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  چکيده
ـا هدف از اين تحقيق بررسی و رتبه بندی عوامل مؤثر در انتخاب مديران زن در فدراسـيو       ـا هيـأت  و ن ه ی  ه

 راهبردها و راهکارهای مديران زنی که       ,سازمانی, ی فردی های  گی کشور است تا از اين راه به ويژ        هان  ورزشی استا 
دست يابد  , در سطح کشور برسند   ) رياست فدراسيون ها و هيأت ها     (ند به سطوح باالی تصميم گيری       ا هموفق شد 

انند در حال يا آينده به جايگاهی در مديريت         می تو و راهکارهايی را برای دستيابی دختران و زنان شايسته ای که            
ی در دو بخش تهيه و تنظيم شد که پايايی سؤاالت            ا سشنامهپر, به منظور حصول نتايج   . ارائه دهد , رزش برسند و

 نفر از استادان گرايش مديريت در       ۱۷ محاسبه و اعتبار محتوايی آن مورد تأييد         ۸۶/۰آن از طريق آلفای کرونباخ      
   و   هـا  نفدراسـيو  نفـر از رؤسـای زن در         ۳۰(پرسشنامه در بين تمامی جامعـة آمـاری         . تربيت بدنی قرار گرفت   

برای بررسـی و تجزيـه و تحليـل         .  پرسشنامه به محقق برگشت داده شد      ۲۵توزيع و   )  ورزشی کشور  یها هيأت
ی و آزمون رتبـه ای       ا نمونه يک   tآزمون  , نتايج از آمار توصيفی و استنباطی شامل آزمون کالموگروف اسميرنوف         

 شامل تعهد و احـساس      ـا ه مؤلفهن داد که مديران زن بر اساس اولويت درتمامی          نتايج نشا . فريدمن استفاده شد  
, حمايـت و مـشارکت خـانواده      , عوامل روانی شخـصيتی     ,  های مديريتی  توانايی به کارگيری مهارت   , مسئوليت

ار آشنايی با فناوری های جديد و به روز بودن اطالعات مديريتی در حد باالی متوسـط قـر                 , مهارت های سياسی  
ولـی  , )>P ۰۱/۰( يک طرفه در نزد مديران زن معنی دار بوده است            t بر اساس آزمون     ـا ه مؤلفهدارند و تمامي اين     

  همچنـين بيـشتر ايـن زنـان بـا حفـظ            , اين زنان کمتر از حد متوسـط اسـت        از  حمايت جو و فرهنگ سازمانی      
د مسئوالن ورزش کـشور بـرای حمايـت         می شو بنابراين پيشنهاد   .  ی زنانة خود به مديريت پرداخته اند      ـاگی ه ويژ

  . بيشتر از مديران زن تغييراتی را در سازمان های ورزشی به وجود آورند
  

  اژه های کليدی و    
  .ی ورزشیـات ههيأ, ی ورزشیـان هفدراسيو, مديران زن, انتخاب

                                                 
      Email : NahidShetab@Yahoo.com                                         ٠٩١٦١١١١٢٧٥: تلفن : ل  نويسندة مسئو‐  ١
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  مقدمه
ان در توسعة   با توجه به اهميت نقش زن     . هندمی د نيمی از جمعيت کشور ما را زنان تشکيل         

سالمت جـسمی و    , جامعة انسانی و با توجه به جايگاه خاص آنان به عنوان مادران نسل آينده             
ی جسمانی به عنـوان يـک       ها فعاليتدر اين زمينه ورزش و      . درروحی زنان اهميت بسزايی دا    

. روش مقرون به صرفه نقش مهمی در سالمت جسمی و روحی زنان و در نتيجـه جامعـه دارد                  
يزی دقيق و جامعی در خصوص ورزش بـانوان نيـاز اسـت کـه               مه ر قق اين امر به برنا    برای تح 

مـديران زن بـا وجـود       , بعد از طرح ادغـام    . می کند مسئلة مديريت بانوان در ورزش را مطرح        
 و هيـأت هـای      ن ها سوابق و تجربيات مديريتی نتوانستند حضور پر رنگی در فدراسيو         داشتن  

 فدراسيون وجود دارد که طرح ادغام در آنها ۴۵در حال حاضر .  داشته باشندن ها ورزشی استا 
 فدراسـيون  ۴۵از . صورت پذيرفته و در استان ها نيز کماکان وضعيت به همين منـوال اسـت       

ـا ادغام شده فقط رييس فدراسيون آمادگی جسمانی و بيمـار      زن هـستند و در  , ی خـاص ی ه
 رييس هيـأت مـرد      ۱۳۰۰مقابل تقريباً    رييس هيأت زن در      ۳۰ی کشور نيز    ن ها ی استا ت ها هيأ

اين آمارها نشان دهندة حضور کمرنگ      ). آمار گرفته شده از سازمان تربيت بدنی      (وجود دارد   
  . ی ورزشی استت ها و هيأن هازنان در عرصة مديريت فدراسيو

مديريت در نظريه ها مفهومی خنثی و غيرجنسيتی است و بـر مبنـای  اصـول مـديريت                   
امـا  . اند نقش و معنای مؤثری در نظريه هـای مـديريت داشـته باشـد               تو نمیمفهوم جنسيت   

 –حقيقتی وجود دارد که ريشه در انگاره ها و باورهای اجتمـاعی             , فراسوی اين واقعيت نظری   
  فرهنگی و تاريخی دارد که مفهوم مديريت را با مفهـوم مـذکر پيونـد عميـق و ناگسـستنی          

  ).۸(مفهوم مرد است , هن متبادر می کندهد و اولين تصوری که از مدير به ذمی د
در مقاله ای دربـارة اينکـه چـرا بـه مـديران زن در               ) ۲۰۰۷ (١ارگان ورزشی زنان انگليس   

برای اينکه نقـش خودشـان را       _ ۱: چنين می نويسد    , سطوح باالی مديريت ورزش نياز است     
ده ها تصميمی را    تصميم گيرن _ ۳ديدگاه های ديگری وارد تصميم گيری شود؛        _ ۲ايفا کنند؛   

غيبت زنان به اين معنی است کـه مـوانعی          _ ۴که می گيرند بازتاب واقعی جا معه شان باشد؛          

                                                 
1- Women’s Sport Foundation  
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در , )۲۰۰۴ (١تپـر و فيـستر    ). ۲۴" (ارد آنها به مقام باال در ورزش برسـند        نمی گذ وجود دارد که    
ش آلمان  تصميم گيرنده در سطح باالی ورز     مقالة خود در زمينة ضرورت افزايش زنان رهبر و          

بدون زنان رهبر و تصميم گيرنده و زنانی که نقش الگو را در ايـن زمينـه                 :"د  نچنين می نويس  
ـا  فرصت های عادالنه برای زنان و دختران در مشار        , داشته باشند  ی ورزشـی بـه دسـت       کت ه
  ).۲۳" (نخواهد آمد

