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 چكيده
بنابراين، تحقيق حاضر  .دارد باالتر و مناصب مديريتي باز مي مشاغل طرف به از پيشرفت را بسياري از زنان »اي سقف شيشه« ي پديده

 شرقي و تأثير آن بر كاهش توانمندي زنان شاغل در ي كل ورزش و جوانان استان آذربايجان اي در اداره قصد دارد تا وضعيت سقف شيشه

ي سقف  ها به پرسشنامه در اين راستا، كاركنان شاغل در اين سازمان و ادارت تابعه در شهرستان. آن سازمان را مورد بررسي قرار دهد

كولموگروف اسميرنوف، تي مستقل و تحليل مسير با استفاده از  هاي آزمونها از  براي تجزيه و تحليل داده. اي پاسخ دادند شيشه

اي  هاي زنان و مردان به وجود سقف شيشه نتايج نشان داد بين ديدگاه). ≥05/0P(استفاده گرديد LISREL 8و  SPSS 19افزارهاي  نرم

اي، و مردان بيشتر  كه زنان بيشتر از مردان به وجود سقف شيشه پذيري ضعف تفاوت معناداري وجود دارد؛ به طوري در سازمان و جامعه

اي به طور مستقيم بر توانمندي،  نتايج حاصل از مدل تحليل مسير نشان داد سقف شيشه. رندپذيري ضعف اعتقاد دا از زنان به جامعه

پذيري ضعف و خود ناتوان انگاري بر توانمندسازي اثري منفي و  همچنين جامعه. انگاري اثرگذار است پذيري ضعف و خود ناتوان جامعه

سازي در  لزوم توجه به فرهنگلذا . برند اي رنج مي ي سقف شيشه از پديدههاي ورزشي  در نهايت، زنان شاغل در سازمان. معنادار دارند

  .گردد ها پيشنهاد مي هاي مديريتي آن هاي زنان به خصوص توانايي خصوص توانايي
 

  كليدي هايواژه
  .انگاري پذيري ضعف، خود ناتوان ي كل ورزش و جوانان، توانمندي زنان، جامعه اي، اداره سقف شيشه

   

                                                           
  Email:mehdi.azadan@modares.ac.ir                                                                                09378950185: تلفن : نويسنده مسئول  -*

                                                                                



  1394بهار  ،1، شمارة7هاي فيزيولوژي و مديريت در ورزش، دوره  نشرية پژوهش  
 

 

40

  مقدمه
ي  هاي مهمي كه به عنوان معيار توسعه كي از شاخصي

جنسيتي و نيز توانمندسازي زنان مورد توجه قرار 
هاي كالن  گيري گيرد، ميزان مشاركت زنان در تصميم مي

چنين حضور آنان در پست هاي مديريتي  كشور و هم
هايي كه در اين حوزه انجام  ريزي رغم برنامه علي. است

در پست هاي مديريتي هنوز  يافته است، حضور زنان
گير نيست و به نظر مي آيد كه زنان در مسير  چشم

پيشرفت شغلي خود در سطوح مديريتي با مسائل و 
 عدم بيانگر آمار). 3(مشكالت زيادي رو به رو هستند

 است مديريتي هاي عرصه در زنان عظيم نيروي از استفاده

 اين از نجها كشورهاي از بسياري با مقايسه ما در كشور و

 تعداد كلي طور به. دارد قرار نامساعدي بسيار وضع در نظر

 مشاركت بوده، اندك بسيار ما ي جامعه در زن مديران

 بيمارگونه و غيرعادي حالتي سطوح مديريتي در زنان

اي در ايران مشخص  بر اساس مطالعات كتابخانه). 1(دارد
 درصد از شاغالن 08/32شده است كه از نظر كمي حدود 

دهند و  مشمول قانون استخدام كشوري را زنان تشكيل مي
ها بدين صورت بوده است  ي توزيع زنان در وزارتخانه نحوه
 6/16درصد در وزارت آموزش و پرورش، حدود  36/72كه 

درصد در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و 
ها مشغول به كار  درصد در ساير وزارتخانه 04/11حدود 

 انساني توسعه گزارش اساس برهمچنين  ).6(هستند 

 مديريتي هاي پست درصد 13ملل،  توسعه سازمان برنامه

 در اين رقم آنكه حال دارد؛ زنان به اختصاص ايران در

 و كانادا استراليا، نظير اي يافته توسعه كشورهاي مورد

در كشور ). 18(درصد است 31و  34، 35به ترتيب  سوئد
ي هنوز به  ن در فرآيند توسعهعزيزمان ايران، نقش زنا

