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Extended Abstract 

Summary 

The aim of the present research work was to uncover the phenomenological understanding of gender 

inequalities in sport. The method was qualitative based on the interpretive/hermeneutic phenomenology. 

The research population included 15 female athletes with athletic experiences from the childhood to the 

professional level selected based on a purposeful sampling. The data analysis showed four main themes 

of female athletes’ lived experiences about gender inequalities including equal opportunities, 

distributive justice, sovereignty, and social products. Planning to remove the current barriers leads to 

develop the women sport and talent development up to the professional levels. Finally, the prominent 

suggestion of the present research work was to design the cultural pattern of women sport. 

Introduction  

One of the most important inequalities is gender inequality that includes the inequality distribution of 

wealth, power, opportunity, facilities, and social advantages in different scopes of men and women as 

well as the behavior reflects of humiliation and exclusion to underrate and stereotyping. The sport 

institution is a social phenomenon to be present over the society; it influences the institutions of the 

society as well as its influence on the social conditions. Sport is a key to understand the societies and an 

introduction to analyze the governing structures in the society. In most of the societies, the sport 

activities are male-dominated, and subsequently, the facilities are specific to men. Therefore, sport is a 

gender-based activity. There are different factors involved to define the gender inequalities in Iran. The 

aim of the present research work was to find a phenomenological understanding of the gender 

inequalities in sport. 

Methodology  

The method was qualitative based on phenomenology, and the sampling was purposeful based on a 

homogenous approach. The main aim of the phenomenology method is to understand the core structure 

of lived experiences, and it is a kind of philosophical method based on the conscious direct experiences 

considering phenomena; the direct experiences are described without a theoretical point around the 

experiences. Holloway and Galvin advice 4 to 40 participants as the sample size. Based on the research 

purpose “lived experiences about gender inequalities”, the research population included 15 female 

athletes with athletic experiences to compete in an international level selected based on purposeful 

sampling. The multiple factors involved were to select the samples: female gender, athlete, long athletic 

experience, national team membership, age, and different sport fields. The data was collected by semi-

structured interviews lasting 40 to 50 minutes per interview. The Glaser’s seven-step method was the 

concepts out of interviews in terms of 71 codes. In the next step, the codes were classified in specific 

categories. 15 subthemes were introduced, and finally, four themes were the main themes.  

Results and Conclusion 

https://www.google.com/search?rlz=1C1EJFA_enNL779NL779&sxsrf=APq-WBtXT41cfbgCatFmRJJ5wFD76XCjpw:1650301322199&q=phenomenological&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwi70tPAi573AhUGtKQKHcpkDHkQkeECKAB6BAgCEC8
https://www.google.com/search?rlz=1C1EJFA_enNL779NL779&sxsrf=APq-WBtXT41cfbgCatFmRJJ5wFD76XCjpw:1650301322199&q=phenomenological&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwi70tPAi573AhUGtKQKHcpkDHkQkeECKAB6BAgCEC8
https://www.google.com/search?rlz=1C1EJFA_enNL779NL779&sxsrf=APq-WBtXT41cfbgCatFmRJJ5wFD76XCjpw:1650301322199&q=phenomenological&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwi70tPAi573AhUGtKQKHcpkDHkQkeECKAB6BAgCEC8
https://www.google.com/search?rlz=1C1EJFA_enNL779NL779&sxsrf=APq-WBtXT41cfbgCatFmRJJ5wFD76XCjpw:1650301322199&q=phenomenological&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwi70tPAi573AhUGtKQKHcpkDHkQkeECKAB6BAgCEC8
https://www.google.com/search?rlz=1C1EJFA_enNL779NL779&sxsrf=APq-WBtXT41cfbgCatFmRJJ5wFD76XCjpw:1650301322199&q=phenomenological&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwi70tPAi573AhUGtKQKHcpkDHkQkeECKAB6BAgCEC8


Mudīriyyat-i manābi̒-i insānī dar varzish (Human Resource Management in Sport) / 2022 / Vol. 9 / No. 1 

 

190 

The data analysis showed four main themes of female athletes’ lived experiences about gender 

inequalities. Unequal gender opportunity: Unequal gender opportunity is one of the key concepts of 

female athletes’ lived experiences about gender inequalities. The subthemes included unequal 

opportunities of education, leisure, access, exercise, finance, growth, and employment. The women’s 

opportunity in sport is not comparable with the men. In fact, the government devotes more resources 

and facilities to men, and it causes to keep on inequality. In order to create equality, two approaches are 

suggested: 1) neutral approach to have no gendered discrimination. Therefore, there is no difference 

between men and women to benefit the resources 2) gender concentration approach to have an equal 

insight considering national condition, and sometimes focus on women sport more than men to decrease 

inequality and discrimination. Gender equality infrastructure: In the developing countries, equality is an 

inaccessible concept in the scope of women sport. Such shortages are more apparent in Iran due to the 

social and cultural conditions. Justice is to provide all opportunities, planning, facilities, and condition 

equally without gender discrimination. In the seventh national development plan, the women sport 

development has been considered. Gender abnormality: Female athletic performance is influenced by 

outfit, physically and mentally. The only socialization factor in relation with gender inequality is media. 

Gender discrimination is reflected in media. No media coverage of women sport increase gender 

inequality. As Bourdieu quoted, the women are faced with media censorship, and the worst kind is 

visible in TV. Gendered social barriers: Gendered social barriers include unequal social relations and 

social inequality increase. The cultural problems are stereotypes such as ridicule, social insult, and 

humiliation words. The female athletes do not have enough social security. The gender harassment is 

possible. Therefore, a lack of mental security is observable. On the inequality decrease path, the policy-

makers and the government have a vital role to create equality and freedom: equal employment 

opportunity based on competency, women sport support, and equal rewards and payments. These can 

develop women motivation and their achievements in the international level. The Iranian women 

attendance in the international completions can promote the Islamic-Iranian culture, and it can be 

symbolized as Islamic ambassadors to present a nice image of Islam. 

Keywords: Gender equality, inequality, women sport, equal opportunity. 
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 مقدمه 

  از طریق ورزش   طور مستقیم یا غیرمستقیم،بهافراد جامعه    ،بنابراین  ؛بر ورزش سایه افکنده است  جامعهساختار    در دنیای کنونی،

مقوله    ،ها ترین نابرابریاز مهم  . یکی (1)  هستندبه وجود آورنده نابرابری  که    ندهایی قرار دارو فرهنگ   هانظامساختارها،    تأثیرتحت  

جامعه در  مزایای و قدرت، فرصت، امکانات ثروت، نابرابر توزیع  از است  عبارت  1نابرابری جنسیتیهای جنسیتی است.  نابرابری

و برخوردی که بر اساس جنسیت افراد به تحقیر، طرد، کوچک شمردن و کلیشه بندی    (2)  مردان و میان زنان های گوناگونحوزه 

 م . مفهو(4)  ها و امکانات آموزشی استتدهنده یکسان نبودن دسترسی زنان و مردان به فرصنشان  . این پدیده،(3)  پردازدآنان می

  ی هاوتتفا   دجوو  با   ما ا  د،ریمیگ   شکل   جامعهآن    فرهنگ  با   متناسب  زین  مختلف  یفرهنگهاو در    ستا  فرهنگی   ربادارای    2ت یجنس

  گذشته  یهادر دوران  حتی.  میشوند  نظرگرفتهدر    ننااز ز  تمندتر رقد  تیداموجو  دانمر  ،شناآ  یفرهنگها  یۀکلدر    با  یتقر  ه،ژیو

  اسی یس  ظلحااز    5دموکراسی ،  4مدنی   جامعه،  3تباطیار  تیعقالن  دی،فر  ق حقوو    دیفر  یهاآزادی  مانند  ینوزمرام  یمفاهکه    زین

  بر د مر لکنترو  خصوصی  ت یمالک ش یادیپ   با تییجنس یبرانابر ، قعدر وا .(5) ستا شتهدا دجوو  یبرانابر  نیا، نددنبو حمطر زهنو

ه  هند د  ن نشا  که  یی کنشها  ریسا   ای و    استیس  ن، باز  ر، فتار  هرگونهبنابراین    ؛( 6)  ستا  ه مدآ  دی پدزن    آوریندزفرو    جنسی  انتو

  تی یجنس  یبرانابر  یمعنا  ، باشد  ستودفر  تیداموجو  انعنو  به  نناز  به  نسبت  جامعه  یعضاا  شدۀ  نهید نهاو    ریگافر  ، ثابت  هدگاید

آموزشی   امکانات به عدم دسترسی مانند هایینابرابری و مشکالت با زنان جوامع، از بسیاری این در حالی است که در  .(7,  2)  ستا

 تضاد و خانوادگی متعدد های نقش ایفای بیشتر، هایتنش،  نابرابر درآمد و  فقر مردان، با نابرابر شغلی  های، فرصتمردان با برابر

 تغییر در بزرگی مانع و کرده رسوخ جامعه در هاییصورت کلیشه به هادیدگاه همچنین این  و  مواجه هستند هانقش این در

مردساالری   بین باورهای اعتقادی قالبی، گرایش به ایدئولوژیاین امر نشان دهنده این مهم است که   .(11-8)  اندشده زنان وضعیت

ها و هنجارهای  رسد که ارزشرو به نظر می. از این (12)  پذیری جنسیتی با نابرابری جنسیتی ارتباط قوی وجود داردو جامعه

 بازتولید یا کننده تولید وانندتمی کهطوری دارند، به شدن( قطبی امور )تفکر شدن جنسیتی در ایتعیین کننده نقش اجتماعی،

هیچ   که دهندمی نشان آمارها  . (13)  باشند آن  کننده اصالح حتی یا و روزمره هایفعالیت در مردانه - زنانه هایکننده دوگانه

 بسیاری  در سنتی طور به  شدن، اجتماعی  فرایند در (1976)  6بیرنز دیدگاه  از. (14) ندارد مردان و زنان با رابرب رفتاری ایجامعه

  به  بودن  مرد   که  شودمی  داده   یاد  پسران  به  که  حالی  در  ،باشند  مطیع  و   فعال  غیر  که  شودمی  داده  آموزش  دختران  به  جوامع  از

  های  تفاوت  از  ناشی  که  آن  از  بیش  جنسیتی  گیریجهت  فراینددر واقع  .  (15)  است  بودن  مختار  خود  و   تهاجمی  فعال،  معنی

 . (16)  پذیردمی تأثیر اجتماع و فرهنگ  از باشد مرد زن و بین بیولوژیک

است؛  کشور آن زنان اعتبار و میزان اهمیت کشوری، هر یافتگی توسعه درجه سنجش برای مهم معیارهای از با وجود اینکه یکی

ا  فرهنگی   یههایسرما  از  نناز  رداریبرخو  انریا  مانند   توسعه  لحادر    یهارکشودر  اما     های گاهی پا  به  ابی یستد  ایبر  جتماعی و 

  ؛ کنندمی  فا یا  ایهکنند  نییتع  نقش   رهگذر    نیدر ا  هم  کیژدئولوی و ا  اسییس  نعامو  ت و سین  کافی   دانمر  با   برابرو    مناسب   جتماعیا

  نندامیتو  نناآ  که  ستا  ها دنها   ن یا  قالب. در  ندارند  همگانی   هگسترو    مدنی   یهادنها   بهروی آوردن    جز  ایهرچا  نی اریا  نناز  نیابنابر

 ارقر  هم   رکنادر    سمیرریغ و    سمیر  یبخشهادر    دموجو  کیژدئولویو ا  دی قتصاو ا  اسییس  یها یسلطهگر  ،هایبرانابراز    متمایز

  ها رساختا  سلطه  ریاز ز  دخو  ی یهاو ر  معا  جمعی   افهدا  تحقق  جهتدر    زم ال  مدنی  ق خالا  کسب  باو    کنند   ادی پ   تعامل   باهم و    رندیگ

 در این میان نهاد  .(17)ند  دازبپر  مدنی  یتهایفعالو    قییحق  کت رمشا  به  سمیرریغ و    سمیر  یبخشها   بر  حاکم  یهاژیدئولویو ا
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به  تأثیر جامعه درون نهادهای بر که گونههمان  و دارد حیات و وجود جامعه در ساختار اجتماعی پدیده یک عنوان  ورزش 

 .(14)  کندمی  عمل جریانات اجتماعی از تبعیت به زیادی حد تا و شودمی ثرأ مت اجتماعی مختلف و نوسانات شرایط از گذارد،می

بر  یهاراختاـس  لـتحلی  ایبر  مدخلیو    معاجو   شناخت  کلید،  ورزش در  است  جامعه  حاکم    رف اـمتع  روـ بهط  معاجو  بیشتر . 

