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 ملی و بین المللی موفقیت زنان ورزشکار شناسایی پیامدهای اجتماعی 

  یمسلمان در رویدادهای ورزشی بین الملل 

 3شهاب بهرامی ،2*بهرام یوسفی ،1منا فرزادفر

 
 ۶/۵/9۹11: پذیرش تاریخ                                                            9۱/1/9۹11دریافت:  تاریخ          

 چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی پیامدهای اجتماعی ملی و بین المللی موفقیت زنان ورزشکار  :هدف

 مسلمان در رویدادهای ورزشی بین المللی انجام شد. 
کرد پدیدارشناسی استفاده شد. جامعه برای این منظور از روش پژوهش کیفی با روی :شناسیروش

تحقیق حاضر شامل ورزشکاران زن مسلمان است که سابقه و تجربه )زیسته( در رویدادهای بزرگ برون 

نفر از ورزشکاران  1مرزی را داشتند. روش نمونه گیری به صورت هدفمند انتخاب شد و در نهایت با 

ها تا رسیدن به اشباع ساختار یافته بود و گردآوری دادهها مصاحبه نیمه مصاحبه شد. ابزار گردآوری داده

ها از روش کدگذاری و ایجاد کدهای سرشاخه تا (. برای تجزیه و تحلیل داده1+2نظری ادامه یافت )

ها از نرم افزار تحلیل رسیدن به مدل سلسله مراتبی استفاده شد. همچنین جهت تجزیه و تحلیل داده

 استفاده شد 91خه های کیفی ان ویوو نسداده

ها نشان داد پیامدهای موفقیت زنان ورزشکار مسلمان در روایدادهای بین المللی، در دو یافته :هایافته

.پیامدهای بین المللی که 2.پیامدهای ملی، که شامل افزایش غرور و اعتماد به نفس در جامعه و 9طبقه: 

ها و عدم ایجاد محدودیت حجاب و تحکام ملتشامل، شناساندن دین اسالم به سایر ملل، ارتباط و اس

  پوشش زنان ورزشکار مسلمان است. 
های زنان خود دارد، با توجه به نیازی که جامعه ما به خودباوری و حس اعتماد به توانایی :گیرینتیجه

مهم ای می یابد. موفقیت زنان در میادین بین المللی ورزشی از های ورزش بانوان جایگاه ویژهموفقیت

 شود.ترین عوامل خنثی کننده تبلیغات دروغین و تصحیح نگاه جهانیان به جایگاه زن مسلمان می
 پیامدهای اجتماعی، موفقیت زنان ورزشکار مسلمان، رویدادهای ورزشی بین المللی های کلیدی:واژه
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 مقدّمه
امروزه به عنوان یکی از موضوعات  ورزش زنان

