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 Purpose: In Iran, the situation of women has major challenges and 

there is a high tension between elites and rulers. In many cases, the 

motherly role of women is still emphasized in the society more than her 

entry into the public arena, and this is in fundamental contradiction with 

the position of the management system of women in various societies. 

Based on this, the aim of this research is to provide a model of the 

position of women's management system in sports associations. 

Materials and methods: This research was conducted using the 

qualitative data method of the foundation. The statistical population 

includes sports experts and professors and high-ranking sports 

managers of the country, 16 of whom were purposefully interviewed as 

a statistical sample in a two-way collaborative dialogue. The selection 

of participants in qualitative research is done with the aim of obtaining 

the most information about the investigated phenomenon, and therefore 

sports experts and high-ranking professors and managers of sports in 

the country have the most information in this field. The end of sampling 

is theoretical saturation, and theoretical saturation is achieved when 

additional data does not help to complete and specify a theoretical 

category, and the samples then look similar. Data analysis was done in 

three stages of open, axial and core coding. 

Findings: By analyzing 16 in-depth interviews and implementing these 

interviews, 125 meaningful concepts and propositions were extracted 

and then 141 corresponding concepts were extracted from these 125 

concepts. The overlapping and semantic proximity of many 

corresponding concepts has caused the researchers to use their 

theoretical sensitivity to introduce and explain these 141 concepts into 

27 sub-categories and finally 27 sub-categories with ten main 

categories. 

Conclusion: These ten subcategories include; Identifying in 

managerial spaces, the ability to divide work, overcoming gendered 

spaces, effective control, program-oriented, networks and 

communication skills, fieldwork and leadership, gaining social support 

for women's management, management practice and organizational 

efficiency, which are further abstracted in the coding stage. Selective, 

a core category describing "the position of women's management 

system in sports associations in the conditions of overcoming gendered 

spaces and attracting social support for women's management in the 

context of the ability to divide work and organizational efficiency with 

the intervention of women's networks and communication skills based 

on strategies; field management and leadership, program-oriented and 

management practice, despite the consequences of identification in the 

management spaces and effective control in Iranian society, it is 

possible to realize" appeared, which can cover all other categories. 
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 دهیچک
 و است ایعمده هایچالش دارای زنان وضعیت نیز ایران در: هدف

 سیاریب در. بردمی سر به حاکمان و نخبگان بین باالیی کشاکش در
 او ورود از بیش زنان مادرانه نقش به جامعه در هم هنوز موارد از
 هجایگا با اساسی تناقض در این و شودمی تاکید عممومی عرصه به

 هدف اساس همین بر. دارد مختلف مجامع در بانوان مدیریتی نظام
 مجامع در بانوان مدیریتی نظام جایگاه الگوی ارایه پژوهش این

  .است ورزشی
 شده انجام بنیاد داده کیفی روش به پژوهش این :ها روش و مواد
 مدیران و اساتید و ورزشی خبرگان شامل آماری جامعه. است
 نفر 16 تعداد هدفمند صورت به که هستند کشور ورزش رتبهعالی

 هطرف دو مشارکتی گفتگوی یک در آماری نمونه عنوان به آنها از
 ژوهشپ در کنندگان مشارکت انتخاب. اندگرفته قرار مصاحبه مورد
 وردم پدیده مورد در اطالعات بیشترین به دستیابی هدف با کیفی

 مدیران و اساتید و ورزشی خبرگان رو این از و شودمی انجام بررسی
. ندهست حوزه این در اطالعات بیشترین دارای کشور ورزش رتبهعالی
 مانیز نظری، اشباع و باشد و بوده نظری اشباع با گیرینمونه پایان

 دنکر مشخص و تکمیل به کمکی اضافی، هایداده که شودمی حاصل
 نظر به مشابه پس آن از هانمونه و کنندنمی نظری مقوله یک
 هسته و محوری باز، کدگذاری مرحله سه در هاداده تحلیل. رسندمی

  .است بوده
 هامصاحبه این سازیپیاده و عمیق مصاحبه 16 تحلیل با :هایافته
 125 این از سپس و شده استخراج معنادار گزاره و مفهوم 125

 یهمپوشان. است شده کشیده بیرون متناظر مفاهیم 141 تعداد مفاهیم
 اب محققان شده باعث متناظر مفاهیم از بسیاری معنایی نزدیکی و

 خرده 27 به را مفهوم 141 این خود نظری حساسیت از استفاده
 تبیین و معرفی اصلی مقوله ده با مقوله خرده 27 نهایتاً و مقوله

  .شوندمی
 فضاهای در یابیهویت شامل؛ مقوله خرده ده این :گیری نتیجه

 کنترل ،شده جنسیتی فضاهای بر غلبه کار،تقسیم توانایی مدیریتی،
 داریمیدان ارتباطی، هایمهارت و هاشبکه محوری،برنامه اثربخش،

 مدیریت تمرین زنان، مدیریت از اجتماعی حمایت جلب رهبری، و
 رحلۀم در مقوالت این بیشتر انتزاع با که هستند سازمانی کارایی و

 نظام جایگاه» شرح به ایهسته مقوله یک گزینشی، کدگذاری
 یتیجنس فضاهای بر غلبه شرایط در ورزشی مجامع در بانوان مدیریتی

 توانایی بستر در زنان مدیریت از اجتماعی حمایت جلب و شده

 هایمهارت و هاشبکه مداخله با سازمانی کارایی و کارتقسیم
 رهبری، و داریمیدان راهبردهای؛ پایه بر زنان ارتباطی
 در یابیهویت پیامدهای وجود با مدیریت تمرین و محوریبرنامه

 تحقق امکان ایران جامعه در اثربخش کنترل و مدیریتی فضاهای
 پوشش تحت را دیگر مقوالت تمامی تواندمی که شد ظاهر «یابدمی

  .بدهد قرار
 

 .زن مدیران ورزشی، مدیریت مدیریت، زنان،: کلیدی هایواژه
 

 01/08/1401: افتیدر خیتار
 ۲8/10/1401:  رشیپذ خیتار
 ده مسئول: نویسنhamidsajadi@gmail.com 

 مقدمه
دهند و در همه موارد حذف زنان نیمی از افراد جامعه را تشکیل می
های جامعه است و عدم به آنها به منزله حذف نیمی از قابلیت

ای به منزله نادیده گرفتن نیمی از کارگیری آنها در هر زمینه
 تیامروزه مباحث مربوط به زنان در اولوهای موجود است. پتانسیل

مهم  اریجامعه نقش بس تیاز جمع یمیزنان به عنوان ن و قرار دارد
یکی از مباحث (. بنابراین 1) در جامعه و خانواده دارند یاتیو ح

مطرح در حوزه توسعه نقش و مشارکت زنان به عنوان نیمی از 
ای در فرایند پیشرفت و توسعه کشورهاست. در جمعیت هر جامعه

ی زنان در سطح جامعه واقع امروز میزان حضور و مشارکت اجتماع
ای مطرح است. در این ها و مقوالت توسعهبه عنوان یکی از شاخصه

دلیل عقب ه میان کشورهای در حل توسعه و جهان سوم ب
های های خاص خود نیاز به حضور فعاالنه زنان در عرصهماندگی

له و أاجتماعی و... دارد. با وجود اهمیت این مسگوناگون اقتصادی، 
ریزی این کشورها آنگونه که شایسته است حضور رنامهتالش و ب

ریزی چندان چشمگیر گیری و برنامهزنان بویژه در مناصب تصمیم
نبوده است و از این لحاظ فاصله زیادی با کشورهای توسعه یافته 

