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Abstract 
The aim of this qualitative research was to present an educational program pattern to 

achieve gender equality and violence prevention against women in sports and using 

grounded theory based on the Strauss-Corbin approach. The participants consisted of 

women sports experts including professors of sports management, researchers in the field 

of women's sports, managers and authorities of sports organizations, coaches, athletes, 

sociologists and psychologists (N=21) who were selected by using judgement sampling 

method and participated in the interview. Open, axial and selective coding methods were 

used to analyze the data. In a semi-structured interview with experts, a set of basic themes 

was collected during the coding process, and categories were extracted from them. In the 

axial coding stage, relationships between categories under the heading of causal conditions 

including motivational skills, the main phenomenon including gender awareness, 

strategies including anger management skills and environmental education, intervening 

conditions including gender and culture, contextual factors including participatory 

learning, and outcomes including cognitive skills and social skills were identified in the 

coding paradigm. In the selective coding stage, all components of the coding paradigm 

were described; the model was drawn and the theory was formulated and presented. The 

research results extracted 8 main components and 21 sub-components presented in the 

form of a theoretical frame based on the grounded theory. Results indicates that the factor 

of training coaches and athletes is an essential factor to achieve gender equality and 

prevent violence against women. 
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Extended Abstract  

Background and Purpose: 
Despite many advances, women around the world are often more exposed to 

unequal perceptions and behavior than men (1). Gender inequalities are an 

important factor in shaping the situation in which social requirements and 

restrictions, socio-ethical laws and norms discriminate against women (2). In 

addition, violent acts against women are among the most common social crimes 

and manifestations of patriarchy in today’s world, that are seen in all nationalities 

and social groups (3). Among  the various factors, education is the cornerstone of 

gender equality and the prevention of violence against women, and practical 

training is much more effective than theoretical training (4). Meanwhile, 

educational programs in the form of sports can play an important role in gender 

equality and prevention of violence against women. In this regard, this research 

was conducted with the aim of an educational program pattern to achieve gender 

equality and violence prevention against women in sports. 
 

Materials and Methods: 
This research is a qualitative research that has been done using grounded theory 

based on Strauss-Corbin approach. The statistical population of the study 

consisted of women sports experts including sports management professors with 

works related to women's studies, researchers in the field of women's studies, 

managers and officials of sports organizations (student sports, federations and 

education), coaches, athletes, sociologists and psychologists, and 21 people 

participated in the interview by purposeful and theoretical sampling method until 

the theoretical saturation was reached. In the grounded theory method, the texts 

are carefully studied and coded after the interviews are conducted and converted 

into text. In this method, the coding of the interview data is done in three steps, 

which include open, axial and selective coding. In open coding, first, the basic 

concepts were identified by one-to-one textual coding of interviews. Then, 

through centralized coding, secondary concepts were obtained from the primary 

concepts, and main categories were discovered and concepts were categorized. In 

the axial coding step, the axial class was selected and the relationship of other 

classes with it was identified in five headings: causal conditions, contextual 

conditions, intervening conditions, strategies and consequences. In the selective 

coding stage, which is accompanied by a detailed study of the data and coding of 



3                                                   Sport Management Studies, Volume 13, No 68, 2021 

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

the previous two stages, the researcher analyzed the data in depth and presented 

them in the form of the grounded theory. To collect data, semi-structured 

interview with experts was used, and to ensure the validity of the research, or in 

other words, the accuracy of the findings, two methods of control and review by 

colleagues, and review and opinion of non-participating experts were used. 
 

Findings: 
In the open coding stage, 110 primary concepts were identified and 21 of them 

were secondary concepts including empowerment, positive self-concept, 

guidance and empowerment, gender justice, opposite sex role, attitude change, 

respectful behaviors, moral education, social challenges, direct education, visual 

education, social marketing, communication skills, self-control, participatory 

management, joint activity, cognitive reconstruction, cognitive-emotional, 

problem solving skills, biological differences and general culture were obtained 

and classified. In the axial coding stage, the link between the categories under the 

headings of causal conditions including motivational skills, the main phenomena 

including gender awareness, strategies including anger management skills and 

environmental education, interventional conditions including gender and culture, 

contextual factors including participatory learning, and outcomes including 

cognitive skills and social skills were determined in the form of coding paradigm. 

In the selective coding phase, all components of the coding paradigm were 

described; pattern, drawing and theory were developed and presented. Therefore, 

these learning motivational skills in the form of sport lead women to believe that 

they have the necessary ability to perform and control various responsibilities in 

society. Also, participatory learning by creating conditions for teamwork of men 

and women in managing sports activities and having clear goals and interactions 

can provide recognition of women's abilities, reduce men's negative mentality 

about them, and ultimately increase equality and reduction of violence against 

women. The factor of gender and culture can exacerbate gender inequality and 

violence against women, which highlights the need to pay attention to creating 

knowledge about the biological and physiological differences between men and 

women and rejecting incorrect cultural views in sports education. Gender justice, 

emphasizing the role of the opposite sex leads to gender awareness. Moreover, 

anger management skills and environmental education are effective strategies to 

reduce inequality and violence against women. Finally, appropriate training in 



Keshkar: An Educational Program Pattern in Sports to…                                         4 

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

cognitive and social skills, as a result, leads to respect for women and to improve 

human communication and a sense of equality between men and women. 
 

Conclusion: 

In general, the type of training, coaching behavior and other interactions that occur 

in sports, has a great impact on athletes' perceptions of gender equality and 

violence against women. Therefore, paying attention to the pattern of educational 

programs presented and using this pattern to train coaches and then athletes can 

help increase gender equality and reduce violence against women in society. 
 

Keywords: Education, Gender equality, Grounded Theory, Sport, Violence. 
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 مقالة پژوهشی 

  یبه برابر یابیدست  یدر ورزش برا یآموزش هایبرنامه   یالگو نیتدو

 1زنان  هیاز خشونت عل یری و جلوگ یتیجنس
 

 *2سارا کشکر، 1پوری قل دیمهش

 

تهران،    ،یدانشگاه عالمه طباطبائ  ،یو علوم ورزش  یبدنت یترب  ۀدانشکد   ،یورزش  تیریمد  یدکتر  یدانشجو  .1

 ران یا

  رانیتهران، ا  ،یدانشگاه عالمه طباطبائ  ،یو علوم ورزش  یبدنت یترب  ۀدانشکد  ،یورزش  تیری گروه مد  اریدانش .2

 مسئول(   سندهی)نو
 

 29/07/1399تاریخ پذیرش:                         26/03/1399تاریخ دریافت: 

 چکیده 

از    ی ریو جلوگ  یتیجنس  یبه برابر  یاب یدست   یدر ورزش برا  ی آموزش  های برنامه  ی الگو  نی با هدف تدو  یفیپژوهش ک  ن یا

  زنان ورزش  نظرانانجام شد. صاحب  نی کورب -استراوس   کردیبر رو  یمبتن  ادیبنداده  ةی زنان و با استفاده از نظر  هیخشونت عل

حوز  ، یورزش  ت یر یمد  داساتی  شامل  مد   طالعاتم  ۀپژوهشگران  سازمان  ران یزنان،  مسئوالن    ان،یمرب   ، یورزش  های و 

  دنی تا رس  ی هدفمند و نظر  ی رگیدادند. به روش نمونه  لیپژوهش را تشک  جامعة روانشناسان   و   شناسان ورزشکاران، جامعه

برا  21  یبه حد اشباع نظر و    یحورم  ی باز، کدگذار  کدگذاری  روش  از   ها داده  لیتحل  ینفر در مصاحبه شرکت کردند. 

  یط  ه یاول  نیاز مضام  ای مجموعه  نظران، با صاحب  افتهساختاریمهین   ة مصاحب  یاستفاده شد. ضمن اجرا  یانتخاب   ی کدگذار

  انیم  وند یپ  ،یمحور  ی استخراج شد. در مرحلة کدگذار  یی ها ها مقولهشد و از درون آن  یباز گردآور  ی کدگذار  ند یفرا

  های شامل مهارت  ها یاستراتژ  ،یتیجنس  یشامل آگاه  ی اصل  دۀ یپد   ، یزشیانگ  رت شامل مها  ی علّ  طی شرا  ن یعناو   لیها ذ مقوله

و    یمشارکت  یریادگی شامل    یانهیگ، عوامل زمو فرهن  تیگر شامل جنسمداخله  ط یشرا   ،یطیکنترل خشم و آموزش مح

  یانتخاب   یدگذارشدند. در مرحلة ک  نییتع  یکدگذار  میدرقالب پارادا  یو مهارت اجتماع  یشامل مهارت شناخت  امدهایپ

  ی اصل  ةهشت مؤلف  ت، یو ارائه شد. درنها  ن یتدو  ه یشد و نظر   میشدند، مدل ترس ح یتشر  یکدگذار م یپارادا  ی اجزا ة هم  زین 

  ی الگو نی تدو ج، یارائه شدند. براساس نتا  ادیبنداده یةنظرى بر مبناى نظر ی استخراج شدند و در قالب الگو  رمؤلفهی ز 21و 

