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Extended Abstract 

Summary 

The purpose of this work was to develop a model of factors affecting the glass rock of women's 

management in the Iranian sports organizations. The research method was the grounded theory with the 

Glaser approach. The targeted sampling method and the snowball technique were used for sampling for 

the in-depth interviews. A total of 13 interviews with experts were conducted, and continued until the 

research work reached a theoretical saturation and adequacy. The results obtained in order of priority of 

components were gender, social and cultural characteristics, psychological, organizational and 

managerial, personality differences, individual and family, and moral and legal, based on which the 

model of effective factors on the glass rock of women's management in the Iranian sports organizations 

was developed. 

Introduction 

The issue studied in the present work was why, although women make up half of the society's human 

resources and have the potential to increase the level of productivity of the society, their presence in the 

management jobs of the society, especially Iranian sports organizations, is insignificant. Due to the 

importance of the issue and in order to help the women sports community of our country, it is necessary 

to try to identify and eliminate the factors affecting the glass rock of women's management in the Iranian 

sports organizations. In this way, while identifying its causes, trying to take a deep and comprehensive 

look to provide the effective solutions, the bed of this rock is broken, and we see a more prominent 

presence of women in the middle and higher levels of management of our country's sports organizations 

in Iran. 

Methodology and Approach 

The research method applied in this work was a mixed explorative one (qualitative and quantitative). In 

the qualitative part of the research work, in order to present a systematic and schematic model (outline) 

of the findings from the coded data, the approach of grounded theory proposed by Glaser (1998) was 

used. The data was collected in the qualitative part using the interviews and reviewing documents, and 

in the quantitative part, using a questionnaire taken from the research model. The statistical population 

in this work included the senior managers of the Ministry of Sports and Youth, and presidents and 

members of federations and senior managers of the Department of Sports and Youth, National Olympic 

Committee and faculty members in the field of sports management, senior, middle, and operational 

managers of the Iranian sports organizations and club managers. After conducting 13 in-depth and semi-

structured interviews with the statistical population of the research work, the main categories were 

extracted after completing the coding process. The purposeful and snowball sampling continued until a 
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theoretical saturation. The reliability of the interviews was confirmed by the percentage of agreement 

within the topic. The data analysis results were obtained using the MaxQda qualitative analysis software 

in the three stages of open, axial, and theoretical coding. Then in the quantitative part, a questionnaire 

was distributed to 40 people among the sports professionals and elites, and the Friedman analysis of 

variance was used to rank the dimensions. 

Results and Conclusion  

In this work, the general framework of factors affecting the glass rock of women's management in the 

Iranian sports organizations was categorized including seven components, according to their 

prioritization and gender characteristics, social and cultural factors, psychological factors, 

organizational and managerial factors, personality differences, individual and family factors, and moral 

and legal factors. This analysis showed that these factors played a role in the formation of glass rock. It 

also indicated that the determinants were not necessarily related to one of the features, and were present 

in all features. Based on the presented model, it was identified that there were many obstacles to the 

advancement of women. These obstacles could be in the organizational, social, legal and political, 

cultural, economic, environmental, and media contexts . These barriers affect women's managerial roles, 

women's family responsibilities, and personality traits and psychology, which create a social pressure . 

These barriers create job interactions and interactions. These actions and interactions become two 

categories of individual and organizational barriers that individual barriers include lack of trust and self-

confidence, inability to separate the family and organization environment, lack of risk-taking, fear of 

criticism, fear of accepting responsibility and organizational barriers including disability in networking, 

lack of authority in decision-making, lack of long-term vision and the reduction of communication links 

that the interaction of all these barriers leads to a gender-biased attitude in sports organizations, which 

has consequences including decreased motivation for progress, reduced job responsibility, negative 

community attitudes toward women, male-dominated attitudes, traditional attitudes toward women, 

unequal opportunities, gender inequality, and gender perspectives; all these obstacles are somehow an 

obstacle for women to progress and reach high managerial positions. It seems that in order to play the 

role of female managers in the country's sports, one of the key points to convince the top appointing 

authorities in sports is that based on the evidence, women have special, more, and better abilities in some 

soft skills such as human resource management and organizational behavior, which in today's 

conditions, these skills are required more than ever by the sports organizations in the country. The main 

goals based on achieving a proper performance were effective strategies and functional capabilities. This 

helps to understand how and why gender is important in the social and organizational process related to 

sport. However, beyond this theoretical fact, there is a truth rooted in the social, cultural and historical 

ideas and beliefs that link the concept of management with the concept of masculinity, and the first 

image that comes to mind from the manager is the concept of man. On the other hand, the presence of 

women in the sports organizations provides the basis for the development of a healthy culture and ethics. 

In general, it can be said that from the past until now, women's participation in sports decision-making 

and management of the country has been in an unfavorable situation, and its improvement in the future 

has gained a favorable momentum. The results of this research work can help the women's sports 

community of the country to shape a more favorable future for them . 

Keywords: Women's management, Sports organizations, Glass roof, Glass rock. 

To cite this article: 

Rafiei Z, Aghaei N, Hozhabrnia Z, Alam S. Developing A Model of Greater Impact on The Glass Rock of 

Women's Management in Iranian Sports Organizations. Mudīriyyat-i manābi̒-i insānī dar varzish (Human 

Resource Management in Sport). 2022; 9(1):141-172. 

Corresponding Author: Najaf Aghaei 

E-mail: najaf.aghaei@khu.ac.ir 

 



 

 172ـ141/ صفحه 1/ شماره 9/ سال  1400زمستان 

 

گاه صنعتی شاهرود   دانش

 SHM.2021.11327.2401/10.22044  شناسه دیجیتال:

 مدرییت منابع انسانی رد ورزش

 مقاله پژوهشی   

 

 

 ورزشی ایران   های سازمان در زنان مدیریت ایشیشه صخره  بر مؤثر عوامل تدوین الگوی

 4، شهرام علم3زهرا هژبرنیا ، 2نجف آقایی ،1زهرا رفیعی

 شوشتر، ایران   دانشگاه آزاد اسالمی، واحد شوشتر، گروه تربیت بدنی، . دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی،1

 ، تهران، ایراندانشگاه خوارزمیدانشکده تربیت بدنی،   . دانشیار مدیریت ورزشی،2

 گروه تربیت بدنی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسالمی، شوشتر، ایران  . استادیار مدیریت ورزشی،3

 آزاد اسالمی واحد یادگار امام خمینی )ره(، شهرری، ایران گروه تربیت بدنی، دانشگاه . استادیار 4

 1400/ 10/ 14تاریخ پذیرش:                                                                                                                                                                                        1400/ 06/ 02تاریخ دریافت: 

 چکیده 

 . بود ورزشی ایران  هایدرسازمان بانوان مدیریت ایشیشه  صخره بر عوامل مؤثر تدوین الگوی تحقیق این هدف  هدف:

  برخاسته  هاییافته  از  )طرح کلی(  شماتیک  و  مندنظام  مدل  یک  ارائه  برایاست که    اکتشافی  با ماهیت  تحقیق  این  شناسی:روش

.  شود  استفاده   شده،   ارائه  ( 1998)  گلیزر  توسط  که  بنیاد   داده  نظریه  رویکرد   که از  ه است سعی شد  شده،   کدگذاری  های داده  از

 مجموع   در.  است  شده  استفاده  برفی  گلوله  تکنیک  و  هدفمند  گیرینمونه   روش  از  عمیق  هایمصاحبه   انجام  برای  گیرینمونه   جهت

ها در بخش  داده.  رسید  کفایت و  نظری  اشباع  به   پژوهش  که یافت   ادامه  جایی   تا   و شد  انجام متخصصان خبرگان و با  مصاحبه  13

 محوری و انتخابی مورد تحلیل قرار ،بازگذاری آوری و به روش کدهای کیفی جمعای و مصاحبهاز طریق مطالعه کتابخانه کیفی

از روش  پرداخته شد و متخصصین و نخبگان ورزشی  در بین نفر   40پرسشنامه به تعداد  توزیعبه گرفت و سپس در بخش کمی 

  بندی ابعاد استفاده شد.تحلیل واریانس فریدمن جهت رتبه

  روانشناختی،   فرهنگی،  های جنسیتی، اجتماعی و ویژگی  ند ازها عبارتبندی مؤلفهترتیب اولویتدست آمده بههنتایج ب  ها:یافته

 صخره  بر های شخصیتی، فردی و خانوادگی، اخالقی و حقوقی که بر همین اساس الگوی عوامل مؤثرتفاوت سازمانی و مدیریتی،

 ورزشی ایران تدوین شد.   هاینسازما  در بانوان مدیریت ایشیشه 

  ها، های زنان در مدیریت فوقانی آن سازمانمنظور استفاده از همه ظرفیت های ورزشی بهسازمان  شودپیشنهاد می  گیری:نتیجه

 های خود قرار دهند تا بتوانند کارکردهای خود را ارتقاء دهند. گیری نتایج این تحقیق را مبنای تصمیم

 ای.شیشه  صخره ای،سقف شیشه ورزشی، هایسازمان مدیریت زنان،  کلیدی: هایواژه 

  نجف آقایی :نویسنده مسئول

 E-mail: najaf.aghaei@khu.ac.ir 09109087921تلفن:  
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 مقدمه 

تحوالت    ارتباطات،   توسعه  اطالعات،  انفجار  .است  گرفته  صورت جهان   در  عالی   آموزش  محصوالت و فرایندها  در  بنیادینی   تحوالت

افزایش   را کارآزموده و فعال  نیروهای  به نیاز و  نگاه  جهانی،  جوامع پیوسته  هم به و  فرهنگی  تحوالت حکومت، اداره های   نظام در

  در اما  ؛اندربوده  مردان  از  را  سبقت  گوی  خود،  عالی  تحصیالت  فزاینده  رشد  با  گرچه  هستند که نیروهایی  جمله  از  زنان  .است  داده

  با   که کشورها  جهان امروز  در  . (1)  اند نبوده  برخوردار  سیاسی  و   اجتماعی   امور  در  مشارکت  از  اندازه  یک  به   جهان  همه مناطق 

  از   زنان یکی.  یابدمی  ویژه  اهمیتی  انسانی   منابع   ظرفیت  تمام  زا  استفاده   کنند،می  رقابت  توسعه  و  رشد  برای  خود  توان  بیشترین

  ترقی   و  رشد  کلید  زنان،  جدی  مشارکت  حقیقت،  در.  هستند  توسعه  حال  در  کشورهای  در  ویژهه ب  کشور  هر  ارزش  با   هایسرمایه

  توجه   رواین  از  هستند؛  کشور  فرهنگی  و  اجتماعی  علمی،  توسعه  در  مهمی  و  بالقوه  انسانی  منبع هاآن  ،رودمی  شماره ب  کشورها  این

 پیشرفته   مختلف  کشورهای  از  وسیع  اطالعات  آوریجمع  با( 2019)  1بورک  .(2)  دارد  ضرورت  ها آن  شغلی   پیشرفت  مسیر  به  ویژه

  مردان   نظارت  حیطه  در  فقط  ارشد  سطوح  و   گیرند می  قرار  مردان  از  ترسطوح پایین در  مدیریت،   قسمت  در  معموالً  زنان  ، داد  نشان

   .(3) شودمی ناشی زیردستان و کار هدایت در توانایی زنان  گرفتن کمدست دلیلبه امر این و دارد قرار

 که این  وجود  با  اند کهنتیجه رسیده  این  به  2016  تا  2009  سال  از  تجربی  شواهد  آخرین بررسی  ( در2019)  2وکاسچل  سالواج

  گرفته  قرار   بیشتری  توجه  مورد   مطبوعات  و  دانشگاهی  ادبیات  در  مدیره  هیأت و  مدیریت برتر  هایسمت در   زنان  مشارکت  موضوع

  با  زنانی از  توانمی  خالق   سازمانی   داشتن  برای  و  است نابرابر  و  کند   چنانهم  زن  مدیران  برای  پیشرفت  سرعت  حال   این  با   .است

مورد   بسیار که است مهمی هایمقوله از دنیا کشورهای تمام در زنان مدیریت مسأله .(4) بهره برد رهبری هایبخش در استعداد

 مختلف   کشورهای در  زنان جایگاه   به  ویژه  ایتوجه  نیز  المللیبین  های سازمان  و  است  گرفته قرار  مختلف  علوم  نظرانصاحب  توجه

  کالن   سطح  به  رسیدن  به  قادر  کار،   دنیای  به  ورود  از  پس  وسیعی  سطح  در  زنان  که  داد  نشان  پژوهشی  در(  2019)  3تان.  دارند

 مبحث   جهت  این  از  .(5)  شودمی  خالصه  زیردستان  مدیریت  در  زنان  توانایی  به  جوامع  نگاه   واسطه  به  امر  این  و  رهبری نیستند

 جهان   کشورهای  امروزه.  (6)  است  بوده  توجه  مورد  همواره  مدیریت  عالی  سطوح  و  هاگیریدرتصمیم  هاآن  مشارکت ًخصوصا  و  زنان

  توسعه  پدیدآوری  در   .بردارند  گام  خویش  کشور  توسعه  راه  در  پیشرفت،  های شاخص  کیفی  افزایش کمی و   با   تا   تالشند  در  سوم

  ها آن  تقویت  با  و  شناسایی  هاعامل   این  باید   توسعه  هایبرنامه  گردآوری  در  است و  عامل تأثیرگذار  چندین  کشور،  یک  در  پایدار

 هر  اعضای  مشارکت  و  توانمندی  در گرو  و  انسانی  منابع  به  توجه  نیازمند  بشری  توسعه جوامع  .شود  سازیساده  توسعه،  فرایند

  کامل  الگوی  از  نمادی   تواندنمی  زنان   جایگاه   و   نقش   کردن  لحاظ  بدون   توسعه،  مطلوب  الگوی  ارائه  که   نیست  تردیدی  .است  جامعه

 وری بهره  جهت  در  خود  پتانسیل  و  توان  تمام  از  خواهد بود که  موفق  پیشرفت  توسعه و  مسیر  در  سازمانی  بنابراین،  ؛باشد  توسعه

 . داندمی« ایشیشه  سقف» به موسوم ایپدیده وجود را زنان پیشرفت و  ءارتقا عدم علت  مدیریت ادبیات .(7)  کند استفاده

  قالبی  وجود تصورات  کشورها،  در  دلیل  ترینمهم  گفت،  بتوان  اما شاید  کرد،   بیان  ایشیشه   سقف  وجود  برای  توانمی  زیادی  دالیل 

و    4وینندر همین زمینه  .  (8)  شودمیجنسیتی شغلی ایجاد    شکاف   تداوم  از  جنسیتی  قالبی  تصورات  واقع  در.  باشدمی  جنسیتی

مدیریتی امریکا دریافتند که هنوز های  پستهای شغلی در  ر پژوهشی با عنوان رابطه بین جنسیت و فرصت ( د2015)  همکاران

  مطالعه   با(  2018)  5در همین زمینه ولت .(9)  شدای کمرنگ میطور قابل مالحظههارشد سازمانی بهای  پست حضور زنان در  

 مواجه   جنسیتی  دید  با  همواره  مدیریتی  هاینقش  که  رسید  فراتحلیل  این  به  ایشیشه   سقف  روی  آمریکا  در  ساله  30  هایپژوهش
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 بیشتر  و  شوند می  منصوب  ناصحیح  و   ریسک  پر  تجاری  شرایط  در  رهبری  هایموقعیت  در  مرد خود  همتایان   از  بیشتر  زنان.  هستند

در این  (  2018)  همکاران و 1مطالعاتی که یو   .(10)  هستند  بین ذره  زیر  بیشتر  و  دارند  را  مدیریتی خود  پست  از  اخراج  احتمال

  ؛ بخشندمی  بهبود   را  سازمان  عملکرد و  کنند می  عمل   مؤثر  بسیار  ارشد،   مدیریت  سطح   در  زنان  دریافتند که  ، اندزمینه انجام داده

در این    .(11)  شوندمی  ءابقا  ترپایین  هایپست  در  معموال  و  شده   استفاده  هاآن  توانایی  از  کمتر  ،ایشیشه   سقف  وجود  دلیلهب  اما

که    دارد میاظهار    ایشیشه ای با عنوان جایگاه شغلی زنان در پرتو نظریه سقف  در مقاله  (2021)  راستا امینی زارع و همکاران

که زنان نتوانند    شودمیره زنان وجود دارد و باعث  هایی است که درباداوریای و پیش های کلیشهبرآمده از برداشت  ایشیشه سقف  

