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جامعه آماري ایـن  . بود سازي عوامل مؤثر بر پیشرفت مدیریتی زنان در ورزش ایران مدل ،هدف از این پژوهش

خبره مدیریت ورزش جمهـوري اسـالمی ایـران تشـکیل      253مدیر و  253صاحب نظر، شامل  506پژوهش از 

از . عنـوان نمونـه انتخـاب شـدند    به  تعیین شده به طور تمام شمار در این تحقیق، کلیه اعضاي جامعه. شده بود

و بـه   ندهاي این تحقیق را تکمیل نمود نامه پرسش) خبره 223مدیر و  183(نفر  407نفر جامعه مورد نظر،  506

وسـیله    هاي آن به تحقیق حاضر توصیفی از نوع  پیمایشی بود که دادهروش . عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند

نامه  پرسش"ابزار جمع آوري داده هاي این پژوهش شامل . وري شده استآ نامه و به روش میدانی جمع پرسش

محقـق   اي نامـه  براي بررسی نگرش به اشـتغال زنـان در ورزش و پرسـش    823/0با پایایی )2006("دیمیتریوس

هـاي مـدیریتی در ورزش جمهـوري     براي تعیین عوامل مؤثر بر پیشرفت زنان به جایگاه 874/0 با پایایی ساخته

و جهـت سـنجش   روش روایی محتوا و روایی سازه نامه از  این دو پرسشسنجی  اعتباربراي . ایران بود اسالمی

عوامـل سـازمانی،   هاي ایـن تحقیـق نشـان داد کـه      یافته .است استفاده شدهروش آلفاي کرونباخ  از ها آن پایایی

و مدل عوامل مـؤثر بـر   د نیشرفت مدیریتی زنان در ورزش مؤثرشخصیتی بر پفرهنگی، تخصصی، خانوادگی و 

نتایج دیگـر ایـن تحقیـق نشـان داد کـه       ،همچنین. پیشرفت مدیریتی زنان در ورزش ایران برازش مطلوبی دارد

  .نگرش مدیران و خبرگان مدیریت ورزشی کشور به اشتغال زنان در ورزش ایران مطلوب است
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  مقدمه

وفقیـت اسـت و   که نیروي کار، منبعی براي م به طوري ؛ترین شرط رشد و توسعه جوامع، اشتغال است مهم       

به طور مناسب استفاده نشود به جاي فراهم کردن سود، زیـان بـه همـراه خواهـد      درستی و  اگر از نیروي کار به

ی زنان به عنوان نیمی از پتانسیل انسانی جامعه بـه شـغل   فقدان دسترس ،از طرفی). 2011، 1کلیک و تاتار(داشت

بـر بسـیاري از متغیرهـاي     ،جامعـه در عـدالتی   ها عالوه بر دامن زدن به بـی  مناسب و یا فقدان ارتقاي شغلی آن

گـذارد و عامـل مهمـی در سـد کـردن راه رشـد و تعـالی انسـانی          اجتماعی نظیر فقر و بیماري تأثیر منفـی مـی  

ترین معیارها براي سنجش توسعه یـافتگی   که امروزه یکی از مهم گونه اي به  ؛)1390همکاران، عباسیان و (است

هـاي اصـلی توسـعه، همـواره ارزیـابی و سـنجیده        کشورها اشتغال زنان است و این امر به عنوان یکی از مؤلفه

 ؛ي متفـاوتی وجـود دارد  اشتغال زنان نگرش و رویکردها موردالبته در ). 1388پیشگاهی فرد و پوالب، (شود می

حکایـت از آن دارد کـه انتظـارات و     4و فشـار بـار اضـافی نقـش     3، تضاد نقـش 2رویکردهایی مانند تکثر نقش

شود زنان شاغل از نظر سالمت نسبت به زنانی که فقـط بـه    فشارهاي ناشی از ایفاي چند نقش توأمان باعث می

هـاي دیگـري ماننـد فرضـیه      مـدل  ،در مقابـل  .ار گیرندتري قر در وضعیت نامطلوب ،پردازند هاي سنتی می نقش

هاي زنـان   اعتالي نقش و نظریه بسط نقش بر این نکته تأکید دارند که اشتغال به عنوان نقشی جدید که به نقش

جـواهري و  (شـود  اضافه شده است موجب عزت نفس، استقالل مالی و کسـب حمایـت اجتمـاعی بیشـتر مـی     

هاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگـی از   ه در شرایط فعلی حضور زنان در فعالیتاز آن جایی ک). 1389، همکاران

رود، اسناد بین المللی و قوانین جمهوري اسالمی ایـران بـه    اصول اساسی توسعه پایدار در کشورها به شمار می

بـین المللـی   کنوانسـیون سـازمان    11به طوري که ماده  ؛اند پرداخته "اشتغال زنان"هاي گوناگون به مسئله  شکل

ها را موظف کرده است اقدامات مقتضی را براي رفع تبعیض علیه زنان در زمینه اشتغال انجام  دولت) ILO5(کار

 ).ILO ،2015(که بر مبناي تساوي مردان و زنان، حقوق یکسان براي زنـان رعایـت شـود    یابنددهند و اطمینان 

همه افـراد ملـت اعـم از زن و مـرد، یکسـان در      ": یدنما قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران بیان می 20اصل 

حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادي، اجتمـاعی و فرهنگـی بـا رعایـت مـوازین      
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دولت موظف است حقوق زنان " :قانون اساسی نیز به حقوق زنان تأکید کرده است 21اصل . اسالم برخوردارند

همـه  ": قانون کار آمـده اسـت   6همچنین در ماده . "عایت موازین اسالمی تضمین نمایدها با ر را در تمام جهت

افراد اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون کار قرار دارند و هر کس حق دارد شغلی را کـه بـه آن تمایـل    

  ). 1386صداقت، ("دارد و مخالف اسالم و مصالح عمومی و حق دیگران نیست، برگزیند

در آن زمـان، زنـان عمـدتاً در    . شروع به کار زنان در نظام اداري ایران از زمان قاجـار بـوده اسـت    ،لیبه طور ک

سهم زنان در بازار کـار  ). 1385نادعلی، ( اند هاي ابریشم بافی، پشم ریسی و شیالت مشغول به کار بوده کارخانه

از انقالب، همراه با رشد تولید در بخـش  هاي قبل  سال. هاي بسیاري داشته است هاي اخیر نوسان ایران طی دهه

ولی پس از انقالب، طی جنگ تحمیلی،  ،صنعت و خدمات، نسبت زنان به کل جمعیت فعال کشور افزایش یافته

کریمـی  (این نسبت آهنگ نزولی به خود گرفته و پس از پایان جنگ بـار دیگـر رو بـه افـزایش گذاشـته اسـت      

ان و تقاضاي روز افزون آنان براي مشارکت در عرصه هـاي مختلـف   هاي سنتی زن تغییر نقش). 1392موغاري، 

هـا،   این وضعیت حاصـل دگرگـونی در نظـام ارزش   . امروز به واقعیتی انکارناپذیر جامعه ایران تبدیل شده است

تحصیالت تخصصـی زنـان و    يرشد اندیشه مردم ساالري، گسترش آگاهی عمومی، رشد مطالبات مدنی، ارتقا

  ).1389جواهري و همکاران، (هاي اخیر است اختارهاي اقتصادي و اجتماعی در دهههمچنین تغییر س

براساس آمارهاي بین المللی، نیروي کار در کشورهاي توسعه یافته حدود نیمی از جمعیت کل است که حـدود  

 ؛اوت اسـت این آمار در کشورهاي در حال توسعه متف. دهند سال تشکیل می 15را زنان باالتر از  ها درصد آن 40

در ). 1392ربـانی خوراسـگانی،   (درصد آن به زنان اختصاص دارد 40تا  20که در این کشورها حدود  به طوري

). سایت مرکز آمار ایران(درصد بوده است 6/12میزان مشارکت شغلی زنان  1390ایران نیز بر اساس سرشماري 

هاي فنی و  گان مدارج باالي تحصیلی در رشتهدرصد دارند 50بیش از دهد  نشان می ها در ایران همچنین بررسی

نادعلی، (باالي مدیریتی در اختیار آنان است هاي رده درصد شغل 5اما کمتر از  ،دهند مدیریتی را زنان تشکیل می

 اصـول  مبنـاي  بـر  و اسـت  جنسـیتی  غیـر  و خنثـی  مفهومی ها نظریه در این در حالی است که مدیریت ).1385

