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   بر گرايش زنان نسبت به مشاركت مؤثّرشناختي عوامل بررسي جامعه
  در ورزش به عنوان تماشاچي

             1دكتر قربانعلي ابراهيمي
  2علي عسكري

  3محمدر ضا نيك نژاد                                                                                                            چكيده
 تجربي هاي  پژوهشجامعة ما، موضوعي است كه در ، ورزشي به عنوان تماشاچيهاي يتفعالبررسي مشاركت زنان در : هدف

زنان در ورزش به عنوان گذار بر مشاركت تأثيربرخي از عوامل  تحقيق حاضر قصد دارد.  آن صورت گرفته استةاندكي دربار
، نگرش عاميانه،  اقتصاديـ هاي پايگاه اجتماعيمتغير بررسي تاثير ،هدف اين تحقيق. تماشاچي را مورد تجزيه و تحليل قرار دهد

  . ستها ورزشگاهگرايش زنان به حضور در   پدرساالري و دينداري برةپديد
 مورد جامعة آماري . استنامه پرسش، ها ي دادهرو تكنيك گردآو استپيمايشي ،  تجربي،روش انجام اين تحقيق: يشناس روش
شده  وريآ ي جمعها  و دادهاست نفر 340 ،حجم نمونه.  هستندمعلّمدانشجويان دختر ساكن خوابگاه پرديس دانشگاه تربيت ، مطالعه

  . ي توصيفي و استنباطي تجزيه و تحليل گرديدها با استفاده از آماره و spss با نرم افزار
 ها  گرايش آن،اند اجتماعي باالتري برخوردار بوده ـ  اقتصاديهاي زناني كه از پايگاه،  حاكي از آن است،ن پژوهشاي نتايج: ها يافته

هاي عاميانه در ارتباط با افزايش باور به نگرش از طرف ديگر. نسبت به مشاركت در ورزش به عنوان تماشاچي نيز بيشتر بوده است
شود؛ بدين معني كه باورهاي عاميانه در  مي نسبت به مشاركت در ورزش به عنوان تماشاچي كمتر ها رايش آنگ، با ورزش زنان

همچنين . شود مي تلقّي ورزشي هاي يتفعالمانعي مهم بر سر راه مشاركت زنان در ، مورد ورزش زنان و ضررهاي ناشي از آن
 هاي يتفعال معناداري را بر مشاركت زنان در تأثير ها الري حاكم بر خانواده حكايت از آن دارد ميزان مردسا،ن پژوهشاي هاي يافته

  . ورزشي نشان نداده است
نگرش زنان  دينداري با نگرش عاميانه و ، شده است كه پايگاه اجتماعيمشخّص، ي اين تحقيقها بر اساس يافته: گيري نتيجه

 . نسبت به حضور در ورزشگاه رابطه دارند
  

 .ورزشگاه، تماشاي ورزش، مشاركت ورزشي زنان، ي ورزششناس جامعه: يديي كلها واژه
 
  

________________________________________________________________ 
                         گروه علوم اجتماعي دانشگاه مازندران استاديار. 1
                                                               شناسي كارشناس ارشد جامعه. 2
 دانشجوي دكتري مديريت ورزشي دانشگاه بوعلي سينا همدان. 2
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  مقدمه
هاي مختلفي را به عنوان  پذيرد و گروه مي تأثيراي اجتماعي از مسائل مختلف جامعه  ورزش به عنوان پديده

  . )1 (دهد ورزشكار و تماشاچي زير پوشش قرار مي
 ة و در بين همگيرد قرار مي توجه تربيتي مورد ـي ورزش به عنوان امري انسان،  كنونيةدر جامع

با نگاهي گذرا به مسابقات مردان كه امكان حضور زنان در . )2 (اقشار جامعه به سرعت در حال گسترش است
نزاكت و ، اند رسد در هر مكاني كه زنان به عنوان تماشاچي حضور داشته به نظر مي، ها فراهم بوده است آن

 تماشاچيان در نشان تأثير به توجهحال با .  ميان ورزشكاران و هواداران حاكم بوده استانضباط بيشتري در
، هاي ورزشي رسد حضور تماشاچيان زن در ميدان جاد انگيزه در ورزشكاران به نظر مياي  دادن احساس غرور و

 راه جلوگيري از هاي ورزشي از سازي محيط مناي  . مثبتي بر ورزشكاران و تماشاچيان خواهد داشتتأثير
جاد رفتارهاي اجتماعي و تربيتي منطبق با اصول و اي  ،آميز و ونداليستي خشونت، رفتارهاي پرخاشگرانه

