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Introduction & Purpose: The purpose of this study is to investigate 
the relationship between gender stereotypes and the formation of 
individual identity  (Includes two disturbing identities and accrual 
identities), of elite female futsal athletes. 
Methodology: The research was applied in terms of the nature of the 
problem and the type of purpose, and in terms of descriptive research 
method, it was correlational. The statistical population includes all the 
elite players of the Premier League and the national women's futsal team 
of Tehran, which according to the announcement of the Women's Football 
Federation is 260 people. Using Cochran's formula, a sample size of 152 
people was considered. The method of data collection included: library 
and field. In order to collect data, two standard questionnaires of tolerant 
individual identity (2012) and Bam gender role (1974) were used. To 
describe the data from descriptive statistics, Kolmogo rov-Smirnov test to 
determine the normality of research variables and also to analyze the data, 
Multivariate regression and path analysis were used. 
Results: The results showed that there is a direct relationship between 
gender stereotypes and the confusing identity of elite female futsal 
athletes, and also between gender stereotypes and the accrual identity 
of elite female futsal athletes. 
Conclusion: The results showed that there is a direct relationship 
between gender stereotypes and the formation of the identity of elite 
female futsal athletes. In order to avoid the consequences of personal 
identity, elite female futsal athletes should act with confidence, 
positive thinking and belief in their ability, away from the stereotypes 
of sexism. 
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بررسی رابطه باورهاي قالبی جنسیتی با شکل گیري هویت   هدف از انجام این پژوهش  مقدمه و هدف:
 است.  ورزشکاران نخبه زن فوتسال )،  هویت تعهدي  و هویت اغتشاشی (شامل دو  فردي

پژوهش از نظر ماهیت مساله و نوع هدف، کاربردي و از نظر شیوه پژوهش توصیفی، از    روش شناسی:
ان نخبه لیگ برتر و تیم ملی فوتسال بانوان شهر  نوع همبستگی بود. جامعه آماري شامل، کلیه بازیکن

با استفاده از فرمول کوکران    نفر می باشد.   260تعداد  تهران که بنابر اعالم فدراسیون فوتبال بانوان به  
ها شامل: کتابخانه اي و میدانی بوده است. روش گردآوري داده  نفر حجم نمونه در نظر گرفته شد.  152

نقش جنسیتی بم   ) و1391هویت فردي بردبار (ها، از دو پرسشنامه استاندارد  به منظور گردآوري داده
اسمیرنف براي    -ها از آمار توصیفی و از آزمون کلموگروف  براي توصیف داده  ) استفاده شده است. 1974(

ها، از رگرسیون چند متغیره و تحلیل  تعیین نرمال بودن متغیرهاي پژوهش، همچنین براي تحلیل داده
 . استفاده شد مسیر

که    نتایج: داد  نشان  قالبی  نتایج  باورهاي  رابطه با  بین  فوتسال  زن  نخبه  ورزشکاران  اغتشاشی  هویت 
مستقیم وجود دارد، همچنین بین باورهاي قالبی جنسیتی با هویت تعهدي ورزشکاران نخبه زن فوتسال  

 رابطه مستقیم وجود دارد. 
ورزشکاران نخبه   شکل گیري هویتیجنسیتی با  اي قالبی  بین باورهنتایج نشان داد که    نتیجه گیري :

، ورزشکاران  فرديبه منظور در امان ماندن از تبعات ناشی از هویت  .  زن فوتسال رابطه مستقیم وجود دارد 
هاي تبعیض جنسی با اعتماد به نفس، مثبت اندیشی و ایمان کلیشهنخبه زن فوتسال به دور از توجه به  

 .ایندهاي ورزشی خود اقدام نمبه فعالیت به توانایی خود، نسبت

 کلید واژگان  
 باورهاي قالبی جنسیتی 

 هویت فردي 
 ورزشکاران نخبۀ زن فوتسال 
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 مقدمه 
ویت، شیوه اي است که فرد خودش را تعریف می کند و باز  ه 

می شناسد. مربیان ورزشی در طول سال ها تالش کرده اند با  
شناخ  در  یافتن  را  آنان  خود،  ورزشکاران  هویت  از  واقعی  تی 

کسب موفقیت هاي بیشتر یاري رسانند. مدل پیشرفتۀ هویت  
ب  هاي  مؤلفه  شامل  مؤلفه ورزشی  است.  درونی  و  هاي    یرونی 

دوستان،   (خانواده،  انحصارگرایی  شامل  ورزشی  هویت  بیرونی 
با   مذهب)،  و  ورزش  (تحصیل،  ها  زمینه  و  معلمان)  و  مربیان 