حیطه ورزش مطرح است. از اواسط اساسی در 

قرن هجدهم زنان به همراه خویشاوندان مرد 

های ورزشی خاص خود شروع به حضور در رقابت

مانند اسب سواری و بیسبال برای تماشا کردند، 

همچنین آنان در تمرینات مالیمی مانند رقص و 

(. در 2111، 9اسکی روی یخ شرکت کردند )وایلد

ه شرکت در المپیک به زنان اجاز 911۶سال 

ها ها در این بازیداده نشد و وظیفه اصلی آن

توزیع مدال در بین برندگان بود )عفرابی، 

( معتقد است که ورزش 9111) 2کوکلی(. 9۹12

ای سنتی به عنوان زمینه برای مردان به گونه

ها، تالیفات و گردد. در نتیجه نوشتهمشخص می

شامل  تفسیرها پیرامون فرد ورزشکار بیشتر

اند که مردان است، اینگونه عوامل باعث شده

زنان نتوانند با حقوقی کامال برابر با مردان، به 

مشارکت همه جانبه ورزشی بپردازند، البته این 

بدان معنا نیست که زنان بخواهند در مسابقات 

ورزشی ویژه مردان با آنان رقابت کنند، بلکه به 

و  ها، حقوقاین معناست که کلیه فرصت

ها امتیازاتی که مردان در ورزش از آن

برخوردارند برای زنان نیز فراهم شود. به دالیل 

اجتماعی، زن در طول تاریخ فرصت  -فرهنگی

کافی پیدا نکرده است تا شایستگی خود را برای 

مشارکت فعال در ورزش به اثبات رساند؛ زیرا 

مرزهایی در برابر زن نهاده شده که این مرزها را 

های اجتماعی او، به عنوان موجود مونث نقش

 (.۱۱: 9۹11ترسیم کرده است )روحی زاده، 

امروزه بررسی مفاهیم اجتماعی و نگرش مردم 

                                                      
9. Wilde  

2. Coakl 

های گسترده نسبت به این مفاهیم از برنامه

های حکومتی دنیا است، زیرا از این بعضی نظام

های مردم و توان به نیازها و خواستهطریق می

یک از قشرهای اجتماعی  های هرموضع گیری

های حکومتی پی ریزی و سیاستنسبت به برنامه

ای بر اساس فرآیند برد. در عین حال هر جامعه

زندگی اجتماعی و تعامل با سایر جوامع، دارای 

فرهنگ منحصر به فرد خود است. در هر 

ای پیدا کرده فرهنگی برخی از عناصر حالت ویژه

-نگ تبدیل میو به نمادی آشکار برای آن فره

شوند. یکی از این نمادها در جامعه ایران؛ هنجار 

پوشش اسالمی است که با گذشت زمان و در 

شرایط مختلف دچار تغییر شده است. از آن جا 

که این هنجار برگرفته از فرهنگ ایرانی اسالمی 

مردم است، چنین تغییراتی نیاز به توجه و 

های آن در میان مردم شناخت عمیق ریشه

واهد داشت؛ به ویژه تغییراتی که در قشرهای خ

دهد. بی خاص جامعه مانند ورزشکاران رخ می

تردید زنان ورزشکار به عنوان یکی از قشرهای 

ای دارای نیازها و مهم و اثرگذار هر جامعه

هایی هستند. هر چند زنان محجبه خواسته

اسالمی بر  –دانند که فرهنگ ایرانی ورزشکار می

خالقی و دینی محکمی استوار است و های اپایه

پوشش اسالمی برآمده از همین اصول است، ولی 

از این امر آگاهند که در عین داشتن حجاب باید 

های آن در رویدادهای بین المللی را محدودیت

در نظر داشته باشند )خوشگویان فرد و همکاران، 

و  مسائل با دیرباز از (. زنان9۹2: 9۹11

 از اند. یکیبوده مواجه زیادی اجتماعی مشکالت

 به پرداختن امکان و فرصتن فقدا مشکالت، این

 است. در دور چندان نه تاریخی در ورزش

 هایپیشرفت زنان گذشته ورزش با مقایسه



     289   23 یاپیپ ،9 ماره، ش2938 ییزپاورزش،  ۀو توسع تیریفصلنامه مد      ...                                                یوسفیمنا فرزادفر، بهرام  

 عدم قانون تصویب مانند است؛ داشته خوبی

 در آموزشی هایدر برنامه مرد و زن تبعیض

 در ندهگیر تصمیم زنان تعداد افزایش آمریکا،

 افزایش مختلف، ورزشی کشورهای هایسازمان

 در زنان برتری زنان، ورزش به مربوط هایبودجه

 و قراردادها افزایش و ورزشی هایرشته بعضی از

ها )فدراسیون شرکت با زنان ورزشی رویدادهای

. در مورد تفاوت بین حقوق (211۱، 9ورزش زنان

ای زن و مرد، پژوهشی در ورزشکاران حرفه

نشان داد که از نظر  211۹کشور آمریکا در سال 

ای زنان قابل مقایسه با درآمد ورزش حرفه

ای مردان نیست )فدراسیون ورزش ورزش حرفه

های مربیگری (. نابرابری فرصت211۱زنان، 

(، کمبود 2111، ۹؛ ساگز2119، 2)الپچیک

فضاهای ورزشی ویژه زنان )به ویژه زنان ورزشکار 

(، 9۹12ی و عرب دفتران، مسلمان(، )احسان

مسائل مربوط به نوع لباس زنان ورزشکار )زنان 

(، نابرابری در تعداد 911۵، ۱مسلمان( )سافیر

، ۶؛ سیدور۵،211۹های ورزشی )مییررشته

(، مشکالت اقتصادی و تبعیض در 911۱

اختصاص دادن بودجه به ورزش بانوان )گارات، 

( از دیگر موانع و مشکالت مربوط به 9111

ورزش بانوان است. با توجه به تحقیقات صورت 

گرفته داخلی در زمینه ورزش بانوان مشکالت 

زیادی وجود دارد، از جمله کمبود تاسیسات، 

های ورزشی، باورهای تجهیزات، وسایل و میدان

ها در نادرست فرهنگی در جامعه، تبعیض رسانه

                                                      
1. Women's Sports Foundation 

2. Lapchick 

۹. Suggs 

۱. Sfeir 

۵. .Meyer 

۶. Sydor 

خصوص پوشش خبری ورزش زنان، عدم تمایل 

ورزش زنان و از همه مهم تر حامیان مالی از 

نگرش افراد جامعه به ورزش زنان است )احسانی 

در بسیاری از جوامع  (.9۶9: 9۹11و همکاران، 

حتی جوامع توسعه یافته و مدرن جایگاه 

اجتماعی زنان به مراتب باالتر از کشورهای 

های زنان برای مشارکت در اسالمی است، فرصت

به مراتب کمتر از المللی و جهانی رویدادهای بین

باشد. همچنین نرخ مشارکت زنان مردان می

های ورزشی کمتر ورزشکار ایرانی در فعالیت

است. در کشور ما دختران جوان به دلیل وجود 

ها و عوامل بازدارنده در استفاده از محدودیت

امکانات ورزشی با مشکالت جسمانی و روانی 

: 9۹1۹روبرو هستند )موتمنی و همکاران، 

(. پایین بودن سهم مشارکت زنان در 992

های ورزشی در حالی است که با گسترش فعالیت

شهرنشینی و وسایل ماشینی در خانه، که از 

ها و پیامدهای صنعتی شدن است، فعالیت

های جسمانی خانگی زنان شاغل و تحرک

دار کاهش یافته است )قادرزاده و حسینی، خانه

 ارتباط زنان اینکه به توجه با(. ۹91: 9۹1۱

 پیدا جامعه افراد از نیمی زندگی با مستقیمی

 در مهمی سهم که گروهی به عنوان و کنندمی

 کامل سالمت از باید دارند، جامعه توسعه

 جامعه اعضای از هریک سالمت شوند، برخوردار

 سالمت کلی تصویر بر مستقیماً زن به ویژه

گذارد )امینی و همکاران، می تاثیر خانواده

به  ورزشی هایفعالیت در (. مشارکت9۹1۶

 مردانه فعالیتی اواخر همین تا ای،حرفه صورت

 نداشتند )سازمان چندانی زنان سهم و بود

- اجتماعی گوناگون عوامل اما، (2111ملل،

 باال فراغت، اوقات جمله افزایش از فرهنگی،

به توجه افزایش زندگی، سطح رفتن
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 باالخره جسمانی و آمادگی و عمومی بهداشت

