفهـومی عناصـر     موفقیت
از طریـق تجـارب شـغلی در یـک فـرد       موفقیتعینی و ذهنی 

سلسـله  شغلی اغلب شامل ارتقـاء در   موفقیتطورکلی، به است.
مراتب سـازمان، افـزایش حقـوق و دسـتمزد، افـزایش قـدرت،       

 6مسئولیت گسـترده و احسـاس رضـایت شـغلی اسـت. مالمـد      
و  موفقیتهاي عینی و ذهنی جنبه"شغلی را به عنوان  موفقیت

. بـا  "دانـد پیشرفت یک فرد از طریق یک سازمان و یا شغل می
ت ت شغلی ارزیابی مفهـومی از قضـاو   موفقیتاین حال،  موفقیـ 

 ). 2011، 7(اندرا و همکاران شغلی است
ت  ةلی، پژوهش درباررکطوهب شـغلی بـراي افـراد و     موفقیـ

                                                                      
1. Lawrence 
2. Catalyst 
3. Orser and Leck 
4. Ishak 
5. Hogan et al 
6. Melamed 
7. Andrea et al  

ت ها مفید خواهد بـود. در سـطح فـردي،    سازمان شـغلی   موفقیـ
 اشاره به کسب پیشرفت مـادي، قـدرت و رضـایت شـغلی دارد.    

ــاهی از   ــابراین، آگ ــتبن ــعه    موفقی ــراد در توس ــه اف ــغلی ب ش
در  کنـد. هاي مناسب براي پیشرفت شغلی کمک مـی استراتژي

ت سطح سازمانی نیز، دانش رابطه بین تفـاوت فـردي و    موفقیـ 
هـاي شـغلی   شغلی به مدیران منابع انسانی در طراحی سیسـتم 

  ).2014 ،8استراویگ و (دوبل کندثر کمک میؤم
شغلی در انواع مختلفی سازماندهی  موفقیتثر بر ؤعوامل م

طورکلی به صورت سازمانی، درون فردي و فردي اند، اما بهشده
)؛ سرمایه انسانی، انتخاب فردي و 1989، 9(راگین و ساندستروم

)؛ سرمایه انسانی، فـردي، درون  1995(مالمد،  سازمانی ساختار
ــایر  ــانواده (کیرچم ــردي و خ ــانی و  1998، 10ف ــرمایه انس )؛ س

) و ســرمایه انســانی، حمایــت 2001، 11اعی (متــز و ثــارنواجتمـ 
ت شناختی و فردي (ان جی سازمانی، وضعیت اجتماعی و جمعی

 بندي شده است.) طبقه2005، 12و همکاران
ت "اي با عنوان) در مطالعه2016( 13رولی و همکاران اهمیـ 

ت عوامل فردي و سـازمانی   شـغلی مـدیران زن در کـره     موفقیـ
که فرهنگ اجتمـاعی و تجـارت منتصـب بـه      دریافتند "جنوبی

هـا  هـاي آن گـردد. یافتـه  مردان عاملی بسیار مهم محسوب می
عبارتند از محدودیت در اعمال فردي و نیاز به حمایت مدیریتی 

ها نتیجه گرفتند که نقـش محتـوایی عامـل بسـیار     و دولتی. آن
مهمی است و باید در تجزیه و تحلیل مشاغل زنان نـه تنهـا در   

 تر مورد توجه قرار گیرد. طور گستردهیا، بلکه بهآس
بررسـی  " در پژوهشی با عنوان )2015( 14خوان و همکاران

آثار مشترك و تعاملی مدیریت شـغلی سـازمانی ادراك شـده و    
ت هاي سازگاري شغلی روي شاخص شـغلی (بـه عنـوان     موفقیـ

مثال، حقوق و دسـتمزد و رضـایت شـغلی) و نگـرش کـار (بـه       
نشـان  "ل، قصد ترك شغل) در میان کارکنان چینـی  عنوان مثا

که پس از کنترل اثـرات دمـوگرافی متغیرهـا و مـدیریت      دادند
-شغلی سازمانی ادراك شده؛ سازگاري شغلی نقـش منحصـربه  

کند. نتایج همچنین بینی حقوق و دستمزد ایفا میفردي در پیش
بین مدیریت شغلی  ۀوسیله رابطهنشان داد که سازگاري شغلی ب

طـوري  شود بـه سازمانی ادراك شده و رضایت شغلی تعدیل می
که این رابطه مثبـت در میـان کارکنـان بـا سـطح بـاالتري از       

تر بود. همچنین، براي کارکنان بـا سـطوح   سازگاري شغلی قوي

                                                                      
8. Doubell and Struwig 
9. Ragins and Sundstrom 
10. Kirchmeyer 
11. Metz and Tharenou 
12. Ng et al 
13. Rowley et al 
14. Guan et al 
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باالتر سازگاري شغلی، اثر غیر مستقیم مدیریت شغلی سـازمانی  
تـر  از طریق رضایت شغلی قويادراك شده بر قصد ترك شغل 

 بود. 
بررسـی  " در پژوهشی با عنوان )2015( 15چوي و همکاران

نشـان   "هاي دولتـی کشـور کـره   شغلی زنان در بخش موفقیت
که عوامل شخصی نسبت به عوامـل مـوقعیتی بیشـتر بـا      دادند

عینی زنان مرتبط هستند، و عوامل موقعیتی نیز نسبت  موفقیت
 .ذهنی مرتبط هستند موفقیتبا  به عوامل فردي بیشتر
عوامل " اي با عنواندر مطالعه )2014( 16دوبل و استرویگ

هـاي  زنان بـا چـالش   دادندنشان  "شغلی زنان موفقیتثر بر ؤم
فرد در زندگی شغلی خود رو به رو هستند کـه ممکـن   منحصربه

جلوگیري کند. عوامل ها آنهاي اجرایی است از ارتقاء به سمت
ـ شغلی نشان می موفقیتثر بر ؤم ت دهد که عواملی مانند جمعی

شناسی، شخصیت، فرهنگ، موانع، حمایت داخلی و خارجی بـر  
باشـند. نتـایج نشـان داد کـه     گذار مـی تأثیرشغلی زنان  موفقیت

ت داري بین رابطه آماري معنی شـغلی زنـان بـر اسـاس      موفقیـ
هــاي دموگرافیــک و درك آنهــا از عوامــل اثرگــذار بــر ویژگــی
  شغلی، وجود دارد. موفقیت

رابطـه  " ی با عنـوان پژوهش) در 1393و همکاران ( قاسمی
موزش شغلی کارکنان اداره کل آ موفقیتبین ساختار سازمانی و 

بـین   دادنـد نشـان   "و پرورش اسـتان چهارمحـال و بختیـاري   
شغلی رابطه مثبت و معناداري وجود  موفقیتساختار سازمانی با 

که  دادهاي رگرسیون چندگانه نشان دارد. همچنین نتایج آزمون
هـاي ذهنـی و عینـی    هاي ساختار سازمانی با مؤلفـه بین مؤلفه

