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Abstract

Professional sports are among the areas in which the presence of men 

is dominant. This paper aims at examining the social factors affecting 

the gender inequalities in professional sports in Iran. The method of this 



study is applied in terms of purpose, quantitative in terms of nature, and 

descriptive-survey in terms of data collection. The statistical population 

was all members of the women’s national team who were selected 

through purposive-snowball sampling method.The data collected through 

a research-made questionnaire were analyzed through Lisrel statistical 

software. The findings show that the process of socialization and the 

stabilization of gender stereotypes lead to feelings of gender inequality. 

One of the first issues related to the understanding of inequality with sports 

is the lack of media and paying little attention to the women athletes. From 

professional sports standpoint, they have been defined on the basis of the 

perspective of masculinity and patriarchy, and the type of win-lose game 

in sports fields is derived from the gender discriminatory demands that 

seek more strength, heroism, and win-lose. However, athletes and coaches 

who want to strengthen the sports identity and achieve higher status should 

reinforce their views on gender identity and its attributes in women and 

men athletes.
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چکیده 
ورزش حرفه  ای ازجمله حوزه  هایی است که در آن حضور مردان بیشتر از زنان نمود دارد، لذا 

مقاله  ی حاضر باهدف بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر نابرابری  های جنسیتی در ورزش حرفه  ای 

ایران تدوین گردیده است. روش مورداستفاده در این مقاله از حیث هدف، کاربردی و از حیث 

ماهیت، کمی و از حیث روش جمع  آوری اطالعات از نوع روش پیمایش می  باشد. جامعه  ی آماری 

تحقیق، تمامی اعضای تیم ملی بانوان بودند که با استفاده از روش نمونه  گیري هدفمند انتخاب 

 Lisrel شدند. اطالعات موردنیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری شده و با استفاده از نرم افزار

مورد تجزیه  و تحلیل قرارگرفته است. یافته  های تحقیق نشان می  دهد؛ فرایند اجتماعی شدن و 

ثبات کلیشه  های جنسیتی به احساس نابرابری جنسیتی منجر می  شود. یکی از اولین مباحث 

مربوط به درک نابرابری با ورزش، کمبود رسانه و بی  اهمیت بودن زنان ورزشکار است. از دیدگاه 

ورزش حرفه  ای بر مبنای دیدگاه مردانه و پدرساالری تعریف شده است و نوع بازی بردوباخت 

در میدان  های ورزشی برگرفته از خواسته  های تبعیض آمیز جنسیتی است که نیروی بیشتر، 

قهرمانی و بردوباخت را مدنظر قرار دارد، ورزشکاران و مربیان متقاضی کسب مقام  های باالتر و 

افزایش هویت ورزشی و تقویت آن، باید دیدگاه  های مربوط به هویت جنسیتی و صفت  های آن 

را در زنان و مردان ورزشکار تقویت کنند.
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مقدمه و بیان مسئله
جایگاه زنان به عنوان نیمی از جامعه در طول تاریخ همواره با فرازوفرود مواجه بوده است و 

روند تغییرات اجتماعی در این حوزه، علی الظاهر نشان از بهبودی و روند رو به توسعه جایگاه 

زنان دارد.

نابرابري جنسیتی، مقوله  اي است که از سپیده دم تار  یخ تاکنون همراه بشریت وجود داشته 

و در هر زمان و در شرایط و فرهنگ  هاي مختلف به گونه ای مطابق با آن شرایط و فرهنگ جلوه 

نموده است.   برابري و نابرابري جنسیتی از یک جامعه به جامعه  ی دیگر و از یک فرهنگ به 

 .(Giligan 2017(فرهنگ دیگر متفاوت است

 فرازوفرود جایگاه زنان، موضوع نابرابری جنسیتی را وارد حوزه  ی اندیشه  ای علوم اجتماعی 

نموده است. ازاین رو، طرح مسائل زنان به ویژه، با رویکرد نابرابري جنسیتی در تمام جوامع، چه 

پیشرفته و هم درحال توسعه یکی از نکات موردتوجه جامعه  شناسان و روان  شناسان می  باشد. 

صاحب  نظران حوزه  ی توسعه نیز، پس از ناکام ماندن الگوهاي توسعه  ی قبلی، رویکرد جدیدي 

را در توسعه پیش گرفتند که در آن به طور مشخص، جایگاه زنان و مردان تعریف شده و الگوي 

برابري براي کسب فرصت  ها مدنظر می  باشد.

از  بسیاری  اسالم  مبین  با ظهور دین  اما  زنان،  به  نسبت  تاریخی جوامع  باوجود ظلم 

قالب  بندی  ها و قشربندی  های موجود در زیست اجتماعی بشر، به ویژه در رابطه  ی نسبت بین 

مرد و زن علی  الخصوص، در جامعه  ی سراسر تبعیض جنسیتی حجاز درهم ریخته شد و ساختار 
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جدیدی از روابط بین انسان  ها در کل و رابطه  ی بین زن و مرد و جایگاه زنان مفصل  بندی شد. 

مردان در مسائل مهم  مانند  باید  و  است  اجتماع  در  مؤثر  قرآن عضوی  نگاه  از   »زن 

اجتماعی نقش آفرینی کند. تاریخ اسالم نیز شاهد این معناست که زنان مسلمان از صدر 

اسالم همواره فعاالنه در گسترش اسالم در جامعه حضورداشته و در کنار مردان نقش مهمی 

در امور اجتماعی ایفا کرده  اند. نگاهی به زندگی حضرت خدیجه)س( اولین بانوی بزرگ اسالم 

و کمک  های بی  دریغ وی به رسول خدا)ص( در پیشبرد اسالم و نیز نقش دخت واالی آن 

حضرت فاطمه)س( در دفاع از مقام والیت و همچنین نقش زینب کبری)س( در واقعه  ی کربال 

و وقایع پس ازآن این حکم را مسجل می  سازد«)بختیار و رضایی،61:1391(.