 ایـن  امـا فراسـوي  . باشد داشته مدیریت هاي نظریه در مؤثري معناي نقش و تواند یجنسیت نم مدیریت، مفهوم

 مفهوم که دارد تاریخی و فرهنگی– اجتماعی باورهاي و ها انگاره در ریشه که دارد وجود نظري، حقیقتی واقعیت

کند،  می متبادر هنذ به مدیر از که تصوري اولین و دهد ناگسستنی می و عمیق يپیوند مذکر مفهوم با را مدیریت

لذا تحقیقات نشان می دهد با وجود افزایش کارکنان زن در مدیریت میانی، ). 1383طالب زاده، (مرداست مفهوم



و زنـان در شـرایط   ) 2013دي آن اسـکوانک،  (هاي مدیریت عالی و اجرایی همچنان مـرد سـاالر اسـت    جایگاه

ید به استانداردهاي باالتري نسبت به مردان دست پیـدا  هاي مدیریتی عالی با مساوي، براي دست یابی به جایگاه

در مجله  1986در سال  بار براي اولین "1اي سقف شیشه"به همین دلیل اصطالح  ).2015کیم و همکاران، (کنند

کند، به کار  به منظور تشریح موانع نامرئی که زنان را از پیشرفت به طرف مشاغل باالتر متوقف می 2وال استریت

اي  شامل موانع ساختگی مبتنی بر تعصبات نگرشی یا سازمانی است که موجب شکست  سقف شیشه. دگرفته ش

  ).2010و همکاران،  3کاتر(شود یابی به سطوح باالي سلسله مراتب می ها در دست زنان و اقلیت

و   محـیط هـا در   رسد ایـن موانـع و محـدودیت    به نظر می تحقیقات داخلی و خارجی با مطالعه و بررسی       

تـالش و  " عنـوان  بـا طی پژوهشی  4کی 2007در سال  ،به طور مثال .هاي ورزشی نیز وجود داشته است سازمان

مردان داراي سابقه درخشان ورزشی با تحصیالت دانشـگاهی   نشان داد که "زنان در سازمان هاي ورزشی: رقیت

 ،ه سوابق آنها بسیار ارج نهاده می شودبراي رسیدن به پست هاي مدیریتی در چین بسیار حمایت می شوند و ب

در حالی که این حمایت و تشویق براي زنانی که داراي سوابق مشابه مردان در این زمینه بودنـد وجـود نداشـته    

ارزیـابی مربیـان زن   : ارتبـاط جنسـیت و رهبـري در ورزش   "عنـوان   بانیز با پژوهشی ) 2007( 5ایگوجه .است

وادگی، برنامـه  تعهدات و دلبستگی خان، کاهش تعداد مربیان زنعوامل اصلی در  به این نتیجه رسید که  "فوتبال

احسـانی و   .گرا و عدم وجود الگوي زن مناسب بوده اسـت  ، سیستم سنت)ساعات بدکاري(هاي کاري نامناسب

 زنان به پست هاي مـدیریتی در هیـأت هـاي    يبا بررسی و رتبه بندي عوامل بازدارنده ارتقا) 1387(همکارانش

مهم ترین عامل بازدارنـده ورزش   ،ورزشی استان خوزستان به این نتیجه رسیدند که از دیدگاه مدیران زن و مرد

زنان قائـل   يمحیطی در ارتقا اي را براي عوامل فردي و در کل مدیران مرد نقش بازدارنده اي بوده است و حرفه

همچنین نتایج . زدارنده دانسته اندبا ي خودارتقا دردر حالی که مدیران زن فقط نقش عوامل محیطی را  ،اند بوده

آن تحقیق نشان داد که عوامل محیطی نسبت به عوامل فردي نقش بازدارنده تري از دیدگاه مدیران زن و مرد در 

  .زنان داشته است يارتقا
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رزش و آمار وضـعیت اشـتغال و مـدیریت زنـان در وزارت و     عالوه بر نتایج تحقیقات داخلی و خارجی،       

 در حال حاضر ،براي مثال .ستها موانع و محدودیت نیز نشان دهنده این هاي زیر مجموعه آن جوانان و سازمان

کارمند  2086 درصد یعنی 27هاي ستادي و استانی وزارت ورزش و جوانان،  کارمند مشغول در بخش 7659از 

بخش بـانوان تنهـا موفـق بـه تصـدي دو پسـت        اسیون فعال دررفد 45زنان از میان  ؛دهند ان تشکیل میزنرا  آن

پسـت ریاسـت هیـأت را کسـب      41هیأت ورزشی فعال اسـتانی تنهـا   1451اند؛ از میان  ست فدراسیون شدهاری

پست معاونت را به خود اختصاص داده اند؛ از  7هاي کشور تنها  معاون مدیر کل در استان 92ند؛ از میان ا هنمود

 31انـد؛ از   پست ریاست را به خود اختصـاص داده  3ها تنها  وانان شهرستانرئیس ادارات ورزش و ج 434میان 

پسـت تخصیصـی ورزش بـانوان     454و از مجموع  اند ها، سهمی نداشته و جوانان استان پست مدیر کل ورزش

  ).1394آمار معاونت توسعه امور  ورزش بانوان، (پست آن بالتصدي است 258ها،   استان

هاي موجود، همچنین نتایج تحقیقات داخلی و خارجی که نشان دهنده موانع و  ر و شاخصبا توجه به آما       

هاي ورزشی است ممکن است این  و سازمان  هاي مدیریتی در محیط پیشرفت زنان به جایگاه هایی در محدودیت

 هاي مدیریتی ورزشی ضروري است؟ سئوال مطرح شود که  آیا حضور زنان در جایگاه

در مقاله اي درباره این که چـرا بـه مـدیران زن در سـطوح بـاالي مـدیریت       ) 2007(زنان انگلیس بنیاد ورزش  

هاي دیگري عالوه بر  دیدگاه-2براي این که نقش خودشان را ایفا کنند؛  -1: ورزش نیاز است؟ چنین می نویسد

بازتـاب واقعـی ترکیـب    ها تصمیمی را که می گیرنـد   تصمیم گیرنده -3دیدگاه مردان وارد تصمیم گیري شود؛ 

غیبت زنان به این معنی است که مانعی وجود دارد که نمی گـذارد آنـان بـه مقـام بـاال در       -4شان باشد؛  جامعه

  .ورزش برسند

هاي مـدیریتی در ورزش   به این دالیل تحقیقاتی نیز در راستاي عوامل مؤثر جهت پیشرفت زنان به جایگاه       

هاي مورد نیاز زنان در شرایط مسـاوي  بـا مـردان اشـاره      بیشتر و شایستگی شبه تال اغلبانجام شده است که 

ادراك زنان رهبر ورزشی از مدیریت "عنوان  باپژوهشی  در) 2014( 1مارگرت و مایلون ،مثال عنوانبه  .اند نموده

ي افـزایش  در دانشگاه سیاتل  به ایـن نتیجـه رسـیدند کـه بـرا      "ها و نگرش ها براي موفقیت مهارت: و رهبري

هاي ورزشـی الزم اسـت زنـان تحـت      ها و سازمان هاي مدیریتی و تصمیم گیري شرکت حضور زنان در جایگاه

                                                           
1. Margaret & Maylon 



در تحقیقـی دریافـت شـرکت در     نیـز  )2006(1لیسـتر آ مک .هاي هدفمند مدیریت و رهبري قرار گیرند آموزش

بري در زنانی که به سـطوح بـاالي   هاي ره هاي رقابتی در دوران دبیرستان و دانشگاه براي تمرین مهارت ورزش

ورزشی دست پیدا کرده اند بسیار مهم بوده است، زیرا از راه این تجارب، زنان، کار گروهی، همکـاري، هـدف   

گذاري، اطاعت از قوانین، اعتماد به نفس، کنار آمدن با شکست و پیروزي، تعهد به تساوي و عـدالتخواهی، بـه   

طی  2هافمن  2006در سال  همچنین .رآورد قدرت دیگران را یاد می گیرندکارگیري حداکثر تالش، و ارزیابی ب

وضعیت زنان در پست هاي رهبري ورزش  يپژوهشی بر اساس دیدگاه فرد محوري شش راه کار را براي ارتقا

  : پیشنهاد داد زیربه شرح 

راه  -4 ؛اي آموزشـی هـ  کارگـاه  -3 ؛برنامه هـاي آموزشـی هـدایت و رهبـري     -2 ؛اي ایجاد ارتباطات  شبکه -1

هافمن  و همکارانش به ایـن نتیجـه   . اختصاص وقت بیشتر -6  ؛تغییر در سبک رهبري -5 ؛کارهاي استخدامی

