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  تناسب جنسیتی در ورزش های رقابتی تناسب جنسیتی در ورزش های رقابتی 

    

   بهرام یوسفیبهرام یوسفی

 دانشیار دانشگاه رازی  
 (1392/  05 / 16، تاریخ تصویب :   1391/ 02/  14)تاریخ دریافت :  

 

 
 

 چکیده

دانشجوی دختر و پسرکه به طور تصادفی  502اسب جنسیتی ورزش های رقابتی بود. به این منظور هدف این پژوهش بررسی تن

ساخته شده است را  2003در سال  1انتخاب شده بودند نسخه تعدیل شده پرسشنامه کلیشه جنسیتی ورزش ها  که توسط ریمر و ویزو

زنان و مردان و دالیل ترجیح ورزش ها پاسخ دادند. نتایج تحلیل کمی تکمیل و همچنین به دو سئوال باز در مورد بهترین ورزش ها برای 

آشکار ساخت که از دیدگاه نمونه های مورد بررسی سه رشته ورزشی کشتی ، مشت زنی و وزنه برداری کامال مردانه تلقی می شوند. 

ورزش های ژیمناستیک، شنا، تنیس روی میز، نتایج آزمون کای دو نشان داد که بین دیدگاه دختران و پسران در مورد تناسب جنسیتی 

. پاسخ دهندگان زن تمایل بیشتری برای مستقل دانستن ورزش ها از ≥p)05/0(ایروبیک و فوتسال تفاوت معنی داری وجود دارد

ردان مورد بررسی کیفی در مورد سئواالت باز نشان داد مناسب ترین ورزش های رقابتی برای زنان از دید زنان و م جنسیت داشتند. 

کشتی، وزنه  ی و ویژگی های زنانه و برای مردان شاملبدن ساختارتناسب با با دالیلی مانند  ایروبیک، شنا، ژیمناستیکبررسی شامل 

ویژگی های روانی مردان ذکر شد. قدرت بدنی باالی مردان، متناسب با فیزیک بدنی، سازگاری با  با دالیلی مانند برداری، ورزش رزمی

 یج موید وجود کلیشه جنسیتی در ترجیح ورزش های رقابتی برای مردان و زنان است.این نتا

 

 : کلیدی هایواژه

 .ورزش رقابتی، جنسیت، تناسب
 

                                                           

  -  : 09181315184نویسنده مسئول : تلفن Email:bahramyoosefy@yahoo.com                                                                     

1 -Riemer & Visio 
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 مقدمه

در چند دهه اخیر مطالعات بسیاری در مورد مفهوم 

جنسیت، نقش های و پی آمد های آن در جوامع مختلف 

فاوت در رفتار و ت 1انجام شده است. از دیدگاه ذات گرایان

ویژگی های زنانه و مردانه در موجودیت زن و مرد به 

در مقابل گروهی از  .شکلی تکوینی نهاده شده است

اندیشمندان هویت جنسیتی را به فرایند اجتماعی شدن 

، به نقل ازاعظم 1995 2نسبت می دهند)دوکس و میجر

 4و جنسیت 3. بر این اساس،  دو واژه جنس(1)(1384زاده

بسیاری از جوامع تابع فرهنگ غربی دارای تفاوت می در 

باشند. در حالی که مفهوم جنس به ویژگی ها و تفاوت 

های زیستی بین زن و مرد اشاره دارد، مفهوم جنسیت 

برالگو های رفتاری، نقش ها و انتظارات حاصل از نظام 

 5تعلیم و تربیت در جوامع مختلف استوار است)ماری سک

ل گیری معنای جنسیت بر اساس (. از رو شک1995

از زن یا مرد بودن در اثر  یادگیری نقش ها و انتظارات

سنت ها، ارزش ها و نظام های آموزشی در بستر اجتماع 

 7از دیدگاه بیرنز .(8)(62006)اندرسن و تایلور است

( در فرایند اجتماعی شدن ، به طور سنتی در 1976)

ه می شود که غیر بسیاری از جوامع به دختران آموزش داد

 فعال و مطیع باشند در حالی که به پسران یاد داده 

می شود که مرد بودن به معنی فعال، تهاجمی و خود 

( تاکید می کند که  1995)8. گیل(9)مختاربودن است

گیری جنسیتی بیش از آن که ناشی از تفاوت  فرایند جهت

بین زن و مرد باشد از فرهنگ و اجتماع  های بیولوژیک

اثیر می پذیرد. در این زمینه، جنسیت و ورزش یکی از ت

                                                           

