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53/83/8833تاریخ پذیرش مقاله:                                                                                  
 

ای در گر بروز پدیده سقف شیشهای و مداخلههدف از پژوهش حاضر، واکاوی عوامل زمینه
روش  استفاده ازاین پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و با مدیریت ورزش زنان ایران بود. 
های نیمه مصاحبهمطالعه اسناد و ها، آوری دادهاست. ابزار جمع تحقیق داده بنیـاد انجـام گرفتـه

نفر  16گیری هدفمند با . به منظور گردآوری اطالعات، با به کارگیری روش نمونهساختار یافته بود
تجزیه  .مصاحبه انجام شدصص و باتجربه در زمینه مدیریت ورزش زنان نظر، متخاز افراد صاحب

ای( ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی در مورد عوامل محیطی )زمینهو تحلیل داده
 گر( انجام شد. و سازمانی )مداخله

های برآمده از این پژوهش مقوله محوری را موارد عدم روزآمدی بسترهای اجتماعی اساس یافتهبر
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های قانونی های اقتصادی و سازمانی و مهیا نبودن زیرساختو بین فردی، ناکارآمدی سیستم
ها برآمد. در کد یا مفهوم اولیه از مصاحبه 62ای دادند. همچنین در مورد عوامل زمینهتشکیل می

مقوله کلی شامل عدم کفایت قوانین، فرآیندهای  4مقوله فرعی و  11ادامه، این کدها در قالب 
گر نیز تعداد بندی شدند. در مورد عوامل مداخلهسازمانی، رفتار فردی و بین فردی و رسانه طبقه

دند. بندی شمقوله کلی که شامل مذهب و شرایط اقتصادی بود دسته 2مقوله فرعی و  4کد باز،  11
ای در با توجه به پتانسیل موجود در جامعه ما، شناسایی عوامل به وجودآورنده پدیده سقف شیشه

های باالی مدیریت ورزشی بسیار مهم است، چرا کارگیری آنان در ردهمدیریت ورزش زنان و به
ور ها به منظهای باالی مدیریت ورزشی، سایر تالشکه بدون تبیین ضرورت حضور زنان در پست

 نتیجه خواهد بود. پیشبرد ورزش زنان در جامعه بی

ای و قوانین عمومی و سازمانی، رسانه، رفتار فردی و بین فردی، سقف شیشه واژگان کلیدی:
 ورزش زنان.
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 مقدمه
هایی برای مدیریت و رهبری است. با وجود این ها و موقعیتصنعت ورزش سرشار از فرصت

در سراسر دنیا به دست  اند موقعیت قابل توجهی راهای ورزشی نتوانستهزنان در سازمانها، فرصت
کند که حضور زنان در مقام ( اشاره می74: 2227) 2(. در این چارچوب شاو2214، 1آورند )کوکلی

های ورزشی بسیار کمتر از اشتغال آنان در کسب و کار ورزشی است. بر گیری در سازمانتصمیم
های ورزشی نیز بیشتر مربوط به ساس تمرکز تحقیقات مربوط به رهبری زنان در سازمانهمین ا

(. 131: 2212و همکاران ،  4؛ کاتز33: 2214و همکاران،  3روی زنان است )المپکینموانع پیش
به  12به عنوان مدیر، % 22های رهبری در ورزش محدود است به کمتر از %حضور زنان در پست

(. در بیشتر 147: 2216، 1به عنوان مسئول اجرایی )آدریانسه 16ت مدیره و فقط %عنوان عضو هیئ
موارد برای نشان دادن این موانع ملموس و در عین حال پنهانی که در راه باال رفتن از سلسله 

شود که حدود بیست و پنج استفاده می 6ایمراتب برای زنان وجود دارد، از مفهوم سقف شیشه
(. در این نکته شکی 4: 2211، 2به کار گرفته شد )سیمونس 7ورنال وال استریتسال پیش توسط ژ

ها توانند متفاوت باشند، اما پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی در جوامع مختلف مینیست که ارزش
های مختلف ای در مدیریت ورزش در جوامع با فرهنگاند در مورد پدیده سقف شیشهنشان داده

سان است و این پدیده چندان متمرکز و مختص یک کشور یا فرهنگ نیست شرایط تا حدودی یک
(. ورزش در تمامی جوامع به عنوان یک نهاد 1: 2212، 12؛ الپچیک32: 2214، 7)آکوستا و کارپنتر

ها به شود و این در حالی است که زنان در ورزش توسط سنتبرجسته اجتماعی در نظر گرفته می
(. این 2214این نهاد اجتماعی به انحصار مردان درآمده است )کاکلی، اند و حاشیه رانده شده

ها نیز های سازمانی و یا حتی در رسانهها و موقعیتتوان به طور کامل در مسئولیتانحصار را می
همچنین با مطالعه  .(64: 2212، 12ساید و هاردین؛ وایت3: 2214، 11احساس کرد )آکوستا وکارپنتر

تواند بر اند که جنسیت میعملکرد آنها، پژوهشگران به این نتیجه رسیده ها و نحوهسازمان
ها و رفتارهای متناسب با ها، تعاملای که فرهنگهای سازمانی تاثیر گذار باشد، به گونهجریان

های زنانگی و مردانگی تعریف شده در اجتماع در ارتباط آلهای سازمانی با ایدهجنسیت در شیوه
سازد که رفتارها و اقداماتی که به عنوانی رفتاری مردانه ارتباط این نکته را روشن میهستند. این 

(.  در پاسخ 3: 2211، 13شود به نوعی نسبت به رفتارهای زنانه دارای برتری هستند )برتوندرک می
های رهبری سطح باال کمتر است، دالیلی وجود دارد. نورت به اینکه چرا حضور زنان در موقعیت

کند که سه عامل مهم در راه پر پیچ و خم رسیدن به رهبری و ( بیان می321: 2217) 14وسها
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های جنسیتی و تعصب. تفاوت های سرمایه انسانی، تفاوتمدیریت علیه زنان وجود دارد: تفاوت
هایی همچون آموزش، تحصیالت و گذاری در مقولهدر سرمایه انسانی به این معنی است که سرمایه

ز این شرایط در جامعه به عنوان اری در مورد جمعیت زنان بسیار کمتر از مردان است. اکتجربه
شود. همچنین عدم کفایت از لحاظ سطح تحصیلی در میان زنان یکی یاد می 1"مشکل خط توزیع"