 در این زمینه. تغییراتی را در خود ایجاد کنند تا بتواند در سیستم سازمانی جاي گیرند درسیده بودند که زنان بای

سی و رتبـه بنـدي عوامـل مـوثر برگماشـته شـدن مـدیران زن در        با برر نیز )1386(شتاب بوشهري و همکاران 

هاي کشور ایران به این نتیجه رسیدند که مدیران زن بر اساس اولویت در  فدراسیون و هیأت هاي ورزشی استان

هـاي مـدیریتی، عوامـل روانـی      ها شامل تعهد و احساس مسئولیت، توانایی بـه کـارگیري مهـارت    تمامی مؤلفه

هـاي جدیـد و بـه روز بـودن      هاي سیاسی، آشنایی با فـن آوري  و مشارکت خانواده، مهارتشخصیتی، حمایت 

ولی حمایت جو و فرهنگ سازمانی از این زنان کمتر از حد  ،اطالعات مدیریتی در حد باالي متوسط قرار دارند

  .وسط بوده استمت

هـاي عادالنـه    زنان نیز بایـد از فرصـت   که هاي زنان و این ضرورت استفاده از تجربه و شایستگی عالوه بر       

براي تأثیرگذاري بر تصمیمات مهم ورزشی برخوردار باشند، این موضوع در کشـور جمهـوري اسـالمی ایـران     

بـه   ؛بـراي ورزش زنـان تعیـین کـرده اسـت     را زیرا اوامر و نواهی دین، حدود و ضوابطی  ،اهمیت بیشتري دارد

هـاي تربیـت    ه محیط و امکاناتی مستقل و اختصاصی براي انجام فعالیـت که زنان مسلمان ایرانی نیازمند ب طوري

از این رو الزم است نه تنها از نقشی برابر با مردان، بلکـه از تأثیرگـذاري بیشـتري در    . باشند بدنی و ورزش می

هـاي صـورت    و به دلیل آن کـه بیشـتر پـژوهش    بر این اساس .ها برخوردار شوند گیري و تصمیم سازي تصمیم

                                                           
1. McAlister 
2. Hoffman 



هاي مدیریتی بوده و تاکنون پژوهشی در  هاي پیشرفت زنان به جایگاه رفته در کشور متوجه موانع و محدودیتگ

هـاي   سازي عوامل مؤثر بر پیشرفت مدیریتی آنـان در ایـران از جنبـه    نگرش به اشتغال زنان و مدل قالب بررسی

آن عوامـل را بـر اسـاس نظـر     طـی پژوهشـی   بر آن شد کـه  مختلف به صورت جامع انجام نشده است، محقق 

در این راستا  .سازي نماید بندي و مدل مدیران ارشد ورزش کشور شناسایی، اولویت خبرگان و تخصصی جامعه

است که نگرش به ضرورت و اهمیت اشـتغال بـانوان   شده چهارچوب مفهومی تحقیق حاضر بر این پایه استوار 

یی شغلی، پذیرش شغلی و موانع شغلی بانوان در ورزش کشور، به عبارتی سه متغیر اعتقاد به توانا یا در ورزش

همچنین، پژوهشگر در . هاي ورزشی خواهد بود مدیریتی آنان در سازمان پیشرفت بر زیربناي تعیین عوامل مؤثر

 در قالب یـک مـدل بـومی     ها  ارائه  آن و خانوادگی تخصصی، فرهنگی، سازمانی، عواملی نظیر عواملتبیین پی 

  .می باشد

  پژوهشروش شناسی 

تحقیق حاضر از نظر روش و استراتژي، توصیفی از نوع  پیمایشی؛ از نظر هدف و ماهیت، کـاربردي و از         

نامه و به روش میدانی  وسیله پرسش هاي آن به نگر و مقطعی است که بخشی از داده نظر زمان و طول مدت، حال

  .آوري شده است و بخشی دیگر به روش اسنادي جمع

  :استفاده شده است سه ابزاربراي جمع آوري اطالعات الزم در این پژوهش از        

  .مدیران ورزش جمهوري اسالمی ایران خبرگان و  برگه مشخصات فردي-1

نامه  براي اعتبار سنجی این پرسش :)2006، 1دیمیتریوس(نامه بررسی نگرش به اشتغال زنان در ورزش پرسش-2

محاسـبه   823/0 ،به روش آلفاي کرونبـاخ  نیز  پایایی آن. روایی سازه استفاده شده است از روش روایی محتوا و

 .شد

با توجـه بـه ایـن کـه      :ایران ورزش در زنان مدیریتی پیشرفت بر مؤثر عواملنامه محقق ساخته تعیین  پرسش-3

، محقـق بـراي   تبدنی و ورزش کشور در این زمینه انجـام نشـده اسـ    تربیتحوزه تاکنون پژوهش مشابهی در 

ح هاي مرتبط و برخـی از طـر   ها، مقاالت، گزارش گردهمایی کتاب  نامه ابتدا از طریق مطالعه پرسشساختن این 

ها و همچنـین نظرخـواهی از اسـاتید، صـاحب نظـران و مـدیران        ها و حوزه هاي پژوهشی مشابه در سایر رشته

                                                           
1. Dimitrios 



اتی و به روش دلفی طی دو مرحله، عوامل مؤثر نامه باز مقدم یک پرسش تربیت بدنی و ورزش کشور به وسیله

سـپس سـؤاالت   . کردهاي مدیریتی در ورزش جمهوري اسالمی ایران را دسته بندي  بر پیشرفت زنان به جایگاه

، 4و آزمـون کرویـت بارتلـت    3قرار گرفته و با انجام  آزمون کمو) 2هاي اصلی از نوع مؤلفه( 1مورد تحلیل عوامل

، عوامل قابل اسـتخراج  5اند و در ادامه به وسیله آزمون اسکري تحلیل عوامل، بررسی شدهبراي ) ملعوا(ها سؤال

 6هـایی از نـوع واریمـاکس    تحلیل عوامل داده ها روي مؤلفه هاي اصلی پـس از  چـرخش  . به دست آمده است

 10ل اسـتیونز بر اساس جدو 9و بار عاملی 8و با تعیین نقطه برش 7همچنین به کارگیري آزمون نرمال سازي کیسر

 ،به روش آلفـاي کرونبـاخ    نامه نیز پایایی این پرسش .مورد تحلیل قرار گرفته شده است 512/0برابر با ) 2002(

نسخه  SPSSاز نرم افزار  ها داده ي توصیفیها شاخص براي تجزیه و تحلیل در این پژوهش .محاسبه شد874/0

نـرم افـزار   بـه وسـیله    د متغیري با متغیرهـاي مکنـون  مدل سازي از معادالت ساختاري یا تحلیل چن و براي 23

LISREL  و نرم افزار  8,80نسخهAMOS  استفاده شده است 23نسخه. 

ورزش جمهـوري  مـدیریت   هخبر 253و  مدیر 253شامل صاحب نظر،  506این پژوهش از جامعه آماري       

به عنوان نمونـه   تعیین شده جامعهضاي ، کلیه اعدر این تحقیق. تشکیل شده است 1اسالمی ایران مطابق جدول 

 هاي نامه پرسش با محقق همکاري و )خبره223مدیر و 183(نفر 407جامعه مورد نظر،  نفر 506 از. شدندانتخاب 

  .را تکمیل نمودند این تحقیق

   پژوهشهاي  فرضیه

 .نگرش مدیران به اشتغال زنان در ورزش ایران قابل برازش استمدل  .1

 .قابل برازش است ایران ورزش در زنان پیشرفت مدیریتیعوامل مؤثر بر  مدل .2

  

  

                                                           
1. Factor analysis 
2. Principal components  
3. Kaiser – Meyer - Olkin  
4. Bartlett test sphericity  
5. Scree Test   
6. Varimax  
7. Kaiser Normalization Test  
8. Break point 
9. Break point  
10. Stevense 



  پژوهشهاي  یافته

  جامعه و نمونه آماري تحقیق به تفکیک سمت:  1جدول  

  فراوانی نمونه  فراوانی جامعه   سمت  ردیف

  0  1  وزیر  1

  6  7  معاون وزیر  2

  8  14  مدیرکل ستادي  3

  14  18  معاون مدیرکل ستادي  4

  23  31  مدیرکل استان  5

  39  45  رئیس فدراسیون  6

  28  45  نایب رئیس بانوان فدراسیون  7

  24  30  ها مسئولین ورزش بانوان نهادها و وزارتخانه  8

  19  31  معاون فنی و ورزشی استان  9

  23  31  رئیس گروه توسعه ورزش بانوان استان  10

  223  253  ورزشیمدیریت خبره   11

  407  506  جمع

 

