129

فصلنامه علمي  -پژوهشي زن و جامعه ،سال یازدهم ،شماره سوم ،پاییز 1399
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چکیده
هدف این تحقیق مدلسازی عوامل مؤثّر بر ایجاد تبعیض جنسیّتی در مدیریّت ورزش کشور از
دیدگاه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان یزد بود .این تحقیق بهلحاظ نحوهی گردآوری دادهها
توصیفی و از نوع پیمایشی میباشد ،همچنین از لحاظ ماهیّت و هدف اجرا کاربردی میباشد .جامعه
آماری این پژوهش شامل کلیّه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان یزد بودند ،که تعداد آنها
 251نفر در سال  1398بود ،با توجّه به محدودبودن تعداد جامعه بهمنظور مدلسازی مورد نظر در
پژوهش ،تعداد کلّ جامعه بهعنوان نمونه در نظر گرفته شد .ابزار گردآوری دادهها در این تحقیق
پرسشنامهی محقّقساخته بود که روایی صوری آن توسط  8تن از اساتید صاحبنظر و روایی سازه
آن توسط تحلیل عاملی تأییدی و پایایی آن از طریق روش آلفای کرونباخ  0.85تأیید گردید.
براساس نتایج آزمون مدل معادالت ساختاری ،بهترتیب عوامل اجتماعی ،فرهنگی ،سیّاسی و قانونی،
سازمانی ،شخصیّتی و فردی در ایجاد تبعیض جنسیّتی در سازمانهای ورزشی مؤثّر میباشند .در
انتخاب مدیران ارشد در سازمانهای ورزشی باید انتخاب براساس توانایی و کارایی افراد ،در اولویّت
قرار داشته باشد.
واژه های کلیدی :تبعیض جنسیّتی ،مدیریّت ورزش ،ادارات ورزش و جوانان

 1دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،یزد ،ایران
 2ستادیار مدیریت ورزشی ،دانشکده علوم تربیتی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد مرودشت ،مرودشت ،ایران
 3کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
* نویسنده مسئول مقالهdjamintv@gmail.com :
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مقدمه
امروزه دختران و زنان در بسیاری از مناطق ورزش ،فعّالیّتهای بدنی و سازمانهای ورزشی
میزان مشارکت قابل توجهی داشتهاند ( )Acosta & Carpenter, 2006.pp 62-89و حتّی چند
موقعیت عالی در سازمانهایی مانند کمیته بینالمللی المپیک کسب کردهاند ( Shaw & Frisby,
 ،)2006.pp 483-509با وجود این دستاوردها ،سازمانهای ورزشی اغلب مکانهایی هستند که هنوز
نقش جنسیّتی سنّتی و مزیّت و سلطه مردان دارند ( .)Claring bould, 2007. pp495-507زنان
بهطور کلی در موقعیّتهای رهبری کم قرار دارند ،برای کارشان کمتر دستمزد پرداخت میشود و
در محل کار بهحاشیه رانده میشوند .سازمانهای ورزشی در حوزههایی قرار دارند که مردان و
مردانگی دارای منافع و جایی هستند که مشاغل با کلیشههای جنسیّتی و سنّتی نقش دارند
( ،)Sartore & Cunningham, 2007.pp 244-265البتّه این پدیده تعجّبآور نیست و با توجّه به
اینکه سازمانهای ورزشی اکثراً توسط مردان ایجاد شدهاند و مدیریّت آنها همچنان در اکثر سطوح
توسط افراد مشابه (مردان) اداره میشوند ( ،)Fink et al, 2001.pp 10-50در واقع مسائل مربوط به
جنسیّت و توجّه به جنس مذکّر در پُستهای مدیریّتی همچنان نقش مهمّی در عملکرد روزمره
سازمانهای ورزشی ایفا میکنند.
تبعیض جنسیّتی بهدرک و رفتار متفاوت با گروههای جنسیّتی اطالق میگردد ( & Baron
 .)Neuman, 1996. pp161-173تحقیقات اخیر نشان میدهد که تبعیض در محل کار مانع برابری
جنسیّتی زنان و مردان در رسیدن به پُستهای مدیریّتی میشود (Glick & Fiske, 2007.pp 155-
 ،)187در واقع تفاوت بین جنسیّت زنان و مردان دنیای کار را کامالً متفاوت میکنند ،بهعنوان مثال
تفاوتهای دستمزد ،جدایی جنسی شغلی و اختالفات جنسیّتی در قدرت حاکی از این موضوع
هستند (  .)Padavic & Reskin, 2002.تبعیض جنسیّتی رویدادی شایع است که زنان مکرراً آن را
تجربه میکنند ( )Leaper & Brown, 2008و بیشترین آسیب را از این تجربهها میبینند ( Swim
 .)et al, 2001. pp31-53اگر بخواهیم تأثیر تبعیض جنسیّتی را در سازمانها از  2وجه سازمانی و
فردی مورد بررسی قرار بدهیم باید اذعان بنماییم که در سطح سازمانی ،شیوههای تبعیضآمیز تأثیر
منفی بر عملکرد و بهرهوری سازمان دارد ( ،)Ensher et al, 2001.pp53-72عالوه بر این ،تبعیض
درکشده میتواند بر میزان اعمال سازمان در ایجاد یک فرهنگ یکپارچه یا به اشتراک گذاشتن
ارزشهای مشترک تأثیر بگذارد ،که بهنوبه خود میتواند بر سیّاستها ،رویّهها و زندگی روزمره تأثیر
بگذارد ( ،)Shim et al, 2011همچنین در سطح فردی ،تبعیض که توسط کارکنان زن درک میشود
با نتایج منفی مانند درگیریهای کار و کاهش بهرهوری همراه است (Guteck et al, 1996. pp791-
 )813عالوه بر آن تبعیض جنسیّتی میتواند به افزایش استرس ،اضطراب و افسردگی بیانجامد
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شود ( Shibley

