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هدف از پژوهش حاضر مطالعه تطبيقي سنجش تمايل ورزشکاران زن  
ب منتخب  عربي  کشورهاي  و  ايران  در  حجاب  از  استفاده  پژوهش  به  ود. 

حاضر توصيفي از نوع مقايسه اي بود که روش ميداني انجام گرفت. جامعه  
بود.   عربي  کشورهاي  و  ايران  در  زن  ورزشکاران  شامل  پژوهش  آماري 

و    195تعداد   ايران  در  عربي    187نفر  کشورهاي  از  امارات  ) نفر  عراق، 
دسترس   در  گيري  نمونه  از طريق  قطر(  بحرين،  اردن،  عربي،  به  متحده 

تمايل   پرسشنامه  پژوهش شامل  ابزار  انخاب شدند.  پژوهش  نمونه  عنوان 
( همکاران  و  نوري  خواجه  حجاب،   از  استفاده  روايي  1391به  بود.   )

از   پايايي آن در يک مطالعه مقدماتي  و  تائيد قرار گرفت  پرسشنامه مورد 
  بدست آمد. پرسشنامه در ايران به زبان فارسي   80/0طريق آلفاي کرونباخ  

از   الکترونيک و  و براي کشورهاي منتخب به عربي ترجمه شده، بصورت 
نهايت   اختيار مشارکت کنندگان قرار گرفت. در  طريق فضاي مجازي در 

پرسشنامه جمع آوري گرديد. براي تجزيه و تحليل داده ها از تحليل   382
افزار   Manovaواريانس چند متغيره   از نرم  بهره      spss22با استفاده 

پوشش    گرفته هاي  موئلفه  در  داد  نشان  در  پژوهش  هاي  يافته  شد. 
اجتماعي  هاي  پيامد  و  ورزشي  عوامل  فردي،  پيامدهاي  ظاهري، 

باالتر ميانگين  داراي  داري  معني  طور  به  ايراني  زن  در   ورزشکاران  و 
موئلفه پوشش مطلوب و شناخت فلسفه و احکام شرعي تفاوت معني داري  

 مشاهده نشد.

 هاي کليدي واژه 
 حجاب، زن، ورزشکاران، ايران، کشورهاي عربي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The aim of the present study was a comparative study 

to assess the tendency of female athletes to use hijab in 

Iran and selected Arab countries. The present study 

was a descriptive comparative study that was 

performed by field method. The statistical population 

of the study included female athletes in Iran and Arab 

countries. 195 people in Iran and 187 people from 

Arab countries (Iraq, UAE, Jordan, Bahrain, Qatar) 

were selected through available sampling as a research 

sample. The research instrument included a 

questionnaire on the tendency to use hijab, Khajeh 

Nouri et al. (2012). The validity of the questionnaire 

was confirmed and its reliability in a pilot study was 

0.80 through Cronbach's alpha.The questionnaire was 

translated into Persian in Iran and translated into 

Arabic for selected countries, and was distributed to 

participants electronically through cyberspace. Finally, 

382 questionnaires were collected. Manova 

multivariate analysis of variance using spss22 software 

was used to analyze the data. Findings of the study 

showed that there was no significant difference in the 

components of appearance, individual outcomes, sports 

factors and social consequences of Iranian female 

athletes with a significantly higher mean, in the 

components of optimal coverage and knowledge of 

philosophy and religious rules. 
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   همقدم

حضور فعال بانوان در کشورهاي غربي و تاثيري که در جامعه 
گي ايفا مي کنند و  به عنوان الگو به لحاظ پوشش و سبک زند

حضور  لزوم  آنان  از  يادگيري  حال  در  سنين  پذيري  تاثير 
پررنگ تر بانوان کشور هاي اسالمي با پوششي که همخوان  
بين   قوانين  هم  و  باشد  اجتماعي  و  اسالمي  هاي  آموزه  با 
زنان  امروزه  هاي  چالش  از  کند  رعايت  را  ورزشي  و  المللي 

ا فعالين  و  ورزش  دوستداران  باشد.  ورزشکار،  مي  جتماعي 
شکي نيست با توجه به مناسبت هاي بين المللي عصر حاضر  
ناپذير  اجتناب  ورزشي  هاي  فعاليت  و  مسابقات  در  شرکت 

 (. 2است. )
بررس  به    ياجتماع  ميمفاه  يامروزه،  نسبت  مردم  نگرش  و 

اصول و  پردامنه  هاي  برنامه  از  حجاب  هاي    يمفهوم  نظام 
ز  ايدن  يحکومت ا  راياست،  ن  توانيم  قير ط  نياز  و    ازهايبه 

از قشرهاي    کيهاي هر    رييخواسته هاي مردم و موضع گ
  ي پ  يهاي حکومت  استي و س  زيينسبت به برنامه ر  ياجتماع
فرا  نيع  دربرد.   اساس  بر  اي  جامعه  هر    ي زندگ  نديحال، 

د  ياجتماع جوامع  با  تعامل  تول  يفرهنگ  گر،يو  آن    ديرا  با  و 
فرهنگ   يم  يزندگ هر  در  و  يبرخ   يکند.  حالت  عناصر   ژه ياز 
پ تبد  داياي  فرهنگ  آن  براي  آشکار  نمادي  به    ي م  ليکرده، 

ا  ي کيشوند.   ا  ن ياز  جامعه  در  پوشش    ران،ينمادها  هنجار 
مختلف نه تنها   ط ياست که با گذشت زمان و در شرا  يالماس

تغ دستخوش  مردم  نگاه  در  بلکه  شکل،  از    رييدر  است.  شده 
مردم   ياسالم  -  يرانيفرهنگ اهنجار برگرفته از    نيآنجا که ا
هاي    شهير  قيبه توجه و شناخت عم ازين  ي راتييتغ  نياست، چن
م در  و  ان يآن  به  داشت؛  خواهد  در    که   ي راتييتغ  ژهيمردم 

راسخ و  )دهد    يقشرهاي خاص جامعه مانند ورزشکاران رخ م
ب1393اميري،   عنوان    ديترد  ي(.  به  ورزشکار  از    ي کيزنان 

د اجتماع،  مهم  نقشرهاي  ها  ازهاياراي  خواسته  هستند.    ييو 
  اسالمي   –  يرانيدانند که فرهنگ ا  يهر چند زنان ورزشکار م

پا اخالق  هيبر  و پوشش    استاستوار    يمحکم  ينيو د  يهاي 
از هم  زين اخالق  نيبرآمده  ول  ياصول  ا  ياست،  ن  نياز    ز يامر 

با توجه به    ديزن بودن، انسان هستند و با  نيآگاهند که در ع
پوششخ  گاهيجا جامعه،  در  ع  يود  در  که  کنند  انتخاب   نيرا 

مانع از حضور آنان در صحنه هاي   ، يمالحظات اخالق  تيرعا
موضو ع توجه    نيبه ا  ديبا   گر، ينگردد؛ به عبارت د  زين  يورزش

به حجاب دارند    يتيداشت که زنان ورزشکار چه نگرش و ذهن
 (.2نگرند. )   ياي به آن م  چهيو از چه در