افزايش عمومي فرد بر اثر حضور تماشاچي ، ها سازي در ورزشگاه  و فرهنگملّيو   ميهاي پسنديده اسال سنّت
 الگوهاي ورزشي مناسب و تقويت ورزش زنان از فرهنگ سازي و يافتن، زنده كردن روح ورزش، مند عالقه

ي ها ها و رقابت عواملي براي بررسي امكان حضور زنان به عنوان تماشاچي در ميدان، راه ديدن مسابقات برتر
  )3( .ورزشي مردان است

را   مي رقابت تيةتواند روحي مياي كه  به عنوان عرصه مشاركت زنان در ورزش در مقام تماشاچي
رويكردهاي . ناپذير بوده است  آشتيهاي ي است كه همواره محل مناقشههاي يكي از حوزه، ايدتقويت نم

. اند ه و نظرات متفاوتي ابراز داشتاند ه قرار دادتوجهن مسأله را مورد اي و ديني هر كدام به نوعي  ميعل، عاميانه
 مي موضوع با رويكردهاي مختلف علناي  بررسي،  اجتماعيهاي  و پديدهمسائلعدي بودن  به چند بتوجهبا 

  .  ورزشي در بين شهروندان باشدهاي يتفعالتواند راهگشاي پايان مناقشات و هموار نمودن مسير گسترش  مي 
 مسألهن اي ولي هنوز براي ؛هاي ورزشي مطرح است ست كه بحث ورود زنان به سالنها سال

به   حاضرةدر مقال. ي ورزشي جدي گرفته نشده استها تدبيري جامع انديشيده نشده و حضور زنان در سالن
اي كه  هاي ورزشي هاي اقشار مختلف در مورد حضور تماشاچيان زن و شناخت رشته  ديدگاهةبررسي و مقايس

   )3( .ها به عنوان تماشاچي فراهم است پرداخته شده است امكان حضور زنان در آن
 بر مؤثّرعوامل ، انهشناس با نگاهي جامعه سعي شده است تا ،در پژوهش حاضر در همين راستا

چراكه .  ورزشي به عنوان تماشاچي مورد بررسي قرار گيردهاي يتفعالنگرش زنان نسبت به مشاركت در 
ن اي موانع موجود در،  درگيري افراد در ورزشة نحوهاي امكان درك پيچيدگي، انه به ورزششناس بينش جامعه
حل ، تر جاد درك جامعاي   و باآورد ميي و نژادي بر ورزش را فراهم جنسيت،  روابط طبقاتيتأثيرراه و نحوه 

  . كند ميپذير خالقانه مسأله را امكان
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  ي تحقيقشناس روش
هـاي گـردآوري    از ميان تكنيك  . مند گرديده است   آن بهره  2 و از نوع مقطعي    1پژوهش حاضر از روش پيمايش    

 تكنيـك بـسيار     ،نامـه   پرسـش .  استفاده شده است   3 خوداجرا ةنام پرسش ، يعني ؛هاات از پركاربردترين آن   اطّالع
هـا پرسـيده    يي مجموعه يكـساني از پرسـش      گو  پاسخهاست كه در آن از هر       مندي براي گردآوري داده   ساخت

  . )4( شودمي
  

   و حجم نمونهجامعة آماري
بـرآورد  . هـستند  تهـران    علّـم م دانشجويان دختر خوابگاهي پرديس دانشگاه تربيـت         ،ن پژوهش اي  آمارية  جامع

گيـري تحقيـق بـه       نمونـه . اسـت  نفـر    340حجم نمونه از طريق فرمول كوكران صورت گرفت و حجم نمونه            
 بـه   توجهيان با   گو  پاسخ،   ليست دانشجويان  ةن نحو كه پس از تهي     اي   به،  صورت تصادفي ساده انجام شده است     

و در  .  توزيع شد و بعد از دو سـاعت جمـع آوري شـد             ها  نامه  پرسشسپس  . جدول اعداد تصادفي انتخاب شدند    
  .  تجزيه و تحليل شد و نتايج استخراج گرديدSPSS با استفاده از نرم افزار ها نهايت داده

  
  هاي آماري آزمون

تـا   (از آزمـون كنـدال     هـا متغيريي مانند فراواني و درصد و جهت تحليل روابط          ها   از آماره  ها  براي توصيف داده  
  . استفاده گرديد )او سياوبي و تا 

  
   تحقيقهاي يافته
  :  توصيفيهاي يافته) الف

  : يانگو پاسخي  جمعيتـ ي اجتماعيها ويژگي
 17/ 5،  يان فـارس  گو  پاسخ درصد از    65/ 5،  تاز نظر قومي  ،  شود مي مالحظه   1ة  همان طور كه در جدول شمار     