( )Klonoff et al, 2000. pp93-99و در حوزههای مختلف به کاهش عملکرد منجر
 .)& Kling, 2001. pp364-378در سازمانهای ورزشی نیز وجود تبعیض جنسیتی عالوه بر اینکه
بر عملکرد فردی و سازمانی زنان تأثیر منفی میگذارد بلکه این امر سبب از بین رفتن عدالت در
انتخاب مدیران میگردد که این عامل سبب ایجاد چرخهی مدیریّتی مردان در سازمانهای ورزشی
میگردد.
عوامل موثر در ایجاد تبعیض جنسیتی در ورزش کشور عبارت است از عوامل فرهنگی که عموما
از فرهنگ جامعه نشات میگیرد به این معنی که فرهنگ حاکم بر کشور بر ایجاد تبعیض جنسیتی
در مدیریت ورزش کشور اثرگذار است ،عامل اجتماعی نیز در ایجاد تبعیض جنسیتی در مدیریت
ورزش کشور موثر است ،به این معنی که عواملی که بر روابط اجتماعی در جامعه اثر میگذارد بر
ایجاد تبعیض جنسیتی در ورزش کشور تاثیر دارد .عوامل سازمانی مانند دیدگاه منفی کارکنان مرد
نسبت به زن در سازمانها در زمینه مدیریت نیز بر ایجاد تبعیض جنسیتی در ورزش کشور موثر
است .عوامل سیاسی و قانونی نیز در زمینه ایجاد تبعیض جنسیتی در مدیریت ورزش کشور اثرگذار
است .عوامل شخصیتی و فردی نیز در ایجاد تبعیض جنسیتی در مدیریت ورزش کشور تاثیر دارند.
تبعبض جنسیتی در مدیریت ورزش کشور باعت میشود که از تخصص مدیریتی بانوان محروم
بمانیم که این عامل میتواند به مدیریت ورزش ضربه مهلکی وارد کند .بنابراین با مطالعه عوامل
فرهنگی ،اجتماعی ،سازمانی ،شخصیتی و فردی و سیاسی و قانونی که در زمینه ایجاد تبعبض
جنسیتی در مدیریت ورزش کشور تاثیر دارند میتوان به راه کارهایی رسید که از طریق آن بتوان
این تبعیض جنسیتی را به حداقل رساند.
هدف محقّق در این تحقیق بررسی عوامل مؤثّر بر ایجاد تبعیض جنسیّتی در مدیریّت ورزش
کشور می باشد؛ در واقع محقّق با انجام این تحقیق سعی در بررسی آن دسته از عواملی دارد که
منجر به ایجاد تبعیض جنسیّتی در مدیریّت ورزشی کشور میشود؛ لذا محقّق در این تحقیق با در
نظرگیری تمام عوامل فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،فردی و سازمانی سعی در بررسی تمام این عوامل
و همچنین مدلسازی آنها دارد .در اهمیّت و ضرورت انجام این تحقیق و شناخت عوامل مؤثّر بر
ایجاد تبعیض جنسیّتی باید ذکر کرد که امروزه توانمندسازی زنان و مشارکت کامل آنان بر پایه
برابری ،در همه زمینهها از جمله در فرآیند تصمیمگیری و مدیریّت در عرصهی ورزشی یکی از
پیشنیازهای توسعه پایدار در ورزش میباشد که ورزش کشور سخت بدان نیازمند است .توسعهی
پایدار در ورزش کشور زمانی بهوجود میآید که ما ورزش مردان و زنان را در جامعه بهیک اندازه
مهم تلقّی بنماییم و بر این مطلب تأکید بنماییم زنان تشکیلدهندهی نیمی از جامعه کشور ما
هستند و حضور آنها در ورزش کشور میتواند متضمّن سالمتی جسمانی و روانی نیمی از جمعیّت