   . (12) در سلسله مراتب سازمانی از سطوحی خاص باالتر روند

  علت   که   داشتند  ابراز  زنان  سازیتوانمند  تا   راهکارها   و   ها چالش  از  ،ایشیشه   سقف   مقاله  در (  2017)  همکاران  و  همچنین مهرآرا

  عناصر  و  عوامل  حاصل  که  پدیده  این  .( 13)  دانندمی  ایشیشه   سقف  به  موسوم  ایپدیده  وجود  را  زنان  پیشرفت  و   ارتقاء  عدم

  کاری  هایحوزه  به  مردان  و  زنان  زیستی  هایتفاوت  غیرمنصفانه  تصمیم  از  ناشی  داشته و  فرهنگی  تأخر  از  نشان  که  است  متعددی

  استفاده  زنان  مدیریتی  هایقابلیت  و  تخصصی  و  فکری  توانمندی  از  که  است  شده  باعث  و  داده  بروز  را  خود  منفی  تبعات  به  که  است

های شخصی و نهادی به  پژوهشی با عنوان بازدارنده  در  (2021)  زاده و همکاراندر همین زمینه حمیدی   .نیاید  عملبه  مناسب

زیربنای سقف   سازمان  ایشیشه مثابه  در  زنان  ارتقای  جز  داردمیاظهار    ها در  به  زنان  ارتقای  و  مشارکت  موانع  و    که  عوامل 

فضای رسمی    های سازمانی شامل موانع دربازدارنده  های نهادی نیز هستند.بازدارنده  های شخصی وبازدارنده   فرایندهای سازمانی،

های نهادی شامل  نگرشی و مهارتی زنان و بازدارنده  های شخصی شامل عوامل خانوادگی،و بازدارنده  شود میغیررسمی  و فضای  

 . (14) استعملکرد دولت و نقش فرهنگ عمومی جامعه 

 سقف »  اصطالح  از  فراتر  که  شده است  مسدود  دیگری  نامرئی  موانع  وسیلهبه  ارشد  اجرایی  سطح  به  زنان  پیشرفت  رسدمی  نظربه

  انتصاب  حواشی  همه  یرنده دربرگ  ایشیشه  صخره  . (15)  کندمی  توصیف  خوبیبه  را  پدیده   این  ایشیشه   صخره  .است  «ایشیشه 

 خطر   با   مدیریتی   هایپست  به   زنان  کهاین  احتمال  کند، می  بیان  پدیده   این .  است  چالشی   و   ناامن  متزلزل  مدیریتی   مشاغل   به  زنان

 بگیریم،  نظر  در  را  جنسیت  و   عملکرد   نحوه  بین  ارتباط  بخواهیم  اگر و  است  بوده  بیشتر  مردان  از  شوند،   انتصاب   باال  انتقاد   و  شکست

  پژوهشی  در(  2018)  2یاغی   .(16)  قراردارند  بحران  در طورعمدهبه دارند،  عهده  بر راآن  مدیریت  زنان  که  واحدهایی  شودمی  مشخص

 اصلی  موضوع  جنسیت  که  داده است  نشان  شد،  انجام  خصوصی  و   دولتی بخش  هایسازمان  رهبری  مقام  زن دارای  62  روی  بر  که

 طور به  زنان  بر  منافع شخصی  و  اداری  سیاست  حسادت،  قبیل  از  عوامل  سایر   تأثیر  اما،  (17)  است   ایشیشه صخره    در  استدالل

 و  سرزنش. دارد مدیران در  جنسیت نقش اهمیت از نشان کار محیط در عدالتیبی همچنین ؛گیردمی قرار بررسی مورد نامناسب

 زنان   مالحظه حضور  افزایش قابل  علیرغم  داشت.  نظر  در  باید   نیز  را  هستند  مدیریتی  پست  دریافت  درصدد   که  مردانی  شیطنت

 است جنسیتی ایجاد شکاف  باعث عامل  این. است ورزش مدیریت های برنامه در زنان نقش  کاهش  دهندهنشان شواهد ورزش، در

  بسیار   ورزش  در  رهبری  های موقعیت  و  مدیریت  اداره  در  ای، زنانحرفه  سطح  در.  کند می  پشتیبانی  جنسیتی  تنوع  مفهوم  از  که

مدیریتی،   مشاغل  به مستعد زنان  ارتقای برای مناسب هایفرصت و یا  شرایط نشدن  تأمین. (18) اند مانده  باقی مردان از ترپایین

  ویژه  هاییقابلیت  زنان  نیز  دیگر  سوی  از.  شودمی  دسترس  در  و استعدادهای   هاظرفیت  از  نیمی  حدود  از  نکردن  استفاده  موجب

مورد  از  بیش  امروز  شرایط  در  که  هایی مهارت.  برخوردارند  انسانی  منابع   مدیریت  در  نرم   هایمهارت  از  و   دارند نیاز    گذشته 

  تبعیض  هنوز  است؛ اما  داشته  وجود  مدیریتی  هایپست  در  زنان  حضور  افزایش  حیطه  در  هایی پیشرفت  اگرچه  .( 19)  هاستسازمان

 طور به   ایشیشه  صخره  پدیده  .( 16)  است  گسترده  و   شایع  بسیار  ورزشی  مدیریت  در  رهبری  هایدرموقعیت  علیه زنان  جنسیتی
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 جنسیتی   ورزش، تبعیض  ماهیت   و   دید   دلیلبه  است؛ اما   شده  کشیده   چالش  و به  بررسی، شناسایی   محققان  توسط  ایفزاینده

 . (20) است شده  ورزشی هایسازمان کلیدی و  مهم هایپست رأس در زنان حضور کاهش به منجر و است بیشتر بسیار

 مردان توسط که اندمواجه  ایشیشه  صخره با رهبری  مناصب به  رسیدن  در  زنان داد، ( نشان2016) همکاران  و ریان پژوهش نتایج

 (2017)  مالباشی و همکاران  شیرزاد  . (21)  دهندنمی را مدیریتی باالتر سطوح به زنان رسیدن اجازه که اندآمده وجودبه پذیرریسک

آنان   انتصاب در مؤثر عوامل که دادند نشان جوانان ورزش و وزارت مدیریتی هایپست در انتصاب زنان در مؤثر عوامل بررسی در

همچنین   ؛ (22)  هستند  جنسیتی  پذیریجامعه  و  خانوادگی  هایمذهبی، سیاست، مسئولیت  اعتقادات  نفس،  به   اعتماد  ترتیببه

 ای شیشهگری پدیده صخره  های رهبری بر اشتیاق شغلی با میانجیدر پژوهشی با عنوان تأثیر سبک  (2021جالسیان و همکاران )

عنوان  هایی که زنان بهخصوص در محیطدارد که با توجه به تغییرات امروزی بهزنان در ورزش جمهوری اسالمی ایران بیان می

 . ( 23) باشنداشتیاق شغلی زنان مؤثر ابعاد آن در افزایش  های رهبری وگیری از سبکتوانند با بهرهمدیران می ، مدیر قرار دارند

  است  ورزشی  های پست  در  ها مخصوصاًپست  بعضی  در  بانوان  وجود  به  بیشتری  ما، نیاز   شرعی  و   دینی   های محدودیت   توجه به  با

 آمار  از  که  طورآن  ولی  ؛باشند  داشته  حضور  آقایان  از  بیشتر  بانوان  کند کهمی  ایجاب  های ورزشیسازمان  هایقسمت  بعضی  در  و

  التحصیل فارغ نفر ساالنه هزاران عالوهبه .دارند حضور بانوان از  بیشتر آقایان هم هااین پست در حتی سفانهأ مت ،پیداست شواهد و

  وزارتی  هایپست  و   ها سازمان  وارد  ها آن  از  اندکی   تعداد   دارد که  وجود  صورت مساویبه  تقریباً  زن  هم  و   مرد   هم   تربیت بدنی   رشته

  دهد که می نشان  ها نظرسنجی  از  نتایج حاصل   همچنین ؛هستند خانم   ناچیزی  و   اندک   بسیار   تعداد  فقط   میان  این   از  شوند کهمی

از   مختلف  آمارهای  .(24)   است  المللیبین  هایعرصه  از  بسیاری  در  زنان  شغلی  پیشرفت  مشترک  مانع  یک  هنوز هم  جنسیت

  مدیریتی  مختلف  هایعرصه   در  حتی  دانشگاهی  تحصیالت عالی  وجود  با  که زنان  است  آن  از  حاکی  جهان  و  ایران  در  زنان  وضعیت

هر   درجه توسعه یافتگی  و  میزان  که  است  حالی  در  این  و  نیستند  برخوردار  مردان  با  متناسب  و  شغلی  رشد  حال  در  از وضعیت  نیز

   . (1) دارد افراد بستگی  کامل مدنی   و اجتماعی خودآموزی جانبه و همه مشارکت به بشری اجتماع

  افزایش   ،رسدمی  نظربه  چند  هر.  هاستسازمان  به  کردهتحصیل  زنان  ورود  آینده،  دهه  در  ایران  مدیران  هایچالش  ترینمهم  از  یکی

  ها سازمان  در  ایشیشه   صخره  و  سقف  :مثل  ایشیشههای  پدیده  هنوز  ولی   ، باشد  مردان  با  برابری  نشانه  هاسازمان  به  زنان  ورود

  51  از  که  است  آن  از  حاکی  1400سال  در  جوانان  و  ورزش  وزارت  از  آمده  دستهب  آمار  راستا  این  در  .(25)  شودمی  احساس

  معاونت حوزه  در  نفر  شش تعداد  از  و   شوندمی  اداره  بانوان  مدیریت با  ژیمناستیکرشته    در  فدراسیون تنها یک  ورزشی  فدراسیون

کارگیری هب  با  بانوان  ورزش  پیشرفت  دانست  باید  .هستند  فعالیت  به  مشغول  بانوان  امور  معاونت  حوزه   در  زنان  از  یک نفر   فقط  وزیر

بسیاری   ها درآن  و مشارکت  نقش  میزان  گرچه  کنند،می  ایفا  جامعه  در  توجهی  قابل  نقش   اجتماعی  نامناسب  موقعیت  علیرغم  زنان

های  از فعالیت   بخش وسیعی  در  هاآن  حضور  میزان  اما  ،دارد  قرار  باالیی  نسبتاً  سطح  در  جامعه  اجتماعی  اقتصادی،   هایفعالیت  از

  آن   بر  گرچه اعتقاد   هست،  و   بوده  همواره  تنگناهایی   با   غیره  اشتغال و   حق مالکیت،   گیری،تصمیم  مدیریت،   جمله  از  جامعه   دیگر

  گیریبهره  عدم   باعث  مختلف  نگرشی  موانع  لیکن  ، کنند  خود استفاده  اهداف   پیشبرد  در  زنان  استعداد   از  باید  جوامع  که  است

   .(24) گرددمی  زنان ازجمعیت جامعه مناسب

  دنبال به  باید  هاسازمان  .اندبوده  معطوف  مدیریتی  سطوح  ارتقای  در  زن  ورزشی  مدیران  هایمحدودیت  به  بسیاری  هایپژوهش

  نهایت   با   تا سازمان  بدانند   با مردان  برابر  سازمان  امور  اداره  در  را  زنان   توانایی   و  حقوق   و   باشند   سازمان  در  ایشیشه   صخره  برداشتن

 و همکاران   رادموسویاین راستا    در  .بردارند  گام  سازمان  اهداف  به  رسیدن  جهت  در  خود  انسانی  نیروی  تمامی  از  وریبهره  و  توانایی

انجام دادند. نتایج نشان داد   تبیسلسله مرا روش تحلیل  با ورزشزنان در   بندی موانع مدیریتاولویته  زمین  وهشی در( پژ2017)

مساوی    نبود شرایط  را  های ورزشیسازمان  های مدیریتی ها، موانع حضور زنان در پستآنه  شوندگان در مطالعکه بیشتر مصاحبه

را    عوامل فردی  ، نمردا  و   امل فرهنگی ع  دانستند. زنان،   ها و فقدان اعتماد به زنان در فرهنگ ایرانزنان و مردان در سازمان  بین
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 حضور   برای  راهکارهایی  بررسی  به  پژوهشی  در(  2019)  1بارل  ،شودخاطر نشان می  .( 26)  ترین عوامل ذکر کردندعنوان مهمبه

  علل  از  مدیریت  و  فنی  حوزه  با   زنان  برخی  آشنایی  عدم   داد  نشان   نتایج.  پرداخت  اجرایی  و  نظارت  مدیریت،   هایبخش  در  زنان

 ای شیشه   صخره  که  داردمیاظهار    نظری  مبانی   اساس  بر  پژوهش  این  در  .(27)  است  اجرایی  و  کلیدی  هایپست  به  آنان  ورود   عدم

-سازمان  میان  در  موضوع  این  دلیل  همین  به  ،باشد  ی ورزشی ایرانهاسازمان  درمدیریت زنان    عملکرد  در  مانعی  عنوانبه  تواندمی

ه شد  انتخاب  بود  خواهد  تأثیرگذار  کشور   کل  بر ورزش  آن  عملکرد کارکنان   که  ورزش  اصلی  متولی  عنوانبه  ایران  ورزشی  های

  دهندمی  تشکیل  زنان  را  کارمند  تعدادی از نیروهای  کشورکه  ورزش  هایسازمان  تمامی  برای  تواند میپژوهش    این  نتایج.  است

  نارضایتی  و  شد  خواهد  محقق  آن  انسانی  های نیروهایتوانمندی  تمامی  از  استفاده  با  هاسازمان  عملکرد  که  باشد؛ چرا  سودمند

  و  هاچالش  با  ورزشی  مدیریت  عرصه  در   زنان  اساس، حضور  این  بکاهد. بر   سازمان   در   آنان  کارایی تمام  از  تواندمی  سازمان  در  زنان

  مورد  هاییچالش  چنین  گذشته یا  هایپژوهش  در  دارد که  وجود   زمینه  این  در  زیادی  بررسی  به  نیاز  که  است  همراه  مشکالتی

  های حوزه  سایر  در  پژوهش   با   مقایسه  در  است؛  قرارگرفته  پژوهش  و   بررسی  مورد  هاآن  از  بخشی  تنها  یا   و  نگرفته  قرار  بررسی

  روند   به  توجه  همچنین با   ؛ جدید است  پژوهشی، نسبتاً  های عنوان حوزهبه  ورزشی  مدیریت  رده  در  زنان  ، موضوعورزشی  مدیریت

 به   رسیدن  در  آنان  فراروی  در  هاییچالش   و  ورزشی، مسائل  مختلف  هایعرصه  در  آنان  حضور  افزایش  و  زنان  تحصیالت  افزون  روز

که عوامل مؤثر بر صخره    این است  سؤال  اما   است؛  این زمینه  در  پژوهشی   کار  انجام   نیازمند  دارد که  قرار  مدیریتی   هایپست

  مدیریتی  هایپست  و  ورزشی  هایسازمان  زنان در  ارتقاء  امکان  ایران کدام است؟ آیا  ورزشی  هایسازمان  مدیریت زنان در  ایشیشه 

  رنج  ایشیشه  صخره  پدیده   نیز زنان از   ورزشی ایران    هایسازمان  ها، درسازمان  از  بسیاری  همچون  کهاین  است؟ یا   فراهم   آن

 ها همه زمینه  در  بر پایه برابری  آنان  کامل   مشارکت  و  زنان  امروزه توانمند کردن  که  کرد  اذعان  باید  سؤال  این  به  پاسخ  برند؟ درمی

 در . دارد نیاز آن به بسیار ما کشور که است توسعه پایدار نیازهایپیش از یکی  جامعه، مدیریت و گیریتصمیم فرایند از جمله در

  نشده   فراهم   فرهنگی   اجتماعی و   اقتصادی،  هایفعالیت  در  مرد  و   زن  مشارکت  بین   ایعادالنه  و   مطلوب  تعادل  هنوز  جوامعی که

 انتظار   که  گونهآن  توسعه  فرایند  است،  نشده  برقرار  جنسیت  از  فارغ  انسانی   استعداد  و  خالقیت  بروز  منصفانۀ  فرصت  و  است

 را   توسعه  مسئولیت  یکدیگر  دوشادوش  مرد  و  زن  که  داد  خواهد  روی  هنگامی  توسعه  شتاب  و  تداوم.  است  نبوده  موفق  اند،داشته

   .(28) بگیرند  عهده  بر

  ویژه خود  مسائل   با  و  دارند  قرار  جهانی  محیطی و  تحوالت  و  تغییر  معرض  در  غیرورزشی،  هایسازمان  همانند  ورزشی  هایسازمان