رسميت شناخته نشده است و عموماً با مشكالت زيادي رو 
شرايط فرهنگي حاكم بر جامعه عاليقي را ). 3(به رو است

گذاري  گذارد كه مانع ارزش در سطح اجتماع به نمايش مي

باور غلط به برتر بودن جنس . شود واقعي فعاليت زنان مي
قدرت مديريتي، گرايش به  مذكر نسبت به مؤنث از جهت

مردساالري در انتصاب مديران، باور به اينكه زنان در 
كنند، باور به  تر عمل مي گيري محتاطانه موضع تصميم

از باورهايي هستند كه ... تر بودن و  تر و احساسي عاطفي
اكنون، فعال كردن ). 6(گذارند در اين زمينه تأثير مي

ها و زندگي  ي فعاليت عرصهي زنان در  هاي بالقوه توانمندي
اقتصادي ايران، بيش از هر زمان ديگر نيازمند ايجاد 
دگرگوني در نگرش اجتماعي به زنان، و دگرگون نمودن 

هاي  گذاري ها و سياست ريزي تفكر حاكم بر نظام برنامه
كالن كشوري است، كه آن نيز نيازمند دسترسي به 

مايه هاي اين  هاي علمي از درون اطالعات فراگير و تحليل
 عدم علت مديريت ادبيات). 3(نيروي عظيم جامعه است

سقف «به  موسوم اي پديده وجود را زنان پيشرفت و ارتقاء
 و عوامل حاصل خود كه پديده اين. داند مي »1اي شيشه
 به از پيشرفت را است، بسياري از زنان متعددي عناصر

). 15(دارد مي باالتر و مناصب مديريتي باز مشاغل طرف
ها و تعصبات منفي  اي از نگرش اي، مجموعه سقف شيشه

هاي  شود تا زنان و ساير گروه است كه مانع از آن مي
اقليت، از سطحي معين در سلسله مراتب سازماني باال 

 سال در بار اولين اي شيشه سقف اصطالح). 1،6،13(روند

 موانع به منظور تشريح 2استريت وال ي مجله توسط 1986

 هاي پست و مشاغل سمت به حركت از را زنان كه نامرئي

 اثر بر اي سقف شيشه. شد برده كار دارند، به مي باز باالتر

 ها عوامل آن ي عمده كه آيد مي به وجود متعددي عوامل

 ها آن). 13(شوند  مي محسوب جنسيت مورد در نگرشي

 سازماني، تعصبات بر ساختگي مبتني و مصنوعي موانع

در  را شرايط واجد افراد كه ستنده جهاني يا ملي
 باز مديريتي هاي مقام سوي به پيشرفت هايشان از سازمان

اي  سقف شيشه كه دهد مي نشان ها پژوهش .)8(دارند مي
                                                           
1.  Glass Ceiling  
2 . Wall Street 
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 پندارهاي و متعصبانه هاي نگرش اثر بر عمده طور به

 ).1(شود مي جامعه ايجاد در زنان به نسبت 1اي كليشه

ها بسيار  راي سازماناي ممكن است ب وجود سقف شيشه
امروزه چنانچه مديران، اهميت اين مطلب . خطرناك باشد

را درك ننمايند و جهت رفع اين مشكل گام بر ندارند، 
زايي چون غيبت و  ها با مشكالت عديده و هزينه سازمان

وري سازماني، و از دست دادن  جايي، كاهش بهره جابه
با وجود ). 4(نيروهاي با استعداد زن مواجه خواهند شد

اينكه تعداد زنان در نيروي كار رو به افزايش است، اما 
پيشرفت آنها در مشاغل مديريتي محسوس نبوده 

دهد مديريت آينده نيازمند  ها نشان مي پژوهش). 6(است
ي زنان در  ي بيشتر و كارآمد از نيروي بالقوه استفاده

در ) 1388(طالقاني و همكاران ). 11(مديريت است
 و ضعف پذيري جامعه عنوان كردند كه ميانتحقيقي 
 اي رابطه آنان، كاهش توانمندي با زنان انگاري خودناتوان
 طور به نيز اي شيشه سقف و دارد وجود مستقيم

 و ضعف پذيري جامعه طريق از و غيرمستقيم
 اثر بانوان توانمندي كاهش بر انگاري خودناتوان