تأثیر جامعه بر فرد مرتبط اند. مؤلفه هاي درونی از هویت    میزان 
خود، تأثیرپذیري منفی و تأثیرپذیري مثبت تشکیل شده و به  

انند ارزیابی و تفسیر نقش  ثیرپذیري ادراکات فردي، م درجۀ تأ 
). هویت زمانی شکل  1398ورزشکاري اطالق می شوند(گلبهار،  

ین تصور حاصل از  می گیرد که میان تصور فرد از خود و همچن 
انتظار دیگران نوعی هماهنگی برقرار شود و این در حالی است  

ا  در  اي  عمده  نقش  داراي  بدنی  فعالیت  و  ورزش  یجاد  که 
، به طوري که با توسعه جامعه پذیري  هماهنگی یاد شده است 

و تقویت تعامالت اجتماعی زمینه را براي افزایش تعهد نسبت  
تقویت احساس هویت در فرد  به مشارکت ورزشی و در نهایت  

). هویت واژه  1389فراهم می کند (شجیع، سهرابی و فوالدیان، 
ه چارچوب هاي روش  اي مبهم و مجادله برانگیز است که بنا ب 

متفاوت در حوزه هاي علوم اجتماعی و انسانی، هر یک  شناختی  
از صاحبنظران از منظري متفاوت به آن نگریسته اند و یکی از  

ا در وجوه فردي، گروهی، طبقاتی، ملی، فرا ملی و  ابعاد هویت ر 
). در واقع هویت به  2010... مورد توجه قرار داده اند (ایروینگ، 

افراد دو نسبت محتم   طور همزمان  از  میان  برقرار می کند؛  ل 
یک طرف مفهوم شباهت و از طرف دیگر مفهوم تفاوت. هویت  

کنش    همان معناداري در دو سطح فردي و اجتماعی است که 
بنیادي   هاي  پرسش  به  تا  سازد  می  قادر  را  اجتماعی  گران 
بدهند   قانع کننده  و  مناسب  پاسخی  به کیستی خود  معطوف 

 ). 2014(سیارا، 
از   فرد  شناخت  نحوه  و  ها  تلقی  طرز  ها،  ارزش  شامل  هویت 
جهان است که به صورت شکلی از آگاهی متبلور می شود و در  

ا  همبستگی  و  انسجام  نوعی  فرایندهاي  جامعه  کند.  می  یجاد 
جاد می کند  میان افراد نقاط و گره هاي تعاملی ای   1هویت یابی 

که برخی از آن ها به عنوان خصایص عمومی جامعه یا آنچه که  
خلق و خوي ملی نامیده می شود پذیرفته می شوند. اعتقادات  
و سنت ها، ارزش هاي اخالقی، سالیق زیبایی شناختی، موضع  

، پیوندهاي جغرافیایی، خویشاوندي، احساس  گیري هاي ارزشی 
حساس تعهد افراد به اجتماع  تعلق، تجربیات و میراث مشترك، ا 

(اشرف    باورهاي و   بخشد  می  هویت  جامعه  افراد  به  مشترك 
هویت    ). 1390نظري،   و  تعهدي  هویت  شامل  فردي  هویت 

رسیدن به تعهدي مبتنی    اغتشاشی است. هویت تعهدي شامل 

 
1 Identification 

آگا  و  اکتشاف  روانی  بر  سالمت  و  هویت  گیري  شکل  در  هی 
اریکسون  اه  دارد.  بسیاري  و    1965( میت  ولیوراس  از  نقل  به 

) معتقد بود اگر هویت شخصی زنان در طی زمان  2007بوسما،  
اجتماعی شکل   رفتار صحیح  از  هاي حاصل  تجربه  براساس  و 
تعادل   دیگران جدا سازد،  از  و  بشناسد  را  و جوان خود  بگیرد 

مین می شود ولی اگر به جاي خودآگاهی و تشکیل  روانی او تض 
ابهام  به  مثبت  تعادل    هویت  و  هماهنگی  نقش دچار شود؛  در 

روانی او به هم می خورد. ساختار هویتی خوب شکل گرفته و  
یکپارچه حس هدفمندي و جهت داشت را به فرد می هد که  
با   موثر  مقابله  مساله  فرد در تصمیم گیري، حل  به  نهایت  در 

مات زندگی روزمره و سازگار شدن با محیط هاي جدید منجر  الزا 
 . هویت اغتشاشی نیز  .) 2005رزونسکی و کوك،  می شود (ب 

 چالش برانگیز  بسیار  با ثبات  و  پایا  هویتی  ایجاد  غربی  جوامع  در 
است. از تمام خود هاي ممکن که محققان نسبت به آن   شده 

