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Abstract 
The aim of this research was designing and  explainingthe model of professional 

empowerment for female sports managers. The research method was descriptive-

correlational. The statistical population consisted of the managers of sport organizations 

and sport management professors of universities. The statistical sample was estimated as 

sufficient for modeling in PLS software (n = 167). Sampling was performed by judging 

method. Research tools consisted of researcher-made questionnaire extracted from the 

qualitative section with 89 questions at 5-point Likert scale. Validity of the research 

instrument was confirmed by content validity (n=10), reliability (Cronbach's alpha), and 

construct validity (fit indices). The research model consisted of three levels of background, 

structural-process and functional factors with 10 main variables and its 22 dimensions. 

The results of modeling showed that the effect of national management (0,454) and sport 

environment (0.373) was significant on systemic capacity. The effect of system capacity 

was significant on strategism (0.794), information provision (0.776) and organizational 

platform (0.700). In addition, the effect of organizational platform, information provision 

and strategism was significant on job readiness (0.897, 0.455 and 0.323). The effect of job 

readiness was significant on professionalization (0.752) and empowerment (0.672). 

Finally, the effects of professionalization and empowerment procedure were significant 

on empowerment results with coefficients of 0.966 and 0.192, respectively. Based on the 

study findings, we can say the professional empowerment of female managers in sports 

organizations, is a consequent outcome in a chain of background, structural process, and 

functional factors. Therefore, positive intervention in each of the factors can have a 
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significant effect on the managers’ performance and generalization  of gender justice in 

the management of sports organizations.   
 

Keywords: Capable Managers, Empowerment Model, Professional Management, Sports 

Organization, Women's Empowerment. 
 

 

Extended Abstract  

Background and Purpose: 
The existence of many challenges in the management and development of 

women's sport and its high gap with men's sport has caused a serious concern for 

the government, media, and the Iranian society people. This is because among the 

various roles of women in sports, management and decision-making roles are less 

attended than what they really derseve (Shirzad MollaBashi et al., 2017). 

Therefore, promoting the position of women in the management of Iran's sports 

and training female sports managers have an important role in managing and 

developing the country's sports, especially women's sports. One issue that has 

always been debated in this context is the ability of women to professionally 

manage and behave in managerial positions (Jafari et al., 2020). Research has 

shown that women, more than men, need organizational empowerment to manage. 

In this regard, the purpose of this study was to design and explain the model of 

professional empowerment of female managers in Iran's sports. 
 

Materials and Methods: 
The research method underlying this study was descriptive correlational. The 

statistical population included managers of sports organizations and university 

professors of sports management . The statistical sample included 212 people 

selected in a purposeful and convenience manner and surveyed in sufficient 

numbers to test the model. The selection of this number of subjects was based on 

a sufficient number strategy for modeling in PLS software, intended to be 10 to 

20 times the number of questions related to the variable with the most questions 

in the model. Therefore, 12 times the variable having the most questions (14 

questions in the general capabilities variable), the number of subjects was 

estimated as 168. To ensure that the appropriate number of responses was 

received, 190 questionnaires were distributed. 167 out of the 175 received 

questionnaires were fully answered and were put aside for the analysis stage. 

Sampling was performed by judgmental sampling method. The sample consisted 

of 108 subjects (64.67%) from managers and experts of sports organizations and 

59 subjects (35.33%) from university professors of sports management . The 

research tool was a researcher-made questionnaire that was the output of a 
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qualitative phase (systematic exploratory). The questionnaire included variables 

and determinants with 89 items and was designed at a 5-point Likert scale (from 

very low = 1 to very high = 5). Among the identified variables, after reviewing 

and screening, an appropriate number, which in terms of number, had the most 

frequency and emphasis in interviews, articles, documents and reports, was used. 

The validity of the research instrument was confirmed by evaluating the content 

validity (10 people), reliability (Cronbach's alpha), and structural validity (fitness 

indicators). In order to analyze the findings, the structural equation modeling 

method was used in two parts of confirmatory factor analysis of the first and 

second order of the three-variable structure and analysis of the relationship path 

between them. Due to the abnormality of the distribution of most of the research 

variables (results of skewedness test and the Kolmogorov–Smirnov test) and the 

need to test the mediating hypotheses, the SmartPLS software was used. 
 

Findings: 
The research model consisted of three levels: contextual, process-based, and 

functional, with 10 main variables and their 22 dimensions. The results of 

modeling in the factor analysis section of the dimensions of the main variables 

showed that the dimensions of the approach of women's participation in 

management and the national system of training managers with coefficients of 

0.935 and 0.783, respectively, in a statistically significant manner explained the 

national management variable. Global developments in sports management and 

the need to develop women's sports with coefficients of 0.912 and 0.903, 

respectively, explained the sports environment in a statistically significant 

manner. The dimensions of the integration of the empowerment system and the 

requirements of professional empowerment with coefficients of 0.940 and 0.768, 

respectively, in a statistically significant manner explained the system capacity 

variable. The job structure and readiness of managers, with coefficients of 0.951 

and 0.895, respectively, in a statistically significant manner explained job 

readiness. The dimensions of the intra-organizational and extra-organizational 

contexts with coefficients of 0.918 and 0.842, respectively, explained the variable 

of the organizational context in a statistically significant manner. Empowerment 

records and empowerment needs assessment with coefficients of 0.941 and 0.848, 

respectively, explained the provision of information in a statistically significant 

manner. The dimensions of the empowerment program and the empowerment 

strategy with coefficients of 0.920 and 0.886, respectively, explained the 

strategism variable in a statistically significant manner. Participation, role 

significance, self-efficacy, and scalability with coefficients of 0.888, 0.8787, and 

0.848, respectively, in a statistically significant manner explained the 

empowerment procedure. The dimensions of advanced management capability 
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and sports management capability with coefficients of 0.800 and 0.750, 

respectively, in a statistically significant manner explained the professionalization 

procedure variable. Professional empowerment of managers and the 

consequences of professional empowerment with coefficients of 0.920 and 0.757, 

respectively, explained the empowerment results in a statistically significant 

manner. Based on the path analysis, it was found that the effect of national 

management and sports environment on system capacity was statistically 

significant with coefficients of 0.454 and 0.373, respectively. The effect of system 

capacity on strategism, information provision, and organizational context was 

observed as statistically significant with coefficients of 0.777 and 0.794, 

respectively. Also, the effect of organizational context, information provision, and 

strategism on job readiness was observed as statistically significant with 

coefficients 0.897, 0.455 and 0.323. The effect of job preparedness on 

professionalization and empowerment procedure was observed as statistically 

significant with 0.75 and 0.672 coefficients, respectively. Finally, the 

professionalization and empowerment procedures were statistically significant 

with coefficients of 0.966 and 0.192, respectively. 
 

Conclusion: 

The generalities of the model and the relationships between the variables of the 

model were in fact a chain of causal relationships between the variables from the 

underlying factors to the process-structural factors and then to the functional 

factors. The generalities of the analysis framework are consistent with the results 

of previous research. Based on the obtained framework, it can be said that since 

the empowerment of managers is a category related to both internal and external 

organizational factors, the combination of these factors flows from the underlying 

level to the process-structural level. Based on the findings of the study, it can be 

said that the professional empowerment system for female sports managers is a 

systematic process of contextual to process factors.  This isrelated to the training 

and employment of women in Iran's sports management, and its implementation, 

despite the need for many considerations and actions, can have a significant 

impact on the performance of sports organizations, especially women's sports. On 

the other hand, analyzing the situation of management and development of 

women's sports makes it cear that that due to the decisive proportion between 

inputs, processes, and outcomes in the success of women's sports centers, this part 

of the sport requires coherent structures and efficient managers. 
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 مقالة پژوهشی 

 1زن  یورزش رانی مد ایحرفه  یمدل توانمندساز  نییو تب یطراح
 

 3انیمحمد بایفر، *2زهرا نوبخت رمضاني، 1نژادانیمعصومه دهکرد
 

 ران یا  ن،یقزو  ،یدانشگاه آزاد اسالم  ن،یواحد قزو  ،یو علوم ورزش  یبدنت یگروه ترب  یدکتر  یدانشجو .  1

 مسئول(   سندهی)نو  رانیا  ن،یقزو  ،یدانشگاه آزاد اسالم  ن،یواحد قزو  ،یو علوم ورزش  یبدنتیگروه ترب  اریاستاد.  2

 رانیا  ن،یقزو  ،یدانشگاه آزاد اسالم  ن،یواحد قزو  ،یو علوم ورزش  یبدنت یگروه ترب  اری. استاد3
 

 1399/ 02/04تاریخ پذیرش:                          17/01/1399تاریخ دریافت:  

 چکیده 

زن در ورزش کشور انجام شد. روش پژوهش از    رانیمد   ایحرفه  یمدل توانمندساز  نییو تب  یپژوهش با هدف طراح  نیا

پژوهش را    یآمار  جامعۀ  هادانشگاه  یورزش   تیر یمد   دیو اسات  یورزش  هایسازمان  رانی بود. مد  یهمبستگ  یفینوع توص

  برآورد  نفر 167 تعداد به. اس..الیافزار اسمارت پدر نرم ی سازمدل ی برا  تی به تعداد قابل کفا ی آمار ۀدادند. نمون لیتشک

ابزار پژوهش، پرسشنام  یبه روش قضاوت  یرگینمونه.  شد از بخش ک  ۀ انجام شد.    اسیسؤال در مق  89با    یفیمستخرج 

  ییکرونباخ( و روا   ی)آلفا  ییای نفر(، پا  10)  ییمحتوا   ییروا   یاب یارز   قیابزار پژوهش از طر   ییبود. روا  کرتیل  اینهیگزپنج

  ر یمتغ  10با    یو کارکرد  ی ندیفرا-یساختار  ، یا-نهیپژوهش شامل سه سطح زمشد. مدل    د ییبرازش( تأ  هایسازه )شاخص

ورزش )با    طی( و مح454/0  ر یمس  بی)با ضر   یمل  تی رینشان داد که اثر مد   یساز مدل  جنتای .  بود  هاُبعد آن  22و    یاصل

(،  794/0  ریمس  بی )با ضر  یریبر راهبردپذ  یستمیس  تظرفی  اثر.  بود  دارمعنا  یستمیس  ت ی( بر ظرف373/0  ریمس  بی ضر

  ،سازمانی  بستر  اثر.  شد  مشاهده  دار( معنا700/0  ر یمس  بی)با ضر   ی( و بستر سازمان 776/0  ریمس  بی )با ضر  یاطالعات  نیتأم

(. اثر  323/0و    455/0،  897/0  ر یمس  ب ی با ضرا  ب ترتیبه)  بود   دار معنا  یشغل  یبر آمادگ   ی ریو راهبردپذ   ی اطالعات  نیتأم

( معنادار  672/0  ریمس  ب ی)با ضر   ی توانمندساز  یۀ ( و رو752/0  ر یمس  ب ی)با ضر   ی سازیاحرفه  یۀ بر رو   زیشغل ن   یآمادگ

  ج ی بر نتا  192/0و    966/0  ریمس  ب یبا ضرا   ب یترتبه  یتوانمندساز  یۀو رو  ی سازیاحرفه  یۀ اثر رو  ن یمشاهده شد. همچن