نيز در ) 2008( 2نواز افزا و خالق رونك). 7(گذارد مي
اي به وجود سقف شيشه اي در پيشرفت زنان اشاره  مطالعه

كردند و تصورات مديريت و محيط كاري را مهمترين 
اي شناخته و  در به وجود آمدن سقف شيشه  عوامل
ي  مشي سازماني و تداخل كار و زندگي را در رده خط

نتايج تحقيقات عبداللهي ). 16(بعدي اهميت قرار دادند
نشان داده است كه ) 9)(1381(ياضي  و قره) 8)(1381(

گيرند و  هاي خود را ناديده مي ها و شايستگي زنان توانايي
هاي مديريتي باور  هاي خود براي احراز پست به توانايي

نداشته و حس خودباوري ندارند كه يكي از موانع موجود 
هاي مديريتي توسط زنان بوده است كه  براي احراز پست

                                                           
1 . Stereotypes 
2 . RonakAfza and Khaleq Nawaz  

ها  ايسته و مناسب رهبري در سازمانخودشان را ش
  .بينند نمي

تبيين ميزان كم «در ) 2007(سارتور و كانينگهام 
به » هاي ورزشي هاي رهبري سازمان حضور زنان در پست

اي از  اين نكته اشاره دارند كه مفاهيم و باورهاي كليشه
هاي جنسيتي در ارتباط با ايدئولوژي جامعه و ورزش  نقش

هاي زنان در  ود كردن تواناييممكن است در محد
الخصوص، در  علي. آفرين باشند هاي ورزشي نقش محيط

پاسخ به سطوح پايين قدرت و وضعيت اجتماعي 
هاي ورزشي  شده براي زنان، زنان شاغل در سازمان فراهم

ممكن است نتوانند خودشان را به عنوان رهبراني شايسته 
يجه آنان را از كه در نت) انگاري  خود ناتوان(تصور كنند 

  ).17(رهبراني شايسته بودن باز خواهد داشت 
ي زنان و ورزش به اين  در زمينه 3ي برايتون بيانيه

نكته اشاره دارد كه عليرغم مشاركت روبه رشد زنان در 
هاي  طور افزايش فرصت هاي اخير و همين ورزش در سال

المللي،  هاي داخلي و بين زنان براي مشاركت در عرصه
گيري و ايفاي نقش رهبري  ش حضور زنان در تصميمافزاي

حضور زنان . در ورزش، روند مشابهي را دنبال نكرده است
به ويژه در سطوح  -در مديريت، مربيگري،  و داوري

بدون . رنگ است اي كم به ميزان قابل مالحظه -باالتر
هاي برابر  گيرنده و الگو، فرصت وجود زنان رهبر، تصميم

تران در ورزش دست يافتني نخواهد بود براي زنان و دخ
)12 .(  

ي  كشور ما به عنوان كشوري مسلمان بايد ضمن اشاعه
ورزش در بين زنان، الگويي جذاب از ورزش زنان مسلمان 
به دنيا ارائه دهد و اينكه وضعيت ورزش زنان و مشاركت 

ي وضعيت سياسي  زنان و در ورزش منعكس كننده
بنابراين، سياست هاي اتخاذ  .اجتماعي زنان در كشور است

شده در خصوص ورزش بانوان، براي نظام جمهوري 

                                                           
3 . Brighton declaration 
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اسالمي ايران انعكاسي جهاني دارد و نشانگر وضعيت 
بايد دانست . سياسي و اجتماعي زنان در كشورمان است

پيشرفت ورزش بانوان با به كارگيري مديران زن باتجربه و 
حضور اساس، بر اين ). 5(دلسوز بهتر ميسر خواهد بود 

ها و مشكالتي  با چالشورزشي مديريت  ي زنان در عرصه
همراه است كه نياز به بررسي زيادي در اين زمينه وجود 

هايي مورد  هاي گذشته يا چنين چالش دارد كه در پژوهش
بررسي قرار نگرفته و يا تنها بخشي از آنها مورد بررسي و 

در ساير پژوهش قرار گرفته است؛ در مقايسه با پژوهش 
 مديريت ي ، موضوع زنان در ردهورزشي هاي مديريت حوزه

. اي پژوهشي، نسبتاً جديد است به عنوان حوزه ورزشي
همچنين با توجه به روند روزافزون تحصيالت زنان و 

، مسائل ورزشيهاي مختلف  افزايش حضور آنان در عرصه
هاي  در رسيدن به پست هايي در فراروي آنان و چالش