  )نمونه تحقیق(ان و مدیران ورزش جمهوري اسالمی ایرانمشخصات فردي خبرگ:  2جدول 

  مشخصه فردي تعداد درصد

  جنسیت  زن  278  3/68

  مرد  128  4/31

    سال 25کمتر از   10  5/2

  سال 34تا  25  87  4/21  سن

  سال 44تا  35  153  6/37

  سال 54تا  45  132  4/32

  سال 54باالتر از   25  1/6

    دیپلم  7  7/1

  

  تحصیالتسطح 

  فوق دیپلم  21  2/5

  لیسانس  143  1/35

  فوق لیسانس  193  4/47

  دکتري  43  6/10



  

  

  

  

  

  اي جهت بررسی میانگین توانایی شغلی زنان در ورزش ایراننمونهتک) T(برآورد آزمون تی :  3جدول 

  متغیر

  وصیفیت یافته
  استنباطی یافته

  3: میانگین فرضی

  میانگین
انحراف 

  معیار

تفاوت 

  میانگین

درجه 

  آزادي
 t Sigآماره 

  001/0  701/38  406  154/1  601/0  154/4  توانایی شغلی

  001/0  382/45  406  445/1  642/0  445/4  پذیرش شغلی

  001/0  785/25  406  909/0  711/0  909/3  شغلی موانع

  

نشان دهنده این است که میانگین سه متغیر توانایی شغلی، پذیرش شغلی و موانع شغلی به طور  3 مقادیر جدول

تـوان گفـت ایـن فـرض کـه      در نتیجه می. باالتر از میانگین فرضی یا مورد انتظار است) Sig ≥05/0(معناداري 

      طلـوب اسـت، تأییـد    نگرش مدیران به توانایی شغلی، پذیرش شغلی و موانـع شـغلی زنـان در ورزش ایـران م    

  .شود می

  هاي ارزیابی کلیت مدلبرآورد شاخص:  4 جدول

 DF  شاخص
CMIN/D

F 
CFI NFI RMSEA RMR 

  036/0  067/0  96/0  98/0  83/2  51  مقدار

 

هـاي  ههاي ارزیابی کلیت مدل در مجموع نشان دهنده ایـن اسـت کـه مـدل تـدوین شـده، توسـط داد       شاخص

هـا در دامنـه   ب شاخصلاغ. برازش داده به مدل برقرار است ،دیگر به عبارت؛ دشونگردآوري شده حمایت می

) CFI(، شاخص برازش تطبیقی 5کوچکتر از ) CMIN/DF(شاخص کائی اسکوئر نسبی . قابل قبول قرار دارند

) RMSEA(، ریشه دوم میانگین مربعات خطاي برآورد 90/0بیشتر از ) NFI(، شاخص برازندگی 90/0بیشتر از 

  . حاکی از مطلوب بودن مدل است 036/0و شاخص ریشه میانگین مجذور باقیمانده برابر با  057/0رابر با  ب

  رشته تحصیلی  تربیت بدنی  234  5/57

  غیرتربیت بدنی  173  5/42

  کل 407 100



  

  در حالت استاندارد به اشتغال زنان در ورزش ایران مدل انعکاسی نگرش مدیران:  1نمودار 

  ريبرآورد استاندارد و غیراستاندارد پارامترهاي اصلی در مدل معادالت ساختا:  5جدول 

 T-value P-Value  برآورد استاندارد  متغیر مالك  مسیر  بینمتغیر پیش

  نگرش

  001/0  64/10  45/0  1- توانایی  

 001/0  19/14  44/0  2- توانایی

 001/0  81/17  60/0  3- توانایی

 001/0  97/10  55/0  4- توانایی

 001/0  06/21  66/0  1- پذیرش

 001/0  78/21  64/0  2- پذیرش

 001/0  58/17  51/0  3- پذیرش

 001/0  55/12  71/0  1- موانع

 001/0  57/16  81/0 2- موانع

 001/0  61/14  58/0 3- موانع

 001/0  74/10  51/0 4- موانع

 001/0  99/11  53/0 5- موانع



انایی، هاي توتبیین کننده متغیر) نگرش(بین توان گفت متغیر پیشمی 5با توجه به مقادیر برآورد شده در جدول 

لذا  .نقش دارد برده نگرش در تبیین متغیرهاي نام ،دیگر به عبارت. ربوط به ورزش زنان استپذیرش و موانع م

   با این نتیجه این فرض که مدل نگرش مدیران به اشتغال زنان در ورزش ایران برازش مطلوبی دارد،  تأیید

  .گرددمی

  بررسی میانگین عوامل مؤثر بر پیشرفت مدیریتی زنان اي جهتنمونهتک) T(برآورد آزمون تی :  6جدول 

  متغیر

  توصیفی یافته
  استنباطی یافته

  3: میانگین فرضی

  میانگین
انحراف 

  معیار

تفاوت 

  میانگین

درجه 

  آزادي
 t Sigآماره 

  001/0  935/15  406  742/0  939/0  742/3  عوامل سازمانی

  001/0  037/19  406  830/0  879/0  830/3  عوامل فرهنگی

  001/0  002/24  406  950/0  798/0  950/3  عوامل تخصصی

  001/0  875/18  406  812/0  868/0  812/3  عوامل خانوادگی

  001/0  812/28  406  087/1  761/0  087/4  عوامل شخصیتی

  

نشان دهنده این است که میانگین متغیر عوامل سازمانی، فرهنگی، تخصصی، خانوادگی و  6مقادیر جدول 

توان گفت در نتیجه می. باالتر از میانگین فرضی یا مورد انتظار است) Sig ≥05/0(طور معناداري شخصیتی به 

این فرض که عوامل سازمانی، فرهنگی، تخصصی، خانوادگی و شخصیتی بر پیشرفت مدیریتی زنان در ورزش 

  .مؤثر هستند، تأیید می شود

 

  هاي ارزیابی کلیت مدلبرآورد شاخص:  7جدول 

 DF  شاخص
CMIN/D

F 
CFI NFI RMSEA RMR 

  055/0  082/0  97/0  98/0  07/3  584  مقدار

 

هاي هاي ارزیابی کلیت مدل در مجموع نشان دهنده این است که مدل تدوین شده، توسط دادهشاخص

ها در دامنه اغب شاخص. برازش داده به مدل برقرار است ،دیگر به عبارت .شوندگردآوري شده حمایت می

) CFI(، شاخص برازش تطبیقی 5کوچکتر از ) CMIN/DF(شاخص کائی اسکوئر نسبی . رار دارندقابل قبول ق



) RMSEA(، ریشه دوم میانگین مربعات خطاي برآورد 90/0بیشتر از ) NFI(، شاخص برازندگی 90/0بیشتر از 

  . ودن مدل استحاکی از مطلوب ب 055/0و شاخص ریشه میانگین مجذور باقیمانده برابر با  082/0برابر با  

 

  
  مدل انعکاسی عوامل مؤثر بر پیشرفت مدیریتی زنان در ورزش ایران در حالت استاندارد :  1شکل   

  

  

  

  



  برآورد استاندارد و غیراستاندارد پارامترهاي اصلی در مدل معادالت ساختاري:  8جدول 

متغیر 

  بینپیش
  متغیر مالك  مسیر

برآورد 

  استاندارد

T-
value 

P-
Value 

ر متغی

  بینپیش
  متغیر مالك  مسیر

برآورد 

  استاندارد

T-
value 

P-
Value 

  

  

  

  

  

  

  

  

پیشرفت 

  مدیریتی

    001/0  64/19  81/0  1- سازمانی  

  

  

  

  

  

  

  