ورزش    بنابراین  ؛است  هـگرفت  اررـق  هاآن  رختیادر ا  نیز  شیورز  تمکاناآن ا  تبع  بهو    هشد  تعریف  دانمر  با  شیورز  یتهاـفعالی

  تاریخ  طول  در  ورزش  که  بردپی  توانمی  جهان  در  ورزش  هتاریخچ  به  نگاهی  با .  (18)  ستا  جنسیت   بر  مبتنی  فعالیتی  ساسا ا

 نابرابری جنسیتی،.  است  شکل گرفته  مردان  اساس  بر  همگی  آن،  هایارزش  و  استانداردها  و  شده  محسوب  مردانه  قلمرویی  همواره

.  است  بوده  مردان  دست  در  انحصاری   طوربه  تربیت بدنی  و  ورزش  شهرها،  بیشتر  در  که  جایی  یعنی   دارد؛  باستان  یونان  در  ریشه

.  اندداشته   ورزش  دنیای  در  ای حاشیه  بسیار  نقش   زنان  و  است  گسترش پیداکرده  آنها   برای  و   اختراع شده  مردان  هوسیلبه  ورزش

  این،  وجود  با.  کشید  چالش  به  را  مردانه  ورزش  بر  غالب  تفکر  و  هاسنت   ،«زنان  آزادی»  نام  با  فمینیستی  جنبش  ،1960  هده  در

  بـغلااچی ـ تماش ی ـحتو   رکاـشورزش، ورز . (19)  بود ورزشی هایرشته   از بسیاری به  آنان  ورود مانع  زنان،  جسمی ضعف  هبهان

، از جمله آشکارترین ورزش تردید، عرصهبی . (20) ستا دهبو دانمراز  خاصی  وه گر به منحصر  حتیو  د میشو تلقی  نهدامر یمرا

  علمی   محافل   در   مطالعه  و   مناقشه  مورد  از موضوعات   یکی   ورزش  و   جنسیت  زمینه،  این  در   .(21)   جنسیتی استی نابرابری  هافضا

است    بوده  دیدگاه  این  طرفداران  از  خود  نوین  المپیک  گذاربنیان  کوبرتن  که  باشد  برانگیز  تعجب  است. شاید  بوده  محققان  و

  بدون  1896  سال  درآتن  نوین  المپیک  دوره  اولین  که  است  توجه  قابل  .(2007  ،1زنان   برای  توسعه  بخش  -ملل  سازمان  )گزارش

  شده  تلقی  مردانه  موضوعی  ورزشی  هایرقابت  خاص  بطور  و  ورزش   همواره  نیز  تاریخی  بستر  در. شد  انجام  هارقابت  در  زنان  حضور

 عدم   به  مربوط  قوانین  اگرچه  اما  ؛است  داشته  اندکی  بسیار  طرفداران  دیدگاه  این  اخیر  هایسال  در  حال  این  با  .(23,  22)است

 ورزش بخش در معموال  .( 24) ساخت فراهم ورزش در زنان  شرکت برای را بیشتری هایفرصت 1970 دهه از جنسیتی تبعیض

 سازد.می مواجه جدی هایدشواری با را بانوان ساختاری، ورزش موانع کنار در که شودمی اشاره مردانه ایدئولوژی به بانوان

 قوانین بر عالوه شود، امامی بانوان ورزش رشد مانع که است مصوبی و قواعد رسمی و قوانین وجود ساختاری، موانع از منظور

همکاران ا پورگچی و . در همین راست(25) باشند راستا این در  مانعی توانندمی نیز اجتماعیـ   تر فرهنگی گسترده عوامل رسمی،

 جامعه، حاکمیت فرهنگ، برخورد و جنسیت، جنسیت از جنسیتی، تصور اذعان داشتند که موانعی همچون نابرابری  (2017)

به استثنای موارد بسیار  .  ( 26)  باشند گذار میتأثیر ورزشکار زنان  ورزشی ارتقای مدیریتی و فنی در عدم ضوابط و عوامل بر روابط

ای دارند و باید  بت حرفههای بسیار کمتری برای رقاکنند، فرصتکمی، زنان ورزشکار نسبت به مردان حقوق کمتری دریافت می

البته، زنان در ورزش یکپارچه   .(27)در مورد آینده فوری خود به عنوان ورزشکار حرفه ای با عدم اطمینان بیشتری مبارزه کنند 

نیستند و توجه روزافزون به این نکته وجود دارد که چگونه تقاطع ها با سایر اشکال معنادار اجتماعی از تفاوت و نابرابری، از جمله 

در    د یبرابر شا  یهافرصت  یاصرار برا.  (29,  28)  کشاند به حاشیه مینژاد/ قومیت، ملیت، طبقه و معلولیت، زنان خاص را دوباره  

خواهد بود   دگاه یآن د یبرا  ی چالش ی ورزش یهازنان در عرصه رقابت زیآمتیاست که حضور موفق همراه شهیاند  ن یپس خود با ا

مرتبط    ینهادها  و  یورزش  یهاتیمردان در فعال  سلطه زانیصرف نظر از م .  (30)  هستندتر از مردان  ف یاست زنان ضع  معتقدکه  

  مورددر  قابل انکار ریاز موضوعات غ  ی کیو نوع ورزش  تیجنسدر ورزش، تناسب  2ی تیجنس هایشهیآثار کل نیچنمه و ورزشبا  

شده از    نهینهاد   انتظارات  ی به معن  یتیجنس  شهیکل  کرد،یرو  نیاساس ا  . براستمردان و زنان    یبرا  یورزش  ی هارقابت  تیمقبول

 
1. United Nations Division for Advancement of Women (2007) 

2. Gender Stereotype 



 و همکاران افروزه در ورزش کشور  یت ی جنس یهای نابرابر ۀشناسان داریفهم پد

 

194 

  یبرا  یرشته ورزش  ک یمناسب بودن    یبراکننده  نییتع  ینقش   ،زنانه و مردانه در جوامع  ی رفتارهاها و انتظارات مربوط به  نقش

 . (21) دارد زنان و مردان

های اداری اند و در سمتزنان منطق جنسیتی سنتی را به چالش کشیده ،در کشورهای بسیار پیشرفتۀ صنعتیبه گفته محققان 

 ها همچنان سازمان کلیهبا این حال، تقریبا  در هایی حاصل شده است. ورزشی، پیشرفتهای و اجرایی گوناگون در برخی سازمان

 ورزش سیاسی، و دینی فرهنگی، خاص هایدلیل ویژگی به نیز اسالمی کشورهای در.  وجود داردتقسیم کار جنسیتی شدیدی  

 بین در  ورزش  اشاعه در پی این است که ضمن  مسلمان کشور یک  به عنوان  ایران  . (20)ست  ا  کشورها سایر از  متفاوت بانوان،

این در حالی است که وضعیت مشارکت زنان در ورزش، منعکس  . دهد ارائه  دنیا به  را زنان مسلمان ورزش از  جذاب الگویی زنان،

 نظام برای بانوان ورزش  اتخاذ شده در خصوص هایرو سیاستاز این  است. کشور نیز زنان اجتماعی و سیاسی وضعیت کننده

  ت ی موفق  ،کشور  کی  در  یتیجنس   یبرابر  از  یباالتر  سطح. این در حالی است که  (31)دارد   جهانی انعکاسی اسالمی ایران، جمهوری

 کی  در  یتیجنس   یبرابر  ش یافزا  که، به طوریکندیم  ینیبشیپ   مردان  و  زنان  یبرا   کیالمپ  یهامدال  کسب  در  رای  ر یچشمگ

  که  است "برنده  - برنده"یک حالت  یتیجنس  یبرابربنابراین   .کندیم آزاد  زین را مردان بلکه زنان، تنها نه یانسان لیپتانس جامعه،

   .وندش آگاه  خود یواقع لیپتانس از تا  دهد یم  امکان یتجنس دو هر یاعضا به

مشــخصــی در نحوه توصــیف    های جنســیتیکه تفاوت  دهدمینشــان  (2021)  1اریکســون  نتایج تحقیقدر این خصــوص  

ــیتی در  بازی  به زعم وی، .(32) های آینده وجود داردبلندپروازی ــیت مختلط در کنار تقویت مفاهیم جنسـ های تیمی با جنسـ

ین . همچن (33)  های جنـسیتی هـستندمـستعد اـستفاده از کلیـشه ،زمینه ورزش به دلیل همکاری برای رـسیدن به هدف مـشتر 

ک ک کورـم د  ( عنوان می2020)  2اگلیو و ـم ه  کنـن هـک از این  ـب ــیتی در ورزش  رغم نگرانی  ک جنسـ ه تفکـی اهی  ـک د  می  ـگ تواـن

یت دجنـس یتی را تداوم بخـش ی و آموزش رقابتی مخت  ،گرایی و نابرابری جنـس تر  و تلفیق تمرینات مختلط ورزـش ط لتمرین مـش

که   مشخص شده است( 2020)  3پرال سوآرز  همچنین در پژوهش  ؛(34) دارد تأثیردر کاهش نگاه جنسیتی و نابرابری جنسیتی  

تفعالی دیدتر اـس ران اغلب  ترجیح میرا   انفرادیهای  ورزش  دختران  .(35) ت بدنی در دختران کمتر و ـش دهند، در حالی که پـس

با  دانشــگاهی  ورزش در کانادا    ،دهدمینشــان    (2020و همکاران )  4نورمن  هاییافته  .دهندهای تیمی بیشــتری انجام میورزش

یتی مداوم در هر دو حیطه ف تنابرابری جنـس تخدام در پـس کار و اـس رکت به عنوان یک ورزـش ت ـش ت  رهبریهای رـص  همراه اـس

(36)  . 

  دهد کهنشان می،  ایرانی  تلقی از نابرابری جنسیتی ورزشی زنان ورزشکار قهرمانمورد  در  (  2019)  و همکاران  پورطالبپژوهش  

 ین ها و هنجارهای اجتماعی، الگوپذیری از والدین، تحصیالت زنان و رسانه بیشتراقتصادی، ارزش  - متغیرهای پایگاه اجتماعی

  یی هاریهمراه با متغ  بوده است و   یادیزمورد نظر محققان    تیموضوع جنس  رانیدر ا.  ( 37)  دنبر نابرابری جنسیتی دار  را  تأثیر

قرار گرفته    مطالعه مورد    یت یریمد  مناصبزنان به    ی ابیت مربوط به دستالزنان و مشک  یو تحر  اجتماع   ینابرابرمانند احساس  

  ی جسمان یهاتیفعال ا یمشارکت زنان در ورزش  موانعمتمرکز بر  شتریب مطالعهورزش موضوعات مورد  نهیزمدر  نیهمچن ؛است

  نشد  ( بیان کردند جنسیتی2012و همچنین صادقی و همکاران )  ( 38)  زنان در ورزش بوده است  تیریمدفراغت و    اوقات در  

دو    جنسیتی  ینقشها  و  راـ ک  تقسیماز    نعکاسیا  ،غتافر و  نهدامر  ینیا)د  عمومی  عرصۀدر  زنانهز  ینیا)د  خصوصی(    ندگی ( 

  منتهی  غتافردر   یبرانابرو   ناهمگونی   ه ـب  ه ـک  تـسا  جتماعی ا  اتتمایز  رزبا لشکااز ا  یکی   جنسیت  ، ترتیب  بدین . ستا  جتماعیا

  طوری   به.  است  مقوله  این  در  آشکار  تبعیض  بیانگر  همگانی  و   قهرمانی  ورزش  در  زنان  حضور  و  مشارکت  به  نگاهی  .(39)  دمیشو
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 مجموع   از  که  دهدمی  نشان میالدی  2018  آسیایی  مسابقات  و  ریو  2016  المپیک  چون  رویدادهایی  در  زنان  موفقیت  و  حضور  که