قرار دارد كه نيازمند انجام كار پژوهشي در اين مديريتي 
اما سوال اينجاست كه حضور زنان در   .باشد زمينه مي

هاي  هاي ورزشي كشور و ارتقاء آنان در سازمان سازمان
ورزشي به چه صورتي است؟ آيا امكان ارتقاء زنان در 

هاي مديريتي آن فراهم است؟  هاي ورزشي و پست سازمان
هاي  ها، در سازمان سياري از سازمانيا اينكه همچون ب

برند؟  اي رنج مي ي سقف شيشه ورزشي نيز زنان از پديده
لذا هدف كلي تحقيق حاضر تعيين وضعيت سقف 

ي  اي و تأثير آن بر كاهش توانمندي زنان در اداره شيشه
 بنابراين. كل ورزش و جوانان استان آذربايجان شرقي است

وضعيت سقف ايي پژوهش حاضر از يك طرف با شناس
مديريت  ي در عرصه هاي ورزشي اي زنان در سازمان شيشه

كمك  ورزش كشورزنان در  ءتواند به معرفي موانع ارتقا مي
هايي  حل با شناسايي اين موانع مي توان راه يكند و از طرف

ارائه داد  هاي ورزشي سازمانرا براي برطرف كردن آنها در 
  . ملي فراهم گرددبراي اقدام عالزم اي ه تا زمينه

  

  تحقيق  روش
ي  تحقيق حاضر از نظر هدف، كاربردي و از نظر نحوه

. باشد پيمايشي مي-گردآوري اطالعات از نوع همبستگي
ي كل  ي كاركنان اداره آماري تحقيق را كليه ي جامعه

بر . دهند ورزش و جوانان آذربايجان شرقي تشكيل مي
به انضمام  زماناساس آمار موجود تعداد كاركنان اين سا

با توجه به . است نفر 109 ها ي شهرستان ادارت تابعه
با جامعه  بري آماري برا ي آماري نمونه محدود بودن جامعه
ي توزيع شده در بين  پرسشنامه 109از . در نظر گرفته شد
ي كل ورزش و جوانان استان  كاركنان اداره

پرسشنامه برگشت داده شد كه  100شرقي،  آذربايجان
. تجزيه و تحليل شدند ها هاي حاصل از اين پرسشنامه ادهد

ي پژوهش طالقاني و  ها، از پرسشنامه جهت گردآوري داده
سؤاالت پرسشنامه . استفاده شد )7()1388(همكارانش 

بر سؤاالت عمومي  بخش اول مشتمل. بخش بود 2شامل 
هاي دموگرافيك و موقعيت شغلي كاركنان  بود كه ويژگي

االت تخصصي بخش دوم كه سؤ. سي قرار دادرد برررا مو
ال سؤ 50ي خانم ها و ال براؤس 90پرسشنامه بود شامل 

اي ليكرت استفاده  گزينه پنجبراي آقايان، در مقياس 
به . )1جدول ()5= و كامالً موافقم 1= كامالً مخالفم(گرديد

اين پرسشنامه در  ي منظور اطمينان از استفاده
نفر از اساتيد  15امه در بين هاي ورزشي، پرسشن سازمان

هاي كشور توزيع و روايي صوري  مديريت ورزشي دانشگاه
و محتوايي آن توسط متخصصان مديريت ورزشي تأييد 

همچنين جهت تعيين پايايي پرسشنامه، از ضريب . گرديد
براي پرسشنامه (آلفاي كرونباخ استفاده گرديد

  ).α=92/0و براي پرسشنامه آقايان  α=83/0ها خانم
مدلي را براي اثرگذاري ) 7)(1388(طالقاني و همكاران 

سقف شيشه اي بر توانمندسازي زنان ارايه دادند كه در اين 
در مدل ). 1شكل (تحقيق نيز از اين مدل استفاده شد 
اي به عنوان متغير  تحليلي اين تحقيق، متغير سقف شيشه
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به  پذيري ناتواني زنان انگاري و جامعه مستقل، خودناتوان
و كاهش فرصت توانمندي ) واسطه(عنوان متغيرهاي ميانجي 

