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هدف از این پژوهش، ارائه الگویی برای آینده پژوهی حضور زنان در سطوح مدیریت ورزش کشور بود. روش 
تحقیق از نظر سطح راهبردی، از نظر نوع کیفی، از نظر استراتژی فرایندی، از نظر هدف کاربردی و از نظر زمان 
آینده نگر می باشد. جامعه آماری شامل دو بخش جامعه انسانی )18 نفر( و جامعه اطالعاتی )39 نسخه( و ابزار 
پژوه��ش شامل سه روش مطالعه کتابخان��ه ای، مصاحبه و تکنیک دلفی بود. روایی ابزارها براساس اعتبار علمی 
و حقوق��ی نمونه آم��اری، ارزیابی محتوایی متخصصان و ضرایب توافق بین خبرگ��ان مطلوب ارزیابی گردید. از 
روش ه��ای کدگ��ذاری و تحلیل سیستمی مفهومی جهت تحلیل یافته ها استف��اده شد. نتایج نشان داد که بین دو 
وضعی��ت موجود و مطل��وب ظرفیت های مدیریتی شناسایی شده )پس��ت سازمانی، کرسی و عضویت( شکاف 
قابل توجهی وجود دارد. عوامل تعیین کننده با دو رویکرد دسته بندی شدند: الف( تحلیل سیستمی شامل عوامل 
پیشاین��دی، فرایندی و پیام��دی؛ ب( تحلیل سطحی شامل عوامل فردی، شغلی، سازمانی و محیطی. منظرهای 
آینده پژوه��ی مدیریت زن��ان در ورزش کشور از سه منظر زمانی گذشته، حال و آینده و دو بخش نظری و اجرایی 
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مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت، الگوی آینده نگری مبتنی بر اقدامات و مالحظات الزم جهت بهبود جایگاه 
زن��ان در مدیری��ت ورزش کشور در پنج سطح چالش، قابلیت، راهبرد، عملک��رد و پیامد ترسیم گردید. براساس 
یافته ه��ا می ت��وان گفت آین��ده محتمل و ممکن ب��رای ایفای نقش مدی��ران زن در ورزش کشور بیشت��ر به ارتقای 
نسب��ی و موردی در برخی ابع��اد و شاخص ها شباهت دارد تا آینده مطلوب کل ابع��اد و فرایندهای سیستم مورد 
گاهی از کم و کیف  بح��ث. پیشنه��اد می شود فرصت های الزم برای تأسیس مراکز تجم��ع زنانه در ورزش برای آ

پتانسیل های موجود ایجاد شود.

واژگان کلیدی:  مدیران ورزشی، مدیران زن، آینده نگاری و ورزش زنان
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مقدمه
تغیی��رات محیط��ی و افزایش رقابت جهانی، زن��ان را در کانون توجه قرار داده اس��ت. در سال  های اخیر حضور 
و مشارک��ت زن��ان در حوزه های مختلف شغل��ی، تجاری، علمی، هنری، ورزش��ی و اجتماعی افزایش چشمگیری 
داشت��ه اس��ت. )موچالی و همکاران1، 2014: 425( ب��رای مثال، حضور زنان در صحنه ه��ای رقابتی مانند فوتبال 
مثب��ت ارزیاب��ی شده است )ِبشِلر و همک��اران2، : 171( و حتی در مدیریت حوادث ورزش��ی نیز بین زنان و مردان 
تفاوت وجود دارد. )کوواسین و ِالبن3، 2011: 125( اما به رغم افزایش کمی مشارکت، در بعد کیفی چندان رشدی 
مشاه��ده نشده است. یکی از جنبه ه��ای کیفی مهم ترین حوزه هایی که زنان در آن ب��ا محدودیت ها و چالش های 
زیادی مواجه هستند، سطوح مختلف مدیریت در کشور است. از یک طرف، زنان به عنوان یک نیروی کار عظیم و 
بالقوه مورد توجه مدیران قرار گرفته اند و از طرف دیگر، سازمان ها برای افزایش قابلیت های رقابت پذیری و چابکی 
ب��ه برخ��ی مهارت های ویژه زنان در مدیری��ت نیاز دارند )پاتوارده��ان و همک��اران4، 2015: 123( اما در سطوح 
مدیریت��ی، نابرابری هایی دیده می شود و زنان سهم اندکی در انتخاب شدن برای رتبه های باالی مدیریت سازمانی 
داشته ان��د. در واق��ع می توان گفت وضعیت موج��ود و سیستم فعلی مدیریت ورزش کش��ور هنوز محدودیت های 
زی��ادی جه��ت مشارکت دهی زنان در ام��ور تصمیم گیری و مدیریتی دارد. عمده امیده��ای ارتقای جایگاه زنان در 
مدیریت ورزش کشور به آینده و گشایش های سیاسی در حوزه ورزش است، اما به دلیل نبود تحقیقات آینده نگرانه 
قابل اتکا و برنامه های بلندمدت کارآمد، چشم انداز مشخص و مطلوبی برای مشارکت زنان در امور تصمیم گیری 
در ورزش پی��ش بین��ی نمی شود. با وج��ود این، آراجو و همکاران5 )2014: 823( با توج��ه به نیرومندی  الگوهای 
حاص��ل ش��ده تجرب��ی دانش آموزان در زمینه محت��وای تربیت بدن��ی، مطالعات در حوزه زن��ان را بخشی مهمی از 
تحقیق��ات آینده ح��وزه صنعت ورزش قلمداد می کنن��د- هر چند فرصت های موجود ب��رای یادگیری دانش آموزان 
دخت��ر را چندان رضایت بخش نم��ی بیند. از این رو، به نظر می رسد انجام مطالع��ات آینده نگرانه و آینده پژوهی با 

موضوع مدیریت زنان و نقش آنان در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های ورزش کشور ضرورت باالیی دارد.
آینده پژوه��ی در واق��ع دان��ش شکل بخشیدن ب��ه آینده متناسب ب��ا امی��ال و آرمان های ف��رد و سازمان است. 
آینده پژوه��ی ب��ه این موضوع می پردازد که چگون��ه از دل تغییرات و تحوالت امروز، واقعی��ت فردا تولد می یابد. 
)خزای��ی و محم��ودزاده، 1392: 27( اهمی��ت اصل��ی آینده پژوه��ی ب��ه دلیل دنی��ای پرشتاب ام��روزی است. 
مطالع��ات آینده پژوه��ی، ح��وزه ای بین رشته ای است و با طیف گست��رده ای از دیدگاه ها پیرام��ون آینده محتمل، 
ممک��ن و مرج��ح ارتباط دارد. بی��ش از 17 دیدگاه روش شناس��ی در زمینه آینده پژوهی شناسای��ی شده  است که 
اغل��ب آن ه��ا در ارتباط و هماهنگی با یکدیگر به کار می روند. سلسل��ه داده های زمانی، مدل ها، طوفان فکری، 
سناریونویس��ی، شبیه سازی، قیاس تاریخی، فن��ون دلفی، تحلیل تأثیر متقابل، مدلس��ازی ّعلی، تبارشناسی ها، 
بازی سازی و نگاشت متنی برخی از فنون آینده پژوهی هستند. )الشوا6، 2018( آینده پژوهی شامل چند دیدگاه 
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و مکتب کلی است: دیدگاه های مبتنی بر آینده )تحلیلگران الگو، مشاهده گران و غیره(، دیدگاه های مبتنی بر افق 
زمان��ی )چشم انداز کوتاه مدت در مقابل بلند مدت(، دیدگاه های کیفی در مقابل دیدگاه های کمی، دیدگاه های 
برون یابی در مقابل دیدگاه های هنجاری و غیره. )خزایی و محمودزاده، 1392: 29( تحقیقات آینده پژوهی اخیر 
در حوزه ورزش به ویژه ورزش با دیدگاه و اهداف تربیتی و آموزشی مورد توجه قرار گرفته است. )راتن و جونز1، 
2018: 490( تضمی��ن موفقی��ت آینده پژوهی به ایجاد مشارکت و تعام��ل در گستره وسیعی از افراد و سازمان ها 
در جامع��ه بستگ��ی دارد و ایجاد چنین مشارکت و تعاملی نیازمند گفتمان و جریان های اجتماعی است. یکی از 
جریان ه��ای اجتماعی، تحول نقش زنان و افزای��ش مشارکت آنان در فعالیت های اجتماعی و اقتصادی است که 

