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مقدمه
امروزه با گسترش روز افزون تکنولوژی و ماشینی
شدن تولید و خدمات ،عامل نیروی انسانی
اهمیت فوق العاده ای یافته است ،بر همین
اساس محققان نیروی انسانی را مهمترین دارایی
سازمان میدانند(باربارا .)2008 ،جوامعی که
بتوانند در جهت رسیدن به توسعه و پیشرفت از
نیروی انسانی به بهترین نحو استفاده کنند زودتر
و سریعتر به موفقیت نائل میشوند(تپرمن و
روزنبرگ .)2011 ،حرکت در جهت توسعه
اقتصادی و اجتماعی نیازمند به مشارکت همه
افراد جامعه اعم از زن و مرد است .امروزه
موفقیت سازمانها در گرو استفاده بهینه از
تخصصهای موجود ،چه تخصص در دست
مردان و چه در دست زنان ،است(کارتر.)2008 ،
روند رو به رشد مشارکت زنان در عرصههای
گوناگون ،نیاز به فراهم ساختن بازار کار برای
آنان و اتخاذ سیاستهای مناسب از سوی دولت
را مطرح میسازد(باربارا .)2008 ،از این رو باید
تدبیری اندیشید تا تضاد نقشهای گوناگونی که
در محیط خانه و اجتماع ایفا میکنند به حداقل
رسانیده و تمهیدات الزم را برای توانمند سازی و
مهارت آنان در راستای سایر عوامل توسعه فراهم
نمود.مدیریت در نظریهها مفهومی خنثی و غیر
جنسیتی است و بر مبنای اصول مدیریت مفهوم
جنسیت نمیتواند نقش و معنای موثری در
نظریههای مدیریت داشته باشد اما فراسوی این،
واقعیت نظری و حقیقی وجود دارد که ریشه در
انگارهها و باورهای اجتماعی فرهنگی و تاریخی
دارد که مفهوم مدیریت را با مفهوم مذکر پیوند
عمیق و ناگسستنی میدهد و اولین تصویری که
از مدیر به ذهن خطور میکند ،مفهوم مرد

1

است(الیزابت السون .)2014سقف شیشهای به
عنوان یک مانع و سد از رسیدن زنان به پستهای
باالی مدیریتی جلوگیری میکند.زنان در پشت
سدهای اندیشه های منفی در رکود باقی
میمانند و نمیتوانند به پستهایی در رده های
باالی مدیریتی دست یابند (جوانا کورتز .)2012
موانع متعددی وجود دارد که زنان را از حرکت
به سمت سطوح عالی سازمان باز می دارند که
این عوامل بازدارنده شامل اسطوره ها
،فرضیات و فرایندها هستند.همچنین احراز
پست های کلیدی برای زنان بسیار پیچیده است
ومتغیرهای زیادی را دربر میگیرد .حضور زنان
در عرصه مدیریت با چالشها و مشکالتی همراه
است که نیاز به بررسی زیادی در این زمینه
وجود دارد،همچنین با توجه به روند روز افزو ن
تحصیالت زنان و افزایش حضور آنان در عرصه
های مختلف جامعه مسائل و چالشهایی در
فراروی انان قرار دارد که نیازمند انجام کار
پژوهشی در این زمینه می باشد(ایلهان شن
.)2012
پورعزت ،زهرئی ،یزدانی ،فرجی ( )1385در
تحقیقی به این نتیجه رسیدند که میان تسلط
دیرین مردان بر ساختار اداری ،رواج فرهنگ مرد
ساالری در سازمان افزایش قدرت مردان در
سازمان ،جامعه پذیری جنسیتی و ایجاد سقف
شیشهای درآن رابطه مستقیم وجود دارد .سقف
شیشهای مانعی است که زنان با آن رو برو
میشوند و از پیشرفت آنان در محیطهای کاری
جلوگیری میشود .اخیراً حضور زنان در ردههای
مدیریت چشمگیرتر شده است البته باوجود
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اینکه تعداد زنان در نیروی کار رو به افزایش
است؛ اما پیشرفت آنها در مشاغل مدیریتی
محسوس نبوده است این در حالی است که هیچ
وجه تمایزی بین زن و مرد برای مدیریت وجود
ندارد و مدیریت آینده نیازمند استفاده بیشتر و
کارامد از نیروی بالقوه زنان در مدیریت
است(زاهدی .)1382 ،بر همین اساس است
محققان اثبات کردهاند که به زودی شاهد آن
خواهیم بود که شکاف بین زنان و مردان بسته
خواهد شد و زنان بسیاری در پستهای باال
مشغول به کار خواهند شد و مقدار پرداختی
برابر با مردان را دریافت خواهند کرد دستمزد بر
اساس استعداد و تجربه خواهد بود .فرصتها
برای زنان در رسیدن به پستهای مدیریتی
همزمان با مردان افزایش میابد و همچنین تغییر
باور مردم نیز باعث میشود جنسیت زنان خللی
در احراز پستهای مدیریتی ایجاد نمیکند.
جوامع انسانی امروزی از عدم حضور زنان در
زمینه های مختلف متحمل آسیبهای جبران
ناپذیری گشته است به همین دلیل در دو دهه
اخیر در صدد جبران این نقیصه بر آمده است.
برای رسیدن به تعادل ،برابری و رفع تبعیضها و
در نتیجه توسعه بهتر و کاملتر جامعه ،نیاز به
آن است که زنان بتوانند در فرایند تصمیم گیری
در سطوح گوناگون جامعه شرکت نمایند(.ابوت و
ساسفورد  .)2010دستیابی به توسعه پایدار و
بهبود کیفیت زندگی دل مشغولیهای مهم
مسئوالن و برنامه ریزان جامعه است و از
ملزومات رسیدن به توسعه پایدار ،توجه به
مسائل زنان به عنوان نیمی از جمعیت هر کشور
است ،که بدون حضور زنان در عرصههای
گوناگون اجتماعی ،توسعه پایدار در هیچ
جامعهای رخ نمیدهد(جعفرنژاد و اسفیدانی،

