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 هاي معنايي آن ورزش زنان و داللت

  2حسيني چيمن، سيده *1قادرزاده اميد

  چكيده
كـرد و امـري مردانـه تلقـي      معنا پيدا مي جنگاوري مذهبي و ،ذيل ابعاد آييني دركه ورزش  ،گذشتهمقايسه با  در
 خود گرفته و  فراجنسيتي به يبه دليل پيوند عميق با مديريت بدن، فراغت و سالمت، ورزش ماهيت، شد، امروزه مي

در پژوهش حاضر، به قصد راه بـردن بـه تجربـه و درك زنـان از      .وزمره زنان مبدل شده استبه بخشي از زندگي ر
. عمل آمـد  هيافته ب ساخت فعاليت ورزشي مصاحبة نيمه ةزن داراي تجرب ةنمون 30مبنايي با  ةورزش، به روش نظري

بـه ورزش روي   بدن افتادگي دليل تناسب بافت فضايي و مكاني و ترس از هزنان ب نتايج پژوهش بيانگر آن است كه
و  شـدن  اي گر و رسانه زمينة تسهيل ةمثاب بدن به نگري آل ايدهطلبانه از جنسيت،  فهم برابري ،در اين ميان .آورند مي

بازسـازي معنـايي تجربـه و درك زنـان از ورزش بـر       .انـد  دهكـر گـر عمـل    شرايط مداخله منزلة هفراگيري ورزش ب
داللت  طلبي لذتهاي اجتماعي، تناسب اندام و  بندي ، واسازي رده)هويت نقشي ةمثاب ورزش به(بودن ورزش  آگاهانه

حاضر، ورزش براي بانوان كسب پذيرش اجتماعي، بازانديشـي و ارتقـاي سـالمت جسـمي و      ةاساس مطالع بر. دارد
 .رواني در پي داشته است

  دواژگانيلك
 .ورزش زنان فراگيري ورزش،، بدن، سالمت جسمي و رواني نگري آل ايده
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 مقدمه و بيان مسئله
نوربت الياس ورزش را كليد شناخت جوامع برشمرده و آن را مدخلي براي تحليـل سـاختارهاي   

 بـا  ورزشـي  يهـا  فعاليـت  طـور متعـارف   به جوامع بيشتر زعم وي، در به. داند جامعه مي حاكم بر
 ورزش .قـرار گرفتـه اسـت    هـا  ورزشي نيز در اختيـار آن  امكانات و به تبع آن دهش تعريف مردان
 غلـب اورزشـكار و حتـي تماشـاچي    ، ورزش ].61ص ،36[ است جنسيت بر مبتني يفعاليت اساساً

 ].5ص ،9[ مردان بوده است و حتي منحصر به گروه خاصي از شود ميامري مردانه تلقي 
فـرد   بـه  هـاي منحصـر   كـه از قابليـت   ،ل ماشيني در خانهيوسا ورودبا گسترش شهرنشيني و 

زنـان  هـاي جسـماني خـانگي     ها و تحـرك  فعاليت شود، شدن محسوب مي داري و صنعتي سرمايه
 ةايـن پديـده فرصـتي بـراي انديشـ      .افزوده شدها  آن  اوقات فراغت كاهش و بردار  شاغل و خانه

معنـاي   در ،ورزش. سبك زندگي افراد فراهم آورده است بعدي از مثابه به گذراندن اوقات فراغت
يـك نقـش اجتمـاعي     منزلـة  ورزش مفهـوم خـود را بـه    . اي چندبعدي اسـت  ن، مقولهامروزين آ

شـدن   ورزش بـا آمـاده  . گرفته است تري را دربر هاي هرچه وسيع الينقطع گسترش داده و زمينه
 ةورزش رابطـ  ،امـروزه . شـود  تـداعي مـي  ) شـدن ورزش  پزشكي(با سالمتي  براي كار و همچنين

... درماني، مـد، پوشـش، رقـص، موسـيقي و     همچون تغذيه، گياه هايي ديالكتيكي خاصي با مؤلفه
  .يافته است

مـديريت   ةند كه ذيل مفهوم پروژا ابعاد جذاب و نويني از ورزش و همچنين زيبايي، سالمتي
امروزه، تحت تأثيرات فرهنگي جوامع، نحوة تلقي از زيبـايي تغييـر پيـدا    . قابل بررسي استبدن 

روي صحنة زندگي اسـت   براي زيبايي، جنسيت نوعي پردة شناساگردر تكاپوي بدن  .كرده است
زندگي افراد را همچون تنفس احاطـه كـرده    جنسيت .آيد كه زندگي در برابر آن به تماشا درمي

  ].15ص ،34[ زيرا با زندگي سرشته شده است ،است
اني اجتماعي بسياري بـر روي جـذابيت و تناسـب جسـم     ـ تأكيد فرهنگي ،امروزي ةدر جامع
. زنان به نسبت بيشتري بر جذابيت جسماني تأكيـد دارد  بارةهنجارهاي اجتماعي در. وجود دارد
آنچه به لحاظ اجتمـاعي تصـويري   . تناسب اندام معيار زيبايي زنان شده است ،اخير ةدر چند ده

 ].41[ جسماني داللت دارد 2اندام و تناسب 1شود، بر الغري مطلوب از بدن تعريف مي
رژيم غذايي، مصـرف مـواد   مانند  ،هاي مديريت بدن ساير روشبه گرايش بااليي  زنانبا آنكه 

، بـا توجـه بـه    هـاي زيبـايي دارنـد    جراحي و آرايشي و بهداشتي، داروهاي افزايش و كاهش وزن
 منزلـة  ها، امروزه ورزش و فعاليت جسمي بـه  بودن و عوارض جانبي اين روش بودن،گران گير وقت

بـه   ؛]38[ درماني مديريت بدن بيشتر مورد توجه زنـان قـرار گرفتـه اسـت     هاي يكي از از روش
  .كنش ورزشي زنان سخن به ميان آورد ةتوان از پديد كه امروز مي  اي گونه

                                                        
1. slimness 
2. fitness 
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. گـردد  مـي  شمسـي بـر   1312زنان به سـال  رايهاي ورزشي ب تأسيس كلوپدر ايران، سابقة 
دهـد   نشـان مـي   كيهـان ورزشـي  با  1342بير كل شوراي عالي ورزش بانوان در سال مصاحبة د

هاي ورزشي، چندان مورد استقبال زنـان قـرار    كه با گذشت سي سال از تأسيس نخستين كلوپ
رو، در منابع موجود نيز ورزش زنان بازتاب چنـداني نداشـته اسـت و در ايـن      اين از. نگرفته است

هـاي   نمـايش «نـوان  بـا ع ) 1348(باشـي   توان به گزارش اتنوگرافيك علي بلـوك  زمينه فقط مي
هـاي زنـان    هـا و نمـايش   هـا، هنرنمـايي   اشاره كرد كـه بيشـتر بـه بـازي    » آور زنانة تهران شادي

ــه در  ].12[ معطــوف اســت ــتان، و ب ــتان كردس ــقز   اس ــتان س ــور خــاص در شهرس ــدان (ط مي
هـا و زورآزمـايي بـدني در     و فعاليـت ورزش وجـود نداشـته    مفهومي تحت عنـوان ، )شده مطالعه
در ايـن شـهر،   . كـرد  نمـود پيـدا مـي    يا همحلهاي  نزاعحتي رقابتي و  هاي بازي، ريجنگاو قالب
و هـاي بسـكتبال، واليبـال     زمـين  .باشگاه ورزشي تبديل شـد به  1334سال يهوديان در  ةكنيس

 اسـتاديوم ورزشـي شـش بهمـن     نخسـتين  .تأسيس شددر شهر سقز  1337در سال نيز فوتبال 
هـاي خصوصـي    هاي دولتي و باشـگاه  تدريج سالن و به تأسيس شد، در همين سال )تختي فعلي(

دليل وقـوع جنـگ تحميلـي و لـزوم بازسـازي منـاطق        پس از پيروزي انقالب و به. احداث شدند
در يـك دهـة اخيـر، بـر     . ورزش بانوان به محاق فرو رفتـه بـود   1370جنگي، عمالً تا اواخر دهة 

با افـزايش سـطح تحصـيالت زنـان،     . افزوده شده استهاي ورزشي بانوان  ها و باشگاه تعداد سالن
هاي نوين ارتبـاطي و اطالعـاتي، ورزش باشـگاهي در     تأثير رسانه ورود زنان به دنياي كار و تحت

از ديدگاه تكاملي محتمل است نقشـي كـه زنـان در    . بين زنان رشد چشمگيري پيدا كرده است
هـاي معيشـتي و    هـا در حيطـه   نكننـد از نقـش آ   هاي ورزشـي يـك جامعـه بـازي مـي      فعاليت

هـا   هـاي ورزشـي آن   تـر باشـد، فعاليـت    قدر نقش زنان در اقتصـاد مهـم   هر. اقتصادي متأثر باشد
 ].6[ شود تر شمرده مي تر و محترم ارزش با

كـه از تحـوالت   ، هـاي معنـايي ورزش بـانوان را    پژوهش حاضر درصدد است تفاسير و داللت
 يادشـده با توجه به مـوارد  . كندان سقزي كنكاش و بررسي در ميان زن است،فرهنگي فوق متأثر 

هـاي   يكي از ابعاد مديريت بدن در رويكردهاي نـوين هويـت   منزلة و با عطف به جايگاه ورزش به
هـاي روي آوردن بـه    فردي و اجتماعي، سؤال اصلي پژوهش حاضر اين است كه داليل و انگيـزه 

گـران اسـت؟ ورزش در    معـاني بـراي كـنش   ورزش گويـاي چـه    ورزش نزد زنان چه بوده است؟
 زندگي فردي و اجتماعي زنان چه آثار و پيامدهايي در پي داشته است؟

  مروري بر آثار ديگران
خصوص ورزش بانوان مؤيد آن اسـت كـه اغلـب ايـن مطالعـات از       مروري بر مطالعات تجربي در

در اين دسته . ناچيز استشناسي كمي به انجام رسيده و سهم مطالعات كيفي بسيار  منظر روش
منـابع قـدرت و تفسـير     ماننـد هـاي ورزشـي بـانوان بـه عـواملي       در تبيين فعاليـت  ،از مطالعات
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منـابع مـالي، انسـاني و تخصصـي، سـاختاري و مـديريتي،        ،]9[ ايدئولوژيك قواعد ورزش بانوان
ل فـردي و  فرهنگـي، تمايـ   ةپايگاه اجتماعي اقتصادي، ميزان سـرماي  ،]31[ فرهنگي و اجتماعي