داری و های رهبری سطح باال است. از طرفی وظایف خانهاز بزرگترین علل در نرسیدن به موقعیت
ندان باعث تداوم شغلی مردان و در نتیجه عدم تجربه شغلی کافی زنان خواهد شد )بولز تربیت فرز
 (.4: 2227؛ اگلی و کارلی، 171: 2221 ،2و مک گین

 به نسبت که مدیریت، در زنان مشارکت شاخص نظر از ما کشور که دهدمی نشان مطالعات
 بیان تحقق یافته درآمد سهم نسبت به و کشور شاغالن مجموعه در ایحرفه و متخصص زنان درصد

(. از طرفی در قانون اساسی کشور ما 14: 1372دارد )علیزاده،  قرار نامساعدی وضع در شود، می
ماده و در قانون مدنی  22و  21، 22، 17، 3و اصول  43اصل  4در موارد متعددی از جمله بند 

و مرد در شغل و کار و برابر بودن  های مساوی زنبر فرصت 6؛ قانون کار: ماده 1117، ماده 1121
(. 1377های عمومی و انقالب، حقوق زن و مرد تأکید شده است )قانون آئین دادرسی دادگاه

آفرینی زنان در ( در پژوهش خود که بر اساس آینده نقش17: 1372فر و علم )جعفری، شریفی
آفرینی در مدیریت ورزش مدیریت ورزش کشور انجام گرفته، به این نتیجه رسیدند که این نقش

پذیرد. نظری و های درون و برون سیستمی تاثیر میزمان از عوامل و جریانکشور به طور هم
ای بر ارتقای جایگاه مدیریتی بانوان در (، در پژوهشی درباره اثر سقف شیشه461: 1377لطیفی )
مایت خانواده، موانع تضاد موانع جنسیت، موانع حهای ورزشی استان اصفهان، دریافتند که سازمان

، از مهمترین عوامل تاثیرگذار هستند. شیرزاد، فراهانی و بین کار و خانواده و موانع حمایت رهبر
های خانوادگی اعتقادات مذهبی، سیاست، مسئولیت اعتماد به نفس،( در پژوهشی 46: 1376اسد )

های مدیریتی وزارت در پست عوامل موثر در انتصاب زنانرا از جمله  و جامعه پذیری جنسیتی
ای به ( بیان داشتند که پدیده سقف شیشه17: 1374دانستند. اللهیاری و همکاران ) ورزش و جوانان

(، در 7: 1373گذارد. متقی، غفوری و محمودی )طور مستقیم بر افزایش توانمندی بانوان تاثیر می
یض جنسیت، تضاد بین کار و خانواده، های تبعپژوهش خود دریافتند که تفاوت معناداری در مولفه

های ورزشی و غیر ورزشی وجود دارد.در رابطه با حمایت خانواده و روابط در کار بین سازمان
های نظریه»( در پژوهشی با عنوان 14: 2222و همکاران ) 3های خارجی نیز سوانسونپژوهش

ها بین دو جنس، در تمام تفاوتکند با وجود ، بیان می«حضور زنان و مردان در مدیریت ورزشی
نوع مدیریت ورزشی و میزان موفقیت تفاوتی در زن و مرد مشاهده نشده است. در برنامه 

های قید شده است که میزان حضور زنان در موقعیت 2217-2222استراتژیک سالمت اروپا 
یار کم و با های دولتی در کشورهای اروپایی به استثنای چند دولت محلی بسرهبری در سازمان

( نشان داد که اگر 132: 2216) 4کاندیف و وسکیو برآورد شده است. پژوهش 12میزان متوسط %
ای است، تایید کنند های جنسیتی را که یکی از عوامل به وجود آوردنده سقف شیشهافراد کلیشه

حتمال اینکه دهنده و نقش مرد به عنوان نیروی غالب( ا)به عنوان مثال نقش زن به عنوان پرورش

                                                           
1. pipeline problem 
2. Bowles & McGinn 
3. Swanson 
4. Cundiff & Vescio 
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شود )به عنوان مثال تعداد اختالفات جنسیتی در نیروی کار را به تبعیض مربوط بدانند بسیار کم می
( در پژوهش خود اعالم کرد که در عرصه 116: 2211) 1کمتر زنان در پست مدیریت ورزشی(. داد

های ها و هیئتاسیونزن هستند. در فدر 2دهندگان در کنگره فیفاالمللی کمتر از یک درصد رایبین
( به این نتیجه 22: 2222) 3درصد زنان حضور دارند. کالرینگبولد و ناپرز 2ملی فوتبال هم فقط 

های سنتی جنسیتی های مربوط به نقشهای تعریف شده مانند کلیشهرسیدند که یک سری ارزش
 کند. را تجدید میهای ورزشی مدام در حال انتشار است که قدرت و سلطه مردان از طرف سازمان

روی زنان های اخیر در رابطه با موانع پیشهمانطور که شرح آن رفت چندین پژوهش در سال
توان گفت در تمامی آنها از روش در مدیریت ورزشی در کشور به نگارش در آمده است. اما می

ا استفاده از تحقیقات کمی و پرسشنامه استفاده شده است. در پژوهش حاضر سعی بر این بوده تا ب
داوری ذهنی و صرفا با یافتن های عمیق، محقق بدون پیشیابی و مصاحبهروش تحقیق زمینه

گر این ای و مداخلههای مربوط از میان چندین مولفه اشاره شده، به بررسی شرایط زمینهمولفه
پژوهش به پدیده بپردازد. چنانکه در مطالعات پیشین به بعضی از کدهای به دست آمده در این 

اندازی متفاوت سوال اصلی هیچ وجه اشاره نشده بود. به بیانی دیگر این پژوهش با ابزار و چشم
پژوهش را مورد بررسی قرار داده است: موانع موجود محیطی و سازمانی در به وجود آمدن مانع 

ه های مدیریت ورزشی چیست؟ تجربه نشان داده کاساسی در برابر زنان در رسیدن به پست
افزایش مشارکت زنان در مدیریت عمومی کشور، با فراهم بودن اطالعات و شواهد علمی کافی در 

(. نظام اجتماعی ورزش نیز از این قائده 1377این رابطه اثرگذار خواهد بود )نجارزاده و همکاران، 
رآنی توان با بررسی آیات قمستثنی نیست. اهمیت این موضوع و اهمیت رفع موانع موجود را می

طور قوانین مربوطه در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، در رابطه با برابری زن و مرد و همین
روشنتر ساخت. بر این اساس، پژوهش حاضر سعی دارد بر پایه یک مطالعه عمیق بر اساس نظرات 

ند، به های ورزشی کشور دارای سابقه هستزنان و مردانی که در موقعیت مدیریت عالی در سازمان
 دنبال یافتن پاسخ باشد.     