قرآن کریم در آیه  ی شریفه  ی 19 سوره  ی نسا به موردی اشاره می  نماید که در حوزه  ی 

موضوع مقاله بسیار قابل تأمل است:

َساَء َکْرًها ۖ َواَل تَْعُضُلوُهَنّ لَِتْذَهُبوا بَِبْعِض َما  »یَا أَیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا اَل یَِحُلّ لَُکْم أَْن تَِرثُوا الِنّ

َنٍة ۚ َوَعاِشُروُهَنّ بِالَْمْعُروِف ۚ َفإِْن َکِرْهُتُموُهَنّ َفَعَسیٰ  آتَْیُتُموُهَنّ إاَِلّ أَْن یَأْتِیَن بَِفاِحَشٍة ُمَبِیّ

ُ فِیِه َخْیًرا َکِثیًرا« أَْن تَْکَرُهوا َشْیًئا َویَْجَعَل الَلّ

»ای کسانی که ایمان آورده  اید، برای شما حالل نیست که زنان را به اکراه و جبر به 

میراث گیرید )مانند جاهلیت( و بر آنان سخت گیری و بهانه جویی مکنید که قسمتی 

ازآنچه مهر آن ها کرده اید به جور بگیرید، مگر آنکه عمل زشتی از آن ها آشکار شود 

و در زندگانی، به آن ها به انصاف رفتار نمایید و چنانچه دلپسند شما نباشند )اظهار 

کراهت مکنید(، چه بسا چیزها ناپسند شماست و حال آنکه خدا در آن خیر بسیار 

مقّدر فرماید«)نسا،19(.

یکی از ته نشست های ذهنی در مورد زنان، این نگرش جنسیتی می  باشد که در نگرش 

مردانه حضور زنان در فعالیت  های ورزش حرفه  ای به ویژه ورزش  های قهرمانی، مورد اکراه مردانه 

قرارگرفته است که بایستی با منطق قرآنی مورد تجدیدنظر قرار گیرد، چراکه فعالیت  هایی 

مانند ورزش حرفه ای که متضمن مشارکت می  باشند، مستلزم تغییر حالت ذهنی و روانی افراد 
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در همه  ی سطوح اجتماعی بوده و درعین حال برقراري مناسبات انسانی و اجتماعی جدیدي را 

امکان  پذیر می  سازند. در این حالت، مشارکت فرآیندي از خودآموزی مدنی محسوب می  شود 

که ضمن آماده ساختن افراد اعم از زن و مرد براي امر تصمیم  گیري و پذیرش مسئولیت، 

زمینه  ها و مؤلفه  هاي الزم را جهت توسعه  ی پایدار فراهم می  سازد. لذا، توجه به شاخص  هاي 

فرهنگی اجتماعی توسعه  ی انسانی و جنسیتی و تصویر وضع موجود و فاصله  ی آن با انتظارات، 

زمینه را براي شناخت روندهاي موجود و آینده، موانع و کمبودهاي موجود در امر مشارکت 

فعال که الزمه  ی توسعه  اي پایدار و قابلیت محور است، مهیا ساخته و مسئولین را در امر 

سیاست  گذاري و برنامه  ریزي براي همه  ی اقشار و ازجمله زنان به عنوان گروهی اجتماعی که 

هنوز به عنوان کارگزار اجتماعی امکان بروز توانایی و استعدادهاي خود را نیافته است، کمک 

می  رساند. بر این اساس در مقاله  ی حاضر مسئله  ی اصلی وجود نگرش و ذهنیت نابرابر نسبت 

به زنان در ورزش حرفه  ای می  باشد که این مطالعه به دنبال بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر 

این مسئله می باشد.

1-  اهداف و سؤاالت پژوهش
تبیین و تحلیل عوامل اجتماعی مؤثر بر ماهیت نابرابری جنسیتی در ورزشکاران نخبه و 

ارائه  ی مدل کاربردی آن هدف این مطالعه می  باشد و سؤاالتی که مطرح می شوند، به شرح 

ذیل است:

عوامل مؤثر بر نابرابری جنسیتی کدام ها هستند؟  	

اولویت و رتبه بندی عوامل مؤثر بر نابرابری چگونه است؟ 	

آیا با مدل بندی عوامل اجتماعی مؤثر بر نابرابری اجتماعی امکان تبیین موضوع در  	

جامعه ایرانی دارای اعتبار است؟
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2- پیشینه پژوهش
در حوزه  ی موضوع تحقیق، پژوهش  های متعددی صورت گرفته است که در این مقاله به 

چند مورداشاره می شود:

احسانی و همکاران )1390(، در »بررسی عوامل بازدارنده  ی مشارکت زنان در فعالیت  های 

ورزشی« نشان دادند که زنان، برای مشارکت در فعالیت  های ورزشی با موانع بیشتری نسبت 

به مردان مواجه اند. آن  ها علل حضور نیافتن زنان در فعالیت  های ورزشی را چنین ذکر کردند؛ 

اطالعات،  تعهدات خانوادگی، کمی  فعالیت  های ورزشی،  برای مشارکت در  نداشتن همراه 

خجالتی بودن، کمبود امکانات، کمبود وسایل نقلیه و ناتوانی جسمی، احسانی و همکارانش، 

نشان دادند؛ یکی از عوامل بازدارنده  ی فعالیت  های ورزشی، اطالع  رسانی ناکافی به افراد است، 

زیرا آن  ها از سرویس  های ارائه شده و از وجود خدماتی برای فعالیت  های ورزشی نا آگاهند.

نتایج تحقیق ابراهیمی و همکارانش )1392( در »بررسی جامعه  شناختی عوامل مؤثر بر 

گرایش زنان نسبت به مشارکت در ورزش به عنوان تماشاچی« نشان می  دهد؛ زنانی که از پایگاه 

اقتصادی - اجتماعی باالتری برخوردار بوده  اند، گرایش آن  ها نسبت به مشارکت در ورزش 

به عنوان تماشاچی نیز بیشتر بوده است. از طرف دیگر با افزایش باور به نگرش  های عامیانه 

در ارتباط با ورزش زنان، گرایش آن  ها نسبت به مشارکت در ورزش به عنوان تماشاچی کمتر 

می  شود؛ بدین معنی که باورهای عامیانه در مورد ورزش زنان و ضررهای ناشی از آن، مانعی 

مهم بر سر راه مشارکت زنان در فعالیت های ورزشی تلقی می  شود.