زنان و استفاده از الگو در    هیاز خشونت عل  یریو جلوگ  یتیجنس  یبه برابر  یاب ی دست  یبرا  زش در ور  یآموزش  یهابرنامه

 . کندیزنان در جامعه کمک م  هیو کاهش خشونت عل یتیجنس ی برابر  شی و ورزشکاران، به افزا ان یآموزش مرب 
 

 ورزش. اد،یبنداده یة خشونت، نظر  ،یتجنسی یآموزش، برابرکلیدی:  نواژگا
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 مقدمه
مقایسه با مردان درمعرض درک و رفتار  در سراسر جهان غالباً زنان در    های فراوان،رغم پیشرفتبه

های جنسیتی عاملی مهم  نابرابری  .(400،  2018،  2؛ لیم و دیکسون1،  2012،  1نابرابر هستند )سزاری 

الزامات و محدودیتدر شکل های اجتماعی، قوانین و هنجارهای  گیری شرایطی هستند که در آن، 

کنند. ازآنجاکه موقعیت زنان در علیه زنان ایجاد میهایی را  و رسوم، تبعیض  اجتماعی، اخالقی و آداب

تر باشند،  یافتهتأثیر شرایط و سطوح توسعه در کشورهاست، هرچه کشورها توسعه جامعه عمیقاً تحت

یابد؛ به همین دلیل بهبود وضعیت زنان جزو الزامات  یافتگی زنان و مردان کاهش میشکاف بین توسعه

دهد  شود؛ با وجود این، آمار نشان میعه در هر جامعه محسوب میهای توساصلی در بهبود شاخص

جامعه هیچ  ندارد  که  مردان  با  برابر  رفتاری  زنان  با  آل) ای  و  سلمانی    . (44،  2016  عمران،پناهی، 
های  ترین جرایم اجتماعی و از جلوهها از رایجزنان و بدرفتاری با آن  آمیز علیهاعمال خشونتهمچنین  

خورد. با اینکه  های اجتماعی به چشم میها و گروهمردساالری در جهان امروز است که در تمام ملیت

خشونت علیه زنان همیشه در طول تاریخ وجود داشته است، تنها در دو دهة گذشته است که اجتماعات  

به   المللیبین آن  تعریف  و  برساخت  به  کردهشروع  اجتماعی  مسئلة  و  حسینی،)اند  مثابة    محسنی 

های برابری فرصتکه زنان    کندمنعکس میبرابری جنسیتی، میزانی را    (.412،  2019  فیروزجائیان،

(  159،  2015زاده و عشایری،  )احمدی، سهراب  استعدادهایشان برای انتخاب مستقل دارندة  برای توسع

  ، های جسمانی، جنسیبر جنسیت که سبب بروز یا احتمال بروز آسیبآمیز مبتنی هر عمل خشونتو 

شود. خشونت علیه زنان دارای ابعاد  روانی یا رنج و آزار زنان شود، خشونت علیه زنان محسوب می

اجتماعی و خشونت فیزیکی مستقیم و غیرمستقیم -عاطفی، خشونت اقتصادی-خشونت روانی  گوناگون

 (. 84، 2017 سخایی، افرا، نژادی و نیازی،) است

میان عوامل گوناگون، آموزش، سنگ بنای برابری جنسیتی و پیشگیری از خشونت علیه زنان از  

( نشان داد که فقدان آموزش، کمبود منابع آموزشی و  2014) 3شود. نتایج پژوهش پودلمحسوب می

ترین دالیل بروز خشونت علیه دختران است.  های الزم توسط مسئوالن از مهمفقدان ارائة راهنمایی

های تعاملی در آموزش نقش ( نیز نشان داد که استراتژی2019)  4جونزایج پژوهش ساموت و بردبرینت

های تئوری بسیار مؤثرتر های کاربردی از آموزشمهمی در کاهش خشونت علیه زنان دارند و آموزش
 

1. Cesari 

2. Lim & Dixon 

3. Poudel 

4. Sammut & Bradbury Jones 

https://journals.sagepub.com/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=Sammut%2C+Dana


 7                                                                      ...یدر ورزش برا یآموزش یهابرنامه یالگو نیتدو: کشکر

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

توسعه   است. برای  ورزش  مطالعات  براساس  میان  این  راه،  1در  از  بهیکی  مؤثر  مهای  با  منظور  قابله 

،  2های ورزشی است )کاید خشونت علیه زنان و نفی تبعیض جنسیتی، فرصت برابر مشارکت در فعالیت

که از  (158،  2014،  4نیل، کید و ناپرسهیهرست، مک؛  1161،  2009،  3مایر و ساودرا؛  372،  2008

پذیری«  جامعهفرایند »پیوندد و به این  شدن عناصر فرهنگی و اجتماعی مؤثر به وقوع می طریق درونی

-به این موضوع مهم میپذیری  عنوان نوعی از جامعهپذیری جنسیتی بهجامعه  ةنظریشود.  گفته می

چگونه  پردازد نگرش    که  بر  که  را  جنسیتی  نظر  از  مناسب  رفتارهای  و  امتیازها  پسران  و  دختران 

نقل از نیازی، افرا، نژادی و سخایی، ، به  2003فر،  )هومین  گیرندفرامی  ،گذارداثر می   هاجنسیتی آن 

بینند، درواقع پلی  طور مکرر یکدیگر را میهایی که افراد بهعنوان مکان(. اماکن ورزشی به87،  2017

اجتماع می این  را درگیر  افراد  و  کند.»جامعهاست که  یادگیری  نیز شامل  از طریق ورزش«  پذیری 

شود  ها میپذیری نقش ها، درک از خود و جامعهارتها، شخصیت، بهبود مهگیری باورها، نگرششکل

-ها به زمینهشود. این آموختههای جنسیتی آموخته میهای ورزشی هویت و نقش و از طریق فعالیت

یابد و مربیان و گروه همساالنی  های دیگر زندگی ورزشکاران و خارج از فضای ورزشی نیز انتقال می

شوند  پذیری از طریق ورزش محسوب میاقع کارگزاران جامعهکه درگیر فعالیت ورزشی هستند، درو

ابژه مشارکت در ورزش می(.  64،  2006زادگان،  )صداقت احساس  بر  غلبه  برای  زنان  به  کردن تواند 

های فیزیکی و قدرتی کمک  های فیزیکی و باالبردن سطح تواناییدادن مهارتهای خود، گسترشبدن

اال ببرد. از طرف دیگر قدرت بدنی که از طریق مشارکت ورزشی به دست  نفس آنان را بکند و اعتمادبه

شود زنان سالمت فیزیکی و روانی خود را کنترل کنند و  آید، با سالمتی همراه است و باعث میمی

(. این عوامل به افزایش استقالل 69،  2015پذیری داشته باشند )صدیقی و ذکایی،  کمتر احساس آسیب

تواند چگونگی ارتباط دختران و زنان با مردان را  د. همچنین مشارکت در ورزش میشوافراد منجر می

توانند در مقابل مردان از موضع ضعف عمل  دهد که میها نگرشی میتغییر دهد. درواقع ورزش به آن

کند  ( نیز بیان می2005ساودرا )  . (2015ذکایی،    و   ؛ صدیقی259،  2003،  5کوکلی ) نکنند و قوی باشند  

در بیشتر حالی است که  در  این  ؛  گذاردمی  ریتأثکه پیشرفت زنان در ورزش بر توسعة رسمی آنان  

امکانات ورزشی نیز در   ،تبع آنهای ورزشی با مردان تعریف شده و بهیتطور متعارف فعالجوامع به 

  ایمانی،   باللی و  نقدی،)  بر جنسیت استورزش اساساً فعالیتی مبتنی  ها قرار گرفته است.اختیار آن 
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و حتی به گروه خاصی  شده ورزش، ورزشکار و حتی تماشاچی اغلب امری مردانه تلقی  .  (148،  2011

 را   کارشناسان همواره این موضوع. از طرف دیگر،  (145،  2010،  1اتمار)  از مردان منحصر بوده است

بهبود وضع امکانات،    ریزی برایبرنامهنبود  های امکانات تفریحی و ورزشی،  که محدودیت  اندتأیید کرده

وجود   دختران  در ورزش  هموارهت خانوادگی  الموانع فرهنگی و مشک  و   نبود یا کمبود مربیان مجرب

ساز نابرابری و توانند زمینهکه همین موارد می  (113،  2014  ، همتی و مرادی،مؤتمنی)داشته است  

همچ شوند.  جنسیتی  کامرونتبعیض  و  همیلتون  مورتیمر،  لیستون،  اعتقاد  به  (  2017)  2نین 

-دهد، این امر می های ورزشی ممکن است خشونت مستقیم علیه زنان روی که در محیطحالدرعین

نگرش بر  میتواند  خشونت  موجب  که  باشد؛هایی  تأثیرگذار  نیز  آن  شوند  میدرنتیجه،  یا  توانند  ها 

  ها و ساختارها را به چالش بکشند تا فرهنگتقویت کنند یا این هنجارها، شیوهساز را  فرهنگ مسئله