 
 شناسی پژوهشروش

 4یابی یا گراندد تئوریهای کیفی است بر اساس نظریه زمینهاین پژوهش که از نوع پژوهش
یابی برای شروع بر اساس منابع های مبتنی بر تئوری زمینهریزی شد. بر اساس اصول پژوهشطرح

ای مانند کتب، مقاالت و ... عوامل و موارد تاثیرگذار بر این موضوع مورد مطالعه قرار کتابخانه
حبه و گرفت. پس از مطالعه این منابع فهرست سواالت تنظیم و تدوین شد. در ابتدا سواالت مصا

های الزم برای افراد ارسال شد. مالک انتخاب افراد برای مصاحبه در این پژوهش داشتن راهنمایی
نظر بودن در زمینه مدیریت ورزش زنان بود. تمامی این افراد از مقامات باالی تجربه و صاحب

با  های موضوع پژوهش بودند و به مدت طوالنی در رابطهورزشی کشور و آشنا با تمام جنبه
ای که با افراد انجام گرفت از نوع کیفی و اند. نوع مصاحبهمدیریت ورزش زنان فعالیت داشته

ساختارمند بود. روند مصاحبه با چند نفر از افراد برجسته شروع شد. در ادامه با توجه به اینکه نیمه
                                                           

1. Dodd 

2. FIFA’s Congress 

3. Claringbould & Knoppers 

4. Grounded Theory 
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استه شد برای برفی بود، از افراد خوگیری مورد استفاده در این پژوهش روش گلولهروش نمونه
ها، که به صورت شوندگان بعدی معرفی شوند. در طی زمان مصاحبهادامه روند پژوهش، مصاحبه

حضوری انجام گرفت، به منظور رعایت اصل اخالق در پژوهش ابتدا با اجازه و اطالع فرد 
برداری نیز صورت گرفت. در شونده جلسه مصاحبه ضبط شد. همچنین در طی گفتگو نتمصاحبه

آوری داده متوقف مصاحبه انجام شد. در پژوهش کیفی زمانی فرآیند جمع 16جموع تعداد م
اطالعات جدیدی در رابطه  با شود که پژوهشگر به نوعی به اشباع نظری برسد، به بیانی دیگر می

نفر از کمیته ملی  4شامل شوندگان موضوع مورد مطالعه در پژوهش، به دست نیاید. مصاحبه
 نفر مربیان و 4های ورزشی و وزارت ورزش، نفر از رؤسای فدراسیون 1ارالمپیک، المپیک و پ

 نفر نماینده مجلس بودند.  1نفر از اصحاب رسانه و  1نظران، صاحب
ای به جای دو مفهوم روایی و پایایی که در ( در نظریه زمینه2222) 1کوربین و استراوس

اند. معیار گیرند، از معیار مقبولیت استفاده کردههای پژوهشی دیگر مورد استفاده قرار میروش
های تحقیق تا چه حدی باورپذیر، موثق و بازتاب دهنده مقبولیت بدین معنی است که نتایج و یافته

تجارب افراد است. معیار مقبولیت دارای ده شاخص است که در پژوهش حاضر تعداد پنج 
اده قرار گرفت. از جمله تناسب داشتن نمونه، ها مورد استفشاخص به منظور افزایش دقت یافته

وجود انسجام در فرآیند پژوهش، حساسیت پژوهشگر، تکراری شدن یک داده و استفاده از 
نظران. در پژوهش حاضر سعی فراوان شد تا تمامی این موارد به دقت مورد بازخورد صاحب

بر اساس نظریه استراوس و  های پژوهش نیزبررسی قرار گیرند. در مورد تجزیه و تحلیل داده
استفاده شد. این شیوه شامل سه مرحله  2(، از شیوه کدگذاری سیستماتیک11، 1372کوربین )

است. در طی مرحله  1و کدگذاری گزینشی یا انتخابی 4، کدگذاری محوری3اصلی کدگذاری باز
های صوتی، فایلها و پیاده کردن های حاصل از مصاحبهکدگذاری باز، پس از بررسی دقیق داده

تک تک مفاهیم، کلمات، رویدادها و غیره در قالب یک کد نوشته شد. این کدگذاری تا جایی ادامه 
پیدا کرد که دیگر کدی در قالب مفهومی جدید جای نگرفت. در مرحله دوم به عنوان کدگذاری 

یی که از نظر بندی شدند و کدهامحوری، تمامی این کدها بر اساس اشتراکات و هم معنایی طبقه
مفهوم به هم نزدیک بودند در یک محور مشترک قرار گرفتند. شامل شش دسته مقوله کلی، شرایط 

ای، راهبردها و پیامدها بودند. در نهایت بین مفاهیم برآمده از گر، شرایط زمینهعلی، شرایط مداخله
 شود.  یای ایجاد مکدگذاری باز و محوری پیوندی در مورد بروز پدیده سقف شیشه

 
 های پژوهشیافته

نفر را زنان تشکیل  2نفر آنان را مردان و  2نفر مصاحبه انجام شد. از این تعداد  16با تعداد 
تا  41شوندگان در بازه سنی های سنی مصاحبهدرصد مردان(. رده 12درصد زنان و  12دادند )می
 21/31سال  62تا  16نفر(، 1درصد ) 21/6سال  11تا  11نفر(، در بازه 2درصد ) 1/12سال  12

 21/6سال  72تا  61نفر( و در نهایت بازه سنی  7درصد ) 71/43سال  61تا  61نفر(،  1درصد )

                                                           

1. Corbin  & Strauss 

2. Systematic Coding 

3. Open Coding 

4. Axial Coding 

5. Selective Coding 
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نفر( بودند. بیشترین فراوانی سطح تحصیالت در نمونه پژوهش نیز شامل مقطع دکترا با  1درصد )
نفر(، کارشناسی  2درصد ) 1/12نفر( بود. پس از آن مقطع کارشناسی ارشد با  11درصد ) 71/62
دادند. از نفر( فراوانی سطح تحصیالت را نشان می 1درصد ) 21/6نفر( و دیپلم  2درصد ) 1/12