  .داردشغلی رابطه معناداري وجود  موفقیت
بررسی "اي با عنوان) در مطالعه1394اللهیاري و همکاران (

اي بر وضـعیت توانمنـدي زنـان در سـازمان     نقش سقف شیشه
طور اي بهکه سقف شیشه دادندنشان  "ورزش شهرداري تهران

 . گذاردمستقیم بر افزایش توانمندي بانوان اثر می
 "اي بـا عنـوان  ) در مطالعـه 1391و همکاران (پیرمحمدي 

عوامل فردي، سرمایه انسانی و قـدرت سـازمانی فـرد بـر      تأثیر
نشان  "شغلی عینی و ذهنی زنان در بخش گردشگري موفقیت

ازمانی فرد بر که عوامل فردي، سرمایه انسانی و قدرت س دادند
شغلی عینی که حقوق، میزان ترفیع و حوزه کنترل فرد  موفقیت

 .اندداشته تأثیراند، عوامل آن بوده
 اي بــا عنــوان) در مطالعـه 1395راد و همکــاران ( موسـوي 

 تحلیـل  روش بـه  ورزش در زنـان  مدیریت موانع بندياولویت"

                                                                      
15. Choi et al 
16. Doubell and Struwig 

هـاي  پست در زنان حضور موانعکه  دادندنشان  "مراتبی سلسله
 و زنـان  بین مساوي شرایط نبود" ورزشی هايسازمان مدیریتی

 در زنـان  بـه  اعتمـاد  عـدم " و "ها سازمان در رشد براي مردان
 شـوندگان مصـاحبه  میـان  در را اشـاره  بیشترین "ایران فرهنگ

 دانستند. می دخیل بیشتر را فرهنگی عامل زنان و داشتد
تاکنون تحقیقات اندکی بـه بررسـی وضـعیت جنسـیت در     

پیشـینه تحقیـق در    ).2010انـد (کـوك   شغلی پرداخته موفقیت
شغلی زنان در آسیا شامل مطالعات مربـوط بـه    موفقیتبررسی 

 چین، هنگ کنگ، ژاپن، مالزي، سنگاپور، تایوان، تایلند و ویتنام
باشد. از مطالعـات انجـام شـده    ) می2009، 17(رولی و یوکاندي

شـغلی در چـین در    موفقیتتوان به تحقیق انجام شده روي می
)، 2014، 18مورد حسـابداري و مشـاوره شـغلی (کـوك و ژیـائو     

-)، تایوان روي شبکه2011، 19(رن و فاستر خانواده-تعارض کار
ــالزي روي  )2012، 20(چــن، دوهرتــی ووینیکومــب بنــدي و م

جنوبی روي ) و کره2011، 21(اسماعیل و گاراوان یشغل موفقیت
) اشاره کرد. 2016(رولی و همکاران،  شغلی مدیران زن موفقیت

گـذار بـر   أثیردر ایران نیز تحقیقاتی به بررسی برخـی عوامـل ت  
شغلی همچون هوش هیجـانی، شخصـیت، و حمایـت     موفقیت

وجـود  اند بـا ایـن   سازمانی ادراك شده در اقشار مختلف پرداخته
ت برنده و بازدارنده تاکنون عوامل فردي و سازمانی پیش موفقیـ 

 شغلی در مدیران زن ورزش بررسی نشده است. 
با توجه به موارد فوق، تحقیـق حاضـر در نظـر دارد تـا بـه      

ـ  یو سـازمان  يعوامـل فـرد   یو بررسـ  ییشناسا برنـده و   شیپ
ــده  ــتبازدارن ــغل موفقی ــازمان ورزش   یش ــان زن س در کارکن

 هاي گوناگون و ارائه مدل بپردازد.در عرصه تهران يارشهرد
 

 پژوهشروش شناسی 
 و برنـده  پـیش  عوامـل  که در این پژوهش شناسایینظر به این

مـورد   زنـان  شـغلی  موفقیت بر سازمانی مؤثر و فردي بازدارنده
باشد، لذا با توجـه بـه ماهیـت موضـوع، روش تحقیـق      نظر می

 شد.است و به روش میدانی انجام » تحلیلی-توصیفی«
 در آماري این تحقیق شامل کلیه مدیران زن شـاغل  ۀجامع
باشـد کـه در تحقیـق    شهر تهران می شهرداري ورزش سازمان

عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. نمونه آماري در ایـن  حاضر به
 مـدیر  130تحقیق با توجه به محدود بودن حجم جامعه آماري (

                                                                      
17. Rowley and Yukongdi 
18. Cooke and Xiao 
19. Ren and Foster 
20. Chen, Doherty and Vinnicombe 
21. Rasdi, Ismail and Garavan+ 

http://ganj.irandoc.ac.ir/researchers/9121
http://ganj.irandoc.ac.ir/researchers/442684
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تمام جامعه آماري به روش کـل شـمار، بـه عنـوان نمونـه      زن) 
 ، انتخاب شد. =n) 130( آماري

 نامـه پرسـش از  ،نظـر  وردآوري اطالعات مـ به منظور جمع
طورکلی، براي به .استفاده شده است زن کارکنان شغلی تموفقی

نامه به شـرح  گردآوري اطالعات از روش میدانی و ابزار پرسش
 :ذیل استفاده شد

 شونده، سابقه سن آزمون اطالعات شخصی که شاملالف) 
 شد.تحصیالت می هل و میزانتأ خدمت، وضعیت
 سـنجش  برايزن:  کارکنان شغلی تموفقی نامهب) پرسش

 مـد  روایی سـازه  و محتوا روایی پژوهش، این در سؤاالت روایی
ـ  ۀنامپرسش براي محتوا روایی گرفت. قرار نظر شـغلی  تموفقی 

 و تعیـین  ورزشـی مـدیریت  اساتید از نفر 10 توسط زن کارکنان
 ابـزار  پایـایی  محاسـبه  بـراي  ابتـدا  در قـرار گرفـت.   تأیید مورد

 در کـه  زن مـدیران  بـین  نامـه پرسش 30 تعداد حاضر پژوهش
 با آن پایایی و گردید آوريجمع و توزیع نداشتند، شرکت تحقیق
 .آمد دستبه 89/0 برابر کرونباخ، آلفاي ضریب از استفاده

 هـاي گــرایش مرکــزي هـا از شــاخص بـراي توصــیف داده 
هـاي  ترسیم شـکل  (میانگین) و پراکندگی (انحراف استاندارد) و

 تـک  tآمـار اسـتنباطی از   جهـت  شد. همچنـین  استفاده  آماري
 یعـامل  لیتحلها، هاي آنمتغیرها و گویه اي براي تمامینمونه

تحلیـل مـدل   ، و اسـتاندارد  یونیرگرسـ  بیبرآورد ضـرا  ،ديییأت
پــیش از اســتفاده از مــدل اســتفاده شــد.  معــادالت ســاختاري

هاي پرت تک متغیري بـا  معادالت ساختاري در ابتدا وجود داده
مورد بررسـی قـرار    22استفاده از نمودار مستطیلی (باکس پالت)

 وهــاي پــرت دادهاز ایــن روش حــذف  اســتفاده دلیــلگرفــت 
عـالوه بـر آن    باشد.بلی میترین داده قنزدیکآنها با جایگزین 

یکسانی شکل توزیع متغیرها نیز با استفاده از نمودار مسـتطیلی  
 بررسی شد. 