132

مدلسازی عوامل موثر بر ایجاد تبعیض جنسیتي در مدیریت ورزش کشور…

کشور باشد و یا حتّی این جمعیّت میتوانند با ورود به ورزش حرفهای در عرصههای مهمّ ورزشی
جهان اعم از مسابقات المپیک ،مسابقات قارّهای و جهانی برای کشورشان افتخارآفرین باشند؛ بنابراین
طبیعی است که اگر ما به توسعهی ورزش زنان به اندازهی ورزش مردان توجّه ننماییم دچار عقب
ماندگی در توسعهی پایدار ورزش در کشور خواهیم شد ،که در نظرگرفتن این مطلب بسیار ضروری
خواهد بود که زنان باید در مدیریّت سازمانهای ورزشی نقش مؤثّری داشته باشند و توسعهی پایدار
ورزش نیاز به مدیریّت همزمان زنان در کنار مردان میباشد ،لذا از میان برداشتن هرگونه تبعیض
جنسیّتی در مدیریّت ورزش کشور برای نیل به هدف توسعهی پایدار بسیار مهم خواهد بود.
در خارج از کشور در رابطه با تبعیض جنسیّتی در داخل سازمانهای ورزشی و سایر سازمانها
مطالعات متعدّدی انجام گرفته است .کانینگام )2008( 1در مقالهی خود تحت عنوان « ایجاد و حفظ
تنوّع جنسیّتی در سازمانهای ورزشی» استدالل کرده است که فشارهای سیّاسی ،عملکردی و
اجتماعی به نابرابری جنسیّتی در سازمانهای ورزشی خواهد شد (.)Canningham, 2008. 136-145
فینک )2008( 2نیز ساختارهای اجتماعی ،سیاستها و رفتارهای درون سازمانی را منشأ تبعیضهای
جنسیّتی در سازمانهای ورزشی میداند ( .)Fink, 2008.نتایج تحقیق کیم ( )2014نیز نشان می-
دهد که اوالً تبعیض درکشده یک تجربهی منفی است و ثانیاً تبعیض درکشده توسط زنان تأثیر
منفی بر رضایت شغلی و انگیزههای مشارکت در کار آنان میگذارد ( .)Kim, 2014.pp51-69نتایج
تحقیق سیمونس )2011( 3نشان میدهد که زنان در مواجهه با موانع جنسیّتی که در گذشته ایجاد
شدهاند ،غلبه میکنند و امروزه زنان بیشتر در زمینههای مدیریّت در صنایع ورزشی موفّق هستند
( .)Simmons, 2011تیزل و همکاران )2017 ( 4بهدالیل سیاسی و اجتماعی بهعنوان ریشههای
تاریخی و دالیل جامعهشناختی تبعیض جنسیّتی در مدیریّت ورزش کانادا اشاره میکند ( Tectzel
 .)& Weaving, 2017.pp185-193پایک و همکاران )2018( 5نیز نتیجه میگیرند که موانع مختلفی
برای زنان از کشورهای در شمال جهان تا افراد جنوب غربی وجود دارد و توصیّههای آنها عبارتند
از :ابتکارات ویژه زنان ،نیاز به افزایش آگاهی در مورد فرهنگ سازمانی و افزایش درک بینفرهنگی
(.)Pike et al, 20181
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برخی از مطالعات انجام شده در داخل کشور در رابطه با تبعیض جنسیّتی و همچنین موانع
دستیابی زنان به مدیریّت به قرار ذیل میباشند .نتایج تحقیق حسینپور و همکاران ( Hosseinpour,
 )2012.pp 43-54نشان داد که موانع اجتماعی ،فرهنگی ،سازمانی ،خانوادگی و فردی بر عدم ارتقاء
زنان به پُستهای مدیریّت ارشد و میانی در شرکت ملّی مناطق نفتخیز جنوب تأثیر دارند .یعقوبی
هشتجین و الهی ( )1392در تحقیق خود بر روی تأثیر تبعیض جنسیّتی بر روی سالمت روان زنان
به این نتیجه رسیدند که تبعیض جنسیّتی بهعنوان یک منبع استرس و اضطراب مختص زنان
بهصورت شایع در جامعه وجود دارد .سفیری ( )safari, 2016.pp31-62نیز در تحقیق خود بر روی
بررسی احساس تبعیض بین اعضای هیأت علمی به این نتیجه رسیدند که تأثیر متغیّرهای سقف
شیشهای ،کلیشههای جنسیّتی فرد ،انگیزهی پیشرفت ،ترس از موفّقیّت فرد و کلیشههای جنسیّتی
مسئولین بر احساس تبعیض جنسیّتی معنادار است ،همچنین نتایج این تحقیق در مورد احراز
پُستهای مدیریّتی نسبت به سایر مؤلفهها احساس تبعیض جنسیّتی بیشتری نشان میدهد .نتایج
پژوهش موسوی راد و همکاران ( )Mousavi Rad and etal,2016. pp101-108نیز نشان داد که
موانع حضور زنان در ُپستهای مدیریّتی سازمانهای ورزشی"نبود شرایط مساوی بین زنان و مردان
برای رشد در سازمانها" و "عدم اعتماد به زنان در فرهنگ ایران" بیشترین اشاره را در میان
مصاحبهشوندگان داشتند و زنان عامل فرهنگی را بیشتر دخیل میدانستند .ولی مردان عوامل فردی
را عامل اولیّه موانع مدیریّتی زنان قلمداد کردند .بنابراین محقّق در این پژوهش قصد دارد عوامل
مؤثّر در ایجاد ت بعیض جنسیّتی در مدیریّت ورزش کشور را از دیدگاه کارکنان ادارات ورزش و جوانان
استان یزد مورد مطالعه قرار دهد.
روش پژوهش و ابزار پژوهش
این تحقیق بهلحاظ نحوهی گردآوری دادهها توصیفی و از نوع پیمایشی میباشد همچنین از
لحاظ ماهیّت و هدف اجرا کاربردی بوده و بهلحاظ نحوهی اجراء بهصورت میدانی انجام گرفت.
جامعهی آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان یزد بودند ،که تعداد
آنها  251نفر در سال  1398بود ،با توجّه به محدود بودن تعداد جامعه بهمنظور مدلسازی مورد نظر
در پژوهش ،تعداد کلّ جامعه بهعنوان نمونه در نظر گرفته که البّته پس از توزیع پرسشنامهها 222
پرسشنامهی صحیح و کامل برگشت داده شد که همین تعداد نیز بهعنوان نمونهی آماری تحقیق در
نظر گرفته شد .با توجّه به موضوع اصلی تحقیق و با استناد به پیشینهی تحقیق ،عوامل فرهنگی،
اجتماعی ،فردی ،سازمانی و سیّاسی بهعنوان اصلیترین عوامل ایجادکنندهی تبعیض جنسیّتی در
مدیریّت ورزش کشور از دیدگاه کارکنان در نظر گرفته شد و سپس با استفاده از مطالعات کتابخانهای
و بررسی اسناد و مدارک (مقاالت و پایاننامهها ،منابع اینترنتی و بررسی کتب) اقدام به شناسایی
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سازههای عوامل فرهنگی ،اجتماعی ،فردی ،سازمانی و سیّاسی ایجادکنندهی تبعیض جنسیّتی در
سازمانهای ورزشی کردند ،که در نهایت با استفاده از این اطّالعات پرسشنامهی محقّقساختهای در
راستای هدف تحقیق بهعنوان ابزار گردآوری تحقیق تدوین گردید .این پرسشنامه شامل سازههای
عوامل فرهنگی (گویههای  1تا  ،)7عوامل اجتماعی (گویههای  8تا  ،)13شخصیّتی و فردی
(گویههای  14تا  ،)20سیّاسی و قانونی (گویههای  21تا  ،)26سازمانی (گویههای  27تا  )32بود،
در این پرسشنامه از طیف  5ارزشی لیکرت برای پاسخگویی استفاده شد .برای تعیین روایی صوری
و محتوایی پرسشنامه از  8تن اساتید صاحبنظر در حوزه تحقیق نظرخواهی شد که پس از نظر آنها
پرسشنامه تأیید شد همچنین روایی سازه پرسشنامه از طریق آزمون تحلیل عاملی تأییدی مورد
تأیید قرار گرفت ،همچنین پایایی پرسشنامه توسط آزمون کرونباخ  0/85بدست آمد .در این تحقیق
از دو بخش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد .در بخش توصیفی اطّالعات جمعیّتشناختی و
آمار توصیفی مربوط به نمونههای آماری تحقیق مورد آزمون قرار گرفت و در بخش استنباطی نیز
آزمون کولموگروف-اسمیرنف برای بررسی طبیعی بودن توزیع دادهها بهکار گرفته شد و برای بررسی
مدل ساختاری متغیّرهای تحقیق و تدوین مدل این تحقیق از نرمافزار لیزرل  8/8استفاده شد.
یافته های پژوهش
براساس یافتههای این تحقیق ،یافتههای جمعیّتشناختی پاسخدهندگان بهشرح زیر بود:
جدول -1یافتههای جمعیّتشناختي
ویژگی
جنسیت