پیشرفت 

  مدیریتی

  001/0  50/22  88/0  3- یتخصص  

  001/0  86/20  84/0  4- یتخصص  001/0  11/20  82/0  2- سازمانی

  001/0  50/12  58/0  5- یتخصص  001/0  81/20  86/0  3- سازمانی

  001/0  62/19  81/0  6- یتخصص  001/0  33/21  85/0  4- سازمانی

  001/0  58/15  70/0  1- خانوادگی  001/0  80/21  86/0  5- سازمانی

  001/0  09/17  75/0  2- خانوادگی  001/0  37/23  90/0  6- سازمانی

  001/0  57/18  79/0  3- خانوادگی  001/0  76/21  86/0  7- سازمانی

  001/0  68/19  82/0  4- خانوادگی  001/0  47/23  90/0  8- سازمانی

  001/0  12/19  81/0  5- خانوادگی  001/0  16/20  82/0  9- سازمانی

  001/0  06/20  83/0  6- خانوادگی  001/0  93/19  82/0  10- سازمانی

  001/0  71/16  73/0  1- یشخصیت  001/0  79/19  82/0  1- فرهنگ

  001/0  61/18  79/0  2- یشخصیت  001/0  04/21  85/0  2- یفرهنگ

  001/0  40/20  84/0  3- یشخصیت  001/0  53/18  78/0  3- یفرهنگ

  001/0  82/20  85/0  4- یشخصیت  001/0  21/19  80/0  4- یفرهنگ

  001/0  99/20  85/0  5- یشخصیت  001/0  70/17  76/0  5- یفرهنگ

  001/0  44/16  72/0  6- یشخصیت  001/0  96/23  92/0  1- یتخصص

  001/0  98/16  74/0  7- یشخصیت  001/0  95/22  89/0  2- یتخصص

  

) پیشـرفت مـدیریتی زنـان در ورزش   (بـین  توان گفت متغیر پیشمی 6با توجه به مقادیر برآورد شده در جدول 

 گی و عوامـل شخصـیتی  ، عوامل خانوادیهاي عوامل سازمانی، عوامل فرهنگی، عوامل تخصصتبیین کننده متغیر

لذا با این نتیجه ایـن فـرض   . ندمؤثر عوامل نام برده بر پیشرفت مدیریتی زنان در ورزش ،دیگر به عبارت. است

  .گرددکه مدل عوامل مؤثر بر پیشرفت مدیریتی زنان در ورزش ایران برازش مطلوبی دارد، تأیید می

  آزمون مدل مفهومی 

ي معادالت ساختاري کواریانس محـور اسـتفاده   جهت آزمون مدل مفهومی پژوهش حاضر از رویکرد مدل ساز

  .موثر استشود که نگرش در تبیین پیشرفت مدیریتی زنان نقش دارد و بر آن براساس این مدل فرض می. شد



  
  مدل معادالت ساختاري نگرش و پیشرفت مدیرینی زنان در ورزش :  2شکل   

  

  

  هاي ارزیابی کلیت مدلبرآورد شاخص:  9جدول 

 DF CMIN/DF CFI NFI RMSEA RMR  شاخص

  012/0  089/0  920/0  937/0  218/4  19  مقدار

  

هـاي  هاي ارزیابی کلیت مدل در مجموع نشان دهنده ایـن اسـت کـه مـدل تـدوین شـده، توسـط داده       شاخص

هـا در دامنـه   اغلب شاخص. برازش داده به مدل برقرار است ،دیگر به عبارت. دشونگردآوري شده حمایت می

) CFI(، شاخص برازش تطبیقی 5کوچکتر از ) CMIN/DF(شاخص کائی اسکوئر نسبی . رار دارندقابل قبول ق

) RMSEA(، ریشه دوم میانگین مربعات خطاي برآورد 90/0بیشتر از ) NFI(، شاخص برازندگی 90/0بیشتر از 

   .ودن مدل استحاکی از مطلوب ب 012/0و شاخص ریشه میانگین مجذور باقیمانده برابر با  089/0برابر با  

    

  

  



  تأثیر متغیر نگرش در پیشرفت مدیریتی:  10جدول 

  متغیر مالك  مسیر  بینمتغیر پیش
برآورد 

  استاندارد

  نسبت بحرانی

t-value 

  سطح معناداري

P-Value 

  نگرش
پیشرفت   

  مدیریتی
38/0  106/4  001/0  

  

پیشرفت مـدیریتی   کننده تبیین) نگرش(ن بیتوان گفت متغیر پیشمی 7با توجه به مقادیر برآورد شده در جدول 

لذا با این نتیجه ایـن  . بینی پیشرفت مدیریتی بانوان را در ورزش داردنگرش قابلیت پیش ،به عبارت دیگر. است

  .دشوفرض که مدل مفهومی پژوهش حاضر مدل مطلوبی است، تأیید می

  بحث و نتیجه گیري

مدیران به توانایی شغلی، پذیرش شغلی و موانع شغلی زنـان در   نشان داد که نگرش پژوهشاین  هاي یافته       

قـرار   حمایـت مـورد  هاي گردآوري شده توسط داده مدل تدوین شدهدر این راستا . ورزش ایران مطلوب است

نتایج این تحقیق نشان داد مدل نگرش مدیران به اشـتغال   ،به عبارتی .شدبه مدل برقرار  ها برازش دادهو  گرفت

بـه  کشـور  مـدیران و خبرگـان ورزشـی    نگرش مطلـوب  با توجه به . ورزش ایران برازش مطلوبی دارد زنان در

، زمینه این در پیشین اي ها و کم رنگ شدن تفکارات کلیشه یرسد با رشد آگاه اشتغال زنان در ورزش به نظر می

اد به نفس مـورد نیـاز   ، از اعتمهاي مرتبط با ورزش موفق باشند زنان می توانند در شغل"این که  اتی نظیراعتقاد

توانند از حالت تهاجمی  ند، به اندازه کافی رقابتی هستند و براي موفقیت در ورزش در صورت نیاز میبرخوردار

. شده است واقعیتیک تبدیل به ، ایران در ورزش در قالب نگرش مطلوب به توانایی شغلی زنان "استفاده کنند

در  هاي الزم براي تبدیل شدن بـه مـدیران موفـق    نان ظرفیت کسب مهارتز"که  واقعیت این پذیرش ،همچنین

نگـرش  موجـب   ،"قابل اطمینـان اسـت  در پست هاي کلیدي  را دارند و کارهاي انجام شده توسط آنان ورزش

 برخـی از ویژگـی هـاي   " اعتقاد به این که از طرفی .به پذیرش شغلی زنان در ورزش کشور شده است مطلوب

شود که از مطلوبیت کمتري نسـبت   باعث نمیان زن باردار شدن کارمند ومانند عواطف  زنان نی و روانیجسما

قابـل  ایران شغلی زنان در ورزش  موانعرفع به عنوان نگرشی مثبت در زمینه  "به مردان کارمند برخوردار باشند

ایدار، موزون و همـه جانبـه   یابی به اهداف توسعه پ براي دست که بر این اساس و با توجه به این. است استنباط



اي معـادل   قش کنند و بهرهها از جمله ورزش کشور باید زنان و مردان با کوششی آگاهانه ایفاي ن در همه بخش

یابی به امنیت اقتصادي  اشتغال براي زنان اهمیتی فراتر از کسب استقالل مالی و دستبرگیرند و از آن جایی که 

خواهند با استفاده از توانایی هایشان از نقش هاي خانگی خود فراتر روند و به زیرا آنان از این طریق می  -دارد

به نظر  -)1391رفعت جاه و خیرخواه، (شأن و منزلت اجتماعی و اعتماد به نفس بیشتري در جامعه دست یابند

ی زنـان و  ریزان در کشور  باید با شـناخت نیازهـاي زیسـتی، روانـی و اجتمـاع      گزاران و برنامه رسد سیاست می

اي وظیفه حفظ و توسـعه ایـن حضـور اجتمـاعی      براي تحقق این نیازها به گونه ثربخشاستفاده از راه کارهاي ا

اي پیـدا کننـد کـه بتواننـد      هاي مهم در خانواده، چنان انگیزه بتوانند عالوه بر ایفاي نقش آنانزنان را بپذیرند که 

بگیرند و به همان نسبت بتواننـد از مواهـب ایـن توسـعه     سهم بیشتري در جریان توسعه ورزش کشور به عهده 

   .مند شوند بهره

طـور  عوامل سازمانی، فرهنگی، تخصصی، خانوادگی و شخصیتی بـه   نتایج دیگر این پژوهش نشان داد که       

توان گفت این فرض کـه عوامـل   در نتیجه می. معناداري بر پیشرفت مدیریتی زنان در ورزش ایران مؤثر هستند

مـؤثر هسـتند،    ایـران  سازمانی، فرهنگی، تخصصی، خانوادگی و شخصیتی بر پیشرفت مدیریتی زنان در ورزش

ه مورد حمایت قرار گرفت و برازش هاي گردآوري شددر این راستا مدل تدوین شده توسط داده .تأیید می شود

نتایج این تحقیق نشان داد مدل عوامل مؤثر بر پیشرفت مـدیریتی زنـان در    ،به عبارتی. ها به مدل برقرار شد داده

در قالب بررسی موانع پیشـرفت  مشابه،  يها پژوهش با توجه به این که غالب .ورزش ایران برازش مطلوبی دارد