 ،رود مـي ل همان طور كـه انتظـار        از نظر تأه  . دان درصد لر بوده   4/ 7 درصد ترك و     12/ 3،  ها كرد  درصد از آن  
ـ أها مت  درصد از آن9/ 9و فقط   )  درصد 90/ 1 (ديان مجرّ گو  پاسخت  اكثري درصـد از  90/ 1مـذهب  . ل بودنـد ه 
  .  درصد ساير موارد بوده است1/ 7،  درصد سني8/ 2، يان شيعهگو پاسخ

  
  
  

________________________________________________________________ 
1  . Survey 
2  . Cross.sectional 
3  . Self.administrated Questionnaire 
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  هاگو پاسخاي   زمينهيها ويژگي. 1جدول 
  درصد  ها پاسخطبقات   متغير

  65/ 5  فارس
  17/ 5  كرد
  تقومي  12/ 3  ترك

  4/ 7  لر
  9/ 9  متأهل  ل تأهوضعيت  90/ 1  مجرد
  90/ 1  شيعه
  مذهب  8/ 2  سني

  1/ 7  ساير موارد
  

  :  ورزشي به عنوان تماشاچيهاي يتفعالميزان گرايش زنان نسبت به مشاركت در 
ت فعالميزان گرايش زنان نسبت بـه مـشاركت در          ،  دشو  مياهده   مش 2ة  گونه كه در جدول شمار     همان هـاي   يـ 

 يعنـي فقـط   ( گوها ورزشي به عنوان تماشاچي در سطح بااليي قرار دارد؛ بدين ترتيب كه درصد اندكي از پاسخ               
ايـن  .  ورزشي به عنـوان تماشـاچي دارنـد        هاي  يتفعالگرايش بسيار پاييني نسبت به مشاركت در        )  درصد 9/ 9

، يمكنـ   مي ورزشي به عنوان تماشاچي حركت       هاي  يتفعالر هرچه به سمت موافقت نسبت به مشاركت در          مقدا
ت فعالگرايش باال و بسيار بااليي نسبت به مشاركت در          )  درصد 46/ 2( گوها اكثر پاسخ . دشو  ميافزوده   هـاي   يـ 

ن كـه   ايـ   بـا وجـود    جامعـة مـا   ه زنان   اين امر حاكي از آن است ك      . اند  هورزشي به عنوان تماشاچي را ابراز داشت      
ا گرايش نسبتاً بااليي به مـشاركت در        ام ؛ ورزشي به عنوان تماشاچي را ندارند      هاي  يتفعال مشاكت در    موقعيت

  . ورزش به عنوان تماشاچي دارند
 ورزشي  هاي  يتفعالهمچنين ممكن است يكي از داليل گرايش باالي زنان نسبت به مشاركت در              

بدين ترتيب كه زنان به     . اند  ه حمايت از حقوق زنان در سطح جامعه بر جاي گذاشت          هاي  د كه جنبش  ي باش تأثير
 ورزشي  هاي  يتفعال در   ها   خواهان هموار شدن مسير مشاركت آن      ،ها  حوزه  ميدنبال استيفاي حقوق خود در تما     

  . هستند
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   به عنوان تماشاچي ورزشيهاي يتفعالميزان گرايش زنان نسبت به مشاركت در . 2جدول 
  ميزان                              

  جمع كل  بسيار زياد  زياد بينابين  پايين  بسيار پايين                                مؤلّفه

ميزان گرايش زنان نسبت به 
 ورزشي هاي يتفعالمشاركت در 

  به عنوان تماشاچي
9 .9%  17 .5  26 .3  25 .7 20 .5  100 .0%  

  
  : هاي ورزشي زنانيتفعالن نگرش عاميانه نسبت به ميزا

ت فعالها نـسبت بـه      گو  پاسخ ميزان نگرش عاميانه     3ة  جدول شمار  دهـد  مـي  ورزشـي زنـان را نـشان         هـاي   يـ .
 نگـرش عاميانـه شـديدي نـسبت بـه           ، حكايت از آن دارد كـه اكثـر زنـان مـورد مطالعـه              ،ن جدول اي  هاي  داده
و پزشكي در مـورد       مي عل هاي  ن امر ممكن است به دليل عدم حضور تبيين        اي  د و ي ورزشي زنان دارن   ها  يتفعال
ت فعال كـه از   اسـت يم عاميانه از جمله موانع بسيار مه  هاي  نگرش.  باشد ها   ورزشي زن  هاي  يتفعال زنـان در  يـ 
از سـوي   هـا  ن مـانع از طريـق دعـوت بـه مـشاركت آن        اي  رفع. آورد  مي ورزشي جلوگيري به عمل      هاي  يتفعال

