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 چکیده

هدف پژوهش حاضر شناسایی پیامدهای اجتماعی و فرهنگی موفقیت زنان ورزشکار مسلمان در رویدادهای ورزشی 

ی بود. تحقیق به روش کیفی و دیدگاه پدیدارشناسی انجام گرفت. جامعة تحقیق شامل ورزشکارانی بود که بیشتر مرزبرون

هدفمند انتخاب شد و در نهایت  صورتبهی ریگنمونهسال تجربة در رویدادهای بزرگ ورزشی را داشتند. روش  3از 

 هاهدادبود و گردآوری  افتهیساختارمصاحبة نیمه هادادهنفر از ورزشکاران انجام گرفت. ابزار گردآوری  9با  هادادهگردآوری 

 دست نیافت ومعنی که محقق بعد از مصاحبة هفتم به داده و کد جدیدی تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت، بدین

دیدگاه استقرایی  صورتبهاز روش کدبندی و  هاداده لیوتحلهیتجز(. برای 7+2ی متوقف شد )ریگنمونهترتیب فرایند بدین

ی ان ی کیفهادادهتحلیل  افزارنرماز  هاداده لیوتحلهیتجزمنظور ی نهایی استفاده شد. همچنین بههامضمونتا رسیدن به 

نشان داد پیامدهای موفقیت در دو طبقة پیامدهای اجتماعی و پیامدهای فرهنگی  هاافتهشد. ی استفاده 01ویوو نسخة 

نیست، همچنین  تیمحدودفرهنگ حجاب در بین زنان مسلمان ضعف و  دهدیمی شد. نتایج نشان بندطبقهموفقیت 

موفقیت زنان مسلمان در حجاب عامل انگیزش هرچه بیشتر ورزشکاران در رویدادهای مهم ورزشی است. پیامدهای 

، میزان اهمیت دادن زنان به هاملتی شامل شناساندن دین اسلام به سایر ملل، ارتباط و استحکام المللنیبرویدادهای 

 .استی احرفهورزش و تمایل هرچه بیشتر برای پر کردن اوقات فراغت و رفتن به سمت ورزش 
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 مقدمه

ت ویکم این حرکت سرعی کسب کرده و در سدة بیستاژهیوی در فرهنگ سدة بیستم جایگاه آرامبهورزش 

و در زندگی جمعی، لحظاتی با ورزش  هامکانبیشتری به خود گرفته است. در فضای اجتماعی، 

شناسان در گذشته بیشتر بر . بین ورزش و جامعه رابطة متقابلی وجود دارد. جامعهاندشدهی گذارنشانه

 ة روابط اجتماعی و فرهنگ جامعهدهندبازتابورزش  نکهیا؛ مبنی بر کردندیم دیتأکجامعه بر ورزش  ریتأث

د دیگری از ورزش بر جامعه و اجتماع را که بع ریتأثکه  اندآنی اخیر محققان در پی هاسالاست، ولی در 

 (.0این ارتباط است، بررسی کنند )

یکی از موضوعات اساسی در حیطة ورزش مطرح است. امروزه بررسی  عنوانبهامروزه  ورزش زنان

ی حکومتی هانظامی گستردة بعضی هابرنامهمفاهیم اجتماعی و نگرش مردم نسبت به این مفاهیم از 

ی هریک از اقشار هایریگموضعی مردم و هاخواستهو  به نیازها توانیمدنیاست، زیرا از این طریق 

 ی براساس فراینداجامعهی حکومتی پی برد. در عین حال هر هااستیسی و زیربرنامهاجتماعی نسبت به 

ورزش زنان از بارزترین نمودهای ی دارد. فردمنحصربهزندگی اجتماعی و تعامل با سایر جوامع، فرهنگ 

(. در هر 2) نظام فرهنگی جامعه را با مشکل مواجه کند تواندیغفلت از آن مفرهنگی هر جامعه است که 

. وندشیمکنند و به نمادی آشکار برای آن فرهنگ تبدیل ی پیدا میاژهیوفرهنگی برخی عناصر حالت 

یکی از این نمادها در جامعة ایران، هنجار پوشش اسلامی است که با گذشت زمان و در شرایط مختلف 

که این هنجار برگرفته از فرهنگ ایرانی اسلامی مردم است، چنین تغییراتی  آنجاییر شده است. از دچار تغ

تغییراتی که در اقشار  ژهیوبهی آن در میان مردم نیاز خواهد داشت؛ هاشهیربه توجه و شناخت عمیق 

اقشار مهم و اثرگذار یکی از  عنوانبهزنان ورزشکار  دیتردیب. دهدیمخاص جامعه مانند ورزشکاران رخ 

 –که فرهنگ ایرانی  دانندیمزنان محجبة ورزشکار  هرچندیی دارند. هاخواستهی نیازها و اجامعههر 

