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چکیده
ــا هــدف توصیــف و تبییــن رابطــۀ بیــن هنجارهــای جنســیتی و  ــا اســتفاده از روش پیمایشــی و ب تحقیــق حاضــر ب
مشــارکت ورزشــی زنــان انجــام گرفــت. داده هــای مــورد نظــر از طریق پرسشــنامه، جمــع آوری، اســتخراج و تحلیل 
شــد. جامعــۀ آمــاری تحقیــق نیــز شــامل زنــان 19 ســال و باالتــر اســتان ایــام بــا حجــم نمونــه 500 نفــر بــود. نمونه ها 
از طریــق نمونه گیــری تصادفــی خوشــه ای چنــد مرحلــه ای، شناســایی و داده هــا از آن جمــع آوری شــد. بــه منظــور 
تجزیــه و تحلیــل داده هــا و آزمــون مــدل تحقیــق از رگرســیون تــک متغیــره و مدلســازی معــادالت ســاختاری بــا 
اســتفاده از نرم افــزار Amos اســتفاده گردیــد. نتایــج تحقیــق، حاکــی از ایــن اســت کــه هنجارهــای جنســیتی بــا 
0/591، درآمــد بــا 0/40 و تحصیــات بــا 0/355 رابطــۀ معنــاداری بــا مشــارکت ورزشــی زنــان دارنــد و در مجمــوع 

بــه طــور معنــاداری تــا 0/42 از واریانــس مشــارکت ورزشــی زنــان را تبییــن می کننــد. 

واژگان کلیدی: ورزش زنان، هنجارهای جنسیتی، برابری جنسیتی، مشارکت ورزشی.
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مقدمه )بیان مسئله و اهمیت موضوع(
جامعه شناســی ورزش بــه بررســی رابطــۀ متقابــل حــوزۀ ورزش بــا حــوزۀ اجتمــاع و تأثیــرات متقابــل آنهــا بــر 
یکدیگــر می پــردازد. نهــاد ورزش ماننــد ســایر پدیده هــای اجتماعــی بــه عنــوان یــک واقعیــت اجتماعــی در 
ســاختار جامعــه وجــود و حیــات دارد و همانگونــه کــه بــر نهادهــای درون جامعــه تأثیر می گــذارد، از شــرایط و 
نوســانات مختلــف اجتماعــی متأثــر می شــود و تــا حــد زیــادی بــه تبعیــت از جریانــات اجتماعــی عمــل می کند 
ــی جامعه شــناختی، مســتلزم  ــوان مفهوم ــه عن ــذا شــناخت ورزش ب )قاســمی و همــکاران، 1388: 15 و 16(؛ ل

توصیــف آن بــه مثابــه پدیــده ای اجتماعــی اســت. 
مطالعــات تجربــی نشــان داده اســت کــه تفاوت هــای جنســیتی در ســطح یــا درجــۀ موانــع موجــود در راه 
انجــام فعالیت هــای ورزشــی مؤثــر اســت و زنــان بــه عنــوان نیمــی از افــراد جامعه بــا موانع بیشــتری در انجــام این 
فعالیت هــا روبــه رو هســتند. »اینکــه زنــان چــه فعالیت هــای ورزشــی را بــرای اوقــات فراغــت انتخــاب می کننــد، 
نیــاز بــه بررســی تمــام عواملــی دارد کــه بــه صــورت مثبــت )انگیــزش( یــا منفــی )موانــع( بر انتخــاب آنــان تأثیر 

می گــذارد« )آقایــی و فتاحیــان، 1391: 162(. 
گــزارش یونیســف بــه نقــل از ابراهیــم آبــادی )1392( نشــان می دهــد کــه در بعضــی از کشــورها مــردان 
ــان، فرصت هــای آموزشــی بیشــتری داشــته اند؛ همچنیــن در جوامــع مختلــف از جملــه ایــران،  ــه زن نســبت ب
نوجوانــان دختــر، آزادی و قــدرت انتخــاب کمتــری نســبت بــه نوجوانان پســر در دســتیابی بــه اوقــات فراغت و 

ــد. فرصت هــای شــغلی دارن
ــای  ــر رفتاره ــی ب ــر عمیق ــد تأثی ــگ می توان ــاع و فرهن ــعبانی مقدم )1392( اجتم ــدی و ش ــدگاه اس از دی
ــاره ای از  ــع، پ ــب جوام ــته باشــد. در اغل ــی داش ــای بدن ــژه در حیطــۀ ورزش و فعالیت ه ــراد؛ به وی ــی اف حرکت
ورزش هــا مخصــوص پســران و برخــی دیگــر مخصــوص دختــران اســت. والدیــن و افــراد مهــم و مؤثــر در 
اجتماعــی شــدن، اغلــب کــودکان را بــه رفتارهایــی تشــویق می کننــد کــه مناســب یــک جنــس اســت و بــر 
ــه  ــه ســوی فعالیت هــای مردان ــا شــده اســت. در ایــن راســتا، پســران را ب اســاس ویژگی هــای زیســتی آنهــا بن
و دختــران را بــه ســوی فعالیت هــای زنانــه ســوق می دهنــد. ایــن عمــل، رفتــار قالبــی یــا رفتارهــای مختــص 
جنســیت خوانــده می شــود. در واقــع کــودکان، خیلــی زود و شــاید در همــان ســال اول زندگــی، شــروع بــه 
ــه ســمت فعالیت هــای  ــران را ب ــن راســتا جامعــه، دخت ــد. در همی ــن نقش هــای جنســیتی می کنن ــری ای یادگی
محــدود و ایســتا ترغیــب می کنــد؛ بــه همیــن دلیــل بســیاری از آنهــا خودخواســته از ورزش هــا و بازی هــای 

ــد.  ــز می کنن ســخت پرهی
»هنجارهــا عبارتنــد از اشــکالی از رفتــار کــه معمــوالً بــه عنــوان صحیح و مناســب توســط اکثریــت اعضای 
جامعــه پذیرفتــه می شــوند« )کریــج و بیــدی، 2008: 25-40(؛ همچنیــن »بــه مجموعــۀ آداب و رســوم و بایدهــا 
ــردازد.  ــار کنشــگران اجتماعــی می پ ــم رفت ــه تنظی ــای رســمی و غیررســمی اطــاق می شــود کــه ب و نبایده
ــه  ــراد ب ــر نمــودن اعمــال اف ــن گروهــی و پیش بینی پذی ــا ایجــاد درک مشــترک از کنش هــای بی ــا ب هنجاره

تبیین جامعه شناختی مشارکت ورزشی زنان با تأکید...
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حفــظ انســجام اجتماعــی کمــک می کننــد و بــه واســطۀ جامعه پذیــری درونی شــده، نیــاز بــه ابزارهــای کنترلــی 
را کاهــش می دهنــد. هنجارهایــی چــون: تشــویق، همــکاری و همیــاری، باعــث انســجام اجتماعــی و افزایــش 
امنیــت اجتماعــی می شــوند« )احمــدی و همــکاران، 1389: 7(. »هنجارهــا هزینه هــای منفــی بیرونــی را کاهــش 
می دهنــد و باعــث افزایــش منافــع مثبــت بیرونــی می شــوند و از طریــق اوامــر ســلبی و ایجابــی یــا مثبــت و منفــی 
شــرایط اجتماعــی زندگــی را بهبــود می بخشــند؛ همچنیــن از طریق سرمشــق شــدن و اجتماعی شــدن )از جمله 
آمــوزش مدنــی( و از طریــق مجــازات  در افــراد جامعــه تلقیــن و تثبیــت می شــوند، هزینــۀ معامــات را نیــز پایین 

می آورنــد و همــکاری را تســهیل می کننــد« )موســوی و شــیانی، 1394: 90(. 
»نــوع خاصــی از ایــن هنجارهــای اجتماعــی تحــت عنــوان نقش هــای جنســیتی دختــران و پســران در حوزۀ 
ورزش بــه طــور گســترده ای در روانشناســی ورزش بــه اثبــات رســیده اســت. ایــن نقش هــای جنســیتی، طــی 
فراینــد جامعه پذیــری بــه وجــود می آینــد« )چاالبــاو و همــکاران، 2013: 137(. زنــان هــر جامعــه ای تحــت تأثیر 
ایــن هنجارهــا و باورهــای جنســیتی )محدودکننــده یا تســهیل کننده(، نرخ مشــارکت متفاوتی در حــوزۀ ورزش 

ــت. خواهند داش
»معمــوالً در بخــش ورزش بانــوان بــه ایدئولــوژی مردانــه اشــاره می شــود کــه در کنــار موانــع ســاختاری، 
ورزش بانــوان را بــا دشــواری های جــدی مواجــه می ســازد. منظــور از موانــع ســاختاری، وجــود قوانیــن و قواعــد 
رســمی و مصوبــی اســت کــه مانــع رشــد ورزش بانــوان می شــود. عــاوه بــر قوانیــن رســمی، عوامل گســترده تر 
ــدۀ  ــد مانعــی در ایــن راســتا باشــند. مــرور تاریخــی بیشــتر جوامــع، بیان کنن ــز می توانن فرهنگــی اجتماعــی نی
نقــش حاشــیه ای زنــان در ورزش اســت کــه احتمــاالً بخشــی از آن متأثــر از ایدئولــوژی جنســیتی حاکــم بــر 
تصمیم گیرنــدگان ورزش زنــان اســت. بــرای مثــال در یونــان قدیــم و المپیــک باســتانی، حضــور فعــال زنــان 
در ورزش هــای رســمی ممنوعیــت داشــت. در المپیــک مــدرن نیــز دوکوبرتــن در دورۀ حیــات خــود، مخالــف 
سرســخت حضــور بانــوان در رقابت هــای رســمی المپیــک بــود. هنــوز هــم کشــورهایی هســتند کــه مخالــف 
حضــور ورزشــکاران زن در مســابقات رســمی ماننــد المپیــک هســتند. در کشــورهای اســامی نیــز بــه دلیــل 
ــوان، متفــاوت از ســایر کشورهاســت« )پناهــی و  ویژگی هــای خــاص فرهنگــی، دینــی و سیاســی، ورزش بان

صداقــت زادگان اصفهانــی، 1391: 5 و 6(.
بــر اســاس آمارهــای موجــود، تعــداد ورزشــکاران زن در ســال 1357، 51 هــزار و 772 نفــر بــوده )بــه نقــل از 
قدیمــی، 1392: 119( کــه در ســال 1391 ایــن رقــم بــه 895 هــزار و 855 نفــر رســیده اســت1 . ایــن امــر حاکــی 
از رشــد چشــمگیر ورزش بانــوان نســبت بــه ورزش آقایــان اســت؛ امــا همچنــان محدودیت هــا و موانــع موجود، 

ســبب می شــود کــه بــه طــور کلــی، میــزان مشــارکت مــردان در ورزش بــه مراتــب از زنــان باالتــر باشــد. 
از دیــدگاه هارگریــوز )2003( اگرچــه آمــار و ارقــام مربــوط بــه مشــارکت، بهبــود در کیفیــت زندگــی 
قشــر عظیمــی از زنــان را نشــان می دهــد؛ امــا ایــن مســئله نبایــد باعــث گمراهــی شــود؛ چراکــه برخــی از زنــان، 

1. آمار مذکور به نقل از وزارت ورزش و جوانان و سازمان پزشکی ورزشی می باشد.

علی نورعلی وند- امیر ملکی- مهربان پارسامهر- حمید قاسمی
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مســتقل هســتند و مشــارکت در ورزش بــرای آنهــا آزادانه تر اســت و بــرای برخی دیگــر محدودیت هایــی را در 
بــردارد؛ لــذا تعمیــم افزایــش مشــارکت بــرای زنــان بــه عنوان یــک گروه همگــن، موجــب تأکیــد گمراه کننده 
بــر اجمــاع بیــن آنهــا و چشم پوشــی از تبعیــض و نابرابــری در بیــن زنــان می شــود. ایــن آمــار و ارقــام، موجــب 
پنهــان نمــودن ماهیــت تاریخــی نیازهــای زنــان، ویژگی هــای متنــوع و متناقــض ورزش بــرای زنــان و اعمــال 

قــدرت، نــه تنهــا بیــن مــردان و زنــان، بلکــه بیــن گروه هــای مختلــف زنــان می گــردد.
ــی،  ــکی ورزش ــازمان پزش ــان و س ــط وزارت ورزش و جوان ــده توس ــمی ارائه ش ــای رس ــق آماره ــر طب ب
مشــارکت ورزشــی زنــان در ایــران بــه طــور عــام و در اســتان ایــام بــه طــور خــاص، همــواره کمتــر از مــردان 
بــوده اســت و علی رغــم اینکــه در ســالهای اخیــر، شــاهد افزایــش نــرخ مشــارکت ورزشــی زنــان و رشــد بیشــتر 
ورزش زنــان نســبت بــه مــردان بوده ایــم؛ امــا همچنــان مشــارکت ورزشــی آنهــا نســبت بــه مــردان در ســطح 
پایین تــری قــرار دارد؛ همچنیــن بــه دلیــل وجــود برخــی باورهــا و ســنت های فرهنگــی و بــه تبــع آن، هنجارهــا 
و قالب هــای جنســیتی، نــرخ مشــارکت ورزشــی زنــان در اســتان های مختلــف کشــور یکســان نیســت؛ چنانکــه 
زنــان در برخــی از اســتان ها تحــت تأثیــر ایــن هنجارهای جنســیتی، امکان مشــارکت فعــال در عرصــۀ ورزش را 
ندارنــد؛ در حالــی کــه در بســیاری از اســتان ها، همیــن هنجارهــای جنســیتی، مشــوق آنها در جهــت فعالیت های 
ورزشــی بــوده اســت. بــا ایــن تفاســیر، ســؤال اصلــی در تحقیــق حاضــر ایــن اســت کــه هنجارهــای جنســیتی 

مبتنــی بــر برابــری و نابرابــری جنســیتی چــه تأثیــری در مشــارکت ورزشــی زنــان در اســتان ایــام دارد؟

پیشینۀ تجربی تحقیق
ــه عنــوان یــک پدیــدۀ اجتماعــی مــورد توجــه جامعه شناســان بــوده و تحقیقــات  ــان ب مشــارکت ورزشــی زن
متعــددی در ایــن خصــوص در داخــل و خــارج از کشــور انجــام شــده و در آنهــا بــه عوامــل متعــددی در تبییــن 
مشــارکت ورزشــی توجــه شــده اســت. پایــگاه اقتصــادی - اجتماعــی، ســرمایۀ اجتماعــی، حمایــت اجتماعــی، 
ســبک زندگــی، تصویــر بــدن، مدیریــت بــدن و مصــرف ورزش از مهمتریــن متغیرهایــی اســت کــه از دیدگاه 
ایــن محققــان در تبییــن ایــن پدیــدۀ اجتماعــی نقــش دارنــد. در ادامــه بــا توجــه بــه موضــوع تحقیــق حاضــر در 
خصــوص رابطــۀ هنجارهــای جنســیتی و مشــارکت ورزشــی زنــان، فقــط بــه تحقیقاتــی کــه در این زمینــه انجام 