1 - Essentialism 

2 -Deaux & Major 

3-Sex  

4 -Gender 

5 -Marecek 

6 -Andersen & Taylor 

7 -Birns 

8 - Gill 

موضوعات مورد مناقشه و بررسی در محافل علمی و 

های محققان بوده است. به طور کلی با بررسی دیدگاه

موجود در زمینه حضور زنان در ورزش می توان دریافت 

میزان مقبولیت شرکت زنان در ورزش های رقابتی دارای 

یک نگاه بینابین در یک پیوستار دو نگاه حداکثری و 

است. در یک قطب از این پیوستار، ورزش های رقابتی 

برای زنان موضوعی نامناسب تلقی شده است که با ویژگی 

های زنانه در تعارض است. شاید تعجب برانگیز باشد که 

کوبرتن بنیان گذار المپیک نوین  خود از طرفداران این 

بخش توسعه برای  -ملل دیدگاه بوده است)گزارش سازمان

(.  قابل توجه است که اولین دوره المپیک 2007 9زنان

بدون حضور زنان در رقابت ها  1896نوین درآتن سال 

انجام شد. در بستر تاریخی نیز همواره ورزش و بطور 

شده های ورزشی موضوعی مردانه تلقی میخاص رقابت

، 1994 11، بریل و تیبرگ2005 10است)اندرسون

 13، کلمنت گویلتین و فون تاین 122002مسنر

. برای مردان شرکت در ورزش به (8،10،12،31)(2011

عنوان موضوعی طبیعی تلقی می شده است و معموال 

پسران از سوی والدین خود به طور موکد مورد تشویق 

(. با 141990برای شرکت در ورزش بوده اند)مسنر و سابو

داران بسیار این حال در سال های اخیر این دیدگاه طرف

اندکی داشته است. اما اگرچه قوانین مربوط به عدم 

های بیشتری را فرصت 1970تبعیض جنسیتی از دهه 

(، 2008 15برای شرکت زنان در ورزش فراهم ساخت)رس

با این وجود برخی معقتد هستند که هنوز نیز شرایط 

                                                           

9 -UNITED NATIONS- DIVISION FOR 

ADVANCEMENT OF WOMEN 

10 -Anderson 

11 -Birrell  & Theberge 

12 -Messner 

13 - Clément-Guillotin & Fontayne 

14- Messner  & Sabo 

15 -Ross 
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تبعیض آمیزدر ورزش به نفع مردان وجود دارد)سابو و 

 .(35،36)(1993 1مسنر

طرفداران تساوی گرا و به طور خاص اندیشه های 

فمنیستی اما در قطب دیگری ازاین پیوستار خواهان ایجاد 

های ها از جمله ورزشفرصت های برابر در همه عرصه

رقابتی در بین زنان و مردان بوده اند. منتقدان فرهنگ 

مرد ساالر،  ورزش را همواره تحت سلطه و هژمونی مردان 

 (2008 3به نقل از رس 1990 2ه اند)کونیلدانست

.  مردان همواره با این تسلط به تحمیل شرایط و (13،35)

. از (20)(4،2000)بیریل خواسته های خود پرداخته اند

این رو ورزش به عنوان یکی از راه های مقابله با مرد 

5ساالری در جامعه مورد توصیه بوده است)دی وار
 1993 ،

ر اساس دیدگاه تساوی خواهان حتی . ب(10)(1996 6هال

تفاوت های بیولوژیک بین زن و مرد کمتر از آن است که 

به عنوان مانعی برای حضور زنان در ورزش های رقابتی 

. این اصرار (21)(1978 8، شرمن1981 7تلقی شود)هاید

های برابر شاید در پس خود با این اندیشه برای فرصت

زنان در عرصه رقابت  همراه است که حضور موفقیت آمیز

های ورزشی چالشی برای آن دیدگاه خواهد بود که  

معتقد است زنان ضعیف تر و پس از مردان هستند ) هال 

10، مک کالنگ و بلیند2001 9، سابو و مسنر1996
  

های تساوی خواهان جنسیتی البته در تالش .( 2002

مواردی زیادی  در مورد ورزش های رقابتی به نتیجه 

است. به طوری که در مورد رقابت های المپیک   نشسته

( 1996شرکت زنان دررشته هایی مانند  فوتبال )المپیک 

                                                           