هــا از طریــق نمــودار کــردن مفروضــه یکســانی واریــانس
در مقابـل مقـادیر    23هـاي اسـتاندارد شـده رگرسـیون    باقیمانده

بررسـی شـد. بـه منظـور      24بینی شده استاندارد رگرسـیون پیش
خطاها از آماره دوربین واتسـون اسـتفاده شـد.     بررسی استقالل

از طریق آماره تلرانس و همچنین  25خطی چندگانهمفروضه هم
) بررسی شـد. بـا توجـه بـه برقـرار بـودن       VIFتورم واریانس (

ها از مدل معادالت ساختاري (تحلیـل مسـیر) اسـتفاده    مفروضه
 :هاي برازش کلی شاملاي از شاخصزیرمجموعههمچنین  شد.
)، شـاخص بـرازش   NFIدو، شـاخص بـرازش نـرم شـده (    خی

                                                                      
22. Boxplot 
23. Regression Standardized Residual 
24. Regression Standardized Predicted Value 
25. multiCollinearity 

ــانگین مجــذورات خطــاي  CFIاي (مقایســه ) و ریشــه دوم می
باشـند.  هاي برازش مـی ترین شاخص) مهمRMSEAتقریب (

 هاي ذکر شده محاسبه شد. لذا براي پژوهش حاضر شاخص
 
  پژوهشهاي یافته
مدیران شـرکت   بیشتردهد تحقیق نشان می توصیفی هايیافته

سال قـرار داشـتند و    40تا  30سنی  ۀکننده در پژوهش در دامن
شـود.  سال مربوط مـی  50کمترین فراوانی به گروه سنی باالي 

خدمت داشـتند   ۀسال سابق 10تا  5همچنین بیشتر مدیران بین 
باشد. سال می 25کار باالي  ۀو کمترین فراوانی مربوط به سابق

باشـند و تنهـا   لیسانس مـی یالت فوقبیشتر مدیران داراي تحص
یک نفر با مدرك دیپلم بـوده و تحصـیالت دانشـگاهی نـدارد.     

نفـر از مـدیران مجـرد     29نفر متاهل و  64دهد نتایج نشان می
باشند بیشتر مدیران زن فرزندي ندارنـد و کمتـرین فراوانـی    می

ست که سه فرزند دارند. عالوه بر این، نتایج ا مربوط به مدیرانی
 2دهد بیشترین فراوانـی مربـوط بـه درآمـد کمتـر از      شان مین

 5تـا   4میلیون تومان و کمترین فراوانی مربوط به درآمـد بـین   
 باشد.میلیون تومان می

ت مشخص شد که وضعیت مدیران از لحاظ  تحصـیالت   اهمیـ
ت هاي ارتباطی در مهارت اهمیتشغلی،  موفقیتدر  شـغلی،   موفقیـ

 اهمیتشغلی و  موفقیتدر هاي فردي ها و توانمنديقابلیت اهمیت
االت در سطح باالتر از عدد فرضـی (عـدد   ؤس ۀخودباوري براي کلی

نامـه هـر چـه نمـره     ). طبـق کلیـد پرسـش   p>05/0) قرار دارد (3
هـاي  آزمودنی بـاالتر باشـد یعنـی دارا بـودن تحصـیالت، مهـارت      

ت خودبـاوري در  هاي فردي و ها و توانمنديقابلیتارتباطی،  موفقیـ 
 باالتري برخوردار خواهد بود.  اهمیتشغلی از 

 موفقیت بر بازدارنده سازمانی عوامل اهمیتنتایج مربوط به 
نشـان داد   تهـران  شهرداري ورزش سازمان زن کارکنان شغلی

ت فرهنگ سـازمانی،   اهمیتکه وضعیت مدیران از لحاظ  اهمیـ 
در  قوانین و مقررات دسـت و پـاگیر اداري   اهمیتپذیري، جامعه

االت در سطح بـاالتر  ؤس ۀشغلی براي کلی موفقیتاز پیشگیري 
 ).p>05/0) قرار دارد (3از عدد فرضی (عدد 

ت همچنین نتایج مربوط به  پـیش  سـازمانی  عوامـل  اهمیـ 
 شـهرداري  ورزش سـازمان  زن کارکنان شغلی موفقیت بر برنده

ت نشان داد که وضعیت مـدیران از لحـاظ    تهران ارتقـاي   اهمیـ
ت حقـوق و دسـتمزد،    اهمیتشغلی زنان،  دسترسـی بـه    اهمیـ

ت تسهیالت و امکانات رفاهی،  هـاي آموزشـی و   فرصـت  اهمیـ
سواالت در سـطح بـاالتر    ۀشغلی براي کلی موفقیتیادگیري در 

 ). p>05/0) قرار دارد (3از عدد فرضی (عدد 
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 شغلی موفقیتمتغیرهاي پیش برنده فردي و سازمانی بر مستقیم استاندارد شده اثرات  .1جدول 

 سطح معناداري CR شغلی موفقیتبر اثر ضریب  متغیرها
 075/0 778/1 161/0 تحصیالت دانشگاهی

 001/0 180/3 264/0 هاي ارتباطیمهارت
 567/0 573/0 055/0 توانمندي فرديقابلیت و 

 003/0 989/2 263/0 خودباوري
 007/0 679/2 191/0 حقوق و دستمزد

 005/0 712/2 256/0 دسترسی به تسهیالت و امکانات
 428/0 798/0 067/0 هاي آموزشی و یادگیريفرصت

 

 
 شغلی  موفقیتبراي  عوامل پیش برندهآزمون شده و ضرایب مسیرمدل  .1شکل 

 
ت  بـر  ثرؤمـ  عوامل سی الگوییبه منظور برر شـغلی  موفقیـ 

پـژوهش از   بـراي  تهران شهرداري ورزش سازمان زن کارکنان
تحلیل مدل معادالت ساختاري اسـتفاده شـد. نتـایج نشـان داد     

باشـد. مفروضـه یکسـانی    شـکل نمودارهـا بـه هـم شـبیه مـی      
هاي اسـتاندارد شـده   نمودار کردن باقیماندهها از طریق واریانس

ــیون ــیش  26رگرس ــادیر پ ــل مق ــتاندارد  در مقاب ــده اس ــی ش بین
بررسی شد. نقاط به صورت تصادفی پراکنـده شـده    27رگرسیون

ها بود. بـه منظـور بررسـی    بودند که حاکی از یکسانی واریانس
استقالل خطاها از آماره دوربـین واتسـون اسـتفاده شـد. نتـایج      