ی اخلاقی و دینی محکمی استوار است و پوشش اسلامی برآمده از همین اصول است، هاهیپااسلامی بر 

ی را در المللنیبی آن در رویدادهای هاتیمحدودولی از این امر آگاهند که در عین داشتن حجاب باید 

 (.3نظر داشته باشند )

جسم و روان خود باید از امکانات مناسبی  یسازعنوان اسـاس و بنیـان خانواده، برای سالمبه انزن

ورزشی است. از سویی، جامعه برای  یهاتیبرخوردار باشند و تحقق این امر مستلزم گرایش آنها به فعال

در ورزش بـانوان مشـکلات زیـادی وجـود دارد، (. 4)پیشـرفت و توسـعه نیازمند جمعیت سالم و پویاست 

ی ورزشی، باورهای نادرست فرهنگی هادانیمتجهیزات، وسایل و زیـرا ایـن امـر بـا کمبـود تأسیسـات، 
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ش خبـری ورزش زنـان، عـدم تمایـل حامیـان مـالی از ها در خصوص پوشـتبعـیض رسانه در جامعه،

برخـی زنـان بـا وجـود دسترسـی . تر نگرش افراد جامعه به ورزش زنان استورزش زنـان و از همـه مهم

مند از ایـن موهبـت بهره توانندیدلیل فرهنگ و نگاه سنتی ابزاری بـه زن نمبـه امکانات و ابزار ورزشی به

رش افـراد در طـول زندگیشان تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد. شـاید بتوان گفـت در نگـ(. 5د )شون

این زمینه تأثیر عوامل بیرونی، مانند محـیط اجتمـاع و فرهنگ اجتماعی جامعه، تبلیغـات و رسانه بر 

شان گرفته نی صورتهاپژوهش. تر استتر و محسوسنگرش بانوان ورزشکار به مقولة حجـاب پررنگ

، حتی در بعضی مواقع رندیگیمی کمتر مورد توجه قرار المللنیبکه زنان محجبه در رویدادهای  دهدیم

در خصوص مسائل و مشکلات  (.6) ردیگینموجودآمده صورت ی بههاتیمحدوددلیل مشارکت این بانوان به

ورزش بانوان در کشورهای اروپایی )انگلستان(، مسئلة خشونت جنسی، مذهبی و نژادی در قبال مسلمانان 

ی قضاوت عجولانه ریگشکل، موجب هارسانهو عدم ارائة اطلاعات صحیح در مورد جنسیت و اسلام توسط 

 باحجاب(. این موانع عرصه را برای حضور زنان 7) شده است 0و تبعیض در مورد مسلمانان و اسلام بیزاری

ی ورزشی تنگ کرده است. زنان مسلمان وضعیت پوشش متمایزی دارند که این موضوع شامل دادهایرودر 

ی بنیادین در این هانگرشوجود آمدن باورها و . همچنین این پوشش سبب بهشودیمچند کشور 

 (. 7ورزشکاران شده است )

در جامعة ایران دارای اهمیت است، بانوان  ژهیوبهوجه به ورزش در بین آنان یکی از اقشاری که ت

ی ورزشی را دارا هستند هاتیفعالورزشکارند. امروزه زنان در مقایسه با مردان آمار کمتری از مشارکت در 

جوامع  ی. در بسیاری از جوامع حتکنندیمو به همین دلیل مشکلات زیادی را در ارتباط با سلامتشان پیدا 

ای ی زنان برهافرصتبالاتر از کشورها اسلامی است.  مراتببهو مدرن جایگاه اجتماعی زنان  افتهیتوسعه

. همچنین نرخ مشارکت زنان استکمتر از مردان  مراتببهی و جهانی المللنیبمشارکت در رویدادهای 

 هاتیمحدوددلیل وجود ی ورزشی کمتر است. در کشور ما دختران جوان بههاتیفعالورزشکار ایرانی در 

(. پایین 8رو هستند )و عوامل بازدارنده در استفاده از امکانات ورزشی با مشکلات جسمانی و روانی روبه

ی ورزشی در حالی است که با گسترش شهرنشینی و وسایل ماشینی هاتیفعالبودن سهم مشارکت زنان در 

 دارو خانهی جسمانی خانگی زنان شاغل هاتحرکو  هاتیفعاله، که از پیامدهای صنعتی شدن است، در خان

 ی ورزشی کمرنگ است.هاتیفعال(، اما با وجود این حضور بانوان در 9کاهش یافته است )

                                                           
1. Islamophobia 



 0011، پايیز 3، شمارة03مديريت ورزشی، دورة                                                                                        111

 

 

نشان داد که  زی( ن0370) یدفتر امور اجتماع یاجتماع قاتیستاد مطالعات و تحق قیتحق جینتا

لف ندارد مخت یپوشش یالگوها در زمینةآنان  تیبر نگرش و ذهن یچندان ریتأث انیپاسخگو یسن تیوضع

