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 ورزش ها از ديدگاه دبيران تربيت بدني  يجنسيت یبررسي طبقه بند
 4، پروانه شفيع نيا3سيده ناهيد شتاب بوشهري، 2صدیقه حيدري نژاد،  1مهدي مرداني نيا

   چکيده

و خنثي طبقه بندي مي  ها به سه صورت مردانه، زنانهگيرند كه ورزشدر طي فرایند اجتماعي شدن كودكان یاد مي مقدمه و هدف: 

ررسي دیدگاه دبيران تربيت بهدف از انجام این تحقيق  .خواهد داشت يورزشفعاليت هاي در مشاركت آنان در  مهميو این امر نقش  شوند
 بدني شهرستان ایذه درباره تقسيم بندي جنسيتي ورزش ها بود. 

ليه دبيران تربيت كجامعه آماري تحقيق را روش تحقيق توصيفي پيمایشي و به شکل ميداني انجام شده است. : روش شناسي تحقيق

(. ابزار جمع n=N=130شد ) گرفته نظر در تحقيق نمونه عنوان به جامعه كل سرشماري روش بهكه بدني شهر ایذه تشکيل مي دادند 
رح مي كرد. پایایي گزینه اي ليکرت مط 5ورزش را به شکل  30آوري داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود كه طبقه بندي جنسيتي 

از آمار توصيفي  ار حركتي رسيد.اساتيد مدیریت ورزشي و رفت نفر از 12و روایي پرسشنامه به تأیيد  71/0پرسشنامه به روش آلفاكرونباخ 
توا براي تحليل جهت بررسي ویژگي هاي فردي دبيران، از آزمون خي دو جهت مشخص نمودن جنسيت ورزش ها و از روش تحليل مح

 سئواالت باز استفاده شد. 

تر مردانه و  پاتيناز، باله، ایروبيک، مردانه، فوتبال و پرتاب ها بيشنتایج نشان داد ورزش هاي بوكس، كشتي و وزنه برداري كامأل  يافته ها:

ژگي هاي ورزش هاي زنانه، شناي موزون و ژیمناستيک هنري بيشتر زنانه و سایر ورزش ها خنثي ارزیابي شده اند. همچنين مهمترین وی
 خشونت و درگيري بود.  قدرت، ،زیبایي و انعطاف پذیري بود، و مهمترین ویژگي ورزش هاي مردانه ،ظرافت

در حال تغيير ماهيت به  با توجه به نتایج تحقيق مي توان گفت در طبقه بندي جنسيتي ورزش ها، اكثر رشته ها بحث و نتيجه گيری:

و در ورزش زنان  مي باشند كه علت این امر مي تواند مشاركت روز افزون)ورزش هاي مناسب هر دو جنس( سمت ورزش هاي خنثي 
به این تغييرات زي درسي در برنامه ریمدارس توصيه مي شود مدیران ورزشي بنابراین به  باشد.ورزش تأثير رسانه هاي خبري همچنين 

   .توجه الزم را داشته باشند

 

 .مردانگي، زنانگي، طبقه بندي جنسيتي ورزش ها، مدل متني، دبيران تربيت بدني كليد واژه ها :
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 قدمهم
گرفته مي شود. این  همواره در جوامع مختلف برخي از كارها، فعاليت ها و مشاغل مردانه و برخي زنانه در نظر

از بين نرفته  لهرحاه ب، مکان ها و فرهنگ هاي مختلف متفاوت بوده است ولي تفکيک كار جنسيتي در زمان ها
(. 4) شکل مي گيرد است. این دسته بندي تا حد زیادي بر اساس ساختار اجتماعي و انتطارات ما در باره جنسيت

ير فعال، مطيع و شود زماني كه دختران به صورت سنتي غجامعه پذیري جنسيت از همان ابتداي كودكي آغاز مي
(. به طور 6) شوندتهاجمي، فعال و مستقل بودن، تربيت ميشوند و پسران در جهت پرورش دهنده آموزش داده مي

ي عاملي،كاربردي و خالصه مونث بودن به معناي اجتماعي یا احساساتي بودن است در حاليکه مذكر بودن به معنا
آورد فراهم مي ي جامعه پذیري جنسيت(. محيط ورزش دنياي كوچکي را جهت مطالعه20باشد )رقابتي بودن مي

د و تشویق مي شوند جامعه آموزش مي دهد كه به ورزش از دیدگاه  جنسيتي نگاه شود. پسران یاد مي گيرن(. 13)
ي لذت بخش فردي كه در ورزش هاي تهاجمي، رقابتي و شدید شركت كنند، در حاليکه دختران به سوي فعاليت ها

دن، كودكان یاد شرایند اجتماعي (. در سرتاسر ف19مانند ژیمناستيک، اسکيت و شناي موزون هدایت مي شوند )
س روي ميز و بدمينتون مانند واليبال، تنيورزش هایي ها به سه صورت مردانه، زنانه و خنثي )گيرند كه ورزشمي