.)1384در کشور ما میزان تحصیالت عالی زنان
طی دو دهه اخیر افزایش چشمگیری داشته و
اگرچه نسبت زنان درنیروی کار با نسبت
تحصیالت عالی در میان آنان فاصله زیادی دارد؛
ولی در مقایسه با دو دهه اخیر رشد یافته
است(فاطمی صدر .)1380 ،با این همه در نسبت
حضور زنان در مشاغل مدیریتی تغییر محسوسی
ایجاد نشده است ،جامعه و مقررات دولتی ،ورود
زنان به مشاغل مختلف را به نسبت به گذشته
قدری آسانتر ساخته است؛ اما انتصاب زنان به
پستهای مدیریتی هماهنگ با نرخ شاغلین این
قشر رشد نکرده است .در نتیجه علی رغم سطح
تحصیالت زنان ،آنان از سهم بسیار اندکی در
تصدی پستهای مدیریتی برخوردارند(.سیدان و
عباس خلیفه لو)1387 ،
با این وجود مطالعه تجربی هویت زنان ایرانی
نشان میدهد که بسیاری از زنان ایرانی باورهای
کلیشهای را که مدیریت مختص مردان است را
قبول ندارند و در برابر ان مقاومت میکنند .از
نظر آنان اشتغال برای زنان به جهت نیل به
استقالل و حفظ هویت ،ارزشمند است و
نقشهای خانوادگی نیز اهمیت زیادی دارد و
جامعه نباید با محدود کردن فرصتها و
زمینههای فعالیت ،آنان را از تحقق عالیق و
توانمندیهایشان محروم سازد(طبرسا و جمالی،
 ،1386فتحی .)1384 ،از آنجا که موفقیت
سازمانهای امروزی ایجاب میکند که از همه
نیروهای آموزش دیده و متخصصهای موجود
اعم از زن و مرد استفاده شود .به عالوه زنان از
مهارتهای نرم( 1مهارتهای ارتباطی) در
مدیریت منابع انسانی برخوردارند؛ لذا رفع موانع
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ارتقای شغلی زنان و حضور بیشتر آنها در
مشاغل مدیریتی هم زمینه را برای بهبود
ارتباطات سازمانی و تسهیل نوآوری فراهم
میسازد هم به رشد توانمندیهای فردی آنها
منجر میشود .از طرف دیگر بررسیهای تجربی
نشان میدهد که ایجاد شرایط مساعد برای
ارتقای زنان به ردههای باالی سازمانی ،به طور
غیر مستقیم بر کاهش نرخ رشد جمعیت ،کاهش
شکاف در امدی بین اقشار مختلف جامعه
افزایش مشارکتهای اگاهانه سیاسی و اجتماعی
آنان اثر گذاشته و سبب افزایش توسعه انسانی
در کشور میشود (گراسباد و زنون،2002 ،
حایکم .) 1997 ،بی شک خروج زن از محیط
خانواده به جامعه ،متأثر از پیدایش عوامل
پیچیده و گسترده روانی،اقتصادی ،اجتماعی و
ارزشهای حکم بر جامعه میباشد .بررسی در
محیطهای نسبتا پیشرفته و صنعتی حکایت از
نفوذ شاخصهای متعددی نظیر بهبود وضع
اقتصادی خانواده و جامعه،امکان ادامه تحصیل
فرزندان ،پیدایش تکنولوژی خانه داری که با
اضمحالل سنتهای گذشته در این امر بوده
است دارد؛ ولی انچه بیشتر به نظر میرسد پاسخ
به نیازهای روز افزون روانی و کسب موقعیتهای
متمایز و تثبیت شده اجتماعی از دالیل اساسی
گرایش زنان به بازار کار است هر چند که تاثیر
عوامل مذکور در محیطهای مختلف متغییر
میباشد (پائوال و همکاران ،1998 ،رییز.)2001 ،
در اجتماع ایران که دارای فرهنگ اسالمی است
و در بین تمدنها و فرهنگهای موجود در دنیا
ویژگیهای ممتازی دارد به نظر میرسد مسائل
فرهنگی این ضرورت را به وجود میاورد که در
بعضی مشاغل زنان حتما در صحنه اجتماع قرار
بگیرند(میرغفوری .)1385 ،اگر شغل را به عنوان