اشـاره  ] 1[ ، سطح تحصيالت و اعتماد اجتماعيتأهلوضع  ،]34؛ 13[ حمايت اجتماعي خانواده
 ،]2[ در بخش ديگري از منابع تجربي، اثرات و پيامدهاي ورزش بـر كيفيـت زنـدگي   . شده است
اجتمـاعي و   ةبقـاي سـرماي   ،]30[ توانمندسـازي  ،]44 ؛18[ و تصـوير بـدني در زنـان    افسردگي
  .مورد توجه قرار گرفته است] 39[ مدنيمشاركت 

  چارچوب مفهومي
 از ،هـا  فرضـيه  آزمـون  بـه منظـور   نظـري  از چـارچوب  اسـتفاده  جـاي  بـه  كيفي، هاي بررسي در

 و نمـادين  متقابـل  كـنش  رويكـرد  در. شود مي استفاده سؤال استخراج جهت مفهومي چارچوب
بـه   متقابـل  كـنش  و كـنش . واكنشـگرند  و كنشـگر  موجـوداتي  انساني، تفسيرگرايي، موجودات

 معـاني  بـر  تفاسـير  و تعـاريف  ايـن  اسـاس . گيـرد  مي شكل ها انسان تفسيرهاي و تعاريف وسيلة
به تعبير ميـد، كشـمكش و رقابـت ماننـد     . شود مي خلق تعامل فرايند در كه دارد قرار مشتركي

وقتـي كنشـگر    ].451،ص24[ منزلـة يـك كـنش اجتمـاعي در نظـر گرفـت       آميز به رفتار تعاون
...) هـا و  هـا، ايـده   مواضع، نگـرش (كنش ورزشي است، همان معاني  دادن اجتماعي در حال انجام

وي، در شـرح تكـوين    ].215،ص35[ خواند كه در آگاهي ديگري فرياد زده اسـت  را در خود مي
كردن در نقـش ديگـران از كـودكي و نگريسـتن بـه       آگاهي و خود، به رشد تدريجي قدرت بازي

ــا پــذيرش نقــش  اعمــا ــة ديگــران ي ــد مــي اشــاره» يافتــه ديگــري تعمــيم«ل خــود از زاوي  كن
بــودن و  انســاني، بــه صــورت تعــادل بــين بــدن» خــود«در ورزش رونــد توليــد  ].279،ص16[

شناختي ايـن رونـد، وضـعيت ديگـر مركـزي انسـان        شرط انسان پيش. شود داشتن ظاهر مي بدن
ترتيـب   هـا را در نظـر دارد؛ بـدين    هاي ديگر انسان هاي ورزشي، كنش فرد در جريان كنش. است
  ].171ص ،35[ شود اي براي خود مي ابژه

اي است كه در آثار گافمن نيز همچون ميد بر آن تمركز  مفهوم پايه» خود«يا » هويت«
مثابة محصولي از كنش متقابل نمايشي ميان كنشگر و حضار  را به» خود«گافمن . شده است
 همچوناي  نمايش خود از خالل واسطه ،شناسي گافمن جامعه ].292،ص16[ كند تلقي مي

ترين شناسة خود،  ترين و متجلي منزلة عيني بدن، به. استاجتماع  ةتفسيرشده به وسيل بدنِ
در معرض بيشترين چالش و آسيب است، بنابراين بـر اهميـت مـديريت بـدن نيـز افـزوده       

كه از كند  اشاره مي پذيري لذت بخشي جامعهگافمن متأثر از زيمل، به  ].52ص ،43[ شود مي
نقش بارة در  نظريهاين اساسي  ةدو پاي. آيد دست ميبه آور  طريق رقبا به عنوان عامل نشاط

رو، تفوق  اين از .ها، بخش ذاتي پويايي ساختاري ورزش جديد است تفريح و خوشي در بازي
بخشي را براي  اني هيجان لذتجسماني از نظر اشكال گوناگون توانايي ورزشي و قدرت جسم
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ورزش را در  2و دانينگ 1در همين زمينه، الياس. آورد گان و تماشاگران پديد مي كنند شركت
هاي ورزشي بـه شـكلي    ساختار موقعيت. كنند تحليل مي» نياز به هيجان«چارچوب مفهوم 

بدون  شده به هيجانات متعادل ها را به شكل كنترل است كه محرك احساسات است و تنش
هاي زندگي مرتبط است، دگرگون  خطرها و تشنجاتي كه معموالً با هيجانات ديگر موقعيت

آمده  وجود پذيرد و تغييرات به اي را دربارة بدن مي الياس رويكرد توسعه ].40،ص4[ كند مي
. داند شدن در افراد و جامعه مي در نماي فيزيكي و احساسي بدن را نتيجة فرايندهاي متمدن

نشدة نوع بشر است كه با قابليت اكتسابي  ريزي شدن، نوعي فرايند غيرارادي و برنامه متمدن
جـويي و   فراينـد گسـترش تمـدن بـا كـاهش سـتيزه      . مهار و تنظيم نفس در ارتباط اسـت 

،  شـدن ورزش  متمـدن . هاي برخـوردار از شـانس بقـا ارتبـاط دارد     طلبي درونيِ گروه آرامش
تر در جامعة انگليسي بود كه به موجب آن طبقات حاكم به  وسيع» شدن كاركرد دموكراتيزه«

مردم مسـتقيماً در    در دوران قرون وسطا،. همسازي بيشتري با طبقة بورژوازي روي آوردند
ورزش و اوقات . كردند كردند و خوي تجاوزكارانه و خشن خود را پنهان نمي جنگ شركت مي

اي است كه بـر   داني شده و آداب سركوب فراغت از نظر الياس جايگزيني براي همان خوهاي
. حاصل آرايش عصر حاضـر اسـت  » شدن فراغتي«و» شدن ورزشي«. مردم تحميل شده است

 آمـدن  وجـود  بـه  كـه  گويـد  انگلسـتان مـي   جديـد  جامعة شدن ورزشي فرايند تحليل در وي
 بـا  است مصادف و فوتبال كريكت راگبي، روباه، شكار زني، مشت قبيل از جنبي هاي ورزش
دهد مردم  ورزش اجازه مي. اقوام خصمانة مبارزة نشستن فرو و انگلستان در پارلمان تشكيل

عنصر تـرس در تهيـيج، اگرچـه    . هيجان كامل از تقالي بدون خطر و ريسك را تجربه كنند
اي افـزايش   بخشي از تهييج و نبرد گسترده طور وسيع و رضايت طور كامل پيدا نيست، به به
  ].92ص ،28[ يابد مي

ـ       اساس مفهوم عادت عمل بورديو بر ةنظري  ةواره و تعامـل آن بـا مفهـوم ميـدان سـعي در ارائ
سساتي كـه عالئقشـان در   ؤميدان ورزشي دال بر نظام عامالن و م. انساني دارد اصول مولد رفتار
 .هـاي آنـان اسـت    تركيب سـرمايه  موقعيت عامالن در ميدان وابسته به حجم و. گرو ورزش است

؛ تعريـف اجتمـاعي ورزش   اسـت موقعيت زنان در ميدان ورزشي تابع قواعد عمـل در آن ميـدان   
هاي ورزشي، آوردگاهي است كه در آن آنچه بيش از همه مورد  ميدان كنش. مورد مناقشه است

منازعه است، ظرفيـت و قابليـت انحصـارطلبانه در تحميـل تعريـف مشـروع و كـاركرد مشـروع         
بـر سـر     تـر كشـمكش   نفسه بخشي از ميـدان وسـيع   ميدان ورزش في .هاي ورزشي است فعاليت
منازعاتي كه عالوه بر عـامالن درگيـر بـر     ؛است» مشروع از تن ةاستفاد«و » تن مشروع« تعريف

  ن،اويـژه روحانيـ   گرايـان بـه   اشخاص ديگري همچـون اخـالق   سر تعريف كاربردهاي ورزشي تن،

                                                        
1. Elias 
2. Dunning 
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ورزش . شـود  سـليقة عمـومي را نيـز شـامل مـي      پزشكان، معلمان و حتي پيشتازان عرصة مد و
 شـود  سازوكاري آموزشـي در جهـت تقويـت حـس شـجاعت و مردانگـي شـناخته مـي        منزلة  به
از منظـر  . كنـد  را از مارسل موس اخذ مـي » هاي جسماني ساخت«بورديو اصطالح  ].231ص ،8[

 ،واقـع  در. نـد ا گـي بلكه رفتارهـايي فرهن  ،رفتارهاي بدني از سنخ رفتارهاي طبيعي نيستند ،موس
مند بدن است و هر حركت بدني در همبستگي تنگاتنگي بـا بسـتر    ورزش به بازي گرفتن قاعده

شـده   آماده يساختار فقطهاي جسماني  ساخت .شود اش يك حركت فرهنگي تلقي مي اجتماعي
 ايـن . شده و ادراك اين تمرينات اسـت  شده از تمرينات سازماندهي ساخته يبلكه ساختار يست،ن

هاي فرهنگـي   جوامع و محيط يهايي در ساختن و دگرگون هاي محوري و فرايند مفهوم به پويايي
  ].57،ص37[ ها اشاره دارد متفاوت تمرينات در جوامع آن

شـجاعت و   .زنانه نقد شـده اسـت    كنترل مردانه بر نمادسازي از جسم ،در رويكرد فمنيستي
يـك آزمـون    ةمنزل هشجاعت به خطرپذيري اشاره دارد كه ب. نشاط داللت بر بازتوليد مردانه دارد

كشـته   ،آليسون هـارگريوز  ،گيرد؛ مثالً وقتي كه كوهنورد بريتانيايي ييد قرار ميأمردانگي مورد ت
ري مـورد  ها براي چنـين ريسـك و خطـ    در رسانه ي داشتفرزندان جوانكه عنوان مادري  هب ،شد

نيكسـون و فـراي در    ].53ص،33[ بـه عـالوه نشـاط ماهيـت مردانـه دارد      .ي قرار گرفـت يبدگو
بين مـردان و زنـان در    چارچوب مفهوم قشربندي جنسي به نابرابري امتيازات اقتصادي و قدرت