هاي ي شوند. كليشهم( طبقه بندي استناسب كه از دیدگاه جامعه مشاركت در آنها براي هر دو جنس به یک نسبت م
 (. 5شوند )یادگرفته مي و، زنانه و خنثي در مدارس ابتدایي بروز ها به صورت مردانهزشجنسيتي براي طبقه بندي ور

اند وارد این قلمرو مردانه شوند. ورزش به با مروري بر تاریخچه ورزش مي توان دریافت كه زنان به سختي توانسته
(. 15اند )اي را در دنياي ورزش داشتهوسيله مردان اختراع و براي آنان گسترش پيدا كرد و زنان نقش بسيار حاشيه

اگرچه مشاركت زنان در ورزش رشد تصاعدي داشته است و امروز زنان در بعضي از جوامع حتي مي توانند در ورزش 
همچنين كميته بين المللي هایي كه سابقأ مردانه تلقي مي شد مانند كشتي، وزنه برداري و بوكس شركت كنند، 

ر كنفرانس جهاني زن و ورزش را برگزار مي كند بر این موضوع تأكيد مي نماید كه هر سال یکبا 4المپيک كه هر 
در  وارد بازي هاي المپيک شود بایستي تداركات و تسهيالت الزم براي شركت زنانمي خواهد ورزش جدیدي كه 
مرد از نکات مهم  و نيز حضور در بازي هاي المپيک به طور مساوي براي ورزشکاران زن و شوداین ورزش ها مهيا 

بسياري  بنظر مي رسد افکار عمومي جهان هنوز شركت زنان درود با این وجولي (. 2) است  2020دستور كار  سال 
هاي مختلف ( نظام طبقه بندي را در رابطه با قابل قبول بودن ورزش1965) 1متني ورزش ها را نپذیرفته است. از این

متني  بر این بندي متني بر اساس شاخص هایي بنا نهاده شده است. سيستم طبقهبراي زنان و دختران ارائه نمود. 
هاي مختلف نکته تاكيد دارد كه ارزیابي زنانه و یا مردانه بودن یک ورزش همواره نسبي است. این ارزیابي در برهه

، تنيس روي انند واليبالبر طبق نظریه متني ورزش هایي مباشد. هاي گوناگون متفاوت ميها و گروهزماني، فرهنگ
ميز و بدمينتون كه بين بازیکنان حائلي مانند تور قرار دارد و بازیکنان با هم تماسي ندارند براي زنان مناسب مي 
باشد، همچنين ورزش هایي كه در آن بدن حركات زیبایي را با نوار یا توپ به نمایش مي گذارد مانند ژیمناستيک 

نمایش بنابراین بنظر مي رسد مهمترین شاخص زنانه بودن یک ورزش در مدل متني  . هنري، رقص در آب و پاتيناژ

از طرف دیگر این جنبه مهم ریشه در مفهوم زنانه بودن دارد. ، باشندمي و دقت ظرافت حركات بدني همراه با ریتم، 

هایي مي باشد كه تماس در مدل متني برخي از ورزش ها براي زنان مناسب نمي باشد این ورزش ها شامل ورزش
و یا مقابله  بدني با رقيب، اعمال زور بر روي یک جسم سنگين، قرار دادن بدن در فضا در مسافت هاي طوالني
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، وزنه برداري، پرش متقابل كه در آن فرد با رقيب تماس دارد مي باشد نمونه هایي از این ورزش ها شامل فوتبال
مدل متني در بسياري از جوامع و فرهنگ هاي مختلف در زمان ارائه آن  .(17)با نيزه، بوكس و كشتي مي باشد 

مورد تأیيد واقع شد. ولي به مرور زمان و با مشاركت تصاعدي زنان در ورزش هاي مختلف بعضي از شاخص هاي 
 (.9آن مورد تردید واقع شد. هم اكنون این مدل در بسياري از كشورها در حال آزمون مجدد مي باشد )

هایي كه سابقأ مردانه مشاركت دختران در ورزشجمع بندي نتایج تحقيقات اخير در این زمينه  نشان مي دهد      
و نامناسب براي زنان تلقي مي شده است مانند فوتبال، بسکتبال، هندبال، رزمي و... روبه افزایش است ولي بيشتر 

هنري، ایروبيک و ... كه سابقأ زنانه تلقي مي شده  مردان هنوز از مشاركت در ورزش هایي مانند باله، ژیمناستيک
(. بر این اساس در تحقيقات زیادي نشان داده شده است كه بسياري از ورزش هاي 19است امتناع مي ورزند )

