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 رد جنسیتی نقش و ورزشی هویت بین رابطه بررسی حاضر تحقیق هدف

 ،صیفیتو حاضر پژوهش است. بوده هرمزگان استان فوتسال ايحرفه بازیکنان

 بازیکنان ۀکلی را پژوهش آماري جامعه است. همبستگی تحقیقات نوع از

 مدت هب مداوم حضور و یک دسته برتر، دسته لیگ در حاضر فوتسال ايحرفه

 رابرب آماري دهند.جامعهمی تشکیل هرمزگان استان تیم تمرینات در یکسال

 ريگینمونه آماري جامعه تعداد بودن محدود به توجه با باشد،نفرمی n- 87 با

 هویت نامهپرسش هاداده آوريجمع ابزار گردید. انتخاب شمار کل صورتبه

 هاداده بود. 1974 بم، جنسیتی نقش نامهپرسش و 2004 کیسالك، ورزشی

 داري امعن سطح در همزمان رگرسیون کندال، همبستگی ضریب از استفاده با

P≤ 0/05 یجنسیت هویت ابعاد بین از که داد نشان هایافته شد. تحلیل  

 وجود يمعنادار رابطه جنسیتی نقش با گرایی انحصار و اجتماعی هویت لفهؤم

 رابطه یجنسیت نقش با منفی پذیري هیجان و شخصی هویت ابعاد بین اما دارد

 هویت همزمان، رگرسیون نتایج اساس بر همچنین ندارد. وجود معناداري

 سیتیجن نقش واریانس در تغییر مثبت صورت به شخصی هویت و اجتماعی

 یرتغی منفی پذیريهیجان و  انحصارگرایی اما ).p>01/0( کندمی بینیپیش را

 آن شده یینتب واریانس در تغییري و کندنمی بینیپیش را جنسیتی نقش در

 رد جنسیتی نقش و ورزشی هویت پژوهش نتایج براساس ).P<05/0( ندارد

  .اشندب ارتباط در یکدیگر با توانندمی و است اهمیت داراي ورزشکاران میان

  

   هاواژهکلید 

  .زگانهرم استان فوتسال ايحرفه بازیکنان ،جنسیتی نقش ،ورزشی هویت 

  

  

  

  

  

 
 

This study aimed to investigate the relationship 
between athletic identity and gender roles in 
professional futsal players. The method used in this 
study is descriptive and correlational. The sample of 
the study was comprised of 87 futsal players  from 
Hormozgan province, playing comntinously in 
League Division One and Two. Given  the limited 
number of population, random sampling was not 
possible. The questionnaires of Sport Identity by 
Kyslak (2004), and  Gender Role by bass (1947) 
were used as main research tools. Kendall 
correlation coefficient and regression analysis were 
computed at  P≤ 0/05. Findings showed that there is 
significant relationship between athletic identity 
and gender roles. However, there is not significant 
relationship between personal identity and negative 
emotionality of professional futsal players. Finally, 
based on the results of regression, social identity 
and personal identity positively predict the 
variations in gender roles(P<0/05). But the negative 
emotionality and monopoly do not not predict 
changes in gender roles and no change in the 
variance (P>0/05). In regard to the research findings 
athletic identity and gender role are of significant 
imprortance and can correlate with each other. 
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  همقدم