خود یکی از شاخص های توسعه کشورها به شمار می رود. )متقی شهری، 1393: 9(
زن��ان سط��ح دانش و توانایی ه��ا و ظرفیت های بالقوه ای دارن��د و می توانند در شرایط کنونی ک��ه سازمان ها با 
تحوالت اساسی در زمینه تغییر سبک رهبری، توسعه ارتباطات و گسترش نوآوری ها مواجه اند، زمینه ساز تحول 
باشن��د؛ ام��ا متأسفانه آمارها و بررسی ها نشان می دهند که حضور زن��ان در عرصه مدیریت بسیار کمرنگ است 
و کش��ور م��ا در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان از این نظر در وض��ع بسیار نامساعدی قرار دارد. بر اساس 
گ��زارش توسعه انسانی برنامه توسعه سازمان ملل )2010( 13 درصد پست های مدیریتی در ایران اختصاص به 
زنان دارد، حال آنکه این رقم در مورد کشورهای توسعه یافته ای نظیر استرالیا، کانادا و سوئد به ترتیب 35، 34 و 

31 درصد است. )احمدی و همکاران، 1392: 333(
ممک��ن اس��ت برای خواننده ای��ن سؤال پیش آید که به راست��ی مدیریت زنان در بخش ه��ای گوناگون جامعه چه 
ضرورت��ی دارد؟ در پاسخ به این سؤال باید اذعان داشت که امروزه توانمندسازی زنان و مشارکت کامل آنان بر پایه 
براب��ری، در هم��ه زمینه ها از جمله در فرآین��د تصمیم گیری و مدیریت جامعه یکی از پی��ش نیازهای توسعه پایدار 
می باش��د که کشور ما سخت ب��دان نیازمند است. در جوامعی که هنوز تعادل مطل��وب و عادالنه ای بین مشارکت 
زن و م��رد در فعالیت ه��ای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فراهم نشده و فرصت منصفانه بروز خالقیت و استعداد 
انسان��ی ف��ارغ از جنسیت برقرار نگردیده است، فرآیند توسعه آن گونه که انتظار داشته اند موفق نبوده است. تداوم و 
شت��اب توسعه هنگامی رخ خواهد داد که زن و مرد و دوشادوش یکدیگر مسئولیت توسعه را بر عهده بگیرند. )تاج 
مزینانی و یاسری، 1392: 7( از سوی دیگر، کسب مشاغل مدیریتی توسط زنان عالوه بر آن که زنان را در مقابله با 
تبعیضاتی چون: معیارهای استخدامی نابرابر، دستمزدهای نابرابر، فرصت های آموزشی حرفه ای نابرابر، دسترسی 
نابراب��ر به منابع تولیدی و امکانات نابرابر در ارتقای شغل��ی تواناتر می کند، سبب باال رفتن اعتماد به نفس، کسب 
یک هویت مستقل و بهبود وضعیت و رشد اجتماعی آنان می شود که کل جامعه از آن منتفع خواهد شد. عالوه بر 
این، رشد دختران و زنان تحصیل کرده دانشگاهی و پیشی گرفتن زنان از مردان جامعه در چند ساله اخیر نمود پیدا 

کرده است که لزوم بحث مدیریت زنان را بیش از پیش مطرح می سازد. )اسماعیل پور و تفقدی، 1369: 169(
در سالی��ان گذشت��ه عواملی مانند رشد صنعتی و اقتصادی کشور، گسترش آموزش عمومی، ورود درصد قابل 
توجه��ی از زن��ان به عرصه آموزش عال��ی، ازدواج دیررس، کاهش نرخ باروری، افزای��ش هزینه های زندگی و در 
نهایت حمایت های دولتی از مشارکت زنان باعث حضور چشمگیر زنان در عرصه های کار و فعالیت در جامعه 
1. Ratten & Jones
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ش��ده اس��ت. )اسماعیل پور و تفق��دی، 1396: 171( با وجود ای��ن و برخالف افزایش کمی زن��ان در بازار کار، 
میزان حضورشان در رده های مدیریتی اعم از مدیریت کالن و خرد ناچیز است، در حالی که تحقیقات بسیاری 
اخت��الف معنی داری بین توانایی مدیریتی زنان و مردان گزارش نکرده ان��د. )تاج مزینانی و یاسری، 1392: 11( 
از ای��ن رو، در ح��ال حاضر مشارکت زنان در ام��ور تصمیم گیری و تصمیم سازی بالق��وه یک چالش اساسی در 
توسع��ه ملی ب��ه شمار می رود. همین مسئل��ه یکی از دالیل توجه ب��ه مقوله آینده پژوهی مدیری��ت زنان، مقایسه 
سازمان ه��ای موفق و ناموفق برحسب مدیریت زنان و مردان می باشد. در اذهان عمومی، محیط های اجتماعی، 
فضاهای رسانه  ای و نظام های اداری و صنعتی همواره این سؤال مطرح است که چرا برخی مدیران نسبت به سایر 
مدی��ران در فض��ای مشابه موفق تر و اثربخش ترند؟ سیمون1 )2011: 41( در یک مقاله مروری با عنوان »زنان در 
موقعیت ه��ای برتر صنعت ورزش��ی: شکستن موانع و کلیشه ها« نشان داد که حتی ب��ا پیشرفت هایی که زنان در 
ط��ول تاری��خ داشته اند، اما تعداد بسیار کمی از آنان به سطوح ب��االی سازمان های ورزشی رسیده اند. تحقیقات 
قبل��ی به کلیشه های جنسیتی، تفکیک بر اساس نوع شغ��ل و انحصارگرایی مردان به عنوان علل این مسئله اشاره 
کرده اند. همچنین نتایج مطالعه سیمون نشان می دهد که زنان از عهده موانعی که در گذشته به عنوان محدودیتی 
ب��رای مدیری��ت آنان مطرح شده بود، به خوبی برآمدند و امروزه زنان نسبت به قبل، بیشتر در زمینه های مدیریت 
در صنعت ورزشی موفق هستند. درک درست در این باره نیازمند تحلیل منطقی براساس اطالعات علمی است. 

مرور تحقیقات انجام شده تا کنون می تواند بخشی از این نیاز دانشی را مرتفع نماید.
کالرین��گ2 )2008( نش��ان داد که مباح��ث مرتبط با تجارب رهب��ری زنان در ورزش بای��د در برگیرنده نقش 
جنسیت به عنوان یك بعد سیاسی در فرایندهای اجتماعی و سازمانی باشد )به نقل از آزادان و همکاران، 1394: 
39(- این به درك اینکه چگونه و چرا جنسیت در فرایند اجتماعی و سازمانی مرتبط با ورزش مهم است، کمك 
می کنن��د. ه��وودن3 )2009: 41( در پژوهشی بر روی سازمان های ورزشی نروژ نش��ان داد با وجودی که زنان و 
مردان مدیر دارای شایستگی ها و موقعیت های مشابه در زندگی حرفه ای خود بودند، اما زنان در پست های اجرایی 
سازمان ه��ای ورزشی وضعیتی مشاب��ه مردان نداشته ان��د. مک الیست��ر4 )2009: 277( در بررسی مهارت های 
رهب��ری در زنان��ی که به سطوح باالی مدیریت ورزشی دست یافته اند به این نتیجه رسید که اعتماد به نفس زنان، 
به کارگی��ری حداکثر ت��الش، ارزیابی برآورد قدرت دیگران، هدف گذاری از راه ه��ای مؤثر در راه رسیدن آن ها به 
پست های مدیریتی است و تمامی مدیران زن تجارب ورزشی خود را در موفقیت شان در کارهای مدیریتی به طور 
مستقیم و غیرمستقیم مؤثر دانسته اند. کیرنی و مارگارف5 )2014: 324( نشان دادند که توانمندسازی مدیران زن 
در قابلیت ه��ای رهبری سبب ارتقای سای��ر جنبه های حرفه ای آن ها نیز می شود. هال و اگلسبی6 )2016: 271( 

