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 چکيده

ی ایران است. پژوهش حاضر توصيفی و از نوع تحقيقات ا فهحرهدف از این تحقيق مقایسۀ هویت جنسيتی ورزشکاران زن و مرد 

ی ها رشتهی زن و مرد ا حرفههای ورزشی ملی و . جامعۀ آماری پژوهش را كليۀ بازیکنان حاضر در تيمستای امقایسه -همبستگی و علی

نفر بود كه با استفاده  380يق حدود دهند. در این تحقيق تعداد ورزشکاران مورد تحقتشکيل می N=380ورزشی تيمی و انفرادی ایران 

در سال  شناس روانبم  ساندرا ی ورزشی انفرادی و گروهی انتخاب شدند.ها ميتورزشکار زن و مرد از  191 1یكرج سااز جدول مورگان و 

در زنان  ،رفت میطوركه انتظار  ميانگين هویت زنانگی همان كند. یميری گ اندازهيتی بودن را دوجنسآزمونی را تهيه كرد كه  1974

ميانگين هویت (. 502/0 96/4د )دست آم از زنان ورزشکار به  كمترو در مردان ورزشکار این ميزان ( 432/011/5) ورزشکار باالتر است

 و در مردان ورزشکار 475/095/4 این ميزان در زنان ورزشکار .آمد  دست ان و مردان ورزشکار تحت بررسی برابر بهندوجنسيتی در ز

409/093/4بود .t ة تفاوت معنادار دهند نشانآمد كه  دست به 05/0تر از  و سطح معناداری كوچک -263/2در این آزمون  آمده دست به

 .ستميانگين هویت جنسيتی زنان و مردان ا
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 مقدمه

ه نیاز روزافزون جامعه به افزایش ورزش و با توجه ب

لزوم جهانی شدن این امر و با توجه به نیاز کشور به 

ی ورزش برای افزایش سالمت جامعه ا حرفهافزایش سطوح 

و کسب افتخارات بیشتر و تبدیل ورزش به صنعتی 

، به تربیت ورزشکاران با هویت ورزشی باالتر در ساز پول

مفهوم هویت )به معنای است.  ی و نخبه نیازا حرفهسطوح 

اصطالحی آن( میان اشیا و افراد، نسبت محتمل را برقرار 

: از یک طرف شباهت و از طرف دیگر تفاوت. سازد یم

عبارت دیگر، هویت مرکب از جنس )وجه اشتراک(، و  به

هویت عربی است و به معنی  ۀفصل )وجه افتراق( است. واژ

ویت در نزد تشخص شیء ، ذات و حقیقت آن است. ه

اطالق « وجود»و گاه بر « 1ماهیت»فالسفه و حکما بر 

هویت گاه ماهیت فلسفی اراده  ۀ. بنابراین از واژشود یم

 (. 7)گاه وجود فلسفی  شود یم

جنسیتی  یها مضمون اصلی ادبیات مربوط به تفاوت

 )هویت جنسیتی( در دوران معاصر این است که زندگی

آن با حیات روحی مردان روحی درونی زنان در شکل کلی 

 ۀشیو ی وادیها و منافع بن ارزش نظرتفاوت دارد. زنان از 

ارزشی بینش و برداشتی متفاوت از مردان  یها یداور

 .( 14) دارند

های ورزشی، به تقویت فرایند مشارکت در فعالیت

شود. انگیزۀ اولیۀ اجتماعی شدن ورزشی منجر می

های ورزشی، کسب یتمشارکت نوجوانان و جوانان در فعال

لذت، سرگرمی و نیز کسب مهارت در رشتۀ ورزشی مورد 

عالقۀ خود است. به مرور نقش خانواده، دوستان، مربیان، 

های ها بارزتر شده و با هدف پیشبرد آرمانمعلمان و رسانه

 (.23گیرد )ورزشی آنان، ترغیب و حمایت قرار می

 جنسیت افراد در کسب هویت و شناخت گمان یب

خویشتن نیز، در زنان و مردان متفاوت است. یعنی افراد 

                                                           