مي جنسيتي شده سابق در حال تغيير از جنسيت مردانه به سمت ورزش هاي خنثي )مناسب براي هر دو جنس( 
شركت مي كنند بایستي با هنجارهاي اجتماعي و  ي همواره زناني كه در ورزش هاي مردانه. از طرف(9، 19)باشند 

دهد نتایج برخي از تحقيقات نشان مي (.11كليشه هاي جنسيتي كه آنان را خشن و مردانه تصور مي كنند بجنگند )
در ورزش هاي زنانه ورزشکاران زني  كه در ورزش هاي مردانه شركت مي كنند، نسبت به ورزشکاران زني كه 

(، در حاليکه در برخي از دیگر تحقيقات بين 2، 21شركت مي كنند، داراي خصوصيات مردانگي بيشتري هستند )
همچنين زماني كه دختران در ورزش هایي (. 3، 1خصوصيات مردانگي این دو گروه تفاوتي گزارش نشده است )

ركت مي كنند یا مهارت هاي الزم و قواعد و قوانين بازي را یاد مانند فوتبال كه درك مردانه اي از آن داشته اند، ش
گرفته اند، به سمت این ورزش ها تمایل پيدا كرده و از آن لذت برده اند كه نتيجه آن تغيير نگرششان درمورد مردانه 

ها را بررسي  (. برخي از تحقيقات ویژگي هایي براي مردانه و یا زنانه بودن ورزش10بودن این ورزش ها مي باشد )
نموده اند، این ویژگي ها براي ورزش هاي مردانه خصوصياتي مانند خطر/ خطر پذیري، خشونت، سرعت، قدرت، 

( 2002)1پني (.13استقامت، برانگيختگي و مبارزه طلبي، و براي ورزش هاي زنانه، زیبایي، زنانگي و دقت مي باشد )
دارد نگاهي كلي به رشته هاي ورزشي پرداخته و بيان مي هاي آیندهگيريهاي معاصر در جهتبه بررسي بحث

شناسي بوده و به ورزش زنان ها در حيطه جامعهدهد اكثر این پژوهشها درباره ورزش زنان نشان ميسابقه پژوهش
هاي خاص اجتماعي ان نگریسته از دریچه ارتباط آن با نقش زنان در خانوده، ارتباط آن با جامعه و آسيب شناسي

ها ممکن است در اینکه اي جنسيتي براي ورزشهاي كليشهدهد كه نگرش(. این نتایج نشان مي14ده است )ش
( نشان دادند 2007) 2شخص چه ورزشي را براي مشاركت انتخاب كند، موثر مي باشد. بطوریکه سرتور و كایننگهم

ش ممکن است باعث محدودیت توانایي هاي در ارتباط با جامعه و ایدئولوژي ورزهاي جنسيتي و كليشهكه نقش
مشاركت زنان  ،در كشور اسالمي ایران به علت رعایت مسائل شرعياز آنجایي كه  (.18زنان در زمينه ورزش شود )

كشورمان در مسابقات برون مرزي نيز فقط ورزشکار ,و مردان در ورزش در محيط هاي جدا انجام مي گيرد و زنان 
در خصوص طبقه در مسابقاتي شركت مي نمایند كه از لحاظ حجاب ممانعتي براي آنان نداشته باشد، همچنين 

فقط در كه در این تحقيقات نيز جنسيت تحقيقات بسيار نادري انجام شده است، بندي جنسيتي ورزش ها در كشور 
در خصوص دیدگاه افراد در بنابراین اطالع دقيقي . (2) د بررسي قرار گرفته استتعداد محدودي از ورزش ها مور

اكثریت دبيران تربيت  . با توجه به آنکهجامعه اسالمي ایران در خصوص طبقه بندي جنسيتي ورزش ها وجود ندارد
اشته و به آموزش بدني  قشري تحصيلکرده در رشته علوم ورزشي مي باشند كه با انواع مختلف ورزش ها آشنایي د

، همچنين آنان بخوبي با عالیق ورزشي دانش آموزان و یادگيري این ورزش ها در بين دانش آموزان مي پردازند
 

1. Penny 2. Sartore& Gunningham 
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ي ما دبيران تربيت بنابراین این پژوهش به دنبال پاسخ گویي به این سواالت است كه آیا در جامعه آشنایي دارند،
كنند؟ در این صورت از دیدگاه آنان چه ، خنثي و زنانه درك ميهاي مشخصي را به صورت مردانهبدني، ورزش

ورزش هایي مردانه، چه ورزش هایي خنثي و چه ورزش هایي زنانه درك مي شوند و اینکه از دیدگاه دبيران تربيت 
مده به طور كلي با توجه به تغييرات به وجود آ بدني ورزش هاي مردانه و زنانه داراي چه ویژگي هایي مي باشند؟