براساس    دارعنام  یتوانمندساز م  هایافتهیبود.  توانمندساز   توانیپژوهش  سازمان  رانی مد  ایحرفه  یگفت  در    هایزن 

  کی مثبت در هر   ۀمداخل   رو نیاست؛ ازا   یو کارکرد  ی ندیفرا   ، یساختار  ، اینهیاز عوامل زم  ایرهیزنج  ند یحاصل برآ  ،یورزش

 بگذارد.   یورزش هایسازمان  تی ری در مد  یتیعدالت جنس میعمو ت رانیبر عملکرد مد   یاثر درخور توجه تواندیاز عوامل م
 

 .ایحرفه تی ری توانمند، مد رانیمد  ،یزنان، سازمان ورزش یتوانمندساز ،یتوانمندساز یالگوکلیدی:  نواژگا
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 مقدمه
آفرینی در  وجود دارد و هم فرصت نقشهایی که هم عدالت نسبی بین زن و مرد بیشتر یکی از عرصه

(.  13،  2017،  1نیگورا فراهم است، محیط ورزش است )  نسبتاًمراتب تشکیالتی آن برای زنان  سلسله 

ها توجه شده است، اما  المللی رشد چشمگیری داشته است و به عمدۀ عرصهورزش زنان در سطح بین

تر زنان  توسعه قرار دارد و نیازمند مشارکت بیشتر و کیفیدر ایران، ورزش زنان هنوز در ابتدای مسیر  

های فروانی در زمینۀ مدیریت و توسعۀ ورزش زنان و شکاف زیاد آن با ورزش کشور است. وجود چالش

ها و مردم مقولۀ مدیریت ورزش زنان و نقش زنان در مردان سبب شده است تا از دیدگاه دولت، رسانه

های گوناگون زنان در ورزش،  دی محسوب شود؛ زیرا در میان نقشمدیریت ورزش کشور دغدغۀ ج

تصمیمنقش و  مدیریتی  )های  هستند  موردتوجه  کمتر  دارند  که  اهمیتی  نسبت  به  ، رزادیشگیری 

مدیران   رو ارتقای جایگاه زنان در مدیریت ورزش کشور و تربیت(؛ ازاین38،  2017فراهانی و اسد،  

ویژه ورزش زنان دارد. در همین راستا، و توسعۀ ورزش کشور، به  ورزشی زن نقش مهمی در مدیریت

های ورزشی، ادارات ورزش های ورزشی اجرایی مانند وزارت ورزش و جوانان، فدراسیوندر همۀ سازمان

هایی تخصصی مربوط به مدیریت ورزش های ورزشی و سازمان ورزش شهرداری بخشو جوانان، هیئت 

رو اما  دارد،  بهبانوان وجود  و  تربیت  زمینۀ  زن مشاهده  یکرد مشخصی در  کارگیری مدیران ورزشی 

های  های پستبراین، با توجه به پیچیدگی. عالوه(112،  2016  ، فرهانی و بیات،رادی موسو)شود  نمی

های ورزشی، بسیاری از زنان شاغل یا مدیر در این  ویژه در ردۀ مدیریت عالی در سازمان مدیریتی به

دهند. یکی از مسائلی که در  ها از خود نشان نمیش درخور توجهی برای احراز این پستها تالسازمان

رفتار حرفهاین زمینه همواره مورد بحث و اختالف و  زنان در مدیریت  توانایی  ای آن در نظر است، 

عنوان تعریف،  . هدف از پژوهش حاضر، به(20،  2019)جعفری، شریفی و علم،  های مدیریتی است  پست

چارچوبت تبیین  و  است.  دوین  ورزش کشور  مدیریت  در  زنان  توانمندی  برای  علمی  این   مفهومی 

های مهم مدیریت منابع انسانی، با عنوان مفهوم در ادبیات نوین علم مدیریت یکی از فرایندها و برنامه

 »توانمندسازی افراد در مشاغل و سازمان« است.

 
1. Nigora 
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ها، ادعای برابری دو جنس در حقوق سازمانی و  انسانی سازماندر سیستم امروزی مدیریت منابع  

اما بین پذیرش عقالنی آن و اجرای آن، درعمل    شایستگی به نحو فراگیری در حال پذیرش است، 

نگرش  هنوز  زیرا  دارد؛  وجود  بسیاری  ارزشفاصلۀ  و  رویکرد  ها  ما  سازمانی  و  اجتماعی  جامعۀ  های 

ها مفهومی خنثی و غیرجنسیتی است و ت که مدیریت در نظریهمردساالری دارد؛ این در حالی اس 

، 2013مزینانی و یاسری،    ای در مدیریت داشته باشد )تاجکنندهتواند نقش تعیین درواقع، جنسیت نمی 

گیری، موجب  رو فقدان تأمین شرایط مناسب برای توانمندسازی زنان در مدیریت و تصمیم(؛ ازاین9

شود. کلیات مدیریت در حوزۀ  ها و استعدادهای دردسترس میاز ظرفیت  حدود نیمی   نشدناستفاده

دلیل ماهیت سیستم ورزش در مقایسه با مدیریت  دهد که مدیریت این حوزه بهورزش نیز نشان می

ازاین ایتر و حرفه ها تخصصیسایر حوزه تواناییتر است؛  به  هایی  رو هم مدیریت در سیستم ورزش 

های  که زنان در آن توانمندی بالقوه دارند نیاز دارد و هم مدیران زن در سازمان های نرممانند مهارت

های ورزشی  براین، حضور زنان در سازمانای هستند. عالوهورزشی کشور نیازمند توانمندسازی حرفه

های ورزشی امروز سبک  . همچنین سازمانکندموجبات گسترش فرهنگ سالم و اخالق را فراهم می

طلبند و با حضور زنان در مشاغل مدیریتی  بودن به نیازهای افراد را میموکراتیک و حساس رهبری د

سازمان میحول  تسهیل  نوآوری  ترویج  و  سازمانی  ارتباطات  بهبود  ورزشی،  و  های  )جعفری  شود 

برای متقاعدکردن مراجع عالی منصوبگر در ورزش    (. این19،  2019همکاران،   موارد نکات کلیدی 

دهی زنان در عرصۀ مدیریت ورزش کشور کارگیری و مشارکتای، بهنمندسازی، توسعه حرفهبرای توا

پژوهشهستند. جمع میبندی  نشان  بههای گوناگون  با  دهد که  مرتبط  مباحث  راهبرد،  عنوان یک 

ای و  عنوان یک بعد حرفهتجارب رهبری و مدیریت زنان در ورزش باید دربرگیرندۀ نقش جنسیت به

 ر فرایندهای سازمانی باشد. سیاسی د

  ، اقتصادی  گوناگون  یهااخیر حضور و مشارکت زنان در حوزه   یهادر سالدهند که  شواهد نشان می

 رشد بیشتر  این افزایش چشمگیری داشته است، اما  سیاسی، علمی، آموزشی، ورزشی، فرهنگی و هنری  

هایی که زنان ترین حوزهدارد. یکی از مهمهنوز در سطح پایین قرار کیفی   بوده است و به لحاظ یکمّ

گیری، های تصمیمهای مدیریتی و نقش های زیادی مواجه هستند، پستها و چالشدر آن با محدودیت

سازمانبه در  محمدی،  ویژه  رحمانی،  یگانه،  محمودی  جهرمی،  )ناصری  است  ملی  نهادهای  و  ها 
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باالی    یهاشدن برای رتبه سهم اندکی در انتخابزنان    دهند که(. شواهد نشان می88،  2015مختاری،  

آخرین آمارهای  عنوان یک رویۀ سازمانی، مشهود نیست.  دارند و تربیت مدیران زن به مدیریت سازمانی  

  بین نرخ مشارکت اقتصادی مردان زیادی  که تفاوتی  دهد یشده از سوی مرکز آمار ایران نشان ماعالم

گیری نیز مدیریتی و تصمیم  یهادر ایران وجود دارد. در عرصه   درصد(  1/17)  زنان  و  درصد(  9/72)

  ، میرویسوی سطوح باالی مدیریتی م مدیران کشور زن هستند و هرچه بهاز  درصد    2/5تنها حدود  

)معاونت زنان    رسد درصد در سطوح مدیرکل و معاون دستگاه مییک    به  و  ابدییاین میزان کاهش م 

 . (16، 2018ریاست جمهوری، 

ها مدیران توانمند و ها و عموم، سازماندلیل فضای رقابتی و مدنظر رسانهحوزۀ ورزش هم بهدر  

های ارزیابی عملکرد و صالحیت  های ورزشی نیازمند بازنگری در شاخص ای نیاز دارند و سازمانحرفه

(.  16،  2017و محب زادگان،   ی، الوانی، حسن پورجاللای هستند )های حرفهویژه توانمندیمدیران، به

های ورزشی موفق  ای مدیران ورزشی، مقایسۀ سازمانی حرفههایتوانمندیکی از دالیل توجه به مقولۀ  

کنندگان ورزش،  و ناموفق در دنیای امروز و نقش مدیران است. در جامعۀ بزرگ هواداران و مشارکت

های ورزشی در مقایسه با سایر  ها و حوزهها، رشتهچرا برخی سازمان  همواره این سؤال مطرح است که 

های  در طی دوره  سؤالهای زیادی برای این  تر هستند؟ پاسختر و اثربخشرقبای مشابه خود موفق

تفاوت بین  گوناگون و براساس تالش  از دالیل اصلی  های علمی داده شده است. در این میان یکی 

-ن است. داشتن مدیران توانمند فارغ از منابع مهم های موفق و ناموفق، میزان توجه به مدیراسازمان

به اهداف و عملکرد مناسب است ) ابزار و دارایی سازمان برای دستیابی  (.  3،  2017رشیدنیا،  ترین 

عوامل مختلفی مانند تجربه، جنسیت، شخصیت و   ریتأثخوب مدیریت کردن و مدیر خوب بودن تحت

های بین توانمندی و عملکرد  میان، مقولۀ جنسیت و تفاوت  گیرد. در اینعواملی از این قبیل قرار می

پرچالش جزو  مدیریت  در  مردان  و  )زنان  است  مباحث  به(3،  2011،  1اسمیتترین  طور مشخص، . 