1. Quiddity 

هویت مردانه و زنانه بپذیرند. از  شوند یمتحت فشار وادار 

نظر مایکل کیمل هویت برابر است با همان هویت 

ی است از ذهنیات، ا مجموعههویت  دیگو یمجنسیت. وی 

. هویت تصوری دهند یمتجربیات و سالیقی که ما را شکل 

ا از خود و روابطمان با جهان بیرون داریم. است که م

اگرچه ممکن است این تصور از خودمان با تصور دیگران از 

ما چه تصوری از  نکهیاما کامالً تفاوت داشته باشد. اما 

خودمان داشته باشیم، به تصور ما از جنسیت خودمان 

عبارت دیگر هویت ما را هویت جنسیتی ما  بستگی دارد، به

 . (19) دده یمتشکیل 

های  دو رویکرد جنسیتی این امر که زن و مرد نقش

تر  های اجتماعی کوچک متفاوتی را در جامعه و در گروه

کنند، پذیرفته شده است. اما این پذیرش نه صرفاً  ایفا می

های بیولوژیک بلکه تحت تأثیر ایدئولوژی  تفاوت سبب به

های تاریخی، عوامل مذهبی، قومی،  جوامع، گذشته

ها، عوامل اقتصادی و فرهنگی قرار دارد.  ارها و سنتهنج

گیری اجتماعی و محتوایی این نقش در  شکل ۀنحو

فضاهای گوناگون و در طول زمان، متفاوت و همواره در 

 .(5) ستاحال تغییر 

دهد که ( نشان می1993مطالعات بروور و همکاران )

ند امردان بیشتر از زنان هویت خود را با ورزش شکل داده

ورزشکار نیز افراد ورزشکار و غیر  ۀو این امر در مقایس

مردان و ورزشکاران  ،سنت، جامعه اساسکند. برصدق می

-را بیشتر از زنان و افراد غیرورزشکار به ورزش ترغیب می

عنوان یک فعالیت مردانه  کند. بنابراین جامعه، ورزش را به

ران در به تصویر کشیده است و به شرکت مردان و ورزشکا

 دهدورزش بیشتر از زنان و افراد غیرورزشکار اهمیت می

ی ا حرفه، ورزشکاران هگرفت انجامبر پایۀ تحقیقات  .(10)

 2ای داشته و در معرض انتظارات اجتماعیهویت پیچیده

دهندۀ فراوان قرار دارند. این فشارهای اجتماعی، پرورش

                                                           

2. Social Expectations  
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(. 13)عزت نفس آنان براساس بروندادهای عملکرد هستند 

کنند و عملکرد ورزشکارانی که برای موفقیت تالش می

کنند، هنگام خود را بر مبنای استانداردهای باال ارزیابی می

ند ا مواجهه با شکست یا عدم موفقیت، مستعد افسردگی

(21.) 

( تعلق به قوم 1383براساس نتایج پژوهش عباسی )

لق به در اولویت اول، تعلق به بشریت در اولویت دوم و تع

مشترک در اولویت سوم در بین معلمان  طور بهملت و امت 

 (.6شهر تبریز قرار داشتند )

باورهای قالبی بر  ریبررسی تأث( در 1384) گروسی

شهر کرمان در نابرابری جنسیتی در خانواده مورد مطالعه 

بری جنسی یکی از انابردریافت  ،و روستاهای پیرامون آن

 شود یتر جوامع بشری دیده ماست که در بیش ییها دهیپد

تحقیقی با هدف  1389جاللی آگردی در سال  .(8)

بررسی رابطۀ بین مدیریت بدن و هویت اجتماعی جوانان 

دستیابی به این هدف، مفهوم مدیریت  منظور بهانجام داد. 

متغیر مستقل خود با سه بعد کنترل وزن  عنوان بهبدن 

ی زیبایی و ها یحجرابرای تناسب اندام، میزان گرایش به 

همچنین میزان استفاده از لوازم آرایشی و بهداشتی 

تقسیم شد و نمرۀ نهایی مدیریت بدن از طریق محاسبۀ 

 دست به گانه سهمجموع امتیاز فرد در هر یک از این ابعاد 

اولین نظریۀ  1زیگیلو ویلیام  1978در سال (. 2آمد )

تحقیق خود هویت اجتماعی زنان را ارائه کردند. آنها در 

که زنان موجوداتی هستند که  دندیبه این نتیجه رس

و هویت اجتماعی آنان در  رندکمترین امتیاز جنسی را دا

. به نظر ویلیامز و گیلز شود یمقایسه با مردان آشکار م

هویت اجتماعی زنان با خصوصیات منفی و پست همراه 

بال دن و زنان برای گریز از این تفاوت با مردان به شود یم

ها  برای توسعۀ یک احساس مثبت از این تفاوت ییها کنش

                                                           