در پژوهش خود کاهش پدیده سقف شیشه ای را یکی از روندهای مهم آینده ورزش زنان پیش بینی می کند.
در تحقیق��ات داخلی، شتاب بوشه��ری )1387: 171( در بررسی ارتقای زنان به سط��وح مدیریتی در سازمان 
1. Simmons
2. Claire Yang
3. Hovden
4. McAlister
5. Kearney & Marggraf
6. Hall & Oglesby
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تربیت بدن��ی کش��ور به ای��ن نتیجه رسید ک��ه از دیدگاه مدیران زن و م��رد تمامی مؤلفه های عوام��ل محیطی نقش 
بازدارنده در ارتقای زنان به پست های مدیریتی داشته اند، در حالی که در بین مؤلفه های عوامل فردی، مؤلفه روانی 
و شخصیتی، نقش بازدارنده ای در ارتقای زنان به پست های مدیریتی نداشته است. متقی شهری )1393: 10( در 
پژوه��ش خود با عنوان »مقایسه نقش و حضور زنان در پست ه��ای مدیریتی سازمان های ورزشی و غیرورزشی« 
به این نتیجه رسید که تفاوت معناداری در مؤلفه های تبعیض جنسیت، تضاد بین کار و خانواده، حمایت خانواده 
و رواب��ط در ک��ار بین سازمان های ورزشی و غیرورزشی ایران وج��ود دارد. اللهیاری و همکاران )1394: 54( در 
بررسی نقش سقف شیشه ای بر وضعیت توانمندی زنان در سازمان ورزش شهرداری تهران نشان دادند که سقف 
شیشه ای به طور مستقیم بر افزایش توانمندی بانوان اثر می گذارد. آزادان و همکاران )1394( در بررسی وضعیت 
سق��ف شیش��ه ای و تأثیر آن بر کاهش توانمندی زنان در اداره ی کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی نشان 
داد ک��ه سقف شیشه ای به ط��ور مستقیم بر توانمندی، جامعه پذیری ضعف و خود نات��وان انگاری اثرگذار است. 
همچنی��ن، جامعه پذی��ری ضعف و خود ناتوان انگاری ب��ر توانمندسازی اثری منفی و معن��ادار دارند. در نهایت، 
زنان شاغل در سازمان های ورزشی از پدیده  سقف شیشه ای رنج می برند. ادیب روشن )1394: 59( در تدوین 
سناریوه��ای ورزش قهرمان��ی استان خراسان رضوی در افق 1404 ب��ه روش آینده پژوهی نشان داد که ایجاد نظام 
برنامه ری��زی پوی��ا و فعال، مهم ترین سناریو مطلوب جه��ت توسعه پایدار از طری��ق ورزش قهرمانی است. زرگر 
)1395: 34( در بررس��ی سندرم سق��ف شیشه ای و چالش های حضور زنان در پست های مدیریتی سازمان های 
ورزش��ی، ناتوانی زنان، دیدگاه های فرهنگی منفی، عدم جامعه پذیری و نقش جنسیتی را به عنوان مهم ترین موانع 
ارزیاب��ی نم��ود. موسوی راد و همکاران )1395( در اولویت بندی موانع مدیری��ت زنان در ورزش به روش تحلیل 
سلسل��ه مراتب��ی نشان دادند ک��ه در میان موانع حضور زن��ان در پست های مدیریتی سازمان ه��ای ورزشی، »نبود 
شرایط مساوی بین زنان و مردان برای رشد در سازمان ها« و »عدم اعتماد به زنان در فرهنگ ایران« بیشترین اشاره 
را در می��ان مصاحبه شوندگان داشتد. زن��ان، عامل فرهنگی و مردان، عوامل فردی را مهم ترین عامل برشمرده اند. 
شیرزاد مالباشی و همکاران )1396: 111( در بررسی عوامل مؤثر در انتصاب زنان در پست های مدیریتی وزارت 
ورزش و جوان��ان نش��ان دادند ک��ه عوامل مؤثر در انتصاب زنان در پست های مدیریت��ی به ترتیب اعتماد به نفس، 

اعتقادات مذهبی، سیاست، مسئولیت های خانوادگی و جامعه پذیری جنسیتی است.
با توجه به اسناد زیادی اعم از کتاب و مقاله که از حدود 40 سال پیش با عناوینی مانند ورزش های سه گانه، 
زن��ان و ورزش )ِفلشی��ن1، 1974: 36(، زن��ان در ارتباط با ورزش و روابط جنسی )بی��ِرل، 1988: 459(، زنان، 
رسان��ه و ورزش )کری��دون2، 1994: 57( و زنان مسلمان و ورزش )ِبن و همکاران3، 2010:459( شروع شده، 
در سده ه��ای اخی��ر، هنوز نقش زنان به عن��وان نیمی از جمعیت جهان در حال توسع��ه و همچنین نقش آنان در 
حوزه تصمیم گیری های مدیریتی در عرصه ورزش نادیده گرفته شده و تحقیقات کمی صورت گرفته است که به 
نظر می رسد این امر نشان از وجود تبعیضات و نابرابری های جنسیتی در زمینه های گوناگون سیاسی، اقتصادی، 

1. Felshin
2. Creedon
3. Benn et al.
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اجتماعی و غیره دارد- هرچند که این مسئله نیازمند ریشه یابی و تحقیقات گسترده و کالن است. جامعه انسانی 
از ع��دم حض��ور واقعی زنان در عرصه ه��ای مختلف، صدمات جبران ناپذیری دیده و ب��ه همین دلیل در دو دهه 
اخیر درصدد جبران این نقیصه بر آمده است. بورتون1 )2015:155( به حضور کم زنان با توجه به مقاله مروری 
که در این راستا نوشته است، اشاره دارد. برای رسیدن به تعادل، برابری و رفع تبعیضات و در نتیجه توسعه بهتر و 
کامل تر جامعه، نیاز به آن است که زنان بتوانند در فرآیند تصمیم گیری در سطوح مختلف جامعه شرکت نمایند.
عمده تحقیقات معطوف به محدودیت های مدیران ورزشی زن در ارتقای سطوح مدیریتی بوده است. به صورت 
کلی عمده جهت گیری تحقیقات داخلی در زمینه مدیران ورزشی زن حاکی از موانع مختلف در مسیر نقش بیشتر 
در زنان در مدیریت ورزشی کشور بوده است و تفاوت های قابل توجهی بین نگرش مردان و زنان نظرخواهی شده 
در ای��ن تحقیقات نسبت به مسئله جایگاه زن��ان در مدیریت ورزش کشور وجود دارد. در کنار این شواهد علمی، 
شواه��د اجتماع��ی، رسانه ای و اداری نیز در محیط سازمان های ورزشی کشور ب��ه وضوح آن ها را تأیید می کنند. 
اهمی��ت این مسئله و رفع آن با توجه وضعیت مدیریتی ورزش و وضعیت اقتصادی کشور، مقوله ای فزاینده است 
و نیازمند توجه بیشتر محققان و تالش های علمی بیشتر می باشد. جمع بندی دانش برخاسته از تحقیقات موجود 
ه��ر چند زوایای مختل��ف مدیریت زنان را تشریح می کند، اما برای برنامه ری��زی بلندمدت تکیه گاه مناسبی برای 
تصمیم گی��ری نیس��ت، زیرا هم مقاومت هایی آشکار و پنهانی در زمینه استف��اده بیشتر از زنان در مدیریت ورزش 
کشور وجود دارد و هم تمایل زیادی به پاک کردن صورت مسئله این موضوع از طرف برخی جریان ها و گروه های 
بخش��ی و فرابخشی به چشم می خورد. به همین دلیل ارائه اطالعات علمی و مستند پیرامون ابعاد مختلف مسئله 
مدیری��ت زنان در ورزش کشور می تواند جزو اولی��ن اقدامات اساسی و واقعی در زمینه مشارکت دهی بیشتر زنان 
در مدیریت ورزش کشور باشد. این رو، هم راستا با تحقیقات انجام شده الزم است تحقیقاتی مبتنی بر پیش بینی 
آینده صورت بگیرد تا اطالعات پایه برنامه ریزی و اقدامات آتی از قابلیت تعمیم باالتری برخوردار باشد. در این 

پژوهش سعی شده است که با استفاده از تکنیک دلفی به آینده پژوهی مدیریت زنان در ورزش پرداخته شود.