شــده اســت، اشــاره خواهــد شــد.
نتایــج تحقیــق ابراهیمــی و همــکاران )1389( بــا عنــوان »بررســی جامعه شــناختی عوامــل مؤثــر بــر گرایــش 
زنــان نســبت بــه مشــارکت در ورزش بــه عنــوان تماشــاچی« نشــان می دهــد زنانــی کــه از پایــگاه اقتصــادی - 
اجتماعــی باالتــری برخــوردار بوده انــد، گرایــش آنهــا نســبت بــه مشــارکت در ورزش بــه عنــوان تماشــاچی نیز 
بیشــتر بــوده اســت. از طــرف دیگــر بــا افزایــش بــاور به نگرش هــای عامیانــه در ارتبــاط بــا ورزش زنــان، گرایش 
آنهــا نســبت بــه مشــارکت در ورزش بــه عنــوان تماشــاچی کمتر می شــود؛ بدیــن معنی کــه باورهــای عامیانه در 
مــورد ورزش زنــان و ضررهــای ناشــی از آن، مانعــی مهــم بــر ســر راه مشــارکت زنــان در فعالیت هــای ورزشــی 

تبیین جامعه شناختی مشارکت ورزشی زنان با تأکید...
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تلقــی می شــود. برگــر و ریلــی )2008( بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه زمینــۀ خانوادگــی، جنســیت، بافــت جامعه، 
افــکار و رفتارهــای رقابتــی بــر مشــارکت ورزشــی تأثیر دارد؛ همچنین برنامه های گســترش مشــارکت ورزشــی 
بایــد بــر خانواده هــا و کلیشــه های جنســیتی متمرکــز گــردد. از دیــدگاه اســلیتر و تیگمــان )2011( دو عامــل 
تفــاوت در انتظــارات نقــش جنســیتی و در دســترس بــودن گزینه هــای ورزشــی، تأثیــر بســزایی در تفــاوت نــرخ 
مشــارکت ورزشــی در بیــن زنــان و مــردان دارد. چاالبــاو و همــکاران )2013( نیز در پژوهشــی با عنوان »بررســی 
نقش هــا و کلیشــه های جنســیتی در مشــارکت و عملکــرد ورزشــی«، تأثیــر قابــل توجــه ایــن دو متغیــر در میــزان 
مشــارکت ورزشــی را نشــان داده انــد. کوکلــی )1386( نیــز بــا توجــه بــه نتایــج تحقیقــات متعــدد، معتقــد اســت 
کــه گزینه هــا و تجربیــات ورزشــی، تحــت تأثیــر تعاریــف حاکــم جنســیتی در جامعــه هســتند و هنگامــی کــه 
نوبــت بــه فعالیت هــای جســمانی می رســد، ایــن تعاریف بــر تجربیــات اولیــۀ دوران کودکــی تأثیــر می گذارند؛ 
بــرای مثــال در ایــاالت متحــده، پدرهــا بــا پســران خــود در مقایســه بــا دختران، بیشــتر و بــه شــکل های فعال تری 
بــازی می کننــد. بــه عــاوه پیغام هــای عملکــردی کــه پســران دریافــت می کننــد بــا پیغام هایــی کــه بســیاری 
از دختــران در صحنه هــای داخــل و خــارج از خانــه دریافــت می کننــد، تفــاوت دارد. پســران معمــوالً خــود را 
بیشــتر از دختــران، مهارت یافتــه و از لحــاظ جســمانی قــوی می بیننــد؛ حتــی اگــر اختافــات قابــل اندازه گیــری 
ــی از مهارت هــای ورزشــی  ــا وجــود نداشــته باشــد. وقت ــی واقعــی، کــم باشــد ی جنســیتی در ســطوح مهارت
صحبــت می شــود، پســران بیشــتر از دختــران فکــر می کننــد کــه در واقــع در ایــن زمینــه بهتــر عمل می کننــد؛ از 
ایــن رو، اعتمــاد بــه نفــس و اشــتیاق آنهــا بــه اســتفاده و تســت بدن هایشــان به شــکل فعــال و مشــارکت اختیاری 
در فعالیت هــای ورزشــی تأثیــر می گــذارد؛ بــه طــور کلــی، خودادراکی هــای جســمانی بــا جنســیت در ارتبــاط 
هســتند؛ چــون بســیاری از مــردم، ســطوح متفاوتــی از مهارت هــای ورزشــی را از دختران و پســران انتظــار دارند.

مفاهیم و چارچوب نظری تحقیق
در نظریــۀ موانــع مشــارکت ورزشــی، بــه چگونگــی تأثیرگــذاری محدودیت هــا بر تصمیم گیــری دربــارۀ رفتار 
اوقــات فراغــت پرداختــه می شــود. بــه منظور مطالعــۀ موانع مشــارکت ورزشــی، کراوفــورد، جکســون و گادبی 
)1991(، مــدل هرمــی موانــع اوقــات فراغــت را پیشــنهاد کردنــد. ایــن مــدل، موانــع را بــا توجــه بــه اهمیــت آنهــا 
در فراینــد تصمیم گیــری فــرد بــه ســه دســتۀ درون فــردی، بیــِن فــردی و ســاختاری تقســیم بندی کرد. شناســایی 
موانعــی کــه بــر ســر راه مشــارکت ورزشــی بانــوان قــرار دارد می توانــد کمــک شــایانی بــه رفــع آنهــا و ارائــۀ 
راهکارهایــی مؤثــر در زمینــۀ بــاال بــردن مشــارکت در فعالیت هــای ورزشــی بنمایــد. موانــع ســاختاری، عواملی 
هســتند کــه میــان انتخاب هــا یــا اولویت هــای اوقــات فراغــت و مشــارکت عملــی در ایــن انتخاب هــا دخالــت 
می کننــد. محدودیــت منابــع مالــی، زمــان و شــرایط آب و هوایــی از جملــه ایــن موانــع اســت. موانــع میان فردی 
ــرای  ــب ب ــراه مناس ــردن هم ــدا ک ــی در پی ــت. ناتوان ــراد اس ــان اف ــط می ــل و رواب ــای متقاب ــامل کنش ه ــز ش نی
مشــارکت در اوقــات فراغــت یــک مانــع میان فــردی اســت و باالخــره موانــع درون فــردی، بیانگــر وضعیت های 

علی نورعلی وند- امیر ملکی- مهربان پارسامهر- حمید قاسمی
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ــا  ــری )ســلبی ی ــردی، همچــون: اســترس، اضطــراب، افســردگی و جامعه پذی روانشناســانه و خصیصه هــای ف
ایجابــی( نســبت بــه فعالیت هــای خــاص اســت )ســامداهل و جکوبوویــچ، 1997: 432(. 

بــه نقــل از کارگــر و همــکاران )1392(، »دینــگل« بــا جمع بنــدی موانــع مشــارکت زنــان، آنهــا را بــه ســه 
دســته تقســیم بندی می کنــد: دســتۀ اول، موانــع عملــی هســتند؛ ماننــد: کمبــود وقــت، بچــه داری، ضعــف بنیــۀ 
مالــی، کمبــود حمــل و نقــل عمومــی، امنیــت شــخصی و عــدم دسترســی بــه تســهیات ورزشــی؛ دســتۀ دوم، 
موانــع شــخصی هســتند؛ ماننــد: نــوع تلقی زنــان از بــدن، پوشــاک و تجهیزات ورزشــی، فقــدان اعتمــاد به نفس 
و نفــوذ والدیــن و بزرگترهــا و باالخــره دســتۀ ســوم، موانــع اجتماعــی - فرهنگــی هســتند کــه شــامل حاکمیــت 
فرهنــگ مردانــه در ورزش، پیش داوری هــای جنســیتی، ســوء اســتفاده های جنســی و عــدم پوشــش رســانه ای 

ــد.  ــان می باش ورزش زن
ــو.  ــرداز اجتماعــی اهــل اســترالیا، آر. دبلی ــون نظریه پ ــه شــدت مدی جامعه شناســی ورزش فمنیســتی ب
کانــل1  )2000( اســت. کانــل بــا دیــدگاه نوگرامشــی خــود یعنــی مردانگــی تفوق آمیــز2  نشــان می دهــد 
کــه توافــق کامــل بیــن دو جنــس بــر مبنــای هویت هــای مردانــه غالــب بنــا می شــود. مردانگــی تفوق  آمیــز 
شــامل شــکل ایــده آل شــخصیت مردانــه و مبتنــی بــر خشــونت، رقابتگــری، تبعیــت زنــان و انــزوای مــردان 
همجنس گراســت. بــه کمــک ایــن ایده آل هــای مردانگــی تفوق  آمیــز متغیرهــای تاریخــی و بیــن فرهنگــی 

پــا بــه عرصــۀ وجــود می گذارنــد. 
»کانــل دیــدگاه خــود را دربــارۀ جنســیت بر مبنای 4 ســاختار تحلیلی بنیــان نهــاد: اول آنکه وی عقیــده دارد 
روابــط جنســیتی قــدرت باعــث می گــردد تــا علی رغــم مخالفــت برخــی جنبش هــا، مطالعــۀ مســائل مربــوط بــه 
پدرســاالری همچنــان بــه قــوت خــود باقــی بمانــد؛ دوم آنکه روابــط تولیــد )تقســیم کار( در نظام ســرمایه داری 
مــدرن همچنــان جنســیت مدار اســت و زنــان را بــه کارهــای بدنــی مــورد نیــاز ســوق می دهــد؛ ســوم، انــرژی 
روانــی )روابــط عاطفــی( اســت. ایــن نــوع روابــط بــه میــل و خواســتۀ محــض در توضیــح اهداف جنســیت یافتۀ 
ــه نقــش ارتباطــات  ــن مســئله ب ــی اســت. ای ــوط می شــود؛ چهــارم، نمادگرای ــۀ آن مرب ــع عادالن ــذت و توزی ل
انســانی در ایجــاد نظــم جنســیتی می پــردازد« )جیولیوناتــی، 1391: 144(. »هــر یــک از ایــن ســاختارهای تحلیلی 
را می تــوان جهــت توضیــح جنبه هایــی از ورزش بــه کار گرفــت. اوالً آداب و رســوم حاکــم بــر ورزش مــدرن 
بــا اســتفاده از خشــونت، پرخاشــگری و رقابتگــری، باعــث ایجــاد تفــوق مردســاالرانه و حذف یــا تقلیل حضور 
زنــان شــده اســت؛ دوم آنکــه کار زنــان، کاری اســت جنســیت یافته و معمــوالً فاقد دســتمزد؛ مثل امــور خدمات 
خانگــی و فروشــندگی کــه کاربــرد آن حمایــت از باشــگاه های ورزشــی بــا اســتیای مردانه اســت؛ ســوم آنکه 
تبلیغــات ورزشــی مــدرن معمــوالً زن را شــیئی می پندارنــد کــه همیشــه از لحــاظ جنســی در دســترس اســت؛ 
چهــارم آنکــه مــردان از طریــق ارائــۀ بــازی خشــن یــا انجــام مراســم بعــد از بــازی، خــود را در مقابــل دیگــری 

)مثــل زنــان و همجنس گرایــان( نمادیــن می داننــد« )همــان: 145(. 
1. R. W. Connel
2. Hegemonic masculinity

تبیین جامعه شناختی مشارکت ورزشی زنان با تأکید...
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»رویکردهــای فمنیســتی در زمینــۀ تأثیــر جنســیت بــر اوقــات فراغــت به طــور کلی و مشــارکت ورزشــی به 
طــور خــاص، از رویکردهــای طبقاتــی پیــروی می کننــد و مالکیــت و دسترســی بــه دارایــی را محــور کار خــود 
قــرار می دهنــد؛ امــا در اینجــا دارایــی بــر حســب مالکیت اقتصــادی یا ســرمایۀ فرهنگــی فهمیده نمی شــود؛ بلکه 
در ســطح مادی تــر از جنســیت مطــرح اســت. ســاختمان جنســیت بــا نوعی تقســیم بندی جنســی و اجتماعی کار 
مرتبــط اســت کــه در آن زنــان در موقعیــت کارگــران خانگــی و مدیــران عاطفــی برتــر قــرار گرفته انــد. نقــش 
زنــان بخصــوص از نظــر اهمیــت فرزندزایــی و پــرورش فرزنــد، موانعــی را در مقابــل مشــارکت مســاوی دو 
جنــس در پــر کــردن اوقــات فراغــت قــرار می دهــد. ســاختمان جنســیتی در چارچــوب محدودیت هــای درونی 
و بیرونــی کار می کنــد. از لحــاظ درونــی، شــکل گیری هویــت زنــان دربــارۀ فراغــت، بــر اهمیــت و ارجحیــت 
ظاهــر جســمانی مبتنــی اســت و بــه نوعــی بــر حــق نابرابــر در بهره گیــری از اوقــات فراغت توســط آنهــا و مردان 
اســتوار اســت. از لحــاظ بیرونــی نیــز مشــارکت زنــان در اوقــات فراغــت در مقایســه بــا مــردان هم طبقه، بــه دلیل 
کمبــود زمــان و پــول محــدود می شــود« )ابراهیمــی و همــکاران، 1390: 76(. »فمنیســم مزایای گفتمان جنســیتی 
ــل  ــه دلی ــان در ورزش ب ــران و زن ــی شــده اســت. مشــارکت دخت در ورزش را مطــرح کــرده و باعــث تغییرات
فرصت هــای جدیــد ورزشــی، قوانیــن حقــوق برابــر، جنبــش حقــوق زنــان و افزایــش پوشــش رســانه ای ورزش 
زنــان، بــه طــور چشــمگیری در حــال افزایــش بــوده اســت؛ بــا این حال هنــوز هــم  در برابــر توســعۀ ورزش زنان، 
مقاومت هایــی صــورت می گیــرد« )کریــج و بیــدی، 2008: 106(. از دیــدگاه هارگریــوز )2003( فشــار غالــب 
در فمنیســم ورزشــی بــرای زنــان در مقایســه بــا مــردان، میــل بــه برابــری فرصت هاســت. ایــن انگیــزه بر ایــن باور 
اســتوار اســت کــه اگرچــه قــدرت مــردان در ورزش غالــب اســت؛ امــا اجتناب ناپذیــر نیســت. در واقــع فمنیســم 
ورزشــی، نشــان دهندۀ تــاش  زنــان یــا مــردان بــه نمایندگــی از زنــان بــرای دریافــت آن چیزی اســت کــه مردان 
همیشــه در تملــک خــود داشــته اند. از نظــر آنهــا برابــری نــه یــک امتیــاز بلکــه یک حــق اســت. او همچنیــن در 
خصــوص اشــکال مختلــف فمنیســم توضیــح می دهــد کــه از نظــر تئوریــک، فمنیســم لیبــرال نمی توانــد میــزان 
و ماهیــت قــدرت مــردان در ورزش در زمینــۀ خــاص ســرمایه داری و نیــز ابعــاد نمادیــن و ایدئولوژیــک ســتم 
جنســیتی را بررســی و ترکیــب نمایــد. در واقــع گرایــش اصلــی در ایــن تئــوری، انحــراف توجــه و تمرکــز از 
سیســتم ارزش هــای جنســیتی مرتبــط بــا جریــان اصلــی ورزش و پذیــرش ایدئولــوژی مســلط اســت کــه از آن 
حمایــت می شــود. فمنیســم مارکسیســتی طبقــه را علــت اصلــی ســتم و نابرابــری جنســیتی در ورزش می دانــد و 
فمنیســم رادیــکال آن ایدئولــوژی مردســاالرانه ای کــه از طریــق کنتــرل نظــام فرهنگــی، اجتماعــی، اقتصــادی و 