با توجه به اینکه نیمی از نیروی انسانی جامعه را زنان تشکیل  دارند.
وری جامعه ای در افزایش سطح بهرههدهند و دارای توان بالقومی

تواند حایز اهمیت باشد، هستند، حضور آنها در مشاغل مدیریتی می
شود. اگرچه احراز های کالن به زنان واگذار میاما کمتر مدیریت

های کلیدی برای زنان بسیار پیچیده است و متغیرهای زیادی پست
ته ساالر، باید به گیرد، اما اصل اول در مدیریت شایسرا در بر می

(. 2کار گرفتن افراد شایسته بدون در نظر گرفتن جنسیت آنها باشد )
 خاطرنشانبرخی از پژوهشگران در خاورمیانه و کشورهای شرقی 

 جایگاه که دارد وجود باور این عموماً عرب، جامعه در که کنندمی
 کردن دنبال به تمایل آنها اگر. است خانه در اول درجه در زنان

زمینه در آنها مشارکت رودمی انتظار دارند، شغلی در بیرون خانه
 یا یپشتیبان مشاغل سایر و( پرستاری عمدتاً) بهداشتی آموزشی، های

 هایستپ و باشد سازمانی مراتب سلسله پایین انتهای در عمدتاً دفتری
در همین ارتباط  (.3) است محفوظ مردان برای معموالً مدیریتی

 کشورهای زنان که را مقاومتی و اجتماعی روندهای اخیر مطالعات
 مواجه آن با مدیریتی هایپست به رسیدن آرزوی در توسعه حال در
 در ویژه به مدیریت سمت به زنان مسیر. اندکرده توصیف شوند،می
 هنجارهای که است داده نشان تحقیقات. است دشوار جوامع این

 جوامع این در عمومی عرصه در زنان حضور از مردساالرانه سنتی
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 مدیریتی هایپست در مردان سلطه حفظ از و کندمی جلوگیری
(. بر همین اساس مساله مدیریت زنان یکی 6، 5، 4) کندمی حمایت

از دیدگاه تاریخی شود. چرا که های مدیریتی عصر تلقی میاز چالش
ارهای کاند اند که ناگزیر بودههایی قرار گرفتههمواره زنان در پست

 (.7هایی در سطوح پایین احراز کنند )تکراری انجام دهند و پست
 آن از حاکی جهان و ایران در زنان وضعیت از مختلف آمارهای

عرصه در حتی دانشگاهی عالی تحصیالت وجود با زنان که است
 متناسب و شغل رشد حال در وضعیت از نیز مدیریت مختلف های

 درجه و میزان که است حالی در این و نیستند برخوردار مردان با

 و جانبه همه مشارکت به بشری اجتماع هر تگیفیا توسعه
 در(. 9، 8) دارد بستگی رادفا کامل مدنی و اجتماع خودآموزی

 هایسال در خصوص به هافعالیت در زنان تأثیر و نقش ایران،

 بسیاری بالقوة هایظرفیت هم هنوز اما است؛ بوده چشمگیر اخیر

 گوناگون دالیل به که دارد وجود مدیریتی هایفعالیت زمینۀ در

های مدیریت زنان در سازمان(. هر چند 10) انداستفاده مانده بدون
سایر کشورها دستاوردهای شایان توجهی داشته است، ولی تمایل 

های دولتی کشور به برگزیدن مدیران مرد عمومی در بیشتر سازمان
در این میان عامل جنسیت بیش از  رسدمعطوف است. به نظر می

 سازمانی فرهنگ(. البته 11) شایستگی و توانمندی مورد توجه است
 مردانگیباعث بازنمایی  زنان حذف اصلی عامل عنوان به مردمحور

 ماهیت شناسایی جای بهشود. در این روند در مدیریت می اساسی
 یتتقو جنسیتیهای کلیشه و انضباطی مرزهای ،زنان علیه تبعیض

 کنار مدیریتی هایجنبه همه در مشارکت از زنان شده و در نتیجه
 گوناگون، مشاغل در زنان، حضور ایران، (. در12) شوندمی گذاشته

 1382متناسب نیست و نرخ مدیریت زنان بنابر آمار سال  جامعه
درصد رسیده  5تقریباً به  1386زیر سه درصد بوده است و در سال 

 مسئله این سوم جهان از کشورهای بسیاری در متأسفانه(. 13است )

 در زنان از محدودی تعداد تنها و توجه نیست شایان چندان

(. زنان 14دارند ) قرار کشور گیری تصمیم مهم و های مدیریتیپست
 به رسیدن مسیر درجوامع عربی حتی در کشورهای توسعه یافته نیز 

 در. هستند مواجه فرهنگی-اجتماعی موانع با مدیریتی هایپست
 سقف» شکستن به موفق عرب زنان از کمی بسیار تعداد تنها نتیجه،
 اجتماعی تحرک برای را آنها آرزوهای که شوندمی «ایشیشه

 هایسازمان در(. 15رسند )آل خود میو به شغل ایده کندمی محدود
ها عموماً مردانه و زنان جایگاه پایینی در هند نیز مدیریت ورزشی

سلسله مراتبی مدیریتی دارند و قدرت مدیریتی باال انحصاراً مردانه 
درصد از نیورهای اشتغال آن  45(. در کشور آمریکا که 16است )

ا ی رهای مدیریترا زنان تشکیل داده، فقط شش درصد از زنان پست
( و مطالعات کشورهای نروژ، کانادا، استرالیا، 17در اختیار دارند )

های نیوزیلند و انگلستان نشان می دهد که عدم حضور زنان در پست
 دهه سه طول در(. 18اجرایی و ارشد یک پدیده جهانی است )

 و جنسیت زمینه در تحقیقات چشمگیر افزایش علیرغم گذشته
 جنسیت مورد در دانش شمالی آمریکای و غربی اروپای در مدیریت

 محدود نسبتاً هنوز توسعه حال در جوامع در آموزشی رهبری و
 بر مؤثر فرهنگی عوامل مورد در کمی اطالعات ویژه، به. است

بنابراین در بیشتر  .(19) دارد وجود عربی جوامع در زنان مدیریت

کشورها حتی کشورهای توسعه یافته مساله مدیریت زنان یکی از 
و سیستم آموزش  ایرلند هایدانشگاه دررو است و های پیشچالش

عالی این کشور مساله مدیریت عموماً مردانه است و عموم 
شوند. از های این کشور توسط مردان اداره و مدیریت میدانشگاه

 با مرتبط هایکلیشهطرفی ساختار قدرت در ایرلند تعیین کننده 
 مدیریت در زنان حضور عدم طریق از جنسیتی مدیریت هایسبک
تصدی بیشتر  برای را راه کشور اساسی قانون با آنکه ایران . دراست

درصد،  2/8گذاشته، تنها  باز زنان برای گیری مناصب تصمیم
(. 14است ) یافته اختصاص زنان به کشور در مدیریتی مشاغل

 2/5تنها حدود  گیریتصمیم و مدیریتی هایعرصه در همچنین
 مدیریتی باالی سطوح در و هستند زن کشور مدیران از درصد

 مدیر سطوح در درصد 4/1به  و یابدکاهش می میزان این کشور،

. مساله سهم پایین زنان رسدهای اجرایی میمعاون دستگاه و کل
ی های زیادی به اثبات رسیده و آمارهاکشور در مدیریت در پژوهش

هایی که اند. یکی از حوزهرسمی نیز بر این ادعا صحه گذاشته
در  زنان تیریمدای است، مدیریت زنان در آن دارای جایگاه ویژه

به  ی است. مدیریت ورزشیالملل نیو ب یدر سطح مل یمجامع ورزش
 باید ورزش، با مرتبط مسائل هدایت کنندة و اجرایی عامل عنوان

