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 محجبه زنان حضور یاجتماع يامدهایپیی شناسا حاضر، پژوهش از هدف
 صورت به قیتحق روش. بود یالملل نیب یورزش يدادهایرو در مسلمان

 را حاضر پژوهش يآمار جامعه. شد انجام یدارشناسیپد نوع از ،یفیک
 از که دادند لیتشک بانوان ورزش نهیزم در نظران صاحب و نخبه ورزشکاران

 در که نخبه ورزشکاران از نفر 10 با یبرف گلوله يریگ نمونه روش قیطر
 به هاداده. گرفت صورت مصاحبه بودند کرده شرکت یالملل نیب يدادهایرو

 ينظر اشباع تا هامصاحبه و شد يگردآور افتهیساختار مهین مصاحبه صورت
 ینشیگز و ،يمحور باز، يکدگذار مرحله سه از بعد. گرفت صورت محقق
ي امدهایپ وی داخلي امدهایپ بخش دو در هاافته. یدیگرد استخراج هامقوله

 از حاصلي هاداده لیتحل و هیتجز جهت. دیگردي بند طبقهی الملل نیب
 .شد استفاده Nvivo 10ی فیکي هادادهي بند طبقه افزار نرم از مصاحبه

 

 ها واژهکلید 
 قیتحق ،یورزشي دادهایرو حضور،ي امدهایپ محجبه، زنان حضور

 یفیک

The purpose of this study was to identify the social 
consequences of the presence of Muslim veil women in 
international sporting events. The research methodology 
was qualitative, phenomenological. The statistical 
population of the present study was elite athletes and 
experts in women's sports that were interviewed using 
snowball sampling method with 10 elite athletes who 
participated in international events. Data were collected 
by semi-structured interviews and interviews were 
conducted to investigator's theoretical saturation  .  After 
three stages, open source, axial, and selective categories 
were extracted. The findings were classified in two 
sections: internal implications and international 
outcomes. The Nvivo 10 qualitative data classification 
software was used to analyze the interview data. 
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 همقدم
مفهوم و نگرش مردم نسبت به  یاجتماع میمفاه یامروزه، بررس

 ایدن یحکومت يهانظام یپر دامنه و اصول يهااز برنامه حجاب
مردم و  يهاو خواسته ازهایتوان به نیم قیطر نیاز ا رایاست، ز

نسبت به  یاجتماع ياز قشرها کیهر  يهايریموضع گ
حال، هر  نیبرد. در ع یپ یحکومت يهااستیو س يزیربرنامه
و تعامل با جوامع  یاجتماع یزندگ ندیبر اساس فرا ياجامعه

 یکند. در هر فرهنگیم یو با آن زندگ دیرا تول یفرهنگ گر،ید
 يآشکار برا يکرده، به نماد دایپ ياژهیعناصر حالت و از یبرخ

 ران،ینمادها در جامعه ا نیاز ا یکیشوند. یم لیآن فرهنگ تبد
 طیاست که با گذشت زمان و در شرا یسالمهنجار پوشش ا

 رییمختلف نه تنها در شکل، بلکه در نگاه مردم دستخوش تغ
 -یرانیهنجار برگرفته از فرهنگ ا نیشده است. از آنجا که ا

به توجه و شناخت  ازین یراتییتغ نیمردم است، چن یاسالم
 ژهیمردم خواهد داشت؛ به و انیآن در م يهاشهیر قیعم
خاص جامعه مانند ورزشکاران رخ  يهادر قشر که یراتییتغ
 ياز قشرها یکیزنان ورزشکار به عنوان  دیترد یب .دهدیم

هستند. هر چند زنان  ییو خواسته ها ازهاین يمهم اجتماع، دارا
 يها هیپا بر اسالمی – یرانیدانند که فرهنگ ا یورزشکار م

بر آمده از  زیاستوار است و پوشش ن یمحکم ینیو د یاخالق
آگاهند که در  زیامر ن نیاز ا یاست، ول یاخالق اصول نیهم
خود در  گاهیبا توجه به جا دیزن بودن، انسان هستند و با نیع

مالحظات  تیرعا نیرا انتخاب کنند که در ع یجامعه، پوشش
نگردد؛  زین یورزش يمانع از حضور آنان در صحنه ها ،یاخالق

 انموضوع توجه داشت که زن نیبه ا دیبا گر،یبه عبارت د
 چهیبه حجاب دارند و از چه در یتیورزشکار چه نگرش و ذهن

 )1390(سالجقه و موسی پور،  نگرند یبه آن م يا
در  ی، اجتماعیفرهنگ ين نمودهایاز ارزنده تر "حجاب"

نه آن به قبل از ورود یشیاست که پ یاسالم -ران یتمدن ا
و ارزش و  یبه اوج تعال یرسد، اما در فرهنگ اسالمیاسالم م

 یارزش - یمذهب يدایرسد. حجاب و عفاف پدیاعتبار خود م
 - یفرهنگ يهانهیاست و توجه به زم یم اسالمیدر تعال یمهم

سته و الزم است و اشاعه یار شایبه عنوان بستر آن بس یاجتماع
ن و مداوم در خانواده، یادیبن يهااز مند آموزشیق آن نیو تعم

ط یاست که در کنار شرا یهیمدرسه، دانشگاه و اجتماع است. بد
فرهنگ، ن یا يریکردن و الگو پذ ی، ارزش تلقیمساعد اجتماع

نه شدن آن در وجود افراد است، بدون شک یازمند نهادین
همه  ياز مند مشارکت و توجه جدین هدف نیدن به ایرس

 یها به صورت مستمر و هدفمند است (عادلنهادها و دستگاه
 .)1392نژاد، 

جاد فرهنگ حجاب و پو شش مناسب در جامعه، یا يبرا
ن موضوع ید نسبت به انش افرایو ب ياي اعتقادیه هد ابتدا پایبا

درست و  يباورها ينه سازینهاد یعنین، یم و ایرا محکم کن
چ گاه به عنوان ید و اجبار، هین، تهدیفرهنگ سازي دقیق. بنابرا

). به 1383، ين راهکار، اثر بخش نخواهد بود (دشت آبادیاول
توان گفت: ورزش یت آن در ورزش میل نقش حجاب و اهمیدل

از  یاست که امروزه بخش ياز امور ورزش يکردن و تماشا
زمان و عمر افراد در سراسر جهان و از جمله کشور ما را به خود 

ورزش در  يبراي انجام و تماشا ياختصاص داده و فواید زیاد
 یو دین یمختلف از سوي متخصصان و بزرگان علم يرشته ها

مطرح شده است. مانند اینکه انجام ورزش باعث کنترل 
وزن،تنظیم فشار خون، تقویت روحیه، نشاط، اعتماد به نفس و 