زیادي   اهمیت  از  ورزشکاران  هویت  اند،  شده  برخوردار  جذب 
هویت   عامل  که  شکل  بدین  عناصري  "خود "است.  توسط   ،

را ارائه    "خود "می شوند که گزارش ادراکات مربوط به  تعیین  
کرده و عناصر منعکس کننده تاثیر پذیري منفی، به ارزیابی و  
مانند   ورزشی  مشارکت  منفی  عوامل  تاثیر  از  ورزشکار  تفسیر 

ع  یا  و  آسیب  افسردگی،  نامطلوب،  ضعیف  احساسات  ملکرد 
مشارکت  مربوط می شود. تاثیر پذیري مثبت به ارزیابی و تفسیر  

داللت   موضوعاتی  به  و  پرداخته  خود  از  ورزشکار  یک  ورزشی 
دارد که فرد در آنها احساس خوبی داشته و در پاسخ به نتایج  
شود   می  تشویق  ورزشی،  فعالیت  در  شرکت  مطلوب 

 اجتماعی  و  گی هنجارهاي فرهن  این،  از  ). پیش 2014(چزالك، 
و موفقیت   براي  راهنما  و  مرجع  به عنوان   در  اد افر  پیشرفت 

 جایگزین  زندگی  از  نوع دیگري  اکنون  اما  شد،  می  گرفته  نظر 
پور شهریاري،  شده  و  (برجعلی، خسروي  نظر  1392است  به   .(

تأثیر ریشه اي روي جهت گیري   از عواملی که  می رسد یکی 
ورزشی   هویت  دارد،  ورزشکاران    است. ورزشکاران  ورزشی 

 مختلف  هاي  جایگاه  در  زنان  و  مردان  هاي  تفاوت  از  بسیاري 
 چراکه  نیستند،  شناختی  زیست  داراي منشاء  اجتماعی  زندگی 
 افکار  به  جهت دهی  در  مؤثري  نقش  فرهنگی  و  اجتماعی  محیط 

 تفاوت  بحث  در  دارد. بنابراین  جامعه  افراد  جنسیتی  رفتارهاي و 
 با  زیرا  شد.  قائل  جنس تمایز  و  ت میان واژه هاي جنسی  باید  ها 

 جامعه  نزد  در  متفاوتی   معانی  داراي لفظی،  قرابت  وجود 
 دسته  آن  متوجه  نگاه  معموالً  جنس  تعریف  در  هستند.  شناسان 

 مردان  از  را  زنان  که  است  آناتومیکی  و  بیولوژیکی  هاي  تفاوت  از 
 از  اجتماعی  انتظارات  جنسیت  که  صورتی  سازد. در  می  متمایز 

؛ به نقل از زارع شاه  1373است (گیدنز،  جنس  هر  اسب ن م  رفتار 
سلیمانی،   و  جنسیتی،  ).  1389آبادي  واره  طرح  بم،  نظر  به 

اي تداعی   مجموعه  جنسـیت  از  بـا  مرتبط  هاي 
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جنسیتی  210:  1383اسـت(خمسـه،  طرحوارههاي  وجود   .(
مـیدهـد   افـزایش  را  جنسیتی  سازي  کلیشه  گیري  شکل 

باو . جنسیتی،  هـاي  دربـا کلیشـه  نگـرشهـایی  و  ره  رهـا 
   ). 210:  1383(خمسـه، مردانگـی و زنـانگی اسـت 

) جنسیت فقط آشکار ترین وجه  1391(  1جنکینز نظر به با توجه
 شود می ساخته دیگران میان تعامل است که در  2هویت فردي 

کند.   تفاوت می دیگر محل تا محل یک از آن هاي  مشخصه و
 ایجاد باعث مردان و انزن به خاص هاي  ویژگی دادن نسبت

 کلیشه شناسی جامعه اصطالح در یا جنسیتی قالبی الگوهاي 
(آرونوسون می جنسیتی  هاي  کلیشه3،2010گردد   هاي  ). 