دلیل می به همین  تغییر دهند؛  را  یا  خود  برابری  به خودی خود موجب  ماهیت ورزش  توان گفت 

توانند  های حین ورزش میشود؛ بلکه دربارۀ این موارد آموزشنابرابری و خشونت یا فقدان خشونت نمی

در پژوهشی با عنوان »زنانگی و ورزش« به این  (  2015تأثیرگذار باشند. در این باره ذکایی و صدیقی )

نفس  نتیجه رسیدند که پس از انتخاب ورزش و استمرار در پرداختن به آن، عاملیتی مشترک و اعتمادبه

زنند. تلفیق ظرافت و به خالقیت در متن می  یابد که هر دو گروه این افراد دستدر افراد پرورش می

های ورزشکاری،  گی بدنخشونت در عین گزینش صفات متضاد مثل ظرافت و قدرت و همچنین سوژه

بخشند و  نشان از این عاملیت و خالقیت دارد و ورزشکاران از این طریق معنای زنانگی را وسعت می

کنند. همچنین نقش پررنگ عاملیت تاحدی  باز میفضا را برای خالقیت و گزینشگری کنشگر اجتماعی  

اجتماعی   عوامل  که  درمی  مؤثراست  نیز  را  حوزه  این  و  براساس    نوردد.در  قادرزاده  پژوهش  نتایج 

  ورزش برای بانوان کسب پذیرش اجتماعی، بازاندیشی و ارتقای سالمت جسمی و (،  2015حسینی )

نویل  .ردداهمراه  به  روانی   و  بیان می2014)  3ویلیامز  بین  (  ارتباط  برای  ثابتی  نسبتاً  کنند شواهد 

و گزارش خشونت خانگی  (4های فوتبال مؤسسات قدیمی مثال، بازیعنوانرویدادهای ورزشی خاص )به

 توان این ارتباط را به همة رویدادهای ورزشی، ورزشکاران و تماشاگران تعمیم داد.وجود دارد، اما نمی

آن اعتقاد  مبه  واسطهها  بالقوه  برداشتتغیرهای  الکل،  مصرف  مثال،  )برای  انتظار  گر  مردانگی،  های 

نتیجه( در خشونت نقش دارند. همچنین اذعان شده است که همة مردان )ورزشکاران، تماشاگران و 

کنند و همة خشونت خانگی ناشی از ورزش ممکن است  آمیز ابراز نمیغیره( مردانگی را از راه خشونت
 

1. Atmar 

2. Liston, Mortimer, Hamilton & Cameron 

3. Williams & Neville 

4. Old Firm Soccer Fixture 

http://ensani.ir/fa/article/author/28366
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براین، ورزش ممکن است در ارتباط با توانمندسازی زنان و  عالوه  .دان بر زنان صورت نگیردتوسط مر

( 2020)  1دستیابی به برابری جنسیتی نقش داشته باشد. میلر، جونز، ریپر، پاگلیسوتی، مولبا و آببه

دند،  در پژوهشی که به بررسی برنامة پیشگیری از خشونت جنسیتی توسط مربیان ورزشی پرداخته بو

استفاده از رابطه افزایش رفتارهای مثبت، شناخت رفتارهای نادرست و همچنین کاهش در ارتکاب سوء

مدت  کوتاه های آموزشی( نشان داد برنامه2015)  2نتایج پژوهش جیمی و همکاران  را مشاهده کردند. 

تغییر نگرش و تغییرات گذارد تا بتوانند  نفس مربیان تأثیر میبر برابری جنسیتی بر اعتمادبهمبتنی

 مثبت رفتاری را اعمال کنند. 

 مدرن به بازتعریف هویت انسانی و اجتماعی و درنتیجه پرسش گذار جوامع از وضعیت سنتی به

که تبعیض و نابرابری جنسیتی بین زنان و مردان   شودمنجر میهایی ساختارها و ارزش شدن برانگیز

، پایگاه خود را ند شد هایی که روزگاری ذاتی و طبیعی تلقی میرو نابرابریازاین  ؛ شمارد می را بدیهی

 ترین نقاط در حال فروریختنحتی در دورافتاده  هاو مشروعیت آن  دهندمیذهن زنان از دست   در

از  2005،  3)کاستلز  است های  ه یافته؛ این در حالی است ک(84،  2017  نیازی و همکاران،، به نقل 

 برابری جنسیتی،  زمینة  دهد کـه جایگاه کشور ما درمی   نشان(  2013پژوهش همتی و مکتوبیان )

 های گذشته، در بین کشورهای حاضر در گزارش جهانی شکاف جسنیتی رغم بهبود نسبی در سالبه

ای مهم در امر سالمت و حقوق انسانی است.  خشونت علیه زنان و دختران نیز مسئله  .مناسب نیست

سازمان بهداشت جهانی، خشونت علیه زنان را از علل اصلی اضطراب، افسردگی، فکرهای خودکشی و  

(.  1009،  2008،    4اولیویرا، فرانساجونیور و یانسن داند )لودرمیر، شرایبر، دیاسترس در بین زنان می

از زنان خشونت فیزیکی یا جنسی را از    35ان  در سراسر جهبه گزارش سازمان ملل متحد،   درصد 

  ؛ رسددرصد می  60به    در ایرانآمار   د که اینانسوی شریک عاطفی خود و یا شخص دیگری تجربه کرده

طبیعی در نظر   شود ودر بافت سنتی ایران گزارش نمی  هااست که بسیاری از خشونت   حالی این در  

می اسالمی، )  شودگرفته  جمهوری  بی( 1،  2019  خبرگزاری  یادگیری تردید،  .  در  اجتماعی  محیط 

ایفا میرفتارها نقش  گونه  این از نظریه  باره   کند. در اینمهمی  هایی  نظریة یادگیری اجتماعی یکی 

شود. فرض اساسی نظریة آمیز استفاده میها برای توضیح انواع رفتارهای خشونتاست که در پژوهش

یادگیری اجتماعی بر این ایده استوار است که فرایند یادگیری در متن ساختار اجتماعی و از طریق  

 
1. Miller, Jones, Ripper, Paglisotti, Mulbah & Abebe 

2. Jaime 

3. Castells 

4  . Ludermir, Schraiber, D'Oliveira, França-Junior & Jansen 
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آمیز به عملکرد کند و بروز رفتارهای خشونتفی را تولید میکنش متقابل، رفتارهای سازگارانه و انحرا

نقش عوامل   برنظریه  (. این  85،  2004،  1متغیرهای یادگیری اجتماعی وابسته است )ایکرز و جنسن 

بین افراد، رفتار   ةگانبر ارتباط سه  دارد ورفتارها تأکید زیادی    ها واعی در یادگیری نگرشممحیط اجت 

  یند یادگیری در دو محیط فیزیکیافر.  کندمی   اشاره یند التزام یا علیت متقابل  او محیط از طریق فر

و مشارکت آنان در  (  حضور واقعی یا خیالی دیگران)اجتماعی    و محیط( های مادی میدان رفتارجنبه)

د )نقدی و  ای داررسد محیط اجتماعی اهمیت ویژهحال به نظر میبااین  ؛دهد زمان یادگیری رخ می

باور، گرایش  ) های فردی رفتار  کنندهیادگیری اجتماعی هم بر تعیین  (. نظریة150،  2011ان،  همکار

و   ها توجه داردکنندهتقویت  های بیرونی مانند عوامل اجتماعی، مادی وکنندهو هم بر تعیین  (و انگیزه

خودا که  باور  فرادی  و  برابری  بانگیزشی  دربارۀ  مراقبیشتری  دنبال  احتماالً  پیشگیری تدارند،  های 

به   (؛151،  2011، به نقل از نقدی و همکاران،  2000د )محبی،  پردازنهستند و بیشتر به ورزش می

اندرکاران آموزش در های آن و راهنمایی مربیان و دستهمین دلیل توجه به منابع آموزشی و برنامه

های ورزشی برای دستیابی به برابری جنسیتی و جلوگیری از خشونت علیه زنان اهمیت دارد. محیط

ها  توسعه، مکانی امن برای آنتجربیات ورزشی زنان، چه در کشورهای غربی و چه در کشورهای درحال

. برعکس، ورزش همیشه موجب قدرتمندی، امنیت (16،  2013،  2هنکوک، الیرس و ها ) کند  فراهم می

اعتمادبه تقویت  توانند نقششود. تجربیات ورزشی مینفس نمییا  را  انتظارات جنسیتی سنتی  ها و 

گونه ویژه در مواردی که هیچها، بهدر برخی از زمینه  .کنند و باعث شوند که زنان احساس قدرت نکنند

ها و انتظارات کنندگان زن که از نقشگیرد، شرکتعمل و آموزشی دربارۀ توانمندسازی صورت نمی

آگاه شده با ترک ورزش  جنسیتی  زنان( 504،  2004،  3گوان-بریس)اند،  با  یا کنارآمدن  گی سنتی،  ، 

ای نکردن ها به رفتار کلیشهجای مقاومت در برابر آن و تالش برای تغییر درک دیگران یا ترغیب آنبه

می مطابقت  اجتماعی  انتظارات  با  را  خود  زنان،  دیکسون،  )دهند  با  و  یافته(402،  2018لیم  های  . 