 ارزشمند و صحیح مطالعات تحقیقات و هاییافته و نتایج از

 و ورزش در زن دربارة علمی تحقیقات گسترش شود. مندبهره
 و ورزشی - علمی اطالعات ترکیب به نیاز او، های بدنیفعالیت

 زن ورزشکاران برای پیش از بیش را علمی جدید هایروش ارائۀ

های ورزشی عمدتاً در سازمان. همچنین (20)است  آورده پدید
مردانه اغلب تمایلی به حمایت از تغییرات برابری خواهانه که 

 اند و زنانممکن است ساختارهای فعلی ورزش را مختل کند، نداشته
های ورزشی تر از زنجیره فرماندهی و در حاشیه سازماندر پایین

ه ک کنند. همچنین زنانیعنوان منشی و دستیار شخصی کار میبه
هایی را ایفا کنند ای از اقتدار هستند، تمایل دارند نقشدارای درجه

شوند، مانند ایمنی کودک، توسعه ورزشی و تلقی می« نرم»که 
های مرتبط مانند نقش« سخت»های برابری، در حالی که مردان نقش

 مردساالری ردکروی این (.16)با مدیریت ورزش را بر عهده دارند 

 پدیده یک عنوان به ورزش جمله از مشاغل بیشتر در مدیریت، در

 رواج نیز کشد می یدک را تبعیض عدم شعار خود که راگیرف

 زمینه در محدودیت دهدمی نشان تحقیقات که طوری به ؛دارد

 نیز و دارند زن ورزشی مربیان که است هاییچالش از مربیگری

 لکمش با سازمان در مراتبی سلسله نردبان از درحرکت زنان
 . هستند روبرو

 مشارکت ورزشی مراکز و ورزش جامعۀ در به طور کلی زنان

عوامل در راستای مدیریت بانوان در ورزش ( و 21)دارند  اندکی
 و« ساختاری و مدیریتی»، «انسانی و تخصصی»، «مالی و امکاناتی»
به ترتیب اولویت بر توسعۀ تربیت بدنی و « فرهنگی و اجتماعی»

(. بنابراین در ایران 22) ورزش بانوان جمهوری اسالمی ایران مؤثرند
ه و تغال داشتهای شغلی پایینی اشاز گذشته تا کنون زنان در پست

های ورزشی کشور است که بانوان نمونۀ این وضعیت در فدراسیون
شود و به ندرت کنند، مشاهده میبه عنوان نایب رئیس فعالیت می

های مدیران صفی را بر عهده داشتند. بنابراین مدیران زن مسئولیت
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  199..ورزشی مجامع در بانوان مدیریتی نظام جایگاه الگوی ارایه  

 1401 زمستان، 4، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

بر همین اساس  .اندها بودهر وظایف صفی سازمانکمتر درگی
 و نگرش جامعه در رایج هنجارهای مردساالرانه، فرهنگ

 کارآفرین اندک زنان ارتباطات زنان، ورزش به نسبت اجتماعی

 اندک اجتماعی میزان مشارکت و مرتبط هایصنف و هاانجمن با

 میزان با مرتبط اجتماعی-علل فرهنگی جمله از ورزش در زنان

 مشارکت موانع مهمترین است. از ورزش درزنان  کارآفرینی اندک

 تعدد خانواده، در اشتغال و بودن ورزشی، درگیر مدیریت در زنان

 اندک حمایت داری،خانه و همسر قالب مادر، در زنان نقش

 است. از مدیریت زنان هاخانواده
متناسب زنان در یکی از مشکالت کنونی دنیای کار، عدم حضور 

دهد که های مدیریتی است. بررسی پیشینه پژوهش نشان میجایگاه
ی که با جلوگیر هستندعوامل نگرشی و پیشداوری، مهمترین عواملی 

هایی سازمانی های مدیریتی، منجر به شیوهاز حضور زنان در جایگاه
است  یعامل یا شهیشسقف (. 23) شوندیی میابا عنوان سقف شیشه

آنان در  شرفتیو از پ شوندیکه در سازمان، زنان با آن روبرو م
در  یتیریمد یهاپستهمچنین . شود یم یریجلوگ یکار یهاطیمح

 نیتضاد ب ت،یجنس ضیتبع یهامتاثر از مؤلفه یورزش یهاسازمان
خانواده و روابط در کار است و عالوه بر  تیکار و خانواده، حما

سازمان از  یرهبر تیو حما یاشهیسقف ش ،یتیجنس ۀشیکل نیا
از طرفی هم فرهنگ سازمانی . نبوده است ریتاثیزنان ب تیریمد

های مدیریتی دولت شده است. باعث عدم حضور زنان در پست
های مدیریتی زنان، نگرش به تواناییهمچنین مدیران مرد نسبت 

مثبتی ندارند. عالوه بر این در حالی که بین مهارت های ادراکی 
. به طور کلی در مرد تفاوت معناداری وجود ندارد مدیران زن و

ای سقف شیشه بخش مدیریت ورزشی زنان کشور احساس وجود
ای نشان دهنده طیف واژه سقف شیشهاحساس غالب است.  یک

کنند بهبود ها است؛ زیرا آنها سعی میوسیعی از موانع زنان و اقلیت
وضعیت شغلی خود را پیدا کنند. اما جامعه آگاهانه در تالش برای 

(. عالوه بر 24حفظ این سنت است که جایگاه زن در خانه است )
ترین موانع کسب پایگاه مدیریتی توسط یض یکی از جدیاین تبع

 در مهم مشکالت از دیگر یکی هم جنسیت تبعیضزنان است. 
 را زیادی هایپژوهش که است مدیریتی هایپست در زنان ارتقای

. در همین راستا یکی از عواملی که سبب است داده اختصاص خود به
ها رشد چندانی نداشته باشند، این است که شود زنان در سازمانمی

ها آنها را مورد حمایت بیش از حد خود قرار مدیران سازمان
گمارند و دهند، این مدیران یک زن را در پست بدون خطر میمی

 های خود را به اثبات برسانندگیدهند تا شایستبه او هیچ امکانی نمی
ن وی شود، به او آمیزی که باعث مطرح شدو هیچ پست مخاطره

ی سازمان یا رهبر بیش از حد حمایتبنابراین واگذار نمی کنند. 
 .است مدیریتی هایپست ارتقای در زنان موانع از نیز تبعیض منفی

 که است این همانند درست زن مدیر از اندازه از بیش حمایت

 داده وی از حمایت عدم دربارة آشکاری هایعالمت و هانشانه

  .گردد او قدرتیبی یا تضعیف موجب وسیله بدین و شود
 دنیا امروز زنان در نوعی به تصمیمگیری درتق و استقالل اندیشه

 در شرکت و اجتماعی امور در دخالت که است تهفگر لکش

 که ایگونه به است، آنان اولیه تقاضاهای از زندگی هایعالیتف

ویژگی از سیاسی و تصادیقا اجتماعی، درتق به دستیابی اندیشه
از طرفی هم تحول نقش زن  .رودمی شمار به امروز زنان بارز های

های اجتماعی و اقتصادی، یکی از و افزایش مشارکت وی در فعالیت
آفرینی رود و آیندة نقش های توسعۀ کشورها به شمار میشاخص

 زمان متأثر از عوامل و جریانزنان در مدیریت ورزش کشور هم

 اذعان بنابراین بایستی. سیستمی ورزش استو برون درونهای 

 بر آنان کامل و مشارکت زنان توانمندسازی امروزه که داشت

 و گیری تصمیم فرآیند در از جمله هازمینه همۀ در برابری، پایۀ
 کشور که است پایدار توسعۀ از پیشنیازهای یکی جامعه مدیریت

