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مقاله پژوهشی
پژوهیآفرینی زنان در مدیریت ورزش کشور با رویکرد آیندهنقش

3شهرام علم ،2فرفریده شریفی ، 1الهام جعفري 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب ي مدیریت ورزشی،  ا انشجوي دکترد.1
(نویسندة مسئول)دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوباستادیار مدیریت ورزشی،  .2
(ره) شهرري  واحد یادگار امام خمینیدانشگاه آزاد اسالمی  ستادیار مدیریت ورزشی،  ا.3

26/08/1398تاریخ پذیرش: 1398/ 31/04تاریخ دریافت: 

چکیده 
بود.  پژوهی رویکرد آینده با کشورورزشمدیریتدرزنانآفرینی نقش ارائۀ،این پژوهشانجام هدف از 

، هدف ازنظرفرایندي، ،راهبرديحیثازکیفی، لحاظ نوع، ازراهبردي، ،سطحازنظرروش پژوهش
نفر) و جامعۀ 18خش جامعه انسانی (آماري شامل دو بجامعۀ.نگر بود، آینده زمانحیثازکاربردي و 
اي، مصاحبه و تکنیک دلفی  کتابخانه مطالعۀ. ابزار پژوهش شامل سه روش نسخه) بود39اطالعاتی (

آماري، ارزیابی محتوایی متخصصان و ضرایب  اعتبار علمی و حقوقی نمونۀبراساس. روایی ابزارها بود
تحلیل  دگذاري و تحلیل سیستمی مفهومی براي هاي ک د. از روشفق بین خبرگان مطلوب ارزیابی شتوا

بر مشتمل ،پژوهی مدیریت زنان در ورزش چارچوب کلی آینده ها استفاده شد. نتایج نشان داد که یافته 
، و اجرا و بازنگري بود که هر الیهنگرآینده یابی راه ، هاگلوگاه آینده، تحلیل یابی فرصت چهار الیۀ

پژوهی  . منظرهاي آینده عملکرد داردراه وها، عوامل کلیدي، نقشۀموضوع ترتیبِ خروجی جدایی به 
مدیریت زنان در ورزش کشور در سه منظر زمانی گذشته، حال و آینده و دو بخش نظري و اجرایی  

بهبود جایگاه زنان ها و مالحظات الزم برايبر اقدام نگري مبتنی ، الگوي آیندهدرنهایت . شدندبررسی 
براساس د. لکرد و پیامد ترسیم شاهبرد، عمچالش، قابلیت، ردر مدیریت ورزش کشور، در پنج سطح

عوامل و  از متأثر زمانهم آفرینی زنان در مدیریت ورزش کشور نقشکه آیندة توان گفت ها می یافته
بهبلندمدت و سیستمی ،گراکلی . این چارچوب نگاهی ورزش است سیستمی برونو هاي درون جریان
دورتر زمانی هايافق در مدیرانعملتا راهنمايکوشد می و دارد مدیریت زنان در بخش ورزشمقولۀ

. باشداجرایی تروسیع هايحیطه و

. پژوهی آیندهمدیران زن،هاي مدیریتی، نقش نظام ورزش،: کلیديواژگان

1. Email: elhamjafari2020@gmail.com
2. Email: f_sharififar@hotmail.com
3. Email: shahramalam@yahoo.com
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مقدمه
توانند در شرایط کنونی اي دارند و میبالقوههاي ظرفیتوهاتواناییسطح دانش،زنان ،کلیطوربه

ها ارتباطات و گسترش نوآوريتغییر سبک رهبري، توسعۀدرزمینۀها با تحوالت اساسی که سازمان
دهند که حضور زنان نشان میهااما متأسفانه آمارها و بررسی؛ساز تحول باشندزمینهمواجه هستند،

از این  کشور ما در مقایسه با بسیاري از کشورهاي جهان رنگ است و مدیریت بسیار کمدر عرصۀ
سازمان ملل نظر در وضع بسیار نامساعدي قرار دارد. براساس گزارش توسعۀ انسانی برنامۀ توسعۀ

مورد این رقم درآنکهحال؛دارداختصاص ه زنان هاي مدیریتی در ایران بپستازدرصد13،)2010(
، درصد است (احمدي31و 34، 35ترتیب نظیر استرالیا، کانادا و سوئد بهايیافتهتوسعه کشورهاي 

ضرورتی چهراستیبهکهآیدپیشسؤالاینخوانندهبراياستممکن).2013،جوربهبودي و جام
کهکرداذعانبایدسؤالاینبهپاسخدارد؟ دروجودجامعهگوناگونهايبخشدرزنانمدیریتبه

یندفرادرازجملههازمینه همۀدربرابريپایۀبرآنانکاملمشارکتوزنانتوانمندکردنامروزه
به آنبسیارماکشورکهاستپایدارتوسعۀنیازهايپیشازیکی،جامعهمدیریتوگیريتصمیم

هايفعالیتدرمردوزنمشارکتاي بینعادالنهومطلوبتعادلهنوزکهجوامعیدر. نیاز دارد
انسانی استعدادوخالقیتبروزمنصفانۀفرصتواست نشدهفراهمفرهنگیواجتماعیاقتصادي،

تداوم. استنبودهموفق،اندداشته انتظارکهگونهآنتوسعهیندفرا،استدهنشبرقرارفارغ از جنسیت
برعهده راتوسعهمسئولیتیکدیگردوشادوشمردوزنکهدادخواهدرويهنگامیتوسعهشتابو

.)2013،یاسريمزینانی و بگیرند (تاج
معیارهايچونهاییتبعیضبامقابلهدررازنانکهآنبرعالوهزنانتوسطمدیریتیمشاغلکسب

منابعبهنابرابردسترسینابرابر،ايحرفه آموزشیهايفرصتنابرابر،دستمزدهاينابرابر،استخدامی
یککسب،نفساعتمادبهباالرفتنسببکند،میتواناترشغلیارتقايدرنابرابرامکاناتوتولیدي
بهره خواهند آنازجامعهکلکهشودمینیز آناناجتماعیرشدووضعیتبهبودومستقلهویت

آنانگرفتنپیشیودانشگاهیکردةتحصیلزنانودخترانرشداخیر،چند سالدربراین،عالوه.برد
کندمیمطرحازپیشبیش رازنانمدیریتبحثلزومکهاستیافتهنمودجامعهمرداناز

عواملی مانند رشد صنعتی و اقتصادي کشور، ،گذشتههايدر سال.)2017، و تفقديپور(اسماعیل
آموزش عالی، ازدواج دیررس، از زنان به عرصۀتوجهیقابلگسترش آموزش عمومی، ورود درصد 

هاي دولتی از مشارکت زنان باعث حمایت،درنهایتهاي زندگی و کاهش نرخ باروري، افزایش هزینه
)؛2017پور و تفقدي،(اسماعیلاندمعه شدهاي کار و فعالیت در جاهحضور چشمگیر زنان در عرصه 

هاي مدیریتی اعم از میزان حضورشان در رده،ی زنان در بازار کاربرخالف افزایش کمّ این و وجودبا
را داري هاي بسیاري اختالف معنات کالن و خرد ناچیز است و این درحالی است که پژوهشمدیری

، مشارکت زنان روازاین؛)2013و یاسري، اند (تاجنکردهبین توانایی مدیریتی زنان و مردان گزارش 
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شمار اسی در توسعۀ ملی بهحاضر بالقوه یک چالش اسدرحال،سازيگیري و تصمیمامور تصمیم در 
هاي سازمانپژوهی مدیریت زنان و مقایسۀیکی از دالیل توجه به مقولۀ آیندهله رود. همین مسئمی

هاي اجتماعی، . در اذهان عمومی، محیطرحسب مدیریت زنان و مردان استموفق و ناموفق ب
چرا برخی مدیران همواره این سؤال مطرح است کههاي اداري و صنعتی اي و نظامفضاهاي رسانه

این سؤال هاي زیادي بهپاسخ؟تر هستندتر و اثربخشفضاي مشابه موفقنسبت به سایر مدیران در 
.اثبات نشده استکنندهتعیینیک عامل عنوانبهاما تاکنون جنسیت اند؛شدهبیان

در . اندداده قرارتوجهکانوندررازنان،جهانیرقابتافزایشومحیطیتغییرات،راستادرهمین
شغلی، تجاري، علمی، هنري، ورزشی و هاي مختلفحضور و مشارکت زنان در حوزه ،هاي اخیرسال

یکمّافزایش اوجوداما ب؛)2014، 1و لینهان يلچا(موافزایش چشمگیري داشته است اجتماعی 
-ترین حوزههاي کیفی مهمیکی از جنبهمشارکت، در بعد کیفی چندان رشدي مشاهده نشده است. 