ـا  ورزش در طول تاريخ قلمرويی مردانه به حـساب آمـده و  اسـتانداردها و ارز                  آن  یش ه
 زنان حتی اجازة شرکت در المپيـک        ۱۸۸۶تا سال   . همگی بر اساس مردان شکل گرفته است      
ـذار  نبنيـا .  توزيع مدال در بين برنـدگان بـود        ی ها را نداشتند و وظيفة اصلی آنها در اين باز          گ

 در زمينة شرکت در زنان در بازی های المپيک معتقـد بـود         ٢المپيک مدرن بارون دی کوبرتن    
ولی خواستة وی و هوادارانش فقط      , ی المپيک را کثيف کنند    ی ها ايد با عرق خود باز    که زنان نب  

کـوبرتن و   مخالفـت   زنان با وجود    , ۱۹۰۰در سال   . در اولين دورة بازی های المپيک عملی شد       
, ٣هـابرمن و اوتتـسن    , فيـستر (هوادارانش شروع به شرکت در بازی هـای المپيـک کردنـد             

به طـوری   , ضور زنان در بازی های المپيک رشد چشمگيری يافت        از آن به بعد ح    ). ۲۰)(۲۰۰۵(
 هـر  ۱۹۹۱از سـال  .  شرکت کننـده زن بودنـد  ۱۰۸۶۴ درصد از ۴۶ آتن ۲۰۰۴که در بازی های     

بايد امکانات شرکت زنان را نيز فـراهم        , دمی شو ورزش جديدی که در بازی های المپيک وارد         
ـو   بين زنان و مردان به هم نزديک         بت ها ابنابراين درحالی که برابری واقعی در رق      . آورد , دمی ش

  بـرای مثـال در     . هنـوز محـدود اسـت     ,  را دارند  م ها ـتيولی تعداد زنانی که مسئوليت رهبری       
 مدير  ۲۵ درصد از تيم های رهبری زن بودند و فقط يک زن در مقايسه با                ۸ی سيدنی   ـای ه باز

ی مـديريتی   پست ها دم حضور زنان در     هد که ع  می د آمار و ارقام نشان     ). ۱۳(مرد وجود داشت    
  و نـروژ , اين پديـده حتـی در کـشورهايی ماننـد آلمـان           . در ورزش يک پديدة جهانی است     

  ).۲۰(وجود دارد , دانمارک که سطح مشارکت زنان در ورزش زياد است
کميتـة بـين المللـی      , رهبری و مشاغل اجرايی   ی  پست ها به منظور افزايش تعداد زنان در       

ـا  , ۲۰۰۵ سـپتامبر    ۳۱داف زير را بنا نهـاده اسـت تـا           اه, المپيک ـه ه   ی ملـی المپيـک و   کميت

                                                 
1- Tepper & Pfister   
2- Baron de Coubertin   
3- Pfiste, Habermann & Ottesen   
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ـا    درصد مو  ۲۰ی بين المللی ورزشی بايد به عنوان يک هدف دست کم            ن ها فدراسيو ی قعيـت ه
در ). ۲۵( را به زنان اختـصاص دهنـد         )به ويژه در بدنه های اجرايی و قانونگذاری       (ی  تصميم گير 

ی مـديريتی در ورزشـی بررسـی شـده          ست ها پرنگ زنان در    تحقيقات زيادی علل حضور کم    
مدل رهبری مردانه در ورزش     , رد می خو  يکی از عواملی که بيشتر در تحقيقات به چشم        . است

ـا  در تحقيق خـود در سـازما      ) ۱۳۸۳ (١شو و هوبر  ). ۲۱, ۲۰, ۱۹, ۱۸, ۱۵, ۱۴(است   ی ورزش  ن ه
رقابت و مصمم بـودن     , قدرت, شگریمردانگی در ورزش با خشونت و پرخا      , انگليس پی بردند  

بعـد از اينکـه     . همراه است که اين خصوصيات برای يک بازيکن حرفه ای مـورد نيـاز اسـت               
بنابراين به  . می کنند اغلب حرفة مديريت ورزش را دنبال       , ندمی شو ی بازنشسته   فه ا بازيکنان حر 

ـا  اين خصوصيات مردانه و گفتارهای مردانه در سازما        ـود   اده  ی ورزشـی ارزش د    ن ه  و از مـی ش
 یگی ها ويژد که خصوصيات و     می رو انتظار  , سندمی ر زنانی که به سطوح باالی مديريت در ورزش         

 را از خـود     گی ها هر چند آنها دوست نداشته باشند اين ويژ       , مدل رهبری مردانه داشته باشند    
 لودن  ).۱۴(می شود نشان دهند و اين مسئله موجب به حاشيه کشيدن مديريت زنان در ورزش              

يکی از نخستين کسانی بود که استدالل کرد زنان اگر سبک خاص خودشـان را در                ) ۱۹۸۵ (٢
زنـان را   ) ۱۹۹۰ (٣هلگـسون ). ۱۱(می کنند به شکل مؤثرتری امور را اداره       , رهبری داشته باشند  

. تکيـه کننـد   , رنـد مـی آو  يی که آنها را منبع قدرتشان به حساب         ش ها  تا بر ارز   می کند تشويق  
ـ    ضعف کنار گـذا    نه های  طوالنی به عنوان نشا    ت های يی که مد  اش ه ارز ـته ان از جملـه ارزش    . ـدش

مشارکت با همکاران در برابر رقابـت و تـشويق          , گوش دادن , هايی که او فهرست کرده است     
, در گزارشـی دربـارة رهبـری      ) ۱۹۸۸(٤ولـر ). ۱۱(زيردستان به جای تسلط بـر آنـان اسـت           

از , انتقاد نکنيد , خود را بشناسيد   : می کند وطلبان چنين بازگو    رهنمودهای مديران زن را به دا     
). ۱۱(ی ارتباطی پيدا کنيد     شبکه ها مشاور و   , در اهداف شريک شويد   , جنسيت مسئله نسازيد  

ـو   راهبرد شغلی به زنان معرفی شد که         ۱۳در پژوهشی    انـست در راه رسـيدن زنـان بـه          می ت
از زنان خواسته شد درجة تأثير هر يک از راهبردها      آنگاه  .  مؤثر باشد  ن ها مديريت ارشد سازما  

                                                 
1- Shaw &  Hober   
2- Loden   
3- Helgeson   
4- Veler   
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در اين تحقيق چهار راهبرد به عنوان رمـز موفقيـت           . را در پيشرفت شغلی خود تعيين کنند      
 ۷۷(کارکردن فراتر از حد انتظار مردان       _ ۱  :شغلی انتخاب و معرفی شده است که عبارتند از          

انجـام وظـايف    _ ۳؛  ) درصـد  ۶۱(مرد  به کارگيری سبک مديريت مطلوب مديران       _ ۲؛  )درصد
در , )۲۰۰۷ (١مارتل). ۱(؛  ) درصد ۳۷(داشتن مشاوران اليق    _ ۴؛  ) درصد ۵۰(دشوار و پر زحمت     