وسیلهای برای راه انداختن چرخهای اجتماعی
بدانیم با این مسئله مواجهیم که در بعضی
مشاغل زنان باید حضور جدیتری داشته باشند
در مشاغلی که مربوط به زنان میشود جامعه هر
چه بیشتر مشارکت زنان را میطلبد مسائلی
نظیر تعلیم و تربیت امور درمانی ،مددکاری و
غیره از امور مهمی هستند که این نیاز جدی را
به وجود اورده اند که زنان به شکل اساسیتری
در مشارکتهای اجتماعی فعال باشند(.شتاب
بوشهر ،کشکر و صیفوریان.)1387 ،
یکی از اموری که برای زنان مطرح است ورزش
است امروزه زنان زیادی در سطح جهان به
ورزشهای مختلف اشتغال دارند(توسلی،
 .)1385تعداد مدیر زن و تصمیم گیر در همه
ورزشها و سازمانهای وابسته به ورزش بسیار
محدود است .کسانی که مسئولیت این حوزهها را
دارند باید سیاستها برنامهها و ساختارهایی را
پایه ریزی کنند که بر تعداد مربیان و مشاوران و
کارکنان و کارمندان ورزشی زن در همه سطوح
با توجه به مسائل استخدام ،توسعه و نگهداری
انان بیفزایند( .احمدی ،1383 ،اسفیدانی،
 .)1385شتاب بوشهری ( )1387در تحقیقی
عنوان "ارتقا زنان به سطوح مدیریتی در سازمان
تربیت بدنی کشور  :موانع محیطی و فردی و
ارائه الگوی مناسب" به این نتیجه رسید که از
دیدگاه مدیران زن و مرد تمامی مولفه های
عوامل محیطی نقش بازدارنده در ارتقا زنان به
پستهای مدیریتی داشتهاند .در حالیکه در بین
مولفه های عوامل فردی ،مولفه روانی و
شخصیتی ،نقش بازدارندهای در ارتقا زنان به
پستهای مدیریتی نداشته است .از دیدگاه
مدیران زن و مرد مهمترین عامل بازدارنده زنان
به پستهای مدیریتی،
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ورزش حرفهای بوده است .در کل مدیران مرد
نقش بازدارنده ای را برای عوامل محیطی و
فردی در ارتقا زنان قائل بودهاند .در حالیکه
مدیران زن فقط عوامل محیطی را بازدارنده در
ارتقا خود دانستهاند .نتایج این پژوهش از
اختالف دیدگاههای زنان و مردان مدیر در
خصوص بعضی از مولفه های بازدارنده حکایت
دارد .همچنین مولفه های عوامل محیطی نسبت
به مولفه های عوامل فردی نقش بازدارندهتری را
از دیدگاه مدیران زن و مرد در ارتقا زنان داشته
است .اسفیدانی ( )1383در تحقیقی به بررسی
موانع دستیابی زنان به پستهای مدیریتی
پرداخت .نتایج پژوهش نشان میدهد که فرهنگ
سازمانی باعث عدم حضور زنان در پستهای
مدیریتی دولتی شده است .همچنین مدیران مرد
نسبت به تواناییهای مدیریتی زنان ،نگرش
مثبتی ندارد .عالوه براین در حالی که بین
مهارتهای ادراکی مدیران زن و مرد تفاوت معنا
داری وجود ندارد؛ میان مهارت انسانی مدیران
زن و مرد تفاوت معنا داری دیده میشود .زاهدی
( )1380در تحقیقی به بررسی ارتقا مشارکت
زنان در سطوح مدیریتی ایران پرداخت .در این
تحقیق سه عامل فردی ،سازمانی و فرهنگی به
عنوان موانع ارتقاء شغلی زنان برای دستیابی به
سطوح مدیریتی در نظر گرفته شده است.
روشن( )1381در تحقیقی به بررسی عوامل موثر
در ارتقا زنان به سطوح مدیریت سازمانهای
دولتی کشور پرداخت .در چارچوب نظری این
تحقیق سه متغیر سطح تحصیالت از نظریه
اقتصادی سرمایه گذاری انسانی ،میزان تخصص
از نظریه نهادی تجزیه بازار کار و تقسیم کار بر
حسب جنس از نظریه فرهنگی جنسیتی به
عنوان عوامل عمده در ارتقا زنان در نظر گرفته