هـا   مستخرج از این پـژوهش  و پیشنهادات موانعها،  مؤلفه توان می اند، انجام شدهي ا مدیریتی زنان و سقف شیشه

هـاي ایـن    یافته اساس این بر .نمود و تفسیر ها تلقی را به مثابه عوامل مؤثر بر پیشرفت مدیریتی زنان در سازمان

  .بیین و تحلیل استقابل ت مطالعات صورت گرفته داخلی و خارجیمبانی نظري و پیشینه  ا توجه بهب پژوهش

 عوامل سازمانی

نتایج این تحقیق نشان داد که از دیدگاه مدیران و خبرگان مدیریت ورزشـی ایـران، عوامـل سـازمانی بـه طـور       

نتـایج حاصـل از تحلیـل عـاملی و آزمـون       .مـؤثر هسـتند   کشورمعناداري بر پیشرفت مدیریتی زنان در ورزش 

  :دهد مینشان  زیرپیشرفت مدیریتی زنان ایرانی را به ترتیب  معادالت ساختاري، عوامل سازمانی مؤثر بر

 ؛حمایت  رؤسا و مدیران  عالی رتبه سازمان از مدیریت زنان .1

 ؛مشارکت زنان براي اخذ تصمیمات مهم سازمانی .2



 ؛هاي مدیریتی ایجاد جو سازمانی مناسب جهت پیشرفت زنان به جایگاه .3

 ؛هاي مدیریتی در سازمان ن به جایگاهاصالح بستر حقوقی و قانونی جهت پیشرفت زنا .4

 ؛تقدیر از مدیران زن موفق در سازمان .5

 ؛شغلی زنان در سازمان يهاي برابر جهت ارتقا ایجاد فرصت .6

 ؛هاي داخلی و خارجی هاي برابر جهت بهرمندي زنان از مأموریت ایجاد فرصت .7

  ؛اعطاي مسئولیت و تفویض اختیار به زنان در غیاب رئیس .8

 ؛شان در سازمان دستورات مدیران زن توسط مردان زیرمجموعهپذیرش و اجراي  .9

  .هاي مدیریتی امتحان و محک زدن شایستگی و توانمندي زنان در جایگاه .10

ــای         ــا نت ــه ب ــن یافت ــات ای ــار  ،)1395(راد و همکــارانش موســويج تحقیق ــی ک ــین الملل  ،)2015(ســازمان ب

در تحقیق خود به ایـن نتیجـه   ) 1395(د و همکارانشرا موسوي. همخوان است )2007(کی و )1391(آبادي علی

در . مسـاوي بـین زنـان و مـردان وجـود نـدارد       سازمانی هاي ورزشی، شرایط رسیدند که براي رشد در سازمان

هـاي سـازمانی کارفرمایـان جهـت پیشـرفت       فهرستی از مسئولیتنیز به  )2015(گزارش سازمان بین المللی کار

نظیر ترویج و پشتیبانی از قوانین دسترسی زنان به موقعیت هاي تصمیم گیري، آگـاه   ها زنان در سازمان مدیریتی

اشـاره   ،زنان براي مدیریتی يارائه یک راهنماي ارتقا کردن کارکنان سازمان از استراتژي ارتقاي مدیریتی زنان و

روکسـل راهبردهـاي   در ب) 2014(کمیسیون ورزش اتحادیه اروپـا در این راستا  ).ILO ،2015(و تأکید شده است

از جملـه راهبردهـاي   . مصوب نمود 2020تا  2014هاي  عملیاتی جهت برابري جنسیتی در ورزش را براي سال

هاي مـدیریتی و مربیگـري در ورزش    اهتمام و تأکید به عدالت جنسیتی در احراز پست ،مصوب در این نشست

مسـتمر و عضـویت زنـان در هیـات مـدیره و       کارهاي سازمانی نظیر نحوه اسـتخدام، آمـوزش   بود که در آن راه

با بررسی عوامل انگیزشی احراز پسـت هـاي    نیز )1391(علی آبادي. ه استهاي اجرایی ورزش ارائه شد هیأت

جه رسید که بـین انگیـزش احـراز    نتی این مدیریتی در کارکنان زن ادارات کل تربیت بدنی منطقه غرب کشور به

 باطی پژوهشی ) 2007(کیهمچنین  .ازمانی ارتباط معنی داري وجود داردهاي مدیریتی زنان و ساختار س پست

کـه زنـان داراي سـابقه درخشـان      ه بـود نتیجه رسید این به "هاي ورزشی تالش و ترقی زنان در سازمان"نوان ع

 .هاي سازمانی نیاز دارند هاي مدیریتی در چین به حمایت یالت دانشگاهی براي رسیدن به پستورزشی با تحص

دهـد کـه بخشـی از عوامـل مـؤثر بـر پیشـرفت         نشان میمشابه  تحقیقاتو  ز این تحقیقنتایج حاصل انابراین ب



د در برخـی  موجور که ساختابا توجه به آن  .ها مستلزم اقدامات اداري و مدیریتی است مدیریتی زنان در سازمان

و قانونی هـاي   ودیتمحدمحیط کار و قه در سلیل عمایض جنسیتی، ابه علت تبعاست که ي به نحوها  از سازمان

اقـداماتی در  رسـد   به نظر می ده است،آمد جووب براي زنان هاي مدیریتی از جایگاهحردر ابر انابر یایطشر اداري،

هـاي   ایجـاد فرصـت  و  از مشارکت زنان در تصمیمات مهم سـازمانی  حقوقی و قانونی پشتیبانی افزایشراستاي 

فـراهم شـدن جـو     ، موجـب توسط مدیران ارشـد  ها و اختیارات سازمانی ولیتمسئ از آنان برابر جهت بهرمندي

هـا و   نمـایش توانمنـدي   براي اجراي عدالت سازمانی، شایسته ساالري و فرصتی برابـر جهـت  سازمانی مناسب 

     .شود می در سازمان هاي مدیریتی پیشرفت به جایگاه يبرا زنان هاي شایستگی

  عوامل فرهنگی

نشان داد که از دیدگاه مدیران و خبرگان مدیریت ورزشی ایران، عوامل فرهنگی بـه   این پژوهش هاي یافته       

نتایج حاصل از تحلیل عـاملی و آزمـون   . طور معناداري بر پیشرفت مدیریتی زنان در ورزش کشور مؤثر هستند

  :دهد نشان می زیر مؤثر بر پیشرفت مدیریتی زنان ایرانی را به ترتیب فرهنگیمعادالت ساختاري، عوامل 

 ؛پذیر بودن زنان در کار سازمانی اعتقاد به متعهد و مسئولیت .1

  ؛اعتقاد به توانایی و شایستگی زنان در سازمان .2

 ؛عدم اعتقاد به ترجیح جنسیتی در استخدام .3

 ؛شغلی سازمان يعدم اعتقاد به ترجیح جنسیتی در ارتقا .4

 ؛همکاري و حمایت زنان از یکدیگر در سازمان .5

  .صحیح از شرع و مسائل شرعی در زمینه زنان تعابیر .6

آزادان  ،)2015( ILOسازمان بین المللی کار ، )1395(موسوي راد و همکارانشبا نتایج تحقیقات  نتیجهاین       

. همخوان است) 2007(1و کانینگهام رسارتو و) 1386(شتاب بوشهري و همکارانش ،)1391(و همکارانش

طی پژوهشی با الویت بندي موانع مدیریت زنان در ورزش به روش تحلیل  )1395(راد و همکارانش موسوي

خود در  امل فرهنگی را به عنوان موانع مدیریتیوبه این نتیجه رسیدند که زنان ع) AHP(سلسله مراتبی

ها   مانع مدیریت و رهبري زنان در سازمان 14در گزارش سازمان بین المللی کار از  .دنماین میقلمداد  ها سازمان

فرهنگ مرد ، وسیله جامعه ههاي تعیین شده براي زنان و مردان ب نقشنظیر فرهنگی  انعوو م مورد به عوامل 4
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تعصب و تبعیض جنسی در استخدام ، همچنین رفتار و تفکر کلیشه علیه زنان، ها ها و سازمان ساالري در شرکت

ثیر آن بر تأاي و  با بررسی وضعیت سقف شیشه  نیز) 1391(آزادان و همکارانش .زنان اشاره شده است يو ارتقا

هاي ورزشی از  ه رسیدند که زنان شاغل در سازمانهاي ورزشی به این نتیج کاهش توانمندي زنان در سازمان

هاي زنان به خصوص  لذا لزوم توجه به فرهنگ سازي در خصوص توانایی .برند اي رنج می پدیده سقف شیشه