پد  حجاب تعال  يمهم  ارزشي  –  يي مذهب  دهيو عفاف    مي در 
زم  ياسالم به  توجه  و  فرهنگ  نهياست  به    ياجتماع-  يهاي 

  ق يو الزم است و اشاعه و تعم  ستهيشا  اريعنوان بستر آن بس
و مداوم در خانواده، مدرسه،    نياديآموزش هاي بن  ازمنديآن ن

بد است.  اجتماع  و  شرا  يه يدانشگاه  کنار  در  که  ط  ياست 
اجتماع تلق  ،يمساعد  پذ  ي ارزش  الگو  و    ن يا  رييکردن 

ن افراد است، بدون    ازمنديفرهنگ،  نهادينه شدن آن در وجود 
مشارکت و توجه جدي همه   ازمنديهدف ن نيبه ا  دنيشک رس

 (. 7نهادها و دستگاه ها به صورت مستمر و هدفمند است )
اهم  ليدل  به و  حجاب  م  تينقش  ورزش  در  گفت:    توانيآن 

تماشاي و  کردن  امروزه    ورزش  که  است  اموري  از  ورزش 
از زمان و عمر افراد در سراسر جهان به خود اختصاص    يبخش

فوا و  رشته   اديي ز  ديداده  در  ورزش  تماشاي  و  انجام  براي 
انجام   است   شده  مطرح  متخصصان  سوي  از  مختلف  هاي 

ک باعث  تنظ  نترلورزش  تقو  ميوزن،  خون،    ه، يروح  ت يفشار 
...مي  و  به نفس  اعتماد  بر ورزش کردن،    نشاط،  شود. عالوه 

ن ورزش  انگ  زيتماشاي  م  زهيبا  انجام  مختلف  شود.    ي هاي 
بهتر   رييادگيبراي    يگاه راستاي  در  عالقه  مورد  ورزش 

آن   دادن  و   ايانجام  مختلف  مسابقات  در  بهتر شرکت کردن 
  ي دائم   يافراد نه ورزشکار و نه تماشاچ  يگاه  ايو    يرشد ورزش

  ي بقات مهم مانند جام هاي جهانمسا  يهستند بلکه صرفا برخ
  ن يکنند، ا  يم  رييگيپ  يرا به خاطر حس وطن دوست   رهيو غ

انگ  نيکه مسئول به چه  را دنبال م  ييها  زهيو مردم    ي ورزش 
 (. 18دارد ) تيکنند براي هر کشوري اهم

غرب  در پ  يصنعت  ،يکشورهاي  براي   شرفتهيو  ورزش  عموماً 
و    يو فرهنگ  ياسيمناسبات س  ميو تنظ  يحفظ سالمت جسم

تعر  ياجتماع با  دولت  و  غرب  فيمردم  مورد    يخاص  خودش 
برنامه ر نمونه    نيمسئول  زييتوجه و  مربوطه است. به عنوان 

س اهداف  تحقق  براي  ورزش  از  انگ  يکي  ياسياستفاده    زه ياز 
تمام  دولتمردانهاي   در  است.  جهان  سراسر  جوامع    يدر 

اجتماع هاي  مالك  حسب  بر  افراد  و  ن   رينظ  يبشري،  قش 
قوم  گاه،يپا نژاد،  مذهب،  غ  تيطبقه،  م  رهيو  بندي    ي دسته 

مهمتر  يکي شوند.   اجتماع  نياز  هاي   فرهنگي  –  يمالك 
جنس جامعه،  افراد  بندي  دسته  عق  تيبراي  به    ده ياست. 

 يمهم  ي ژگيو  گانه يشايد    تيجنس  اسان، از جامعه شن  ارييبس
اساس طور  به  که  ها،    نييتع  ياست  نگرش  ادراکات،  کننده 

به شدت تحت    ز يتارها و منزلت افراد در جامعه بوده و خود نرف
فرهنگ  ياجتماع  رييادگي  ريتاث م  يو  (. 8)   رديگ  يشکل 

ا بر  شناسان  جنس  نيجامعه  که  سه    ت،يباورند  داراي  حداقل 
به هم است: سطح فردي که متشکل   رتبط سطح متفاوت و م
هو و  ها  نقش  ب  تياز  سطح  است،  فردي  و    نيهاي  فردي 

مت ش  يقابلکنش  شامل  د  وهيکه  با  کردن  رفتار   گرانيهاي 
اجتماع و  کالن  سطح  و  باورهاي    ياست  بردارنده  در  که 
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توز  يفرهنگ م  عيو   ستم يبودن س  يباشد. چند سطح  يمنابع 
نابرابري هاي  ديبه باز تول  تياکه درنه   ييندهايبه فرا  ت،يجنس
متقابل  يتيجنس کنش  و  خرد  کالن،  سطوح  طور    ي در  به 

 (.12دهد ) يانجامد، اجازه عمل م يهمزمان م
مرد    کي  هر مقوالت  مبتن  اياز  بودن،    کسري يبر    يزن 

پ و  ها  شيتصورات  رفتارهاي    ييفرض  و  ها  نگرش  درباره 
و   مردانه  کل  ايمناسب  جنس  شهيزنانه،  در    يتيهاي  که  است 

. شکاف  ابدي  يم  يو متفاوت  ژهيو  فيفرهنگ هر جامعه اي تعار
سنت  يتيجنس جوامع  اکثر  پا  يک ي  يدر  برجسته    نيدارترياز  و 

بوده است. فرهنگ   خيدر طول تار  يشکاف هاي اجتماع  نيتر
زن و مرد را    ر،يرناپذييو تغ  يبا احکام قطع  يهاي جوامع سنت

تبع  زيآنان تما  انيجدا کرده و م  گرياز همد شده   ليقا  ضيو 
عرصه ها حضور زنان در    نياز ا  يکي توان گفت    ي(. م11اند )

مور  دادهاييرو ب  يزشي  تفاوت  مورد  در    حقوق   نيباشد. 
پ چند  هر  مرد  و  زن  اي  حرفه  کام  شرفتيورزشکاران    ي ابيو 

به نقش رسانه    ادييتا اندازه ز  ستميورزش حرفه اي در سده ب
و هم در    جيها گره خورده است و رسانه ها هم در مورد ترو

  ن ينقش کرده اند، اما ب  فاييگذاري ورزش حرفه اي ا  هيسرما
خب تبعپوشش  مردان  و  زنان  ورزش  م  ضيري  و    شونديقائل 

حما  يکم  ليتما  يمال  انيحام دارند.    تي به  زنان  ورزش  از 
ا بر  ها  مسلمان   ديتاک  قتيحق  نيپژوهش  زنان  که  اند  کرده 

اجتماع مشکالت  با  ورزش  در  شرکت  فرهنگ  يبراي    ي و 
مثال  براي  هستند.  مواجه  جامعه  سوي  از  شونده  اعمال 

  ن ي ب  ي ورزش  دادهاييسلمان در رومشخص شده است زنان م
المپ  يمللال بازيهاي  نم  کيمانند  در صورت  ابندي  يحضور    ي و 