های مختلف اثبات شده است، اما  ها و سازمانتوانایی مدیران زن در ارتقای عملکرد سازمان در نمونه

هنوز درک درستی از قابلیت زنان در مدیریت وجود ندارد و نحوۀ اثرگذاری مدیران زنان بر عملکرد  

 
1. Smith 
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،  2019،  1و اینترینایت تینگوی، روجادانند )تر در مقایسه با مدیران مرد می سازمان را امری پیچیده

شود. کارگیری مدیران زن چندان جدی گرفته نمیبهتربیت و  اساساً. یکی از دالیل این است که (23

توجه شود، در  هرچقدر در سازمان زنان کمتر  و مدیریت  زن  مقولۀ مدیران  به  عمومی  های دولتی 

و  سازمان مدیریت  در  زنان  نقش  زنان،  ورزش  حوزۀ  تشکیالت  و  ورزش  حوزۀ  مانند  تخصصی  های 

 گیرد. یها و جامعۀ ورزش قرار مگیری مدنظر رسانهتصمیم

منظور ایجاد  به معنی تغییر در فرهنگ، جو و ساختار سازمان به  2در ادبیات سازمانی، توانمندسازی

مبتنی عمل  آزادی  با  است.محیطی  انسانی  نیروی  برای  شایستگی  مفهوم   توانمندسازی  بر  با 

استقدرت خورده  گره  سازمان  در  افراد  به  معنی   ،بخشی  به  نیست  اما  افراد  به  قدرت  بلکه    ؛دادن 

قدرت کهآزادکردن  است  به  ی  انگیزۀ  واسطافراد  و  فرایند  .  دارندخود    ۀ دانش  توانمندسازی  درواقع، 

در اختیار    ، شوداستفاده نمی  هاهای انسانی که از آنای را برای استفاده از توانایی های بالقوهظرفیت

شود که طی آن به منابع  توانمندسازی به فرایندی گفته می  .(34،  2014،  3و مارگارف  )کرنی  گذاردمی

دهی در افزایی، افزایش اختیارات و تشویق، به ابتکارات و مشارکتها از طریق دانشانسانی در سازمان

آورد و  شود تا توانایی الزم برای ایفای نقشی برجسته در سازمان را به دست  گیری کمک میتصمیم

تنها در عملکرد افراد، بلکه در شخصیت آنان نیز در شغلش ارتقا یابد. این فرایند نههای ویژه  جنبه

برای توانمندسازی تعاریف گوناگونی ذکر شده   . (161،  2014  ،تقوایی یزدیو  نیازآذری  است )  مؤثر

شناخته  دستهشدهاست.  و  ترین  ساختاری  فرایندی،  رویکرد  سه  شامل  توانمندسازی  انواع  بندی 

 در رویکرد فرایندی، توانمندسازی.  اختیار استتفویض   برساختاری مبتنی ی است. رویکردانگیزش

 توانیاحساس بی ایجادکنندۀ شرایط حذف و شناسایی فرایند طریق از سازمان افراد شایستگی تقویت

 دادنانجام  برای درونی انگیزش سازوکار افزایش توانمندسازی، انگیزشی، رویکرد هاست. مطابقآن در

      .(19، 2017است )رشیدنیا،  شدهمحول وظایف

ای درواقع ترکیب ای است. توانمندسازی حرفهیکی از انواع نوین توانمندسازی، توانمندسازی حرفه

حرفه حرفه ایفرایند  توسعۀ  و  است گرایی  انسانی  منابع  مدیریت  در  توانمندسازی  فرایند  با   ای 

 
1. Tingwey, Roja & Indriunaite  

2. Empowerment 

3. Kearney & Marggraf  
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و  علی) توسعۀ حرفه(9،  2019  نیازآدزی،محمدی، جباری  و  توانمندسازی  در .  مقولۀ مکمل  ای دو 

هستندمدیریت   انسانی  سرمایۀ  برنامه.  عملکرد  حرفه  توانمندسازی  یهااجرای  دانش  ،  شدنای و 

سازی ای را در سازمان پیادهدهد تا بتوانند مدیریت حرفهمدیران می کافی را به  اتاختیار  عملکردی و

و س)  کنند مبتنی  (.7،  2020،  1وانهولت بوخ  توانمندسازی  در  ای حرفه  براهمیت  انسانی  منابع  شدن 

شدن محیط و نیاز به ارتقای هوشمندی سازمان  دلیل تحوالت فزاینده و پیچیدههای امروزی، بهسازمان

  مهلتها،  در سازمان  ، مدیران سنتی و فشار بیرونیوجود بروکراسیاست. در ایران عالوه بر این امر،  

است و نیاز به مدیران توانمند و گرفته    نگرگرا و تحولمدیران عملفعالیت ابتکاری و خالقیت را از  

های زنان در کشور سبب شده است تا  ت به ویژه اینکه محدودیتای را بسیار حیاتی کرده اسحرفه

 توانمندسازی مدیران زن از اهمیت بیشتری برخوردار باشد.

های ورزشی  در پژوهشبرای تبیین بهتر مسئلۀ پژوهش، مطالعات پیشین نیز مرور و نقد شدند.  

  ی ورزشی هادر سازمان  یورو بهره  مدیران  توانمندی  نیب( نشان داد  2015)  2ویلجخارج از کشور،  

های ویژه، بیشتر و بهتری قابلیت  زنان  (،2016)  3به باور هال و اگلسبی  وجود دارد.  میمستق  یارابطه 

نیگورا  های )نرم( مانند مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی برای حوزۀ ورزش دارند.  در برخی مهارت

زنان2017) ورزش  رهبران  توانمندسازی  در   (  زنان  نقش  ارتقای  و  تغییر  طریق  از  را  ازبکستان  در 

 بر  جنسیت ( تأثیر2011) های خارجی، اسمیتدر سایر پژوهش  مدیریت ورزش مسیر دانسته است.

 زنان حضور از ترین مانععمومی را مهم فرهنگ و دار گزارش کرد و نگرشرا غیرمعنا توانایی مدیریت

( نشان دادند که توانمندسازی مدیران 2014)  4کرد. کیمی و مارگارف  معرفی های مدیریتیپست  در

  ی،العباد  خدور،دورا،  شود.  ها نیز میای آنهای حرفههای رهبری سبب ارتقای سایر جنبهدر قابلیت

داری بین ابعاد توانمندسازی مدیران و اثربخشی سازمان وجود  ( نشان دادند رابطۀ معنا2014)  5ف یس

صنعتی را شامل پنج مرحلۀ شناختی،    مدیران  توانمندسازی  ( فرایند2014)  6مارگگراف  و   یکرن  دارد.

 
1. Bukh & Svanholt 

2. Villegas 

3. Hall & Oglesby 

4. Kearney & Marggraf 

5. Durrah, Khdour, Al-Abbadi & Saif  

6. Kearney & Marggraf 
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تعریف کردند.   بازخوردی  و  عملکردی  و  رفتاری   1آرکوس   ،سرا    گز،یرودر  ن،یمارت  ، ساالسنگرشی، 

  2دار گزارش کردند. کانگات و پاتانیکها را معناتعاونی   در عملکرد  توانمندسازی مدیران( نقش  2017)

ها رویکرد فکری، ساختاری و تجاری را دارای ( برای توانمندسازی مدیران پروژه در شرکت2017)

عنوان رویکردی مؤثر در مدیریت را به  کنترل  های( سیستم2020)   3دانند. بوخ و سوانهولت اولویت می

کرده  اجتماعی   خدمات  در  میانی   مدیران  توانمندسازی و  اند.  تأیید  )تینگوی  ( 2019همکاران 

کارآفرینی،   رهبری،  اقتصادی،  شامل ارتقای توانمندی  را  هامدیران پروژه  عنوانبه   زنان  توانمندسازی

 ترین عوامل نفس و نگرش جنسیتی مناسب را مهمو اعتمادبه  دانندیمای  حرفه   و ارتباطات  آموزشی

 . گیرند در نظر می انرژی شبخ  در کارآفرین و رهبر عنوانبه خود مشاغل  در زنان پیشرفت برای

 ، شتاب بوشهری، کوزه چیان، مشبکیان احسانیهای مرتبط با مدیریت زنان در ورزش،  در پژوهش

بازدارند2008) را شامل عوامل  های ورزشی  های مدیریتی در هیئتزنان به پست  یارتقا  ۀ( عوامل 

ای و سازمانی  عوامل فردی، زمینه(  2008) یشتاب بوشهراند. گزارش کردهفردی و محیطی ی، ورزش

راد و ی موسو  اند.ی مؤثر ارزیابی کردهبدنتیترب سازمان یتیریسطوح مد درزنان  یارتقاترتیب در را به 

زنان و مردان    نیب  یمساو  طینبود شرارا  زنان در ورزش    تیریموانع مدترین  مهم(  2016همکاران )

و همکاران   ی مالباش  رزادیشاند.  ، گزارش کردهرانیفرهنگ ااعتماد به زنان در  همچنین نبود    و  رشد  یبرا

عوامل  2017) پست  مؤثر(  در  زنان  انتصاب  مددر  جوانان  ی تیریهای  و  ورزش    بیترتبهرا    وزارت 

گزارش   یتیپذیری جنسو جامعه  ی خانوادگ  ی هات یمسئول  است،یس  ،ی اعتقادات مذهب  نفس،اعتمادبه

  فردی  هایویژگی  ارتباط  تعیین  و  ایشیشه   سقف  از  زنان   ادراک  ی( با بررس2017)  رودسرابی  . اندکرده

نشان  هایسازمان  در  آن  با  سازمانی  و   باالترین  دارای  شغلی  رضایت  و  تسلیم   بعد  که  داد  ورزشی، 

( نشان داد که  2017بود. منظمی )  اولویت  نیترنییپا   دارای  سازمانی   بهداشت  و  انکار  بعد   اولویت و

 ورزش کشور   در  زنان  مدیریتی  پیشرفت  بر  شخصیتی  و  خانوادگی  تخصصی،  فرهنگی،  سازمانی،  عوامل

عوامل2019)  زادههستند. مهدی  مؤثر را  ورزش  مدیریتی  سطوح  در  بازدارنده  (   از  استفاده   با   زنان 

موانعشیشه   سقف  تئوری   موانع  فرهنگی،  موانع  و  اجتماعی  موانع  قانونی،  موانع  سیاسی،  ای، شامل 

 
1. Salas, Martin, Rodríguez, Serrà & Arcos 

2. Kongot & Pattanaik 

3. Bukh & Svanholt 
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گزارش  (  2019)  جعفری و همکاران  .دانستند  سازمانی  موانع  و  فردی  موانع  خانوادگی،  موانع  و  مدیریتی

که  ی هاانیجر  و   عوامل  از  متأثر  زمانهم  کشور  ورزش  مدیریت   در  زنان  آفرینی نقش  آیندۀ   کردند 

 . شودبینی میپیشاست و روند صعودی کندی برای آن  ورزش سیستمیبرون و سیستمیدرون

پژوهش مؤمنیدر  ورزشی،  مدیران  با  مرتبط  )های  طراحی2015فر  با    های شایستگی  الگوی  ( 

نشان  و  ورزش  وزارت  میانی  و  عالی  مدیران  انتصاب  برای  محوری   اصلی   متغیرهای  داد  جوانان، 

  تفکیک برای مدیرانای، بهوظیفه   و  اجتماعی  شناختی،   فراشایستگی،   شامل   گانه چهار  های شایستگی

 راهبردی   اهداف )  ادراکی  هایمهارت  (2016)نجات، محرابی، رازقی    سیدی  . بود  و میانی  عالی  سطوح

 اختیار،  تفویض)  فنی  و(  افراد  بر  نفوذ  مؤثر،  شنود)  انسانی  ،(مقررات  و  قوانین  از  آگاهی   بلندمدت،  و

به  (منابع  تخصیص برایرا  مادوانی  شناسایی کردند.    جوانانادارات ورزش و    مدیران  ترتیب  نظریان 

تجهیزات ( صالحیت2016) و  امکانات  مدیریت  نوع  در شش  را  ورزش  اجرایی  مدیران  قانونی  های 

طرح برنامهورزشی،  و  سیاستها  قانون،  از  تبعیت  اضطراری،  مواقع  با  مواجهه  رویههای  و  های  ها 

   سازمانی، مدیریت خطر و روابط عمومی گزارش کرد.