  . باشد مي جمعي ممكن هاي  ورزشي و رسانههاي فدراسيون
  

  هاي ورزشي زنانيتفعالميزان نگرش عاميانه نسبت به . 3جدول 
 ميزان

  جمع كل  شديد  بينابين  كم  مؤلّفه

ي ورزش ها يتفعالميزان نگرش عاميانه نسبت به 
  %0. 100  5. 82  4. 16  %2. 1  زنان

 
  : اجتماعي و ميزان دينداري ـ  اقتصاديپايگاه، ميزان پدرساالري

. دهـد  مـي ها را نشان    گو  پاسخاجتماعي و ميزان دينداري      ـ پايگاه اقتصادي ،   ميزان پدرساالري  4ة  جدول شمار 
 مـورد مطالعـه در   جمعيت هاي  آن است كه ميزان پدرساالري در ميان خانوادهةدهند  نشان ،ن جدول اي  هاي  داده

 كـه   انـد   هابـراز كـرد   )  درصد 20/ 5( ها  اي از آن   ن وجود ميزان قابل مالحظه    اي  ا با ام ؛سطح متوسطي بوده است   
ي سـنّت  از   جامعة مـا   به در حال گذار بودن       توجه كه با    است در سطح بااليي     ها  پدرساالري در سطح خانواده آن    

 كه در جدول مذكور گونه  هم همان اقتصاديـاجتماعي  در مورد پايگاه . استاي مورد انتظار  به مدرنيته پديده
 هم پايگاه   طي هستند و بعد از آن     اجتماعي متوس  ـ يان داراي پايگاه اقتصادي   گو  پاسخت  د اكثري شو  ميمشاهده  

ي يداراي ميزان دينـداري بـاال  )  درصد88/ 3( يانگو  پاسخت  و نهايتاً اكثري  . قرار دارد ني  اكثر آنان در سطح پايي    
  . ها در سطح پاييني بوده استگو پاسخ از  درصد1/ 8هستند و سطح دينداري تنها 
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  اجتماعي و و ميزان دينداري ـ پايگاه اقتصادي، ميزان پدرساالري. 4جدول
  جمع كل  زياد  متوسط  كم  ميزان  مؤلّفه

  %100  20/ 5  65/ 5  %9/ 4  ميزان پدرساالري
  %100  7/ 0  58/ 5  34/ 5  اجتماعي ـ ميزان پايگاه اقتصادي

  %100  88/ 3  9/ 9  1/ 8  ميزان دينداري
 
  : )آزمون فرضيات (نتايج تحليلي) ب

مـشاركت زنـان در ورزش بـه عنـوان     ،  اجتمـاعي زنـان بـاالتر باشـد       ــ  هرچه پايگاه اقتصادي   :اول ةفرضي
  . تماشاچي بيشتر است

 آن است كه بـين      ةدهند  نشان ،آزمون فرضيه  يمكن  ميطور كه در جدول شماره پنج مشاهده         همان
اي   افراد و نگرش نسبت به مشاركت زنان در ورزش بـه عنـوان تماشـاچي رابطـه     اجتماعيـي  اقتصادپايگاه 

 ـاقتـصادي    پايگـاه  هرچهبدين معني كه . شود ميتأئيد . / 01ن رابطه در سطح معناداري اي مثبت وجود دارد و
  . استيز بيشتر ها نسبت به مشاركت در ورزش به عنوان تماشاچي ن  نگرش آن، افراد باالتر باشداجتماعي
  اجتماعي ـ نگرش زنان نسبت به مشاركت در ورزش به عنوان تماشاچي بر حسب پايگاه اقتصادي. 5 جدول

  سطح معناداري  ضريب همبستگي تا او سي كندال  
شاخص نگرش زنان نسبت به مشاركت در 

  0/ 006  0/ 172  ورزش به عنوان تماشاچي

  
 ــ  كـه پايگـاه اقتـصادي       كه بنا بر آن زنان به دليل اين        ستا نابرابري جنسي    ةد نظري يؤ م ،اين امر 

ت ه بر   در اين نظري  . توانند شركت كنند    نمي ها  يتفعال در بسياري از     ،يني دارند اجتماعي پاي  نـابرابر   هـاي   موقعيـ 
ة رابطه بين آن دو در جدول شمار       جدول تقاطعي    متغيرن دو   اي  براي واضح شدن رابطه بين    . دشو  ميزنان اشاره   