1.William and Giles  

نشان داد که  ی( در پژوهش2004)2خمسه(. 4هستند )

دختران دانشجوی مورد مطالعه، در مقیاس زنانگی در 

مقایسه با مقیاس مردانگی تفاوت معنادار دارند؛ به بیان 

ذهنی زنانه و مردانه در این  یها واره دیگر، تفاوت بین طرح

های اجتماعی،  روه معنادار است. همچنین، ویژگیگ

های جنسیتی آنها  با نقش انیاقتصادی و فرهنگی دانشجو

 .(16) رابطه دارد

ادراک  ۀرابط»( در پژوهشی با عنوان 2004) 3وند هرهز

دهد که  نشان می «های جنسیتی و رضایت از نقش از نقش

ای ه آموز تفاوت باورهای جنسیتی دختران و پسران دانش

زیادی با یکدیگر دارد، چنانکه باورهای جنسیتی پسران در 

است. دختران بیش از  تر یا شهیکلریمقایسه با دختران غ

پسران آرزو دارند که در صورت تولد دوباره، جنس دیگری 

در  2014در سال  4(. کارلیا و گوئیلن 3) داشته باشند

ی هویت اجتماعی مثبت و برخورد هویت نقش را ا مقاله

بررسی کردند و نشان دادند که در واقع هویت جنسیتی 

 شود یمی هویت رهبری زنان ها چالشمثبت سبب کاهش 

و  بر قصد ها تینقش هو ری( تأث2007) 5کیم و تریل(. 17)

نیت آنان از داوطلب شدن را سنجیدند و نشان دادند در 

ورزش دانشگاه هویت تیمی  ۀبین داوطلبان دانشکد

برای داوطلب شدن در مسابقات  یتر یوق ۀکنند ینیب شیپ

 .(18) ورزشی دانشگاه بود

یک مفهوم برگرفته از  عنوان بههویت جنسیتی، خود 

 مؤنثی اجتماعی مذکر و بند طبقهمباحث اجتماعی به 

براساس  دارد یم( بیان 1995) 6. انتشلشود یممربوط 

چه کسی هستند و چه  نکهیانظریۀ گیدنز تلقی افراد از 

(. در 9) شود یماست، تعریف  معنادارای آنها چیزی بر

که معنای  پروراند یمضمن تصوری خاص را در فرد 

                                                           

2. Khamse 

3. Zohrevand 

4. Karelia and Guillen 

5. Kim and Trail 

6. Antshel 
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و تصورات او از مرد یا زن بودن یا همان  ها نقشبسیاری از 

( عنوان 1987. نولن هوکسما )استمردانگی و زنانگی 

که یونگ نیز معتقد است زن و مرد موجوداتی  کند یم

این معناست که هر کسی در  ند و این بها یتیدوجنس

(. 21وجود هم عنصر زنانه و هم عنصر مردانه دارد )

عبارتی اعتقاد بر این است که جنسیت و هویت  به

ی از مفاهیم است که در فرایند رابطۀ ا مجموعهجنسیتی 

ما با خودمان، دیگران و دنیایمان ساخته شده و یک 

موضوع رو با توجه به اهمیت  ساخت فرهنگی است. ازاین

محقق به دنبال پاسخگویی به این پرسش کلی است که 

هویت جنسیتی چه تفاوت و تمایزی را در ورزشکاران زن 

 ؟دهد یمو مرد نشان 

 

 روش تحقيق

پژوهش حاضر توصیفی و از نوع تحقیقات همبستگی 

. نتایج این تحقیق با توجه به استای مقایسه -و علی

کاربردی است. ی ها پژوهشاز نوع  شده نییتعاهداف 

-جامعۀ آماری این پژوهش را کلیۀ بازیکنان حاضر در تیم

ی ورزشی ها رشتهی زن و مرد ا حرفههای ورزشی ملی و 

دهند. در این تشکیل می N=380تیمی و انفرادی ایران 

نفر  380تحقیق تعداد ورزشکاران مورد تحقیق حدود 

 191 1بودند که با استفاده از جدول مورگان و کرجسای

ی ورزشی انفرادی و ها میتنفر ورزشکار زن و مرد از 

 گروهی انتخاب شدند.