سن

وضعیت تاهل

سابقه کار

وضعیت تحصیلی

دستهبندی

فراوانی

درصد

مرد

171

77/03

زن

51

22/97

 30-20سال

14

6/3

 35-30سال

34

15/3

 40-35سال

128

57/7

باالی  40سال

46

20/7

مجرد

54

33/8

متاهل

147

66/2

 10-5سال

54

24/3

 15-10سال

126

56/8

باالی  15سال

42

18/9

دیپلم

11

4/8

کارشناسی

150

66/66

ارشد

56

24/8

دکتری

5

2/22
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در این تحقیق برای تعیین نرمال بودن توزیع دادههای تحقیق ،بهمنظور استفاده از آزمونهای
آماری پارامتریک یا ناپارامتریک از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف استفاده شد ،که نتایج آزمون
نشان داد که دادهها دارای توزیع طبیعی هستند.
جدول -2آمارههای آزمون کولموکروف -اسمیرنوف برای تشخیص طبیعي بودن توزیع دادهها
ردیف

عوامل

Z

P

نوع توزیع

1

فرهنگی

1/12

0/09

طبیعی

2

اجتماعی

1/33

0/06

طبیعی

3

شخصیّتی و فردی

1/09

0/10

طبیعی

4

سیّاسی

0/98

0/21

طبیعی

5

سازمانی

1/06

0/11

طبیعی

6

تبعیض جنسیّتی

0/85

0/45

طبیعی

نتایج تحلیل عاملی سازههای مربوط بهعوامل فرهنگی ،اجتماعی ،شخصیّتی و فردی ،سیّاسی و
قانونی و سازمانی میزان تأثیر آنها در ایجاد تبعیض جنسیّتی در جدول  3آورده شده است.
جدول -3توصیف آماری متغیّرهای عوامل در تبعیض جنسیّتي
عوامل

متغیّرها

میّانگین

نگرش سنّتی به نقش زنان در جامعه
نگرش منفی اربابالرجوع ها نسبت به

فرهنگی

مدیریّت زنان
نگرش جنسیّتی در انتخاب مدیران
ورزشی در مدیریّت ورزش
تجربههای منفی ( شوخیهای جنسی
و )...در سازمان
جوّ فرهنگی ،حجاب و محدودیّت حضور
زنان در مکانهای ورزشی

انحراف
معیار

T

بار
عاملی

t

سطح
معناداری

3/72

0/83

12/83

0.52

5/87

0/001

3/94

0/90

15/44

0.74

6.90

0/001

3/61

0/94

9/62

0.61

6.23

0/001

3/85

0/95

13/01

0.61

6.23

0/001

3/71

0/97

10/89

0.64

6.45

0/001
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مشکالت بهوجود آمده در موازین شرعی
مربوط بهحضور زنان در اماکن ورزشی

3/74

0/86

12/84

0.21

2.69

0/001

مردانه
مشکالت و شرایط سخت بهوجود آمده
در مدیریّت زنان (تنها رفتن به

3/57

0/93

9/08

0.24

2.99

0/001

مأموریّتهای استانی و)...
عدم اعتماد به زنان در واگذاری
مسئولیّتهای مدیریّتی ورزشی
مسئولیّتهای خانهداری و بچّهداری
زنان
اجتماعی

حاکمیّت تفکّر مردساالرانه در انتخاب
مدیران ورزشی
عدم باور جامعه به توانایی زنان در
مدیریّت سازمانهای ورزشی
پذیرش ارتقاء زنان تا حدّ مشخّصی در
سازمان
مقبولیّت مدیریّت مردان در سازمانهای
ورزشی
خود مدیریّتی زنان و عدم استفاده از
تجربیّات دیگر اعضای سازمان
اعتماد پایینتر زنان نسبت به مردان
شخصیّتی و فردی