ا تبع  نيکه  جامعه خود مورد  از سوي  انجام دهند  را   ضيکار 
. در کشور هاي مختلف جهان هنوز بحث شوندي طرد م  ايواقع  

ب هاي  عرصه  در  محجبه  زنان  حضور  مورد  در  جدل   نيو 
فرصت هاي زنان در حوزه ورزش    است.  جيرا  يورزش  يالملل
ن  سهيمقا  لقاب اساس  يکي  ليدل  نيبه هم  ست،يبا مردان    ي از 
ورزش شناخت علل    يموضوعات مطرح در جامعه شناس  نيتر

تأث  يهاي ورزش  تيبانوان در فعال  نييمشارکت پا   ر يو عوامل 
 - ي که اغلب آن ها فرهنگ يفراوان ليگذار بر آن است. به دال

 ردهنک  دايپ  يفرصت کاف  خيدر طول تار  هستند، زن  ياجتماع
تا شا به   يستگياست  ورزش  در  فعال  مشارکت  براي  را  خود 

ز رساند،  ا  ييمرزها  راياثبات  که  شده  نهاده  زن  برابر    ن يدر 
اجتماع هاي  نقش  را  مؤنث    يمرزها  موجود  عنوان  به  او، 

 (.  13کرده است ) ميترس
موفق  ديگر  طرف  از  هر  ورزشک  يبرا  يالملل   نيب  تياما  اران 

به   يکيو المپ  يالملل  نيب  يدر رقابت ها   (زنان و مردان)  کشور

کل کنند  يطور  سطح   ۀتقويت  در  کشور  آن  اعتبار  و  وجهه 
ها   يجهان موفقيت  بر  عالوه   تياهم  ،يالملل  نيب  ياست. 

که   ستا ليدل نيزنان و مردان بد يبرا يورزش به صورت کل
و   يکار جمع  ،تيموفق  ۀتجرب  ،يريادگي  يرا برا  ييفرصت ها

کند. حال ورزش زنان جدا از مسائل    يلحظات ممتاز فراهم م
ورزش  يفن ا  يو  فرهنگ  يمقوله  س  ياجتماع  ،ياست    ي اس يو 

 ، ياجتماع  يرفتارها  انگريب  يآن در هر کشور  يکه رشد و ترق
س  يفرهنگ ط  ياسيو  قبال    ي ها  فيتمام  در   کرديروجامعه 

در زنان  حضور  امروزه،  است.  ورزش  به  رقابت    ۀ عرص  زنان 
المپ  ي(جهان  يورزش  يها م  )کيو  ا  ينشان  از   نيدهد  قشر 
موجود رهاشده و امکان حضور    يها و فشارها  ضيبار تبع  ريز

کشور خود را   يبرا  ينيو افتخارآفر  يورزش  يها جد  دانيدر م
زنان   شرفتيپ يفرهنگ يکه سنت ها يي. در کشورهاابندي يم

قائل اند با   يکمتر  تيورزش زنان اهم  يبرا  کند،يرا محدود م
ا بس  ن،يوجود  زنان  م  ياريامروزه  ورزش    مينيب  يرا  در  که 

م هنجارها  ي شرکت  شکستن  با  خواه  خود،   ۀجامع  يکنند، 
که ورزش    يزنان  شرفتي شک سرعت پ  يخواه با حفظ آنها، ب

آن است    تياهم  ئز حا  ۀرا آغاز کرده اند متفاوت است، اما نکت
ا ب  شرفتيپ  نيکه  در حال گسترش است.    همه جا   شي کم و 

 (.5)غلبه کرد  ياريبر موانع بس ديبه هر حال، با
تا ورزش بانوان هم بتواند در کنار ورزش    ديها طول کش  مدت

مشکل پوشش    ژهيگفتن داشته باشد، به و  يبرا  يمردان حرف
ا زنان  تنها  نه  است  شده  موجب  ورزشکار  و    يران يبانوان 

ب مسابقات  در  نتوانند  ها    يبرخ  يالملل  نيمسلمان  رشته 
 اکنند، بلکه همچنان ب  داي حضور پ  کيمناستيهمچون شنا و ژ
ا بانوان  ها  يران يحضور  رشته  محجب  ييدر  لباس   ۀژ يو  ۀکه 

شده   دييتأ  يورزش  يالملل  نيب  يها  ونيفدراس  ياز سو  شانيا
ا  يم  ياريبس  يمخالفت ها  زياست ن است   يدر حال  نيشود. 

 نيلمان در مسابقات بو مس  يرانيزنان ا  ميکن  يکه مشاهده م
محروميت    مداشته اند و با وجود تما  يحضور موفق  رياخ  يالملل

و محدود برا  تيها  شا  يها  توانا  يستگياثبات  و   ي ها  ييها 
 دارند.  يخود گام برم

پارك بانوان در  جاديبانوان، ا ۀژيو يورزش يسالن ها گسترش
دانشجو توجه  قابل  تعداد  کشور،  شهر  رشت   انيچند    ۀ دختر 

گرا  يبدن  تيترب ها  ياريبس  شيو  رشته  به  دختران    ي از 
م  دينو  نيا  يورزش ا  يرا  در  بانوان  ورزش  که  به    رانيدهد 

که از    يشود.  راه  يرهسپار م  شتريهر چه ب  ييشکوفا  يسو
محجب  حضور تکواندوکار  آس  يرانيا  ۀبانوان  مسابقات   ييايدر 

ها مدال  با کسب  تاکنون  و  شد  شروع  شرنگ   يپوسان    ي خو 
باز    رانيرزش بانوان اتوسط و گوانگ جو    ييايآس  يها  يدر 
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قابل    ز يمانند فوتسال ن  ييدر رشته ها  تيموفق  نيادامه دارد. ا
زم در  است.  ر  تياهم  ۀنيتوجه  وضوح    ،يزيبرنامه  به  امروزه 

ا گونه  به  ها  سازمان  ساختار  که  است  شده   دهيچيپ  يآشکار 
نند به  توا   ي وجه نم  چيبه ه  قيدق  يها  يزيکه بدون برنامه ر

 (.  17خود تداوم بخشند ) اتيح
معنا  حجاب به  لغت  است.    يدر  آمده  پوشش  و  پرده  مانع، 

ا ب  نياستعمال  معن  ترش يکلمه،  )مهد  يبه  است   زاده، يپرده 
معنا1387 به  حجاب،  اسالم  ي(.  دارا  يپوشش  دو    يبانوان، 
آن، وجوب پوشش بدن    ي جابياست. بعد ا  ي و سلب  ي جابيبُعد ا

  ن يبه نامحرم است؛ و ا  يي ن، حرام بودن خودنماآ  يو بعد سلب
با بعد  کنار    ديدو  اسالم  گريکديدر  حجاب  تا  محقق    يباشد 

 (.9شود )
به عنوان يکي از احکام اجتماعي قرآن به طور ويژه در    حجاب

نور   آيه   احزاب  31و    30چهار  قرار   53و    59،  توجه  مورد 
روسري   از  استفاده  لزوم  آيات  اين  در  است.  جلباب( )گرفته 

نور،   )قرآن کريم،  است.  گرديده  ذکر  و  30براي حفظ حجاب 
ا هر فعل  ي(. با حل شدن فلسفه حجاب  59و    53و احزاب،    31