طبقه بندي جدید  بهنتایج حاصل از این تحقيق مي تواند در فرهنگ و نگرش جامعه نسبت به فعاليت هاي ورزشي 
این مسئله مي تواند به برنامه ریزان ورزشي در مدارس براي اولویت در نهایت ورزش ها یاري نماید و  در  جنسيت

 . كمک كنددادن به  ورزش هاي خاص براي دختران و یا پسران 

 روش شناسي پژوهش:
تحقيق حاضر توصيفي از نوع پيمایشي و به شکل ميداني انجام شده است. جامعه آماري تحقيق را دبيران تربيت 

، تشکيل 90-91در سال تحصيلي در استان خوزستان بدني زن و مرد مشغول به كار در سطح شهرستان ایذه  
نفر بودند، با توجه به محدود  130دادند كه بر اساس اطالعات دریافتي از اداره كل آموزش و پرورش شهرستان مي

. ابزار اندازه گيري تحقيق (n=N=130)بودن جامعه تمامي دبيران به عنوان نمونه آماري در نظر گرفته شدند 
سشنامه كليشه جنسيتي ورزش ها كه توسط ریمر بود كه این پرسشنامه با الگو گرفتن از پر پرسشنامه محقق ساخته

و روایي و پایایي آن براي اندازه گيري طبقه بندي جنسيتي مورد تأیيد واقع ( 17ساخت شده ) 2003و ویزو در سال 
هاي محققين خارجي، مباني نظري تحقيق و همچنين فرهنگ بندي پرسشنامهبا استفاده از جمع(. 9شده است )

در نسخه استفاده شده  الزم به یادآوري است كهتهيه و تنظيم گردید. پرسشنامه تحقيق عه ورزشي حاكم بر جام
برخي از رشته هاي ورزشي كه در ایران متداول نيست حذف و تعدادي از ورزش هایي كه شناخت بيشتري از آنان 

ش دوم پرسشنامه نيز به ها و بخهاي فردي آزمودنيبخش اول ویژگيدر جامعه ایران وجود دارد اضافه شده اند. 
براي هر  5تا  1رشته ورزشي پرداخته كه با روش ليکرت و با ارزش عددي  30بررسي دیدگاه دبيران در خصوص 

 2مشخص كننده ورزش به صورت كامأل زنانه(، ارزش عددي ) 1پاسخ  امتياز گذاري شده بود. ارزش عددي )
مشخص كننده ورزش به صورت خنثي(، ارزش  3ي )مشخص كننده ورزش به صورت بيشتر زنانه(، ارزش عدد

مشخص كننده ورزش به صورت كامالً ) 5رت بيشتر مردانه( و ارزش عددي مشخص كننده ورزش به صو 4عددي )
مردانه( بود. سومين بخش پرسشنامه نيز شامل دو سئوال باز در خصوص ویژگي هاي ورزش هاي مردانه و زنانه 

دروس عملي سابقه تدریس سالها كه  بدني تربيت دانشکده اساتيد از نفر 12 توسط پرسشنامه محتوایي بود. روایي
هاي  و تئوري مانند روانشناسي ورزشي و جامعه شناسي ورزشي را در سطح دانشگاه شهيد چمران اهواز و دانشگاه

محاسبه و ضریب بدست پایایي پرسشنامه از روش آلفاي كرونباخ .  شد تأیيد و بررسي ،داشته اند استان خوزستان
گزارش شد. براي بررسي ویژگي هاي فردي دبيران از آمار توصيفي، براي طبقه بندي ورزش ها از  71/0آمده 

دو )نيکوئي برازش( و جهت بررسي ویژگي هاي ورزش هاي مردانه و زنانه از تحليل محتوایي پاسخ هاي آزمون خي
خه نهایي پرسشنامه، محقق با هماهنگي در گردهمایي دبيران دو سئوال باز استفاده شد. پس از آماده شدن نس

پرسشنامه  130تربيت بدني در شهرستان ایذه شركت و مبادرت به پخش و جمع آوري پرسشنامه ها نمود. از تعداد 
 كل پرسشنامه ها بوده است. 92/0پرسشنامه قابل بررسي برگشت داده شد كه معادل  120توزیع شده 

 يافته ها:
 /2معادل ) نفر 53 و مرد دبيران از( درصد 8/55معادل ) نفر 67اطالعات فردي پاسخ گویان نشان داد كه بررسي 
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 نفر 74) آنان اكثریت و سال 35-26 بين( درصد 7/61 معادل نفر 74) دبيران اكثریت سن. باشند مي زن( درصد 44
معادل ) نفر 49 دبيران اكثریت خدمت سابقه همچنين. باشدمي ليسانس مقطع در تحصيالتشان( درصد 7/61 معادل

معادل ) نفر 17 و بدني تربيت( درصد 8/85معادل ) نفر 103 تحصيلي رشته. باشد مي كمتر و سال 5( درصد9/40
  .باشدمي بدني تربيت غير( درصد14 /2