ورزش نیز با  يتماشا شود. عالوه بر ورزش کردن،یغیره م
ورزش  يیادگیر يبرا یشود. گاهمختلف انجام می يهاانگیزه

ر شرکت بهتر انجام دادن آن یا بهت يمورد عالقه در راستا
افراد نه  یو یا گاه یکردن در مسابقات مختلف و رشد ورزش

 یهستند بلکه صرفا برخ یدائم یورزشکار و نه تماشاچ
و غیره را به خاطر حس  یجهان يهامسابقات مهم مانند جام

کنند، این که مسئولین و مردم به چه یم يپیگیر یوطن دوست
کشوري اهمیت  کنند براي هریورزش را دنبال م یهایانگیزه

و پیشرفته  ی، صنعتیغرب يدر کشورها). 1390ی، احیدارد (ر
و تنظیم مناسبات  یعموماً ورزش براي حفظ سالمت جسم

مردم و دولت با تعریف خاص  یو اجتماع یو فرهنگ یسیاس
مسئولین مربوطه است.  يخودش مورد توجه و برنامه ریز یغرب

 یقق اهداف سیاسبه عنوان نمونه استفاده از ورزش براي تح
 یدولتمردان در سراسر جهان است. در تمام يهایکی از انگیزه

ر نقش و ینظ یاجتماع يها، افراد بر حسب مالكيجوامع بشر
شوند. یم يره دسته بندیت و غیگاه، طبقه، مذهب، نژاد، قومیپا
دسته  يفرهنگی برا – یاجتماع يهان مالكیاز مهمتر یکی

از جامعه  ياریده بسیاست. به عق تیافراد جامعه، جنس يبند
است که به طور  یمهم یژگیگانه وید یت شایشناسان، جنس

ها، رفتارها و منزلت افراد ن کننده ادراکات، نگرشییتع یاساس
 یاجتماع يریادگیر یز به شدت تحت تاثیدر جامعه بوده و خود ن

). جامعه شناسان بر 1381رد (کوشافر، یگیشکل م یو فرهنگ
سه سطح متفاوت و  يت، حداقل دارایرند که جنسن باویا

ها و که متشکل از نقش يمرتبط به هم است: سطح فرد
که  یو کنش متقابل ين فردیاست، سطح ب يفرد يهاتیهو

گران است و سطح کالن و یرفتار کردن با د يهاوهیشامل ش
 یع منابع میو توز یفرهنگ يکه در بردارنده باورها یاجتماع

که در  ییندهایت، به فرایستم جنسیبودن س یباشد. چند سطح
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در سطوح کالن، خرد  یتیجنس يها يد نابرابریت به باز تولینها
 یانجامد، اجازه عمل م یبه طور همزمان م یو کنش متقابل

 )0820،  1کیلیکدهد (
 يکسریبر  یا زن بودن، مبتنیک از مقوالت مرد یهر 

مناسب  يها و رفتارهادرباره نگرش ییهاش فرضیتصورات و پ
) است که در فرهنگ هر یتیجنس يشه هایا زنانه (کلیمردانه و 

در  یتیابد. شکاف جنسی یم یژه و متفاوتیف ویتعار ياجامعه
ن ین و برجسته تریدارتریاز پا یکی یاکثر جوامع سنت

 يهاخ بوده است. فرهنگیدر طول تار یاجتماع يهاشکاف
ر، زن و مرد را از یرناپذییو تغ یاحکام قطعبا  یجوامع سنت

اند ل شدهیض قایز و تبعیان آنان تمایگر جدا کرده و میهمد
 يها). هرچند فعاالن حقوق زن و جنبش1393، یمی(کر

ش از صد و پنجاه سال یمدافع حقوق زنان در طول ب یاجتماع
اند، اما هنوز ز تالش کردهیض آمین شکاف تبعیرفع ا ير برایاخ

ض، خشونت و یاشکال تبع یاز جوامع، زنان قربان ياریدر بس هم
ها و تین محرومیخود هستند. ا یت از حقوق اساسیمحروم

 یعرصه زندگ یضات، به اشکال مختلف وجود دارد و حتیتبع
ن نمود یز در امان نگذاشته است، اما مهمتریزنان را ن یخصوص

 يهاتیو در عرصه فعال یها در حوزه عمومتین محرومیا
آنان حوزه ممنوعه بوده و  يشود. جامعه برا یده مید یاجتماع

 يآنان کار يبرا یاجتماع يهاتیحضور و اشتراك در فعال
است یجرم پنداشته شده است، س یخالف اخالق و هنجار، و حت

شده و یک امر مردانه پنداشته میهمواره  یو اداره امور اجتماع
توان ی). م1382ا، ین ی(رحمانب بوده اند ین عرصه غایزنان از ا

ن یب يدادهاین عرصه ها حضور زنان در رویاز ا یکیگفت 
 يان حقوق ورزشکاران حرفهیباشد. در مورد تفاوت ب یم یالملل

نشان داد  2003کا در سال یدر کشور آمر یزن و مرد، پژوهش
سه با ورزش یزنان قابل مقا ياکه از نظر درآمد ورزش حرفه

، کمبود يگریمرب يهافرصت يست. نابرابرینمردان  ياحرفه
ل یژه زنان مسلمان)، مسایژه زنان (به ویورزش و يفضاها

ژه زنان ورزشکار یمربوط به نوع لباس زنان ورزشکار (به و
پرداختن زنان به ورزش  يها برافرصت يمسلمان)، نابرابر

و  ي، مشکالت اقتصادیورزش يهااز نظر تعداد رشته ياحرفه
گر یص اعتبارات به ورزش بانوان از دیر تخصض دیتبع

 .)1989،  2مشکالت مربوط به بخش ورزش زنان است (گرت
ستم تا یدر سده ب ياورزش حرفه یابیشرفت و کامیهر چند پ

هم در  هارسانهگره خورده است و  هارسانهبه نقش  يادیاندازه ز

                                                                      
1. cilic 
2. Garratt 

نقش  يفایا ياورزش حرفه يگذارهیج و هم در سرمایمورد ترو
ض قائل یورزش زنان و مردان تبع ين پوشش خبریاند، اما ب کرده

ت از ورزش زنان یبه حما یل کمیتما یان مالیشوند و حامیم
اند که زنان مسلمان د کردهیقت تاکین حقیها بر ادارند. پژوهش

اعمال  یو فرهنگ یشرکت در ورزش با مشکالت اجتماع يبرا
مثال مشخص شده  يجامعه مواجه هستند. برا يشونده از سو

مانند  یالملل نیب یورزش يدادهایاست زنان مسلمان در رو
ن کار را انجام یکه ا یابند و در صورتییک حضور نمیالمپ يهايباز