  . زنان به عنوان متغير وابسته نهايي در نظر گرفته شد

  ي سقف شيشه اي  پرسشنامه. 1جدول 
  تعداد سواالت بخش بندي سواالت متغير مورد بررسي

  جامعه پذيري ضعف

پذيرش ضعف زنان نسبت به مردان 
 مور محولهپذيرش ضعف زنان در انجام ا  
 پذيرش ضعف ارتباطي زنان  
 پذيرش ضعف زنان در تصميم گيري و مسئوليت پذيري  
 پذيرش ضعف زنان در سازماندهي، خالقيت و به روز بودن  

29  

  توانمندسازي

گذار بودن 
 معنا و مفهوم  
 پيشرفت حرفه اي  
 تصميم گيري  
 جديت  
 خود مختاري 

19  

نگرش منفي و قالبي نسبت به زنان  سقف شيشه اي
 22 از بين رفتن نظام شايسته ساالري  

  خود ناتوان انگاري
عزت نفس
 خود شكوفايي 
 هويت 

20  

  

  
  
  
  
  
  
  

  )1388(طالقاني و همكاران  - هاي آن اي و مؤلفه مدل اثرگذاري سقف شيشه. 1شكل 

  هاي آماري  روش
شناختي  هاي جمعيت جهت توصيف ويژگي

از آزمون . دهندگان از آمار توصيفي استفاده گرديد پاسخ
ها  كلموگروف اسميرنوف جهت تعيين طبيعي بودن داده

ي  مستقل براي مقايسه همچنين از آزمون تي .استفاده شد
پذيري ضعف  اي و جامعه ميانگين وضعيت سقف شيشه

 به در نهايت. بين دو گروه مردان و زنان استفاده شد

تحليل مسير  آزمون از شده مدل ارائه اعتبار تعيين منظور
 با استفاده از ها داده و تحليل تجزيه. گرديد فادهاست

شد  انجام LISREL8و  SPSS19 هايافزار نرم
)05/0P≤.(  

  ها يافته
نتايج حاصل از آمار توصيفي نشان داد كه در هر دو 

) درصد 50بيش از (گروه مردان و زنان درصد بيشتر افراد 
همچنين بررسي به عمل . داراي مدرك كارشناسي هستند

ها نشان داد كه در هر دو  از پست سازماني آزمودني آمده
گروه اكثريت افراد در پست كارشناس واحد مشغول به كار 

ها، اين سازمان نيز در  اما همچون اكثر سازمان .بودند
  .هاي مديريتي با خالء وجود زنان مواجه بود پست

كاهش 
فرصت 
 توانمندي

 

سقف 
 اي شيشه

  

 خود ناتوان انگاري

 

 جامعه پذيري ناتواني زنان
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بودن داده ها در  طبيعيبراي بررسي وضعيت 
لموگروف اسميرنوف وزمون كمتغيرهاي مورد نظر از آ

به دست آمده،  با توجه به سطوح معناداري. ده شداستفا
و بنابراين براي  طبيعي بودههر دو متغير داراي توزيع 

پذيري  مورد جامعه ي ديدگاه زنان و مردان در مقايسه
استفاده  پارامتريكضعف و سقف شيشه اي از آزمون هاي 

  . )2جدول (گرديد

  

  بودن داده ها با استفاده از آزمون كولموگروف اسميرنوف) نرمال(بررسي طبيعي . 2جدول 

 K-S  Pضريب   متغير

  685/0 716/0 ايسقف شيشه
  654/0 734/0 جامعه پذيري ضعف

  
 پذيري ي ديدگاه مردان و زنان در مورد جامعه مقايسه

اي با استفاده از آزمون تي مستقل  ضعف و سقف شيشه
اد كه اختالف معناداري بين ديدگاه زنان و مردان نشان د

اي در اين سازمان وجود دارد به  در مورد سقف شيشه
اي در  طوريكه زنان بيشتر از مردان به وجود سقف شيشه

  همچنين در مورد ديدگاه زنان و. سازمان معتقد هستند
  

  
پذيري ضعف، نتايج به دست آمده  مردان نسبت به جامعه

فاوت معناداري بين ديدگاه زنان و مردان نشان داد كه ت
كه  پذيري ضعف وجود دارد به طوري نسبت به جامعه

مردان بسيار بيشتر از زنان به جامعه پذيري ضعف اعتقاد 
  ).3جدول (دارند

  اي با استفاده از آزمون تي مستقل پذيري ضعف و سقف شيشه ي ديدگاه مردان و زنان در مورد جامعه مقايسه. 3جدول 