 شیبا افزا نیاست. همچن افتهی شیفاقد چادر افزا یپوشش یبه سمت الگوها یسالگ 45و تنها پس از 

 شیزااف یو دکترارشد کارشناسی یلیدارد و تنها در سطح تحص ینزول ریچادر س یپوشش یسواد، الگو

 یشپوش یبه انتخاب الگوها شی، از گراشودیم بهتر انیرفاه پاسخگو تی. هرچه وضعشودیم دهید یکم

 .شودیهمراه با چادر کاسته م

به  تی(نشان داد که نگرش و ذهن0381دوست ) ینی( و حس0378) انیکرمانشاه قاتیتحقنتایج 

، همسالان هافراد و گرو یاز سو ینید یهاارزش رشینوع دانشگاه، پذ یرهایحجاب در مجامع مختلط با متغ

 ارتباط دارد. یلیتحص یهاپدر و مادر و رشته لاتیبه سن، تحص

ان نش ینداریو د نینسبت به د انیدانشجو شیو گرا تینگرش و ذهن ی( در بررس0384زاده )بیحب 

 . است یبه سست رو انیدانشجو نیدر ب، افراد به حجاب است یبندیکه متضمن پا یسنت ینداریدادند که د

 تیدر خصوص نگرش و ذهن یقاتی( در تحق2112) 3ی( و ماد2118) 2و منیو تی(، اسم2117) 0گوشاو

 .دانندیورزشکاران زن نسبت به حجاب نشان دادند که ورزشکاران حجاب را مانع عملکرد خود نم

 یورزش ةدر عرص انیو حضور دانشجو تیکه اسلام مانع فعال افترید یقی( در تحق2117) 4اتیب 

)البته این  کندیحجاب اشاره م لیدلورزش به ةزنان در عرص تی( به کاهش فعال2112) 5. ناکاموراشودیم

، درست نبوده و قابل نقد است، زیرا اسلام زن را شودیمسخن که اسلام مانع فعالیت ورزشی دانشجویان 

 یی را مشخص کرده است(.هاچارچوباین کار  از فعالیت ورزشی نهی نکرده، بلکه برای

عنوان که زنان از حجاب به کندیم انینگرش زنان نسبت به حجاب ب ی( در بررس2118) 6نسونروبی

و آن را محدودیت  کنندیمی برای بیان مسلمان بودن خود و همچنین کنترل زندگی استفاده الهیوس

 .آورندینمشمار به

ساز جامعه از جمله آموزش و پرورش و سازمان فرهنگ یهافرهنگی، سازماندر راستای رفع موانع 

تشریح موانع (. 01) جامعه نسبت به زنان ورزشکار بردارند دیرا در جهت صلاحد ییهاباید گام مایصداوس

                                                           
1. shaogu 

2. menyo 

3. maddy 

4. bayat 

5. nakamura 

6. Rubbinson 
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انگر آن است که مانع حاکم، عامل فرهنگ غالب در کشور است؛ بیو مشکلات ورزش قهرمانی در زنان 

 اتریمذهبی، وجود تفکر تأث اتورزش، ترس از آسیب رسیدن به اعتقاد ةگ مردمحوری در جامعوجود فرهن

 اتل. با وجود این، دیگر مشکاندنهیفرهنگی مؤثر در این زم یهامنفی ورزشی بر ظاهر زنان و غیره، از مؤلفه

واجه ماعی زیادی مبا مسائل و مشکلات اجت ربازیزنان از د شکیتخصصی و مدیریتی هم بسیار مؤثرند. ب

، فقدان فرصت و امکان پرداختن به ورزش است. هرچند امروزه ورزش زنان لاتیکی از این مشک ؛اندبوده

فراوانی برای  یهااخیر فرصت ةاجتماعی و فرهنگی کشورها قرار گرفته و در سه ده لانمورد توجه مسئو

پرداختن به ورزش و پیشرفت آنان فراهم شده است، اما فاصلة بین ورزش زنان و مردان زیاد است و ورزش 

 نادرست باورهای توانیم زمینه این در که متعددی مواجه استی هاتیمحدودقهرمانی زنان با مشکلات و 

از  مراقبت و داریهمسر) خانوادگی وظایف از ناشی یهاتیمحدودی و احرفه ورزش خصوص در فرهنگی

 (. 00را نام برد ) فرزندان(

از عوامل مرتبط با مشارکت بانوان در رویدادهای ورزشی جهانی، محجبه بودن ورزشکاران است. 