های به غیر از تربیت بدنی و علوم ورزشی نفر( در رشته 1درصد ) 21/31لحاظ رشته تحصیلی 
تحصیل کرده بودند و بقیه افراد تحصیالت مربوط به علوم ورزشی داشتند. سابقه فعالیت اعضاء نیز 

نفر(،  3درصد ) 71/12سال  21تا  21نفر(،  2درصد ) 1/12سال  22تا  11های زیر بود: امل بازهش
نفر(. که بیشترین فراوانی مربوط به  6) 1/37سال  31تا  31نفر( و  1درصد ) 21/31سال  32تا  26

المپیک و  سال بود. از لحاظ زمینه و حوزه کاری نیز از کمیته ملی 32سابقه فعالیت و کاری باالی 
 نفر(، مربیان و 1درصد ) 21/31ها و وزارت ورزش نفر(، فدراسیون 4درصد ) 21پارالمپیک 

نفر(. با  1) 21/6و نماینده مجلس نفر(  1) 21/6نفر(، اصحاب رسانه  4درصد ) 21نظران صاحب
ه سقف ای بروز پدیداستفاده از فرآیند سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی، عوامل زمینه

ای در مدیریت ورزش زنان در ایران شناسایی شدند. این سه مرحله کدگذاری به طور شیشه
 آمده است.  1مشروح در جدول 

ای در مدیریت ورزش ای بروز سقف شیشهکدگذاری باز، محوری و گزینشی عوامل زمینه :8جدول 
 زنان

های فرعی مقوله های کلی )مفاهیم(مقوله 
 ها(ها )گویهو ویژگیابعاد  ها()مولفه

 
 
 
 
 

 ایشرایط زمینه
 
 

 
 
 

 عدم کفایت قوانین -1

 
 قوانین عمومی  -1

 
 

عدم وجود اساس حقوقی و قانونی برای بعضی 
ها/ تفسیر مردانه از قوانین/ عدم به روزرسانی محدودیت

قوانین جنسیتی/ نبود عملگرایی نسبت به قوانین برابری 
کفایت قوانین جلوگیری جنسیتی در قانون اساسی/ عدم 

از چند شغله بودن/ نبود قوانین حمایتی در مورد زنان/ 
حقوق  عدم کفایت قوانین برابری جنسیتی/ عدم تساوی

تبعیض جنسیتی در برخی از قوانین / شهروندی
 / عدم وجود ضمانت اجرایی در انجام راهبردهاموضوعه

 
قوانین   -2

 های ورزشیسازمان
 

سی درصدی در سازمان های عدم رعایت سهمیه 
ورزشی/ وجود قوانین عام/ عدم اصالح قوانین نهادی 

بعد از ادغام/ نبود قوانین حمایتی در طرح جامع ورزش/ 
ها و نبود قوانین سهمیه مدیریتی در وزارتخانه

های اجرایی/ عدم تصویب اساسنامه وزارت دستگاه
ها(/ عدم اختصاص ورزش )به دلیل بحث سهمیه

ها/ عدم وجود ه زنان در هیات مدیره باشگاهسهمیه ب
قوانین اعتباراتی/ عدم وجود قوانین کافی ورزش بانوان 

ها در ای قانون سهمیهدر بخش خصوصی/ اجرای سلیقه
 ها/ نبود اختیار در پست نائب رئیسی بانوانفدراسیون
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رفتار فردی و   -2
 فردیبین

 

 
 موانع فردی -1

در زنان مدیر/ تالش کم زنان/ عدم نبود اعتماد به نفس 
وجود روحیه مطالبه گری در زنان/ پایین بودن سطح 

ریسک پذیری زنان/ عدم مطالبه گری زنان از مسئولین 
زن/ تداخل وظایف مدیریتی با وظایف همسری و 

مندی پایین/ عدم شایستگی های فنی مادری/ جرات
ری/ بانوان/ نبود تجربه در عرصه مدیریت/ عدم خودباو

 آرزومندی شغلی پایین

 
 موانع بین فردی -2

ای/ دریافت بازخور منفی بصورت شخصی و نه حرفه
پذیری محدود بودن ارتباطات سیاسی/ عدم اطاعت

گری زیردست از مدیر زن/ تاثیرگذاری پایین / حمایت
 پایین از جانب زیردست

 
 
 

ناکارآمدی فرآیندهای  -3
 سازمانی

 

 
 شغلی -1

پست نائب رئیسی بانوان تنها در ایران و بدنبال انحصار 
آن نبود الگوی سازمانی خوب به منظور تطبیق/ حضور 

گیری ورزشی/ عدم تشریفاتی زنان در مجامع تصمیم
ها از معاونت ورزش بانوان/ اطاعت پذیری فدراسیون

ها با معاونت ورزش عدم ارتباط کافی ادارات کل استان
نائب رئیسی بانوان در امور بانوان/ خالصه شدن پست 

 اجرائی

 نظارتی  -2
عدم نظارت بر فرآیندهای مالی و استفاده از منابع مالی 
بخش بانوان در بخش آقایان/ عدم نظارت بر رعایت 

 های ورزشیها و سازمانسهمیه در فدراسیون

انتصابی )چتربازی  -3
 در سازمان(

گرایی/ تخصصوجود ارتباط در انتصاب به جای 
های ثابت و همیشگی در انتخابات/ وجود حضور چهره

تجربه/ وجود مدیران مرد زنان مدیر غیر ورزشی و بی
 نامربوط به فعالیت

 
 
 
 

 رسانه  -4

 
 باورها  -1

ها از مدیران زن ورزشی/ عدم عدم حمایت رسانه
روشنگری رسانه در راستای تغییر نگرش جامعه/ 

ورزش در رسانه به عنوان شدن مدیریت خالصه
محیطی مردانه/ عدم حمایت رسانه در ترویج باور قابل 

 اعتماد بودن مدیریت زنان

های اشاعه ها/ عدم به روزرسانی ارزشتضاد ارزش هاارزش -2
 شده توسط رسانه

 
 سازیزمینه -3

کننده ارتقاء زنان به سطوح عدم تبلیغ  قوانین تسهیل
تبلیغ ساختار ورزش در قالبی مردانه به باالی مدیریتی/ 