 قرن اواسط از شد باعث سیاسی هاینظام اهتمام

 در آمیز زنانموفقیت هاینمونه پیدایش بیستم،

 (.9۹1۶یابد )امینی،  افزایش ورزشی هایعرصه

دهد که زنان محجبه در نشان می هاپژوهش

المللی کمتر مورد توجه قرار رویدادهای بین

گیرند حتی در بعضی مواقع مشارکت این می

های به وجود آمده انوان به دلیل محدودیتب

 (.9111، 9گیرد ) اسچارنبورگصورت نمی

پیرامون مسائل و مشکالت ورزش بانوان در 

کشورهای اروپایی )انگلستان(، مسئله خشونت 

جنسی، مذهبی و نژادی در قبال مسلمانان و 

عدم ارائه اطالعات صحیح در مورد جنسیت و 

گیری قضاوت شکل ها، باعثاسالم توسط رسانه

عجوالنه و تبعیض در مورد مسلمانان و اسالم 

(، این موانع 2112، ۹)پنی شده است 2بیزاری

عرصه را برای حضور زنان با حجاب در رویداهای 

ورزشی تنگ کرده است. زنان مسلمان وضعیت 

پوشش متمایزی دارند که این موضوع شامل 

شود. همچنین این پوشش دارای چند کشور می

های اب سبب به وجود آمدن باورها و نگرشحج

بنیادین در این ورزشکاران شده است )پنی، 

2112 .) 

( تحقیقی 2192) ۵، مارتین و همکاران۱ونبرگ

تجزیه و  تحلیل  "پوشش ورزشی زنان"با عنوان 

و مجله ای  ۶پوشش مجله اسپورت ایالسترات

را انجام  2111تا  9111از سال  1اس پی ان

/. کاهش را در 1۵/1این تحقیق  دادند. نتایج

                                                      
1. Scharenburg 

2. Islamophobia 

3. Penney 

4. Wanneberg 

5. Martin & et al 

6. Sports Illustrated 

7. ESPN the Magazine 

دهد. نشان می 911۵-211۹پوشش گاهنامه از 

/. 11/۱( و 211۹-911۵ها )/. عکس۹1/۶تنها 

( متعلق به تصویر زنان 211۹-2111ها )عکس

/. کل زنان( 1/۶۹است. عالوه بر این بیشتر زنان )

های منفعل به تصویر کشیده شدند، در در ژست

/. کل مردان و 9/۶9حالی که بیشتر مردان )

/. کل پوشش اسپورت ایالسترات( در ۵/1۹

های فعال به تصویر کشیده شدند. بنابراین نقش

تصاویر ورزش بانوان مکررا جنسیتی است و یا به 

طریقی به تصویر کشده شده است که بر روی 

کرد و برای بی معیارهای زنانگی تاکید می

اهمیت نشان دادن دستاوردهای ورزشی آنان 

 گرفت.ورد استفاده قرار میم

 با پژوهشی ( در219۹پائولوسکی و همکاران )

 ورزشی هایموفقیت از ناشی ملی غرور عنوان آیا

 مؤثر جامعه شادابی و ایجاد نشاط المللی در بین

 این به المللی-بین بررسی  از پس خیر، یا است

و  المللی بین ورزشی موفقیت که رسیدند نتیجه

 شادی نشاط و ایجاد موجب ییتنها به ملی غرور

 مانند دیگری عوامل و شد جامعه نخواهند در

 نیز ورزش توسعة و رویدادهای ورزشی میزبانی

 بود. خواهند موثر

 زنان بر که پژوهشی ( در2199) 1وال ست 

 نقش که رسید نتیجه این به داد انجام مسلمان

 فعالیت در بانوان مشارکت در مذهبی اعتقادات

 زنان از بعضی .شود می دیده امالًک ورزشی های

 آن در و دانندمی مردانه امری را ورزش مسلمان

که  آنان از دیگری دسته اما .کنندنمی مشارکت

 توجه اسالم در بدن سالمت کسب جنبه به

 ورزش در مند عالقه و جدی بسیار دارند،

 کنند.مشارکت می

                                                      
8. Walseth 
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( نشان داد که محتوای اخبار 2191) 9لیسک

های ورزشکاران زن را به الیق و قابلیتها عرسانه

حاشیه برده است و در مقابل نشریات و 

های ورزشی بانوان با نگرش برتری سایت

 اند.جنسیتی به موضوع زنان ورزشکار پرداخته

( نشان دادند که 2191) 2گرین وود و همکاران

در نشریات و تلویزیون استرالیا به مردان بیشتر 

ود و میزان تمرکز بر شاز زنان پرداخته می

های زنان از دستیابی به ها و قابلیتموفقیت

موفقیت در مسابقات، قرار گرفتن عکس و خبر 

ها بر جلد نشریات است، در حالی که مردان آن

بدون توجه به نتیجه مسابقات خود همواره 

 تمایل دارند که بر جلد نشریات قرار گیرند.