تجربه کمتر زنان در زمینه مدیریّت
سازمانهای ورزشی
عدم احساس زنان به ضرورت وجود
زنان در مدیریّت ورزش
غیبت از کار بیشتر زنان
وضعیّت فیزیولوژیکی زنان مانند
بارداری ،زایمان و عادات ماهیانه
عدم انگیزهی زنان برای رقابت با مردان
برای تصاحب پُستهای مدیریّتی

3/87

0/82

15/76

0.71

8/65

0/001

3/99

0/82

17/8

0.75

9.22

0/001

3/97

0/85

16/91

0.78

9.40

0/001

3/63

0/95

9/8

0.54

4.36

0/001

3/45

1/01

7/10

0.26

2.68

0/001

3/93

1/05

13/64

0.39

3.24

0/001

3/50

0/67

7/04

0.21

1/98

0/001

3/25

0/74

5/59

0.23

2.02

0/001

3/14

0/91

8/65

0.37

2.41

0/001

3/60

0/94

10/80

0.69

2.66

0/001

3/48

0/72

7/56

0.73

2.67

0/001

3/26

0/68

5/25

0.50

2.57

0/001

3/21

0/69

4/47

0.59

2.62

0/001
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امکان فعالیّت سیاسی بیشتر برای
مردان

3/37

0/65

8/05
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0.39

2/36

0/001

نگرش و سیّاستهای دولت در زمینهی
انتخاب مدیران مرد در سازمانهای

3/49

0/62

11/14

0.32

2.24

0/001

سیّاسی و قانونی

ورزشی
گرایش و حضور اندک زنان در احزاب
سیّاسی

3/36

0/67

8/74

0.20

2.21

0/001

تضاد فرهنگی و مشکالت بهوجود آمده
برای زنان در مأموریتهای خارج از

3/61

0/90

13/41

0.41

2.41

0/001

کشور
عدم وجود قوانین حمایتی دولت برای
مدیریّت زنان
در اکثریّتبودن مردان در حوزهی
قانونگذاری
عدم تمکین کارمندان مرد از مدیران زن
نگرش منفی کارکنان مرد نسبت به
مدیریّت زنان

سازمانی

عدم رعایت اصل شایستهساالری در
انتخاب مدیران
بزرگنمایی اشتباهات زنان در سازمانها
مسائل و مشکالت بهوجود آمده در
گزینش و حراست
مشکالت و تفکیکهای جنسیّتی
بهوجود آمده در استخدام

3/32

0/82

5/31

0.68

6.35

0/001

3/51

1/08

9/22

0.55

4.14

0/001

3/49

1/18

6/69

0.35

3/45

0/001

3/32

0/97

4/06

0.84

4.19

0/001

3/41

0/86

6/23

0.36

3.49

0/001

3/40

0/90

8/86

0.18

2.12

0/001

3/38

0/88

6/31

0.29

3.08

0/001

3/23

1/01

3/79

0.54

4.12

0/001

همچنین جدول شماره ،4میزان اهمیّت بار عاملی مربوط به  5عامل فرهنگی ،اجتماعی،
شخصیّتی ،سیّاسی و سازمانی را نشان میدهد ،که با توجّه به سطح معناداری بدست آمده ،تمامی
عوامل تأثیر مثبت و معناداری بر تبعیض جنسیّتی دارند .که در این میان عامل اجتماعی بیشترین
تأثیر را در تبعیض جنسیّتی داشت و بعد از آن عوامل فرهنگی ،سیّاسی ،سازمانی و شخصیّتی در
رتبههای بعدی قرار گرفتند .همچنین نتایج تحلیل عاملی در جدول ارائه شده است ،تأیید یا رد
معناداری بارهای عاملی با توجّه به اعداد معناداری ( )t-valueصورت میگیرد .در صورتی رابطه تأیید
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میشود (در سطح خطای  )0/05که مقدار  tبزرگتر از  +2یا کوچکتر از  -2باشد که بهترتیب رابطه
معنادار مثبت و معنادار منفی خواهد بود .شاخصهایی که بار عاملی آنها کمتر از  0/3و یا آماره آنها
کوچکتر از  2باشد نشاندهنده ضعیف بودن آن شاخص بوده و از مدل اندازهگیری حذف میشوند،
که در این پژوهش هیچ کدام از عوامل بار عاملی یا آماره پایینتر از آن را نداشتند ،بنابراین در مدل
اندازهگیری باقی ماندند .نتایج در این پژوهش حاکی از آن بود که همه ابعاد و معیارهای عوامل مؤثّر
در ایجاد تبعیض جنسیّتی از مقادیر  tو بار عاملی قابل قبولی برخوردارند.
جدول -4نقش عوامل مؤثّر در ایجاد تبعیض جنسیّتي
تبعیض