سیاســی تولیــد می شــود را علــت اصلــی نابرابــری فرصت هــای مــردان و زنــان در ورزش می دانــد. 
ــه  ــوط ب ــات مرب ــی در مطالع ــی اساس ــر، اهمیت ــای زی ــرد در حوزه ه ــا کارب ــی ب ــم ورزش ــۀ فمنیس نظری

دارد. ورزش  جامعه شناســی 
1. اینکــه چگونــه ورزش می توانــد بــه یــک ســایت بــرای بــه چالــش کشــیدن جنبه هایــی از جامعــه کــه بــه 

طــور سیســتماتیک مــردان در آن امتیــازات بیشــتری نســبت بــه زنــان دارند، تبدیل شــود؛

علی نورعلی وند- امیر ملکی- مهربان پارسامهر- حمید قاسمی
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2. چگونه ورزش برای افشای اشکال تبعیض جنسی به کار می رود؛
3. چگونــه ورزش می توانــد زنــان را در ترویــج مفاهیــم مشــارکت و رقابــت بــا دیگــران توانمنــد ســازد 

ــدی، 2008: 25 - 40(.  ــج و بی )کری
عــاوه بــر ایــن »محققــان فمنیســت در مطالعــات خــود نشــان می دهنــد کــه چگونــه بــدن زنــان در متــن 
فرهنگــی اجتماعــی برســاخت و مــورد ارزیابی قرار می گیــرد« )کالوگرو و پینــا، 2011: 428(. »تحلیل فمنیســتی 
یــک زمینــۀ واحــد از نظریــۀ جامعه شــناختی نیســت؛ بلکــه مجموعــه ای از نظریات یا ســنت های نظــری پیچیده، 
پویــا و مــدام در حــال تحــول اســت کــه نقطــۀ عزیمــت خــود را تجزیــه و تحلیــل جنســیتی از جامعــه قــرار 
داده  اســت« )کریــج و بیــدی، 2008: 103(. »نظریه هــای فمنیســم در ورزش بــه طــور اساســی بــا اینکــه چگونــه 
 ایدئولوژی هــای مردانــه و قــدرت مــردان از طریــق مشــارکت و هــواداری در ورزش، تولید و بازتولید می شــود، 
مرتبــط اســت. هــدف ایــن نظریه هــا کشــف این مســئله اســت که چگونــه  ایــن ایدئولــوژی و گفتمــان1  موجب 
تقویــت و راه انــدازی هژمونــی2  مردانــه می گــردد« )همان: 105(. فمنیســت ها برای شناســایی و تغییــر ایدئولوژی 

و گفتمــان موجــود و بــه تبــع آن هژمونــی مردانــه بــه مــوارد ذیــل توجــه ویــژه ای دارنــد: 
1. در تحقیقاتــی کــه بــر فرهنــگ عامــه متمرکــز شــده اســت؛ بــر چگونگــی تولیــد مفاهیــم غالــب زنــان و 
زنانگــی در رســانه تأکیــد می شــود و ویژگی هــای جنســیتی موجــود در فیلم هــا، مجــات، اینترنــت و دیگــر 

ــرد. ــرار می گی ــورد بررســی ق رســانه ها م
2. تحقیقاتی که بر بدن و فرهنگ بدن به عنوان مرکز روابط جنسیتی متمرکز شده است. 

ــرداری تمرکــز  ــر فرایندهــای ســلطه و فرمانب ــان در براب ــر چگونگــی مقاومــت زن 3. چشــم اندازی کــه ب
می کنــد )همــان: 106(. 

فمنیســت ها تبعیــض و فرصت هــای نابرابــر در رابطــه بــا زنــان را بــه عنــوان اصلی تریــن موضــوع در نظریات 
خــود بــه کار می برنــد. بــه نظــر آنهــا ماهیــت تقاضــا بــرای ورزش زنــان و کار در زمینــۀ ورزش بــرای آنهــا که از 
طــرف مــردان بــه وجــود آمــده اســت بایــد زیــر ســؤال بــرود. آنهــا معتقدنــد کــه ورزش بــر اســاس تفاوت هــای 
جنســی تنظیــم شــده و بــه وســیلۀ مــردان بــه گونــه ای ســازمان یافتــه اســت کــه پســران را قوی تــر از دختــران 
بــار مــی آورد. ورزش، فعالیتــی اســت کــه مــردان بــه وســیلۀ آن می خواهنــد برتــری خــود را نســبت بــه زنــان 
بــه نمایــش بگذارنــد. همیــن امــر باعــث می شــود تــا مــردان بــه زنــان فرجــه ندهنــد تــا بــه طــور برابــر در ورزش 

کــردن، ســاماندهی و مربیگــری شــرکت کننــد )لهســایی زاده و همــکاران، 1385: 98(.  
ایدئولــوژی جنســی غالــب در بیشــتر جوامــع بــه طــور مرســوم بــر ایــن تأکیــد دارد کــه مــردان بــه طــور 
طبیعــی در هــر فعالیتــی کــه منجــر بــه مقاومــت، مهارت هــای فیزیکــی و کنتــرل احساســی می شــود بــر زنــان 
ــرای اســتقرار شــکلی از حــس  برتــری دارنــد. در طــول قــرن بیســتم ایــن نظــرات توســط بســیاری از افــراد ب
مشــترک مــورد اســتفاده قــرار گرفــت؛ بــه طــوری کــه زنــان را در فعالیت هــای ورزشــی بــه صــورت طبیعــی، 
1. discourse
2. hegemony

تبیین جامعه شناختی مشارکت ورزشی زنان با تأکید...
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ضعیــف و فرودســت می انگاشــتند. ســالیان درازی ایــن نظریه هــا در مــورد جنســیت اعمــال شــد تــا به مــردان در 
فعالیت هــای ورزشــی اولویــت داده شــود و زنانــی را محــروم کنــد کــه هرگــز بــه نظــر نمی رســید وقتی صحبت 
از منابــع و فراهــم آوری فرصت هــا، تشــویق ها و ترویــج فعالیت هــای ورزشــی پیــش آیــد، بــه انــدازۀ مــردان 
قــدرت کافــی داشــته باشــند )کوکلــی، 1386: 23(. نظریه پــردازان فمنیســم بــا اشــاره بــه هنجارهــای جنســیتی 
معتقدنــد کــه ایــن هنجارهــا بیان کننــدۀ انتظــارات متفــاوت از زن و مــرد بــر اســاس جنســیت اســت. تصــورات 
قالبــی جنســیتی، باورهــای مؤکــد بــر تفــاوت زنــان و مــردان در پاســخگویی بــه موقعیت هــای مختلــف اســت. 
آنچــه بــر ایــن اســاس بــه نظر می رســد این اســت که هنجارهــای جنســیتی، انتظــارات متفاوتــی از زنــان و مردان 
دارنــد و بــر اســاس آنهــا تصــورات قالبــی جنســیتی بــر رفتارهای اجتماعــی زنــان تأثیرگذار اســت و بــه صورت 
مانعــی در انجــام فعالیت هــای ورزشــی آنهــا عمــل می کنــد )نقــدی و همــکاران، 1390: 153(. از دیــدگاه ویس 
)1389( نقش هــای جنســیتی بــه طــور کامــل بــه فرهنــگ، وابســته و بســیار متنــوع اســت. هــر فرهنــگ، درک 
مخصــوص خــود را از نقش هــا، قواعــد حاکــم بــر آن و رفتــار جنســیتی دارد. تصویــر نقــش خــاص جنس هــا 
کــه از طریــق خانــواده، مــدارس، آموزشــگاه ها، تلویزیــون، مجــات، تبلیغــات و کاالهای مصرفی در دســترس 
انســان قــرار می گیــرد، بــر رونــد جامعه پذیــری جنســیتی تأثیرگــذار اســت. ابــزار جهت گیــری جوانــان، همیــن 
ــل  ــا تحمی ــه آنه ــا ب ــرد ی ــرار می گی ــا ق ــار آنه ــا و تعاریــف خــاص جنســیتی اند کــه در اختی قواعــد، هنجاره
می شــود. کوشــش بــرای کســب قــدرت و آمادگــی بــرای تحمــل فشــار بدنــی در الگوهــای جنســیتی دختــران 
در مقایســه بــا پســران جایــگاه باالیــی نــدارد؛ بنابرایــن داشــتن بــدن قــوی و قــدرت بدنــی از عناصــر تعیین کنندۀ 

هویــت جنســیتی آنها نیســت. 
لیکــر )2002( بــا طــرح مفهــوم ایدئولــوژی زنانگــی و ورزش، معتقــد اســت کــه از بــدو تولــد، فرایندهــای 
تمایــز جنســی شــروع می شــود؛ بــه طــوری کــه از هــر جنــس1 ، رفتارهــای متفاوتــی انتظــار مــی رود. جنــس بــه 
جنبه هــای بیولوژیکــی مــردان و زنــان اشــاره دارد؛ امــا جنســیت2  بــه رفتــار اشــاره دارد و اغلــب به طور گســترده 
ــت  ــی بیولوژیکــی اســت کــه معمــوالً ثاب ــس، مفهوم ــه مردانگــی3  و زنانگــی4  تقســیم بندی می شــود. جن ب
می باشــد؛ امــا جنســیت بــه معنــای زنانگــی و مردانگــی وابســته به فرهنــگ و جوامــع خــاص و قابل تغییر اســت.

ورزش، جلــوۀ خاصــی از فــرم اوقــات فراغــت فرهنگی اســت. ســاختارهای پدرســاالرانۀ ســرمایه داری 
ــت ســرویس دهی آنهــا در  ــان از فضاهــای عمومــی و حفــظ موقعی ــه حــذف زن ــوژی زنانگــی ب و ایدئول
ــلط  ــه، مس ــات کار و جامع ــت، مؤسس ــردان در سیاس ــدگاه، م ــن دی ــرد. از ای ــک می ک ــه کم درون خان
ــی  ــۀ زنانگ ــه منزل ــوم ب ــن مفه ــد و ای ــرل کنن ــادی را کنت ــی و اقتص ــای سیاس ــد برنامه ه ــتند و می توانن هس
ــه منظــور مناســب نمــودن زندگــی آنهــا  ــان ب اســت. تقســیم بندی جنســیتی کار بــرای اوقــات فراغــت زن

1. sex
2. Jender
3. masculinity
4. femininity 

علی نورعلی وند- امیر ملکی- مهربان پارسامهر- حمید قاسمی
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بــه عنــوان مــادران، مراقبــان و حامیــان در فضاهــای عمومــی مــورد نیــاز اســت؛ عــاوه بــر ایــن، بســیاری 
از تجربیــات اوقــات فراغــت زنــان بــا دسترســی محــدود بــه حمــل و نقــل، هزینــه، احســاس گنــاه، عــدم 

اعتمــاد بــه نفــس و انــزوا همــراه اســت )لیکــر، 2002: 60(. 
برجســته کــردن ایدئولــوژی مــادری، محدودیت هایــی را بــر مــادران دارای کــودکان خردســال تحمیــل 

ــه برخــی از تجــارب اوقــات فراغــت محــدود می نمایــد.  می کنــد و دسترســی آنهــا را ب
ــی  ــد. »دمپس ــرویس دهی می کنن ــردان س ــه م ــت و ورزش ب ــات فراغ ــای اوق ــام فعالیت ه ــان در انج زن
ــد. در  ــردان هســتند را نشــان دادن ــی ورزش م ــان، تســهیل کننده و حام ــی کــه زن و تامپســون1  )1990( راه های
توضیــح نابرابــری بیــن دو جنــس در ورزش و اوقــات فراغــت، مفهــوم ایدئولــوژی زنانگی اســتفاده شــده اســت 
تــا احســاس پذیــرش ظاهــری و تبانــی بــا منافع مــردان و ســرکوب زنــان صــورت گیــرد. ایدئولــوژی زنانگی بر 
پایــۀ جداســازی زنــان از مــردان می باشــد. ایــن ایدئولــوژی، مجموعــه ای از ایده هــا، مفروضات و تصاویر اســت 
کــه افــراد جامعــه از طریــق آن، حــس روشــنی از هویــت اجتماعــی خــود کســب می کننــد و بــرای مشــروعیت 

بخشــیدن بــه روابــط قــدرت در جامعــه بــه کار بــرده می شــود« )لیکــر، 2002: 60 و 61(. 
»کدهــای جنســیتی قــوی پدرســاالر، بســیاری از زنــان را از حضــور ورزشــی بــاز مــی دارد. بــدون شــک، 
فعالیــت بدنــی ماهیچــه می ســازد؛ امــا عــادات جنســی ســنتی، عضانــی بــودن را بــه مردانگــی نســبت می دهند. 
شــکل ایــده آل بــدن زنانــه، اندامــی اســت محکــم امــا فــرم دار، متناســب امــا سکســی، قــوی امــا باریــک؛ پــس 
چنیــن اندامــی بــا هنجارهای تناســب جســمی برتری طلبانــه و پدرســاالرانه منطبق اســت. شــیء انگاری زنــان در 
ورزش بــه خرده فرهنگ هــای جنســی رســمیت یافته نیــز راه یافتــه اســت« )جیولیوناتــی، 1391: 135(؛ بــه طــور 
مثــال، اســتفاده از عکــس عریــان زنــان ورزشــکار در مجــات و روزنامه هــا، زوم نمــودن تصویــر تلویزیونــی بــر 

روی تماشــاگران زن نیمه عریــان و بــه طــور کلــی هرگونــه ظاهرســازی جنســی زنانــه.
از نظــر لیکــر )2002( فرم هــای غالــب مردانگــی از طریق ورزش، برســاخت می شــود و مشــروعیت می یابد. 
در ایــن راســتا رســانه ها از طریــق انتقــال پیام هــای فرهنگــی کــه اغلــب منعکس کننــدۀ کلیشــه های جنســیتی 
اســت، بــه هژمونــی مردانگــی در جامعــه کمــک می کنــد؛ بــه طــوری کــه هرگونــه تخطــی از ایــن هنجارهــا و 

کلیشــه های جنســیتی بــه ســخره گرفتــه می شــود. 
نگارندگان پژوهش حاضر بر مبنای چارچوب نظری این تحقیق در صدد آزمون فرضیه های زیر هستند: 

- بین برخی از ویژگی های جمعیت شناختی همچون: سن، تعداد فرزندان، وضعیت تأهل، قومیت، محل 
سکونت، تحصیات و درآمد با مشارکت ورزشی زنان، رابطۀ معناداری وجود دارد.