 شدت   ایران  در  قضیه  این.  شد می  شامل  را  ورزشکاران  کل  درصد  45  که  داشتند  حضور  زن  ورزشکار   4700  ورزشکار  11554

  زنان   بسیار کمتر  حضور  نمایانگر  که  بودند  زن  آنان  نفر  9  تنها  که  داشتند  حضور  المپیک  در  ایرانی  ورزشکار  64  داشت؛  بیشتری

  است  بوده  زن  ورزشکاران  شامل   ایران  المپیکی  ورزشکار  14  تنها  و   است  بوده   جهان   کل  در  زنان  حضور  درصد  به  نسبت  ایران

  عوامل   در  امر  این  دارد،  خاص  طوربه   ایران  ورزش  و  عمومی  طوربه  جهان،  ورزش  در  جنسیتی  تبعیض  بیانگر  فوق  ارقام  و   آمار  .(40)

  و   ورزش  در  برابری  افزایش  منظور  به  اساسی  توجه  شایسته  که  دارد  ریشه  ایرانی  جامعۀ  اقتصادی  و  فرهنگی  اجتماعی،  مختلف

  که  دهد می  نشان  تحقیقات  این   نتایجه هر حال  ب  .است  گرفته  قرار  توجه  مورد  کمتر  متأسفانه  که  باشدمی  جنسیتی  شکاف   کاهش

  وجود   با  اما   اند؛آورده  رو  اجرایی  مشارکت  و  متناسب  اندامی  متی،الس  کسب  منظور  به  ورزشی  هایفعالیت  به  فزاینده  طوربه  زنان

  در  جنسیتی برابری ضرورت و تمیاه بر علمی متون در که  جا آن از. است کمرنگ ورزش در زنان  حضور هنوز فزاینده، سیر این

  ترغیب   و   ترویج  جامعه  آحاد  تمام   بین  در  را  ورزشی  مشارکت  به  گرایش  فرهنگ  تواند می  جنسیتی  برابری  و  شده  تأکید  ورزش

 ورزش   در  جنسیتی  برابری  در  اساسی  چالش   که  اصلی   هایشاخص  و  عوامل  شناسایی  جهت  در  دارد  سعی   پژوهش  این   کند؛

  این   از  تا   نماید  ارائه  را  هایافته  بر   مبتنی  کارهایی   راه  جنسیتی،  برابری  تحقق  راستای  در   و   کند  شناسایی   را  شوندمی  محسوب

  ،رسدمی  نظر  به.  نماید  حاصل  ورزشی  جامعه  برای  مناسبی   فرهنگی   و   اجتماعی   فواید  و   یابد   ارتقا  ورزش  به  بانوان  گرایش  طریق

هدف   وهش با در جهت شناسایی این عوامل این پژ ایران دخیل هستند که ورزش در جنسیتی  نابرابری هزمین در مختلفی عوامل

 زش انجام شد.های جنسیتی در ورنابرابری هفهم پدیدار شناسان

   شناسیروش

  رویکرد   با   هدفمند و  گیرینمونه  از  استفاده   با و    پدیدارشناسیدر این پژوهش قصد بر آن است تا با استفاده از روش تحقیق کیفی  

های تجربه شده  در  ساختار اصلی پدیدهپدیدارشناسی  موضوع پرداخته شود. هدف اصلی روش    مطالعه به    همگون  گیرینمونه 

روشی فلسفی  پدیدارشناسی  .  استورزشکاران زن از نابرابری جنسیتی  می تجارب زیسته  انسانی است و دستیابی به عمق مفهو

پیشین  بدون تئوری  های مستقیم  تجربه  فتوصیها استوار است، در این روش  تجربیات آگاهانه و مستقیم از پدیدهاست که بر  

بیان دیگر  .(7)  درباره آن تجربیات است بر عمق تجربیات    ،به  را    تأکیداین روش  افزایش    زادارد و در  ما  تجربیات زندگی 

یا افراد شرکت کننده وجود ندارد. بسیاری از پژوهشگران    های کیفی، معیار دقیقی برای تخصیص حجم نمونهدر پژوهش .  دهدمی

(، بین  2016)  1با این حال، بر اساس دیدگاه هاووی و گالوین   دارند.   تأکید ها  بر انتخاب نمونه تا رسیدن به حد اشباع و تکرار داده 

و با توجه به هدف پژوهش، که فهم و تفسیر   . بر این اساس(41)  استها کافی  مشارکت کننده برای این نوع پژوهش  40تا    4

ه بورزشکاران که تجرنفر از    15  ورزش کشور است،های جنسیتی در  ها و تبعیضای از نابرابریتجربه زیسته ورزشکاران حرفه

در این پژوهش چند مال  برای    .نددر نظر گرفته شد  برای مطالعهبه عنوان نمونه    ،زام به مسابقات خارج از کشور داشتنداع 

مختلف و در نهایت    حو سابقه طوالنی و تجربه زیاد ورزش در سطو  نانتخاب به عنوان نمونه در نظر گرفته شد. ورزشکار زن بود

تجربه و رشته    پوش شدن را دارند و سن،و ملی   ایحرفههای ملی که تجربه فعالیت ورزشی از کودکی تا سطح  عضویت در تیم

   های ورزشی مختلف متغیرهایی برای حداکثر تنوع در نظر گرفته شد.

مدت زمان   بود که بعد از هماهنگی با مصاحبه شونده و در  نیمه ساختاریافته   هایپژوهش مصاحبه ها در اینگردآوری داده روش  

انجام مراحل و    شد  استفاده  یکالیز  ایهفت مرحله  روش  از  ها، داده  تحلیل   جهت  انجام شد.   هدقیق  50تا    40هر مصاحبه بین  
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سپس و به طور دقیق مکتوب گردید.    رونویسی  ،بودند شده    مکالمات ضبط که به صورت  را  ها  رت بود که ابتدا مصاحبه بدین صو

این مفاهیم، با آنان هم احساس شد. سپس    در   را مکررا  مطالعه نموده و به منظور  مصاحبه شونده هاجمالت    پژوهشگر کلیه

جمالت و و واژگان مرتبط با پدیده مورد مطالعه را استخراج نمود و به هر کدام از جمالت استخراج شده معنی و مفهوم خاصی  

  . بر اساس مفاهیم مشتر  درون دسته های خاص موضوعی قرار داده شد   شوندگانمصاحبه  واحدهای معنایی داد. بعد از مرور  

کد قرار گرفت، در مرحله بعد سعی شد تا    71روش کالیزی، مفاهیم استنباط شده از مصاحبه با شرکت کنندگان در    مراحل

وعه هایی ایجاد شد که از  مزیر مج  ابتداکدهای استخراج شده در دسته بندی های خاص موضوعی قرار داده شود. به این منظور،  

مفاهیم اصلی پژوهش به وجود آمد. در نهایت در    فرعی نهایتا   مضمونترکیب چند فرعی شکل گرفت و از  مضمون 15ادغام آن 

این  ،  مرحله از فرایند پژوهش  در آخرینجای گرفت.    اصلی  مضمون   چهارمراحل کالیزی، کلیه مفاهیم استنباط شده در    ادامه

کنندکنندگان  مشارکت برای  فرصت   توصیف  موضوعی  ساختار  تا  شد  خود  تجربه  هفراهم  و  های  بازبینی  و    مطالعهرا  کنند 

مین روایی پژوهش نقش مهمی  أ بازخوردهایی برای انجام دادن اقدامات اصالحی و کامل کردن ساختار ارائه کنند. این مرحله در ت

 .(42) دارد

شناختی و  به لحاظ روش  اما  ندارند  پژوهش  با  ایرابطه   که  افرادی  از  نفردو  از    که  صورتی  در  ، پدیدارشناسانه  پژوهش  هاییافته

شود    نظرخواهی  ها داده  تحلیل  تا  گردآوری  از  پژوهش  مختلف  هایجنبه  درستی  هدربار  ، می بانشد  حوزه  این  متخصص  محتوایی

  و   گردآوری  هایشیوه  و   هارویه  تأیید  با   است. در نهایت  صحت و استحکام مطالعهو در صورت تایید این دو داور، پژوهش دارای  

 . شد انجام نیز  پژوهش بیرونی ممیزی ،توسط داوران هاداده تفسیر

  پژوهش  در  شرکت  بودن  داوطلبانه  و  پژوهش  فواید  و  خطرها  پژوهش،   هایرویه  پژوهش،   هدف  ،قی اخال  حظاتمال  رعایت  منظور  به

حریم خصوصی  رعایت منظوربه. حاصل شد از مشارکت آنان رضایت کامل اطمینان و  شد بیان مطالعه در شرکت کنندگان  برای

 رتوان در نظهایی هم میدر این پژوهش محدودیت  .شد  داده  تغییر  کد   به  اسامی  کلیه  نوارها  سازی  پیاده  حین  ، های پژوهشنمونه

شاید بیان نکردن حقایق در حین مصاحبه که با توجه به ایجاد  و همچنین    کنندگانمشارکتفت از جمله در دسترس نبودن  گر

 فضایی دوستانه و مطمئن برای مصاحبه از این موارد کمی کاسته شد. 

 هاهیافت

و    بودندای  که دارای تجربه طوالنی فعالیت ورزشی تا سطح حرفه  بودورزشکار زن    15جمعیت مورد مطالعه این پژوهش شامل  

آیند. به عبارت دیگر، افراد مورد مطالعه، مسیر فعالیت ورزشی از سطح ابتدایی تا  پوشان رشته ورزشی خود به شمار میجزو ملی

 های الزم برای انتخاب به عنوان نمونه در این پژوهش را دارند. تجربهاند و قهرمانی را سپری کرده
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 ویژگی جمعیت شناختی شرکت کنندگان در پژوهش   . 1جدول
Table 1. Demographic characteristics of research participants 

 نقش ورزشی سابقه ورزشی تحصیالت سن ردیف 

 مربی و ورزشکار  سال  26 دکتری 42 1

 ورزشکار  سال  15 کارشناسی ارشد  27 2

 مربی و ورزشکار  سال  18 کارشناسی ارشد  34 3

 مربی و ورزشکار  سال  17 کارشناسی ارشد  28 4

 مربی و ورزشکار  سال  14 کارشناسی  26 5

 ورزشکار  سال   15 کارشناسی ارشد  28 6

 مربی و ورزشکار  سال  14 کارشناسی  29 7

 ورزشکار مربی و  سال  15 کارشناسی  24 8

 مربی و ورزشکار  سال  12 کارشناسی ارشد  35 9

 مربی و ورزشکار  سال  13 دکتری 38 10

 ورزشکار  سال  15 کارشناسی  27 11

 ورزشکار  سال  15 کارشناسی  26 12

 ورزشکار  سال  10 کارشناسی ارشد  31 13

 ورزشکار، مربی، داور  سال  18 کارشناسی ارشد  37 14

 ورزشکار، مربی  سال  16 کارشناسی ارشد  33 15

استخراج شد. نتایج این قسمت از   مفاهیم و مضامین فرعی و اصلی   بندی شده و ها طبقهپژوهش، داده  روش شناسی   بر مبنای

 است.منعکس شده جدول شماره دو  پژوهش در 

 زنان ورزشکار زیسته    هایتجربه، مفاهیم و مقوالت اصلی حاصل از  بازکدهای    . 2جدول
Table 2. Open code, concepts and main categories derived from the lived experiences of women athletes 