سطوح مختلف مدیریت در ،هاي زیادي مواجه هستندها و چالشآن با محدودیتهایی که زنان در 
و اندقرارگرفته مدیران موردتوجهو بالقوه نیروي کار عظیمعنوانبهزنان ،طرفازیک کشور است. 

هاي ویژةي و چابکی به برخی مهارتپذیرهاي رقابتافزایش قابلیتها برايسازمان،دیگرازطرف 
-سطوح مدیریتی، نابرابريدراما ؛)2،2015و جوشی، مایازنان در مدیریت نیاز دارند (پاتواردهان

هاي باالي مدیریت سازمانی شدن براي رتبه اندکی در انتخابد و زنان سهم نشوهایی دیده می
کشور هنوز وضعیت موجود و سیستم فعلی مدیریت ورزشکه توان گفت می،درواقع.اندداشته 

بخش مهمگیري و مدیریتی دارد. زنان در امور تصمیمدهیمشارکتهاي زیادي برايمحدودیت
هاي سیاسی در حوزةآینده و گشایشبه،امیدهاي ارتقاي جایگاه زنان در مدیریت ورزش کشور

- چشم،بلندمدت کارآمدهاي و برنامهاتکاقابلنگرانۀهاي آیندهدلیل نبود پژوهشاما به ؛ورزش است
این،وجودگیري ورزش مشهود نیست؛ بامور تصمیمانداز مشخص و مطلوبی براي مشارکت زنان در ا

هاي آیندة حوزة صنعت را بخشی مهمی از پژوهش) مطالعات زنان2014(3، مسکیتا و هاستیآراجو
پژوهی با موضوع مدیریت زنان در نگرانه و آیندهانجام مطالعات آینده،روازاینکنند؛ورزش قلمداد می

.دارد، ضرورت زیاديورزش کشور
هاي فرد و سازمان بخشیدن به آینده، متناسب با امیال و آرماندانش شکلپژوهی آیندهدرواقع، 

فردا پردازد که چگونه از دل تغییرات و تحوالت امروز واقعیت پژوهی به این موضوع میست. آیندها
دلیل دنیاي پرشتاب پژوهی، به). اهمیت اصلی آینده2013،محمودزاده(خزایی و یابدظهور می

ها اهاي از دیدگاي است و با طیف گستردهرشته اي بین پژوهی حوزهامروزي است. مطالعات آینده

1. Mulcahy & Linehan
2. Patwardhan, Mayya & Joshi
3. Araújo, Mesquita & Hastie



1398اسفندوبهمن، 58،  شماره 11مطالعات مدیریت ورزشی، دوره 20

اندشناسی شناسایی شدهدیدگاه روش17د. بیش از دربارة آیندة محتمل، ممکن و مرجح ارتباط دار
وفان ها، تهاي زمانی، مدلروند. سلسله دادهکار میر ارتباط و هماهنگی با یکدیگر بهها دکه اغلب آن

ی، لّع سازيمدلسازي، قیاس تاریخی، فنون دلفی، تحلیل تأثیر متقابل، فکري، سناریونویسی، شبیه
). 2018، 1پژوهی هستند (الشواسازي و نگاشت متنی برخی از فنون آیندهها، بازيتبارشناسی

گران الگو،  ر آینده (تحلیلبهاي مبتنیشامل چند دیدگاه و مکتب کلی است: دیدگاهپژوهیآینده
)؛ بلندمدتمقابل درمدتکوتاهاندازچشم(بر افق زمانی بتنیهاي مدیدگاهگران و غیره)؛مشاهده
هاي هنجاري ومقابل دیدگاهیابی درهاي بروندیدگاهی؛هاي کمّمقابل دیدگاههاي کیفی دردیدگاه

ورزش ویژهبه،ورزشپژوهی اخیر در حوزةهاي آینده). به پژوهش2013،محمودزادهغیره (خزایی و 
به ایجاد پژوهی ). تضمین موفقیت آینده2018، 2(راتن و جونزشده استتوجهتربیتی و آموزشی 

ایجاد چنین ها در جامعه بستگی دارد و و سازمانوسیعی از افرادمشارکت و تعامل در گسترة
تحول ،هاي اجتماعیهاي اجتماعی است. یکی از جریاننمشارکت و تعاملی نیازمند گفتمان و جریا

هاي اجتماعی و اقتصادي است که خود یکی از  نقش زنان و افزایش مشارکت آنان در فعالیت
اینباوجود.)2014،غفوري و محمودي،(متقی شهريرودشمار میهاي توسعۀ کشورها بهشاخص

نادیدهتوسعهدرحال جهانجمعیتازنیمیعنوانبهزناننقشاخیر، هنوزهايسدهشواهد در
هايزمینه درجنسیتیهاينابرابري وهاتبعیضوجوددهندةنشانامراینکهشودمیگرفته

درزنانواقعیحضورنبود ازانسانیجامعۀ. استغیرهواجتماعیاقتصادي،سیاسی،گوناگون
جبران درصدداخیردهۀدودردلیل،بدینواستدیدهناپذیريجبرانهايلطمه مختلفهايعرصه 

و بهترتوسعۀ،درنتیجهوهاتبعیضرفعوبرابريتعادل،بهرسیدنبراي. استبرآمدهمشکلاین
جامعهمختلفسطوحدرگیريتصمیمیندفرادربتوانندزنانکهاستآننیازجامعه،ترکامل

کنند.شرکت
آن ياست که قلمرويدینسبتاً جدیپژوهشةحوزنده،یمطالعات آایپژوهیآیندهي نظرارچوبچ

تواندمیحاصل از آن جیو نتانوردددرمیرا یآدمیعلميو تکاپوهاينظرمعرفتهايعرصههمۀ
عصرکنونی که جهان با سرعتی درداشته باشد.هاعرصهنیاز اکیر هربايگستردهراتیتأث

در رشد و خطاوآزمونیند فرابریهتکدارد، پایدار گام برمیدستیابی به توسعۀيسوبه گیر چشم
یکی از عنوانبه ریزي برنامهاساس،ینبراوري است؛بهرهانتظار ودورازبالندگی یک کشور، امري 
ها مدیران سازمانموردتوجهها و رکن اصلی رشد و بالندگی هر سازمان، مبانی اصلی بهسازي فعالیت

هاي ها در سطوح مختلف و نظارت بر همسویی با برنامهدیگر تدوین برنامه،، امروزهبنابراینقرار دارد؛
هر مدیر محسوب  موردتوجههاي جدانشدنی و ک وظیفه که از اولویت تنها ینه ،کالن کشوري

1. Lashua
2. Ratten & Jones
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ن داشتن بهتریکه با دردستاستمند نظامهاي مستمر از تصمیم یریزي جریانبرنامه.شودیم
موجودي که  عنوانبههر انسانی ،در زندگی روزانه.آیددرمیاجرا ۀبه مرحل،اطالعات نسبت به آینده

و روش موردنظرریزي و تعیین اهداف فقط با برنامه،استشکالت زندگی ممسائل و محاصرةدر 
و از کندحرکت درستتواند در جهت میمدتکوتاهزمان مشخصی اعم از در،هاآنبه یابیتدس

به تحول سازنده و مثبت و ورزش در جامعۀ ما منوطبدنییتترب. توسعه و اعتالي موانع عبور نماید
کارآمد يهابرنامهگذشته و جاري و تدوین يهابرنامهگري در جاري ورزشی است. بازنيهابرنامهدر 
ها بتواند خط و است که نتایج آنجانبههمهگسترده و هاينیازمند انجام پژوهششکیب، مؤثرو 

تحول ما اساسی جامعۀ درحالیازهاينو صحت انطباق آن را با کند جدید را تعیین مشی برنامۀ
معرض تغییر ، دریرورزشیغ يهاسازمانورزشی همانند يهاسازمان. )2011،منظمی(تضمین کند 

در یزيربرنامه. هستندیبان گربهدستخود جهانی قرار دارند و با مسائل ویژةو تحوالت محیطی و 
شوند و نحوةیینتعگروهی يهاتالشو هایتفعالتا اهداف همۀشودیمورزشی سبب يهاسازمان

).2011، و همکارانراسخشود (یزيرطرحدستیابی به آن اهداف 
هايدر پژوهشو نقد مطالعات پیشین پرداخته شود. مروربهتا پژوهش الزم است براي تبیین مسئلۀ

عوامل مؤثر در انتصاب زنان در یدر بررس) 2017(، فراهانی و اسدیمالباشرزادیش؛داخلی
يهاکه عوامل مؤثر در انتصاب زنان در پستندنشان دادوجوانانوزارت ورزش یتیریمديهاپست

پذیري و جامعهیخانوادگيهاتیمسئولاست،یس،یمذهباعتقادات، نفساعتمادبهبیترتبهیتیریمد
تیریبندي موانع مداولویت پژوهشی درزمینۀ) 2016، فراهانی و بیات (رادي موسو.هستندیتیجنس