- هنجارهای جنسیتی مبتنی بر برابری یا نابرابری جنسیتی، تأثیر معناداری بر مشارکت ورزشی زنان دارد.
همچنین بر اساس پیشینۀ نظری و تجربی تحقیق، مدل مفهومی زیر جهت بررسی تجربی ارائه می شود:

1. Dempsey and thampson

تبیین جامعه شناختی مشارکت ورزشی زنان با تأکید...
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ی جنسیتی به هاکلیشهکه هرگونه تخطی از این هنجارها و  به طوری ؛دکنمیمردانگی در جامعه کمک 
  .دشومیسخره گرفته 

 هستند: ی زیر هافرضیهدر صدد آزمون  این تحقیق بر مبنای چارچوب نظرینگارندگان پژوهش حاضر 
، قومیت، تأهل یتسن، تعداد فرزندان، وضعهمچون:  شناختیی جمعیتهاویژگیاز بین برخی  -

 .وجود دارد رابطۀ معناداری ،مشارکت ورزشی زنان با محل سکونت، تحصیالت و درآمد

مشارکت ورزشی زنان  معناداری بر تأثیر ،تیمبتنی بر برابری یا نابرابری جنسی تینجارهای جنسیه -
 .دارد

 د:شومیمدل مفهومی زیر جهت بررسی تجربی ارائه  ،نظری و تجربی تحقیق ۀهمچنین بر اساس پیشین

  مدل تحلیلی تحقیق (.1) شکل شمارۀ
 

 شناسی تحقیقروش
محققان بنا بر  .استه بودپرسشنامه  هادادهوری ابزار گردآ وه مایشی انجام شدپی ۀشیو هپژوهش حاضر ب

پس از بررسی و  راستادر این  .ندبرآمدی مشارکت ورزشی زنان صدد تبیین علّ در ،هدف تحقیقات پیمایشی
استخراج  ،مفاهیم یا متغیرهای اصلی ،تحقیق ارائه شد و بر مبنای این مدل تحلیلیمدل  ،نظریادبیات مرور 

 .اطالعات الزم گردآوری شد ،سپس با استفاده از پرسشنامه ؛دیدمشخص گر ،آنهای مربوط به و معرف
تجزیه و تحلیل  Amos21و  SPSS23های افزارنرمپس از کدگذاری با استفاده از  ،آمدهدستی بههاداده

ای( و نوع فرضیه )فاصله هادادهبدین شکل که برای آزمون فرضیات با توجه به سطح سنجش  .گردید

روش شناسی تحقیق
پژوهــش حاضــر بــه شــیوۀ پیمایشــی انجــام شــده و ابــزار گــردآوری داده هــا پرسشــنامه بوده اســت. محققــان بنا 
بــر هــدف تحقیقــات پیمایشــی، در صــدد تبییــن علّی مشــارکت ورزشــی زنــان برآمدنــد. در ایــن راســتا پس از 
بررســی و مــرور ادبیــات نظــری، مــدل تحلیلــی تحقیــق ارائــه شــد و بــر مبنــای ایــن مــدل، مفاهیــم یــا متغیرهای 
اصلــی، اســتخراج و معرف هــای مربــوط بــه آن، مشــخص گردیــد؛ ســپس بــا اســتفاده از پرسشــنامه، اطاعــات 

الزم گــردآوری شــد.
داده های به دست آمده، پس از کدگذاری با استفاده از نرم افزارهای SPSS23 و Amos21 تجزیه و تحلیل 
گردید. بدین شکل که برای آزمون فرضیات با توجه به سطح سنجش داده ها )فاصله ای( و نوع فرضیه )رابطه( از 
ضریب همبستگی اتا و پیرسون و به منظور سنجش تأثیر همزمان متغیرهای مستقل بر متغیر وابستۀ تحقیق و البته 

برازش مدل، از مدلسازی معادالت ساختاری با استفاده از نرم افزار Amos استفاده شده است.
جامعۀ آماری تحقیق نیز شامل زنان 19 سال و باالتر استان ایام است. جمعیت استان ایام در سرشماری 
سال 1390، 557 هزار و 599 نفر بوده است که از این تعداد 275 هزار 131 نفر، زن بوده اند. از این تعداد نیز 
176 هزار و 519 نفر در مناطق شهری و 97 هزار و 958 نفر در مناطق روستایی ساکن بوده اند. جهت تعیین 
حجم نمونه )500 آزمودنی( از فرمول کوکران استفاده شد و داده ها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی 

خوشه ای جمع آوری گردید.   

تعریف مفاهیم و سنجش متغیرها
• مشــارکت ورزشــی، بــه معنــای مشــارکت در انــواع فعالیت هــای ورزشــی همگانــی، ســازمان یافته و حرفــه ای 
)ورزش قهرمانــی( اســت. مفهــوم ورزش همگانــی کــه شــامل دامنــۀ ســنی 3 تــا 70 ســال بــه باالســت، انــواع 
مختلــف فعالیت هــای جســمی، اعــم از بازی هــای غیرمنظــم و خودجــوش بومــی تــا تمرین هــای بدنــی منظم را 

علی نورعلی وند- امیر ملکی- مهربان پارسامهر- حمید قاسمی
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در بــر می گیــرد و شــامل ورزش صبحگاهــی، فعالیــت در پارک هــا و فضــای بــاز، کوهپیمایــی یــا کاس هــای 
ــه و ارزان قیمــت  ــدون هزین ــی و ب ــای گروهــی غیررقابت ــه ورزش ه ــاً ب آمادگــی جســمانی می شــود و عموم
اطــاق می گــردد )ممتازبخــش و فکــور، 1386: 54(. ورزش هــای قهرمانــی نیــز عبارتنــد از ورزش هــای رقابتــی 
و ســازمان یافته ای کــه بــا توجــه بــه قوانیــن و مقــررات خــاص، بــرای ارتقــای رکوردهــای ورزشــی و کســب 

رتبــه یــا مــدال انجــام می شــوند )قاســمی و همــکاران، 1389: 23(.
در این تحقیق برای سنجش متغیر مشارکت ورزشی )اعم از فعالیت های ورزشی همگانی و حرفه ای( از دو 
روش مکمل استفاده شد: روش اول، استفاده از پرسشنامۀ تعدیل شده IPAQ بود. در این روش از افراد، خواسته 
شد مشخص کنند در طی هفته، چند روز و در هر روز، چند دقیقه ورزش می کنند. نمرۀ مشارکت ورزشی هر 
فرد، حاصل ضرب تعداد روز در تعداد دقیقه های مشارکت در فعالیت های بدنی هر روز بود. در روش دوم، با تهیۀ 
لیستی از ورزش های رایج در جامعۀ آماری مورد نظر، از آنها خواسته شد که وضعیت مشارکت خود را در این 
رشته های ورزشی مشخص کنند؛ سپس زمان های صرف شده در هر رشتۀ ورزشی در طی هفته، جمع شد. مجموع 
زمان صرف شده نیز مشارکت ورزشی فرد را نشان می دهد؛ عاوه بر این، محققان، زمان صرف شده در فعالیت های 
ورزشی سازمان یافته و سایر فعالیت های بدنی، مثل پیاده روی، ورزش و نرمش در خانه، ورزش در پارک ها و ... را 

از یکدیگر، تفکیک کردند و مورد سنجش قرار دادند.
• از دیدگاه چاالباو و همکاران )2013( بین زنان و مردان در بسیاری از حوزه ها تفاوت هایی وجود دارد که 
برخی از آنها ناعادالنه و غیر قابل قبول و برخی دیگر، مشروع و قانونی هستند. هنجارهای جنسیتی عبارت است 
از برخورد یا عملی که بر اساس جنسیت افراد به کلیشه بندی آنان می پردازد )صداقتی فرد و سخامهر، 1392: 44( 
و مبتنی بر دو نوع برابری یا نابرابری جنسیتی است. نابرابری ها نشان دهندۀ یکسان نبودن دسترسی مردان و زنان به 
فرصت های مشارکت در ورزش یا دسترسی به امکانات و تجهیزات ورزشی می باشد. در این تحقیق برای سنجش 
متغیر هنجارهای جنسیتی مبتنی بر برابری یا نابرابری جنسیتی از سؤاالت تعدیل شدۀ پیمایش اجتماعی عمومی در 
آمریکا که توسط انگلهارت طراحی شده است، استفاده گردید. با این توضیح که برخی از گویه ها به دلیل عدم 
همخوانی با فضای فرهنگی جامعۀ آماری تحقیق، حذف شدند و گویه های جدید متناسب با فضای مفهومی این 
واژه در ایران اضافه گردید. در مجموع، 5 گویه در یک طیف 5 درجه ای از »کاماً موافق« تا »کاماً مخالف« به 

سنجش هنجارهای جنسیتی اختصاص یافت. گویه ها به شرح ذیل است:
1. مردان نسبت به زنان در کل، رهبران سیاسی بهتری می شوند.

 2. تحصیات دانشگاهی برای یک پسر مهمتر است تا برای یک دختر.
3. مردان نسبت به زنان در کل، مدیران تجاری بهتری می شوند. 

4. در تصمیم گیری های خانواده، نقش پدر از مادر اهمیت بیشتری دارد.
 5. کار خانه بر عهدۀ زنان است.

تبیین جامعه شناختی مشارکت ورزشی زنان با تأکید...
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اعتبار و قابلیت اعتماد
از آنجایــی کــه متغیرهــای تحقیق بر اســاس مــرور نظــری و تجربی موضوع، اســتخراج شــده اند و پشــتوانۀ تئوریک 
دارنــد، ایــن پژوهــش از اعتبــار نظــری برخــوردار اســت. به منظور ســنجش قابلیت اعتماد، پرسشــنامۀ تحقیــق در بین 
40 نفــر از زنــان جامعــۀ آمــاری بــه طــور تصادفــی توزیــع گردیــد؛ ســپس بــا اســتفاده از آزمون هــای تحلیــل عاملــی 
و ســنجش پایایــی بــه بررســی گویه هــای مقدماتــی پرداختــه شــد و بــا جــرح و تعدیــل گویه هــا، پرسشــنامۀ نهایــی 
اســتخراج گردیــد. آلفــای کرونبــاخ گویه هــای مربــوط بــه هنجارهــای جنســی بــه میــزان 0/85 پایایی ابزار ســنجش 
را تأییــد می کنــد؛ البتــه متغیــر مشــارکت ورزشــی بــه عنوان یــک متغیر مشاهده شــده مورد محاســبه و ســنجش قرار 
گرفتــه و از آنجــا کــه در پژوهش هــای برگــر و ریلــی )2008(، اســلیتر و تیگمــان )2011(، ریــس و ســابیا )2010(، پی 
فیفر و همکاران )2006(، پاســتور و همکاران )2003(، مور و چادلی )2005(، لیندســتروم و همکاران )2001( و جونز 
و مــور )2012( نیــز بــرای ســنجش مشــارکت ورزشــی از همیــن شــیوه و بــا تغییرات جزئی اســتفاده شــده اســت و به 

عنــوان یــک پرسشــنامۀ اســتاندارد و بین المللــی تلقــی می شــود؛ از قابلیت اعتمــاد برخوردار اســت. 

یافته های تحقیق
ویژگی های جمعیت شناختی و یافته های توصیفی

میانگیــن ســنی نمونــۀ تحقیــق، 34/5 ســال و دامنــۀ ســنی آنهــا 19 تــا 70 ســال اســت. از نظــر شــغلی، 232 نفــر از 
پاســخگویان، خانــه دار؛ 84 نفــر، دانشــجو؛ 66 نفــر، شــاغل در بخــش غیردولتــی و 118 نفــر، شــاغل در بخــش 

ــد.  ــی بوده ان دولت
زنان استان ایام به ترتیب در فعالیت های بدنی و رشته های ورزشی پیاده روی با 310 نفر، نرمش و حرکات 
کششی در منزل با 123 نفر، کوهنوردی با 95 نفر، آمادگی جسمانی )ایروبیک و فیتنس و ...( با 62 نفر، شنا با 43 
نفر، والیبال با 32 نفر، بدمینتون با 19 نفر، ورزش با تردمیل با 17 نفر، فوتسال با 12 نفر و یوگا با 10 نفر مشارکت 
ورزشی دارند. نتایج، نشان دهندۀ مشارکت بیشتر زنان در ورزش های همگانی و کم هزینه تر است. منظور از 
مشارکت ورزشی در این تحقیق، مجموع دقایق فعالیت های ورزشی )اعم از ورزش همگانی، حرفه ای، سازمان یافته 
و ...( زنان در طی هفته می باشد. این شاخص به گونه ای تنظیم شده که حداقل مشارکت ورزشی، صفر دقیقه )برای 
افراد ورزشکار، 10 دقیقه در هفته( و حداکثر آن به شکل باز بوده است. با این حال، نتایج پژوهش حاکی از این بود 
که حداکثر مشارکت ورزشی زنان، 600 دقیقه در هفته و میانگین نمرۀ مشارکت ورزشی زنان 125 دقیقه می باشد. 
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پایایی ابزار سنجش را  85/0 ی مربوط به هنجارهای جنسی به میزانهاگویهآلفای کرونباخ  .دگردیاستخراج 
شده مورد محاسبه و سنجش قرار متغیر مشاهدهالبته متغیر مشارکت ورزشی به عنوان یک  ؛دکنمی تأیید
(، 2010(، ریس و سابیا )2011(، اسلیتر و تیگمان )2008) ریلیهای برگر و و از آنجا که در پژوهش گرفته

 و همکاران لیندستروم ،(2005) چادلیمور و  ،(2003پاستور و همکاران ) ،(2006پی فیفر و همکاران )
ی ئهمین شیوه و با تغییرات جز برای سنجش مشارکت ورزشی ازنیز  (2012جونز و مور ) و (2001)

از قابلیت اعتماد برخوردار ؛ شودتلقی میالمللی استاندارد و بین ۀاستفاده شده است و به عنوان یک پرسشنام
  .است

 
 ی تحقیقهایافته

 ی توصیفیهایافتهشناختی و ی جمعیتهاویژگی
نفر از  232 ،از نظر شغلی .استسال  70تا  19سنی آنها  و دامنۀسال  5/34 ،تحقیق میانگین سنی نمونۀ

شاغل در بخش  ،نفر 118شاغل در بخش غیردولتی و  ،نفر 66 ؛دانشجو ،نفر 84 ؛دارخانه ،پاسخگویان
  .اندبودهدولتی 

نرمش و حرکات  ،نفر 310 با رویی ورزشی پیادههارشتهی بدنی و هافعالیتزنان استان ایالم به ترتیب در 
 شنا ،نفر 62 با (...آمادگی جسمانی )ایروبیک و فیتنس و  ،نفر 95 با کوهنوردی، نفر 123 با کششی در منزل

 10و یوگا با نفر  12نفر، فوتسال با  17 با نفر، ورزش با تردمیل 19 با نفر، بدمینتون 32 با والیبال ،نفر 43 با
تر هزینههمگانی و کم هایمشارکت بیشتر زنان در ورزش دهندۀنشان ،نتایج .نفر مشارکت ورزشی دارند

ورزشی )اعم از ورزش  های، مجموع دقایق فعالیتدر این تحقیق منظور از مشارکت ورزشی .است
تنظیم شده که  ایگونهاین شاخص به  .دباشمی( زنان در طی هفته ...یافته و ای، سازمانهمگانی، حرفه

دقیقه در هفته( و حداکثر آن به شکل باز  10 ،صفر دقیقه )برای افراد ورزشکار ،قل مشارکت ورزشیحدا
دقیقه در  600 ،نتایج پژوهش حاکی از این بود که حداکثر مشارکت ورزشی زنان ،با این حال .بوده است

 . باشدمیدقیقه  125مشارکت ورزشی زنان  ۀمیانگین نمر و هفته
 

 مشارکت ورزشی زنان ی توصیفیهاآماره (.1) جدول شمارۀ

 دامنه حداکثر حداقل کشیدگی چولگی واریانس انحراف معیار میانگین
 600 600 0 77/1 109/0 59/20846 38/144 دقیقه 125

به منظور ارزیابی دقیق تر، با بررسی نمودار توزیع فراوانی نمرات مشارکت ورزشی و مقایسۀ آن با منحنی توزیع 

علی نورعلی وند- امیر ملکی- مهربان پارسامهر- حمید قاسمی
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نرمال می توان گفت که توزیع فراوانی این متغیر نسبت به توزیع نرمال به مقدار 0/109 چولگی مثبت دارد و میزان 
کشیدگی آن، 1/77 است. ضریب چولگی مثبت در اینجا به معنای این است که میانگین نمرات افراد کمی بیشتر از 
میانه و نما است؛ به عبارت دیگر، دنبالۀ رأس فراوانی ها به سوی اعداد سمت راست یعنی اعداد بزرگ کشیده شده 

است. ضریب کشیدگی مثبت نیز به این معناست که پراکندگی داده ها از میانگین بیشتر است.