مکرر   صورت به  که است تفکراتی و رفتارها  ها، جنسیتی نقش 
انتظار می رود یک جنس در جامعه آن ها را ایفا کند و یا آن  

بیاندیشد. مطالعات  هاي  کلیشه شیوع و رواج ،ددي متع چنان 
اند (رضاپور، چنانی نسب و باقري،   کشیده تصویر به را جنسیتی

کنند  ).  1395 ایفا می  و مردان در جامعه  زنان  که  هایی  نقش 
،محصول جبري طبعیت آنهانیست.در تفاوت هاي بیولوژیک زنان  

،هیچ تردیدي نیست؛اما آنچه مهم است شیوه ي تربیت   نو مردا
تلقی    پسران و اینکه چه رفتاري را مناسب با جنس آنهادختران و  

القاء نماییم ،است.در کل جامعه ،شکل دهنده ي    کنیم و به آنها
 )80: 1390، کلیشه هاست (حسین زاده و ممبنی

وژیکی دو  وقتی که افراد، با واقعیت هاي مربوط به شرایط فیزیول
یاري از جنس، از احاظ علمی، آشنا می شوند درمی یابند که بس

آنکه    تفاوت هایی که آنها به دو جنس نسبت می دهند، به جاي 
یک ویژگی جسمی باشد ،بیشتر یک اعتقاد شناختی است که به  
وسیله ي نسل قبل و از طریق شیوه ي برخورد و رفتار به آنها  

توان  می  بهتر  است؛  شده  از منتقل  را  جنسیتی  هاي  کلیشه  ند 
مثال سازند؛  متمایز  جنس  دو  به واقعیت  افراد  را  هایی  تفاوت   
تصور می کنند که حجم    ساختار مغز دو جنس نسبت می دهند و

مغز زنان به گونه اي است که آنها را از لحاظ هوشی ،حافظه و  
که  را  مسأله  این  یا  و  سازد  می  مردان  از  تر  ،ضعیف  یادگیري 

سران در یادگیري ریاضی بیشتر از دختران است ،هیچ  توانایی پ
 ). 1988ید نکرده است(هاید و لیین ،پژوهشی تأی

 سنین از که دهند  می نشان ایران در شده انجام مطالعات
پسر دختر به منسوب صفات کودکی،  معناداري  شیوة به و 
 و ها نگرش انتظارات،  به راجع اي  مطالعه یابد. در می استقرار

 مربیان و والدین از درصد 88 که آمد دست به نتیجه رفتار این
 دختر  سالگی  دو از ایرانی دبستانی مادران پیش کودکان مورد در
پیشرفت خودکفایی استقالل، به پسر از  تر کم مراتب به را  و 

 آینده در دختر نقش که نگرش این مطابق و می کنند  تشویق 
 همکاري، چون خصوصیاتی است، و همسري  مادري  نقش عمدتاً

 تقویت او در  را به دیگران نسبت مسئولیت قبول و بودن حساس
کنند که همین موضوع به هویت جنسیتی فرد دامن می زند   می

 
1 Jenkins 
2 Personal identity  

نورعلی وند، ملکی، پارسا مهر و    پژوهش ). نتایج  4،1394(ریتزر
) تبیین1396قاسمی  عنوان   مشارکت جامعه شناختی ) تحت 

 زنان :مطالعه جنسیتی (مورد هنجارهاي  بر تأکید با زنان ورزشی
که استان داد  نشان   ، 591/0با   جنسیتی اي هنجاره ایالم)  
 با معناداري  رابطۀ   355/0 با تحصیالت و 40/0 با درآمد

 تا معناداري  طور  مجموع به در  و دارند زنان ورزشی  مشارکت
اشرف    .می کنند تبیین را زنان ورزشی مشارکت واریانس از 42/0

) به پژوهش در خصوص دالیل و زمینه هاي شکل  1395( نظري 
تصور و  پیشداوري  هاي  گیري  گروه  بین  در  قالبی  ات 

 تان) پرداخته اسهویتی(مطالعۀ موردي: دانشجویان دانشگاه تهر
 دانش  هاي  تحلیل و شناسی  روش کاربست  و بیان می دارد که با

 هویتی هاي  گروه دربارة تهران دانشگاه دیدگاه دانشجویان بنیان،
 به پژوهش این وتحلیل شود. تجزیه  و درك جامعه در موجود
 اجتماعی - شناختی روان ابعاد بررسی درصدد ربردي اک صورتی

 موضع و بیان نوع  هر رسد می نظر به که است تصورات قالبی
 ابعاد این از پیشداوري برآمده و کلیشه سازي  به  معطوف گیري 
 و داوري پیش و قالبی تصورات میزان ارزیابی و  سنجش است.
 نهاده اثر انگردی به آنها نگاه نوع  بر مسئله این چه حد تا اینکه
حاضر است. رضاپور، چنانی   پژوهش هاي  دغدغه از یکی است،

و   رابطۀ جامعه  1395( باقري نسب  بررسی  عنوان  با  پژوهشی   (
جنسیت هویت  و  دختر  پذیري  دانشجویان  موردي:  (مطالعۀ 

نتایج تحلیل رگرسیون گام    دانشگاه پیام نور دزفول) انجام دادند،
یرهاي آگاهی اجتماعی، شبکۀ روابط  به گام نیز نشان داد که متغ