زيـرا هنگـام ايفـاي     ،شـوند  زنان در ميدان ورزش كمتر تشويق مي. ندكن ميدان ورزش اشاره مي
  ].32ص ،20[رود  بودن و انعطاف انتظار مي بودن، حامي هايي از مطيع آنان جلوهنقش از 

  شناسي پژوهش  روش
 بـراي  پديـده،  يـك  پنهـان  زواياي و ها پيچيدگي كشف براي كيفي شناسي روش تناسب دليل به

 كيفـي  شناسي روش از ورزش كنش در زنان ذهني و عيني جهان و متفاوت زيستة ةتفسير تجرب
سلسـله   يـك  كـه  است مبنايي ةنظري كيفي، روش  رايج رويكردهاي از يكي .شود مي گرفته بهره
 دكنـ  ايجـاد   پديده دربارة استقرا بر مبتني اي نظريه تا ؛گيرد مي كار به را سيستماتيك هاي رويه

كـه نظـام    ،هاي كيفـي اسـت   هاي مستقل پژوهش تنها يكي از روش نظرية مبنايي نه. ]23ص،3[
  .كند ها فراهم مي دهي و تحليل داده كارآمد و روشمندي براي گردآوري، سازمان

اي بودنـد كـه در شـهر سـقز در يكـي از       ساله 50تا  18زنان  ،كنندگان در پژوهش مشاركت
 ةاز آنجـا كـه نظريـ    .دپرداختنـ  طور مداوم به فعاليت ورزشي مي هاي ورزشي به ها و سالن باشگاه

گيـري،   كـم تحليـل نظـري خواهـد بـود، روش نمونـه       پـردازي يـا دسـت    بال نظريهدن مبنايي به
شـوندگان   اي نظري انجـام شـد و مصـاحبه    گيري نمونه ،همين اساس بر. ي نظري استريگ نمونه

بـر ايـن   . شـدند  هاي قبلي و حساسيت نظـري گـزينش مـي    مصاحبه هاي تحقيق، اساس سؤال بر
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رسـد و همـين اشـباع     فـرا  1اند تا اشـباع نظـري   دهشترين افراد مشاهده و مطالعه  كليدي ،اساس
ت يـ فاكتعداد نمونه در اين پـژوهش بسـته بـه حـد      .گيري بوده است پاياني نمونه ةنظري مرحل
در ايـن  . شـود  است كه اين مهم در فرايند تحقيـق حاصـل مـي    ينظر يريگ جهينت يرسيدن برا

 با بـانوان ورزشـكار در   يمختلف يها مصاحبه ن،امطلع از الزم عاتاطال يگردآور با هدف ،هطالعم
 بـراي  .شـد  حاصـل  ينظـر  اشـباع  ،افتـه ي سـاخت  نيمـه  ةمصاحب 24 از پس .انجام شد سقز شهر
  .افتي ادامه نفر 30 تا ها مصاحبه ،شتريب نانياطم

ـ  گيـري  هاي نمونه ها به روش شونده ها، گزينش مصاحبه در فرايند مصاحبه برفـي و بـا    ةگلول
و خصوصيات بارزتري در رابطه  ها هبراي انتخاب بانواني كه تجرب. گرفته است انجامحداكثر تنوع 

شد؛ بدين صـورت كـه     برفي بهره برده ةگيري گلول از روش نمونه ،داشتند شده مطالعه با موضوع 
ـ  ،مربيـان ورزشـي   از ،پرداختنـد  كه به ورزش مـي  ،پس از مصاحبه با تعدادي از بانوان عنـوان   هب

كساني كـه بيشـتر در ايـن    يعني  ،را ن اين حوزه، درخواست كرديم كه افراد فعال ورزشيامطلع
يافتـه   مثالً زمان اختصاص؛ به ما معرفي كنند ،زمينه درگيرند و حاوي اطالعات بيشتري هستند

هـا   در انتخاب نمونه دشتالش  ،همچنين .ورزشي و پيوستگي فعاليت مبنا قرار گرفت  به فعاليت
نيـز  منـاطق مختلـف شـهر     هاي ها و باشگاه اي از سالن نمونه. داكثر تنوع نيز لحاظ شودحمعيار 

  .شدانتخاب و مطالعه 
 ـ شـده  آوري هـاي جمـع   كـه از داده  بـود هدف اين  ،ها به سبك نظرية مبنايي در تحليل داده
تـر حركـت    ضـايا و مقـوالت انتزاعـي   به سمت مفـاهيم، ق  ـترين شواهد موجود يعني از استقرايي

از  ـ به سبك جملـه بـه جملـه    ـدر كُدگذاري باز. گانه انجام گرفت كُدگذاري به نحوي سه. كنيم
. ها مفاهيمي استخراج و در فرايند كُدگـذاري محـوري بـه مقـوالت تبـديل شـدند       متنِ مصاحبه

كُدگذاري گزينشي مقولة هسته ظهـور  نهايت در  مقوالت نيز به مقوالت عمده انتزاع يافتند و در
ـ    ةمقول12 مفهوم، 132 درمجموع و پس از تلخيص كُدها و مقوالت،. يافت  ةمحوري و يـك مقول

حاضر، براي رسيدن به معيار قابليت اعتمـاد از دو تكنيـك بهـره     ةدر مطالع .دشهسته استخراج 
كنندگان خواسته شد  مشاركت ، از برخي از2اعضا از سوياز طريق تكنيك اعتباريابي . گرفته شد

، دو 3گيـري از تكنيـك مميـزي    با بهره ،همچنين .ندكننظر  هاي كلي اظهار صحت يافته مورددر 
سـازي و اسـتخراج    مبنـايي، در مراحـل مختلـف كدگـذاري، مفهـوم      ةنظر در روش نظري صاحب
  .ها نظارت داشتند مقوله
  
  
  

                                                        
1. theoretical saturation 
2. member check 
3. auditing 



  1394پاييز  ،3، شمارة 13، دورة توسعه و سياستزن در   316

 

  شده مشخصات كلي زنان مصاحبه. 1جدول
ساعات   تأهل  اشتغال  تتحصيال  سن  نام

 فعاليت ورزشي  فراغت
سابقة 
 ورزشي

 سال 8كاراته 8تا4تأهلمدانشجوفوق ليسانس24  الهام
 سال 2سازي بدن 8تا7تأهلممعلمليسانس40  مريم
 سال 5ايروبيك 7تا5مجرددارخانه فوق ليسانس28  زيبا
 سال 2ايروبيك 8تا6تأهلمدارخانهديپلم32  پريسا
 سال 9 سازي بدن 8تا7مجرددانشجوفوق ليسانس25  سحر
 چند ماهآيروبيك 9تا8مجرددانشجوليسانس25  سروه
 سال 8ايروبيك 8تا6مجردشاغلديپلم35  شهين
 سال 8سازي بدن 8تا7تأهلمشاغلليسانس30  شراره
 سال 2 جسمانيآمادگي  7تا6تأهلمدارخانهسوادكم50  آمنه

 9تا  8 مجرد دانشجو ليسانس 26  نگار
آيروبيك،

 سازي بدن
 سال 4

  سال 3 بسكتبال  5تا4 تأهلم دارخانه ديپلم 38  آرزو
  سال 7  واليبال، يوگا  8تا7 مجرد شاغل فوق ديپلم 32  فريبا
  سال 3  شنا  ساعت4 مجرد فيزيوتراپ ليسانس 26  زهرا
  سال 2 آيروبيك  5تا4 مجرد دارخانه ليسانس 26  شيالن
 سال 1 آمادگي جسماني 6تا5تأهلمدارخانه ديپلم  2  حميده
 سال 6بسكتبال 7تا6مجردآموزدانشدانشگاهيپيش18  دريا

 ساعت 8 تأهلم دار خانه ديپلم  22  فروزان
روي پياده

 آمادگي جسماني
 سال 1

 چند ماه جسمانيآمادگي  10تا8تأهلم دارخانهليسانس26  آنيتا
 سال 2 يوگا 7تا6تأهلمدارخانهديپلم31  نازنين
  سال 2  سواري دوچرخه 6تا4 مجرد دارخانه ليسانس 26  اقدس
  سال 8 فوتسال ساعت5 مجرد دارخانه ليسانس 26  سيما
  سال 10 واليبال ساعت5 مجرد پشت كنكوري ديپلم 21  زريان
  سال 6  يوگا 5تا4 مطلقه شاغل ديپلم 42  مهناز
  سال 10  شنا  5تا4 مجرد پشت كنكوري ديپلم 20  هتاو
  سال 2 كاراته 6تا5 مجرد دانشجو ليسانس 23  ساناز
  سال 7 واليبال 5 مجرد شاغل ليسانس 26  نيان
  سال 5  شنا 6 مجرد دانشجو دانشجو 23  الله
  سال 3 كاراته 6تا5 مجرد كنكوريپشت ديپلم 20  آذر
  سال 4 فوتسال 4تا3 مجرد شاغل ديپلم 34  شيدا
  سال 2  يوگا  5 تأهلم دارخانه سيكل 45  نسرين
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  شوندگان مشخصات كلي مصاحبه
هـاي ورزشـي    از زنان سقزي است كه تجربة فعاليت نمونه 30ميدان مطالعة اين پژوهش شامل 

افـرادي بـا    ،هـا  در ميـان آن  .قـرار دارنـد  ) سـال 50ــ 18(سـني   ةشوندگان در رد مصاحبه. دارند
تواند معرف سـطح   كه تا حدودي ميـ  از لحاظ وضعيت اشتغال .شود تحصيالت متفاوت ديده مي

 دار، خانـه  )درصـد 6/46( شـوندگان  نزديك به نيمي از مصاحبه ـرفاه و وضعيت فراغت آنان باشد
 هـا  البتـه بيشـتر آن   . حـال تحصـيل يـا پشـت كنكـوري بودنـد       درصد شـاغل و مـابقي در  6/26
درصـد  10 فقـط نيمي از زنان ورزشكار داراي مدرك فوق ديپلم به بـاال و  . ندمجرد) رصدد6/56(

 4طـور ميـانگين    بـه  شـده  به لحاظ زمان فراغت، زنان مصاحبه .تحصيالتي در زير ديپلم داشتند
  .آنان مشهود است بيشترروز وقت فراغت دارند و نوعي تداوم در فعاليت ورزشي  ساعت در شبانه

  ها فتهها و يا داده
ورزش . وجـود آمـده اسـت    هتحولي در كاركرد و برساخت معناي ورزش ب ،اساس نوشتار حاضر بر