عبارت حجاب از ارکان اصلی جامعه است که طی زمان ظهور کرده و در گذر زمان تغییراتی کرده است. به

زیادی دارد، همچنین با توجه به اصول اسلامی در اجتماع ما سبب  راتیتأثدیگر، حجاب در جوامع اسلامی 

است با  درصدداین پژوهش (. 02وجود آمدن برخی پیامدها در رویدادهای ورزشی بزرگ شده است )به

ی بزرگ مانند المپیک، جام جهانی، دادهایروتوجه به اهمیت ورزش بانوان و شرکت این ورزشکاران در 

هر کشور در راستای کسب مدال در این رویدادها و کسب  بلندمدتبا توجه به اهداف  ی، واقارهی هایباز

 ی با استفاده از روش تحقیق کیفیالمللنیبموفقیت، پیامدهای موفقیت زنان محجبه را در رویدادهای مهم 

 بررسی کند. 

 

 ی پژوهششناسروش

 تحلیل شناسایی، برای روش است. این روش انجام پژوهش حاضر از نوع کیفی و با رویکرد تحلیل مضمونی

 (.03) رودیم کارمتن( به یک یا مصاحبه )تعدادی هاداده در الگوهای )مضامین( موجود دادن گزارش و

 این تحلیل .دهدیمنشان  پژوهش سؤال خصوص در را داده در موجود معنای پاسخ و نیترمهم مضمون،

 اطلاعات تِم مبین یا مضمون نیست. متکی موجود پیش از نظری چارچوب به کیفی یهاروش سایر برخلاف

 هاداده از یامجموعه در موجود الگوی مفهوم و معنی حدی، و تا است تحقیق سؤالات و دادها دربارة مهمی
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 پژوهشگر نظر به که است متن در و متمایزی تکراری ویژگی مضمون، کلی طوربه. دهدیم نشان را

شناخت  یبرا یمشخص ةاست. اگرچه قاعد قیسؤالات تحق خصوصدر  یخاص ةتجربو  درک ةدهندنشان

بهره  نیشناخت مضام یاز آنها برا توانیوجود دارند که م یمتعدد یمضمون وجود ندارد، اصول راهنما

 ،ودشیها ظاهر مبار در متن داده کیرا که صرفاً  یامسئله روازاینتکرار است.  نیمب یبرد. مضمون تا حد

 یتا حدود نیمضام انیدر م یاگرچه همپوشان ،گریحساب آورد. از طرف دمضمون به توانینم

 .باشند زیمتما گریکدیاز  دیها بامضمون ،است ریناپذاجتناب

ی که سابقه و تجربة شرکت در رویدادهای بزرگ و احرفهنفر از ورزشکاران  9در این پژوهش با 

 45تا  31 باً یتقرساختاریافته با هر فرد نیمه صورتبه مصاحبهنحوی تجربة زیستة مطلوبی داشتند، به

 نظری، نوعی یریگنمونه است. شده استفاده 0نظری یریگنمونه روش از دقیقه انجام گرفت. همچنین

 ربارةد افراد نیترآگاه دانش و نظرها از گیریبهره با کندمی سعی پژوهشگر که است هدفمند یریگنمونه

 یریگنمونه نوع دیگر، عبارتبه بپردازد.موردنظر  پدیدة و رویداد موشکافی و به واکاویپژوهش،  موضوع

و کدها به اشباع  هامقولهی نظری تا رسیدن ریگنمونه(. 04است ) قضاوتی و تعمدی بلکه نیست، تصادفی

 2ووی کیفی ان ویهاهدادی بنددستهی و بندطبقه افزارنرماز  هاداده لیوتحلهیتجزنظری ادامه یافت. برای 

(، برای حصول 2111توسط کرسول و میلر ) شدهارائههمچنین براساس معیارهای استفاده شد.  01نسخة 

 (:05اطمینان از روایی و پایایی پژوهش اقدامات زیر صورت گرفت )

  شده در مسیر تحقیق ی کدگذاریهادادهتطبیق توسط اعضا: در این مرحله محقق

 تحقیق هانمونهرا پس از مرحلة پالایش، ادغام کرد و پس از حذف بعضی از کدها به سه نفر از 

 منظور بازبینی ارائه کرد.به

  راهنما و دو نفر از استادان مدیریت ورزشی و  استادبررسی همکار: با مشارکت با

 گوی کدگذاری محوری بررسی شد.همچنین استفاده از نظر یک دانشجو دکتری ال

  پژوهشگر با فضای پژوهشی و مشاهدات مداوم او در محیط  مدتیطولاندرگیری

پژوهش از جمله اعتمادسازی با افراد موضوع پژوهش، فراگیری فرهنگ آن محیط و کنترل 

 ی پژوهشگر یا مطلعان.هامداخلهی ناشی از هایبدفهم

                                                           
1 . Theoretical Sampling 

2. Nviv0 
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 های مجریان پژوهش دیدگاه کهیطورو رایانه به ها به کمک افراد ناشناسآنالیز داده

 .اثری در تحلیل داده نداشته باشد

 ی تحقیقهانمونه. اطلاعات فردی و سوابق ورزشی 0جدول 

 یورزش ةسابق تولد جنسیت  نام 
نفرة  0مدال نقره روئینگ . 2(، 2106قهرمانی آسیا ). 0 0313 زن م. ج