د از  پا  تواني م  ن،يبرآمده  جامعه    ينيد  دار يرفتار  افراد  از  را 
است که شخص نوع    يه يصورت بد  نيا  ريانتظار داشت. در غ

پذ  گريد را  بد  رايرفتار  بود.  پ  يه ي خواهد  که   يامدهاياست 
و    يباعث انجام کار  اي.  ابديي از دو راه ظهور م  ينيشناخت د

 . شودي م ياحتراز از انجام کار اي
بزرگتر  از   ن يطرف ديگر برجسته شدن موضوع »حجاب« در 
نقطه    تواني را م  يغرب  يهاجهان توسط رسانه   يورزش  داديرو

اسالم   يبرا  يعطف با  ح  زهايستمقابله  که  را  دانست  جاب 
فعال از  مسلمان  زن  کننده   يمعرف  ياجتماع  يهاتي محدود 

المپکننديم پرونده  که    يدرحال  وير  2016  کي.  شد  بسته 
مسابقات نسبت    نيحضور زنان محجبه ورزشکار در ا  شيافزا

ها از رسانه   ياريکه بس  يطور به ادوار گذشته محسوس بود، به 
ع پرداختند موضو  نيبه ا  ره«يمانند »واشنگن پست« و »الجز

حت را    ره«ي»الجز  يو  واشنگتن ".دينام  "حجاب  کيالمپ"آن 

گزارش  "پست با عنوان ورزشکاران مسلمان زن، ورزش    يدر 
ع م  نيرا در  به موضوع   داننديحفظ حجاب، حق مسلم خود 

خود    ي شگفت  زين  "رهيالجز"پرداخت.    وير  کي در المپ  "حجاب"
افزا از  المپ  شيرا  در  محجبه  عنوان    وير  کيورزشکاران  با 

 (.14حجاب« ابراز کرد ) کيبه المپ ييآمدگو»سالم و خوش 
درك   جاديا  يبرا  يالهيبه وس  «يورزش  يپلماسيآنجا که »د  از

ها و ملت   انيدر م  يفرهنگ  يهاجنبه   گريمتقابل، اطالعات و د

تبد است،  ليمردمان  محمد"شده  اولبه    "ابتهاج    ن يعنوان 
آمر مسلمان  ح  ييکايورزشکار  با  المپکه  در  شرکت   ک يجاب 

دست   برنز  مدال  به  و  زن    شتري ب  افت،يکرد  هر    ورزشکار از 
د رسانه  يگريمسلمان  گرددر  مطرح  وديها  با   ي.  رابطه  در 

»بس گفت:  خبرنگاران  به  حجاب  که    پندارنديم  ياريمسئله 
ندارند و اصوال   ي زنان مسلمان در عرصه ورزش حضور پررنگ

نم همکننديورزش  به  چن  ني.  چالش   يکار   نيعلت،  به 
م  نيا  دنيکش غ  انيباور غلط در   سوبمح  رمسلمانانيجامعه 

را بشکنم و به    يباور عموم  نيبود که ا ني. هدف من اشوديم
بگو با  ميدختران )مسلمان(  و تحرك    ديورزش کن  ديکه شما 

 (. 6. )د«يداشته باش
از مواردي که همواره در ارتباط با حجاب در رشته هاي    يکي

ورزش ورزش  مختلف  با  متناسب  لباس  طراحي  بوده  مطرح  ي 
هايي مثل شنا، واليبال ساحلي و...بوده است، لباس با حجاب  

ها بود که توجه يگريمصر، سوژه د يساحل باليوال ميت کنيباز

کرد.   جلب  حجاب  سمت  به  القباش"را  د  "يدعاء    ر يز  رکه 
با   پوش  کيآفتاب  کامال   ي ساحل  باليوال  ميت  يبرا  دهيلباس 

ب گفت   يازمصر  در  خبرگزارکرد،  با    پرس« تد ي»اسوش  يوگو 
»من   از   10گفت:  مرا  حجاب  و  دارم  حجاب  که  است  سال 

نم  ييکارها باز  دارم،  دوست  وال  داردي که    ز ين  يساحل  باليو 
آن  يکي سال  از  در   يالمللن يب  ونيفدراس  1390هاست«. 

 يو مذهب  يفرهنگ  يهايازمنديرا در مورد ن  ياصالحات  باليوال
خود اعالم کرد و از آن پس بانوان محجبه    نيمع در قوانجوا

 (.14)شرکت کنند  يجهان يهاتوانستند در رقابت 
نبا  يانکته  البته  غ  ديکه  سهم  شد،  غافل  آن  انکار    رقابلياز 

ا ورزشکار  به   يرانيبانوان  اعتماد  باالبردن  ددر    گر ينفس 
به   يورزشکاران کشورها  ژهيوورزشکاران زن مسلمان جهان، 

اسالم  يعرب پوشش  با  حاضرشدن  ورزش  يدر  مسابقات   ي در 
المپ  يالمللنيب به  اعزام ورزشکاران محجبه   کياست؛ درواقع 

ا د  ران،يتوسط  مسلمان  ورزشکاران  گرفتن  الگو   گريموجب 
گرد ز  ديکشورها  با  دهند  نشان  هنجارها  ري که  نرفتن   يبار 

هنجارها  تواني م  گران،يد د  ياسالم  يبا  کنار    گر يدر 
 (.4)زشکاران جهان به مسابقه پرداخت  ور
)  در اميري  و  راسخ  پيشينه  ادبيات  پژوهشي  1393مرور  در   )

قهرمان  يقيتطب  ۀمطالع کشورها  يورزش  با   يبانوان  منتخب 
در کشورها  کياستراتژ  کرديرو که  برنام  يدريافتند    ۀ منتخب 

نشده است ولي در اين    ني ورزش بانوان تدو  ي برا  ي جداگانه ا
برنامه  تدوي  اين  بانوان  قهرماني  ورزش  براي  شده    نبويژه 

است، رفع مشکل حضور بانوان در ميادين بين المللي و برنامه  
ريزي براي رفع موانع و عزم ملي و بين المللي مي توان شاهد  

 (. 17حضور بهتر بانوان در ورزش بود )
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( در پژوهشي با عنوان گرايش  1390نوري و همکاران ) خواجه
هاي متفاوت زندگي به اين نتيجه رسيدند    به حجاب و سبک

فعاليت هاي  ارتباطي،  و  اطالعاتي  فناوري  بدن،  مديريت  که 
هاي  سبک  جديد،  مشارکتي  سبک  موسيقايي  و  ورزشي 

 (. 9فراغتي جديد رابطه منفي با گرايش به حجاب داشتند )
( در پژوهشي بيان داشتند که در  2008و ويليامسون )  خياباني

حجاب متداول بين زنان مسلمان توسط رسانه ها  بريتانيا انواع  
خطري   و  شوند  مي  شناخته  ارتباطات  براي  مانعي  عنوان  به 
شوند   معرفي مي  انگليسي  زندگي  براي سبک هاي  مضاعف 

(10.) 
)  يافته همکاران  و  فر  فرزاد  تحقيق  عنوان  1398هاي  با   )

زنان محجبه مسلمان در    تيحضور و موفق  ياجتماع  امدهاييپ
بودن   ،يالملل  نيب  يورزش  ايدادهيرو قبول  قابل  از  نشان 

را    يتيباشد و محدود  يفرهنگ حجاب در جامعه ورزشکاران م
نم وجود  به  ورزشکار  فرد  مستع  يبراي  افراد  وجود   دآورد. 