جمع بندی نتيجة تحقيقات در مورد مديران زن ورزشی در سطوح باال به اين نتيجه رسيد که                 
, قوي تر  اجتماعی   –ی  مهارت های ارتباط  , همکاری بيشتر , زنان در رهبری و مديريت در ورزش      

همچنين . تمايل به سهيم کردن اطالعات و تأکيد زياد به برقراری ارتباطات کاری مثبت دارند             
). ۱۷(ی مديران زن بـوده اسـت    گی ها کار گروهی و تحمل وضعيت تنوع و اختالف از ديگر ويژ          

سـتان و   ی رقـابتی در دوران دبير     ش ها در تحقيقی دريافت شرکت در ورز     , )۲۰۰۶ (٢مکاليستر
 دهی رهبری در زنانی که به سطوح باالی ورزشی دست پيدا کر           ت ها دانشگاه برای تمرين مهار   

, هدف گـذاری  , همکاری, کار گروهی , زنان, زيرا از راه اين تجارب    , بسيار مهم بوده است   , ند  ا
تعهـد بـه تـساوی و       , کنار آمدن بـا شکـست و پيـروزی          , اعتماد به نقس  , اطاعت از قوانين  

ـر   ارزيابی برآورد قدرت ديگران را ياد       , به کارگيری حداکثر تالش   , وانیعدالتخ در . نـد مـی گي
نهايت اينکه تمامی مديران زن تجارب ورزشی خود را در موفقيتشان در کارهای مديريتی به               

ـد  طور مستقيم و غيرمستقيم مؤثر دا       ۷۶روی  ) ۱۹۸۷( در پـژوهش     ٣موريـسون ). ۱۸ (نسته ان
آنـان در   , ودمـی ر  دريافت که از زنان انتظـار بيـشتری         , کت فورچون  شر ۱۰۰مدير عالی رتبة    

مقايسه با مردان برای موفقيت در سطوح باال ناگزيرند استقامت بيشتر و ضعف کمتری داشته               
ـ د رتحقيق خود علت حـضور کمرنـگ زنـان را در             ) ۱۳۸۰(عبداللهی  ).۱۱(باشند   ـا  پ ی ست ه

عدم _ ۲ويژگی های جسمی و روانی زنان؛       _ ۱ : مديريتی بررسی و موانع زير را شناسايی کرد       
ـ  يیعدم خودباوری زنـان نـسبت بـه توانـا         _ ۳وابستگی به گروه های سياسی؛          خـود؛  ایـ ه

 در محيط کـار     نم ها عدم اعتقاد خا  _ ۵ و تعصبات منفی و باورهای غلط عليه زنان؛          کليشه ها _ ۴
کم بودن سطح آگاهی زنـان      _ ۷ ی خود؛ ی ها واقف نبودن زنان به توانمند    _ ۶به مديريت زنان؛    

عدم پيگيری حق خود با وجود داشتن       _ ۸سياسی و اقتصادی ؛     , فرهنگی, از مسائل اجتماعی  

                                                 
1- Martel   
2- Mcallister  
3- Morrison   
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     با توجه به اهميت موضـوع و ضـرورت         ). ۹(ست مديريت   صالحيت و استحقاق برای تصدی پ
نـه بـرای    استفاده از تجربه و شايستگی های زنان و اينکه زنان نيز بايد از فرصت هـای عادال                

  تأثيرگذاری بر تصميمات مهم ورزشی برخوردار باشند و بـا توجـه بـه کمبـود افـراد بـرای                    
گروهـی و سـازمانی     , ی فردی گی ها اين تحقيق به بررسی ويژ    ,  مديريتی در کشور   قعيت های مو

ی ورزشی در سـطح کـشور       ت ها  و هيأ  ن ها  به رياست فدراسيو   دنـاه  مديران زنی که موفق شد    
نشان دهندة الگوهايی است که مسير زنـان را در          , گی ها شناسايی اين ويژ  . ازنددمی پر , برسند

 به زنان   ١یشيشه ا زد و راهکارهايی را برای شکستن سقف        می سا کسب مشاغل مديريتی هموار     
انند به جايگاهی در مديريت ورزش دست يابند        می تو  که در حال يا آينده       يسته ای و دختران شا  

  . می کندن مرز و بوم خدمت کنند ارائه و دلسوزانه به ورزش اي
  

  روش تحقيق 
در ايـن  . بی است که به شکل ميدانی انجام شده است        مينه يا روش تحقيق توصيفی از نوع ز     

خصوص پژوهشگر با استفاده از اين روش در پی آن است که با شناسـايی عوامـل مـؤثر بـر                     
 و نظرهـای مـديران زن دربـارة         ه از ديدگاه هـا    ددستيابی زنان به سطوح مديريت و با استفا       

 به زنان شايسته    شيشه ای راهکارهايی را برای عبور از سقف       , ن به سطوح مديريت   سی شا دستر
ـا   ضمن پاسخ به اين پر    , ی موردی سی ها برر. معرفی کند   الگـوی روشـنی از چگـونگی        سـش ه

ود بـودن   با توجه به محد   . می کند انتخاب و توفيق مديران زن در سطوح باالی سازمان معرفی           
ـد همگی آنـان جـزء نمونـة آمـاری محـسوب شـد      , ) نفر۳۰(جامعة آماری    ۲۵در پايـان  . ه ان

  . پرسشنامه با پيگيری زياد به محقق بازگردانده شد
  ابزار پژوهش

 در دو بخش تهيه و تنظيم شد که پايايی سؤاالت آن            مه ای پرسشنا, به منظور حصول نتايج   
 نفـر از اسـتادان   ۱۷و اعتبار محتوايی آن مورد تأييـد    محاسبه   ۸۶/۰از طريق آلفای کرونباخ     

ـای  بخش اول شامل پرسشنامه مربوط به ويژ      . گرايش مديريت در تربيت بدنی قرار گرفت        گی ه
بود که اين   ) ليکرت (ينه ای  گز ۵بستة   سؤال   ۴۰شخصی افراد مورد بررسی و بخش دوم شامل         

                                                 
1- Glass Ceiling   
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, ی جديد و بـه روز مـديريتی       ی ها ناورآشنايی با ف  , به بررسی عوامل روانی شخصيتی    ل ها   سؤا
ـا  مهـار , حمايت و مشارکت خانواده   , ی مديريتی ت ها توانايی به کارگيری مهار    , ی سياسـی  ت ه

دازد کـه   می پر تعهد و احساس مسئوليت در کار و جو و فضای سازمانی محل کار زنان مديری                
ـا   تا بـا بـرر    ,  در سطح کشور برسند    ن ها  و فدراسيو  ت ها  به رياست هيأ   ـده ان موفق شد    یسـی ه