 مفاهیم مضامین فرعی  مضامین اصلی

های نابرابر  فرصت

 جنسیتی 

های نابرابر  فرصت

 آموزشی

 فرصت کسب تجربه در مسابقات خارجی 

 ورزشکار در حین تحصیل ایجاد محیط و شرایط مناسب برای زنان  

 ایجاد محیطی خسته کننده برای ورزش دانش آموزان 

 ها حمایت جهت افزایش علم و دانش مربیان زن و اعزام به خارج از کشور برای ارتقا آن

 مربیان با تجربه و آموزش دیده در ورزش زنان 

 به مسابقات خارج از کشور عدم حمایت فدراسیون برای ارتقا داوری و ارسال داوران زن  

های نابرابر  فرصت

 تفریحی وفراغتی

 ها جلوگیری از حضور زنان در استادیوم

 های فراغت بین ورزشکاران زن و مرد تفاوت کمیّت و کیفیّت در گذراندن فرصت

 ها عدم امکان حضور خانوادگی در ورزشگاه

های نابرابر  فرصت

 دسترسی

 آمد دختران محدودیت در رفت و 

 محدودیت اقامت در هتل 

 در دسترس نبودن مکان های مناسب برای ورزش زنان 

 میزان اهمیت به ورزش دختران در آموزش و پرورش 

 نبود محیط تمرینی مناسب با شئونات اسالمی برای زنان مسلمان در کمپ 

های نابرابر  فرصت

 تمرین 

 زنان های تمرینی برای کمبود حریف

 امکان انتخاب تمرین با آقایان 
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 مفاهیم مضامین فرعی  مضامین اصلی

 های تمرینی در طول مسابقات محدودیت

 های زمانی در کمپ تمرین محدودیت

 های بسیار نامناسب برای تمرین زنان اختصاص زمان

 ها توجه بیشتر به تمرینات آقایان در مقایسه با خانم

 اولویت قائل نشدن برای زمان تمرینی زنان

 های قهرمانی تقاوت در پاداش های مالی فرصت

 تفاوت در قراردادهای مالی 

 های تیم ملی برای زنان ها در زمان بودن در کمپنبود حقوق

 ن برای اعزام به مسابقات لیگ انبود بودجه برای بانو

 ها از ورزش زنان عدم حمایت مالی هیات

 ها و حذف شدن از ورزش خانوادهمیزان تعصب بی جا  نابالندگی  فرصت

 استفاده از آقایون برای جلسات تیم ملی و عدم استفاده از زنان 

 ها مدیریتی حساس در فدراسیون نداشتن پست

 تفاوت در اعزام در مورد تعداد بازیکن ها 

 های زنان تفاوت در اعزام تیم

های نابرابر  فرصت

 استخدامی

 های زنانانسانی در تیمسهم پایین نیروی 

 درصد کم حق استخدامی زنان 

 ها برای از دست ندادن پست مدیریتی سکوت کردن خانم

 های مدیریتی در زنان و مردان تفاوت در میزان تالش جهت کسب پست

های  زیرساخت

 عدالت  جنسیتی

 وجود تسهیالت بیشتر برای قهرمان های مرد نسبت به زن  نابرابری مزایا 

 ارایه امکانات رفاهی به آقایون در مقابل زنان 

 نبود امکانات ورزشی مختص زنان  نابرابری امکانات 

 دشواری برای پیدا کردن اسپانسر برای ورزش زنان 

 های نامناسب با ارزش غذایی پایین تغذیه

 بی توجهی به وضعیت بدنی زنان در طول ماه 

هنجارهای نامعارف  

 جنسیتی 

محدودیت های  

 پوششی

 حساسیت به پوشش زنان ورزشکار حتی در شرایط و هوای گرم 

 های غیر متعارف و اضافه بر حدود مسابقات پوشش

 های روانی برای زنان در حین مسابقه جهت خارج نشدن از محدوده پوشش ایجاد تشنج

 ها افزایش فشارهای روانی به دلیل محدودیت ناامنی روانی 

 وجود نابرابری جهانی 

 ویژه بودن نابرابری جنسیتی در ورزش کشور 

 ها های تمرینی به دلیل ترس از حاشیهندادن برخی زمین

برخورد نامناسب  

 رسانه 

 زیر ذره بین بودن زنان ورزشکار در ورزش امروز 

 رسانه ای نبودن ورزش زنان 

 ورزشی زنان ای به اخبار اختصاص فضای محدود رسانه

 ها ها و پخش مصاحبهبرخورد گزینشی با اعضا برای مصاحبه

موانع اجتماعی  

 مبتنی بر جنسیت

های  کلیشه

 جنسیتی 

 تمسخر توسط ورزشکاران مرد 

 آمیز جامعه با ورزش زنان برخورد توهین

 برخورد نکردن با توهین به ورزشکاران زن

 برای ورزش زنان استفاده از الفاظ تحقیر آمیز  

 های تیم ملی بانوان هایی چون توریسم به اعزامیاستفاده از لطف

 وجود یا احتمال آزارهای جنسی  ناامنی اجتماعی 

 عدم امنیت روانی برای ورزشکاران زن 

 وجود تهدیدهای لفظی به مشارکت ورزش زنان 
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 مفاهیم مضامین فرعی  مضامین اصلی

 نگاه های آزار دهنده پسران در تمرین 

 های زیاد در طول ورزش حاشیهوجود 

پشتیبانی 

 ناعادالنه اجتماعی

 عدم حمایت از قهرمانان ورزش زنان 

 ها از ورزش زنان عدم حمایت هیات

 عدم برخورداری از حقوق شهروندی، مانند دیدن مسابقات فوتبال و دوچرخه سواری در سطح شهر 

 ها به ورزش همگانی بانوان تا عدم حمایت هی

 های ورزشی دانشگاهی ها و سالندشواری در دسترسی به زمین

 آمیز جامعه به ورزش زنان نسبت به مردان نگاه تبعیض

 ها عدم حمایت روسا و مسوالن ورزش بانوان در فدراسیون

 نادیده گرفته شدن تالش زنان در ورزش 

 رشد ورزش زنان وجود برخی قوانین و عدم اصالح این قوانین با توجه به  

هر    در ادامه  به دست آمد که تیهای جنسیمضمون اصلی از تجربه زیسته زنان ورزشکار ایرانی از نابرابری چهار  ،ها با تحلیل داده

 . گیرندمورد تفسیر قرار میمضامین  از یک

  هایآموزشی، فرصت  نابرابر    هایفرصت  ،از مضامین فرعی که به صورت مکرر به آن ها اشاره شد   :جنسیتی  نابرابر  هایفرصت 

بالندگی و    نابرابر  مالی، فرصت  برابرنا   هایتمرین، فرصتنابرابر    هایدسترسی، فرصت  نابرابر  های، فرصتیفراغتنابرابر تفریحی و  

ی  »ما هیچ باز  بیان داشت  "آموزشنابرابر  های  فرصت"در رابطه با     6و    4کننده شماره  نابرابر استخدامی است. شرکت  هایفرصت

و   نداشتیم  خارجی  تمرین  ا  اتفاق   گاهیتدارکاتی  به  تنها  و  نداشتیم  ایران  در  هم  تمرینی  حریف  که  خودمان فتاد  شخصی 

ما اختصاص های مرده به تمرینات  نزما  ها و خصوصا »بدترین زمان  گوید:دیگری میکننده  شرکت  مورد،. در همین  پرداختیم«می

بعد   چنینبعد از تمرین صبح بود و هم  رین زمان استراحت،زمان بعد از ناهار بود که بهت  ،های بد تمرینیاز زمانداشت، یکی  

های مدرسه فوتبال  »حتی حاضر بودند به تمرینات بچه   اذعان دارد  3شرکت کننده    .«شدمیاص داده  اختص  ناهار که به تمرین ما

  2تا    12تایم    ،گذاشتنددر لیگ هستند زمین ندهند و اگر زمانی هم در اختیار ما میت بانوان که  نااما به تمری  ،زمین بدهند 

  زشکار از حضور در استادیوم هم منع »بانوان ورگوید  میهای فراغت  فرصت   مورددر    8شرکت کننده شماره    بدترین زمان بود«.

 .«هستند بانوان غیرورزشکار که هیچ

نابرابری  "و در برخی موارد    "های فراغتفقدان فرصت"توان به  ورزشکار مورد مطالعه، به روشنی میهای زنان  تجربه  تأمل دربا  

  3تا شرکت کننده شماره برد. در همین راسو لذت بردن از ورزش بانوان پی یورزش انجام فعالیت برای "های دسترسیفرصت در

ها حرکت کنم برسم برم شهر و برم سالن که تمرین  مجبور بودم ساعتبودم برای تمرین  ابتدا واسه اینکه در روستا  در  »گفت  

ساعت رانندگی    2کردیم گاهی باید  »برای زمین تمرین که پیدا می  در همین ارتباط بیان داشت  4کننده  شرکت  و همچنین  کنم«

  گوید می  6کننده شماره  رکتش  در همین مورد،  دادند«. ، چون خارج شهر زمین به ما میم زمین تمرینکردم که بتونم برسمی

دانش مدرسه  محیط  لباس»در  با  محیطآموزان  و  نامناسب  هستند«.های  ورزش  به  مجبور  محدود  وسایل  با  و  کوچک   های 

و اهمیت ندادن به زنگ ورزش بانوان،   »توجه نکردن به ورزش در مدارس  گوید می  موردنیز در همین    2کننده شماره  شرکت

توجه به ورزش، به ویژه ورزش پایه در بخش بانوان در کنندگان  طبق نظر شرکت  ها در جامعه است«.ترین شروع تفاوتاصلی

 .استآموزش و پرورش بسیار محدود 

های  یکی از نمونه  زعم به    دارند.   تأکید  ، به ویژه در مورد مسائل مالیهای برابربه مقوله نبود فرصت  ،های پژوهش کلیه آزمودنی

تونستند خرج خانوادشون که گاهی می  شد میدر زمانی که در کمپ تمرین برای اعزام بودیم حقوق داده    ،»به آقایونپژوهش،  
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د و چون  بدند اما به ما هیچ حقوقی پرداخت نشد و یکبار توی یکی از اعزام ها یه حقوق دادن که به اندازه خورا  دو روز هم نبو

در واقع ما هزینه زیادی برای اینکه ورزش    ، خرید کنیمخودمون هم  دادند پایین بود ما مجبور بودیم  ارزش غذایی که با ما می

»برای رفت و آمدم به تمرین تیم ملی خودم  کند:  مورد عنوان میدر این    7کننده  نین شرکتهمچ  کنیم«کنیم پرداخت می

هیات هزینه رفت و آمد رو کامل به    ی تیم ملی انتخاب شده بود، کردم در حالی که پسری که به همراه من براهزینه می  شخصا 

راج کنندگان استخات شخصی شرکتیاز تحلیل تجرب  است که  " بالندگینابرابر  فرصت  "  دیگر در این مورد،  مفهوم  ایشون داد«.

خیلی  »تعصب شدید خانواده در ابتدای ورزشم  :  کند نقل میگونه    این  تجربه خود را  کنندگاندر این زمینه یکی از شرکت  شد.