 تعیین   گروهی   های تالش  و   هاهمه فعالیت  اهداف   تا   شودمی  سبب   ورزشی  های سازمان  در  ریزیبرنامه.  هستند  گریبان  به  دست

 جوانان   و  ورزش  وزارت  در  ایشیشه  صخره  وضعیت  ،رسدمی  نظربه.  (29)  شود  ریزیطرح  اهداف  آن  به  نحوه دستیابی  و  شوند

بر کاهش عملکرد کارکنان زن شاغل در وزارت ورزش و   ایشیشهدهد صخره  ها نشان مینتایج یافته صورت پررنگ وجود دارد؛به

در پژوهشی با    (2020ن زمینه سماعی و همکاران )در همی  . (30)  درصد است  74جوانان تأثیر دارد که میزان این اثر برابر با  

  دندارمیو عدالت سازمانی بیان    ایشیشه بینی توانمندسازی کارکنان زن وزارت ورزش و جوانان ایران بر اساس سقف  عنوان پیش

را   ایشیشه باوری بتواند سقف  دن اعتماد به نفس و خودرکه در این سازمان اقدامات مثبت حمایتی از زنان صورت گیرد تا با باالب

 . (31) بشکنند و برتوانمندی خود بیافزایند

 توان  و  دهندمی  تشکیل  زنان   را  جامعه  انسانی  نیروی  از  نیمی  کهاین  با  چرا  که  است  این  حاضر  پژوهش  در  بررسی  مورد  مسأله

 ناچیز   ایران  ورزشی  هایسازمان  ویژهبه  جامعه  مدیریتی  مشاغل  در  آنان  حضور  دارند،   جامعه  وریبهره  سطح  افزایش  در  ایبالقوه

برطرف    کند جهت شناسایی و با توجه به اهمیت موضوع و در راستای کمک به جامعه ورزشی بانوان کشورمان ایجاب می  .است

ن پژوهش در صدد تدوین  بنابراین ای   ؛های ورزشی ایران تالش کنیممدیریت زنان در سازمان  ایشیشه کردن عوامل مؤثر بر صخره  
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های ورزشی ایران است تا از این طریق ضمن شناسایی عوامل آن  مدیریت بانوان در سازمان  ایشیشهالگوی عوامل مؤثر بر صخره  

تر زنان شکسته شده و ما شاهد حضور پررنگ  ،ثر، بستر این صخرهؤبا نگاهی عمیق و همه جانبه تالش کند تا با ارائه راهکارهای م

 های ورزشی کشورمان ایران باشیم. در سطوح میانی و باالتر مدیریت سازمان

 شناسی روش

 درباره  تحقیق  این  کهییآنجا از  و  استو از نوع آمیخته اکتشافی کیفی و کمی    کیفی  تحقیق  رویکرد   اساس  بر  تحقیق  روش این

کرد، یک تحقیق کاربردی  استفاده عملیطور به توانیم آن نتایج از و است گرفته صورت( پویا)  زنده و عینی واقعی، موضوع یک

  وجود  نظر   مورد  موضوع  درباره  اندکی   هاینوشته  که  مفید است  بسیار  زمانی   دارد،   که  اکتشافی  ماهیت  سبببه  کیفی  تحقیق  است.

از روش استقرایی استفاده شده است. برای انجام    ، ای ارائه نشده استکه تاکنون نظریهدر تحقیق انجام شده از آنجا  . باشد  داشته

ی  د استراتژی نظریه داده بنیاد استفاده شده است. در واقع نظریه داده بنیاد یک استراتژی تحقیقی است که دارای رویکر  تحقیق از

ابزارها استفاده  مند دادهآوری و تحلیل نظامیی است که جهت جمعتفسیری است و شامل مجموعه  پدیده مورد مطالعه  از  ها 

ها برای انجام دادن تحقیقات  ای از تکنیکسازی و هم مجموعهنظریه داده بنیاد هم ابزاری برای نظریه  عبارت دیگر،به  .شودمی

   .(32) کیفی است

که در این پژوهش تالش    استها  ها و مؤلفههدف عمده این روش تبیین یک پدیده از طریق مشخص کردن عناصر کلیدی مقوله

های ورزشی ایران شناسایی شده و نیز میزان اهمیت پیش روی زنان در مدیریت سازمان  ایشیشه ی صخره  هامؤلفهشد تا ابعاد و  

منظور ارائه راهکارها مورد استفاده قرار ی حاصل از تحقیق بهها افتهی گردد؛ سپس ی بندهرتبهر یک از این عوامل بررسی شده و 

ها توصیف شرایط یا  است که هدف آن  ییهاچراکه اوالً، شامل مجموعه روش  ؛توصیفی استهمچنین این پژوهش از نوع    ؛گیرد

از سویی دیگر،   به شناخت بیشتر و بهبود شرایط موجود کمک کند.  تواند می، اجرای تحقیق اًیمورد بررسی است و ثان   یهادهی پد

صورت به  ارائه راهکارها  منظوربههای ورزشی ایران  مدیران سازمان  نظرات  نقطه  یآورجمع   دنبالبهاست؛ زیرا    پیمایشیاز نوع  

 اعضای  مشخصات نظرات و  باورها،  ،هادگاهی د درباره  اطالعاتی آوردن دستهدنبال بی میدانی بهها یبررسدر واقع با ؛ است میدانی

 بوده است.  آماری جامعه

 

 فرایند تحقیق . 1شکل 
Figure 1. Research process 
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 : کرد تقسیم دسته  دو به توانمی را اطالعات در این پژوهش  گردآوری  هایروش کلی، طوربه

 قبیل   از  شده  منتشر  مستندات.  است  شده  استفاده  یاکتابخانه  روش  از  تحقیق  ادبیات  و  پیشینه  به  مربوط  هایداده  گردآوری  برای

 طراحی برای  و  شده گردآوری مجرا  این از که  باشند یم یاهی ثانو  هایداده از مختلف؛  های گزارش  و  ها نامهمقاالت، پایان  ،ها کتاب

 این   در.  است  گرفته  قرار  استفاده  مورد  ورزشی ایران،  هایسازمان  در  زنان  مدیریت  ایشیشه   صخره  بر  مؤثر  مدل عوامل  تبیین  و

های ورزشی پیش روی مدیریت زنان در سازمان  ایشیشه صخره    داخلی و خارجی در زمینه  هاینامهپایان  و  کتاب  مقاله،  مرحله

ابزار مصاحبه )مصاحبه باز و نیمه  در این پژوهش ازهمچنین   ؛گردیده است ایران و موضوعات مرتبط به پژوهش حاضر استخراج

 .شده است نی استفاده به روش میداها آوری دادهعنوان ابزار جمع پرسشنامه بهیافته( و  ساختار

استفاده  قرارگرفته،    دییتأساخته که پایایی و روایی آن مورد  محقق  ها از طریق پرسشنامه، از پرسشنامهمنظور گردآوری دادهبه

های ورزشی ایران صورت در بخش کیفی مصاحبه باز و نیمه ساختار یافته ضبط شده با نخبگان و متخصصین سازمان  شده است.

 عالی مدیران  و هافدراسیون اعضای و رؤسا جوانان، و  ورزش وزارت عالی مدیران شامل تحقیق این  در آماری جامعه گرفته است.

 و میانی عالی، مدیران ورزشی، مدیریت رشته ها درعلمی دانشگاه هیئت اعضای  و المپیک  ملی کمیته  جوانان، و ورزش  اداره

  گیری نمونه  روش  از  عمیق  هایمصاحبه  انجام  برای  گیرینمونه  جهت  .اندبوده هاباشگاه مدیران و ایرانورزشی   هایسازمان عملیاتی

  است.   شده  استفاده  برفی  گلوله  گیرینمونه  و از تکنیک  شودمیگیری نظری یاد  عنوان نمونهاستفاده شده که از آن به   هدفمند

ها  مصاحبه  واقع  در باشند که در این پژوهشهای ورزشی ایران میمتخصصین سازماننفر از نخبگان و    13شامل  کنندگان  مشارکت

ها  آوری دادهبا توجه به ماهیت پژوهش و نیاز به جمع  .رسید  کفایت  و  نظری  اشباع  به  های پژوهشداده   که یافت  ادامه  تا جایی

 شوندگان تحقیق مشخص شدند.های مصاحبههای نمونهویژگی 1های مختلف در جدول شماره از حوزه

 

 شوندگان( )مصاحبه  تحقیق  هاینمونه  هایویژگی  . 1جدول 
Table 1. Characteristics of research samples (interviewees   (  

 تحصیالت رشته سمت ردیف 
 حوزه فعالیت     

 دانشگاهی  اجرایی 

 *  *  تخصصیدکترای  مدیریت ورزشی  نائب رئیس فدراسیون  هیئت علمی، 1

 *  *  دکترای تخصصی مدیریت ورزشی  رئیس فدراسیون  هیئت علمی، 2

 *  *  دکترای تخصصی مدیریت ورزشی  رئیس هیئت همگانی استان هیئت علمی، 3

 *  *  دکتری تخصصی مدیریت ورزشی  مشاور وزیر نایب رییس فدراسیون   4

 *  *  دکترای تخصصی مدیریت ورزشی  هیئت علمی دانشگاه  5

 *  *  دکترای تخصصی تربیت بدنی وعلوم ورزشی  های المپیک کارشناس خبره در امور بازی  هیئت علمی، 6

 *  *  دکتری تخصصی مدیریت ورزشی  کارشناس وزارت ورزش وجوانان   7

  *  ارشد کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی  کارشناس فدراسیون  8

 *  *  دکترای تخصصی فیزیولوژی ورزشی  نائب رئیس فدراسیون  9

  *  ارشد کارشناسی روانشناسی ورزشی  مدیر باشگاه ورزشی  10

 *  *  ارشد کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی  کارشناس اداره کل ورزش و جوانان استان 11

  *  ارشد کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی  کارشناس اداره کل ورزش و جوانان استان 12

  *  ارشد کارشناسی مدیریت ورزشی  اداره ورزش و جوانان کارشناس  13

هایی بر متون  سپس حاشیه  در این تحقیق پیش از هر مصاحبه یادداشت برداری و رونوشت گیری از مصاحبه ها انجام شده،

گرفته این رویه گاهی اوقات  ها اختصاص یافته و مصاحبه بعدی انجام  ومؤلفه  هامقوله  به کدهای اولیه،  نگارش شده انجام گرفته،



 و همکاران  آقایی  ایران  ورزشی هایسازمان در زنان مدیریت ایشیشه صخره بر  مؤثر عوامل الگوی تدوین
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واقع فرایند  هایی در کدگذاری انجام گرفته است. دربا انجام مصاحبه بعد تا مرحله تدوین اولیه مدل پیش رفته و سپس بازنگری

  ادامه  زمانی  تا  هاداده  تحلیل  و  تجزیه  و  گردآوری  پذیرد. فرایندزمان صورت میصورت همها بهآوری و تجزیه و تحلیل داده جمع

  رسید نظری  اشباع به  ها داده سیزدهم  مصاحبه انجام  از  بعد واقع  در نشد. پیدا  جدیدی  مقوله  یا داده  گونههیچ  دیگر که  کرد  پیدا

 به حدی تا نهایی الگوی و هایافته ارائه ضمن تا است شده تالش تحقیق این در.  است  شده  متوقف  ها داده  آوریجمع  روند  و

 مانند مسائلی   رعایت .شود پرداخته  هاتفاوت و هاشباهت بیان  و مطالعه  مورد حوزه ادبیات با هاداده از  برخاسته  نظریه  مقایسه

 غیره و هاداده زمانهم تحلیل و گردآوری  چندگانه،  داده منابع از استفاده ها،نمونه نظری انتخاب منعطف، تحقیقی سؤاالت   طرح

  .شد – بنیاد داده نظریه استراتژی بر مبتنی  تحقیق ویژهبه – کیفی تحقیق یک در  روایی تحقق  به  منجر

 بررسی در.  شد استفاده ءاعضا بازبینی روش  از  تحقیق هاداده پذیریتأیید و  پذیریانتقال اعتمادپذیری، برای  فوق  اقدامات بر  عالوه 

 رونوشتی کنندگانشرکت به محقق آن، در شده است که استفاده ءاعضا بازبینی نام به تاکتیکی از مصاحبه، هایرونوشت روایی

 .کندمی بیان کنندهشرکت که است  چیزی  کند،می ثبت محقق آنچه که  کنند تضمین تا کنندمی فراهم را خود هایمصاحبه از

 از  خود  گیرینتیجه از  یا شودمی بیان  آنچه   از خود تفاسیر  تأیید خواستار که  است مناسب محققانی برای همچنین  فرایند  این

 باشند.  می هاداده

پنج  اختیار در فرم یک در تولید شده،  کدهای باال، در شده گفته اصول رعایت با پایایی، و روایی به دستیابی برای پژوهش این در

 در.  کنند یادداشت را  خود تکمیلی و اصالحی نظرهای شد خواسته  کنندگانمشارکت از و گرفتند قرار شوندگانمصاحبه از  نفر

 داده نظریۀ با آشنا متخصصان از یکی  همچنین،؛  تأیید شد پایایی نتایج و روایی کنندگان،مشارکت ارزیابی بندیجمع با نهایت،

  ها و پس از استخراج مقوله.  است داشته نظارت  نظریه تدوین ها ولفهؤم  و مقوالت استخراج کدگذاری، مختلف مراحل بر بنیاد،

-یتلواوبه  که    خواهد بودبخش یک  شامل    نیز  پژوهشبخش کمی این    پرسشنامهها طراحی پرسشنامه صورت پذیرفت که  مؤلفه

  10تا    یکها بر اساس ارقام  پرداخته است و در آن میزان اهمیت هر کدام از گزینه  ایشیشه های صخره  ها و مؤلفهبندی مقوله

 . فر و در اختیار متخصصین و نخبگان ورزشی در بحث مدیریت قرار گرفتن 40ها به تعداد این پرسشنامه .بندی شدرتبه

ها در بخش کیفی از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است. روش تحلیل  منظور تجزیه و تحلیل دادهدر این پژوهش به

به که  است  روشی  کیفی  مصاحبهمحتوای  از  )حاصل  متون  محتوای  موضوعی  تفسیر  نظاممنظور  فرایند  از  استفاده  با  مند  ها( 

دهی و  بندی، ساختارهای کیفی فرایند دستهرود. تجزیه و تحلیل دادهکار میکدگذاری و شناسایی الگوها یا موضوعات اصلی به

 سه بخش عمده وجود دارد: یفیک قیدر تحق. استآوری شده های جمعای از دادهتفسیر مجموعه 

 . اندمنابع نیترشده باشند. مصاحبه، مشاهده و مشارکت، معمول یاز منابع مختلف گردآور توانندیها مداده اول: بخش

ها شامل  روش  نی. ارودیکار م به  ها هینظر  ا ی  ها افتهیبه    دنی رس  یاست که برا  یریو تفس  یلیتحل  ی هادوم: شامل روش  بخش

 ، یرآماریغ   یریگمثل نمونه  یگرید  یهاوهی ( موسوم است. شCoding)  یها است که به کدگذاراز داده   یپردازمفهوم  یهاوه یش

 . اندیلیتحله از مرحل یبخش زین اگرامیصورت دبه یمفهوم  روابط شیو نما  یبردار ادداشتی

 ی. علم  یهاها و کنفرانسها در مجلهو ارائه آن ی شده و شفاه نوشته یهاسوم: گزارش بخش

داده  اینکمی    بخش  در تحلیل  و  تجزیه  گرفته شدهپژوهش جهت  بهره  استنباطی  آمار  از  آمار   ؛است  ها  بخش  در  همچنین 

از روش تحلیل واریانس فریدمن جهت رتبه ابعاد صخره  استنباطی  ایرا مدیریت زنان در سازمان  ایشیشه بندی  ن  های ورزشی 

 استفاده شده است.  
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 هایافته

بندی گزاره کالمی و کدها در قالب جداول  های پژوهش اختصاص دارد که نتایج حاصل از مقولهاین بخش به تجزیه و تحلیل داده

تجزیه و    2گیرد. جدول شماره  ها مورد بررسی قرار میهای مستمر و انواع کدگذاریهای حاصل از تحلیلارائه گردید. ابتدا یافته

 :شودمیترتیب ذیل گزارش ارائه نتایج به صورت مرحله به مرحله به و ظهور های کیفی،تحلیلی داده