 ــ  ن جدول حكايت از آن دارد كه اكثريت زناني كه داراي پايگـاه اقتـصادي              اي  هاي   آورده شده است كه داده     6
هستند به ميزان زيادي داراي نگرش مثبت نسبت به مشاركت در ورزش            ) ها   درصد از آن   75( يياجتماعي باال 

  . به عنوان تماشاچي هستند
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شاركت در ورزش به عنوان تماشاچي بر حسب پايگاه جدول تقاطعي نگرش زنان نسبت به م. 6جدول
  اجتماعي ـ اقتصادي

  مشاركت در ورزش به عنوان تماشاچي نگرش زنان نسبت به
بسيار   

بسيار   موافق  بينابين  مخالف  مخالف
  موافق

جمع 
  كل

/ 0  15/ 3  23/ 7  20/ 3  22/ 0  %18/ 6 پايين
/ 0  24/ 0  23/ 0  31/ 0  16/ 0  6/ 0  طسمتو

پايگاه
 ـ اجتماعي
/ 0  16/ 7  58/ 3  16/ 7  8/ 3  0/ 0  باال  اقتصادي

/ 0  20/ 5  25/ 7  26/ 3  17/ 5  9/ 9  جمع كل
100  

  
مشاركت زنان در ، هاي عاميانه در ارتباط با ورزش زنان بيشتر باشد ميزان باور به نگرشهرچه :فرضيه دوم

  . ورزش به عنوان تماشاچي كمتر است
ن اسـت كـه   ايـ  نتايج حـاكي از ، دشو مي ديده 7ة گونه كه در جدول شمار ن فرضيه همان  اي  در مورد 

 مـذكور   ةطي بوده است و فرضـي     ن رابطه در سطح متوس    اي  شدتاي منفي وجود دارد كه        رابطه متغيرن دو   اي  بين
  . استمعنادار . / 01در سطح معناداري 

  
  در ورزش به عنوان تماشاچي بر حسب باور به نگرش عاميانهنگرش زنان نسبت به مشاركت . 7جدول 

  سطح معناداري  ضريب همبستگي تا او بي كندال  
شاخص نگرش زنان نسبت به مشاركت در 

  0/ 000  0/ 234  ورزش به عنوان تماشاچي

  
بـدين معنـي كـه يـادگيري        . اسـت  يادگيري اجتمـاعي     ةشده در ارتباط با تأئيد نظري       مشاهده ةنتيج

 بنيـادي   اي  ه به شـيو   ،ي كه نخست از طريق مشاهده و سپس از راه تقليد صورت گرفته است             جنسيت هاي نقش
         رات قالبي مبني بر مضر بودن ورزش براي زنـان جلـوگيري      در ذهن افراد جامعه نقش بسته و از شكستن تصو

حـضور زنـان در ورزشـگاه     نسبت به است، بسيار زياد  ،ها در همين راستا كساني كه نگرش عاميانه آن       . كند مي
ي جنسي مورد نظر جامعه از طريق يادگيري و تقليد     ها   نقش ،يعني ؛اند فوتبال به عنوان تماشاچي بسيار مخالف     

ر ن دو   ايـ   در ادامه براي فهم بهتر رابطه بـين       . در افراد به خوبي دروني شده است       هـا    جـدول تقـاطعي آن     متغيـ 
  .  نيز ترسيم شده است)8ة جدول شمار(
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جدول تقاطعي نگرش زنان نسبت به مشاركت در ورزش به عنوان تماشاچي بر حسب باورهاي . 8جدول
  عاميانه

  مشاركت در ورزش به عنوان تماشاچي نگرش زنان نسبت به
بسيار   

بسيار   موافق  بينابين  مخالف  مخالف
  موافق

جمع 
  كل

/ 0  29/ 4 4/29 6/21 7/15  %3/ 9  بسيار كم
/ 0  25/ 0  22/ 4  32/ 9  14/ 5  5/ 3  كم
0  3/ 6  35/ 7  17/ 9  17/ 9  25/ 0  طمتوس /
/ 0  0/ 0  18/ 2  27/ 3  45/ 5  9/ 1  زياد

نگرش
عاميانه 
نسبت 

به 
/ 0  0/ 0  0/ 0  20/ 0  20/ 0  60/ 0  بسيار زياد ورزش

/ 0  20/ 5  25/ 7  26/ 3  17/ 5  9/ 9  جمع كل
100  

  
  .  در ورزش به عنوان تماشاچي كمتر استها مشاركت آن، تر باشند زنان مذهبيهرچه :سومة فرضي

 فوق رابطه معناداري اسـت و فرضـيه         متغير رابطه بين دو     ،دشو  مي ديده   9ة   در جدول شمار   كهچنان
 نـسبت بـه حـضور زنـان در ورزشـگاه            ، افراد دينـدارتر باشـند     هرچهمورد نظر تأئيد شده است بدين معني كه         