16 
 

 
آن با منحنی  ۀتر، با بررسی نمودار توزیع فراوانی نمرات مشارکت ورزشی و مقایسبه منظور ارزیابی دقیق

چولگی مثبت  109/0که توزیع فراوانی این متغیر نسبت به توزیع نرمال به مقدار  گفت توانمیتوزیع نرمال 
ضریب چولگی مثبت در اینجا به معنای این است که میانگین نمرات  .است 77/1 ،دارد و میزان کشیدگی آن

راست  ها به سوی اعداد سمتس فراوانیأر ۀدنبال ،به عبارت دیگر ؛افراد کمی بیشتر از میانه و نما است
از  هادادهین معناست که پراکندگی ه اضریب کشیدگی مثبت نیز ب .یعنی اعداد بزرگ کشیده شده است

  .میانگین بیشتر است

 
 نگار توزیع فراوانی مشارکت ورزشی زنانبافت (.2) شکل شمارۀ

 
تر نتایج، میانگین د، به منظور دستیابی به تحلیل و تفسیر دقیقشومیمالحظه  2 جدول شمارۀکه در  طورهمان

)عدم مشارکت ورزشی، فعالیت  هاورزشیافته به انواع مشارکت ورزشی زنان بر حسب زمان اختصاص
 .شده است بندیطبقه ( مجدداًایحرفه، منظم و محورسالمتی تفریحی، هاورزشبدنی خیلی کم و نامنظم، 

ورزش  هستند،معادل  ،رد بررسیدرصد از جمعیت مو 26 باکه نفر  130نتایج حاکی از این است که 
ی تفریحی هاورزشبه نیز درصد  2/15 .دارند یفعالیت بدنی کم و نامنظم ،درصد از زنان 8 و ندکنمین

تفریحی در ند یا به صورت نامنظم و کنمینیمی از جمعیت مورد بررسی یا ورزش ن ،در واقع ؛ندپردازمی
 ند.کنمیدرصد به طور منظم ورزش  8/18 وبا هدف سالمتی  نیز درصد از زنان 17 .ورزش مشارکت دارند

درصد از جمعیت مورد بررسی با اهداف گوناگون  74 ،در مجموع .هستند ایحرفهدرصد نیز ورزشکار  15
 .( مشارکت ورزشی دارندایحرفه)از فعالیت بدنی کم و نامنظم تا ورزش به شکل 

 

همانطور که در جدول شمارۀ 2 ماحظه می شود، به منظور دستیابی به تحلیل و تفسیر دقیق تر نتایج، میانگین 
مشارکت ورزشی زنان بر حسب زمان اختصاص یافته به انواع ورزش ها )عدم مشارکت ورزشی، فعالیت بدنی خیلی 
کم و نامنظم، ورزش های تفریحی، سامت محور، منظم و حرفه ای( مجدداً طبقه بندی شده است. نتایج حاکی از این 
است که 130 نفر که با 26 درصد از جمعیت مورد بررسی، معادل هستند، ورزش نمی کنند و 8 درصد از زنان، فعالیت 
بدنی کم و نامنظمی دارند. 15/2 درصد نیز به ورزش های تفریحی می پردازند؛ در واقع، نیمی از جمعیت مورد بررسی 
یا ورزش نمی کنند یا به صورت نامنظم و تفریحی در ورزش مشارکت دارند. 17 درصد از زنان نیز با هدف سامتی و 
18/8 درصد به طور منظم ورزش می کنند. 15 درصد نیز ورزشکار حرفه ای هستند. در مجموع، 74 درصد از جمعیت 

مورد بررسی با اهداف گوناگون )از فعالیت بدنی کم و نامنظم تا ورزش به شکل حرفه ای( مشارکت ورزشی دارند.
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 توزیع فراوانی مشارکت ورزشی زنان بر حسب هدف و میزان آن (.2) جدول شمارۀ
 میزان مشارکت ورزشی

 انواع ورزش بر مبنای هدف
 فراوانی تجمعی فراوانی نسبی فراوانی مطلق

 26 26 130 دقیقه در هفته( 10عدم مشارکت ورزشی )کمتر از 
 34 8 40 دقیقه و کمتر( 30فعالیت بدنی خیلی کم و نامنظم )

 2/49 2/15 76 دقیقه، یک جلسه در هفته( 60تا  31تفریحی )ورزش 
 2/66 17 85 فته(جلسه در ه 2دقیقه،  120تا  61) محورسالمتورزش 

 85 18.8 94 جلسه در هفته( 4تا  3دقیقه،  240تا  121ورزش منظم )
ر جلسه د 4دقیقه و بیشتر، بیش از  241) ایحرفهورزش 

 هفته(
75 15 100 

 .......... 100 500 جمع کل
 

 مکان فعالیت ورزشی
 .ددهمیهای مختلف نشان در مکانآنان توزیع فراوانی زنان را بر حسب مشارکت ورزشی  3 جدول شمارۀ

بیشتر آنها به ترتیب در  ،ند و از این تعدادکنمینفر ورزش  370 ،نفر جمعیت مورد مطالعه 500از مجموع 
های با توجه به کمبود امکانات و مجموعه .نفر( فعالیت ورزشی دارند 160کوه و طبیعت ) ،نفر( 175خانه )

طبیعی و کوهستانی به منظور ورزشی بانوان و کوهستانی بودن استان ایالم و امکان ورزش در فضاهای 
کوه و  یا جهت انجام فعالیت ورزشی بهند کنمیروی و کوهنوردی، بیشتر زنان یا در خانه ورزش پیاده

های ورزشی با توجه به کمبود فضاهای ورزشی مختص بانوان اعم از پارک بانوان و سالن .ندرومیطبیعت 
ی هامجموعهها و نفر( یا باشگاه 95و فضاهای سبز شهری ) هاپارککمتر در  ،مجهز، زنان این استان

  .1نفر( فعالیت ورزشی دارند 99) ورزشی
 

 توزیع فراوانی زنان بر حسب مکان فعالیت ورزشی (.3) جدول شمارۀ

 فراوانی نسبی فراوانی مطلق فعالیت ورزشی مکان
 35 175 خانه

                                                           
های مختلفی )بیش از یک گزینه( فعالیت ورزشی های ورزشی متنوعی دارند و در مکانفعالیت ،. الزم به ذکر است از آنجایی که برخی از زنان1

 خواهد بود. 500ند؛ فراوانی مجموع آنها بر حسب مکان فعالیت ورزشی بیش از کنمی

تبیین جامعه شناختی مشارکت ورزشی زنان با تأکید...
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فصلنامه علمي- ترويجي

مکان فعالیت ورزشی
جــدول شــمارۀ 3 توزیــع فراوانــی زنــان را بــر حســب مشــارکت ورزشــی آنــان در مکان هــای مختلــف نشــان 
ــتر  ــداد، بیش ــن تع ــد و از ای ــر ورزش می کنن ــه، 370 نف ــورد مطالع ــت م ــر جمعی ــوع 500 نف ــد. از مجم می ده
آنهــا بــه ترتیــب در خانــه )175 نفــر(، کــوه و طبیعــت )160 نفــر( فعالیــت ورزشــی دارنــد. بــا توجــه بــه کمبــود 
امکانــات و مجموعه هــای ورزشــی بانــوان و کوهســتانی بــودن اســتان ایــام و امــکان ورزش در فضاهای طبیعی 
و کوهســتانی بــه منظــور پیــاده روی و کوهنــوردی، بیشــتر زنــان یــا در خانــه ورزش می کننــد یــا جهــت انجــام 
فعالیــت ورزشــی بــه کــوه و طبیعــت می رونــد. بــا توجــه بــه کمبــود فضاهــای ورزشــی مختــص بانــوان اعــم از 
پــارک بانــوان و ســالن های ورزشــی مجهــز، زنــان ایــن اســتان، کمتــر در پارک هــا و فضاهای ســبز شــهری )95 

نفــر( یــا باشــگاه ها و مجموعه هــای ورزشــی )99 نفــر( فعالیــت ورزشــی دارنــد1 . 
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 توزیع فراوانی زنان بر حسب مکان فعالیت ورزشی (.3) جدول شمارۀ

 فراوانی نسبی فراوانی مطلق فعالیت ورزشی مکان
 35 175 خانه

 19 95 پارک و فضای سبز شهری
 19.8 99 باشگاه و سالن ورزشی

 32 160 کوه و طبیعت
 26 130 عدم مشارکت ورزشی

 
 هنجارهای جنسیتی 

این شاخص به  .ددهمیی توصیفی مربوط به هنجارهای جنسیتی زنان را نشان هاآماره 4 جدول شمارۀ
برابر  ،آن دامنۀ ،و در کل 5برابر  ،یاز آنبیشترین امت، 1برابر  ،طراحی شده است که کمترین امتیاز آن ایگونه

رقم  .است 11/3 ± 01/1برابر  ،میانگین نمرات هنجارهای جنسیتی زنان ،بر اساس نتایج پژوهش .دباشمی 4
این امر  .متوسط به باال قرار دارد در حد تقریباً جامعۀ آماریها بیانگر این است که موقعیت میانگین آزمودنی

زنان معتقد به هنجارهای  ازاند بدان معنی است که زنانی که هنجارهای جنسیتی مبتنی بر برابری داشته
 .هستند یشترب جنسیتی مبتنی بر نابرابری جنسیتی تقریباً

 
 ی توصیفی هنجارهای جنسیتیهاآماره (.4) جدول شمارۀ

 دامنه حداکثر حداقل کشیدگی چولگی واریانس انحراف معیار میانگین
11/3 01/1 02/1 24/0- 57/0- 1 5 4 

 

که گفت  توانمیآن با منحنی توزیع نرمال  ۀبا بررسی نمودار توزیع فراوانی هنجارهای جنسیتی و مقایس
برابر  ،چولگی منفی دارد و میزان کشیدگی آن -24/0توزیع فراوانی این متغیر نسبت به توزیع نرمال به مقدار 

رقم چولگی منفی در اینجا به معنای تجمع بیشتر زنان در بخشی از توزیع است که میانگین  .است -57/0
فی نیز بدان معنی است که پراکندگی رقم کشیدگی من .هنجارهای جنسیتی آنها بیشتر از میانگین است ۀنمر
زنان کمی حول میانگین  ،در واقع ؛از میانگین است کمتر ،به عبارتی وس منحنی نرمال تر از رأپایین هاداده

 .باالیی است نسبتاًو پراکندگی آنها در حد  اندکردهتجمع 

هنجارهای جنسیتی 
جــدول شــمارۀ 4 آماره هــای توصیفــی مربــوط بــه هنجارهــای جنســیتی زنــان را نشــان می دهــد. ایــن شــاخص 
بــه گونــه ای طراحــی شــده اســت کــه کمتریــن امتیــاز آن، برابــر 1، بیشــترین امتیــاز آن، برابــر 5 و در کل، دامنــۀ 
آن، برابــر 4 می باشــد. بــر اســاس نتایــج پژوهــش، میانگیــن نمــرات هنجارهــای جنســیتی زنــان، برابــر 1/01 ± 
3/11 اســت. رقــم میانگیــن آزمودنی هــا بیانگــر ایــن اســت کــه موقعیــت جامعــۀ آمــاری در حــد تقریباً متوســط 
بــه بــاال قــرار دارد. ایــن امــر بــدان معنــی اســت کــه زنانــی کــه هنجارهــای جنســیتی مبتنــی بــر برابــری داشــته اند 

از زنــان معتقــد بــه هنجارهــای جنســیتی مبتنی بــر نابرابری جنســیتی تقریباً بیشــتر هســتند.

18 
 

 توزیع فراوانی زنان بر حسب مکان فعالیت ورزشی (.3) جدول شمارۀ

 فراوانی نسبی فراوانی مطلق فعالیت ورزشی مکان
 35 175 خانه

 19 95 پارک و فضای سبز شهری
 19.8 99 باشگاه و سالن ورزشی

 32 160 کوه و طبیعت
 26 130 عدم مشارکت ورزشی

 
 هنجارهای جنسیتی 

این شاخص به  .ددهمیی توصیفی مربوط به هنجارهای جنسیتی زنان را نشان هاآماره 4 جدول شمارۀ
برابر  ،آن دامنۀ ،و در کل 5برابر  ،یاز آنبیشترین امت، 1برابر  ،طراحی شده است که کمترین امتیاز آن ایگونه

رقم  .است 11/3 ± 01/1برابر  ،میانگین نمرات هنجارهای جنسیتی زنان ،بر اساس نتایج پژوهش .دباشمی 4
این امر  .متوسط به باال قرار دارد در حد تقریباً جامعۀ آماریها بیانگر این است که موقعیت میانگین آزمودنی

زنان معتقد به هنجارهای  ازاند بدان معنی است که زنانی که هنجارهای جنسیتی مبتنی بر برابری داشته
 .هستند یشترب جنسیتی مبتنی بر نابرابری جنسیتی تقریباً

 
 ی توصیفی هنجارهای جنسیتیهاآماره (.4) جدول شمارۀ

 دامنه حداکثر حداقل کشیدگی چولگی واریانس انحراف معیار میانگین
11/3 01/1 02/1 24/0- 57/0- 1 5 4 

 

که گفت  توانمیآن با منحنی توزیع نرمال  ۀبا بررسی نمودار توزیع فراوانی هنجارهای جنسیتی و مقایس
برابر  ،چولگی منفی دارد و میزان کشیدگی آن -24/0توزیع فراوانی این متغیر نسبت به توزیع نرمال به مقدار 

رقم چولگی منفی در اینجا به معنای تجمع بیشتر زنان در بخشی از توزیع است که میانگین  .است -57/0
فی نیز بدان معنی است که پراکندگی رقم کشیدگی من .هنجارهای جنسیتی آنها بیشتر از میانگین است ۀنمر
زنان کمی حول میانگین  ،در واقع ؛از میانگین است کمتر ،به عبارتی وس منحنی نرمال تر از رأپایین هاداده

 .باالیی است نسبتاًو پراکندگی آنها در حد  اندکردهتجمع 

با بررسی نمودار توزیع فراوانی هنجارهای جنسیتی و مقایسۀ آن با منحنی توزیع نرمال می توان گفت که توزیع 
فراوانی این متغیر نسبت به توزیع نرمال به مقدار 0/24- چولگی منفی دارد و میزان کشیدگی آن، برابر 0/57- است. 