سـالمت، فراغـت زيبـايي و جـذابيت      ةمفهـومي چندبعـدي و پيچيـده در حـوز     منزلـة  مدرن به
آمده نشان از اين دارد كه زنـان براسـاس    دست ههاي ب مفاهيم و مقوله. است  جايگاهي ويژه يافته

هـاي   يافتـه  .انـد  به كنش ورزشي روي آورده  و دركي متناسب با مقتضيات زماني و مكاني تجربه
ـ  ةمقول 12مفهوم اساسي،  132تحقيق حاضر در قالب   هويـت جسـمي  « ةهسـت  ةمحوري، مقول

  .دشو بندي و به شرح ذيل بيان مي دسته» )بازبرساخت جنسيت(

  ورزش بانوان هاي بسترها و زمينه
  فضايي و مكانيتناسب بافت  .1

و ) مكـان ( ميان فضاي كالبـدي   كالبدي و مفهوم فضا به تعامالت پيچيده مفهوم مكان بر فضاي
در . شــده در مكــان داللــت دارد هــاي منتشــر هــا و نگــرش ارتباطــات اجتمــاعي، قواعــد و ارزش

حدي هاي اجتماعي پيشامدرن، روابط روزمره با ديگران بر نوعي آشنايي مبتني بود كه تا  محيط
هـاي   بـراي زنـان نسـل    »مكـان «مفهـوم   ،بنـابراين  ].123،ص23[ در ماهيت مكان ريشه داشت

هـا در خانـه    آن شد؛ به اين معنـا كـه بيشـتر اوقـات     پيشين با مفهوم اندروني و منزل تداعي مي
هاي عمومي همچـون محـل كـار، تحصـيل،      ها به عرصه گذشت و هنوز به اين اندازه ورود آن مي

 بنـا  يفراينـد  ةپايـ  بر مدرنيزاسيون و اين، مدرنيته با وجود. اتفاق نيفتاده بود... و  اماكن ورزشي
 مكـان  و زمـان  نـوعي  سـمت  بـه  و داده تغيير را زمان و فضا از ثابت و درك محدود كه اند  شده
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 ،مـدرن  جهـان  در مـردم  .دانـد  مي 1ازجاكنندگي فرايند كليد اين را گيدنز .دهد مي سوق جهاني
 بيـرون  شـوند،  مـي  كنـده  خـود  محلي و مكان محدود و زمان از ازجاكنندگي، فرايند تأثير تحت
كننـدگان پـژوهش در حـال     مشـاركت زمينـه،  در اين  ].29،ص26[ ندشو مي تر جهاني و آيند مي
تري از خانه دارد و شـامل محـل كـار،     ها معناي گسترده دنيايي هستند كه مكان براي آن ةتجرب
ـ   شده در ميدان مطالعه. شود اماكن عمومي ديگر مي هاي ورزشي و ساير مكان  ة، نگـرش بـه مقول

بـه گسـترش    ...و اخالق ورزشي ،ورزش تحت عناوين تندرستي، بازي، فراغت سالم، تناسب اندام
گيري مفهوم تناسب بافت فضـايي و مكـاني،    شكل .هاي ورزشي منجر شده است ها و مكان رشته

مكـاني و فضـايي داللـت     ها و تغييرات بودن زمينه مهيا با هدف پوشش مفاهيمي كه به نوعي به
  :شود ها اشاره مي دارد مطرح شده كه به برخي از آن

م به من بهـا داده شـد و اجـازه دادن تـايمي رو خـارج از خـانواده        ـ از طرف خانواده
رسـه، فعاليـت    شده، كه آسيبي به فرد از نظر اخالقـي نمـي   بگذرونم تا در محيط كنترل

 ).ساله 18دريا، (اشم داشته ب

كـنن و در   ـ زنان متأهل خيلي خودشون رو با هيكـل دوران مجـردي مقايسـه مـي    
شـه و انگـار يـه چيـزي رو از      هـا نشـون داده مـي     هايي كه در رسـانه   عين حال با هيكل

 ).ساله 31نازنين، (دست دادن 

ولـي   ،كنـه  هواي جمع دانشگاه و مدرسه رو تداعي مي و من خودم باشگاه برام حال ـ
ارن و لبـاس راحـت   ذ كه آهنگ بـا صـداي بلنـد مـي     همين. با آزادي بيشتر و كنترل كم

 .)ساله 26 نگار،( ا بايد پوشيده باشيه كه تو خونه هم خيلي وقت يحال در پوشي مي

دم، چون اين روزها تـوي كشـورهاي    ـ من خيلي به زيبايي صورت اهميت نمي
آپ صورت و دماغ عمل كردن توجه  تر از ميكاروپايي هم به ساختن اندامشون بيش

  ).ساله 30شراره، (شه  مي

  نگري بدن آل ايده .2
امـري انتسـابي بـه موضـوعي قابـل       منزلـة  هرا ب  هاي جديد مديريت بدن، تصور بدن ترويج شيوه

شگفتي بر بدن افزايش يافته  احساس نزديكي و كنترل دليل،به همين  .واكاوي تغيير داده است
وسواس و سياليت در ايده و تصوري كـه زنـان   . رقابت بين افراد مبدل شده است ةبه حوزو بدن 

دهي به بـدن بـه بخشـي از     نسبت به بدن خود دارند موجب شده تأمل و واكاوي در فرم و شكل
پنداري بدن  آل تصور منفي از بدن همان نارضايتي از بدن و ايده. زنان مبدل شود ةزندگي روزمر
افـراد   بيشـتر خـواني بـا آن بـراي     خود با قيافه و ظاهري كه هـم  كردن راي منطبقو نيز تالش ب

                                                        
1. disembedding  
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شـدن   انتخـابي «هـاي   مقولـه  زير]. 42[ تواند به نارضايتي از بدن منتهي شود ممكن است، مي غير
نگـري بـدن داللـت     آل با هدف پوشش مفاهيمي كـه بـر ايـده   » شدن، سياليت زيبايي فشن بدن،

  :شود ها اشاره مي اند كه به برخي از آن نندگان مطرح شدهك مشاركت از سويدارند، 
  اللـه، ( يايي و ايدئال كه خيلي بهتر از اينـي كـه هسـتم باشـم    ؤخوام يه چيز ر ميـ 

 .)ساله 23

  سـروه، ( خواي بشـي و بـدنت رو شـكل بـدي     جوري كه خودت مي شه اون االن ميـ 
  .)ساله 25

خيلي فرق كرده بـا گذشـته و هـيچ تضـميني      21امروز معيارهاي زيبايي در قرن  ـ
  .)ساله 30 شراره،( نيست كه فردا تغيير نكنه

  طلبانه از جنسيت فهم برابري. 3
هاي ورزشـي در ميـان    و سالمتي، شركت زنان در فعاليت به موازات دگرگوني آگاهي دربارة بدن
كه تقريبـاً از هـر طـرف بـا اسـتقبال       ،اين فرايند .ه استقشرهاي مختلف اجتماعي افزايش يافت

هـاي   مندي زنان از تحصـيالت دانشـگاهي و ارتقـاي سـرمايه     در پيوند با بهره ،رو شده است هروب
هاي جهاني در نقش زنان در نهاد خـانواده و نهادهـاي    و دگرگوني اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي

را  شان جديد و آگاهي يافتن زنان از جايگاه واقعي هاي ها و نگرش پيدايش ارزش است كه شغلي
تـوان بـه فهـم برابرطلبانـه از      از جملة اين تغييـرات ارزشـي مـي    ].74ص،9[ در پي داشته است

 خود گرفتـه اسـت   همتوسط نمود بيشتري ب ةد كه در ميان زنان متعلق به طبقكرجنسيت اشاره 
ده كرسازي  دار مفهوم در قالب هويت برنامهكاستلز اين تغييرات نگرشي در زنان را  ].96ص،35[

 موجـود بـا اسـتفاده از مـواد و مصـالح فرهنگـي       كنشـگران اجتمـاعي   اين نوع از هويت را. است
 ].50ــ 45ص ،22[ دنـ كن را در جامعـه از نـو تعريـف مـي     شانموقعيت و با توسل به آن اند ساخته
  .اند يت اقتباس شدهطلبانه از جنس فهم برابري ةدر چارچوب مقول ذيلهاي  گزاره

زن بايد  قبالً. دن تا قبل زنان االن فكرشون بازتره و بيشتر به خودشون اهميت ميـ 
  .)ساله 21زريان، ( ساالريه ها زن خانواده يولي االن تو سابيد، ميو  شست مي

 .خـواد  خواد و زن هـم مـي   مي اين سالمتي و تناسب اندام .زن هم آدمه ،مرد آدمه ـ
چيزي كه خيلـي شـنيدم و بـه     مثالً. بايد بره ،كي حوصله داره هر .ست ورزش براي همه

بـراي   ولي مگه ورزش حتماً ،و بزنير خواي شوهرت خودمم گفتن كه با ورزش رزمي مي
  ).ساله 23 ساناز،( ؟كاريه و جبهه گرفتنه كتك
 ،طـور كـه زن تونسـته درس بخونـه     نوهم .هاي بين زن و مرد كمرنگ شده تفاوت ـ
 ).ساله 40 مريم،(ه ا كمتر ندارهورزش هم بره و ثابت كنه كه چيزي از مرد تونه مي
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هـا وجـود داشـته و تـا حـدي ايـن        ـ در هر دوره، يه سري محـدوديت بـراي خـانم   
مجرايي براي ورود زنان به سمت   كرده ها كنار گذاشته و اطالعات قشر تحصيل محدوديت
 ).ساله 26شيالن، (براي ورزش باز شد يعني راه براي تحصيل بانوان و هم . ورزش بوده

  فراگيري ورزش. 4
توانـد   هاي منزلتي است كه مي با پيگيري نمادها و نشانه فقطبه باور زيمل، در دنياي مدرن فرد 

» مد«مصرف  به ميانجي» خود« .و فشارهاي زندگي را تحمل كند هدفرديت خود را گسترش د
 يتالش ،گريبه عبارت د .گذارد را به نمايش مي يگروه يها يهم همبستگ و يزات طبقاتيهم تما
ن خـود  كـرد ه يو شب يها باش مثل آن يخواه يه نمك يسانكن خود از كردز يمتما يبرا يهمگان