 نقـش  ، درونيةكنند و اين امر ناشي از اين است كه مذهب به عنوان يك عامل كنترل            . مخالفت بيشتري دارند  
  . بسيار زيادي در نگرش افراد جامعه و به خصوص زنان دارد

  
  نگرش زنان نسبت به مشاركت در ورزش به عنوان تماشاچي بر حسب ميزان دينداري. 9 جدول

  سطح معناداري  لضريب همبستگي تا او سي كندا  
شاخص نگرش زنان نسبت به مشاركت در 

  0/ 001  ـ0/ 132  ورزش به عنوان تماشاچي

  
تر شدن رابطه بين ميزان دينداري و گرايش نسبت به مـشاركت در ورزش بـه           در ادامه براي روشن   

 ةدهنـد  ان نـش ،ن جـدول اي  هاي  داده. ترسيم شده است  ) 10ة  جدول شمار ( ها  عنوان تماشاچي جدول تقاطعي آن    
 با مشاركت زنان در ورزش بـه عنـوان          ،اند  هياني كه از دينداري پاييني برخوردار بود      گو  پاسخ ميآن است كه تما   

ياني كه از دينـداري     گو  پاسخاز  )  درصد 30/ 5( ن در حالي است كه حدود يك سوم       اي   و اند  هتماشاچي موافق بود  
  . اند هه عنوان تماشاچي مخالف بود با مشاركت زنان در ورزش باند هبااليي برخوردار بود
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جدول تقاطعي نگرش زنان نسبت به مشاركت در ورزش به عنوان تماشاچي بر حسب ميزان . 10جدول
  دينداري

  مشاركت در ورزش به عنوان تماشاچي نگرش زنان نسبت به
بسيار   

بسيار   موافق  بينابين  مخالف  مخالف
  موافق

  جمع كل

  100/ 0  0/ 0  100/ 0  0/ 0  0/ 0  %0/ 0  پايين
ميزان   100/ 0  47/ 1  29/ 4  17/ 6  0/ 0  5/ 9 طمتوس

  دينداري
  100/ 0  17/ 9  23/ 8  27/ 8  19/ 9  10/ 6  باال

  100/ 0  20/ 5  25/ 7  26/ 3  17/ 5  9/ 9  جمع كل
 

  . مشاركت زنان در ورزش به عنوان تماشاچي كمتر است،  خانواده مردساالرتر باشدهرچه : چهارمةفرضي
مون فرضيه در مورد رابطه بين ميزان مردساالري و نگـرش نـسبت بـه مـشاركت در ورزش بـه                     آز

  . )11ة جدول شمار(  وجود نداردمتغيرن دو اي اي بين عنوان تماشاچي نشان داده است كه رابطه
  

  نگرش زنان نسبت به مشاركت در ورزش به عنوان تماشاچي بر حسب ميزان پدرساالري. 11جدول
  سطح معناداري  تگي تا او سي كندالضريب همبس  

شاخص نگرش زنان نسبت به مشاركت در 
  0/ 447  0/ 049  ورزش به عنوان تماشاچي

  
ن امـر اسـت كـه چـون         ايـ   ،اي شده باشـد    تواند منجر به چنين نتيجه     مياحتماالً يكي از داليلي كه      

ان در اتاق بنـا بـه داليلـي از قبيـل            به دليل حضور ساير دوستانش    ،  يان داده شده بود   گو  پاسخ به   ها  پرسش نامه 
 مربوط به مردساالري خودداري كرده هاي از انتخاب گزينه، احساس شرمساري از مردساالري حاكم بر خانواده

ـ  اي  ة نتيج ،يبه طور كلّ  . باشند ت  سـتمگري  ةن تحقيق در تضاد بـا نظريدر ادامـه بـراي وضـوح    . اسـت ي جنـسي
  . ترسيم گرديده است) 12ة جدول شمار( ن دواي ر جدول تقاطعي مذكومتغيربخشيدن به رابطه بين دو 
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جدول تقاطعي نگرش زنان نسبت به مشاركت در ورزش به عنوان تماشاچي بر حسب ميزان . جدول
  پدرساالري