1. الزم بــه ذکــر اســت از آنجایــی کــه برخــی از زنــان، فعالیت هــای ورزشــی متنوعــی دارنــد و در مکان هــای مختلفــی )بیــش از یــک گزینــه( فعالیــت ورزشــی می کننــد؛ 
فراوانــی مجمــوع آنهــا بــر حســب مــکان فعالیــت ورزشــی بیــش از 500 خواهــد بــود.

علی نورعلی وند- امیر ملکی- مهربان پارسامهر- حمید قاسمی
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رقم چولگی منفی در اینجا به معنای تجمع بیشتر زنان در بخشی از توزیع است که میانگین نمرۀ هنجارهای جنسیتی 
آنها بیشتر از میانگین است. رقم کشیدگی منفی نیز بدان معنی است که پراکندگی داده ها پایین تر از رأس منحنی 
نرمال و به عبارتی، کمتر از میانگین است؛ در واقع، زنان کمی حول میانگین تجمع کرده اند و پراکندگی آنها در 

حد نسبتاً باالیی است.
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 میان پاسخگویاننگار توزیع فراوانی نمرات هنجارهای جنسیتی در بافت (.3) شکل شمارۀ

 
 ۀدرصد از زنان جامع 8/4د، نتایج حاکی از این است که شومیمالحظه  5 جدول شمارۀهمانطور که در 

مخالف نیز درصد  8/13 و اعتقاد دارند ،به هنجارهای جنسیتی مبتنی بر نابرابری کامالً ،مورد بررسی
در وضعیت بینابین از حیث اعتقاد به هنجارهای  نیز درصد 8/24 .1اندهنجارهای جنسیتی مبتنی بر برابری

موافق  کامالًدرصد  15موافق و  هم درصد 6/41 .قرار دارندجنسیتی مبتنی بر برابری و نابرابری جنسیتی 
موافق هنجارهای جنسیتی مبتنی بر  ،نفر( 208اغلب زنان ) .ندهستهنجارهای جنسیتی مبتنی بر برابری 

( 24+69مخالف هنجارهای جنسیتی مبتنی بر برابری )( نسبت به زنان 75+208)دسته  که این اندبودهبرابری 
 .هستندبه مراتب بیشتر 

 
 
 
 
 
 

                                                           
 باشد.ها به معنی کسب نمره کمتر و اعتقاد به نابرابری جنسیتی میشناسی تحقیق شرح داده شد موافقت با گویهگونه که در روش. همان1

همانطور که در جدول شمارۀ 5 ماحظه می شود، نتایج حاکی از این است که 4/8 درصد از زنان جامعۀ مورد 
بررسی، کاماً به هنجارهای جنسیتی مبتنی بر نابرابری، اعتقاد دارند و 13/8 درصد نیز مخالف هنجارهای جنسیتی 
مبتنی بر برابری اند1 . 24/8 درصد نیز در وضعیت بینابین از حیث اعتقاد به هنجارهای جنسیتی مبتنی بر برابری و 
نابرابری جنسیتی قرار دارند. 41/6 درصد هم موافق و 15 درصد کاماً موافق هنجارهای جنسیتی مبتنی بر برابری 
هستند. اغلب زنان )208 نفر(، موافق هنجارهای جنسیتی مبتنی بر برابری بوده اند که این دسته )208+75( نسبت به 

زنان مخالف هنجارهای جنسیتی مبتنی بر برابری )69+24( به مراتب بیشتر هستند.
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 توزیع فراوانی مطلق و نسبی زنان بر حسب متغیر هنجارهای جنسیتی  (.5) جدول شمارۀ
 فراوانی نسبی فراوانی مطلق هنجارهای جنسیتی

 15 75 مخالف کامالً
 6/41 208 مخالف

 8/24 124 حدیتا 
 13.8 69 موافق

 4.8 24 موافق کامالً
 100 500 کل

 
 نتایج تحلیلی

سطح سنجش ، بر اساس استای اینکه سطح سنجش متغیر وابسته فاصلهاول با توجه به  ۀبرای آزمون فرضی
  .استفاده شد یا پیرسون )کیفی و کمی( از ضریب اتا ی مستقلمتغیرها

 
 :از ضریب همبستگی پیرسون  است ایفاصله یمتغیر ،آنجایی که سناز  سن و مشارکت ورزشی

  .استفاده شد

 
 و مشارکت ورزشی زنان سن ۀآزمون رابط (.6) جدول شمارۀ

 فرضیۀ تحقیق تأییدرد یا  سطح معناداری ضریب تعیین ضریب پیرسون متغیر مستقل
 فرضیه تأیید 000/0 031/0 -177/0 سن

 
 ۀرابط ،( بین دو متغیر سن و مشارکت ورزشی زنان r= -177/0دست آمده )ضریب همبستگی پیرسون به 

بدین معنا که با افزایش سن، مشارکت ورزشی زنان کاهش  ؛ددهمیمنفی، ضعیف و معناداری را نشان 
، استضعیف این متغیر بر مشارکت ورزشی  تأثیر ۀدهندنشان 031/0همچنین ضریب تعیین به میزان  ؛یابدمی

 .دکنمیدرصد از واریانس مشارکت ورزشی زنان را تبیین  3به نحوی که فقط 
 

  از  ،استاسمی  یمتغیر ،تأهلاز آنجایی که متغیر وضعیت  :و مشارکت ورزشی تأهلوضعیت
 .ضریب اتا استفاده شده است

نتایج تحلیلی

1. همان گونه که در روش شناسی تحقیق شرح داده شد موافقت با گویه ها به معنی کسب نمره کمتر و اعتقاد به نابرابری جنسیتی می باشد.

تبیین جامعه شناختی مشارکت ورزشی زنان با تأکید...
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برای آزمون فرضیۀ اول با توجه به اینکه سطح سنجش متغیر وابسته فاصله ای است، بر اساس سطح سنجش 
متغیرهای مستقل )کیفی و کمی( از ضریب اتا یا پیرسون استفاده شد. 

• ســـن و مشـــارکت ورزشـــی: از آنجایـــی کـــه ســـن، متغیـــری فاصلـــه ای اســـت از ضریـــب همبســـتگی پیرســـون 
اســـتفاده شـــد. 

20 
 

 توزیع فراوانی مطلق و نسبی زنان بر حسب متغیر هنجارهای جنسیتی  (.5) جدول شمارۀ
 فراوانی نسبی فراوانی مطلق هنجارهای جنسیتی

 15 75 مخالف کامالً
 6/41 208 مخالف

 8/24 124 حدیتا 
 13.8 69 موافق

 4.8 24 موافق کامالً
 100 500 کل

 
 نتایج تحلیلی

سطح سنجش ، بر اساس استای اینکه سطح سنجش متغیر وابسته فاصلهاول با توجه به  ۀبرای آزمون فرضی
  .استفاده شد یا پیرسون )کیفی و کمی( از ضریب اتا ی مستقلمتغیرها

 
 :از ضریب همبستگی پیرسون  است ایفاصله یمتغیر ،آنجایی که سناز  سن و مشارکت ورزشی

  .استفاده شد

 
 و مشارکت ورزشی زنان سن ۀآزمون رابط (.6) جدول شمارۀ

 فرضیۀ تحقیق تأییدرد یا  سطح معناداری ضریب تعیین ضریب پیرسون متغیر مستقل
 فرضیه تأیید 000/0 031/0 -177/0 سن

 
 ۀرابط ،( بین دو متغیر سن و مشارکت ورزشی زنان r= -177/0دست آمده )ضریب همبستگی پیرسون به 

بدین معنا که با افزایش سن، مشارکت ورزشی زنان کاهش  ؛ددهمیمنفی، ضعیف و معناداری را نشان 
، استضعیف این متغیر بر مشارکت ورزشی  تأثیر ۀدهندنشان 031/0همچنین ضریب تعیین به میزان  ؛یابدمی

 .دکنمیدرصد از واریانس مشارکت ورزشی زنان را تبیین  3به نحوی که فقط 
 

  از  ،استاسمی  یمتغیر ،تأهلاز آنجایی که متغیر وضعیت  :و مشارکت ورزشی تأهلوضعیت
 .ضریب اتا استفاده شده است

ضریب همبستگی پیرسون به دست آمده )r= -0/177 ( بین دو متغیر سن و مشارکت ورزشی زنان، رابطۀ 
منفی، ضعیف و معناداری را نشان می دهد؛ بدین معنا که با افزایش سن، مشارکت ورزشی زنان کاهش می یابد؛ 
همچنین ضریب تعیین به میزان 0/031 نشان دهندۀ تأثیر ضعیف این متغیر بر مشارکت ورزشی است، به نحوی که 

فقط 3 درصد از واریانس مشارکت ورزشی زنان را تبیین می کند.
• وضعیت تأهل و مشارکت ورزشی: از آنجایی که متغیر وضعیت تأهل، متغیری اسمی است، از ضریب اتا 

استفاده شده است.
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 1و مشارکت ورزشی زنان تأهلوضعیت آزمون رابطۀ  (.7) جدول شمارۀ
 مشارکت ورزشی      

 وضعیت تأهل
عدم 

 مشارکت
فعالیت 
 بدنی کم

ورزش 
 تفریحی

ورزش 
 محورسالمت

 منظمورزش 
ورزش 

 ایحرفه
 جمع کل

 164)میانگین  مجرد
 دقیقه(

32 12 27 20 43 39 173 

 104)میانگین  تأهلم
 دقیقه(

98 28 49 65 51 36 327 

 500 75 94 85 76 40 130 جمع
 

عناداری ضعیف و م ۀو مشارکت ورزشی زنان، رابط تأهلبین وضعیت  ،(r=195/0با توجه به ضریب اتا )
 کهد باشمیفته هدقیقه در  104 ،تأهلدقیقه و زنان م 164 ،میانگین مشارکت ورزشی زنان مجرد .وجود دارد

 ؛خوردارندری بردر واقع زنان مجرد از نرخ مشارکت ورزشی بیشت ؛معنادار است ،این تفاوت از لحاظ آماری
مجرد به نسبت  در بین زنان ایحرفهد که تعداد ورزشکاران دهمینشان  7 جدول شمارۀهمچنین نتایج 

 تأهلزنان م نرخ عدم مشارکت ورزشی و فعالیت بدنی پایین در بیندر حالی که  ؛بیشتر است آنهاجمعیت 
 .دباشمیبیشتر 

 
 :د از ضریب اتا باشمیاز آنجایی که متغیر قومیت یک متغیر اسمی  قومیت و مشارکت ورزشی

 .استفاده شده است

 
 
 
 

                                                           
جهت  ه،که آزمون فرضیه بر اساس میانگین مشارکت ورزشی بر حسب دقیقه انجام شده و در اداماست  دو بعدی این هایجدول ۀ. نکتۀ مهم در ارائ1

ۀ اطالعات تکمیلی با کدگذاری مجدد مشارکت ورزشی زنان بر حسب میزان و هدف از ورزش، اطالعات دقیقی از میزان مشارکت ورزشی هر ارائ
 گروه )به طور مثال برحسب تأهل، قومیت، محل سکونت و ...( ارائه شده است.

با توجه به ضریب اتا )r=0/195(، بین وضعیت تأهل و مشارکت ورزشی زنان، رابطۀ ضعیف و معناداری وجود 
دارد. میانگین مشارکت ورزشی زنان مجرد، 164 دقیقه و زنان متأهل، 104 دقیقه در هفته می باشد که این تفاوت 
از لحاظ آماری، معنادار است؛ در واقع زنان مجرد از نرخ مشارکت ورزشی بیشتری برخوردارند؛ همچنین نتایج 
جدول شمارۀ 7 نشان می دهد که تعداد ورزشکاران حرفه ای در بین زنان مجرد به نسبت جمعیت آنها بیشتر است؛ 

در حالی که نرخ عدم مشارکت ورزشی و فعالیت بدنی پایین در بین زنان متأهل بیشتر می باشد.
• قومیت و مشارکت ورزشی: از آنجایی که متغیر قومیت یک متغیر اسمی می باشد از ضریب اتا استفاده شده است.

1. نکتــۀ مهــم در ارائــۀ جدول هــای دو بعــدی ایــن اســت کــه آزمــون فرضیــه بــر اســاس میانگیــن مشــارکت ورزشــی بــر حســب دقیقــه انجــام شــده و در ادامــه، جهــت ارائۀ 
اطالعــات تکمیلــی بــا کدگــذاری مجــدد مشــارکت ورزشــی زنــان بــر حســب میــزان و هــدف از ورزش، اطالعــات دقیقــی از میــزان مشــارکت ورزشــی هــر گــروه )بــه طــور 

مثــال برحســب تأهــل، قومیــت، محــل ســکونت و ...( ارائه شــده اســت.