آزمونی را تهیه  1974در سال  شناس روانبم  ساندرا

(. این 1کند ) یمیری گ اندازهیتی بودن را دوجنسکرد که 

صفت یا عبارت توصیفی است. از  60آزمون شامل 

شود برای هر مورد نشان  یمدرخواست  دهندگان پاسخ

یباً هرگز درست تقر)هرگز یا  1هند که در مقیاسی از بد

یباً همیشه درست است( آن تقر)همیشه یا  7نیست( تا 

                                                           

1 . Morgan and Krejcie   

صفت  60تواند آنها را توصیف کند. از  یمصفت تا چه حد 

 20ای زنانه است و  یشهکل صورت بهصفت  20موجود 

صفت خنثی است؛  20ای مردانه و  یشهکل صورت بهصفت 

و  7و  4، 1ه به جنسیت نیست. موارد یعنی رفتار وابست

و غیره  8و  5و  2 سؤاالتغیره موارد مردانه هستند و 

و غیره خنثی هستند. بنابراین  9و  6و  3 سؤاالتزنانه و 

یی مردانه، مطیع بودن ویژگی زنانه و مهربانی، خوداتکا

 شود. یمویژگی خنثی محسوب 

منظور محاسبۀ اعتبار فرم کوتاه  ( به1981بم )

پرسشنامۀ نقش جنسیتی همبستگی آن را با فرم بلند 

/. 99بررسی کرد و ضریب همبستگی بین این دو را 

 90/0دست آورد. بم همسانی درونی این مقیاس را  به

دست آورد. ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس در  به

دست آمد که بیانگر سطح باالی  به 820/0این تحقیق 

 . هماهنگی درونی آزمون است

 

 ی تحقيقها افتهنتایج و ی

 سن

 ۀمحدود شود یممالحظه  1که در شکل  گونه همان

سال و با  35تا  20انتخابی  ۀکنندگان در نمون سنی شرکت

 بود. 03/2سال و انحراف معیار  88/26میانگین 

 تحصيالت

تا دکتری  پلمید تحصیالت ورزشکاران فوق ۀمحدود

شود بیشترین  یمشاهده م 2شکل که در  گونه بود. همان

میزان سطح تحصیالت ورزشکاران مورد بررسی 

 اغلبذکر است  . شایان( بودنددرصد 50) ارشد کارشناسی

بودند و کمترین  ارشد این ورزشکاران دانشجوی کارشناسی

 ( بود.درصد 3/4) کاردانیمیزان تحصیالت 

 جنسيت
ورزشکاران مورد بررسی از هر ۀ دهند نشان 1جدول 

 .ستو توزیع آنهاها و آقایان  دو جنسیت خانم
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 . توزیع درصد فراوانی سن ورزشکاران زن و مرد تحت بررسی1شکل 

 









 
 

. توزیع درصد فراوانی ميزان تحصيالت ورزشکاران زن و مرد تحت بررسی2شکل   

 توزیع فراوانی و درصد فراوانی جنيست ورزشکاران مورد بررسی .1جدول 

 جنسيت فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی تجمعی

 مرد 102 8/54 8/54

 زن 84 2/45 100

 مجموع 186  

 

 هویت جنسيتی

سؤال  60در این تحقیق شامل  رفتهکار به ۀپرسشنام

ت وضعی 2جدول که در  دارداصلی  ۀمؤلف 5که است 

 شده است.آمارهای توصیفی آنها ارائه 

شود میانگین  مشاهده می 2که در جدول  هگون همان

هویت مردانگی در ورزشکاران مرد بیش از ورزشکاران زن 

. در زنان این میزان (695/018/5است ) آمده  دست به

 (.626/0 12/5) دست آمد کمتر از ورزشکاران مرد به

دهد میانگین هویت  نشان می 3که جدول  گونه همان

رفت در زنان ورزشکار باالتر  طورکه انتظار می زنانگی همان

و در مردان ورزشکار این میزان ( 432/011/5) است

 (.502/0 96/4) دست آمد ر از زنان ورزشکار بهکمت

دهد میانگین هویت  نشان می 4که جدول  گونه همان

ابر دوجنسیتی در زمان و مردان ورزشکار تحت بررسی بر

و در  475/095/4 این میزان در زنان ورزشکار است؛

  .بود 409/093/4 مردان ورزشکار

 سال
% 

كارشناسی 

 ارشد
 فوق دیپلم

 كارشناسی

 دكتری

7/27 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 n

ts
m

j.i
ss

m
a.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
26

 ]
 