ی از چگونگی انتخاب و توفيق مديران زن در سطوح بـاالی سـازمان              شن تر الگوی رو , دقيق تر  
  . معرفی کند

بـه   شده اند    پرسش اصلی تحقيق اين است که آيا يک بيوگرافی خاص برای زنانی که موفق             
  . وجود دارد, ی ورزشی برسندت ها و هيأن هارياست فدراسيو

  حقيق ی فرعی تـال هسؤا

دازند يا از مـدل رهبـری       می پر ی زنانة خود به مديريت      گی ها آيا مديران زن با حفظ ويژ     _ ۱
  ؟ می کنند مردانه استفاده

  آيا مديران زن از عوامل روانی شخصيتی بااليی برخوردارند؟_ ۲
  آيا مديران زن با فناوری های جديد و اطالعات به روز مديريتی آشنايی دارند؟_ ۳
  ی مديريتی را دارند؟ت هاان زن در کارشان توانايی به کارگيری مهارآيا مدير_ ۴
  آيا مديران زن در ارتباطات بين فردی با کارکنان تحت سرپرستی خود موفق اند؟_ ۵
  آيا مديران زن از حمايت و مشارکت خانوادة خود بهره مندند؟_ ۶
  ؟ی کنندمآيا مديران زن از مهارت های سياسی در کار مديريت استفاده _ ۷
  ؟می کنندآيا مديران زن  در کارشان احساس مسئوليت و تعهد _ ۸
  ؟می کندجو و فضای سازمانی مديران زن تا چه حد از اين مديران زن حمايت _ ۹
ـا  پبه  زن  ی ذکر شده نقش بارزتری در دسترسی مديران         فه ها ـلکدام يک از مؤ   _ ۱۰ ی ست ه

  مديريتی دارد؟
  تجزيه و تحليل اطالعات

تجزيـه و    SPSS/13 پرسشنامه با استفاده از برنامة رايانـه ای          ۲۵ات به دست آمده از      اطالع
انحـراف  , در بخش تجزيه و تحليل اطالعات از آمار توصيفی برای تعيين ميانگين           . تحليل شد 

شـامل  , از آمـار اسـتنباطی    .  استفاده شـد   هی مختلف به منظور مقايس    نی ها استاندارد و فراوا  
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 يک  tآزمون  , )ی تحقيق فه ها ـلبرای بررسی نرماليته بودن مؤ    ( اسميرنوف   _آزمون کالموگروف   
ـفه ها مؤی برای تعيين معنی داری      نه ا نمو ـه ا   و از آزمون ر    ل ـد   ی فريـدمن بـرای اولـو      تب   ی يـت بن
ـفه هامؤ   . ی تحقيق در نزد مديران زن استفاده شدل
  

  نتايج و يافته های تحقيق 
  اسـت و   سـال    ۴۳يـانگين سـنی مـديران زن        م,  نشان می دهـد    ۱همان طور که جدول     

همچنـين ميـانگين سـابقة      .  دارد ل سـا  ۵۷يـن آنـان     مسن تر  سال و    ۲۵ين مدير زن    ن تر جوا
 سـاعت  ۸۰ سال و ميانگين شرکت در کالس هـای آموزشـی تقريبـاً    ۸مديريتی اين مديران    

  . است
  ی آموزشیسابقة مديريتی و شرکت مديران زن در کالس ها, توصيف وضعيت سن_ ۱جدول 

  شاخص
  متغير

  ميانگين
انحراف 
  استاندارد

  بيشترين  کمترين

  ۵۷  ۲۵  ۲۲/۷  ۳/۴۳  سن 

  ۲۱  ۱  ۰۹/۵  ۸  سابقة مديريتی

  ۵۰۰  ۰  ۷۹۶/۱۴۰  ۵۶/۸۰  شرکت در کالس های آموزشی مديريتی

  
ـ      ۶۰د شغل اصلی    می شو مشاهده  , ۲در جدول    ست مـديريتی آنهـا در       درصد مديران بـا پ

 درصد مديران زن ارتباطی با      ۳۲ شغلی اصلی    لی که درحا, ر ارتباط است   د ت ها فدراسيون و هيأ  
.  درصد بقيه تـا حـدودی ارتبـاط دارد         ۸ ندارد و    ت ها پست مديريتی آنها در فدراسيون و هيأ      

   درصد از مديران زن با پـست مـديريتی آنهـا در فدراسـيون و               ۴۰همچنين رشتة تحصيلی    
 درصد آنها با پست مديريتی      ۵۶ رشتة تحصيلی    ه ک  حالی دری ورزشی در ارتباط است      ت ها هيأ

  .  درصد بقيه تا حدودی در ارتباط است۴ ندارد و آنها ارتباط
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  ارتباط شغل اصلی و رشتة تحصيلی مديران با پست مديريتی آنها در هيأت های ورزشی_ ۲جدول 

  فراوانی
  ارتباط

فروانی 
  )شغل(مطلق

فراوانی نسبی 
  )شغل(

فراوانی مطلق 
  )يلیرشته تحص(

فراوانی نسبی 
  )رشته تحصيلی(

  %۴۰  ۱۰  %۶۰  ۱۵  بله

  %۴  ۱  %۸  ۲  تا حدودی

  %۵۶  ۱۴  %۳۲  ۸  خير

  %۱۰۰  ۲۵  %۱۰۰  ۲۵  جمع

  
.  درصد آنها مجـرد هـستند      ۴ درصد زنان مدير متأهل و فقط        ۹۶ نشان می دهد     ۳جدول  

 يافتـه   ست های مديريتی دست   به پ ) رأی گيری در مجمع   ( درصد زنان به صورت انتخابی       ۸۴
 درصد مديران زن    ۹۶همچنين  . نده ا  درصد آنان  به صورت انتصابی برگزيده شد        ۱۶اند و فقط    

  . نده ا رسيدت ها و هيأن هااز سطوح پايه و ميانی مديريت به رياست فدراسيو
  

  توصيف وضعيت تأهل و نحوة دسترسی زنان به پست های مديريتی_ ۳جدول 

  شاخص

  

  فراوانی

جمع   مجرد  متأهل

  کل

جمع   انتصابی انتخابی 

  کل

سطوح پايه و 

ميانی مديريت 

  )بله(

سطوح پايه و 

ميانی مديريت 

  )خير(

جمع 

  کل

فراوانی 

  مطلق
۲۴  ۱  ۲۵  ۲۱  ۴  ۲۵  ۲۴  ۱  ۲۵  

فراوانی 

  نسبی
۹۶%  ۴%  ۱۰۰%  ۸۴%  ۱۶%  ۱۰۰%  ۹۶%  ۴%  ۱۰۰%  

  

ـا  بيشترين تعداد مديران زن در فدراسيو     , ۴با توجه به جدول      ـا   و هيـأ   ن ه دگی ی آمـا  ت ه
 درصد نمونة آماری را به خود  اختصاص         ۴۴ درصد جامعة آماری و      ۷/۴۶ند که   زکمتمرجسمانی  