1- Sabo & Messner 

2 - Connell 

3 -Ross 

4 - Birrell 

5- Dewar  

6 -Hall  

7 -Hyde 

8-Sherman   

9 - Sabo & Messner 

10 - McClung and Blinde 

( به 2004( وکشتی )المپیک 2000وزنه برداری)المپیک 

رسمیت شناخته شد)زن در جنبش المپیک، گزارش  

 (. 2009کمیته بین المللی المپیک،  

از میزان دیدگاه سوم و بینابین معقتد است صرف نظر 

سلطه مردان در فعالیت های ورزشی ونهاد های مرتبط با 

در ورزش، تناسب   11ورزش وهچنین آثار کلیشه جنسیتی

جنسیت و نوع ورزش  یکی از موضوعات غیر قابل انکاردر 

مورد مقبولیت رقابت های ورزشی برای مردان و زنان 

است. براساس این رویکرد، کلیشه جنسیتی به معنی 

نهادینه  شده از نقش ها و انتظارات مربوط به  انتظارات

رفتارهای زنانه و مردانه در جوامع نقشی تعیین کننده 

برای مناسب بودن یک رشته ورزشی برای زنان و مردان 

( از اولین محققانی است که موضوع 1965) 12دارد. مِتنی

ها را در جامعه آمریکا مورد تناسب جنسیتی  ورزش

. او در بررسی خود میزان پذیرش (32) بررسی قرار داد

رشته های ورزشی برای زنان را از دیدگاه دانشجویان زن 

ارزیابی نمود. نتایج آن بررسی نشان داد که از دیدگاه 

نمونه های مورد بررسی، ورزش های انفرادی که در آن 

تاکید بر زیبایی حرکات است، و بیش از آن که قدرت در 

قت مورد تاکید است برای انجام آن حرکات مهم باشد د

زنان مناسب وقابل قبول است. و به طور معکوس رشته 

های ورزشی که مستلزم رویا رویی مستقیم، درگیری 

بدنی، خشونت و اعمال قدرت هستند برای زنان نامناسب 

( نتیجه  1989)13سال بعد کان و سنیدر 25است. حدود 

د گیری مِتنی را در مورد نقش کلیشه جنسیتی در مور

. (23)تناسب ورزش برای زنان را مورد تایید قرار دادند

بار دیگر به بررسی تناسب   2003در سال  14رامیر و ویزو

جنسیتی ورزش و مقایسه آن با داده های متنی در جامعه 

نفری از  350آمریکا پرداختند. آنان در بررسی یک نمونه 
                                                           

11-Gender stereotype 

12 -Methney 
13 - Kane & Snyder 

14 - Riemer & Visio 
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 دانش آموزان به این نتیجه رسیدند که از دیدگاه نمونه

های مورد بررسی،  ورزش های کشتی و فوتبال آمریکایی 

های ایروبیک و ژیمناستیک برای  کامال مردانه و ورزش

های ورزشی بسکتبال و فوتبال  زنان مناسب است. اما رشته

مستقل از جنسیت هستند که در این موارد با طبقه بندی 

(،در بررسی ادراک 1994) 1متنی در تضاد است. اِنجل

از تناسب جنسیتی ورزش ها به این نتیجه رسید  نوجوانان

که دختران ورزش هایی مانند فوتبال و هاکی روی یخ را 

مردانه و ورزشی مانند ژیمناستیک را زنانه و همچنین 

ورزش هایی مانند تنیس و شنا را مستقل از جنسیت می 

دانند. در یک بررسی از بین دانش آموزان مقطع ابتدایی 

( با استفاده از روش 2003) 2کارانمک کالیستر و هم

مصاحبه دریافتند که دانش آموزان پسر ورزش هایی مانند 

 فوتبال، کشتی، بسکتبال و هاکی را می شناختند و دانش

با ورزش هایی مانند باله، ژیمناستیک و  آموزان دختر

طناب بازی آشنایی داشتند. نتایج یک بررسی در مورد 

رنامه مدارس در آمریکا انتخاب رشته های ورزشی در ب

نشان داد که پسران از شرکت در برنامه های ورزشی 

ایروبیک و دختران از شرکت در برنامه های تمرین با وزنه 

 .(11)(1997 3تامسون و انیس -)چیپیتور اجتناب داشتند

رشته ورزشی را از دیدگاه 41( تناسب 1995)4کوی ویوال

نتایج نشان داد  دانشجویان سوئدی مورد بررسی قرار داد،

رشته ورزشی  19های مورد بررسی  از دیدگاه نمونه

رشته  15رشته ورزشی زنانه و  7مسقتل از جنسیت، 

. بررسی بعدی کوی (25)شد ورزشی مردانه تلقی می

( در تحلیل عوامل طبقه بندی جنسیتی 2001ویوال)

ورزش ها نشان داد ورزش های زنانه با ویژگی هایی مانند 

زیبا شناختی، لطافت و زن محور مورد تفکیک جاذبه های 

قرار گرفته بودند و ورزش های مردانه با ویژگی های 
                                                           

1 -Engel 

2 - McCallister et al. 