( و 1211) ۱و منیو تی(، اسم2111) ۹گوشاو

از ورزشکاران زن  یقاتی( در تحق2112) ۵یماد

آنان نسبت به  تیدر خصوص نگرش و ذهن

حجاب نشان دادند که ورزشکارن حجاب را مانع 

 دانند. یعملکرد خود نم

که اسالم  افترید یقی( در تحق2111) ۶اتیب 

در عرصه  انیو حضور دانشجو تیمانع فعال

هش ( به کا2112) 1شود. ناکامورا یم یورزش

حجاب  لیزنان در عرصه ورزش به دل تیفعال

 کند.  یاشاره م

نگرش زنان  ی( در بررس2111) 1نسونروبی

کند که زنان از حجاب  یم انینسبت به حجاب ب

ی برای بیان مسلمان بودن ا لهیبه عنوان وس

                                                      
1. Lisec 

2. Greenwood 

3. shaogu 

4. menyo 

5. maddy 

6. bayat 

7. nakamura 

8. Rubbinson 

کنند خود و همچنین کنترل زندگی استفاده می

 آورند.و آن را محدودیت به شمار نمی

در تحقیقی با  (9۹1۱و همکاران) فرشادتجاری، 

عنوان تاثیر عوامل مختلف بر تنظیم رفتار 

های ورزشی زنان شرکت کننده در فعالیت

به این نتیجه دست  تفریحی و ورزشی

به عنوان اساس و بنیان  نیز، زنان یافتند،

خود به برای سالم سازی جسم و روان  خانواده،

 .های ورزشی نیازمندندفعالیت
 تحقیقی در(9۹1۱پور و شتاب بوشهری )حمید

با عنوان نقش رسانه های جمعی در توسعه 

ورزش قهرمانی بانوان به این نتیجه دست یافتند 

های جمعی به رسالت خود در خصوص رسانهکه 

کنند و پیشنهاد ورزش قهرمانی بانوان عمل نمی

های شود، رسانه ها از طریق بازنگری در نقشمی

ای موثری در زمینه توسعه هگام متعدد خود

 .ورزش قهرمانی بانوان بردارند

این پژوهش در صدد است با توجه به اهمیت 

ورزش بانوان و شرکت این ورزشکاران در 

رویداهای بزرگ مانند المپیک، جام جهانی، 

ای، و با توجه به اهداف بلند مدت های قارهبازی

هر کشور در راستای کسب مدال در این 

کسب موفقیت، پیامدهای موفقیت  رویدادها و

زنان محجبه را در رویدادهای مهم بین المللی 

با استفاده از روش تحقیق کیفی مورد مطالعه 

 و شده ذکر موارد به توجه با لذاقرار دهد. 

گرفته محقق  صورت هایپژوهش مرور همچنین

 به دنبال پاسخگویی به این سواالت است که:

لمان در رویدادهای موفقیت زنان ورزشکار مس " 

ورزشی بین المللی چه پیامدهای درون کشوری 

 ؟")ملی( به همراه دارد
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موفقیت زنان ورزشکار مسلمان در رویدادهای  "

ورزشی بین المللی چه پیامدهای )برون 

 ؟"کشوری( بین المللی به همراه دارد
 

 شناسی پژوهشروش
روش انجام پژوهش حاضر از نوع کیفی و با 

دارشناسی است. هدف از اجرای طرح رویکرد پدی

تحقیق پدیدارشناسی، بررسی یک پدیده یا 

مفهوم از دیدگاه گروهی از افراد است. در رویکرد 

پدیدارشناسی پدیده مورد نظر بر پایه امور ذهنی 

و تجربه افراد از آن پدیده مورد بررسی قرار 

(. در واقع هدف از 1: 9112، 9گیرد )ماننمی

های اسی، توصیف تجربهپژوهش پدیدارشن

ها با زندگی و روشن سازی معانی نهفته در پدیده

 بررسی معانی و روابط دانش و زمینه آن است

(. در 291: 9۹19)آتش زاد و همکاران، 

های تحقیقات پدیدارشناسی محقق و نمونه

تحقیق باید در مورد موضوع مطالعه دارای تجربه 

 (. 11۵2، 2زیسته و دانش باشند )کال و بورگ

ای نفر از ورزشکاران حرفه 1در این پژوهش با 

که سابقه و تجربه شرکت در رویدادهای بزرگ و 

 به نحوی تجربه زیسته مطلوبی داشتند مصاحبه

 21به صورت نیمه ساختاریافته با هر فرد تقریبا 

 روش از پژوهش این دقیقه انجام شد. در ۹1تا 

 است شده استفاده ۹نظری گیرینمونه

 هدفمند گیرینمونه نظری، نوعی گیریونهنم

 از گیریبهره با کندمی سعی پژوهشگر که است

 موضوع درباره افراد ترین آگاه دانش و نظرات

 پدیده و رویداد موشکافی و پژوهش، به واکاوی

 نوع دیگر، عبارت به بپردازد. نظر مورد

                                                      
1. Maanen 

2. Gall & Borg 

3 . Theoretical Sampling 

 و تعمدی بلکه نیست، تصادفی گیرینمونه

(. نمونه گیری 11: 9۹11 ناست )بازرگا قضاوتی

ها و کدها به اشباع نظری نظری تا رسیدن مقوله

-ادامه یافت، مقصود از اشباع نظری یعنی مرحله

های جدیدی در ارتباط ای که در آن دیگر داده

با مقوله پدید نیاید، مقوله گستره مناسبی یافته 

ها برقرار و تایید شده باشند و روابط بین مقوله

(. برای تجزیه و 91۶1، ۱تراوس)گالسر و اس

ها از نرم افزار طبقه بندی و دسته تحلیل داده

 91نسخه  ۵های کیفی  ان ویووبندی داده

در طی تحقیق، چندین بار متن  استفاده گردید.

ها در نرم افزار برای استخراج پیاده شده مصاحبه

مدل مناسب مورد بررسی قرار گرفت. همچنین 

ئه شده توسط کرسول و بر اساس معیارهای ارا

(، برای حصول اطمینان از روایی 2111میلر )

پژوهش اقدامات زیر صورت گرفت: )کرسول و 

 (2111، ۶میلر

تطبیق توسط اعضا: در این مرحله محقق 

های کدگذاری شده در مسیر تحقیق را پس داده

از مرحله پاالیش، ادغام و حذف بعضی از کدها 

جهت بازبینی ارائه  ها تحقیقبه سه نفر از نمونه

 کرد.