ورزش حرفه اي زنان و    في، يو ک  يفراوان براي گسترش کم
تنوع جغراف اسالم  ييايوجود  براي گسترش    يالزم در جوامع 

ورزش حرفه اي زنان مسلمان به عنوان فرصت    يفيکو    يکم
براي  موجود  فرصت هاي  و  موانع  بعد  در  بود.  مدنظر  توسعه 

ب زنان،  اي  حرفه  ورزش  ها    شتريگسترش  فرصت  وجود  بر 
هاي   يتوان گفت که آزمودن  يداشتند؛ به عبارت بهتر، م ديتاک

زنان  اي  حرفه  ورزش  گسترش  با  ارتباط  در  حاضر  پژوهش 
د اند  يمثبت  دگاهيمسلمان  مثبت  و  از    شيداشتند  و  بودند 

نم  يمنف  دگاهيد نگاه  آن  )  يبه  علوي  10کردند  و  حجتي   .)
بدحجابي  1386) بر  موثر  عوامل  عنوان   با  پژوهشي  در   )

دانشگاه شهيد باهنر کرمان بيان داشتند که  وضعيت    راندخت
ديني دانشجويان در بدحجابي آنان موثر است. وضعيت رواني  

خصوصيات  دانشجو نيست.  موثر  آنان  بدحجابي  در  يان 
سن،  گذرانده،  واحد  تعداد  تحصيلي،  رشته  شامل   شخصي 
به   ندارند،  دانشجويان  بدحجابي  در  تاثيري   ... و  ديپلم  معدل 

عالقه مندي به رشته، اهميت دادن به مدگرايي    متغيرهايجز  
اجتماعي،   با تالش هاي  ميزان در تضاد ديدن پوشش زن  و 

سه  اين  هاي    که  نگرش  دارند.  تاثير  بدحجابي  در  متغير 
در   جسماني  وضعيت  تاثيرگذارند.  بدحجابي  در  سياسي 
شامل   خانوادگي  و  اقتصادي  وضعيت  نيست.  موثر  بدحجابي 

مت تعداد کل    فاوتيمتغيرهاي  از جمله  آنها  از  بعضي  بوده که 
بدحجابي   بر  خانواده  اقتصادي  وضعيت  و  خانواده  افراد 

ن تاثير  والدين،  دانشجويان  بين  اختالف  متغيرهاي  و  دارند 
در  والدين  اعتقادي  وضعيت  مادر،  و  پدر  تحصيلي  مدرك 

در   دوستان  باشد. خصوصيات  مي  موثر  دانشجويان  بدحجابي 
 (.3موثر نمي باشد) جويانبدحجابي دانش

با عنوان  واکاوي مباني و  1398و بهادر )  زارع ( در پژوهشي 
پو  حدود  درباره  اماميه  فقهاي  بر  آرا  تاکيد  با  زنان،  شش 

در   زنان  پوشش  مقدار  منظر  سه  از  ايشان  ورزشي  مسابقات 
و   مسلمان  زن  برابر  در  زن  پوشش  حد  نامحرم،  مرد  مقابل 

  دند پوشش زن در مقابل زن غير مسلمان مورد بررسي قرار دا
بايد  نامحرم  با  مواجهه  در  زنان  که  بود  اين  از  حاکي  نتايج 

برا و  باشند  داشته  کافي  نظر  پوشش  مطابق  کردن  ورزش  ي 
را واجب نمي   تا مچ  فقهايي که پوشاندن صورت و دست ها 
است.همچنين   نشده  بيان  استثنايي  حد  اين  از  بيش  دانند. 

در    ديگرمطابق نظر اکثر فقها حد پوشش زنان در مقابل زنان  
ورزشي   ستر )مسابقات  مسلمان(  غير  چه  و  مسلمان  چه 
 (.20عورتين مي باشد )

)  قيتحق  ياهافتهي آفاسي  و  اللهي  ب2012کرم  وجود    انگري(، 
ب  ي الگو  ي نوع در  حجاب  خصوص  در  دختران    ن يتقابل 

ا است.  رسم  نيدانشجو  »حجاب  تقابل  »حجاب    «يالگو  و 
رو  يکسان  يعنياست.    «يهنجار از  به    يکه  قانون  اجبار 

داده  تن  عنوان    کساني  و   اندحجاب  به  را  آن  ارزش    کيکه 
 (.7) ندپنداري شده م يدرون

( مطرح شد که از نظر درآمد ورزش  1998در پژوهش گرت ) 
.  ستيبا ورزش حرفه اي مردان ن  سهيحرفه اي زنان قابل مقا

 ژه يکمبود فضا هاي ورزش و  گري، ينابرابري فرصت هاي مرب
و به  مسا  ژهيزنان،  مسلمان،   لباس   لي زنان  نوع  به  ط  مربو 

و به  ورزشکار،  مسلما  ژهيزنان  ورزشکار  نابرابزنان    ري ن، 
نظر   از  اي  حرفه  ورزش  به  زنان  پرداختن  براي  ها  فرصت 

ورزش هاي  رشته  تبع  ، يتعداد  و  اقتصادي  در   ضيمشکالت 
مشکالت مربوط    گر، ياعتبارات به ورزش بانوان از د  صيتخص

 (.17به بخش ورزش زنان است  )
و 2002)   ناکامور مسلمان  فرزندان  عنوان  با  پژوهشي  در   )

 ل يزنان در عرصه ورزش به دل  تيکاهش فعالبه    يبدن  تيفعال
م اشاره  م  يحجاب  محقق  مسلمان    زان يکند.  زنان  مشارکت 

  ي قابل توجه  زانيرا به م يحيو تفر يالملل نيب يدر ورزش ها
شناسا ا  ييکم  با  اند.  چند  نيکرده  حضور    نيحال،  از  نمونه 

 حييتفر  يها  تيو فعال  ي الملل  نيزنان مسلمان در مسابقات ب
دا موجود  باعث  و  که    يرد  شا  يک ي شود  که  شود    د يمعتقد 

 يبدن  تيفعال  يبا فرهنگ ها  يغرب   يبدن  تيفعال   يفرهنگ ها
فعال  ي اسالم که  دارد  وجود  است. سه حوزه    ي بدن  تيمتفاوت 

است.    فاوتمت  ي غرب  يورزش  يدئولوژيبا ا  يدر چارچوب اسالم
 يتيجنس  کيو متوسط، تفک  ريکه عبارتند از: لباس انعطاف پذ
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به فضا  يسترسو د  يآنها هنگام  يبدن  تيفعال  ي کنترل شده 
موجود برآورده   يبدن   تيترب   ستميتوسط س  ييازهاين  نيکه چن