3 -Chepyator- Thomson & Ennis 

4 -Koivula 

خطر/ریسک، خشونت، روحیه تیمی، سرعت، قدرت و 

استقامت و مرد محور مورد تفکیک قرار گرفته بودند. در 

نروژ نیز نتایج یک بررسی نشان داد که  از دیدگاه نمو نه 

نش آموز( ویژگی های ورزش دا 357های مورد بررسی)

های مردانه شامل قدرت، استقامت و ویژگی های ورزش 

های شامل مواردی مانند ظاهر متناسب، اندام باریک و 

 5پذیری است)کلومستن، مارش و اسکالویک انعطاف

2005)(24.)  

بررسی های دیگری نشان داده است که بسترهای   

ورزش ها  مختلف اجتماعی و فرهنگی بر تناسب جنیستی

موثر است. به طور مثال در یک پژوهش بین فرهنگی، 

  (،1999) 6بریدن بک و برت اشنایدر-ریس، براندل 

دریافتند از نظر نوجوانان آلمانی ژیمناستیک، باله و 

ایروبیک برای پسران ورزش های نامناسبی هستند و 

فوتبال، مشت زنی و وزنه برداری ورزش های نامناسبی 

هستند، همچنین محققان یاد شده به این برای دختران 

نتیجه رسیدند که از نظر نوجوانان آمریکایی،  والیبال و 

ژیمناستیک برای پسران نامناسب و فوتبال آمریکایی، 

بیسبال و هاکی روی یخ برای دختران نامناسب است. به 

طور طبیعی این نتایج نشان می دهد که عالوه بر کلیشه 

و عمومیت رشته های ورزشی در  جنسیتی، میزان اشتهار

جوامع بر ادراک افراد از زنانه یا مردانه بودن ورزش ها 

 نیزموثر است.

ها در مورد جایگاه اجتماعی  برخی از بررسی

ورزشکاران زن با توجه به تناسب جنسیتی ورزش ها انجام 

دریافت که از دیدگاه پاسخ   (1988)7شده است. کان

شکارانی که در رشته های دهندگان  )دانش آموزان(ورز

فعالیت  ورزشی مناسب زنان )مانند تنیس، والیبال و گلف(

دارنددارای جایگاه اجتماعی باالتری نسبت به ورزشکارانی 

                                                           

5 - Klomsten, Marsh& Skaalvik 

6 - Rees, Brandel-Brenednbeck & Brettschneider 

7- Kane  
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هستند که در ورزش های نامناسب جنسیتی )مانند 

بسکتبال و سافت بال( ورزش می کنند. هوالند و 

که  (نیزدر بررسی خودنتیجه گیری کردند1994)1اندر

ورزشکاران دختر شرکت کننده در رشته های ورزشی 

مناسب برای زنان دارای ترجیح باالتری در بین همکالسان 

 . (20،23) بودند

در ایران نیز موضوع جنسیت  مورد نظر محققان 

زیادی بوده است وهمراه با متغیر هایی مانند احساس 

نابرابری و تحرک اجتماعی زنان )دهنوی و معید 

و مشکالت مربوط به دستیابی زنان به  (3)(1385فر

، میرغفوری 1384مناصب مدیریتی )کجباف، کاظمی 

. همچنین در (5،7) ( مورد بررسی قرار گرفته است1385

زمینه ورزش موضوعات مورد بررسی بیشتر متمرکز بر 

موانع مشارکت زنان در ورزش یا فعالیت های جسمانی در 

(، و 1389ر و احسانی اوقات فراغت ) به طور مثال، کشگ

مدیریت زنان در ورزش بوده است)شهاب بوشهری 

. اما پژوهشی در زمینه دیدگاه مردم ایران در (4،6)(1387

زمینه تناسب جنسیتی ورزش ها انجام نشده است. با 

توجه به مقدمه ذکر شده وتاثیر پذیری موضوع تناسب 

 –جنسیتی ورزش های رقابتی از شرایط فرهنگی 

 بررسی حاضر در پی پاسخ به دو سئوال است:اجتماعی 

از دیدگاه نمونه های مورد )دانشجویان دختر و  -1

پسر( چه ورزش های رقابتی برای زنان و مردان مناسب 

 است؟

دالیل تناسب جنسیتی ورزش های رقابتی  -2

 شامل چه مواردی است؟

 

 

 

 

                                                           

1 - Holland and Andre 

 تحقیقروش 

 جامعه و نمونه آماری

ی از دانشگاه دانشجوی کارشناس 502در این بررسی 

های رازی و آزاد اسالمی کرمانشاه شرکت داشتند. کفایت 

حجم نمونه به وسیله فرمول کوکران تعیین و انتخاب 

نمونه ها از طریق روش نمونه گیری خوشه ای انجام شد. 