                             5 / 10

http://ntsmj.issma.ir/article-1-445-fa.html


 1394بهار ،  8 ، شمارة 3 نشریۀ رویکردهای نوین در مدیریت  ورزشی، دورة  

 

 

78 

 های توصيفی هویت مردانگی از هویت جنسيتی ورزشکاران زن و مرد تحت بررسی شاخص . 2جدول 

های توصيفی شاخص زنان مردان كل  متغير 

15/5  18/5  12/5  میانگین 

ی
نگ

ردا
ت م

وی
 ه

664/0  695/0  626/0  انحراف استاندارد 

3 3 05/4  حداقل 

8/6  5/6  8/6  حداکثر 

35/5  35/5  65/4  نما 

441/0  484/0  392/0  واریانس 

 

 

 های توصيف هویت زنانگی از هویت جنسيتی ورزشکاران زن و مرد تحت بررسی شاخص .3جدول 

 متغير های توصيفی شاخص زنان مردان كل

03/5  96/4  11/5  میانگین 

زنا
ت 

وی
ه

ی
نگ

 477/0  502/0  432/0  انحراف استاندارد 

8/3  8/3  25/4  حداقل 

9/5  9/5  9/5  حداکثر 

85/4  35/4  85/4  نما 

227/0  253/0  187/0  واریانس 

 

های توصيفی هویت دوجنسيتی از هویت جنسيتی ورزشکاران زن و مرد تحت بررسی شاخص .4 جدول  

 متغير های توصيفی شاخص زنان مردان كل

 میانگین 95/4 93/4 94/4

ی
یت

نس
وج

 د
ت

وی
ه

 

 انحراف استاندارد 475/0 409/0 439/0

 حداقل 5/3 8/3 5/3

 حداکثر 95/5 65/5 95/5

 نما 5 9/4 05/5

 واریانس 226/0 168/0 193/0

 

شود متغیر  مشاهده می 5جدول در که  گونه همان

 های آن دارای توزیع مؤلفه ۀهمراه کلی هویت جنسیتی به

مربوط  آمار ۀبررسی فرضی منظور رو به ازاینطبیعی هستند و 

 های پارامتریک استفاده شد. به هویت جنسیتی از آزمون

از  تفاوت هویت ورزشی زنان و مردانبررسی  برای

 ایجآزمون آماری تی استیودنت مستقل استفاده شد که نت

 است. آورده شده 6 لآن در جدو

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 n

ts
m

j.i
ss

m
a.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
26

 ]
 

                             6 / 10

http://ntsmj.issma.ir/article-1-445-fa.html


 ی كشورا حرفهد بررسی تفاوت هویت جنسيتی ورزشکاران زن و مر
 

 

79 

 ف اسميرنوف جهت بررسی توزیع طبيعی متغير هویت جنسيتیورلموگونتایج آزمون ك .5جدول 

 نتيجه Z P متغير

 توزیع طبیعی <05/0 052/1 هویت جنسیتی

 توزیع طبیعی <05/0 891/0 هویت مردانه

 توزیع طبیعی <05/0 950/0 هویت زنانه

 توزیع طبیعی <05/0 188/1 هویت دوجنسیتی

 

 زنان و مردان ورزشکار جنسيتیهویت  ۀل برای مقایسنتایج آزمون تی استيودنت مستق .6جدول 

  گروه

 تست لیونز

d.f t 

 سطح

 معناداری

p 
F sig 

 زنان
87/0  6/0  184 263/2-  05/0  

 مردان

 

 ۀدهد برای مقایس نشان می 6که جدول  گونه همان

میانگین هویت ورزشی در گروه ورزشکاران زن و مرد به 

ا نیاز است. تست لیونز با توجه به ه آزمون یکسانی واریانس

F ۀدهند نشان 05/0شده و سطح معناداری باالی  محاسبه 

 های دو گروه در هویت ورزشی است تأیید یکسانی واریانس

(05/0=P  87/0و=F)ها  . بنابراین با فرض برابری واریانس

 شود. آزمون تی تحلیل می

t و سطح  -263/2آمده در این آزمون  دست به

 ۀدهند دست آمد که نشان به 05/0تر از  ری کوچکمعنادا

زنان و مردان  جنسیتیتفاوت معناداری میانگین هویت 

آمارهای توصیفی نشان از باال بودن میانگین هویت  است.