های آموزشی در قالب ورزش« بر اتفاقات ( نیز به »تأثیر برنامه2020پور و کشکر )پژوهش مروری قلی 

مثبت و منفی ورزش و برابری جنسیتی و جلوگیری از خشونت علیه زنان اشاره دارد، اما تاکنون در 

بررسی   به  برنامهپژوهشی  به الگوی  ورزش  در  آموزشی  و های  جنسیتی  برابری  به  دستیابی  منظور 

بنیاد کارگیری نظریة دادهبراین این پژوهش با بهپرداخته نشده است؛ بنا  جلوگیری از خشونت علیه زنان

 هاست: دنبال پاسخگویی به این پرسشبه

 
1  . Akers   & Sellers 

2. Hancock, Lyras & Ha 

3. Brace-Govan 
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های آموزشی در ورزش برای دستیابی به برابری جنسیتی و جلوگیری از خشونت  برنامهنظریة    -1

 چیست؟ علیه زنان

تشکیل  -2 جنسبرنامهدهندۀ  عناصر  برابری  به  دستیابی  برای  ورزش  در  آموزشی  و  های  یتی 

زنان علیه  خشونت  از  زمینه)  جلوگیری  شرایط  علّی،  مداخلهشرایط  شرایط  استراتژیای،  و    هاگر، 

 ؟ اندکدام( پیامدها
 

 روش پژوهش

های آن با استفاده از مصاحبة اسمی گردآوری که دادهست  ا  کیفی  هایپژوهش   از نوعپژوهش    ینا

برای تحلیل داد از روش تحلیل محتوا  هشد.  با  مبتنی ها  تئوری  بر روش تحلیل و کدگذاری گراندد 

استراوس داده  1کوربین -رویکرد  نظریة  یا  تئوری  گراندد  براسابنیاد  استفاده شد.  که  است   سروشی 

مند  بررسی نظام  بنیاد با استفاده از رویکرد استقرایی بهردازد. نظریة دادهپ ها به تولید نظریه میداده

پردازد تا درنهایت به ارائة ات میمشاهدهای  پروتکل و    شدههای پیادهصاحبهنظیر م  های کیفیهایداده

)دانایی منتج شود  نظریه  امامی،  یک  و  ا2007فرد  نظریهز  (.  دادهروش  استفاده  بنیاد  پردازی  زمانی 

  و این امر هنگامی   وجود داردیند  ایک نظریه یا تبیین کلی )اجمالی( از یک فر  شود که نیاز به ارائةمی

شده نیستند و به اصالح یا تجدیدنظر  های موجود پاسخگوی مسئلة مطالعهافتد که نظریهاتفاق می

صاحب  افراد  نظر  روش  این  در  ازآنجاکه  درواقع  دارند.  مینیاز  بررسی  مطالب  نظر  همچنین  و  شود 

مطالعه مسئلة  بروز  زمان  و  موقعیت  با  میمتناسب  مطرح  بهشده  دشود،  تبیین  قابلیت  ارد  خوبی 

داده395،  2005،  2)کرسول  )نظریة  تئوری  اینکه مصاحبه(. در روش گراندد  از  انجام  بنیاد( پس  ها 

شوند. در این روش کدگذاری،  شدند و به متن تبدیل شدند، متون با دقت مطالعه و کدگذاری می

 شود:  یمهای حاصل از مصاحبه در سه مرحله کدگذاری داده

 انجام مصاحبه  اولین  از  بالفاصله پس بنیاد،داده  نظریة  روش از  مرحله این  باز: کدگذاری  -1

پس دیگرعبارت  به   شود؛می  انتخاب و مفاهیم پیداکردن به اقدام مصاحبه هر از پژوهشگر 

 مرحلة  .(1998بین،  استراوس و کور)  کندمی مرتبط مفاهیمترکیب   و هاآن  برای  مناسب هایبرچسب 

متمرکز عبارت   کدگذاریت. متمرکز اسگذاری و کد اولیهگذاری کد زیرمرحلة دو باز دارایگذاری کد

 
1. Strauss_Corbin 

2  . Creswell 
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از   زیادی  میزان  کردن و تقلیلغربال  برایاولیه    کدهای  ترینفراوان  یا  است از استفاده از معنادارترین

در این پژوهش ابتدا با کدگذاری  .(2010محمدپور،  ) اولیهباز    کدگذاری  ایجادشده در مرحلة  کدهای

ها، مفاهیم اولیه شناسایی شدند. سپس با کدگذاری متمرکز، مفاهیم ثانویه  مصاحبهتک متنی  بهتک

 ؛  اقدام شد مفاهیم بندیعمده و طبقه هایبه کشف مقولهاز مفاهیم اولیه به دست آمدند و  

ها را  از طبقه  نام دارد، پژوهشگر یکی  محوری  دوم که کدگذاری  درمرحلة:  محوری  کدگذاری  -2

  کندکاوش می در مرکز فرایند  محوری عنوان پدیدۀ آن را با کند وانتخاب می  حوریم عنوان طبقةبه

در پنج عنوان   محوری  ها با طبقةارتباط سایرطبقه.  کندها را با آن مشخص میطبقه  و ارتباط سایر

 طبقة یا  پدیده  گیریو شکل باعث ایجاد شرایط این: علّی شرایطاند از: عبارتکه  برقرار شود  تواندمی

اصلی   ةمقولبر  هایشان است که  و ویژگی  اهای از طبقهاین شرایط مجموعه. همچنین  شوندمی  ایهسته

اداره،   و تعامالت برای  هستند که در آن فرایندها   سلسله شرایطی:  ایزمینه  شرایطگذارد؛  میتأثیر  

 کنند عمل می  بستری  ةابمثبه  شرایط: این  گرمداخله  شرایط؛  گیرندصورت می  کنترل و پاسخ به پدیده 

ها و تعامالت هدفداری بیانگر رفتارها، واقعیت؛ راهبردها:  شوند می هاپدیده تشدید یا که باعث تخفیف

  و حاصل فرایندها  یجهپیامدها: نتد؛ شونحاصل می ایزمینهگر و تأثیر شرایط مداخلههستند که تحت

 (.2008د )کوربین و استراوس، منفی باشنصورت مثبت یا که ممکن است به و تعامالت است

گفته   محوری  کدگذاری پارادایم« آن »مدل به  را که کدگذاری روش  این  کوربین، و استراوس 

 « محور»  حول که کدگذاری شودمی گفته به این روش، »محوری« دلیل این به کردند.  ارائه  شود،می

 شمارۀ یک(؛   شکل) (1998استراوس و کوربین، ) شودمی انجام طبقه یک
 

 
 مدل پارادایمی کدگذاری محوری  -1شکل 

Figure 1- Axial Coding Paradigm Model 
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)گزینشی(:   یکدگذار  .3 بررسی  انتخابی  یا  گزینشی  کدگذاری  مرحلة  ردانتخابی  با    که همراه 

ها  و آن  پردازدمی   ها به تحلیلقبل است، پژوهشگر در عمق داده  دو مرحلة  ها و کدگذاریداده  دقیق

در    با توجه به مطالب ذکرشده،  .( 2006،  1)کرسول و کالرک  دهد ارائه می  بنیادداده  را درقالب نظریة

داده  پژوهشاین   تحلیل  سه   از  هابرای  کدگذاری  استراوسمرحلهروش  تئوری  گراندد  کوربین  -ای 

 استفاده شد. 

شود.  سازی استفاده میکیفی از تکنیک مثلث های پژوهشدر   پژوهش   برای انتخاب جامعة عموماً

پژوهش در  نوعی با موضوع  ها از افراد مختلفی که بهسازی تالش شد تا دادهبا توجه به تکنیک مثلث

. تکنیک آوری شودمرتبط بودند، جمع  هایپژوهشیا  ارتباط بودند و دارای زمینة تخصصی، تجربه  

دهد،  چه حقیقت را تشکیل میآن  بارۀ ها برای ترسیم نتایج درمتعدد داده   سازی به استفاده از منابعمثلث

 ورزش   نظرانصاحب  را  پژوهش  یآمار  جامعةبه این ترتیب،    ؛(2011،  2اشتوبرت و رینالدی ) اشاره دارد

زنان،  مدیریت  اساتید  شامل  زنان با مطالعات  آثار مرتبط   مطالعات   حوزۀ  پژوهشگران  ورزشی دارای 

 ها و آموزش و پرورش(، ورزشی )ورزش دانشجویی، فدراسیون  هایسازمان  نمدیران و مسئوال  زنان،

جامعه   مربیان، وورزشکاران،  و   گیرینمونه  روش  به  و  دادند  تشکیل  شناسانروان   شناسان  هدفمند 

، یعنی زمانی  شرکت کردند. حد اشباع نظری  مصاحبه  در  نفر  21  ،نظری تا رسیدن به حد اشباع نظری