 درصـد را بـه خـود        ۳/۱۳ند و بعد از آن هيأت اسکواش بيشترين درصد جامعة آمـاری             ه ا داد
  . اختصاص داده است
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  ی کشورتوزيع فراوانی مطلق و نسبی مديران زن در فدراسيون ها و هيأت های ورزش_ ۴جدول 

  فراوانی

  هيأت ورزشی

  فراوانی مطلق

  )جامعة آماری(

  فراوانی نسبی 

  )جامعة آماری(

  فراوانی مطلق

  )نمونة آماری(

  فراوانی نسبی

  )نمونة آماری(

  %۴۴  ۱۱  %۷/۴۶  ) نفرفدراسيون۱ (۱۴  آمادگی جسمانی

  %۱۲  ۳  %۳/۱۳  ۴  اسکواش

  %۸  ۲  %۷/۶  ۲  قايقرانی

  %۸  ۲  %۷/۶  ۲  هاکی 

  %۸  ۲  %۳/۳  ۲  پزشکی

  %۴  ۱  %۳/۳  ۱  بيسبال

  %۴  ۱  %۳/۳  ۱  بسکتبال

  %۴  ۱  %۳/۳  ۱  کبدی 

  %۴  ۱  %۳/۳  ۱  شنا

  %۴  ۱  %۳/۳  ۱  نابينايان

  %۰  ۰  %۳/۳  )فدراسيون (۱  بيماری های خاص

  %۱۰۰  ۲۵  %۱۰۰   نفر۳۰  جمع کل

  

ی بوشـهر و کرمانـشاه دارای بيـشترين فراوانـی           ن ها مشاهده می شود استا   , ۵در جدول   
  . ن زن هستندمديرا
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  فراوانی مطلق و نسبی آماری جامعه و نمونة آماری مديران زن در فدراسيون ها و استان های کشور_ ۵جدول 

  رديف
  فراوانی

  ستان های کشورا
  فروانی مطلق

  )جامعة آماری(
فراوانی نسبی 

  )جامعة آماری(
مطلق فراوانی 

  )نمونة آماری(
فراوانی نسبی 

  )نمونةآماری(

  %۱۲  ۳  %۱۰  ۳  بوشهر  ۱

  %۱۲  ۳  %۱۰  ۳  کرمانشاه  ۲

  %۸  ۲  %۷/۶  ۲  اصفهان  ۳

  %۸  ۲  %۷/۶  ۲  قزوين  ۴

  %۸  ۲  %۷/۶  ۲  همدان  ۵

  %۸  ۲  %۷/۶  ۲  يزد  ۶

  %۴  ۱  %۷/۶  ۲  )فدراسيون(تهران   ۷

  %۴  ۱  %۷/۶  ۲  خوزستان  ۸

  %۴  ۱  %۳/۳  ۱  گلستان  ۹

  %۴  ۱  %۳/۳  ۱  هرمزگان   ۱۰

  %۴  ۱  %۳/۳  ۱  خراسان شمالی  ۱۱

  %۴  ۱  %۳/۳  ۱  يجان غربیآذربا  ۱۲

  %۴  ۱  %۳/۳  ۱  کهگيلويه و بويراحمد  ۱۳

  %۴  ۱  %۳/۳  ۱  مازندران  ۱۴

  %۴  ۱  %۳/۳  ۱  رشت  ۱۵

  %۴  ۱  %۳/۳  ۱  مرکزی  ۱۶

  %۴  ۱  %۳/۳  ۱  آذربايجان شرقی  ۱۷

  %۰  ۰  %۳/۳  ۱  سيستان و بلوچستان  ۱۸

  %۰  ۰  %۳/۳  ۱  قم  ۱۹

  %۰  ۰  %۳/۳  ۱  سمنان  ۲۰

  %۱۰۰   نفر۲۵  %۱۰۰   نفر۳۰   استان۲۰  جمع

  

,  درصد زنان دارای سابقة قهرمانی در سطوح مختلف شهرستان         ۸۴ نشان می دهد     ۱شکل  
  .  درصد آنها سابقة قهرمانی ندارند۱۶فقط .  کشور و ملی هستند,استان
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ندارد  شهرستان  استان  کشوری  ملی 

سابقه قهرمانی مديران زن

  
  توصيف سابقه و وضعيت قهرمانی مديران زن. ۱شکل 

  
  . رشناسی هستندهد بيشتر مديران زن دارای مدرک تحصيلی کامی د نشان ۲شکل 
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مدرک تحصيلی مديران  

  
  توصيف وضعيت تحصيلی مديران زن. ۲شکل 
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 درصد مديران زن بسيار کم و کم از مدل رهبری مردانه استفاده             ۶۰هد  می د  نشان   ۳شکل  
درصـد  ۲۴درحالی کـه    , دازندمی پر ی زنانة خود به مديريت      گی ها بنابراين با حفظ ويژ   . نده ا کرد

  . نده انه استفاده کردمديران زن در شغل خود از مدل رهبری مردا
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بسيار کم  کم  متوسط  زياد  بسيار زياد 

حفظ ويژگی های زنانه 

  
  استفاده از مدل رهبری مردانه. ۳شکل 

ـا   هد بر اساس آزمون کالموگراف  اسميرونوف تمامی مـؤ         می د  نشان   ۶جدول   ـه ه  توزيـع   لف
  . نرمال دارند

   بر اساس آزمون کالموگراف اسميرنوفه هانرماليته بودن داد_ ۶جدول 
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سئوليت در کار بـاالترين رتبـه را        مديران زن در احساس تعهد و م      , هددمی  ن  شان ۴شکل  
کمتـرين رتبـه را بـه خـود         , ولی حمايت جو و فضای سازمانی از زنان مـدير         , نده ا کسب کرد 

  . اختصاص داده است
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ميزان برخورداری
مديران زن از
عوامل تأثيرگذار

  
  رتبه بندی عوامل تأثير گذار در زنان مدير. ۴شکل 

  
ـذ  ميانگين تعهد و احساس مسئو    , هدمی د  نشان   ۶جدول     يـری مـديران زن از ديگـر        ليت پ

ی مديريتی قرار دارد و حمايت      ت ها  بيشتر است و بعد از آن توانايی به کارگيری مهار          ه ها ـلفمؤ
  ضـمن آنکـه تمـامی      . يـن ميـانگين اسـت     يين تر جو و فضای سازمانی از مديران زن دارای پا        

  .  معنی دار است, به جز حمايت جو و فضای سازمانی از مديران زنه هاـلفمؤ
  

  برای تعيين معنی داری مؤلفه های تحقيق در مديران زن يک نمونه ای tآزمون _ ۷جدول
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ند که کارها را بـه      شته ا  درصد مديران زن اظهار دا     ۱۰۰اس مسئوليت   در زمينة تعهد و احس    
آنان حتی  , هندمی د صورت بسيار دقيق انجام داده و وقت زيادی را برای انجام امور اختصاص              