شده است .احمدی ( )1385تحقیقی را به
منظور بررسی نظر مدیران شهر شیراز درباره
توانمندی مدیریتی زنان انجام داد .در این
تحقیق به این نتیجه رسید که اگرچه زنان از
توانمندی مدیریتی نسبتا باالیی برخوردارند؛ ولی
بستر سازمانی و اجتماعی مناسب جهت توانمند
سازی آنان به اندازه کافی وجود ندارد .همچنین
جامعه پذیری جنسیتی مدیریت زنان در سطح
مطلوبی نیست و دگرگونی و تحول در ساختار
مدیریتی سازمانها به نفع زنان به کندی انجام
میپذیرد.
فاطمی صدر ( )1380در تحقیقی تحت عنوان "
موانع ارتقا زنان در سطوح مدیریتی در سطح
دانشگاههای تهران " و به این نتیجه رسید که
عوامل فرهنگی به عنوان اصلیترین موانع در
مقاطع باالی شغلی زنان است و مهمترین عامل
بازدارنده پیشرفت بانوان در سلسله مراتب
سازمانی محسوب میشوند و عوامل فردی نیز
اگر چه بی تاثیر نبوده ولی نقش آنها از عوامل
محیطی کمتر بوده است و از جمله عوامل فردی،
عوامل شخصیتی است که بیشترین تاثیر را در
بین عوامل فردی در عدم ارتقا زنان به سطوح
1
مدیریتی دارا بوده است .روملی و همکاران
( )2007در تحقیقی به بررسی مسائلی که روی
ورود زنان به موقعیتهای مدیریتی تاثیر
میگذارد به تحقیق پرداختند .آنها به این نتیجه
رسیدند که تقویت اعتماد به نفس زنان و ایجاد
محیط مثبت برای زنان از عوامل موثر در ورود و
مشارکت زنان در پستهای مدیریتی است و
نپذیرفتن زنان به عنوان مدیر در جامعه از دالیل
و موانع زنان به پستهای مدیریتی است .مک

1. Romlee et al
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الیستر )1999(1در تحقیقی برای تمرین
مهارتهای رهبری در زنان که به سطوح باالی
ورزشی دست یافتهاند پرداخت .او به این نتیجه
رسید که اعتماد به نفس زنان ،به کار گیری
حداکثر تالش،ارزیابی براورد قدرت دیگران،
هدف گذاری از راههای موثر در راه رسیدن آنها
به پستهای مدیریتی است و تمامی مدیران زن
تجارب ورزشی خود را در موفقیتشان در کارهای
مدیریتی به طور مستقیم و غیر مستقیم موثر
دانستهاند(سانسانو و همکاران .)2001 ،هر زمان
صحبت از زنان و احراز پستهای مدیریتی
توسط آنها به میان میآید ،تصور غالب مبتنی بر
این است که مسئولیتهای خانگی ،میزان اعتماد
به نفس ،و پذیرش انها در اجتماع به عنوان یک
مدیر میتوانند عوامل تاثیر گذار بر روی این
مسئله باشند .در حال حاضر در وزارت ورزش و
جوانان تعداد اندکی از زنان در پستهای
مدیریتی مشغول به کار هستند هر چند که از
نظر تحصیالت و سابقه با مردان یکسان
هستند.زنان با داشتن تخصص الزم از سویی و
طبیعت ذاتی خود و با صبر و حوصله و پشتکار
میتوانند بازوهای موثری در پیشبرد اهداف
وزارت ورزش و جوانان باشند .وزارت ورزش و
جوانان به عنوان متولی ورزش در ایران باید از
زنان کاردان و تحصیل کرده در امر مدیریت
ورزش بانوان استفاده نماید در این صورت
میتوانیم امیدوار باشیم که در آینده پیشرفت
بانوان مان را در میادین جهانی شاهد باشیم .در
این تحقیق سعی شده است که به بررسی عوامل
موثر در انتصاب پستهای شغلی زنان در وزارت
ورزش و جوانان پرداخته شود و به این سوال

1. McAlister

پاسخ داده شود که عوامل موثر در انتصاب زنان
در پستهای مدیریتی وزارت ورزش و جوانان
چیست؟.
روششناسی پژوهش
با توجه به ماهیت موضوع و اهداف پژوهش
روش اجرای تحقیق توصیفی -پیمایشی است که
به صورت میدانی اجرا شد .جامعه آماری این
تحقیق شامل کلیه مدیران کل ،معاون توسعه و
منابع انسانی،معاون پشتیبانی و معاون ورزش
بانوان ادارات ورزش و جوانان سراسر کشور
میباشد که براساس آخرین اعالم صورت گرفته
از سوی وزارت ورزشی و جوانان  124نفر
میباشند .از آنجا که جامعه تحقیق محدود بود و
با توجه به مسئله افت بازگشت پرسشنامههای
تحقیق ،جامعه و نمونه برابر در نظر گرفته شد.
بنابراین برای نمونه گیری از روش کل شماری
استفاده شد(.)n=124به منظور جمع اوری
اطالعات تحقیق عالوه بر مطالعات کتابخانهای
که به منظور شناخت و بررسی مبانی نظری
انجام گردیده،با استفاده از شبکه جهانی نسبت
به بررسی اخرین دستاوردهای تحقیق در زمینه
عوامل موثر در انتصاب زنان در پستهای
مدیریتی اطالعات جمع آوری و در مجموع بر
اساس یافتههای هر دو زمینه فوق و با استفاده از
نظرات اساتید صاحب نظر ،با تدوین پرسشنامه
محقق ساختهای که حاوی  26سوال بود و پس
از حصول اطمینان از پایایی و روایی ،اقدام
گردید .پرسشنامه مذکور شامل  26گویه است
که بر اساس مقیاس  5درجهای لیکرت تنظیم
شده است .این پرسشنامه دارای پنج خرده
مقیاس جامعه پذیری جنسیتی(سواالت  1تا ،)7
اعتقادات مذهبی(سواالت  8تا ،)12
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سیاست(سواالت  13تا  ،)16مسئولیت زنان در
خانواده(سواالت  17تا  )20و اعتماد به نفس
زنان(سواالت  21تا  )26است .منظور تعیین
روایی این ابزار جمع آوری اطالعات؛ پرسشنامه
محقق ساخته در اختیار  12تن از اساتید و
متخصصان مدیریت ورزشی قرار داده شد و پس
از اعمال نظرات اصالحی ،روایی ظاهری و
محتوای پرسشنامه مذکور تأیید شد .همچنین
برای تعیین پایایی در یک مطالعه مقدماتی 30
پرسشنامه در بین جامعه آماری توزیع گردید و
ضریب آلفای کرونباخ برای آن  α=0/81به
دست آمد که نشان از پایایی مطلوب برای جمع
آوری اطالعات تحقیق است.در ابتدا اطالعات و
دادههای تحقیق بر اساس روشهای آماری
توصیفی و با استفاده از جدول و نمودار مورد

تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در ادامه برای
آزمون فرضیههای تحقیق از آمار استنباطی
شامل رتبه بندی فریدمن برای تعیین عوامل و
رتبه بندی این عوامل استفاده شد .کلیه عملیات
آماری با استفاده از نرم افزار  spss /16انجام
شده و دادهها در سطح ( )P<0/05مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفتند.
یافتههای پژوهش
در جدول شماره  1شاخصهای آماری مربوط به
سن افراد مورد مطالعه نشان داده شده است.
همانطور که مالحظه میشود میانگین سن
مدیران کل  44.71سال و میانگین سن معاونین
 40.19سال است.

جدول  .1شاخصهای آماری مربوط به سن نمونههای تحقیق

میانگین

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

n

مدیر کل

44.71

5.849

36

57

31

معاون

40.19

4.868

32

55

93

در نمودار شماره  1اطالعات مربوط به مدرك
تحصیلی افراد مورد مطالعه نشان داده شده
است .همانطور که مالحظه میشود 76.61

درصد افراد مورد مطالعه دارای مدرك تحصیلی
کارشناسی و  23.39درصد دارای مدرك
کارشناسی ارشد هستند.
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0
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0
فوق لیسانس

دکتری

لیسانس

دیپلم

فوق دیپلم

نمودار  .1اطالعات مربوط به مدرك تحصیلی نمونههای تحقیق

در نمودار شماره  2اطالعات مربوط به رشته
تحصیلی افراد مورد مطالعه نشان داده شده
است .همانطور که مالحظه می شود62.06
درصد افراد مورد مطالعه دارای مدرك تحصیلی

تربیت بدنی؛  19.25درصد دارای مدرك
تحصیلی مدیریت؛  5.64درصد فنی و 15.31
درصد دارای مدرك تحصیلی غیر مرتبط هستند.

80
62.06
60

40

19.25

15.31

20
5.64
0

سایر رشته ها

فنی

مدیریت

نمودار  .2اطالعات مربوط به رشته تحصیلی افراد مورد مطالعه

تربیت بدنی

درصد
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از دیدگاه مدیران کل ورزش و جوانان اختالف
معنی داری وجود دارد .در این خصوص اعتماد
به نفس زنان بیشترین تاثیر و مسئولیتهای
خانوادگی آنها کمترین تاثیر را در انتصاب زنان
در پستهای ورزشی دارد.

جدول شماره  2اطالعات مربوط به نظر مدیران
کل ورزش و جوانان مهمترین عامل موثر در
انتصاب زنان در پستهای ورزشی را نشان
میدهد .همانطور که مالحظه میشود بین
عوامل موثر در انتصاب زنان در پستهای ورزشی

جدول  .2شاخصهای آماری مربوط به میزان تاثیر عوامل موثر در انتصاب زنان در پستهای ورزشی از دیدگاه مدیران کل
متغیر

میانگین رتبه

جامعه پذیری جنسیتی

1.67

اعتقادات مذهبی

3.67

سیاست

2.65

مسئولیتهای خانوادگی

1.50

اعتماد به نفس زنان

4.21

Df

3

جدول شماره  3اطالعات مربوط به نظر معاونان
ورزش و جوانان مهمترین عامل موثر در انتصاب
زنان در پستهای ورزشی را نشان میدهد.
همانطور که مالحظه میشود بین عوامل موثر در
انتصاب زنان در پستهای ورزشی از دیدگاه

X2

n

31

17.200

Sig

0.031

معاونان ورزش و جوانان اختالف معنی داری
وجود دارد .در این خصوص اعتقادات مذهبی
زنان بیشترین تاثیر و جامعه پذیری جنسیتی
آنها کمترین تاثیر را در انتصاب زنان در
پستهای ورزشی دارد.