 ].49،ص14[ ت رو بـه اضـمحالل  يد فرديبازتول يبرا يها باش مثل آن يه دوست دارك يسانكبه 
 ابـراز فرديـت و   به مد مجرايـي بـراي   شدن آن ، فراگيري ورزش و تبديلشده براي زنان مصاحبه

  :بندهاي محيط پيرامون است و ن قيدكردرنگ  كم
  ةكـنن، عالقـ   بينيم كه اطرافيان ورزش مي كنن و وقتي مي مردم بيشتر ورزش مي ـ
 ).ساله 22 فروزان،(ه ش ها به ورزش زياد مي خانم

دونـه چـه    نمـي  اصـالً زاده دارم كـه   يـه خـواهر  . ايروبيك و اخيراً زومبا كه جديـده  ـ
ـ     ولي تهران مي ،ورزشيه ارن و همـين بـاكالس   ذره كه آموزش ببينه تـا بـراش باشـگاه ب
 ).ساله 31 نازنين،( بودنشه

 ).ساله 20 آذر،(س ر و پاتااليمال پ ،روي چيه پياده برو بابا... فقط باكالس باشهـ 

ا كه به وسـيله  هطور ورزش پولدار نس يا همون تناسب اندام مد شده و همين فيت ـ
 ).ساله 26 آنيتا،( من هيكلي كه مده برام مهمه. مثل تنيس، اسكي ؛نياز داره

مـد  ه سـوزي  هايي همچون ايروبيك و استپ كه هوازيه و بـراي چربـي   امروزه ورزش ـ
. دن سـازي تـرجيح مـي    سـوزي رو بـه عضـله    زنان چربـي . شده و شنا هم خيلي مد شده

 دم صد به هر ورزشـي تـرجيح مـي    و من صد در همناسبايروبيك چون براي تناسب اندام 
  ).ساله 26 نگار،(

كـه خيلـي    بينـه  كسـي رو مـي  ه ر يه جايي مي مثالً .هستچشمي هم  هم  چشم و ـ
  ).ساله25 سروه،(ن شن، ورزش بيا اندامه و مجبور مي خوش

  )بدن افتادگي( سالمتي و ترس از پيري .5
هـاي مختلـف زنـدگي عجـين اسـت، موعـد        وزهشـدن در حـ   كـه بـا صـنعتي    ،معاصر در جوامع

 و عمـر  طـول  متوسـط  افـزايش  امر با اين. رسد مي فرا جسماني بازنشستگي بازنشستگي زودتر از
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 ديـده  بيشـتر  ،بازنشستگي سن كشيدن پيش يعني كار، هاي سال از كاستن براي ها تالش دولت
 زندگي خود و ديگران تجربـه سوم  ةترس از پيري احساسي است كه فرد با ورود به دور. شود مي
هدفي قرين اسـت و فـرد بـه انبـوه منـزوي       تنهايي و بي اين دوره با احساساتي همچون. دكن مي
انديشـي   موعـود بـه فكـر چـاره     ةسال را زودتر از وعد پيري، زنان ميان ةتجرب از ترس. پيوندد مي

 فيزيكـي  فيزيكي، عوارضبدن، استهالك  يائسگي، افتادگي عوارض ةتجرب از ترس .دارد وادار مي
را بـه سـوي فعاليـت     ،سـال  ويژه زنان ميـان  به ،بدن از داليلي است كه زنان ماندن  جوان زايمان،

  .ورزش سوق داده است
و دارم رهام ازدواج كرده بودن و فقط همين يـه دختـر    بچه .من تو خونه تنها بودمـ 
االن  .از دسـت داده بـودم   وم ر سـالمتي جسـمي و روحـي    .ره م دانشـگاه مـي  هـ  كه اون
 يها درد قسمت يچ كه كنم يم جو و پرس باشگاه يمرب از االن .م خيلي بهتر شده روحيه
 .)ساله 50،آمنه(ده  مي كاهش ور بدنم

يعنـي بـراي سـالمتي    ؛ م را از دسـت داده بـودم و االن خـوبم    بيمار بودم و توانايي ـ
شده بودم و طي اين دو سال روحيـه و  اعصابم توي خونه خرد شده بود و افسرده . اومدم

  ).ساله 45 نسرين،(جسمم خيلي خوب شده و مقاومتم باال رفته 
خوام مثل مـادرم زانـودرد و پـادرد داشـته      نم و نميو، چون هنوز جوباشمسالمت  ـ
 .)ساله 40 مريم،(باشم 

 ورزش شدن اي رسانه .6

فشردگي زمان و مكان را تشـديد   و درهمجمعي مرزها را در نورديده  امواج وسايل ارتباط ،امروزه
 ده اسـت كـر سـازي   مفهـوم » جـايي   همـه  ةجامعـ «ژان كازنو اين تحوالت را در ذيل . ده استكر
هاست؛  رسانه بر حاكم خاص قواعد با ورزش سازگاري يندافر ورزش، شدن اي رسانه ].48ص،19[

بدن را  ...ها، مجله و روزنامه و هاي فشن، سريال در اشكال مختلف اينترنت، ماهواره، شبكه  رسانه
چگـونگي گـذران اوقـات فراغـت،      .كننـد  شاخص و نشانة كيفيت زنـدگي بازنمـايي مـي    ةمثاب به

تغييـر  . ابعاد عيني كيفيت زندگي بر قرابت بدن و ورزش افزوده اسـت  منزلة سالمتي و زيبايي به
بـا قهرمانـان ورزشـي و     پنـداري  ذات ها نـوعي هـم   شدن در دنياي قهرمانان و مدل آگاهي و محو

طور موقت هويت خـود را   ، فرد به»هماني اين«در نقش  .ها و بازيگران را در پي داشته است مدل
اي، شخصـيت جانشـين و    ذهني آگاهي خـود، تصـوير رسـانه     گذارد و از طريق فرافكني كنار مي

هـا   كـردن  زياغلب شاهد يك چنـين نقـش بـا    ،ها در رسانه. پذيرد هويت اجتماعي ديگري را مي
  :ندا يد اين برداشتؤهاي ذيل م گزاره ].260ص ،35[ هستيم

 وهـايي ر  هاي فشن و آمـوزش ورزش حركـت   نه هم شبكهوخ تويباشگاه، و حتي  ـ
 ).ساله 23 الله،( من بايد روي فرم باشم  .دم ن حد برسم انجام مياوبراي اينكه زودتر به 
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شه كـه ورزش   هايي كه از ورزش مي تعريفهاي سالمت با  شبكه رساني مثالً اطالع ـ
 ).ساله 40 مريم،(ه ن باشوت بخشي از زندگي بايد حتماً

اسـپورت،   سپورت و دبي مثل ري .ده كانال ماهواره فقط ورزش نشون مي 50تا  40 ـ
 ).ساله 26نيان، ( سيتي اسپورت

مـن   .زنـن  ها خيلي در مورد ورزش حرف مي هاي ورزشي زياد شده و روزنامه مكان ـ
چه بـراي   ،اه ماهواره خيلي روي ورزش خانم يولي تو ،كنم ون نگاه نمييكه خيلي تلويز

 ).ساله 35 شهين،( دن مانور مي ،زيبايي و سالمتي چه تناسب اندام

زيبـايي قيافـه و    هاي خارجي، نه داخلـي كـه اصـالً    رسانه هاي باشگا و قطعاً مربي ـ
  ).ساله 26 سيما،(ه ن اهميتي نداروشاصورت بر

  تجربه و درك از ورزش
  هاي اجتماعي بندي رده واسازي .1

هـاي   هـا و هويـت   شالودة نقش، هاي مبتني بر جنسيت بندي ويژه رده ه، بهاي اجتماعي بندي رده
هـاي   هاي نهادي و شناسايي متعاقب با آن بر مبناي تركيبي از ويژگي بندي اگرچه رده .ندا نهادي

غلـب بـر   ابنـدي و شناسـايي    هـاي رده  در مورد زنان شـيوه  ،گيرد انتسابي و اكتسابي صورت مي
ـ  ،اي هاي كليشه اساس قالب بندي بر رده. معيارهاي انتسابي و تصورات قالبي مبتني است ويـژه   هب

ي ها بندي در برابر رده دوران معاصردر با اين وصف، زنان  .بسيار رايج است ،هاي جنسيتي كليشه
 ].289،ص11[ هاسـت  اي از خويشـتن تـأملي آن   اين خـود جلـوه  نند كه ك مقاومت ميتحميلي 

كنش ورزشي يكي از ابزارهاي اساسي است كه بـه ميـانجي آن زنـان روايـت معينـي از هويـت       
حـال از وراي همـين روايـت در معـرض تماشـا و داوري       عـين  دارنـد و در  شخصي را محفوظ مي

گان جـوان حـاكي از آن اسـت كـه     كنند هاي مشاركت گفته .]90،ص26[ گيرند ديگران قرار مي
هـاي مردانـه    ورزش دادن اثبـات توانـايي انجـام    و هاي ورزشي در پي اثبات خود فعاليت ةوسيل هب

سـازوكار   ةمثاب زنان به از سويكارگيري ورزش  همفهوم جذابيت زنان فعال اجتماعي بر ب .اند بوده
  :لت داردبندهاي اجتماعي تحميلي دال ابراز هويت خويشتن و واسازي رده

 تـونم  يمـ  مـن دن و  ا انجامش ميهكه مرد هيسخت ورزشكاراته  كه ننيب يم چون ـ
 ورزش نيا كه گن يم امه دوست از يبعض. كنن يم قميتشو يليخ ،بدم انجامش يخوب به

 .)ساله 20 هتاو،( ستين يجور نيا يول ،دعواست

 يروح قدرت ،يجسمان قدرت بر عالوه .ده يم قدرت احساس زنان به يرزم ورزش ـ
 يمعرفـ  و دوم فهيضع جنس عنوان هب نجايا ما چون ؛كنن دفاع نوخودش از كه هم يروان
  .)ساله 23 ساناز،( ميش يم
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 و انيـ اطراف كـنم  يمـ  احساس ،كنم يم دنبال رو ورزش اي حرفه صورت به يوقت ازـ 
  .)ساله 21 ،انيزر( رنگي يم لميتحو شتريب جامعه يتو

 بهـم  امهـ  دوسـت . گردم يبرم سالن از كه يوقت خصوصاً ،كنم يم غرور احساس من ـ
  ).ساله 34 ،دايش( كنن يم افتخار

  هويت نقشي مسلط ةمثاب ورزش به .2
هويت اجتماعي غالب يا هويت نقشي مسلط، هماني است كه ارزش و اهميت بيشتري براي فرد 