دازند و در صورت ضرورت از استراحت و ميهمـانی          می پر در خارج از وقت اداری به انجام امور         
ی مديريتی نيـز مـديران      ت ها  زمينة توانايی به کارگيری مهار     در. می کنند  چشم پوشی رفتن نيز   

   درصـد آنـان توانـايی تقـسيم کـار براسـاس             ۹۶به طوری کـه     , ی زيادی دارند  هابليت  زن قا 
نظارت بر حسن اجرای وظايف و ايجـاد محـيط          ,  علمی و فنی بين همکاران خود      صالحيت های 

 درصـد آنهـا توانـايی درک و بـه           ۹۲ن  همچنـي , دوستانه برای ابراز عقايد ديگران را دارنـد       
 درصـد آنـان از      ۸۴فنون و تجهيزات الزم بـرای انجـام وظيفـه را دارنـد و               , کارگيری دانش 

  کارگاههای آموزشی برای به روز کردن اطالعات نيروی انسانی زيـر پوشـش خـود اسـتفاده                 
به طور  , رار دارند ی مؤلفه روانی شخصيتی نيز در سطح بااليی ق        يه ها مديران زن در گو   . می کنند 

 ۹۶, ی مديريتی اعتماد بـه نفـس زيـادی دارنـد          ست ها پ درصد آنها برای رسيدن به       ۸۸مثال  
 درصد نيز معتقدند کـه      ۸۰درصد آنها نيز خودباوری زيادی در رسيدن به اهداف خود دارند و             

  درصد مـديران زن دارای اضـطراب       ۸۰. يری الزم هستند  ريسک پذ در کارهای مديريتی دارای     
مديران زن در ارتباط بين فردی بـا کارکنـان          . کم تا حد متوسط در کارهای مديريتی هستند       

 درصد آنان اعتقاد دارند کارکنان تحت       ۶۴به طوری که    , نده ا تحت سرپرستی تقريباً موفق بود    
 درصد نيز اذعان داشته ۷۲سرپرستی آنان ارجحيتی برای مديران مرد بر آنان قائل نيستند و     

 درصـد اظهـار   ۸۴همچنـين  . می کنندردان تحت سرپرستی آنان از دستورات اطاعت   اند که م  
لی با زنان تحت سرپرستی ندارنـد و از حمايـت زنـان تحـت سرپرسـتی                 کداشته اند که مش   

   درصد مـديران زن در زمينـة مـشارکت و همکـاری خـانوادة خـود اظهـار                   ۶۸. برخوردارند
ـه ا   درصد   ۸۸ در کارهای خانه دارند و       ند که همسران آنان مشارکت الزم را      شته ا دا نـد کـه    گفت

 درصد معتقدند که راهيابی آنان به       ۷۶خانوادة آنها قادر به درک مسائل شغلی آنها هستند و           
مـديران زن در اسـتفاده از مهـارت هـای           . پست مديريت برای خانوادة آنها مهم بوده اسـت        

 درصد آنـان بـرای ايجـاد پايگـاه          ۷۶به طوری که    , سياسی نيز در حد قابل قبولی قرار دارند       
 درصد آنان در حد متوسط به شـبکه هـای           ۵۶ند و   سته ا ی همفکر خود پيو   ه ها حمايتی به گرو  

 درصد در حد زيـادی از جلـب         ۶۰همچنين  , ارتباطات و اطالعات در سازمان دسترسی دارند      
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ند کـه در    شته ا  دا  درصد اذعان  ۶۴ند و   ه ا افراد با نفوذ برای رسيدن به اهداف خود استفاده برد         
ی خود  ه ها ی و تخصصی برای مطرح کردن نظرها و ديدگا        فه ا ی اجتماعی و شوراها حر    ليت ها فعا

ـا   و فناور  ت ها در خصوص ميزان آشنايی مديران زن با مهار       . ه اند استفاده برد   ۷۶, ی بـه روز   ی ه
ـ                   ۶۰د و درصد مديران زن با مفاهيم مديريتی و کاربرد آن در مـديريت آشـنايی زيـادی دارن

ی اطالعات مانند کـاربرد رايانـه در کـار مـديريتی           ی ها درصد مديران در حد متوسط با فناور      
سياسی و فرهنگی   , ی اجتماعی هی ها  درصد مديران زن دارای آگا     ۵۲همچنين  . آشنايی دارند   

 درصد آنان با زبـان انگليـسی در حـد متوسـط بـرای برقـراری                 ۵۲در حد زيادی هستند و      
 درصـد زنـان   ۵۲در زمينة حمايت جو و فـضای سـازمانی   . يتی آشنايی دارند  ارتباطات فرامل 

ند در محيط کارشان اين امکان برای آنان فراهم است تـا بتواننـد قابليـت هـا و     شته ااظهار دا 
ند از حمايتی مشابه مـردان در       شته ا همچنين آنان اظهار دا   , ی خود را نشان دهند    ی ها توانمند

صد مديران زن فرهنگ حاکم را متمايل به مديريت مردانه دانسته          در ۵۲. سازمان برخوردارند 
 که در سازمان در حد زيادی اعتقاد بـه تفکيـک کـار جنـسيتی                دنشته ا  درصد اذعان دا   ۴۴و  

ی ورزشی نسبت بـه     ی ها يزمه ر  و برنا  ی ها  که تصميم گير   دنشته ا  درصد اظهار دا   ۴۸. وجود دارد 
 درصـد مـديران زن در جلـسات در ارائـة            ۷۲ند و   می شو مردان در حد بااليی مشارکت داده       

نـد  شته ا  درصد اعتقاد دا   ۴۸همچنين  . می کنند درحد پايينی احساس محدوديت     ی خود   نظرها
  . که مديران عالی سازمان به نظرهای آنها در مقايسه با مديران مرد توجه دارند

  

  بحث و نتيجه گيری 
 کـه مـديران زن سـابقة غنـی در           هدمی د ويژگی های شخصی زنان در اين تحقيق نشان         

 درصـد ايـن زنـان دارای سـوابق          ۸۴به طور مثـال     . ورزش برای تصدی شغل مديريت دارند     
 درصد ايـن زنـان از سـطوح پايـه و            ۹۶همچنين  , قهرمانی در سطوح مختلف ورزش هستند     
 نتيجة اين قسمت از تحقيق    . ندسيده ا  ر ت ها  و هيأ  ن ها ميانی مديريت به پست رياست فدراسيو     

. همخـوانی دارد  ) ۱۵ , ۱۸)(۲۰۰۵ (١اورهـارت و پمبرتـون    , )۲۰۰۶(با نتيجة تحقيق مکاليستر     
ند کـه زنـان   سيده ااورهات و پمبرتون در تحقيق خود در مصاحبه با زنان مدير به ا ين نتيجه ر  