انداختند، فقط در    يشد، افراد اعتقادات خود را به خطر م  ينم
مذهب م  يجامعه  شرکت  کامالً يکردند    ي خود  را  ورزش  ا 

 (.16کردند ) يمتوقف م
يان داشتند که ورزش زنان ( ب2014و همکاران  )  ميرشافيان

برانگ  يموضوع  شهيهم بوده    يدر کشورها  زيچالش  مسلمان 
با   ورزش   در  مشارکت  مورد  در  مسلمان  زنان  و  است 

ا  يمختلف  يها  تيمحدود که  اند  بوده  ن  نيروبرو  بر    ز يامر 
تأث ورزش  به  آنها  با هدف    رينگرش  آنان  پژوهش  گذارد  مي 

نسبت به    رانيا  يادختر دانشگاه ه  انيدانشجو  نگرش  يبررس
از طر  ينفر( و مصاحبه ها  1120)  يشيمايروش پ  قيورزش 

دهد که اکثر    ينشان م  جينفر( انجام شده است. نتا  50)  يفيک
اساس    نيبه ورزش دارند و بر ا  يشرکت کنندگان نگرش منف

تمر را  آن  کالن،    ي نم  نيآنها  سطح  مختلف  عوامل  کنند. 
به عنوان موانع درك شده    ومتوسط   نتا  افتيخرد  از    ج يشد. 

نت  يم ابزار  جه يتوان  عنوان  به  ها  رسانه  که    ي برا  يگرفت 
ارزشها  يبخش  يآگاه به  دادن  شکل  و  الگوها  ارائه   يبه 

به منظور توسعه فرهنگ ورزش   ،ياصل انيجامعه جر ياجتماع
 (.  15ندارند ) ينگرش ، نقش مثبت  رييزنان و تغ

  ک ي   ياده ها(گزارشي از د2011داگاس و همکاران  )  مطالعه
است.    سي، انگلWest Midlandsدر شهر    يقاتيپروژه تحق

دل  نيا به  والد  شيافزا  ليمطالعه  گرفتن  دختران    نيدوري 
  ي مبتن  ييانجام شد. هدف ارائه راهنما  يبدن   ت يمسلمان از ترب

در    مانبهبود ورود دختران مسل  نه يبر شواهد به مدارس در زم
در   قيعم  ي احبه هاو ورزش در مدارس بود. مص  يبدن  تيترب

مورد مطالعه  مدرسه  مفصل  يهشت  واقع  يشرح  را    ت ياز  ها 
و معلم،    ريمد  19  يبرا و    109معلم  والد  32جوان  از    ن ينفر 

ارائه داده است. چهار مصاحبه گروه تمرکز اضاف   36با    يآنها 
انجام شد. پرسشنامه   يلي جوان مسلمان در جامعه مدارس تکم

به   و    402ها  شهري  شد  م  12مدرسه  ارسال  تکميلي  درسه 
گرفتن    50) بر  متمرکز  ها  روش  شد(.  مسترد  آنها  از  مورد 
تجرب  دگاهيد مورد  نگران  اتيدر  گنجاندن   ي و  مورد  در  ها 

محتوا    ليو تحل  هيبود. از تجز  يبدن  تيدختران مسلمان در ترب
در    يمثبت و منف  اتياز تنوع تجرب  ياستفاده شد. پاسخها حاک
  ي بدن   تيترب  يجوانان از درس ها  تيسطح جامعه داشت، اکثر

م لذت  خود  تأث  يمدرسه  مراحل   نيوالد  رات يبرند.  تمام  در 
آگاه  يقو  يسن نوجوان  يبود.  دوران  در  مذهب  و  بدن    ي از 
نگران  شيافزا بهبود    يها  يمي يابد.  به لزوم  مشترك مربوط 

جوانان مسلمان است.   يرا ها ب استيس ،ينيد يازهايشناخت ن
قب  يمشکالت ضعار  لياز  انعطاف    نيقوان  ف،يتباطات  لباس 

( استفاده از  يدر مورد استفاده از حجاب )روسر  ژهيبه و  ريناپذ
عمل خوب    يمشخص شد. الگوها  يعموم  يشنا  ياستخرها

پد  زين مدارس  سراسر  پذ  دارياز  انعطاف    کرد، يرو  يريشد. 
س  يريگ  ميتصم و    ي برا  ط يشرا  خاص  يها  است يمشترك 
ترباز ورود دختران مسلما  تيحما و ورزش در    يبدن  تين در 

بس بود.    اريمدارس  راهنما  افتهيموفق  از  حاکي    يها  ييها 
 (. 1مدارس شهرستان بود ) يمدارانه برا استيس

اين زم  قاتيتحق  نهيشيپ  مرور  ينشان م  نهيصورت گرفته در 
حجاب   از  استفاده  به  ورزشکاران  گرايش  و  تمايل  که  دهد 

ن و مقررات کشورها،  تحت تاثير عوامل مختلف همچون، قواني
ورزش،   نوع  ورزش،  آن  بر  حاکم  ورزشي  مقررات  و  قوانين 
احتماال  اين عوامل  به  توجه  با  دارد،  قرار   ... و  افراد  اعتقادات 
متفاوت  نيز  مطالعه  مورد  کشورها  در  زن  ورزشکاران  گرايش 

بود. مرور ادبيات نشان م اکثر تحق  ي خواهد  در    قاتيدهد که 
زنان ورزش  حجاب  و  خاص    پوشش  کشور  يک  داخل  به 

به حجاب در   گرايش  عوامل  و  تفاوت ها  و  اند،  متمرکز شده 
ب توجه  با  تحقيقي صورت نگرفته است    ه کشور هاي مختلف 

ا  تياهم تطبيقي    نيموضوع  مطالعه  به  دارد  قصد  پژوهش 
سنجش تمايل ورزشکاران زن به استفاده از حجاب در ايران و  

 کشورهاي عربي منتخب بپردازد.
 

 ق يتحق روش
روش    پژوهش به  و  بود  اي  مقايسه  نوع  از  توصيفي  حاضر  

ميداني انجام گرفت. جامعه آماري پژوهش شامل ورزشکاران  
نفر در ايران    195زن در ايران و  کشورهاي عربي بود. تعداد  

عربي    187و   از کشورهاي  عربي،  )نفر  متحده  امارات  عراق، 
در  گيري  نمونه  طريق  از  قطر(  بحرين،    به دسترس    اردن، 

 عنوان نمونه پژوهش انخاب شدند. 
اصلي    پرسشنامه فرمت  بصورت  ايران  براي  )در  و  فارسي( 

بصورت   بعد  و  شده  ترجمه  عربي  به  مذکور  کشورهاي 
مشارکت  اختيار  در  مجازي  فضاي  طريق  از  و  الکترونيک 

نهايت   در  گرفت.  قرار  آوري    382کنندگان  جمع  پرسشنامه 
 گرديد.