 بر اساس  يبدن يتترب يراناز ديدگاه دبمردانه و زنانه رشته های ورزشي  :1 جدول

 تحليل خي دونتايج 

 سواالت پژوهش
كامال 
 زنانه

بيشتر 
 زنانه

 خنثي
بيشتر 
 مردانه

كامال 
 مردانه

 دومقدار خي
درجه 
 آزادي

سطح 
 معني داري

وزنه 
 برداري

 كل
 283 90 10 0 0 فراواني

559/308 2 001/0* 
 9/73 5/23 6/2 0 0 درصد

 بوكس
 كل
 

 257 109 17 0 0 فراواني
681/229 2 001/0* 

 1/67 5/28 4/4 0 0 درصد

 كل كشتي
 230 120 33 0 0 فراواني

684/152 2 001/0* 
 1/60 3/31 6/8 0 0 درصد

 كل فوتبال
 15 69 34 2 0 فراواني

243/194 3 001/0* 
 5/12 8/57 9/27 7/1 0 درصد

 كل پرتاب ها
 15 69 34 2 0 فراواني

901/142 3 001/0* 
 5/12 8/57 9/27 7/1 0 درصد

ژیمناستيک 
 هنري

 كل
 1 2 20 75 12 فراواني

809/732 4 001/0* 
 8/0 7/1 7/16 5/62 3/18 درصد

شناي 
 موزون

 كل
 0 1 13 63 43 فراواني

023/969 4 001/0* 
 0 8/0 8/10 5/52 8/35 درصد

 كل پاتيناژ
 0 4 37 62 17 فراواني

956/523 3 001/0* 
 0 3/3 8/30 7/51 2/14 درصد

 كل ایروبيک
 0 1 19 61 39 فراواني

736/608 4 001/0* 
 0 8/0 8/15 8/50 5/32 درصد

 كل باله
 0 4 15 52 49 فراواني

747/411 3 001/0* 
 0 3/3 5/12 3/43 8/40 درصد

فوتبال و  و كشتي كامأل مردانه، بوكس ،رشته هاي وزنه برداري شود مي مشاهده (1) جدول همان گونه كه در     
 .پرتاب ها بيشتر مردانه، ژیمناستيک هنري، شناي موزون، پاتيناژ، ایروبيک و باله بيشتر زنانه ارزیابي شده اند

  



130 1397زشی و رفتار حرکتی/ سال چهاردهم/ شماره بیست و هشتم/ پاییز و زمستان نامة مدیریت ورپژوهش 

 بدني بر اساس نتايج  تربيت رشته های ورزشي خنثي از ديدگاه دبيران :2جدول 

 تحليل خي دو

 سواالت پژوهش
كامال 
 زنانه

بيشتر 
 زنانه

 خنثي
بيشتر 
 مردانه

كامال 
 مردانه

 دومقدار خي
درجه 
 آزادي

سطح 
معني 
 داري

 كل واترپلو
 9 42 68 2 0 فراواني

809/732 4 001/0* 
 5/7 2/34 7/56 7/1 0 درصد

 كل هندبال
 4 25 90 1 0 فراواني

023/969 4 001/0* 
 3/3 8/20 75 8/0 0 درصد

 كل بسکتبال
 3 41 73 2 1 فراواني

956/523 3 001/0* 
 5/2 2/34 8/60 7/1 8/0 درصد

هاي ورزش
 رزمي

 كل
 18 44 57 1 0 فراواني

736/608 4 001/0* 
 15 7/36 5/47 8/0 0 درصد

 كل هاپرش
 11 38 71 0 0 فراواني

747/411 3 001/0* 
 2/9 7/31 2/59 0 0 درصد

 كل قایقراني
 3 29 86 2 0 فراواني

125/1219 5 001/0* 
 5/2 2/24 7/71 7/1 0 درصد

 كل فوتسال
 2 20 95 3 0 فراواني

441/689 4 001/0* 
 7/1 7/16 2/79 5/2 0 درصد

 كل دوها
 2 14 103 1 0 فراواني

206/1049 4 001/0* 
 7/1 7/11 8/85 8/0 0 درصد

 كل شيرجه
 7 42 70 1 0 فراواني

452/831 4 001/0* 
 9/5 35 3/58 8/0 0 درصد

دوچرخه 
 سواري

 كل
 10 56 299 13 5 فراواني

893/828 4 001/0* 
 6/2 6/14 1/78 4/3 3/1 درصد

 كل شمشيربازي
 10 44 64 1 1 فراواني

 3/8 7/36 3/53 8/0 8/0 درصد *001/0 4 807/509

        