منظور جذاب نشان دادن آن/ نبود قوانین اختصاص 
های مدیریت های ورزشی به بخشسهمیه در رسانه

ورزش زنان/ عدم اختصاص تریبون به مدیران زن 
 های خودورزشی به منظور دفاع از فعالیت

 فرمت یا ساختار -4
شده مربوط به  میزان زمان بسیار کم اختصاص داده

 هامدیریت ورزش زنان / قالبی بودن نوع برنامه
نعدم وجود الزام بر انعکاس اخبار مدیریت ورزش زنا  
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ای در مدیریت ورزش گر بروز سقف شیشهکدگذاری باز، محوری و گزینشی عوامل مداخله :5جدول 
 زنان

 
ای در مدیریت ورزش زنان ایران گر بروز پدیده سقف شیشهدهنده عوامل مداخلهنشان 2جدول

های باز، محوری و گزینشی شناسایی شده است. این عوامل نیز با استفاده از سه مرحله کدگذاری
  است. 

 
 ای در مدیریت ورزش زنان ایرانگر بروز پدیده سقف شیشهای و مداخلهعوامل زمینه :8شکل 

 
 گیری بحث و نتیجه

های در این پژوهش عدم روزآمدی بسترهای اجتماعی و بین فردی، ناکارآمدی سیستم
های قانونی به عنوان مقوله محوری شناخته شده اند، اقتصادی و سازمانی و مهیا نبودن زیرساخت

گر را دید و ردپای ای و مداخلهای از تمام عوامل زمینهتوان در این دو مورد خالصهچرا که می

های کلی مقوله 
 )مفاهیم(

های فرعی مقوله
 ها(ها )گویهویژگیابعاد و  ها()مولفه

 
 
 
 
 
 

 گرشرایط مداخله

 
 

 مذهب -1

 تاثیر درون فردی -1

گیری هنجارهای خودساخته درونی بر شکل
های فردی از قوانین مذهب/ مبنای برداشت

ترجیح آگاهانه یا ناآگاهانه ذهنی در انجام کار 
درست در نقش جنسیتی بر مبنای برداشت فردی 

 از مذهب

 
 قوانین فقهی -2

روزرسانی تفسیر مردانه از قوانین فقهی/ عدم به
قوانین فقهی/ برداشت و تحلیل نادرست قوانین 

 اسالم/ استناد به بعضی روایات غیر معتبر

 
 
 

 شرایط اقتصادی -2

 
 غیرسازمانی -1

گرایی اجتماعی در نظام اقتصادی / نگرش سنت
منفی جامعه نسبت به نقش اقتصادی زنان/ ترجیح 

کار در بازار ثانویه به دلیل نیاز اقتصادی زنان به 
 فوری

 
 سازمانی  -2

نبود منابع درآمد در ورزش زنان/ نبود سیستم 
قوی مالی در ورزش زنان/ فقدان حامیان مالی 
برجسته / برتری موقعیت سازمانی/ برتری سود 

 هاگذاریآوری سازمانی/ عدم پایبندی به سیاست
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ای نام ها در این دو مورد مشهود است. بر اساس نتایج این پژوهش از جمله عوامل زمینهتمام آن
برده شده عدم کفایت قوانین است. این عدم کارآمدی و کفایت در دو قسمت مورد بررسی قرار 

به قوانین عمومی مورد دوم مربوط  های ورزشی است.قوانین مربوط به سازمانگرفت. مورد اول 
نتایج برآمده از این پژوهش در خورد. های جامعه به چشم میها و بخشتمامی واحداست که در 

ای شامل عدم کفایت قوانین، ضعف در قوانین عمومی و نقصان قوانین مورد عوامل زمینه
کردند که شونده اعالم میها، افراد مصاحبههای ورزشی در ایران است. در تمامی مصاحبهسازمان

های ورزشی دقت کافی در نوشتن قوانین های ورزشی بانوان و فدراسیونانجمندر زمان ادغام 
صورت نگرفته و یکی از دالیل عدم وجود قدرت اجرایی برای مدیران زن همین مورد است. در 

آید و در نوع خود به ها قید شده است، به اجرا درنمیمواردی هم که قوانین در اساسنامه فدراسیون
ها به عنوان ای است. همچنین تعریفی که از مقام نائب رئیسی فدراسیونشیشه وجود آورنده سقف

چرا زند، دارد، به این شرایط دامن میها وجود مقامی تشریفاتی و بدون اختیار کافی در فدراسیون
گیرد. به دلیل اجرای ها سرچشمه میای از قوانین در سازمانکه در تعریف، اختیار از مجموعه

ای و تعریف شخصی از محدوده اختیارات نائب رئیسی فدراسیون، شرایط قوانین سهمیهای سلیقه
قلمرو اختیار نائب رئیسان از فدراسیونی به فدراسیون دیگر کامال متفاوت است. از موارد دیگر، 

های ورزشی در فراهم آوردن زیرساخت اصلی ورزش کشور، قوانین خاصی نقش پررنگ باشگاه
آید. عدم وجود قوانین کافی ورزش بانوان در بخش ها به اجرا درنمیث سهمیهدر حمایت از مبح

خصوصی، مانع از رشد این بخش شده و در نهایت باعث به وجود آمدن ساختار مدیریتی فاقد 
شود. از دیگر موارد مربوط به قوانین های کالن مدیریت ورزش میقدرت و کنترل در بخش

حمایتی در زمینه بودجه و اعتبارات خصوصا در مورد اعتبارات توان به عدم وجود قوانین می
ساز افول قدرت و کنترل این بخش معاونت ورزش بانوان اشاره کرد. چرا که این شرایط زمینه

المللی در پی تاکیدات زیاد های ورزشی شده است. در خصوص قوانین بینخصوصا در فدراسیون
یت سهمیه سی درصدی حضور بانوان در جایگاه مدیریت نیز المللی المپیک مبنی بر رعاکمیته بین

توان گفت به دلیل حضور کم زنان در عرصه مدیریتی داخل، شانس زیادی برای نمایندگی و می
المللی ورزشی توسط زنان وجود ندارد. نتیجه این بخش از پژوهش با نتایج های بینکسب کرسی

