
با هویت  افرادی  رقابتی  ورزشهای  در  کننده  ورزشکار شرکت  اند؛ دختران  بیان کرده  و همکاران)2008( که 
مردانه در نظر گرفته شدند، همسویی دارد اما نتایج تحقیق با یافته های فالو)2006( که زنان را با وجود مشارکت 
در ورزش های خشن همچنان زنانه می داند، و همچنین با یافته های خمسه)1383( و ظهره وند)1383( که 
معتقدند تفاوت بین طرحواره های ذهنی زنانه و مردانه در این گروه معنادار است، مغایرت دارد. در مجموع می 
توان نتیجه گرفت که شخصیت غیر از آنچه که مورد بحث و بررسی قرار گرفت، می تواند تحت عواملی همچون 
محیط )محیط خانواده، ورزش،مدرسه، جامعه و نوع ماهیت رشتۀ ورزشی و . . . (وراثت، جنسیت ،و . . . قرار گیرد.

واژگان کلیدي: استعدادیابی ، کاراته ،  زنانگی و مردانگی

منابع :
1-معتمدی ، سید هادی ، )1388( ))بررسی علل گرایش دختران  به رفتارهای مردانه(( . روزنامه ابتکار ، ایران سالمت ، شماره 123.
2-اقدسی،دکتر محمد تقی. شجاعی،دکتر معصومه. زمانی،لیال.)1390(: ))مقایسه شاخص های روان شناختی استعدادیابی در کاراته((.

اولین همایش ملی علم و کاراته، اول تا سوم آبان 1390دانشگاه تبریز .
3-ابراهیم،دکتر خسرو. حالجی،محسن.)1389(: آشنایی با مبانی و فرایند استعدادیابی ورزشی. انتشارات بامداد کتاب.چاپ .

 

 

 (n=29)ٍ هشداى کاساتِ کا  (n=30)دادُ ّای تَصیفی صفات هشداًگی ٍ صًاًگی تیي صًاى   .   1جدول : یافتهها

 انحراف معیار میانگین مشارکت کنندگان جنسیت

 209/0 55/20 زنان کاراته مردانگی و زنانگی

 108/0 42/17 مردان کاراته

  هستقل تشای هقایسِ ًوشُ ّای صفات هشداًگی ٍ صًاًگی تیي صًاى ٍ هشداى کاساتِ کاtآصهَى . 2جذٍل

  سغح هؼٌاداسی tآهاسُ  آصهَى لَیي تشای تشاتشی ٍاسیاًسْا دسجِ آصادی جنسیت

 58 مردانگی و زنانگی

 

f  056/0 9/1 سغح هؼٌی داسی  

83/3 057/0 9/1 056/0  

کِ عثق 42/17 ٍ هشداى کاستِ 55/20هیاًگیي صفات هشداًگی ٍ صًاًگی دس تیي صًاى کاساتِ  (2 ٍ 1)عثق اعالػات جذٍل
9/1;t  ًتیجِ هی ضَد کِ تفاٍت دٍ گشٍُ تِ سوت هشداًگی است ٍ هؼٌی داس ًیست یؼٌی تیي .  تِ دست آهذُ است

 .صفات هشداًگی ٍ صًاًگی هشداى ٍ صًاى کاساتِ کا تفاٍتی ٍجَد ًذاسد

 

ًتایج پژٍّص حاضش ًطاى دٌّذُ ایي است کِ هیضاى صفات هشداًگی ٍسصضکاساى صى ٍ هشد دس سضتۀ ٍسصضی : بحث و نتیجهگیری
یؼٌی هی تَاى گفت کِ صى ّا ٍ هشدّایی کِ دس ٍسصش ّایی کِ اص دیذ جاهؼِ هشداًِ پٌذاضتِ هی ضَد حضَس پیذا . کاساتِ تیطتش است

کِ تیاى کشدُ اًذ؛ دختشاى  (2008)ًتایج پژٍّص حاضش تا یافتِ ّای َّئیس ٍ ّوکاساى. هی کٌٌذ داسای صفات هشداًِ هی تاضٌذ
ٍسصضکاس ضشکت کٌٌذُ دس ٍسصضْای سقاتتی افشادی تا َّیت هشداًِ دس ًظش گشفتِ ضذًذ، ّوسَیی داسد اها ًتایج تحقیق تا یافتِ ّای 

ٍ ظْشُ  (1383)کِ صًاى سا تا ٍجَد هطاسکت دس ٍسصش ّای خطي ّوچٌاى صًاًِ هی داًذ، ٍ ّوچٌیي تا یافتِ ّای خوسِ (2006)فالَ
دس هجوَع هی تَاى . کِ هؼتقذًذ تفاٍت تیي عشحَاسُ ّای رٌّی صًاًِ ٍ هشداًِ دس ایي گشٍُ هؼٌاداس است، هغایشت داسد (1383)ًٍذ

هحیظ خاًَادُ، )ًتیجِ گشفت کِ ضخصیت غیش اص آًچِ کِ هَسد تحث ٍ تشسسی قشاس گشفت، هی تَاًذ تحت ػَاهلی ّوچَى هحیظ 
 .قشاس گیشد. . . ٍساثت، جٌسیت ،ٍ (. . . ٍسصش،هذسسِ، جاهؼِ ٍ ًَع هاّیت سضتۀ ٍسصضی ٍ 