تيراندازي با 
 كمان

 كل
 1 8 98 10 3 فراواني

256/826 4 001/0* 
 8/0 7/6 7/81 3/8 5/2 درصد

تيراندازي با 
 اسلحه

 كل
 9 38 69 3 1 فراواني

295/741 4 001/0* 
 5/7 7/31 5/57 5/2 8/0 درصد

 *001/0 4 159/935 1 11 102 6 0 فراواني كل واليبال
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 سواالت پژوهش
كامال 
 زنانه

بيشتر 
 زنانه

 خنثي
بيشتر 
 مردانه

كامال 
 مردانه

 دومقدار خي
درجه 
 آزادي

سطح 
معني 
 داري

 8/0 2/9 85 5 0 درصد

 كل گلف
 2 42 66 8 2 فراواني

149/803 4 001/0* 
 7/1 35 55 6/6 7/1 درصد

تنيس روي 
 ميز

 كل
 0 5 102 12 1 فراواني

198/745 3 001/0* 
 0 2/4 85 10 8/0 درصد

 كل بدمينتون
 0 4 93 20 3 فراواني

554/601 3 001/0* 
 0 3/3 5/77 7/16 5/2 درصد

 كل شطرنج
 0 5 99 15 1 فراواني

441/814 3 001/0* 
 0 2/4 5/82 5/12 8/0 درصد

 كل شنا
 0 7 101 11 1 فراواني

658/106 4 001/0* 
 0 8/5 2/84 2/9 8/0 درصد

 كل ژیمناستيک
 1 4 79 18 8 فراواني

509/697 4 001/0* 
 8/0 3/3 8/65 3/23 7/6 درصد

)واترپلو، هندبال، بسکتبال، ( مشاهده مي شود سایر رشته هاي ورزشي شامل 2گونه كه در جدول )همان     
ورزش هاي رزمي، پرش ها ، قایقراني، فوتسال، دوها، شيرجه، دوچرخه سواري، شمشيربازي، واليبال، تيراندازي با 
كمان، تيراندازي با اسلحه، ژیمناستيک، شنا، شطرنج، بدمينتون، تنيس روي ميز و گلف رشته هاي ورزشي خنثي 

 ارزیابي شده اند. مردان( )مناسب هم براي زنان و هم براي

 ويژگي ورزش های زنانه از ديدگاه دبيران تربيت بدني :3جدول 
 شاخص

 ویژگي
 درصد فراواني

 22/22 80 ظرافت وزیبایي 

 88/18 68 انعطاف پذیري 

 44/14 52 عدم برخورد و خشونت

 88/13 50 نياز به قدرت كم

 94/6 25 استقامت پایين

 72/4 17 مهارت

 88/3 14 هماهنگي

 55/0 2 سرعت

 44/14 52 بدون نظر
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 يبدن يتترب يراندب يدگاهمردانه از د یورزش ها يژگيو: 4جدول 

دهد از دیدگاه دبيران تربيت بدني ( نشان مي4( و )3تحليل محتوایي پاسخ هاي سئواالت باز تحقيق در جدول )     
ویژگي هایي مانند ظرافت و زیبایي حركات، انعطاف پذیري و همچنين عدم برخورد و خشونت و نياز به قدرت كم 

ویژگي هایي مانند قدرت، خشونت و درگيري از مهمترین ویژگي هاي ورزش هاي مناسب زنان است، در حالي كه 
 هاي مناسب مردان است.مهمترین ویژگي هاي ورزشباال، استقامت، سرعت و چابکي از 

 گيرینتيجهبحث و 
، زنانه و خنثي طبقه بندي شده اند. مشاركت روز افزون همواره در جوامع مختلف ورزش ها به سه صورت مردانه

زنان در ورزش هاي مختلف باعث تغييراتي در ورزش هاي جنسيتي شده سابق شده و اكثر ورزش ها از جنسيت 
كشورها آزمون مجددي به روي ورزش مردانه به سوي ورزش هاي خنثي در حال تغييرند هماكنون در بسياري از 

هاي جنسيتي شده سابق انجام شده و یا در حال انجام است. از آنجایي كه دبيران تربيت بدني با توجه به تحصيل 
در رشته تربيت بدني و آموزش رشته هاي مختلف ورزشي به دانش آموزان بهتر مي توانند به قضاوت جنسيت 

تحقيقات بسيار كمي در این زمينه انجام شده در جامعه اسالمي ما بنظر مي رسد  ورزش ها بپردازند و از آنجایي كه
این تحقيق به منظور طبقه بندي  است و محقق در این زمينه به تحقيقات كافي دست پيدا نکرده است بنابراین

كه با توجه  دادن بررسي ویژه گي هاي فردي دبيران نشاجنسيتي ورزش ها از دیدگاه دبيران تربيت بدني انجام شد. 
دانش آموزان، ورزشي به تحصيل اكثریت آنان در رشته تربيت بدني و با توجه به سابقه كاري آنان در حوزه آموزش 