( در مورد وضع 17: 1373( و متقی و همکاران )41: 2214) 1پژوهش استراتژیک کمیسیون اروپا
قوانین و اقدامات قانونی همراستا است. همچنین در رابطه با بازنگری و اهمیت وضع قوانین 

 ( همخوانی دارد. 32: 1372( و جعفری و همکاران )112: 2217های برتون )ای با پژوهشسهمیه
مومی در جامعه بود. از جمله تاثیراتی که های قانونی مربوط به قوانین ععامل دیگر زیرساخت
ای داشته باشد بحث قوانین گیری پدیده سقف شیشهتواند بر شکلقوانین عمومی کشور می

شود قوانینی مانند دیه، شهادت، موضوعه است. قوانین موضوعه در جایی که مربوط به زنان می
ارتباط تاثیرگذار این قوانین را بر زندگی  توانقیمومت فرزندان را در بردارد. اما در برخی موارد می

زنان مدیر دید. نتایج تاثیر مستقیم قوانین عمومی کشور در مورد زنان و خصوصا قوانین موضوعه 
ای برای مدیران زن ورزشی کشور روشن است. یکی بر شرایط به وجود آورنده پدیده سقف شیشه

ق خروج از کشور و حق اشتغال است. از قوانین موضوعه در بحث حقوق شوهر بر زن شامل ح
در گذشته در بعضی موارد شاهد مشکالت قانونی ورزشکاران زن در هنگام خروج از کشور 
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شوندگان بازنگری و ایجاد قوانین حمایتی در این موارد استثناء، ایم. بنا به اظهارات مصاحبهبوده
ی جنسی در قانون اساسی وجود رسد. در موارد دیگر نقصی در قوانین برابرضروری به نظر می

اثر کرده است. یکی از ندارد اما عدم وجود ضمانت اجرایی وجود این نوع از قوانین را بی
کنیم شاید مانع بزرگی ببینید ما همینجوری که به قانون نگاه می"شوندگان اشاره کرد: مصاحبه

 ."شهست و پاگیر پیدا میی قانون دشیم سر و کله کلنبینیم اما به محض اینکه وارد عمل می
زندگی در دنیای امروز و تغییرات مداوم و سریع در جوامع، بازنگری اساسی در بسیاری از قوانین 

( و پژوهش 73: 1372های خورسندیان )طلبد. نتایج پژوهشجنسی و به روزرسانی آنان را می
ی با نتایج پژوهش همخوانی ( در رابطه با رفع تبعیض در قوانین جنسیت247: 1324اسدپور تهرانی )

 دارد. 
ای شیوه فعالیت و ساز بروز پدیده سقف شیشهنتایج پژوهش نشان داد که از دیگر عوامل زمینه

ها توسط اجتماع باعث شده که های ورزشی است. باورهای نهادینه شده در رسانهسیاست رسانه
توان گفت احساس نکنند. می ها به طور کلی ضرورتی در حمایت از مدیریت ورزشی زنانرسانه

های ورزشی در هنگام ایفای نقش جامعه و رسانه بر یکدیگر تاثیرپذیر و اثرگذار هستند اما رسانه
اثرگذار خود بر جامعه تالشی در راستای روشنگری و تغییر نگرش افراد جامعه در مورد جایگاه 

به عنوان محیطی مردانه از  زنان در مدیریت ورزش کشور ندارد. تعریف مفهوم مدیریت ورزشی
آورد که اگر قرار بر برداشتن گامی مثبت در بدنه های ورزشی این باور را به وجود میسمت رسانه

شود. عدم فعالیت مدیریتی ورزش کشور باشد این گام صرفا توسط مدیران مرد انجام می
های نسبی در جود موفقیتهای ورزشی در ترویج باور قابل اعتماد بودن مدیریت زنان، با ورسانه

ای است. همچنین از ساز بروز پدیده سقف شیشهها در مقایسه با مردان زمینهمدیریت فدراسیون
های ورزشی اشاره کرد. تمجید های تعریف شده در رسانهتوان به ارزشدیگر عوامل مهم دیگر می
آنان به عنوان مدیر المللی ورزشی از طرفی و عدم حضور های بیناز حضور زنان در عرصه

های مختلف صدا و سیما یا نشریات پر مخاطب به وجود آورنده نوعی تضاد در ورزشی در برنامه
هاست. از طرفی از دیگر عواملی که نقش منفی در کارکرد های تعریف شده توسط رسانهارزش
ها ین ارزشکند، عدم به روزرسانی اهای ورزشی در زمینه مدیریت ورزش زنان بازی میرسانه

توان به موارد نبود قوانین های ورزشی میسازی فعالیت رسانههاست. در بخش زمینهتوسط رسانه
اص های مدیریت ورزش زنان و عدم اختصهای ورزشی به بخشاختصاص سهمیه در رسانه

ر شوندگان دهای خود اشاره کرد. مصاحبهمنظور دفاع از فعالیتتریبون به مدیران زن ورزشی به
این باره اظهار داشتند که در رسانه مدیران زن حتی بعد از برکناری از پست مدیریتی در ورزش 

من که "کنند. در این راستا یکی از افراد بیان نمود: فرصت حضور و دفاع از عملکرد خود پیدا نمی
ز خودم دفاع از پست مدیریتی خودم برکنار شدم اصال اجازه پیدا نکردم توی یه برنامه تلویزیونی ا

آید عاملی مانند تبلیغ به نظر می ."تیجه رو در طول خدمتم کسب کردمکنم و بگم مثال فالن ن
ساختار ورزش در قالبی مردانه به منظور جذاب نشان دادن آن، مختص کشوری مانند ایران نباشد. 