بررسی همکار: با مشارکت با استاد راهنما و دو 

نفر از اساتید مدیریت ورزشی و همچنین 

استفاده از نظر یک دانشجو دکتری الگوی 

 کدگذاری محوری مورد بررسی قرار گرفت.

مشارکتی بودن پژوهش: پژوهش حاضر از ابتدا تا 

کمک  انتهای مرحله تحلیل از مشارکت کنندگان

 گرفته شد.

                                                      
4. Glaser & Strauss 

5. Nviv0 

6. Creswell & Miller 
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کثرت گرایی: در این پژوهش از نظرات 

های ورزشکاران مختلف استفاده شد و تنوع رشته

ورزشی مورد لحاظ قرار گرفت، به صورتی که 

ها در بیشتر از سه رشته ورزشی جمع نمونه

 آوری گردید.

 

 اطالعات فردی و سوابق ورزشی نمونه های تحقیق .1جدول
 یورزشسابقه  تولد جنسیت نام

 9۹1۹ زن م. ج
 .3( 219۹نفره زنان )لوآن،  ۱مدال نقره روئینگ . 2( 219۶قهرمانی آسیا ). 1

 219۶حضور در المپیک . 4( 219۱نفره زنان )اینچئون،  ۱برنز روئینگ 

 (2191قهرمانی آسیا ) 9۹1۱ زن ن. ر

 المپیک. مجوز حضور در 2سب مدال برنز مسابقات قهرمانی جوانانک.1 9۹11 زن ه. ب

 سال سابقه حضور در بسکتبال کشور 9۵. 2 حضور در تیم ملی بسکتبال .1 9۹12 زن ر. م

 سال حضور در ورزش حرفه ای ۹1. 2 نفره ۹سرمربی تیم ملی بسکتبال . 1 9۹۱۶ زن ا. د

 قهرمانی آسیا )مالزی( .2 بازیکن و مربی تیم ملی تیراندازی با کمان .1 9۹۶2 زن ر. و

 ن. ت

 
 9۹۶۶ زن

پنج سال سابقه تیم ملی  .3 پنج مدال نقره آسیا .2 دو مدال طالی آسیا .1

 قایقرانی

 ه. ا

 
 9۹1۱ زن

مقام سوم مسابقات بین المللی  .2 متر بانوان 211مقام سوم کانوی دو نفره  .1

 بوخوم آلمان

ای همربی تیم ملی والیبال در بازی .2.بازیکن اسبق تیم ملی والیبال 1 9۹۵۱ زن ی. ن

 آسیایی

 9۹1۹ زن س. ن
. مدال طال رقابت های کاپ آزاد 2. مدال برنز رقابت های کشوری سپک تاکرا 9

 آسیا

 

 های پژوهشیافته
 مجزا از هم هایشانتفاوت براساس هاداده ابتدا

 منفرد ها )کلماتعبارت سپس شدند، )تقطیع(

 براساس کلمه( چند از کوچک هایمجموعه یا

 و تعلیقات تا شدند بندیدسته واحدهای معنایی

 مرحلة در شوند. ضمیمه آنها به کدها مفاهیم

 در کشف شده هایبراساس پدیده کدها این بعد

 هایپرسش به مستقیم به طور که داده ها

 سپس .شوند بندیدسته شود،می مربوط تحقیق

 کدهایی به مجدداً به دست آمده هایمقوله

 مرحلة دهایک از انتزاعی تر که شدند مرتبط

 بارزی شکل به کدها این مرحله، در .بودند قبل

 یادآوری به که شدند مقوله محتوای نمایانگر

 و تهیة عنوان برای .کندمی کمک مقوله مرجع

 از که عناوینی تا است شده سعی کدها برای نام

 است، خود مقوالت برازندۀ و معرف لحاظ هر

 یکیف تحقیق فرایند که آنجا انتخاب شود از

 بارها ها کدگذاری فرایند دارد، غیرخطی ماهیتی

ها نهایت پس از کدگذاری در و شد تکرار بارها و

ای محقق کدهای باز و اولیه را به چند مرحله

 شرح ذیل ذکر کرده است:
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 کدهای اولیه . 2جدول
ت

ارجاعا
 

ع
مناب

 
 نام

ت
ارجاعا

 

ع
مناب

 

 نام

 مت و تندرستی بیشتر زنانسال 1 2 باعث افزایش مربیان زن مسلمان 1 1

آشنایی ورزشکاران با سایر کشورهای اسالمی و  1 2 نشان دادن توانایی و رسیدن به اهداف با حجاب 1 1

 ایجاد تعامل بیشتر

افزایش سطح اعتماد به نفس بانوان ورزشکار  1 1 ایجاد انگیزه و رغبت زنان محجبه به ورزش حرفه ای 1 2

 محجبه

 شرکت در رویداد باعث اعتماد به نفس می شود 1 1 امع اسالمی به ورزش همگانیتشویق زنان جو 1 1

 نشان دادن تصویر مطلوب دین اسالم 1 1 ترس سایر جوامع از افراد با حجاب-دیدگاه 1 2

 پیشبرد جامعه از لحاظ فرهنگی 1 1 هدفمند شدن ورزش بانوان 1 1

 ق صنعت گردشگری جوامع اسالمیرون 1 1 افزایش توجه دولت ها به ورزش زنان 1 1

 افزایش ارتباطات اجتماعی 1 3 افزایش توجه رسانه ها به ورزش زنان 2 3

استفاده بیشتر زنان مسلمان از امکانات ورزشی و مطالبه  1 1

 بیشتر در این حوزه

 سبب انجام وظیفه بهتر در خانواده 2 2

حجاب و انجام دادن ورزش حرفه ای با هم در تضاد  1 1

 نیستند

 شناساندن فرهنگ کشور خود به سایر جوامع 1 2

تبلیغ حجاب و معرفی به حق آن)عدم ایجاد  1 1 حجاب مانع رسیدن به اهداف نیست 1 3

 محدودیت برای ورزشکار زن(

موفقیت بانوان محجبه سبب انگیزه بیشتر برای  1 2 حجاب محدودیت نیست 1 1

 فرد

 حس برتری جویی بانوان محجبه پس از رویداد 9 1 د ورزشکار می شودحجاب باعث دیده شدن بیشتر فر 1 2