علی نورعلی وند- امیر ملکی- مهربان پارسامهر- حمید قاسمی
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 قومیت و مشارکت ورزشی زنان ۀآزمون رابط (.8) جدول شمارۀ
 مشارکت ورزشی       

 قومیت     
عدم 

 مشارکت
فعالیت 
 بدنی کم

ورزش 
 تفریحی

ورزش 
 محورسالمت

 منظمورزش 
ورزش 

 ایحرفه
 جمع کل

 226 27 44 40 27 20 68 دقیقه( 114)میانگین کرد 
 159 33 30 23 29 9 35 دقیقه( 147لر )میانگین 
 97 14 16 18 15 10 24 دقیقه( 121لک )میانگین 

 12 0 3 3 3 1 2 دقیقه( 78عرب )میانگین 
 6 1 1 1 2 0 1 دقیقه(104فارس )میانگین 
 500 75 94 85 76 40 130 جمع

 
( بین قومیت و مشارکت ورزشی زنان با توجه به سطح معناداری به دست آمده که r=11/0نتایج ضریب اتا )

در  ؛ای وجود نداردرابطه ،د، حاکی از این است که بین قومیت زنان و مشارکت ورزشیباشمی 05/0بیش از 
 .های قومی مختلف با هم تفاوتی نداردواقع نرخ مشارکت ورزشی زنان در گرو

 
  از ضریب  است ایفاصله یمتغیر ،از آنجایی که تعداد فرزندان :و مشارکت ورزشیتعداد فرزندان

  .همبستگی پیرسون استفاده شد

 
 تعداد فرزندان و مشارکت ورزشی زنان ۀآزمون رابط (.9) جدول شمارۀ

 فرضیۀ تحقیق تأییدرد یا  سطح معناداری ضریب تعیین ضریب پیرسون متغیر مستقل
 رد فرضیه 967/0 0000/0 -002/0 تعداد فرزندان

 
رابطۀ د که دهمینشان  تأهل( بین تعداد فرزندان و مشارکت ورزشی زنان مr= -002/0) همبستگیضریب 

 .ی در میزان مشارکت ورزشی نداردتأثیر ،بین این دو متغیر وجود ندارد و تعداد فرزندان معناداری
 

 :از ضریب  استاسمی  یمتغیر، از آنجایی که متغیر محل سکونت محل سکونت و مشارکت ورزشی
 .اتا استفاده شده است

 
 

نتایج ضریب اتا )r=0/11( بین قومیت و مشارکت ورزشی زنان با توجه به سطح معناداری به دست آمده که 
بیش از 0/05 می باشد، حاکی از این است که بین قومیت زنان و مشارکت ورزشی، رابطه ای وجود ندارد؛ در واقع 

نرخ مشارکت ورزشی زنان در گرو های قومی مختلف با هم تفاوتی ندارد.
• تعداد فرزندان و مشارکت ورزشی: از آنجایی که تعداد فرزندان، متغیری فاصله ای است از ضریب همبستگی 

پیرسون استفاده شد. 
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 قومیت و مشارکت ورزشی زنان ۀآزمون رابط (.8) جدول شمارۀ
 مشارکت ورزشی       

 قومیت     
عدم 

 مشارکت
فعالیت 
 بدنی کم

ورزش 
 تفریحی

ورزش 
 محورسالمت

 منظمورزش 
ورزش 

 ایحرفه
 جمع کل

 226 27 44 40 27 20 68 دقیقه( 114)میانگین کرد 
 159 33 30 23 29 9 35 دقیقه( 147لر )میانگین 
 97 14 16 18 15 10 24 دقیقه( 121لک )میانگین 

 12 0 3 3 3 1 2 دقیقه( 78عرب )میانگین 
 6 1 1 1 2 0 1 دقیقه(104فارس )میانگین 
 500 75 94 85 76 40 130 جمع

 
( بین قومیت و مشارکت ورزشی زنان با توجه به سطح معناداری به دست آمده که r=11/0نتایج ضریب اتا )

در  ؛ای وجود نداردرابطه ،د، حاکی از این است که بین قومیت زنان و مشارکت ورزشیباشمی 05/0بیش از 
 .های قومی مختلف با هم تفاوتی نداردواقع نرخ مشارکت ورزشی زنان در گرو

 
  از ضریب  است ایفاصله یمتغیر ،از آنجایی که تعداد فرزندان :و مشارکت ورزشیتعداد فرزندان

  .همبستگی پیرسون استفاده شد

 
 تعداد فرزندان و مشارکت ورزشی زنان ۀآزمون رابط (.9) جدول شمارۀ

 فرضیۀ تحقیق تأییدرد یا  سطح معناداری ضریب تعیین ضریب پیرسون متغیر مستقل
 رد فرضیه 967/0 0000/0 -002/0 تعداد فرزندان

 
رابطۀ د که دهمینشان  تأهل( بین تعداد فرزندان و مشارکت ورزشی زنان مr= -002/0) همبستگیضریب 

 .ی در میزان مشارکت ورزشی نداردتأثیر ،بین این دو متغیر وجود ندارد و تعداد فرزندان معناداری
 

 :از ضریب  استاسمی  یمتغیر، از آنجایی که متغیر محل سکونت محل سکونت و مشارکت ورزشی
 .اتا استفاده شده است

 
 

ضریب همبستگی )r= -0/002( بین تعداد فرزندان و مشارکت ورزشی زنان متأهل نشان می دهد که رابطۀ 
معناداری بین این دو متغیر وجود ندارد و تعداد فرزندان، تأثیری در میزان مشارکت ورزشی ندارد.

• محل سکونت و مشارکت ورزشی: از آنجایی که متغیر محل سکونت، متغیری اسمی است از ضریب اتا 
استفاده شده است.
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 محل سکونت و مشارکت ورزشی زنان ۀآزمون رابط (.10) جدول شمارۀ
 مشارکت ورزشی   

 محل سکونت
عدم 

 مشارکت
فعالیت 
 بدنی کم

ورزش 
 تفریحی

ورزش 
 محورسالمت

 منظمورزش 
ورزش 

 ایحرفه
 جمع کل

 138)میانگین  شهر
 دقیقه(

87 22 44 57 67 63 340 

 97)میانگین  روستا
 دقیقه(

43 18 32 28 27 12 160 

 500 75 94 85 76 40 130 جمع
 

ضعیف و معناداری  ۀ( بین محل سکونت و مشارکت ورزشی زنان، رابطr=132/0با توجه به ضریب اتا )
دقیقه در هفته  97 ،دقیقه و زنان روستایی 138 ،میانگین مشارکت ورزشی زنان در مناطق شهری .وجود دارد

در واقع زنان شهری نسبت به زنان روستایی از نرخ  ؛معنادار است ،د و این تفاوت از لحاظ آماریباشمی
 ایحرفهد که تعداد ورزشکاران دهمینشان  10 جدول شمارۀنتایج  .مشارکت ورزشی باالتری برخوردارند

که عدم مشارکت ورزشی با توجه به  در حالی ؛روستایی بیشتر استجمعیت در جمعیت شهری نسبت به 
یا بیشتر به  ی دارندزنان روستایی فعالیت بدنی کم .یکسان است نسبت جمعیت مورد مطالعه تقریباً

 کنند.ای ورزش میشکل منظم و حرفه؛ اما زنان شهری بیشتر به ندپردازمیی تفریحی هاورزش
 

 :از ضریب اتا  است، ایرتبه یمتغیر ،از آنجایی که متغیر تحصیالت تحصیالت و مشارکت ورزشی
 .استفاده شده است

 تحصیالت و مشارکت ورزشی زنانآزمون رابطۀ  (.11) دول شمارۀج
 مشارکت ورزشی      

 تحصیالت
عدم 

 مشارکت
فعالیت 
 بدنی کم

ورزش 
 تفریحی

ورزش 
 محورسالمت

 ممنظورزش 
ورزش 

 ایحرفه
جمع 

 کل
 44) راهنمایی و کمتر

 دقیقه(
34 5 12 5 4 2 62 

 114 7 13 24 21 8 41 دقیقه( 81) دیپلم
 50 8 12 9 8 7 6 دقیقه( 150) کاردانی

 211 41 47 40 28 17 38 دقیقه( 147) کارشناسی
 ارشد و باالترکارشناسی 

 دقیقه( 187)
11 3 7 7 18 17 63 

 500 75 94 85 76 40 130 جمع

با توجه به ضریب اتا )r=0/132( بین محل سکونت و مشارکت ورزشی زنان، رابطۀ ضعیف و معناداری وجود 
دارد. میانگین مشارکت ورزشی زنان در مناطق شهری، 138 دقیقه و زنان روستایی، 97 دقیقه در هفته می باشد و 

تبیین جامعه شناختی مشارکت ورزشی زنان با تأکید...
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این تفاوت از لحاظ آماری، معنادار است؛ در واقع زنان شهری نسبت به زنان روستایی از نرخ مشارکت ورزشی 
باالتری برخوردارند. نتایج جدول شمارۀ 10 نشان می دهد که تعداد ورزشکاران حرفه ای در جمعیت شهری نسبت 
به جمعیت روستایی بیشتر است؛ در حالی که عدم مشارکت ورزشی با توجه به نسبت جمعیت مورد مطالعه تقریباً 
یکسان است. زنان روستایی فعالیت بدنی کمی دارند یا بیشتر به ورزش های تفریحی می پردازند؛ اما زنان شهری 

بیشتر به شکل منظم و حرفه ای ورزش می کنند.
• تحصیات و مشارکت ورزشی: از آنجایی که متغیر تحصیات، متغیری رتبه ای است، از ضریب اتا استفاده شده 

است.
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 محل سکونت و مشارکت ورزشی زنان ۀآزمون رابط (.10) جدول شمارۀ
 مشارکت ورزشی   

 محل سکونت
عدم 

 مشارکت
فعالیت 
 بدنی کم

ورزش 
 تفریحی

ورزش 
 محورسالمت

 منظمورزش 
ورزش 

 ایحرفه
 جمع کل

 138)میانگین  شهر
 دقیقه(

87 22 44 57 67 63 340 

 97)میانگین  روستا
 دقیقه(

43 18 32 28 27 12 160 

 500 75 94 85 76 40 130 جمع
 

ضعیف و معناداری  ۀ( بین محل سکونت و مشارکت ورزشی زنان، رابطr=132/0با توجه به ضریب اتا )
دقیقه در هفته  97 ،دقیقه و زنان روستایی 138 ،میانگین مشارکت ورزشی زنان در مناطق شهری .وجود دارد

در واقع زنان شهری نسبت به زنان روستایی از نرخ  ؛معنادار است ،د و این تفاوت از لحاظ آماریباشمی
 ایحرفهد که تعداد ورزشکاران دهمینشان  10 جدول شمارۀنتایج  .مشارکت ورزشی باالتری برخوردارند

که عدم مشارکت ورزشی با توجه به  در حالی ؛روستایی بیشتر استجمعیت در جمعیت شهری نسبت به 
یا بیشتر به  ی دارندزنان روستایی فعالیت بدنی کم .یکسان است نسبت جمعیت مورد مطالعه تقریباً

 کنند.ای ورزش میشکل منظم و حرفه؛ اما زنان شهری بیشتر به ندپردازمیی تفریحی هاورزش
 

 :از ضریب اتا  است، ایرتبه یمتغیر ،از آنجایی که متغیر تحصیالت تحصیالت و مشارکت ورزشی
 .استفاده شده است

 تحصیالت و مشارکت ورزشی زنانآزمون رابطۀ  (.11) دول شمارۀج
 مشارکت ورزشی      

 تحصیالت
عدم 

 مشارکت
فعالیت 
 بدنی کم

ورزش 
 تفریحی

ورزش 
 محورسالمت

 ممنظورزش 
ورزش 

 ایحرفه
جمع 

 کل
 44) راهنمایی و کمتر

 دقیقه(
34 5 12 5 4 2 62 

 114 7 13 24 21 8 41 دقیقه( 81) دیپلم
 50 8 12 9 8 7 6 دقیقه( 150) کاردانی

 211 41 47 40 28 17 38 دقیقه( 147) کارشناسی
 ارشد و باالترکارشناسی 

 دقیقه( 187)
11 3 7 7 18 17 63 

 500 75 94 85 76 40 130 جمع

ضریب اتای به دست آمده )r=0/355( نشان می دهد که بین دو متغیر تحصیات و مشارکت ورزشی زنان، 
رابطۀ مثبت، متوسط به پایین و معناداری وجود دارد؛ بدین معنا که زنان برخوردار از تحصیات باالتر، مشارکت 
ورزشی بیشتری دارند؛ همچنین نتایج جدول شمارۀ 11 نشان می دهد که میزان عدم مشارکت ورزشی زنان کم سواد 
و بی سواد )دیپلم به پایین( نسبت به سایر گروه های تحصیلی، بیشتر است و زنان متعلق به گروه های تحصیلی پایین تر، 
بیشتر به صورت تفریحی ورزش می کنند. این در حالی است که میزان گرایش زنان دارای تحصیات دانشگاهِی 
باالتر به ورزش های سازمان یافته و حرفه ای، بیشتر است؛ در عین حال میزان عدم مشارکت ورزشی و مشارکت 

ورزشی در انواع ورزش در بین زنان دارای تحصیات کارشناسی تقریباً یکسان می باشد.
• میزان درآمد خانواده و مشارکت ورزشی: از آنجایی که درآمد خانواده، متغیری رتبه ای است از ضریب اتا 

استفاده شد. 

علی نورعلی وند- امیر ملکی- مهربان پارسامهر- حمید قاسمی
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 ،بین دو متغیر تحصیالت و مشارکت ورزشی زناندهد که نشان می( r=355/0به دست آمده ) یضریب اتا

تحصیالت باالتر،  برخوردار از زنانکه بدین معنا  ؛وجود دارد، متوسط به پایین و معناداری رابطۀ مثبت
د که میزان عدم مشارکت دهمینشان  11 جدول شمارۀنتایج  همچنین؛ مشارکت ورزشی بیشتری دارند

بیشتر است و زنان  ،ی تحصیلیهاگروهسواد )دیپلم به پایین( نسبت به سایر بیسواد و کمورزشی زنان 
میزان این در حالی است که  .ندکنمیبیشتر به صورت تفریحی ورزش  ،تری تحصیلی پایینهاگروهمتعلق به 
در عین  ؛استبیشتر  ،ایحرفهیافته و ی سازمانهاورزشبه باالتر  دارای تحصیالت دانشگاهیِزنان گرایش 

بین زنان دارای تحصیالت در حال میزان عدم مشارکت ورزشی و مشارکت ورزشی در انواع ورزش 
 باشد.می یکسان کارشناسی تقریباً

 
 :از  است ایرتبه یمتغیر ،از آنجایی که درآمد خانواده میزان درآمد خانواده و مشارکت ورزشی

  .استفاده شداتا ضریب 

 
 میزان درآمد خانواده و مشارکت ورزشی زنانآزمون رابطۀ  (.12) جدول شمارۀ

 مشارکت ورزشی       
 

 مددرآ         

عدم 
 مشارکت

فعالیت 
بدنی 

 کم

ورزش 
 تفریحی

ورزش 
 محورسالمت

 منظمورزش 
ورزش 

 ایحرفه
جمع 
 کل

 94 3 8 9 15 11 48 دقیقه( 49) هزار 800تا 
 73هزار ) 800-1199

 دقیقه(
30 14 23 16 17 3 103 

هزار  1200-1599
 دقیقه( 124)

15 4 16 24 18 12 89 

هزار  1600-1999
 دقیقه(170)

10 4 10 16 18 16 74 

 191) میلیون و بیشتر 2
 دقیقه(

27 7 12 20 33 41 140 

 500 75 94 85 76 40 130 جمع
 

ضریب همبستگی به دست آمده )r=0/40(، رابطۀ مثبت، متوسط به پایین و معناداری را بین دو متغیر درآمد 
خانواده و مشارکت ورزشی زنان نشان می دهد؛ بدین معنا زنانی که خانوادۀ آنها از درآمد باالتری برخوردارند، 
مشارکت ورزشی بیشتری دارند. نتایج جدول شمارۀ 12 نیز نشان می دهد که عدم مشارکت ورزشی در بین زنانی 
که خانوادۀ آنها کم درآمد می باشد نسبت به سایر گروه ها بیشتر است؛ همچنین زنان در خانواده های با درآمد 
متوسط، بیشتر به ورزش های تفریحی و سامت محور می پردازند و در خانواده های با درآمد باال گرایش بیشتری به 

فعالیت های ورزشی منظم و حرفه ای وجود دارد. 
برای آزمون فرضیۀ دوم، با توجه به سطح سنجش متغیرها )کمی و کمی( و نوع آزمون )علی( از رگرسیون 