تقیپژوهشدر   مدیران،  توانمندسازی  حوزۀ  وهای  ظهیر  )  پور  رویکرد 2010جهانیان  چهار   )

اند. کشور معرفی کرده  ساختاری، مدیریتی، انگیزشی و مشارکتی را برای توانمندسازی مدیران مدارس

  فردی،   ملها را وابسته به برآیند عواتوانمندسازی مدیران تعاونی(  2011، خلیلی، نازین پور )پورابراهیم

دانسته  و  ارتباطی  انگیزشی،  ای،زمینه  رفتاری،  ساختاری،  عوامل  محیطی،  و  سازمانی  . اندشناختی 

  مدیران  توانمندسازی  با  هایراهبرد  سازمانی و  ساختار  سازمانی،  شرایط  ( بین2012)  اشرفی   عبدالهی و

رابطۀ کشور  کرده  مدارس  گزارش  )و  نیازآذری  اند.  معنادار  یزدی  مفهومی  (  2014تقوایی  مدل 

مدیران   استان  هایدانشگاه )توانمندسازی  اسالمی  )ساختاری،   (آزاد  توانمندسازی  انواع  شامل  را 

انگیزشی و غیره(، اهداف توانمندسازی )اختصاصی و عملیاتی( و مراحل توانمندسازی )تدوین، اجرا، 

را مدارس    رانیمد  ایحرفه   ۀتوسعهای مدل ( منظر2016)  یمحمد و  یقنبراند. ارزیابی( تعریف کرده

و همکاران   یجاللاند.  گر، راهبردها و پیامدها گزارش کردهها، شرایط علّی، شرایط مداخلهشامل مهارت

با2017) توانمندساز  مؤثرعوامل    بررسی  (  جنبه  ،رانیمد  یبر  تأکید  بر  انگیزشی  و  عملکردی  های 

ای ( در ارائۀ الگوی توسعۀ حرفه 2017ی )عربشاه  یسلطان   ،یمیپورکر  ،ی لیاب  ،ی اولیجوانک لکردند.  
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های علوم پزشکی، ابعاد اصلی توسعۀ هدایت آموزشی، توسعۀ هدایت  های آموزشی دانشگاهمدیران گروه

های رهبری و توسعۀ فردی  تی، توسعۀ مهارتهای مدیریپژوهشی، توسعۀ هدایت بالینی، توسعۀ مهارت 

ای مدیران مدارس را شامل های کلیدی توسعۀ حرفهمؤلفه   (2017بودند. نوراد صدیق و همکاران )

.  ایجاد فرصت توسعۀ شغلی، ایجاد فرصت توسعۀ فردی و تشویق مدیران به بهسازی خود دانستند

همکارانعلی و  ارائۀ  (2019)  محمدی  حرفه   در  )دانشگاهسازمان  ای توانمندسازی  آموزشی    های 

 . را شناسایی کردند مهارتی و ساختار دانشی، فناوری، اخالقی، آموزشی، محتوایی،  ابعاد فرهنگیان(،

مدیریت در  زنان  توانمندسازی  با  مرتبط  تحقیقات  سرین  و  رهنوردآهن    ، در  ( 2008)حسینی 

های گروهی  ارزشو  ساختار    ،نگرش مدیریت  را بهدر سیاست    هاشاغل در سازمانتوانمندسازی زنان  

  ۀ زنان در عرص  یتوانمندساز(  2012ی )ابطح  ار،یدهشی،  خسرو  .وابسته دانستند   روابط اطالعاتی  و

 ان، یمیناخدا، رح  .ی عنوان کردند المللنیو ب  یمل  یریگمیتصم  ساختاری را تابع  اسیسو    یریگمیتصم

  ی عوامل فردرا متأثر از اطالعات  نظام خدماتدر   شاغل زنان یتوانمندساز( 2014)ی ویگ یلیاسماع 

 اند.  ( دانستهمنابع ،مشارکت) ی سازمان ی( وریگمیتصم ،اعتماد ) ی گروه  (،مهارت زش،یانگ)

پژوهش کهمرور  داد  نشان  و تالش  ها  زنان  توانمندسازی  مباحث  در  تاکنون  زیادی  علمی  های 

خألهای  ها بسیار محدود بوده است.  ا در مطالعات حوزۀ ورزش این تالشمدیریت زنان شده است، ام

پژوهش این  در  توجه موجود  شامل  داخلی،  ها  مطالعات  در  زنان  مدیران  توانمندسازی  به  نشدن 

ای در حوزۀ مدیریت ورزشی و نبود مدلی جامع و کارآمد در زمینۀ نبودن توانمندسازی حرفهمطرح

های داخلی در زمینۀ مدیران گیری عمدۀ پژوهشمدیران ورزشی است. همچنین جهتتوانمندسازی  

ورزشی زن حاکی از وجود موانع گوناگون در مسیر نقش بیشتر در زنان در مدیریت ورزشی کشور 

به تفاوت است.  نظرخواهیعالوه،  زنان  و  مردان  نگرش  بین  چشمگیری  آنهای  از  این  شده  در  ها 

ئلۀ جایگاه زنان در مدیریت ورزش کشور وجود دارد. با توجه به اینکه در حال  ها دربارۀ مسپژوهش

هستند،    شدنای حاضر در حوزۀ ورزش، مدیران زن بیشتر از مدیران مرد نیازمند توانمندسازی و حرفه

پژوهش طراحی و تبیین یک مدل ساختاری برای توانمندسازی حرفه ای مدیران زن در هدف این 

 شی اجرایی کشور بود.های ورزسازمان
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پژوهش  کیفی  فاز  از  برخاسته  پژوهش  مفهومی  به   1مدل  است. است  یک  شمارۀ  شکل  صورت 

فرایندی و کارکردی  -ای، ساختاریبراساس مدل مفهومی، چارچوب مفهومی شامل سه سطح زمینه

منظر  بندی شدند.  ای در دو منظر مدیریت ملی و محیط ورزش چارچوبهای سطح زمینهبود. مؤلفه

مدیریت بود.    در زنان مشارکت مدیران و رویکرد تربیت  ملی مدیریت ملی دربرگیرندۀ دو بُعد سیستم

ورزشی بود.    مدیریت  جهانی  زنان و تحوالت  ورزش  توسعۀ  منظر محیط ورزش شامل دو بُعد ضرورت

تر  اطالعاتی، بس  نیتأمفرایندی شامل پنج منظر راهبردپذیری، ظرفیت سیستمی،  -سطح ساختاری

 توانمندسازی و استراتژی   سازی شغلی بود. منظر راهبردپذیری شامل دو بُعد برنامۀسازمانی و آماده

ای و یکپارچگی حرفه   الزامات توانمندسازی  توانمندسازی بود. منظر ظرفیت سیستمی شامل دو بُعد

بود.   توانمندسازی  نیازسنجی  نیتأمسیستم  منظر  دو  دربرگیرندۀ  تحلیل توانمندس  اطالعاتی  و  ازی 

سازمانی بود. منظر سازمانی و بستر برونای بود. بستر سازمانی حاوی ابعاد بستر درونسوابق برنامه

های مدیریتی بود. سطح کارکردی  سازی مدیران و بازتعریف پستسازی شغلی حاوی دو بُعد آمادهآماده

ی سازیاحرفهرویۀ    ای بود.سازی و نتایج توانمندسازی حرفهای ی، حرفهتوانمندسازشامل منظرهای  

قابلیت بُعد  قابلیت  مدیریتی   هایدو  و  حرفه  های ورزشی  منظرهای  مدیریتی  دربرگرفت.  را  ای 

مقیاستوانمندساز شامل  مشارکتپذیری  شغلی،  معنای  مدیریتی،  خودکارآمدی  داریدهی  و    نقش 

بود.   حرفهتوانمندساز  جینتانقش  توانمندشدنی  ابعاد  شامل  و  ایحرفه  ای  پیامدهای   مدیران 

ای صورت زنجیرۀ روابط علّی و معلولی بین متغیرها از عوامل زمینهای بود. مدل بهتوانمندسازی حرفه 

 . سوی عوامل کارکردی بودبه

 

 
 است. دلیل محدودیت حجم مقاله گزارش نشده . بخشی کیفی رساله به 1
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 مدل مفهومی پژوهش -1شکل 

Figure 1- Conceptual Model of Research 
 

 پژوهش روش

ها،  آوری دادهاین پژوهش از نظر نوع توصیفی همبستگی، از حیث هدف کاربردی و از لحاظ روش جمع

تشکیل  نظران در زمینۀ توسعۀ ورزش زنان جامعۀ آماری این پژوهش را  میدانی بود. تمامی صاحب

ها بودند.  های ورزشی، اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه دادند که شامل مدیران و کارشناسان سازمان

نمونۀ آماری به تعداد قابل کفایت برای آزمون مدل به روش هدفمند و در دسترس انتخاب شد و از  

افزار سازی در نرمتعداد نمونه براساس تعداد قابل کفایت برای مدلنفر(.    212ها نظرخواهی شد )آن 

به تعداد  الپی بیشترین سؤال در مدل برابر تعداد سؤال  20تا    10اس  به متغیر دارای  های مربوط 

های متغیر دارای بیشترین برابر سؤال   12( انتخاب شد؛ بنابراین به تعداد  2016)داوری و رضازاده،  

رآورد شد. برای اطمینان از دریافت  نفر ب  168های عمومی(  سؤال در متغیر توانمندی  14تعداد سؤال )

پرسشنامه    167پرسشنامۀ دریافتی    175پرسشنامه توزیع شد که از بین    190های مناسب،  تعداد پاسخ

درصد(    67/64نفر )  108نمونۀ پژوهش،    طور کامل پاسخ داده شده بودند و وارد فرایند تحلیل شدند. به
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سازمان کارشناسان  و  مدیران  و  از  ورزشی  ورزشی    33/35)  59های  مدیریت  اساتید  از  نفر  درصد( 

درصد( به    51/45مرد )  76درصد( و    49/54زن )  91ها بودند. نسبت جنسیتی نمونه شامل  دانشگاه

سال بود.    82/16سال و میانگین سابقۀ شغلی برابر با    13/44دست آمد. میانگین سنی نمونه برابر با  

ارشد نفر در مقطع کارشناسی  44دکتری و تحصیالت  نفر از نمونۀ پژوهش در مقطع    123تحصیالت  

 بود.