 . ها و کدگذاری انتخابیمؤلفه  - 3ها مقوله -2کدگذاری اولیه -1

 ها ها و مؤلفه شناسایی مقوله   .2جدول 
Table 2. Identification of categories and components 

 نشانگر گزاره کالمی  کد اولیه  مقوله مؤلفه

 

 
 
 
 

 

 
 

های  ویژگی

 روانشناختی 

عدم اعتماد به  

 نفس 

عدم اعتماد به نفس  

 در موفقیت بانوان 

وجود آمدن صخره یکی از عوامل درونی به

این است که بانوان اعتماد به نفس الزم   ایشیشه

 را ندارند.
A2, A9,A10,A12 

 طلبی بانوان جاه

 

 

طلبی  خصیصه جاه

 بانوان 

 

اند  مدهآدیر  ها خانمباید واقعیتی را قبول کنیم که 

مل أباید قدری ت  هاخانم .خواهند بروندزود می و

کنند بانوان به نظر من دارای  شخصیت ذاتی 

دست آوردن پست  هستند و برای بهطلبی جاه

به    .خواهند پست بگیرندسریع می  عجله دارند و

 تر شوند. نظر من نباید عجله کنند باید پخته

A1, A10 

ناپذیری    انعطاف

 زنان 

 

  تأثیر عدم انعطاف 

پذیری در مدیریت  

 بانوان 

پذیر نیستند و  بانوان در اجرای قوانین انعطاف

 کنند.بسیار خشک عمل می
A1, A8,A10,A13 

عدم شجاعت  

 کاری بانوان 

عدم روحیه  

شجاعت بانوان در  

 محیط کار 

دلیل فرهنگ از شجاعت کمتری نسبت به  بانوان به

 تری دارند. مردان برخوردار هستند و روحیه ضعیف
A1 

ضعیف جلوه دادن  

 بانوان 

تحمیل ضعف ذاتی  

 به بانوان 

-کنیم که شما نمیمی ءباورهایی که به زنان القا

این   دهیم وتوانید و بانوان را ضعیف جلوه می

 که بانوان بازنده جلو روند. شودمیباعث 
A2, A5, A13 

ناتوانی در کنترل 

 احساسات 

عدم کنترل   

 احساسات 

فشار در کار تسلط بر   بانوان در مواقع سختی و

 کنترل احساسات خود ندارند. 
A2, A1 

عزت نفس پایین  

 زنان 

 

 عدم عزت نفس 

بانوان در مواقع احساس خطر از شگرد قهرکردن  

ها برای گرفتن  کنند و برخی از آناستفاده می

 فروشند. پست شخصیت خود را ارزان می
A2, A4,A5 

 حسادت 
حسادت ذاتی  

 بانوان 

حسادت یا تنگ نظری بانوان نسبت به یکدیگر  

 . استیکی از عوامل مزاحم برای مدیریت بانوان 
A2 , A3,A12,A13 

نبود روحیه سهم  

 خواهی 

عدم روحیه سهم  

 خواهی در بین زنان 

  های پستیکی از مشکالت بانوان برای احراز 

 خواهی است.مدیریتی نداشتن روحیه سهم
A3 

 عدم خودباوری 
خودباوری در  عدم 

 زنان 

-اند نمیکه بانوان به خودباوری نرسیدهتا زمانی

  ها خانمهم که به  هر چقدر ؛توانند موفق شوند

جسارت    فرصت دهیم که کار کنند شهامت و

داشته باشند وقتی از درون به موزات بیرون کار  

 شوند.نشود موفق نمی

A4, A9, A12, A2, A10, 

A8, A5 
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 احساس ترس 

 

 

 ترس از اشتباه 

   ، خواهند یک تصمیمی را بگیرندوقتی می هاخانم

 ،ترسند که اشتباه بکنندکارند و میاینقدر مالحضه

 کنند.که تا اشتباه نکنند تجربه کسب نمیدر حالی

A4 

 

ترس از پذیرش  

 مسئولیت
 A2 ترسند.بانوان از پذیرش مسئولیت می

 
 
 
 
 
های  ویژگی

 روانشناختی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
های  ویژگی

 ختی روانشنا

 

 

 
 
 

 

 

 

 احساس ترس 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ترس از قدرت  

 مدیریت مردان 

بانوان نسبت به قدرت مدیریتی مردان دچار ترس  

 شوند.کاذب می 
A13, A2,A5 

 A7, A9, A10 ترسند. بالذاته از شکست می  هاخانم ترس از شکست 

انجام  ترس از  

 فرایند امور 

ترس از فرایند انجام امور به نحو مقتضی سازمان  

 نمایند. از پذیرش مسئولیت خودداری می 
A13, A3 

ترس ازعدم اجرای  

 قوانین 
 A7 ترسند. ازعدم اجرای قوانین می هاخانم

ترس ازمشهود  

 شدن نقاط ضعف 

استفاده  ءبانوان از پررنگ شدن نقاط ضعف و سو

 ترسند. ها میآنابزاری از 
A9 

ترس از عدم فرمان  

پذیری نیروهای زیر  

 دست 

بانوان از کنترل کردن نیروهای تحت فرمان به  

پذیری برخی نیروهای زیردست  دلیل عدم فرمان

 ترسند.می
A13, A1 

ترس آقایان از  

تصمیمات اشتباه  

 بانوان 

ها پست بدهند چون  ترسند به خانممردان می

 کار دچار مشکل شوند. ممکن است در 
A7, A12 

ترس از انتقادهای  

 شدید 
 A9, A12 ترسند. های شدید میاز انتقاد هاخانم

 A9 ترسند.از تهدیدها می هاخانم ترس از تهدید 

ترس از دست دادن  

 خانواده 

خاطر  ها به که زندگی خانوادگی آنبانوان از این

 ترسند. پست مدیریت از بین برود می
A10 

ترس از تفسیر  

 بخشنامه 

های صادره  بانوان از تفسیر بخشنامه و دستورالعمل

 ترسند.در امور اجرایی می
A13, A2 

ترس از برکنار  

 شدن 

بانوان از برکنار شدن و نداشتن امنیت کاری که  

-می ،شودمیمانع از طی کردن سطوح مدیریتی 

 ترسند.
A8 

اعتماد به نفس  

 کاذب 

اعتماد بیش از حد  

 به توانمندی خود 

های  بانوان در بحث مدیریت بیشتر از توانایی

های  کنند و بیشتر به تواناییخودشان استفاده می

 دارند. خودشان اعتماد 
A7 

 عدم کنترل رفتار 
ناتوانی در کنترل 

 رفتار توسط زنان 

در جلسات اداری بدون در نظر گرفتن   هاخانم

کنند و گاهی  مهابا صحبت میخیلی از مسائل بی

 ریزند. اوضاع را بهم می

A4 

 خودنمایی 

خودنمایی در  

محیط کار توسط  

 زنان 

خودنمایی  خواهند  بانوان در حوزه مدیریت می 

 کنند.
A4 

 پذیری عدم ریسک پذیر نبودن ریسک

وجود آمدن  یکی از عوامل درونی که باعث به

این است که بانوان توانایی   ،شودمیمشکالت 

 انجام ریسک را ندارند. 
A7, A9 
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 A8 بانوان سختگیرند. سختگیری بانوان  سختگیری 

 ریزبینی بانوان  تمرکز بر جزئیات 
خواهند کار درست  ند و می هست ریزبینبانوان 

 کند.ها، اذیت میانجام شود و این ریزبینی خانم
A8 

 A8 بانوان برون گرا هستند. برون گرایی بانوان  برونگرایی 

تعجیل درقبول  

 مسئولیت

عدم تأمل در قبول  

 مسئولیت

بانوان در صورت دادن پیشنهاد پست جهت قبول  

 آن نباید عجله کنند.
A1 

 عدم درایت زنان  نبود درایت 

آید و  نداشتن درایت که از تجربه و تخصص می 

لین ما به ظرفیت  ئونگاه مس  ،شوداین باعث می 

 مدیریت بانوان تغییر کند.
A4 

 یأس و ناامیدی 
احساس یأس و  

 ناامیدی 

مقایسه سطح پیشرفت جامعه ورزشی خود با سایر  

س از عملکرد أجوامع پیشرفته و احساس ی

 مدیریتی خود. 
A13, A10 

 پرهیز از خشونت 

پرهیز از خشونت  

 توسط زنان در کار 

 

در مدیریت گاهی خشونت اتفاق میافتد و بانوان با  

 کنند. توجه به روحیه خود از خشونت پرهیز می
A9, A3 

 وسواس داشتن 
داشتن وسواس در  

 پذیرش مدیریت 

بانوان وسواسی که در پذیرش مدیریت دارند به  

 تر از مردان است. مراتب خیلی قوی
A9 

صمیمیت بیش از  

 حد با کارکنان 

احساس صمیمیت  

 با کارکنان 

احساس صمیمیت با کارکنان زیردست مدیران زن  

 کنند.ها را تضعیف میعملکرد آن
A10 

 

 دلسوزی و 

 ترحم

عدم کنترل حس  

 دلسوزی و ترحم 

در   هاخانمخاطر حس دلسوزی و ترحم شاید به 

-محیط کار نسبت به زیرمجموعه خود  باعث می

موقعیت خود را با   شوند بقیه افراد زیر مجموعه، 

ایشان همسان دیده و در اجرای امور دچار مشکل  

 دلیل عدم تجربه هست.ها بهشوند و اینمی

A12 

عدم شهامت  

پاسخگویی به  

 انتقادها 

عدم شهامت  

پاسخگویی به  

 انتقادها 

شهامت پاسخگویی به اصحاب رسانه را   هاخانم

 ندارند.
A9 

 A7 بانوان محتاط هستند. محتاط بودن  محتاط بودن 

احترام قائل نشدن  

 برای خود 

احترام قائل نشدن  

برای جایگاه خود  

 در جامعه 

دونند برای  خودشون قدر خودشون را نمی هاخانم

جایگاه را در بدنه جامعه   احترام وخودشان اعتبار 

 خواهند استخدام کنند.قائل نیستند هرجا  می
A5, A10,A12,A13 

عدم اشتیاق زنان  

 به پست مدیریتی

عدم رغبت به  

 کاندید شدن 

هایی که فرصت برای کاندید شدن و  در زمان

خود بانوان رغبتی به کاندید   انتخاب شدن هست، 

 باالتر را ندارند. هایپستشدن جهت احراز 
A6 

 خودخواهی آقایان 

محدودکردن  

فرصت مدیریتی  

 بانوان توسط آقایان 

های مدیریتی را باید آقایان برای بانوان به  فرصت

 وجود بیاورند. 
A2, A7 

 جلب توجه 
احساس عدم توجه  

 دیگران 

جبران کمبود توجهات  بسیاری از بانوان جهت 

های خود قبول خانوادگی و نشان دادن توانایی

 کنند.پست می
A10 

 اجتماعی 

 و

گری  فقدان البی

 زنان 

-نداشتن توان البی

 گری در جامعه 

گری  بانوان نسبت به مردان از ارتباطات البی

 کمتری برخوردار هستند.
A3, A7,A8,A10 
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 فرهنگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اجتماعی 

 و

 فرهنگی

 

 

 

 

اعتماد کردن بیش  

 از حد به همکار 

اعتماد کردن بیش  

 از حد به همکاران 

  آمدن وجود به  و همکاران به بانوان  کردن  اعتماد

  استفادهءسو  مورد و  مدیر بانوان  برای  ضعف نقطه 

 ضعف  نقاط   همان از  گرفتن   قرار
A10 

پذیری  ریسک

جلوه دادن  

مسئولیت به  

 بانوان 

ریسک باالی  

 مدیریت بانوان 

دادن پست مدیریت به بانوان دارای ریسک باالیی  

 است. 
A3 

نبود تعامل مثبت  

 در بین زنان 

عدم تعامل مثبت با  

یکدیگر در بین  

 زنان 

 A8, A5,A2,A1 بانوان یکدیگر را قبول ندارند. 

 رقابت کاذب  رقابت کاذب 

مدیریتی   های  پستاحساس رقابت مدیران بانو در 

تری  با مدیرانی که از امکانات بهتر و نیروهای ذبده

  ،شودمیبرخوردار هستند و این رقابت کاذب باعث 

 خود را ناتوان دیده و احساس سرخوردگی کند.

A10 

ضعف در برقراری  

 روابط سازمان 

عدم برقراری روابط  

 سازمانی 

یکی از موانع مدیریتی بانوان مربوط به روابط  

 .استانسانی و سازمانی آنان  
A7 

ضعف در رویارویی  

 با آقایان 

عدم برخورد  

 مناسب با آقایان 

بانوان در سطح مدیریت عالی برخورد مناسبی با  

 قایان ندارند. آ
A5 

نسبت پایین  

های  اشتغال خانم

کرده در  تحصیل

های  محیط

 آموزشی

استفاده از  عدم 

کرده  بانوان تحصیل

در بدنه آموزشی  

 کشور 

  مردان با   مقایسه در بانوان  دانشجویی جمعیت

  ،است  برعکس  اساتید بحث در ولی است بیشتر

  مردان  تعداد  سیاست  در ،است بیشتر  قایانآ آمار

  را نآ شودنمی  که   است واقعیتی این  و است بیشتر

 . کرد انکار 

A1 

سوءظن نسبت به  

 خانم ها 

مورد سوءظن قرار  

 گرفتن بانوان 

گیرند نقش مادر  همیشه در هر جا قرار می هاخانم

-دارند وخیلی جاها ناخاسته این نقش را اجرا می

ظن و تهمت قرار  ءخیلی جاها مورد سو کنند و

 گیرند. می

A12 

عدم حمایت از  

 نوع طرف هم

 

عدم حمایت بانوان  

 یکدیگر از 

کنند، این در از یکدیگر حمایت نمی  هاخانم

حالیست که آقایان در هر شرایطی یکدیگر را  

 کنند. حمایت می
A12, A10,A9 

عدم حمایت جهت  

 کاریزما شدن 

بانوان در اتحاد و حوزه به نتیجه رسیدن و حمایت  

از یک زن برای کاریزما شدن بسیار ضعیف  

 .هستند
A7 

 رفتار 

 چاپلوسانه 

چاپلوسانه  رفتار  

ها به مدیران  خانم

 مرد

بانوان نسبت به مدیران مرد برای حفظ پست  

 رفتار چاپلوسی دارند.   مدیریتی خود
A10 

اصرار به خالف  

 عرف جامعه 

 

اصرار به کارهای  

 خالف عرف جامعه 

   اصرار داشتن مدیران زن در انجام برخی کارها

برداری که عرف  مثل شرکت در مسابقات وزنه

خاطر عالقمندی چند صد  پذیرد بهجامعه ما نمی

 ما جمعیت میلیونی را به خطر بیاندازیم. نفر،

A4 

ورود آقایان به   

حریم حوزه کاری  

 بانوان 

عدم رعایت ورود  

آقایان به حوزه  

 کاری بانوان 

  مسایل هستند همیشه اتهام مظان در  هاخانم

  به  ورود  حق  قایان آ و  است بانوان  به  مربوط بانوان

  که باشیم  داشته عرضه باید   ما .ندارند را  حوزه این 

 .کنیم حل  خودمان  را مسایل  بتوانیم

A10 
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های  نقش

 اجتماعی متنوع 

های  ایفای نقش

 اجتماعی متنوع 

های مختلف ی ما نقشهاخانمبه هر حال 

نقش  اجتماعی دارند نقش مادر نقش همسر 

های اجتماعی خواهر و... ممکنه عضو فعالیت

  ،های مختلف باشندعضو کانون ؛دیگری باشند

این مستلزم    مدیر هم باشند و ، کارمند هم باشند

 .مدیریت زمان است

A10 

محدودیت  

 اجتماعی 

نظام اجتماعی  

محدودکننده  

 مدیریت زنان 

هایی که مدیریت بانوان را تحت  یکی از محدودیت

 .استمسائل اجتماعی   ،دهدالشعاع قرار می
A6, A9 

 اجتماعی 

 و

 فرهنگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نبود افراد  

کرده تحصیل

متخصص و کاربلد  

 در جامعه 

عدم وجود افراد  

کرده تحصیل

 متخصص در جامعه 

  و داریم زیاد  سوادبی ولی  عالی کردهتحصیل ما

  و ندارند را  متفاوت  موضوعات در استدالل تفکر

  در ولی ،نیست  مالک کاغذی تحصیالت داشتن

 .هست گذار تاثیر نفس   به اعتماد

A2 

دلی و  عدم هم

 اتحاد بانوان 

دلی بانوان  عدم هم

 با هم 

سویی خود بانوان با  هم دلی وعدم اتحاد و هم

 به یکدیگر ضربه بزنند.   ،شودمییکدیگر که موجب 
A7 

 جامعه مردساالر 
ثیر جامعه  أت

 مردساالر در کشور 

  جامعه فرهنگی ایران یک جامعه مردساالر است،

بر خود نسبت به   جامعه ایرانی ریاست یک مرد را 

 دهد. زن ترجیح می

A1, 

A6,A12,A13,A10,A12 

 بها ندادن به بانوان 
عدم بها دادن به  

 بانوان 

بها داده شود و میدان بدهند    هاخانمهر جا به 

هایی که  دلیل محدودیت ولی به ،کنندپیشرفت می

شاید نتوانند توانمندی خود   ،مختص بانوان هست

 را به اثبات برسانند.