بخارائی )1394(، در مقاله  ای با عنوان »تحلیلي بر عوامل فرهنگي- اجتماعي مؤثر بر 

نابرابري جنسیتی )مطالعة زنان متأّهل 20 تا 49 سالة شهر اصفهان( با روش نمونه  گیری 

و  اقتصادي  ابعاد  به ویژه در  نابرابري جنسیتي  میزان  نتیجه رسید که  این  به  سهمیه  اي«، 

فرهنگي، در حد قابل مالحظه ای به نفع مردان است. از میان متغیرهاي مستقل، بین عقاید 

قالبي جنسیتي و نابرابري جنسیتي رابطه  اي مشاهده نشده است. همچنین بین پایبندي به 

ایدئولوژي مردساالرانه و نابرابري جنسیتي رابطه  اي وجود ندارد، اما میان شیوه  ی جامعه    پذیري 
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و نابرابري جنسیتي رابطه  ی معناداري دیده مي  شود.

رامیر و ویزو1 در سال )2003(، بار دیگر به »بررسی تناسب جنسیتی ورزش و مقایسه 

آن با داده های متنی در جامعه آمریکا« پرداختند. آنان در بررسی یک نمونه  ی 350 نفری از 

دانش آموزان به این نتیجه رسیدند که از دیدگاه نمونه  های موردبررسی، ورزش  های کشتی و 

فوتبال آمریکایی کاماًل مردانه و ورزش  های ایروبیک و ژیمناستیک برای زنان مناسب است؛ اما 

رشته  های ورزشی بسکتبال و فوتبال، مستقل از جنسیت هستند که در این موارد با طبقه  بندی 

متنی در تضاد است.

مک کالیستر2 و همکاران )2003(، در یک بررسی از بین دانش  آموزان مقطع ابتدایی با 

استفاده از روش  مصاحبه دریافتند که دانش  آموزان پسر ورزش  هایی مانند فوتبال، کشتی، 

بسکتبال و هاکی را می  شناختند و دانش  آموزان دختر با ورزش  هایی مانند باله، ژیمناستیک و 

طناب بازی آشنایی داشتند. نتایج یک بررسی در مورد انتخاب رشته  های ورزشی در برنامه  ی 

مدارس در آمریکا نشان داد که پسران از شرکت در برنامه  های ورزشی ایروبیک و دختران از 

شرکت در برنامه  های تمرین با وزنه اجتناب داشتند.

بررسی پیشینه  های تحقیق حکایت از این دارد که مسئله  ی جنسیت در ورزش، یکی از 

مسائل قابل توجه است و هریک از پیشینه  ها به بعدی از مسئله عطف توجه نشان داده  اند و در 

مقاله  ی حاضر با بهره  گیری از پیشینه  ها سعی شده است که در بررسی موضوع نقاط مغفول 

مانده، موردعنایت قرار گیرد. 

3-  مالحظات مفهومی و نظری
3-1- ماهیت نابرابري جنسیتي )تبعیض جنسیتي(

برمی گردد،  مردان  و  زنان  میان  فیزیکي  و  بیولوژیکي  تفاوت  هاي  به  »جنس3«  واژه  ی 

1.  Ramirez ,Visa

2.  McCallister

3. Sex
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درحالی که واژه  ی جنسیت بر نقش  هاي اجتماعي زنان و مردان اطالق مي  شود. »تفاوت  هاي 

از  اعم  جامعه،  توسط  و  است  اجتماعي  عقاید  و  باورها  بر  تأثیرگذار  پدیده  اي  جنسیتي« 

زنان و مردان تفهیم و ترویج مي  شود. تبعیض جنسیتي به معناي برخورد یا عملي که بر 

اساس جنسیت افراد به تحقیر، طرد، خوار  شمردن و کلیشه بندی آنان مي  پردازد و به مفهوم 

بازهم وسیع  تر تبعیض جنسی گرایی است که براي تکریم یک جنس به تحقیر جنس دیگر 

 .(Shadloo 2018(می پردازد

براي فهم نابرابري جنسیتي، باید به تبیین چگونگي نقش جنسیت در ساختاردهي زندگي 

اجتماعي پرداخت. در اکثر جوامع بشری، جنسیت به وجود زیستي زنان و مردان نسبت داده 

مي  شود و ازآن پس این زنان و مردان از طریق جامعه  پذیري متفاوت عمل خواهند کرد. این 

فرایند مرحله  ی گذار از جنس به جنسیت است از آغاز دوران رشد، دختر و پسر در معرض 

تجربه  هاي اجتماعي چه در محیط خانواده و چه در جامعه قرار مي  گیرند. به این ترتیب، هویت 

جنسیتي و خود پنداره ی این دو گروه جنسیتي شکل مي  گیرد و در آینده، انتخاب  هاي آن را 

  .(Grossi 2005(تحت تأثیر قرار می  دهد

نابرابري جنسیتي، یکي از جنبه  هاي عمومي و پایدار جوامع انساني است. تمایزهاي فردي 

از قبیل توانایي  هاي ذاتي، انگیزشي و تمایالت گوناگون افراد و تفاوت  هاي اجتماعي ازجمله 

متفاوت بودن شیوه  ی زندگي، حقوق، فرصت  ها، پاداش  ها و امتیازهایي که جامعه براي افراد 

قائل مي  شود و به صورت نهادي درمی آیند، موجب بروز نابرابري  اند. در مورد وجود نابرابري و 

تداوم آن نظریات متعددي وجود دارد. افالطون و ارسطو، ریشه  ی نابرابري را در سرشت انسان 

جستجو مي  کنند. روسو سرچشمه  ی نابرابري را تنها در سرشت انسان نمي  بیند؛ بلکه معتقد 