 . داردزنان نسبت به مردان  جنسیتی

 

 یريگ جهينتبحث و 

های قوی فرهنگی، اجتماعی، جنسیتی و مذهبی بنیان

ناپذیر و حیاتی مذهب در باورها و انکار کشور ایران، نقش 

های مردم، نقش قدرتمند خانواده در تربیت و رشد ارزش

پرورشی اعضای خود و در نهایت روحیۀ انسانی و عاطفی 

ها را در کنار هویت ورزشی ایرانیان، اهمیت سایر هویت

 شوند. یادآور می

در تحقیق حاضر هدف اصلی محقق بیان اهمیت اثر 

ی و عوامل ا حرفهشی زنان و مردان ورزشکاران هویت ورز

. در ورزش و استبر آن )هویت جنسیتی(  مؤثراجتماعی 

ی شناسایی این عوامل و تأثیر ا حرفهورزش  ژهیو به

ی هویت ورزشی بر هویت جنسیتی در زنان و ها مؤلفه

ی را در حوزۀ تر روشنمسیرهای  تواند یممردان ورزشکار 

گیران و  که مربیان و تصمیمی معرفی کند شناس جامعه

سازان در این خصوص بهتر از گذشته به این عوامل  تصمیم

آفرین برای  توجه داشته باشند و در تحلیل این قشر هویت

 عمل کنند. مؤثرترهر کشور 

از آزمون آماری تی  مذکور ۀبررسی فرضی منظور به

آمده در این  دست به t. استیودنت مستقل استفاده شد

 05/0تر از  و سطح معناداری کوچک -263/2آزمون 

تفاوت معناداری میانگین  ۀدهند دست آمد که نشان به
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 زنان و مردان است. جنسیتیهویت 

آمارهای توصیفی نشان از باال بودن میانگین هویت 

این نتیجه با . داردزنان نسبت به مردان  جنسیتی

( همسوست. بدین معنا که زنان 1390ی استادی )ها افتهی

ی ورزشی ها باشگاهمدیریت بدن که شامل عضویت در  در

 اند کردهی( میانگین باالتری کسب ا حرفه صورت به ژهیو به)

( با مخالفت از 2013(. همچنین چاالبااوف و همکاران )1)

ی جنسیتی در عملکرد ورزشی ها شهیکلدخالت دادن 

که تصور بهتر و بیشتر بودن شرکت مردان  دنده یمنشان 

ی ورزشی باید بررسی و بازنگری شود که این ها تیفعالدر 

همسو با نتیجۀ تحقیق مبنی بر باالتر بودن هویت 

(. مطالعات 11جنسیتی در زنان به نسبت مردان است )

دهد که ورزشکاران  می  نشان( 1993گود و همکاران )

دختر در یک رشتۀ ورزشی پختگی شغلی بیشتری را 

. دهند یمنشان  نسبت به ورزشکاران پسر همان رشته

رو با توجه به اینکه جمعیت آماری این تحقیق  ازاین

، استاند که شغل آنها ورزش  یا حرفهورزشکاران 

ی محقق همسو با نتایج تحقیق گود و همکاران ها افتهی

 (. 15( مشاهده شد )1993)

در ضمن نتیجۀ این فرضیه با نتایج تحقیق کری و 

ی ها ورزشباالتر در ( مبنی بر هویت جنسیتی 1987ورنر )

(. با توجه به اینکه ورزش 12) استمخالف  تر یرقابت

است، هویت جنسیتی در مردان  تر یرقابتی مردان ا حرفه

در تحقیق حاضر  که یدرصورتباید بیشتر از زنان باشد، 

است.  آمده  دست بههویت جنسیتی زنان بیشتر از مردان 

دادند هویت  ( نشان1995در این زمینه انشل و همکاران )

ورزشی شناگران مرد از شناگران زن بیشتر است؛ این 

دلیل انتخاب جمعیت آماری از بین دانشجویان  شاید به

( به این 2000(. همچنین کرایلوویچ )9) استدانشگاه 

ورزی باالتری  نتیجه رسید که ورزشکاران پسر دارای هویت

 (.20در مقایسه با ورزشکاران دخترند )