 های مقولهویژگی  آن بتواند  ةوسیلشود که پژوهشگر بهنبیشتری یافت    ۀ هیچ داد  که در ضمن مصاحبه

کند، از لحاظ تجربی  می مشاهده های مشابه را بارها و بارها  پژوهشگر داده هرا رشد دهد. به موازاتی ک

ای کفایت الزم را کسب زمانی که مقوله  ه یک مقوله به کفایت رسیده است.کند کاطمینان حاصل می

  هایمقوله  دربارۀ اده  جدیدی از دهای  اینکه پژوهشگر به سراغ گروه   جز  ، ماند چیز باقی نمیکرد، هیچ

، به نقل از  1996،  3)پاندیت  دست آورنده  یت الزم را بها نیز کفاآن مقولهتا  تالش کند    ودیگر برود  

با خبرگان استفاده    ساختاریافتهنیمه  از مصاحبة  هاگردآوری داده  برای  (.2007فرد و همکاران،  دانایی

شود و از  مصاحبه از قبل مشخص می  هایسؤال   کهای است  ه مصاحبیافته،  ساختارنیمه  ةصاحبشد. م

پاسخ پرسیده میپرسش  دهندگانتمام  به هر    اختیار دارندها  اما آن  ،شودهای مشابه  را  پاسخ خود 

می که  به   ؛(158-157،  2004)دالور،   دهندارائه  خواهند  طریقی  مصاحبه  هر  ترتیب،  این  طور به 

بودن  مینان از روایی پژوهش و به عبارتی دیگر دقیقصول اطبرای ح.  دقیقه طول کشید  50میانگین  

 
1. Clark 

2. Streubert & Rinaldi 

3. Pandit 
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کننده  شرکتران و بازبینی و اعمال نظر متخصصان غیرکنترل و بررسی توسط همکا  ۀها از دو شیویافته

 شامل ضبط صوت، قلم و کاغذ بود.  ها د. ابزار گردآوری دادهدر پژوهش استفاده ش
 

 نتایج 

که    ، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابیزسه روش کدگذاری بااز    ها با استفاده تحلیل دادهنتایج  

 تر که پیشطورهمان  .شودمشاهده می  یک  در جدول شمارۀ   شناسی آمد،شرح کامل آن در بخش روش

و    شوندمیه از طریق آن، مفاهیم شناسایی  است ک  تحلیلی  ییندتوضیح داده شد، کدگذاری باز، فرا

بندی های اولیه از طریق بخشمقوله  ،شوند. در این مرحلهمی  کشف  هادادهدر    هاآنابعاد    و  هاویژگی

 گیرد. است، شکل می از مفاهیم یاطبقه که  آوری شده و مقولهاطالعات جمع
 

 کدهای ثانویه و مفاهیم -1جدول 
Table 1- Secondary Codes and Concepts 

 کد اولیه 
Initial Code 

 مفاهیم
Concepts 

 هامقوله
Categories 

 گیری زنان در قالب ورزش . ارتقای استقالل و قدرت تصمیم1

 . شناسایی عوامل ایجاد احساس ضعف و تالش برای رفع آن 2

 های بالقوه . شکوفایی توانایی3

 

 توانمندسازی 
Empowerment 

 

 

 

 

 

 

 

 مهارت انگیزشی 
Motivation

al Skills 

 . افزایش عزت نفس و اعتماد به نفس 4

 تفکرات قالبی جنسیتی. 5

 .. جانبداری جنسیتی6

 . بهبود تصور دربارۀ خود 7

 . ایجاد باور به شایستگی خود 8

 . ایجاد نگرش مثبت به زندگی 9

 . ارزشمندی فردی10

 . خودارزشیابی مثبت11

 . پذیرش خود 12

 

 

 
 

 خودپندارندۀ مثبت 
Positive Self-

Concept  

 های کالمی . تشویق13

 ستایش و تشویق بیش از حد . پرهیز از  14

 . آگاهی از دالیل رفتارهای نادرست 15

 . تحریک کنجکاوی ورزشکار 16

کننده و  هدایت

 نیرودهنده

Guide and 

Energizer 

 های عادالنه . بازی17

 های جنسی. بلوغ و تفاوت18
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 ها. پوشش خبری ضعیف زنان در رسانه 19

 . ایجاد فضای عادالنه 20

 برابر زنان با مردان . امکانات  21

 . فضای اجتماعی برابر در جامعه 22

 های مشترکهای برابر در سالن. سانس23

 های زنانه و مردانه بندی عادالنة کالس. زمان24

 . حقوق و نتایج برابر در مقابل عملکرد یکسان )معیارهای مشابه( 25

 

 

 عدالت جنسیتی
Gender Justice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جنسیتیآگاهی 
Gender 

Awareness 
 

 درمانی با محوریت ایفای نقش جنس مقابل . بازی26

 . آموزش همدلی در قالب تمرین 27

طور سنتی  های بهدادن ورزش. تشویق و حمایت مردان برای انجام28

 زنانه 

. مشارکت ورزشکاران مرد در تمیزکردن فضای سالن یا آماده  29

 مسابقات کردن غذا در خوابگاه 

ایفای نقش جنس  

 مقابل 
Playing the 

Role of the 

Opposite Sex 

 . افزایش توقعات 30

 شانیافتن زنان از جایگاه واقعی. آگاهی31

 . افزایش احساس اثربخشی32

 . احساس محرومیت نسبی 33

 های ورزشی زنان های متفاوت دربارۀ توانایی. ایجاد عقاید و نگرش34

 جنسیتی. تغییر مالحظات 35

 های اجتماعی . تعدیل الگوها و ارزش36

 های آموزش ایستادگی . برنامه37

 . افزایش درک بازیکنان از خشونت علیه زنان 38

 

 

 

 تغییر نگرش 
Change 

Attitude 

 . روابط محترمانه با زنان 39

 . بهبود ارتباطات انسانی 40

 زنان های برابر برای . درک مردان از لزوم حقوق و فرصت41

 رفتارهای محترمانه 
Respectful 

Behavior 

 

 

 

های  مهارت

 اجتماعی 
Social 

Skills 
 

 . تواضع و فروتنی42

 . تقویت عوامل اخالقی 43

 آموزش اخالقی 
Ethical 

Education 
 کشیدن پرخاشگری در حین تمرینات چالش. به44

 گرایی های مصرف و مصرفعنوان ابژه. تلقی زنان به45

 های جنسیتی در تمرینات ها و نقشکشیدن کلیشهچالشبه. 46

 عنوان متجاوز عنوان قربانی و مردان بهنشدن نقش زنان به. فرض47

کردن مربی با شاگردان دربارۀ احترام، صداقت و نبود  . صحبت48

 خشونت 

 

 های اجتماعی چالش

Social 

Challenges 
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بازیکنان و مربیان در جهت  های آموزشی با  . برگزاری کارگاه49

 برابری جنسیتی و جلوگیری از خشونت علیه زنان 

. برگزاری مسابقاتی با این مضمون )برابری جنسیتی و جلوگیری  50

 از خشونت علیه زنان( 

 آموزش مستقیم
Direct 

Education 

 

 

 

های  آموزش

 محیطی
Environme

ntal 

Educations 
 

 های آموزنده عکس. استفاده از پوسترهای حاوی 51

 . بنرهای تبلیغاتی حاوی دستاوردهای ورزشی زنان 52

 . سازگار ساختن پوشش شرعی زنان 53

 آموزش بصری 
Visual 

Education 

دادن دستاوردهای زنان در  . استفاده از روابط اجتماعی برای نشان54

 حوزۀ ورزش 

 . حمایت از جامعه مدنی 55

 . تالش زنان برای پیگیری منافعشان در لغو نابرابری جنسیتی56   

. استفاده از ارتباطات اجتماعی در جهت ارتقای برابری جنسیتی و 57

 های جنسیتی کشیدن کلیشهچالشبه

 

 بازاریابی اجتماعی 
Social 

Marketing 

 وگوی مؤثرکردن و گفتهای صحبت. مهارت58

 . ارتباط و مذاکره 59

 کردن مهارت گوش. 60

 . بیان صریح احساسات خود 61

 . حفظ تسلط درونی 62

 درمانی برای کودکان پرخاشگر . بازی63

 

 

 های ارتباطیمهارت

Communicatio

n Skills 

 

 

 

های  مهارت

 کنترل خشم

Anger 

Manageme

nt Skills 
 

 . آموزش تسلط بر خود 64

 پرخاشگرانه . گوشزدکردن پیامدهای رفتارهای 65

 . آموزش ابراز احساسات خود از طریق صحیح 66

 . تقویت رفتار مغایر 67

 . تنبیه 68

 

 خودکنترلی
Self-Control 

 دهی عادات مثبت دربارۀ عدالت جنسیتی حین تمرینات . شکل69

. استفاده از نظرهای زنان )بازیکنان( در همة عناصر و سطوح  70

 دکوراسیون باشگاه و غیره( ورزش )طراحی تمرین، 

 مدیریت مشارکتی

Participatory 

Management 

 

 

 

 

یادگیری  

 مشارکتی 
Participator

y Learning 

 