در بسیاری از کشورهای جهان چرا که است.  بدان نیازمند سخت ما
که یکی  اند به طوریهای خطیری را به دوش گرفتهزنان مسئولیت

اعتباری است که زنان  کشورها، میزان از معیارهای توسعه یافتگی
توسعه درآن کشور دارند. زنان نه تنها نقش به سزایی در تحقق 

 و سازنده بلکه به عنوان یک نیروی فعال ؛اجتماعی وسیاسی دارند
می توانند بر سرعت فزاینده توسعه اقتصادی و تسریع عدالت 

 هایاز همین روست که مشارکت زنان در عرصه اجتماعی بیفزایند.
مختلف وهمتراز با مردان به یک ضرورت زمان حاضر تبدیل شده 

جتماعی را به حل این مهم سوق داده است و نیل به حل معضالت ا
 از برخی مدیریتی، هایتیم ترکیب به مربوط ادبیات در. است

 فرآیندهای مدیریت، هایتوانایی زنان که دهندمی نشان مطالعات
 به خود نقش . زنان دربخشندمی بهبود را نوآوری و گیریتصمیم
 و دموکراتیک مداری،مردم به بیشتری تمایل زنان مدیر، عنوان

 تنوع بنابراین. دارند فردی بین روابط به بیشتری تمایل و مشورتی
 جادای و باز کاری فضای ایجاد اجتماعی، روابط بهبود به جنسیتی
 ادایج را مختلفی هایایده که مشکالت از ترمتنوع بسیار دیدگاه
(. الزم به ذکر است که میان سبک 25) کندمی کمک کرده،

مدیریت زنان و مردان تفاوت های غیر مرتبط با تصورات کلیشه 
های مغایر با تصورات ای وجود دارد. زنان و مردان مدیر به شیوه

، کنند. چون در هنگام فرایند اجتماعی شدنقالبی مدیریت می
تجارب نخستین زنان با تجارب اولیه مردان متفاوت است. بنابراین 

ین خود تجارب نخستزنان مدیر باید افراد استثنایی باشند تا بتوانند 
همچنین زنان مدیریت مشارکتی را از آن جهت بیش را جبران کنند. 

 ری، امکانکنند که با اعمال این نوع رهباز مردان طبیعی تلقی می
تعامل با مردم برای آنها بیشتر است و این نوع عمل متقابل اجتماعی 

شود که حساسیت توانند انجام دهند. به عالوه گفته میرا بهتر می
 دهد که اعضایطبیعی زنان نسبت به مردان این برتری را به آنها می

ن ر ایراد. ها تشویق کنندگیریگروه را برای مشارکت در تصمیم
گیری حکایت های مدیریتی و مهم تصمیمتعداد معدود زنان در پست

 دیدگاه خالف بر .زنان در کشور دارد تیریاز وضعیت بحرانی مد
 کنند،می محدود را مسلمان زن سر پوشش که مستشرقان رایج

 و عمومی عرصه به زنان نفوذ برای ابزاری تواندمی واقع در حجاب
 از این باشد. جامعه تأثیرگذار های حلقه از بخشی به شدن تبدیل

های رو باید دنبال دالیل دیگری در راستای عدم فعالیت زنان در پست
 مدیریتی بود. 

 (جنسیت نندما) مدیران شناختی جمعیت هایهمچنین برخی ویژگی
 آنها گیریتصمیم و دانش هایمدل برای اینمونه عنوان به تواندمی
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  و همکاران                 فرد شاکری نسرین  ۲00

Journal of Islamic Life Style Volume 6, Issue 4, Winter 2023 

 کندمی استدالل که جنسیت، به مربوط ادبیات از هم و شود استفاده
 دهدمی نشان مردان، به نسبت متفاوت مدیریتی هایسبک زنان که
 و کوچک هایشرکت ارشد مدیریت هایتیم در جنسیتی تنوع که

 ردعملک و مدیریت هایقابلیت بین رابطه فناوری، بخش در متوسط
 هاتیم این در زنان و مردان ترکیب هرچه. کندمی تشویق را نوآوری
 و هاروال با منطقی و زمینه تواندمی بهتر شرکت باشد، ترمتعادل

 هایقابلیت از بیشتری تأثیر که کند ایجاد سازمانی هایرویه
 ورزش، رهبری در اینکه با. کند ایجاد نوآوری عملکرد بر مدیریت

 هاینقش با یا طلبدمی را مردانۀ بیشتری ایکلیشه هاینگرش

 زمینۀ در تحقیق است، ارتباط در ای بیشتریکلیشه مدیریتی

 کند.نمی حمایت را مردانه رهبری بر ورزش ترجیح مدیریتی

در  باید خانم هم و آقا رهبران هم که دریافتند مدیران ورزشی
. با اهمیتی ایجاد کنند را مثبتی برایندهای رهبری سازمانی هایبخش

که مشارکت زنان در سطوح مدیریتی به ویژه مدیریت کالن مجامع 
های تحول مدیریتی زنان ورزشی دارد، الزم است تا بسترها و علت

در  یبانوان در مجامع ورزش تیریمدشنایایی شده و جایگاه نقش 
 د. در همین ارتباط محقق با استفادهی تبیین شوالملل نیو ب یسطح مل

ر های عمیق کیفی داز رویگردهای اکتشافی و با استفاده از مصحابه
و شناسایی الزمات آن با استفاده از  بانوان تیریمدصدد تبیین نقش 

آرای نخبگان مدیریتی بر آمده است و در پی پاسخگویی به این سوال 
در سطح  یمجامع ورزش بانوان در یتیریمد گاهیجااست که اساساً 

 گیرد. ی چگونه شکل میالملل نیو ب یمل
 

 ها روشمواد و 
اکتشاف و تدوین یک الگوی  هدف از آنجایی که این پژوهش با

ه انجام شد ورزشی مجامع در بانوان مدیریتی نظام برای جایگاه بومی
روش کیفی با استراتژی گراندد تئوری برای انجام آن مناسب به نظر 

پدیده مرکزی  تواند کشفقصد محقق می ،همین روند . دررسدمی
ه در ک کنندگان در تحقیق باشدبا نظر مشارکتبانوان  مدیریتی نظام

دلیل انتخاب گراندد تئوری به خاطر  اند.این حوزه دانش باالیی داشته
استخراج رویکرد نظری جدید در این زمینه است، هرچند در ارتباط 

سد رنظریات متعددی وجود دارد، اما به نظر می مدیریتی زنان نظام با
ورزشی در ایران  مجامع در بانوان مدیریتی وضعیت نظام با توجه به

بسیار کم و آنهایی که وجود جامعه این به کارگیری این نظریات در 
به همین خاطر اتکا به یک دارند نیز بسیار ناکارآمد هستند. 