 Pميزان   tميزان   ميانگين  تغيرم

  مرد  زن

  047/0  755/2  1481/60  2000/68  اي سقف شيشه

 001/0  - 438/3  2593/89  0667/68  جامعه پذيري ضعف

  
تك نمونه اي  tهمچنين نتايج به دست آمده از آزمون 

در بين زنان شاغل در » خود ناتوان انگاري«نشان داد كه 
  ).4جدول (اين سازمان وجود دارد

  

براي آزمون اينكه مدل پژوهش از برازش مناسبي 
. هاي برازش مدل استفاده شدبرخوردار است؛ از شاخص

  .هاي برازش مدل ارائه شده است شاخص 5در جدول 
  

  تك نمونه اي tنتايج آزمون . 4جدول 
 متغير tميزان   تفاوت ميانگين pميزان 

  خود ناتوان انگاري 259/27  73333/75 001/0
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 ي برازش مدلها شاخص. 5ول جد
  تفسير  مالك  ميزان  شاخص برازش

  مطلق
x2  48/120 برازش مطلوب  -   78با درجه آزادي  

p value 191/0  برازش مطلوب  05/0بيشتر از  
  برازش مطلوب  90/0بيش از  GFI( 99/0(شاخص نيكويي برازش

  تطبيقي
  برازش مطلوب  90/0بيش از  TLI( 98/0(لويس-شاخص توكر

  برازش مطلوب  90/0بيش از  BBI( 95/0(بونت-اخص برازش بنتلرش
  برازش مطلوب  90/0بيش از  CFI( 91/0(شاخص برازش تطبيقي

  برازش مطلوب  05/0كمتر از  RMSEA( 0014/0(ريشه ميانگين مربعات خطاي برآورد  مقتصد
  برازش مطلوب   05/0بيشتر از  PNFI( 76/0(شاخص برازش مقتصد هنجار شده

  

برابر با   x2 ي ويس مدل، مقدار آمارهاساس زيرنبر
اين مقدار از مقدار . است 78با درجه آزادي  48/120

كمتر است كه نشان  78با درجه آزادي  x2بحراني 
متناظر  Pمقدار همچنين . بودتأييد مدل خواهد  ي دهنده
 05/0است كه با توجه به اينكه بيشتر از  191/0با آن 

  . شوده و تأييد مياست؛ قابل قبول بود
 رآوردبمقدار ريشه ميانگين مربعات خطاي 

)RMSEA(1  كه شاخص ديگر نيكويي برازش است نيز
است،  05/0باشد كه با توجه به اينكه كمتر از مي 0014/0

. باشدتأييد مدل پژوهش مي  گرقابل قبول بوده و نشان
هاي نيكويي برازش براي معادالت ساختاري ديگر شاخص

 TLI(2(لويس -صورت است كه مقدار شاخص توكربدين 
؛ شاخص BBI(3 95/0(بونت -؛ شاخص برازش بنتلر98/0

و شاخص برازش مقتصد  CFI(4 91/0(برازش تطبيقي
است كه همگي نشان  PNFI(5 76/0(هنجار شده

  .باشدبرازش مطلوب و تأييد مدل پژوهش ميي  دهنده
  مالحظه  6كه در مدل تحليل مسير گونه همان

به صورت مستقيم با  اي سقف شيشه؛ )2شكل ( گردديم

                                                           
1 . Root Mean Squared Error of Approximation 
2 . Tucker- Lewis Index 
3 . Bentler- Bonett Index 
4 . Comparative Fit Index 
5 . Parsimonious Normed Fit Index 
6 . Path analysis 

 بر توانمندسازي، با ضريب مسير -13/0 7ضريب مسير
بر  02/0و با ضريب مسير  ضعف پذيري بر جامعه 27/0

با  ضعف پذيري جامعه. انگاري اثرگذار است خود ناتوان
. بر توانمندسازي اثرگذار است - 16/0ضريب مسير 

بر  -14/0ي با ضريب مستقيم انگار همچنين خود ناتوان
  . توانمندسازي اثر گذار است

اي به ترتيب نگرش منفي و  در اثرگذاري سقف شيشه
و بعد از آن از بين  98/0قالبي نسبت به زنان با بار عاملي 

. نقش دارند 74/0ساالري  با بار عاملي  رفتن نظام شايسته
، به ترتيب پذيرش ضعف ضعف در اثرگذاري جامعه پذيري

گيري  زنان نسبت به مردان، پذيرش ضعف زنان در تصميم
پذيري و پذيرش ضعف زنان در سازماندهي،  و مسئوليت