به دو گونه نابرابري میان انسان هاست. نابرابري جسمي که از طبیعت مایه مي  گیرد و تفاوت 

در سن، سالمت، نیروي بدني و کیفیت ذهني و روحي را شامل می  شود و نابرابري اخالقی یا 

سیاسي که مبتني بر نوعي قرارداد و درنتیجه توافق و رضایت  انسان  ها شامل امتیازاتي است 

.(Grossi 2005( که برخي از افراد به زیان دیگران از آن بهره  مند مي  شوند
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3-2.  نابرابري جنسیتي از دیدگاه کارکردگرایي )فونکسیونالیسم1(

کارکردگرایان با این فرض آغاز مي  کنند که همه  ی جوامع، تفاوت  هاي جنسیتي را تشویق 

مي  کنند، زیرا این تفاوت  ها اثرات مثبتي بر کل جامعه دارد، آنان چنین خاطرنشان مي  سازند 

که حداقل در جوامع سنتي و ماقبل صنعت، ایفاي نقش  هاي متفاوت، کارکرد زیادي براي زنان 

و مردان و کل نظام اجتماعي داشته است. دو تن از کارکردگرایان به نام  هاي تالکوت2 پارسونز3 

و رابرت بیلز4 چنین استدالل کرده  اند که هنوز هم نقش  هاي جنسیتي سنتي در جوامع نوین 

داراي کارکرد است، آن  ها ادعا مي  کنند که خانواده  ی نوین نیز به دو تن بزرگ سال احتیاج 

دارد که درزمینه ی نقش  هاي خاصي، داراي تخصص باشند و نقش کلیدي، معموالً بر عهده 

مرد است، چراکه خانواده نیاز به روابط برون خانوادگي دارد و این نقش معطوف به مرد است 

.(Mehrizi 2018(نه زن

نقش کلیدي مرد ایجاب مي  کند؛ مرد مسلط و رقابت  جو باشد و نقش انفعالي و نمایشي 

زن مستلزم این است که زن سلطه  پذیر و پرورش دهنده ی کودک باشد و خانواده با تبعیت از 

این الگو، کارکرد مؤثرتري داشته و به طورکلی تمایزات، تفاوت  ها و تفکیک جنسیتي زنان و 

مردان در جوامع نوین دوام، ماندگاري و ثبات نظام اجتماعي بزرگ را علي  رغم نابرابري ناشي 

از نقش  ها و تقسیم کار متفاوت، تضمین مي  کند. انتقادکنندگان از این نظریه، تحلیل فوق را 

نمونه  ی دیگري از دفاع از وضع موجود مي  دانند. آنان چنین استدالل مي  کنند؛ نقش  هاي 

نوین که  جنسیتي هرچند در جوامع سنتي کارکرد داشته، ولي آن  ها در جوامع صنعتي 

فعالیت  هاي روزانه مردان وزنان از منشأ ساده و اولیه خود بسیار دور شده، بي  معني است. 

به عالوه، این نظریه درباره  ی فشارهایي که به مردان جامعه نوین دارد وارد مي  شود تا خواستار 

نقش نمایشی زنان شوند، توضیحي نمي  دهد. درواقع، این نظریه از کارکردهاي منفي که این 

1. Functionalism

2. Talcott 

3. Parsons

4. Robert Bales
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از  جنسیت گرایی براي جامعه دارد، مبني بر تعامل و صرف نظر کردن از مشارکت نیمي 

 )Mehrizi 2018(جمعیت در زندگي اقتصادي به راحتی عبور کرده است

3-3. نابرابري جنسیتي از دیدگاه ستیز گرایی

منشأ کلي نابرابري از دیدگاه ستیزگرایان، نابرابري اقتصادي بین زنان و مردان مي  باشد. 

دسترسي و مالکیت ابزار تولید، توسط مردان و کسب ثروت، مهم  ترین عامل نابرابري جنسیتي 

شمرده شده است؛ چراکه نخستین منبع پایگاه اجتماعي هر قشري از جامعه ثروت است، 

همان عنصري که مي  تواند به قدرت و حیثیت تبدیل شود. بنابراین، ثروت و قدرت متفاوت 

مردان وزنان، عامل اساسي نابرابري جنسیتي آنان بوده است. از دیدگاه ستیزگرایي در جوامع 

صنعتي اولیه، مردان نیروي اصلي کار را تشکیل مي  دادند و فقط تعداد کمي از زنان، آن هم 

با دستمزد بسیار پایین در خارج از خانه کار مي  کردند، لذا بیشتر زنان در این جوامع، براي 

امرارمعاش خود کاماًل به مردان متکي بودند، طبیعتاً در چنین وضعیتي زنان نمي  توانستند، 

ادعاي برابري با مردان داشته باشند، همان وضعیتي که تا دوره  ی نوین نیز امتدادیافته است. در 

حقیقت، شواهد میان فرهنگي تأیید مي  کند، هنگامی که زنان، تولید اقتصادي کم  تري داشته 

باشند یا هنگامی که زنان در خانه بمانند و مردان در خارج از خانه کار کنند، پایگاه آنان به طور 

قابل مالحظه ای پایین  تر از مردان خواهد بود. در جوامع صنعتي پیشرفته و خصوصاً در جوامع 

نو  ظهور فرا صنعتی تصویر فوق دگرگون مي  شود؛ چراکه زنان، نقش روزافزوني در تأمین نیروي 

  .(Mehrizi 2018(کار ایفا مي  کنند

3-4. نابرابري  هاي جنسیتي از دیدگاه فمنیستي

»فمنیسم1« واژه  اي فرانسوي است؛ به مفهوم آییني که طرفدار گسترش حقوق و نقش 

زنان در جامعه مي  باشد. فمینیست ها، افرادي هستند که تحت ستم بودن زنان و مناسبات 

1. Feminism
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نابرابر مرد و زن در خانه و اجتماع را که به دلیل جنسیتشان به وجود آمده، سخت موردتوجه 