 جهانی لزوم و ورزش افزایش به جامعه روزافزون نیاز به توجه با

 ايفهحر سطوح افزایش به کشور نیاز به توجه با و امر این شدن

 و بیشتر افتخارات کسب و جامعه سالمت افزایش براي ورزش

 هویت اب ورزشکاران تربیتبه پولساز، صنعتی به ورزش تبدیل

  است. نیاز نخبه و ايحرفه سطوح در باالتر ورزشی

 فرآیند تقویتبه منجر ورزشی، هايفعالیت در مشارکت

 شخصی براي 1ورزشی هویت گردد.می ورزشی شدن اجتماعی

 همچون کندمی شناسایی ورزشی نقش با را خود هویت که

 و (برِوِر است شده تعریف انحصارگرایی و قدرت از ايدرجه

  ).1993 همکاران،

 که اي درجه عنوان به را ورزشی هویت همکاران و بروئر

 به قشن این تصدیق براي و شناسدمی ورزشی نقش با فرد یک

 یک وي زعم به نمایند.می تعریف شود،می متوسل دیگران

 ازنی شدن، ايحرفه ورزشکار یک براي که دارد اعتقاد ورزشکار

 ی،دوست خانواده( کند آن وقف را اشزندگی هايحیطه سایر است

 روي بر اندازه از بیش کیدأت این احساس). و عاطفه یا علم،

- فعالیت سایر در ورزشکاران شرکت روش بر ورزش در درگیري

 ارورزشک نوع این عالوه،به باشد. اثرگذار تواندمی اجتماعی هاي

 نحصرم ورزشی هویت یک پیشرفت به را هویتش اینکه دلیلهب

 و (برِوِر است حساس و پذیر آسیب کند،می محدود قوي و

   ).1999 همکاران،

 دعملکر مبنايبر را »خود« ارزش باال، ورزشی هویت با افراد

 هویت طریق از نفسعزت تقویتبه تمایل و داده قرار ورزشی

ها و ). محدودیت1389(شجیع و همکاران،  دارند خود ورزشی

خوبی شناسایی شده مزایاي داشتن یک هویت ورزشی قوي به

 هددمی رخ زمانی قوي ورزشی هویت به مربوط مشکالت و است

 از هزینه پرداخت ورزش، نقش به فرد اندازه از بیش تعهد که

 وِر،برِ و (استفان شود منجر را فرد زندگی هايجنبه سایر سوي

 نیاز مورد نظم و انگیزش تواندمی قوي ورزشی هویت ).2007

 در موفقیت همچنین و تمرینات در ورزشکار مداوم حضور جهت

 نای مبین تواندمی امر این شود. منجر را ورزشی باالي سطوح

 رب مثبتی تأثیر داراي قوي، ورزشی هویت که باشد موضوع

 است ورزشکار نفس عزت و آمادگی سالمتی، ورزشی، عملکرد

  ).1985 (کالرو،

 شامل )2004، (کیسالك ورزشی هویت پیشرفته مدل

 هویت بیرونی هايلفهؤم است. درونی و بیرونی هايلفهؤم

 طهواسهب که است اجتماعی هویت و انحصارگرایی شامل ورزشی

                                                                                                                                                    
1. Athletic Identity 
2. Yue, H.L. & Andersen١ 
3. Curry & Weaner 

 و معلمان) و مربیان دوستان، خانواده، ( جامعه درون هايگروه

 ردف بر جامعه ثیرأت میزان با مذهب)، و ورزش (تحصیل، هازمینه

 و یمنف ثیرپذیريأت خود، هویت از درونی هايلفهؤم اند. مرتبط

 دراکاتا ثیرپذیريأت درجه به و شده تشکیل مثبت ثیرپذیريأت

 وندشمی اطالق ورزشکاري نقش تفسیر و ارزیابی مانند فردي،

  ).1388 (گلبهار،

 از ورزشکار ادراك )،2008 ( 2اندرسن و یوه نظر اساس بر

 یرونیب هايمؤلفه تأثیر تحت آنکه از بیشتر خود ورزشی نقش

 وِ(ی است خود هویت مقیاس خرده از متأثر باشد، ورزشی هویت

 )،1987( 3وینر و کاري فوق، موارد بر عالوه ).2008 آندرسون، و

 ه،ویژ هویتی وضعیت ایجاد احتمال به مربوط فرضیۀ طرح با

 هم بررسی ضرورت که کردند مطرح را دیگري علمی چالش

- می یادآور را ورزشی هویت و نقش هویت مراتب سلسله زمان

 رزشکارو که صورتی در ویژه، هویتی وضعیت این مبناي بر شود.