، این عمل هماهنگ با کند یمش وقتی کسی ورز

و  ها ارزش، که مُهر دگیر یمهویت جنسیتی او انجام 

ی، اندام خوشی زیبایی و ها آرمانی معنایی مانند ها نظام

ی ها تماسآستانۀ شرم و حیا، فنون بدنی، تصور دربارۀ 

یی ها ورزشبدنی و ... را بر خود دارد. به همین سبب ما 

ی ها ییتوانادرت بدنی و ق شان یاصلداریم که ویژگی 

ی ها ورزش نهایافیزیکی و تماس مستقیم با حریف است. 

از کشتی،  توان یم. برای مثال، شوند یممردانه تلقی 

 ی، پرتاب وزنه و پرش با نیزه نام برد. بردار وزنهی، زن مشت

از طرف دیگر، زنان براساس انتظاراتی که جامعه از 

در  تشانیهوکه به  آورند یمیی روی ها ورزشدارد، به  آنها

یی که با تعبیری که از ها ورزشمقام زن صدمه نزند. انواع 

مناسب با  شتریب، شود یمی شناس ییبایزسالمتی و 

از  توان یمطبیعت و نقش زنان است. برای نمونه، 

ژیمناستیک، ورزش دو و اسکی روی یخ نام برد. حتی در 

، کنند یمشرکت  آنهایی که زنان و مردان در ها ورزش

در آنان  توان یمهنگام اجرای زنان، رنگ و بوی زنانه را 

نگاه احساسی و تجربی  شتریبحس کرد. زنان به بدن خود 

 آنهادارند تا کارکردی. همین مسئله سبب شده است 

، آن چیزی که در نزد «عضالنی بودن»به  آنکهاز  شتریب

« بدن بودن»مردان مرسوم است، نظر داشته باشند، به 

. این امر فهم خاصی از ورزش را کنند یمپلسنر( بدن فکر )

در نزد زنان در پی داشته است. در بسیاری موارد زنان 

. برعکس، در اغلب موارد دوند یمبرای حفظ اندام خود 

هدف مردان از تمرین و دویدن نشان دادن کارایی خود 

از زنان از  شتریباست، به همین دلیل مردان دونده خیلی 

 .کنند یممتر هنگام دویدن استفاده کرونو

، وضعیت اجتماعی زنان و مردان شاخص عالوه به

مهمی برای ورزش است. در میان قشرهای میانی که فهم 

است، زنان تقریباً به اندازۀ  تر یقوبرابرطلبانه از جنسیت 

)برای مثال  کنند یمی ورزشی شرکت ها تیفعالمردان در 
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جنسیتی و تعیین اسکی، تنیس(. تقسیم کار خاص 

نحوی گسترده در  در قشرهای پایین جامعه به ها نقش

که زنان برآمده  دیآ یمنظر  ورزش بازتاب دارد. در مقابل، به

از قشرهای بورژوازی دارای آگاهی ورزشی و بدنی بسیار 

 . اند فرودستی از زنان برآمده از قشرهای شتریب

ع ورزش ی با توجه به اینکه نوا حرفهاز دیدگاه ورزش 

کنونی در جهان و همچنین در ایران، بر مبنای دیدگاه 

 و بردو نوع بازی  است شده  فیتعرمردانه و پدرساالری 

ی ها خواستهی ورزشی برگرفته از ها دانیمدر  باخت

جنسیتی است که نیروی بیشتر و قهرمانی و  زیآم ضیتبع

قرار دارد، ورزشکاران و مربیان  مدنظررا  باخت و برد

ی باالتر و افزایش هویت ورزشی و ها مقامضی کسب متقا

ی مربوط به هویت جنسیتی و ها دگاهیدتقویت آن، باید 

ی آن را در زنان و مردان ورزشکار تقویت کنند. ها صفت

ورزش  خصوص نوع نگاه به ورزش به شود یمپیشنهاد 

ی از دیدگاه سنتی و مردساالرانه به دیدگاه همکاری ا حرفه

وع نگاه مردساالرانه سبب افزایش تبعیض تغییر یابد. ن

 شود. جنسیتی و تشدید دیدگاه جنسیتی می
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