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كيدهچ  

پژوهش حاضر  با هدف بررسي موانع حضور زنان در تصميم گيري ها و مشاركت هاي مديريتي و اجتماعي  شهر ساري انجام پذيرفت .  

روش تحقيق در پژوهش حاضر با توجه به موضوع، اهداف و فرضيات تحقيق، توصيفي زمينه يابي از نوع پيمايشي مي باشد جامعه 

نمونه آماري يا حجم نمونه . ان شاغل در سازمانها و ادارات دولتي شهرستان ساري تشكيل مي دهندآماري پژوهش حاضر را كليه زن

نفر از زنان شاغل در 200درصد انتخاب گرديدند كه   05/0و  1چون نسبتاً زياد است با استفاده از روش تخميني با سطح خطاي 

براي گردآوري اطالعات در اين تحقيق از تكنيك .شند، تشكيل مي دهندسازمانها و ادارات دولتي شهرستان ساري مشغول به كار مي با

استفاده از تكنيك پرسشنامه اي كه سؤاالت پرسشنامه با توجه به موضوع، : تكنيك پرسشنامه اي  -الف. هاي ذيل استفاده خواهد شد

كه در پژوهش حاضر براي گردآوري : يتكنيك اسنادي و كتابخانه ا  -ب. اهداف و فرضيات تحقيق، توسط محقق ساخته شده است،

اطالعات الزم در خصوص مباني نظري و پيشينه تحقيقات انجام شده در داخل كشور از روش اسنادي و كتابخانه اي مانند كتابها، 

براي ترسيم جداول، آمار توصيفي ) روشهاي تجزيه و تحليل آماري الف.استفاده خواهد شد... مقاالت، پايان نامه ها و مجالت و 

آمار استنباطيدر بخش آمار استنباطي از روش  -ب.از آمار توصيفي استفاده گرديده است... نمودارها، فراواني و درصد فراواني و 

در نهايت در بررسي فرضيات تحقيق نتايج ذيل . آماري آزمون همبستگي پيرسون به منظور تجزيه و تحليل داده ها استفاده گرديد

موانع  :فرضيه دوم.اجتماعي موثر است –موانع سازماني در عدم حضور زنان در  مشاركت هاي مديريتي : فرضيه اول :ديدحاصل گر

.اجتماعي موثر است –خانوادگي درعدم حضور زنان در  مشاركت هاي مديريتي  موانع رواني در عدم حضور زنان در   :فرضيه سوم  

اجتماعي درعدم حضور زنان در  مشاركت هاي  -موانع فرهنگي :فرضيه چهارم . اجتماعي موثر است –مشاركت هاي مديريتي 

اجتماعي موثر است –مديريتي   
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