 استؼذادیاتی ، کاساتِ ،  صًاًگی ٍ هشداًگی: واژگان کلیدی

 :منابع 

 .123سٍصًاهِ اتتکاس ، ایشاى سالهت ، ضواسُ (( . تشسسی ػلل گشایص دختشاى  تِ سفتاسّای هشداًِ ))(1388)هؼتوذی ، سیذ ّادی ،  -1

اٍلیي ّوایص هلی .((هقایسِ ضاخص ّای سٍاى ضٌاختی استؼذادیاتی دس کاساتِ)) :(1390).صهاًی،لیال. ضجاػی،دکتش هؼصَهِ. اقذسی،دکتش هحوذ تقی -2
  .داًطگاُ تثشیض1390ػلن ٍ کاساتِ، اٍل تا سَم آتاى 

  .چاج.اًتطاسات تاهذاد کتاب. آضٌایی تا هثاًی ٍ فشایٌذ استؼذادیاتی ٍسصضی: (1389).حالجی،هحسي. اتشاّین،دکتش خسشٍ -3
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مقایسه ویژگی ها و شاخص های روان شناختی استعدادیابی در کاراته کاران نخبه استان خراسان شمالی

دکتر مهرداد فتحی1 ، مهتاب فیروزۀ1 ، مریم جهانیان1 ، فرامرز شجاعی2
1-استادیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد

4-کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی
 Dr.mfathei@gmail.com

مقدمه: 
حضور در میادین ورزشی یکی دیگر از جنجالی ترین محیط های موثر در نقش یابی جنسیتی است و در جامعه 
امروزی بحث اساسی در ورزش های مختلف این است که آیا جنگجویی و رقابت طلبی و خشن بودن و... که از 
آن ها)مرد( تداعی می شود و یا خصوصیاتی مانند ظرافت و طبع لطیف داشتن و... که از آن ها )زن( و زنانگی 
استنباط می شود، ویژگی های مطلق و ماندگار مرتبط با جنسیت هستند و یا چنین نیست و هر فردی چه مرد 
و چه زن می تواند دارای این چنین خصوصیاتی باشد یا نباشد!)1(. در کاراته همانند اغلب ورزش ها شاخصه 
هایی که بیشتر مورد توجه قرار می گیرند عبارتند از: رقابت پذیری، استقامت، حس تهاجم و . . . ارزش هایی 
که به طور معمول در سازمان های غیر رزمی مرد محور می باشند.بعالوه از دیدگاه تاریخی به دست آوردن این 
قابلیت ها برای یک زن غیر زنانه تلقی می شود . کاراته نقش مهمی را در روند مردانه شدن یک اجتماع ایفا 
می کند که در آن یک پسر به مرد تبدیل می شود )2( . هدف : هدف از پژوهش حاضر مقایسه صفات زنانگی 

و مردانگی در ورزشکاران زن و مرد رشته ورزشی کاراته بین کاراته کاهای نخبه استان خراسان شمالی بود.

روش شناسی: 
این پژوهش به روش توصیفی از نوع همبستگی و کاربردی می باشد. جامعه آماری تمام ورزشکاران زن و مرد 
رشتۀ ورزشی کاراته 16سال به باالیی است که حدقل 2 بار در مسابقات استانی شرکت نموده اند.  تعداد 30نفر 
زن و 29نفر مرد به روش تصادفی خوشه ای با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شدند . با توجه به ماهیت 
پژوهش و جهت جمع آوری اطالعات از پرسشنامه زنانگی و مردانگی آیزنک که شامل 31 سوال می باشد ، 
استفاده شد . اعتبار و پایایی این پرسشنامه از طریق آزمون_ باز آزمون با ضریب پایایی 0/81 و ضمنا پایایی 
مردانگی 0/80 و زنانگی 0/82 به دست آمده است. برای توصیف اطالعات جمع آوری شده از روش توصیفی و 
برای تجزیه و تحلیل های آماری از آزمون های anova  و t-student ، جهت تایید یا رد فرض  با آلفای 

0/05 استفاده شد .

یافته ها:
طبق اطالعات جدول)1 و 2( میانگین صفات مردانگی و زنانگی در بین زنان کاراته 20/55 و مردان کارته 
17/42که طبق t=1/9  به دست آمده است . نتیجه می شود که تفاوت دو گروه به سمت مردانگی است و معنی 

دار نیست یعنی بین صفات مردانگی و زنانگی مردان و زنان کاراته کا تفاوتی وجود ندارد.

بحث و نتیجه گیری: 
نتایج پژوهش حاضر نشان دهنده این است که میزان صفات مردانگی ورزشکاران زن و مرد در رشتۀ ورزشی 
از دید جامعه مردانه  بیشتر است. یعنی می توان گفت که زن ها و مردهایی که در ورزش هایی که  کاراته 
پنداشته می شود حضور پیدا می کنند دارای صفات مردانه می باشند. نتایج پژوهش حاضر با یافته های هوئیس 
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