ها  و بعد از آن 98/0خالقيت و به روز بودن با بار عاملي 
نقش  97/0پذيرش ضعف ارتباطي زنان با بار عاملي 

پذيري  الزم به ذكر است كه در متغير جامعه. داشتند
ن در انجام امور محوله رش ضعف زناف، عامل پذيضع

از اين رو در اصالح مدل از  ،دار نبود گذاري معنيداراي اثر
انگاري، به ترتيب،  در اثرگذاري خود ناتوان. مدل حذف شد

و  94/0، هويت با بار عاملي 98/0عزت نفس با بار عاملي 
در نهايت، . نقش داشتند 41/0خودشكوفايي با بار عاملي 

رتيب گذاربودن با بار توانمندسازي، به تدر اثرگذاري 
 ، جديت89/0 اي با بار عاملي ، پيشرفت حرفه92/0عاملي 

                                                           
7 . Path coefficient 
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، معنا و 77/0گيري با بار عاملي  ، تصميم88/0با بار عاملي 
 41/0و خودمختاري با بار عاملي  61/0 مفهوم با بار عاملي

  .نقش داشتند

  
  

  
  ي كل ورزش و جوانان استان آذربايجان شرقي كنان زن ادارهمدل تحليل مسير سقف شيشه اي در كار. 2شكل 

  
  گيري بحث و نتيجه

تعيين وضعيت سقف هدف از انجام تحقيق حاضر، 
كل ورزش و جوانان استان  ي اي در اداره شيشه

شرقي و تأثير آن بر كاهش توانمندي زنان شاغل  آذربايجان
اد بر اساس نتايج، برتري عددي تعد. بوددر آن سازمان 

شاغالن مرد در مقابل تعداد شاغالن زن اين سازمان و از 
هاي باال، حكايت  سوي ديگر حضور اكثريتي مردان در رده

از آن دارد كه در اين سازمان نيز همچون اكثريت 
هاي باالي  اند به رده هاي ديگر، زنان نتوانسته سازمان

هاي استنباطي تحقيق،  بر اساس يافته. سازماني نائل شوند
مشاهده گرديد كه بين ديدگاه مردان و زنان در مورد 
جامعه پذيري ضعف تفاوت معناداري وجود دارد و مردان 

ي  يافته. بيشتر از زنان به جامعه پذيري ضعف اعتقاد دارند
تحقيق حاضر با نتايج تحقيق طالقاني و همكاران 

به اعتقاد كتابي و همكاران  .همخواني دارد) 7)(1388(
هاي جنسيتي، يكي  باورهاي مربوط به نقش )10)(1382(

از اساسي ترين عواملي است كه مانع حضور زنان در 
بر اساس اين باورها، نقش دست دوم زنان . شود جامعه مي
شوند كه نبايد  شود و حتي خود آنان متقاعد مي ترويج مي

باور . ونددار ش وظايف اصلي و اوليه را در جامعه عهده
ن بوده كه زنان فقط قادر به انجام يرباز ايعمومي از د

هاي  برخي از وظايف سنتي خاص هستند و فاقد توانايي
اعتقاداتي از اين دست، تمام . الزم براي انجام امور ديگرند

  . برد هاي خود از بين مي ه توانايياعتماد زنان را نسبت ب
اي كه از يك سازمان ورزشي و از زنان  پنداشت اوليه

ماني كه عمدتاً داراي تحصيالت شاغل در چنين ساز
، عزت نفسبدني هستند اين بود كه  مرتبط با تربيت

در اين افراد با سوابق عمدتاً ورزشي  هويتو  خودشكوفايي
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مشاهده شود و زنان شاغل در سازمان ورزشي خود را 
ناتوان در به دست گرفتن امور مديريتي ورزش تصور 

خود «داد كه  نكنند اما نتايج برآمده از تحقيق نشان
ها در خود  در بين اين افراد وجود دارد و آن» انگاري ناتوان

بينند، چيزي كه نتايج  قابليت انجام امور مديريتي را نمي
، عبدالهي )9)(1381(ياضي  تحقيقات قبلي همچون قره

  . نيز مؤيد آن است) 8)(1381(
ي ديگر تحقيق نشان داد كه بين ديدگاه مردان  نتيجه
اي تفاوت معناداري وجود  مورد سقف شيشه و زنان در

اي كه مردان كمتر از زنان به وجود سقف  دارد، به گونه
هر چند محقق . اي در سازمان مذكور اعتقاد دارند شيشه