وهش با کارهای مشابه رویکرد بومی، ضمن متفاوت بودن این پژ
تواند منجر به تدوین الگویی شود که بر خاسته از انجام شده، می

ر کشوورزش  رتبهعالی مدیران و اساتید و ورزشی خبرگان نظرات
یریت تواند به حل مسایل مدشتر میاست. بنابراین این نظریه بهتر و بی

د رکمک کند و گراندد تئوری بهترین رویکدر ورزش کشور  بانوان
پژوهشی برای ارایه الگوی بومی است. چرا که از طریق 
گرانددتئوری ضرورت رفتن به عرصه زندگی واقعی افراد برای 

شود. کشف آنچه واقعاً وجود دارد و به آن اعتقاد دارند، محقق می
 16های عمیق در میان برای این کار محقق در ابتدا با انجام مصاحبه

ر کشوورزش  رتبهعالی مدیران و یداسات و ورزشی خبرگان نفر از
رزشی و مجامع در بانوان مدیریتی نظام جایگاه به تدوین الگوی بومی

 نظام مدیریتی بانوان درپرداخته است. افراد نمونه هرکدام در زمینه 
کشور خبره و صاحب نظر بوده و این افراد عمدتاً از مدیران سطح 

شامل  تحقیق آماری هستند. جامعۀ اساتید دانشگاهیو  ورزشباالی 
هستند که به ورزش  رتبهعالی مدیران و اساتید و ورزشی خبرگان

انتخاب  اند.صورت هدفمند به عنوان جامعه آماری انتخاب شده
 نیشتریبه ب یابیبا هدف دست یفیمشارکت کنندگان در پژوهش ک

 و از این رو شودیانجام م یمورد بررس دهیاطالعات در مورد پد
کشور دارای ورزش  رتبهعالی مدیران و اساتید و ورزشی خبرگان

گیری نیز بیشترین اطالعات در این حوزه هستند. روش نمونه
ا ها بنمونه انتخاب نظری گیریگیری نظری است و در نمونهنمونه
 .شودمی شناسایی پیشین شده گردآوری هایداده تحلیل به توجه

ر د شود، زیرامی افزوده گیریو تمرکز نمونه عمق به زمان باگذشت
، بعد و در مراحل تازه و مقوالت مفاهیم اولیه، بیشتر کشف مراحل

 نمونه .گیرندمقوالت، مدنظر قرار می این به و غنا بخشیدن عمق
اشد ب رسیده نظری اشباع محقق به رسد کهمی پایان به زمانی گیری

 به اضافی، کمکی هایداده که شودمی حاصل نظری، زمانی و اشباع
 ها از آنکنند و نمونهنمی نظری مقوله یک کردن و مشخص تکمیل

 رزشیو خبرگانگیری از رسند. بنابراین نمونهنظر می به مشابه پس
ه یابد ککشور تا جایی ادامه می ورزش رتبهعالی مدیران و اساتید و

 اهجایگ نظر واحدی در ارتباط با آنهامحقق به این نتیجه برسد همه 
آوری دارند. در کل جمعورزشی  مجامع در بانوان مدیریتی نظام

های عمیق انجام شده و اطالعات این پژوهش با استفاده از مصاحبه
ها با توجه به روش کدگذاری انجام فرآیند تفسیر و تحلیل مصاحبه

 .شده است
 

 هایافته
ات نظری پژوهش اشاره شد، نظریات همانطور که در بخش ادبی

وجود دارند که به کارگیری آنها  ارتباط با مدیریتای در گسترده
 دیریتیم نظام تبیین جایگاهدر گذشته و حال نتوانسته است در زمینه 

کشور گشایشی ایجاد کنند. بنابراین  ورزشی در مجامع در بانوان
محقق در این زمینه درصدد برآمد تا با الگویی بومی برخواسته از 

 ورزش رتبهعالی مدیران و اساتید و ورزشی خبرگانآرا و عقاید 
 در انبانو مدیریتی نظام جایگاهکشور بتواند رویکردی نوینی به 

ایجاد کند که نسبت به سایر الگوهای  رانیدر ا ورزشی مجامع
 تری داشته باشد. در راستای دستیابیموجود کارایی باالتر و کاربردی

کیفی گراندد تئوری استفاده شده است. در این  از روشاین هدف به 
ها همزمان در جهت خلق یک نظریه آوری و تفسیر دادهروش جمع

ت که بر اساس آن گیرد و تفسیر همان مرجعی اسبومی قرار می
شود که کدام داده یا مورد را در مرحله بعد در تصمیم گرفته می

هایی باید ها چگونه یا با چه روشنمونه گنجانده شود و این داده
 گردآوری شوند. 
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  ۲01..ورزشی مجامع در بانوان مدیریتی نظام جایگاه الگوی ارایه  

 1401 زمستان، 4، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 کدگذاری باز -
کیفی گراندد تئوری نیاز به  برای ساخت نظریه در روش

تخراج الگوی نظری های عمیق است. بر همین اساس برای اسمصاحبه
هایی عمیق با سازی، محقق اقدام به انجام مصاحبهو یا فرایند نظریه

 درورزش  رتبهعالی مدیران و اساتید و ورزشی خبرگاننفر از  16
کشور کرده است. این افراد به طور مستقیمی با فرایندهای مدیریتی 

کشور درگیر هستند و اطالعات  به ویژه مدیریت زنان در ورزش
های دانشی و تجارب باالیی در این زمینه دارند. بر همین اساس نکته

معنادار و ناب متن گفتگوی آنها عصاره اصلی نظریه استخراجی را 
 داساتی و ورزشی خبرگاندهد. طول زمان مصاحبه با این تشکیل می

ه به طول دقیق 89دقیقه تا  33بین  ورزش رتبهعالی مدیران و
دقیق مصاحبه و  580انجامیده است. در مجموع محقق با همه افراد 

داشته است. در مدیریت زنان در ورزش وشنود علمی پیرامون گفت
ها بر اساس مراحل سه گانه کدگذاری ارایه نهایت، نتایج تحلیل داده

مفهوم و گزاره معنادار  125شد و در مرحلۀ کدگذاری باز، بیش از 
مفاهیم متناظر از  141ها در مرحله بعد شد که این مقولهاستخراج 

ها دارای ارتباط از آنجایی که این مقوله آنها بیرون کشیده شد.
 بندیتوان آنها را دستهمفهومی با همدیگر هستند و به راحتی می

 کرد. 

 کدگذاری محوری -
راهبرد  یها، مشخصه اصلاز داده میگرفتن مفاه هیما در این مرحله

توان فرایند ها میو به کمک تحلیل مقولهاست  یانهیزم هینظر
ها، مناسب مقوله یدر مورد نامگذار سازی را تشریح کرد.نظریه

 پارچهکینو،  یو استنتاج طرح سهیمقا زنده،یسؤاالت برانگ دنیپرس
 تیخالقنیاز به  افته،یخام و سازمان ن یهااز انبوه داده نانهیو واقع ب

ای دارد و با توجه به خالقیت باید حساسیت نظری راهگشای ویژه
 مطالعه ،یاخالل تجربه حرفه از ینظر تیحساسادامه کار باشد. 

 بر پژوهشدرخالل  هاداده لیتحل روند و ،یتجربه شخص متون،
ازآن جهت مهم  ینظر تیحساس .دیزاافیمحقق م ینظر تیحساس

ادهمعنادادن به د یدرپ ییمبنا هینظر و یفیپژوهش ک است که اساساً
مفاهیم متناظر  141در ادامه فرایند کدگذاری از تعداد  هستند. ها

خرده مقوله استخراج شده که دارای ارتباط مفهومی با  27تعداد 
همدیگر هستند. همچنین بخاطر نزدیکی معنایی بسیاری از خرده 

خرده مقوله  26مقوالت محوری در مرحله کدگذاری محوری 
سازی در اند. مراحل تئوریمقوله محوری تبدیل شده 10موجود به 

 ه است. ای در نمودار زیر نشان داده شدنظریه زمینه

 
 های پژوهشفرایند استخراج تئوری برآمده از مصاحبه -1نمودار 

تر و پیوند بین مفاهیم خرده مقوالت، در نهایت پس از بررسی دقیق
مقوله محوری به دست آمد که این مقوالت عبارت از:  10

 ضاهایف بر کار، غلبهتقسیم مدیریتی، توانایی فضاهای در یابیهویت

 هایمهارت و هامحوری، شبکهاثربخش، برنامه کنترلشده،  جنسیتی
 مدیریت از اجتماعی حمایت رهبری، جلب و داریارتباطی، میدان