وامل بر هویت  یم گیري تأثیرگذارترین عاجتماعی و قدرت تصم
اند. پورحسن حیاتی،  جنسیتی  و  الموتی  به  1395( احمدي   (

نوجوانی  دوران  در  هویت  بحران  ابعاد  بررسی  مورد  در  پژوهش 
خانواده،    پرداختند چون  عواملی  است  آن  از  حاکی  نتایج  که 

معلم رسانه  دوستان،  و  موجود در جامعه  الگوهاي  مربیان،  و  ان 
د یا کاهش بحران هویت در  عی، همگی در تشدیهاي ارتباط جم

این  براي  هم  پیشنهاداتی  و  وظایف  بنابراین  موثراند؛  نوجوانان 
گروه ها در حل این بحران در نوجوانان و کاهش اثرات منفی آن 

هشی با هدف  ) پژو1394توسلی، هنري و کوشافر (  ارایه گردید.
 اي  حرفه مرد و زن  ورزشکاران جنسیتی هویت تفاوت بررسی
این تحقیق تعداد ورزشکاران مورد تحقیق  کشور   پرداختند، در 
که    380حدود   بود  هاي   191نفر  تیم  از  مرد  و  زن  ورزشکار 

ورزشی انفرادي و گروهی انتخاب شدند. میانگین هویت زنانگی  
همان طور که انتظار می رفت، در زنان ورزشکار باالتر است و در 

شکار به دست آمد.  مردان ورزشکار این میزان کمتر از زنان ورز
تحت   ورزشکار  مردان  و  زنان  در  دوجنسیتی  هویت  میانگین 

و سطح    -2/    263) به دست آمدهtبررسی، برابر به دست آمد. تی(
به دست آمد که نشان دهنده تفاوت    05/0معناداري کوچک تر از  

است. مردان  و  زنان  جنسیتی  هویت  میانگین  بورنسا،   معنادار 

3 Aronson 
4 Ritzer 
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در پژوهش خود به بررسی  )  2016(   1رد جاسینسکیب، دانک و فلتچ 
رضایت   و  فردي  هاي  تفاوت  با  شخصی  هویت  بین  ارتباط 
ورزشکاران در میان دانش آموزان ورزشکار پرداخت، نتایج حاصل  

هویت اجتماعی، عواطف منفی و  از یافته هاي وي، ارتباط میان  
تاونزند  و  گورین  دهد.  می  نشان  را  ورزشکاران   2رضایتمندي 

پژوهش خود با عنوان دارا بودن آگاهی جنسی درباره  ر  ) د 2015( 
هویت جنسی زنان و تشخیص هویت گروهی و آگاهی هاي گروهی،  
شانزده مقوله تهیه کردند که از هریک از زنان می پرسیدند با کدام  
یک از این مقوله ها (گروه ها) احساس همبستگی می کنند و با  

) موافق اند. مطالعۀ یاد  ان ش کدام دسته از مردم (ایده ها و عالیق 
و   ساز  درگیر  چگونه  زنان  داد  نشان  بخش  شده  هویت  کارهاي 

اجتماعی، مقوله بندي خود و دیگران و همچنین هویت دهی به  
) در پژوهشی با هدف تاثیر ورزش  2015خود می شوند. هاوکینز ( 

و دستیابی به هویت ورزشی بر بهبود آسیب نخاعی، اظهار داشتند  
است به صورت یک فاکتور عمل کرده و بهبودي    کن که هویت مم 

بیمار را تسریع بخشد و یا به صورت روشی تشویقی در حفظ و  
و   آن  باشد.  معلولیت  درمان  در  مدت  طوالنی  بهبودي  پایداري 

پژوهش بین سالمت روان خانواده و شکل گیري  ) به  2014( 3وانگ 
ش  در  خانواده  مطلوب  عملکرد  تاثیر  به  که  پرداختند،  کل  هویت 

گیري هویت سالم و تجربه بحران هویت کمتر رسیدند. نتیجه اینکه  
نهاد مقدس خانواده در حکم مرکز هویت می تواند به عنوان مانعی  

)  2013روساتو ( اساسی، از بحران هویت نوجوان جلوگیري کند. هی 
و  پژوهش در   اجتماعی  سازگاري  تطبیقی  مطالعه  عنوان  تحت  ی 

هروندان مکزیکی به این نتیجه  سبک هاي هویت یابی در بین ش 
رسید که بین سازگاري اجتماعی و فراوانی هاي به دست آمده از  
میزان اختالالت شخصیتی در حیطه سبک هاي هویت یابی رابطه  