جدول  .3شاخصهای آماری مربوط به میزان تاثیر عوامل موثر در انتصاب زنان در پستهای ورزشی از دیدگاه معاونان
متغیر

میانگین رتبه

جامعه پذیری
جنسیتی

1.56

اعتقادات مذهبی

4.23

سیاست

3.11

Df

3

X2

16.201

n

93

Sig

0.036
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مسئولیتهای
خانوادگی

1.93

اعتماد به نفس
زنان

3.97
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از دیدگاه مدیران کل و معاونان ورزش و جوانان
اختالف معنی داری وجود دارد .در این خصوص
اعتماد به نفس زنان بیشترین تاثیر و جامعه
پذیری جنسیتی آنها کمترین تاثیر را در
انتصاب زنان در پستهای ورزشی دارد.

جدول شماره  4اطالعات مربوط به دیدگاه کلی
مسئوالن ورزش و جوانان مهمترین عامل موثر
در انتصاب زنان در پستهای ورزشی را نشان
میدهد .همانطور که مالحظه میشود بین
عوامل موثر در انتصاب زنان در پستهای ورزشی

جدول  .4شاخصهای آماری مربوط به میزان تاثیر عوامل موثر در انتصاب زنان در پستهای ورزشی از دیدگاه کلی مسئوالن
متغیر

میانگین رتبه

جامعه پذیری جنسیتی

1.61

اعتقادات مذهبی

3.95

سیاست

2.84

مسئولیتهای خانوادگی

1.72

اعتماد به نفس زنان

4.09

بحث و نتیجهگیری
هدف از اجرای این تحقیق بررسی عوامل مووثر
در انتصاب زنان در پسوت هوای مودیریتی وزارت
ورزش و جوانان بود .در این تحقیق پنج عامل اثر
گذار یعنی جامعه پوذیری جنسویتی ،اعتقوادات
مذهبی ،سیاسوت ،مسوئولیت هوای خوانوادگی و
اعتماد به نفس زنان مورد بررسوی قورار گرفوت.
نتایج نشان داد که بین عوامل مووثر در انتصواب
زنان در پستهای ورزشی از دیدگاه مدیران کول
ورزش و جوانان اختالف معنی داری وجود دارد.

Df

3

X2

17.961

n

124

Sig

0.029

در این خصوص اعتماد به نفوس زنوان بیشوترین
تاثیر و مسئولیتهای خانوادگی آنهوا کومتورین
تاثیر را در انتصاب زنوان در پسوتهوای ورزشوی
دارد .همچنین بین عوامل موثر در انتصاب زنوان
در پستهای ورزشی از دیدگاه معاونوان ورزش و
جوانان اختالف معنی داری وجوود دارد .در ایون
خصوص اعتقادات مذهبی زنان بیشترین تواثیر و
جامعه پذیری جنسیتی آنها کمترین تاثیر را در
انتصوواب زنووان در پسووتهووای ورزشووی دارد .در
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نهایووت بووین عواموول موووثر در انتصوواب زنووان در
پسووتهووای ورزشووی از دیوودگاه کلووی مسووئوالن
ورزش و جوانان اختالف معنی داری وجود دارد.
در این خصوص اعتماد به نفوس زنوان بیشوترین
تاثیر و جامعه پذیری جنسیتی آن هوا کوم تورین
تاثیر را در انتصاب زنوان در پسوتهوای ورزشوی
دارد .این نتایج به صوورت نسوبی بوا یافتوههوای
تحقیقوووووات شوووووتاب بوشوووووهری(،)1387
احموودی( ،)1385اسووفیدانی( ،)1383فوواطمی
صووودر( )1380و روملوووی و همکووواران()2007
همخوانی دارد .باید توجه داشوت کوه از دیودگاه
کلی مسئوالن و مدیران کل اعتماد به نفس زنان
مهم ترین عامل ورود آنها به مشواغل مودیریتی و
کسب انتصابات شغلی در وزارت ورزش و جوانان
است .باید توجه داشت که این عامول عوالوه بور
زنووان در موودیران بوورای کسووب مناصووب شووغلی
مدیریتی الزامی است .مدیرانی که فاقد اعتماد به
نفس باشند(خواه مدیران زن یوا مورد) بوه هویچ
نمی توانند مدیران الیقی باشند؛ زیرا که آنهوا بوه
توانایی ها و صالحیت های خود اعتماد نداشوته و
نمی توانند اداره کنندگان و مجریان خود کفوایی
باشند .البته هموواره بایود ایون موورد را در نظور
گرفت که محققان احساسوی بوودن زنوان را بوه
عنوان یکی از دالیل عدم توفیق انها در ردههای
مدیریتی ،رد می کنند .تحقیقات بوه عمول اموده
نشان می دهود کوه پاسوخ دهنودگان بوه چنوین
پرسشی با رد این فرض میزان اسوتفاده مودیران
مرد ،همانند عنوان کردهاند.به این ترتیب کارکرد
مدیران زن ،با ویژگی های مدیر مطلوب منطبوق
بوده و یا بسیار نزدیک اعالم شوده اسوت.با ایون
حال شرایط فرهنگی حالم بور جامعوه همچنوان
عالیقی را در سطح جامعه به نمایش مویگوذارد
که مانع ارزش گذاری واقعی فعالیت مودیران زن