قرار مي  دهند و خواستار تغییر مناسبات نابرابر میان زنان و مردان هستند. بدین ترتیب، محور 

تفکر و رفتار فمنیسم، جنسیت مي  باشد و وجه اصلي تمامي تفاسیر و گونه  هاي آن بر این باور 

 .(Qaderi 2016(است که زنان به دلیل جنسیتشان گرفتار تبعیض هستند

3-5. فمنیسم لیبرال

»لیبرال  ها1« معتقدند؛ زنان باید کاماًل با مردان برابر باشند، آن  ها در این راستا اصالحات 

درون سیستمي را پیشنهاد مي  کنند. ازنظر آنان، تبعیض جنسي مانند ایدئولوژي نژادپرستي 

است و از پیش  داوري  ها و عرف  هاي تبعیض  آمیز علیه زنان و باورهاي پذیرفته شده، درباره  ی 

تفاوت  هاي طبیعي میان زن و مرد که سرنوشت  هاي اجتماعي متفاوتي را براي هردو جنس 

رقم مي  زنند، ساخته مي  شود. به خاطر همین تبعیض جنسیتي است که زنان از همان کودکي، 

محدود و علیل مي  شوند تا آن که نقش  هایي را در بزرگ سالی پذیرا گردند که آن  ها را از انسانیت 

کامل محروم سازد و به موجودات وابسته و ناخودآگاه افسرده  اي تبدیل سازد، درواقع، همین 

نقش  هاي خاص جنسي  اند که با قیدوبندها و شرایط ویژه  اي که برزنان تحمیل مي  کنند، از 

  .(Reitzer 2001(آن  ها یک چنین موجوداتي به وجود مي  آورند

فمینیست های لیبرال معتقدند؛ یک جامعه  ی شایسته، باید حداکثر فرصت  ها را براي 

توسعه  ی استعدادهاي فردي مهیا کند و این فرصت  ها باید براي همگان قابل دسترسی باشد. 

فمینیست های لیبرال، مثل تاورو کرافت2 بر این باورند که تفاوت  هاي قابل مشاهده میان دو 

جنس ذاتي نیست؛ بلکه نتیجه  ی جامعه  پذیري و همگن سازی جنس و نقش است و تفاوت 

میان دختران و پسران وزنان و مردان، نتیجه  ی آموزش  هاي متفاوت به دو جنس در سنین 

کودکي، نظام پاداش و مجازات در مقابل رفتارهاي مشابه و ارائه  ی کلیشه  هاي رفتاري به 

با فرزندان دختر و پسر متفاوت بوده و  زن  هاست؛ چراکه طي فرایند مذکور رفتار والدین 

1. Liberal feminism

2. Taoro Craft
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درنتیجه، انتظارات والدین از فرزندان دختر و پسر متفاوت مي  باشد. پیامد این امر، آن است 

که والدین نقش  ها و وظایف خاصي را براي فرزندان دختر و پسر در نظر مي  گیرند. همین 

امر، منجر به پذیرش عقاید قالبي جنسیتي می شود که خانواده و اجتماع این عقاید را براي 

افراد دروني مي  کند، عقایدي که مرد را به سمت فرادستي و زن را به سوی فرودستي سوق 

 .(Zibaiinezhad 2017(مي  دهد

عوامل  این که  و  موضوع  گستره  ی  به واسطه ی  تحقیق  نظری  چهارچوب  تدوین  برای 

اجتماعی مؤثر بر نابرابری جنسیتی از حیث تحلیل نظری با رویکردهای مختلف تبیین شده 

است و نظریه  های مطرح شده، هر یک بخشی از موضوع را موردتوجه و تحلیل قرار داده  اند، لذا 

ترکیبی از گزاره  های نظری از تئوری  ها استخراج شده و پژوهش بر آن مبنا انجام شده است.

4- روش تحقیق  
پژوهش حاضر ازلحاظ هدف، کاربردی ازلحاظ گردآوري اطالعات از نوع توصیفی- پیمایشی 

بوده، جامعه  ی آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه  ی اعضای تیم ملی بانوان 799 المپیک و 

پارالمپیک و 17 نفر مدال  آوران بین  المللی 458 نفر می  باشند. با توجه به ماهیت روش تحقیق، 

چون تعداد مشارکت  کنندگان در این تحقیق محدود می  باشد، پس حجم نمونه  ی آماری با 

استفاده از روش نمونه  گیري هدفمند انتخاب شده است. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه  ی 

محقق ساخته می  باشد. با توجه به محقق ساخته بودن ابزار گرد  آوری داده  ها درروش پیمایش، 

برای به دست آوردن روایی پرسشنامه از روایی صوری و محتوایی و به منظور پایایی پرسشنامه 

از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است که میزان پایایی به دست آمده برابر با 0/70 است 

که نشان از پایا بودن پرسشنامه است. برای تحلیل و تفسیر داده  ها از آزمون فریدمن، جهت 

رتبه  بندی و میزان اهمیت هریک شاخص  ها و متغیرهای شناسایی شده در سطح معنی  داری 

P≥0.05 و از نرم  افزار SPSS نسخه  ی 22 با سطح معناداری استفاده شد. در طراحی مدل و 

تعیین میزان تأثیرگذاری متغیرها از آزمون  های تحلیل مسیر، معادالت ساختاری، برازش مدل 
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و ماتریس کوواریانس در نرم افزار آماری Lisrel نسخه  ی 8.80 استفاده شده است. 

5- یافته  های پژوهش 
در این بخش به تمامی سؤاالت این مطالعه به تفکیک پاسخ داده خواهد شد.  