روش شناسی پژوهش
روش تحقی��ق از نظ��ر سطح راهبردی، از نظر نوع کیفی، از نظر استراتژی فرایندی، از نظر هدف کاربردی و از 
نظ��ر زمان آینده نگر و به صورت مطالعه موردی )مدیریت زنان در ورزش( می باشد. در تدوین الگوی پژوهش، 
هم زم��ان از مفاهیم، رویکردها و روش های تحلیل و موقعیت سنجی استفاده شده است. این چارچوب نگاهی 
کل گ��را، سیستم��ی و بلندمدت به مقوله مدیریت زنان در بخ��ش ورزش دارد. با توجه به ماهیت پژوهش و نیاز به 
جمع آوری داده ها از حوزه های مختلف، جامعه آماری به همراه تعداد نمونه و روش نمونه گیری به صورت جدول 
زی��ر تعریف و بررسی گردید. براین اساس، جامعه آماری شام��ل دو بخش جامعه انسانی و جامعه اطالعاتی به 
صورت جدول زیر بود. مدیران از وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک، سازمان ورزش شهرداری تهران 
و تبری��ز، فدراسی��ون فوتبال و ورزش همگانی، اداره کل ورزش و جوانان ته��ران و اصفهان، اداره کل تربیت بدنی 
وزارت عل��وم، تحقیق��ات و فناوری و ... در دو گ��روه مردان و زنان بر مبنای پس��ت سازمانی، تخصص علمی و 

1. Burton
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سابق��ه شغل��ی مرتبط با موضوع پژوهش انتخ��اب و نظرخواهی شدند. اساتید نی��ز از دانشکده های تربیت بدنی 
)دانشگ��اه ته��ران، گیالن، شهید بهشتی، مازن��دران و رازی( و پژوهشگاه تربیت بدنی ب��ر مبنای پست سازمانی، 

تخصص علمی و سابقه شغلی مرتبط به موضوع پژوهش انتخاب و مورد نظرخواهی قرار گرفتند.

جدول 1: جامعه آماری و نمونه گیری پژوهش

نمونهنمونه گیریگروه مطالعه

جامعه انسانی

مدیران ورزشی

ستادی )سطح 
ملی و کالن(

4 نفرهدفمند و قضاوتیزن

21 نفر

3 نفرهدفمند و قضاوتیمرد

صف )سطح 
خرد و استانی(

4 نفرهدفمند و قضاوتیزن

3 نفرهدفمند و قضاوتیمرد

اساتید مدیریت 
ورزشی دانشگاهی

4 نفرهدفمند و قضاوتیزن

3 نفرهدفمند و قضاوتیمرد

جامعه 
اطالعاتی

17 نسخههدفمند و قضاوتیمنابع کتابخانه ای و علمی

39 نسخه 8 نسخههدفمند و قضاوتیگزارش ها و اسناد اجرایی و حقوقی

12 نسخههدفمند و قضاوتیمنابع و آرشیوهای رسانه ای

جه��ت بررسی و چارچوب بندی عوام��ل و جمع آوری و استخراج داده ها از سه ابزار به شرح زیر استفاده شده 
است: 

ال��ف( مطالع��ه کتابخان��ه ای: شامل مطالعات علمی داخل��ی و خارجی، اسناد و برنامه ه��ا و گزارش علمی و 
اجرای��ی؛ ب( مصاحب��ه اکتشافی: به صورت مصاحب��ه نیمه هدایت شده با جامعه آم��اری پژوهش. از مصاحبه 

جهت شناسایی متغیرها و تکمیل پرسشنامه حاصل از مطالعه کتابخانه ای استفاده شد؛ 
ج( روش دلف��ی: جهت غربال و تعیی��ن اعتبار بخش های مختلف پژوهش از تکنیک مطالعه دلفی متشکل از 
صاحب نظ��ران و خبرگان استفاده شد )7 نفر(. روش دلفی، فراین��دی ساختاریافته برای جمع آوری و طبقه بندی 
دان��ش موجود در نزد گروهی از کارشناسان و خبرگان است و اعتبار آن به اعتبار علمی متخصصان شرکت کننده 

در پژوهش بستگی دارد.

جدول 2: ابزار پژوهش، روایی ابزار، روش گردآوری داده ها و روش های تحلیلی

مطالعه خبرگیمطالعه نیمه تجربیمطالعه نظرینوع روش

تکنیک دلفی دومرحله ایمصاحبه و رونوشتمطالعه کتابخانه ایابزار
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روایی
اعتبار حقوقی اسناد و اعتبار علمی 

منابع کتابخانه ای

اعتبار و مرجعیت افراد
محاسبه ضریب توافق بین 

کدگذارها و مصححان

اعتبار و مرجعیت افراد دعوت شده
توافق جمعی

دو جلسه با حضور 7 نفرنظرخواهی از 21 نفر39 نسخهنمونه

یافته
شناسایی مولفه ها و اجزای 

چارچوب
تکمیل و غربال مولفه ها و اجزای 

شناسایی شده مرحله قبل
نظامندسازی مولفه ها و اجزای 

غربال شده در مرحله قبل

روش تحلیل
کدگذاری و چارچوب بندی 

مفهومی
کدگذاری و چارچوب بندی 

مفهومی
تحلیل سیستمی و نظامند

روش های تحلیلی مورد استفاده در این پژوهش شامل دو روش زیر بود:
 ال��ف( تحلیل مفهومی و کدگ��ذاری دسته بندی و کدگذاری مفاهیم مستخ��رج از ابزارهای مختلف پژوهش 

براساس مبانی نظری و روایی کیفی متخصصان؛
 ب( تحلی��ل سیستمی: دیدگاه سیستمی برای درک و کنترل پدیده ها. نمایش مفهومی و تصویری سیستم های 
توسع��ه، شبیه سازی در بررسی رفتار سیستم ها و معرفی یک چارچوب جامع اقدامات مناسب، تجزیه و تحلیل 
مدل و طراحی سیاست با استفاده از مدل، از جمله مهم ترین جنبه های عملیاتی استفاده از این روش می باشد.

شکل 1: مراحل اجرای پژوهش
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 یافته های پژوهش
نتایج تحقیق شامل چند بخش بود: 

الف( شناسایی ظرفیت های مدیریتی ورزش کشور و توصیف وضعیت فعلی و مطلوب تصدی زنان؛
 ب( شناسایی عوامل تعیین کننده در ایفای نقش زنان در آینده مدیریت ورزش کشور؛
 ج( تحلیل فرایندی و سطحی مولفه های آینده پژوهی زنان در مدیریت ورزش کشور.