A12 

فرهنگ نامناسب  

 جامعه 

عدم فرهنگ  

نامناسب جامعه  

نسبت به مدیریت  

 زنان 

هایی که مدیریت بانوان را  یکی از محدودیت

 . است  مسائل فرهنگی ، دهدالشعاع قرار میتحت
A3, A4, A10, A5, A6, 

A8, A9 

-ضعف در فرهنگ

سازی آموزش و  

 پرورش

ضعف آموزش و  

پرورش در  

 سازی فرهنگ

سازی جایگاه بانوان  آموزش و پرورش در فرهنگ

ولی بر این   ،کنددر جامعه خیلی ضعیف عمل می

 کند.باور نیست که ضعیف عمل می

A2 

عدم توانایی در  

برقراری روابط  

و  المللی بین

 رویکرد جهانی 

عدم توانایی در  

برقراری روابط  

خارجی توسط زنان  

 در کار 

-به لحاظ مسئولیتی که دارند فرض بر این  هاخانم

که به رئیس فدراسیونی هم برسند باید به لحاظ  

در   سفرهای خارجی شرکت کنند ووظیفه در 

ها وکشورهای دیگر  روابط با مسئولین فدراسیون

 کند.ایجاد مشکل می  هاخانمباز هم برای  

A1 

نبود کسب کرسی  

-در مجامع بین

 المللی 

عدم صدور رأی در  

المللی  مجامع بین

 به بانوان 

المللی مجمع عمومی دارند  های بیندر فدراسیون

مدیریتی باید رای بدهند و  های پستو برای 

 دهند. سفانه به بانوان رای نمیأمت
A6 

 جهانی بودن 

 موانع 

عدم تخصیص  

موانع به محدوده  

 جغرافیایی 

 A9 موانع بر سر راه بانوان یک پدیده جهانی است.

 فردی

 و

 خانوادگی 

 

کم توجهی از  

 طرف خانواده 

توجه خانواده  عدم 

 نسبت به بانوان 

که   شودمیعدم توجه همسران و خانواده باعث 

بانوان ما در محیط کار جلب توجه کنند و 

توانمندی خود را در محیط کار به رخ بکشند که  

 .شوندسفانه دچار آسیب در جامعه میأاین مت

A12, A1 
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تعارض کار و  

 خانواده 

  عدم انطباق و 

سازگاری بین  

کار و  محیط 

 خانواده 

بانوان امور اداری محوله را در ساعات غیر اداری  

دهند و این امر باعث اعتراض اعضای  انجام می

 .شودمیخانواده نسبت به عدم حضور در خانه 
A13, A5, A4 

مشکل روابط  

کاری مردانه از  

 طرف خانواده 

بی اعتمادی نسبت  

به محیط کار  

مردانه توسط  

 خانواده 

ارتباطات بیش از حد با همکاران مرد، داخل و  

آمدن مشکل  وجودخارج  از حوزه کاری باعث به

 .شودمیدر زندگی خانوادگی و زندگی کاری 
A10 

 فردی

 و

 خانوادگی 

عدم تالش جهت  

 شغلی  ءارتقا

عدم تالش جهت  

 شغلی  ءارتقا

-نمی  تالش خودشان  ءارتقا  برای بانوان  از بعضی

-ن آ پیشرفت مانع  جامعه  که کنندمی ادعا و کنند

  تالش خودش ءارتقا برای  کسی وقتی شده ها

  دیگران  ء ارتقا  برای  خواهدمی چگونه   ،کندنمی

 .کند تالش

A4 

عدم توانایی در  

تفکیک محیط کار  

 و خانواده 

ضعف در تفکیک  

محیط کار و  

 خانواده 

بانوان مشکالت اداری را به محیط خانواده انتقال  

 دهند. می
A13 

عدم حمایت  

خانواده جهت  

مسئولیت زنان در  

های  سازمان

 ورزشی 

عدم حمایت  

بر میزان    خانواده

حضور زنان در  

  های پست

 مدیریتی

بانوان هنگام پذیرفتن پست باید وقت زیادی را  

-صرف مسائل اجرایی کنند و با توجه به مسئولیت

 شوند.های خانوادگی دچار محدودیت می
 

A1, A3, A6, A9, A12, 

A10, A13 

گریز از مسئولیت  

 پذیری در خانواده 

عدم مسئولیت  

پذیری در محیط  

 خانوادگی 

های  دلیل فرار از مسئولیت بسیاری از بانوان به

های  خانوادگی و پرکردن خألهای زندگی وارد الیه

شوند که این منجر به  مدیریتی می های پست

 . شودمیها مشکالت شخصی در زندگی آن

A10 

مطلقه یا مجرد  

 بودن 
 عدم تأهل بانوان 

-مطلقه بودن یا مجرد بودن خود عاملی برای به 

 . شودمیها وجود آمدن محدودیت
A5, A10 

برداشت از  ء سو

 دین 

عدم برداشت  

 صحیح از مذهب 

ها از دین یکی از موانع مدیریتی برداشتء سو

تر  ست خیلی از افراد کاسه از آش داغهاخانم

 هستند. 
A2, A5, A6 

های  تریبون تأثیر

 اجتماعی -سیاسی

تأثیرگذاری  

های  تریبون

 اجتماعی -سیاسی

اجتماعی در بحث مدیریت  -های سیاسی تریبون

 ها بسیار تأثیرگذار است.بانوان در شهرستان
A8 

رنگ   حضور کم

بانوان در اماکن  

 ورزشی 

عدم اجازه ورود  

بانوان به اماکن  

 ورزشی 

هایی که بانوان در ورود به اماکن و  محدودیت

های ورزشی دارند مانع انتخاب بانوان در  مجموعه

 .شودمیمدیریتی سطح عالی های پست
A6, A10 

 الزام رعایت حجاب  حجاب 
نیروهای مافوق از نسبت به نحوه حجاب بانوان  

 حساسیت دارند. 
A13, A8, A2 

ارزش قائل شدن  

 ها ارزش برای ضد 
 ها اعمال ضد ارزش

ها را جایگزین ارزش  متأسفانه مسئوالن ضد ارزش

 کنند. می
A4 

رنگ به  اعتقاد کم

های  باورها و ارزش

 جامعه 

رنگ زنان  اعتقاد کم

 به باورهای جامعه 

بعضی از بانوان مسئول به نظام اعتقاد ندارند و  

وجود کنند و باعث به ها را رعایت نمی چارچوب

بندوباری شده و در حوزه آمدن فرهنگ بی 

 مدیریتی خود دچار مشکل خواهند شد.

A4, A13 
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برتری قائل شدن  

به تفکرات  

 شخصی 

ترجیح دادن  

تفکرات شخصی در  

 کار توسط زنان 

اعتقادات و تفکرات شخصی من باعث شد که  

مدیریتی خود دچار   هایپست ءنتوانم در ارتقا

 مشکل خواهند شد. 
A10 

ناتوانایی در  

 مدیریت زمان 

عدم توانایی در  

مدیریت زمان  

توسط زنان در  

 ورزش 

 بندی زمانمان را بلد باشیم،اول باید اولویت 

عنوان یک  اگر قرار باشد بنده به مدیریت کنیم.

باید بتوانم درست    ،خانم در بخشی مدیریت کنم

 بندی کنم. زمان 

A4 

ناتوانایی در جذب  

 اسپانسر 

عدم توانایی در  

 جذب اسپانسر 

چون اهل   ، بانوان توانایی جذب اسپانسر را ندارند

 های بیرون نیستند.بستانبده 
A9 

 فردی

 و

 خانوادگی 

متفاوت از دیگران  

 عمل کردن 

ندادن فرصت به  

افراد با کارکردهای  

 متفاوت 

مسائل دیگری که مانع از دادن پست به بنده  از 

 متفاوت از دیگران کار کردن من بود. ،شد
A11 

ندادن فرصت به  

زنان در عرصه  

 مدیریت 

عدم دادن فرصت  

 به افراد موفق 

به بانوان فرصت   شود مییکی از مسائلی که باعث 

موفقیت    فرصت رشد داده نشود، ،مدیریت ندهند

 است.بیش از حد آنان بوده 
A11 

روز نبودن  به

 اطالعات زنان 

عدم اطالعات کافی  

 روز و به 

های کاری یا  اگر بانوان ما اطالعات کافی در زمینه

روز و  بط داشته باشند و اطالعاتش بهتحتی غیرمر

شد و در جلسات صحبت کند خیلی ا مستند ب 

ی ما هاخانمولی متأسفانه  ، اثرگذار هست

 اطالعتشان پایین است.

A9, A12 

عدم استفاده از  

 خرد جمعی

عدم استفاده از  

خرد جمعی در  

 میان زنان 

در مدیریت باید از یک خرد جمعی استفاده کرد و  

 کنند.بانوان کمتر استفاده می
A7 

کاری   نبود پرستیژ

 در مدیریت زنان 

کاری   عدم پرستیژ

 در مدیریت بانوان 

کاری خود را در مدیریت حفظ   بانوان پرستیژ

 کنند.نمی
A10 

مشکالت فردی و   

 فیزیولوژیکی زنان 

عدم سازگاری  

 فیزیولوژیک بانوان 

داشتن خصوصیات فیزیولوژیکی زنانگی و دوران  

استقامت ... مانع    توان و بارداری و زایمان و

 .شودمیمدیریتی های پستپذیرفتن 
 

A1, A3, A4, A6, A9 

 

 

 

 

 

سازمانی و  

 مدیریتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موانع عملکردی و  

 ناموسی 

موانع عملکردی و  

ناموسی برای بانوان  

 توانمند 

در مملکت ما به دو صورت جلوی بانوان توانمند را  

یا به لحاظ    گیرند یا به لحاظ کار و عملکردی،می

  ناموسی 

A5 

-اولویت در ضعف 

 اداری  امور بندی

  بندی اولویت عدم

 امور  انجام در

 نیستند.  بلد را  بندی یتلواو هاخانم

 
A4 

  بودن شغل  چند

 ها خانم

 منفی تأثیر

  زیاد  هایمسئولیت

 کاری  حیطه  از

  چند  زمانهم ،است ممکن  خود مدیریت در بانوان

 .کنند قبول  را پست
A4 

احساس ناامنی و  

ترس نسبت به  

 توانمندی زنان 

عدم احساس  

امنیت مسئولین  

نسبت به توانمندی  

 زنان 

توانمندی بانوان موفق احساس  مسئولین مافوق از 

 کنند.ترس می
A10 

عدم همکاری  

مردان با زنان  

 مدیر 

عدم همکاری  

مردان در محیط  

 کار 

ر  تعدادی از مردان در محیط کار با بانوان مدی

  همکاری ندارند.
A13, A7 

 عدم دوراندیشی  نبود دوراندیشی 
در حوزه مدیریت عالی داشتن برنامه برای 

 .استراتژی باال نیاز است و زنان دوراندیش نیستند
A3 
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نبود اقتدار و نفوذ  

پذیری بانوان در  

 ورزش 

عدم نفوذ و برش  

 بانوان 

برشی که یک مدیر مرد در حوزه ورزش دارد،  

 مدیران زن هرگز ندارند. 
A7 

 

 

 سازمانی 

 و

 مدیریتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

نبود فرهنگ  

قدردانی از  

در  عملکرد زنان 

 سازمان ورزشی 

عدم قدردانی از  

زحمات بانوان در  

 های ورزشی سازمان

عدم قدردانی از زحمات مدیران زن باعث ایجاد  

عدم پذیرش مسئولیت   یأس و سرخوردگی و نهایتاً 

 گردد.های باالتر می
A13 

محدودیت در  

ارتقاء شغلی  

مدیران خانم در  

 جامعه 

-افزایش محدودیت

 پست  ءها با ارتقا

شوند و  بانوان در قبول پست مدیریت محدود می 

ها  محدودیت ،چه سطوح مدیریتی باالتر رود هر

  دهند که اصالً بنابراین ترجیح می  ؛شودبیشتر می

 قبول مسئولیت نکنند. 

A9 

عدم همراهی  

بانوان در  

استفاده مردان  ءسو

 از کار 

عدم همکاری  

بانوان، جهت  

استفاده مردان  ءسو

های  در سازمان

 ورزشی 

خواهند از موقعیت خود  مدیرانی که می 

-استفاده کنند، از همکاری با بانوان پرهیز میءسو

که بانوان قانونمند هستند و با  دلیل اینبه ؛کنند

 . .کننداستفاده همکاری نمی ءها در زمینه سوآن

A9 

شناخت ناکافی از  

 ورزش بانوان 

عدم شناخت از  

 ورزش بانوان 

  شناختی از ورزش بانوان شهرستان،مدیران ما  

 استان و به تبع آن کشور ندارند. 
A4 

نبود تخصص و  

تجربه کافی زنان  

کارگیری در  هدر ب

 ورزش 

عدم وجود دانش و  

تجربه الزم در  

استفاده از زنان در  

مدیریت ورزش  

 کشور 

فقط یک مدرک   ،کسی که تجربه و تخصص ندارد

یند مثل نش وقتی پشت یک میز می ،تحصیلی دارد

ن پرتقال پوست  آداند با ماند که نمیچاقویی می

  ممکن است خطر ناک شود و ، دم بکشدآبگیرد یا 

 باعث ویرانی آن مدیریت شود. 

A2, A10 

نبود سلسله  

مراتب ارتقاء در  

 بین زنان 

  ءعدم اعطای ارتقا

-پست سازمانی به

 صورت پلکانی 

و   باالیند آاز کف می  آقایان در گرفتن پست اکثراً

-گیرند تا سطح عالی پیش میبا ارتباطاتی که می

به این شکل   ولی در حوزه بانوان معموالً ، روند

 نیست.

A4, A5 

ناموفق بودن  

های کاری  درحوزه

 مختلط 

عدم موفقیت در  

 های مختلط حوزه

بانوان در حوزه مدیریتی امور بانوان بسیار قوی  

نفوذ  صاحب   دار هستند،سکان کنند،عمل می

هایی  ولی در حوزه ،هستند حرکت رو به جلو است

 کنند.ضعیف عمل می ،که با آقایان مختلط هستند

A7 

اجرایی نشدن  

زنان در   هایپست

چارت سازمانی  

 ورزش 

عدم وجود  

اجرایی    های پست

در چارت  سازمانی  

 ورزش 

جایگاهی که بایستی برای بانوان وجود داشته  

که  طوریشده ولی آندیده  باشد، تعریف شده،

 .باید جنبه اجرایی داشته باشد وجود ندارد

 

A7 

 

ها و  بندیگروه

 باندبازی 

بندی و عدم  گروه

بین    تفاهم در

 ها اعضای فدراسیون

ها و  بندیهای کاری گروهها و حوزهدر فدراسیون

باندبازی درحوزه بانوان بیشتر است و خودشان  

خواهند مانع  دیگران که میباهم اختالف دارند و 

 کنند. استفاده میءپیشرفت شوند از این فرصت سو

A5 

مشهود بودن عدم  

 حضور مؤثر بانوان 

مشهود بودن عدم  

حضور بانوان در  

زمان کار در  

 سازمان 

ولی متأسفانه   ،شوددیده نمی  کاری آقایان اصالًکم

دلیل مؤثر بودن در محیط کار حتی نبودن  زنان به

بنا به دالیل شخصی در محیط کار مورد    هاخانم

 شود. ها میالعمل مافوقتوجه و شاید عکس

A12 
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بندی  بودجه 

نامناسب در  

 ورزش بانوان 

عدم تخصیص  

منابع مالی به  

 ورزش بانوان 

های برون مرزی  در خیلی از مواقع مثل اعزام تیم

آقایان کمبود اعتبار نیست ولی برای  و غیره برای 

 بانوان کمبود اعتبار داریم.