به این منظور توزیع و  جمع آوری پرسشنامه ها از بین 

کالس های واحد تربیت بدنی عمومی در نیمسال دوم 

انجام شد. اهداف پژوهش برای 1389سال تحصیلی 

دانشجویان توضیح داده شد و به آنان اعالم گردید که 

 شرکت در پژوهش داوطلبی و پرسشنامه ها بی نام است. 

 ابزار جمع آوری داده ها

جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه انجام شد. این 

پرسشنامه شامل سه بخش بود. بخش اول مربوط به 

های جمعیت شناختی شامل سن و جنس شرکت  ژگیوی

کنندگان بود. بخش دوم نسخه تعدیل شده پرسشنامه 

در  2کلیشه جنسیتی ورزش ها بود که توسط ریمر و ویزو

. بر اساس گزارش های (34)ساخته شده است 2003سال 

موجود این پرسشنامه دارای روایی و پایایی مناسب برای 

تی ورزش است )هانون و اندازه گیری جهت گیری جنسی

در پژوهش  . از این پرسشنامه قبال(19)(2009 3همکاران

جهت گیری جنسیتی ورزش ها نیز استفاده شده 

است)همان(. این بخش از پرسشنامه به صورت سئواالت 

بسته و پنج گزینه ای در طیف لیکرت است. پاسخ دهنده 

نه با توجه به نام رشته ورزشی، پاسخ خود را در پنج گزی

موجود انتخاب می کند.  گزینه اول رشته ورزشی را فقط 

برای زنان مناسب می داند، گزینه دوم رشته ورزشی را 

بیشتر برای زنان مناسب می داند، گزینه سوم رشته 

ورزشی را برای زنان و مردان یکسان می داند، گزینه 

چهارم رشته ورزشی را بیشتر برای مردان مناسب می 
                                                           

2 - Riemer & Visio 

3 - Hannon et al. 
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جم رشته ورزشی را فقط برای مردان منا داندو گزینه پن

داند. در نسخه اصلی برخی از رشته های ورزشی سب می

مانند بیسبال و سافت بال که در ایران معمول نیست 

وجود داشت که در این بررسی حذف گردید. روایی صوری 

نفر از اساتید رشته تربیت بدنی  5پرسشنامه مورد تایید 

نفر  20مون مقدماتی در بین قرار گرفت. پرسشنامه در آز

از دانشجویان مورد بررسی اولیه قرار گرفت، که هیچ از 

دانشجویان ابهامی در پاسخ گویی به آن نداشتند. بخش 

سوم شامل دو سئوال باز بود و از شرکت کنند گان در 

رشته ورزشی را از نظر  3سئوال اول خواسته شده بود 

رشته ورزشی را که  3آنان بهترین رشته برای زنان است و 

از نظر آنان بهترین رشته ورزشی برای مردان است معرفی 

کنند.  در سئوال دوم خواسته شده بود که دالیل خود را 

برای این که چرا رشته های ورزشی مورد نظرشان برای 

 مردان و زنان بهترین است بیان کنند.

 تحلیل داده ها

استفاده  برای تحلیل داده ها از دو روش کمی و کیفی

شد. روش های آماری برای تحلیل کمی شامل فراوانی و 

درصد ها و آزمون کای دو بود که از طریق نرم افزار 

SPSS   انجام شد. برای بررسی پاسخ های  16نسخه

مربوط به دو سئوال باز در پرسشنامه از تحلیل کیفی 

استفاده شد، به این منظور محققین به طور جداگانه پاسخ 

ورد بررسی قرار دادند. برای تحلیل پاسخ های ها را م

سئوال اول، فراوانی رشته های ورزشی مورد اشاره پاسخ 

دهندگان مورد شمارش قرار گرفت. برای پاسخ به سئوال 

دوم محققان به طور مستقل دالیل مربوط به مناسب بودن 

رشته های ورزشی برای زنان و مردان را دو بار باز خوانی 

را کد بندی و فراوانی هر یک از کدها را کرده و آنها 

محاسبه کردند. سپس در یک جلسه مشترک فهرست 

 موضوعی دالیل استخراج گردید.