                                                                      
26. Regression Standardized Residual 
27. Regression Standardized Predicted Value 

 تحصیالت دانشگاهی

 مهارتهاي ارتباطی

فرصتهاي آموزشی و  
 یادگیري

قابلیت و توانمندي  
 فردي

 خودباوري

 حقوق و دستمزد

دسترسی به تسهیالت  
 و امکانات

 شغلی موفقیت

161/0 

264/0 

055/0 

263/0 

191/0 

256/0 

067/0 
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  5/1بـــــــــــــــین حـــــــــــــــد مجـــــــــــــــاز د مفروضه استقالل برقرار است و مقادیر مشاهده شـده  نشان دا
 هاي نیکویی برازش براي مدل مفروضشاخص. 2جدول 

 2X GFI AGFI CFI NFI RMSEA RMSR شاخص
 30/12 934/0 905/0 943/0 898/0 061/0 75/1 

 
 شغلی موفقیتمتغیرهاي بازدارنده فردي و سازمانی بر مستقیم استاندارد شده اثرات . 3جدول 

 سطح معناداري CR شغلی موفقیتبر اثر ضریب  متغیرها
 001/0 736/3 298/0 فرهنگ سازمانی

 421/0 841/0 085/0 پذیري زنانجامعه
 002/0 798/2 250/0 مقررات و قوانین

 

 
 شغلی موفقیتبراي  بازدارندهعوامل مدل آزمون شده و ضرایب مسیرمدل . 2شکل 

 
از طریق آمـاره   28خطی چندگانهقرار داشت. مفروضه هم 5/2تا 

) بررسـی شـد. نتـایج    VIFتلرانس و همچنین تورم واریـانس ( 
خطی چندگانه بین متغیرهـاي مسـتقل وجـود    نشان داد که هم

از مـدل معـادالت   هـا  ندارد. با توجه به برقـرار بـودن مفروضـه   
ارائه ادامه در نتایج حاصل  ساختاري (تحلیل مسیر) استفاده شد.

 شده است.
دهد که بزرگتـرین  نتایج تحلیل مسیر در مدل مذکور نشان می

 شـغلی  موفقیتهاي ارتباطی بر مهارتثیر أضریب مسیر مربوط به ت
)264/0 =β(  ـ قابلیـت و  ثیر أو کوچکترین ضریب مسیر مربوط به ت

کـه   باشد) میβ= 100/0برابر با ( شغلی موفقیتمندي فردي بر توان
مـدل   ،. پس از انجام تحلیلاین ضریب از نظر آماري معنادار نیست

 کنید.مشاهده می 1در شکل  را اصالح شده
دو، هاي برازش کلی شـامل خـی  اي از شاخصزیرمجموعه

اي )، شـاخص بـرازش مقایسـه   NFIشاخص برازش نرم شده (
)CFI ریشــه دوم میــانگین مجــذورات خطــاي تقریــب     ) و
)RMSEAباشند. لذا براي هاي برازش میترین شاخص) مهم

                                                                      
28. multiCollinearity 

هاي ذکر شده محاسبه شد. نتایج آمـاره  پژوهش حاضر شاخص
است کـه در   30/12دو نشان داد که مقدار این آماره برابر با خی

در پـژوهش   CFIو  NFIمعنادار است. مقادیر  p>05/0 سطح
است که بر اساس مقادیر  98/0و  99/0رتیب برابر با حاضر به ت
 باشد. ید میأیمورد تقوي است و توان گفت مدل حاصله می
) RMSEAدوم میـانگین مجـذورات خطـاي تقریـب (     ریشه

کوواریـانس مشـاهده شـده     / هاي بین همبستگیمتوسط باقیمانده
دهـد.  نمونه و مدل مورد انتظار برآورد شده از جامعـه را نشـان مـی   

را  10/0تا  08/0را نشان دهنده برازش خوب،  08/0مقادیر کمتر از 
را نشـان دهنـده بـرازش     10/0بیانگر بـرازش متوسـط و بـاالتر از    

بـه   050/0براي پژوهش حاضـر   RMSEAداند. مقدار ضعیف می
 باشد.ها میمدل با داده خوبدست آمد که بیانگر برازش 

کارکنـان   یشغل وفقیتمعدم ثر بر ؤعوامل م يالگو بررسی
 مورد بررسی قرار گرفت. تهران  يزن سازمان ورزش شهردار

دهـد کـه   نتایج تحلیل مسـیر در مـدل مـذکور نشـان مـی     
ـ   فرهنـگ سـازمانی بـر    ثیر أبزرگترین ضریب مسیر مربوط بـه ت

و کوچکترین ضریب مسیر مربـوط   )β= 298/0( شغلی موفقیت
= 085/0برابـر بـا (   شغلی موفقیتپذیري زنان بر جامعهثیر أبه ت
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βکنید.مشاهده می 2انجام تحلیل مدل اصالح شده در شکل . پـس از  که این ضریب از نظر آماري معنادار نیست باشد) می 
 هاي نیکویی برازش براي مدل مفروضشاخص. 4جدول 

 2X GFI AGFI CFI NFI RMSEA RMSR شاخص
 29/7 921/0 916/0 951/0 902/0 074/0 68/1 

 
 گیريبحث و نتیجه

ت  بـر  فـردي  عوامـل  کـه  داد نشان حاضر تحقیق نتایج موفقیـ 
دارد.  تـأثیر  تهـران  شهرداري ورزش سازمان زن کارکنان شغلی

 تـرین از جملـه مهـم   فـردي  اند که عوامـل مطالعات نشان داده
هسـتند. در همـین راسـتا     زنان شغلی موفقیت بر اثرگذار عوامل

عوامل فـردي   اهمیتاي ) در مطالعه2016( 29رولی و همکاران
شغلی مدیران زن در کره جنوبی را مورد بررسـی قـرار    موفقیت

دادند. آنها دریافتند که محدودیت در اعمـال فـردي و نیـاز بـه     
ي حمایت مدیریتی و دولتی در مشاغل زنان بایـد مـورد بـازنگر   

 و خود رشد نمایند حرفه در بتوانند که این براي زنانقرار گیرد. 
 بـه  بایـد  یابنـد دسـت  باشندمی آن شایسته که هاییموفقیت به

 موازین مطابق آن چه و نموده تکیه خود شخصی هايخصیصه
نتـایج تحقیـق حاضـر     قرار دهند. خود سرلوحه را است اخالقی

کارکنـان بـا   شغلی بـا تحصـیالت    موفقیتارتباط بین مبنی بر 
) و رولــی و همکــاران 1390زاد و همکــاران (هــاي بیــکیافتــه

 شغل در ذهنی موفقیت با باشد. تحصیالت) همخوان می2016(
ت تحصـیالت،   افـزایش  با و دارد مثبت ۀرابط در ذهنـی  موفقیـ 

 متخصص و دانشی نیروهاي فزاینده رشد یابد.می افزایش شغل
 مطالعـه  مـورد  هـاي سـازمان  در بـاال  حصیلیمدارك ت داراي و