A12 

 

 

 سازمانی 

 و

 مدیریتی

ضعف زنان در  

 سازی شبکه

سازی در  عدم شبکه 

محیط کار توسط  

 زنان 

سازی  بانوان ما در بحث مدیریت ویژگی شبکه 

 کنند.ندارند و در این زمینه ضعیف عمل می 
A5, A10 

استفاده از مشاور  

 فارغ از جنسیت 

عدم استفاده از  

 مشاور مرد 

بانوان در مدیریت از مشاور خانم    از اشتباهات اکثر

ولی آقایان از مشاوره زنان   ،کننداستفاده می

باشد بلکه   she for sheنباید   کنند.استفاده می

 هم باشد.  he for sheباید 

A7 

-گزینش سخت

گیرانه زنان در  

 ورزش 

عدم سهولت  

 بانوان گزینش 

های  پستحراست و گزینش افراد برای دادن  در

کار  حساسیت بیشتری به  هاخانممدیریتی برای 

که برای آقایان این حساسیت  در حالی ،رودمی

 کمتر است.

A12 

-عدم شایسته

ساالری نسبت به  

 زنان 

عدم وجود  

 ساالری شایسته

  ،هایی که برای بانوان وجود داردیکی از محدودیت

گونه نظام  چیز سرجای خودش نیست و هیچهیچ

 ساالری وجود ندارد.شایسته
A4, A5, A7, A10 

سازی زنان  حاشیه 

 در محیط کاری 

-سازی بهحاشیه 

دست  دلیل عدم به

آوردن جایگاه  

 مناسب در سازمان 

توانند  که نمیدلیل اینسفانه بعضی از بانوان بهأمت

  ،آورنددست جایگاه مناسبی در محیط کار به

 کنند.سازی می سازی و پروندهشروع به حاشیه 
A4, A5 

  نبود ارتباط مؤثر

با فضای مجازی  

 در بین زنان 

عدم ارتباط مؤثر با  

فضای مجازی  

 توسط زنان 

که  دلیل ترس از ایناز فضای مجازی به هاخانم

استفاده و قضاوت اطرافیان قرار بگیرند  ءمورد سو

 کنند.دوری می
A13, A10 

نبود ارتباط مؤثر  

 ها با رسانه

عدم ارتباط مؤثر با  

مطبوعات و رسانه  

 توسط زنان 

رسانه   بانوان از انجام مصاحبه با مطبوعات و

 کنند.خودداری می
A10 

نبود بستر سیاسی  

مناسب برای  

 بانوان 

محیط سیاسی  

-نامناسب برای به

کارگیری بانوان در  

 ورزش 

قوی تر است  ها ه همه صخرهببعد سیاسی نسبت 

زند و  و در حال حاضر به ورزش کشور ضربه می

عامل سیاست در ایران بسیار   این یک فساد است.

 دخالت دارد. 

A1, A3A10, A6, A7, 

A8, A4 

 

 

 های تفاوت

 شخصیتی

  ءرغبت کم به ارتقا

 ها توانمندی

عدم رغبت بانوان  

-توانمندی ء به ارتقا

 های خود 

به   دهند،نمی  ءارتقاهای خود را  بانوان توانمندی

هایشان را  کنند و مهارتمی ءکه دارند اکتفاآنچه

 برند. باال نمی 
A3, A4, A12 

-نمامی و سخن

 چینی 

-نمامی و سخن

چینی در بین زنان  

 شاغل ورزشی 

خیلی بیشتر است   ها خانمچینی در نمامی و سخن

-ی ما ریشههاخانمچینی از و باید این رفتار سخن

 کن شود.
A4 

عدم حفظ حریم  

 خصوصی 

عدم حفظ حریم و   

مسائل شخصی  

توسط زنان در  

 محیط کار 

ی ما متأسفانه محرم خودشون هم نیستند  هاخانم

مشکالت   صحبت کردن در مورد مسایل و و

شخصی دچار مشکالت زیادی در محیط کار  

 میشوند. 

A12 

پیگیری انجام  

 وظایف زیردستان 

انجام وظایف  

 زیردست 

سری از کارهایی که مربوط به افراد  انجام یک

باعث افزایش توقع و پایین   ،تر استسطوح پایین

 .شودمیآمدن کالس کاری 
A10 
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حضور در  

 مراسمات نامربوط 

مراسمات   حضور در

غیر مرتبط با سطح  

 وجایگاه زنان 

ها مرتبط نآبه  حضور در مراسماتی که اصالً

 .شودمیها  نیست که باعث پایین آمدن ارزش آن
A13 

اجتناب از کارهای  

چالشی در بین  

 زنان 

گیری در  کناره

 مواقع چالش 

که در مدیریت دچار چالش و  بیشتر بانوان زمانی

که  ولی زمانی ،شوند ابتدا مقاومت کردهاذیت می 

ها  اصول ها،ارزش توانند بر اساس اعتقادات،نمی

 کنند.گیری میکار کنند استعفا داده و کناره

A7, A12 

 

 اخالقی 

 و

 حقوقی 

رعایت نکردن  

شئونات اخالقی  

 در محیط کار 

عدم ارتباط صحیح  

 در محیط کار 

قا در محیط کار باید  آدرارتباط گرفتن با یک 

ی  هاخانمسفانه حتی أمت .چارچوب حفظ شود

های بلند  قایان خندهآهل در شوخی کردن با أمت

 کنند. ها رعایت نمینآنوع پوششون آراستگی 

A4, A5 

عدم شفافیت  

اخالقی در محیط  

 کار 

سرپوش بر روی  

 مسائل اخالقی 

-سفانه مسائل اخالقی در کل کشور در سازمانأمت

های ورزشی وجود دارد و گذاشتن سرپوش باعث  

وجود آمدن مشکالتی برای مدیریت بانوان  به

 خواهد شد. 

A4 

نبود تهذیب  

 اخالق 

عدم   فقر اخالقی و

  ن در آتهذیب 

 جامعه 

جامعه دچار فقر اخالقی و عدم تهذیب اخالق  

  شده است. 
A11 

جایگاه حقوقی  

نامناسب زنان در  

 ساختارهای ورزش 

عدم جایگاه حقوقی   

برای نائب رئیسان  

در فدراسیون   زن

 ها

طور مثال نائب  بانوان قدرت اجرایی ندارند به

بانوان ماهیت حقوقی ندارد و در ساختار  رئیس  

گرفته    تعریف نشده است باید تصمیمات جدی

 شود و ضمانت نامه اجرایی پیدا کند. 

A7, A12, A10 

اجرایی نشدن   

قوانین حمایتی  

 مربوط به زنان 

عدم اجرای قوانین  

 توسط مجریان 

هستیم  محکم  قوانین  فقدان دچار بانوان  حوزه  در

قوانینی که وجود دارد قوانین خیلی ضوابط و  و

مشکل از   ،شونداجرا نمی  اما اصالً  ،خوبی هستند

ناظری بر اجرای قانون    یا اصالً  ،مجریان ماست

 نیست.

A7 

عدم تسلط به  

قوانین حمایت  

 کننده

عدم مطالعه  و نبود  

تسلط به قوانین  

 توسط زنان 

  کنند،ها را با دقت مطالعه نمیتبصره و ماده

 اطالعات آنان از قوانین ضعیف است. 

 

A7 

رعایت نکردن  

حفظ حریم  

 شخصی 

سوءاستفاده از  

حریم شخصی زنان  

 در محیط کار 

هایی که از زندگی خصوصی و حریم  استفادهءسو

گیرد و اجازه ادامه کار را  شخصی بانوان صورت می

 .دهدنمی
A8 

 

 جنسیتی 

 

 
 

 

 

 

عدالتی  بی

 جنسیتی 

عدم عدالت در  

 جنسیت

در جامعه ما عدالت در جنسیت وجود ندارد و  

تبعیض جنسیتی مشهود است مانند تقسیم 

  و میزبانی باعث اختالف نظر اعزام تیم، اعتبار،

 شود.اعتراض بانوان می

A9, A12, A10 

 

تبعیض جنسیتی  

 در المپیک 

عدم وجود برابری  

جنسیتی در تمام  

برگزار  رویدادهای  

 شده المپیک 

عنوان  در بحث تاریخی مانند المپیک که زن را به

 جنس دوم معرفی کرده است. 
A9 
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 جنسیتی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترجیح دادن  

  مردان در 

انتصابات سازمانی  

 نسبت به زنان 

عدم انتصاب پست  

به بانوان شایسته  

 در حوزه ورزش 

های  دلیل ویژگی از عوامل بیرونی که مردان به

دانند و موانع بر  مدیریت میمردانه خود را محق 

  سر راه بانوان یک پدیده جهانی است و این بر

 گردد به دیدگاه آقایان نسبت به بانوان می

 

A9 

 

 

 

نگاه فمنیستی در  

 محیط کار 

نگاه فمنیستی 

 بانوان 

نگاه فمینیستی که بانوان دارند یک جاهایی ضربه  

بانوان  که  رغم اعتقاد به این سفانه علیأزند و متمی

باعث به    جداگانه کار کنند،  باید مستقل باشند،

 .شودمیوجود آمدن مشکل 

A7 

دیدگاه جنسیتی 

 آقایان 

دیدگاه جنسیتی 

 آقایان در ساختارها 

   هاخانمدیدگاه جنسیتی که آقایان نسبت به 

 دارند. 
A9 

ناموزون بودن  

زنان و مردان در  

کسب مدال و  

 سهمیه 

سطح بودن  عدم هم

با مردان در  زنان  

کسب مدال و  

 سهمیه 

وزن  زنان در کسب مدال و سهمیه با مردان هم

 نیستند.
A1 

دیدگاه سنتی به  

 بانوان 

نگاه سنتی در  

 محیط کار به بانوان 

نگاه سنتی که در محیط کار وجود دارد و به زن  

کنند و از این واژه  عنوان یک ضعیفه نگاه میبه

 نمایند. استفاده می 
A7 

نابرابری جنسیتی 

های  در الیه

 مدیریتی فوقانی

عدم برابری  

-جنسیتی در الیه

 های مدیریتی

های مدیریتی تعریفی از زن یا مرد بودن  در الیه

ولی تنها چیزی که در ذهن من تداعی   ،نداریم

روم مرد  یک مرد است و هر جا که می ،شودمی

 بینم و قدرت مردانه.می

A7 

که سطح دلیل اینهشد. باز آزمون فریدمن استفاده  ها مؤلفهها( برای ثیرگذار )زیرمؤلفهأ بودن اهمیت ابعاد ت جهت بررسی یکسان 

شود و  درصد است، فرض صفر رد شده و ادعای یکسان بودن رتبه )اولویت( این هفت مؤلفه پذیرفته نمی  5معناداری کمتر از  

 عناداری با یکدیگر دارند.ها تفاوت مثر در مؤلفهؤتوان گفت که عوامل ممی

 ها مؤلفهداری آزمون فریدمن برای  معنی . 3 جدول
Table 3. Significance of Friedman test for components 

 مقادیر محاسبه شده های آماریشاخص

 907/26 آماره کای دو

 6 درجه آزادی 

 001/0 سطح معناداری 

 40 تعداد

ها بزرگتر باشد،  چقدر میانگین رتبه   دهد. هرهای هر متغیر را نشان میمیانگین رتبهخروجی آمار توصیفی است که    4جدول  

 اجتماعی و فرهنگی  عوامل  ،رتبه اول را دارد  و  دارای رتبه بهتری است  جنسیتیاهمیت آن متغیر بیشتر است که در اینجا عوامل  

 رتبه سوم را  دارد. های روانشناختیویژگی رتبه دوم و
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 با استفاده از تحلیل فریدمنها  عوامل موثر در مؤلفهبندی  اولویت   . 4جدول 
Table 4. Prioritization of effective factors in components using Friedman analysis  

 میانگین رتبه ثیرگذار أها عوامل تمؤلفه اولویت

 4.40 های روانشناختیویژگی 3

 4.51 اجتماعی و فرهنگی 2

 3.40 فردی و خانوادگی  6

 3.95 سازمانی و مدیریتی 4

 3.49 های شخصیتیتفاوت 5

 3.11 اخالقی و حقوقی  7

 5.14 جنسیتی  1

زده متغیر اصلی  گونه که در این شکل مشخص است، نگرش جنسیتدرآمد. همان  4شکل صورتبه پژوهش نهایی  مدل نهایت، در

  های ورزشیو پیشرفت زنان در سازمان  ءزده مانع بزرگ برای عدم ارتقاتر نگرش جنسیتپژوهش است به بیان ساده و مرکزی این  

 آیند. ود میوجثیر این مانع بهأ است که موانع دیگر هم تحت ت 

 

 ران یا  یورزش  یها زنان در سازمانمدیریت    ای شیشهصخره    ییمدل نها  . 2 کلش

Figure 2. The final model of the glass rock of women's management in Iranian sports organizations 
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 ی ریگ  جه یبحث و نت

های ورزشی ایران مشتمل بر هفت  ای مدیریت زنان در سازماندر بررسی این پژوهش چارچوب کلی عوامل مؤثر بر صخره شیشه

های جنسیتی، رتبه دوم عوامل اجتماعی و فرهنگی،  ها عبارتند از رتبه اول ویژگیبندی آنباشد که با توجه به اولویتمؤلفه می

های شخصیتی، رتبه ششم فردی و خانوادگی، رتبه سازمانی و مدیریتی، رتبه پنجم تفاوت  رتبه سوم روانشناختی، رتبه چهارم

ای نقش دارند. همچنین  دهد که این عوامل در بوجود آمدن صخره شیشه . این تحلیل نشان میاستهفتم اخالقی و حقوقی  

ها نمایان است. در برخی  نیستند و در همه ویژگی  ها مربوطکننده لزوماً به یکی از ویژگیبیانگر این است که عوامل مؤثر تعیین 

ای با عنوان شناسایی  ( در مقاله2020اند. در این زمینه رضاپور و همکاران )ها، شواهد بیشتر در این زمینه ارائه شدهاز پژوهش

زنان در پستگیری سقف شیشهعوامل شکل ارتقا  اظهار میای فراروی  بیشترهای مدیریتی کشور  ین توجه و تمرکز  دارد که 

اعضای تیم خبره به عوامل اجتماعی، فرهنگی، سازمانی، شخصی، خانوادگی و مدیریتی است و همچنین وجود سه الیه اصلی در  

نتایج این پژوهش با پژوهش حاضر در زمینه   . (33)است ای، با عنوان الیه فردی، سازمانی و فراسازمانی گیری سقف شیشه شکل

ارتقاء زنان همسو  گیری سقف شیشه عوامل شکل ( در پژوهشی با عنوان 2020همچنین مالیی و همکاران )است؛  ای فراروی 

ها، موانع ارتقا دارد که براساس یافتههای دولتی ایران بیان میسازمانفراتحلیلی بر شناسایی موانع ارتقا زنان به طوح مدیریت در  

کند که عبارتند از موانع فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، سازمانی و فردی و خانوادگی که  بندی میزنان را در چهاردسته کلی طبقه

   .(34)باشد تحقیق حاضر همسو نمی بندی با اما دررتبه  ، های به دست آمده با پژوهش حاضر همسو بودهدر زمینه مؤلفه 

 ( مالباشی  مسئولیت2017شیرزاد  سیاست،  مذهبی،  اعتقادات  نفس،  اعتمادبه  ترتیب  به  که  داد  نشان  خود  تحقیق  در  های  ( 

های مدیریتی وزارت ورزش وجوانان هستند پذیری جنسیتی مهمترین عوامل مؤثر در انتصاب زنان در پستخانوادگی وجامعه

دهند که عوامل اثرگذار بر سیستم به کارگیری مدیران های این پژوهش با پژوهش حاضر نشان میبه صورت کلی، یافته  .(22)

ای این پژوهش، ساده کردن پیچیدگی  های هستند. یکی از هدفزن در ورزش کشور متأثر از عوامل مختلف با روابط پیچیده

زمینه شناسایی  "  در پژوهشی با عنوان  ( 2006)کننده بوده است. در همین راستا میرغفوری  های اثرگذاری انواع عوامل تعیین مسیر 

دارد که  میاظهار    "های دولتی استان یزد  های مدیریتی در سازمانهای مؤثر درگماشته نشدن زنان به سمت بندی عاملو رتبه 

 . (35)  ای استی سقف شیشه های شخصی، سازمانی، فرهنگی و اجتماعی پدید آورندههای دولتی ایران چهارگروه عاملدر دستگاه

ها باعث شده  باشد. به عبارت دیگر، برآیند همه این عاملنتایج این پژوهش با پژوهش حاضر در معرفی این چهار عامل هم سو می