محقق پرسشنامۀ  پژوهش،  این  بود،  در  سیستماتیک(  )اکتشافی  کیفی  فاز  خروجی  که  ساخته 

 89کننده در چارچوب  عنوان ابزار پژوهش استفاده شد. پرسشنامه شامل متغیرها و عوامل تعیینبه

)از بسیار کم = یک تا بسیار زیاد = پنج( تنظیم شده بود. از ارزشی لیکرت سؤال بود و در مقیاس پنج

شده پس از بررسی و غربالگری، تعدادی مناسب استفاده شدند که از لحاظ  مجموع متغیرهای شناسایی

-پرسشنامۀ تدوینها داشتند.  ها، مقاالت، اسناد و گزارشتعداد، بیشترین تکرار و تأکید را در مصاحبه 

ایی محتوایی یا صوری در اختیار شش نفر از اساتید مدیریت ورزشی و شش نفر  شده برای بررسی رو

قرار گرفت.  به  از مدیران ورزشی  روایی سازه  و  پایایی  شده در قسمت صورت مراحل گزارشسپس 

سازی  ها از روش مدلتأیید شد. برای تحلیل یافته  1اسالافزار اسمارت پیها با استفاده از نرمیافته

معادالت ساختاری در دو بخش تحلیل عاملی تأییدی مرتبۀ اول و مرتبۀ دوم سازۀ سه متغیری و  

آن بین  روابط  مسیر  غیرطبیعیتحلیل  بررسی  برای  شد.  استفاده  متغیرهای  ها  بیشتر  توزیع  بودن 

افزار های میانجی، از نرماسمیرنوف( و نیاز به آزمون فرضیه -پژوهش )نتایج آزمون چولگی و کلموگروف

 اس استفاده شد. الاسمارت پی
 

 نتایج 

اسمارت پیسازی معادالت ساختاری در نرم های مدلیافته های  اس شامل دو بخش شاخصالافزار 

برازش مدل و آزمون روابط بین متغیرهای مدل است. بخش برازش مدل نیز شامل دو بخش روایی  

 گیری و برازش مدل ساختاری است. مدل اندازه

 
1. Smart PLS 
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گیری از پایایی شاخص، روایی همگرا برای سنجش برازش مدل اندازه  گیری: دل اندازهروایی م 

و روایی واگرا استفاده شد. پایایی شاخص برای سنجش پایایی درونی شامل سه معیار ضرایب بارهای 

های  عاملی، آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی است. روایی همگرا میزان همبستگی یک سازه با شاخص

هایش در مقایسه با رابطۀ آن و روایی واگرا نیز میزان رابطۀ یک سازه با شاخصدهد  خود را نشان می

های یک سازه با  هاست. بارهای عاملی از طریق محاسبۀ مقدار همبستگی شاخصسازه با سایر سازه

هایی که دارای بارهای  است. سنجه  4/0شود و مقدار مناسب آن برابر یا بیشتر از  آن سازه محاسبه می

بودند، از مدل پژوهش حذف شدند و در ادامه، تجزیه و تحلیل پژوهش براساس   4/0کمتر از    عاملی

استخراج سؤال  از معیار متوسط واریانس  استفاده  با  روایی همگرا  تأییدشده صورت گرفت.  شده های 

(AVE )1  است. نتایج خروجی از مدل    5/0شود که میزان مطلوب آن مساوی و بیشتر از  ارزیابی می

. برای (2014)داوری و رضازاده، ( است AVEبودن معیار روایی همگرا )، نمایانگر مناسبAVEرای ب

و معیار فرونل و    2گیری، از دو ماتریس روایی همبستگی متغیر التنت بررسی روایی واگرای مدل اندازه

آن است که یک  قبول یک مدل حاکی از  استفاده شد. براساس این معیار، روایی واگرای قابل  3الکر

هایش دارد؛ یعنی روایی واگرا  های دیگر تعامل بیشتری با شاخصسازه در مدل، در مقایسه با سازه

برای هر سازه بیشتر از واریانس اشتراکی بین آن   AVEقبولی است که میزان  وقتی در سطح قابل

ی هر سازه با  های دیگر در مدل باشد. در این پژوهش مشخص شده است که همبستگسازه و سازه

شود.  هاست؛ درنتیجه روایی واگرای مدل تأیید میخودش بیشتر از همبستگی آن سازه با سایر سازه

وسیلۀ آلفای کرونباخ دارد. پایایی  هایی در مقایسه با روش سنتی محاسبۀ آن بهبرتری  4پایایی ترکیبی 

نه بهسازه با یکدیگر و بار عاملی محاسبه    هایشان صورت مطلق، بلکه با توجه به همبستگی سازهها 

و پایایی    70/0. تمامی متغیرها دارای مقدار آلفای کرونباخ بیشتر از  (2016)داوری و رضازاده،  شود  می

دهد مدل دارای پایایی )چه از نظر آلفای کرونباخ و چه از  می  بودند که نشان  80/0ترکیبی بیشتر از  

 لحاظ پایایی ترکیبی( مناسبی است.

 
1. Average Variance Extracted (AVE) 

2. Latent Variable Correlation 

3. Fronleichram & Loker 

4. Composite Reliability (CR) 
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  )2R(ضریب تعیین  ،  T)-(valuesبا استفاده از معیارهای ضریب معنادار    مدل ساختاری: برازش  

ها  بین سازه  برازش مدل ساختاری ارزیابی شد. ابتدا برای بررسی رابطۀ  )2Q(بینی  و ضریب قدرت پیش

از   از    T-valuesدر مدل  )اگر مقدار آن  از صحت    96/1استفاده شد  باشد، نشان  بین   رابطه بیشتر 

های  درصد دارد(. بیشتر مسیرهای روابط بین مؤلفه  95ها در سطح اطمینان  ها و تأیید فرضیهسازه

دار بودند که حاکی از  و معنا  96/1تر از  های خود بزرگها با هریک از عاملپژوهش و همچنین گویه

گیری دن بخش اندازهکرمعیاری است که برای متصل 2Rبینی صحیح روابط مدل پژوهشی است.  پیش

رود و نشان از تأثیری دارد که یک متغیر سازی معادالت ساختاری به کار میو بخش ساختاری مدل

زای )وابسته( مدل محاسبه  های درونتنها برای سازه 2Rگذارد. مقدار زا میزا بر یک متغیر درون برون

از صفر تا یک متغیر است و   2R. میزان  زا مقدار این معیار صفر استهای برونشود و برای سازهمی

( است.  67/0( و قوی ) 33/0(، متوسط )19/0دهندۀ برازش مدل ساختاری در سه سطح ضعیف )نشان

میزان   پژوهش  این  از    2Rدر  بیشتر  بسیار  پژوهش  متغیرهای  یا    67/0و در محدودۀ    33/0تمامی 

 وهش دارای برازش قوی است. تر از آن بود که به این معنی است که مدل ساختاری پژبزرگ
 

 های مربوط به مدل پژوهش خالصه شاخص  -1جدول 

Table 1- Summary of Indicators Related to the Research Model 

 هاشاخص
Indicator 

AVE CR Q2 2R Communalities 

 حد مطلوب 
Desired Limit 

 ≥  0.5  ≥  0.70 0.15 ≥  ≥  0.33 0.49 

 مشارکت مدیریتی زنان 
Women's Managerial 

Participation 

0.613 0.912 0.279 0.912 0.613 

 تربیت ملی مدیران 

National Training of 

Managers 

0.565 0.863 0.353 0.863 0.565 

 تحوالت مدیریت ورزش 

Sports Management Changes 
0.528 0.897 0.384 0.897 0.528 

 ضرورت ورزش زنان 
The Necessity of Women's 

Sports 

0.697 0.829 0.389 0.829 0.697 

 0.652 0.904 0.321 0.904 0.652 الزامات توانمندسازی 
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Empowerment Requirements 

 یکپارچگی سیستم
System Integrity 

0.671 0.846 0.317 0.846 0.671 

 آمادگی مدیران 
Preparation of Managers 

0.636 0.782 0.367 0.782 0.636 

 ساختار شغلی 

Job Structure 
0.665 0.871 0.118 0.871 0.665 

 سازمانی بستر برون
Extra-Organizational 

Platform 

0.604 0.805 0.29 0.805 0.604 

 سازمانی بستر درون
Internal- Organizational 

Platform 

0.684 0.804 0.37 0.804 0.684 

 سوابق توانمندسازی 
Empowerment Records 

0.637 0.967 0.374 0.967 0.637 

 نیازسنجی 
Needs Assessment 

0.619 0.859 0.444 0.859 0.619 

 استراتژی 

Strategy 
0.64 0.863 0.392 0.863 0.64 

 ریزی برنامه
Planning 

0.536 0.846 0.097 0.846 0.536 

 خودکارآمدی 
Efficacy 

0.463 0.844 0.411 0.844 0.463 

 دهی مشارکت

Participation 
0.585 0.851 0.424 0.851 0.585 

 معناداری نقش 
Significance of Role 

0.608 0.926 0.389 0.926 0.608 

 پذیری مقیاس
Scalability 

0.557 0.889 0.251 0.889 0.557 

 مدیریتی ورزشی 

Sports Management 
0.559 0.788 0.398 0.788 0.559 

 مدیریتی پیشرفته 
Advanced Management 

0.544 0.877 0.359 0.877 0.544 

 توانمندی مدیران 
Capability Of Managers 

0.727 0.836 0.279 0.836 0.727 

 پیامدها 

Consequences 
0.576 0.831 0.28 0.831 0.576 

 0.558 0.81 0.266 0.81 0.558 مدیریت ملی 
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National Management 

 ورزش محیط 
Sports Environment 

0.584 0.891 0.348 0.891 0.584 

 ظرفیت سیستمی 
System Capacity 

0.62 0.823 0.408 0.823 0.62 

 آمادگی شغل 

Job Preparation 
0.62 0.789 0.327 0.789 0.62 

 بستر سازمانی 
Organizational Platform 

0.642 0.836 0.357 0.836 0.642 

 اطالعاتی تأمین 
Providing Information 

0.596 0.832 0.368 0.832 0.596 

 راهبردپذیری 
Make Strategy 

0.507 0.873 0.255 0.873 0.507 

 توانمندسازی 

Empowerment 
0.581 0.876 0.375 0.876 0.581 

 سازی ایحرفه
Professionalization 

0.556 0.95 0.32 0.95 0.556 

 توانمندسازی نتایج 
Empowerment Results 

0.585 0.788 0.359 0.788 0.585 

  

استفاده    GOF1گیری و ساختاری( از معیار  منظور برازش مدل کلی )هر دو بخش مدل اندازه به

در سه سطح    25/0و    36/0،  1تواند با سه مقدار  می  GOFآمده توسط فرمول  دستشد. مقادیر به

تقسیم ضعیف  و  متوسط  معادلۀ  قوی،  در  شوند.  communalities̅̅شاخص    GOFبندی  ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ نشانۀ    ̅

گیری مدل به کار گرفته  میانگین اشتراکی هر سازه است که برای بررسی برازش بخش مدل اندازه

ها( توسط سازۀ مرتبط ها )سؤالدهد که چه مقدار از تغییرپذیری شاخصشود. این معیار نشان میمی

می تبیین  خود  محاسببا  در  اول  مرتبۀ  پنهان  متغیرهای  اشتراکی  مقادیر  تنها  ۀ شود. 

communalities̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ زای های درونسازه  R Squaresنیز مقدار میانگین مقادیر   2Rدخیل هستند.    ̅

مربوط به تمامی متغیرهای    2Rباید مقادیر    2R(. برای محاسبه  2014مدل است )داوری و رضازاده،  

 زای مدل اعم از مرتبۀ اول و مرتبۀ دوم را مدنظر قرار داد.پنهان درون

GOF= √𝑐𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ × �̅�2 

 
1. Goodness of Fit 
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GOF= √0/624 × 0/379 = 619 برازش کلی قوی     

است، برازش کلی مدل در حد »بسیار قوی« تأیید    619/0به آنکه معیار ذکرشده برابر با    با توجه

 شود. می

گیری و مراحل  های اندازهمدل ساختاری نهایی پژوهش پس از تأیید مدلآزمون مدل ساختاری:  