الگو شدن بانوان ورزشکار محجبه در جامعه  2 2 تغییر دیدگاه نسبت به دین اسالم 1 2

 محلی خود

 فراهم کردن بستر مناسب برای ورزشکار 1 2 ترویج فرهنگ حجاب 1 1

ایا و امتیازات ویژه جهت جذب اختصاص مز 1 1 پیشگیری از انحرافات اجتماعی 1 1

 سایر افراد

نقش اثرگذار رسانه ها در نشان دادن حجاب در  1 1 به دست آوردن اطالعات در مورد ورزش بانوان 1 1

 جامعه

جلب توجه کشورهای مسلمان و ایجاد برنامه ریزی  2 2

 برای حضور پر رنگ بانوان

برنامه ریزی بلندمدت و کابردی جهت توسعه  1 3

 ش بانوان مسلمانورز

 سالمت و تندرستی بیشتر زنان 1 2 باعث افزایش استحکام پیوند دوستی کشورهای 1 1

 افتخارآفرینی برای کشور ۱ 2 توجه بیشتر والدین نسبت به ورزش دختران 1 1

ایجاد دید مثبت سایر جوامع نسبت به مقوله  2 1 افزایش آمار عالقمندان به ورزش در دختران 1 1

 حجاب

 

 دسته بندی کدهای باز و تعریف کدهای سرشاخه .3جدول

ت
ارجاعا

 

ع
مناب

 

 نام

ت
ارجاعا

 

ع
مناب

 

 نام

6 3 
 نشان دادن توانایی و رسیدن به اهداف با حجاب

2 2 
الگو شدن بانوان ورزشکار محجبه در جامعه 

 محلی خود

 به ورزش دختران توجه بیشتر والدین نسبت 9 9 تشویق زنان جوامع اسالمی به ورزش همگانی 1 4

 افزایش توجه دولت ها به ورزش زنان 9 2 باعث افزایش مربیان زن مسلمان 1 2

 به دست آوردن اطالعات در مورد ورزش بانوان ۹ ۹ شناساندن فرهنگ کشور خود به سایر جوامع 2 4

 پیشبرد جامعه از لحاظ فرهنگی 9 ۹ ترویج فرهنگ حجاب 2 5

افزایش سطح اعتماد به نفس بانوان ورزشکار  2 ۹ ه ورزش زنانافزایش توجه رسانه ها ب 3 4
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 محجبه

5 3 
 الگو شدن بانوان ورزشکار محجبه در جامعه محلی خود

2 2 
باعث افزایش استحکام پیوند دوستی کشورهای 

 اسالمی

 نشان دادن تصویر مطلوب دین اسالم ۹ ۱ توجه بیشتر والدین نسبت به ورزش دختران 2 2

1 1 
 توجه دولت ها به ورزش زنان افزایش

2 2 
تبلیغ حجاب و معرفی به حق آن)عدم ایجاد 

 محدودیت برای ورزشکار زن(

 رونق صنعت گردشگری جوامع اسالمی 9 9 افتخارآفرینی برای کشور 2 2

 سالمت و تندرستی بیشتر زنان 9 2 پیشگیری از انحرافات اجتماعی 1 4

 

 
 Nvivoخروجی مدل سلسله مراتبی پیامدهای بین المللی از نرم افزر . 1شکل

 
Nvivo.  خروجی مدل سلسله مراتبی پیامدهای ملی از نرم افزر 2شکل
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 پیامدهای اجتماعی موفقیت .3شکل 

 

 گیریبحث و نتیجه
 یامدهایپهدف از پژوهش حاضر شناسایی 

زنان  تیموفقاجتماعی ملی و بین المللی 

 نیب یورزش یدادهایمسلمان در رو ورزشکار

ها شناسایی شد ی است، که در نهایت مولفهالملل

 و در ادامه مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.