هـاي برخـي از    تـه گف ].260،ص11[ كنـد  دارد و غالب اوقات فرد خود را با آن نقش تعريف مـي 
مؤيد آن است كـه   هاي ورزشي فعاليت دادن مدت انجام طوالني ةكنندگانِ جوان با تجرب مشاركت
اي پيدا كرده و به هويت نقشي مبدل شـده   هاي ورزشي براي برخي از آنان ماهيت حرفه فعاليت
مجرايي در دسـتيابي   منزلة هقشان از ورزش بياستعدادها و عال ها، بانوان با شناخت توانايي .است

شدن، كسـب افتخـار و اعتبـار ورزشـي در ميـادين       اي، مربي به پيشرفت به صورت ورزش حرفه
نقـش ورزش   .گيرنـد  انگـاري قهرمانـان بهـره مـي     پنـداري و بـت   ورزشي، شوق قهرماني، همذات

ـ  بـه  ،اي و پرداختن بـه ورزش  حرفه  .كنـد  تـر پيـدا مـي    اي گسـترده  هـر روز دامنـه   ،شـغل  ةمثاب
اين روند در آغاز . شدن ورزش داللت دارد تخصصي و علمي شدن ورزش، به روند شغلي، اي رفهح

اي شروع شد كه آثار بيروني آن بـه صـورت پيـدايش سـاختارهاي      حرفه به صورت بخشي و شبه
در چـارچوب   ذيـل هـاي   گـزاره  .]279،ص35[ شغلي نو و افزايش درآمد ورزشكاران ظـاهر شـد  

  .اند هويت نقشي مسلط اقتباس شده ةمثاب آگاهانه به زش، ورزششدن ور اي حرفهة مقول
 رومـن ورزش  . ن تعهـد دارم اوچون مثل كارم بـه   ،ورزش براي من فراغتي نيست ـ

ـ د دار مـي  صورت باشگاهي و هدف هب حتـي در  . نموفراغتـي بـد  رو روي  شـايد پيـاده   .مون
 ).ساله 30 شراره،(ه سازي چون تمام حواسم به باشگاه و بدن .برم مسافرت هم لذت نمي

ولـي   .اي بشم و در اين زمينه پيشـرفت كـنم   كنم بلكه براي اينكه حرفه ورزش مي ـ
 ).ساله 20آذر، ( نآ دار براي گذران وقت و بيكاري مي اي خانهه خانم

ني وحاضرم مسافرت و بيـرون رفـتن و از مهمـ    .دم و به هرچي ترجيح مير ورزشم ـ
 مسافرت هم هميشه فكرم يتو .هدن تايم مشخص عادت كراوبدنم به ورزش در . بگذرم

  .)ساله34 شيدا،( اينجاست
  اللـه، ( و منحـل كـردم  ر  كالسِ سازم .كالس گيتارم با كالس باشگاه يك تايم بود ـ

 .)ساله 26
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 )طلبي لذت( لذت ةتجرب .3

كردن  كاروانگر گرايشي براي سازبيدر چارچوب كنش ورزشي  طلبي لذتلذت و تأكيد بر  ةتجرب
تـر از   هاست كه اوقـات فراغـت طـوالني    مدت. مدرن است ةهاي مصرفي در جامع ورزش با عادت

بـا گسـترش    .تر شده است ترتيب ارتباط اوقات فراغت با ورزش تنگ زمان كار شده است و بدين
در چـارچوب   .تفريح هستيم ةوسيل ةمثاب شاهد گسترش فرهنگ ورزش به ،فرهنگ اوقات فراغت

. هماهنگي بين روح و جسـم نيسـت  و هدف از ورزش تحرك به منظور زندگي سالم  ،اين نگرش
اي براي پركـردن اوقـات    وسيله... رفتن و كردن، سينما ورزش در اين نگرش جايگاهي چون خريد

كنندگان جوان حاكي از آن است كـه بـه    اظهارات مشاركت ].74،ص35[ فراغت پيدا كرده است
 ةتخلي سالم، تفريح گذراني، پي رهايي از روزمرگي و بطالت، وقتهاي ورزشي در  ميانجي فعاليت

 .هستندسرزندگي  حس باشگاه و مفرح و سرزنده جو انرژي، و هيجان

 زنـان  بيكـاري  و دن مـي  انجـام  و شن مي بيدار روز هر كه روزمره تكراري ايهكارـ 
 هـم  و كـنن  مـي  صـرف  وقتشـون  از ساعتي چند و جالبه خيلي كه ورزش ولي ،دار خانه

 ).ساله 35شهين، ( شه مي مينأت باهم ورزش يتو جواني و روحيه

اي سـالم در زنـدگي بـه    هـ  اي زيادي رو ديدم كه بـه دليـل نداشـتن تفـريح    ه زنـ 
االن كـار خونـه در حـد يـه سـاعته و       ،اه قديمخالف  بر .ناسالمي كشيده شدنت تفريحا

 ).ساله 31نازنين، ( هتراش اي بيكار كار ميه شيطان براي دست

كـه همـه    محيط ورزشـي  يش كنه و تو جوري تخليه آدم استرس داره كه بايد يه ـ
  ).ساله 18دريا، ( نا سرحال و پرانرژي هستن و باهم خوش

م  خونه خيلي بيكار شده بـودم و حوصـله   يتحصيل شدنم و نبود شغل، توال با فارغ ـ
 .)ساله 28 زيبا،( رفت سر مي

 اندام مديريت بدن و تناسب. 4
بخشـي تبـديل    دهندة هويـت  زنان جوان به يك ارزش و مؤلفة تشكيل زيبايي و تناسب اندام نزد

. شود، به صـورت عينـي و جهـاني وجـود دارد     عنوان زيبايي ناميده مي باكيفيتي كه . شده است
 زنـاني را كـه آن را دارنـد، بطلبنـد     بايـد بخواهنـد كـه آن را داشـته باشـند و مـردان       بايدزنان 

دختران حداكثر . رود شمار مي هبدن يكي از ابعاد مهم هويت جنسيتي زنان جوان ب ].73،ص29[
بـدن ابـزاري بـراي     كننـد و  زيباشناختي را با بدن خود تجربـه مـي   احساسي ةاز زمان بلوغ رابط

كننـدگان جـوان، ولـع     هـاي مشـاركت   مبنـاي گفتـه   بـر . شـود  هاي زنانـه محسـوب مـي    جذابيت
. بـدل شـده اسـت   زيبـايي  الغري، مـانور انـدام، بـه عرصـة بازنمـايي      كاهش وزن،  اندام، تناسب
  .ندا يد اين برداشتؤهاي ذيل م گزاره
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  .)ساله 21 زريان،( شي هاي خانواده مثل اينكه دختر قد بلندي مي تشويق ـ
  مهنـاز، ( ترگل و ورگـل شـدن مثـل دوران مجـردي     .براي اينكه بدنم رو فرم باشه ـ

 ).ساله 42

تناسب انـدام  . خصوص شنا به ؛م تناسب اندامهآ يكي از داليلي كه خودم ورزش مي ـ
 ،كه زن باشي كـافي بـود   قبال فقط همين .كنه كه ورزش بيايي مجبورت مي تاه تدوس

 .)ساله20 آذر،( ولي االن نه

  آثار و پيامدهاي ورزش زنان
 )ارتقاي سالمت جسمي و رواني( بازانديشي. 1

و عمـدتاً   در اختيار نداشـتند  خودبخشي  هويت و يبخش معنا يبرارا الزم زنان منابع  ،در گذشته
 ،امـروزه . داشت قرارها  همسران آنخاستگاه اجتماعي ا يت يجنسالشعاع  تحتزنان  يتيمنابع هو

، نوعي بازانديشي در جايگـاه زنـان   متفاوت نسبتاًي فضاها دربا ارتقاي سطح سواد و قرار گرفتن 
هاي خانوادگي، نـوعي هويـت شـغلي نيـز      گرفته است و در كنار هويت مادري و مسئوليتانجام 
توانـد زنـان را بـا مخـاطرات      هاي چندگانه مي ايفاي تكاليف و وظايف نقشي هويت .اند كرده پيدا

وقـت وضـعيت تندرسـتي بـدتري      مادران جوان با كـار تمـام  . دكنجسمي و رواني زيادي مواجه 
ـ   اي بـراي كمـك بـه همـاوردي بـا نقـش       ه منابع بسـنده ند، مگر اينكه بدار خـود   ةهـاي چندگان

 .اسـت بـراي زنـان    ورزش مجرايي مناسب در ارتقاي تندرستي بنابراين،. دسترسي داشته باشند
 بهبـود  بـدني،  قـواي  ارتقاي سالمت جسمي و رواني براي پوشش مفهومي مفاهيم تحليل ةمقول

 روحيـه،  جسمي تغيير بهبود  چاقي، عواقب المتي،س به اهميت ضرورت بدني، استهالك جسمي،
ذهنـي، و   آمـادگي  اسـترس،  رفـع  نفس، به اعتماد كنترلي، خود رواني، آرامش افسردگي، از رهايي

  .بندي شده است مقوله زندگي  داغ
به خاطر فوت مادرم دچار افسردگي شديدي شده بودم و تنهـا بـا روي آوردن بـه     ـ

اي اول حركــات ســاده رو هــم هــورزش دوبــاره بــه زنــدگي اميــدوار شــدم و حتــي روز
بهـش   آورد واقعـاً  اون حـس در  و ازر تونستم برم و با كسي حرف بزنم و چـون مـن   نمي
  ).ساله 34 شيدا،( م بود ورزش بهترين رويداد زندگي .مند شدم هعالق
بايد دنبال يه راه حل باشي كـه بـه سـمت     ناچار به بيكاري باعث افسردگي شده و ـ

ولـي   ،شـن  دار بيشتر به طرف ورزش كشـيده مـي   هاي خانه خانم. شي ورزش كشيده مي
  پريسـا، ( ولـي وقـت نـداره    ،ها شـده  اگرچه دچار انواع بيماري ،مثل خواهر من ها، شاغل

 ).ساله 32

با پسرم خيلي تند رفتار  .لرزيد پام و حتي صدام مي و روز اول كه اينجا اومدم دست ـ
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آرامشي كه يوگا ادعا داره من  .وخوم بهتر شده خلق. ولي االن خيلي بهتر شدم .كردم مي
 ).ساله 31 نازنين،(بهش رسيدم 