 شوند.یا طرد میض واقع یجامعه خود مورد تبع يدهند از سو
 

 کیالمپ يها يباز در مسلمان زنان عملکرد و مشارکت .1 جدول

 سال دستاوردها
 يهــا يبــاز بــه را زن ورزشــکار نینخســت رانیــا

 .فرستاد کیالمپ
1964 

El Moutawakel بود عرب زن نیاول مراکش از 
 رشـنه  در بـار  نیاول آورد، دست به را طال مدال که

 آنجلس لس 1984 يها يباز در مانع با متر 400
1984 

Hassiba Boulmerka مســـابقه در ریـــالجزا 
 همـان . آورد دسـت  بـه  طـال  مدال کی متر 1500
ـ  ياندونز از Susi Susanti سال  ورزشـکار  نیاول
 يبـرا  نتونیبـدم  در را طـال  مـدال  که بود کیالمپ

 .آورد دست به جهان مسلمان نیپرطرفدارتر

1992 

Jordan's Princess Haya عـرب  زن نینخست 
ـ المپ يها يباز در پرچمدار ـ  ک،ی  زن تنهـا  و نیاول

 شـرکت  يسـوارکار  يهـا  رقابـت  در که بود عرب
ـ  او ،2006 سال در. کرد ـ  زن نیاول  کـه  بـود  یعرب

 .کرد يرهبر را يسوارکار یالملل نیب ونیفدراس

2000 

Nawal El Moutawakel عنـوان  بـه  مراکش 
ـ المپ یالملل نیب تهیکم ییاجرا تهیکم عضو  15 کی

 ملــت کیــ از زن نینخســت و شــد انتخــاب عضــو
 .بود استیر بدنه در مسلمان

2008 

 
 حضور سازنده و مثبت يامدهایپ مورد در يادیز قاتیتحق

 ورزش یالملل نیب يهاعرصه و یورزش يهاعرصه در زنان
 .دارد وجود

 نشان خود پژوهش يهاافتهی در) 1387( همکاران و یاحسان
 وندیپ استحکام در مسلمان زنان ياحرفه ورزش مثبت نقش« دادند
 در ياحرفه ورزش مثبت نقش« و» یاسالم يکشورها یدوست
. دارد را تیاهم نیشتریب ،»مسلمان زنان یتندرست شیافزا
 از ورزشکاران آمدن هم گرد باعث یالمللنیب یورزش يدادهایرو
 شودیم باعث اتفاق نیا. شودیم مختلف يهافرهنگ و هاتیمل
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 ییفضا باورها، و هامذهب ها،تیمل ها،فرهنگ تفاوت از يجدا که
 از دور یطیمح در و ردیگ شکل کنندگانشرکت نیب دوستانه
 .کنند رقابت گریکدی با مذکور يهاتفاوت

 موانع یبررس عنوان با یقیتحق) 1394( یهفشجان ياحمد
 دگاهیازد یورزش نیادیم در یتماشاچ عنوان به زنان حضور

 جینتا د و دا انجام شهرکرد شهرستان یبدن تیترب کارشناسان
 هاي میانگین بین يدار معنی اختالف داد نشان قیتحق

 معنی اختالف. دارد وجودی فرهنگ موانع فرضی و شده مشاهده
ي  اقتصاد موانع فرضی و شده مشاهده هاي میانگین بین يدار

 هاي میانگین بین يدار معنی اختالف نیهمچن. دارد وجود
 بین نیهمچن. دارد وجود یاسیس موانع فرضی و شده مشاهده

 براساس) یاجتماع و ياقتصاد ،یاسیس ،یفرهنگ( موانع کل
 موانع کل بین. ندارد وجود يدار یمعن تفاوت سن طبقات

 یکی. ندارد وجود يدار یمعن تفاوت یلیتحص مدارك براساس
 مسلمان، زنان ياحرفه ورزش گسترش مثبت دیفوا از گرید

 رسدیم نظر به. است دخترانشان ورزش به نیوالد توجه شیافزا
 که ياگونه به باشند داشته متقابل يرثا گریکدی بر دو نیا که

 یپ در را خود دختران ورزش به نیوالد توجه ياحرفه ورزش
 و تیتقو يبرا ياپشتوانه دختران، ورزش به نیوالد توجه و دارد

 شواهد. شد خواهد مسلمان زنان ياحرفه ورزش گسترش
 به زنان توجه مثبت نقش از یحاک یهمگ که دارد وجود يادیز

 بر مثبت و يقو ینقش ورزش و است یبدن يهاتیفعال و ورزش
 .دارد دختران در یکل یسالمت يهاشاخص یبرخ

 ورزش، و زنان یالملل نیب کنفرانس نیاول راستا نیهم در
 و یمل سطوح در ورزش رندگانیگ میتصم و گزاران استیس که

 انگلستان تونیبرا در1994 سال آورد، هم گرد را یالملل نیب
 دنیبخش سرعت یچگونگ مسئله به اخص طور به شد، برگزار

 به تاینها که يندیفرآ پرداخت، زنان ورزش در رییتغ ندیفرآ به
 منجر ورزش در زنان دخالت و مشارکت امر در تعادل جادیا
 به جهان کشور 82 از ندهینما 280 کنفرانس نیا در شد،یم

 یمل تهیکم ،یدولت ریغ و یدولت يهاسازمان از یندگینما
 موسسات و یالملل نیب و یمل ورزش يهاونیفدراس ک،یالمپ

 هیانیب نیا اصول ،کردند دییتا را هیانیب نیا یپژوهش و یآموزش
 و مدرسه امکانات، جامعه، در يبرابر و انصاف( از بودند عبارت
 در يرهبر ،ياحرفه ورزش مشارکت، توسعه جوانان، ورزش
 و یورزش اطالعات شرفت،یپ و پرورش آموزش، ورزش،

 توجه با). یالملل نیب و یداخل يها يهمکار و منابع قات،یتحق
 جهان يکشورها در هنوز اما 1994 سال در 3هورتون هیانیب به

                                                                      
3.Horuton 

 زنان حضور مورد در جدل و بحث هنوز رانیا مانند سوم
. است جیرا یورزش یالملل نیب يها عرصه در محجبه
 ست،ین مردان با سهیمقا قابل ورزش حوزه در زنان هايفرصت

 جامعه در مطرح موضوعات نیتر یاساس از یکی لیدل نیهم به
 در بانوان نییپا مشارکت علل شناخت ورزش یشناس

 لیدال به. است آن بر گذار ریتأث عوامل و یورزش هايتیفعال
 در زن هستند، یاجتماع - یفرهنگ ها آن اغلب که یفراوان
 را د خو یستگیشا تا است نکرده دایپ یکاف فرصت خیتار طول
 در ییمرزها رایز رساند، اثبات به ورزش در فعال مشارکت براي
 به او، یاجتماع هاينقش را هامرز نیا که شده نهاده زن برابر

 ). 1391،یالخول انور( است کرده میترس مؤنث موجود عنوان
) 2000( 6)، و مدي2008( 5)، اسمیت و متیو2007( 4شاوگو