 توانـد شود می گرفته کاربه صحیح طوربه اگر که است پتانسیلی
 بـاالتري  سطوح به آتی هايسال در را انسانی نیروي وريبهره

همچنین مشخص شد کـه وضـعیت مـدیران از لحـاظ     برساند. 
شغلی در سطح بـاالیی   موفقیتهاي ارتباطی در مهارت اهمیت

 عنـوان  بـه  توانمی را هاي اجتماعی شبکه در حضورقرار دارد. 
ارتقـاي   و رشد عامل این کمک به که دانست باال مکمل عامل

-از گـروه  زنان ماندن دور همچنین یابد.می افزایش زنان شغلی
 وهـا  مردانـه، سـنت   هـاي روش شدن دائمی باعث مردان هاي

 امـر  ایـن  آور اثرات زیان گردد.می زنان علیه منفی هاينگرش
 بـاالتر،  کـاري  بـه سـطوح   زنـان  ارتقاي و پیشرفت عدم شامل

عالوه براین  .باشدمی حقوق پایین و شغلی استرسهاي تبعیض،
 وهـا  قابلیـت  اهمیت لحاظ از مدیران وضعیت در تحقیق حاضر

 قـرار در سـطح بـاالیی    شـغلی  موفقیت در فرديهاي توانمندي
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هـا  سازمان در کردند ) پیشنهاد1394اللهیاري و همکاران (دارد. 
 خـط  و گیـرد  زنـان صـورت   از حمایتی مثبت اقدامات نهادها و

هـا  نگـرش  و باورهـا  در اصـولی  تغییرات ایجاد براي هاییمشی
 سقف زنان وخودباوري نفس به اعتماد بردن باال با تا شود ارائه

 گفـت  توان می .بیفزاید زنان توانمندي بر و بشکند اي راشیشه
-سازمان در زنان به قالبی و منفی نگرش به ايسقف شیشه که
 رفـتن  بین از باعث طرفی و از شده منجر و سطوح مدیریتی ها

سـقف   شکستن براي زنان است، بنابراین شده شایسته ساالري
 و عـواملی ماننـد   از فاکتورها شده ذکر موارد بر و غلبه ايشیشه

 و معنـا  اي،حرفـه  پیشرفت گیري،تصمیم جدیت، مختاري، خود
 بهـره  وضـعیت فعلـی،   انگاشـتن  گذرا و کار به بخشیدن مفهوم
 براسـاس  افزوده انـد.  خود توانمندي احساس بر نتیجه در گرفته
ــارنو اندیشــمندانی نظــر  گــرین و فریــدمن )،1997( 30چــون ت

 33و همکــاران و درایـس  )2004( 32بـاروش  )،2000( 31هـاوس 
ــر )2008( ــدامی ه ــرف از اق ــازمان ط ــتاي س ــزایش در راس  اف

 به معطوف ارزیابی عملکرد آن دنبال به و هاتوانایی وها مهارت
 چهـارچوب  سـاختن یـک   فـراهم  با همراه پاداش، و ترفیع ارائه

 در را شـغلی  موفقیتاحساس  ایجاد زمینه باشد، داوري و ارجاع
پـژوهش حاضـر نشـان     .سازدمی فراهم درونزاد و برونزاد سطح

زن سـازمان   و موفقیـت شـغلی مـدیران    داد که بین خودباوري
ورزش شهرداري ارتباط وجـود دارد. بـه نظـر کـوپر اسـمیت و      

افــرادي کــه خویشــتن پنـداري مثبــت دارنــد زنــدگی   34راجـرز 
کنند و قضاوت فرد در مورد خود نه آمیزي را سپري میموفقیت

در تعیـین رفتـار و مسـیر    تنها در انتخاب شغل و اشـتغال بلکـه   
باشد. از سوي دیگر خویشتن پنداري منفـی  ثر میؤزندگی نیز م

گردد هدفی منجر میبه احساس حقارت، ناتوانی، پریشانی و بی
ـ  ثیر خواهـد گذاشـت (شـفیع آبـادي،     أکه در شغل این فرد نیز ت

هاي کوپر اسمیت، راجـرز و  ). نتایج تحقیق حاضر با یافته1382
ـ  ) مبنی بر ارتباط بـین خودبـاوري  1382(آبادي شفیع ت و موفقی

باشد. با این وجود نتـایج تحقیـق حاضـر بـا     شغلی همخوان می
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) همخوان نمی باشد. عدم 1385( هاي آروند و شفیع آباديیافته
توانـد ناشـی از عـدم رضــایت    دسـت آمـده مــی  همبسـتگی بـه  

دامه ها از محیط کاري و شرایط موجود اشتغال، درآمد، اآزمودنی
تحصیل و نداشتن آینده امیدوار کننده در تحقیق فوق باشـد. در  

ـ    ثیر أبررسی نقش خودباوري در موفقیت شغلی، سـایر عوامـل ت
در نظر داشت. در مجموع مطالعات اندك بـه نقـش   باید گذار را 

ت خودباوري در  تـاکنون  از طرفـی   ،انـد شـغلی پرداختـه   موفقیـ
زش نیـز مـورد بررسـی    موضوع مدیران زن به ویژه در حوزه ور

قرار نگرفته است، بنابراین تحقیقات بیشتري براي روشن شدن 
 باشد. این موضوع نیاز می

 سـازمانی  عوامل که داد نشان حاضر تحقیق نتایج همچنین
ــده  ــربازدارن ــت ب ــغلی موفقی ــان ش ــازمان زن کارکن  ورزش س
 نتـایج  بـا  حاضـر  پـژوهش  نتیجـه  دارد. تـأثیر  تهران شهرداري
 ورزش کـه  بنیـاد  همکاران و آلبرت ،و همکاران کارتر تحقیقات

 ايشیشه سقف وجودبه  ،وایدیا و پاي و انگلیس زنان به همگی
 مـورد  اماکن و در سازمان که رسیدند نتیجه این به و اندبردهپی

 بـاال  مقـام  بـه هـا  آن گـذارد که نمـی  دارد وجود موانعی بررسی
 کـه  شـد  در تحقیـق حاضـر مشـخص    .دارد همخـوانی  برسند،

 پیشگیري در سازمانی فرهنگ اهمیت لحاظ از مدیران وضعیت
 تحقیـق دارد که با نتایج  در سطح باالیی قرار شغلی موفقیت از

 هـاي پسـت  در زنـان  حضـور  عـدم  داشـت  اظهار که اسفیدانی
 ،نیست بلکـه  مدیریتی مهارت نداشتن دلیل به اجرایی مدیریتی

 بـر سـازمان   حـاکم  فرهنگـی  شرایط و محیطی عوامل از ناشی
 هـاي لفـه ؤاز م یکـی  ايشیشـه  سـقف  چون است همسو است،

 شـان علـت جنسـیت   بـه ها خانم به که باشدمی محیطی عوامل
 .دهد نمی را مدیریتی باال سکوهاي کسب و ترقی و رشد اجازه