ابت��دا به توصیف وضعیت فعلی ظرفیت های مدیریتی ورزش کشور ب��رای تصدی زنان پرداخته شد. براساس 
ج��دول 3، ظرفیت ه��ای مدیریتی در اشکال مختلف از پست سازمانی یا کرس��ی و عضویت در سازمان شامل 
ش��ورا و هیئ��ت رئیسه، رئیس، مع��اون، دبیر، مدیر بخش، مدیر کمیته، مدیر پ��روژه، سرپرست رویداد، مشاور و 
بخ��ش مختص زنان است. براساس بررسی وضعیت فعلی تصدی یا عضویت زنان در این پست ها و نقش های 
تصمیم گیرن��ده و اجرای��ی، آنان در وضعیت مناسبی ق��رار ندارد و نسبت به حالت مطل��وب شکاف باالیی دارد. 
بررسی کلی نشان می دهد این شکاف در پست های سطح عالی نسبت به پست های سطح پایین تر نمود بیشتری 
دارد. وضعیت موجود براساس آمار و اطالعات وزارت ورزش و نظر افراد مطلع از نمونه آماری توصیف گردید. 
وضعیت مطلوب نیز بر اساس مطالعه تطبیقی منابع حقوقی مختلف داخلی و خارجی و نظر متخصصان ترسیم 

شده است.

جدول 3: توصیف برخی ظرفیت های مدیریتی ورزش کشور برای تصدی زنان 
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ان
 زن

ش
 نق

ود
وج

ت م
عی

ض
و

)1
0 

 تا
ه 1

رج
)د

اله
1 س

ه 0
داز

م ان
چش

ب 
طلو

ت م
ضعی

و

سه
رئی

ت 
هیئ

 / 
ورا

ش

س
رئی

ون
عا

م

یر
دب

ش
خ

ر ب
دی

م

یته
کم

یر 
مد

وژه
پر

یر 
مد

داد
وی

ت ر
رس

رپ
س

ور
شا

م

ان
 زن

ص
خت

ش م
خ

ب

24*********وزارت ورزش و جوانان، مراکز تابعه و ادارات استانی

14**********کمیته ملی المپیک و پارالمپیک و مراکز تابعه

فدراسیون های ورزشی، مراکز تابعه و هیأت های ورزشی 
استانی

********24

اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم و ادارات تربیت بدنی 
دانشگاه ها

********24

14********اداره امور ورزشی وزارت کار و ادارات استانی

24********اداره تربیت بدنی وزارت بهداشت و پزشکی و ادارات استانی

دفتر برنامه ریزی درسی و معاونت تربیت بدنی وزارت 
آموزش و پرورش و ادارات استانی، کانون های ورزشی و 

هنرستان های تربیت بدنی
******35
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24********دانشکده ها و گروه های آموزشی علوم ورزشی دانشگاه ها

14********باشگاه ورزشی حرفه ای و تیم دار

25********شبکه ورزش و رادیو ورزش

25انجمن های ملی ورزش

پژوهشگاه تربیت بدنی، دفتر برنامه ریزی درسی رشته علوم 
ورزشی و انجمن های علمی ورزشی

********24

14*******سازمان ورزش شهرداری  شهرها

14******نظام ورزش نیروهای مسلح

24********شرکت ها و مؤسسات ورزشی خصوصی

24********باشگاه های و مجموعه های خدمات ورزشی

)عالمت * بیانگر وجود پست در سازمان متناظر است(

ب��ا توج��ه به ظرفیت های مدیریت��ی شناسایی شده و شکاف باالی بین وضعیت موج��ود و مطلوب ایفای نقش 
زنان، نیاز به شناسایی عوامل تعیین کننده وجود دارد. در جدول 4، عوامل اثرگذار بر آینده نقش زنان در مدیریت 
ورزش کش��ور ب��ه هم��راه زیر مؤلفه های آن ه��ا آورده شده است. عوام��ل در یک جدول ماتریسی ب��ا دو رویکرد 

دسته بندی شدند: 
الف( تحلیل سیستمی شامل عوامل پیشایندی، فرایندی و پیامدی؛

 ب( تحلیل سطحی شامل عوامل فردی، شغلی، سازمانی و محیطی. 
برای��ن اس��اس هر مؤلفه را می توان از دو منظر سیستمی و سطحی که مکمل هم هستند، مورد تحلیل قرار داد. 
تحلی��ل دوسویه سبب می شود برآیند عوام��ل و نتایج تطبیق آن ها بهتر قابل درک و تفسیر باشد. مؤلفه های آورده 
ش��ده در ه��ر بخش از جدول مواردی بودند که در مطالعه کتابخانه ای و مصاحبه دارای بیشترین تکرار )فراوانی( 

بودند.
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جدول 4: برخی عوامل تعیین کننده جایگاه زنان در مدیریت ورزش کشور

تحلیل سیستمی

عوامل پیامدیعوامل فرایندیعوامل پیشایندی

ی
ح

سط
ل 

حلی
ت

ی
رد

ل ف
وام

ع

وضعیت رفاهی زندگی فرد و خانواده	 
سرمایه اجتماعی فرد و خانواده	 
وضعیت تحصیلی فرد	 
تیپ شخصیتی و ویژگی های روانی فرد	 
مهارت های عمومی مدیریت و رهبری 	 

فرد
مشغله خانوادگی فرد مانند خانه داری 	 

و مادری
و سایر	 

رویکرد خودآموزی و توسعه فردی	 
مشکالت شخصی و خانوادگی	 
تراکم کاری مشاغل مدیریتی	 
کیفیت ارتباطات و روابط اجتماعی	 
حمایت خانواده و کیفیت روابط 	 

خانوادگی
رعایت حقوق و اخالق کاری در محیط 	 

کار
و سایر	 

میزان تعهد و وفاداری به سازمان	 
دستیابی به اهداف فردی	 
لذت از شغل	 
چشم اندازه شغلی فرد	 
رضایت مدیران و همکاران و زیردستان 	 

سازمان
فضای ارتباطی و رفتاری در شغل	 
و سایر	 

ی
غل

ش
ل 

وام
ع

هدف گذاری شغلی	 
ویژگی های شغل	 
تناسب شغل با شخصیت	 
جایگاه شغل در سازمان	 
ارزش سازمانی و اجتماعی شغل	 
و سایر	 

مهارت شغلی	 
سبک رهبری	 
انسجام و همبستگی در سازمان	 
جو دوستانه در گروه	 
میزان تعارض و تضاد فرد با اعضا	 
و سایر	 

عملکرد شغلی	 
امنیت شغلی و آینده کاری	 
پیشرفت شغلی و فرصت پیشرفت	 
دستمزد و پاداش شغلی	 
فرصت خدمت به دیگران	 
و سایر	 

ی
مان

از
س

ل 
وام

سوابق مدیریتی زنان	 ع
فرهنگ مرد- زن ساالری سازمانی	 
سرمایه و منابع مالی سازمان	 
وجود پدیده سقف شیشه ای	 
و سایر	 

نگرش منفی به قابلیت سیاسی زنان	 
تحوالت و تغییرات پیچیده در مدیریت	 
جو تعارض و تضاد در سازمان	 
سیستم کنترل و نظارت و ارزیابی	 
و سایر	 

عملکرد سازمان	 
رشد حرفه ای سازمان	 
منزلت اجتماعی سازمان	 
ثبات مدیریت در سازمان	 
و سایر	 

ی
اد

نه
ل 

وام
ع

فرهنگ مرد- زن ساالری در جامعه و 	 
حاکمیت

جایگاه ورزش زنان در برنامه های توسعه	 
میزان حمایت حقوقی از زنان در اسناد 	 

ملی
جایگاه زنان در دیپلماسی و سیاست	 
تحوالت جهانی در نقش سیاسی و 	 

اقتصادی زنان
و سایر	 

توجه رسانه ها به گروه و سازمان	 
توجه مدیران به مشکالت ذینفعان	 
مشارکت سازمان در فعالیت های 	 