شوندگان بیشتر مصاحبه که نشان داد انجام دادند. نتایج یمراتبسلسله لیروش تحلابزنان در ورزش
ي مساوطینبود شرارایهاي ورزشسازمانیتیریهاي مدموانع حضور زنان در پستها، در مطالعۀ آن 

،. زناندانستندرانیاعتماد به زنان در فرهنگ افقدان ها و رشد در سازمانيزنان و مردان برانیب
) 2016(روشنادیبند. امل ذکر کردوترین ع مهمعنوان به را يعوامل فرد، مردانویعامل فرهنگ

پژوهیآیندهروشبه1404افقدررضويخراساناستانقهرمانیورزشسناریوهايتدویندر
پایداربراي توسعۀمطلوبيسناریوترینمهم،فعالوپویاریزيبرنامهنظامایجادکهدادنشان

حضور هايچالشوايشیشه سقفسندرمبررسیدر) 2016(است. زرگر قهرمانیورزشازطریق
نبود منفی،فرهنگیهايدیدگاهزنان،ناتوانیورزشی،هايسازمانمدیریتیهايپستدرزنان

، بیاتی، سجادي، اللهیاري. ارزیابی کردموانعترینمهمعنوانبهجنسیتی رانقشوپذیريجامعه
زنانتوانمنديوضعیتدرايشیشه سقفنقشبررسیدر) 2015(گودرزي و علیدوست قهفرخی 

افزایشر بمستقیمطوربه ايشیشه سقفکهدادندنشانتهرانشهرداريورزشسازماندر
بررسیدر) 2015(حسینیچیان، بشیري، نوروزي و سید، کوزهآزادان. گذاردمیاثربانوانتوانمندي

استان وجوانانورزش کلادارةدرزنانتوانمنديکاهشبرآنتأثیروايشیشه سقفوضعیت
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وضعفپذیريجامعهتوانمندي،برمستقیمطوربه ايشیشه سقفکهنددادنشانشرقیآذربایجان
اثرتوانمندکردنبرانگاريخودناتوانوضعفپذیريجامعه،همچنین. استاثرگذارانگاريخودناتوان 

.برندمیرنجايشیشه سقفپدیدةازورزشیهايسازماندرشاغلزنانو دارندمعنادارومنفی
دیدگاهازکهدادنشاندلفیروشباکشورقهرمانیورزشپژوهیآیندهدر)2015(سهرابی
ملی، تخصیصغرورخصوصی، ایجاد حسبخشمشارکتمیزانافزایشهايزیرمؤلفه خبرگان

و ترویجورزشیاستعدادیابییکپارچۀطرحایجادورزش،زیرساختیمواردواستعدادیابیبهبودجه
) در پژوهش 2014(و همکارانمتقی شهري .دارندقراراولویتدرزندگیدر،ورزشبهنیازفرهنگ

» هاي ورزشی و غیرورزشیهاي مدیریتی سازماننقش و حضور زنان در پستمقایسۀ«خود با عنوان 
هاي تبعیض جنسیت، تضاد بین کار و خانواده، که تفاوت معناداري در مؤلفه ندبه این نتایج رسید

شتاب هاي ورزشی و غیرورزشی ایران وجود دارد.بین سازمان،حمایت خانواده و روابط در کار
زنان به سطوح  يارتقابررسی در)2009(چیان، مشبکی و اصفهانی، احسانی، کوزهيبوشهر

یتمام،زن و مردرانیمددگاهیدکه ازنددیرسجهینتنیکشور به ابدنیتربیتدر سازمانیتیریمد
کهدرحالی؛رنددایتیریمدهايپستزنان بهينقش بازدارنده در ارتقایطیمحعواملهايمؤلفه 

زنان به ياي در ارتقانقش بازدارندهیتیشخص ویروانۀمؤلف،يعوامل فردهايمؤلفه نیبدر
.تشته اسندایتیریمدهايپست

وندهاي اي را یکی از رسقف شیشه ) کاهش پدیدة2016(1هال و اگلسبیهاي خارجی،در پژوهش
) نشان دادند که 5201(2فانی و مارگربایمن، کار. بینی کردندمهم آیندة ورزش زنان پیش

ها نیز اي آن هاي حرفههاي رهبري سبب ارتقاي سایر جنبه مدیران زنان در قابلیتتوانمندکردن
آموزش وخدمتدورةطول،هاي ورزشی) گزارش کرد که در فدراسیون1941(3مادوکسشود.می

4الننبرگ.و زنان، بیشتر به آموزش نیاز دارنداستتفاوت مزن و مرد مدیراندر بینمالیمدیریت

کارکردهايبرمدیرانتوانمندکردن،هاي ورزشی ملی آمریکادر سازمان) نشان داد که2011(
) در پژوهشی6200(5اثرگذار است. هوودنيدارمعناصورتبهمالیمدیریتبازاریابی و اثربخشی

هايموقعیتوهاشایستگیمدیر داراي مردانوزنانکهدادنشاننروژ ورزشیهايسازماندربارة 
وضعیتیورزشیهاياجرایی سازمانهايپستدرزناناما؛بودندخودايحرفهزندگیدرمشابه
ي که به سطوح باالیدر زنانيرهبريهامهارتبررسی در )1995(6ستر یالند. نداشتمردانبامشابه

1. Hall & Oglesby
2. Biemann, Kearney & Margraf
3. Moddox
4. Lunenburg
5. Hovden
6. McAllister
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بیشترینکارگیريزنان، بهنفساعتمادبهکه دیرسجهینتنیبه ا،اندیافتهدستیورزشمدیریت 
هاي پستبههاآندنیرسراهدرهاي مؤثر از راهگذاريهدفوگرانیبرآورد قدرت دارزیابیتالش، 

یتیریمدي در کارهاتشانیخود را در موفقیورزشهايتجربه زنرانیمدیو تمامهستندیتیریمد
، ) اشاره کردند2014(1بروك مولر، ریان و رینکد. اندانستهو غیرمستقیم مؤثرمیمستقطوربه

کنند شوند، سعی میهاي ورزشی برگزیده میمدیره در سازماناعضاي هیئتعنوانبهها که زنزمانی
هاي خودداري کنند و با روش،شودها خوانده میاي منفی خانماز پیوستن به آنچه رفتار کلیشه 

، هرمسن، اوادیاکاتر). 2017،مالباشیشیرزاد دهند (به نقل از خود را وفق می،رفتاري غالب آقایان
دربرگیرندةرهبري زنان در ورزش باید هايتجربه مباحث مرتبط با ) نشان داد که2008(2ونمنو 

آزادان، د (به نقل از نیک بعد سیاسی در فرایندهاي اجتماعی و سازمانی باشعنوانبهنقش جنسیت 
به درك اینکه چگونه و چرا مباحث . این )2015،حسینییري، نوروزي و سیدچیان، بشکوزه

.دکنمیکمک جنسیت در فرایند اجتماعی و سازمانی مرتبط با ورزش مهم است،
- بودهمعطوف هاي مدیران ورزشی زن در ارتقاي سطوح مدیریتی به محدودیتي بسیاريهاپژوهش

مدیران ورزشی زن حاکی از درزمینۀداخلی هايپژوهشبسیاري از گیري جهت،کلیصورتبهاند.
هاي و تفاوتزنان در مدیریت ورزشی کشور است موانع مختلف در مسیر نقش بیشتر دروجود 

جایگاه زنان ها نسبت به مسئلۀپژوهششده در اینواهیبین نگرش مردان و زنان نظرختوجهیقابل
اي و اداري  شواهد اجتماعی، رسانه،کنار این شواهد علمیند. دردر مدیریت ورزش کشور وجود دار

کنند. اهمیت این را تأیید میهاوجود دارند که آنوضوحبههاي ورزشی کشور نیز در محیط سازمان
نیازمند ،با توجه وضعیت مدیریتی ورزش و وضعیت اقتصادي کشورله و اهمیت بیشتر رفع آن مسئ

هايبندي دانش برخاسته از پژوهشجمع. ر استهاي علمی بیشتو تالشتوجه بیشتر پژوهشگران
گاه ریزي بلندمدت تکیهاما براي برنامه؛کندزوایاي مختلف مدیریت زنان را تشریح می،موجود

بیشتر از  استفادةدرزمینۀهایی آشکار و پنهانی هم مقاومت،زیرا؛گیري نیست مناسبی براي تصمیم
هاي بخشی و فرابخشی ها و گروهرند و هم برخی جریانزنان در مدیریت ورزش کشور وجود دا

، ارائۀ اطالعات علمی و دلیلهمین کردن صورت مسئلۀ این موضوع دارند. بهزیادي به پاكتمایل
هايتواند جزو اولین اقدامکشور میمدیریت زنان در ورزشسئلۀمستند دربارة ابعاد مختلف م