پرسشنامه در دو بخش جمعيت شناختي و پژوهش شامل    ابزار
و   نوري  خواجه  حجاب  از  استفاده  به  افراد  تمايل  پرسشنامه 

( داراي  1391همکاران  پرسشنامه  بود.  و    30(  مولفه    6گويه 
پوشش ظاهري، پيامد هاي فردي، پيامد هاي اجتاعي،  )شامل  

پوشش   شرعي،  احکام  و  فلسفه  شناخت  ورزشي،  عوامل 
درجه اي(   5مقياس  )در طيف ليکرت  ( مي باشد. که  لوبمط

متخصصان  تائيد  به  پرسشنامه  روايي  است.  شده  تدوين 
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مديريت ورزشي رسيد و پايايي آن در يک مطالعه مقدماتي از 
کرونباخ   آلفاي  براي  80طريق  کرونباخ  آلفاي  شد.  گزارش   ./

ظاهري   پوشش  فردي  87عوامل،  پيامدهاي  پيمامد  87/.،   ،./
فلسفه و 83عوامل ورزشي  /.،  75اجتماعي     يها /.، شناخت 

 /. بود. 73/. و پوشش مطلوب  78احکام شرعي 

 یافته هاي تحقيق 
آمار   در هاي  روش  از  ها  داده  توصيف  جهت  تحقيق  اين 

بخش   در  و  معيار  انحراف  ميانگين،  فراواني،  توصيفي، 
استنباطي از آلفاي کرونباخ، آزمون لوين، تحليل واريانس چند  

 . توکي استفاده شدمتغيره   و آزمون 
 فراواني يافته هاي جمعيت شناختي. 1جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

تحليل   هاي  مفروضه  ابتدا  پژوهش  هاي  داده  تحليل  براي 
مق قرارگرفت.  بررسي  مورد  چندمتغيري  ام  واريانس  آماره  دار 

هاي   بعد  واريانس  که  داد  نشان  لوين  آزمون  نتايج  و  باکس 
تمايل به حجاب در کشورهاي مختلف تفاوت معناداري با هم  

ندارند به عبارتي معيار همگني واريانس ها وجود دارد. بنابراين 
چند  واريانس  تحليل  انجام  براي  نياز  مورد  هاي  مفروضه 

 .متغيري تأمين گرديد

 
 نتايج آزمون لوين در مورد برابري واريانس خطا .  2جدول   

 F Df1 Df2 p متغير وابسته

 /.63 376 5 /.64 پوشش ظاهري

 /.31 376 5 /.61 پيامد هاي فردي 

 /.71 376 5 /.67 پيامد هاي اجتماعي

 /.62 376 5 1.01 عوامل ورزشي 

شناخت فلسفه  و  
 احکام شرعي 

. 

62./ 5 376 65./ 
 

 /.62 376 5 ./69 پوشش مطلوب

 
نتايج آزمون روي  در تحليل واريانس چندد متغيدره نشدان داد، 
بين ورزشکاران زن ايراندي و کشدورهاي عربدي در تمايدل بده 

( f=30/3و  p=004/0اسددتفاده از حجدداب تفدداوت معنددي دار )
 . وجود دارد

 

 ده از حجاب مقايسه ورزشکاران زن ايراني و کشورهاي عربي در تمايل به استفا  .  3جدول 
انحراف   ميانگين  متغير مستقل  

 معيار 

مجموع  

 مجذورات

Df f p 

 01/0 73/5 1 22/55 41/3 71/22 ايران  پوشش ظاهري 

     70/2 73/21 کشورهاي عربي  

 21/0 87/4 1 41/90 78/4 41/25 ايران  پوشش مطلوب

    34/91 61/5 48/25 کشورهاي عربي  

 فراواني  رشته  ورزشي   فراواني   سطح تحصيالت  فراواني  وضعيت تاهل فراواني  کشور 

 68 واليبال  139  ديپلم و زير ديپلم  217 مجرد 195 ايران 

 60 فوتبال و فوتسال  20  فوق ديپلم  165 متاهل  84 عراق 

 24 بسکتبال 163  ليسانس   32 امارات

 107 آمادگي جسماني  48  فوق ليسانس   25 اردن

 57 ورزش هاي رزمي 12  دکتري    22 قطر

 52 دوميداني      24 بحرين

 14 تنيس و..       382 مجموع 



 114 1399 تابستان، 26، شماره ریت رفتار سازمانی در ورزش، دوره هفتممطالعات مدی  

 

 02/0 15/5 1 20/298 88/7 96/35 ايران  پيامدهاي اجتماعی 

     25/7 10/34 کشورهاي عربي  

 03/0 55/6 1 32/150 95/5 35/45 ايران  پيامدهاي فردي 

     79/6 27/43 کشورهاي عربي  

 008/0 90/6 1 01/286 08/7 67/50 ايران  عوامل ورزشی 

     17/8 32/47 کشورهاي عربي  

شناخت فلسفه و احکام  

 شرعی

 81/0 87/6 1 12/276 14/8 38/49 ايران 

     54/8 01/50 کشورهاي عربي  

   

هاي 3جدول   کشور  و  ايران  در  ورزشکار  زنان  بين  تفاوت   .
گانه   شش  ها  مولفه  در  حجاب  از  استفاده  به  تمايل  را  عربي 

جدول   نتايج  دهد.  مي  موئلفه    3نشان  در  که  دهد  مي  نشان 
( عربي  کشورهاي  و  ايران  ظاهري  و    p=01/0پوشش 

73/5=F  ايراني ورزشکاران  ميانگين  دارند.  معنادار  تفاوت   )
باالتر بدست آمد.   73/21و ميانگين کشورهاي عربي     72/22

در موئلفه پوشش مطلوب ورزشکاران ايراني و کشورهاي عربي  
(. در موئلفه  f=87/4و  P=87/0منتخب تفاوت معنادار نداشتند )

کشورهاي   و  ايراني  ورزشکاران  اجتماعي  عربي  پيامدهاي 
(02/0=P    15/5و=F ميانگين داشتند.  معنادار  تفاوت   )

و ميانگين ورزشکاران کشورهاي   96/35ورزشکاران زن ايراني  
منتخب فردي    10/34عربي  پيامدهاي  موئلفه  در  بود. 

( عربي  کشورهاي  و  ايراني  ( f=55/6و    p=03/0ورزشکاران 
ايراني   ورزشکاران  ميانگين  داشتند.  معنادار  و    35/45تفاوت 

موئلفه عوامل ورزشي    27/43کشورهاي عربي   آمد. در  بدست 
(008/0=p    90/6و=f  ورزشکاران ايراني )و کشورهاي    67/50

شناخت  32/47عربي   موئلفه  در  بودند.  معنادار  تفاوت  داراي 
  p=81/0فلسفه و احکام شرعي تفاوت معناداري مشاهده نشد  

 (.f=87/6و 
 

 بحث و نتيجه گيري 
ن  نتايج   در  پوشش  پژوهش  هاي  موئلفه  در  داد  شان 

هاي  پيامد  و  ورزشي  عوامل  فردي،  پيامدهاي  ظاهري، 
داراي   داري  معني  طور  به  ايراني  زن  ورزشکاران  اجتماعي 
تفاوت معني داري  باالتر و در موئلفه پوشش مطلوب  ميانگين 
مشاهده نشد و در موئلفه هاي  شناخت فلسفه و احکام شرعي  

معني   طور  به  عربي  باالتري کشورهاي  ميانگين  از  داري 
 برخوردار بودند. 