تک متغیره استفاده شد. 
جدول شمارۀ 13 ضریب رگرسیونی هنجارهای جنسیتی و مشارکت ورزشی زنان را نشان می دهد. ضریب 
همبستگی بین این دو متغیر، 0/591 و سطح معناداری آن بسیار باال )P =0/000( است و چون این رقم، مثبت است، 
بیانگر وجود رابطۀ مستقیم میان این دو متغیر می باشد؛ یعنی هرچه هنجارهای جنسیتی مبتنی بر برابری جنسیتی 
قوی تر باشد، مشارکت ورزشی زنان نیز افزایش می یابد؛ بنابراین فرضیۀ دوم مبنی بر وجود رابطۀ مثبت بین دو متغیر 
پذیرفته می شود. با توجه به مقدار ضریب تعیین )R2 =0/349( حدود 35 درصد از تغییرات مشارکت ورزشی زنان 

توسط هنجارهای جنسیتی قابل تبیین است. 
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بین دو متغیر درآمد رابطۀ مثبت، متوسط به پایین و معناداری را  ،(r=40/0ضریب همبستگی به دست آمده )
آنها از درآمد باالتری  ۀبدین معنا زنانی که خانواد ؛ددهمیخانواده و مشارکت ورزشی زنان نشان 

د که عدم مشارکت دهمینشان نیز  12 جدول شمارۀنتایج  .برخوردارند، مشارکت ورزشی بیشتری دارند
زنان در  ؛ همچنیناستبیشتر  هاگروه نسبت به سایر باشدمی درآمدکم ۀ آنهاخانوادکه  یزنان در بین ورزشی
ی با هاخانوادهند و در پردازمی محورسالمتی تفریحی و هاورزشبیشتر به  ،مد متوسطآی با درهاخانواده

  ای وجود دارد.های ورزشی منظم و حرفهگرایش بیشتری به فعالیت درآمد باال
( از رگرسیون علیبا توجه به سطح سنجش متغیرها )کمی و کمی( و نوع آزمون ) ،فرضیۀ دومبرای آزمون 

  .تک متغیره استفاده شد
ضریب  .ددهمیو مشارکت ورزشی زنان را نشان  تیضریب رگرسیونی هنجارهای جنسی 13 جدول شمارۀ

 ،و چون این رقم ( است=000/0Pبسیار باال ) آن داریاسطح معن و 591/0 ،همبستگی بین این دو متغیر
مبتنی بر  تییعنی هرچه هنجارهای جنسی ؛دباشمیمستقیم میان این دو متغیر  ۀمثبت است، بیانگر وجود رابط

مبنی بر وجود  فرضیۀ دوم ؛ بنابرایندیابمیتر باشد، مشارکت ورزشی زنان نیز افزایش قوی تیبرابری جنسی
درصد  35حدود  (2R= 349/0)با توجه به مقدار ضریب تعیین  .دشومیبین دو متغیر پذیرفته  رابطۀ مثبت

 . قابل تبیین است تیاز تغییرات مشارکت ورزشی زنان توسط هنجارهای جنسی
 

 و مشارکت ورزشی زنان تیضریب رگرسیونی هنجارهای جنسی (.13) جدول شمارۀ
 داریاسطح معن Beta t خطای استاندارد B متغیر مستقل
 000/0 331/16 951/0 064/0 049/1 تیهنجارهای جنسی

 865/0- 210/0 ------ 119/4- 000/0 (Constant) مقدار ثابت

000/0 =Sig    686/266 =F    349/0 =2R      591/0=R  
 

 تیمیزان مشارکت ورزشی زنان بر حسب هنجارهای جنسی بینیپیشرگرسیونی زیر را برای  معادلۀ توانمی
 تنظیم کرد: 

 = مشارکت ورزشی زنان -865/0(+ 049/1) تیهنجارهای جنسی

تبیین جامعه شناختی مشارکت ورزشی زنان با تأکید...
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می توان معادلۀ رگرسیونی زیر را برای پیش بینی میزان مشارکت ورزشی زنان بر حسب هنجارهای جنسیتی 
تنظیم کرد: 

هنجارهای جنسیتی )1/049(+ 0/865- = مشارکت ورزشی زنان
معادلۀ فوق حاکی از آن است که در صورت کنترل متغیر هنجارهای جنسیتی، نمرۀ مشارکت ورزشی زنان 
0/865- است؛ همچنین به ازای یک واحد افزایش در هنجارهای جنسیتی، 1/049 واحد در مشارکت ورزشی 

زنان، افزایش به وجود می آید.

آزمون مدل تجربی تحقیق
همانگونه که در مدل تحقیق مشاهده می شود، درآمد خانواده به طور مستقیم )با ضریب 0/13( و غیرمستقیم از 
طریق هنجارهای جنسیتی )با ضریب 0/165= 0/56 × 0/28(، مشارکت ورزشی زنان را تحت تأثیر قرار می دهد. 
تحصیات، رابطه ای ضعیف و غیرمعنادار با مشارکت ورزشی دارد؛ اما به طور غیرمستقیم و از طریق هنجارهای 
جنسیتی )با ضریب 0/19= 0/56 × 0/34( مشارکت ورزشی زنان را تحت تأثیر قرار می دهد؛ در واقع دو متغیر 
تحصیات و درآمد، بیشترین تأثیر را بر مشارکت ورزشی زنان به طور غیرمستقیم و از طریق تأثیر بر متغیر هنجارهای 
جنسیتی نشان می دهند و این درحالی است که متغیر هنجارهای جنسیتی به طور مستقیم )با ضریب 0/56(، مشارکت 
ورزشی زنان را تحت تأثیر قرار می دهد؛ همچنین  R2 مقدار مجذور همبستگی چندگانه، 0/42 درصد می باشد 
که نشان می دهد سه متغیر تحصیات، درآمد خانواده و هنجارهای جنسیتی در مجموع تا 0/42 درصد از واریانس 

متغیر مشارکت ورزشی را تبیین می کنند.
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 مدل تجربی تحقیق (.4) شکل شمارۀ

 
مورد بررسی قرار گرفت  Amos 21 افزارنرمپس از آزمون فرضیات، مدل پیشنهادی تحقیق با استفاده از 

ارائه شده است، از کیفیت الزم برای  14 جدول شمارۀکه با توجه به معیارهای تناسب و برازش مدل که در 
معنادار شد و  P value=000/0البته مقدار خی دو در سطح  ؛تبیین مشارکت ورزشی زنان برخوردار است

همانطور که  .ها مورد توجه قرار گرفتسایر شاخص؛ استحجم نمونه  تأثیربا توجه به اینکه خی دو تحت 
  .نددهمیقرار  تأییدبرازش مدل را مورد  ،، با توجه به حد قابل قبول آنهاشاخص ۀد کلیشومیمالحظه 

، معناداری روابط بین متغیرها نیز مورد ارزیابی شداثبات  هادادهاز آنجایی که برازش مدل به طور منطقی با 
)به غیر از تحصیالت و  روابط مستقیم و غیرمستقیم ۀبه دست آمده برای کلی p valueاینکه . قرار گرفت

 .استمعنادار آنها بر مشارکت ورزشی زنان  تأثیرحاکی از ؛ دباشمی 05/0کمتر از  مشارکت ورزشی(
 
 
 
 
 
 

پس از آزمون فرضیات، مدل پیشنهادی تحقیق با استفاده از نرم افزار Amos 21 مورد بررسی قرار گرفت 
که با توجه به معیارهای تناسب و برازش مدل که در جدول شمارۀ 14 ارائه شده است، از کیفیت الزم برای تبیین 

علی نورعلی وند- امیر ملکی- مهربان پارسامهر- حمید قاسمی
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مشارکت ورزشی زنان برخوردار است؛ البته مقدار خی دو در سطح P value=0/000 معنادار شد و با توجه به 
اینکه خی دو تحت تأثیر حجم نمونه است؛ سایر شاخص ها مورد توجه قرار گرفت. همانطور که ماحظه می شود 

کلیۀ شاخص ها، با توجه به حد قابل قبول آن، برازش مدل را مورد تأیید قرار می دهند. 
از آنجایی که برازش مدل به طور منطقی با داده ها اثبات شد، معناداری روابط بین متغیرها نیز مورد ارزیابی قرار 
گرفت. اینکه p value به دست آمده برای کلیۀ روابط مستقیم و غیرمستقیم )به غیر از تحصیات و مشارکت 

ورزشی( کمتر از 0/05 می باشد؛ حاکی از تأثیر معنادار آنها بر مشارکت ورزشی زنان است.
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 ی برازشهاشاخص (.14) جدول شمارۀ
 حد قابل قبول مقدار ی برازشهاشاخص ردیف

1 GFI 90/00باالتر از  969/0 شاخص نیکویی برازش 

2 AGFI 90/0باالتر از  933/0 شاخص نیکویی اصالح شده 

3 TLI 90/0باالتر از  947/0 شاخص توکر لویس 

4 
NFI  شاخص برازش هنجار شده یا بنتلر

 بونت
 90/0باالتر از  957/0

5 CFI 90/0باالتر از  968/0 شاخص برازش تطبیقی 

6 RFI 90/0باالتر از  93/0 شاخص برازش نسبی 

7 IFI 90/0باالتر از  968/0 شاخص برازش افزایشی 

8 CMIN/DF 5تا  1بین  83/3 کای اسکوار هنجار شده 

9 
RMSEA میانگین مربعات خطای  ۀریش

 براورد
 08/0کمتر از  075/0

 
 گیرینتیجه بحث و

ند و کمتر در پردازمیی همگانی هاورزشبیشتر به  ،که زنان استان ایالم استنتایج تحقیق حاکی از این 
ی ورزشی و نیز هامجموعهها و ها، سالنبا بررسی تعداد باشگاه .مشارکت دارند یافتهسازمانی هاورزش

ی مشارکت ورزشی که موجب کم هاهزینهعالوه بر  توان گفتمی یافتهسازمانی ورزشی هارشتهتنوع در 
 مؤثر این امرد، کمبود امکانات و تجهیزات ورزشی نیز در شومی یافتهسازمانی هاورزشبودن رغبت به 

 .است
مشارکت  تی برمبتنی بر برابری یا نابرابری جنسی تیهنجارهای جنسی تأثیرحاضر با هدف بررسی  ۀمطالع

تر، مجرد، شهری و با که زنان جوان ی توصیفی نشان دادهایافته .ورزشی زنان در استان ایالم انجام شد
قومیت و تعداد فرزندان با  رابطۀ بینالبته  ؛مشارکت ورزشی بیشتری دارند ،تحصیالت و درآمد باالتر

 جامعۀ آماری( در 4از  11/3) نسیتیهنجارهای ج ۀمیانگین نمر ،عالوه بر این ؛نشد تأییدمشارکت ورزشی 
الم تا حدودی دور از انتظار ایۀ جامعبا توجه به بافت سنتی  مسئلهتحقیق در سطح باالیی قرار دارد که این 

و باال  افزایش مراکز علمی و دانشگاهی ،با رشد شتابان فرهنگ شهری بود که از نتایج ایندیگر یکی  .بود
نیز تقویت  تیمبتنی بر برابری جنسی تیو زنان، هنجارهای جنسی هاخانوادهرفتن سطح تحصیالت و درآمد 

بحث و نتیجه گیری
نتایـج تحقیـق حاکـی از این اسـت که زنان اسـتان ایام، بیشـتر بـه ورزش های همگانـی می پردازنـد و کمتر در 
ورزش هـای سـازمان یافته مشـارکت دارنـد. با بررسـی تعـداد باشـگاه ها، سـالن ها و مجموعه های ورزشـی و نیز 
تنـوع در رشـته های ورزشـی سـازمان یافته می تـوان گفـت عـاوه بـر هزینه های مشـارکت ورزشـی که موجب 
کـم بـودن رغبـت بـه ورزش های سـازمان یافته می شـود، کمبـود امکانات و تجهیـزات ورزشـی نیـز در این امر 

مؤثر اسـت.
مطالعۀ حاضر با هدف بررسی تأثیر هنجارهای جنسیتی مبتنی بر برابری یا نابرابری جنسیتی بر مشارکت ورزشی 
زنان در استان ایام انجام شد. یافته های توصیفی نشان داد که زنان جوان تر، مجرد، شهری و با تحصیات و درآمد 
باالتر، مشارکت ورزشی بیشتری دارند؛ البته رابطۀ بین قومیت و تعداد فرزندان با مشارکت ورزشی تأیید نشد؛ 
عاوه بر این، میانگین نمرۀ هنجارهای جنسیتی )3/11 از 4( در جامعۀ آماری تحقیق در سطح باالیی قرار دارد که 
این مسئله با توجه به بافت سنتی جامعۀ  ایام تا حدودی دور از انتظار بود. یکی دیگر از نتایج این بود که با رشد 

تبیین جامعه شناختی مشارکت ورزشی زنان با تأکید...
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شتابان فرهنگ شهری، افزایش مراکز علمی و دانشگاهی و باال رفتن سطح تحصیات و درآمد خانواده ها و زنان، 
هنجارهای جنسیتی مبتنی بر برابری جنسیتی نیز تقویت شده است. تأیید نتایج تحقیق در زمینۀ رابطۀ هنجارهای 
جنسیتی با مشارکت ورزشی زنان با تحقیقات ابراهیمی و همکاران )1389(، برگر و ریلی )2008(، اسلیتر و تیگمان 
)2011(، چاالباو و همکاران )2013( و کوکلی )1386( همخوانی دارد. در تبیین یافته های تحقیق، می توان گفت 
که هنجارهای جنسیتی، تأثیر بسزایی در نرخ مشارکت ورزشی زنان دارند؛ به طوری که هنجارهای جنسیتی تحت 
تأثیر دو عامل درآمد و تحصیات، تأثیرات متفاوتی بر مشارکت ورزشی زنان خواهند داشت؛ در واقع میانگین 
نمرۀ هنجارهای جنسیتی در زنان با درآمد و تحصیات باالتر افزایش پیدا کرده است؛ در نتیجه واریانس بیشتری از 

مشارکت ورزشی را تبیین خواهد نمود.

پیشنهادات
1. تمرکـز اقدامـات فرهنگـی و تبلیغاتـی بـر نگرش به هنجارهای جنسـیتی مسـاوات طلبانه در بیـن آن بخش از 
جامعـۀ هـدف )افـراد با درآمـد و تحصیات پایین تر( که به دلیل همین هنجارها، مشـارکت کمتـری در عرصۀ 

دارند. ورزش 
2. نهادینه کردن ورزش در بین آحاد جامعه بخصوص زنان با اقداماتی چون: برگزاری همایش های خانوادگی 
و ورزش همگانـی، نمایـش مسـابقات ورزشـی زنـان در صـدا و سـیما بـا رعایـت ارزش های اجتماعـی جامعه، 

صـدور مجـوز ورود زنان به ورزشـگاه ها برای تماشـای مسـابقات ورزشـی و ... . 
3. تأکیـد بـر نقـش آمـوزش و پـرورش در شـکل دادن بـه باورهای مبتنی بر برابری جنسـیتی و اینکـه دختران و 

زنـان نیـز می تواننـد همچـون مردان بـا رعایت ارزش هـای فرهنگی جامعـه، در عرصـۀ ورزش فعالیت کنند. 
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