 دده قرار مراتب سلسله اول رتبۀ در را خود ورزشی نقش هویت

 برخوردار نیز فرديبه منحصر و قوي ورزشی هویت از زمان هم و

 ملکرد،ع رفتار، بر ورزشی نقش هویت تأثیرگذاري احتمال باشد،

 بود خواهد حداکثر فرد زندگی نقش هايهویت سایر و اهداف

  ).1987 وِنر، و (کوري

 هاي ورزشیتیم مربیان )،2004(4کیسالك نظر اساس بر

 ،خانوادگی مانند نقش هايسایر هویت اثرگذاري به نسبت همواره

ه ب ورزشکارانشان عملکرد بر تحصیلی و دوستی، مذهبی عاطفی،

 قرار هک است در حالی این اند. نگران مسابقه حساس شرایط در ویژه

 حون به را آنان نگرانی ویژه، وضعیت هویتی در ورزشکار داشتن

  ).2004(کیسالك،  دهد می چشمگیري کاهش

 ویته مراتب سلسله ساختار در هاهویت بنديرتبه که آنجا از

 طرح است، پایدار حدودي تا و شودمی ایجاد بلندمدت در نقش

 یژهو هویتی وضعیت به ورزشکار رساندن منظور به راهکارهایی

 نقش هویت رتبۀ از آگاهی کسب حال، این با نیست. مقدور

 ديمفی و کاربردي اطالعات آن با مرتبط عوامل و فرد ورزشکاري

  ).2000 بورك، و (استریکر دهد می قرار مربیان اختیار در را

 ه،نخب ورزشکار که است زمانی وضعیت این تجربی مثال

 قشن هویت از باالتر را خانوادگی هویت مانند دیگر نقشی هویت

 مختلف وظایف بین را خود زمانی تعهد و دهد قرار اشورزشکاري

 احتمال این دیگر، عبارت به ).1988 پارر، و (کوري کند تقسیم

 اب مقایسه در را خود ورزشی نقش هویت ورزشکار که دارد وجود

 دوم، هايرتبه در اهمیت نظر از مراتب) (سلسله هاهویت سایر

   ).2008 آندرسون، و (یو دهد قرار چهارم بعضاً و سوم

4. Cieslak, 
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 ورزشی هویت و 5جنسیتی نقش ارتباط بودن ناشناخته

 مهمی مسأله ، اجتماع تعامالت در آن اساسی نقش و ورزشکاران

 ملکردع تواندمی که تعامالتی گیرد. قرار توجه مورد باید که است

 بازنشستگی از بعد دوران تا و داده قرار تأثیر تحت را ورزشی

 عنوان با تحقیقی در )،1389( غالمی یابد. ادامه نیز ورزشکار

 ورزشکار دختران جنسیتینقش و ورزشی هویت مقایسه

 هايرشته در کشور آموزيدانش المپیک اولین در کنندهشرکت

 که سیدر نتیجه این به والیبال، و هندبال بسکتبال، فوتسال،

 و هندبال بسکتبال، (والیبال، هايرشته ورزشکاران اکثریت

 پایه بر بوده. برخوردار قوي ورزشی هویت یک از فوتسال)

 زنانگی) (مردانگی/ جنسیتینقش نمره پژوهش هايیافته

 نمرات بودن باالتر به ورزشی، مختلف هايرشته بازیکنان

 به یگرد عبارتبه یا دارد اشاره بسکتبالیست دختران در مردانگی

 شتهر سه دختران از والیبالیست دختران که رسدمی نتیجه این

  .)1389 (غالمی، ترندزنانه دیگر

)، در مقایسه نقش جنسیتی در فوتبالیست ها 1389( خالقی

و والیبالیست ها این نتیجه را گزارش کردند که، نمرات مردانگی 

در دختران فوتبالیست بیشتر است و در مقایسه هویت ورزشی در 

هاي ملی فوتسال به این نتیجه رسید که این بازیکنان تیم

). 1389 ،ز هویت ورزشی قوي برخوردار هستند (خالقیبازیکنان ا

)، بیان کردند که ساختار هویت ورزشی 2005( و همکاران 6دانیلز

 (دنیلس و دختران و پسران نوجوان با یکدیگر متفاوت است

  ).2005همکاران، 

) به بررسی هویت ورزشی، تعهد ورزشی، 2008(7دریک

ر نهایت شادکامی حمایت اجتماعی، رضایتمندي از زندگی و د

ورزشکار پرداخت و اظهار کرد بین همه متغیرهاي تحقیق به 

تفکیک جنسیت، نژاد، سال ورود به دانشگاه و سابقه ورزشی 

) 2007(8) بویل و مگناسون2014(دریک،  تفاوت وجود دارد

ي اکردند که ورزشکارن نخبه یا ورزشکارانی که در سطوح حرفه

ا اي ین غیر حرفهادر مقایسه با ورزشکارپردازند، به رقابت می

ت یوهاي نقش مربوط به جامعه را در اولافراد غیر ورزشکار، هویت

) کابریتا و 2007(بویل و مگنوسون،  باالتري قرار داده اند.