در جامعه میشود .باور غلط به برتر بودن جونس
مذکر نسبت به مونث از جهت قودرت مودیریتی،
گرایش به مرد ساالری در انتصاب مودیران ،بواور
بووه ایوون کووه زنووان در موضووع تصوومیم گیووری
محتاطانه تر عمل میکنند ،باور بوه عواطفیتور و
احساسی تر بودن و...از باورهایی است که در ایون
زمینه تاثیر میگذارند ،ایون در حوالی اسوت کوه
می توان از نگاهی دیگر نیز به فعالیت جدی ایون
قشر فعال جامعه نیز نگاه کرد .این نگاه آن سوی
نقطه فعالیوت مودیران زنوان را نشوان مویدهود
رویه ای که به عمد مورد بی توجهی قورار گرفتوه
است ،در این رویه باورهایی چوون درسوتکار تور
بودن زنان ،باور به اختصاص وقت بیشتر از سوی
زنان برای کار ،بردباری بیشوتر در زنوان و توجوه
بیشتر زنان به آرمانها و ذهنیوتهوا خودنموایی
میکند.
یکی دیگر از عواملی کوه در ایون تحقیوق موورد
بررسی قرار گرفت؛ مسئولیتهای خانوادگی زنان
است .در طول تاریخ فرصت هوا و امکانوات بورای
زنان به نحوی توزیع شده است که به راحتی هم
دوش مردان در صحنه جامعه حاضر شووند و در
واقع بدون محدودیت جنسی به ایفای نقش های
شایسته خویش بپردازتد .در حوزه تصمیم گیری
نیز دست یوابی زنوان بوه مشواغل و پایگواههوای
مدیریتی هم افزایش کمی مشارکت آنان در بازار
کار نبوده است؛ به نحووی کوه زنوان هموواره در
پست هایی قرار گرفتوه انود کوه نواگزیر بووده انود
کارهای تکراری و در سطوح پایین را انجام دهند
اغلب زنان در پسوت هوای سوتادی و بوه عنووان
دستیار مدیران صفی انجام وظیفه کرده اند و بوه
ندرت مسئولیت های مدیریت صفی را بور عهوده
داشته اند .اگر چه این وضعیت در همه کشورهای
در حال توسعه به یار بیشتر اسوت بورای تبیوین
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وضووع نامسوواعد کووار زنووان در بووازار کوووار و
نابرابریهای جنسیتی دیدگاههای مختلف شوکل
گرفتووه اسووت کووه محققووان بووه نظریووههووای
نئوکالسیک ،تجزیه شدن بوازار کوار و جنسویتی
توجه ویژه دارند .یکی از مهومتورین دالیلوی کوه
بسیار از پژوهشگران برای مشارکت زنان در امور
اجتماعی از جمله در فرایند توسوعه پایودار ذکور
میکنند ،این است که در اصل دختور بچوههوا از
همان کودکی در خانوادهها و نیز در مودارس بوه
گونه ا ی پورورش موییابنود کوه خوود را دور از
نقشهای اجتماعی و سیاسی تصور میکنند و به
سخن دگر ،از کودکی به پسران آموخته می شود
که آنان باید نقوش هوای فعوال اجتمواعی و نیوز
سیاسی داشته باشند و این نقش هوا بورای آنوان
حالت ممنوع ندارد.در حالیکه به دختران آموزش
داده می شود که در نهایت باید به امر خانه داری
و پرورش کودکان بپردازند و امور مهمی همچون
فعالیت هوای سیاسوی و اجتمواعی را بوه موردان
واگذار کنند.وجود ایون گونوه کلیشوههوا کوه در
کتاب های درسوی مودارس کشوورهای در حوال
توسعه به فراوانی یافت میشود ،موجب شده کوه
این دختران در بزرگسالی نیز بور اسواس هموان
ذهنیتهای ایجاد شده ،تالش چندانی برای ورود
به عرصه های کالن سیاسی و اجتمواعی از خوود
نشان ندهند.دگرگون کردن محتوای کتوابهوای
درسی سازگار سواختن آن هوا بوا برداشوت هوای
مبتنی بر برابری جنسیتی میتواند در درازمودت
مشکالت ناشی از جامعه پوذیری نادرسوت را توا
حد زیادی برطرف کند و تواثیرات مانودگاری در
افزایش مشارکت زنان داشوته باشود .بور اسواس
اطالعات ارائه شده از سوی محققان حضور زنوان
در پست های مودیریتی موجوب بهبوود عملکورد
مدیریت کشور و سازمان می شود .به ایون دلیول