نفرة زنان )اينچئون،  0برنز روئینگ  .3(، 2103زنان )لوآن، 

 2106حضور در المپیک . 4(، 2100

 (2101قهرمانی آسیا ) 0310 زن ن. ر

. مجوز 2سب مدال برنز مسابقات قهرمانی جوانان، ک. 0 0381 زن ه. ب

 حضور در المپیک

سال سابقة حضور  00. 2 حضور در تیم ملی بسکتبال، .0 0312 زن ر. م

 در بسکتبال کشور

سال حضور  31. 2 نفره، 3سرمربی تیم ملی بسکتبال . 0 0306 زن ا. د

 یاحرفهدر ورزش 

قهرمانی  .2 بازيکن و مربی تیم ملی تیراندازی با کمان، .0 0362 زن ر. و

 آسیا )مالزی(

 ن. ت

 
پنج  .3 پنج مدال نقرة آسیا، .2 دو مدال طلای آسیا، .0 0366 زن

 سال سابقة تیم ملی قايقرانی

 ه. ا

 
مقام سوم  .2 متر بانوان، 211ة دونفرمقام سوم کانوی  .0 0310 زن

 ی بوخوم آلمانالمللنیبمسابقات 

. هجده سال سابقه در ادارة ورزش و جوانان استان 0 0300 زن ی. ن

 کارشناس امور ورزش زنان .2کرمانشاه، 

. مدال طلا 2ی کشوری سپک تاکرا، هارقابت. مدال برنز 0 0313 زن س. ن

 ی کاپ آزاد آسیا هارقابت

. بهترين بازيکن آسیا 2ی آسیايی، هایباز. قهرمانی 0 0312 زن ف. ا

 خانم گل مسابقات آسیايی و لیگ .3)فوتسال(، 

بازيکن آسیا . بهترين 2ی آسیايی، هایباز. قهرمانی 0 0310 زن ف. ک                                        

 )فوتسال(

 

 هاافتهی

 منفرد )کلمات هاعبارت سپس شدند، )تقطیع( مجزا از هم شانیهاتفاوت براساس هاداده ابتدا منظور این به

 مفاهیم و تعلیقات تا شدند یبنددسته واحدهای معنایی براساس کلمه( چند از کوچک یهامجموعه یا

 طوربه که هاداده در شدهکشف یهادهیپدبراساس  کدها این بعد مرحلة در شوند. ضمیمه آنها به کدها
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 به مجدداً  آمدهدستبه یهامقوله شدند. سپس یبنددسته ،شودیم مربوط تحقیق یهاپرسش به مستقیم

 نمایانگر بارزی شکل به کدها این مرحله، بودند. در قبل مرحلة کدهای از تریانتزاع که شدند مرتبط کدهایی

 سعی کدها برای نام و تهیة عنوان برای .کندیم کمک مقوله مرجع یادآوری به که شدند مقوله محتوای

 فرایند که آنجا انتخاب شود. از است، خود مقولات برازندة و معرف لحاظ هر از که عناوینی تا است شده

نهایت پس از  در و شد تکرار بارها و بارها هایکدگذار فرایند دارد، غیرخطی ماهیتی کیفی تحقیق

 ی محقق کدهای باز و اولیه را به شرح ذیل ذکر کرده است:اچندمرحله هایکدگذار

 

 . کدهای اولیه 2جدول

 ارجاعات منابع نام

 0 0 ان زن مسلمانیش مربیافزا عامل

 0 0 باحجابنشان دادن توانایی و رسیدن به اهداف 

 2 0 یاحرفهایجاد انگیزه و رغبت زنان محجبه به ورزش 

 0 0 تشویق زنان جوامع اسلامی به ورزش همگانی

 2 0 باحجابترس سایر جوامع از افراد -دیدگاه

 0 0 هدفمند شدن ورزش بانوان

 0 0 به ورزش زنان هادولتش توجه یافزا

 3 2 به ورزش زنان هارسانهش توجه یافزا

 0 0 هبیشتر در این حوز ةاستفاده بیشتر زنان مسلمان از امکانات ورزشی و مطالب

 0 0 با هم در تضاد نیستند یاحرفهحجاب و انجام دادن ورزش 

 3 0 حجاب مانع رسیدن به اهداف نیست

 0 0 حجاب محدودیت نیست

 2 0 شودیمدیده شدن بیشتر فرد ورزشکار  موجبحجاب 

 2 0 تغییر دیدگاه نسبت به دین اسلام

 0 0 ترویج فرهنگ حجاب

 0 0 یاز انحرافات اجتماع یریشگیپ

 0 0 دست آوردن اطلاعات در مورد ورزش بانوانبه

 2 2 بانوان پررنگبرای حضور  یزیربرنامهجلب توجه کشورهای مسلمان و ایجاد 

 0 0 یشورهاک یوند دوستیام پکش استحیافزا عامل

 0 0 توجه بیشتر والدین نسبت به ورزش دختران

 0 0 به ورزش در دختران مندانعلاقهافزایش آمار 

 4 2 افتخارآفرینی برای کشور

 2 0 حجاب ةایجاد دید مثبت سایر جوامع نسبت به مقول
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 . کدهای اولیه 2جدولادامة 