                                                 
1- Everhart & Pemberton   
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" تعلـيم دهنـده  "ی مديريتی خود را به شرکت در ورزش بـه عنـوان زمـين     يستگی ها مدير شا 
 که شرکت در ورزش وسيلة بسيار مهمـی بـرای           می کنند نان در پايان يادآوری     آ. نسبت دادند 
ی رهبری در ورزش است؛ وسيله ای که اغلب در اختيار مردان و پسران است               ت ها تمرين مهار 

  . ندمی گيرو زنان مورد تبعيض قرار 
 تحقيق  یفته ها  درصد از مديران زن در اين تحقيق با يا         ۹۶ی حاصل از متأهل بودن      فته ها يا

تحقيقات خـارجی در  بيشتر . همخوانی ندارد) ۱۶, ۲۲) (۲۰۰۴ (٢و هاودن ) ۲۰۰۳(  ١شو و هوبر
مجرد  يا مطلقه , ندسيده انی که به سطوح باالی مديريت در ورزش ر ا زن دمی ده اين زمينه نشان    

انواده باشد   دارای بچه و خ    ن ها اگر زنی در اين سازما    . ندشته ا بوده و ارتباطی با خانواده خود ندا      
اند در آن شغل که داری ويژگی هـای  نمی توگفته می شود او   , يا يک سری ارتباطات خانوادگی    

درحالی که در اين تحقيق زنان توانستند تعادل مطلوبی بـين           ). ۲۲(موفق باشد   , مردانه است 
ی خانوادگی و وظايف مديريتی خود ايجاد کنند کـه شـايد ايـن مـسئله بيـانگر                  ليت ها مسئو
  . يت مشارکت و حمايت خانوادة آنها در کارهای خانه و درک مسائل شغلی آنان باشداهم

, دازنـد می پر ی خود به مديريت     گی ها در پاسخ به اين پرسش که آيا مديران زن با حفظ ويژ           
ـد     ند که کم و بسيار کم از مدل رهبری مردانـه اسـتفاده            ه ا صد زنان پاسخ داد   ر د ۶۰  و   مـی کنن
نتيجة اين قسمت از تحقيق با نتايج بيشتر تحقيقـات     . ندمی گير د را به کار     ی زنانه خو  گی ها ويژ

م در عـين زن     يبنابراين در مـی يـاب     ). ۲۲ , ۱۴(ی ورزشی خارج همخوانی ندارد      ن ها در سازما 
) ۱۳۷۵(همان طور که مجتبوی     . ان به مديريت پرداخت   می تو ی زنانه نيز    گی ها بودن و حفظ ويژ   

زنان بايد خود را بـا تمـام    , جه رسيد که برای بهبود وضعيت موجود      در تحقيق خود به اين نتي     
ی مديريتی سـعی در تثبيـت       ست ها پی خاص خويش قبول کنند و برای دستيابی به          گی ها ويژ

ـا   زيرا در بسياری از موراد مشاهده شده که وجود          , خويش به مردان نکنند    ی خـاص   خـصلت ه
  ). ۵(ميزتر از خصوصيات مردانه بوده است زنان در بسياری از مشاغل برای آنان موفقيت آ

مديران زن در زمينة تعهد و احساس مسئوليت در کارها از تعهـد و احـساس مـسئوليت                  
) ۲۰۰۴(نتيجة اين قـسمت از تحقيـق بـا نتيجـة تحقيـق هـادون                . نده ا زيادی برخوردار بود  

                                                 
1- Shaw & Hober    
2- Hovden    
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ی ورزشی  ن ها زماوی نشان داد بيشتر زنانی که به سطوح باالی مديريت در سا           . همخوانی دارد 
ـد  آنها سخت کار    . تعهد بسيار زيادی به کار خود دارند      , سندمی ر نروژ    و قابليـت هـای      می کنن

  ). ۱۶(زيادی در زمينة کاری دارند 
نتيجة اين قسمت   . ی مديريتی در حد بااليی قرار دارند      يی ها زنان مدير در به کارگيری توانا     

همخوانی و با   ) ۶ , ۷, ۳)(۱۳۸۳(و روشن   ) ۱۳۸۲(زاهدی  , )۱۳۷۸(از تحقيق با تحقيق داوری      
نتيجة تحقيقات موافق نشان داده است      . مغايرت دارد ) ۱۰)(۱۳۸۰(نتيجة تحقيق فاطمی صدر     

, توانايی ارتباط با همکـاران    , سازماندهی, قدرت, يزیمه ر يی مانند توان برنا   خص ها در مورد شا  
  و  ايجاد انگيزه در کارکنـان    , کارکنانهماهنگ سازی فعاليت    , يی کنترل فعاليت کارکنان   اتوان

کمبـودی در زنـان وجـود       , هدايت کارکنان که به واقع تمامی آنها به معنای مـديريت اسـت            
  . نداشته است

ی پژوهش در خصوص عوامل روانی و شخصيتی مديران زن نشان داد زنـان مـدير                فته ها يا
ن قسمت از تحقيـق بـا نتيجـة         نتيجة اي . نده ا دارای عوامل روانی شخصيتی در حد بااليی بود       

همخوانی ولی با نتـايج تحقيـق عبـداللهی         ) ۲, ۳)(۱۳۸۱(و حشمتی   ) ۱۳۷۸(تحقيق داوری   
نتـايج  . مغايرت دارد ) ۱۴) (۲۰۰۱(١و انجمن مربيان کانادا   ) ۱۲, ۹)(۱۳۸۵(و ميرغفوری   ) ۱۳۸۰(

و اعتماد به   قاطعيت  , يریيسک پذ ی ر گی ها هد مديران زن واجد ويژ    می د تحقيقات موافق نشان    
درحالی که ميرغفوری در نظرسنجی از خبرگان يکی از داليل عدم دسترسـی             , نفس هستند 

شايد يکـی از داليـل   . ی مديريتی را نداشتن اعتماد به نفس آنها دانسته است         پست ها زنان به   
داشتن عوامل روانی و شخصيتی باال در زنان مدير در اين تحقيق آن باشد که اين زنان اغلب                  

برای مهم  ی بسيار   سيله ا شرکت در ورزش و   , انيممی د همانطور که   . قة غنی در ورزش دارند    ساب
در خصوص ارتباط بـا کارکنـان تحـت         ). ۱۷, ۱۵(روانی شخصيتی در افراد است      بهبود عوامل   

نتيجـة  . نده ا مديران زن با مشکلی در اين زمينه مواجه نبود        ) ارتباطات بين فردی  (سرپرستی  
عبـداللهی  , )۱۳۸۰(يق با نتيجة بيشتر تحقيقات از جملـه فـاطمی صـدر             اين قسمت از تحق   