هستند که با انتزاع بیشتر سازمانی  مدیریت و کارایی زنان، تمرین

مصاحبه عمیق با خبرگان ورزشی و اساتید و مدیران16
عالی رتبه ورزش   

مفهوم و گزاره معنادار  125استخراج  

مفاهیم متناظر  141استخراج  

27مفاهیم متناظر به 141تبدیل 
خرده مقوله  

خرده مقوله  27تبدیل 
مقوله اصلی10به 

ساخت مقوله
هسته
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  و همکاران                 فرد شاکری نسرین  ۲0۲

Journal of Islamic Life Style Volume 6, Issue 4, Winter 2023 

ای به این مقوالت در مرحلۀ کدگذاری گزینشی، یک مقوله هسته
 ورزشی در شرایط غلبه مجامع در بانوان مدیریتی نظام جایگاه»شرح 

زنان  مدیریت از اجتماعی حمایت شده و جلب جنسیتی فضاهای بر
 و هاسازمانی با مداخله شبکه و کارایی کارتقسیم در بستر توانایی

رهبری،  و داریارتباطی زنان بر پایه راهبردهای؛ میدان هایمهارت
 در یابیتمدیریت با وجود پیامدهای هوی محوری و تمرینبرنامه

در جامعه ایران امکان تحقق  اثربخش مدیریتی و کنترل فضاهای
تواند تمامی مقوالت دیگر را تحت پوشش ظاهر شد که می «یابدمی

ها را در مراحل کدگذاری قرار بدهد. جدول زیر نتایج تحلیل داده
 دهد. محوری و گزینشی نشان می

 

 

 گزینشیخروجی مراحل کدگذاری محوری و  -1جدول 
 مقولۀ هسته نهایی مقوالت محوری خرده مقوالت
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 های اثرگذارباورمندی به هویت
 های جدیدهویتپذیرش 

 سازماندهی کارکنان بر اساس توانمندی
 های کاریها در حوزهتخصیص پست کارتوانایی تقسیم

 کارمندیابی
غلبه بر فضاهای جنسیتی  های مدیریتی مردانهحذف طرحواره

 های جنسیتی در رسانهتوقف بازنمایی کلیشه شده

 کنترل پرسنل
 فرایندهاکنترل  کنترل اثربخش

 کنترل سازمانی
 ریزی مداومبرنامه

 اندازسازیچشم محوریبرنامه
 گذاری کوتاه مدتهدف

 سازیتیم
 حضور مشارکتی و اثربخش داری و رهبریمیدان

 سازیگیری و تصمیمتصمیم
 سازی برای مدیریت زنانفرهنگ

 از اجتماعی حمایتجلب 
 زنانمدیریت 

 کارشنکنی در مدیریت زنانعدم 

 پذیرش توامندی زنان توسط همکاران

 مدیریت خانه و خانواده
 تمرین مدیریت

 بازی نقش
 سازمان هایارزش به احترام

 جامعه با زن مدیران همسویی یسازمان ییکارا

 اجتماعی مسئولیت

 یهاها و مهارتشبکه سازمانی بین روابط
 مرد مدیران با همکاری و تعامل یارتباط

 کدگذاری هسته -
 مدیریتی نظام ضمن تبیین جایگاهدر هر سه مرحله از کدگذاری 

ورزشی سه کد اصلی برای تبیین این نظام مدیریتی  مجامع در بانوان
نیاز است. در گام اول نظام مدیریتی بانوان در ورزش به توسعه جدی 

نیاز دارد، چرا که بر اساس آرای مشارکت کنندگان و ادبیات نظری 
های مدیریتی به ویژه در مدیریت ورزشی پیشین سهم زنان در پست

سعه آن اقدامات جدی هم در بعد به شدت پایین است و باید برای تو
کالن و هم در بعد خرد الزم است. مساله مهم دیگر در این زمینه 
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  ۲03..ورزشی مجامع در بانوان مدیریتی نظام جایگاه الگوی ارایه  

 1401 زمستان، 4، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

افزایش کارآمدی مدیریت ورزشی بانوان است. به اعتقاد بسیاری از 
افراد همان تعداد ناچیز مدیریت زنانه در ورزش چندان کارآمد هم 

. در نهایت ها مشهود بوده استنبوده و ضعف مدیریتی در این پست
های ورزشی به ثبات و ماندگاری نیاز دارد و حضور زنان در پست

ها ابقا یابند تا الزم است زنان شاغل در این پست با تغییر دولت
 های ورزشی تداوم یابد.در حوزهزمینه رشد و توسعه مدیریتی زنان 

آخرین مرحله کدگذاری مرحله مرحلۀ کدگذاری گزینشی است 
به دست آمده در مرحلۀ کدگذاری محوری را در  که در آن کدهای

سازی و دهد. هدف از این کار، یکپارچهتر ادامه میسطحی انتزاعی
های کسب شده در مرحله کدگذاری محوری است. پاالیش مقوله

ها گیری و پیوند هر مقوله با سایر مقولهدر این مرحله است که شکل
دست آمده که کل مفاهیم  شود و مقوله هسته نهایی بهشرح داده می

مقولۀ اصلی پژوهش  دهگیرد. با ترکیب ها را در بر میو مقوله
 فضاهای بر کار، غلبهتقسیم مدیریتی، توانایی فضاهای در یابیهویت)

 هایمهارت و هامحوری، شبکهاثربخش، برنامه شده، کنترل جنسیتی
 مدیریت از اجتماعی حمایت رهبری، جلب و داریارتباطی، میدان

مقوله هسته نهایی در  ،سازمانی( مدیریت و کارایی زنان، تمرین
مرحلۀ کدگذاری گزینشی ظهور کرد. با توجه به مقوالت عمده و 

 انوانب مدیریتی نظام جایگاه توان گفت که مقولۀ؛توضیحات فوق می
 جلب و شده جنسیتی فضاهای بر غلبه شرایط در ورزشی مجامع در

 و کارتقسیم توانایی بستر در زنان دیریتم از اجتماعی حمایت
 بر زنان ارتباطی هایمهارت و هاشبکه مداخله با سازمانی کارایی

 تمرین و محوریبرنامه رهبری، و داریمیدان راهبردهای؛ پایه
 رلکنت و مدیریتی فضاهای در یابیهویت پیامدهای وجود با مدیریت
تواند همه مباحث می .یابدمی تحقق امکان ایران جامعه در اثربخش
را راجب به ورزش  رتبهعالی مدیران و اساتید و ورزشی خبرگان
را تحت  رانیدر اورزشی  مجامع در بانوان مدیریتی نظام جایگاه

پوشش قرار دهد و نیز جنبه تحلیلی داشته باشد. بر اساس مقوله 
هسته نهایی که خود برگرفته و انتزاع شده از سایر مقوالت عمدة 

ش ورز رتبهعالی مدیران و اساتید و ورزشی خبرگانارایه شده است، 
 ستر و پیامدهای جایگاهکشور در تجربۀ زیست خود شرایط علّی، ب

نند. ککشور را تجربه، درک و یا تصور میبانوان در  مدیریتی نظام
ور بانوان در کش مدیریتی نظام آنها در شرایط و بستر تعاملی خاصی

اند که اگر این شرایط در هر جا مهیا شود، انتظار را تبیین کرده
انتظار معقولی خواهد بود. بانوان در ورزش،  مدیریتی موفقیت نظام

ه بورزش  رتبهعالی مدیران و اساتید و ورزشی بنابراین خبرگان
های خرد و کالن مدیریت ریزیعنوان کارگزاران و مجریان برنامه