) در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که 2014(9ناهمکار

ن داراي هویت ورزشی باالتر، سطوح باالتري از اورزشکار

گیري شغلی، خودکارآمدي و خوش بینی را در آینده دارند. تصمیم

بنابراین ورزشکاران با هویت ورزشی باالتر بیشتر تمایل دارند تا 

                                                                                                                                                    
5. Sex role  
6. Daniels 
7. Derick JW 
8. Boyle. & Magnusson 

 (کابریتا و اي مرتبط با ورزش را انتخاب کنند.آینده، حرفه در

  .)2014همکاران، 

)، در بررسی رابطه بین هویت 2009(10میلز و کریستین

ه این نتیجه دست یافتند که بین جنسیت و ورزشی و جنسیت ب

طوري که میانگین دار وجود دارد، بههویت ورزشی تفاوت معنی

نمرات باالتري در هویت ورزشی مردان نسبت به زنان مشاهده 

  ).2006(مایلس و کریستینسن،  شد

)، بین هویت ورزشی، هویت 2013(11بورنسا و همکاران

ورزشکاران ارتباط  مندياجتماعی، عواطف منفی و رضایت

  ). 2013(بورنسا و همکاران،  معناداري گزارش کردند

رواج پیدا کرد و  1379فوتسال در استان هرمزگان از سال 

توانست به سرعت به اوج برسد و طی مدت زمان کوتاهی جاي 

خصوص در بخش بانوان باز هاي توپی بهخود را در میان ورزش

هاي موفقیت 1381 کند. فوتسال بانوان استان در سال

طوري که قهرمانی مسابقات کشوري و نایب چشمگیري داشت به

دست آورد. در این قهرمانی لیگ برتر کشور را در این سال به

 و ودهب آقایان فوتسال از ترموفق بانوان فوتسال عملکرد هاسال

 اما است. بوده برخوردار برتر لیگ در خوبی جایگاه از همواره

 هب تیم یک و دارند حضور یک دسته لیگ در آقایان فوتسال

 هايتیم ورزشکاران است. کرده صعود برتر لیگ به تازگی

 ايهورزش در هستند، تیمی هايرشته از ترطلب رقابت انفرادي

 فردي ویته و بیشتر تیم پیروزي به تمایل فوتسال مانند تیمی

 تیمی و جمعی هویت یک براي ورزشکاران زیرا ندارد، وجود

 و دیانفوال ( دانندمی تیم این به پایبند را خود و کنندمی تالش

 تحقیقی خالء شده ذکر مطالب به توجه با لذا ).1388 همکاران،

 صدددر حاضر پژوهش شود می دیده متغیر دو این ارتباط بررسی

 تاناس ايحرفه فوتسال بازیکنان ورزشی هویت میزان بررسی

 باشد.می جنسیتی هاينقش با آن رابطه و هرمزگان

  

  پژوهش روش

همبستگی و حال نگر است و در  -پژوهش حاضر از نوع توصیفی

آوري داده از باشد و به لحاظ جمعي تحقیقات کاربردي میزمره

آماري این تحقیق شامل بازیکنان  ۀباشد. جامعنوع میدانی می

است با توجه  1393(مرد و زن) در سال  فوتسال استان هرمزگان

(حضور در لیگ برتر، دسته یک و حضور مداوم  معیارهاي وروديبه 

9. Cabrita, Rosado, Leite, Serpa, & Sousa. 
10. Mills, Christensen 
11. Burnsa, Jasinskib. Dunnc, Fletcherd. 
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-نفر می 87سال در تمرینات تیم) تعداد آنها برابر با به مدت یک

باشد. با توجه به محدود بودن تعداد جامعه آماري کل جامعه آماري 

باشد، اما نفر می 87صورت کل شمار انتخاب و تعداد آنها برابر با به

آوري و مورد تجزیه و نامه جمعپرسش 81ها هآوري داددر جمع

  تحلیل آماري قرار گرفت.