يـاد   بـه مـا ادب رو  ) كاراتـه ( ولي االن چون ايـن ورزش  ،خيلي عصباني بودم قبالً ـ
 ).ساله 20 هتاو،( م و ديگران فرو ببرم ده و خشم خودم در رابطه با خانواده مي

  پذيرش اجتماعي. 2
هاي مختلف با هدف افزايش منابع و به حداقل رساندن ضرر  در حال اجراي نمايش پيوستهافراد 

افراد  .كننده از خود است اصل مفهوم عرضه و نمايش خود، حفظ تصوير مثبت و متقاعد. هستند
 .اي از خود را نمايش دهند كه مورد پذيرش ديگـران باشـد   كوشند جنبه هنگام كنش متقابل مي

هاي بـدن بـه افـراد اجـازه      كسب تكنيك زيرا، كند هاي بدن نقش مهمي ايفا مي تكنيك ،رو اين از
محتمـل   هـا هاي بزرگ و خطر خوبي از عهدة اوضاعي كه ممكن است موجب اضطراب دهد به مي

نياز يا تالش براي كسب پذيرش اجتماعي، خود را در برابـر ديگـران    ].140ص،25[ رآيندشود ب
 ].16،ص35[ نـد ا كـنش ورزشـي   ةكننـد  تعيـين  ...به نمايش گذاشتن، ميل به كسـب منزلـت، و  

شدن، اثبات خود، كسب استقالل و جذابيت زنان فعال اجتماعي مؤيد آن اسـت   مفاهيم تحسين
بـراي ايـن   . انـد  هاي ورزشي در پي كسب جلب توجه عمومي بـوده  كنشكه زنان با پرداختن به 

طريق تأثيرگذاري بر ارتباطـات، توجـه عمـوم را بـه      هاي ورزشي از دسته از زنان جوان، فعاليت
  .كند ها جلب مي آن

بيـنن   محيط مدرسه و دانشگاه هستن، چون بيشتر ديگران رو مي يكسايي كه توـ 
  ).ساله 23 الله،( تر باشن هيكل وان خوششه بخ شن باعث مي و ديده مي

 ياهـ  قيتشـو  طـرف  اون از و باشم داشته قبول ور خودم كه داده ادي من به ورزش ـ
  .)ساله 26 ،قدسا( داده نفس به اعتمادمن  به توجه جلب و گرانيد

 و زنـن  يمـ  برچسـب  و كنن يم يمعرف و شناسن يم ورزشكار يژگيو نيا به ور من ـ
  ).ساله24 الهام،( كنن يم قيتشو العاده فوق
نفـس پيـدا    بـه  اعتمـاد   و نشون بـدم، ر تونم خودم وقتي در يه كاري مثل ورزش مي ـ
  ).ساله 21 زريان،( شم م و موفق ميآ اي ديگه هم برميهكنم كه از پس كار مي

 هم و سقز ميت تو هم خودم من. تونم يم من كه كنم ثابت امه يمرببه  اينكه يبرا ـ
  .)ساله 20 ،آذر( كردستانم

  بازبرساخت جنسيت هويت جسمي؛: مركزي ةهست
هـاي   اسـاس مقولـه   بـر » برساخت جنسيت هويت جسمي؛ باز«اين پژوهش با عنوان  ةهست ةمقول
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 انـدام،  تناسـب  طلبـي،  هويت نقشي مسلط، لذت ةمثاب ، ورزش بههاي اجتماعي بندي رده واسازي
 ورزش شـكل  طلبانـه از جنسـيت و فراگيرشـدن    ينگري بدن، فهم برابـر  آل تأييد اجتماعي، ايده

اي، تعـاملي و پيامـدي    هـاي زمينـه   ترين نحو ممكن به پرسش اين مقوله به انتزاعي .گرفته است 
هاي زمينه را از طريق رجـوع بـه مقـوالت     توان مسير روئيدن آن از دل داده دهد و مي پاسخ مي

هويـت  «ت كـه در چـارچوب مفهـوم    اين مفهوم براساس ديدگاه كاستلز اسـ  .محوري پي گرفت
بـا   جتمـاعي در ايـن نـوع از هويـت، كنشـگران ا     .پـردازد  به بازبرساخت جنسيت مـي » دار برنامه

را در  آنـان  موقعيـت سازند كه  در دسترس، هويت جديدي مياستفاده از مواد و مصالح فرهنگي 
و حقـوق زنـان وارد    اين نوع هويت از در مقاومـت و دفـاع از هويـت    .كند جامعه از نو تعريف مي

مـورد جـرح و     پدرسـاالر   ةشود تا ساختار توليد، بازتوليد، جنسيت و شخصـيت را در خـانواد   مي
 .انجامد مي )فاعل(به ايجاد سوژه ، هويت ساختن فرايند زعم كاستلز، اين نوع به .تعديل قرار دهد

. اسـت  زنـدگي فـردي  هاي  معنابخشي به تجربه و آرزوي خلق تاريخ شخصي فاعل، ةمراد از سوژ
 :شـود  ها به افراد از ضرورت تركيب دو نوع احراز و اثبات هويـت ناشـي مـي    تبديل افراد به سوژه

  ].24ص ،22[ يكي اثبات حق افراد در برابر اجتماعات و ديگري اثبات هويت افراد در برابر بازار
يكي از ابعاد ايـن   .اي براي يك زندگي متفاوت است ساختن هويت، پروژه يا برنامه ،در اينجا

شود كه به ميانجي آن  اي مبدل مي برنامه، برساخت هويت جسمي است كه در آن بدن به پروژه
و از قبـلِ آن   شـوند  مـي مناسبات و قواعد حاكم بر هويـت اجتمـاعي زنـان واسـازي و بازسـازي      

 را آن و كـرد  كـار  آن يرو بايـد  پيوسـته  كـه  يا پـروژه ؛ يابـد  هاي فردي خلق و بسط مـي  هويت
 يـك  از يا نمونه تناسبم و سالم بدني حفظ و خلق .كرد تكميل يفرد هويت از بخشي همچون

  .است عمومي بسيار ةپروژ
شـوندگان و بـا    شده از اظهـارات مصـاحبه   با نظر به مفاهيم و مقوالت استنباط ،بر اين اساس

بـراي   ورزشـي داشت كه مديريت بدن به ميانجي كـنش   اظهار توان هاي نظري مي  بسط ديدگاه
و  كـه بـه ميـانجي آن بـه تأمـل، واكـاوي       اسـت  اي بازانديشـانه  ةپروژ در حكم شده زنان مطالعه

ـ  نگـاه بـه ورزش بـه    .پردازنـد  بازسازي هويت فردي و اجتماعي خود مي  هويـت جسـمي؛  « ةمثاب
، شـده  در بستر بافت فضايي و مكاني ميدان مطالعـه  ، حاكي از آن است كه»بازبرساخت جنسيت

 مجرايـي  طلبانه از جنسـيت، كـنش ورزشـي    شدن ورزش و رواج فهم برابري اي يري و رسانهفراگ
  .كسب تأييد اجتماعي و طلبي لذتهاي تحميلي،  بندي ي واسازي ردهبرا است

  مبنايي پژوهش ةنظري
هـاي   در پي آنيم تا با شرح كامل مـدل پـارادايمي، خـط داسـتان برآمـده از داده      ،در اين بخش

ـ     ،اين خط داسـتان . يمكنص پژوهش را مشخ هويـت جسـمي؛   « هسـته  ةكـه بـا محوريـت مقول
كننـدگان را   مشاركت همةوضعيتي كلي دارد تا  ةسعي در ارائ ،پديد آمده» بازبرساخت جنسيت
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طـور   بـه رده و آن را كـ تجربـه   زنانه كاست  يزيچ بر آن ين مراحل مبتنيا يبازساز. برگيرد در
تناسـب   هكـ تـوان گفـت    يمـ  )1شكل( يميااساس مدل پاراد بر .اند دهكران يب در عملو  شفاهي

ويژه در دوران پيـري، شـرايط    به ،بافت فضايي زماني و ترس از استهالك فيزيكي و افتادگي بدن
  .آورد علّي را براي كنشگران به ارمغان مي

  

  تعامالت و پيامدهاي ورزش اي درك زنان از شرايط، مدل زمينه. 1شكل
  

 شرايطي است كه به دليل قرار گرفتن در يك مكان خـاص بـر   همةتناسب مكاني به معناي 
تناسب زماني به معناي دسترسي به زمان و فراغـت، وقـت و زمـاني     ،همچنين. گذارد فرد اثر مي

، ترس از پيري و تنهايي قرين بـا   عالوه بر اين. دهد است كه فرد به فعاليت ورزشي اختصاص مي

  زنانكنش ورزشي:پديده

 

 
  

 ها استراتژي /تعامالت
 هاي اجتماعي، بندي واسازي رده

هويت نقشي  ةمثاب طلبي، ورزش به لذت
 تناسب اندام مسلط، مديريت بدن و

  
  اي شرايط زمينه

جنسيت،  طلبانه از  ابريفهم بر
 نگري بدن آل ايده

 
  يعلّ طيشرا

و  سالمتيبافت فضايي و مكاني، تناسب   
  ترس از پيري

 
  
  

  گر مداخله طيشرا
 اي شدن ورزش، رسانه

 فراگيري ورزش

 
  

  امدهايپ
 پذيرش اجتماعي، بازانديشي

)ارتقاي سالمت جسمي و رواني(  
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ـ    آن شرايطي را براي فرد به ارمغان مي يـا مواجهـه بـا     آن شـرايط سـني   ةآورد كه فـرد بـا تجرب
 .دكنـ  هاي خود اعمال مـي  هاي آن را در كنش ط پيرامون، آموزههاي مبتالبه به آن در محي نمونه

شـدن و   اي زمينه و رسـانه  ةمثاب بدن به نگري آل ايدهطلبانه از جنسيت و  در اين ميان، فهم برابري
كلـي و در امتـداد    طور شرايط مذكور به. كنند گر عمل مي شرايط مداخله  ةمنزل فراگيري ورزش به

. اي به نام ورزش و عناصر آن مورد توجـه زنـان قـرار بگيـرد     كه پديده اند با يكديگر موجب شده
و پـذيرش ورزش در برابـر آن تعـامالت     شـده كنندگان با قـرار گـرفتن در شـرايط ذكر    مشاركت