سطح

جنسیّتی

متوسط

فرهنگی

3

3/73

اجتماعی

3

3/83

0/85

3

3/35

1/18

18/36

سیّاسی

3

3/44

1/05

15/57

0/39

سازمانی

3

3/37

1/11

11/89

0/44

شخصیّتی و
فردی

سطح

میّانگین

انحراف معیار

T

بار عاملی

t

0/97

21/58

0/68

6/21

0/001

24/26

0/74

6/93

0/001

0/29

2/47

0/001

2/64

0/001

2/84

0/001

معناداری

همچنین گفتنی است که قبل از تجزیه و تحلیل عاملی ،محقق از آزمون  kmoبرای بررسی
کفایت نمونهگیری و تعداد گویهها برای پیشبینی هر مؤلّفه استفاده کرد .همچنین از آزمون کرویت
بارتلت بهمنظور تعیین ارتباط معنادار گویهها برای فراهم کردن مبنایی معقول در تجزیه و تحلیل
عاملی استفاده شد kmo .باید بیشتر از  0 /7و شاخص آزمون بارتلت نیز باید کمتر از  0/05باشد.
بنابراین ضمن رعایت پیشفرضهای آزمون ،نتایج بدست آمده ،استفاده از آزمون تحلیل عاملی
اکتشافی را تأیید کرد .جدول  5نتایج آزمون بارتلت و  kmoرا نشان میدهد ،با توجّه به نتایج جدول
 ،5حجم نمونهها برای تحلیل عاملی متناسب است (  ) kmo=/812و آزمون کرویت بارتلت بهلحاظ
آماری معنادار است (  ) P<0/ 01که نشاندهنده همبستگی بین متغیّرهاست.
جدول -5نتایج آزمون  kmoو کرویت بارتلت
ردیف

متغیر

نتایج

1

آزمون  kmoبرای تعیین مناسب بودن حجم نمونه

0/812

2

آزمون بارتلت برای بررسی درست بودن تفکیک عاملها

0/01
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جدول 6شاخصهای استخراج شده از مدل را ارائه میدهد ،با توجّه به خروجی لیزرل ،مقدار
 x2/dfمحاسبه شده  2/97است و با توجّه به اینکه این مقدار کوچکتر از عدد مبنای  3هست ،پس
می توان گفت برازش مدل مناسب است .همچنین مقدار ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب
( )RMSEAکه باید کمتر از  0/07باشد ،در این خروجی مدل  0/035گزارش شد که این نیز از
برازش مناسب مدل حکایت دارد .چند شاخص معتبر دیگر برای فهمیدن برازش مناسب مدل وجود
دارد که در جدول  6ارائه شده است و همگی در محدوده مورد قبول قرار دارند .با توجّه به شاخصها
و خروجیهای نرمافزار لیزرل میتوان گفت عاملهای انتخاب شده برای سنجش تبعیض جنسیّتی
از اعتبار الزم برخوردارند و بهخوبی میتوانند متغیّر تبعیض جنسیّتی را بسنجند.
جدول -6شاخصهای برازش عوامل مؤثّر در ایجاد تبعیض جنسیّتي
آماره

مقدار

سطح مورد قبول

Chi-square

671/82

-

Df

247

-

Chi-square/ Df

2/71

>3

RMSEA

0/056

>0/07

AGFI

0/92

<0/9

GFI

0/89

<0/9

CFI

0/90

<0/9

NFI

0/88

<0/9

IFI

0/91

<0/9

محقّق در این تحقیق در طرّاحی مدل ساختاری ،پس از برازش قابل قبول اوّلیّه مبادرت به
ارزیابی برازش کلّ عوامل مؤثّر در ایجاد تبعیض جنسیّتی ورزید .بر این مبنا پس از طراحی مدل
ساختاری و آزمون آن ،شاخصهای قابل توجّه و باالی مدل نشان از تأیید این مدّعا دارند .ذکر این
نکته نیز مهم است که می توان از مجموعه وسیعی از معیارها و شاخصهای برازندگی برای
اندازهگیری کلّ مدل استفاده کرد .شاخص واحدی وجود ندارد که بهطور قطعی برای آزمون مدل،
قضاوت و ارزیابی شود .بنابراین از شاخصهای مختلفی برای سنجش برازش الگوی مورد مطالعه در
این تحقیق استفاده شده است ،که نتایج آن در جدول  7ارائه شده است.
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جدول -7برازش مدل نهایي عوامل مؤثّر در ایجاد تبعیض جنسیّتي
آماره