با بررسی و ) 1386(شتاب بوشهري و همکارانش در این زمینه .یشنهاد شده استها پ هاي مدیریتی آن توانایی

هاي کشور به این  هاي ورزشی استان رتبه بندي عوامل موثر برگماشته شدن مدیران زن در فدراسیون و هیأت

 ،ددارحد باالي متوسط قرار هاي مرتبط با توانمندي مدیران زن در  نتیجه رسیدند که علی رغم  این که شاخص

سارتو و کانینگهام  ،همچنین .اما حمایت جو و فرهنگ سازمانی از این زنان کمتر از حد متوسط بوده است

هاي ورزشی  به این  هاي رهبري سازمان زنان در پست کم با پژوهشی در راستاي تبیین میزان حضور) 2007(

ارتباط با ایدئولوژي جامعه  و ورزش، در  هاي جنسیتی در اي از نقش نتیجه رسیدند که مفاهیم و باورهاي کلیشه

این پژوهش و  هاي یافته ،بر این اساس. هاي ورزشی نقش آفرین است محدود کردن توانایی زنان در محیط

ها مستلزم  دهد که بخشی از عوامل مؤثر بر پیشرفت مدیریتی زنان در سازمان هاي مشابه نشان می پژوهش

ها، باورها، عقاید و فرهنگ حاکم بر جامعه  چند این عوامل متأثر از سنت هر .اقدامات فرهنگی در سازمان است

اي  که در سطح سازمان نیز مانند جامعه، مصادیقی از باورهاي کلیشه و با توجه به این و مسائل اجتماعی است

عتماد به جنسیتی و ا عدالتفرهنگ سازي در زمینه ایجاد اعتقاد به  رسد به نظر میدرباره زنان وجود دارد، 

  .شته باشدنقش مؤثري دا پیشرفت مدیریتی زنان در ورزش کشورجهت  ،ها توانایی و شایستگی زنان در سازمان

   عوامل تخصصی

نتایج این تحقیق نشان داد که از دیدگاه مدیران و خبرگان مدیریت ورزشی ایران، عوامل تخصصی به طور        

نتایج حاصل از تحلیل عاملی و آزمون . ش کشور مؤثر هستندمعناداري بر پیشرفت مدیریتی زنان در ورز

  :دهد نشان می زیرمعادالت ساختاري، عوامل تخصصی مؤثر بر پیشرفت مدیریتی زنان ایرانی را به ترتیب 

 ؛هاي رهبري و مدیریتی زنان در سازمان توسعه مهارت .1

 ؛هاي ادراکی زنان در سازمان توسعه مهارت .2

 ؛زنان در سازمان هاي ارتباطی توسعه مهارت .3

 ؛هاي فنی زنان در سازمان توسعه مهارت .4

 ؛افزایش سطح تحصیالت دانشگاهی .5

 ؛مندي از مشاور متخصص، باتجربه و قابل اعتماد بهره .6

  .هاي باالتر ها در پست ها، وظایف و شرح شغل آگاهی از مسئولیت .7



، احسانی )2009(2، کریشنان)2012(1شاو، لیبرمن و )2014(با نتایج تحقیقات مارگرت و مایلون نتیجهاین        

) 2006(و هافمن) 2006(مک آلیستر، )2007(، ماراتل)1386(، شتاب بوشهري و همکارانش)1387(و همکارانش

ادراك زنان رهبر ورزشی از مدیریت و "عنوان  باطی پژوهشی ) 2014(مارگرت و مایلون. همخوان است

دانشگاه سیاتل  به این نتیجه رسیدند که براي افزایش حضور  در "ها و نگرش ها براي موفقیت مهارت: رهبري

هاي ورزشی الزم است زنان تحت  ها و سازمان هاي مدیریتی و تصمیم گیري شرکت زنان در جایگاه

تدارك "عنوان باطی پژوهشی ) 2012(لیبرمن و شاو .هاي هدفمند مدیریت و رهبري قرار گیرند آموزش

در کشور نیوزلند به این نتیجه رسیدند  "براي ایفاي نقش رهبري در ورزش دانشجویان مونث مدیریت ورزشی

هاي شغلی خود را به وسیله کارآموزي و  هاي ارتباطی و مهارت که دختران دانشجو باید خودآگاهی، مهارت

و ها همچنین باید در زمینه چالش تعادل بین کار  آن .هاي ورزشی توسعه دهند مشارکت داوطلبانه در مدیریت

هاي  درباره عوامل گردش زنان در تیم) 2009(مطالعه کریشنان. هاي الزم را دریافت نمایند زندگی آموزش

رصت هایی مدیریت ارشد سازمان، نشان داد که زنان براي رسیدن به مراتب باالي مدیریتی باید به اندازه کافی ف

 .هاي ضروري را کسب کنند حیت و مهارتتر و میانی داشته باشند تا بتوانند صال براي کار در سطوح پایین

در مورد مدیران زن ورزشی در سطوح باال به این نتیجه رسید خود تحقیقات  ایجدر جمع بندي نت) 2007(ماراتل

 نیز )2006(لیسترمک آ .دنهاي ارتباطی و کار گروهی نیاز دار به مهارت که زنان در رهبري و مدیریت ورزش

هاي  هاي رقابتی در دوران دبیرستان و دانشگاه براي تمرین مهارت رزشدریافت شرکت در و طی پژوهشی

این  وسیله بهرهبري در زنانی که به سطوح باالي ورزشی دست پیدا کرده اند بسیار مهم بوده است، زیرا 

کار گروهی، همکاري، هدف گذاري، اطاعت از قوانین، اعتماد به نفس، کنار آمدن با شکست و  تجارب، زنان

     ارزیابی برآورد قدرت دیگران را یادو  زي، تعهد به تساوي و عدالتخواهی، به کارگیري حداکثر تالشپیرو

تغییراتی را در خود ایجاد  دند که زنان بایبه این نتیجه رسید) 2006(انشهافمن و همکار ،همچنین .می گیرند

 ساس دیدگاه فرد محوري شش راه کاراها طی پژوهشی بر  آن .کنند تا بتواند در سیستم سازمانی جاي گیرند

هاي آموزشی، آشنایی با راه  هاي آموزشی هدایت و رهبري، کارگاه نامهبراي،  ایجاد ارتباطات  شبکه شامل

هاي  وضعیت زنان در پست يرا براي ارتقا اختصاص وقت بیشترتغییر در سبک رهبري و   کارهاي استخدامی،

بخشی از  دهد این نتایج حاصل از این تحقیق و تحقیقات مشابه نشان میبنابر .رهبري در ورزش پیشنهاد دادند

هاي تخصصی آنان بستگی  و کسب مهارت فنی ها به آموزش عوامل مؤثر بر پیشرفت مدیریتی زنان در سازمان

علمی زنان بستگی دارد تا وضعیت و  فنی و اگرچه عوامل تخصصی عمدتاً به استعداد، تخصص و تالش .دارد

تخصصی  يهاي ورزشی جهت بهبود و ارتقا سازمان یهاي آموزش حال ورزش کشور، لیکن تأثیر برنامهشرایط 
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هاي  هاي دولتی و غیر دولتی ورزشی با برنامه سازمان ،در واقع. توان نادیده گرفت زنان در اثناي خدمت را نمی

زنان جهت خصص و افزایش انگیزه د در شکوفایی استعدادها، باال بردن تنتوان هاي دقیق می صحیح و کارشناسی

 همندي از مشاور بهرهرسد افزایش سطح تحصیالت دانشگاهی،  لذا به نظر می .مدیریتی مؤثر باشند يارتقا

، هاي رهبري، ادراکی توسعه مهارت همچنین ،هاي باالتر ن باتجربه و قابل اعتماد، شناخت ویژگی پستامتخصص

  .داشته باشدنقش بسزایی  در ورزش کشور نانزپیشرفت مدیریتی در  و فنی ارتباطی

  عوامل شخصیتی

به طور  شخصیتیهاي این پژوهش نشان داد که از دیدگاه مدیران و خبرگان مدیریت ورزشی ایران، عوامل  یافته

نتایج حاصل از تحلیل عاملی و آزمون . معناداري بر پیشرفت مدیریتی زنان در ورزش کشور مؤثر هستند

  :دهد نشان می زیرمؤثر بر پیشرفت مدیریتی زنان ایرانی را به ترتیب  شخصیتیعوامل معادالت ساختاري، 