ها از فرصت ههای دولتی باز داشته شوند و بدین سان این دستگاهای مدیریتی در دستگاهاست تا زنان از گماشته شدن به پست 

 .بهره باشندگیری خود بیهای تصمیمها و نوآوری کاری زنان نخبه در هسته به کارگیری توانایی

ای مدیریت زنان در  گذار در صخره شیشه های تأثیراز جمله نتایج این پژوهش اشاره به مؤلفه جنسیتی به عنوان رتبه اول مؤلفه

( در این زمینه نشان داده است که مباحث مرتبط با  2010کاتر و همکاران ). پژوهش صورت گرفته  استهای ورزشی  سازمان

های اجتماعی و سازمانی  های رهبری زنان در ورزش باید دربرگیرنده نقش جنسیت به عنوان یک بعد سیاسی درفرایندتجربه 

ش، ادعای برابری جنسیتی در حقوق اجتماعی  کنونی ورز  هاین تحلیل، روشنگر یک تناقض بزرگ است؛ زیرا، درجامع  .(36)باشد  

و انسانی به نحو فراگیری درحال پذیرش است؛ اما بین پذیرش عقالنی آن و اجرای آن درعمل فاصلۀ بسیاری وجود دارد. هنوز 

جتماعی و فردی  های حیات اها بر تقریباً تمامی حوزههای جامعۀ ما کامالً پدرساالرانه است و متأسفانه این ارزش ها و ارزشنگرش

ها، مدیریت،  . شایان ذکر است که درنظریه استگذارند که نتایج این تحقیق با پژوهش حاضر هم سو  اعضای جامعه تأثیر می

های مدیریت  تواند نقش و معنی مؤثری در نظریهمفهومی خنثی وغیرجنسیتی است و برمبنای اصول مدیریت مفهوم جنسیت نمی

مدلسازی مطالعه موانع مؤثر بر ارتقای شغلی و مدیریتی    "( در پژوهشی تحت عنوان2019شنا اباد )همچنین فالح ا  ؛ داشته باشد

ها و تعامالت شغلی  دارد که فرهنگ جامع شغلی در سازمان ورزشی ایران کنشاظهار می  "های ورزشی ایرانبانون در سازمان
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های  موانع مؤثر بر ارتقای شغلی و مدیریتی بانوان در سازمان  زده از مهمترینشامل فردی و سازمانی و فرایند اکوسیستم جنسیت 

های مدیریتی تاحدودی به طور که نتایج این تحقیق با نتایج این پژوهش حاضر همسو است. قابلیت  ،( 24)باشند  ورزشی ایران می 

اند و به عبارتی، این موهبت الهی در هر دو گروه تقریباً به طوریکسان هدیه شده است  مساوی دربین مردان وزنان توزیع شده

نان مستعد مشاغل مدیریتی، موجب استفاده نشدن حدود  های مناسب برای ارتقای زازاینرو، تأمین نشدن شرایط یا فرصت؛  (28)

از ظرفیت  استعدادنیمی  اهمیت به وجود آمدن فرصت های دردسترس میها و  به  با توجه  های مناسب و مساوی توسط  شود. 

دال راه  توانند با هم وزن شدن از نظر کسب سهمیه و کسب مهای ورزشی ایران بدون در نظر گرفتن جنسیت، بانوان میسازمان

ای هموار گردانند. در سراسر جهان، توزیع جنسیتی در سلسله مراتب مدیریت نشان  را برای برطرف کردن موانع صخره شیشه

اما تالش برای    ،ها حضور دارندها بوده، در حالی که مردان در قدرتمندترین پستزنان در سطوح پایین و متوسط سازمان   ،دهدمی

این پژوهش    .و فائق آمدن بر موانع در پیش روی زنان برای ارتقای شغلی شایان ستایش است ایشکستن سقف و صخره شیشه 

کند.  های مدیریتی بازی میجنسیت نقش مؤثری در عدم انتصاب زنان در موقعیت  ، دهدهای دیگر نشان میمشابه با پژوهش

دهد که مطالعات  های رهبری را نمایش میای پستهمین طور اهمیت عوامل زمینه و موقعیتی در تعیین تناسب مردان و زنان بر

به عنوان مهم را  پژوهش جنسیت  به وجود آمدن صخره شیشه این  این زمینه ای مطرح میترین عوامل  زارع و کند. در  امینی 

برامده    ایدارد که سقف شیشه ای اظهار می( در پژوهشی با عنوان جایگاه شغلی زنان در پرتو نظری سقف شیشه 2021همکاران )

شود تا زنان نتوانند در سلسله مراتب  هایی است که درباره زنان وجود دارد و باعث میای و پیش داوریاز برداشتهای کلیشه 

ها در جهت تحقق اهداف، نیازمند  باشد سازماناز این جهت با تحقیق حاضر همسو می  .(12)سازمانی از سطوح خاص باالتر روند  

ها هم فرصت مساوی  استفاده از سالمت رفع تبعیض به عنوان ابزاری برای کمک به افراد واجد شرایط از جمله زنان است تا آن

های اجتماعی  بندی عوامل مؤثر در مؤلفه ویژگیها همچنین اولویت زمانبرای رقابت براساس توانایی و شایستگی داشته باشند. سا

های بسیار مهمی در عدم ارتقا  های تحقیق بستر اجتماعی و فرهنگی جز مقوله و فرهنگی رتبه دوم را کسب کرد. براساس یافته

ی مدیریتی و موانع اجتماعی و فرهنگی  هابین عدم ارتقا زنان در پست  ،رسدبه نظر می  است.های ورزشی ایران  زنان در سازمان

تر شده و موجبات رابطه نزدیک وجود دارد، هر اندازه که زمینه برای حضور زنان در جامعه افزایش یابد شبکه روابط زنان گسترده

سقف "ا عنوانای ب( در مقاله2017کنند. در این راستا مهرآرا و همکاران )های مختلف را فراهم میمشارکت بیشتر آنان در حوزه

ای موسوم ابراز داشتند که علت عدم ارتقاء و پیشرفت زنان را وجود پدیده  "ها تا توانمندسازی زنانها و راهکارای، از چالششیشه 

دانند. این پدیده که حاصل عوامل وعناصر متعددی است که نشان از تأخر فرهنگی داشته و ناشی از تصمیم ای میبه سقف شیشه 

های کاری است که به تبعات منفی خود را بروز داده و باعث شده است که از های زیستی زنان و مردان به حوزهتفاوتنا منصفانه 

نتایج این تحقیق با پژوهش حاضر    .(13)های مدیریتی زنان استفاده مناسب به عمل نیاید  توانمندی فکری و تخصصی و قابلیت

های فرهنگی منفی، نبود  ( در پژوهشی نشان داده است که ناتوانی زنان، دیدگاه2016نیز هم راستا است. در همین زمینه زرگر )

های این پژوهش را تأیید  و یافته ( 37) های ورزشی نقش معناداردارندای سازمانپذیری و جنسیت در سندرم سقف شیشه جامعه

( در پژوهشی ضمن بررسی و شناسایی عوامل شکل دهنده  2017همچنین پسیان ) ؛باشدکنند که با پژوهش فعلی همسو میمی

گیری عی در شکلها به این نتیجه رسیدند که تمامی عوامل فردی، سازمانی و اجتماای فرا روی زنان در سازمانسقف شیشه 

که تحقیق   (38)ها عوامل اجتماعی، بیشترین تأثیر را دارند ها نقش داشته و از میان آنای فرا روی زنان در سازمانسقف شیشه 

 استفوق با پژوهش حاضر هم سو 

بندی موانع مدیریت زنان در ورزش با روش تحلیل  ( پژوهشی را در زمینۀ اولویت2017درهمین راستا موسوی راد و همکاران )

های مدیریتی  ها، موانع حضور زنان در پستسلسله مراتبی انجام دادند. نتایج نشان داد که بیشتر مصاحبه شوندگان در مطالعۀ آن 

ها و فقدان اعتماد به زنان در فرهنگ ایران ط مساوی بین زنان و مردان برای رشد در سازمانهای ورزشی را نبود شرایسازمان
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پژوهشیافته  . (26)دانستند   و  پژوهش  این  میهای  نشان  مشابه  عواملهای  کردن  برطرف  از  بخشی  که  بر صخره    دهد  مؤثر 

اقدامات فرهنگی در سازمان است. هر چند این عوامل متأثر از سنتای مدیریت زنان در سازمانشیشه  ایران  ها،  های ورزشی 

ای ی کلیشهها، عقاید و فرهنگ حاکم بر جامعه و مسائل اجتماعی است و در سطح سازمان نیز مانند جامعه مصادیقی از باورهاباور

سازی در زمینه ایجاد اعتقاد به عدالت جنسیتی و اعتماد به توانایی و شایستگی  رسد فرهنگوجود دارد به نظر میدرباره بانوان  

یادآورمی شویم که کاظمی پور    .ها جهت پیشرفت مدیریتی بانوان در ورزش کشور نقش مؤثری داشته باشدبانوان در سازمان

های  نماید که عوامل فرهنگی وبستربیان می  "آموزش عالی موانع و راهکارها زنان و مدیریت در    "ای بعنوان  ( در مقاله2015)

های مردان و زنان به واسطه تجارب متفاوت اجتماعی است که  تفاوت در توانمندی  . (39)باشند  سازمانی بر این تغییرات مؤثر می

زندگی کسب می توانمندی بنابراین می  ؛ نمایند در طول  فرایندتوان  بکارگیری  از طریق  را  زنان  و  های مدیریتی  اجتماعی  های 

های سازمانی  ها، زبان و نهادها، ارزشهای کار در یک دوره زمانی بلند مدت افزایش داد. باوردگرگونی در بستر سازمانی سازمان

اند که موانع نامرئی  ها اشاره داشتهای در سازمانبعیض وسقف شیشه به نفع مردان است تا زنان بسیاری از مطالعات به وجود ت

های شغلی،  ای بیانگر آن است که در محیطهای مدیریتی باال هستند. فرضیه سقف شیشه پیش روی زنان برای ارتقاء به پست

زنان و گروه نامشهودی وجود دارد که  از ترقی به سمت پستموانع  نژادی  اقلیت مذهبی و  باز میههای  را  باالتر  دارد. در  ای 

های مدیریتی احراز  بایست تأکید بر علم، توانمندی و شایستگی افراد پستهای علمی و دانشگاهی کشور ما نیز که میمحیط

. هدایت جوامع در مسیر دستیابی به صلح، مردم ساالری و توسعه پایدار  استگردد سهم زنان توانمند و شایسته بسیار محدود  

گیری است. موضوعات مطرح شده در این تحقیق با  بکارگیری کل استعداد، تجربه و تبحر زنان در همه سطوح تصمیم  مستلزم

های منفی فراتر از سازمان بوده که اجتماعی کلیشه-باشد. برطرف کردن علل فرهنگینتایج بدست آمده در پژوهش هم راستا می

این زمینه می  را در  باید در خط مشی  ؛لبدطحرکت و تالش جمعی جامعه  اجرای آن گذاریهمچنین  بازنگری شود و ها و  ها 

پژوهش تأکید میضرورت  زمینه  این  در  دانشگاهی  رسانههای  از  استفاده  زمینه  این  در  تغییر شود.  و فضای مجازی جهت  ها 

  .گذاردثیر مثبت یا منفی میها و افکار سنتی جامعه ضروری است. رسانه جز عوامل مهمی است که در ذهنیت افراد تأ دیدگاه

گیرد. با  ها انجام میها، کاهش یا افزایش اعتماد به نفس از توجه به همین رسانهها، ناامیدیها، پیشرفتبسیاری از الگوبرداری 

ی موجود  های زمینهتوان بسیاری از موانع و مشکالت پیش روی بانوان را در همهها در زمینه ورزشی میی کار رسانهتغییر شیوه 

 .به خصوص زمینه ورزشی و مدیریت ورزشی از پیش روبرداشت

ای حائز اهمیت است.  دهد که در بوجود آمدن صخره شیشه های روانشناختی رتبه سوم در این تحلیل نشان میمؤلفه ویژگی

تواند در  فراد مرتبط است میها، عدم اعتماد به نفس و خصوصیاتی که با مسائل روانی اهای روانشناختی مانند انواع ترسویژگی

شیشه  صخره  بر  مؤثر  موانع  آمدن  وجود  میبه  پیشنهاد  رو  این  از  باشد.  داشته  نقش  زنان  مدیریت  مسائل    ،شودای  به  افراد 

های روانی تالش کنند که برطرف کردن نقاط ضعف در زمینه روانشناختی بیش از هر چیز اهمیت دهند و در جهت رفع کاستی

(  2017حتیاج به مطالعات تخصصی و کمک از مشاوران روانشناسی دارد. درهمین راستا سلیمان پور و همکاران )مسائل روانی ا

دارد که عوامل شناختی، عوامل  اظهار می  "های سازمانی شناسایی عوامل مؤثر برارتقای شغلی زنان در پست "  در تحقیقی با عنوان

 های مدیریتی رابطه معنادار و مثبتی دارندگی با ارتقای شغلی زنان در پستهنجاری، عوامل تنظیمی، عوامل شکلی، عوامل فرهن

 .استکه نتایج این تحقیق با پژوهش حاضر هم سو  (40)

ورزش و جوانان بینی توانمندسازی کارکنان زن وزارت  ( در پژوهشی با عنوان پیش2020در همین راستا سماعی و همکاران )

دارد که در این سازمان اقدامات مثبت حمایتی برای زنان صورت گیرد ای و عدالت سازمانی بیان میایران براساس سقف شیشه 

که در این زمینه با    (31)  ای را بشکند و بر توانمندی خود بیافزایندتا با باالبردن اعتماد به نفس وخودباوری بتواند سقف شیشه

ها  در بین مؤلفه  همچنین بر اساس نتایج بدست آمده مؤلفه سازمانی و مدیریتی اولویت چهارماست؛  پژوهش حاضر هم راستا  
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های ورزشی ایران عدم جایگاه مناسب برای بانوان بنا به دالیلی مانند عدم شایسته ساالری  داشت که با توجه به اینکه در سازمان

ای این عوامل باعث به وجود آمدن موانع مؤثر بر صخره شیشه.  یا عدم اعتماد مدیران مرد به توانایی بانوان و غیره وجود دارد

ها  کنندگان در تحقیق حاضر شرایط سیاسی کشور، دیدگاههای ورزشی ایران شده است. از دیدگاه شرکتت زنان در سازمانمدیری

گذار است و به دنبال آن  های ورزشی ایران اثرهای سیاست مداران و دولت در عدم ارتقا و پیشرفت زنان در سازمانگیری و جهت

تواند  سازی در زمینه ارتقا بانوان مینوان بر تغییر نگرش جامعه نسبت به بانوان و فرهنگهای دولت و سیاستمداران از باحمایت

های  ای مدیریت زنان در سازمانی شیشه های تحقیق در بستر اقتصادی یکی از موانع صخرههمچنین با توجه به یافتهاست؛  اثرگذار  

تواند کمتر شود و دستیابی  که با مساعد ترشدن این بستر و با تخصیص بودجه الزم برای قشر بانوان موانع می  استورزشی ایران  

 .رتر باشدزنان به سطوح باالتر مدیریتی امکان پذی

بازدارنده( در مقاله2020زاده و همکاران )شویم حمیدییادآور می عنوان  با  زیربنای سقف  ای  به مثابه  نهادی  های شخصی و 

سازمانشیشه  در  زنان  ارتقای  در  میای  اظهار  فرایندها  و  عوامل  جز  به  زنان  ارتقاء  و  مشارکت  موانع  که  سازمانی،  دارد  های 

های سازمانی شامل موانع در فضای رسمی و فضای غیر  بازدارنده  . (14)  های نهادی نیز هستندبازدارنده  های شخصی وبازدارنده

( اشاره کردند، زمانی که  2014همچنین بروک مولر و همکاران )  است؛شود که در این زمینه با تحقیق حاضر همسو  رسمی می

ای ن به آنچه رفتار کلیشهکنند از پیوستشوند، سعی میهای ورزشی برگزیده میها به عنوان اعضای هیئت مدیره در سازمانخانم

خانم میمنفی  خوانده  روشها  با  و  کنند  خودداری  میشود،  وفق  را  خود  آقایان  غالب  رفتاری   ؛  (41)دهند  های 

عکس العمل    ،ها داردت به توانایی آنها در مقابل عدم اعتمادی که سازمان نسبدهد که بانوان در سازماناین پژوهش نشان می

دهند که درصد کم نقش مدیریت زنان در ورزش . شواهد نشان میاستدهند که این پژوهش با تحقیق حاضر هم سو  نشان می