 صورت شکل و جدول شمارۀ دو ترسیم و آزمون شد. افزار، به نرمتأیید برازش در محیط 
 

 
 داری( مدل نهایی پژوهش )شامل مقادیر میزان ضریب اثر و ضریب معنا -2شکل 

Figure 2- Final Research Model (Including Values of Effect Coefficient and 

Significance Coefficient) 
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 نهایی پژوهشنتایج مدل  -2جدول  

Table 2- Results of the Final Research Model 

 تحلیل 
Analysis 

 رابطۀ بین متغیرها 
Relationship between Variables 

ضریب  

 مسیر 

Path 

Coeff

icient 

 Tآمارۀ  
Statistic

s T 

دار معنا

 ی 

Sig 

ی 
صل

ی ا
ها

یر
تغ

د م
بعا

ی ا
امل

 ع
ل

حلی
ت

 

F
ac

to
r 

A
n

al
y

si
s 

o
f 

th
e 

D
im

en
si

o
n

s 
o

f 
th

e 
M

ai
n
 V

ar
ia

b
le

s
 

 مدیریت ملی 

National 

Management 

 - > 

رویکرد مشارکت زنان در  

 مدیریت 

Approach to Women's 

Participation in 

Management 

0.935 155.681 0.001 

 - > 
 سیستم ملی تربیت مدیران 

National System of 

Training Managers 

0.783 29.758 0.001 

 محیط ورزش 
Sports 

Environment 

 - > 

تحوالت جهانی مدیریت  

 ورزشی 

Global Developments 

in Sports Management 

0.912 113.809 0.001 

 - > 
 ضرورت توسعه ورزش زنان 

The Need to Develop 

Women's Sports 

0.903 66.818 0.001 

 ظرفیت سیستمی 
System 

Capacity 

 - > 

 ای الزامات توانمندسازی حرفه

Professional 

Empowerment 

Requirements 

0.768 32.642 0.001 

 - > 

یکپارچگی سیستم  

 توانمندسازی 

Empowerment System 

Integration 

0.94 133.840 0.001 

 آمادگی شغل 
Job 

Preparation 

- > 
 آمادگی مدیران 

Preparation of 

Managers 
0.895 67.461 0.001 

 ساختار شغلی  < - 

Job Structure 
0.951 149.312 0.001 

 بستر سازمانی 
Organization

al Platform 

- > 
 سازمانی بستر برون

Extra-Organizational 

Platform 

0.842 39.959 0.001 
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- > 

 بستر درون سازمانی 

Internal- 

Organizational 

Platform 

0.918 110.665 0.001 

 تأمین اطالعاتی 

Providing 

Information 

- > 
 سوابق توانمندسازی 

Empowerment 

Records 

0.941 193.624 0.001 

-  > 
 نیازسنجی توانمندسازی

Empowerment Needs 

Assessment 

0.848 51.486 0.001 

 راهبردپذیری 
Make 

Strategy 

-  > 
 استراتژی توانمندسازی 

Empowerment 

Strategy 

0.886 82.936 0.001 

-  > 
 برنامۀ توانمندسازی 

Empowerment 

Program 

0.92 97.401 0.001 

رویۀ  

 توانمندسازی 
Empowerme

nt Procedure 

 خودکارآمدی  <-  -

Efficacy 
0.875 63.707 0.001 

 دهی مشارکت <  -
Participation 

0.888 82.376 0.001 

 داری نقش معنی <  -
Significance of Role 

0.877 74.834 0.001 

 پذیری مقیاس <  -

Scalability 
0.848 48.759 0.001 

رویۀ  

 سازی ایحرفه
Professionali

zation 

Procedure 

--  > 

 قابلیت مدیریتی ورزشی 

Sports Management 

Capabilities 

 

0.75 25.187 0.001 

-  -> 

 مدیریتی پیشرفته قابلیت 

Advanced 

Management 

Capabilities 

0.8 31.071 0.001 

نتایج  

 توانمندسازی 
Empowerme

nt Results 

-  > 

 ای مدیران توانمندی حرفه

Professional 

Competence of 

Managers 

0.92 100.888 0.001 

-  > 
-پیامدهای توانمندسازی حرفه

 ای
0.757 25.118 0.001 
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Consequences of 

Professional 

Empowerment 

ی 
صل

ی ا
ها

یر
تغ

ن م
 بی

یر
مس

ل 
حلی

ت
 

P
at

h
 A

n
al

y
si

s 
b

et
w

ee
n

 M
ai

n
 V

ar
ia

b
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s
 

 مدیریت ملی 

National 

Management 
 ظرفیت سیستمی  < -

System Capacity 
0.454 9.669 0.001 

 محیط ورزش 

Sports 

Environment 

 ظرفیت سیستمی  <  -

System Capacity 
0.373 7.330 0.001 

 ظرفیت سیستمی 
System 

Capacity 

-  > 
 بستر سازمانی 

Organizational 

Platform 

0.7 43.322 0.001 

 ظرفیت سیستمی 
System 

Capacity 

 تأمین اطالعاتی  <-  -
Providing Information 

0.776 36.883 0.001 

 ظرفیت سیستمی 
System 

Capacity 
 راهبردپذیری  <  --

Make Strategy 
0.794 43.231 0.001 

 راهبردپذیری 

Make 

Strategy 
 آمادگی شغل  < -

Job Preparation 
0.323 4.845 0.001 

 تأمین اطالعاتی 

Providing 

Information 
 آمادگی شغل  < -

Job Preparation 
0.455 7.255 0.001 

 بستر سازمانی 

Organization

al Platform 
 آمادگی شغل  <  -

Job Preparation 
0.097 2.092 0.001 

 آمادگی شغل 

Job 

Preparation 

- > 
 سازی ایرویۀ حرفه

Professionalization 

Procedure 

0.752 28.978 0.001 

 آمادگی شغل 

Job 

Preparation 

- > 
 رویۀ توانمندسازی 

Empowerment 

Procedure 

0.672 22.250 0.001 

رویۀ  

 توانمندسازی 

Empowerme

nt Procedure 

 نتایج توانمندسازی  <  -

Empowerment Results 
0.192 3.571 0.001 

رویۀ  

 سازی ایحرفه
 نتایج توانمندسازی  <  -

Empowerment Results 
0.966 32.775 0.001 
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Professionali

zation 

Procedure 
 

ابعاد رویکرد مشارکت زنان در مدیریت و سیستم  تحلیل عاملی ابعاد متغیرهای اصلی نشان داد که  

کنندۀ متغیر مدیریت  طور معناداری تبیین به  783/0و  935/0ترتیب با ضرایب ملی تربیت مدیران، به

  912/0ترتیب با ضرایب  ملی هستند. تحوالت جهانی مدیریت ورزشی و ضرورت توسعۀ ورزش زنان به

محیط ورزش هستند. ابعاد یکپارچگی سیستم توانمندسازی و  کننده  داری تبیینطور معنابه  903/0و  

کنندۀ متغیر  داری تبیین طور معنابه   768/0و    940/0ترتیب با ضرایب  ای به الزامات توانمندسازی حرفه 

طور به  895/0و    951/0ترتیب با ضرایب  ظرفیت سیستمی هستند. ساختار شغلی و آمادگی مدیران به

تبیینمعنا درونکنندۀ  داری  بستر  ابعاد  هستند.  شغل  برونآمادگی  و  بهسازمانی  با  سازمانی  ترتیب 

معنابه  842/0و    918/0ضرایب   تبیینطور  سوابق داری  هستند.  سازمانی  بستر  متغیر  کنندۀ 

به توانمندسازی  نیازسنجی  و  ضرایب  توانمندسازی  با  معناداری به  848/0و    941/0ترتیب  طور 

ترتیب با ضرایب  اند. ابعاد برنامۀ توانمندسازی و استراتژی توانمندسازی بهاتیکنندۀ تأمین اطالعتبیین 

داری دهی، معنیکنندۀ متغیر راهبردپذیری هستند. مشارکتداری تبیین طور معنابه  886/0و    920/0

-طور معنابه  848/0و    875/0  877/0،  888/0ترتیب با ضرایب  پذیری بهنقش، خودکارآمدی و مقیاس

کنندۀ رویۀ توانمندسازی هستند. ابعاد قابلیت مدیریتی پیشرفته و قابلیت مدیریتی ورزشی  تبیین   ارید

ضرایب  به با  معنابه  750/0و    800/0ترتیب  تبیین طور  حرفهداری  رویۀ  متغیر  اند.  ی سازایکنندۀ 

و    920/0ایب  ترتیب با ضرای بهای مدیران و پیامدهای توانمندسازی حرفههمچنین توانمندی حرفه

 کنندۀ نتایج توانمندسازی هستند. داری تبیین طور معنابه  757/0

بر ظرفیت سیستمی  ورزش  و محیط  ملی  مدیریت  اثر  که  مسیر مشخص شد  تحلیل  براساس 

اثر ظرفیت سیستمی نیز بر راهبردپذیری، تأمین  معنا  373/0و    454/0ترتیب با ضرایب  به دار بود. 

دار بود. اثر بستر سازمانی،  معنا  0/ 700و    776/0،  794/0ترتیب با ضرایب  به اطالعاتی و بستر سازمانی

دار  بر آمادگی شغلی معنا  323/0و    455/0،  897/0ترتیب با ضرایب  تأمین اطالعاتی و راهبردپذیریبه

  672/0و  752/0ترتیب با ضرایب سازی و رویۀ توانمندسازی بهای بود. اثر آمادگی شغل بر رویۀ حرفه
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و   966/0ترتیب با ضرایب  سازی و رویۀ توانمندسازی به ای دار مشاهده شد. همچنین رویۀ حرفه عنام

 دار بودند. معنا 192/0

 

 گیری بحث و نتیجه

ای مدیران زن در ورزش کشور انجام این پژوهش با هدف طراحی و تبیین مدل توانمندسازی حرفه

بندی شدند. نتایج  مدیریت ملی و محیط ورزش چارچوبای در دو منظر  های سطح زمینهشد. مؤلفه

ترتیب ابعاد رویکرد مشارکت زنان در مدیریت و سیستم ملی تربیت مدیران، بهسازی نشان داد که  مدل

کنندۀ متغیر مدیریت ملی هستند. تحوالت جهانی مدیریت ورزشی دار، تبیینمیزان اثر در سطحی معنا

براساس ساختار متغیرهای این سطح،   اند.کنندۀ محیط ورزشتبیین و ضرورت توسعۀ ورزش زنان نیز 

تعیین عوامل  حرفهدرواقع  توانمندسازی  سیستم  در  نظام  کننده  از  برگرفته  زن  ورزشی  مدیران  ای 

 مدیریت کشور و محیط ورزش کشور است. در نظام مدیریت از یک طرف اینکه مدیران چگونه تربیت

شوند،  ف دیگر اینکه زنان تا چه اندازه در مدیریت کشور مشارکت داده میشوند و از طرو توانمند می

دهد. در محیط ورزش نیز از یک ای مدیران ورزشی زن را شکل میبستر نهادی توانمندسازی حرفه

ویژه ورزش زنان و از طرف دیگر تحوالت مدیریت ورزش در جهان، محرک  طرف مشکالت ورزش و به

شوند. این سطح داللت بر این دارد  های ورزشی کشور میدیران زن در سازمانای متوانمندسازی حرفه

از عوامل خارج از سازمان متأثر  ، بههای کشور تربیتکه در سازمان کارگیری و رشد مدیران عمدتاً 