در تحقیقاتی از ورزشکاران زن در خصوص نگرش و ذهنیت 
آنان نسبت به حجاب نشان دادند که ورزشکاران حجاب را مانع 

) در تحقیقی 2007( 7دانند. همچنین بیاتعملکرد خود نمی
دریافت که اسالم مانع فعالیت و حضور دانشجویان در عرصه 

) به کاهش فعالیت زنان در 2002( 8شود. ناکاموراورزشی می
 کند.عرصه ورزش به دلیل حجاب اشاره می

) در بررسی نگرش زنان نسبت به حجاب 2008( 9رودریگو
اي براي بیان کند که زنان از حجاب به عنوان وسیلهبیان می

کنند و مسلمان بودن خود و همچنین کنترل زندگی استفاده می
 د.آورنآن را محدودیت به شمار نمی

 مورد در قاتیتحق اکثر که دهدیم نشان قاتیتحق مرور 
 مانند یقهرمان ای یهمگان ورزش مختلف ابعاد بر زنان ورزش

 حضور مورد در و اند، شده متمرکز مشکالت و موانع ها،زهیانگ
 یقیتحق یالملل نیب يها عرصه در حضور نیا يامدهایپ و زنان

 پژوهش نیا موضوع تیاهم به توجه با. است نگرفته صورت
 یبررس با یمطالعات خالء و حوزه تیاهم به توجه با دارد قصد

 نقش محجبه، زنان ورزش حوزه در ریدرگ افراد  يهادگاهید
 .کند نییتب یالمللنیب يهاعرصه در را زنان نیا یاجتماع حضور
 

 پژوهشی شناس روش
 داریپد کردیرو با و یفیک نوع از حاضر پژوهش انجام وش
 قیتحق طرح ياجرا از هدف. است گرفته صورت یشناس

 از یگروه دگاهید از مفهوم ای دهیپد کی یبررس ،یدارشناسیپد

                                                                      
4. Shawgo 
5. Smith & Matthew 
6 .Maddy 
7. Bayat 
8. Nakamura 
9. Raadgever 



 79 یفیک مطالعه: یالملل نیب یورزش يدادهایرو در مسلمان محجبه زنان تیموفق و حضور یاجتماع يامدهایپ :و همکاران بهرام یوسفی 

 

 هیپا بر نظر مورد دهیپد یشناس داریپد کردیرو در. است افراد
 دریگیم قرار یبررس مورد دهیپد آن از افراد تجربه و یذهن امور

 ،یدارشناسیپد پژوهش از هدف واقع در). 1982 ،10مانن(
 در نهفته یمعان يساز روشن و یزندگ يهاتجربه فیتوص

 آتش( است آن نهیزم و دانش روابط و یمعان یبررس با هادهیپد
 و محقق یدارشناسیپد قاتیتحق در). 2012 همکاران، و زاده

 و تجربه يدارا مطالعه مورد موضوع در دیبا شونده مصاحبه
 شامل حاضر قیتحق جامعه). 2005 ،11بورگ گال( باشند دانش

 نهیزم نیا در با تجربه بین المللی و نخبه ورزشکاراننفر از  30
نفر ورزشکار به  10 یبرف گلولهي ریگ نمونه روش از و بود

 عنوان نمونه تحقیق انتخاب شد.
 مهین مصاحبه ها، داده يگردآور جهت پژوهش نیا در
 انجامي حضور صورت به ها مصاحبه. شد اجرا افتهی ساختار

 قهیدق 45 تا 30 متوسط طور به مصاحبه هر زمان مدت. شد
 کسب با ها مصاحبه ضبط اخالق، تیرعا منظور به. شد انجام
 اتیمحتو حسب بر و قیتحق طول در. گرفت صورت اجازه

 به گرید کنندگانمشارکت به مراجعه ،یاکتشافي ها مصاحبه
 يگردآور و يریگنمونه. ابدیم ضرورت یبرف گلوله روش صورت

 اشباع به اطالعات يگردآور که شد انجام یزمان تا اطالعات
 يسازادهیپ از بعد پژوهش نیا در .)=n 2+10(دیرس ينظر

 از یمفهومي کدها ییشناسا به اقدام شده،انجام يهامصاحبه
 قرار لیتحل و هیتجز مورد  هامصاحبه متن شد، هامصاحبه متن

 با مستمر طور به و همزمان ها داده لیتحل و هیتجز. گرفت
  عنوان به مصاحبه هر از. گرفت انجام اطالعات يآورجمع

 يبرا. شودیم استفاده يبعد يهامصاحبه انجام يبرا راهنما
 ییجانآ از .شد استفادهي کدگذار روش از هاداده لیتحل و هیتجز
 هاآن لیتحل و میحج اریبس یفیک يهاپژوهش در هاداده حجم که

 يهاپژوهش نظران صاحب از ياریبس باشد،یم مشکل و بر زمان
 نیا در. اندنموده هیتوص را یفیک يافزارها نرم از استفاده یفیک

 نرم از مصاحبه از حاصل يهاداده لیتحل منظور به زین پژوهش
 هامصاحبه که است ذکر به الزم. شد گرفته بهرهNVivo10  افزار

 نرم طیمح در  و شد میتنظ ورد فرمت قالب در و سیآف افزار نرم در
 ادامهی نشیگز يگذار کد تا هاداده يگذار کد  NVivo افزار

 در که است قدرتمند ابزار کی NVivo  خالصه طور به. افتی
 از یانیبن هینظر يهاجنبه از ياریبس تواندیم مناسب استفاده طیشرا