 نامهنامه استفاده شد. پرسشدر این پژوهش از دو پرسش

آیتم هویت ورزشی را  22)،  با 2004( هویت ورزشی کیسالك

موافقم ارزیابی  مخالفم تا کامالً ارزشی (کامالً 10هاي در مقیاس

)، 1390( مه توسط جهاندیده و همتیناکند. پایایی این پرسشمی

گزارش شده است و ضریب آلفاي کرونباخ براي  87/0برابر با 

  دست آمد.هب %89کل مقیاس در این تحقیق  

)، 1974( نامه بمبراي سنجش نقش جنسیتی از پرسش

 .است توصیفی عبارت یا صفت 60 شامل این آزمون شد.استفاده 

  7 تا نیست) درست هرگز تقریباً یا هرگز ( 1 از مقیاسی در

 صفت  60از  باشد.می است) درست همیشه تقریباً یا (همیشه

 صفت 20 و است زنانه ايکلیشه صورت به صفت 20 موجود

 رفتار یعنی خنثی است. صفت 20 و مردانه ايکلیشه صورتبه

 مردانه موارد غیره و 7 ،4 ،1 نیست، موارد جنسیت به وابسته

 غیره و 9 ،6 ،3 االتؤس و زنانه غیره و 8 ،5 ،2سواالت  و هستند

  هستند. خنثی

ه ناممنظور محاسبه اعتبار فرم کوتاه پرسش) به1981( بم

نقش جنسیتی همبستگی آن را با فرم بلند بررسی کرد و ضریب 

دست آورد. بم همسانی درونی هب %99همبستگی بین این دو را با 

آلفاي کرونباخ براي  به دست آورد. ضریب %90این مقیاس را با 

  دست آمد.هب %89کل مقیاس در این تحقیق  

ریب ضها از آمار توصیفی و آمار استنباطی، براي تحلیل داده

کندال و تحلیل رگرسیون چند متغیره در سطح معنی همبستگی 

 ) استفاده شد. ≥05/0αداري (

  

  پژوهشنتایج و یافته هاي 

  توصیفییافته هاي 

فرد مورد  81از ها نشان داد که،  دادهبررسی نتایج توصیفی 

 27سال و  25 -15درصد) در گروه سنی   6/66نفر ( 54بررسی 

 اي فوتسال استان هرمزگانحرفهدرصد) بازیکنان  6/33نفر (

درصد)  5/18نفر (15همچنین . سال بودند 26گروه سنی باالي 

درصد) داراي  5/43نفر ( 35داراي تحصیالت زیر دیپلم، 

درصد) لیسانس و  6/29( نفر 24دیپلم و فوق دیپلم،  تحصیالت

 8درصد) داراي تحصیالتی باالتر از لیسانس بودند و  4/8نفر ( 7

نفر  16درصد) داراي سابقه فعالیت کمتر از یک سال،  8/9نفر (

درصد) بین  8/51( نفر 42سال فعالیت،  5تا  2درصد) بین 7/19(

اي حرفهدرصد) بازیکنان  7/18نفر ( 15سابقه فعالیت و  10تا 6

سال  10داراي سابقه فعالیت بیشتر از  فوتسال استان هرمزگان

درصد) متأهل  4/44نفر ( 36درصد) مجرد،  851نفر ( 42. بودند

 اي فوتسال استان هرمزگانحرفهدرصد) بازیکنان  8/3نفر ( 3و 

ت نشان جنسینهایت بررسی توصیفی وضعیت  مطلقه بودند. در

درصد) بازیکنان  9/46نفر ( 38درصد) مرد،  53( رنف 43داد که 

  زن بودند. اي فوتسال استان هرمزگانحرفه

هاي توصیفی مربوط به متغیرهاي هویت ورزشی و یافته 

 ارائه شده است: 1هویت جنسیتی در جدول 

شود از میان ابعاد مشاهده می 1گونه که در جدول همان

بیشترین و  88/14میانگین هویت ورزشی، بعد انحصارگرایی با 

کمترین  امتیاز را به  15/10پذیري منفی با میانگین بعد هیجان

اند. همچنین نقش جنسیتی داراي میانگین خود اختصاص داده

  می باشد. 12/78

 
  جنسیتی هویت و ورزشی هویت به مربوط توصیفی هايیافته .1 جدول

 میانگین ابعاد متغیر
انحراف 

 معیار
 بیشینه کمینه کشیدگی چولگی

 هویت ورزشی

 13 54 02/1 773/0 10/3 52/13 یاجتماع تیهو

 8 40 49/1 984/0 13/3 62/14 شخصی تیهو

 9 43 -/282 309/0 25/4 88/14 انحصارگرایی

 5 25 760/0 856/0 29/4 15/10 هیجان پذیري منفی

 144 41 906/0 190/0 47/16 50/45 کل

 124 85 -/500 -/125 27/21 12/78 نقش جنسیتی

 
  

  

  اسمیرنوف -کالموگروف اي نمونه یک آزمون نتایج .2 جدول
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هویت 

  ورزشی

 تیهو

  یاجتماع

 تیهو

  شخصی
  انحصارگرایی

پذیري هیجان

  منفی

نقش 

  جنسیتی

Z 050/0  055/0  115/0  083/0 098/0  114/0  اسمیرنوف -کالموگروف 

  02/0  001/0  03/0  04/0  004/0  0001/0  حد معنی داري (دوسویه)