 ارجاعات منابع نام

 2 0 سلامت و تندرستی بیشتر زنان

 2 0 آشنایی ورزشکاران با سایر کشورهای اسلامی و ایجاد تعامل بیشتر

 0 0 بانوان ورزشکار محجبه نفساعتمادبهش سطح یافزا

 0 0 شودیم نفساعتمادبه سببشرکت در رویداد 

 0 0 نشان دادن تصویر مطلوب دین اسلام

 0 0 پیشبرد جامعه از لحاظ فرهنگی

 0 0 یجوامع اسلام یرونق صنعت گردشگر

 3 0 یش ارتباطات اجتماعیافزا

 2 2 بهتر در خانواده ةسبب انجام وظیف

 2 0 شناساندن فرهنگ کشور خود به سایر جوامع

 0 0 )عدم ایجاد محدودیت برای ورزشکار زن( تبلیغ حجاب و معرفی به حق آن

 2 0 بیشتر برای فرد ةموفقیت بانوان محجبه سبب انگیز

 0 0 بانوان محجبه پس از رویداد ییجویبرترحس 

 2 2 محلی خود ةالگو شدن بانوان ورزشکار محجبه در جامع

 2 0 فراهم کردن بستر مناسب برای ورزشکار

 0 0 جذب سایر افراد منظوربهاختصاص مزایا و امتیازات ویژه 

 0 0 در نشان دادن حجاب در جامعه هارسانهنقش اثرگذار 

 3 0 ورزش بانوان مسلمان ةتوسع منظوربه یکاربردبلندمدت و  یزیربرنامه

 

 کدهای باز و تعريف کدهای سرشاخه یبنددسته. 3جدول

 ارجاعات منابع نام

 6 3 باحجابنشان دادن توانایی و رسیدن به اهداف 

 0 0 تشویق زنان جوامع اسلامی به ورزش همگانی

 2 0 ان زن مسلمانیش مربیافزا عامل

 0 2 شناساندن فرهنگ کشور خود به سایر جوامع

 0 2 ترویج فرهنگ حجاب

 0 3 به ورزش زنان هارسانهش توجه یافزا

 0 3 محلی خود ةالگو شدن بانوان ورزشکار محجبه در جامع

 2 2 توجه بیشتر والدین نسبت به ورزش دختران

 0 0 به ورزش زنان هادولتش توجه یافزا

 2 2 دست آوردن اطلاعات در مورد ورزش بانوانبه
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 کدهای باز و تعريف کدهای سرشاخه یبنددسته. 3جدولادامة 

 ارجاعات منابع نام

 0 0 پیشبرد جامعه از لحاظ فرهنگی

 2 0 بانوان ورزشکار محجبه نفساعتمادبهش سطح یافزا

 3 3 اسلامی یشورهاک یوند دوستیام پکش استحیافزا عامل

 3 0 نشان دادن تصویر مطلوب دین اسلام

 3 2 ایجاد محدودیت برای ورزشکار زن(تبلیغ حجاب و معرفی به حق آن)عدم 

 2 2 یجوامع اسلام یرونق صنعت گردشگر

 0 3 سلامت و تندرستی بیشتر زنان

 0 2 افتخارآفرینی برای کشور

 0 0 یاز انحرافات اجتماع یریشگیپ

 

 

 

 
 Nvivo افزارنرماز  فرهنگی موفقیتمراتبی پیامدهای . خروجی مدل سلسله0 شکل
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 Nvivo افزارنرماز  اجتماعی موفقیتمراتبی پیامدهای مدل سلسله خروجی .2 شکل

 

  یریگجهینتبحث و 

مسلمان در  ةزنان محجب تیموفقاجتماعی و فرهنگی  یامدهایپهدف از پژوهش حاضر شناسایی 

ه ها شناسایی شد و در ادامه مورد بحث و بررسی مؤلفی است، که در نهایت المللنیب یورزش یدادهایرو

 می گیرند. قرار

از او سوء استفاده کند. مردم  تواندینم کسچیمعناست که ه نیزن محجبه به ا تیوالا بودن شخص

 یفتآ یحجابیآشنا نباشند، در غرب ب یحجابیکه با مضرات ب ستندیما ن ةمانند مردم جامع یجوامع غرب

 یکه اگر زنان حت دانندیم هایغرب ؛کندیم جادیزنان ا یبرا ی راو مشکلات شودیها محسوب مخانواده یبرا