راستا ، همروازاینر زنان در مدیریت ورزش کشور باشد؛بیشتدهیمشارکتدرزمینۀاساسی و واقعی 
پایۀ اطالعاتتا بینی آینده انجام شوندبر پیشهایی مبتنیالزم است پژوهششدهانجامهابا پژوهش

1. Bruckmuller, Ryan & Rink
2. Cotter, Hermsen, Ovadia, Vanneman
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د. در این پژوهش سعی شده نبرخوردار باشهاي آینده از قابلیت تعمیم بیشتريریزي و اقدامبرنامه
پژوهی مدیریت زنان در ورزش پرداخته شود.است که با استفاده از تکنیک دلفی به آینده

وهش شناسی پژروش
، هدفازنظرفرایندي، ،راهبرديحیثازکیفی، ،نوعلحاظازراهبردي، ،سطحازنظرروش پژوهش

در  .دي (مدیریت زنان در ورزش) استمورمطالعۀصورتبه نگر و آینده،زمانلحاظازکاربردي و
استفاده سنجی هاي تحلیل و موقعیتیکردها و روشزمان از مفاهیم، روتدوین الگوي پژوهش، هم

مدیریت زنان در بخش ورزشمقولۀبهبلندمدتوسیستمیگرا،کلنگاهی. این چارچوبه استشد
هاي مختلف، جامعۀ آماري ها از حوزهدادهآوري با توجه به ماهیت پژوهش و نیاز به جمعد.دار
اساس، جامعۀ براین؛ دشتعریف شمارة یک جدول صورتبه گیري همراه تعداد نمونه و روش نمونه به

مدیران از بود. جدول شمارة یکصورتبهاطالعاتی آماري شامل دو بخش جامعۀ انسانی و جامعۀ
سیون  ملی المپیک، سازمان ورزش شهرداري تهران و تبریز، فدراوجوانان، کمیتۀوزارت ورزش 

بدنی وزارت علومکل تربیتجوانان تهران و اصفهان، ادارةوفوتبال و ورزش همگانی، ادارة کل ورزش
شغلی مرتبط با بقۀمبناي پست سازمانی، تخصص علمی و سادر دو گروه مردان و زنان بر،و سایر

بدنی هاي تربیتنیز از دانشکده اساتید. ها نظرخواهی شداز آن و شدند موضوع پژوهش انتخاب 
پست مبنايبدنی بروهشگاه تربیتان، گیالن، شهید بهشتی، مازندران و رازي) و پژتهرهاي(دانشگاه

ها نظرخواهی شدند و از آنموضوع پژوهش انتخاب سازمانی، تخصص علمی و سابقۀ شغلی مرتبط با
شد.

گیري پژوهشآماري و نمونهجامعۀ-1جدول 
نمونهگیرينمونهگروه مطالعه

جامعۀ 
انسانی

مدیران 
ورزشی

نفر4قضاوتیهدفمند و زن(سطح ملی و کالن)ستادي

نفر21

نفر3هدفمند و قضاوتیمرد

(سطح خرد و استانی)صف
نفر4هدفمند و قضاوتیزن
نفر3هدفمند و قضاوتیمرد

نفر4هدفمند و قضاوتیزناساتید مدیریت ورزشی دانشگاهی
نفر3هدفمند و قضاوتیمرد

جامعۀ 
اطالعاتی

نسخه17هدفمند و قضاوتیاي و علمیکتابخانهمنابع 
نسخه39 نسخه8هدفمند و قضاوتیها و اسناد اجرایی و حقوقیگزارش

نسخه12هدفمند و قضاوتیايمنابع و آرشیوهاي رسانه
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استفادهها از سه ابزار به این شرح ج دادهآوري و استخرابندي عوامل، جمعبررسی و چارچوببراي
ها و برنامهمطالعات علمی داخلی و خارجی، اسناد و صورت اي: بهمطالعۀ کتابخانه- الفاست: شده

با جامعۀ شدهتیهدامصاحبۀ نیمه صورتبهاکتشافی:مصاحبۀ- بگزارش علمی و اجرایی بود؛
نامۀ حاصل از مطالعۀ شناسایی متغیرها و تکمیل پرسشآماري پژوهش بود. از مصاحبه براي

هاي مختلف پژوهش از غربال و تعیین اعتبار بخشروش دلفی: براي-جاي استفاده شد؛کتابخانه
دلفی،روشنفر). هفت نظران و خبرگان استفاده شد (دلفی متشکل از صاحبتکنیک مطالعۀ

وکارشناسانازگروهینزددرموجوددانشبنديطبقهوآوريجمعبرايساختاریافتهفرایندي
.داردبستگیپژوهشدرکنندهشرکتمتخصصانعلمیاعتباربهآناعتباراست وخبرگان

هاي تحلیلیها و روشابزار پژوهش، روایی ابزار، روش گردآوري داده-2جدول 
روش تحلیلیافته نمونهرواییابزار

مطالعۀ
نظري

مطالعۀ 
ايکتابخانه

اعتبار حقوقی اسناد و 
اعتبار علمی منابع 

ايکتابخانه
و هامؤلفهشناسایی نسخه39

اجزاي چارچوب

کدگذاري و 
بندي چارچوب

مفهومی

مطالعۀ 
تجربینیمه

مصاحبه و 
رونوشت

اعتبار و مرجعیت افراد
فق بین ضریب توامحاسبۀ

هاکدگذارها و مصحح

نظرخواهی 
نفر21از 

هامؤلفهتکمیل و غربال 
ةشدییشناساو اجزاي 

مرحله قبل

کدگذاري و 
بندي چارچوب

مفهومی

مطالعۀ
خبرگی

تکنیک 
دلفی 
ايدومرحله

اعتبار و مرجعیت افراد 
توافق جمعیةشددعوت

دو جلسه 
با حضور 

نفرهفت

و هامؤلفهکردنمندنظام
در شدهغربالاجزاي 

قبلمرحلۀ

تحلیل 
سیستمی و 

ندمنظام

تحلیل مفهومی،- در این پژوهش شامل این دو روش بود: الفمورداستفادههاي تحلیلی روش
مبانی اساسبربندي و کدگذاري مفاهیم مستخرج از ابزارهاي مختلف پژوهش دستهکدگذاري

کنترل ودركبرايسیستمییدگاهی: دسیستمتحلیل -؛ بنظري و روایی کیفی متخصصان
وهاسیستمرفتاربررسیدرسازيشبیهتوسعه،هايسیستم تصویريومفهومینمایشها،پدیده
ازاستفادهباسیاستطراحیومدللیوتحله یتجزمناسب وهاياقدامچارچوب جامع یکمعرفی

است.شناسیروشاینازاستفادهعملیاتیهايجنبهترینمهمازجمله،مدل
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مراحل اجراي پژوهش-3جدول
فعالیت غالب مرحلهفرایند

1
اسناد /ايمطالعۀ منابع کتابخانه

هامؤلفهشناسایی و غربال ايمنابع رسانه/اجرایی

2تدوین چارچوب نظري پژوهشو تعریف ساختارهامؤلفهبندي دسته
3انجام مصاحبه نظرانصاحبهايتجربهاساسبرتکمیل چارچوب نظري
4ساخت چارچوبساختارمندتنظیم چارچوب اولیۀ نیمه
5اول دلفیمرحلۀساختارمندبررسی چارچوب نیمه
6 دوم دلفیمرحلۀ شدههاي چارچوب ساختارمندو رفع چالشخألهاتکمیل
7 سوم دلفیمرحلۀشدهیطراحچارچوب و تصویب چارچوب یسنجییروا

نتایج
شود.ها توضیح داده میاست که دربارة آنبخشنتایج پژوهش چندین وتحلیلتجزیه 

بر چهار الیۀ پژوهی مدیریت زنان در ورزش مشتمل آیندهچارچوب کلیپژوهی:سطوح آینده
خروجی ،که هر الیهاستو اجرا و بازنگري نگرآیندهیابیراه، هاگلوگاهآینده، تحلیل یابیفرصت
هاي جریان کلی گذر از الیهدارد.عملکردها، عوامل کلیدي، نقشۀ راه و موضوع ترتیبِبهجدایی
شکل شمارة یک است.صورتبه،دیریت زنان در ورزش کشورپژوهی مآینده