 

 نتایج و یافته های تحقیق

دانشجوی دختر با میانگین  266در این پژوهش تعداد 

دانشجوی پسر با  242و تعداد  76/24±31/4سنی 

ظر شرکت کردند. ن 62/23±39/3میانگین سن 

دانشجویان دختر و پسر در مورد تناسب جنسیتی ورزش 

ارائه شده است. از دید اغلب  1ها به درصد در جدول 

نمونه های پژوهش حاضر ورزش های تنیس روی میز، 

والیبال، بسکتبال مستقل از جنسیت می باشد. همچنین 

نمونه های این بررسی ورزش های کشتی، وزنه برداری و 

ردان و ورزش ایروبیک را بیشتر مشت زنی را مختص م

اند. نتایج آزمون کای دو نشان داد که  مناسب زنان دانسته

 های ایروبیک نظر پاسخ دهندگان در مورد ورزش

]000/0 P< ،15/23( =2)2
 χ [ ، 023/0ژیمناستیک P< ،

53/9(=2)2
 χ [ 000/0، رزمیP<  ،18/77(=2)2

 χ [ شنا ،

000/0P< ،15/23(=2)2
 χ [000/0میز  ، تنیس رویP< ،

15/23(=2)2
 χ [   000/0و فوتسالP< ،15/23(=2)2

 χ [ 

 تحت تأثیر جنسیت است.

 

 تناسب جنسیتی ورزش ها و نتایج آزمون کای دو برای رشته ورزشی مناسب با جنسیت از دیدگاه زنان و مردان -1جدول

 دسته بندی پاسخ ها به درصد جنس ورزش

 F F/M N M/F M P دیدگاه در مورد ورزش ها:

 ایروبیک
 زن

 مرد

9/7 

6/13 

3/55 

2/68 

3/36 

2/18 

- 

- 

- 

- 
000/0 

 فوتبال
 زن

 مرد

- 

- 

- 

- 

6/13 

1/21 

6/63 

3/55 

7/22 

7/23 
06/0 

 مشت زنی
 زن

 مرد

- 

- 

- 

- 

- 

- 

8/31 

38 

2/68 

62 
147/0 
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 جنسیت از دیدگاه زنان و مردان تناسب جنسیتی ورزش ها و نتایج آزمون کای دو برای رشته ورزشی مناسب با -1جدولادامة 

 دسته بندی پاسخ ها به درصد جنس ورزش

 F F/M N M/F M P دیدگاه در مورد ورزش ها:

 ژیمناستیک

 زن

 مرد

5/4 

4/5 

8/31 

3/24 

6/63 

6/67 

- 

7/2 

 

- 

- 02/0 

 کشتی
 زن

 مرد

- 

- 

- 

- 

- 

- 

8/24 

3/29 

2/75 

7/70 
52/0 

 وزنه برداری
 زن

 مرد

- 

- 

- 

- 

- 

04/0 

4/29 

7/23 

6/70 

9/75 
000/0 

 رزمی
 زن

 مرد

4/5 

5/4 

- 

- 

9/63 

3/27 

3/24 

1/59 

4/5 

1/9 
000/0 

 بسکتبال
 زن

 مرد

- 

- 

04/0 7/70 

2/68 

3/26 

5/28 

6/2 

3/3 
696/0 

 والیبال
 زن

 مرد

- 

- 

5/4 

6/2 

7/89 

2/93 

4/1 

8/5 

- 

- 
335/0 

 شنا
 زن

 مرد

- 

- 

1/9 

- 

4/86 

100 

5/4 

- 

- 

- 
000/0 

 تنیس روی میز

 زن

 مرد

 

- 

- 

4/5 

5/4 

5/89 

4/86 

1/5 

0 

- 

- 000/0 

 فوتسال
 زن

 مرد

- 

- 

1/3 

2/1 

8/68 

2/51 

1/21 

1/42 

7 

4/5 
000/0 

= بیشتر برای مردان مناسب M/F= مستقل از جنس است. N= بیشتر برای زنان مناسب است. F/M= فقط برای زنان مناسب است. Fتوجه شودکه:

 مردان مناسب است.= فقط برای Mاست. 

 

دهد بهترین ورزشها برای زنان و نشان می 2جدول 

مردان از دیدگاه نمونه های مورد بررسی کدام هستند و 

دالیل ترجیحی آنان شامل چه مواردی است. این نتایج 

نشان می دهد، دیدگاه زنان و مردان در مورد ورزش های 

دیک ترجیحی برای جنس موافق و مخالف بسیار به هم نز

است و این ترجیحات با دالیلی مشابه مانند سازگاری نوع 

روانی زنان و مردان مطرح  -ورزش با ویژگی های جسمانی

 شده است.