زمینه عوامل  اثر  باید  نیز  مدیران  توانمندسازی  برای  درنتیجه  کرد.  است؛  بررسی  و  شناسایی  را  ای 

ها مستلزم پذیریش تفکر  دسازی زنان و مشارکت آنان در مدیریت بر پایۀ برابری، در همۀ زمینه توانمن

از پیش زنانه و زنانگی سازوکارهای سازمانی و فرایند تصمیم نیازهای  گیری است؛ زیرا این امر یکی 

زمینه عوامل سطح  بهتر  تبیین  برای  است.  پایدار  میتوسعه  باای  بررسی همسویی  به  شواهد    توان 

مدلپژوهش همۀ  در  پرداخت.  پیشین  ارائههای  مطالعات  های  مانند  پیشین  و تقیشدۀ  ظهیر  پور 

( )2010جهانیان  اشرفی  و  عبدالهی  ابراهیم2012(،   ،)( و همکاران  تقوایی  2011پور  و  نیازآذری   ،)

( )2014یزدی  و محمدی  قنبری  و  2016(،   )( و همکاران  زمینه(2017نوراد صدیق  عوامل  و  ،  ای 

های خارجی عوامل زمینه بسیار کمتر مدنظر بوده است که اند، اما در پژوهشمحیطی مورد توجه بوده

دهندۀ تأثیر زیاد عوامل محیطی بر سازوکارهای سازمانی در کشورهاست و در این پژوهش نیز  نشان
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نظر مصاحبه  قرار گرفت.  از  نگرش2011) هوپاتز و اسمیتشوندگان مدنظر  را   فرهنگ و (  عمومی 

 اند. کرده معرفی های مدیریتیپست در زنان حضور ترین مانعمهم

ساختاری سطح  پژوهش،  نتایج  ظرفیت -براساس  راهبردپذیری،  منظر  پنج  شامل  فرایندی 

سازی شغلی بود. منظر راهبردپذیری مشتمل بر دو  سیستمی، تأمین اطالعاتی، بستر سازمانی و آماده

برنامه بود.  توانمند  بُعد  توانمندسازی  استراتژی  و  سیستم  سازی  یکپارچگی  ابعاد  نتایج،  براساس 

کنندۀ متغیر دار، تبیینترتیب میزان اثر در سطح معناای بهتوانمندسازی و الزامات توانمندسازی حرفه

اند. بستر  کنندۀ آمادگی شغلظرفیت سیستمی هستند. ساختار شغلی و آمادگی مدیران نیز تبیین

کنندۀ متغیر بستر سازمانی هستند. همچنین سوابق توانمندسازی  سازمانی تبیینزمانی و برونسادرون

به توانمندسازی  نیازسنجی  تبیینو  اثر،  میزان  برنامۀترتیب  و  هستند  اطالعاتی  تأمین    کنندۀ 

تبیین نیز  توانمندسازی  استراتژی  و  هستند. توانمندسازی  راهبردپذیری  متغیر  مفهوم   کنندۀ 

-ها، این سازمانای مدیران در سازمانردپذیری مؤید این موضوع است که برای توانمندسازی حرفهراهب

ها باید توانایی تدوین، اجرا و  پذیر باشند. درواقع، سازمانای از بلوغ برسند و استراتژیها باید به درجه

سیستمی دو یستمی و برون سسازی درون ارزیابی برنامۀ توانمندسازی مدیران را داشته باشند. ظرفیت

سازی  دهد: یکی الزام رویکرد توانمندسازی مدیران زن و دیگری یکپارچهرویکرد را  پیش رو قرار می

کمفعالیت و  پراکنده  اقدامات  از  جلوگیری  برای  ظرفیتها  درواقع،  زمینه.  این  در  کلیات اثر  سازی 

های  های موجود توسعه یابند و ظرفیتکند تا ظرفیتسیستم را دربارۀ موضوع آگاه و هماهنگ می

های  های تربیت مدیران سازمان جدید ایجاد شوند. تأمین اطالعاتی از دو منظر تجارب گذشته در برنامه

به زن  ورزشی  مدیران  نیازهای  و  حرفهورزشی  توانمندسازی  میمنظور  صورت  پایۀ  ای  زیرا  گیرد؛ 

ه معنی رفع موانع و تأمین شرایط الزم برای اجرای گیری اطالعات مستند است. بستر سازمانی بتصمیم

ای های توانمندسازی مدیران زن در ابعاد اداری، رفتاری و غیره برای ارتقای دامنۀ فعالیت حرفهبرنامه

سازی شغلی نیز از دو منظر درخور توجه است: یکی مدیران  مدیران زن و شایستگی آنان است. آماده

شغلی موجود برای    ها. چارچوبی و دیگری چارچوب شغلی این پستهای مدیریتاحرازکنندۀ پست

ای مدیران زن ندارد و هم مدیران آمادگی  های مدیریت کشش زیادی برای توانمندسازی حرفه پست

رو در سطح ساختاری فرایندی الزم گرایی را ندارند؛ ازاین های تحول کافی برای اجرایی چنین برنامه
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از آمادگی برای توانمندسازی حرفه است تا ایجاد ظرفیت و   ای مدیران از سطح عالی تا عملیاتی و 

های قبلی نیز اهمیت  نتایج پژوهش   کلیات سیستم تا سطح شغل باید همراه با تغییرات یکپارچه شوند.

(، شیرزاد مالباشی و همکاران  2008کند. احسانی و همکاران )فرایندی را تأیید می-عوامل ساختاری

را بر پیشرفت مدیریتی    ساختاری و سازمانی ( عوامل  2017( و منظمی )2017دسرابی )رو(،  2017)

رابطۀ شایستگی شغلی و سطح پست سازمانی   (2009)  1هوودندانند.  زنان در ورزش کشور مؤثر می 

( دستیابی  2009)  2الیستر سیام  . اندرا کمتر از مردان گزارش کرده نروژ ورزشی هایزنان در سازمان

داند که عمدتاً عوامل  های ورزشی را به عواملی وابسته میزنان به سطوح باالی مدیریت در سازمان

( توانمندسازی مدیران پروژه را  2017کانگات و پاتانیک )  فرایندی با محوریت فرد هستند.-ساختاری

( نظارت و ارزیابی  2020ولت )اند. بوخ و سوانههای فکری، ساختاری و تجاری بررسی کردهدر حوزه

 اند. ترین عامل در توانمندسازی مدیران گزارش کردهسازمان را مهم

ای سازی و نتایج براساس نتایج پژوهش، سطح کارکردی نیز شامل منظرهای توانمندسازی، حرفه

حرفه نتایج،  توانمندسازی  براساس  بود.  معنیمشارکتای  و دهی،  خودکارآمدی  نقش،  داری 

بهمقیاس معناپذیری،  سطح  در  تبیینترتیب  قابلیت  دار،  ابعاد  هستند.  توانمندسازی  رویۀ  کنندۀ 

تبیین  ورزشی  مدیریتی  قابلیت  و  پیشرفته  حرفه مدیریتی  رویۀ  متغیر  توانمندی  سازی ایکنندۀ  اند. 

وانمندسازی  کنندۀ نتایج تترتیب میزان اثر تبیینای بهای مدیران و پیامدهای توانمندسازی حرفهحرفه

داربودن فعالیت در یک شغل توسط یک فرد، بیانگر میزان احساس اثرگذاری  . احساس معنیهستند

داربودن شغل توانمند افرادی که با احساس معنی فرد بر محیط کاری و همراه با احساس تعلق است. 

داربودن اند که از لحاظ معنیکسانیهای باالتر، تأثیرگذارتر و کاراتر از  اند، نوآورتر هستند و در ردهشده

معنی با مشارکت  پردازان، مفهوم توانمندسازى را همشغل امتیازات کمتری دارند. بسیارى از نظریه

مشارکت کارکنان فرایندى است که با آن قدرت در میان    .اندکارکنان در محل کار مدنظر قرار داده

توان گفت که کسب مشاغل مدیریتی توسط زنان  یشود. در تحلیل کاربردی نیز مافراد تسهیم مى

هایی چون معیارهای استخدامی نابرابر، دستمزدهای نابرابر،  بر آنکه زنان را در مقابله با تبعیض عالوه

 
1. Hovden 

2. McAllister 
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ای نابرابر، دسترسی نابرابر به منابع تولیدی و امکانات نابرابر در ارتقای شغلی  های آموزشی حرفهفرصت

نفس، کسب هویتی مستقل و بهبود وضعیت و رشد اجتماعی  االرفتن اعتمادبهکند، سبب بتواناتر می

می نیز  آنان  خارجی  و  داخلی  علمی  شواهد  برخی  شد.  خواهد  منتفع  آن  از  جامعه  کل  که  شود 

قنبری و محمدی های داخلی،  کنندۀ عوامل سطح کارکردی هستند. در پژوهشتأییدکننده و تبیین

و  2016) و همکا(  )نوراد صدیق  توسعۀ حرفه  (2017ران  را گزارش برای  مشابهی  ابعاد  مدیران  ای 

ها و ( مهارت2016و سیدی نجات و همکاران )  ( 2016نظریان مادوانی )(،  2015فر )مؤمنیاند.  کرده

. در  اندهای مدیران ورزش را شامل ادارکی، شناختی، اجرایی، اجتماعی و فنی تعیین کردهشایستگی

( اثر توانمندسازی  2017مولینا و همکاران )-سالس  ( و2014دورا و همکاران )ر،  مطالعات خارج از کشو

( توانمندسازی رهبران ورزش  2017نیگورا )  ها را معنادار گزارش کردند. مدیران بر عملکرد سازمان

ارتقای نقش آن از طریق تغییر و  را  )  داند.ها در مدیریت ورزش مسیر میزنان  رابطۀ 2015ویلج   )

(  2014کرنی و مارگارف )داند.  های ورزشی را مستقیم میوری در سازمانسازی مدیران و بهرهتوانمند

 شود. ها میای آنهای حرفهنشان دادند که توانمندسازی مدیران سبب ارتقای جنبه 

بر ظرفیت سیستمی،  ورزش  و محیط  اثر مدیریت ملی  تحلیل مسیر مشخص شد که  براساس 

صورت  ثر ظرفیت سیستمی بر راهبردپذیری، تأمین اطالعاتی و بستر سازمانی بهدار بود. اترتیب معنابه

ترتیب میزان اثر بر آمادگی  دار مشاهده شد. اثر بستر سازمانی، تأمین اطالعاتی و راهبردپذیری بهمعنا

اثر  ترتیب میزان  سازی و رویۀ توانمندسازی، بهایدار بود. اثر آمادگی شغل بر رویۀ حرفهشغلی معنا

ترتیب میزان اثر  سازی و رویۀ توانمندسازی به ای دار مشاهده شد. همچنین رویۀ حرفه صورت معنابه

ای از روابط علّی و معلولی بین  کلیات مدل و روابط بین متغیرهای مدل درواقع زنجیره  دار بود. معنا

زمینه عوامل  از  کامتغیرها  عوامل  به  سپس  و  فرایندی  ساختاری  عوامل  به  کلیات  ای  بود.  رکردی 

سه  عمومی  با مدل  تحلیل  بهچارچوب  چارچوب  براساس  داشت.  انطباق  غیره  و  آمده  دست شاخگی 

مقولهمی مدیران  توانمندسازی  ازآنجاکه  گفت  درونتوان  عوامل  دو  هر  به  وابسته  و  های  سازمانی 

از سطح زمینهبرون این عوامل  برای  فرایندی ج-ای به ساختاریسازمانی است، مجموعۀ  ریان دارد. 