  مشاركت در ورزش به عنوان تماشاچي نگرش زنان نسبت به
بسيار   

بسيار   موافق  بينابين  مخالف  مخالف
  موافق

جمع 
  كل

  100/ 0  12/ 5  31/ 3  25/ 0  6/ 3  %25/ 0  كم

100/ 0  19/ 6  25/ 9  27/ 7  19/ 6  7/ 1  طمتوس  
زان مي

مردساالري 
  در خانواده

  100/ 0  22/ 9  28/ 6  22/ 9  14/ 3  11/ 4  زياد  

  100/ 0  19/ 6  27/ 0  26/ 4  17/ 2  9/ 8  جمع كل
  

  گيري نتيجه
 و مشكالت ورزش زنان از جايگاه مسائل به توجه، الت آندر پرداختن به ابعاد گوناگون ورزش و تبيين مشك

توان منتظر  مياي برخوردار است؛ چراكه با برطرف شدن موانع و مشكالت موجود در مسير ورزش زنان  ويژه
  . ن مرز و بوم در كنار مردان بوداي افتخارآفريني بانوان

در زمان عدم حضور زنان عادي قلمداد هايي كه  ها و رفتار بسياري از گفتار، راناي ملّيدر فرهنگ 
حجب و حياي مردان . شود ي خودداري افراد همراه ميدر جمعي كه زنان حاضر باشند با احتياط و حتّ، شود مي

. توان با عنوان شرم فرهنگي و ارزشي نام برد رانيان است كه از آن مياي ـ ملّيويژگي عرفي ، در حضور زنان
 ـ به احتمال بسيار ـ دارد كه حضور زنان در جايگاه تماشاچيان مسألهم اي  ازهاي تحقيق حاضر حكايت يافته

ن نظريه دشوار به اي اگر چه آزمايش. ز رفتارها و گفتارهاي غير اخالقي مردان خواهد شدامانع از بروز برخي 
 استفاده  ـفوتبال به ويژه  ـمتاسفانه امروزه در برخي از مسابقات. گذشتن از آن نيز آسان نيست، رسد نظر مي

به نحوي كه گاهي چند هزار تماشاچي ، عادي و معمولي شده است، از كلمات بسيار زشت و ناسزاهاي ركيك
ن رفتار در حضور اي ااي .)13و 14 (برند ترين كلمات را به كار مي  مستهجن،تي بيش از چند دقيقهي براي مدحتّ

ها و بانوان نيز  قبل به تماشاچيان تذكر داده شود كه خوانوادها اگر از اي چند هزار خانم نيز تكرار خواهد شد؟
ن مسير اي هاي ناپسند و غير اخالقي ادامه داده خواهد شد؟ در ن رفتاراي  بهشدتباز هم با همين ، حضور دارند

د شاي. دانند ن مانع را نامناسب بودن زمان حاضر مييتر مهم. موانعي نيز وجود دارند كه بايد يرطرف شوند
ن زمان اي رسد به نظر مي.  به زمان بيشتري نياز داريمها ورزشگاهبتوان گفت براي حضور تماشاچيان زن در 

 از نظر فرهنگي ها ورزشگاهاي برسند كه فضاي   اجتماعي مردم شود تا به مرتبه ـبايد مصرف رشد فرهنگي
  . )8و7و6 (براي زنان امن باشد
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ها نيز وجود  ها و برخي تفريحگاه پارك، ها جاده، ه گروهياين نامني در جاهايي چون وسايل نقلي
ت زنان در بسياري از كشورها آزار و اذي. )10و9 (گردد  به ذات و ماهيت ورزش باز نميمسألهن اي ن رواي از. دارد

شود كه رشد  اما با بررسي بسياري از جوامع مالحظه مي، شود معضلي اجتماعي و فرهنگي محسوب مي
  . )5 (ت زنان در جامعه است اصلي امنيةخالقي پايفرهنگي و ا

، ن نوشتار خارج استاي ةيابي آن از عهد ن عارضه فرهنگي وجود دارد كه اگرچه ريشهاي  ران نيزاي  در
تر مانند روستاها و  تر و ديني يسنّت ناامني زنان در جوامع شدتن موضوع اشاره كرد كه اي توان به كم مي دست
 و ملّيكه از دست خوردگي فرهنگ  ناي گذشته از، مسألهن اي .هاي بزرگ است كمتر از شهر، هاي كوچك شهر
هاي مورد نظر نيز ضرورت قائل شدن به  به لحاظ تعيين راهبردها و رويه، نشين حكايت دارد رانيان شهراي ديين

 مسألهيد بهتر باشد شا، تر به بيان روشن. )12و11 (سازد هاي بزرگ و كوچك را آشكار مي تفاوت ميان شهر
 به تحقق رشد مسألهن اي به هر حال. تر آغاز كرد تر و آماده هاي كوچك حضور تماشاچيان زن را ابتدا از شهر
  . فرهنگي و اجتماعي مردم وابسته است