 نا، بدون استثآوردیوجود مآنها به یرا برا تینوع پوشش، امن نیآگاه شوند که ا یمذهب یهاشیبدون گرا

ا حجاب ر ةاست که مسئل نیحجاب ا مخالفت غرب با لیاز دلا یکی. کنندیرا انتخاب م یپوشش نیچن

که اقدام به  یافراد یبرااست شده  یدر غرب سع رونی. ازاداندیبه اسلام م شیو گرا ییگرااسلام ینوع

را  یدر غرب مشکلات فراوان یحجابیب ةمسئل نکهیا لیدلشود. به ییزامشکل ،نندکیحفظ پوشش خود م

ان زن نیتردد کنند. همچن یراحتها بهدانشگاه ةدر محوط توانندیدختران دانشجو نم ،وجود آورده استبه
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 نیعبور و مرور در شب از گارد استفاده کنند. اسلام دوم یمجبورند برا ییاروپا یز کشورهاا یاریدر بس

 ییاروپا یهم در کشورها یزنان مسلمان نی. همچنستیدر اروپاست. تعداد زنان محجبه در اروپا کم ن نید

 یو ورزش یهنر ،یمختلف علم یهاکه در عرصه یاند، اما زنان محجبهاهنکرد ابهستند که حجاب را انتخ

 یبزرگ دیغرب تهد یشود، برا یاز آنها استفاده ابزار دهندیها حضور دارند و اجازه نمدر مدارس و دانشگاه

محسوب  ینید یزنان مسلمان از باورها یبرا یشک، حجاب و پوشش اسلام بدون(. 06) شوندیمحسوب م

ه، فرانس ه،یترک یهادولت می، تصمرونیزاهر زن مسلمان است؛ ا ینید ضیو التزام به آن جزء فرا شودمی

 ةدشرفتهیپذ نیبا قوان ریحجاب زنان مغا تیدر مورد ممنوع کایآمر ةمتحد الاتیفدرال آلمان و ا یجمهور

 ونیاعمال با کنوانس نی، انکهیتر ااز همه مهم .(07) آنهاست یاصول قانون اساس ژهیوکشورها به نیا ودخ

. با توجه به اینکه (08) در تضاد است زین 0951اروپا مصوب  یاساس یهایحفاظت از حقوق بشر و آزاد

از دید سایر کشورهای غیراسلامی مورد  عتاًیطب کنندیمورزشکاران محجبه که در مسابقات ورزشی شرکت 

ق ، اما نتایج تحقیدیآیمشمار ضعف و محدودیت به عنوانبهو عامل حجاب ورزشکاران  رندیگیمانتقاد قرار 

که حجاب  دهدیمی شد، نشان آورجمعی حاصل از مصاحبه با ورزشکاران محجبه هادادهحاضر که از 

 . کندینمهیچ محدودیتی برای فرد ورزشکار ایجاد 

پیامدهای اجتماعی موفقیت ورزشکاران محجبه در دو دسته پیامدهای  دهدیمنشان  هاافتهی

)پس از مراحل ادغام،  آمدهدستبهی اصلی هامضمون. از جمله ردیگیمی قرار ی و پیامدهای ملالمللنیب

ورزشکاران  دهدیم. شناساندن فرهنگ جوامع کشورهای اسلامی است که نشان 0حذف، تلفیق کدها( 

تحقیق خود  سؤالات. همچنین محقق در آورندیمشمار الگوی اصلی و نمایندة اصلی مجامع مسلمان به

 دهدیمنشان  هاافتهکه آیا حجاب مانع محدودیت است، شروع کرد، که ی سؤالرا با این بحث مصاحبه 

ا ة مذکور بافت. یگرفتندینمی در نظر امحدودکنندهورزشکاران محجبه حجاب و پوشش اسلامی را عامل 

 تینگرش و ذهندر زمینة  (2112) ی( و ماد2118و منیو ) تی(، اسم2117گو ) شاونتایج تحقیق 

، همچنین با دانندینشان دادند ورزشکاران حجاب را مانع عملکرد خود نم که ورزشکاران زن به حجاب

عنوان زنان از حجاب به کرد انیب که حجاب در خصوصنگرش زنان  ی( در بررس2116روبی )نتایج 

 حدودیتو آن را م کنندیمی برای بیان مسلمان بودن خود و همچنین کنترل زندگی استفاده الهیوس

اسلام  افترید، که (2117) اتیب، همخوان است. همچنین نتایج این پژوهش با نتایج آورندینمشمار به

زنان  تیبه کاهش فعالکه ( 2112ناکامورا )، و شودیم یورزش ةدر عرص انیو حضور دانشجو تیمانع فعال

 . کرد، ناهمخوان استحجاب اشاره  لیدلورزش به ةدر عرص



 997             ...در رويدادهای ورزشی   شناسايی پیامدهای اجتماعی و فرهنگی موفقیت زنان ورزشکار مسلمان 