توان با توجه به نقش پررنگ ورزش در جوامع می

به بعضی از پیامدهای اجتماعی آن اشاره کرد، 

ها، های خانوادهبرای مثال یکی از دغدغه

رزش در بین دختران است که گسترش و رونق و

توان عاملی در جهت از بین بردن می

به نظر که وجود دارد عمل کند، هاییمحدودیت

رسد که این دو، بر یکدیگر اثری متقابل می

ای داشـته باشـند بـه گونـه ای کـه ورزش حرفه

توجه والدین به ورزش دختران را در پی دارد و 

ای پشتوانه توجه والدین بـه ورزش دختـران،

ای زنان برای تقویت و گسترش ورزش حرفه

مسلمان خواهد شد. شواهد زیادی وجود دارد که 

همگی حاکی از نقش مثبت توجه زنان به ورزش 

، 9) کولتن و گئور و فعالیت های بدنی است

های به دست با توجه به این که مضمون(. 9119

آمده در بخش پیامدهای ملی هم دسته بندی 

دهد یکی از پیامدهای ها نشان میافتهشده، ی

موفقیت زنان ورزشکار مسلمان  در جامعه، 

میزان اهمیت زنان به ورزش و تمایل هرچه 

بیشتر برای پر کردن اوقات فراغت و رفتن به 

باشد، پیشرفت زنان در ای میسمت ورزش حرفه

ورزش، از گذشته نیز تقریبا بر همین اساس 

سترش ورزش زنان صورت گرفته است و منشا گ

ای در و توجه زنان به ورزش قهرمانی و حرفه

های المپیک باستان و نوین بوده است که بازی

در نهایت ورزش زنان را به شکل کنونی درآورده 

همچنین با  (.2112، 2است )داکاستا و المارتینا

های حاصل یکی دیگر از پیامدهای توجه به یافته

                                                      
1. Colton & Gore 

2. DaCosta & Lamartine 
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وجود ورزش  اجتماعی که دارای اهمیت است،

به عنوان عاملی در جهت جلوگیری از انحرافات 

به اجتماعی و نقش بازدارنگی این موضوع است، 

توانند از نظر ای میورزشکاران حرفهعبارتی 

ورزشی، الگوی  همهـارت در یـک رشـت

ای ای و حتی غیرحرفهحرفه ورزشکاران نیمه

باشند و بدین طریق در ارتقاء کیفی رشتة 

زنان مشارکت . همچنن د مؤثر باشندورزشی خو

دوری از  ،افزایش اعتماد به نفس سبب در ورزش

های جنسی، مواد مخدر، نداشـتن ناهنجاری

 پیشرفت تحصیلی و کاهش جرایم در آنان

، 9شود )انجمن سالمتی و ورزش کاندامی

2111 .) 

های تحقیق نشان داد که یکی از عوامل یافته

های شوری در عرصهمهم که امروزه معرف هر ک

المللی است ورزش و شرکت در رویدادهای بین

توان به نقش مهم است، در همین زمینه می

ورزش و معرفی فرهنگ کشور به سایر جوامع 

اشاره کرد، رویدادهای ورزشی بین المللی باعث 

-ها و فرهنگگرد هم آمدن ورزشکاران از ملیت

 شودشود. این اتفاق باعث میهای مختلف می

ها ها، مذهبها، ملیتکه جدای از تفاوت فرهنگ

و باورها فضایی دوستانه بین شرکت کنندگان 

شناساندن فرهنگ جوامع کشورهای شکل گیرد. 

دهد ورزشکاران به اسالمی است که نشان می

عنوان الگوی اصلی و نماینده اصلی مجامع 

فوق با نتایج  روند. یافته مسلمان به شمار می

( و 2111و منیو ) تی(، اسم2111)گو شاوکار 

از ورزشکاران زن در  یقاتی( در تحق2112) یماد

آنان نسبت به حجاب  تیخصوص نگرش و ذهن

نشان دادند که ورزشکارن حجاب را مانع عملکرد 

، همچنین نتایج این پژوهش با دانند یخود نم
                                                      
1. Canadian Fitness and lifestyle Institute 

 ،(2111) اتیبنتایج کار محققینی مانند 

 انیو حضور دانشجو تیاسالم مانع فعال افترید"

( 2112ناکامورا )، و "شود یم یدر عرصه ورزش

 لیزنان در عرصه ورزش به دل تیبه کاهش فعال"

ناهمخوان است، که  "کند یحجاب اشاره م

ناشی از عدم بررسی و انجام پژوهش در حیطه 

کشورهای مسلمان و بهره نگرفتن از نظر 

ورزشکاران دارای تجربه زیسته در رویدادهای 

المللی است و الزمه انجام پژوهش کیفی که  بین

ماهیت کشف و تفسیر دارد بهره گرفتن از افراد 

 دارای تجربه در حوزه مورد نظر است. 

دیدگاه افراد جامعه دهد نتایج تحقیق نشان می

کند و باعث نسبت به ورزش بانوان تغییر می

شود که پس از پیروزی و افتخار آفرینی می

هایی که در زمینه دیتودنگرش منفی و مح

ورزش بانوان وجود دارد تغییر پیدا کند و ابعاد 

مثبت و اهمیت ورزش بانوان در جامعه نمود 

ها نشان داد که فرضیه موجود در پیدا کند. یافته

اجتماع مبنی بر برتری مطلق مردان نسبت به 

بانوان در ورزش و به خصوص در رویدادهای 

مینه توسعه ، همچنین در زشودمیبزرگ رد 

ورزش بانوان و برابری جنسیتی که سبب 

باشد نیاز به امکانات و همچنین پیشرفت می

 سرمایه های کالن در این حوزه است.

به عنوان مثال یکی از افراد مصاحبه کننده  

مردم به ورزش زنان "دارد که چنین اظهار می

کنند و به این امر معتقد در اولویت دوم نگاه نمی

زنان نیز در کنار مردان با حفظ  که هستند

توانند پرچم ایران اسالمی را حجاب اسالمی می

الملل برافراشته و باعث افتخار در عرصه بین

های تواند در افزایش حمایتباشند و این امر می

دولت و ملت و جذب حمایت سرمایه گذاران 

خصوصی در ورزش بانوان نقش مهم داشته 
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ورزشکاران مورد  ، و همچنین یکی از "باشد