مقدار

سطح مورد قبول

Chi-square

1364/28

-

Df

459

-

Chi-square/ Df

2/97

>3

RMSEA

0/035

>0/07

AGFI

0/94

<0/9

GFI

0/91

<0/9

براساس نتایج جدول ،7مقادیر همه شاخصها نشاندهنده برازش مناسب و پذیرفتی مدل
مفهومی تحقیق است .بنابراین براساس برازش مناسب الگوی مفهومی پژوهش ،همخوانی الگوی
مفهومی با دادههای گردآوری شده تأیید میشود .و در نهایت شکل  1مدل مفهومی تحقیق را در
حالت استاندارد و معناداری نشان میدهد که نشاندهنده آن است که عوامل اجتماعی با بار عاملی
 ،0.074بیشترین اهمیّت را در ایجاد تبعیض جنسیّتی دارد و بعد از آن عوامل فرهنگی با بار عاملی
 ،0.68رتبه دوّم را در ایجاد تبعیض جنسیّتی دارد ،عوامل سازمانی ،سیّاسی و شخصیّتی دیگر عوامل
مؤثّر در ایجاد تبعیض جنسیّتی هستند که بهترتیب در رتبههای بعدی قرار گرفتند .مدل پیشنهادی
پژوهش:
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بحث و نتیجه گیری
هدف این تحقیق مدلسازی عوامل مؤثّر بر ایجاد تبعیض جنسیّتی در مدیریّت ورزش کشور بود
که با توجّه به موضوع تحقیق عوامل فرهنگی ،اجتماعی ،فردی ،سازمانی و سیّاسی بهعنوان اصلی
ترین عوامل ایجاد تبعیض جنسیتی در ورزش کشور شناسایی شدند.
عوامل اجتماعي :براساس نتایج آزمون مدل تحقیق ،عوامل اجتماعی با بار عاملی  ،0.74مهم
ت رین عوامل مؤثّر در ایجاد تبعیض جنسیّتی در مدیریّت ورزش کشور از دیدگاه کارکنان ادارات
ورزش و جوانان استان یزد بودند که بهترتیب سازههای حاکمیّت تفکّر مردساالرانه در انتخاب مدیران
ورزشی با بار عاملی  ،0.78مسئولیّتهای خانهداری و بچّهداری زنان با بار عاملی  ،0.75عدم اعتماد
به زنان در واگذاری مسئولیّتهای مدیریّتی ورزشی با بار عاملی  0.71و سازههای اجتماعی ایجاد
کنندهی تبعیض جنسیّتی در مدیریّت ورزش کشور شناخته شدند .نتایج این تحقیق با یافتههای
تحقیق دیشاپنده ( ،)Deshpande, 2016.pp345-347تیزل و همکار ( Teetzel, S., & Weaving,
 )2017. pp185-193همسو میباشد و هر یک از این تحقیقات ،محقّقان در پژوهشهایشان فشارهای
اجتماعی را بهعنوان عاملی از ایجاد تبعیض جنسیّتی ذکر میکنند .آن چیزی که از نتایج تحقیق بر
میآید این است که ضعفهای موجود اجتماعی در جامعه و دیدگاه سنّتی جامعه به زن و حضور
زنان در ورزش و پستهای مدیریّت ورزشی مهمترین عامل موجود در ایجاد تبعیض در مدیریّت
ورزش میباشد که در بین سازههای اجتماعی تبعیض جنسیّتی ،سازهی حاکم بودن تفکّر مردساالرانه
در انتخاب مدیران ورزشی بیشترین بار عاملی را بهدست آورد ،اینطور بهنظر میرسد که در جامعه
ی ورزش نوعی تفکّر تبعیضآمیز به نفع مدیریّت مردان بهوجود آمده است که در این تفکّر جنسیّت
بر انتخاب مدیر مؤثر بوده و نقش تعیینکنندهای بر انتخاب آن دارد ،که البتّه اگر بخواهیم این مورد
را ریشهیابی بکنیم یقیناً نیاز به تحقیقات دیگر در رابطه با دالیل بهوجودآورندهی این نوع تفکّر دارد
اما چنین نیز میتوان استدالل کرد که ایدئولوژیک بودن جامعهی ایران و تمایز و دیدگاهها در تاریخ
کشور نسبت به زنان و نقش آنان در جامعه میتواند در بهوجودآوردن تفکّر مردانه در جامعه مؤثّر
باشد و چون سازمانهای ورزشی نیز در بطن همین جامعه قرار دارند پس این سازمانها نیز در
معرض سرایت این تفکّر قرار گرفتهاند.
عوامل فرهنگي :یکیدیگر از عوامل ایجاد تبعیض جنسیّتی در این تحقیق عوامل فرهنگی
بودند که براساس نتایج آزمون مدل تحقیق ،عوامل فرهنگی با بار عاملی  ،0.68دوّمیّن عامل مهم
مؤثّر در ایجاد تبعیض جنسیّتی در مدیریّت ورزش کشور بودند .نتایج این تحقیق در مورد عوامل
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فرهنگی با یافتههای تحقیق بابیت زهیر )2011( 1و تیزل و همکاران ( )2017همسو میباشد و این
محقّق نیز به تأثیر عوامل فرهنگی در ایجاد تبعیض جنسیّتی اشاره میکنند .در واقع چنین میتوان
بیان کرد عموماً فرهنگ جامعه تأثیر مستقیمی بر فرهنگ سازمانها دارد و این تأثیرپذیری سازمانها
از جامعه بر سازمانهایی مانند سازمانهایی ورزشی که از ابتدا محیطهای مردساالرانهای بودند
بیشتر نمود پیدا میکنند ،در واقع تأثیر عوامل فرهنگی به حدّی است که حتّی سالها بعد از تأسیس
سازمانهای ورزشی همچنان این تبعیض به نفع مردان در این سازمانها وجود دارد ،چون فرهنگ
جامعه امری تکرارشدنی است و بعد از گذشت سالیان متمادی نیز این فرهنگ در هر برهه بهنحوی
تأثیر خود را بر فرهنگ یک سازمان میتواند بگذارد .سازههای فرهنگی ایجادکنندهی تبعیض
جنسیّتی در این تحقیق به ترتیب نگرش منفی اربابالرجوعها نسبت به مدیریّت زنان با بار عاملی
 ،0.74جوّ فرهنگی حجاب و محدودیّت حضور زنان در مکانهای ورزشی با بار عاملی 0.64شناخته
شدند.
عوامل سازماني :یکی دیگر از عواملی که در ایجاد تبعیض جنسیّتی در مدیریّت ورزش کشور
در این تحقیق در نظر گرفته شد عوامل مربوط به سازمان و رفتارهای سازمانی میباشد که براساس
نتایج آزمون مدل تحقیق ،عوامل سازمانی با بار عاملی  ،0.44سوّمین عامل مؤثر در ایجاد تبعیض