کردن فرصتی برای تمرین مشترک دختران و پسران با سن  . فراهم71

 کم )پیش از رسیدن به سن تکلیف( 

 . محیط ورزشی امن 72    

 دختران و پسران وابسته به هم باشد. . برگزاری مسابقاتی که نتایج 73

 . دیدگاه همکاری 74

 . آموزش قهرمانان کلیدی باشگاه برای هدایت و تسهیل تغییر75

 

 

 فعالیت مشترک 
Joint Activity 
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 های جنسیتی . پیشگیری و مقاومت در برابر جوک76

 جایی شناختی کامل . جابه77

 . بازبرساخت جنسیت78

 جنسیتیهای . بازسازی نقش79

ها و رفتارهای مثبت و جلوگیری از رفتارهای  . رفتار سالم و نگرش80

 ناخواسته 

کردن دربارۀ اینکه احساسات و ابراز آن توسط فرد،  . صحبت81

 شدنی است. کنترل

 هنگام تنش  های مثبت به. تجسم هیجان82

 . بازاندیشی هویت جنسی 83

 

 

 بازسازی شناختی

Cognitive 

Reconstruction 

 

 

 

 

 

 

 

 مهارت شناختی
Cognitive 

Skills 

 
 سازی های خودآرام. آموزش مهارت84

 . پذیرش مسئولیت رفتارها 85

 ها عنوان عاملی برای کاهش استرس. ورزش به86

 های کاری . کاهش فشارها و استرس87

 اجتماعی -های روانی. توانمندی88

 

 

 هیجانی -شناختی
Cognitive-

Emotional 

 . رفتارهای هیجانی در ورزش 89

 . مدیریت هیجان خشونت 90

 . هیجانات متعادل 91

 . آموزش مهارت حل مسئله 92

 

 مهارت حل مسئله 
Problem-

Solving Skills 

 . تفاوت حیات روحی زنان و مردان 93

 . منافع بنیادی متفاوت زنان و مردان 94

 . تفاوت بیولوژیک 95

 افزایش عضالت مردان در بلوغ )پسر عادی(. 96

 . قاعدگی زنان در بلوغ )دختر عادی( 97

 آل برای تولید مثل شدن به زن ایده. قاعدگی و تبدیل98

 

 

 های زیستی تفاوت
Biological 

Differences 

 

 

 

 

 

 

    

 

جنسیت و  

 فرهنگ 
Gender and 

Culture 
 

 مردان های ارزشی زنان و . تفاوت شیوۀ داوری99

 . ذهنیات، تجربیات و سالیق متفاوت زنان و مردان 100

 ها . عوامل مذهبی، قومی، هنجارها و سنت101

 زنان دارای کمترین امتیاز جنسی . تصورات قالبی جنسیتی، 102

 . هنجارهای جنسیتی103

 های زنانه و مردانه شده از نقش. انتظارات نهادینه104

جنسیتی دختران و پسران )باورهای  . تفاوت در باورهای  105

 تر پسران( ایغیرکلیشه

 

 

 

 

 فرهنگ عمومی 
General 

Culture 
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 بندی جنسیتی. طبقه106

 های زنانه و مردانه . ورزش107

 گیری جنسیتی ورزش . جهت108

 . سازگارکردن پوشش شرعی زنان با شرایط ورزشی 109

 ها . ترجیح جنسیتی ورزش110
 

های حاصل  کدگذاری محوری انجام شد. در این مرحله مقوله، ها تشکیل مقولهبعد از کدگذاری و 

در این مرحله،  ها و ابعاد حاصل از کدگذاری باز ارتباط یافت.  ها، ویژگیمقولهاز کدگذاری باز، با زیر

 به هامقوله  دیگر گیرد و سپسقرار می   عنوان پدیدۀ مرکزی مدنظرشود و بهمی مقوله انتخاب یک

-ای و مداخلهی، راهبردها، شرایط زمینهند از: شرایط علّاعبارت دیگر هایشوند. مقولهداده می ربط آن

و   شودیمنامیده   «الگوی کدگذاری»ر و پیامدها. این مرحله مشتمل بر ترسیم یک نمودار است که گ

 کدگذاری واقع، در(. در398،  2005  )کرسول،دهد  را نشان می  گانة ذکرشدهپنج  یهامقوله روابط بین  

نظامبه  هامقوله محوری، مرحلة می داده پیوند هازیرمقوله با و یابندمی  بهبود مند طور  در   شوند. 

به نگارش   محوری مدل کدگذاری در  موجود هایبین مقوله روابط از نظریه کدگذاری انتخابی، یک

 متصل به هم را هامقوله که  داستان خط نگارش فنونی نظیر طریق از  کدگذاری انتخابی  . آیددرمی

 یک در  .است نظری هایایده  دربارۀ شخصی هاییادنوشت طریق از بندیدسته یندفرا و کندمی

 استفاده به و گذارندمی اثر پدیده بر  عوامل مخصوصی چگونه کندمی بررسی پژوهشگر داستان، خط

کدگذاری   دیگر، عبارت به  (؛2005،  شوند )کرسولمیمنجر   ویژه هایبا خروجی خاص راهبردهایی از

قبلی مراحل هاییافته انتخابی، می را کدگذاری  کند،  می انتخاب را محوریمقولة   کند،دریافت 

 که را هاییو مقولهکند  می اثبات را  روابط  آن دهد،می ربط هامقوله دیگر  به را  آن مندنظام شکلیبه

به این ترتیب،    (؛1990)استراوس و کوربین،  کند  می تکمیل دارند، نیاز  بیشتری  توسعة  و بهبود به

ها و رفت و برگشت  د و برای این کار از یادنوشتهی به کدگذاری انتخابی اقدام ش پس از کدگذاری محور

شمارۀ دو    الگوی کدگذاری بصری حاصل شد که در شکل   ، نهایتها و کدها استفاده شد. دربین مقوله

 .شودمشاهده می
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 بنیاد استراوس و کوربین بر نظریة دادهالگوی کدگذاری بصری مبتنی -2شکل 

Figure 2-Visual Coding Pattern Based on the Grounded Theory of Strauss and 

Corbin 
 

 گیریبحث و نتیجه 
،  شودبه آن توجه میطور مداوم  های جنسیتی در ورزش موضوعی است که از نظر دانشگاهی بهنابرابری

های  لفهو توجه کمتری به نقش مربیگری و مؤ  بر سطوح سازمانی است  بیشتر  ها پژوهش  اما تمرکز

شده است. در  تی و جلوگیری از خشونت علیه زنان  در جهت دستیابی به برابری جنسی  مؤثرآموزشی  

های مربیگری و همچنین سایر مربیان در قالب  منظور آموزش مربیان پایه در کالس این وضعیت، به

برایها و مدلهای آموزشی، تدوین چارچوبها و کالسکارگاه  ها ضروری به  هماهنگی برنامه  هایی 

زشی در ورزش برای آمو  یهابرنامهتدوین الگوی    رسد. در همین راستا این پژوهش با هدف نظر می

 .  یه زنان انجام شددستیابی به برابری جنسیتی و جلوگیری از خشونت عل
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ی( مدیران  )شرایط علّ  های انگیزشی موجب وادارکردننتایج پژوهش حاضر نشان داد که مهارت

برنامه  های گوناگونفدراسیون به  اقدام در جهت شکلورزشی  آموزشی در   یهابرنامهگیری  ریزی و 

شود. این عامل شامل  برای دستیابی به برابری جنسیتی و جلوگیری از خشونت علیه زنان میورزش  

»خودپندارندۀ »توانمندسازی«،  زیرمجموعة  »هدایتمثبت  سه  و  نیرودهنده««  و  است.    کننده 

موضوعات ها و جوامع، کنترل  توانمندسازی را روندی تعریف کرد که توسط آن افراد، سازمان  1راپاپورت 

  توانند دربارۀ تنها میو پس از آن نه   (402،  2018 لیم و دیکسون،)  آورندمیدست  ه  مربوط به خود را ب

کنند نیز  میهای شخصی خود تصمیم بگیرند، بلکه بر سیاست و ساختاری که در آن زندگی  انتخاب

آوردن چنین کنترلی توسط زنان  دستای قدرتمند برای بهوسیله  تواندمیکه ورزش    تأثیرگذار هستند 

قوی در رفتار فرد    . خودپندارنده، انگیزۀ (155،  2010،  3کافمن و وولف ؛  1178،  2009،  2کی )  باشد 

  ان یدی)سع ندیبی معمل و رفتار فرد مطابقت دارد با اینکه او در آن زمان خود را چگونه  ،واقعراست. د

شود.  میمنجر  به احساس ارزشمندی در فرد  ر این راستا خودپندارندۀ مثبت  د  . (3،  2011  ی، ل ین  و

واقع  اشاره دارد و درخاص    یکردن به طریقعمل  رایبفرد  گرایش  کننده و نیرودهنده نیز به  هدایت

های انگیزشی  فراگیری مهارت  ،. براساس این تعاریفکندشدت و جهت احساس و رفتار را مشخص می

و کنترل   دادنشود زنان به این باور دست یابند که توانایی الزم برای انجامدر قالب ورزش موجب می

شوند  شان آگاه میواقعیزنان از جایگاه  های مختلف در سطح جامعه را دارا هستند. همچنین  مسئولیت

تساوی دیدگاه  آنو  در  تقویت میخواهانه  نتیجةها  در  مطالبه  شود؛  موارد  در جهت  این  زنان  گری 

از نظر    ،کلیطور. بهنت علیه زنان بیشتر خواهد شددستیابی به برابری جنسیتی و جلوگیری از خشو

مهارتمصاحبه آموزش  از  کنندگان،  جلوگیری  و  جنسیتی  برابری  موجب  ورزش  در  انگیزشی  های 

 شود.خشونت علیه زنان در جامعه می

ای( را  تواند شرایط الزم )شرایط زمینهمی که عامل »یادگیری مشارکتی«داد  نتایج پژوهش نشان  

جنسیتی    برای برابری  زنان  ایجاد  علیه  خشونت  از  جلوگیری  دو  فراهم  و  شامل  عامل  این  آورد. 