هـاي رولـی و همکـاران    همچنین نتایج تحقیق حاضر با یافتـه 
ــترویگ ( 2016( ــل و اس ــی 2014) و دوب ــوان م ــد. ) همخ باش

پـذیري  جامعه اهمیتمشخص شد که وضعیت مدیران از لحاظ 
شغلی در سطح باالیی قـرار دارد.   موفقیتزنان در پیشگیري از 

شـش   دادند) نشان 2015( و همکاران پورجمعهدر همین راستا، 
ـ   ۀلفؤم ت و مشارکت اجتماعی، عاملیت اجتماعی، احسـاس امنی

هـاي  بیناعتماد، تحمل تنوع، ارزش زندگی و پیوند کاري، پیش
اند که فرهنگ تحقیقات نشان داده .شغلی بودند موفقیتمعنادار 

اجتماعی و تجارت منتصب به مـردان عامـل بسـیار مهمـی در     
همکاران،  و (رولی گرددمیشغلی مدیران زن محسوب  موفقیت

پـذیري زنـان یکـی از عوامـل مهـم و      ). بنابراین جامعـه 2016
باشـد. مشـخص شـد کـه     هـا مـی  شغلی آن موفقیتاثرگذار بر 

پاگیر  مقررات دست و قوانین و اهمیتوضعیت مدیران از لحاظ 
شغلی در سطح باالیی قرار دارد.  موفقیتاداري در پیشگیري از 

 بـر مبنـاي   کـه  منـد نظـام  و صـریح  اقدامات و هاسیاست وجود
 تـک  براي تـک  آید، درمی اجراۀ مرحل به فراگیر عدل و انصاف

 بـراي هـا  آن هايتالش که بود خواهد پیام این حاوي کارکنان
نظـر   از احساسـی  چنـین  است. نشسته بار به مؤثر عملکرد ارائه
 کارکنـان  نـزد  ادراك شـده  شغلی موفقیت همان در شناسیواژه

). 2009 ،35و همکـاران  (راسـدي  گذاردمی به جاي را نمود خود
لذا سازمان باید با تعدیل قوانین اداري مربوط به زنان به بهبـود  

 شرایط آنها در مسیر پیشرفت شغلی کمک نماید.
 سـازمانی  نتایج تحقیق حاضر نشان داد که عوامـل  همچنین

ــت بــرپــیش برنــده  ورزش ســازمان زن کارکنــان شــغلی موفقی 
دارد. مشخص شد که وضـعیت مـدیران از    تأثیر تهران شهرداري

ت ارتقاي شـغلی زنـان در    اهمیتلحاظ  شـغلی در سـطح    موفقیـ
 ،حـدادي  ،زاهدي تحقیقات نتایجباالیی قرار دارد. در همین راستا، 

 همچنــین و همکــاران و رولــی لیوانــوس و کانــگ ،روشــن کــی
 کـه  است آن از حاکی )2011( شمالی کارولیناي دانشگاه محققان

از  تـر ضـعیف  وضعیت در حتی یا مشابه هايویژگی با مدیران مرد
 به دید زنان به ولی یابند ارتقا مدیریتی سطوح به اند توانسته زنان
 احتمـال اینکـه   همچنـین  و بـود  نشـده  خاص نگاه بودنشان، زن

 بـوده  شوند، زیـاد  پذیرفته مدیریتی هايپست تصدي براي مردان
 وجـود  ایـن پسـت   احـراز  در مـدیریت  به جنسیتی نگرش و است
 کـه  زنـد  مـی  کار موج بازار استخدام در جنسیتی تبعیض و داشته
 بـا  برابـر  آموزشـی  تحصـیلی و  هايشایستگی کسب براي تالش
 زنان و رسدنمی نظر به ثرؤآنان م وضعیت بهبود در چندان مردان

 سـطوح  در ویژه به مدیریتی هايتدر موقعی هنوز توانایی علیرغم
 کار یافتن براي بیشتري مشکالت با و ندارند حضورگیري تصمیم

. مشـخص شـد   باشدمی همسو تحقیق نتایج با که مواجه هستند،
ت که وضعیت مدیران از لحاظ  ت حقـوق و مزایـا در    اهمیـ موفقیـ 

شغلی در سطح باالیی قرار دارد. در همین راسـتا، نتـایج خـوان و    
) نشان داد که پس از کنتـرل اثـرات دمـوگرافی    2015همکاران (

متغیرها و مدیریت شغلی سازمانی ادراك شـده؛ سـازگاري شـغلی    
کنـد.  بینی حقوق و دستمزد ایفا میفردي در پیشنقش منحصربه

که عوامل فـردي،  ) نیز نشان دادند 1391و همکاران (پیرمحمدي 
شغلی عینی کـه   موفقیتسرمایه انسانی و قدرت سازمانی فرد بر 

هاي مختلـف  در پژوهش است.داشته  تأثیرحقوق عامل آن بوده، 
گیرنـد کـه   ت شغلی در نظر میهاي مختلفی را براي موفقیمالك
ل شرایط سخت کار، آرام موارد زیر است: منظم بودن، تحم شامل

بودن، بلند پرواز بودن، مـردم آمیـزي، قابـل اعتمـاد بـودن و بـه       
همکاران اعتماد داشتن، جسـارت در اظهـار نظـر داشـتن، شـاد و      
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هاي شـغلی، میـزان درآمـد خـوب     بشاش بودن، رسیدن به هدف
پژوهش میـزان   نای ). در2003کاتل و همکاران،  ،2004(هوگان، 

ت شغلی داشت. این یافته نشان درآمد همبستگی باالیی در موفقی
به دلیل نداشتن درآمد مناسب نسـبت بـه   دهد که مدیران زن می

ـ سختی کار و میزان فعالیت، سرخوردگی اجتماعی، نداشتن  ت امنی
ـ  هـاي شـغلی   تشغلی و نداشتن امید به آینده در رسیدن به موفقی

ـ   بـر ایـن اسـاس بایـد تمهیـداتی      رو هسـتند.  خود با مشـکل روب
 مـدیران زن سـازمان ورزش شـهرداري   ده شود که درآمـد  یاندیش

مشخص شد با میزان فعالیت و استرس آنها افزایش یابد.  متناسب
ت که وضعیت مدیران از لحاظ  دسترسـی بـه تسـهیالت و     اهمیـ

ت امکانات رفاهی در  شـغلی در سـطح بـاالیی قـرار دارد.     موفقیـ 
 و سـر  مفهـوم  دو بـا  شود، می سازمانی ساختار از بحث که زمانی

 اولین شویم،می ورروب سازمانی ساختار واژه با که زمانی کار داریم.
 در بوروکراسـی  میـزان  شود، وجودمی متبادر ذهن به که مفهومی
 و مقـررات  و قوانین از پیروي رسمیت، میزان یعنی است؛ سازمان

 مفهوم ارشدیت. مبناي بر سازمانی مختلف سطوح ها ووجود الیه
 چیـدمان  نحـوه  فیزیکی سازمان، ساختار به سازمانی، ساختار دوم

 افـراد  میان تماس براي ممکن تسهیالت و هاسالن وجود واحدها،
به طور قطع دسترسـی بـه تسـهیالت و امکانـات رفـاهی       .است
ت تواند به می شـغلی مـدیران زن کمـک نمایـد بنـابراین       موفقیـ

گذاري مناسـب و فـراهم   سازمان ورزش شهرداري باید با سرمایه
نمودن امکانات به مدیران زن در راستاي پیشبرد اهداف سـازمان  
و در نتیجه افزایش عملکرد و کارایی مـدایران زن کمـک نمایـد.    