 را هاافتهی ارائه تا هاداده لیتحل و هیتجز ،يریگ نمونه ،یطراح
  .دینما لیتسه

                                                                      
10. Maanen 
11. GallBorg 

 قیتحقي ها نمونهی ورزش سوابق وي فرد اطالعات .2 جدول
 یورزش سابقه تولد تیجنس نام

 1373 زن ج. م

 نقره مدال. 2) 2016( ایآسی قهرمان. 1
. 3) 2013 لوآن،( زنان نفره 4 نگیروئ

 نچئون،یا( زنان نفره 4 نگیروئ برنز
 2016 کیالمپ در حضور. 4) 2014

 )2017( ایآسی قهرمان 1374 زن ر. ن

ی قهرمان مسابقات برنز مدال کسب.1 1380 زن ب. ه
 کیالمپ در حضور مجوز. 2جوانان

 15. 2 بسکتبالی مل میت در حضور. 1 1372 زن م. ر
 کشور بسکتبال در حضور سابقه سال

 نفره 3 بسکتبالی مل میتی سرمرب. 1 1346 زن د. ا
 يا حرفه ورزش در حضور سال 30. 2

 باي راندازیتی مل میتی مرب و کنیباز. 1 1362 زن و. ر
 ي)مالز( ایآسی قهرمان. 2 کمان

 1366 زن ت. ن
 مدال پنج. 2 ایآسي طال مدال دو. 1

ی مل میت سابقه سال پنج. 3 ایآس نقره
 یقرانیقا

 1374 زن ا. ه
 متر 200 نفره دوي کانو سوم مقام. 1

 نیب مسابقات سوم مقام. 2 بانوان
 آلمان بوخومی الملل

 1354 زن ي. ن
 و ورزش اداره در سابقه سال جدهیه. 1

 کارشناس. 2 کرمانشاه استان جوانان
 زنان ورزش امور

 1373 زن ن. س
ي کشوري ها رقابت برنز مدال. 1

ي ها رقابت طال مدال. 2 تاکرا سپک
 ایآس آزاد کاپ

 
 هافتهای

 هیاولي کدگذار و مصاحبهي دیکل نکات
 داده هینظر از حاصلي هاداده لیتحل و هیتجز در مرحله نیاول
 خرد روند از عبارت که ،)باز( هیاولي کدگذار مرحلهی عنی ادیبن

ي بند مقوله و کردني پرداز مفهوم کردن، سهیمقا کردن،
 است گرفته شکلي ساز مفهوم تیمحور با هاست،داده کردن

 از که استی لیتحل ندیفرا بازي کدگذار). 2006 ،12چارمز(
 در هاآن ابعاد و هایژگیو و شدهیی شناسا میمفاه آن، قیطر

 میمفاه). 1988 ،13نیکورب و استراوس( شودیم کشف هاداده
ی ذهني هابرچسب وی منطقي هاگزاره از هستند عبارت

 نسبت هادهیپد و حوادث ع،یوقا به پژوهشگر که جداگانه
 ندیفرآ قیطر از که هستندیی هادهیا ها برچسب نیا. دهدیم

 که هستندی خالي سبدها هیشب و رندیگیم شکلي سازی انتزاع
 . شوندی م پر محققي معناها و تجربه با

                                                                      
12- charmaz 
13- Straus & corbin 
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 بازي کدگذار ندیفرا .1 شکل

 

 )باز( هیاولي کدها .3 جدول
 ارجاعات تعداد منابع نام

 2 1 دادیرو از بعد شکست، ازی ناشی سرخوردگ احساس
 1 1 مسابقه از قبل حجاب، لیدل به غرور احساس

 1 1 مسابقات در حجاب علت به غرور احساس
 2 1 کردن شرکت ازی ناش غرور احساس

 1 1 دادیرو از بعد برد ازی ناشي شاد و لذت احساس
 1 1 دارد وجود مسابقه از قبل استرس

 1 1 برابر طور به مردان و زنانی نیافر افتخار
 4 2 کشوري برای نیافتخارآفر

 1 1 دختران در ورزش به عالقمندان آمار شیافزا
 2 1 اسالم نید مورد در کشورها ریسا غلط افکار

 1 1 هانسل ریساي برا بودن الگو
 1 1 کنانیباز و داوران ان،یمرب در شرفتیپ و زهیانگ جادیا

 2 2 کشور پرچم برافراشتن
 1 1 بانوان ورزش مورد در اطالعات آوردن دست به

 1 1 یفرهنگ لحاظ از جامعه شبردیپ
 1 1 ياقتصاد نظر از جامعه شبردیپ

 1 1 بانوان ورزش به آموزان دانش نگرش در مثبت ریتاث
 2 1 مردان با سهیمقا دري اور مدال زمان در شتریب نیتحس

 1 1 بانوان ورزش به امکانات صیتخص
 1 1 حجاب فرهنگ جیترو

 1 1 مختلفي دادهایرو در بانوان حضوري برا ها خانواده قیتشو
 1 1 مهم و دوم سوال زناني ا حرفه ورزش به نسبت مردم دگاهید رییتغ

 2 1 اسالم نید به نسبت دگاهید رییتغ
 2 1 )دختران( فرزندان ورزش به ها خانواده توجه

 2 1 شودی م ورزشکار فرد شتریب شدن دهید باعث حجاب
 1 1 2 سوال ندارد مدال کسب دری منف ریتاث حجاب

 3 1 ستین اهداف به دنیرس مانع حجاب
 1 1 ستین تیمحدود حجاب

 1 1 ستندین تضاد در هم باي ا حرفه ورزش دادن انجام و حجاب
 2 1 مسابقه از بعد آرامش حس

 3 1 مسابقه از بعد تیموفق صورت در خاص حس
 2 1 حجاب بوجود ایدن کل به خود کردن ثابت و ندیخوشا حس

 1 1 کشورها ریسا متفاوت دگاهید
 3 1 ورزش در محجبه بانوان شرکتی پ در مردم مطلوب دگاهید

 مقوله مفهوم
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 ارجاعات تعداد منابع نام
 2 1 حجاب با افراد از جوامع ریسا ترس-دگاهید

 1 1 مطلوب حس باشد، سربلندي ا حرفه ورزش در تواندی هم هم مسلمان زن
 1 1 دارند نظر ریز را ورزشکار حجاب و میت کشورها ریسا

 2 1 باشدی م زا استرسی عامل مسابقات سطح
 1 1 قشرها ریساي برای زشیانگی عامل محجبه بانوان شرکت

 1 1 شودی م نفس به اعتماد باعث دادیرو در شرکت
 1 1 باشدی م ورزش در مرداني برتر نقض جهت دری عامل زنان شرکت

 1 1 دادیرو انیپا بعد حس خدا، ازي گذار شکر
 1 1 مردان و زنان نیب تفاوت عدم

 3 2 ورزشکاري برا حجاب تیمحدود عدم
 1 1 افتخار کسب

 1 1 است زانندهیانگی عامل حجاب و کندی م القا راي برتر حس دادیرو از بعد مدال کسب
 1 1 جوامعی بعض در ورزش در نکردن شرکتي برای عامل و حجاب تیمحدود

 1 1 گرما فصل در مخصوصا حجاب ازی ناش مشکالت
 1 1 کشوری معرف

 1 1 اسالم نید مطلوب ریتصو دادن نشان
 1 1 )دادیرو قبل زهیانگ(فردیی توانا دادن نشان

 1 1 حجاب با اهداف به دنیرس ویی توانا دادن نشان
 2 1 بانواني برا ورزش تیاهم و خانواده در بانوان نقش

 1 1 دادهایرو در بانوان حضور نقش
 1 1 ملت و دولت تیحما به زنان ازین

 1 1 بانوان ورزش شدن هدفمند
 2 1 دادیروي برگزار از قبل اضطراب وجود
 1 1 داردي گذار هیسرما به ازین بانوان ورزش

 2 2 گذار هیسرما جذب جهت دری عامل زنان ورزش
 2 1 )برابر تیاهم زانیم( مردان و زنان  ورزش کسانی وزن