5-1. عوامل مؤثر بر نابرابری جنسیتی کدام  ها هستند؟ 

در این بخش، بدون در نظر گرفتن نابرابری جنسیتی، رویکردهایی در رابطه با نابرابری  های 

جنسیتی، دالیل نابرابری  های جنسیتی، پیامدهای نابرابری  های جنسیتی، راهکارهایی برای 

رفع آن ها و برای پیشبرد ورزش متعلق به کل معیارها محاسبه گردیده است که در جدول زیر 

آورده شده است.
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5-2. اولویت  بندی عوامل مؤثر بر نابرابری جنسیتی چگونه است؟

با سؤاالت  رابطه  نظرات کارشناسان در  از  به دست آمده  نتایج  میانگین  این مرحله،  در 

تحقیق، موردبررسی قرار گرفت و این مقوله  ها اولویت  بندی شد و بر اساس اولویت  بندی میزان 

اهمیت آن  ها را موردبررسی قرار گرفت. به منظور رتبه  بندی سؤاالت تحقیق، از آزمون فریدمن 

میانگینتعدادمعیارهاانحراف معیارمیانگینتعدادمعیارها
انحراف 

معیار

923/978394901/0موقعیت زندگی افراد
تصمیم  گیری ورزشکاران 
زن در نوع پوشش خود

924/119695896/0

مسائل فرهنگی و 
اجتماعی

924/228392704/0
وجود نگاه مدیریتی و 

مرد  ساالرانه
923/79351/14391

924/228386575/0ساختارهای اجتماعی

جنسیت  گذاری بر 
روی رشته  های ورزشی 
)مردانه و زنانه دانستن 

رشته ها(

924/510979136/0

توافق  های سازمانی 
و نهادی

924/184891302/0
پر رنگ بودن نقش 

مذهب و دین
924/10871/07373

باورها و رفتارهای 
جنسیتی

924/184895896/0
نبود فضای ورزشی 

مناسب و کافی
924/13041/04005

فعالیت رسانه  های 
گروهی در زمینه 

تبلیغ و ترویج پوشش 
و حجاب

924/11961/17522
وجود مشکالت 

زیرساختی در راستای 
ورزش بانوان

924/500087077/0

924/206587125/0هنجارهای اجتماعی
وجود محدودیت  های 
اعتقادی و سنتی در 

خانواده ها
924/521776285/0

نبود اسپانسر در 
راستای فعالیت های 

ورزشی
924/456583090

سرمایه  گذاری مالی 
توسط دولت بر ورزش 

مردان
924/3043096624/0

جداسازی ورزش زنان 
و مردان از یکدیگر

924/184894844/0924/413086637/0

وجود نگاهی ابزاری 
به زنان

924/34781/01022

جدول 1. آمار توصیفی عوامل مؤثر بر نابرابری جنسیتی
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 H.برای رتبه  بندی عوامل با توجه به میانگین نمره  ها استفاده شده است. در این آزمون فرض  های

و H1 به صورت زیر تعریف شده است:

جدول 2. آزمون آماره  ی توصیفی برای رتبه  بندی فریدمن سؤاالت تحقیق

92تعداد
X2134/693

19درجه آزادی

0/000سطح معنی داری

چون مقدار سطح معنی  داری ۰٫۰۰۰ و کوچک تر از مقدار خطا ۰٫۰۵ می  باشد، به ازای 

حداقل یکی از عوامل میانگین  ها با یکدیگر برابر نمی  باشند، بنابراین رتبه  بندی عوامل با توجه 

به میانگین رتبه  ای به شرح زیر می  باشد.
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جدول 3.  نتایج آزمون فریدمن برای رتبه  بندی سؤاالت تحقیق

سؤاالت تحقیق
میانگین 
رتبه  ای

سؤاالت تحقیقرتبه
میانگین 
رتبه  ای

رتبه

تصمیم  گیری ورزشکاران 
زن در نوع پوشش خود

7/6619
فعالیت رسانه  های گروهی 
درزمینه ی تبلیغ و ترویج 

پوشش و حجاب
9/898

8/218موقعیت زندگی افراد
وجود محدودیت  های 
اعتقادی و سنتی در 

خانواده  ها
10/477

نقش و فعالیت 
ایدئولوژی  های حاکم

9/0117
وجود نگاهی ابزاری به 

زنان
10/826

جنسیت  گذاری بر روی 
رشته  های ورزشی )مردانه 

و زنانه دانستن رشته  ها(
9/1816

سرمایه  گذاری مالی توسط 
دولت بر ورزش مردان

11/055

پر رنگ بودن نقش 
مذهب و دین

9/2915
نبود اسپانسر در راستای 

فعالیت  های ورزشی
11/224

توافق  های سازمانی و 
نهادی

9/3614
وجود نگاه مدیریتی و 

مرد  ساالرانه
11/783

باورها و رفتارهای 
جنسیتی

9/3813
نبود فضای ورزشی مناسب 

و کافی
11/822

جداسازی ورزش زنان و 
مردان از یکدیگر

9/6412
وجود مشکالت زیرساختی 

در راستای ورزش بانوان
11/911

9/7910ساختارهای اجتماعی9/711هنجارهای اجتماعی
مسائل فرهنگی و 

اجتماعی
9/849
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نمودار 1. رتبه  بندی سؤاالت مربوط به نابرابری جنسیتی

در جدول شماره  ی 3 و نمودار 1، می  توان مشاهده کرد که باالترین میانگین به وجود 

به  میانگین  کمترین  و  دارد  اختصاص  بانوان،  ورزش  راستای  در  زیرساختی  مشکالت 

تصمیم  گیری ورزشکاران زن در نوع پوشش خود اختصاص دارد.

برای تحلیل داده  ها از ضریب همبستگي و مدل معادالت ساختاري با بهره  گیري از نرم افزار 

Lisrel استفاده شده است. قبل از بررسی مدل ساختاری متغیرهای تحقیق، به تحلیل عاملی 

تأییدی متغیرهای مدل پرداخته شده است، با توجه به اینکه متغیر نابرابری جنسیتی دارای 

بعد می  باشد پس جزء متغیرهای دومرحله ای است و دارای دو تحلیل عاملی تأییدی می  باشد. 