27پژوهیآیندهرویکردباکشورورزشمدیریتدرزنانآفرینی	: نقشجعفري

چهارم:الیۀ
اجرا و بازنگري

سوم:الیۀ
نگرآیندهیابیراه

دوم:الیۀ
هاگلوگاهتحلیل 

اول:الیۀ
آیندهیابیفرصت

هابرنامهياجرا*
* پشتیبانی اجرا

سنجش عملکرد*
اصالح برنامه*
رهبري فرایندها*
سایرو

ابتکارها*
مالحظات*
راهبردها*
راهکارها*

ها* اقدام
هاشاخص*
سایرو

منابع انسانی*
فناوري اطالعات*
خالقیت و نوآوري*
برند سازمانی*
سازمانیفرهنگ*

و سایر

حمایت اجتماعی از *
ورزش زنان

تجاري هايقابلیت*
و بازاریابی ورزش 

زنان
جمعیت فراوان *

زنان ورزشکار و داراي 
تحصیالت ورزشی

و سایر

خروجی:
عملکرد

خروجی:
راهنقشۀ

خروجی:
عوامل کلیدي

خروجی:
هاموضوع

کارایی مدیریت *
زنان

اثربخشی *
مدیریت زن

ارتقاي برند*
کسب عناوین و *

مقام
هارشد رسانه*

و سایر

گذاريسیاست*
ریزيبرنامهو 
و کارتقسیم*

دهیسازمان
بندياولویت* 
سنجیامکان*
مین منابعتأ*

و سایر

سقف درجۀ*
ايشیشه

میزان *
پروريجانشین

نسبت تصدي زنان *
به مردان

سطح مقایسۀ*
تخصص
و سایر

مدیریت استعداد*
سبک مدیریتی*
آموزش و *

توانمندکردن
یابیجانشین*
و ايحرفهرشد *

گريايحرفه
و سایر

پژوهی مدیریت زنان در ورزشالگوي آینده-1شکل 

پژوهی مدیریت زنان در ورزش کشور به شناسایی منظرهاي هاي آیندهپژوهی: الیهمنظرهاي آینده
هاي هر بخشانی گذشته، حال و آینده، در سه منظر زم،اساس؛ براینداردنیاز کلیدي و اساسی 

تحلیل، اساس و پایۀ ءمرحله. شمارة چهار)(جدول هاي آن تعیین شدندها و فعالیتهدف،مرحله
.ها بر هم منطبق هستندآناجرا است و منظرهايءمرحله
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مدیریت زنان در ورزشپژوهیآیندهنظرهاي م-4جدول
شده:گذاريهدفگذشتۀ

اي مطالعه اسناد و شواهد رسانه
باوجود وجود که دهدمینشان 

، مستمر اجتماعیهايالزام
حقوقی و مستند هايالزام

در توجهیقابلمدیریتی 
دهی زنان در امور مشارکت
هاي اجرایی گیري و پستتصمیم

.دن ورزش کشور وجود ندار

کنترل:تحتحال 
شواهد موجود و ادارك خبرگان نشان 

حاضر تمایل به ند که درحالدهمی
زنان در مدیریت ورزش دهیمشارکت

اخیر سالچندکشور نسبت به میانگین 
در ،مورديطوربهبهبود مشهودي دارد و 

ها سازمانها از برخی عضی پستب 
هنوز ،عمل؛ اما درپیشرفت استدرحال

اند.روي ندادهتوجهیقابلتغییرات 

محتمل و ممکن:آیندة
این سازوکار براساسبینی پیش

دهد که در پژوهش نشان می
رو، با توجه سالۀ پیش10انداز چشم

به تحوالت محیطی و چندبعدي، 
میزان ایفاي نقش زنان در آینده از 

فعلی چندان پیشی نخواهد شتاب 
.گرفت

:دادهرخگذشتۀ
- فی احراز پستی و کیسوابق کمّ

هاي هاي مدیریتی و کرسی
گیري ورزش کشور نشان تصمیم

شکاف دادهرخکه گذشتۀدندهمی
با گذشتۀزیاديطبیعی و 

ي هاشده دارد. اقدامگذاريهدف
در برنامه یا در مرحلۀزیادي

و نداشدهرهااجرا ابتداي مرحلۀ
.اندموردي بودهعمدتاًها موفقیت

حال خارج از کنترل:
برخی رویکردها مانند روندهاي 

در شدهنهادینه، فساد اداري شدنجهانی
صورتبهاجتماعی هايکشور و الزام

در برخی اند که مثبت یا منفی سبب شده
هاي موارد نقش زنان در بعضی حوزه

ف تمایل حاکمیتی برخالورزش کشور 
این نوع موارد چه برجسته شود. همۀ

مثبت صورتبهمنفی و چه صورتبه
آمدي سیستم نظارت و ناکاردهندة نشان

بخش حاضر، درحالارزیابی هستند. 
خارجها ها یا قابلیتچالشمهمی از این

از کنترل مدیریت ورزش است.

مطلوب:آیندة
هاي کلی نظام سیاستبراساس

هاي نقشدهیمشارکتدرزمینۀ 
گیري و جو مختلف در امور تصمیم

،سیستمی موجود در نظام ورزش
درصد نسبی صورتبهمطلوب آیندة

هاي مدیریتی درصد پست30تا 20
باید در گیريهاي تصمیمو نقش

گیرد.گذاري قرار فرایند هدف

هايها و ارزششناخت بنیان
سیستمی:بروندرون و 

- نهادن به مقام زن و تواناییارج-
اسالمیوهاي او در تمدن ایرانی

هاي شغلی و ستایش ارزش-
ورزشی زنان از دیدگاه فرهیختگان 

جامعه
استقبال زیاد کاربران از -

هاي ورزشی زنان و توجه موفقیت
هاها به این موفقیتزیاد آن

و تهدیدهاي درون هاشناخت چالش
سیستمی:برونو 
درزمینۀجو اعتماد به زنان نبود -

اطالعات و تحمل فشار سیاسی ازحفاظت
مالی نظام ورزش ودر ساختار اداري

کشور
بسیاري از زنان نبود تمایل زیاد-

متخصص و شاغل به تالش براي حضور 
گیري بخش ورزشهاي تصمیمدر پست

یافته و ظهورهاي قطعیتنبود 
:بینیپیشقابل

تغییر دولت و تحوالت پیامدي آن -
در بخش ورزش

وط به نسبت زنان به تغییرات مرب -
نیروي کار و مردان در عرضۀ

تقاضاي بازار ورزش
سوابق مدیریت زنان در ورزش -

کشور
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پژوهی مدیریت زنان در ورزشمنظرهاي آینده-4جدول ادامه 
تفسیر گذشته و تشخیص 

مسیر:
کارگیريبهبخشی از مالحظات در 

،زنان در مدیریت ورزش کشور
برحسب تشخیص مراجع باالدستی 

آن درزمینۀاما شفافیت الزم است؛
وجود ندارد و بسیاري از 

پایۀ بالفعلو هاي بالقوه محدودیت
حقوقی ندارند.

تعیین اهداف و نیازها:
مفهوم واقعی عدالت و سازيفرهنگ-

در نسبت زنان و مردان ساالريشایسته
مدیر

سیستم آموزش شغلی و کردنمناسب-
زنان در ساختار اداري ورزش ايحرفه
کشور

سیستم نظارت و ارزیابی کارآمدکردن-
شغلی در نظام ورزش

راهبردها و راهکارها:
بازنگري در قوانین و ساختار -

شغلی نظام ورزش
بازطراحی سیستم نظارت و -

ارزیابی در مدیریت عملکرد مدیران 
ورزش کشور

مدیران ورزشی زنان توانمندکردن-
هاي مدیریتیبراي احراز پست

شدة یی روندهاي طیشناسا
سیستمی:درون و برون

هاي تفاوت مشخصی بین دولت-
زنان کارگیريبهبعد از انقالب در 

در بخش مدیریت ورزشی کشور 
.داردوجود 

نشگاهی اي، دابین دیدگاه رسانه-
دهی و اجتماعی نسبت به مشارکت

زنان در مدیریت ورزشی کشور 
اما ؛همگرایی وجود دارد

دیدگاه دولتی و الزم با راستاییهم
.ندارداجرایی 

و هاشناخت نیروهاي پیشران، فرصت
سیستمی:برونهاي درون و قابلیت

وجود جو اعتماد به زنان در مراجع -
و گیري داراي کارکرد فرهنگی تصمیم

اجتماعی
تر درجه پاییندرزمینۀشواهد موجود -

فسادپذیري زنان نسبت به مردان در 
گیري کالن و خردهاي تصمیمپست

درزمینۀهاي بیشتر و بهتر زنان قابلیت-
ارتباطات با زیردستان

یک محیط عنوانبهورزش اعتالي-
براي زنانکنندهتوانمندو احیاکننده

روندهاي نوظهور:
نوگرایی در حمایت جهانی از زنان -
در ورزشویژهبه
روندهاي ملی در احیاي حقوق -

شغلی و سیاسی زنان در روزش
تغییرات فزاینده در تغییر نقش -

زنان ورزشیویژهبه،خانوادهزنان در 
فناوري آورسرسامافزایش -

ارتباطات مجازي و ارتقاي نقش 
شهروندان در توسعه و سیاست

معنایی و مفهومی صفات توسعۀ-
زنانگی در جوامع

به ارزیابی کیفی ارتباط بین منظرها ، چهارنگر درقالب جدول شمارة آیندههايمؤلفهبعد از شناسایی 
ش بین منظرهاي دوگانه در هر سه بخ،جدولبراساسشد. پرداختهپنج جدول شمارة صورتبه