 
ان اي فوتسال استهاي آن با نقش جنسیتی در بازیکنان حرفهلفهؤرابطه بین هویت ورزشی و م مربوط بهکندال آزمون همبستگی  .3 جدول

  هرمزگان

  متغیر

  نقش جنسیتی

  کندال
2R  نوع رابطه  وجود رابطه

  تعداد  داريمعنی  ضریب همبستگی  

  209/0  مستقیم  دارد  81  001/0  458/0  ورزشیهویت 

  197/0  مستقیم  دارد 81  01/0  444/0  هویت اجتماعی

  -  -  ندارد 81  16/0 061/0  هویت شخصی

  026/0  مستقیم  دارد 81  05/0 164/0  انحصارگرایی

  -  -  ندارد 81  07/0 031/0  هیجان پذیري منفی

 
  خالصه مدل رگرسیون .4جدول

R R2 R2(adj)  واتسوندوربین  

543/0  294/0  273/0  16/2  

  

  تحلیل واریانس رگرسیون .5جدول 

  معنی داري Fآماره   میانگین مربعات  درجه آزادي  مجموع مربعات  مدل

  881/515  4  522/2063  رگرسیون

  650/36  125  763/4947  باقیمانده  001/0*  07/14

    129  286/7011  کل

 
ها در همه متغیرهاي دهد که توزیع دادهنشان می 2جدول 

داري با توزیع نظري اختالف معنی 0,05تحت بررسی در سطح 

باشند. بنابراین براي محاسبات طبیعی دارد و لذا طبیعی نمی

 توان از آمار غیر پارامتریک استفاده شود.مربوط می

  

  هاي استنباطییافته

ــان می 3گونه که جدول همان طور کلی بین هویت بهدهد نشـ

ن اي فوتســال استاورزشـی و نقش جنسـیتی در بازیکنان حرفه  

) وجود >458/0r= ،001/0Pهرمزگان رابطه مثبت و معنی دار (

، =r 444/0ا مقدار (بلفـه هویت اجتماعی  ؤدارد. همچنین بین م

01/0P<) ــارگرایی ــا نقش >164/0r= ،05/0P)، انحصــ )، ب

ــیتی رابطه مثبت معنی داري لفه ؤوجود دارد، لیکن بین م جنسـ

 و هیجان پذیري منفی )>r= ،16/0p 061/0هویت شــخصــی (

)031/0 r= ،07/0P<دار مشــاهده نشــد. همچنین ) رابطه معنی

ضریب تعیین بین دو متغیر هویت ورزشی و نقش جنسیتی برابر 

ــد، م 9/20)  یعنی 2R = 209/0با ( لفه هویت اجتماعی و ؤدرص

ــیتی ــد و م 7/19) یعنی 2R = 197/0( نقش جنسـ لفه ؤدرصـ

درصد  6/2) یعنی 2R = 026/0انحصارگرایی و نقش جنسیتی (

  تغییرات بین این متغیرها مشترك است.

نتایج تحلیل نشان داد که، بر اساس  ،4با توجه به جدول

درصد از تغییرات واریانس متغیر نقش  3/27تعدیل شده  ��مقدار

 تیهو (هویت اجتماعی، جنسیتی توسط، ابعاد هویت ورزشی

  ود.ششخصی، انحصارگرایی و هیجان پذیري منفی) تبیین می

، آزمون رگرسیون نشان داد که میزان 5با توجه به جدول 

 باشد، یعنی متغیرهاي پیش بینواریانس در این مدل معنادار می

(هویت اجتماعی، هویت شخصی، انحصارگرایی و هیجان پذیري 

 ماینددر واریانس نقش جنسیتی را تبیین نتوانند تغییر منفی)، می

)F=14/07, p<0.001.(  

  .ضرایب رگرسیون .6جدول 
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  بینمتغیرهاي پیش
  ضریب استاندارد  ضریب غیر استاندارد