ظاهري  پوشش  موئلفه  در  داد  نشان  پژوهش  نتايج 
ميانگين   داراي  داري،  معني  طور  به  ايراني  زن  ورزشکاران 
باالتري از کشورهاي عربي منتخب هستند. اين نتايج با يافته 

( همکاران  و  فر  فرزاد  پژوهش،  علوي  1398هاي  و  حجتي   ،)
رودريگو1386) و  از  2008)  (  استفاده  مثبت  ارتباط  بر  مبني   )

رشد   به  رو  روند  بود.  همخوان  ورزشي  هاي  فعاليت  و  حجاب 
توسعه   ورزشي،  هاي  فعاليت  در  ايراني  ورزشکار  بانوان  حضور 
نهادينه شدن مشارکت ورزشي   بانوان و  فضاهاي ورزشي ويژه 
نتايج   اين  براي  دليلي  تمامي سطوح شايد  در  با حجاب  بانوان 

تنوع  باشد   به  توجه  با  عربي  هاي  کشور  در  ديگر  سوي  از 
توان   مي  را  نتايج  اين  انتظار  حاکم  قوانين  و  نيز  و  پوشش 

 (3و 2متصور شد)
( و  2008اين نتايج با نتايج پژوهش خياباني و ويليامسون )

( همکاران  و  نوري  )1390خواجه  ناکامور  و  بر 2002(  مبني   )
زنان در مانع حضور  اسالمي  و   اينکه پوشش  اجتماعي  ميادين 

به طور   بود. پژوهش هاي مذکور  ناهمخوان  باشد  ورزشي مي 
بودند   پذيرفته  انجام  اسالمي  غير  خارجي  کشورهاي  در  عمده 
که انتظار اين مساله و تفاوت نتايج آن کشورهاي اسالمي مورد  

 (.16و  9و 10مطالعه دور انتظار نمي باشد )
در که  بود  اين  از  حاکي  پژوهش  هاي  هاي    يافته  موئلفه 

طور   به  ايراني  زن  ورزشکاران  اجتماعي  و  فردي  هاي  پيامد 
معني داري داراي ميانگين بالتري از کشور هاي عربي هستند 
همکاران  و  فر  فرزاد  پژوهش،  هاي  يافته  با  نتايج  اين  اين 

و علوي )1398) رودريگو )1386(، حجتي  و  بر 2008(  ( مبني 
ليت هاي ورزشي همخوان  ارتباط مثبت استفاده از حجاب و فعا

بانوان و   براي  بدليل غالب شدن پوشش اسالمي  ايران  بود در 
وجود اين عرف در جامعه پيامدهاي اجتماعي و فردي استفاده 
نوعي فرهنگ   به  و  به خود مي گيرد  بيشتري  از حجاب رنگ 
از حجاب در جامعه نسبت به کشور هاي عربي داراي   استفاده 

. در کشور هاي عربي منتخب هر  بروز بيشتري در جامعه است 
صرف استفاده از حجاب يا عدم استفاده از آن در جامعه ممکن  
باشد.   نداشته  فرد  براي  خاصي  اجتماعي  يا  فردي  پيامد  است 
ورزشکار   بانوان  براي  حجاب  از  استفاده  فردي  پيامدهاي  البته 
بيشتر مي تواند در مشخصه هاي روانشناختي ورزشکاران تاثير 
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 (.  3و2بگذارد )
عوامل   موئلفه  در  دهد  مي  نشان  پژوهش  نتايج  بررسي 
برخوردار   باالتري  ميانگين  از  ايراني  ورزشکار  بانوان  ورزشي 
همکاران  و  فر  فرزاد  هاي،  پژوهش  نتايج  با  نتايج  اين  بودند 

و علوي )1398) رودريگو )1386(، حجتي  و  بر 2008(  ( مبني 
ورزشي همخوان  ارتباط مثبت استفاده از حجاب و فعاليت هاي  
( و  خواجه 2008بود و با نتايج پژوهش خياباني و ويليامسون )

( همکاران  و  )1390نوري  ناکامور  و  اينکه  2002(  بر  مبني   )
پوشش اسالمي مانع حضور زنان در ميادين اجتماعي و ورزشي 
بيان   توان  مي  مساله  اين  توضيح  در  بود  ناهمخوان  باشد  مي 

و ميادين ورزشي نوعي حس  داشت رعايت حجاب در مسابقات  
اعتماد بنفس در ورزشکاران ايجاد مي کند و شايد باعث ايجاد  
پوشش   شان  حفظ  جهت  بيشتر  تالش  و  پوشش  به  تعصب 
متفاوت خود با ديگر ورزشکاران از کشور هاي مختلف شود در  
باعث   يکپارچه  قوانين  اگر  ايران  همانند  نيز  عربي  هاي  کشور 

مي در  اسالمي  حجاب  با  آينده  حضور  در  باشيم  ورزشي  ادين 
 شاهد نهادينه شدن اين فرهنگ خواهيم بود.

در موئلفه پوشش مطلوب و شناخت فلسفه و احکام فقهي  
زبان   عرب  کشورهاي  در  نشد.  مشاهده  داري  معني  تفاوت 
بطور   فقهي  و  شرعي  مسائل  با  عربي  زبان  همخواني  بدليل 

دارد که   مستقيم و بدون واسطه دسترسي به متون فقهي وجود
اين خود مي تواند از داليل باالتر بودن آگاهي بانوان ورزشکار  

 در کشورهاي عربي نسبت به مسائل فقهي باشد. 
پيددروزي بددانوان ورزشددکار در ايددران و کشددورهاي عربددي در  

مسابقات بين المللي و قرار گرفتن آنها در جايگاه هاي نخسدت 

بدراي   اين مسابقات حداکي از ايدن اسدت کده حجداب مدانعي

پيشرفت و حضور ورزشدکاران زن در ورزش نيسدت، البتده بده 

لحاظ آماري تعداد ورزشکاران زن در کشورهاي غيدر اسدالمي 

که در مسابقات ورزشي و فعايت هاي ورزش شرکت مي کنندد 

به مراتب زيادتر است. پيشنهاد مي گردد جهت حضور تسدهيل 

ت هداي شده تر ورزشکاران زن در کشورهاي اسالمي در فعالي

ورزشي داخلي و خارجي  با رايزني هاي فداراسيون هداي ملدي 

مربوطه با فدراسيون هاي بين المللي لباس هاي ورزشدي کده 

هم منطبق با قوانين ورزشدي آن رشدته ورزشدي باشدد و هدم 

مسائل فقهي و شرعي را پوشش بدهد طراحي شدود. افدزايش 

تواند فضاهاي اختصاصي ورزش بانوان از مواردي است که مي  

نسبت به مشارکت اين قشر مهدم از جامعده در فعاليدت هداي 

ورزشي که نقش بسزايي در  تامين سالمت جسدماني و رواندي 

دارند بازي کند. فرهنگ سازي، ترويج استفاده از حجاب توسط 

ورزشکاران موفق و مطدرح از مدوارد پيشدنهادي ديگدر جهدت 

 .اشدنهادينه کردن استفاده از حجاب توسط ورزشکاران ب
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