    
 ي محوري کدگذار

 لیتحل و هیتجز انجام ضمن در شودیم مالحظه که گونه همان
 نکته. است افتهی دستي متعدد هیاولي کدها به پژوهشگر ؛

 دهیپد دیبای عنی باشند،یی مبنا دیبا کدها نیا که است نیا مهم
 صورت نیا ریغ در شوند؛ي بند طبقه گریکدی با مشابهي ها
 ها آن با میدانی نم که میشویم گرفتار میمفاهي ادیز تعدا نیب

 مشخص رای خاصي ها دهیپد هاداده در کهی وقت. میکن چه
ي بند گروه آن محور بر را میمفاه میتوانیم گاه آن میکرد
 کاهش میکن کار آن با دیبا که رایی واحدها تعداد کار نیا. میکن
 به رسدیم نظر به که میمفاهي بند طبقه روند. دهدیم

ی م دهینامي پرداز مقوله کنندیم دایپ ربط مشابهي هادهیپد
 اسم کی شودی م شامل راي ادهیپد کهي امقوله به آنگاه ،شود

ی انتزاع دیبا اسم نیا که داشت توجه دیبا اما میدهی می مفهوم
 لیتشک را مقوله هاآن مجموعه که باشدی میمفاهی اسام از تر

 ریز به هامقولهی ده ربط ندیفراي محوري کدگذار. اندداده
. است ابعاد و هایژگیو سطح در هامقوله دادن وندیپ و هامقوله

 که است شده دهینامي محور لیدل نیا بهي کدگذار نیا
 و استراوس( ابدیم تحقق مقوله کی "محور" حولي کدگذار

 حاصل ابعاد و هایژگیو ها،مقوله مرحله نیا در). 2001 ن،یکورب
 تا ردیگیم قرار خودي جا سر و شده نیتدو باز،ي کدگذار از

 ).2001 ،یل( گردد جادیا روابط مورد دري اندهیفزا دانش
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 ارجاعات تعداد منابع نام
 2 2 )دادیرو از قبل( حجاب ازی ناش غرور احساس

 3 2 )گرما فصل(  حجاب ازی ناش مشکالت
 5 2 )باخت - بردي (برگزار از قبل دری نگران و اضطراب احساس

 6 2 کشوري برای نیآفر افتخار
 2 1 یاجتماع وی فرهنگ لحاظ از جامعه شبردیپ

 5 3 ی)نیافتخارار وي روزیپ صورت در( زنان ورزش به نسبت مردم دگاهید رییتغ
 3 2 مردان با سهیمقا در افتخار کسب وي اور مدال صورت در شتریب توجه

 3 2 شودی م ورزشکار فرد شدن دهید و شدن مطرح باعث حجاب
 12 5 باشدی م اقشار ریساي برا الگو بلکه ستین تیمحدود حجاب

 4 3 ستندین تضاد دري ا حرفه ورزش انجام و حجاب
 5 3 )دادیرو از بعد( برد ازی ناشی روان ارامش و خاص حس

 5 4 بودن محجبه وجود با ایدن به خود کردن ثابت و ندیخوشا حس
 5 1 مختلف ملل ازی بعض حجاب از ترس دگاهید

 5 1 باشدی می آگاه عدم ازی ناش حجاب مورد در کشورها ریسا دگاهید
 2 2 زنان نسبتبه مرداني برتر هیفرض رد جهت دری عامل حجاب با زنان شرکت

 3 1 بانوان ورزش از اطالعات آوردن دست به و شدن هدفمند
 4 2 )مردان ورزش باي مساو( داردي گذار هیسرما به ازین بانوان ورزش

 
 ینشیگزي کدگذار

 کنار دري محوري کدها نشیچ از است عبارتی نشیگزي گذار کد
 اعتبار ها،مقوله ریسا با آن دادن ارتباط و منطق اساس بر هم

 به ازین کهی مقوالت بای خالي جاها کردن پر و روابط به دنیبخش
 مرحله نیا واقع در). 2006 چارمز،( دارند شتریب گسترش و اصالح
 نیب روابط آن قیطر از که استي کدگذار سطح نیتری انتزاع
ی کپارچگی به دنیرسي برا. شودی م حیتشر شده جادیاي هامقوله
 و میتنظ رای اصل دهیپد محقق است الزم مرحله نیا در نظر مورد

 و بازي کدگذار مراحل انجام از بعد کند، متعهد آن به را خود
ی م نیا به نوبت شدیی شناسا مقوالت کهی وقت ،يمحوري رذاکدگ
 نیا ازی برخ ایآ. دارد وجودی ارتباط چه مقوالت نیب مینیبب که رسد

 انجام وهیش چون دارند؟ کل و جزء رابطه گریدی برخ با مقوالت
ي کدگذار مرحله در ما هدف است بودهیی استقرا شکل به قیتحق
 دست بهي هامقوله کردن ترجمع واقع در و کردن تریکلی نشیگز

 در آمده دست بهي هامولفه. استي محوري کدگذار مرحله در آمده
 :باشدی م ریز شرح به تیاهم درجه اساس بر حاضر قیتحق

 

 ارجاعات تعداد منابع نام
 2 2 )دادیرو از قبل( حجاب ازی ناش غرور احساس

 8 3 )باخت - بردي (برگزار از قبل دری نگران و اضطراب احساس
 6 2 کشوري برای نیآفر افتخار

 10 5 مسلمان کشورهاي از بهتر تصویر
 5 3 ی)نیافتخارار وي روزیپ صورت در( زنان ورزش به نسبت مردم دگاهید رییتغ

 3 2 مردان با سهیمقا در افتخار کسب وي اور مدال صورت در شتریب توجه
 12 5 حجاب

 15 5 باشدی م اقشار ریساي برا الگو بلکه ستین تیمحدود حجاب
 7 3 ستندین تضاد دري ا حرفه ورزش انجام و حجاب

 16 2 مختلف ملل ازی بعض حجاب از ترس دگاهید
 2 2 زنان نسبتبه مرداني برتر هیفرض رد جهت دری عامل حجاب با زنان شرکت

 4 2 )مردان ورزش باي مساو( داردي گذار هیسرما به ازین بانوان ورزش
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باشد و در واقع یکی از معیارهاي اصلی جهت انتخاب می
 کدهاي گزینشی توسط محقق همین تعداد ارجاعات می باشد.