ی  ی اثرگذاری و مشارکت زنان در عرصه ای است؛ ازاین رو، اولین گام در توسعه کشور به شدت تحت تأثیر پدیده صخره شیشه 

ادارک   "( در پژوهشی با عنوان2014مارگرت و مایلون )  .های پیرامونی آن استورزش کشور، رفع این تناقض و شکاف  مدیریت

در دانشگاه سایتل به این نتیجه رسیدند که برای   "ها برای موفقیتها و نگرشزنان رهبر ورزشی از مدیریت و رهبری: مهارت

های  ت آموزش های ورزشی الزم است زنان تحها و سازمانگیری شرکتهای مدیریتی و تصمیمافزایش حضور زنان در جایگاه

این تحقیق با نتایج تحقیق حاضر در زمینه سازمانی مدیریتی همخوانی دارد. در این    ( 42)هدفمند مدیریت و رهبری قرار گیرند  

های آموزشی دوره  .ودیت جنسیت ضروری استهای ورزشی ایران بدون محد های آموزش مدیریت در سازمانزمینه برگزاری کالس

های  شود که تناقض و شکافهای ورزشی به طور مساوی برای آقایان و بانوان برگزار گردد. این رویه باعث میباید توسط سازمان

های  ها و چالشبررسی تجربه  "( درپژوهشی با عنوان2014همچنین ضرغامی فرد و همکاران )  ؛موجود در سازمان کاسته شود

شوند که به صخره  ای مواجه میزنان با مانع نامرئی دیگری، فراتر از سقف شیشه   ،نشان دادند   "های رهبری سازمانزنان در پست

انتصاب زنان به مشاغل مدیریتی متزلزل و چالشی  ای در برگیرنده همه حواشی  صخره شیشه  . (43)ای معروف شده است  شیشه 

های زنان  ای عبارتند از ویژگیکننده صخره شیشهدهد که عوامل مسبب و تقویتها نشان میاست. با توجه به نتایج تحقیق یافته

که حمایتی برای های مردانه سازمان، فقدان شبدر رهبری، طرفداری درون گروهی مردان، عدم تمایل زنان برای ورود به شبکه 

ای به ناکارآمدی زنان در مشاغل مدیریتی  صخره شیشه  ، دهدزنان، عوامل سازمانی و عوامل فرهنگی. همچنین مدل نشان می

های فردی و سازمانی در پی دارد. این پژوهش با تحقیق حاضر بخصوص در زمینه عدم شبکه منجر شده است که خود پیامد

باشد. قابل توجه است که تبعیض جنسیتی در شکل تعصب ی درون گروهی مردان هم سو میسازحمایتی بانوان و نیز شبکه

مورسیون و   .گیردهای خوب را برای اعضای درون گروه خود در نظر میها و موقعیتدرون گروهی است که در آن مردان پست

ها،  ها، چیرگی مدیران مرد در سازمانانهای پیشرفت برای زنان در سازمهایی همچون نبودن فرصت ( عامل1990فون گلینو )
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های مدیریتی  یابی به پستها، حس نژاد پرستی مردانه را موانع عمده بر سر راه زنان در دستهای زن مدیر در سازماننبودن الگو

 . (44) بر میشمارد

ارتقا آناین پژوهش نشان می با    ها در سازماندهد که قدرت مردانه در سازمان وجود دارد و عدم فرصت به بانوان در جهت 

هایشان به نسبت ( نشان داد زنان به دلیل دست کم گرفتن توانایی2019باشد. نتایج پژوهش شوارتز )پژوهش حاضر هم سو می

ها نیز پذیرای زنان در باالترین سطح مدیریتی یک سازمان  های کلیدی بهره خواهند برد و فرهنگ سازمانمردان کمتر از پست 

ها داده و  هایشان را به آنتوان اجازه به اثبات رساندن تواناییاما با اعتماد و میدان دادن به زنان برای مقاطعی می  ؛(45)نیستند  

هایی برای حضور بررسی راهکار"( در پژوهشی با عنوان  2019ها از بین برد. در همین زمینه بارل )ای را برای آن سقف شیشه 

دهد که بانوان در زمینه فنی و دانش الزم در جهت این پژوهش نشان می  "اجرایی پرداخت  های مدیریت، نظارت وزنان در بخش

 که این مسأله با تحقیق حاضر همخوانی ندارد.  (27)ارتقا پست در زمینه مدیریتی ضعیف هستند 

های ورزشی ایران حضور دارند که از نظر فنی و دانش الزم با مردان هم سطح و در  امروزه بانوان تحصیل کرده زیادی در سازمان

شود. اساس نظر  اما به دلیل موانع سازمانی و مدیریتی وعدم شایسته ساالری پیشرفت بانوان منتفی می  ، مواردی باالتر هستند

های رزشی ایران نیازمند نگاه مثبت دولت  ای مدیریت زنان در سازمانمتخصصین در تحقیق حاضرعوامل مؤثر بر صخره شیشه 

بندی،  در مرحله اولویت  .رسدمداران از بانوان ضروری به نظر میبه جایگاه بانوان است بدین ترتیب لزوم حمایت دولت و سیاست

های شخصیتی با استفاده از تحلیل واریانس فرید من رتبه پنجم را کسب کرد. اللهیاری و همکاران ی تفاوتعوامل مؤثر درمؤلفه

نشان   "ورزش شهرداری تهران  ای بر وضعیت توانمندی زنان در سازمانبررسی نقش سقف شیشه "( در پژوهشی با عنوان  2015)

   .(30) گذاردای به طورمستقیم بر افزایش توانمندی بانوان اثر میدادند که سقف شیشه 

ای تأکید دارد و از این نظر با  های شیشه های خود به سبب وجود صخرهحاضر نیز بر عدم رغبت بانوان به ارتقا توانمندی پژوهش 

بررسی ارتقای زنان به سطوح مدیریتی در  "ای با عنوان  ( درمقاله2009تحقیق یاد شده همسواست. شتاب بوشهری وهمکاران )

های عوامل محیطی نقش بازدارنده  سیدند که از دیدگاه مدیران زن و مرد، تمامی مؤلفهبه این نتیجه ر"سازمان تربیت بدنی کشور

ای  های عوامل فردی، مؤلفۀ روانی و شخصیتی نقش بازدارندههای مدیریتی دارند؛ درحالی که در بین مؤلفهدر ارتقای زنان به پست 

پژوهش ذکر شده با تحقیق انجام شده در زمینه شخصیتی هم سو   .(46)  های مدیریتی نداشته استدر ارتقای زنان به پست 

.  استهای شخصیتی  ژگیهای ایران ویای مدیریت زنان در سازمانچرا که در تحقیق حاضر یکی از عوامل صخره شیشه   ؛باشد نمی

های شخصیتی و روانشناختی مناسب، شرایط ارتقا و دستیابی به سطوح باالی  ی ویژگیبانوان شاغل در ورزش کشور با توسعه 

ی فردی و خانوادگی رتبه ششم را بندی عوامل مؤثر در مؤلفهدر مرحله اولویت  .های ورزشی احراز نمایندمدیرتی را در سازمان

از آنجا که در جامعه ما زنان سهم بیشتری از    .گذاردهای خانوادگی بر شغل مدیریتی بانوان ما تأثیر میمسئولیت کسب کرد.  

دهند که  شان خانواده را ترجیح میها گاهی بین خانواده و شغل مدیریتیآن  ،گیرندمسئولیت خانواده و فرزندان را بر عهده می

های  ها در پستتواند از عوامل نادیده گرفتن آن دهد و میری، نسبت به مردان قرار میتاین مسأله زنان را نیز در موضع ضعیف

شوند. در این زمینه کیم  مهم شود. گاهی زنان در تعارض ایفای نقش دوگانه در خانواده و شغل خود به استرس زیادی دچار می

های خانوادگی  اند که داشتن مسئولیت این نتیجه رسیده  بررسی موانع رهبری زنان به"ای با عنوان  ( در مقاله2015و همکاران )

این پژوهش با تحقیق حاضر هم که    (47)"های مدیریتی در سازمان استیکی ازسه عامل مهم در عدم دستیابی زنان به جایگاه

ایجاد توازن و تعادل در ها ورزشی ایران ضمن تالش جهت  های فردی و خانوادگی، بانوان در سازمان. با توجه به ویژگیاستسو  

های سازمانی و وظایف خانوادگی با توصیف و تشریح شرایط شغلی خود برای اعضای خانواده از کمک و پشتیبانی  انجام مسئولیت

 .ای و ارتقا و پیشرفت مدیریتی در سازمان بهرمند شوندی شیشه آنان جهت برطرف کردن عوامل مؤثر بر صخره 
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های تبعیض جنسیت، تضاد بین کار و خانواده، حمایت  اند که مؤلفه ( گزارش کرده2015همکاران )  در این راستا متقی شهری و

که با نتایج این پژوهش همخوانی   ( 48)  های ورزشی ایران اثرگذار هستندخانواده و روابط در کار به صورت معناداری بر سازمان

این موضوع را در بعد خانوادگی و    "ایدئولوژیکیای: پدیدهسقف شیشه"ای با عنوان  ( در مقاله2017همچنین اسچولبن )  ؛دارند

شود، نه به عنوان سازندگان سیاست، ای زنان با مردان شروع میشیشه   نماید که تخریب سقفزندگی زوجین بررسی و بیان می

 های باالتر سخت خواهد بود بلکه به عنوان پدران که این اهداف سیاست محوردر کسب و کار برای زنان برای رسیدن به موقعیت 

. مؤلفه اخالقی و حقوقی اولویت هفتم را در این صخره را داشت. براساس  استنتایج این تحقیقات با پژوهش فعلی هم راستا    (49)

د به  فدراسیون نتایج  زن در  رئیسان  نائب  تحقیق  این  در  آمده  از جایگاه حقوقی در تشکیالت ورزشی ست  ایران  های ورزشی 

گیری، قدرت و اختیار و عدم حمایت از تصمیمات  برخوردار نیستند. نداشتن جایگاه حقوقی به مثابه نداشتن حق رأی، حق تصمیم

های رؤسا نسبت اساس جایگاه بانوان دست خوش تغییرات متأثر از تفاوت نگرش  باشد. بر همینهای بانوان میها و برنامهایدهو

ها خواهد شد زیرا نگاه جنسیتی ارتقا بانوان را متأثر های مردانه و نگاه جنسیتی در سازمانبه بانوان و همچنین حاکمیت نگرش

های ورزشی به خود اختصاص تشکیالت و ساختارهای مدیریتی را در  همچنین بر خالف مردان زنان سهم اندکی از پست  ؛کند می

  ؛این عوامل سبب کاهش انگیزه، سرخوردگی و دلسردی مدیران زن در تشکیالت ورزشی خواهد شد  ،رسداند که به نظر میداده

واهد  گیری زنان از سیستم موجود خهمچنین کاهش انگیزه خود سبب کاهش عملکرد مدیریتی بانوان و در مواردی منجر به کناره

های حقوقی و مسئولیت مدنی مربیان  تفاوت آگاهی  "( در پژوهشی تحت عنوان2013شد. در همین زمینه بنیان و همکاران )

های  دارد که بانوان نسبت به مردان از آگاهی بیشتری در خصوص مسئولیت اظهار می"های ورزشی  ورزش زن و مرد در رویداد

چرا که در تحقیق حاضر نخبگان ومتخصصان معتقد   ؛این تحقیق با تحقیق حاضر هم خوانی ندارد  .(50)  حقوقی برخوردارند

های ورزشی  ای مدیریت زنان در سازمانهستند که عدم مطالعه نبود تسلط به قوانین توسط بانوان باعث بوجود امدن صخره شیشه 

های توجیهی برگزاری کالس   ،شودشود. در این زمینه تسلط تمامی افراد به قوانین در سازمان ضروری است و پیشنهاد میمی ایران  

 .در مورد قوانین و مسائل حقوقی اصرار شود

است.  ای مدیریت زنان شده  های ورزشی عدم اجرای قوانین توسط مجریان یکی از عوامل بوجود آمدن صخره شیشه در سازمان

های ورزشی دچار  اگر چه قوانین نیز الزم است با شرایط فعلی جامعه بروز شوند اما هنوز در اجرای حقوق قانونی بانوان در سازمان

های حق کار زنان از منظر بررسی شرایط ومحدودیت"  ( درپژوهش خود با عنوان2007مشکل هستیم. در این زمینه صداقت )

افراد ملت، اعم از زن و مرد،  "نماید:  اصل بیست قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران بیان می  کند که اظهار می  "فقه و حقوق 

اسالم  موازین  رعایت  با  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  سیاسی،  انسانی،  حقوق  از همه  و  دارند  قرار  قانون  در حمایت  یکسان 

اما در   ،دهد که علی رغم اینکه قانون اساسی بر رعایت حقوق زنان تأکید داردبررسی تحقیق حاضر نشان می . (51) "برخوردارند

شود. این مسأله باید توسط متخصصان آشنا به مسائل حقوقی  های ورزشی ایران عدم جایگاه حقوقی برای زنان دیده میسازمان

بر اساس الگوی ارائه شده مشخص شده است که بسیاری از موانع در راستای ارتقا بانوان   .های آن بر طرف گرددبررسی و کاسنی

ای باشد واند در نگاه سازمانی، اجتماعی، حقوقی و بستر سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، محیطی و رسانهتوجود دارد این موانع می

گذارد که این موانع های شخصیتی و روانشناختی زنان اثر میهای خانوادگی، ویژگیهای مدیریتی، مسئولیت این موانع روی نقش

ها و تعامالت به دو دسته شود. این کنشها و تعامل شغلی مید کنشآورد. این موانع باعث ایجا فشار اجتماعی را به وجود می

شود که موانع فردی شامل عدم اعتماد و خود باوری، عدم توانایی در تفکیک محیط خانواده و  موانع فردی و سازمانی تبدیل می

سازی، نبود شامل ناتوانی در شبکه پذیری، ترس از انتقادپذیری، ترس از پذیرش مسئولیت و موانع سازمانی  سازمان، عدم ریسک

زده که تعامل همه این موانع به نگرش جنسیت  استهای ارتباطی  گیری، نداشتن دید بلند مدت وکاهش پیونداقتدار در تصمیم

پذیری شغلی، نگرش  انجامد که خود تبعاتی دارد از جمله کاهش انگیزه پیشرفت، کاهش مسئولیتهای ورزشی میدر سازمان
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جتماع به زنان، نگرش غالب مردانه، نگرش سنتی به زنان، وجود فرصت نابرابر، عدم برابری جنسیتی و وجود نگاه جنسیتی  منفی ا

های باالی مدیریتی هستند. این طور که به نظر که همه این موانع به نحوی سد راه زنان برای پیشرفت و ارتقا و رسیدن به پست

گر در های کلیدی برای متقاعد کردن مراجع عالی منصوب در ورزش کشور، یکی از نکته برای ایفای نقش مدیران زن    ،رسدمی

های نرم مانند مدیریت منابع انسانی  های ویژه، بیشتر و بهتری در برخی مهارتورزش این است که براساس شواهد، زنان قابلیت

 .های ورزشی کشورهستندمورد نیاز سازمانها بیش ازگذشته و رفتار سازمانی دارند که در شرایط امروز، این مهارت

های کارکردی است. این مطلب به درک اینکه  های اثربخش و قابلیتهدف اصلی براساس دستیابی به عملکرد مناسب، راهبرد

کند؛ اما فراسوی این واقعیت نظری،  چگونه و چرا جنسیت در فرایند اجتماعی و سازمانی مرتبط با ورزش مهم است، کمک می

ای اجتماعی، فرهنگی و تاریخی دارد که مفهوم مدیریت را با مفهوم مذکربودن پیوند  هها و باورحقیقتی است که ریشه در انگاره

کند، مفهوم مرد است. ازطرف دیگر، حضورزنان در  زند و اولین تصوری را که از مدیر به ذهن متبادر میعمیق و ناگسستنی می

توان گفت که از گذشته تاکنون ه صورت کلی، میکند. بی گسترش فرهنگ سالم و اخالق را فراهم میهای ورزشی زمینه سازمان

گیری و مدیریتی ورزشی کشور در وضعیت نامطلوب قرار داشته است و بهبود آن در مسیر  مشارکت دهی زنان در امور تصمیم

پژوهش می این  نتایج  است.  به خود گرفته  را  به جامعهآینده شتاب مطلوبی  آیندهتواند ضمن کمک  بانوان کشور    ی ورزشی 

 .ها رقم زندتری را برای آن مطلوب
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