تر  نتخاب شدم برای تیم ملی کمی آرومهستیم ولی باالخره وقتی دیدن ا  بود خصوصا اینکه ما از قومیت هایی جز فارسزیاد  

در حالی که دوتا از شاگردهای بسیار با استعداد خودم توی این رشته ورزشی   ، خانواده حامی من شدندشدن و بعد از مدتی خود  

که دیگه کال حذف شدن    ، به اصرار خانواده شوهر کردنکردند یا  شون باهاشون مخالفت میربه دلیل اینکه خانواده و خصوصا براد

ولی افسردگی    ،شکر نافرجام بود  را  اده حتی خودکشی کرد که خدابه دلیل مخالفت خانو  ، یا یکی از شاگردای خوبماز ورزش

با همسرم بحثم    »برای رفتن به تمرین و اعزام گاهیگوید:  ها می یکی دیگر از نمونه  .«گرفت و دیگه ادامه نداد به ورزش کردن

ح دادم  که ترجی  شدمیتونستم سر تمرین برم چون خیلی عصبی  ولی گاهی نمی  ،کردمولی خداراشکر باالخره راضیش می  ، شدمی

  : بیان کردند  "استخدامینابرابر  های  فرصت"در زمینه    2و    5کننده شرکت  . مربی باشگاه هستم«  دیگه ادامه ندم و االن تایم کوتاه 

بیشتر از  میانگین مدالی بانوان  بوده در حالی کهبیشتر از بانوان »همیشه تیم آقایون توی چندین سالی که توی تیم ملی هستم 

کنند و  اده می»تالش ما در وزارت ورزش رو اصال نمی بینند و باز هم برای انتخاب یک پست از آقایون استفو    ؛ «هآقایون بود

با    .هایی توی اون سازمان ما داشتیم و همه می دیدن«گیرن با اینکه گاهی موفقیتاحساسی تصمیم میمیگن خانم ها گاهی  

 . پی بردهای مدیریتی و استخدامی  به نادیده گرفتن مقام زن در بخش می توان  هانگاهی به مصاحبه

  ،6شرکت کننده شماره  . به گفته  مزایا است  در برخورداری از  برابرینایکی از مفاهیم فرعی    :جنسیتی  عدالت   های   زیرساخت 

تحصیلشون و حتی شرایط    برای سربازیشون،  مثال    ؛ تسهیالت متفاوتی بود  ،ندن که قهرمانی و مدال یکسان با من داشتایا»برای آق

کردیم برای استفاده از اون سهمیه برای  دادن ولی برای خانم خودمون باید تالش میکاریشون صحبت ها و رایزنی هایی انجام می

آقایون توی تمرینات امکانات رفاهی بیشتری آماده  »برای  :  بیان کرد   3کننده  شرکت  .«و کال بعد از مسابقه انگار نبودیم  تحصیل

مفهوم فرعی دیگری که از آن   .رو نداشتیم«  وابگاهخ  آنون رفتن از  راستیشن داشتن و ما حتی اجازه بیکردند حتی اونا پلیمی

چون اسپانسر  »گاهی  یک بیان مشتر  داشتند که    برابری امکانات است که تمامی شرکت کنندگاننامفهوم اصلی ایجاد شد  

به لیگ و فقط  خودمان هزینه می  ،نداشتیم برای رفتن  راکردیم  بقیه خود ما خرج میهیات می  گاهی ورودی  و    کردیم« داد 

مخصوص بانوان ندارم و توی ایران فقط دوتا بود که در واقع    »من میله مخصوص رشته ورزشیبیان داشت    7کننده شماره  شرکت

گرفتند و من با میله آقایون و چیزی که در دسترسم های خصوصی داشتن که خیلی هزینه میگاهدر دسترس من نبود و فقط باش

»تا زمانی که در تمرینات بودیم  بیان کرد    5کننده شماره  در ادامه شرکت  . کردم«بود توی شهرستان برای مسابقات تمرین می

های خوب و واقعا بهتر از ما و غذاهایی با  آقایون میان وعدهعکس به  غذاهایی با ارزش غذایی واقعا پایین به ما میدادن ولی بر

سال    4ها بهتر بودند و این هم چون هر  هرچند در کمپ های اعزامی به المپیک غذا و میان وعده  ،دادند تری میارزش مناسب 

مارو با  کردند و آقایون رو با پرواز اعزام می ،»برای اعزام به مسابقه لیگ بیان کرد  12کننده شماره شرکت .یکبار اتفاق می افتاد«

 ند«. د هامون به دلیل عادات ماهانه زنانه دچار وضعیت بدنی بسیار بدی می شیم بعضی از بچهرسیدیه اتوبوس که وقتی می

فرعی محدودیت  :جنسیتی  نامعارف   هنجارهای مفاهیم  پوششیاز  و  ناامنی  ،  های  تفسیر    رسانه  نامناسب  برخوردروانی  از  که 

جنسیتی   نامعارف  هنجارهایبه مفهوم اصلی    ، محققکنندگان و تحلیل جمالت شکل گرفتهای شخصی شرکتو تجربه   مصاحبه

دیم  یترسبود که میهای روانی پوشش ما  »در زمان مسابقات یکی از فشارت که گف 10کننده شماره در بیان شرکت .دست یافت
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بار من توی مسابقه گردنم مشخص شد و وقتی برگشتم حراست منو مثل اینکه یک  ،حراست گیر بده به ما نکنه اتفاقی بیفته و  

کننده  همچنین شرکت  .خواست و کمی منو واسه این موضوع اذیت کردن و مراقب بودن که توی فضای مجازی چی میذارم«

با اینکه حذف  و    نتم و بعد حراست منو خواستتوی پیج شخصی خودم گذاش»من یک عکس بدون کاله یا روسری    گفت  1شماره  

ن ما حوصله »برخی دقیقا به ما گفت  بیان کرد 8کننده شماره  شرکت  .خط زدند«  منو از تیم ملیولی    از پیج شخصی  کردم عکس 

 برخورد . در بخش مفهوم  « نا استفاده کنیدهای اوم برید بیرون شهر یه جای از زمیندهیها زمین فوتبال نمیحاشیه نداریم به خانم

بیان داشت   1کننده شماره  ش بانوان کشور گالیه دارند. شرکتای نبودن ورزکنندگان از رسانهکه تمامی شرکت  رسانه  نامناسب

مسافت مسابقه رو بسیار محدود کردند    ، حتی امسال برای اینکه بتونند خیلی محدود قایقرانی بانوان در صدا و سیما نشان دهند»

  در همین ارتباط بیان داشت   7کننده شماره  شرکت   .«بود که در واقع چندتا نقطه مشخص بود  ه دوربین هم بسیار زیادو فاصل

بر سر ما می تیم ما منت هم  اعزام  برای  برا»هیات ما  بازیگذاشت که  ندارید چون  های شما نشان داده  ی من هیچ منفعتی 

»نگاه کنید چند دقیقه   نیز گفت  2کننده شماره  شرکت  دیم«.همین پول هم به شما می  دبرید خداراشکر کنی  دشود و میگفتننمی

ای پخش نمیشه خیلی گذرا  های ما تیکههم دقت کنید از مسابقات و تکنیک  اختصاص داره اگردر به ورزش بانوان اخبار ورزشی  

ها میخوان باید  یونی هم افرادی که چیزهایی که آنهای تلویز»برای مصاحبه   نیز گفت  9کننده  شرکت  .خبر رو میخوند و تمام«

 کنند و پخش میشه«. بگن، مصاحبه می

،  شودمشاهده میگسترده در سطح جامعه و تعامالت اجتماعی  به طور    جنسیتی که  یهاکلیشه  :جنسیت  بر   مبتنی   اجتماعی  موانع

رفتم برای  »هربار برای دویدن در خیابان می  بیان کرد  9کننده شماره  خورد. شرکت به چشم می  نیز  های ورزشکارانتجربه در بین  

»در    بیان داشت  11کننده شماره  . همچنین شرکتکردم«ذاشتم و صداشو بلند میمی  فندوم ه نمردم نشاز بعضی  اینکه متلک  

ناز    ، زنید کهدخترا و یا شما ضربه نمی  شماخاله بازی    اومدین،  گفتندهای تیم ملی هم خود پسران تیم ملی به ما میتمرین

ارتبا  .رو«  کنید هم دیگهمی اعزاماتفاق می  گاهی »  گفت  2کننده شماره  شرکت  طدر همین  ها پسرای خودمون افتاد که توی 

کودکی شکل گرفته و مدام  های جنسیتی که در  ههمه این موارد از کلیش  .اومدین فقط« گفتن شما به عنوان گردشگرمون میبه

»گاهی که تمرین مشتر  با   گفت  6کننده شماره  شرکت  اجتماعی  ناامنیت گرفته است. در مفهوم فرعی  أ نش  ،شودبازتولید می

.  هاشون روی بدن ما بود«چشمهای گشاد هم  حتی با اون لباس  ،دادندحس بدی به ما میون داشتیم پسرا با نگاه هاشون  آقای

ور طهرچند به    افتهشتر  که توی ایران داره اتفاق میرسمی بودن تمرین م»گاهی به دلیل غیر  بیان کرد  2ه  راکننده شمشرکت

بردند و گاهی به دلیل بی تجربه بودن مربی  و الفاظ جنسی به کار می  ندشدمیپسرا و گاهی مربی به ما زیاد نزدیک  غیر سمی،  

»من توی ورزش چون توی  د بیان کر 3کننده شماره شرکت  .کردیم«پسران تمرین می زن توی اون رشته مربی مرد داشتیم و با  

کنیم که نتونی  م که برو شوهر کن وگرنه کاری میشدمییه شهر کوچیک و با مردای غیرتی بودم از طرف بقیه مردا هم تهدید  

  »کال   در همین ارتباط گفت  5شماره  کننده شرکت حساس بودن«. م خصوصا واسه نوع ورزشی که انجام میداد ،حتی شوهر کنی 

زیاد صحبت نکنم و مراقب پوششم باشم و مراقب پیج شخصی خودم باشم    مراقب باشم توی وزارت ورزش با پسرامن مدام باید  

و هزارتا حواشی دیگه که امنیت روانی برای من هیچ وقت وجود نداره. من اگه یه بار دیگه به دنیا بیام اصال توی سطح ملی ورزش  

های پژوهش نشانگر وجود احساس نابرابری  مونههای نهتحلیل تجرب  نیزاجتماعی    ناعادالنه  پشتیبانیبا مفهوم    ط. در ارتباکنم«نمی

دیدن بازی ها فوتبال توی    ل من وقتی از حقوق شهروندی خودم مث»  بیان کرد  1کننده  شرکت  ،عنوان مثال  جنسیتی است. به

متلک  استادیم محرم هستم باید هم جامعه به من که زنم و یه مرد متفات نگاه کنه و واسه یه دوچرخه سواری توی شهر هزارتا  

»برای بانوان اعالم کردیم آماده هستیم    گفت  9کننده  شرکت.  «ارزیدبه این همه استرس نمیبشنوم و بیخالش بشم دیگه چون  

کننده  شرکت  .هیات اصال نپذیرفت«  بدید و  هر روز صبح ورزش بذاریم شما تبلیغ کنید و یه هزینه به مربیان که صبح زود میان
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بینن ما توانایی گرفتن  رفت کرده و میقوانین توی فدراسیون همینجوری مونده با اینکه ورزش ما پیش»بعضی    گفت  6شماره  

که خود مسئوالن زن کشه یه پوشش مناسب برای اون رشته تایید بشه  ها طول مییم بازم اصالحشون نکردن و یا سالمدال دار

 «.و شغلش اخراج شن از اون پست میترسن چون ،اولین کسانی هستن که سنگ میندازن تو این مسیر

 گیری بحث و نتیجه

رغم کامال  جنستالش  به  نهاد  یک  ورزش همچنان  جنسیتی،  عدالت  توسعه  در  استهای گسترده  در   یتی  چه  زنان  آن  در  و 

ی به  هابر اساس یافته  .(45- 43)  بیشتر در حاشیه هستند  ،و مدیریت  گیریتصمیم  رهبری،  هایای ورزشی و چه در پستهرشته 

ادامه به بحث و تفسیر این   درجنسیتی در ورزش کشور وجود دارد که    مقوله اصلی در نابرابری های  چهار  دست آمده از پژوهش، 

 .شودپرداخته میها  مقوله 

یافتهجنسیتی  نابرابر  هایفرصت اساس  بر  آمدهها:  دست  به  ای  مفهوم  فرصت،  ویژگینا های  صلی  از  یکی  تجربۀ برابر    های 

در واقع   باشد،مردان نمی ه ورزش قابل مقایسه با های زنان در حوزفرصت از تفسیر این مفهوم،.شخصی ورزشکاران زن ایرانی بود

سبب استمرار نابرابری و بی    امر  و این  شتری در اختیار مردان قرار داده استمنابع وامکانات بی  ،ورزشکاران معتقدند که دولت

(  1مطرح است:    ورزش زنان  ایریزی توسعهدو رویکرد کلی در برنامهمیان زنان و مردان    برابریتحقق    به منظور  .عدالتی است

هایی تفاوتی میان زن و مرد در مشارکت  در چنین برنامه  که  اندفاقد نگاه جنسیتی  هاکه در آن برنامه  طرفی جنسیتیرویکرد بی

های توسعه با دیدگاه جنسیتی برنامه  آندر   که  رویکرد حساسیت جنسیتی  (2ندارد.  و برخورداری از منافع برنامه توسعه وجود  

ای های جنسیتی، برنامه توسعه ها و نابرابریه متناسب با شرایط کشورها تنظیم شده و حتی گاه با هدف کاهش تبعیضو برابرگرایان