t P 
 Beta  خطاي معیار Bضریب 

  001/0*  87/4    36/4  311/21  مقدار ثابت

  0001/0*  898/4  413/0  113/0  555/0  هویت اجتماعی

  0001/0*  583/3  275/0  096/0  345/0  شخصی تیهو

  61/0  506/0  050/0  169/0 085/0  انحصارگرایی

  22/0  209/1  113/0  316/0 382/0  هیجان پذیري منفی

  
، و بر اساس نتایج رگرسیون همزمان، 6با توجه به جدول 

صورت مثبت تغییر در واریانس نقش جنسیتی  هویت اجتماعی به

). هویت =413/0Betaو  p>01/0کند (بینی میرا پیش

شخصی نیز به صورت مثبت تغییر در واریانس نقش جنسیتی را 

). اما انحصارگرایی =275/0Betaو  p>01/0کند (بینی میپیش

ري در واریانس کند و تغییبینی نمیتغییر در نقش جنسیتی را پیش

). همچنین =050/0Betaو  p<05/0( یین شده آن نداردتب

کند ینی نمیبپذیري منفی تغییر در نقش جنسیتی را پیشهیجان

و  p<05/0و تغییري در واریانس تبیین شده آن ندارد (

113/0Beta=.(  

  

  بحث و نتیجه گیري

رابطه هویت ورزشی و نقش هدف از پژوهش حاضر بررسی 

 باشد.ان میاي فوتسال استان هرمزگجنسیتی در بازیکنان حرفه

- در این رابطه نتایج پژوهش نشان داد که هویت ورزشی و نقش

اي فوتسال استان هرمزگان هاي جنسیتی در بازیکنان حرفه

 اطهاي خیرابطه معناداري وجود دارد. این یافته تحقیق با یافته

)، میلز و 2013( )، بورنسا و همکاران1389( )، خالقی1391(

باشد ( مایلس و کریستینسن، )، همخوان می2009ستین(کری

 ).1391؛ خیاط، 1389؛ خالقی، 2013؛ بورنسا و همکاران، 2006

توان با توجه به مبانی نظري بیان کرد در توجیه این یافته می

هویت خود میزان آگاهی فرد در ارتباط با نقش خود به عنوان 

 »خود« ارزش شی،ورز باالي هویت با است. افراد یک ورزشکار

 عزت تقویت به تمایل و دهندمی قرار ورزشی عملکرد مبناي بر را

 افرادي بنابراین .دارند خود قوي ورزشی هویت طریق از نفس

 کلیفت یک بر تسلط براي هستند، خود از هویت باالیی داراي که

 اگر کنند، حتیمی فراوان هايتالش خود اهداف به رسیدن و

 سعی دخو پشتکار و تالش با باشد، آنان راه سر بر هم مشکالتی

 .ابندی دست عالی و برتر به موقعیت تا کنندمی آن بر غلبه بر

 یک عنوانبه خود نقش از فرد هرچه گفت توان می رو ازاین

تر باشد، هم حس رقابت طلبی و هم هدف گرایی ورزشکار آگاه

و تمایل به پیروزي در او زیاد خواهد بود. (بوومن و همکاران، 

؛ مارتین و همکاران، 2009؛ کوکاریداس و همکاران، 2001

ویت ثر بر هؤ). بنابراین در ورزش به ویژه شناسایی عوامل م1995

ر زشی بهاي هویت وررلفهؤثیر مأ(هویت جنسیتی) و ت ورزشی

تواند مسیرهاي هویت جنسیتی در زنان و مردان ورزشکار می

شناسی معرفی کند که مربیان و تري را در حوزه جامعهروشن

گیران و تصمیم سازان در این خصوص بهتر از گذشته به تصمیم

این عوامل توجه داشته باشند و در تحلیل این قشر هویت آفرین 

  ثرتر عمل کنند. ؤبراي هر کشور م

ویت لفه هؤنتایج تحقیق ارتباط مثبت و معنی داري بین م

اجتماعی و انحصارگرایی با نقش جنسیتی را نشان داد که با 

 ، دریک،1387 ، شجیع،1389 ، خالقی،1389هاي غالمی، یافته

؛ خالقی، 1389(غالمی ،  باشدهمخوان می 2006 ، کیچن،2014

تچِن، ؛ کی2014؛ دریک، 1389؛ شجیع و همکاران، 1389

 د،دریافت کن بیشتري تصدیق و ). هر چه ورزشکار حمایت2006

 اجتماعی هویت .برعکس و کندمی بودن ورزشکار احساس بیشتر

 آگاهانه طور به افراد چون .یابد تجسم می اجتماعی عمل قالب در

یا  دباشن کسی یا چیزي درصددند و کنندمی دنبال را خود اهداف