 

ی تحقیق نشان دادن مطلوب دین اسلام به سایر هاافتهبراساس ی آمدهدستبهدیگر مضمون 

ورزشکاران زن محجبه از ابزارهای اصلی و قدرتمند در این زمینه هستند.  دهدیمکشورهاست، که نشان 

. شودیمی مختلف هافرهنگو  هاتیملی سبب گرد هم آمدن ورزشکاران از المللنیبرویدادهای ورزشی 

و باورها، فضایی دوستانه بین  هامذهب، هاتیمل، هافرهنگکه جدای از تفاوت  شودیمفاق موجب این ات

ی مذکور با یکدیگر رقابت کنند. نتایج پژوهش هاتفاوتشکل گیرد و در محیطی دور از  کنندگانشرکت

ن دین اسلام ی بزرگ، در معرض دید بوددادهایروحاضر نشان داد از پیامدهای موفقیت زنان محجبه در 

ی برای تقویت و اپشتوانهو توجه والدین به ورزش دختران،  استو همچنین اهمیت دختران در جامعه 

 (.09ی ورزشکاران محجبه است )هاتیفعالگسترش هرچه بیشتر 

 هاتهافی شده است، یبنددستهدر بخش پیامدهای ملی هم  آمدهدستبهی هامضمون نکهیابا توجه به 

از پیامدهای موفقیت زنان محجبه در جامعة خود ورزشکار، میزان اهمیت دادن زنان به  دهدیمنشان 

 ، پیشرفتاستی احرفهورزش و تمایل هرچه بیشتر برای پر کردن اوقات فراغت و رفتن به سمت ورزش 

گسترش ورزش زنان و توجه  منشأبر همین اساس صورت گرفته و  باًیتقرزنان در ورزش، از گذشته نیز 

ی المپیک باستان و نوین بوده است که در نهایت ورزش زنان هایبازی در احرفهنان به ورزش قهرمانی و ز

ی مول و همکاران ورزش به چهار بخش  ورزش بند(. براساس دسته21را به شکل کنونی درآورده است )

 که کندیمان ی تقسیم شده است. این مدل بیاحرفهآموزشی، ورزش تفریحی، ورزش قهرمانی و ورزش 

 .شوندیمبخش ورزش، ورزش آموزشی است که افراد پس از آن به ورزش همگانی رهنمون  نیترگسترده

ی احرفهی مختلف ورزش ارتباط تنگاتنگی با هم دارند. ورزشکاران هاطهیح دهدیماین روند نشان 

و  ی باشندارحرفهیغی و حتی احرفهمهیناز نظر مهارت در یک رشتة ورزشی، الگوی ورزشکاران  توانندیم

 باشند.  مؤثربدین طریق در ارتقای کیفی رشتة ورزشی خود 

زنان ورزشکار و دارای پوشش اسلامی در جامعه  ژهیوبهنقش زنان  دهدیمنتایج تحقیق نشان 

سلام دین ا نکهیا. از سوی دیگر، با توجه به شوندیمشناخته  جوامعالگو در  عنوانبهانکارناپذیر است و 

با استفاده از ابزار رسانه و ارائة امکانات  توانیممطلوبی به جهانیان عرضه نشده است،  صورتبه مراتببه

ی هرچه بهتر برای زنان ورزشکار، از این طریق دین اسلام و پوشش با گذارهیسرماو تجهیزات مناسب و 

نحو مطلوبی به نمایش گذاشت. ی( بهاقارهی هایبازی )جهانی، المپیک و المللنیبحجاب را در رویدادهای 

ارائة مدل  توانیمدر آینده انجام گیرد، این است  تواندیمیی که هاپژوهشپیشنهاد محقق در خصوص 
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کار گرفت و اجزای مدل به مندنظامحجاب در ورزش را با استفاده از روش کیفی و استفاده از دیدگاه 

 ، زمینه، پیامدها( را به روش استراوس و کوربین استخراج کرد.گرمداخله مربوطه )راهبردها، شرایط علی و
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Abstract 
The purpose of the present study was to identify the social and cultural 

consequences of success of Muslim female athletes in cross-country sporting 

events. The research method was qualitative and phenomenological. The 

study population included athletes with more than 3 years of experience in 

major sporting events. The sampling method was purposively selected and 

data were collected with 9 athletes. The data collection tool was a semi-

structured interview, and data collection continued until theoretical saturation, 

meaning that the researcher did not obtain new data and code after the seventh 

interview, thereby halting the sampling process (7 + 2). Coding method and 

inductive approach to final themes were used for data analysis. For data 

analysis, NVivo version 10 was used. The findings showed that the 

consequences of success were classified into two categories: social 

consequences and cultural consequences. The results show that one of the 

consequences of the success of Muslim women in the athlete community is 

the importance of presence of women in sport and the increasing desire to fill 

leisure time and pursue professional sport. 
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