که توانمندی های مدیریتی تا حودودی بوه طوور
مساوی بین مردان و زنان توزیع شده است و یوا
به بیان دیگر ،این موهبت الهی در هور دو گوروه
تقریبا به گونه ی یکسان هدیه شده است .از ایون
رو ،عدم تامین شرایط یوا فرصوت هوای مناسوب
برای ارتقای زنان مستعد بوه مشواغل مودیریتی،
موجب عدم استفاده ی حدود نیمی از ظرفیتهوا
و اسووتعدادهای در دسووترس موویشووود .از ایوون
دیدگاه زنان توانمنودیهوای ویوژهای دارنود و از
مهووارتهووایی نوورم در موودیریت منووابع انسووانی
برخوردارند که در شرایط امروز بویش از گذشوته
مورد نیاز سازمانهاست .در واقوع شورایط اموروز
سازمان ها سبک رهبری دموکراتیوک و حسواس
بودن به نیازهای افراد را میطلبد.افزون بور ایون،
حضور زنوان در سوازمان هوا موجبوات گسوترش
فرهنگ اسالمی و اخالق را فراهم میسوازد هوم
چنین ،با حضور زنان در مشاغل مدیریتی تحوول
سازمان ها از لحاظ بهبوود ارتباطوات سوازمانی و
ترویج نوآوری تسهیل میشود.در ضمن ،فنواوری
اطالعات نیز زمینه حضور زنوان را بیشوتر کورده
است .پس میتوان با همگوام نموودن ارزشهوا و
باورهای افوراد و سوازمان و شویوه هوای درسوت
اندیشیدن و تقویت وجوه مشوترك و ارزشهوا و
باورهای غوالبی کوه بوه اتفواق اعضوای سوازمان
پذیرفته شوده و حمایوت مویشوود ،بوه اعضوای
سازمان احساس هویت داد و موجوب انسوجام و
همنوایی درونی میان انان در رسیدن بوه اهوداف
عالی سازمان گردد.بنابراین ،موضوع باال به دلیول
درصد باالی نیروی انسانی زنوان و بهوره منودی
جامعه از توانمندی انان در پیشبرد اهداف کشور،
از اهمیتی ویژه برخوردار است.
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به صورت کلی میتوان اینگونه نتیجه گیری کرد
که زنانی کوه در صوحنه ورزش فعالیوت دارنود و
همچنین قابلیت ارتقا را به پسوت هوای بواالتر را
دارند؛ ولی نباید انتظار داشوت کوه زنوان بودون
پشتوانه و یک شبه بتوانند به این مناصب دسوت
پیدا کنند .آن ها باید بدانند هر چه قابلیوتهوا و
شایستگیهای بیشتری در زمینه مدیریت ورزش
کسب کنند روند تغییر در مودل رهبوری سونتی
که مردان را به عنوان هنجار و نورم مودیریت در
ورزشی در نظر می گیرد ،سریعتر به وقوع خواهد
رسووید .در ایوون تحقیووق زنووان توانسووتند تعووادل
مطلوبی بین مسئولیتهای خوانوادگی و وظوایف
مدیریتی خود ایجاد کنند که شاید ایون مسوئله
بیانگر اهمیت مشارکت و حمایت خوانواده آنهوا
در کارهای خانه و درك مسائل شغلی آنان باشد.
با توجه فرهنگ مذهبی حاکم بر کشوور و مقیود
بودن بانوان کشورمان به پذیرش و قبول فرامین
مذهبی فضای ورزشوی زنوان و موردان در ایوران
باید جدا از هم باشد .در دنیوای اموروز زنوان بوه
راین باورند که می توانند و مدیران سطح عالی ما
در ورزش باید این مسئله را قبول کنند که زنوان
به خود بواوری رسویده انود و مویتواننود در امور
مدیریت ورزشی موفق باشند .مدیران مویتواننود
با اعتماد به زنوان بوه آنهوا در ایون امور کموک
شایانی نمایند .تربیت زنوان آشونا بوا موذهب در
کشور ما برای ورزش ما همانند نوشدارو میباشد
از آنجووا کووه بووه خوواطر مسووائل مووذهبی مووردان
نمیتوانند با ورزش زنان از نزدیک برخورد داشته
باشند زنان میتوانند در این امر موفقتر از مردان
باشند .جامعه زنان را بپذیرد مدیران سطح عوالی
با تمهیدات الزم زمینه را در جامعوه بورای زنوان
باید آماده کنند و سیاستها ی حاکم بور کشوور
نیز میتواند در این به اره با نرمش به پویش رود.

باالتر رفوتن سوطح فرهنگوی در کشوور نیواز بوه
برنامه های طوالنی مدت دارند و در رابطوه امیود
است مدیران مساعدت های الزم را انجوام دهنود
چوه بسووا کووه بووا موودیر شوودن زنووان بسوویاری از
مشکالت از بین خواهد رفت و این چیزی اسوت
که مردان باید ان را بپذیرند .از این رو بوا توجوه
به نتایج به دست آموده پیشونهاد مویشوود کوه
مدیران با تقویت این عوامل و باال بردن آنهوا بوه
رسیدن زنان بوه جایگواه هوای مودیریتی کموک
کنند.
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Abstract
Objective: The aim of this study was to determine the factors affecting the
women's managerial appointment in the ministry of youth affairs and sports. It
was a survey done as a field study.
Methodology: The study population consisted of all female sport managers in
the directorates of youth affairs and sports. The sample size was equal to
population size (N=n=124). The instrument included the demographics
information and structured items. The Cronbach's alpha was 0.081. Descriptive
statistics and Friedman rank test were used to analyze data.
Results: Results indicated that effective factors of women's managerial
appointment were self-confidence, religious beliefs, policy, family
responsibilities and gender socialization respectively (X2=17.961, P<0/05).
Conclusion: Women can win the managerial positions in the directorates of
youth affairs and sports if the conditions are provided.
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