ت همچنین مشخص شـد کـه وضـعیت مـدیران از لحـاظ       اهمیـ 
شغلی در سـطح بـاالیی    موفقیتآموزشی ویادگیري در  فرصتهاي
 بـراي  را کارهـایی  راه بایسـتی  فـوق  سـازمان  بنـابراین قرار دارد. 

 رابطـه  به دلیل شغلی پیشرفت مدیریت مسیر کارکردهاي افزایش
 بـه  .دهـد  دارند ارایه شغلی مسیر پیشرفت از رضایت با که باالیی
 پیشرفت مسیر مدیریت رفتارهايدر  را افراد می توان مثال عنوان
 بازدیدهاي از اعم متنوع هاي آموزشیبرنامه و داد مشارکت شغلی

 بـراي  آموزشـی  هـاي و کارگاه خدمت ضمن هايآموزش بیرونی،
 کارکنـان  براي ریزي پیشرفتبرنامه و شغلی هايمهارت یاددادن
 سـطوح  به دنبـال  که افرادي معموال دیگر، نگاهی از .آورد فراهم

 و آمـوزش  از بـاالتري  سـطوح  هستند، شغلی از عملکرد باالتري
 چـه  سازمان حمایت پس .می کنند جستجو توسعه را هايفرصت

 ایـن  رضایت احساس تواندمی چه غیرمادي و مادي هايزمینه در
 یـپ  و 36و همکاران کونگ نیز این از پیش .دهد افزایش را افراد
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 مسـیر  از رضـایت  و آمـوزش  بـین  ارتبـاط  ،)2010( 37و همکاران
-اشاره داشته هاآن بین ۀرابط به و کرده بررسی را شغلی پیشرفت

 بـازخورد،  ایـن نـوع   بستر در صورت گرفته سازمانی یادگیري .اند
 تعهـد عملکـردي   و سـازمانی  فـردي،  عملکـرد  ارتقـاي  موجبات
توسـعه   ارتبـاط  بـه  توجـه  بـا  طرفی از .آوردمی فراهم را سازمانی
 شــغلی، پیشــرفت مســیر از رضــایت بــا شــغلی پیشــرفت مســیر

 تحقـق  منظور به نیاز مورد اقدامات میبایست گردانندگان سازمانی
 شـغلی،  توسـعه  قبیـل؛  از شـغلی  پیشرفت اي مسیرتوسعه اهداف
 و شـغلی  حیطـه  ثرؤم مدیریت شغل، مرتبط با هايمهارت توسعه
 قرار دهند.   خود کار دستور در را غیره

دهـد کـه بزرگتـرین ضـریب     مـی نتایج تحلیل مسیر نشان 
ت هاي ارتباطی بر مهارتثیر أمسیر مربوط به ت و  شـغلی  موفقیـ

ـ   قابلیـت و توانمنـدي   ثیر أکوچکترین ضریب مسیر مربوط بـه ت
که این ضریب از نظـر آمـاري    باشدمی شغلی موفقیتفردي بر 

هـاي  شـبکه  در طور که ذکـر شـد حضـور   همان .معنادار نیست
هاي عامل مهمی در بهبود مهارت عنوان به توانمی را اجتماعی

ارتقـاي   و رشـد  عامـل  ایـن  کمک به که دانست ارتباطی زنان
 مردان هاياز گروه زنان ماندن یابد. دورمی افزایش زنان شغلی
 هـاي  نگـرش  وهـا  مردانه، سـنت  هايروش شدن دائمی باعث
 عـدم  شـامل  امـر  این آور اثرات زیان گردد.می زنان علیه منفی

 تبعــیض، بــاالتر، کــاري بــه ســطوح زنــان ارتقــاي و پیشـرفت 
 بنابراین بـا حمایـت   .باشدمی حقوق پایین و شغلی هاياسترس
 اي،شـبکه  حمایـت  و سازمانی هايسیاست همکاران و شخصی

هـاي ارتبـاطی   زنان را با پیشبرد مهارت شغلی توان موفقیتمی
 بـراي  آموزشیهاي برنامه از وسیعی طیف افزایش داد. اقدامات

 دارد فردي وجـود بین و نوشتاري گفتاري، مهارتهاي انواع بهبود
 کمـک  افـراد  بـه  توانندها میبرنامه این است. استفاده قابل که

 در و کننـد  برقـرار  ارتباط با یکدیگر تريمطلوب نحو به تا کنند
 فـراهم  دانـش  تسهیم سیستم استقرار براي را الزم زمینه نتیجه
  .آورد

دهـد کـه بزرگتـرین    تحلیل مسیر در مدل نشان مـی نتایج 
 شغلی موفقیتفرهنگ سازمانی بر ثیر أضریب مسیر مربوط به ت

پذیري زنان بر جامعهثیر أو کوچکترین ضریب مسیر مربوط به ت
کـه ایـن ضـریب از نظـر آمـاري       باشـد برابر می شغلی موفقیت

هاي رولی و همکاران نتایج تحقیق حاضر با یافته. معنادار نیست
باشـد.  ) همخوان مـی 1395) و موسوي راد و همکاران (2016(

) نیز عوامل فرهنگی را جـزو  2014دوبل و استرویگ (همچنین 
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نتایج شغلی زنان برشمردند.  موفقیتترین عوامل اثرگذار بر مهم
 حضـور  عموان ) نشان داد1395( راد و همکاران تحقیق موسوي

 شـرایط  نبود" ورزشی هاي سازمان مدیریتی هايپست در زنان
 عـدم " و "هـا سـازمان  در رشد براي مردان و زنان مساوي بین

 میـان  در را اشـاره  بیشـترین  "ایـران  فرهنگ در زنان به اعتماد
 بیشتر دخیـل  را فرهنگی عامل زنان و .داشتد شوندگانمصاحبه

فرد در زنـدگی شـغلی   بهمنحصرهاي زنان با چالشدانستند. می
ـ  هـا را از ارتقـاء بـه    رو هسـتند کـه ممکـن اسـت آن    هخود روب

هاي اجرایی جلـوگیري کنـد. یـک چـارچوب بـه منظـور       سمت
دهد که عواملی شغلی نشان می موفقیتثر بر ؤبررسی عوامل م

شناسی، شخصیت، فرهنگ، موانع، حمایت داخلـی  مانند جمعیت
عـالوه بـر   باشند. گذار میتأثیرزنان  شغلی موفقیتو خارجی بر 