*منابع: هر کد استخراج شده از یک منبع (مصاحبه) 
باشد. هر مصاحبه داراي کدهایی است که در مرحله گزارش می

دهاي گزینشی باید تعداد هر کد در هر منبع ذکر شود. براي ک
 از قبل دری نگران و اضطراب احساس "مثال کد گزینشی 

 در سه مصاحبه ذکر شده است. ")باخت - بردي (برگزار

 

 
 قیتحقی مراتب سلسله مدل .2شکل 

 
 يریگ جهینت و بحث

هاي اصلی پژوهش که در راستاي در این بخش سوال
هاي مربوط اند و همچنین یافتههاي پژوهش طراحی شدههدف
 گیرند:ها مورد بحث و بررسی قرار میبه آن

 حضور یاجتماع يامدهایپیی شناسا حاضر پژوهش از هدف
 نیب یورزش يدادهایرو در مسلمان محجبه زنان تیموفق و

 مورد ادامه در و شدیی شناسا مولفه  تینها در است،که یالملل
با توجه به اینکه در تحقیقات  .رندیگی م قراری بررس و بحث

ها رو به رو است در نهایت کیفی محقق با حجم زیادي از داده
پذیرد و پس از مراحل کدگذاري که به شیوه استقرایی انجام می

ت در مرحله باشد، محقق ناچار اسبه صورت انتزاعی می
تر (که بهره گیري از هاي مهمکدگذاري گزینشی در مورد مقوله

تري براي تحقیق دارد) بحث کند. از ها نتایج ثمربخشآن
همین رو ابتدا تک تک سواالت (جهت روشن شدن ذهن 

شود که به شرح مخاطب) و مقوالت مختص به آن آورده می
 باشد:ذیل می

را با این عنوان که محقق در تحقیق حاضر سوال خود 
المللی چه سودي حضور ورزشکاران محجبه در رویدادهاي بین

 آمده بدست جینتا به توجه بابراي جامعه دارد مطرح کرد که  
 احساس وی مل غرور از دهندگان پاسخ که گفت توانی م

 اشاره اسالم نید از بهتر ریتصو جادیا نیهمچن وی شادمان
 توجه مورد مهمي ها مولفه عنوان به عامل سه نیا که داشتند

 مصاحبه ازی کی کهي ا گونه به است، بوده شونده مصاحبه افراد
ی م مشاهده که زمانی من نظر به خوب "دارد اظهار ها شونده
 مدال شوند می موفق کامل حجاب با مسلمان  دختران کنند

نسبت  دیدگاهشان ببرند باال را کشورشان پرچم و کنند کسب
 زنان به نسبت که اي بسته دید و کندمی تغییر اسالم دین به

 مسلمان جوامع از بعضی البته ،کند می تغییر اند داشته مسلمان
 و دهند نمی فعالیت اجازه زنانشان به و نیستند طور این

 شود می بیشتر ها آن افکار و دین این درباره ها آن مطالعات
 می زن به ورزشی فعالیت اجازه مسلمان جوامع بعضی چطور که

 غرور حس باعث دادهایرو در شرکت نیا و نه، بعضی و دهند
 افتهی نیا  "شودی م بهتر جینتا گرفتن باعث جهینت در وی مل
 بود معتقد که است) 2008( 14اینگلهارت قاتیتحق با منطبق ها
 افزایش سبب مذهب به تیاهم افزایش طریق از یمل غرور که

 نیب در. شودی می الملل نیبي دادهایرو در یشادمان احساس
 ریتاث شترینیب یجنوب کره و ژاپن ویتنام، تایلند، ن،یچ يکشورها

                                                                      
14. Ingelhart 
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 احساس بر یمل غرور سپس و دارد یمل غرور بر یدموکراس را
 یافته ،یشادمان احساس و یغرورمل رابطه خصوص در. یشادمان

 در ریمتغ دو این نیب تر يقو يا رابطه وجود از نشان ها
. دارد هند و یجنوب کره ژاپن، تایلند، ویتنام، ن،یچ يکشورها

 احساس از يزیاد زانیم اروپا، پروتستان انیحیمس همچنین
 یبررس مورد مناطق تمام در. دارند یمل غرور از را خود یشادمان

 و دارد وجود یهمبستگ یشادمان احساس و یمل غرور نیب ما
 . کند یم دیتای را) 2008( اینگلهارت قیتحق نتایج

 پژوهش از شده استخراج جینتا به توجه با و اساس نیا بر
 نیبي دادهایرو در محجبه بانوان حضور که گفت توانیم

 نیهمچن و بانوان ورزش توسعه جهت در مهمی عاملی الملل
 چیه که باشدی م حجاب ازی ناش مناسب حس جادیا

 نیهمچن و است نکرده جادیا ورزشکار فردي برا رای تیمحدود
 واقع در. باشدی م اسالم نید از مناسب ریتصو کی ارائه باعث

ي برا الگو کی عنوان به حجاب آمده دست به جینتا به توجه با
 شدن دهید و شدن مطرح باعث و باشدیم مطرح ورزشکار فرد

باشد و همچنین حجاب می بزرگي دادهایرو در محجبه افراد
 شود.باعث نهادینه شدن اصول اخالقی در رویدادها می

توانند از نظر مهارت اي محجبه میهمچنین ورزشکاران حرفه
اي و حتی در یک رشته ورزشی، الگوي ورزشکاران نیمه حرفه

ورزشکاران خبره باشند و بدین طریق در ارتقا کیفی رشته 
شود از بانوان ادامه پیشنهاد میورزشی خود موثر باشند. در 

اند اي که در رویدادهاي بزرگ کسب مدال کردهمحجبه حرفه
گذاري محصوالت در کشورهاي اسالمی استفاده جهت صحه

تواند مانع کرد که نشان دهد عامل حجاب به خودي خود نمی
 اي باشد.فرد ورزشکار در امور ورزشی و حرفه

دم نسبت به پیروزي در سپس محقق از دیدگاه جامعه و مر
با رویدادها با وجود حجاب از ورزشکاران محجبه سوال کرد 

یافته هاي حاصل از تحقیق نشان توجه به نتایج بدست آمده 
که دیدگاه افراد جامعه نسبت به ورزش بانوان تغییر  :می دهد

شود که پس از پیروزي و افتخار آفرینی کند و باعث میمی
هایی که در زمینه ورزش بانوان وجود ودیتدنگرش منفی و مح

دارد تغییر پیدا کند و ابعاد مثبت و اهمیت ورزش بانوان در 
ها نشان داد که فرضیه موجود در جامعه نمود پیدا کند. یافته

اجتماع مبنی بر برتري مطلق مردان نسبت به بانوان در ورزش 
ها و به خصوص در رویدادهاي بزرگ رد شود، همچنین یافته

ان داد در زمینه توسعه ورزش بانوان و برابري جنسیتی که نش
باشد نیاز به امکانات و همچنین سرمایه هاي سبب پیشرفت می

 کالن در این حوزه نیاز است.
به عنوان مثال یکی از افراد مصاحبه کننده چنین اظهار  

کنند مردم به ورزش زنان در اولویت دوم نگاه نمی"می دارد که 

که زنان نیز در کنار مردان با حفظ  هستندر معتقد و به این ام
توانند پرچم ایران اسالمی را در عرصه حجاب اسالمی می