های ورزشی است. قالب ساخت و تولید محتوای این ساز دیگر فرمت و ساختار رسانهعامل زمینه
ها هیچ زنان است. در رسانهها به شکل اختصاص کمترین بخش به بحث مدیریت ورزش رسانه

شود. های ورزشی دیده نمیها یا سازمانالزامی مبنی بر پوشش نتایج مدیریت زنان در فدراسیون
گیری به هر سو، عامل اصلی تاثیرگذار بر جایگاه و رشد زنان نوع نگرش افراد جامعه است و بهره

ها در بین عموم جامعه دهی ارزششکل ای وها به منظور شکستن سقف شیشههای رسانهاز قابلیت
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( با نتیجه این بخش 67: 1374تواند بسیار مفید باشد. نتیجه پژوهش اللهیاری و همکاران )می
( در 17: 1373( و متقی و همکاران )27: 1372همخوان است. در پژوهش جعفری و همکاران )

های مدیریتی رشد زنان به پست های گروهی در ایجاد محیط مناسب برایرابطه با نقش مهم رسانه
باشد. نتایج تحقیقات باالتر اشاره شده است، که با این نتیجه این بخش از پژوهش همسو می

 ( نیز با این بخش همسو است.13: 2211ساید و هاردین )( وایت44: 2214آکوستا وکارپنتر )
ه ناکارآمدی فرآیندهای ها از آن یاد شد مربوط بساز دیگر که در جریان مصاحبهعامل زمینه

خورد. سازمانی بود. این ناکارآمدی در نظارت، کارراهه شغلی و انتصابات سازمان به چشم می
کارراهه، مسیر و شرح شغل مختص مدیریت زنان در ورزش با وجود عدم ارتباط کافی ادارات کل 

امور اجرائی و حضور ها با معاونت ورزش بانوان، خالصه شدن پست نائب رئیسی بانوان در استان
ترین بخش فعال مدیریت ورزش زنان شده گیری باعث ناکارآمدی مهمتشریفاتی زنان در تصمیم

است. از طرفی پست نائب رئیسی بانوان تنها در ایران وجود دارد و هیچ الگوی سازمانی مناسبی 
گفته شده کنترل توان یافت. در مورد نظارت طبق آنچه در کشورهای دیگر به منظور تطبیق نمی

الزم بر فرآیندهای مالی در بخش مدیریت زنان وجود ندارد تا جایی که منابع مالی ورزش زنان در 
شود. در این رابطه یکی از بخش مردان استفاده شده اما درحساب دفتری زنان ثبت می

گفتم میاوردن سی ملیون که امضا کنم من مثال برای من سند می"شوندگان اشاره کرد: مصاحبه
گفتن خرج آقایون رو هم زدین با همین. نائب رییسه امضا مثال من پنج ملیون خرج کردم می

 ."تونه نکنه. چون دو بار بگه نه برش میدارن. مشکل اینهکنه. نمیمی
المللی المپیک، هیچ نظارتی با وجود الزام اجرای قانون سهمیه سی درصدی از طرف کمیته بین

ندارد. همچنین هنگام انتخابات و انتصابات همواره افرادی خارج از سازمان بر اجرای آن وجود 
رسند. بدون طی کردن سلسله مراتب و به اصطالح توسط چتربازی سازمانی به پست مدیریت می

اولویت ارتباط بر تخصص، حضور افراد ثابت و تعریف شده در انتخابات، وجود مدیران مرد 
ای هستند. ساز بروز سقف شیشهزن غیرورزشی و بی تجربه زمینه نامربوط به فعالیت و مدیران

گیری با نتایج نتایج این بخش از پژوهش در مورد حضور تشریفاتی زنان در مراجع تصمیم
(، در بخش 1373،66( الهیاری و همکاران )121، 1327های بوشهری و همکاران )پژوهش

( و بحث 34، 1372وهش جعفری و همکاران  )ناکارآمدی فرآیندهای شغلی و سیستم نظارت با پژ
( و باور و 112، 2213سیستم موروثی مردان در مدیریت ورزشی با پژوهش آدریانسه و شوفیلد )

 ( کامال همسو است. 7، 2213) 1هامز
شونده شامل رفتار ای از نظر افراد مصاحبهساز بروز پدیده سقف شیشهاز دیگر عوامل زمینه

شوندگان ریشه در ت. بسیاری از موانع فردی گفته شده توسط مصاحبهفردی و بین فردی اس
گری، نفس و نبود روحیه مطالبهشرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه دارد. عواملی نظیر عدم اعتماد به

پذیری آنان را کاهش مندی پایین، عدم خودباوری و تالش کم. همین موارد جرات ریسکجرات
ومندی شغلی پایین، تالشی برای رسیدن به مقام باالتر در سازمان دهد. زنان با وجود آرزمی

کنند. بعضی موارد فردی نیز وابسته به شرایط شخصی مانند تداخل وظایف همسری احساس نمی
و مادری عنوان شد. زنان به دلیل حضور و مشارکت کم در عرصه مدیریت ورزش کشور، گاها از 

بندی جداگانه برای عوامل توان گفت با وجود دستهیستند. میهای فنی کافی نیز برخوردار نمهارت
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فردی و بین فردی، الجرم این موارد به یکدیگر وابسته و زمینه ساز وجود هم هستند. محدود بودن 
ارتباطات سیاسی برای یک زن به عنوان یک مدیر، ناخودآگاه تاثیرگذاری پایین او در سازمان را به 

پذیری زیر دست از مدیر زن عنوان شده رد. از دیگر نتایج، عدم اطاعتعنوان یک مدیر در پی دا
تواند در مورد کارکنان پذیری صرفا مربوط به زیردستان مرد نیست ولی میاست. این عدم اطاعت

مرد، خاصه در محیط ورزش، شدیدتر باشد. تصور اینکه آنان باید از یک زن دستور بگیرند و به 
یری، مانع از تحکیم اختیار و اتوریتی مدیر زن خواهد شد. یکی از پذدنبال آن عدم اطاعت

که اگر  شدنظرسنجی  مرد  کارشناس، مسئول و معاون نفر 122از "شوندگان بیان نمود که: مصاحبه
. در مورد موانعی که بین "نفرشان منفی بود 72کنید؟ پاسخ می همکاری رییس شما زن باشد با او

آید، دریافت بازخور منفی به شکل ان مدیر سازمان ورزشی پیش مییک فرد و یک زن به عنو
ای است. به این معنا که در صورت تضعیف عملکرد مدیر در بعضی موارد با شخصی و نه حرفه
های شود. نتایج پژوهشای بازخورد در سازمان رعایت نمیشود و شرایط حرفهشخص برخورد می

(، موسوی راد و همکاران 4: 2227) 2( و اگلی و کارلی2: 1222) 1(، بولز و مک گین2211برتون )
( در رابطه با تاثیر رفتارهای فردی و بین فردی در 41: 1376( و شیرزاد و همکاران )124: 1371)

ای در برابر زنان با نتیجه این بخش همخوان است. نتیجه به وجود آمدن پدیده سقف شیشه
مهارتی مدیران زن و همینطور ( در رابطه با لزوم ارتقای 32: 1372پژوهش جعفری و همکاران )

در حیطه ورزش با نتیجه این بخش پژوهش  بازنشستگان و چندپیشه شاغالن کارگیریبه ممنوعیت
نی جانشی هایسیاست در بازنگری وها ابانتص بر نظارتهمسو است. در ادامه نتایج این پژوهش 

ا نتایج این پژوهش گیری گفته شده است که باز موارد فراهم کردن حضور زنان در تصمیم
 همخوان است. 