زمانی که با "کند مصاحبه تحقیق بیان می

کنیم حجاب در رویدادی بزرگ مدال کسب می

کنیم که با حجاب شایستگی خود را ثابت می

توانیم حتی از مردان باالتر هم قرار بگیریم، می

به عنوان مثال در رشته ما )قایق رانی( چند سال 

کسب  ها بهتر از آقایان مدالمتوالی خانم

دهد مساله محجبه کنند و این نشان میمی

بودن بانوان هیچ گونه محدودیتی را ایجاد 

ای مثبت در کند و حتی برای بانوان انگیزهنمی

امروزه . "باشدراستای پیشرفت و الگو بودن می

بدنی به عنوان یک موضوع مهم ورزش و تربیت

فرهنگی که مبنای بسیاری از رفتارها و الگوهای 

ماعی است، نقش مهمی را در توسعه جامعه اجت

به خود اختصاص داده است، زیرا پیامدهای این 

پدیده عالوه بر دستاوردهای آشکار فرهنگی، 

اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در بسیاری از 

های ملی و فراملی راه گشا زوایایی پنهان عرصه

-های شکوفایی جامعه را فرهم میبوده و زمینه

و موفقیت های  کردن ورزش همچنین .سازند

از شقوق اصلی سرمایه  یباعث تقویت یکورزشی 

توان از که میشود میاجتماعی یعنی مشارکت 

ثیر گذار یاد دیربازده ولی تا رمایهس وانعنآن به 

تاثیرات زود بازده در ورزش  کرد و در زمینه

توان به خلق روحیه نشاط و شادابی و تقویت می

کرد. بنابراین با توجه به  سرمایه انسانی اشاره

مثلث سه گانه ورزش، سرمایه اجتماعی و 

-توان تا حدودی از این حلقهسرمایه انسانی می

های مفقوده برای کاهش هراس اجتماعی و 

اضطراب اجتماعی در یک نسل سالم استفاده 

های ورزشی کرد. از مزایای اجتماعی موفقیت

توان یعالوه بر توجه به سالمت و بهبود نسل، م

به کسب تعامال ت اجتماعی و گسترش پهنای 

ها و مقررات از ، پیاده سازی ارزشباند اجتماعی

میادین ورزشی به سطح باالتر یعنی جامعه و 

افزایش حس تعلق و همکاری به خصوص 

مسئولیت پذیری والدین در خصوص بهبود و 

 تجدید نسل اشاره نمود.

ها و احساس غرور ملی و افتخار به سرمایه 

توانمندی های یک ملت و جامعه و کشور 

مخصوصا در مقایسه و مسابقه با سایر ملل و 

جوامع از مهم ترین عوامل خودباوری و حس 

اعتماد عمومی و اجتماعی است که در رقابت 

های بین المللی یک کشور بروز و ظهور می یابد 

و بارها دیده ایم که قهرمانان ورزشی تیم یک 

ث انسجام و موفقیت و رفع کشور چگونه باع

مشکالت آن کشور شده است. حال با توجه به 

نیازی که جامعه ما به خودباوری و حس اعتماد 

به توانایی های زنان خود دارد موفقیت های 

ورزش بانوان جایگاه ویژه ای می یابد. از 

آنجائیکه مخصوصا در زمانه ما دین و مذهب و 

فراوان و با  نظام فرهنگی دینی ما، با تبلیغات

رفتارهای بعضا کشورهای اسالمی که تنگنظرانه 

به زن و قابلیت ها و حقوق او می نگرند، متهم به 

نادیده گرفتن نیمی از جمعیت انسانهاست، 

موفقیت زنان مسلمان در میادین بین المللی 

ترین عوامل خنثی کننده این ورزشی از مهم

 تبلیغات دروغین و تصحیح نگاه جهانیان به

شود. این ورزشکاران از جایگاه زن مسلمان می

اثرگذارترین الگوها در زمینه های مختلف 

زیستی و رفتاری بر روی هم وطنانشان در شیوه 

شوند. همچنین می ها و سبک های زندگی می

توانند در معرفی شایسته تر ملت و مملکت خود 

به دیگران موفق باشند. از سوی دیگر با توجه به 

ین اسالم به مراتب به صورت مطلوبی این که د

به جهانیان عرضه نگردیده است،
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توان با استفاده از ابزار رسانه و ارائه امکانات و می

تجهیزات مناسب و سرمایه گذاری هر چه بهتر 

برای زنان ورزشکار، از این طریق دین اسالم و 

پوشش زنان ورزشکار مسلمان را در رویدادهای 

ای( های قارهالمپیک، بازی بین المللی )جهانی،

به نحو مطلوبی به نمایش گذاشت. پیشنهاد 

تواند در هایی که میمحقق در ارتباط با پژوهش

توان ارائه مدل حجاب در آینده انجام شود، می

ورزش را با استفاده از روش کیفی و استفاده از 

دیدگاه نظامند به کار گرفت و اجزای مدل 

ط علی و مداخله گر، مربوطه )راهبردها، شرای

زمینه، پیامدها( را به روش استراوس و کوربین 

 استخراج نمود.
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Abstract 
 

Objective: The purpose of this study was to identyfying  the National and 

International social consequences of  Muslim Women  athletes 

Accomplishment  in international sporting events. 

Methodology: Qualitative research methodology was used for this purpose 

using phenomenological approach. The research community included veiled 

athletes who had experience and experience in major overseas events. The 

sampling method was selected purposefully and finally, 7 athletes were 

interviewed. The data gathering tool was semi-structured interview and data 

collection continued until theoretical saturation (7 + 2). To analyze the data, 

the coding method and the creation of branch codes to reach the hierarchical 

model were used. Also, data analysis software was used to analyze the data 

quality of NVivo version 10 

 Results: The results showed that the success of Muslim women's athletic 

success in international approaches is divided into two categories: 1. National 

Reports, which include increase of pride and self-confidence in society; and 2. 

international conferences, including the introduction of the religion of Islam to 

other nations , The association and strengthening of nations, the promotion of 

hijab culture and the lack of restrictions on hijab and covering women athlete. 
Conclusion: Given the need for our society to have self-confidence and a 

sense of trust in women's abilities, the success of women's sports is 

highlighted. The success of women in the international sports arena is one of 

the most important factors in defusing false propaganda and correcting the 

world view of the status of Muslim women. 
 

Keywords: Social  Consequences, Muslim Women Athlete's Accomplishment , 

International sporting events 
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