توسط متخصصان براي شدهادراك . میزان همسویی وجود داردزیاديگذشته، حال و آینده شکاف 
متوسط ارزیابی شد.،ضعیف و براي بین حال و آیندهگذشته و حال، حالت بین
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پژوهی مدیریت زنان در ورزش کشورتوصیف کلی همسویی بین منظرهاي آینده-5جدول 
گذشته (تحلیل وضعیت 

سپري شده)
حال (تعیین وضعیت 

موجود)
آینده (تعیین 
وضعیت هدف

ي 
رها

نظ
م

یل
حل

گذشته هدفگذاري شدهت

ی 
سوی

هم
یف

ضع

حال تحت کنترل
ی 

سوی
هم

سط
متو

آینده محتمل و ممکن
 شکاف زیادشکاف زیادشکاف زیاد

آینده مطلوبحال خارج از کنترلگذشته رخ داده

جرا
ل ا

راح
م

وهابنیانشناخت
هايارزش

سیستمیبرونودرون

یف
ضع

ی 
سوی

هم

وهاچالششناخت
برون ودرونتهدیدهاي

سیستمی

سط
متو

ی 
سوی

هم

هاي قطعیتعدم 
ظهوریافته و قابل 

پیش بینی
تطبیق زیادتطبیق متوسطتطبیق کم

تفسیر گذشته و تشخیص 
راهبردها و راهکارهاتعیین اهداف و نیازهامسیر

تطبیق متوسطتطبیق ضعیفتطبیق زیاد

شناسایی روندهاي طی 
شده درون و برون 

سیستمی

پیشرانشناخت نیروهاي -
و هاشناخت فرصت-

هاي درون و برون قابلیت
سیستمی

روندهاي
نوظهور

در مدیریت ورزش کشور در  بهبود جایگاه زنانها و مالحظات الزم براياقدام:پژوهیفرایند آینده
مسئلۀ اصلی سطح چالش درواقع، . هبرد، عملکرد و پیامد ترسیم شدندچالش، قابلیت، راپنج سطح

رفع هاي بالقوه برايها و توانمنديفیتورزش است. سطح قابلیت به ظرمدیریت زنان حوزةدر 
گیري  انداز اشاره دارد. سطح راهبرد شامل جهتچالش و حرکت در مسیر دستیابی به اهداف و چشم

طح ده است. ساي تبیین شقی، اداري یا رسانهحقوصورتبهکه استاصلی و اهداف اصلی سیستم
سطح پیامد نیز است. ابتکارهاوهارت انجام اقدامصوبینی درپیشبیانگر دستاوردهاي قابلعملکرد

هامؤلفه هدفمند این منظرها و و نتایج اولیه اشاره دارد. مجموعۀ به مظاهر ثانویه و متأخر عملکرد 
دهد.نگري را تشکیل مییک سیستم آینده
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مدیریت زنان در ورزش کشورنگري آیندهچارچوب اولیۀ-6جدول
مؤلفهسطح

چالش


مدیران زن در ورزشهاي برجستۀتجربههاي مدیریتی زنان و نبود سوابق و نگرش متناقض به قابلیت
در ساختار ايشیشهسقف جتماعی رایج در کشور و وجود پدیدةفرهنگ مردساالري سازمانی و ا

حاکمیتی و سازمانی کشور
بخش مهمی ازبودن ها و تشکیالت ورزشی و مردانهحیطهاي کلی انواع مشارکت زنان در ممحدودیت

هاي فعالیت ورزشیویژگی

قابلیت


المللیبینهاي ورزشی هاي مدیریتی سازمانتحوالت جهانی ورزش زنان و افزایش حضور زنان در پست
هاي ورزشی کشور در چند سال اخیرافزایش استخدام منابع انسانی زن در سازمان
 ورزشبا تحصیالت مدیریتی مرتبط با حوزةافزایش تعداد زنان
ورزشو اجرایی زنان در حوزةمدیریتی هايقابلیتبه بهبود موردي نگرش
تصدي مدیریتی قابلهايپستبخش زنان و توسعۀازجمله،گسترش ساختار تشکیالتی ورزش کشور

توسط زنان
 ،هاي به تمایل آنو)و غیرهکردهتحصیلافزایش جمعیت زنان ورزشی (ورزشکار، مربی، معلم، کارمند

هاي مدیریتیها و پستحرفه

راهبرد


زنان در کارگیريبههاي ورزشی کشور با رویکرد افزایش هاي سازماناصالح ساختار، قوانین و برنامه
مدیریت ورزش

هاي ورزشی کشورمدیریتی و شغلی زنان در سازمانهاي آموزش و توانمندکردنتوسعۀ برنامه
هاي هاي افراطی مثبت و منفی به قابلیتمدیران ورزشی و تعدیل نگرشکردن جانشینرویکردهاي اصالح

مدیریتی زنان

عملکرد


نهادن به مدیران زنان موفق مدیران ورزشی زنان و ارجکارگیريبهسیستم جذب، پرورش و کردنکارآمد
ورزشدر

اي مدیریت زنان در نظام ورزش کشورسقف شیشهکاهش پدیدةسازيفرهنگ

مدیران ورزشی و توانمندکردنکارگیريبه، ساالري در تربیتمحوري و شایستهفرهنگ عدالتپایدارکردنپیامد
کارکردي ورزش کشورهاي ساختاري وظرفیتو اقتضايتناسببهزن و مرد 

هاي و چالشخألهابرخی وجوددلیلبه : مطلوببراي تحقق آیندةسازمانینهادي و بینکارتقسیم
نهادي کارتقسیمچارچوب مفهومی ، ها و نهادهاي مختلف کشورساختاري در حوزة وظایف سازمان

گیري ورزش کشور هاي مدیریتی و تصمیممشارکت زنان در پستتوسعۀسازمانی مربوط به و بین
کارتقسیمهاي حوزه.تدوین شدشش جدول شمارةصورتبهذکرشده،اهداف و راهبردهاي براساس

هاي که براي سازمانندتدوین، تأمین، اجر و ارزیابی در دو منظر کالن و خرد بودشامل چهار بخش
تمامی ،ابتدا.دندتوزیع و تعریف شهفت جدول شمارة صورتبهمتولی مختلف ورزشی و غیرورزشی 

و با توجه به وظایف ذاتی،پسبندي شدند. سمتولی شناسایی و حوزههاي ورزشی سازمان
تعریف نقش شدند.کارتقسیممنظرهاي براساس،هاهاي تخصصی و اجتماعی آنمسئولیت
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در ارتقاي نقش زنان در مدیریت ورزش کشورسازمانیبیننهادي و کارتقسیم-7جدول 
نهادها و مراجعراهبردسطح

کالن

گیري و مدیریتیمشارکت زنان در امور تصمیمملی در توسعۀ کارتقسیم
 مرتبط با مشارکت زنان در هاينامه نآییقوانین و نویس پیش تهیه و تنظیم

مدیریت ورزش
مدیران کارگیريبهپروري وهاي جانشینحوزهرراتبررسی و بازنگري قوانین و مق

زن در ورزش
هاي اجرایی به واگذاري امور مدیریتی بخش ورزش خود (وزارت علوم، الزام دستگاه

خود به متخصصان زنواگذاريقابلو غیره)،وپرورشآموزش وزارت ورزش، ورزات 
هاي اجرایی گاهدستهاي مربوط به هماهنگی با سایر و تسهیل چالش شرایطداراي

مدیریت زناندرزمینۀ
کمازآگاهیدر ورزش برايزنانهتجمعمراکزتأسیسبرايالزمهايفرصتایجاد

موجودهايظرفیتکیفو
مدیران،آشناشدنبرايآموزشیهايکارگاه تشکیلوسمینارهابرگزاري

حضورفوایدونسیتیمقولۀ جباورزش کشوررانگیتصمیموگذارانسیاست
گیريتصمیمبااليهايردهدرزنانمؤثرتر

وکنندمیاستفادهسازمانیبااليسطوحدرزنانازکهمدیرانیترغیبوتشویق
.آورندمیفراهمالزمهايفرصتدادنباراآنانلیاقتدنرسانثبوت به امکان

آنان پایۀمهمردانباآنانعملکردمقایسۀوبرتر مدیریت ورزشزنانمعرفی
ومدیریتاشتغال،مباحثدرویژهبهزنانمسائلمورددرعلمیهايپژوهش انجام

کشورورزشتوسعۀدرآناننقش 
خود قابل واگذاريهاي اجرایی به واگذاري امور مدیریتی بخش ورزشالزام دستگاه