توان ابتدا به بررسی تطبیق با مطالعات پیشین توانمندسازی مدیران شده می تبیین چارچوب شناسایی

)تقیپرداخت.   جهانیان  و  ظهیر  )2010پور  اشرفی  و  عبدالهی  و  ساختاری،  2012(  رویکردهای   )
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مدل توانمندسازی مدیران   اند.مدیریتی، رفتاری و مشارکتی را برای توانمندسازی مدیران معرفی کرده

)ابراهیم همکاران  و  )2011پور  یزدی  تقوایی  و  نیازآذری  و  نیز  2014(  فرایندنگر  (  نظر  از  بیشتر 

منظرهای مدل قنبری و محمدی  )محیطی، فردی، سازمانی و غیره( با مدل پژوهش انطباق زیادی دارد.  

ای  مدیران نیز جریانی از عوامل زمینهای  برای توسعۀ حرفه   (2017نوراد صدیق و همکاران )( و  2016)

های برجسته برای زنان در مدل پژوهش نیز همسو با مطالعات تخصصی  برخی مؤلفه به پیامدی است.

  (.2014؛ ناخدا و همکاران، 2008رهنورد آهن، در زمینۀ توانمندسازی زنان در مدیریت کشور است )

-زنان عرصه تصمیمالمللی در توانمندسازی  ( نیز نقش عوامل ملی و بین2012خسروی و همکاران )

مکملگ را  کشور  می  یری  جامعه  توانمندسازی  و  پایدار  )توسعه  همکاران  و  تینگوی  ( 2019داند. 

دانند.  ها میای، فردی و سازمانی مرتبط شغل آنتوانمندسازی مدیران زن را وابسته به عوامل زمینه

( در مدل فرایند توانمندسازی مدیران، مراحل شناختی، نگرشی، رفتاری،  2015همکاران )  بیمن و

زاده  مهدی  ( و2018رستگار )(،  2016موسوی راد و همکاران )عملکردی و بازخوردی را تعریف کردند.  

س  براسا  کنندۀ گزارش کردند.( نیز عوامل قانونی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و فردی را تعیین2019)

مییافته پژوهش  حرفه های  توانمندسازی  سیستم  گفت  جریانی  توان  زن،  ورزشی  مدیران  برای  ای 

کارگیری زنان در مدیریت ورزش  ای تا پیامدی مرتبط با فضای تربیت و بهمند از عوامل زمینهنظام

ور توجهی بر  تواند اثر درخرغم نیاز به مالحظات و اقدامات فراوان میسازی آن بهکشور است و پیاده

ویژه ورزش زنان بگذارد. از طرفی دیگر، در تحلیل وضعیت مدیریت  های ورزشی و بهعملکرد سازمان

ها، فرایندها و  بودن تناسب بین ورودیکنندهتوان گفت که با توجه به تعیینو توسعۀ ورزش زنان می

مند ساختارهای منسجم و پیامدها در موفقیت مراکز متولی در ورزش زنان، این بخش از ورزش نیاز

 مدیران کارآمد است.

عنوان بستۀ دانشی برای مدیریت منابع  در تبیین کلی چارچوب پژوهش و بستر کاربست آن به

به شواهد و مستندات موجود در این زمینه پرداخت. از یک توان  های ورزشی میانسانی زن در سازمان

ان ورزشی توانمند برای تأمین منابع و مدیریت  طرف کاهش منابع دولتی بخش ورزش و نیاز به مدیر

های  المللی ورزش و چالش بهینۀ آن وجود دارد. از طرف دیگر وجود تحوالت فراوان در محیط بین

به و  وجود مدیران حرفهنوین در محیط ورزش کشور  به  نیاز  بانوان،  است.  ویژه  داده  افزایش  را  ای 
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شیشه سقف  پدیدۀ  وجود  )محدودیتهمچنین  سلسله  ای  در  سازمانزنان  در  مدیریت(  های مراتب 

ورزشی کشور و ضرورت تعمیم عدالت بین زنان و مردان در مدیریت الزامی راهبردی در این زمینه 

می ظرفیتمحسوب  برخی  پستشود.  وجود  مانند  سازمانها  در  زنان  تخصصی  مدیریتی  های  های 

ای متناسب با هر حوزه وجود دارد. ند و حرفهورزشی کشور و نیاز به وجود مدیران ورزشی زن توانم

های ورزشی در  های علمی و فکری برای مدیریت منابع انسانی در سازمانهمچنین نیاز به وجود مدل

محور را ضروری کرده های مدل دادن پژوهشسازی سرمایۀ انسانی، انجامایزمینۀ توانمندسازی و حرفه

 است.

ها، هرچند ادعای برابری دو جنس در حقوق  انسانی سازماندر سیستم امروزی مدیریت منابع  

سازمانی و شایستگی به نحو فراگیری در حال پذیرش است، بین پذیرش عقالنی آن و اجرای آن در 

نگرش  هنوز  زیرا  است؛  موجود  بسیاری  فاصلۀ  ارزشعمل،  و  ما ها  سازمانی  و  اجتماعی  جامعۀ  های 

ها مفهومی خنثی و غیرجنسیتی است که مدیریت در نظریه   رویکرد مردساالری دارد؛ این در حالی

در مدیریت داشته باشد )تاج مزینانی و همکاران،    کننده تواند نقشی تعییناست و درواقع جنسیت نمی

گیری رو، فقدان تأمین شرایط مناسب برای توانمندسازی زنان در مدیریت و تصمیم(؛ ازاین9،  2013

شود. کلیات مدیریت در  ها و استعدادهای دردسترس مییمی از ظرفیت نشدن حدود نموجب استفاده

نشان می نیز  به حوزۀ ورزش  این حوزه  با دهد که مدیریت  مقایسه  ماهیت سیستم ورزش در  دلیل 

-رو هم مدیریت در سیستم ورزش به تواناییتر است؛ ازاین ایتر و حرفهها تخصصیمدیریت سایر حوزه

مهارت مانند  در  های  هایی  زن  مدیران  هم  و  دارند  بالقوه  توانمندی  آن  در  زنان  که  دارد  نیاز  نرم 

حرفهسازمان توانمندسازی  نیازمند  کشور  ورزشی  عالوههای  هستند.  در ای  زنان  حضور  براین، 

های  کند. همچنین سازمانهای ورزشی موجبات گسترش فرهنگ سالم و اخالق را فراهم میسازمان

طلبند و با حضور زنان بودن به نیازهای افراد را میی دموکراتیک و حساسورزشی امروز سبک رهبر

-های ورزشی، بهبود ارتباطات سازمانی و ترویج نوآوری تسهیل میدر مشاغل مدیریتی حول سازمان

کردن مراجع عالی منصوبگر (. این موارد نکات کلیدی برای متقاعد20،  2019شود )جعفری و همکاران،  

برای توسعۀ حرفه  در ورزش  بهتوانمندسازی،  زنان در عرصۀ مدیریت  کارگیری و مشارکتای،  دهی 

مباحث  عنوان یک راهبرد،دهد که بههای گوناگون نشان میبندی پژوهشجمع  ورزش کشور هستند.
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عنوان یک بعد مرتبط با تجارب رهبری و مدیریت زنان در ورزش باید دربرگیرندۀ نقش جنسیت به

 سی در فرایندهای سازمانی باشد. ای و سیاحرفه

حرفه  توانمندسازی  برنامۀ  اجرای  برای  زیر  سازمانراهکارهای  در  زن  مدیران  ورزشی ای  های 

 شود: پیشنهاد می

فرصت  -1 سازمانایجاد  زن  مدیران  حضور  برای  الزم  به های  کشور  ورزش  کسب های  منظور 

 المللی؛ نتحصیالت و تجارب ویژۀ مدیریت ورزشی در سطوح ملی و بی

و توانمندسازی مدیران ورزشی   ایالمللی در زمینۀ تربیت، توسعۀ حرفهگیری از تجارب بین بهره  -2

 المللی معتبر؛  بر مطالعۀ تطبیقی و دریافت مشاوره از مراجع بینصورت برنامۀ مبتنیزن به 

ای انمندسازی حرفهمنظور توسعه و توهای ورزشی کشور به ای جامع برای سازمانتدوین برنامه  -3

 مدیران و توجه ویژه به زنان در آن؛

ای و  های ورزشی به داشتن برنامۀ توسعۀ فردی، توسعۀ حرفهتشویق مدیران زن در سازمان   -4

 خودآموزی؛

-گذاران حوزۀ ورزش با قابلیتبرگزاری سمینارهای تخصصی برای آشناشدن مدیران و سیاست   -5

 ای زنان در مدیریت ورزشی؛  ه

سازمان   -6 عالی  مدیران  و  رؤسا  ترغیب  و  بهتشویق  به  ورزشی  سطوح های  در  زنان  کارگیری 

 گیری؛ مدیریتی و تصمیم

های  ها در حوزهکارگیری آنای در حوزۀ ورزش و بهمعرفی و تقدیر مدیران زن توانمند و حرفه  -7 

 دارای بحران؛

روش به  -8  حرفهکارگیری  توسعۀ  و  توانمندسازی  نوین  مانند  های  زن  ورزشی  مدیران  ای 

 منتورینگ و کوچینگ؛ 

ارزیابی عملکرد مدیران زن سازماننامهتغییر در آیین   -9 های ورزشی با رویکرد  های آموزش و 

 ای.های حرفهمؤلفه 

درزمینۀ کاربست نتایج پژوهش حاضر الزم است به چند نکتۀ اساسی در ارتباط با مدل مفهومی  

صورت تخصصی مطالعه نشده بود؛  وانمندسازی برای مدیران ورزشی قبالً بهاشاره شود: نخست اینکه ت
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های کشور بسیار ضروری  این در حالی است که وجود مدیران توانمند برای وضعیت کنونی سازمان

حرفه رویکرد  با  توانمندسازی  اینکه  دوم  تاکنون ای است.  ورزشی  مدیریت  حوزۀ  مطالعات  در  شدن 

گرایی در وضعیت محیطی و رقابتی امروز یک ای؛ این در حالی است که حرفهمدنظر قرار نگرفته بود

های ورزشی کشور شود. سوم اینکه توانمندسازی زنان شاغل در سازمانعامل استراتژیک محسوب می

های  که نقش زنان در مدیریت ورزش و مدیریت بخشصورت تخصصی بررسی نشده بود؛ درحالیبه

نشدن توان به ارائه ای از زنان است؛ درنهایت میایۀ انسانی توانمند و حرفهورزش زنان نیازمند سرم

های ورزشی اشاره کرد که  یک مدل مفهومی جامع و فرایندنگر برای مقولۀ توانمندسازی در سازمان

ارائه نشده بود؛ درحالیدر پژوهش از روشکه مدلهای قبلی  های کاربرد دانش تولیدی  سازی یکی 

 ای اجرایی است.هبرای بخش
 

 قدرداني و  تشکر

مشارکت   پژوهش  این  شدنانجام  در  که  عزیزانی دانند، از تمامینویسندگان این مقاله بر خود الزم می

 . قدردانی کنند و  تشکر اند،داشته 
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