پست مدیریتی  هستند و در موراد متعددی خود زنان در ورزش
از این رو آنان تشخیص دقیقی از کارآمدی و اثرگذاری اند، داشته

. همانطور دارندبانوان در ورزش  مدیریتی نظام متغیرهای موثر بر
 بانوان در مدیریتی نظام توسعه ها مشخص است،که از متن مصاحبه

کشور بسیار مهم و حیاتی است و اگر زنان در برای آینده ورزش 
 یمدیریت هایی در این زمینه صورت نگیرد بدون شک آیندهموفقیت

تر از آنچه االن وجود دارد، دست و های بسیار عمیقبا چالش زنان
 کند. پمجه نرم می

 

 ترسیم مدل پارادایمی -
 مدیریتی نظامهای پژوهش حاضر نشان دادند که درمجموع یافته

 رزشیو خبرگان. یابدتحقق میدر شرایطی مختلفی بانوان در کشور 
رویکردهای متفاوتی را در ورزش  رتبهعالی مدیران و اساتید و

ر اند، اما همگی ببیان کرده ابانوان در کشور  مدیریتی نظام راستای
اساس ترکیب آرای آنها به اتفاق نظر واحدی با نام یک تئوری بومی 

بانوان در  مدیریتی نظام اند. در کل همه آنها در این مساله کهرسیده
اتفاق نظر دارند، اما هر کدام از تواند موفق عمل کند، کشور می

ی های متفاوتو پاسخاند رویکردی متفاوت به این مقوله نگاه کرده
توان همه اند. در یک رویکردی کلی میبه سوال اصلی پژوهش داده

توان در یک مدل پارادایمی برای فهم بهتر ترسیم کرد. را می هایافته
شود، این مدل دارای مشاهده می زیرهمانگونه که در شکل 

 وگر، استراتژی های؛ شرایط علّی، پدیده، بستر، شرایط مداخلهبخش
 مجامع در بانوان مدیریتی نظام پیامد است. پدیده مرکزی این مدل،

که محور سواالت مصاحبه کیفی و اطالعات نظری و  ورزشی
ط مرتبورزش  رتبهعالی مدیران و اساتید و ورزشی مفهومی خبرگان

بانوان در کشور است. پدیده مرکزی خود دارای سه  مدیریتی نظام با
 ظامناست. به این معنی که  (ثبات و کارآمدی توسعه،)مولفه اصلی 

بانوان در کشور در گام اول به توسعه نیاز دارد و الزم است  مدیریتی
های مدیریتی افزایش یابد و بعد از آن نیز باید تصدی زنان در پست

به مدیران زن باید کارآمدی و توانمندی را آموزش داد تا از این 
 شود.طریق ثبات مدیریتی آنان تضمین 

 فضاهای بر ؛ غلبههمچنین در این مدل شرایط علّی شامل دو مولفه
این  است.زنان  مدیریت از اجتماعی حمایت جلبو  شده جنسیتی

 نظامموفقیت ترین علت دو مقوله به عنوان شرایط علی، اصلی
است. از آنجایی که مدیریت زنان نه تنها بانوان در کشور  مدیریتی

های گذشته متاثر از نظام سراسر جهان در سالدر ایران، بلکه در 
با « دهش جنسیتی فضاهای بر غلبه»مردساالرانه بوده است. بنابراین 

 مردانه و توقف مدیریتی هایطرحواره دو خرد مقوله؛ حذف
تواند علت مهمی برای رسانه می در جنسیتی هایکلیشه بازنمایی

عالوه بر این زنان  موفیت نظام مدیریتی زنان در عرصه ورزش باشد.
 از اجتماعی حمایت جلب»برای شکوفایی در مدیریت نیازمند 

 مدیریت برای سازیفرهنگاین مهم از طریق دارد. « آنها مدیریت
 زنان توامندی پذیرشو  زنان مدیریت در کارشنکنی عدم، زنان

 نظام شود. عالوه بر شرایط علی موفقیتمحقق می همکاران توسط
ورزش کشور، بسترهایی نیز وجود دارند که  در بانوان مدیریتی

 اراییکو  کارتقسیم موفقیت این نظام مدیریتی در بستر توانایی
شود. بدون شک تحقق چنین اهدافی بدون در نظر محقق می سازمانی

گرفتن این بسترها با مشکل مواجهه خواهد بود. چرا که قرار گرفتن 
ن قسیم کار دقیق و نداشتهای مدیریتی بدون توجه به یک تدر پست

ا تقسیم کار بکارآیی موفقیتی را به دنبال نخواهد داشت. از این رو 
 توانمندی، تخصیص اساس بر کارکنان هایی چون؛ سازماندهیمولفه
کاری و کارمندیابی اصولی از مدیریت هستند  هایحوزه در هاپست

راهم ف که می توان بستر موفقیت نظام مدیریتی زنان در مدیریت را
سازمان،  هایارزش به احترامهای؛ آورند. عالوه بر این مولفه

اجتماعی را نباید نادیده  جامعه و مسئولیت با زن مدیران همسویی
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انگاشت. موفقیت نظام مدیریت زنان در ورزش کشور با مداخله 
تواند تسریع یا کندتر شود. بر می« ارتباطی هایمهارت و هاشبکه»

هرچقدر یک مدیر زن در شیوه مدیریتی خود، بخش همین اساس 
مرد را  مدیران با همکاری و سازمانی و تعامل بین زیادی از روابط

تجربه کرده باشد، موفقیت این نظام مدیریتی تضمین شده خواهد 
بود. راهبردهای نیل به موفقیت نظام مدیریتی زنان در ورزش به 

ی است که برای موفقیت عنوان مهمترین بخش مدل، شامل راهبردهای
 و داریمدیریت زنان الزم است که شامل سه مولفه اصلی؛ میدان

مدیریت است. بر همین اساس زنان  محوری و تمرینرهبری، برنامه
توانند های مدیریتی با اتخاذ این سه راهبرد مهم میشاغل در پست

موفقیت نظام مدیریت زنان در ورزش کشور را تضمین کنند. در 
 یمشارکت سازی، حضوررهبری بر پایه تیم و دارین مولفه میداناولی

تواند راهبردی برای سازی میتصمیم و گیریاثربخش و تصمیم و
موفقیت مدیریت هم در زنان و هم در مردان باشد. عالوه بر این 
داشتن برنامه یک راهبرد عام در مدیریت در سراسر جهان است و 

های کوچک زنان از خانه و محیطمدیریت برای  نهایتاً تمرین

نظام مدیریت زنان در تواند راهبردهای کاربردی برای موفقیت می
ورزش کشور باشد. در نهایت آخرین بخش مدل پارادایمی پژوهش 
پیامدهای برآمده از نظام مدیریت زنان در ورزش کشور هستند. این 
 پیامدها هم علت و هم نتیجه هستند. علت از آن جهت که این

توانند بر نظام مدیریت زنان در ورزش کشور پیامدها مستقیماً می
تاثیر بگذارنند و نتیجه مستقیم نظام مدیریت زنان در ورزش نیز 

 در یابیتوانند باشند. این پیامدها شامل دو مولفه مهم؛ هویتمی
اثربخش هستند. زنان با موفقیت در  مدیریتی و کنترل فضاهای

د و پس کنن توانند فرایندهای هویتی را بازبینیمیهای مدیریتی پست
در  جدید هایهویت اثرگذار آنها پذیرش هویت به از باورمندی
پذیرنند. های مدیریتی به عنوان یک نتیجه مهم میقالب پست

اثربخش هم به عنوان پیامد مطلوب بر پایه  همچنین مولفه کنترل
باعث توسعه نظام  تواندپرسنل، فرایندها و سازمان می کنترل

 مدیریت زنان در ورزش باشد. 
 