همخـوانی  ) ۲۱, ۱۶, ۶, ۹, ۱۰)(۲۰۰۵(و فيستر و ردک     ) ۲۰۰۴(هاودن  , )۱۳۸۳(روشن  , )۱۳۸۰(
نتيجة تحقيقات نشان داده است يکی از مشکالت بسياری از مـديران زن ارتبـاط بـا                 . ندارد

                                                 
1- Coaching Association of Canada   
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زير بـار  , بيشتر مردان تحت سرپرستی. مرد استکارکنان تحت سرپرستی خود چه زن و چه    
انند و زنان تحت سرپرستی نيز حمايت       می د وند و آن را کسر شأن خود        نمی ر دستوردهی زنان   

ـو  در اين باره چنين     ) ۱۱)(۱۳۸۴(حسينيان  . رند نمی آو   الزم را از زنان مدير به عمل        :يـسد می ن
مـشکل  , ظر از اينکه چه جور آدمی باشد      بسياری از کارکنان با گرفتن دستور از زنان صرف ن         "

واکنش زيردستان به رهبران زن گاهی فردی و گاهی مطابق کليشه های فرهنگـی در               . دارند
بنابراين زنان مدير در اين تحقيق به راهکارهايی برای غلبه بر اين مـشکل              ". مورد زنان است  

ت در ورزش به عنـوان      حاصل تجربيات شرک  , ند که شايد همان طور که گفته شد       فته ا دست يا 
  .ی مهم برای برقراری ارتباط حسنه با ديگران باشدسيله او

 در  ت ها ی سياسی زنان مدير در حد قابل قبولی از اين مهار          ت ها در زمينة به کارگيری مهار    
نتيجة اين قسمت از تحقيق با بيـشتر تحقيقـات همخـوانی            . نده ا شغل مديريت استفاده کرد   

, برای ايفای نقـش مـدير موفـق       :"يسد  می نو در اين باره چنين     ) ۱۴()۱۳۸۰(عبداللهی  . ندارد  
ـه ای ولی زنان , ی سياسی در سازمان الزم استت هايادگيری و به کارگيری مهار   , شناخت    عالق

ی سياسی را دوست ندارند ت ها ند مهار شته ا زنان اذعان دا  . ی سياسی ندارند  ت ها به کاربرد مهار  
ی ت ها مديران زن در اين تحقيق به اهميت مهار       , سدمی ر به نظر   ". اهند وارد آن شوند   نمی خو و  

, نده ا اده کرد ف برای رسيدن به اهداف خود است      ت ها  پی برده و از اين مهار      ن ها سياسی در سازما  
 بوده  ت ها استفاده از اين نوع مهار    , شايد يکی از داليل بسيار مهم انتخاب آنان به عنوان مدير          

بررسی ميـزان حمايـت جـو و        . زنان کمتر از آن استفاده می برند      يی که ديگر    ت ها است؛ مهار 
جو و فرهنگ حاکم بر سازمان خـود را         , هد با وجودی که زنان    می د فرهنگ سازمانی نيز نشان     

ند که تفکيک کـار جنـسيتی در سـازمان          شته ا متمايل به مديريت مردانه دانسته و اعتقاد دا       
ـا   و شا  بليت ها  قا ند با نشان دادن   نسته ا ولی توا , وجود دارد  ی خـود در امـر مـديريت و         يستگی ه

بـه  , خود را مطرح کنند   , همچنين آمادگی مطلوب و ارائة نظرهای جديد در جلسات با مردان          
ند در جلسات با مديران عالی سازمان احساس محـدوديت  شته اطوری که مديران زن اذعان دا     

نتيجة اين قـسمت از تحقيـق بـا         . دمی شو  و به نظرهای داده شده از سوی آنها توجه           نمی کنند 
همخـوانی  ) ۶, ۹, ۱(, )۱۳۸۱(و روشـن    ) ۱۳۸۰(عبـداللهی   , )۱۳۷۹(نتيجة تحقيق اسفيدانی    

ـا   پاسخ داده شدة مديران زن دربارة موانع دسترسی زنان به            ۱۹روشن از جمع    . دارد ی پست ه
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ـا  طرح عبـار   نفر از آنان مرد ساالری را به طور مستقيم يا با             ۱۸ت که   فمديريتی دريا  يـی  ت ه
مـانع دسـتيابی    , مانند جو حاکم مردانه در سازمان و عدم پذيرش مديران زن از سوی مردان             

 از مـديران ارشـد اجرايـی و         ۹۱/۰در تحقيقی ديگـر     . ندنسته ا زنان به پست های مديريتی دا     
ده  بايد فرهنگ خود را برای بـرآور       کت ها  شرکت برتر بيان کرده اند که شر       ۱۰۰۰کارکنان ارشد   

ـا  در خـصوص مؤلفـة آشـنايی بـا مهـار          ). ۱۱(ساختن نيازهای شغلی زنان تغيير دهند           و ت ه
ـا  نتايج تحقيق نشان داد که زنان با اطالعات و فناور         ,  روز در کار مديريت    فناوری های   ی بـه   ی ه

البته ايـن   . در حد متوسطی آشنايی دارند    , روز که امروزه برای ايفای نقش مديريت نياز است        
ياری از مديران ورزشی ما اعم از زن و مرد بوده و سبب شـده اسـت کـه مـديران     مشکل بس 

  . همچنان با روش به نسبت سنتی به انجام امور اهتمام ورزند
ی شده  يت بند وان زن اول  ري تحقيق در نزد مدي    لفه ها مؤ, دمی شو همان طور که در مدل ديده       

ان از پيش  می توو ميانی مديريت راداشتن سابقة ورزشی و داشتن سابقه در سطوح پايه . است
ضمن آنکه بيشتر اين زنان با حفـظ        . نيازهای مهم برای رسيدن اين زنان به مديريت دانست          

ولی حمايت جو و فرهنگ سازمان از اين مـديران  , ازندمی پردی زنانة خود به مديريت    گی ها ويژ
  . زن زياد نيست

  پيشنهادها
ـو  ی ورزشی در سطح کشور      ن ها  و فدراسيو  ت ها هيأ زن به رياست     ۳۰با توجه به ارتقای      ان می ت

ولی نبايد انتظار داشت تغيير     ,  برای زنان نيز ممکن است     ست ها پنتيجه گرفت دستيابی به اين      
د از زنانی کـه قابليـت هـای    می شوبه رييس سازمان تربيت بدنی پيشنهاد   . يک شبه رخ دهد   

حمايت جدی به عمل آورد و آنهـا را نيـز           , نده ا دی مديريتی از خود نشان دا     ست ها پالزم را در    
 يستگی های  و شا  بليت ها زنان بايد بدانند هر چه قا     . ی کليدی منصوب کند   ست ها پمانند مردان به    

روند تغيير در مدل رهبری سنتی که مردان        , بيشتری را در زمينة مديريت ورزش کسب کنند       
  . به وقوع خواهد پيوستيع ترسر, دمی گير به عنوان هنجار و نرم مديريت در ورزش در نظررا 
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