امعه در اختیار خود ها را در سطوح باال و کالن جوجه به این که هرچه مردان موقعیت. ت(46)  شودخاص جمعیت زنان تدوین می

  آنان   ها به نفعتوزیع فرصت  افتد و در نهایت میز باال به پایین به دست مردان  کنترل قدرت اقتصادی و سیاسی ا  داشته باشند،

ها بین زنان  و به طور ناموزونی منابع و فرصت شوند های برتر مردان بر زنان تلقی میویژگی همنزل  ها بهزیرا این نقش، خواهد بود

های  گفتمان  ، هایی برابر با مردانالمللی با فراخواندن زنان به عنوان سوژههای بینهر چند گفتمان.  (47)  گردد و مردان تقسیم می

را به چالش  ورایج درون کش اخی  همچنین  ؛(48)  دنکشمی ر  از جوامع نشان میرتحوالت سه دهه  زنان  ، در بسیاری  دهد که 

همچنان خواستار کسب  وردند و  دست آا و سایر مراکز دولتی و خصوصی بههها، ادارات، سازمانهای زیادی را در شرکتسِمت 

با مردان در عرصهفرصت برابر  این در حالی است که  های  اجتماعی هستند.  تر  دهد که توزیع عادالنهتحقیقات نشان میهای 

های مدیریتی  و همچنین قرار گرفتن در پست  ورزش بانوان  وریو بهره  ، پیشرفتها و منابع میان زنان و مردان، باعث رشدموقعیت

 . شودمی ست،هاآنهای با توانایی جایگاه زنان ورزشکار ارتقا که در نهایت باعث شدر عرصه ورز

نابرابر تفریحی    های آموزشی، فرصتنابرابر    های فرصت  ، شاملجنسیتی    نابرابر  هایفرصتمفاهیم فرعی از مفهوم   ،نتایج نشان داد 

فرصتیفراغتو   فرصت  نابرابر  های،  فرصت  نابرابر  هایفرصت تمرین،  نابرابر  هایدسترسی،  فرصتنابرابر    مالی،  و    های بالندگی 

هستنابرابر تحقیقاتناستخدامی  نتایج  با  که  همکاران  د  و  همکاران(2019)  1فورسی  و  جنتیل  بخارایی  (2018)  2،   ،(2016  )

  ه کسب تجربهایی مانند  فرصتتوان به  میآموزشی در این پژوهش،    نابرابر  هایفرصت یکی از موارد    .(50,  49,  12)  همخوانی دارد

بیشتری برای    هنگیزا  ات خارجی حضور داشته باشند به مراتب،اگر زنان نیز مانند مردان در مسابق،  اشاره کردی  مسابقات خارج

  ن یزنان ورزشکار در ح یمناسب برا  طیو شرا  طیمح جاد یانابرابر آموزشی، عدم   هایدارند. یکی دیگر از فرصت و پیشرفت  تالش

عملکرد    برای آنان مانع ایجاد نکند،اگر دارای شرایط مناسب تحصیلی باشند و همراستایی تحصیل و ورزش    است، چرا که  لیتحص

 
1. Forsyth 

2. Gentile 
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کننده  خسته   طیمحهمچنین    ؛خواهند داشتای شدن در کنار علم شدن ورزشی خود  راستای پیشرفت و حرفهاجرایی و مهارتی در  

یت را به وجود  تواند برای دختران هداآموزی زمانی میرنده ورزش بانوان است. ورزش دانشاز عوامل بادا  آموزانورزش دانش  یبرا

  شیجهت افزاهای کافی  تی حمااگر  ،همراه باشد. در ادامه باید گفت  محیطیی  هاکردن سختی های کافی و کمکه با انگیزهآورد  

  در ورزش زنان   دهیبا تجربه و آموزش د  انیمربصورت پذیرد و    ءارتقا  یبه خارج از کشور براآنان  زن و اعزام    انیعلم و دانش مرب

داده شوپرو نیز مینرش  بانوان  قابل  تواند  د، ورزش  پیشرفت  و  از مشاهدهرشد  زیر ساخت  باشد، چرا که داشتن  داشته  را  ای 

  ، و ارسال داوران زن به مسابقات خارج از کشور   یداور  ءارتقا  یبرا  هاون یفدراس  تیحما  عدمترین عوامل توسعه است. متاسفانه  مهم

اوران زن به مسابقات که از  ، هرچند امروزه اعزام برخی دیکی از معضالت ورزشی بانوان است که باید مورد بازبینی قرار گیرد

های  برابری آموزش از تجربه .  گیردهایی صورت میشوند با محدودیتطرف فدراسین جهانی برای برخی مسابقات مشخص می

بیان کرد که در ایاالت  را    (2010ن گزارش نتایج پژوهش برا  )توامیتواند بسیار اثرگذار باشد،  زیسته ورزشکارن است که می

برابری   این قانون با برقراری .(51) شودرد فرصت برابر در آموزش، داده میاعتبار بسیاری برای تغییر قانون فدرال در مو، متحده

مورد دختران  های جنسیتی را که در  ها و کلیشهکند و ایدهمیدانی در مدارس، ورزش را برای زنان قابل دسترس می  در دو و 

  شکل در مسلم قدرت ؛جنسیتی شکاف کاهش در پرورش و آموزش  نقش بر تأکیددر ادامه  .(52, 27) ددهوجود دارد، تغییر می

  فرهنگی  هایرعایت ارزش  با  مردان  همچون  توانندمی  نیز  زنان   و  دختران  اینکه  و  جنسیتی  برابری  بر  مبتنی  باورهای  به  دادن

  متولیان  جدی  توجه  مورد  شود می  پیشنهاد   که   است،  شرپرو  و  آموزش  ذاتی   وظایف  از  یکی   کنند،  فعالیت   ورزش  عرصه  در  جامعه،

از حضور زنان   یریجلوگ  زان یمفراغت است که به    نابرابر  هایفرصتها مبحث  یکی دیگراز یافته.  (37)  گیرد  قرار  جامعه  ورزشی

اره دارد.  اش  ها در ورزشگاه  ی اجازه حضور خانوادگ  عدمو    ورزشکاران زن و مرد  یهاو حجم فراغت  زانیم  تفاوت،  هاومیدر استاد

تواند سطح کیفی مسابقات را افزایش دهد  ها میشور تماشاگران در استادیومحضور پر  ،دانید و بر همه عیان استطور که میهمان

ها می توانند در جهت  برخورداری از حق حضور در ورزشگاهبنابراین زنان نیز در صورت    ؛نشاط اجتماعی را به وجود آوردو شور و  

، باعث سرخوردگی بانوان ورزشکار  هاومیاز حضور زنان در استاد  یریجلوگهاست که  ، مفید باشند. سالترویج فرهنگ تماشاگری

های پژوهش نشان داد که در  یافتهای پویا را به وجود آورد.  تواند جامعهمانع میشده است و برداشتن این    ان تو ورزش دوس

  ت یمحدودی نیز نگاه جنسیتی وجود دارد و زنان ایرانی با کم لطفی مسئولین مواجه هستند.  دسترسبر  انابر  یهافرصت خصوص  

از این دسته مواردی است   مناسب زنان مسلمان در کمپ ینیتمر طیمح نبود، اقامت در هتل ت یمحدود، در رفت و آمد دختران

  یهانبودن مکاندسترس    درقرار داده است و بانوان ورزشکار ایرانی را دچار مشکل کرده است.    تأثیرکه ورزش بانوان را تحت  

ه نه تنها این امر بلکه  البتفعالیت زنان ایرانی کاهش یابد.  ، باعث شده میل به ورزش کمتر شود و میزانورزش زنان یمناسب برا

ی کمتری نسبت به پسران قرار دارد و این امر نیز چالش بزرگی برای در درجه   به ورزش دختران در آموزش و پرورش  تیاهم

  یهاف یکمبود حرهای بانوان در ورزش است.  ترین چالشنابرابر تمرین یکی دیگر از مهمهای  ان است. فرصت توسعه ورزش بانو

  نایآقا  ناتیبه تمر  توجه،  نیکمپ تمردر  یزمان   یهاتیمحدود،  در طول مسابقات  ینیتمر  یها تیمحدود،  بانوان  یبرا  ینیتمر

  فرصت های تمرینی بانوان شده است.، همگی باعث ایجاد چالش در خصوص  بانوان  ینیبه زمان تمر  تیلووا  نبود،  هانسبت به خانم

باعث    نیابا آقا  نیانتخاب تمر  یبرا  یحق آزاد  زانیمو کاهش    زنان  نیتمر  ینامناسب و مرده برا  اریبس  هایزمان  دادنمتاسفانه  

نباشند. برخوردار  با کیفیت  و  تمرینات خوب  از  و  تمرینی شوند  رکود  ورزشکار دچار  بانوان  موارد  شده که  این  تنها  بلکه    ،نه 

ها  بری فرصتانابر  ورزشکاران در حوزۀ  ههای تجربۀ زیستدر ادامه تحلیل  ورزشکار است.های زنان  ی نیزازچالشبرابرمالنا  یهافرصت

باید بیان کرد که به استثنای موارد بسیار کمی، زنان ورزشکار به طور قابل توجهی دستمزد کمتری نسبت به همتایان مرد دارند 

ینان بیشتری نسبت به آینده خود به عنوان گیرد و باید با عدم اطمت میأ ای نشهای بسیار کمتر برای رقابت حرفهکه از فرصت
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ای و تجاری نابرابری و تبعیض در درآمدهای ورزشکاران  البته باید اذعان کرد درورزش حرفه.  (27)  ای مبارزه کنندورزشکار حرفه 

 هشده در تجرب  مطرح  برابر مسأله  هایپاداش  دریافت  عدم  همچنین  ؛ (53)  به ایجاد تمایزهای طبقاتی و منزلتی منجر شده است

  های پژوهش   نتایج  با  همسو  پژوهش  از  بخش   این  داشت. نتایجزه و عدم اعتماد را به همراه  ورزشکاران زن بود که کاهش انگیه  زیست

   .(54, 37)  است (2017)همکاران  و  فراهانی و (2020)همکاران  و آزاد نظری

که   کرد  بیان  باید    جهت   و  بوده  ناچیز  بسیار  دارد،  قرار  بانوان  ورزش  اختیارمسئوالن  در  که  اعتباری  و  مالی  منابع همچنین 

  و   طالب پور  های پژوهش   نتایج  با   همسو  پژوهش   از  بخش  این  نتایج.  نیست  کافی   ،نیاز  مورد  امکانات  و  مراکز  مناسبماندهی  زسا

,  37,  25)  باشدمی(  2016)و همکاران    نژادرمضانی  و  (2017)همکاران    و  فراهانی  ؛(2018)  و همکاران  ؛ نوروزی(2019)همکاران  

  ، (56)  هستندز نظر ساختاری و نمادین دچار تزلزل  زنان در ورزش اغلب ا  ، بیان کرد  (2017) کوکی  در همین راستا  .  (55,  54

در نتیجه بودجه و هزینه    ار ورزش مردان وگیرند، اولویت در اختیهای بودجه تصمیم میهای ورزشی در بخشهنگامی که سازمان

فوتبال    لیگ  ،، ممکن استبه عنوان مثال.  (19)  هستند  "نابودی"شود و در نهایت ورزش زنان در معرض خطر  بیشتر تعیین می

  پژوهش   . نتایج(57)  سودآوری بیشتری را حفظ کند  "مردانلیگ سودآور  "کنار گذاشته شود تا    -ای استرالیا برای زنان  حرفه 

  جنسیتی  شکاف  کاهش   راستای  در   شودمی  پیشنهاد   بنابراین  باشد،می  برخوردار  اندکی   مالی   امکانات  از   زنان  ورزش  ، دادند  نشان

 بانوان   ورزش  در  گذاریسرمایه  به  مالی  حامیان  تشویقو    گیرد  قرار  تریجدی   توجه  مورد  بانوان  ورزش   در  گذاریسرمایه   ،ورزش  در

توان دید  ا آن جا آشکار است که به وضوح میهای جنسیتی تتفاوت  .با تصویب قوانین درست و منطقی در دستور کار قرار گیرد

ی  مال  یدر قراردادها  های قابل مشاهدهتفاوت همچنین    ؛ی بین زنان و مردان تفاوت قائل شده استزمان قهرمان  ها دردر پاداشکه  

  ها حقوق   نبود،  گیاعزام به مسابقات ل  یبانون برا  یبودجه برا   نبودوجود دارد که جای بسی نگرانی برای بهبود ورزش بانوان است.  