 

 
 پژوهش پارادایمی مدل -2نمودار 

 گیرینتیجه
تحوالت عظمی شده و آن های اخیر دچار های مدیریتی از سالحوزه

ورود زنان با های مختلف مدیریتی بوده است. حضور زنان در عرصه
های مدیریتی فراهم شد ، زمینه ورود آنها به پستبه عرصه عمومی

که نظریات مدیریتی نیز با این تحول، تغییر پارادایمی را تجربه 
کردند و نظریات مدیریت بر پایه جنسیت وارد حوزه های علمی 
مدیریت شدند. بر همین اساس و با توجه به موقعیت اجتماعی 

رگیری این نظریات متفاوت زنان در بسیاری از کشورهای جهان بکا

هایی همراه بود و لزوم ارایه الگوهای برای همه جوامع با چالش
بومی برای تبیین نظام مدیریتی زنان در جوامع مختلف بیش از گذشته 

با توجه به ضعف الگوهای نظری موجود احساس شد. از طرف دیگر 
 در انمحققورزشی  مجامع در بانوان مدیریتی نظام در زمینه جایگاه

 رگانخب تا با الگویی بومی برخواسته از آرا و عقاید ندرصدد برآمدد
ردی د رویکنکشور بتوان ورزش رتبهعالی مدیران و اساتید و ورزشی

یجاد ا رانیدر اتبیین نظام مدیریتی زنان در ورزش نوینی نسبت به 
کیفی گراندد تئوری  د. در راستای دستیابی به این هدف از روشنکن
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  ۲05..ورزشی مجامع در بانوان مدیریتی نظام جایگاه الگوی ارایه  

 1401 زمستان، 4، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

و در این روش برای استخراج الگوی نظری و یا فرایند  استفاده شده
نفر از  16هایی عمیق با اقدام به انجام مصاحبه انسازی، محققنظریه

. نداکشور کردهورزش  رتبهعالی مدیران و اساتید و ورزشی خبرگان
 شیورزاین افراد به طور مستقیمی با فرایندهای مدیریتی و اجرایی 

کشور درگیر هستند و اطالعات دانشی و تجارب باالیی در این زمینه 
ها بر اساس مراحل سه گانه دارند. در این راستا نتایج تحلیل داده

مفهوم  125کدگذاری نشان داد که در مرحلۀ کدگذاری باز، بیش از 
مفاهیم متناظر  141و گزاره معنادار استخراج شد و در مرحله بعد 

ن کشیده شد. در ادامه فرایند وهای معنادار بیراز این گزاره
خرده مقوله  27مفاهیم متناظر تعداد  141کدگذاری از تعداد 

استخراج شده که دارای ارتباط مفهومی با همدیگر هستند. همچنین 
بخاطر نزدیکی معنایی بسیاری از خرده مقوالت محوری در مرحله 

قوله محوری م 10خرده مقوله موجود به  27کدگذاری محوری 
 فضاهای در یابیهویتاند که این مقوالت عبارت از: تبدیل شده

 کنترل ،شده جنسیتی فضاهای بر غلبه کار،تقسیم توانایی مدیریتی،
 داریمیدان ارتباطی، هایمهارت و هاشبکه محوری،برنامه اثربخش،

 مدیریت تمرین زنان، مدیریت از اجتماعی حمایت جلب رهبری، و
هستند که با انتزاع بیشتر این مقوالت در مرحلۀ سازمانی  کارایی و

 نظام جایگاه»ای به شرح ینشی، یک مقوله هستهکدگذاری گز
 یتیجنس فضاهای بر غلبه شرایط در ورزشی مجامع در بانوان مدیریتی

 توانایی بستر در زنان مدیریت از اجتماعی حمایت جلب و شده
 هایمهارت و هاشبکه خلهمدا با سازمانی کارایی و کارتقسیم

 رهبری، و داریمیدان راهبردهای؛ پایه بر زنان ارتباطی
 در یابیهویت پیامدهای وجود با مدیریت تمرین و محوریبرنامه

 تحقق امکان ایران جامعه در اثربخش کنترل و مدیریتی فضاهای
تواند تمامی مقوالت دیگر را تحت که می به دست آمد« یابدمی

 یحیکنندگان پژوهش اشاره تلوچند مشارکت هرپوشش قرار بدهد. 
ساخت بیشتر مقوالت اصلی  اند، امااز خرده مقوالت داشته یبه برخ

 تیاست که با توجه به حساس انساخته و انتزاع شده ذهن محقق
 از ینظر تیحساس. است شده یموجود اقدام به مقوله ساز ینظر

 لیتحل روند و ،یتجربه شخص متون، مطالعه ،یاخالل تجربه حرفه
الگوی  .دیزاافیمحقق م ینظر تیحساس بر پژوهشدرخالل  هاداده

 رد بانوان مدیریتی نظام جایگاهکیفی به دست آمده نشان داد که 
ورزشی وضعیتی قابل ارتقا است و این امکان با شرایط و  مجامع
شود. هرچند برای تبیین این جایگاه برخی محقق میهایی زمینه

 توانندنظریات وجود دارد، اما این رویکردهای نظری به تنهایی نمی
تبیین کننده وضعیت مدیریتی زنان در ورزش باشند. بر همین اساس 

های نظری در این زمینه را توسعه دهند الزم است تا کسانی بحث
مدیریت هستند. چرا که آنها  که خود درگیر مسایل زنان در حوزه

توانند نظریه جدیدی تجربه و دانش کافی در این زمینه دارند و می
سازی در این پژوهش بر اساس اتکا بر ارایه دهند. فرایند نظریه

های کیفی مستخرج از چندین مصاحبه عمیق صورت گرفته داده
وش ها به رها هر کدام از مصاحبهاست. در فرایند تحلیل مصاحبه

ها تبدیل و با استفاده از فرایند کدگذاری مصاحبه ربینواشتراوس و ک
ها به مفهوم و مفهوم به خرده مقالت و به گزاره معنادار، گزاره

نهایت ده مقوله اصلی از ترکیب همه خرده مقوالت به دست آمده 

است و ده خرده مقوله در یک تجمیع استادانه به یک نظریه تبدیل 
د. این نظریه از چند جهت دارای اهمیت است. اول اینکه در انشده

هایی وجود ندارد و هیچ یک از ادبیات نظری موجود چنین مولفه
در ثانی این نظریه برای توصیف و تبیین جامعه ایرانی کارآمد خواهد 

توان این نظریه را با با یک مقایسه ساده و ابتدایی میهمچنین بود. 
یریت مقایسه کرد. در همه نظریات مدیریت ترین نظریات مدکلی

ریزی، سازماندهی، چندین اصول کلی وجود دارد که شامل؛ برنامه
ها در نظریه استخراجی رهبری و کنترل هستند که همه این مولفه

 نظام وجود دارند. در همین ارتباط از مهمترین راهبردهای جایگاه
 و رهبری و داریمیدان»ورزشی  مجامع در بانوان مدیریتی

همان رهبری  توان گفت این دو مولفههستند که می« محوریبرنامه
پردازان بزرگ مدیریت ریزی در مدیریت هستند که نظریهو برنامه

 مانند؛ جیمز استونر، پیتر دراکر، ادوارد فریمن، دانیل گیلبرت، مایکل
ش خرابینز به آن اذعان دارند. البته ب پورتر، فیلیپ کاتلر و استیفن

های موجود در مدل استخراجی هر کدام در نظریاتی دیگری از مولفه
 دیگر قابل ردیابی هستند. 
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