  پژوهش   در راستاي این نتایج پیشینه .  منفی و معناداري وجود دارد 
دادند،    ا ه  اجتماعی که مستقیما  نشان  زندگی  ابعاد مهم  از  یکی 

هویت   گردد،  می  تغییر  دچار  افراد  ورزشی  رفتار  تاثیر  تحت 
همچنین   است.  نقش  ورزشکاران  خانواده  و  جمعی  هاي  رسانه 

اند و در مقابل    ، ضعیف و کمرنگی در شکل گیري هویت داشته 
و  توانند نقش    مدرسه  معلمان و گروه هاي هنري و ورزشی می 

ي و محکم  مؤثري در تشویق دختران براي دستیابی به هویتی قو 
نتایج حاصل از یافته هاي  و فعال و کارآمد داشته باشند. همچنین  

رضایتمندي   و  منفی  عواطف  اجتماعی،  هویت  میان  ارتباط  آنها، 
محقق در پی پاسخگویی به    از این رو   ورزشکاران را نشان می دهد. 

قالبی جنسیتی با    باورهاي   چه رابطه اي بین این سوال است که،  
 دارد؟   وجود دي ورزشکاران نخبه زن فوتسال  شکل گیري هویت فر 

 شناسی روش  
نظر ماهیت مساله و نوع هدف، کاربردي و از نظر    این  پژوهش از 

را  جامعه آماري    است. توصیفی، از نوع همبستگی    پژوهش شیوه  
کلیه بازیکنان نخبه لیگ برتر و تیم ملی فوتسال بانوان شهر تهران  

تشکیل می    نفر هستند   260، نوان که بنابر اعالم فدراسیون فوتبال با 
از فرمول    نمونه حجم    دهد.  نظر    152کوکران  با استفاده  نفر در 

میدانی    ، ها شامل گرفته شد. روش گردآوري داده  و  اي  کتابخانه 
داده  گردآوري  ابزار  است.  استاندارد    شامل ها  بوده  پرسشنامه  دو 

  . می باشد )  1974) و نقش جنسیتی بم ( 1391هویت فردي بردبار ( 
ها از آمار توصیفی شامل فراوانی، درصد فراوانی،  براي توصیف داده 

معیار، ،  میانگین  کلموگروف    انحراف  آزمون  براي    - از  اسمیرنوف 
تحلیل   براي  همچنین  و  پژوهش  متغیرهاي  بودن  نرمال  تعیین 

با توجه به نوع اطالعات و اهداف مورد نظر به منظور تأیید    و ها  داده 
از  یا رد فرضیه ها  رگرسیون چند    یب همبستگی پیرسون، ر ض   و 

 .متغیره و تحلیل مسیر استفاده شد 

 نتایج 

 توصیفی پژوهش یافته هاي .1 جدول
 انحراف معیار  میانگین پاسخها  بیشترین مقدار کمترین مقدار  متغیر 

 48/0 38/3 33/4 30/2 هویت اغتشاشی 
 62/0 89/3 5 20/2 هویت تعهدي 

 54/0 91/3 80/6 77/2 قالبی  باورهاي
 

پرسشنامه هاي  گویه هاي  ها در  با توجه به اینکه رتبه پاسخ 
ها نیز  باشد، بنابراین میانگین نظري پاسخمی   5تا    1بین    پژوهش
میانگین نمره نظرات آزمودنی ها در مورد هر باشد.  می   3برابر با  

متغیر هویت   شش  اطالعاتی،  هویت  جنسیتی،  قالبی  (باورهاي 
  پژوهش اشی، هویت تعهدي و هویت فردي)  هنجاري، هویت اغتش

شان دهنده مطلوب بودن  می باشد که ن  3باالتر از مقدار متوسط  
 .  سطح این متغیرها در بین آزمودنی ها از لحاظ توصیفی می باشد

به منظور اطمینان از نرمال بودن داده ها از آزمون کلموگروف 
 . اسمیرنف به شرح جدول زیر استفاده شده است 

 

 
1 Burnsa, Jasinskib.Dunnc & Fletcherd 
2 Gurin & Townsand 

3 An and wang 
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 آزمون کلموگروف اسمیرنف   .2 جدول
 وضعیت نرمال بودن z α Asymp Sig (2-tailed)مقدار متغیرها 

 نرمال 169/0 05/0 112/1 قالبی  باورهاي
 نرمال 096/0 05/0 225/1 هویت اغتشاشی 

 نرمال 083/0 05/0 302/1 هویت تعهدي 
 

بزرگتر از سطح خطاي   sigبا توجه به اینکه در جدول مقدار  
درصد اطمینان این نتیجه حاصل می    95می باشد، لذا با    05/0