  4اندرسون   پژوهش. در این باره نتایج  شودمی  مشترک«  فعالیتمشارکتی« و »  مدیریت»  زیرمجموعة

شرایط و زمان مناسب برای تعامل  نبود   بندی شدید وگروه تفکیک جنسیتی،که  نشان داد    (2008)

تواند بستر الزم را جایی که می کند؛ورزش، اغلب مردان را از تجربیات زنان در اجتماع محروم میدر  

 
1. Rappaport 

2. Kay 

3. Kaufman & Wolff 

4. Anderson 



 21                                                                      ...یدر ورزش برا یآموزش یهابرنامه یالگو نیتدو: کشکر

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

پژوهش حاضر نیز ایجاد  کنندگان  به اعتقاد مصاحبههای ورزشی زنان فراهم آورد.  برای شناخت توانایی

صریح و روشن  های ورزشی، داشتن اهداف  برای کار گروهی زنان و مردان در مدیریت فعالیت  شرایط

ها  آن های زنان را فراهم کند، ذهنیت منفی مردان دربارۀتواند موجبات شناخت تواناییو تعامالت می

با توجه شود.    افزایش برابری جنسیتی و کاهش خشونت علیه زناننهایت موجب  را کاهش دهد و در

ورزش همراه  »توان از طریق ترویج فرهنگ  حاضر می  پژوهشایران و نتایج    وضعیت فرهنگی جامعةبه  

صورت مشترک ها(، مدیریت رویدادهای ورزشی بهخصوص در فضاهایی همچون پارک)به  «با خانواده

طرح  )همانند  هم  به  وابسته  نتایج  با  مشترک  مسابقات  برگزاری  و  دانشجویی(  مسابقات  )مانند 

 ه یادگیری مشارکتی پرداخت.فدراسیون جهانی تکواندو برای برگزاری مسابقات میکس( ب

کنند که باعث  بستری عمل می   مثابةگر بهشرایط مداخله  ،(2008به اعتقاد کوربین و استراوس )

است و شامل    . در پژوهش حاضر، این عامل، »جنسیت و فرهنگ«شوندها میتخفیف یا تشدید پدیده 

فرهنگی    وضعیت  ،متخصصان  است. از دید  مومی«فرهنگ ع های زیستی« و »تفاوتدو زیرمجموعة »

بودن ورزش( در جامعه زنان و ورزش زنان )دیدگاه مردانههای  نقش  های جنسیتی که دربارۀو کلیشه

به  کند. موانعی را ایجاد می ،وجود دارد، برای برابری جنسیتی و جلوگیری از خشونت از طریق ورزش

بودن، شریک زندگی  مادردر قالب وظایف خانه،    ،شودبیشترین تصویری که از زنان ارائه می  ،اعتقاد آنان

بودن های دیگر زنان از جمله ورزشکاریک مرد و حتی با اندامی جذاب برای مردان است و به توانایی

نان  به زکند که رویکرد دنیای ورزش  به این نکته اشاره می  1شود. همچنین دانکنتوجه کمتری می

توافق  سبی. این طرد در دنیای ورزش نتیجة)در طی تاریخ( یا رویکرد طرد مطلق بوده است یا طرد ن

متخصصان،    ،. از طرف دیگر(2015  ،ذکایی  و  صدیقی)تعریف زنانگی در اجتماع است    تری دربارۀوسیع

ردان و زنان  ها و غیرۀ م( همچون میزان عضالت، هورمونهای زیستی )فیزیولوژیک و بیولوژیکتفاوت

گرفت  توان نتیجه  می  بنابراین  دانند؛های جنسیتی در سطح جامعه میرا از دالیل اصلی تقویت کلیشه

تواند موجب تشدید نابرابری جنسیتی و خشونت علیه زنان شود که  که عامل جنسیت و فرهنگ می 

ایجاد   به  توجه  لزوم  عامل  فیزولوژیکتفاوت  دربارۀ   شناختاین  و  زیستی  رد    های  و  مردان  و  زنان 

 کند. های ورزشی را نمایان میهای فرهنگی نادرست در آموزشدیدگاه

 
1. Duncan 
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استراوس )  براساس نظر کوربین نظریة داده2008و  اصلی در  پدیدۀ  پدیده(،  ای است که  بنیاد، 

به نظریهدربارۀ   اقدام میآن  این  پردازی  پدیده، »آگاهی جنسیتی« است که شود. در  این  پژوهش، 

 برای .  شودمی   شامل سه زیرمجموعة »عدالت جنسیتی«، »ایفای نقش جنس مقابل« و »تغییر نگرش«

جامعه،  حقق  ت سطح  در  جنسیتی  فرصتعالوهعدالت  برابری  به  توجه  )امکاناتبر  فضای    ها  برابر، 

از طرف    نظر قرار داد.ترجیهات زنان و مردان را نیز مد  ها، عالیق و(، باید تفاوت اجتماعی برابر و غیره

به نتایج برابر اشاره می  ،دیگر تواناییتالش  کنند؛ یعنی متخصصان به دستیابی  ای برابر بدون  ه ها و 

یکی    پژوهش،گرفتن جنسیت باید به نتایج برابر )حقوق برابر( منتج شود. براساس نتایج این  ظرندر

که این نتیجه با نتایج    ی جنسیتی، ایفای نقش جنس مقابل استهای دستیابی به آگاه دیگر از راه

همدلی )خود را   آموزش  ،ن( همخوان است. به اعتقاد متخصصا2017)  و همکاران  لیستون پژوهش  

  ، طور سنتی برای جنس مخالف تعریف شده استدادن وظایفی که بهجای دیگران قرار دادن( و انجامبه

بندی جنسیتی ها طبقهتواند موجب آگاهی جنسیتی شود. در ورزش بسیاری از رشتهتا حد زیادی می

ورزش مردانه محسوب   و کاراته و فوتسال ز، ورزش زنانه  ایروبیک و تنیس روی می  ،مثالعنوان؛ بهاندشده

رفتن تواند به ازبینهای جنس مقابل تا حدود زیادی میورزش  دادنشوند که تشویق افراد به انجاممی

نابرابری کمک  های جنسیتی و درکلیشه از طرف دیگرکندنتیجه فروریختن مشروعیت  مطالعات    ،. 

داده  توسعه و  برایورزش   یادگیری ورزشکه    اندصلح نشان  زنان جوان با  های رزمی مانند کاراته، 

یا جنسی  جنسیت، خشونت خانگی و/بر  های مبتنیممکن است فرصت دفاع از خود را در برابر خشونت

باشند   آرکسی ) داشته  و  ساندستروم  همکاران،  159،  2014،  1هیهرست،  و  هیهرست  .  (2،  2017؛ 

های  توانایی  م است مربیان به تغییر نگرش ورزشکاران دربارۀالز  پژوهشهمچنین براساس نتایج این  

اقدام کنند با. این کار میزنان  الگوها و ارزش  تواند  افزایش درک بازیتعدیل  از  های اجتماعی،  کنان 

های  ایجاد برنامه  حفظ روابط محترمانه با زنان و غیره برای مردان و با   زنان، رضایت و نحوۀخشونت علیه  

شان، تغییر مالحظات جنسیتی و غیره برای زنان  یافتن زنان از جایگاه واقعیآموزش ایستادگی، آگاهی

. همچنین به اعتقاد ( همخوانی دارد2020)میلر و همکاران    پژوهشاین نتیجه با نتایج    انجام شود؛

آنان    نداشتناطالعاز مشکالت عمدۀ زنان در سطح جامعه،  یکی  در پژوهش حاضر،  کنندگان  مصاحبه

 
1. Sundstrom & Arksey 
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از حقوق خود است. در برخی از مناطق کشور نابرابری و اعمال خشونت علیه زنان آنقدر توسط زنان 

فضای ورزش و تعامالتی که در این فضا    براینی عادی تبدیل شده است؛ بنا درونی شده که به امر

باید بستری برای تغییر نگرش زنان در رابطه با حقوق اساسی خود فراهم آورد تا احساس  ،وجود دارد

های برحق خود تالش کنند که این امر بدون آموزش محرومیت کرده و برای دستیابی به خواسته 

 میسر نخواهد شد. 