توان در  تعامالت مذكور را مي. ندكن هاي خاصي را اتخاذ مي دهند و استراتژي خاصي را انجام مي
ـ  هاي جنسـيتي، ورزش بـه   كليشه برواسازي و مقاومت در برا قالب هويـت نقشـي مسـلط،     ةمثاب
از ديـدگاه زنـان    هـاي ورزشـي   آوردن به فعاليـت  روي. بندي كرد اندام دسته طلبي و تناسب لذت

ـ     ها دارد كه مي پيامدها و نتايجي براي زندگي آن كلـي   ةتـوان پيامـدهاي مـذكور را در دو مقول
  .بندي كرد دسته )سالمت جسمي و روانيارتقاي ( بازانديشيو  كسب پذيرش اجتماعي

  گيري نتيجه
ريـزي و   هـم برنامـه  . ننـد ك عمـل مـي     بازتابنده 1شكلي از خود مدسازي  ةمثاب هاي مدرن، به بدن

هايي براي انتخاب شيوة زنـدگي اساسـاً بـا مـديريت بـدن       آمدن گزينه تنظيم زندگي و هم پديد
نگـري بـدن شـاهد     آل شدن بـدن، و ايـده   و نمايشي اي با رسانه ،امروزه. شده است  درهم آميخته
با توجه بـه گسـترش فزاينـدة    . رشد در زمينة ارتقاي سالمت و مديريت بدن هستيم عاليق روبه

توجه زنـان   درخورو تمايل و رغبت  شده در ميدان مطالعه  هاي ورزشي ها و تنوع در رشته باشگاه
هـا و   هـاي معنـايي زمينـه    كندوكاو در برسـاخته دنبال  ههاي ورزشي، پژوهش حاضر ب به فعاليت

دسته از بانواني بود كه ورزش به بخشي از زنـدگي روزمـرة    هاي كنش ورزشي در ميان آن داللت
  .ها مبدل شده است آن

امري از پيش مقرر بـه موضـوعي    ةمنزل هرا ب  هاي جديد تناسب اندام، تصور بدن ترويج شيوه
بدن در نزد زنان موجب شده است تأمل  ليت در ايده و تصورسيا. ه استكردقابل واكاوي مبدل 

بازسـازي   .اين دسته از زنان مبدل شـود  ةدهي به بدن به بخشي از زندگي روزمر در فرم و شكل
برساخت  باز هاي ورزشي نشان از تكوين هويت جسمي و فعاليت دادن زنان از انجام ةمعنايي تجرب
  .جنسيت دارد

افـراد   تصور و انتظـاري كـه  . سبك زندگي است هم ظهور نمادينهاي م يكي از عرصه ورزش
 ].111ص ،36[ هـاي مختلـف اجتمـاعي از ورزش دارنـد، بسـيار متفـاوت اسـت        متعلق به پايگاه

درك  ،بسته به جايگاه اجتماعي و ردة سني ،اين مطالعة كيفي مؤيد آن است كه زنانهاي  يافته

                                                        
1. self-fashioning 
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هـا،   مبناي نتـايج مصـاحبه   بر. به كنش ورزشي دارندو تصور متفاوتي از ورزش و داليل پرداختن 
هـاي   فعاليـت  دادن هاي ديگر زنـان بـه انجـام    حال تحصيل بيش از ساير گروه دار و در زنان خانه

هـاي ورزشـي و    گسـترش فزاينـدة باشـگاه   ( تناسب بافت فضايي و مكاني .آورند ورزشي روي مي
، مـديريت بـدن،   )فراغت وقتي( مناسبت زمانيو ) شده در ميدان مطالعه  هاي ورزشي تنوع رشته

شـدن و فراگيـري    اي كـه رسـانه   ،نگري بدن آل ازجنسيت و ايده طلبانه در كنار اشاعة فهم برابري
حال تحصـيل در مقايسـه    دار و در موجب شده زنان خانه ،ورزش بيشترين مداخله را در آن دارد

  .ختصاص دهندهاي ورزشي ا با زنان شاغل وقت بيشتري را به فعاليت
شـناختي را بـا بـدن خـود      اي احساسي، بيـاني و زيبـايي   دختران حداكثر از زمان بلوغ رابطه

 ژسـت، قيافـه، مـد،   ( شمار براي رعايت و حفـظ هنجارهـاي زنانـه    تقاضاهاي بي. كنند تجربه مي
نفـس   به شود اعتماد زنند، سبب مي ها نيز به آن دامن مي كه صنايع و رسانه )آرايش، رژيم غذايي

كه كنار آمدن بـا بـدنِ    طوري به خود شكل بگيرد؛ به تحقيرآميز دختران كمتر بشود و نوعي نگاه
زنـدگي   مشغوليِ ترين دل مهم به رو، مراقبت و توجه به قيافه اين از. شود خود برايشان مشكل مي

كننـدگان   اي مشـاركت  تأمل در مختصـات زمينـه   ].94،ص36[ روزمرة دختران مبدل شده است
هـاي   ، فعاليـت تأهـل سـال و م  مؤيد آن است كه دختران مجرد و زنان جوان بيش از زنـان ميـان  

طلبـي تجربـه و    ابزاري براي دستيابي به زيبايي، تناسب اندام، تفريح و هيجان ةمثاب ورزشي را به
  .گيرند كار مي هب

قـاتي و  ، بـه نـوعي نشـان از ماهيـت فراطب    شـده  ورزش در ميدان مطالعه ةفراگير شدن مقول
 .زدايي از ورزش نيز مشـهود اسـت   نوعي سن ،در اين ميان. هاي ورزشي دارد فراجنسيتي فعاليت
هاي ورزشي و پرداختن به آمادگي جسـماني، آيروبيـك، يوگـا و     سال در باشگاه حضور زنان ميان

  .له استئشنا مؤيد همين مس
كنندگان جوان،  مشاركتهاي درخور توجه در ميان برخي از  ها و استراتژي يكي از داللت

مثابة هويت نقشي مسلط و پـرداختن   يابي به ميانجي ورزش به كرده و مجرد، هويت تحصيل
دسته از زنان، ورزش از معناي رقابـت و تحـرك منفـك     براي اين . اي است به ورزش حرفه

. شـود  اي برگزار مـي  به صورت گروهي و در سطح حرفه  ها، ورزش در اين رشته. نشده است
شوندگان جو سرزنده، كسب اعتبار و  واقع، معناي غالب ورزش براي اين دسته از مصاحبه در

دسته از زنان ورزش به  براي اين. افتخار ورزشي و شوق قهرماني و قابليت دفاع شخصي است
زنان بـا قـرار گـرفتن در    . مبدل شده است) در معناي كاستلزي(دار  بخشي از هويت برنامه
كنند و اين امر را  به بازانديشي و تفكر درباب هويت جسمي خود مي شرايط ذكرشده شروع

 اي و مقاومـت در برابـر    با راهبردهاي خُردتري همچون پرداختن به ورزش آگاهانه و حرفـه 
كنش ورزشي و حضور در اجتماعات ورزشي مجرايي . دهند انجام مي هاي اجتماعي بندي رده

ها و فضـاهاي عمـومي    نه از ورزش و ورود به عرصهبراي بازانديشي و واسازي در تلقي مردا
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هاي خارج خانواده و ايجاد پيوندهاي جديد  هايي را براي رقابت ورزش معموالً فرصت. است
هـاي اجتمـاعي، قـدرت سياسـي و تأثيرگـذاري در       چنين پيوندهايي، شبكه. كند فراهم مي

قششـان در مقـام مـادر و    زنان كـه ن . آورد كنندگان به همراه مي مقياس وسيع براي شركت
رو  ايـن  كننـد و از  تر ورزش مي كند، در محيطي محلي تر مي ها را به خانه وابسته دار آن خانه

اي است،  هاي حرفه فرصت چنداني براي ايجاد پيوندها و ارتباطات جديد، كه مشخصة ورزش
  ].405ص ،6[ ندارند

  منابع
زنـان بـه مشـاركت ورزشـي و عوامـل      نگـرش  «). 1392(احمدي، سيروس؛ كـارگر، سـعيد   ] 1[

  .210ـ189، ص)52پياپي(4، ش شناسي كاربردي جامعه، »رواني مؤثر بر آن ـ اجتماعي
شناسـي   جامعـه  ، مجلـة »مثابة رسانة هويت بدن به«). 1381(ارمكي، آزاد؛ چاوشيان، حسن ] 2[

  .21ـ4، ص4، شايران
، ترجمـة بيـوك   يـق كيفـي  اصـول روش تحق  ).1390(استراس، انسـلم؛ كـوربين، جوليـت    ] 3[

  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: محمدي، تهران
  .سمت: تهران ، فيعي ش ا درض ي حم ترجمة  ، ه ع ام ج و ورزش . )1381( ن ي ام ، ي ول انورالخ] 4[
). 1386(افشان، محمدرفيع؛ حسيني، محمـدعلي؛ رهگـذر، مهـدي؛ مـداح، باقرسـادات       بذر] 5[

ــ « ــأثير ورزش ب ــالمند  ت ــان س ــدگي زن ــت زن ــة»ر كيفي ــران  ، مجل ــالمندي اي ، 3، شس
  .204ـ196ص

زاده و حميدرضـا   ، ترجمـة عليرضـا حسـن   شناسـي ورزش  مـردم  ).1387(بالنچارد، كنـدال  ] 6[
  .افكار: قرباني، تهران

  .ني: ترجمة حسن چاوشيان، تهران هاي اجتماعي، طراحي پژوهش ).1391(بليكي، نورمن ] 7[
، ترجمة محمدرضـا فـرزاد،   »هاي اجتماعي هاي ورزشي و كنش كنش«). 1381( بورديو، پير] 8[

  .36ـ27، ص20، شارغنون مجلة
منابع قدرت تفسـير ايـدئولوژيك   «). 1391(زادگان اصفهاني، شهناز  پناهي، حسين؛ صداقت] 9[

  .22ـ5، ص1، شزن در توسعه و سياست، »قواعد ورزش بانوان
  .اميركبير: ، تهرانگاه ارزشباستاني از ديد ورزش. )1384( مهدي چي، محمد تهران] 10[
  .شيرازه :تورج ياراحمدي، تهران، ترجمة هويت اجتماعي .)1381(جنكينز، ريچارد ] 11[
شناسـي ورزش، ترجمـة    ، در بالنچـارد، كنـدال، مـردم   مقدمه). 1387(زاده، عليرضا  حسن] 12[

  .افكار: عليرضا و حميدرضا قرباني، تهران
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