تواند در الملل برافراشته و باعث افتخار باشند و این امر میبین
هاي دولت و ملت و جذب حمایت سرمایه افزایش حمایت

و  ، "گذاران خصوصی در ورزش بانوان نقش مهم داشته باشد
کند همچنین یکی از ورزشکاران مورد مصاحبه تحقیق بیان می

کنیم زمانی که با حجاب در رویدادي بزرگ مدال کسب می "
توانیم حتی از کنیم که با حجاب میشایستگی خود را ثابت می

مردان باالتر هم قرار بگیریم، به عنوان مثال در رشته ما (قایق 
تر از آقایان مدال کسب ها بهرانی) چند سال متوالی خانم

دهد مساله محجبه بودن بانوان هیچ کنند و این نشان میمی
اي کند و حتی براي بانوان انگیزهگونه محدودیتی را ایجاد نمی

 . "باشدمثبت در راستاي پیشرفت و الگو بودن می
 15هاي این بخش با تحقیق لیچتی و زابریسکیافتهی

) در پژوهشی که بر دختران کالج و مادرانشان انجام شد 2009(
ها در مورد ظاهرشان و رابطه آن با تصویر ذهنی و باور آن

و داد عوامل بازدارنده از مشارکت در ورزش را مورد بررسی قرار 
این نتیجه حاصل شد که تصویر ذهنی این زنان از خود و از 

ی ایشان از مشارکت در گنوع ظاهر بدنی خویش عامل بازدارند
دهد که ظاهر فرد در ناهمخوان است و نشان می ،ورزش است

 تواند تاثیرگذار باشد.شرکت در ورزش می
) در پژوهش خود که به نقش 2010(  16همچنین وال ست 

هاي ورزشی اعتقادات مذهبی در مشارکت بانوان در فعالیت
رزش را پرداخته نشان داده است که بعضی از زنان مسلمان و

اي از کنند. اما دستهدانند و در آن مشارکت نمیامري مردانه می
زنان مسلمان که هم به مذهب و هم به جنبه کسب سالمت 
بدن در اسالم توجه دارند، بسیار جدي و عالقمند در ورزش 

فرهنگی و نوع نگرش  هايکنند. که نشان از تفاوتشرکت می
دهد مقوله حجاب نشان میافراد هر جامعه است. که این موارد 

تواند ها) نمیهاي ناشی از آن (به اعتقاد برخی ملتو محدودیت
به عنوان یک عامل تعیین کننده قطعی باشد و در بعضی مواقع 

کند. در به عنوان یک نیروي انگیزشی و جهت دهنده عمل می
هایی توسط ورزشکاران محجبه توان به ایجاد گاماین مورد می
ه درك هر چه بیشتر این موضوع توجه داشت که براي کمک ب

تصویر حجاب در ورزش را به عنوان یک امتیاز نسبت به رقبا 
 معرفی کنند.

سوال سوم تحقیق به بررسی احساس ورزشکاران محجبه، 
هاي قبل و بعد از رویداد ورزشی می پردازد که  با توجه به یافته

                                                                      
15. Lichti & Zabereski 
16. Wal set, Katrina 
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وان و حس به دست آمده حس غرور ملی و  شادکامی در بان
داد) است. یکی از یاز برد (بعد از رو یناش یخاص و آرامش روان

احساس قبل طبیعتا فرد  "دارد ها بیان میمصاحبه شونده
 یحسمن  باشد اما ورزشکار دچار استرس ناشی از رویداد می

که  یبا حجاب و  پوششوقتی که جدا از استرس مسابقه دارم  
کنم و بعد از یم يشتریرور باحساس غ حضور پیدا میکنم دارم

مسابقه اگر فرد برد کسب کرده باشد حس آرامش خاطر و 
همچنین سبب الگو بودن براي سایر ورزشکاران هم در جنبه 
بین المللی و همچنین در کشور خود خواهد شد که این نشان 

هاي منفی که دهد بانوان محجبه علی رغم تمام نگرشمی
توانند براي کشور خود در عرصه مینسبت به آن ها وجود دارد، 

 . "بین المللی کسب افتخار کنند
که  17افته هاي این تحقیق با نتایج تحقیق اسچارنبرگی 

 یو فرهنگ یشرکت در ورزش با مشکالت اجتماع يزنان برا
مثال مشخص  يجامعه مواجه هستند، برا ياعمال شونده از سو

مانند  ین المللیب یورزش يدادهایشده است زنان در رو
ن کار را یکه ا یابند و در صورتییک حضور نمیالمپ يهايباز

ا طرد یض واقع یجامعه خود مورد تبع يانجام دهند از سو
باشد شوند ناهمخوان است و نشان دهنده این موضوع مییم

که فرهنگ حجاب در رویدادهاي بزرگ ورزشی در بعضی 
کننده به  دباشد و نوعی عامل محدوجوامعه قابل پذیرش نمی

 18رود. همچنین نتایج تحقیق اسکوریکار و مایرشمار می
اي به بررسی انواع مشارکت ورزشی و تفریحی ) در مقاله2012(

در زنان هند در مقایسه با زنان سراسر استرالیا پرداخته اند نشان 
هاي قومی در مقایسه با دهند که زنان هندي و سایر اقلیتمی

یل محرومیت اجتماعی و فرهنگی فرصت زنان استرالیایی به دل
هاي ورزشی و تفریحی را ندارند که محققان شرکت در فعالیت

دهند که با ترویج و تنوع فرهنگی و اجتماعی در نشان می
توان باعث تحریک عالقه و ورزش بطور قابل توجهی می

ق یتحق يهاافتهی مشارکت زنان هندي و دیگر مهاجران شد.
بودن فرهنگ حجاب در جامعه ورزشکاران  نشان از قابل قبول

 یفرد ورزشکار به وجود نم يرا برا یتیباشد و محدودیما م
 آورد.

 یفیو ک یگسترش کم يوجود افراد مستعد فراوان برا«
الزم در جوامع  ییایوجود تنوع جغراف زنان و ياورزش حرفه

زنان  ياورزش حرفه یفیو ک یگسترش کم يبرا یاسالم
در بعد موانع و به عنوان فرصت توسعه مدنظر بود. مسلمان 

                                                                      
17. Schulenburg 
18. Scurikar & Mayer 

 شتریزنان، ب ياگسترش ورزش حرفه يموجود برا يهافرصت
توان گفت یداشتند؛ به عبارت بهتر، م دیها تاکبر وجود فرصت

پژوهش حاضر در ارتباط با گسترش ورزش  يهانیکه آزمود
 شیداشتند و مثبت اند یمثبت دگاهیزنان مسلمان د ياحرفه

 کردند.یبه آن نگاه نم یمنف دگاهیبودند و از د
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