 تعامالت و هاواقعیت رفتارها، بیانگر تعامالت و  هاکنش  ،(2008)  به اعتقاد کوربین و استراوس

و  می حاصل حاکم بستر  و گرمداخله  شرایط تأثیرکه تحت  هستند داریهدف  های استراتژیشوند 

پدیده در شرایط مشاهده در این  .  خاصی هستند  شدۀ ایجادشده برای کنترل، اداره و برخورد با هر 

هایی باید در  شد که برای کاهش نابرابری و خشونت علیه زنان چه آموزش  سؤالن  بخش از متخصصا

های آموزش« و »های کنترل خشممهارت »  شده در قالب دو مقولةهای دریافتپاسخورزش داده شود؟  

( همخوان است. 2017لیستون و همکاران )  پژوهشکه این نتیجه با نتایج  کدبندی شدند    محیطی«

ناتوانی    (،2012)  1نوادباور پ به  .  های ارتباطی استشامل خودکنترلی و مهارتکنترل خشم    هایمهارت

افراد فردی سهم و نقش زیادی در پرخاشگرکردن  های بینقراری ارتباط اثربخش و حل تعارضدر بر

کننده در  شرکت . براساس نظر متخصصان  (2015  به نقل از منتظرالمهدی،)در زندگی زناشویی دارد  

ابراز کردن پیامدهای رفتارهای پرخاشگرانهآموزش تسلط بر خود، گوشزداین پژوهش نیز   ، آموزش 

ورزشی برای یادگیری خودکنترلی و نیز    هایصحیح و غیره، در قالب تمریناحساسات خود از طریق  

غیره در  کردن، ارتباط و مذاکره و  مؤثر، مهارت گوشگوی  وکردن و گفتهای صحبتآموزش مهارت

تمرین مهارت  هایقالب  فراگیری  برای  میورزشی  ارتباطی  و  های  جامعه  در  کاهش خشم  به  تواند 

صورت تدریجی ها باید به. بدیهی است که این آموزشکندیه زنان کمک  خصوص کاهش خشونت علبه

های محیطی گیرند. آموزشبهای مربیگری فراها و دورهآموزش را در کارگاه   صورت گیرد و مربیان شیوۀ

اجتماعی و آموزش  شامل آموزشنیز   بازاریابی  از روش  شودبصری می  مستقیم،  این موارد  های که 

لیستون و همکاران،  )  اندخشونت علیه زنان در سراسر جهان یج برابری و پیشگیری از  متداول برای ترو

جمله مستقیم از  های آموزشاین پژوهش نیز برنامهکننده در  شرکتاز نظر متخصصان  .  (15،  2017

 
1. Penvad 
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های آموزشی با بازیکنان و مربیان با موضوعیت برابری جنسیتی و جلوگیری از خشونت  برگزاری کارگاه

می مضمون  این  با  مسابقاتی  برگزاری  و  زنان  تأ علیه  هدف  به  رسیدن  برای  باشند.  توانند  ثیرگذار 

های نابرابری و  د که نگرشنشوبازاریابی اجتماعی نیز شامل افراد ورزشی می  های کمپینارتباطات و  

هایی با هدف برابری و جلوگیری از  است پیام  کنند. همچنین این بازیکنان ممکنخشونت را نفی می

ر را به افراد زیادی منتقل های اجتماعی با دیگران به اشتراک بگذارند و این تفکخشونت را در شبکه

این موضوع    شود و بازیکنان زن و مرد را دربارۀمحترمانه میکنند. روش ذکرشده باعث ایجاد روابط  

می  متمرکز  و  دیگر هماهنگ  از طرف  حاوی    ،کند.  پوسترهای  از  استفاده  شامل  که  بصری  آموزش 

باشگاهعکس در  زنان  ورزشی  دستاوردهای  حاوی  تبلیغاتی  بنرهای  آموزنده،  است،  های  غیره  و  ها 

 مثبت بگذارد.  تأثیرو بر آنان را به خود جلب کند   وجه بازیکنانتواند تخود مینوبة به

در این پژوهش  .  دانندمی  و تعامالت  و حاصل فرایندها  یجهنت( پیامد را  2008کوربین و استراوس )

های آموزشی در  تدوین الگوی برنامهعنوان پیامد  به «مهارت اجتماعیل »مهارت شناختی« و »دو عام

شناسایی شدند. مهارت    برابری جنسیتی و جلوگیری از خشونت علیه زنانورزش در جهت دستیابی به  

بازسازی و مهارت- شناختی، شناختی  شناختی شامل  از نظر متخصصان   حل  هیجانی   مسئله است. 

های جنسیتی، تدریج موجب بازسازی نقشهای مناسب بهدادن آموزش  کننده در این پژوهش، شرکت

وگیری از رفتارهای ناخواسته و رفتارهای مثبت و جل  هانگرشم و  بازاندیشی هویت جنسی، رفتار سال 

هیجانی نیز متخصصان به پیامدهای مهمی  -برای ورزشکاران خواهد شد. در بخش شناختی  و غیره،

این مفهوم، شناسایی مؤ  چون در  توجه  نکتة درخور  اشاره کردند.  های  لفهفراگیری خودآرام سازی 

؛ به این  ستهاعنوان عاملی در جهت کاهش استرسو ورزش به   های کاریاسترسکاهش فشارها و  

های  توانند کمک زیادی به کاهش خشونتو فشارها می  که تمرینات ورزشی با کاهش استرس  معنی

.  در چارچوب مفهوم »نیاز به هیجان« تحلیل کردند   ورزش را(  1998)  1خانگی کنند. الیاس و دانینگ 

شده  شکل کنترلها را بهای است که محرک احساسات است و تنش نهگوهای ورزشی بهساختار موقعیت

هیجان بیبه  و  متعادل  می های  تبدیل  زامبوانگاخطر  و  )اوریوردان  این  248،  2008،  2کند  نتایج   .)

 
1. Elias & Dunning 

2. O'Riordan & Zamboanga 
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توانند موجب مدیریت هیجان خشونت، فراگیری مهارت های مناسب مینیز نشان داد آموزش  پژوهش

های اجتماعی  مهارت  ، د. از طرف دیگرنتوانایی کنترل خشم ورزشکاران شونوایی و  حل مسئله، هم

-شرکت  اجتماعی است. طبق نظر متخصصان  هایاخالقی و چالش  محترمانه، آموزش  شامل رفتارهای

بهبود ارتباطات انسانی و درنهایت    های مناسب موجب احترام به زنان،آموزش  کننده در این پژوهش،

برابر بااحساس  مردان  می  ی  بخش  زنان  در  ورزشک  آموزششود.  را اخالقی،  فروتنی  و  تواضع  اران 

های برابری جنسیتی شود. از دیگر پیامدهای آموزششان تقویت میو فاکتورهای اخالقی گیرندفرامی

شدن مشکالت اجتماعی  کشیده  چالشتوان از به و جلوگیری از خشونت علیه زنان در قالب ورزش، می

های جنسیتی و درنتیجه ها و نقشگرایی، کلیشههای مصرف و مصرفعنوان ابژهلقی زنان به ت  چون

 عنوان متجاوز نام برد.عنوان قربانی و مردان بهنشدن نقش زنان بهفرض

موضوع   اهمیت  به  توجه  تاکنون با  جهان،  سراسر  در  زنان  علیه  خشونت  و  جنسیتی  برابری 

نشان داد    اند، اما مطالعات پژوهشگرورزش بر این موارد انجام شده  تأثیر  های بسیاری دربارۀپژوهش

در قالب ورزش برای دستیابی به برابری   مؤثرهای آموزشی  به بررسی برنامه  هایی اندک پژوهش  در  که

الگویی جامع برای    پژوهشاین    شده است؛ بنابراین   علیه زنان پرداختهجنسیتی و کاهش خشونت  

و جلوگیری از خشونت فراهم کرده    مربیان و سپس ورزشکاران در راستای برابری های آموزشیبرنامه

های آموزشی برای مردان و یا زنان به صورت توانند بر برنامهدیگر می  است. در این باره پژوهشگران

 کز کنند. جداگانه تمر

رفتاری مربیان و سایر تعامالتی که در    توان گفت که نوع آموزش، شیوۀبندی نهایی میجمعدر  

جنسیتی و خشونت علیه زنان   زیادی بر ادراک ورزشکاران از برابری تأثیرافتد،  فضای ورزش اتفاق می

و استفاده از شده  ارائه  های آموزشیالگوی برنامهحاضر، توجه به    پژوهشبراساس نتایج    رودارد؛ ازاین

تواند به افزایش برابری جنسیتی و کاهش خشونت  این الگو برای آموزش مربیان و سپس ورزشکاران می

 کند. علیه زنان در جامعه کمک 
 

 تشکر و قدردانی 
،  پژوهش شرکت کردند های باز این  متخصصان و خبرگانی که با صرف وقت و دقت در مصاحبه  از همة

 سپاسگزاریم.
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