تحلیل عاملی تأییدی مرتبه  ی اول که به بررسی ارتباط متغیرهای آشکار )شاخص  ها( با ابعاد 

نابرابری جنسیتی می  پردازد و تحلیل عاملی تأییدی مرتبه  ی دوم نیز به ارتباط بین ابعاد 

نابرابری جنسیتی با خود متغیر نابرابری جنسیتی می  پردازد. نتایج تحلیل عاملی مرتبه  ی اول 

و دوم متغیر نابرابری جنسیتی  در جدول زیر انعکاس یافته است.
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جدول 4. نتایج تحلیل عاملی تأییدی مرتبه  ی اول و دوم متغیر نابرابری جنسیتی

مؤلفه  ها )شاخص  ها(متغیر
ضریب 
استاندارد

عدد 
معناداری

نابرابری 
جنسیتی

0/718/23موقعیت زندگی افراد
0/728/68مسائل فرهنگی و اجتماعی

0/728/88ساختارهای اجتماعی

0/677/51توافق  های سازمانی و نهادی
0/645/52باورها و رفتارهای جنسیتی

فعالیت رسانه  های گروهی درزمینهٔ تبلیغ و ترویج 
پوشش و حجاب

0/435/21

0/709/10هنجارهای اجتماعی
0/555/92نبود اسپانسر در راستای فعالیت  های ورزشی
0/779/13جداسازی ورزش زنان و مردان از یکدیگر

0/574/93نقش و فعالیت ایدئولوژی  های حاکم
0/778/51تصمیم  گیری ورزشکاران زن در نوع پوشش خود

0/607/86وجود نگاه مدیریتی و مرد  ساالرانه
جنسیت  گذاری بر روی رشته  های ورزشی )مردانه 

و زنانه دانستن رشته  ها(
0/787/83

0/808/62پررنگ بودن نقش مذهب و دین
0/697/91نبود فضای ورزشی مناسب و کافی

وجود مشکالت زیرساختی در راستای ورزش 
بانوان

0/678/61

وجود محدودیت  های اعتقادی و سنتی در 
خانواده ها

0/737/87

0/837/96سرمایه گذاری مالی توسط دولت بر ورزش مردان
0/706/86وجود نگاهی ابزاری به زنان
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5-3. آیا با مدل بندی عوامل اجتماعی مـؤثر بـر نابرابری اجتماعی، امکان تبیین 
موضوع در جامعه  ی ایرانی دارای اعتبار است؟

پایایی سازه، معیاری است برای تعیین سازگاری درونی متغیرهای آشکار )شاخص  ها(؛ 

به این معنی که اگر عدد بزرگی برای آن محاسبه شود، یعنی تمام معیارها به طور سازگار و 

هم  راستایی نشان  دهنده  ی موضوع واحدی هستند. این پایایی بر مبنای مربع مجموع بارهای 

عاملی یک سازه بیان می  گردد. مقدار پایایی ترکیبی بر اساس یک قاعده  ی سرانگشتی باید 

بزرگ تر از 0.7 باشد تا بتوان ادعا کرد، سازگاری درونی وجود دارد. مطابق جداول فوق مقدار 

C.R برای هر 5 بعد بزرگ تر از 0/70 شده  اند که نشان  دهنده  ی سازگاری درونی این ابعاد 

هستند.

نمودار 2. مدل در حالت ضرایب معناداری
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سؤال اساسی مطرح شده این است که آیا این مدل اندازه  گیری، مدل اندازه  گیری مناسبی 

برای بررسی متغیر نابرابری جنسیتی است؟ برای پاسخ به این پرسش  از تحلیل ساختاری با 

استفاده از لیزرل و سایر معیارهای مناسب بودن برازش مدل، موردبررسی قرار گیرد.

X =۱۰ و df = 153 و p - Value =00/0

 Goodness of Fit Index (GFI) =98/0

Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 95/0

با نگاهی با نتایج خروجی لیزرل متوجه می  شویم که مدل اندازه  گیری مرحله  ی تکامل 

مدل مناسبی است، چون که مقدار کای دو به DF کوچک تر از 3 بوده )2/33( و مقدار GFI و 

AGFI باالی 90 درصد است. با توجه به خروجی مدل در حالت معنی  داری و با توجه به بار 

عاملی تمام سؤاالت که بزرگ تر از 0٫2 می  باشد، بنابراین از تمام سؤاالت در آزمون فرضیات 

استفاده می  شود.

جمع  بندی و نتیجه  گیری
تحقیق حاضر درصدد تبیین و تحلیل عوامل اجتماعی مؤثر بر ماهیت نابرابری  های جنسیتی 

در ورزش حرفه    ای ایران و ارائه  ی مدل کاربردی است. برای این منظور، ابتدا تئوری  های مرتبط 

درزمینه ی تبیین نابرابری جنسیتی مطرح و سپس بر اساس مدل تحلیلی تحقیق، دیدگاه 

پاسخگویان مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تحقیق، حاکی از آن است که نابرابری جنسیتی 

در پژوهش  های پیشین یا بر اساس گزارش  ها و اسناد بررسی شده یا مطابق با مصاحبه  های 

نیمه ساختاریافته درباره  ی احساس و نگرش افراد به نابرابری جنسیتی انجام شده است. آنچه 

در این پژوهش  ها مغفول مانده  ، رفتار زنان باتجربه ی آن  ها از نابرابری جنسیتی است. پژوهش 

با پژوهش  های گذشته، بر تجربه  ی زنان تأکید دارد و نگارنده، درباره  ی  حاضر در مقایسه 

واقعیت تجربه  شده  ی زنان مطالعه نموده است؛ بنابراین، این پژوهش بااحساس یا نگرش زنان 

به نابرابری جنسیتی در سازمان  های مردم  نهاد ارتباطی ندارد؛ بلکه به طور مستقیم به رفتار آنان 
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توجه می  کند، همچنین به این تبیین می  پردازد که چه عوامل جامعه  شناختی سبب می  شود 

که زنان نتوانند عضو یا مؤسس سازمان  های مردم  نهاد شوند. بر اساس نتایج این پژوهش  ها 

افراد برحسب نقش  ها و رفتارهای متفاوت، در فرهنگ و جامعه  ی اجتماعی پذیرفته می  شوند، 