 ورزشي هاي يتفعال بر گرايش زنان نسبت به مشاركت در مؤثّرتحقيق حاضر كه به بررسي عوامل 
هاي عاميانه در ارتباط با نگرش،  پايگاه اقتصادي اجتماعيمتغيرچهار ، پرداخته استبه عنوان تماشاچي 

ها و ميزان دينداري را در ارتباط با نگرش زنان نسبت به مشاركت در  ميزان مردساالري حاكم بر آن، ورزش
هاي فوق به يرمتغقابل ذكر است كه هر كدام از .  ورزشي به عنوان تماشاچي قرار داده استهاي يتفعال

 دينداري متغير و اند هي اقتباس شدجنسيتو ستمگري ، يادگيري اجتماعي،  نابرابري جنسيهاي ترتيب از نظريه
  .  در نظر گرفته شده استاي  زمينهمتغيرنيز به عنوان يك 

 افراد و نگرش نسبت به  اجتماعيـاقتصادي نتايج پژوهش حاضر حاكي از آن است كه بين پايگاه 
توان با  مياي مثبت وجود دارد؛ بدين معني كه   ورزشي به عنوان تماشاچي رابطههاي يتفعالاركت در مش

در . نه زنان در امور ورزشي را فراهم كردفعاالرساندن اكثريت جامعه به سطح طبقه متوسط زمينه مشاركت 
ند نسبت به مشاركت زنان در  افراد ديندارتر باشهرچهمورد مذهبي بودن هم نتيجه حاكي از اين است كه 

بين نگرش عاميانه به ، همچنين. دهند مي ورزشي به عنوان تماشاچي مخالفت بيشتري را نشان هاي يتفعال
ط وجود  منفي و متوساي ه ورزشي به عنوان تماشاچي رابطهاي يتفعالورزش و گرايش نسبت به مشاركت در 

مانعي مهم بر سر راه ، رد ورزش زنان و ضررهاي ناشي از آندارد؛ بدين معني كه باورهاي عاميانه در مو
 مختلف تحصيلي درباره هاي الن در دورهآموزش محص. شود مي تلقّي ورزشي هاي يتفعالمشاركت زنان در 

تواند درگاهي براي از  ميفوايد ورزش زنان و تالش در جهت زدودن باورهاي خرافي از چهره ورزش بانوان 
به طرز تعجب برانگيزي نتايج اين تحقيق هيچ گونه . ن باره باشداي در  مي غير علهاي بين بردن نگرش

 ورزشي به عنوان هاي يتفعال را ميان ميزان پدرساالري در خانواده و گرايش نسبت به مشاركت در اي هرابط
فراد نمونه بوده باشد كه ا ممكن است كه عدم تأئيد اين فرضيه بدين دليل. تماشاچي نشان نداده است

 و به دليل شرمساري از پدرساالري حاكم در اند ه در خوابگاه تكميل نمودها  را در داخل اتاقها نامه پرسش
  . اند هن مقياس به درستي پاسخ نداداي هيشان به سواالت مربوط بها خانواده
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 كاي، اروين، ورزها ،)16، 17( شده در مقايسه با تحقيق حاضر احساني و شادي طلب تحقيقات انجام
 هاي يتفعال و ميزان مشاركت زنان را در اند ه توصيفي بودها كه اكثريت آن ست ا آنةدهند نشان) 20، 19، 18(

 و مشكالت پيش روي مسائلانه از ورزش زنان و شناس فقدان تحليلي جامعه. اند هورزشي مورد بررسي قرار داد
 بر نگرش زنان مؤثّرتا در تحقيق حاضر عوامل اجتماعي در همين راس، شود مين كارها احساس اي آن در اغلب

  نسبت به مشاركت در ورزش به عنوان تماشاچي را مورد واكاوي قرار داده است
 به نتايج تحقيق حاضر در برطرف كردن موانع موجود بر سر راه توجهدر پايان بايد ذكر كرد كه 

 بدين ترتيب كه با فراهم آوردن شرايط فيزيكي .است ورزشي قابل مالحظه هاي يتفعالمشاركت زنان در 
مورد نياز ) آموزش افراد جامعه مبتني بر برابر بودن زن و مرد( و غير فيزيكي) ايجاد و گسترش اماكن ورزشي(

طالب دختران و زنان از آنچه ، ي واالي اسالمي و اخالقيها ارزشو رعايت دقيق ضوابط قانوني و احترام به 
در ) 14، 15 (ي تربيتي و بهداشتي اجتماعي ورزشها ارزش محروم نشوند و ،آنان است و شايد حق آنند،

   .گرددي ورزش را تضمين ها يتفعالو مشاركت زنان در بد  ياجامعه ارتقا
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