تحقيق نشان داد رشته هاي ورزشي بخشي از نتایج  .آنان صالحيت الزم را براي طبقه بندي جنسيي ورزش ها دارند

دبيران تربيت بدني، رشته هایي كامال مردانه محسوب مي شوند. این یافته س، كشتي و وزنه برداري از دیدگاه بوك
( كه نشان دادند از دیدگاه 2009) 3( و هاردین و گریر2003) 2(، ریمر و ویزیو2001) 1با یافته هاي تحقيقات كویال

یابي شده اند دانش آموزان و دانشجویان ورزش هاي وزنه برداري، بوكس و كشتي ورزش هایي كامأل مردانه ارز
هایي كه در ( و نيز تأیيد كننده بخشي از مدل متني است كه بيان مي دارد انواع رقابت18و  8، 4همخواني دارد )

 

1 . Koivula 

2 . Riemer& Visio 

3 . Hardin& Greer 

 شاخص
 ویژگي

 درصد فراواني

 77/27 100 قدرت

 22/17 62 خشونت و درگيري باال

 22/17 62 استقامت 

 72/14 53 سرعت

 00/5 18 چابکي

 50/2 9 تحرك باال

 50/2 9 باالآمادگي جسماني 

 11/1 4 هماهنگي

 94/11 43 بدون نظر
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)بوكس و كشتي( و یا رشته هایي كه  یا مقابله متقابل كه در آن فرد با رقيب تماس داردها تماس بدني با رقيب آن
صورت مي گيرد )وزنه برداري( براي بانوان نامناسب مي باشد، بنابراین  در آن  اعمال زور بر روي یک جسم سنگين

، وزنه برداري و كشتي بوكسمي توان نتيجه گرفت كه اگر چه زنان حتي در المپيک هاي اخير در رشته هایي مانند 
عدم تمایل  ، همچنينشركت مي كنند، ولي هنوز افکار عمومي جهان این رشته ها را مناسب زنان قلمداد نمي كند

 و مشاركت كمتر زنان در این ورزش ها خود دليلي بر این ادعاست. 
فوتبال و پرتاب ها در دو و ميداني  داد نشان بدني تربيت دبيران دیدگاه در بخش دیگري از نتایج این تحقيق از     

دریافتند نوجوانان آلماني  ( كه1999) 4بيشتر مردانه تلقي شده اند كه این نتایج با نتایج تحقيق ریس و همکاران
( 2009(، هاردین و گریر )2003(، ولي با نتایج تحقيق ریمر و ویزیو )19فوتبال را مناسب زنان نمي دانند، همخوان )

(  كه نشان دادند دانش آموزان و دانشجویان فوتبال را به عنوان ورزشي خنثي ارزیابي 2009) 5و فنيک و پاركر
(. علت ناهمخواني را شاید بتوان به تفاوت هاي فرهنگي در ميان جامعه آماري 9و  18، 8كردند، ناهمخوان است )

نسبت داد، جامعه آماري در این تحقيقات دانش آموزان و دانشجویان كشورهایي بوده اند كه به نظر مي رسد در 
این رشته در سطح و همچنين مسابقات  كشورشان امکانات كافي براي شركت دختران در این رشته مهيا مي باشد

( نشان دادند 2006باالیي در قالب تيمهاي باشگاهي و غيره دنبال مي شود. بنابراین همانطور كه اشمالز و كرستتر )
زنان در ورزش هایي كه سابقأ مردانه و نامناسب براي زنان تلقي شده است، مشاركت بيشتري یافته اند و همين 

دانه بودن به سوي خنثي بودن تمایل پيدا كنند. ولي در كشور ما در عامل سبب مي شود كه این ورزش ها از مر
رسد كمبود امکانات كافي رشته فوتبال و پرتاب ها هنوز امکانات كافي در این رشته ها مهيا نمي باشد به نظر مي

تأثير خود  ها در كشور بطور گسترده مشاركت زنان و دیدگاه  اجتماعي جامعه را تحتي انجام این ورزشدر زمينه
باشد. اگر چه متني مستقيماً فوتبال را به بندي مدل متني ميقرار داده است. همچنين این یافته  تأیيد كننده تقسيم

هاي تيمي عنوان ورزش نامناسب براي بانوان ذكر نکرده است، ولي به این نکته اشاره داشته است كه بيشتر ورزش
باشد. بخش رقيب و رقابت رو در رو با حریف، براي بانوان نامطلوب مي )به جز واليبال( به دليل تماس بدني با

هاي ورزشي ژیمناستيک هنري، شناي موزون، پاتيناژ، دیگري از نتایج این تحقيق نشان داد كه دبيران ورزش رشته
(، 1999ریس و همکاران )(، 1997) 6اند كه با نتایج تحقيق چيپاتور و انيزایروبيک و  باله را بيشتر زنانه ارزیابي كرده