گفتنی است این نقش  ها و رفتارها در قالب طرح  واره  های جنسیتی و باورهای قالبی ثبات 

می  یابد. این فرایند اجتماعی شدن و ثبات کلیشه  های جنسیتی به احساس نابرابری جنسیتی 

منجر می  شود. یکی از اولین مباحث مربوط به درک نابرابری با ورزش، کمبود رسانه و بی  اهمیت 

بودن زنان ورزشکار است، این موضوع نه  تنها در گزارش  های کم اهمیت ورزشکاران زن، بلکه 

از وقایع آن  ها آشکار است. عدم پوشش و قدردانی از ورزش و ورزش بانوان، مصرف  کننده  ی 

ورزش را به این باور سوق می  دهد که ورزش و ورزشکاران بانو از اهمیت خاصی برخوردار 

نیستند و شایسته  ی پوشش آن نیستند. این واقعیت که زنان ورزشکار و ورزشکاران مدام از 

سوی رسانه  های ورزشی نادیده گرفته می  شوند؛ به این معنی است که رسانه  ها تصویری را ارائه 

می  دهند که در مقایسه با ورزش  های مردانه و ورزشکاران آقا، برای آن  ها ارزش قائل نیست. 

در حقیقت طبق گفته   )Wanneberg 2013( مردان بیانگر هنجار وزنان نماینده  ی »دیگری« 

هستند. مورد دیگر، این مفهوم است که زنان در درجه  ی اول زن و یک ورزشکار در درجه  ی 

دوم هستند و یکی از مؤلفه  های اصلی در پیشبرد آن  ها به عنوان ورزشکار است. مطالعات 

بی  شماری است که بر کمترین حضور زنان ورزشکار متمرکزشده است. رسانه  ها به طور مداوم، 

دستاوردهای ورزش بانوان و ورزشکاران را کم می  کنند؛ به گونه ای که عموم مردم از تعداد بانوان 

ورزشکار و دستاوردهای آن  ها بی  خبر باشند. در اصل، رسانه  ها نهادی هستند که قدرت مردان 

را نسبت به زنان حفظ می  کنند)Shamsi 2016). طبق نظریه  ی منابع و الیه  بندی جنسیتی، 

مصاحبه  شوندگان معتقدند؛ نابرابری جنسیتی با پایگاه اقتصادی- اجتماعی زنان ورزشکار رابطه 

دارد. منابع و امکانات بیشتری که جامعه در اختیار مردان می  گذارد و گذاشته است، مردان را 

بیشتر به سمت ورزش و سایر فعالیت  های اجتماعی سوق می  دهد. مصاحبه  شوندگان معتقد 

بودند که الگوپذیری از والدین، دوستان و نزدیکان با نابرابری جنسیتی در ورزش آن  ها رابطه 
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ندارد؛ چراکه اگر قرار بود با انتظارات نقش  های جنسیتی که خانواده برای آن  ها در فرایند 

جامعه  پذیری تعریف کرده است پرورش یابند، قادر به شکستن فشارهای اجتماعی و غلبه 

بر ارزش  ها و هنجارهای اجتماعی که اغلب به سود مردان هستند، نبوده و هیچ گاه به ورزش 

رو نمی  آوردند. از طرفی، تنها عاملی از عوامل جامعه  پذیری که در این تحقیق هم مورد تأیید 

قرار گرفت و با نابرابری جنسیتی در ارتباط می  باشد، استفاده از رسانه  ها است. درواقع، بازتاب 

همین تبعیض  های جنسیتی در رسانه  ها قابل  مشاهده می  باشد. عدم پوشش رسانه  ای ورزش 

بانوان و بازتاب فعالیت  های ورزشی آن  ها از مواردی است که نمی  توان در ایجاد و تقویت این 

نابرابری نادیده گرفت. درواقع، همان  گونه که1 بوردیو هم در نظریه  ی رسانه  ای خود مطرح  

می  کند، زنان ورزشکار با سانسور رسانه  ای مواجه هستند و به گفته  ی وی، با بدترین شکل 

سانسور در رسانه  ی تلویزیون مواجهیم. می  توان نتیجه گرفت که از نظر مصاحبه  شوندگان، 

ولی بخش  دارد،  ورزش  ها وجود  برخی  در  آن  ها  برای  فیزیولوژیکی  اگرچه محدودیت  های 

مهمی از نابرابری  های جنسیتی از سوی جامعه به آن  ها تحمیل می  شود و تا زمانی که این 

نگاه تبعیض  آمیز و نابرابر در سطح جامعه وجود دارد، تالش  های ورزشکاران آنگونه که باید 

ثمربخش نخواهد بود. برای رفع این نابرابری  های جنسیتی، لزوم فرهنگ  سازی در جامعه بسیار 

ضروری به نظر می  رسد. همانطور که برای تحصیالت زنان نیز درگذشته  های نه چندان دور، 

این نابرابری جنسیتی کاماًل ملموس و مشهود بود، ولی باگذشت زمان و شکل  گیری فرهنگ 

جدید، جامعه به ضرورت تحصیل زنان پی برد و امروز میزان پذیرش باالی زنان در کنکور 

دانشگاه  ها، خود شاهد و دلیلی بر این تحول فرهنگی در کشور محسوب می  شود. همانطور که 

نتایج این تحقیق نیز نشان داد، ارزش  ها و هنجارهای جامعه، تأثیری بر زنان ورزشکار نداشت 

و با وجود همه  ی این موانع عرفی و اجتماعی، به فعالیت خود ادامه می  دهند. ولی نکته  ی مهم 

و ابزار اثرگذار در فرهنگ  سازی رسانه  ها هستند که متأسفانه به جای فرهنگ  سازی مثبت برای 

ورزش بانوان در جهت افزایش نابرابری جنسیتی زنان ورزشکار مؤثر هستند که امید می  رود 

چنین پژوهش  هایی بتوانند در تغییر جهت برنامه  های رسانه به سود ورزش بانوان مؤثر باشند.

1. Burdio
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