اجتماعی
زنان نگرش دولتمردان و کارگذاران	 
تمایل به حفاظت اطالعات در مدیران	 
و سایر	 

انتشار اخبار درون گروه در رسانه ها	 
توجه رسانه ها به سازمان	 
وضعیت رابطه سازمان با ذینفعان بیرونی	 
مسئولیت اجتماعی سازمان	 
حمایت اجتماعی از زنان	 
و سایر	 

ب��ر پایه اطالعات دو ج��دول قبلی، منظرهای آینده پژوه��ی مدیریت زنان در ورزش کش��ور مورد بررسی قرار 
گرفت. براین اساس در سه منظر زمانی گذشته، حال و آینده به تعیین بخش های هر فاز، هدف ها و فعالیت های 

آن اقدام شد )جدول 5(. فاز تحلیل، اساس و پایه فاز اجرا می باشد و منظرهای آن ها بر هم منطبق است.
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جدول 5: آینده پژوهی مدیریت زنان در ورزش کشور

گذشته
حالß)تحلیل وضعیت سپری شده(

آیندهß)تعیی��ن وضعی��ت موج��ود(
)تعیین وضعیت هدف(

یل
حل

ی ت
رها

نظ
م

گذشته هدف گذاری شده:
مطالعه اسناد و شواهد رسانه ای نشان می هد 
که علی رغم وجود الزامات مستمر اجتماعی، 

اما الزامات حقوقی و مستند مدیریتی قابل 
توجهی به مشارکت  دهی زنان در امور 

تصمیم گیری و پست های اجرایی ورزش 
کشور وجود ندارد.

ß
ß

حال تحت کنترل:
شواهد موجود و ادراک خبرگان نشان می دهد 
که در حال حاضر تمایل به مشارکت دهی زنان 

در مدیریت ورزش کشور نسبت به میانگین 
چن��د سال اخیر بهبود مشهودی دارد و به ط��ور 

موردی در بعضی پست ها از برخی سازمان ها 
در حال پیشرفت است، اما در عمل هنوز 

تغیی��رات قاب��ل توجه��ی رخ ن��داده اس��ت.

ß
ß

آینده محتمل و ممکن:
پیش بینی براساس سازوکار این پژوهش نشان 
می دهد که در چشم انداز 10 ساله پیش رو، 
با توجه ب��ه تح��والت محیط��ی و چندبع��دی، 

میزان ایفای نقش زنان در آینده از شتاب فعلی 
چندان پیشی نخواهد گرفت.

áâáâáâ

گذشته رخ داده شده:
سوابق کمی و کیفی احراز پست های مدیریتی 

و کرسی های تصمیم گیری ورزش کشور 
نشان می دهد گذشته رخ داده شکاف طبیعی 

و باالیی با گذشته هدف گذاری شده دارد. 
عمده اقدامات در مرحله برنامه یا در ابتدای 
 
ً
مرحله اجرا رها شده اند و موفقیت ها عمدتا

موردی بوده اند.

ß
ß

حال خارج از کنترل:
برخی رویکردها مانند روندهای جهانی 

شدن، فساد اداری نهادینه شده در کشور و 
الزامات اجتماعی به صورت مثبت یا منفی 
سبب شده است در برخی موارد نقش زنان 
در بعضی حوزه های ورزش کشور برخالف 

تمایل حاکمیتی برجسته شود.. همه این موارد 
چه به صورت منفی و چه به صورت مثبت، 

نشان از ناکارآمدی سیستم نظارت و ارزیابی 
دارد. عمده این چالش ها یا قابلیت ها در ح��ال 
حاضر خارج کنترل مدیریت ورزش قرار دارد.

ß
ß

آینده مطلوب:
براساس سیاست ه��ای کل��ی نظ��ام در زمین��ه 
مشارکت دهی نقش های مختلف در امور 
تصمیم گیری و جو سیستمی موجود در 

نظام ورزش آینده مطلوب به صورت درصد 
نسبی 20 تا 30 درصد پست های مدیریتی 

و نقش های تصمیم گیری باید در فرایند 
هدف گذاری قرار بگیرد.

جرا
ی ا

زها
فا

شناخت بنیان ها و ارزش های
درون و برون سیستمی:

- ارج نه��ادن ب��ه مق��ام زن و توانایی های او در 
تمدن ایرانی اسالمی

- ستای��ش ارزش های شغلی و ورزشی زنان از 
دیدگاه فرهیختگان جامعه

- استقب��ال و عنای��ت ب��االی کاربران ای��ران از 
موفقیت های ورزشی زنان

ß
ß

شناخت چالش ها و تهدیدهای درون و برون
سیستمی:

- ع��دم وج��ود ج��و اعتماد ب��ه زن��ان در زمینه 
حفاظ��ت اطالعات و تحم��ل فشار سیاسی در 

ساختار اداری مالی نظام ورزش کشور
- عدم تمایل باالی بسیاری از زنان متخصص 
و شاغ��ل به تالش برای حض��ور در پست های 

تصمیم گی��ری بخ��ش ورزش

ß
ß

عدم قطعیت های ظهوریافته و قابل پیش بینی:
- تغیی��ر دولت و تحوالت پیامدی آن در بخش 

ورزش
- تغیی��رات مربوط به نسبت زن��ان به مردان در 

عرض��ه نی��روی ک��ار و تقاض��ای ب��ازار ورزش
- سواب��ق مدیری��ت زن��ان در ورزش کش��ور

áâáâáâ

تفسیر گذشته و تشخیص مسیر:
بخشی از مالحظات در به کارگیری زنان در 
مدیری��ت ورزش کش��ور برحس��ب تشخی��ص 
مراجع باالدستی بوده، اما شفافیت الزم 

در زمینه آن وجود ندارد و بسیاری از 
محدودیت های بالقوه و بالفعل پای��ه حقوق��ی 

ندارن��د.

ß
ß

تعیین اهداف و نیازها:
و  عدال��ت  واقع��ی  مفه��وم  فرهنگ س��ازی   -

شایسته ساالری در نسبت زنان و مردان مدیر
- مناسب س��ازی سیست��م آم��وزش شغل��ی و 

حرفه ای زنان در ساختار اداری ورزش کش��ور
- کارامدس��ازی سیست��م نظ��ارت و ارزیاب��ی 

شغلی در نظام ورزش

ß
ß

راهبردها و راهکارها:
- بازنگ��ری در قوانی��ن و ساخت��ار شغلی نظام 

ورزش
- بازطراح��ی سیست��م نظ��ارت و ارزیاب��ی در 

مدیریت عملکرد مدیران ورزش کشور
- توانمندس��ازی مدی��ران ورزش��ی زن��ان برای 

احراز پست های مدیریتی

áâáâáâ

شناسایی روندهای طی شده درون و برون 
سیستمی:

- تف��اوت مشخص��ی بی��ن دولت ه��ای بعد از 
انق��الب در به کارگیری زنان در بخش مدیریت 

ورزشی کشور دارد
- بین دیدگاه رسانه ای، دانشگاهی و اجتماعی 
نسبت ب��ه مشارک��ت ده��ی زن��ان در مدیریت 
ورزش��ی کش��ور همگرای��ی وج��ود دارد، ام��ا 
هم راستای��ی الزم با دیدگاه دولت��ی و اجرایی را 

ندارد.