ای در گر بروز پدیده سقف شیشهدر بخش دیگر این پژوهش که به شناسایی عوامل مداخله
مدیریت ورزش زنان مربوط بود، چند عامل مورد بررسی قرار گرفت. مذهب همواره در طول 

یر به رأی از قوانین تاریخ یکی از عواملی بوده که بعضی افراد بسته به شرایط و موقعیت خود تفس
آن داشته اند. خصوصا زمانی که قرار بر حضور زنان در موقعیت رهبری یک مجموعه یا سازمانی 

ها بیشتر بر پایه هنجارهای بوده است. از آنجا که حضور و عدم حضور زنان در بسیاری از موقعیت
یری هنجارهای گتوان یکی از عوامل مهم این بخش را شکلاجتماعی شکل گرفته است، می

های فردی از قوانین مذهب دانست. وقتی این موضوع در میان خودساخته درونی بر مبنای برداشت
آید، نوعی ترجیح آگاهانه یا حتی ناآگاهانه ذهنی در انجام کار درست در نقش جنسیتی بر می

قوانین مذهب شود، که گاها پایه و اساس درستی بر مبنای مبنای برداشت فردی از مذهب دیده می
ندارند. بخش مهم بعدی در این زمینه مربوط به قوانین فقهی است. موضوعی که اکثریت 

روزرسانی قوانین فقهی است که تاثیری غیر شوندگان به آن اشاره داشتند، مشکل عدم بهمصاحبه
عی و های اجتمامستقیم اما بسیار مهم در تعیین شرایط حضور و عدم حضور زنان در تمام پایگاه

به خصوص ورزش دارد. یکی از افراد بیان داشت: ببینید ما اصال هیچ به روزرسانی در قوانین 
فقهی نداشتیم. جوامع عوض شدن و این قوانین هم باید همپای تغییر جامعه خودشون رو به روز 

تناد به . تفسیر مردانه از قوانین فقهی، برداشت و تحلیل نادرست از قوانین دین و همینطور اس"کنن
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ای در بعضی روایات غیرمعتبر از جمله عواملی هستند که در به وجود آوردن پدیده سقف شیشه
کنند. نتیجه پژوهش شیرزاد و مدیریت زنان، خاصه مدیریت ورزش در این پژوهش، دخالت می

قادات ( در رابطه با تاثیر اعت471: 2226) 1( و شاو و فریزبی1: 2217(، برتون )41: 1376همکاران )
مذهبی بر جایگاه زنان در مدیریت با یافته پژوهش حاضر همخوانی دارد. عامل دیگر در این زمینه 

بندی شده مربوط به شرایط اقتصادی است که خود به دو دسته شرایط سازمانی و غیرسازمانی دسته
حضور  است. همواره در طول تاریخ نوعی نگاهی سنتی و در عین حال منفی در اجتماع نسبت به

های اقتصادی وجود داشته است. از طرفی زنان امروز در حیطه ورزش به دلیل نیاز زنان در نظام
اقتصادی فوری تمایل به کار در بازار ثانویه ورزش را دارند و از ابتدا تالشی برای رسیدن به 

قوی مالی، کنند. در بخش سازمانی نیز به دلیل نبود سیستم های باالی مدیریت در ورزش نمیپست
همینطور منابع محدود درآمد در ورزش زنان و نبود حامیان مالی برجسته، همگی در ناکامی در 

ای پرورش و رشد مدیران ورزشی زن دخیل هستند. بر اساس نتایج این پژوهش، دیدگاه کلیشه
ه های حمایتی از جملگذاریسودآوری و برتری سازمانی مردان و عدم پایبندی به بعضی سیاست

ای بودند. نتیجه این بخش از پژوهش با تحقیق گر در بروز پدیده سقف شیشهعوامل مداخله
( در رابطه با نبود سیستم حمایت مالی همسو بود. همچنین 71: 1372نوربخش، مهندل و عظیمی )

( و برتون 127: 1371(، موسوی راد و همکاران )42: 1372های مندعلی زاده و احسانی )با پژوهش
 ( همخوانی داشت. 4: 2211)

ای مورد واکاوی قرار گر در بروز پدیده سقف شیشهای و مداخلهدر این پژوهش عوامل زمینه
های انجام شده چه در داخل و چه خارج کشور در حیطه مدیریت گرفتند. با توجه به پژوهش

مطلوب نبوده توان گفت که تاکنون شرایط قرارگیری زنان در مناصب مدیریتی چندان زنان، می
است. از طرفی به دلیل نقش زیرساختی و مهم مناسبات اجتماعی و فرهنگی در بروز این پدیده، 

توان با انجام مطالعات بعضی عوامل پدیدآرنده خاص و منحصربفرد ایران است. از این رو می
ی جامع و هاای بیشتر به درک بیشتری درباره این موضوع دست یافت. برنامهرشتهفرهنگی و بین

سازی مدیران ارشد و میانی بدنه ورزش کشور در رابطه با عدم بلندمدت جهت آموزش و آگاه
تواند گام موثری در راه شروع افزایش مشارکت زنان در های رهبری و جنسیت میارتباط توانایی

مورد  توانند با توجه به آگاهی درهای ورزشی نیز میهای ورزشی باشد. سازمانمدیریت سازمان
های حمایتی، بسترهای مناسبی را برای مشارکت زنان و از بردن پدیده موانع ساختاری و روش

های متولی اعالم کنند. بدون تبیین ضرورت حضور و ای در قالب قوانین به سازمانسقف شیشه
ها به ، سایر تالشهای مختلفدیریت ورزشی در سازمانهای باالی ممشارکت زنان در پست

 نتیجه خواهد بود.  پیشبرد ورزش زنان در جامعه بی منظور

  
 
 
 
 

                                                           

1. Shaw & Frisby 
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