هاي ذهني  پيش از اقدام به آغاز تحقيق، بنابه پيش زمينه
هاي ورزشي داشت و به دليل  خود تصور بهتري از سازمان

رفت نتايجي مغاير با ساير  مان انتظار ميورزشي بودن ساز
ها رقم بخورد، اما در عمل ديده شد كه نگرش  سازمان

منفي و قالبي نسبت به زنان و از بين رفتن نظام 
اي در  ي سقف شيشه ساالري به عنوان دو مؤلفه شايسته
هاي  هاي ورزشي نيز همچون ديگر سازمان سازمان

هاي تحقيق  نتايج يافتهاين نتيجه با . كشورمان وجود دارد
  .همخواني دارد) 7)(1388(طالقاني و همكاران 

همچنين نتايج برآمده از تحليل مسير نشان داد كه سقف 
بر  -0.13اي به طور مستقيم با ضريب مسير  شيشه

بنابراين افزايش هر واحد به تصور . توانمندسازي اثر دارد
اثر بر توانمندسازي زنان  0.13اي، معادل  سقف شيشه
ي تحقيق طالقاني و  اين يافته با نتيجه. منفي دارد
در تحقيق طالقاني و . همخواني ندارد) 1388(همكاران 

ي مستقيمي بين  همكاران، در مدل به دست آمده رابطه
بنابراين . اي و توانمندسازي وجود نداشت سقف شيشه

  .مدل مفهومي اين تحقيق اصالح گرديد
اي بر روي  د كه سقف شيشهي ديگر تحقيق نشان دا نتيجه
انگاري اثر مثبت و  پذيري ضعف و خود ناتوان جامعه

اي بر  معناداري دارد، با اين تفاوت كه اثر سقف شيشه
. انگاري بوده است پذيري ضعف بيشتر از خود ناتوان جامعه

اي بر  در بحث اثرگذاري مثبت و معنادار سقف شيشه
ي تحقيق  يافته انگاري، پذيري ضعف و خود ناتوان جامعه

ي تحقيق طالقاني و همكاران همخواني  حاضر با نتيجه
دارد اما در اين تحقيق بر خالف تحقيق طالقاني و 

پذيري ضعف  اي بر جامعه همكاران اثرگذاري سقف شيشه
انگاري  اي بر خود ناتوان بيشتر از اثرگذاري سقف شيشه

  .است
بر روي انگاري  پذيري ضعف و خود ناتوان همچنين جامعه

اين بدان . توانمندسازي اثري منفي و معنادار دارد
پذيري ضعف و خود  معناست كه افزايش جامعه

انگاري سبب كاهش توانمندي زنان در سازمان  ناتوان
اين يافته با نتايج طالقاني و همكاران . خواهد گرديد

  .واني داردهمخ )7()1388(
نهادات زير با توجه به نتايج به دست آمده از تحقيق، پيش

  :شود مطرح مي
  فضاسازي براي بهبود و اصالح فرهنگ عمومي در خصوص

 ها هاي مديريتي از طريق رسانه پذيرش زنان در پست

 هاي ورزشي براي  هاي آموزشي در سازمان برگزاري دوره
 هاي زنان اصالح نگرش كاركنان و مديران نسبت به توانايي

 هاي  در سازمانهاي زنان  سازي و تبليغ موفقيت برجسته
 ورزشي به خصوص زنان مدير 

 هاي  هاي سازماني و اعمال برنامه لزوم بازنگري در رويه
 هاي ورزشي حمايتي از زنان شاغل در سازمان

  اصالح آگاهي عمومي نسبت به نقش و سهم رو به رشد
 زنان

  و در نهايت، يكي از اقداماتي كه در دنيا مورد توجه قرار
با توجه به . دوستدار خانواده استگرفته، موضوع سازمان 

ي ما و نقش غير  اهميت مضاعف خانواده در جامعه
هاي چنين  انكار زنان در خانواده، استفاده از ويژگي قابل



  1394بهار  ،1، شمارة7هاي فيزيولوژي و مديريت در ورزش، دوره  نشرية پژوهش  
 

 

48

ايجاد ساعات كار شناور، . گردد هايي پيشنهاد مي سازمان
... ي امكانات مهد كودك و  هاي كار غيرمتمركز، تهيه محل

هت حمايت از زنان شاغل از هاي ورزشي ج در سازمان
 .ي اين اقدمات خواهد بود جمله
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