ß
ß

شناخت نیروهای پیشران، فرصت ها و 
قابلیت های درون و برون سیستمی:

زن��ان در مراج��ع  ب��ه  اعتم��اد  - وج��ود ج��و 
تصمیم گیری دارای کارکرد فرهنگی اجتماعی

- شواه��د موج��ود در زمین��ه درج��ه پایین ت��ر 
فسادپذیری زنان نسبت به مردان در پست های 

تصمیم گیری کالن و خرد
- قابلیت ه��ای بیشت��ر و بهت��ر زن��ان در زمین��ه 

ارتباطات با زیردستان
- تلق��ی ورزش به عنوان یک محیط احیا کننده 

و توانمندساز برای زنان

ß
ß

روندهای نوظهور:
- نوگرای��ی در حمایت جهان��ی از زنان به ویژه 

در ورزش
- رونده��ای مل��ی در احیای حق��وق شغلی و 

سیاسی زنان در روزش
- تغیی��رات فزاین��ده در تغیی��ر نق��ش زن��ان در 

خانواده به ویژه زنان ورزشی
- افزایش سرسام آور فناوری ارتباطات مجازی 
و ارتقای نقش شهروندان در توسعه و سیاست

- توسع��ه معنایی و مفهومی صفات زنانگی در 
جوامع
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یت زنان در ورزش کشور )موجود به مطلوب(  الگوی آینده نگری مدیر
براس��اس آینده پژوه��ی در جدول5 ، یک الگوی اجرایی برای آینده نگ��ری مدیریت زنان در ورزش کشور ارائه 
ش��د. براین اساس در ش��کل 3، اقدامات و مالحظات الزم جهت بهبود جایگ��اه زنان در مدیریت ورزش کشور 
در پن��ج سط��ح چالش، قابلیت، راهب��رد، عملکرد و پیامد ترسیم گردید. سطح چال��ش در واقع مسئله اصلی در 

مدیریت زنان حوزه ورزش است. 

شکل 2: چارچوب اولیه آینده نگری مدیریت زنان در ورزش کشور

هم��ان ط��ور که در شکل 2 مشاهده می شود، سط��ح قابلیت به ظرفیت ها و توانمندی ه��ای بالقوه جهت رفع 
چال��ش و حرکت در مسیر دستیابی ب��ه اهداف و چشم انداز اشاره دارد. سط��ح راهبرد شامل جهت گیری اصلی 
و اه��داف اصل��ی سیستم می باشد که به صورت حقوقی، اداری یا رسان��ه ای تبیین گردیده است. سطح عملکرد 
بیانگ��ر دستاوردهای قاب��ل پیش بینی در صورت انجام اقدامات و ابتکارات می باش��د. سطح پیامد نیز به مظاهر 
ثانویه و متأخر عملکرد و نتایج اولیه اشاره دارد. مجموعه هدفمند این منظرها و مولفه ها یک سیستم آینده نگری 

را تشکیل می دهد.
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بحث و نتیجه گیری
در این پژوهش، به بررسی آینده پژوهی نقش آفرینی زنان در امور تصمیم گیری و مدیریتی ورزش کشور اقدام 
ش��د. توصی��ف وضعیت فعلی ظرفیت های مدیریت��ی ورزش کشور برای تصدی زنان نش��ان داد که ظرفیت های 
مدیریت��ی در اشک��ال مختلف از پس��ت سازمانی یا کرسی و عضوی��ت در سازمان شامل ش��ورا و هیأت رئیسه، 
رئی��س، معاون، دبیر، مدی��ر بخش، مدیر کمیته، مدیر پ��روژه، سرپرست رویداد، مش��اور و بخش مختص زنان 
وج��ود دارد، ام��ا وضعیت فعلی تصدی یا عضویت زنان در این پست ها و نقش های تصمیم گیرنده و اجرایی در 
حال��ت مناسبی قرار ندارد و نسبت ب��ه وضعیت مطلوب شکاف باالیی دارد. در تفسیر این یافته ها باید گفت این 
تحلی��ل روشنگ��ر یک تناقض بزرگ است. در جامع��ه کنونی ورزش هر چند ادعای براب��ری دو جنس در حقوق 
اجتماع��ی و انسان��ی به نح��و فراگیری در حال پذیرش اس��ت، اما بین پذیرش عقالن��ی آن و اجرای آن در عمل، 
فاصل��ه بسی��اری وجود دارد. هنوز نگرش ه��ا و ارزش های جامعه م��ا کامالً  مردساالرانه اس��ت و متأسفانه این 
 تمامی حوزه های حی��ات اجتماعی و فردی اعض��ای جامعه را تحت تأثیر خ��ود قرار می دهد. 

ً
ارزش ه��ا تقریب��ا

آزادان، و همک��اران )1394: 39( در بررس��ی وضعیت سقف شیشه ای1 و تأثیر آن ب��ر کاهش توانمندی زنان در 
اداره  کل ورزش و جوان��ان استان آذربایجان شرقی نش��ان دادند که سقف شیشه ای به طور مستقیم بر توانمندی، 
جامعه پذی��ری ضعف و خ��ود ناتوان انگاری اثرگذار است. همچنین، جامعه پذیری ضعف و خود ناتوان انگاری 
ب��ر توانمندسازی اث��ری منفی و معنادار دارند. در نهای��ت، زنان شاغل در سازمان ه��ای ورزشی از پدیده  سقف 
شیشه ای رنج می برند. اللهیاری و همکاران )1394: 59( در بررسی نقش سقف شیشه ای بر وضعیت توانمندی 
زن��ان در سازم��ان ورزش شه��رداری تهران نشان دادند که سق��ف شیشه ای به طور مستقیم ب��ر افزایش توانمندی 
بان��وان اثر می گ��ذارد. بولد و نوپرز )2008( اشاره کردن��د زمانی که خانم ها به عنوان اعض��ای هیأت مدیره در 
سازمان ه��ای ورزشی برگزیده می شوند، سعی می کنن��د از پیوستن به آنچه رفتار کلیشه ای منفی خانم ها خوانده 
می شود خودداری کنند و با روش های رفتاری غالب آقایان، خود را وفق می دهند. این شواهد نشان می دهد که 
درصد پایین نقش مدیریت زنان در ورزش کشور به شدت تحت تأثیر پدیده سقف شیشه ای می باشد. از این رو، 
اولی��ن گ��ام در توسعه اثرگذاری و مشارکت زنان در عرصه مدیری��ت ورزش کشور رفع این تناقض و شکاف های 

پیرامونی آن است.
در ادام��ه، عوام��ل اثرگذار بر آینده نقش زنان در مدیریت ورزش کشور شناسایی و در دو رویکرد مورد بررسی 
ق��رار گرفتند: الف( تحلی��ل سیستمی شامل عوامل پیشاین��دی، فرایندی و پیام��دی؛ ب( تحلیل سطحی شامل 
 تنها به 

ً
عوام��ل ف��ردی، شغلی، سازمانی و محیطی. تحلیل سیستمی نشان می دهد ک��ه عوامل تعیین کننده لزوما

ص��ورت پیشاینده��ای موجود، فرایندهای در جریان و یا پیامدهای آت��ی نیستند، بلکه عوامل تعیین کننده در این 
 
ً
س��ه منظر توزیع هستند. تحلیل سطح��ی مشابه تحلیل سیستمی بیانگر این است ک��ه عوامل تعیین کننده لزوما

مرب��وط ب��ه یکی از سطوح سیستم مدیریت ورزش نیستند و در سطوح مختلف فردی، شغلی، سازمانی و نهادی 
آن قرار دارند.