همگی داراي توزیع نرمال می باشند.    پژوهشگردد که متغیرهاي  

لذا مجاز به استفاده از آزمون هاي پارامتریک در تحلیل فرضیه  
 .  می باشیم پژوهشهاي 

 بین باورهاي قالبی جنسیتی با هویت اغتشاشی ورزشکاران نخبه زن فوتسال  رابطه تحلیل آماري  .3  جدول شماره
 (سطح معنی داري)  α ( Sigمیزان خطا ( ضریب پیرسون  متغیرها 

 هاي قالبی باورهاي
 هویت اغتشاشی 

306/0 05/0 000/0 

 
مقدار   اینکه  به  توجه  سطح    Sigبا  در  داري)  معنی  (سطح 

می معنی   0/ 05خطاي   ،  α  >000/0  =(sig=  0/ 05باشد( دار 
تایید می گردد که    پژوهش درصد اطمینان فرضیه    95بنابراین با  

با توجه به مثبت بودن ضریب پیرسون این نتیجه حاصل می گردد  

بین   ورزشکاران    باورهاي که  اغتشاشی  هویت  با  جنسیتی  قالبی 
  چه نخبه زن فوتسال رابطه  مستقیم وجود دارد. به این معنی که هر 

 قالبی جنسیتی باالتر باشد، هویت اغتشاشی ورزشکاران    باورهاي 
 سال در سطح مطلوب تري قرار دارد. نخبه زن فوت 

 

 
 هاي قالبی و هویت اغتشاشی  باورهاي رگرسیون خطی پراکنش .1 نمودار

 بین باورهاي قالبی جنسیتی با هویت تعهدي ورزشکاران نخبه زن فوتسال  رابطه تحلیل آماري . 4جدول  
 (سطح معنی داري)   α ( Sigمیزان خطا (  ضریب پیرسون  متغیرها 

 هاي قالبی   باورهاي 
 هویت تعهدي   

 
574 /0 

 
05 /0 

 
000 /0 

 
(سطح معنی داري) در سطح    Sigبا توجه به اینکه مقدار  

می معنی   0/ 05خطاي   ،  α  >000/0  =(sig=  0/ 05باشد( دار 
تایید می گردد    پژوهش درصد اطمینان فرضیه    95بنابراین با  

که با توجه به مثبت بودن ضریب پیرسون این نتیجه حاصل می  
بین   که  تعهدي    باورهاي گردد  هویت  با  جنسیتی  قالبی 

ورزشکاران نخبه زن فوتسال رابطه مستقیم وجود دارد. به این  
قالبی جنسیتی باالتر باشد، هویت تعهدي   باورهاي معنی که هر  

 .سطح مطلوب تري قرار داردورزشکاران نخبه زن فوتسال در 

 بحث و نتیجه گیري
امروزه به رغم جهانی شدن و تغییرات فرهنگی (با شدت و ضعف 

) رایج  هاي  کلیشه  همچنان  قالبیمتفاوت)  طیف  باورهاي   ،(
وسیعی از جامعه زنان را نشانه گرفته و آنها را به این امر واداشته 

کنند؛ در غیر این صورت که باید به گونه اي خاص، فکر و رفتار  
با قضاوت هاي منفی و طرد شدگی اجتماعی، مجازات خواهند 
شد. این قضاوت ها با سلب آزادي فکري و تجویز دستورالعمل  
هاي مشخص، زنان را از قرار گرفتن در بهترین حالت خودشان  



491-498)، 1399( 3رفتاري  و  حرکتی علوم مجله                                        ... گیري هویت فرديقالبی جنسیتی با شکل  باورهايبررسی رابطۀ   

497 
 

این   با  تقابل  در  که  کسانی  در چنین شرایطی،  کنند.  می  منع 
، با اهرم فشارهاي اجتماعی به حاشیه  کلیشه ها عمل می کنند

رانده شده و در نهایت از میدان رقابت حذف می شوند. متأسفانه  
توانایی و مهارت واقعی  نادیده گرفتن میزان  با  تفکراتی،  چنین 
زنان در عرصه هاي مختلف اجتماعی همراه است، عالوه بر مردان،  

مخصوصا   زنان  میان  در  پذیر  آسیب  و  درونی  باوري  زنان  به 
هویت هر پدیده اي، بیانگر هیات و   ورزشکار تبدیل شده است.

ماهیت وجودي ذات آن پدیده است و واژه هویت در یک معنا به  
ویژگی  به  دیگر  معنایی  در  و  فرد  هر  فردیت  و  یکتایی  ویژگی 
همسانی که در آن اشخاص می توانند به یکدیگر پیوسته باشند،  

انسان دا  داللت دارد. احساس تعلق و هویت  راي دو رکن حس 
مجزا بودن است، این که ما درباره خودمان چگونه می اندیشیم  
نه تنها بر انتخاب ها و رفتارهاي ما اثر دارد، بلکه به عنوان نقطه  
 مرجعی در خدمت درك ما از دیگران و تعامل ما با آن ها است.  