ای  ، باعث مشکالت عدیدهورزش زنان  ازها  اتی ه  ی مال  تیحما  عدم و    زنان  یبرا  ی مل  م یت  یهادر کمپ  حضوردر زمان    و دستمزدها

از جنبه زیرساختی    بانوان شده که مسیر پیشرفت ورزش بانوان را با موانعی روبرو ساخته است. زنان ایرانی نه تنهادر ساختار ورزش  

امل و بالندگی نیز با  های پیشرفت و تک شود بلکه در خصوص زمینه ها و مردان تفاوت قائل میاند و میان آنبا مشکالت مواجه 

ورزشی و    هایفعالیت  به انجام  اطرافیان  و   خانواده  های ورزشکاران زن، حمایتتجربه تحلیل    از دیگردستاورد اند.  مشکل مواجه 

ها و مقابله به خانواده به مسیر مایت محروم هستند و تنها با سختیادامه دادن تا مسیر قهرمانی است که گاهی زنان از این ح

حتی یکی   حمایت از طرفِ  مختلف، متفاوت بود. قطعا  هایهرهای مختلف کشور به دلیل قومیتدهند و این اتفاق در شادامه می

  اتبیجرگذار است که بسیار در بیانات و تتأثیربسیار  در ورزش  از اعضای خانواده در هموار کردن مسیر رشد و پیشرفت زنان  

  و  پوریعل  ؛(2019)همکاران    وطالب پور    هایپژوهش  نتایج  با  همسو  این پژوهش  هاییافتهشوندگان تکرار شد.مصاحبه   زیستۀ

تعصب    زانیممتاسفانه    .(55,  54,  46,  37)  است(  2016)و همکاران    نژادرمضانی  و  (2017)همکاران    و   فراهانی   ؛(2017)همکاران  

 نداشتن  توانمند، و عدم استفاده از زنان یمل میجلسات ت یبرا های مردمربیاز  استفاده، ها و حذف شدن از ورزشخانوادهشدید 

م و به های استخدافرصتکم بودن  و  در مناسب مدیریتی  باعث حذف نقش بانوان    که  ونی حساس در فدراس  یتیریمد   یهاپست

 شده نهادینه موانع  مطالعه درروبرو کرده است.    کارگیری زنان در حوزه های ورزش از موانع اساسی که ورزش زنان را با مشکل

 تمام در زنان و دختران در بین مشارکت میزان در افزایش رغمعلی کهتوان بیان کرد  می  ورزشی  زن مدیران از پشتیبانی و

ورزشی  انجمن مدیران از درصد ده از کمترو    دارند  رنگیکم حضور یمدیریت و رهبری هایپست هنوز در زنان ورزشی، سطوح

اند که آن را به  های ورزشی، زنان مجبور شدهیر حتی برای دسترسی به برخی رشتهدر این مس  . (58)  هستند زن دانشگاهی،

ارزش   ای سخت عمل کنند تابه گونه،  هاگیریمیمتیابی به حقوق ورزش خود در تصبرای دس عنوان یک حق مطالبه کنند و یا

به دست آوردن  برای    مدافع حقوق زنان  تواند این باشد که یکی از دالیل میدر این راستا،    .( 59)رساندند  میخود را به اثبات  
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در    تفاوت و    ها  کنیدر اعزام در مورد تعداد باز  تفاوت  ها کمتر وجود دارد.در سازمان  حساسال و  با   حهای مدیریتی سطوپست

 دیگر از چالش های بالندگی زنان است که باید به طور جدی مورد بازبینی قرار گیرد.  یکی زنان  یهامیاعزام ت

های  منجر به فرصت  و این امر  معرفی شده استقرن بیستم با جنبش گسترده برابری جنسیتی    :جنسیتی  عدالت  هایزیرساخت 

معنایی است که بسیار تا تحقق آن فاصله اما در کشورهای در حال توسعه برابری    ؛ ستا  هاهای مناسب برای انسانتر و موقعیتبه

ها در ایران  این محرومیتاین در حالی است که   هستند.  هایی مواجهزنان با محدودیتدارد و به طور ویژه در حوزه ورزش،    وجود

هستند. با این حال عدالت حکم    بیشتر مشخص  اجتماعی حاکم بر کشور  و  ویژه شرایط فرهنگی  ، بهشرایط ویژه خود  دالیلبه  

مند هستند، برای  ها بهرهها، شرایط و امکاناتی که مردان در ورزش از آنریزیها، برنامهکند که فارغ از جنسیت، کلیه فرصتمی

ان مورد توجه قرار گرفته  توسعه و تقویت ورزش بانو  توسعه،  هایریزی برنامهبینی و برنامهنیز فراهم آید. همچنان که در پیشزنان  

 تیلور  . (60)   درصدی را نشان می دهد اما تا تحقق کامل این برنامه مسیر طوالنی در راه است  59بود و با توجه به اینکه تحقق  

در   ت جزو الینفک توسعه هر کشوری است و چون یکی از مسیرهای توسه ورزش است،عدال  ،بیان داشتند  ز( نی2017ولز ) و

  های جنسیتی آنقدر زیاد است که حتی در اختصاص تسهیالت و امکانات تفاوت  گاهی  . (58)  ورزش نیز باید به این امر توجه کرد

وجود دارد    مرد نسبت به زن  یهاقهرمان  یبرا  شتریب  التیوجود تسه. در جامعه ایرانی،  زنان از میزان کمتری برخوردارند  ،ورزشی

برد؛ بلکه به میزان بیشتری است. این امر نه تنها مبحث عدالت را زیر سوال می  در مقابل زنان  نای به آقا  یامکانات رفاه  هیاراو  

ورزش    یبرا  حامی مالینشدن راحت    دایپ ،  مختص زنان  یورزشکافی  نبود امکانات  توسعه ورزش بانوان را نیز مختل کرده است.  

از این موارد است که نیاز به اندیشیدن راه حل برای رفع این موارد ضروری    زنان در طول ماه   ی بدن  تیبه وضع  یتوجه  ی ب ،  زنان

  است.

های  از جمله چالش  گردد.جنسیتی در ورزش به حاکمیت بر می  های شاید بخش زیادی از تفاوت  : جنسیتی  عارفت نام   هنجارهای

 ی به پوشش زنان ورزشکار حت بسیار زیاد  تیحساساست.    پوششی هایمحدودیتاین بخش که توسط حاکمیت ایجاد شده است  

مسابقه جهت خارج نشدن    نیزنان در ح  یبرا  ی روان  یهاتشنج  جادیاو    متعارف و اضافهریغ   یها پوشش،  گرم  یو هوا  طیدر شرا

و تحلیل    های مورد مصاحبهنمونه  زیستۀ  های با نگاهی به تجربه  بانوان شده است.  سبب کاهش عملکرد ورزشی  ،از محدوده پوشش

خصوصا در سطوح    ورزش،  انجام   برای  مانعی  حجاب  قهرمان،  بانواناعتقادی بیشتر    مسائل  با توجه به  توان بیان کرد کهها میآن 

  .دانندمی  ت گرفته است، أ شی آنان ن اعتقاد شخص  که ازرا موظف به رعایت این قوانین    بانوان ورزشکار خودچرا که    ؛نیست  ایحرفه 

اما در کنار این تعهد ایجاد   ؛(55) ستا همراستا( 2016)و همکاران  نژادرمضانی هایپژوهش  نتایج  با  پژوهش  از بخش  این نتایج

از بار  جامعه در شرایط مسابقات    و خصوصا   ها ای از آزارهایی باشد که می توان با حمایت فدراسیون مونهتواند نهای روانی میتنش

در میادین بین المللی باعث    بانوان و افتخار آفرینی  ورزش  پذیرش  نظر  از  جامعه  با توجه به رشدهمچنین    .این تنش کم کرد

 برای   مهم  ایمسأله  جامعه  در  بانوان  ورزش  فرهنگ  رشد  اینکه  ضمنشوند؛    بانوان  قهرمانی  رشد  برای  مناسب  بستری  فراهم شدن

همکاران    و  طالب پور  هایپژوهش  نتایج  با  همسو  پژوهش  از  بخش  این  نتایج   .است  شده  بیان  ورزشی  هایرشته  در  بانوان  حضور

ی شاید بر دیدگاه جامعه برای ساخت فضایی ایمن این رشد از نظر فرهنگ  .( 46,  37)  است  (2017)همکاران    و   پوریعل   و   (2019)

تسهیل شوند تا بانوان نیز بتوانند با   ها محدودیتلذا باید این   ؛ از نظر روانی برای دیده شدن ورزشکاران زن در سطح جامعه باشد

ی روان  تی امن  داشته باشند. مشکالت مربوط به  و سبک در مسابقات حضور بهینه و موفقیت آمیزی  حفظ حجاب و پوشش مناسب

 ی تیجنس  یبودن نابرابر  ژهی وی،  جهان   ینابرابر  وجود،  ها تیمحدود  ل یبه دل  ی روان  یفشارها  شیافزانیز در ورزش بانوان وجود دارد.  

اختصاص    در ورزش کشور از حاش  لیبه دل  ینیتمر  یها  نیزم  یبرخ  ندادنو  باع ها  هیترس  با    است  ث شده،  بانوان ورزشکار 

زنان   قرار دادن  نیبذره  ری زبا    هاخورد. رسانهیسانه هم به چشم مرها در  بسیاری مواجه شوند. این محدودیت  هایمحدودیت
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ها به مشکالت ورزش بانوان اند. به جای این که رسانهبانوان فعال این سرزمین تنگ کرده، عرصه را بر  ورزشکار در ورزش امروز

  اریبس ی هازماندادن  صاصتاختوان به . از جمله این موانع میاندکرده ی ایجادبیشتر موانع  ،بپردازند و مسابقات را پوشش دهند

  از  عاملی  تنها  اشاره کرد.  هاها و پخش مصاحبهمصاحبه   یانتخاب کردن اعضا برا  ینشیگزو    زنان  یمحدود رسانه به اخبار ورزش

  هابرخورد نامناسب رسانه  ،است  درارتباط  جنسیتی  نابرابری  با   و  گرفت  قرار  تأیید  مورد  هم  پژوهش  این  در  که  پذیریجامعه  عوامل

  بازتاب   و  ورزش بانوان  ایرسانه  پوشش  عدم.  است  قابل مشاهده  هارسانه  در  جنسیتی  هایتبعیض  همین  بازتاب  واقع  در.  است

 بوردیو   که  همانگونه  واقع،  در.  گرفت   نادیده  نابرابری  این  تقویت  و  ایجاد  در  تواننمی  که  است  مواردی   از  آنها  ورزشی  هایفعالیت

 سانسور  شکل   بدترین  با   وی،  گفته  به  و  هستند  مواجه  ایرسانه  سانسور  با   ورزشکار  زنان  کند،می  مطرح  خود  ایرسانه  نظریه  در  هم

  .مواجهیم تلویزیون رسانه در

به طور کلی فقدان   ،نیز باید گفتجنسیت    بر  مبتنی  اجتماعی  موانعدر حوزه مفهوم اصلی    :جنسیت  بر  مبتنی  اجتماعی  موانع

ها و نیازهای انسان  رین عامل عدم تحقق متعادل خواسته تهای اجتماعی، مهمعه و افزایش نابرابریروابط احتماعی عادالنه در جام

ن و مردان برای رفع نیازهای  هایی از افراد جوامع است. نبود روابط اجتماعی عادالنه به فقدان امکانات مساوی بین زناو یا گروه

ی آگاه نباشند این مهم  شود و تا زمانی که زنان به عنوان یک شهروند از حقوق شهروندشان منجر میزیستی، روانی و اجتماعی

در هر جامعه مشکالتی وجود دارد که برخاسته از فرهنگ آن جامعه است. مشکالت فرهنگی اجتماعی بانوان  افتد.  اتفاق نمی