 ؛هاي مدیریتی ریزي زنان براي پیشرفت به جایگاه برنامه .1

 ؛هاي مدیریتی اعتماد به نفس و خودباوري زنان براي پیشرفت به جایگاه .2

 ؛هاي مدیریتی پذیري زنان و پذیرش مخاطره جایگاه ریسک .3

 ؛تار قاطعانه زنان در سازمانقاطعیت و رف .4

 ؛رفتار و برخورد منطقی به جاي رفتارهاي احساسی .5

  ؛تالش، پشتکار و رقابتی بودن زنان در سازمان .6

 .پذیرش وظایف دشوار و چالشی توسط زنان در سازمان .7

، )1387(احسانی و همکارانش ،)1395(موسوي راد و همکارانش این نتیجه با نتایج تحقیقات      

طی پژوهشی با الویت بندي موانع مدیریت ) 1395(موسوي راد و همکارانش .همخوان است )2004(1هاودان

به این نتیجه رسیدند که مردان، عامل فردي را به عنوان ) AHP(زنان در ورزش به روش تحلیل سلسله مراتبی

بررسی و رتبه بندي عوامل  با) 1387(احسانی و همکارانش .نمایند ها قلمداد می موانع مدیریتی زنان در سازمان

هاي ورزشی استان خوزستان به این نتیجه رسیدند که  هاي مدیریتی در هیأت زنان به پست يبازدارنده ارتقا

نیز ) 2004(هاودان .زنان قائل بوده اند ياي را براي عوامل فردي و محیطی در ارتقا مدیران مرد نقش بازدارنده

که مدیران ورزشی معتقدند که زنان  کشور نروژ به این نتیجه رسیدشی هاي ورز در تحقیق خود در سازمان

 بر این اساس .هاي مدیریتی هستند انگیزه الزم براي رقابت با مردان را ندارند و مردان بیشتر داوطلب جایگاه

در دهد که بخشی از عوامل مؤثر بر پیشرفت مدیریتی زنان  هاي مشابه نشان می هاي این پژوهش و پژوهش یافته

 متأثر از ،شخصیتی هاي گیبسیاري از ویژ اگر چه. هاي متفاوت شخصیتی آنان وابسته است به ویژگی ، سازمان
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 متفاوت آن بر شخصیت، تأثیرات هورمونی و نوع جنسیت و از آن جایی که است محیط اجتماعی ژنتیک و

هاي  بر ویژگی است وفراد متفاوت اجنسیت و انتظارات اجتماع از  تنوع تعامال با توجه به آن که باشد و می

هایی نظیر اعتماد به نفس، پشتکار، قاطعیت،  رسد ویژگی به نظر می اما ،گذارد تأثیر می آنان شخصیتی

نان به ی در سازمان جهت پیشرفت مدیریتی زو رفتار منطقی در قبال وظایف دشوار و چالش پذیري مخاطره

  .هد داشتخواهاي مدیریتی، تأثیر قابل توجهی  جایگاه

  عوامل خانوادگی

نتایج این تحقیق نشان داد که از دیدگاه مدیران و خبرگان مدیریت ورزشی ایران، عوامل خانوادگی به        

نتایج حاصل از تحلیل عاملی و آزمون . طور معناداري بر پیشرفت مدیریتی زنان در ورزش کشور مؤثر هستند

نشان  زیرر پیشرفت مدیریتی زنان ایرانی را به ترتیب معادالت ساختاري، عوامل خانوادگی مؤثر ب

  :)8دولج(دهد می

 ؛تشویق و حمایت اعضاي خانواده از اشتغال زنان .1

 ؛کمک همسران به زنان شاغل در انجام وظایف خانه .2

 ؛کمک والدین به زنان شاغل در انجام وظایف خانه .3

 ؛کمک فرزندان به زنان شاغل در انجام وظایف خانه .4

 ؛به زنان شاغل در انجام وظایف شغلیکمک همسران  .5

 ؛کمک والدین به زنان شاغل در انجام وظایف شغلی .6

 .کمک فرزندان به زنان شاغل در انجام وظایف شغلی .7

و ) 2007(ایگوجه ،)2015(سازمان بین المللی کار ،)2015(و همکارانش 1این نتیجه با نتایج تحقیقات کیم       

با بررسی موانع رهبري زنان به این نتیجه رسیدند ) 2015(یم و همکارانشک .همخوان است) 2003(2شو و هوبر

هاي مدیریتی در  یابی زنان به جایگاه م دستهاي خانوادگی یکی از سه عامل مهم در عد که داشتن مسئولیت

بت هاي خانوادگی زنان نس بیشتر بودن مسئولیت از نیز )2015(سازمان بین المللی کارگزارش  در .سازمان است

) 2007(ایگوجه همچنین .ده استاشاره ش ها دیریت و رهبري زنان در سازمانبه مردان به عنوان نخستین مانع م

، به این نتیجه رسید که تعهدات و دلبستگی "ارتباط جنسیت و رهبري در ورزش"عنوان  بابا پژوهشی 

در تحقیق  نیز )2003(شو و هوبر در این زمینه .زنان است و مدیریت خانوادگی یکی از موانع مهم در رهبري

هاي ورزشی گزارش کردند زنانی که  هاي استخدام در سازمان خود با عنوان مباحث جنسیت و تأثیرشان بر نقش

مجرد یا مطلقه  بیشترو  رندد ارتباطی با خانواده خود ندارسن هاي ورزشی می به سطوح باالي مدیریتی در سازمان
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دهد بخشی از عوامل مؤثر بر پیشرفت  ز این تحقیق و تحقیقات مشابه نشان میبنابراین نتایج حاصل ا .هستند

توان از مشارکت  رسد زمانی می اما به نظر می ،ها به عوامل خانوادگی آنان بستگی دارد مدیریتی زنان در سازمان

بین زن و اجتماعی زنان و حضور فعال آنان در خارج از خانه سخن گفت که پیش از آن مناسبات خانوادگی 

توانند با فراغت و  میآنان  از این طریق است که .برقرار شده باشد و منطقی حسایر اعضاي خانواده به طور صحی

سو و نیازها و  از یک ،و به انتظارات اجتماعی بپردازندهاي مختلف  توان بیشتري به مشارکت در عرصه

ک و تشویق همسر، فرزندان و والدین در کم پس .از سوي دیگر پاسخی مثبت بدهند ،هاي خودشان خواسته

هاي  یابی به جایگاه تواند دلگرمی مؤثري براي موفقیت زنان جهت دست انجام وظایف شغلی و کارهاي خانه می

      .هاي ورزشی کشور باشد مدیریتی در سازمان

  

  هاپیشنهاد

 زنان اشتغال به کشور ورزشی یریتمد خبرگان و مدیران نگرش نتایج این تحقیق که نشان داد با توجه به       

 که شامل عوامل ایران ورزش در زنان مدیریتی پیشرفت بر مؤثر عوامل است و مدل مطلوب ورزش در

  :شود پیشنهاد می، است مطلوبی برازش داراي شخصیتی است و خانوادگی تخصصی، فرهنگی، سازمانی،

هاي اشتغال بانوان در ورزش  اخصبررسی وضعیت موجود و ش هاي ورزشی با مدیران ارشد سازمان - 1

   .هاي دقیق و هدفمند به اقدامات عملی هدایت نمایند ریزي کشور، این نگرش مطلوب را به وسیله برنامه

، عدالت سازمانی، عدالت جنسیتی و هاي ورزشی سازمان هاي راهبردي و عملیاتی در تدوین برنامه - 2
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       The study is to model effective factors on women's managerial development in 
sport, Iran. The research population consisted of 506 commissioners, including 253 
managers and 253 experts of sport management of the Islamic Republic of Iran. In 
this study, all members of the community were selected as sample. From 506 
persons in the target population, 407 persons (183 managers and 223 experts) 
completed the considered questionnaires for the research. Therefore, they were 
selected as sample. The research method was descriptive, survey type that its data 
was collected using questionnaires and field studies. Data collection tools for the 
present research included Demetrius Questionnaire (2006) on examining the 
attitude to employ women in sport and the researcher-made questionnaire to 
determine factors affecting advancement of women in managerial positions in 
sport, the Islamic Republic of Iran. The content validity and construct validity were 
used to validate both questionnaires; while their reliability was measured using the 
Cronbach's Alpha. The research findings showed that organizational, cultural, 
professional, family and personality factors affect managerial development of 
women in sport and the model of factors affecting managerial development of 
women in sport has a proper goodness of fit. Other results of the research showed a 
desirable attitude of sport management experts of the country toward employing 
women in sport fields of Iran . 

Keywords: Women's Employment, Women's Management, Managerial 
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