از جمله  شده انجام تحقیقات سایر مانند نیز تحقیق این این، در
 ؛)1380( زاهـدي  ؛)1381( اسـفیدانی  ؛)1387( زهرئیتحقیقات 

 بیشـترین  فرهنـگ،  عامل که شد مالحظه) 1380(فاطمی صدر
و یـا ادامـه    مدیریتی هايپست به زنان دستیابی عدم را بر تأثیر

 شایستگی وها توانایی زنان .داردهاي آنها در این مسیر موفقیت
 واقـف  خـود  هـاي توانمنـدي  بـه  و گیرندمی نادیده را خود هاي

 بـاور  مدیریتی، هايپست احراز براي هاي خودتوانایی به نبوده،
 بـراي  موجود موانع از یکی که ندارند حس خودباوري و نداشته

 زنـان  نگـرش  زنـان،  توسط مدیریتی هايپست آنها در موفقیت
 و شایسـته  را خودشان که است بوده خود هايبه توانایی نسبت

 تحقیـق،  نتـایج  بـا  کـه  بینند،نمیها سازمان در مناسب رهبري
 . باشدمینهمسو 

در مجموع نتایج تحقیق حاضر نشان داد که عوامل فـردي  
 زن کارکنـان  شغلی موفقیتبرنده بر و سازمانی بازدارنده و پیش

داري دارد. همچنین معنی تأثیر تهران شهرداري ورزش سازمان
ـ       دادنتایج نشان  ثیر أکه بزرگتـرین ضـریب مسـیر مربـوط بـه ت

ت هاي ارتباطی بر مهارت و کـوچکترین ضـریب    شـغلی  موفقیـ
ت قابلیـت و توانمنـدي فـردي بـر     ثیر أمسیر مربوط به ت موفقیـ 

. اري معنـادار نیسـت  که این ضـریب از نظـر آمـ    باشدمی شغلی
دهد که بزرگترین ضـریب  نتایج تحلیل مسیر در مدل نشان می

ت فرهنـگ سـازمانی بـر    ثیر أمسیر مربوط به ت و  شـغلی  موفقیـ
پذیري زنـان بـر   جامعهثیر أکوچکترین ضریب مسیر مربوط به ت

که این ضـریب از نظـر آمـاري معنـادار      باشدمی شغلی موفقیت
هـاي قبلـی از یـک    نتایج تحقیق حاضر مطابق با یافتـه  .نیست

هـا و نهادهـا   مدل جنسـیتی ویـژه در وضـعیت شـغلی سـازمان     
کنـد کـه مفـاهیم عملـی     نتایج حاضر بیان می .کندحمایت می

مربوط به پشتیبانی سـازمانی و درك مـدیریتی در مـورد تغییـر     
 ها باید مد نظر قرار گیرد. فرهنگ سازمان

 
 منابع 

 خویشـتن  نقـش « ).1385عبداله ( ،آبادي شفیع و ژینوس ،آروند −
 پزشـکی  علـوم  فصـلنامه . »پزشـکان  شـغلی  موفقیت در پنداري
 از ؛) 45 پـی  در پـی ( 3 شـماره  ،16 دوره ،اسالمی آزاد دانشگاه
 .145 صفحه تا 141 صفحه

 پسـت  بـه  زنـان  دستیابی موانع« ).1381( محمدرحیم ،اسفیدانی −
 . 80ص ،4شماره ،زنان پژوهش فصلنامه .»مدیریت هاي

 محمود ،گودرزي ؛نصراله سید ،سجادي ؛هادي ،بیاتی ؛فاطمه ،اللهیاري −
 بـر  اي شیشـه  سـقف  نقـش «). 1394( ابراهیم ،علیدوست قهفرخیو 

-پژوهش. »تهران شهرداري ورزش سازمان در زنان توانمندي وضعیت
-69 صـفحه  ،1 شمارة چهارم، سال. ورزشی مدیریت در کاربردي هاي
79. 

 امیـد  ،رضـایی و  بـاقر  ،بهرامـی ؛ فرزانـه  ،عظیمی ؛جعفر ،زادبیک −
هـاي شـغلی بـا نیـاز بـه کسـب       بررسی رابطه ویژگی« ).1390(

  .9-3. ص مجله پرستاري و مامایی ارومیه .»کارکنان موفقیت
 ،محمـودزاده خوشخو  و محمدحسین ،ایمانی؛ فریده ،پیرمحمدي −

 مطالعـه  گردشـگري  در زنـان  غلیشـ  موفقیـت ). 1391( محمود
وزارت علـوم، تحقیقـات و    .تهران ستاره 5 و 4هاي هتل موردي

ــاوري ــه -فن ــگاه عالم ــاییدانش ــدیریت و  -طباطب ــکده م دانش
  .نامه کارشناسی ارشدپایان .حسابداري

 تأثیر). 1394حضرتی، عباس ( و اهللا عزت ،آرام سام ؛محمود ،پور جمعه −
 5 منطقـه  شـهروندان  تحصـیلی  و شـغلی  موفقیت بر اجتماعی سرمایه
 .  طباطبایی عالمه دانشگاه - ارشد کارشناسی نامهپایان .تهران

قابلیـت   تـأثیر «). 1393( سـهیال  ،زکی زاده و سیدمحمد ،زاهدي −
کار راهه شغلی کارکنان شرکت ملی پخش  موفقیتاستخدام بر 

 دوره، مدیریت توسعه و تحول .»هاي نفتی استان قزوینفرآورده
 73-63، صفحه 17، شماره 6

 )فرهنگ( مردانه زبان سلطه تأثیر بررسی). 1387( سپیده ،زهرئی −
 پایـان   .ایـران  بـرق  توسعه سازمان در اي شیشه سقف ایجاد بر

 . 98-87 صفحه تهران. دانشگاه کارشناسی ارشد، نامه
راهنمــایی و مشــاوره شــغلی و )، 1382عبــداهللا ( ،شــفیع آبــادي −

 ، تهران، انتشارات رشد. هاي انتخاب شغلاي و نظریهحرفه
 سـطوح  در زنـان  ارتقـاي  موانـع ). 1380(فیـروزه   ،صدر فاطمی −

کارشناسـی   نامـه  پایـان  تهـران.  هايدانشگاه سطح در مدیریتی
 . مدرس تربیت دانشگاه ارشد،

 .میرمحمـد  ،سـیدعباس زاده و  حسن ،قالوندي ؛مرتضی ،قاسمی −
 شـغلی  موفقیـت  و سـازمانی  سـاختار  بین رابطه بررسی ).1393(

 و چهارمحـال  اسـتان  پـرورش  و آمـوزش  کـل  ياداره کارکنان
دانشـگاه   ،نامه کارشناسی ارشـد پایان. 92-93 سال در بختیاري

 . ارومیه
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پریـوش.   بیـات  و ابوالفضـل  ،فراهانی ؛طاهره سیده ،راد موسوي −
 روش بـه  ورزش در زنان مدیریت موانع بندي اولویت« ).1395(
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