 

 زنان و مردان برای انتخاب بهترین ورزشها برای زنان و مردان و دالیل آنان دیدگاه -2جدول

 دیدگاه مردان  دیدگاه زنان

 ترین ورزشها برای زنانبه  بهترین ورزشها برای زنان

 ایروبیک، شنا، ژیمناستیک  ایروبیک، شنا، ژیمناستیک

 بهترین ورزشها برای مردان  بهترین ورزشها برای مردان

 کشتی، وزنه برداری، ورزش رزمی  زنیو مشت وزنه برداری، کشتی، فوتبال

 دالیل ترجیحی ورزشی برای زنان  دالیل ترجیحی ورزشی برای زنان

 تناسب اندام، تناسب با فیزیک بدن، سازگاری با روحیه  ب اندام، تناسب با فیزیک بدنی،آرامش روحیتناس

 

 دالیل ترجیحی ورزشی برای مردان  دالیل ترجیحی ورزشی برای مردان

قدرت بدنی باالی مردان، متناسب با فیزیک بدنی، 

 سازگاری با روحیه

بدنی، سازگاری با  قدرت بدنی باالی مردان، متناسب با فیزیک 

 روحیه
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 گیری نتیجه بحث و

 نتایج بررسی حاضر آشکار ساخت که از دیدگاه نمونه

های مورد بررسی سه رشته ورزشی کشتی ، مشت زنی و 

شوند. این یافته با اغلب  وزنه برداری کامال مردانه تلقی می

طور مثال، بررسی  های پیشین همسو است. به بررسی

های آن  ( نشان داد که نمونه2009هانون و همکاران)

. (19)تحقیق نیز کشتی را ورزشی مرد محور می دانستند

( نشان داد از نظر نوجوانان 1999تحقیق ریس و همکاران)

های وزنه برداری و مشت زنی برای مردان  آلمانی رشته

( رشته مشت 2003مناسب است. در بررسی رمیر و ویزو)

 این  .(19) بود زنی برای مردان مناسب شناخته شده

ها نشان می دهد در برخی از رشته های ورزشی که  یافته

جنبه بارز آن ویژگی هایی مانند غلبه قدرت و استقامت 

های آن به شکل  جسمانی در عملکرد است و رقابت

رویارویی مستقیم وگاهاَ همراه با خشونت است)مانند 

رشته مشت زنی(به رغم تنوع فرهنگی در جوامع مختلف، 

شوند. همچنین در  غلب برای زنان مناسب تشخیص داده نمیا

 85این پژوهش والیبال ، شنا و تنیس روی میز با بیش از

 درصد فراوانی در بین پاسخ دهندگان دختر و پسر ورزش

 ، این یافته با بررسی هایی فارغ از موضوع جنسیت بودند

( 2009همکاران) ( وهانون و2003) های رمیر و ویزو

. دراین سه رشته ورزشی علی رغم (19،34) تهمسو اس

بسیاری از تفاوت ها مانند تیمی یا انفردای بودن رشته 

ورزشی، یک ویژگی مشترک وجود دارد وآن عدم درگیری 

بدنی در رقابت ها می باشد. پس از رشته های مذکور 

ورزش های بسکتبال، ژیمناستیک و فوتسال در بین بیش 

مستقل از جنسیت بودند که درصد یاسخ دهندگان  50از 

 ( وهانون و2003این یافته نیز با بررسی رمیر و ویزو)

( همسو است .اگرچه دررشته ورزشی 2009همکاران)

بسکتبال رقابت بین تیم ها در یک زمین مشترک انجام 

می شود، با این حال به نظر می رسد به دلیل وجود 

ر قوانین گسترده در مورد برخورد های جسمانی، رفتا

 خشن در این رشته ورزشی کمتر اعمال می شود. این

( ناهمسو 1965یافته با طبقه بندی جنسیتی مِتنی)

. از نظر مِتنی، بسکتبال به دلیل آن که رشته ای (32)است

پر برخورد است برای زنان نامناسب است. رشته ورزشی 

ژیمناستیک در ابعاد رقابتی در بین مردان و زنان نیز 

و وسایل متفاوت است و هر یک دارای دربرخی اسباب 

جنبه های خاص خود هستند. به طور مثال در رقابت های 

چوب موازنه که مختص زنان است به نظر می رسد دو 

فاکتور مهم اولیه برای اجرای موفق شامل انعطاف پذیری 

و تعادل پویا می باشند، در حالی که در رشته های دار 

است قدرت عضالنی یکی  حلقه و پارالل که مختص آقایان

رشته فوتسال  .از مهمترین عوامل برای اجرای موفق است

درصد  50درصد دانشجویان دختر و  65از نظر بیش از 

دانشجویان پسر مستقل از جنسیت بود. این نتیجه شاید 

به آن دلیل باشد که این رشته ورزشی جدای از موضوع 

، به امکان برخورد های بدنی و مقدار رویارویی بازیکنان

انجام آن در سالن های ورزشی ارتباط داشته باشد. جایی 

توانند فارغ از دید دیگران به ورزشی  که در آن زنان می

جایگزین فوتبال بپردازند. در تایید این استدالل می توان 

مشاهده کرد که اکثر پاسخ دهندگان فوتبال را برای 

تالش های  مردان مناسب دانسته اند. رشته ای که به رغم

زیاد برای سازگار ساختن پوشش شرعی زنان با قوانین 

بین المللی مسابقات از سوی مسئولین کشور، ورزشکاران 

زن فوتبالیست اغلب از حضور در میادین جهانی به بهانه 

های مختلف از سوی برگزار کنندگان محروم می مانند. 