این بین شامل    ورزشکار زنان  یها نیتوه،  تمسخر توسط ورزشکاران مردی مانند  تیجنس  یهاشهیکلنیز در  به ورزش  ،  جامعه 

است. این مشکالت تابع فرهنگ جامعه است و تا زمانی که فرهنگ عمومی بهبود   ورزش زنان  یبرا  زیآمر یاز الفاظ تحق  استفاده

  عدم ها وجود دارد. از این رو  برای آن   یجنس  یاحتمال آزارها  کافی ندارند و  یاجتماع   تیامنزنان ورزشکار    شوند.حل نمینیابد،  

 وجود  ،نیدهنده پسران در تمرآزار  ی هانگاهروبرو هستند.    ی لفظ  یهادیتهد   وجود دارد و با    ورزشکاران زن  یبرا  یروان  تیامن

از   ی اجتماع   پشتیبانی ناعادالنهباعث شده امنیت روانی آن ها مورد حمله قرار گیرد. از سویی    در طول ورزش  اد یز  یها  یحواش

مسابقات   دنید چون ادآز یحقوق شهروند  نداشتنتواند باعث سرخوردگی آن ها بشود. مسائل اجتماعی مانند می ورزشکار زنان

ر باعث شده است که نگاه بانوان ورزشکار به ورزش  سطح شهایمن در    یدوچرخه سوار  چون  آزاد  یحقوق شهروند  نداشتن،  فوتبال

با توجه به دین اسالم، خلقت زن و مرد از یک نفس است و از این رو بین    ، شاید بتوان پیشنهاد کرد  مالیماتی همراه باشد. نابا  

کند و دین و  یل نگاه مردمحور نقد میهای فمینستی که ادیان را به دلجدا از دیدگاه ؛و مردان هیچ برتری در خلقت نیست زنان

)زارعیان و    تفاسیر مردانه در آن راه نیابد   مذهب باید بازخوانی شود، به نحوی که جایگاه زنان به مرتبه اصلی خود بازگردد و 

برابری جنسیتی  در فراهم کردن گذاران و دولت  مهم سیاستبیشتر بر مسئولیت    تأکید ابری،  کاهش نابر، در مسیر  (2018برزگر،  

استو   زنان  برای  پست   شامل  که  آزادی  برابری در  اساس شایستگیها و سمتایجاد  بر  و  ها  نه جنسیت، حمایت هیات  و  ها 

ها و حقوق برابر برای ورزش بانوان که همه کردن امکانات و تجهیزات برابر، برابری پاداشفدراسیون از زنان ورزشکار در فراهم  

ارتقا  ا انگیزه حضور بانوان را  راستای  المللی مسلمان  ی بینهاو در نهایت با حضور در رقابت  استمهم  ورزش کشورین موارد 

اسالمی بیشترین بهره را برده و به عنوان سفیران ایدئولوژی اسالمی عالوه بر    - توانند از این بستر برای ترویج فرهنگ ایرانیمی

پور و  علی  ه منطبق با نتایج تحقیقای زیبا از اسالم به نمایش بگذارند. به عالوه آنکهای ورزشی، چهرهآفرینی در عرصهافتخار

 تدوین ساختار در مناسب تغییراتی مستلزم ملی که هایبرنامه در و توسعه جنسیت جدی ساختن و مطرح  (2017همکاران )

های جنسی غالب  های سنتی خصوصا در بخش کلیشهتا با تغییر دیدگاه جامعه به زنان و ساختارشکنی استبرنامه توسعه کشور 

 امروز جامعه طبق الزامات در ورزش بر  صااجتماعی و باز تولید جایگاه و نقش زنان و خصو بازسازی زنان در  در جامعه در مورد 

 شود. بازاندیشی جهان و
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های سیاسی،  با نگاهی به روند ورزش بعد از انقالب اسالمی باورهای فرهنگی )ارزشی و اعتقادی( نیز در سطح کالن و در نظام

بنابراین منطبق با    ؛در جامعه و افراد ریشه دوانده است  امروزاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بازتولید شده است و این باورها تا به  

)  نتایج برنامه(2016بخارایی  با  پروسه زمانی و  تا در یک  نیاز است  اهداف    در سطوح کالن  هاریزی ،  به عنوان  تبدیل شدن  و 

  های غالب  که گاهی، ایجاد تغییر در گفتمانکه تثبیت شده  اجرایی به ایجاد تغییر در باورهای فرهنگی جامعهسپس  عملیاتی،  

های فرهنگی در زمینه برابری جنسیتی اقدام گردد. به  اصالح عقب ماندگیو    نشات گرفته شده استهای جنسیتی  از کلیشه 

که  ی  ی هاهای دخترانه و در نهایت نقشان، ضعف زنان، ورزش مردانه، بازیمندی مردتقدرهای جنسیتی،  ر اساس کلیشهعالوه ب

های جنسیتی  راین است که هنجا  ، رسدآنچه مهم به نظر می گیرند.. قرار    مطالعهباید تغییر و مورد    نسبت داده شده است  زنان  به

به صورت  که  گذار است  تأثیربر رفتارهای اجتماعی زنان    ،تصورات قالبی جنسیتی؛ هچنین  متفاوتی از زنان و مردان دارندانتظارات  

های  ها و کلیشه( به عنوان بررسی نقش2013)  مکارانمچنین چاالباو و ه. هکند عمل می  آنانهای ورزشی  مانعی در انجام فعالیت

شاید بتوان در مسیر   .(61)   را تایید کرد  تصورات قالبی جنسیتیقابل توجه    تأثیر،  زنان  جنسیتی در مشارکت و عملکرد ورزش

های  نقش  اصالحدستیابی به برابری جنسیتی در ورزش ایران و ارتقای فرهنگ جامعه از رسانه به عنوان یک مهم نام برد که در  

هنگی سنتی به  از یک بستر فر  عبورهای جنسیتی در دستگاه قضایی،  های جنسیتی، ایجاد حساسیتجنسیتی، بازتولید نگرش

فرهنگی مدرن   بستر  تهیه دستورالعملیک  نمود.و  اشاره  برابری جنسیتی  برای  بومی  و  داخلی  نهایت    های  اینبدر  رفع    رای 

همچنین نیاز است تا در یک پروسه زمانی مشخص و بر طبق   ؛سازی در جامعه ضروری استهای جنسیتی لزوم فرهنگنابرابری

های فرهنگی غالب و اصالح عقب  های فرهنگی جامعه، ایجاد تغییر در گفتماند تغییر در تثبیتهای مدون به ایجاریزیبرنامه

  تبعیض   و   مردساالری  غالب فرهنگ منفی تأثیربا توجه به    .(37,  12)  های فرهنگی در زمینه برابری جنسیتی اقدام گردد ماندگی 

  ها رسانه  امروزه  نمایش دهند؛ زیرا  تربرجسته ای  گونه   بها  ورزش بانوان ر  ،شودمی  های جمعی وعمومی پیشنهادبه رسانه  جنسیتی،

 مجالت   و  تلویزیون  و  رادیو  جمله  از  جمعی   هایدارند. رسانه  عمومی   باورهای  و  فرهنگ  رشد  بر   را  تأثیر  بیشترین  خانواده  از  بعد

  از  هماهنگ  و   منسجم  راهبردی  داشتن  و  موضوع  این  به  توجه  صورت  در   که  دارند  سازیفرهنگ و رسانیاطالع  در   را  مؤثری  نقش

 جلوگیری   و   مردساالری  فرهنگ  کاهش  برای  نتیجه  در  ؛ برد  نام  سازیفرهنگ  در   اصلی   عامل  عنوان  به  آن  از  توانمی  ها،رسانه  سوی

 محدودکننده ورزش  عقاید  آن،  مثبت  اتتأثیر  بر  تأکید  ضمن  بانوان،  بین  ورزش  ترویج  برای  توانندمی  هارسانه  جنسیتی،  تبعیض  از

  کود   های برنامه  مهمتر در  از همه  و  ها سریال  در  بانوان  ورزش  فرهنگ  پرورش  راستا  این  در  همچنین  ؛ نمایند  نفی  را  بانوان

  برای   هم  پایین  سنین  ازهمان  کودکان  به ویژه  و  هاخانواده  میان  در  بانوان  ورزش  فرهنگ  ترویج  روی  توجهی  قابل  اثرات  تواندمی

  در  نظر  مورد  فرهنگ  رشد  در  را  تأثیر  بیشترین  پایین  سنین  در  سازیفرهنگ  زیرا  ؛باشد  داشته  هاپسربچه  هم  و  هابچه  دختر

  ؛ بود  نخواهند  بانوان  ورزش  برای  مانعی   درآینده   کنند   رشد   فرهنگ  همین  با   اگر  ها بچه  پسر  مخصوصا   و   کودکان   و   دارد  جامعه

  ، مردان در نظرگرفت  و  زنان  قهرمانان  برای  مزایا   و  پاداش  برابریریزی هایی برای  توان برنامههای مالی میهمچنین با توجه برابری 

  در   که  است  بدیهی  طرفی،   از  .باشند   قائل   آقایان  ورزش  برای  خاصی   و برتری  نبوده  موافق  ،هرچند برخی ازمسئولین ممکن است

  پیشنهاد  بنابراین  برد،   میان  از  را  ورزش  در   جنسیتی  هایشکاف  و   ها محدودیت  از  بسیاری  توانمی  دینی   مراجع  با  همفکری  صورت

های  مختلف ورزشی،  ها بتوان در رشته ، تا با رفع برخی محدودیتشود  انجام  زمینه  این  در  مربوطه  مراجع  با  همفکری  ،شودمی

برای انتخاب ورزش  که این امکان باعث ایجاد انگیزه    د؛ باید توجه داشتزنان در سطوح ملی ایجاد کرفضاهایی را برای ورزش  

مورد عالقه خود و تالش برای رسیدن به سطوح عالی و در نهایت مدال آوری می شود و بانوان محدود به انتخاب چند رشته 

 ورزشی به دلیل محدودیت های پوششی و رسیدن به سطح حرفه ای نخواهند بود.  
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 در حوزه   بیشتر  هایگذاری   سرمایه  است؛  مالی  هایپشتوانه   نیازمند   سازی،ای برابری در ورزش عالوه بر فرهنگشاید شروع پایه

دولت به   سوی از زنان ورزش به بیشتر بودجه اختصاص زنان تا حد ممکن، و  مردان بین ورزشی های  بودجه برابری زنان، ورزش

  زنان  دسترسی  تقویت  های دولت هستند،دلیل اهمیت سالمتی فکری، ذهنی و جسمی زنان در امر پرورش فرزندان که سرمایه

امکانات،  منابع  به   و  گذارانسرمایه  سازماندهی   و  جذب  زن،  ورزشکاران  با  باال   سطح  مالی   قراردادهای  بستن  مادی، تسهیالت، 

حدودی کاهش    تا  را  مردان  و  زنان   ورزش  بین  های موجودشکاف  تواند می  که   است  اقداماتی   ،زنان  ورزش  در  بیشتر  حامیان مالی 

و    ها کمپین  ایجاد  طریق  از  ،هستند  ورزش  در  جنسیتی  برابری  که خواهانها و فعاالن  انجمن   شود، می  پیشنهاد  همچنین  ؛دهد

  نظام  زن و زنان ورزشکار در هر سطح، به صورت  ورزشکاران  به دست آوردن حقوق  و   منافع   در جهت پیگیری  اجتماعی   گروه های 

 ایجاد و فعالیت کنند.  مندی

  مرتبط  هایبرنامه  پخش  و  تولید  تبلیغاتی،   و  مطبوعاتی  خبری،  تلویزیونی،  ای،رسانه  پوشش  طریق  از  شود،می  پیشنهاد  همچنین

 ورزشی   هایرقابت  و  زنده مسابقات  پخش  برای  الزم  مجوزهای  کسب  همچنین  و  ملی  رسانه  در  زن و به طور ویژه  ورزشکاران  با

 . گردد توجهی قابل  کمک ایرانی زن ورزشکاران و ورزش بیشتر چه هر شدن دیده به زنان،
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