به متخصصان زن،)و غیرهوپرورشآموزش (وزارت علوم، وزارت ورزش، ورزات 
هاي اجرایی مربوط به هماهنگی با سایر دستگاههاي و تسهیل چالش شرایطداراي 

مدیریت زناندرزمینۀ
مدیریت ورزشی کشورایجاد شبکۀ اطالعات متخصصان زن در حوزة
یا داراي تصديبدون هاي مدیریتی شناسایی، تعیین تکلیف و تکمیل پست

متخصصان زن در ورزش کشور 
 زنان در دهیمشارکت هاي سیاستکردن و اجرايیادهپپیگیري و نظارت بر

مدیریت ورزش
 ورزشیو تعیین صالحیت مدیران زن در حوزة رشتۀارتقاي سیستم آموزش
 تلف هاي مخو بازنشستگان در بخش چندپیشهن شاغالکارگیريبهممنوعیت

ورزش

 اسالمی شورايمجلس
(کمیسیون زنان)

 شوراي عالی امور زنان
ان و خانوادةمعاونت زن

ریاست جمهوري
هاي تخصصی انجمن

زناندرزمینۀفعال 
 شوراي عالی ورزش

کشور 
کمیسیون ورزش مجلس
 جوانانوورزشوزارت
ملی المپیککمیتۀ
هاي ورزشیفدراسیون
ی بدنتیمعاونت ترب

وپرورشآموزش وزارت 
بدنی کل تربیتادارة

وزارت علوم
 وزارت بهداشت و

هاي علوم دانشگاه
پزشکی

 بدنیتربیتسازمان
نیروهاي مسلح

امور ورزشی وزارت ادارة
کار، رفاه و امور اجتماعی

ورزشعالیشوراي
استان
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زنان در مدیریت ورزش کشورسازمانی در ارتقاي نقش کار نهادي و بینتقسیم-7جدول ادامه 
نهادها و مراجعراهبردسطح

میانی 
و خرد

سازي حقوقی و سیاسی حمایت از مدیران زن موفق در ورزش استان و زمینه
بیشتر زن در مدیریت ورزش استاندهیمشارکت

ورزشی،تشکیالتتخصصیواجراییبدنۀدرکارگیريبهوتربیتسازوکارایجاد
غیرهوزنمدیرانازحمایت

اجرایی براي متخصصان هايهاي کارورزي و کسب تجربهکردن زمینهفراهم
ورزشی زن

بر ترکیب مناسب متخصصان زن و مرد در منابع انسانی خودتأکید
ورزش گیري و مدیریتی تشکیالتحضور بیشتر زنان در امور تصمیمکردنفراهم

کردنجانشینهاي زنگري در سیاستو باهاشهرداري ازطریق نظارت بر انتصاب 
اجرایی براي متخصصان هايهاي کارورزي و کسب تجربهکردن زمینهفراهم

ورزشی زن
هاي آموزش، خدمات و مشاوره به دانشجویان دختر مدیریت ورزشیایجاد دوره
دختر مدیریت ورزشی هاي کارآموزي دانشجویان اجراي دورهايریزي بربرنامه

هاشغلی آنحیطۀمتناسب با 
 هاي مدیریت ورزشی و انجام و رسالههانامه پایانو حمایت از ها هدایت پژوهش

مرتبط با مدیریت زنان در ورزشهايپژوهش 
 متناسب با ايحرفهتدوین و اجراي چارچوب تعیین صالحیت شغلی و مدرك

هر انجمن براي زنانمشاغل حوزة
 نیازهاي آموزشی و مهارتی مدیریت ورزشی شناساییبرايریزيبرنامههمکاري در

براي زنان متقاضی
بر هاي درسی مبتنیها و سرفصلرشتهبازنگري اساسی و تدوین محتواي مناسب

راهنما و مالحظات براي دختراننیازهاي مدیریت ورزشی با ارائۀ
داوطلبی، کارورزي و اشتغال دانشجویان مدیریت ورزشی دخترکردن زمینۀفراهم
بر ترکیب مناسب متخصصان زن و مرد در منابع انسانی خودکیدتأ
مدیریتی تشکیالت ورزش گیري وحضور بیشتر زنان در امور تصمیمکردنفراهم

کردنجانشینهاي و بازنگري در سیاستهاکارگري ازطریق نظارت بر انتصاب 
و اي گیري، مشاورههاي مختلف تصمیمگیري از متخصصان زن در بخشبهره

اجرایی 
علوم ورزشیآموختگاندانش کارورزي و اشتغال کردن زمینۀفراهم
 در نیروي انسانی خودبدنیتربیتدانشگاهی آموختگاندانش استفاده از
هاي مربوط به مدیریت زنان در ورزشانعکاس مناسب اخبار و فعالیت
مدیریت ورزش زنان و مدیران درزمینۀهاي آموزشی و تحلیلی مناسب برنامهارائۀ

ورزشی زن
خود، حقوقباآشناییشاغل در ورزش وزنانبرايآموزشیهايدورهگزاريبر

وهاقابلیتازهاآنکردنآگاه وزناندرخودباوريهايزمینهکردنفراهم
شانفرديهايتوانایی 

کلهايه ادار
هااستانجوانانوورزش

ورزشیهايهیئت
ویفرهنگسازمان

هايشهرداریورزش
یبدنتیتربهايه ادار

ها (وزارت علوم ودانشگاه
)آزاد

هاي ها و گروهدانشکده
آموزشی علوم ورزشی

 و بدنیتربیتپژوهشگاه
علوم ورزشی

هاي علمی ورزشیانجمن
درسی علوم دفتر برنامۀ

ورزشی وزارت علوم
ی بدنتیمعاونت ترب

وپرورشآموزش هاياداره 
بدنیتربیتهايهنرستان
هاي ها و انجمنکانون

ورزش مدارس
هايمؤسسهها و شرکت

ورزشی
 ي ورزشی هاباشگاه

هارقابتی و تیم
هاي مراکز و باشگاه

خدمات ورزشی
 هاي ها و سایتروزنامه

ورزشی
 رادیویی ورزشیشبکۀ
تلویزیونی ورزششبکۀ
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گیري بحث و نتیجه
گیري و مدیریتی مآفرینی زنان در امور تصمیپژوهی نقشآیندهرویکرددر این پژوهش به بررسی

شد.ورزش کشور پرداخته
بر چهار الیۀمشتمل ،پژوهی مدیریت زنان در ورزشچارچوب کلی آیندهپژوهی: سطوح آینده

خروجی ،که هر الیهو اجرا و بازنگري استنگرآیندهیابیراه، هاگلوگاهآینده، تحلیل یابیفرصت
دهد که عملکرد دارد. این تحلیل نشان میراه وها، عوامل کلیدي، نقشۀموضوعترتیبِایی بهجد

ندهاي در جریان یا پیامدهاي آیندهپیشایندهاي موجود، فرایصورتبهلزوماً تنها کنندهتعیینعوامل 
تحلیل بیانگر این است که ،همچنینوجود دارندسه منظر هردر کنندهتعیینبلکه عوامل ؛ نیستند
نیستند و در سطوح مربوط به یکی از سطوح سیستم مدیریت ورزش لزومًا کنندهتعیینعوامل 

شواهد بیشتر ،هاپژوهشازي آن قرار دارند. در برخیدمختلف فردي، شغلی، سازمانی و نها
عواملبیشترکهندگزارش کرد) 2009(و همکارانيشتاب بوشهر. اندشدهارائهزمینه دراین

سازمانیتیریمدهايپستزنان بهينقش بازدارنده در ارتقاداري امعنصورتبه،يفردو یطیمح
گزارش ) 2014(و همکارانمتقی شهريکه با نتایج این پژوهش همسو است.دارندبدنیتربیت
هاي تبعیض جنسیت، تضاد بین کار و خانواده، حمایت خانواده و روابط در کار که مؤلفهاندکرده

خوانی گذار هستند که با نتایج این پژوهش همهاي ورزشی ایران اثرداري بر سازمان معناصورتبه
پذیريجامعهنبودمنفی،فرهنگیهايدیدگاهزنان،نشان داده است که ناتوانی)2016(زرگر .دارند

هاي این دارند و یافتهدارورزشی نقش معناهايسازمانايشیشه سقفسندرمجنسیت درو
ي مساوطینبود شراکه اند گزارش کرده) 2016(و همکارانراديموسوند.نکپژوهش را تأیید می

موانع ترینمهم،ایرانبه زنان در فرهنگ نداشتناعتمادوهارشد در سازمانيزنان و مردان برانیب
یمالباشرزادیشد. نکشور هستند که با نتایج این پژوهش همسویی دارزنان در ورزش تیریمد

و یخانوادگيهات یمسئولاست،یس،یمذهباعتقادات، نفساعتمادبهبیترتبهکه نشان داد) 2017(
وزارت یتیریمديهاعوامل مؤثر در انتصاب زنان در پستترینمهمیتیپذیري جنسجامعه
پیشین نشان هايهمسو با پژوهشحاضر هاي پژوهش ، یافتهکلیصورت به.هستندجوانانوورزش 