(  كه نشان دادند دانش آموزان و دانشجویان ایروبيک و باله را زنانه ارزیابي 2001( و كریوال )2003ریمر و ریزیو )
هاي قابل (. همچنين تأیيد كننده مدل متني است كه بيان مي دارد ورزش4و  8، 19، 20كردند همخوان مي باشد )

باشند كه بر زیبایي شناسي استوارند و نيازمند دقت هستند تا قدرت و هاي فردي ميقبول براي بانوان شامل ورزش
برند،  بنابراین مي توان ادعا كرد ورزش هایي كه با حركات موزون، ریتم و هماهنگي لذت مي افراد از تماشاي آن

ند  كه این مسئله ریشه سرو كار دارند و در آنها از خشونت و قدرت خبري نيست ورزش هاي زنانه محسوب شده ا
در زنانگي زنان دارد.از طرفي دبيران تربيت بدني در این تحقيق دیگر رشته هاي ورزشي را خنثي قلمداد كردند، 
یعني رشته هایي كه به یک نسبت براي مشاركت دختران و پسران مناسب مي باشد. رشته هایي مانند بسکتبال، 

تسال، دوها، شيرجه، دوچرخه سواري، رزمي، شمشير بازي، تير اندازي با كمان، ها، قایقراني، فوواترپلو، هندبال، پرش
تير انداز با اسلحه، واليبال، شنا، گلف، تنيس روي ميز، بدمينتون، شطرنج، ژیمناستيک. این نتایج با نتایج تحقيق 

دانه درك مي شدند خنثي ( كه نشان داد ورزش هایي مانند راگبي و قایقراني كه سابقأ مر9()2009فنيک و پاركر )
 

4 . Rees et al 

5 . Fink & Parker 

6 . Chepyator& Ennis 
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(  كه در آن واليبال و ژیمناستيک زنانه 2009ارزیابي شده اند همخوان و با بخشي از تحقيقات هاردین و گریر )
 ، ناهمخوان مي باشد. (18)ارزیابي شده است 

نثي است به طور كلي نتایج تحقيق حاكي از تغييري در روند ارزیابي رشته هاي ورزشي از زنانگي به سمت خ     
باشد. عالوه بر این هاي جنسيتي در ورزش ميي بازتر شدن دیدگاه دبيران ورزش در زمينه مناسبتكه نشان دهنده

پردازند، از این رو هایي است كه مردان نيز به صورت فعاالنه به آن ميواليبال و ژیمناستيک در كشورمان جزء رشته
ورزشي خنثي بوده است. نتایج این قسمت از تحقيق در برخي موارد، ارزیابي دبيران ورزش نسبت به این دو رشته 

با تقسيم بندي مدل متني متناقض مي باشد كه در آن ورزش هایي مانند رزمي، بسکتبال، هندبال، فوتسال به علت 
ر این داشتن برخورد بدني نامناسب براي زنان تلقي مي شود. بنابراین مي توان گفت مشاركت رو به افزایش زنان د

رشته ها باعث تغييراتي در مدل متني شده است و مؤید آن است كه اكثر ورزش ها در حال تغيير از جنسيت مردانه 
و زنانه  به خنثي مي باشند. دبيران تربيت بدني ویژگي هایي مانند ظرافت و زیبایي،  انعطاف پذیري، عدم برخورد 

ش هاي مناسب زنان دانسته اند، در حاليکه استفاده از قدرت، و خشونت و قدرت كم را از مهمترین ویژگي هاي ورز
خشونت و درگيري، استقامت، سرعت و چابکي از مهمترین ویژگي هاي ورزش مردان بوده است. نتایج این قسمت 
از تحقيق تأیيد كننده مدل متني است كه زیبایي و ظرافت را براي ورزش بانوان و قدرت و پرخاشگري را مناسب 

از دیدگاه دبيران تربيت یدني اكثریت ورزش ها جهت گيري  گرفت در پایان مي توان نتيجه ردان مي داند.ورزش م
جنسيتي خود را از دست داده اند و به سمت خنثي تغيير ماهيت داده اند كه این امر به علت استقبال زنان و مشاركت 

تغيير قابل  این است نقش رسانه هاي گروهي در روز افزون آنان در این ورزش ها صورت گرفته است. الزم به ذكر
بنابراین به برنامه ریزان ورزش مدارس توصيه مي شود امکانات و تسهيالتي فراهم آورند تا  مالحظه مي باشد.

دختران بتوانند مانند پسران در ورزش هایي مانند فوتسال، رزمي و ....شركت نمایند. چرا كه از دیدگاه دبيران تربيت 
ه سالها سابقه تدریس در دروس عملي در مدارس را داشته اند این رشته ها به یک نسبت براي دختران و بدني ك

  و جنسيتي خنثي دارند. پسران مناسب مي باشد
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