هاي قالبی بر رفتار    باورهاي تهدید    نشان داد که    تحقیق   نتایج
ها   کلیشه  آن  به  اگر  تاثیر می    باورهاي فرد حتی  باشد  نداشته 

گذارد و تالش براي رد کلیشه ها اضطراب آور است، چرا که این 
است.   آن دشوار  و رد کردن  است  فرهنگ جاري  کلیشه ها در 
آگاهی زنان فوتسالیست از این تهدید ها یکی از راه هایی است  

ند خود را از این نوع کلیشه سازي رهایی بخشند  که آنها می توان
کنند.   بازنگري  را  ها  کلیشه  معرض   زنانمتاسفانه  و  در  بیشتر 

هستند و از اینکه   باورها و کلیشه هاي تبعیض جنسیتهدید این  
مخالفت آشکار یا پنهان خود را با مردان و کلیشه ها نشان دهند  

شوند  می  هراس  ن  .دچار  تعهدات  وضعیت  این  هر  در  به  سبت 
وجود داشته باشد،    هم   یا مجموعه اي از باورها و اصول اگر شخص  

بسیار کم است. در عوض، تأکید عمده بر نسبت و غنیمت شمردن 
با هویت اغتشاشی در    لحظه است. ورزشکاران نخبه زن فوتسال

هسته اصلی  هیچ حوزه اي از لذت فردي چشم پوشی نمی کنند.  
در شخصیت فرد وجود ندارد، نقش اجتماعی آزموده شده و سریعا  
  رها می شود، شخص بدون تکلیف و سرگردان به نظر می رسد. 
گونه   هیچ  فرد  هویت،  گمی  سردر  یا  گشتگی  گم  وضعیت  در 

ت خود ندارد و به جستجوي اکتشاف انتخاب ثابتی در مورد تعهدا
و پردازد  هاي    نمی  تصمیم  و  مسائل  با  رویارویی  از  نتیجه  در 

این نتیجه با نتایج پژوهش حقی گلباغی    شخصی دور می شود.
)1397) همکاران  و  وند  نورعلی  همکاران 1396)،  و  گورین   ،  (
 باشد. ) ، همسو می2015) و هاوکینز (2015(

نشان  همچنین   فوتسال  دادنتایج  زن  نخبه    با   ورزشکاران 
 و   تعهدات هویتی قوي تر و روشن تري دارندجنسیتی    باورهاي 

  در جهت گیري هنجاري، ممکن است تعهدات شناختی زودرس 
افراد داراي سبک هنجاري، به سئواالت هویت   شکل گیرد.در آنان  

و موقعیت هاي تصمیم گیري با پیروي از تجویز ها و انتظارات 
م می افراد  پاسخ  می هم  نشان  تحقیقات  نیز  دهند.  آنها  که  دهد 

دارند و نیاز هشیار و بشاش هستند اما براي ابهام، تحمل کمی  
به ساختار و حصار شناختی دارند.   تعهدات شناختی  قوي تري 

زودرس، بدون عملیات ذهنی و پردازش و ارزیابی اطالعاتی شکل 
کم بنا می شوند، در  می گیرند؛ تعهدات بر پایه عواطف و با عمق  

حالی که شواهد کمی از آنها حمایت می کنند و آنها را موجه 
با نتایج    ه نتیج  این  . و از هدف خود دور نمی شوند  نشان می دهند

)، 2016)، بورنسا و همکاران (1394توسلی و همکاران ( پژوهش
 باشد. همسو می

 محدودیت پژوهش
هدفمند و انتخاب نمونه از  به دلیل استفاده از روش نمونه گیري 

قابل   جوامع  سایر  به  پژوهش  نتایج  فوتسال،  نخبه  زنان  میان 
 تعمیم نمی باشد. 

 پژوهش پیشنهاد
با توجه به یافته هاي پژوهش پیشنهاد می گردد، به منظور در  

هویت   از  ناشی  اجتماعی  هراس  تبعات  از  ماندن  ،  فردي امان 
فوتسال   زن  نخبه  از  ورزشکاران  دور  هاي  به    توجهبه  کلیشه 

جنسی   نفستبعیض  به  اعتماد  اندیشیبا  مثبت  به   ،  ایمان  و 
 نسبت به فعالیت هاي ورزشی خود اقدام نمایند.  توانایی خود،
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