 را یخاص اجتماعی هايهویت موفقیت با بتوانند تا آیند نظر به

 د،باش برخوردار باالیی هویت اجتماعی از که فردي .آورند دستبه

 و دیگران با اشاجتماعی روابط و دیگران بر تأکید به دلیل

 از حقیقت در .دارد زیادي تمرکز خود به نسبت هاي آنهابرداشت

 د،دار اشارهدیگران  با ارتباط در خود اجتماعی به هویت که آنجا

 وبازگ را شخص اعتبار و جذابیت شهرت، محبوبیت، است قادر

 ترقاب جهت در تالش را براي ورزشکار انگیزة رو این از .کند

 هایتن در و پیروزي به دستیابی و مشکل بر شدن چیره طلبی،

  .دهد می افزایش خود به اهداف رسیدن

 فرد،اي که نقش عامل انحصارگرایی در رسیدن به مرحله

 موجب و گیردهاي خارج از ورزش را در بر میدیگر فعالیت

 .کندمی کمک شود،می ورزش از خارج اجتماعی تعامل کاهش

 مقدار و ورزش اهمیت هستند، عامل این که دربردارندة عناصري

 در حقیقت .کنندمی بررسی را آن براي فرد صرف شدة زمان

 یک انعنوهب فرد که دکن می فراهم را شرایطی باال انحصارگرایی

عبارت دیگر به کند. ایفاي نقش ورزش در متعصب شخص
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نی که نقش خود را به عنوان ورزشکار مهم معرفی می اورزشکار

 هايتر از سایر فعالیتکنند که ورزش مهمکنند، احساس می

  روزمره زندگی است.

- هاي تحقیق نشان داد که بین هیجاندر قسمت دیگر یافته

و نقش جنسییتی رابطه معناداري وجود ندارد که با  پذیري منفی

)، 2010)، هورتن و ماك (2012( هاي  پریوس و همکارنیافته

؛ هارتون، 2006(کیتچِن،  باشدهمخوان می )2006( کیچن

 بسب که است فردي ویژگی یک پذیري). در کل هیجان2010

 و عاطفی هايواکنش هاي مشابه،موقعیت در افراد شود می

-)، هیجان1981(گراي،  دهند نشان خود از متفاوت اسیاحس

 عاطفی و هیجانی تحمل یا و انعطاف میزان توانمی را پذیري

 و ذاتی آن از بخشی که دانست آمده پیش برابر رویدادهاي در

 ذیريپمعرفت حاصل دیگر و بخشی توارثی خصوصیات از ناشی

ورزش ). در 1991(کالرك و واتسون،  است شخصی تجربیات و

واند تپذیري میو با توجه به نقش جنسیتی این میزان انعطاف

  قابل تغییر باشد.

 هايهاي این پژوهش و تحلیلدر مجموع با توجه به یافته

توان گفت که افراد با هویت ورزشی سایر تحقیقات مرتبط می

باال، ارزش خود را بر مبناي عملکرد ورزشی قرار داده و به سطوح 

د. در تمایل به تقویت عزت نفس از طریق نکننخبگی رشد می

هویت ورزشی قوي خود دارند که بعدها در صورت رسیدن 

کند. در نتیجه اکثر ورزشکار به سطوح نخبگی رشد می

شان در ورزش، هویت خود را ورزشکاران بر اساس موفقیت

عالوه وضعیت اجتماعی زنان و مردان شاخص هب تقویت می کنند.

است. در میان قشرهاي میانی که فهم  مهم براي ورزش

ه مردان به انداز تر است. زنان تقریباًبرابرطلبانه از جنسیت قوي

کنند . تقسیم کار خاص هاي ورزشی شرکت میدر فعالیت

ها در قشرهاي پایین جامعه به نحوي جنسیتی و تعیین نقش

اي با توجه گسترده در ورزش بازتاب دارد. از دیدگاه ورزش حرفه

به اینکه نوع ورزش کنونی در جهان و همچنین در ایران، بر 

مبناي دیدگاه مردانه و پدر ساالري تعریف شده است و نوع بازي 

هاي خواسته زهاي ورزشی برگرفته ابرد و باخت در میدان

آمیز جنسیتی است که نیروي بیشتر و قهرمانی و برد و تبعیض

ن متقاضی کسب مقام باخت را مدنظر دارد. ورزشکاران و مربیا

اي ههاي باالتر و افزایش هویت ورزشی و تقویت آن باید دیدگاه

هاي آن را در زنان و مردان مربوط به هویت جنسیتی و صفت

 ورزشکار تقویت کنند.
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