مختلف کارگیري مدیران زن در ورزش کشور متأثر از عوامل عوامل اثرگذار بر سیستم بهکه د ندهمی
سیستمی و سطحی این دوبعديهاي تحلیل ماتریسی . یکی از هدفاي هستندبا روابط پیچیده

بود.کنندهتعیینپیچیدگی مسیرهاي اثرگذاري انواع عوامل کردن ، سادهپژوهش
دهد که آیندة محتمل نشان میشدهتحلیلبامنظرهاي شناسایی تطبیق پژوهی: منظرهاي آینده

و موردي در برخی ابعاد و بیشتر به ارتقاي نسبی ،براي ایفاي نقش مدیران زن در ورزش کشور
شدهارائه اما الگوي ؛موردبحثمطلوب کل ابعاد و فرایندهاي سیستم ها شباهت دارد تا آیندةشاخص
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هاي از نکته ان تغییرات مثبت و روند بهبود را شتاب بخشید. یکیتودهد که چگونه مینشان می
زنان شواهد،براساسگر در ورزش این است که کلیدي براي متقاعدکردن مراجع عالی منصوب

ع انسانی و رفتار مانند مدیریت منابي نرمهابیشتر و بهتري در برخی مهارتهاي ویژه،قابلیت
هاي ورزشی کشور ز سازمانگذشته موردنیاازها بیش، این مهارتدر شرایط امروزسازمانی دارند که

مدیریت منابع انسانی مانند مربیان، هواداران و ،اینکهویژهبه)؛2016هستند (هال و اگلسبی، 
ها، سبک رهبري شرایط امروز سازمان،درواقعد. ندارمبرمها نیازورزشکاران به این قابلیت

کهند) نشان داد2010(کاتر و همکارانطلبد. بودن به نیازهاي افراد را میو حساسدموکراتیک 
یک بعد عنوانبه نقش جنسیت دربرگیرندةرهبري زنان در ورزش باید هايتجربهمباحث مرتبط با 

زیرا، ؛روشنگر یک تناقض بزرگ است،این تحلیلسیاسی در فرایندهاي اجتماعی و سازمانی باشد. 
حو فراگیري نجنس در حقوق اجتماعی و انسانی بهادعاي برابري دو ،کنونی ورزشدر جامعۀ

هنوز .ن پذیرش عقالنی آن و اجراي آن، درعمل فاصلۀ بسیاري وجود دارداما بیپذیرش است؛درحال
تقریباً تمامی بر ها این ارزش،است و متأسفانهپدرساالرانهکامالًما هاي جامعۀها و ارزشنگرش
در) 2015(و همکارانآزادان. گذارندتأثیر میتماعی و فردي اعضاي جامعه هاي حیات اجحوزه 

وجوانان ورزشکلادارةدرزنانتوانمنديکاهشبرآنتأثیراي وشیشهسقفوضعیتبررسی
پذیريجامعهتوانمندي،برمستقیمطوربهايشیشه سقفکهدادندنشانشرقیآذربایجاناستان
برانگاريخودناتوانوضعفپذیريجامعه،همچنین. استاثرگذارانگاريخودناتوانوضعف

سقف پدیدة ازورزشیهايسازماندرشاغلزنانعالوه،و بهدارندمعنادارومنفیاثرتوانمندکردن
وضعیت برايشیشهسقفنقشبررسیدر) 2015(اللهیاري و همکاران .برندمیرنجايشیشه 

بر مستقیمطوربه ايشیشه سقفکهدادندنشانتهرانشهرداريورزشسازماندرزنانتوانمندي
که ) اشاره کردند، زمانی2014(رینکبروك مولر، ریان و .گذاردمیاثربانوانتوانمنديافزایش

کنند از شوند، سعی میهاي ورزشی برگزیده میمدیره در سازماناعضاي هیئتعنوانبهها خانم
هاي رفتاري خودداري کنند و با روش،شودها خوانده میاي منفی خانمپیوستن به آنچه رفتار کلیشه 

نقش مدیریت زنان در ند که درصد کم دهدهند. این شواهد نشان میوفق میغالب آقایان خود را
عۀ اثرگذاري اولین گام در توس،روازاین اي است؛تأثیر پدیدة سقف شیشهتحتشدتبه ورزش کشور 

هاي پیرامونی آن است.رفع این تناقض و شکاف،مدیریت ورزش کشورو مشارکت زنان در عرصۀ 
، در بهبود جایگاه زنان در مدیریت ورزش کشورها و مالحظات الزم براياقدام:پژوهیآیندهفرایند 

آینده همواره داراي  که ازآنجایی. اهبرد، عملکرد و پیامد ترسیم شدندچالش، قابلیت، رپنج سطح 
. هاي الزم استمند وجود قابلیتشود. هدایت یا رفع چالش نیازچالش محسوب می،ابهام است
مشخصی نسبتاًعملکرد ،ها نیز به اتخاذ مناسب راهبردها بستگی دارد. براي راهبردقابلیتاستفاده از 
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بینیپیش،پژوهیآیندهشوند. هدف اصلی میمنجر به پیامدهاي مختلف و عملکردها رودمیانتظار
ینا.هاي کارکردي استثربخش و قابلیتدستیابی به عملکرد مناسب، راهبردهاي ابراساسپیامدها 

ك اینکه چگونه و چرا جنسیت در فرایند اجتماعی و سازمانی مرتبط با ورزش مهم مطلب به در
ها و باورهاي در انگارهاما فراسوي این واقعیت نظري، حقیقتی است که ریشه؛کنداست، کمک می

بودن پیوند عمیق و ه مفهوم مدیریت را با مفهوم مذکرفرهنگی و تاریخی دارد کاجتماعی،
کند، مفهوم مرد است. تبادر میزند و اولین تصوري را که از مدیر به ذهن مناگسستنی می

نگ سالم و اخالق را فراهم گسترش فرههاي ورزشی زمینۀزنان در سازمانحضور،دیگرازطرف 
. کندمی
گیري و زنان در امور تصمیمدهیمشارکتتاکنوناز گذشته گفت که توان میکلی، صورت به

شتاب بهبود آن در مسیر آینده مدیریتی ورزش کشور در وضعیت نامطلوب قرار داشته است و
ند تواندر قسمت نتایج این پژوهش میشدهارائه نگرانۀهاي آیندهی مناسب ندارد؛ اما اقداموضعیت

ها، مدیریت مفهومی خنثی و نظریهذکر است که در ند. شایان دست دهتري را به آیندة مطلوب
ی مؤثري در تواند نقش و معنمفهوم جنسیت نمیمبناي اصول مدیریت برجنسیتی است و غیر

زنان بین مردان ودرمساوي طوربهحدودي هاي مدیریتی تاشته باشد. قابلیتهاي مدیریت دانظریه 
یکسان هدیه شده است طوربهریبًا این موهبت الهی در هر دو گروه تق،عبارتیاند و بهشدهتوزیع
مناسب براي ارتقاي زنان هاي شرایط یا فرصتنشدنتأمین، روازاین)؛2013، یاسريمزینانی و (تاج

دسترس ها و استعدادهاي دریمی از ظرفیتحدود ننشدن استفادهمستعد مشاغل مدیریتی، موجب 
شود. می
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Abstract 
The purpose of this study was to present The Role of Women in Sport Management in the 

Country with Future Research Approach. The method of research in terms of level is 

strategic, in terms of type is qualitative, in terms of strategy is processed, in terms of 

purpose is practical and in terms of time is prospective. The statistical population consisted 

of two sections: human society (18 people) and information society (39 copies). The 

research tool consists of three methods of library study, interview and Delphi method. The 

validity of the tools was evaluated based on the scientific and legal validity of the 

statistical sample, content evaluation of the experts and the agreement coefficients 

between the eligible experts. Coding and conceptual systematic analysis methods were 

used to analyze the findings. The results showed that the general framework of the future 

of women's management strategy in sport includes four layers of future opportunism, 

bottleneck analysis, prospective approach, and implementation and review that each 

separated output layer has respectively, key factors, roadmap and performance in terms of 

topics. Future studies' perspectives of women's management in country's sport were 

investigated in three perspectives of past, present and future, and two theoretical and 

executive aspects. Finally, a prospective model based on the actions and considerations 

necessary to improve women's Place in the management of sport in five levels of 

challenge, capability, strategy, performance, and outcome was developed. Based on the 

findings, it can be said that the future role of women in sport management in the country 

is simultaneously influenced by the internal and external factors and actions of sport. This 

framework has a holistic, systematic, and long-term view of the management of women 

in the field of sports and seeks to guide managers' action in the distant future and wider 

areas of administration. 
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