جنسیّتی در مدیریّت ورزش کشور بودند .سازههای عوامل سازمانی در این تحقیق به ترتیب نگرش
منفی کارکنان مرد نسبت به مدیریّت زنان با بار عاملی  0.84شناخته شدند .نتایج این تحقیق حاکی
از این موضوع است که نگرش منفی کارکنان مرد نسبت به مدیریّت زنان مهمترین سازه بهلحاظ بار
عاملی در بین سازههای سازمانی ایجادکنندهی تبعیض جنسیّتی بود؛ این سازه توصیفکنندهی این
موضوع است که کارمندان مرد در سازمانهای ورزشی عموماً نگرش مثبتی به مدیریّت زنان در این
سازمان ندارند ،یقیناً موضوع نگرش منفی مردان به مدیریّت زنان میتواند مجموعهای از دالیل
مختلف اعم از فرهنگی ،اجتماعی و سازمانی داشته باشد اما در هر حال این نوع نگرش کامالً میتواند
بر مدیریّت یک سازمان مؤثر باشد و باعث ایجاد تبعیض جنسیّتی در مدیریّت سازمان شود ،شاید
این موضوع راهحلّ قطعی در یک سازمان نداشته باشد امّا احتماالً اقداماتی مانند ایجاد فرهنگ
یکپارچه در سازمان و اطّالعرسانی از مزایای مدیریّت زنان برای اعضای سازمان میتواند مؤثر باشد.
عوامل سیّاسي و قانوني :با توجّه به تحقیقات انجام شده قبلی در مورد تبعیض جنسیّتی در
مدیریت ورزش و تأثیر سیّاستها و قوانین دولتی بر ایجاد آن گروه محقّقان این عامل را بهعنوان
یکی از عوامل ایجادکنندهی تبعیض جنسیّتی در مدیریّت ورزش کشور قرار دادند که براساس نتایج
Bobbitt-Zeher
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آزمون مدل تحقیق ،عوامل سیّاسی با بار عاملی  ،0.39چهارّمین عامل مهم مؤثر در ایجاد تبعیض
جنسیّتی در مدیریت ورزش کشور بودند .سازههای عوامل سیاسی در این تحقیق به ترتیب عدم
وجود قوانین حمایتی دولت برای مدیریّت زنان با بار عاملی  ،0.68در اکثریّت بودن مردان در حوزهی
قانونگذاری با بار عاملی  0.55شناخته شدند .نتایج این تحقیق با نتایج یافتههای تحقیق تیزل و
همکاران (  )Teetzel, S., & Weaving, 2017. pp185-193همسو میباشد .از نتایج تحقیق چنین
مشخص میگردد که از دیدگاه کارکنان ادارات ورزش و جوانان یزد عدم وجود قوانین حمایتی دولتی
برای پشتیبانی از مدیریّت زنان باعث شده است که زنان در سازمانها و ادارات ورزشی بهحاشیه
رانده شوند و اکثرا پُستهای زیردستی را در سازمانها در اختیار بگیرند و دستشان از رسیدن به
پُست های مدیریتی کوتاه بماند که مطمئناً در اکثریّت بودن مردان در حوزهی قانونگذاری بر این
مهم تأثیرگذار بوده است.
عوامل فردی و شخصیّتي :براساس نتایج آزمون مدل تحقیق ،عوامل فردی و شخصیّتی با بار
عاملی  ، 0.29پنجمین عامل مؤثر در ایجاد تبعیض جنسیّتی در مدیریّت ورزش کشور بودند .سازه
های عوامل فردی و شخصیّتی در این تحقیق به ترتیب غیبت از کار بیشتر زنان با بار عاملی ،0.73
عدم احساس زنان به ضرورت وجود زنان در مدیریّت ورزش با بار عاملی  0.69بودند .نتایج این
تحقیق در مورد عوامل فردی همسو با یافتههای موسوی راد و همکاران ( Mousavi Rad and etal,
 ) 2016. pp101-108می باشد و این محقّقان در تحقیقات خود بر نقش عوامل فردی در ایجاد
تبعیض جنسیّتی اشاره کردهاند .از نتایج تحقیق پیداست که از دیدگاه کارکنان غیبت از کار بیشتر
زنان بهدلیلی تبدیل شده است که باعث جلوگیری از رسیدن آنان به پُستهای مدیریّتی شده است؛
در واقع نتایج نشاندهنده ی این است که غیبت از کار بیشتر زنان دلیلی بر هموار شدن راه برای
مردان در رسیدن به پُستهای مدیریّتی شده است که البتُه این غیبتها مطمئناً با وضعیّت
فیزیولوژیکی زنان در ارتباط است؛ حتّی با وجود اینکه مؤلفهی وضعیّت فیزیولوژیکی زنان در
رتبههای بعدی است امُا ارتباط این  2با یکدیگر بسیار مشهود بهنظر میرسد و در واقع وضعیّت
فیزیولوژیکی زنان اعم از عادات ماهیّانه ،بارداری و حتّی مرخّصیهای بعد از زایمان از دالیل مهمّ
غیبت از کار بیشتر زنان نسبت به مردان محسوب میگردد که البتّه اگرچه با اینکه باردارشدن و
زایمان زنان در هر جامعهای لزوم تداوم حیات آن جامعه را تضمین میکند اما این مسئله در نهایت
میتواند منجر به غیبت از کار بیشتر زنان در سازمانهای ورزشی گردد که این مسئله هم میتواند
به وجود آورنده ی این دیدگاه در جامعه گردد که زنان به دالیل فیزولوژیکشان غیبت از کار بیشتری
دارند که این غیبتها میتواند ایجاد کنندهی تضاد نقش زن بهعنوان یک مدیر و یا زن باردار و یا
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زن مادر گردد پس بهتر است که از انتخاب زنان بهعنوان مدیر در سازمان پرهیز گردد که در نهایت
.بهوجود آمدن این دیدگاه نیز میتواند منجر به ایجاد تبعیض جنسیّتی در سازمانهای ورزشی گردد
در نتیجهگیری نهایی میتوان گفت با توجه به اینکه در زمینه مدیریت زنان در ورزش کشور
 باید در جهت اصالح این وضعیت و ایجاد فضای مناسب برای مدیریت،محدودیتهایی وجود دارد
زنان اقدامات مناسبی انجام داد زیرا زنان دارای توانایی باالیی در زمینه فعالیتهای مدیریتی و اجرایی
.هستند
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