همچنین استدالل مورد اشاره نیز در مورد رشته های 

می برای زنان قابل صدق است، به طوری که به رغم رز

وجود درگیری مستقیم جسمانی در اکثر رقابت های این 

درصد پاسخ دهندگان زن آن را  70رشته ورزشی، بیش از 

مستقل از جنسیت دانسته اند. با در نظر داشتن امکان 
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شرکت ورزشکاران زن ایرانی در رشته های رزمی در 

من رعایت حجاب اسالمی و کسب مسابقات بین المللی ض

موفقیت ها و عناوین قهرمانی، می توان چنین استنباط 

کرد که عالوه بر موضوع الزامات جسمانی و حرکتی و 

سطح رویارویی ورزشکاران در رشته های ورزشی، موضوع 

تناسب جنسیتی برای برخی از ورزش های قهرمانی برای 

در رقابت های زنان در ایران تا حدودی به امکان شرکت 

بین المللی با در نظر داشتن مالحظات اجتماعی و دینی 

مربوط است. نتایج این بررسی همچنین نشان داد که از 

نظر شرکت کنندگان در تحقیق تنها یک رشته ورزشی 

دانشجویان درصد  80بیشتر برای زنان مناسب است. بیش از 

ای درصد دانشجویان پسر ورزش ایروبیک را بر 70دختر و 

زنان نسبت به مردان مناسب تر دانسته اند. این یافته با 

اغلب بررسی های پیشین در مورد مناسبت بیشترورزش 

 . (16،19،34) ایروبیک برای زنان همسو است

توان دریافت که از نظر  گیری کلی، می در نتیجه

شرکت کنندگان در این پژوهش ورزش های رقابتی اغلب 

ستقل از جنسیت می باشند. با یا مرد محورهستند و یا م

این حال مقایسه نظر دانشجویان دختر و پسر نشان داد 

که در نیمی از موارد تفاوت معنی داری در مورد تناسب 

جنسیتی ورزش ها وجود دارد. این تفاوت چنان که در 

نشان داده شده است بیان گر تمایل  1جدول 

بیشتردختران نسبت به پسران برای مستقل دانستن 

ورزش ها از جنسیت است. در مورد ورزش های رزمی و 

فوتسال به طور مشخص تعداد بیشتری از دانشجویان 

باشند. دختر معتقد به استقالل این ورزش ها از جنسیت می 

در بعد بررسی کیفی و دالیل ترجیح جنسیتی ورزش ها، 

 (2009نتایج پژوهش حاضر با تحقیق هانون و همکاران )

های این پژوهش  . از دیدگاه نمونههمسو است کامالً

های ورزشی در فهرست موضوعی  تناسب جنسیتی رشته

عدم برخورد بدنی در مقابل برخورد بدنی، ویژگی ها 

 والزامات اجرا مانند الزام قدرت جسمانی در برابر انعطاف

 -های روانشناختی ویژگی پذیری جسمانی و تفاوت در

 (.2جدول ) جسمانی زنان و مردان ذکر شده است

این پژوهش دارای محدودیت هایی است که تحلیل 

نتایج باید با مالحظه آنها انجام شود. رقابت در برخی از 

رشته های ورزشی  مانند کشتی، وزنه برداری و مشت زنی 

در ایران به طور قانونی برای زنان ممنوع است،  بنابر این 

باشد. ها از آن تاثیر پذیرفته  گیری پاسخ ممکن است جهت

همچنین با توجه به تنوع فرهنگی در کشور تعمیم پذیری 

 نتایج مستلزم تکرار تحقیق در سایر نقاط می باشد.

به طور خالصه نتایج این پژوهش تناسب جنسیتی 

ورزش ها برای مرد و زن را مورد تایید قرار می دهد،و به 

لحاظ کاربردی نتیجه این تحقیق بیانگر آن است که در 

ورزشی که مستقل از موضوع جنسیت هستند رشته های 

و به لحاظ قانونی نیز امکان مشارکت زنان و مردان در آن 

وجود دارد می باید بیشتر مورد توجه و توسعه برای زنان 

 در جامعه باشند. 

   

 منابع و مآخذ
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 . 73-51، صص2، شماره  3پژوهش زنان ، دوره  ."جنسیتی
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