1. سقف شیشه ای به معنای مانعی نامشهود در سلسه مراتب یا هرم سازمانی است که از دستیابی زنان یا سایر اقلیت ها )سیاه پوستان، …( به جایگاه های باالی مدیریتی 
جلوگیری می کند.
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شواه��د بیشت��ر در این زمینه در برخی تحقیقات ارائه شده است. شت��اب بوشهری )1387: 171( گزارش کرد 
ک��ه بیشت��ر عوامل محیطی و فردی به ص��ورت معنی داری نقش بازدارنده در ارتقای زن��ان به پست های مدیریتی 
سازم��ان تربیت بدنی داشته اند ک��ه با نتایج این پژوهش همسوست. متقی شه��ری )1393: 9( نیز گزارش کرده 
اس��ت ک��ه مؤلفه های تبعیض جنسیت، تض��اد بین کار و خان��واده، حمایت خانواده و رواب��ط در کار به صورت 
معن��ی داری ب��ر سازمان های ورزشی ایران اثرگذار هستند. زرگ��ر )1395: 34( نشان داده است که ناتوانی زنان، 
دیدگاه ه��ای فرهنگی منفی، ع��دم جامعه پذیری و نقش جنسیت در سندرم سقف شیشه ای سازمان های ورزشی 
نق��ش معن��ی داری دارند و یافته های ای��ن پژوهش نیز آن را تأیید می کند. موس��وی راد و همکاران )1395: 111( 
گ��زارش ک��رده است که »نبود شرایط مساوی بین زنان و مردان برای رش��د در سازمان ها« و »عدم اعتماد به زنان 
در فرهنگ ایران«، مهم ترین موانع مدیریت زنان در ورزش کشور هستند که با نتایج این پژوهش همسویی دارد. 
شیرزاد مالباشی و همکاران )1396: 37( نشان دادند که به ترتیب اعتماد به نفس، اعتقادات مذهبی، سیاست، 
مسئولیت های خانوادگی و جامعه پذیری جنسیتی، مهم ترین عوامل مؤثر در انتصاب زنان در پست های مدیریتی 
وزارت ورزش و جوان��ان هستن��د. به صورت کلی یافته های این پژوهش همسو با تحقیقات پیشین نشان می دهد 
عوام��ل اثرگ��ذار بر سیستم به کارگیری مدی��ران زن در ورزش کشور متأثر از عوامل مختل��ف با روابط پیچیده ای 
می باش��د. یکی از هدف های تحلیل ماتریسی دو بعدی سیستمی و سطحی این پژوهش، ساده سازی پیچیدگی 

مسیرهای اثرگذاری انواع عوامل تعیین کننده بود.
منظره��ای آینده پژوه��ی مدیری��ت زنان در ورزش کشور از س��ه منظر زمانی گذشته، ح��ال و آینده و دو بخش 
منظ��ر تحلیل و فازه��ای اجرا مورد بررسی قرار گرفت. الگوی اجرایی ب��رای آینده نگری مدیریت زنان در ورزش 
کش��ور ب��ه صورت اقدامات و مالحظات الزم جهت بهبود جایگاه زن��ان در مدیریت ورزش کشور در پنج سطح 
چال��ش، قابلیت، راهبرد، عملک��رد و پیامد ترسیم گردید. تطبیق منظرهای شناسایی و تحلیل شده نشان می دهد 
که آینده محتمل و ممکن برای ایفای نقش مدیران زن در ورزش کشور بیشتر به ارتقای نسبی و موردی در برخی 
ابع��اد و شاخص های آن شباهت دارد تا آینده مطلوب کل ابعاد و فرایندهای سیستم مورد بحث، اما الگوی ارائه 
ش��ده در تحقی��ق حاضر نش��ان می دهد که چگونه می ت��وان تغییرات مثبت و روند بهب��ود را شتاب بخشید. یکی 
از نک��ات کلیدی جه��ت متقاعدسازی مراجع عال��ی منصوب گر در ورزش، اشاره به قابلیت ه��ای ویژه زنان در 
برخ��ی مهارت ه��ا مانند مدیریت مناب��ع انسانی و رفتار سازمانی است که در شرای��ط امروز بیش از گذشته مورد 
نی��از سازمان های ورزش��ی کشور است. )هال و اگلسب��ی1، 2017: 271( به ویژه اینک��ه مدیریت منابع انسانی 
مانن��د مربی��ان، هواداران و ورزشکاران به این قابلیت ها نیاز مبرمی دارند. در واقع در شرایط امروز، نیازهای افراد 
در سازمان ه��ا، بیشتر در ارتباط با سبك رهب��ری دموکراتیك و حساس بودن است. کالرینگ )2008( نشان داد 
ک��ه مباحث مرتبط با تج��ارب رهبری زنان در ورزش باید در برگیرنده نقش جنسیت به عنوان یك بعد سیاسی در 
فراینده��ای اجتماعی و سازمانی باش��د. این به ادراك اینکه چگونه و چرا جنسیت در فرایند اجتماعی و سازمانی 
مرتب��ط ب��ا ورزش مهم است، کمك می کنند. اما فراسوی این واقعی��ت نظری، حقیقتی موجود است که ریشه در 
انگاره ه��ا و باورهای اجتماعی- فرهنگی و تاریخی دارد که مفهوم مدیریت را با مفهوم مذکر بودن پیوندی عمیق 
1. Hall, R. L. & Oglesby
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و ناگسستن��ی می زن��د و اولی��ن تصوری را که از مدیر به ذه��ن متبادر می کند، مفهوم مرد اس��ت. از طرف دیگر، 
حض��ور زنان در سازمان های ورزشی موجب��ات گسترش فرهنگ سالم و اخالق را فراه��م می سازد. همچنین با 
حض��ور زنان در مشاغل مدیریتی حول سازمان های ورزشی از لحاظ بهبود ارتباطات سازمانی و ترویج نوآوری 

تسهیل می شود.
ب��ه صورت کلی می توان گفت از گذشته تا کنون مشارکت ده��ی زنان در امور تصمیم گیری و مدیریتی ورزش 
کش��ور در وضعی��ت نامطلوب قرار داشته است و شت��اب بهبود آن در مسیر آینده از وضعی��ت مناسبی برخوردار 
نیس��ت، ام��ا اقدامات آینده نگرانه ارائه شده در قسمت نتایج این پژوه��ش می تواند آینده مطلوب تری را به دست 
دهد. الزم به ذکر است که مدیریت در نظریه ها مفهومی خنثی و غیر جنسیتی است و بر مبنای اصول مدیریت، 
مفه��وم جنسیت نمی توان��د نقش و معنای مؤث��ری در نظریه های مدیریت داشته باش��د. قابلیت های مدیریتی تا 
 به 

ً
ح��دودی ب��ه طور مساوی بین مردان و زن��ان توزیع شده یا به عبارتی، این موهبت اله��ی در هر دو گروه تقریبا

طور یکسان هدیه شده است. )تاج مزینانی و همکاران، 1392: 7( از این رو، عدم تأمین شرایط یا فرصت های 
مناس��ب ب��رای ارتقای زنان مستع��د به مشاغل مدیریت��ی، موجب عدم استف��اده از حدود نیم��ی از ظرفیت ها و 

استعدادهای در دسترس می شود. 
ب��ا توج��ه به مطالب گفته شده می ت��وان راهکارهایی را جهت حل این مسئله و فراه��م آوردن شرایط مناسب تر 

جهت فعال تر نمودن زنان در عرصه مدیریت ورزش کشور ارائه نمود:
گاهی از ک��م و کیف پتانسیل های 	• ایج��اد فرصت ه��ای الزم برای تأسیس مراکز تجم��ع زنانه در ورزش برای آ

موجود؛
برگ��زاری دوره های آموزشی برای زنان شاغل در ورزش جه��ت آشنایی با حقوق خود، فراهم کردن زمینه های 	•

گاه کردن آن ها از قابلیت ها و توانایی های فردی شان؛ خودباوری در زنان و آ
برگزاری سمینارها و کارگاه های آموزشی برای آشنا شدن مدیران، سیاست گذاران و تصمیم گیران ورزش کشور 	•

با مقوله جنسیتی و فوائد حضور مؤثرتر زنان در رده  های باالی تصمیم گیری؛
تشوی��ق و ترغی��ب مدیرانی که از زن��ان در سطوح باالی سازمانی استفاده می کنن��د و امکان به ثبوت رسانیدن 	•

لیاقت آنان با ایجاد فرصت های الزم؛
معرفی زنان برتر مدیریت ورزش و مقایسه عملکرد آنان با مردان هم پایه شان؛	•
انج��ام پژوهش های علمی در زمینه مسائ��ل زنان به ویژه در مباحث اشتغال، مدیری��ت و نقش آنان در توسعه 	•

ورزش کشور.
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