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بانوان  حجاب و عفاف در ورزش   ها به فرهنگ نگرش نوعتحليل 
 )بانوان ورزشكار استان آذربايجان شرقي: مطالعة موردي(

 2، الهه سيد شرافت*1محمد مهدوي

 چكيده
خصـوص در   بـه (دنيـاي امـروزي   برانگيـز و جنجـالي در    اي بحث منزلة پديده مسئلة حجاب و پوشش در ورزش به

مقالة حاضر به بررسي نوع نگرش بانوان ورزشكار به حجاب و عفـاف در  . مطرح است) هاي المپيك و جهاني ميدان
ايـن تحقيـق بـه شـيوة     . پـردازد  ورزش بانوان و همچنين به فرصت يا محدوديت حجاب و عفاف در امر ورزش مي

سيصد نفر از بانوان ورزشكار استان آذربايجان شرقي به . انجام گرفته استنامه  پيمايشي و با استفاده از ابزار پرسش
عنوان نمونة تحقيق انتخاب و براي سنجش نظر آنان دربارة حجاب و عفاف  شمار به گيري تصادفي تمام روش نمونه

تحليل مسـير   ها و نتايج حاصل از آزمون فرضيه. ساخته استفاده شد نامة محقق و موضوعات مرتبط با آن از پرسش
  ها به فرهنـگ  داري بين نوع نگرش ها نشان داد كه ارتباط مثبت و معنا يافته. نشان داده شد AMOS23افزار  با نرم

نتيجة حاصل از . هاي حجاب و عفاف در ورزش وجود دارد ها و محدوديت حجاب و عفاف در ورزش بانوان با فرصت
دانند، بلكه آن  تنها حجاب را مانع از ورزش نمي كننده در ورزش نه دهد كه بيشتر افراد شركت اين تحقيق نشان مي

سازي و آمـوزش مـردم از پيشـنهادهاي مهـم آنـان بـه        همچنين فرهنگ. دانند را فرصتي براي شكوفايي خود مي
 .، براي رسيدن به هدف مورد نظر است...ها و ها، دانشگاه اندركاران اقتصادي و فرهنگي، اعم از حوزه دست

  واژگانكليد
  .ها هاي ورزشي، محدوديت ، فعاليت ها، فرهنگ حجاب، عفاف، فرصت
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 مقدمه
ها و دستورات مهم و واجب الهي در هر زمان و مكان حفظ حجاب اسـالمي بـراي    يكي از توصيه

انسان پوشيدگي و حجاب را در عرصـة تجلـي نجابـت و عفـت     . ويژه زنان، است زنان و مردان، به
نـزول آيـة   هنگـام  . پسندد و اين مسئله از ديرينة زندگي بشر نيز سابقة طوالني دارد عمومي مي

سورة احزاب، حجاب و قرائت آن از سوي پيامبر گرامـي اسـالم، كسـاني كـه در محضـر وي       59
سيدند كه حجاب چيست؟ زيرا اين موضوع بـه قـدري مطـابق بـا     بودند در اين زمينه سؤالي نپر

 .]36، ص13[ميل فطري زنان بود كه مورد استقبال آنان واقع شد 
هـاي پردامنـه و    امروزه، بررسي مفاهيم اجتماعي و نگرش مـردم بـه ايـن مفـاهيم از برنامـه     

هـاي مـردم و    خواسـته توان به نيازها و  هاي حكومتي دنياست، زيرا از اين طريق مي اصولي نظام
. هـاي حكـومتي پـي بـرد     ريزي و سياست هاي هريك از قشرهاي اجتماعي به برنامه گيري موضع
اي براساس فرايند زندگي اجتماعي و تعامل بـا جوامـع ديگـر فرهنگـي را      حال، هر جامعه درعين

كنند و بـه   ياي پيدا م در هر فرهنگي نيز، برخي عناصر حالت ويژه. كند توليد و با آن زندگي مي
يكي از نمادها در فرهنگ جامعـة ايـران هنجـار    . شوند نمادي آشكار براي آن فرهنگ تبديل مي

تنها در شكل، بلكه در نگاه مردم  پوشش اسالمي است كه با گذشت زمان و در شرايط مختلف نه
م ــ اسـالمي مـرد    از آنجا كه اين هنجار برگرفتـه از فرهنـگ ايرانـي   . دستخوش تغيير شده است

هاي آن در ميان مردم نياز خواهد داشـت؛   است، چنين تغييراتي به توجه و شناخت عميق ريشه
 .]126، ص8[دهد  خصوص تغييراتي كه در قشرهاي خاص جامعه، مانند ورزشكاران، رخ مي به

اي اجتماعي در دنيا و از جمله در كشور ما پذيرفته شده است و بـا   پديده منزلة ورزش نيز به
عنوان ابزاري چندبعدي با تأثيرات گسترده، جايگاه و نقش خـود   رو شده و به خوبي روبهاستقبال 

بخـش، روابـط اجتمـاعي،     را در اقتصاد، سـالمتي افـراد، گذرانـدن اوقـات فراغـت سـالم و لـذت       
پيشگيري از مفاسد اجتماعي و انحرافات اخالقي رو به گسترش در جامعه و كاربردهـاي عديـدة   

  .]2، ص7[است ديگر متجلي كرده 
شناسـان آن   اهميت ورزش براي سالمت جامعه و اعضاي آن به حدي است كه برخي جامعـه 

كـاهش تحـرك و فعاليـت بـدني در زنـدگي امـروزه       . ]2[اند  را دين مدني جامعة معاصر دانسته
هاي نـوين زنـدگي بـه وجـود آمـده،       متعاقب توسعه و گسترش امكانات و وسايل رفاهي و شيوه

كنـد و در ايـن زمينـه     ايجـاب مـي   ختن به ورزش و تربيت بدني را بـيش از پـيش  ضرورت پردا
عنـوان اسـاس و بنيـان     زنـان نيـز، بـه   . ]203، ص19[حركات بدني مستمر الزم و حياتي اسـت  

سازي جسم و روان خود بايد از امكانات مناسبي برخوردار باشند و تحقق اين  خانواده، براي سالم
از سويي، جامعه براي پيشـرفت و توسـعه   . هاي ورزشي است  به فعاليتها  امر مستلزم گرايش آن

  .]29، ص4[نيازمند جمعيت سالم و پوياست 
امــا در ورزش بــانوان مشــكالت زيــادي وجــود دارد، زيــرا ايــن امــر بــا كمبــود تأسيســات،  



  199   ...حجاب و عفاف  ها به فرهنگ تحليل نوع نگرش

هـا   هاي نادرست فرهنگي در جامعه، تبعـيض رسـانه   باورهاي ورزشي،  تجهيزات، وسايل و ميدان
همـه  درخصوص پوشـش خبـري ورزش زنـان، عـدم تمايـل حاميـان مـالي از ورزش زنـان و از         

برخـي زنـان بـا وجـود دسترسـي بـه       ]. 2، ص1[نگرش افراد جامعه به ورزش زنان است  تر مهم
تواننـد از ايـن موهبـت     زن نمـي امكانات و ابزار ورزشي به دليل فرهنگ و نگاه سنتي ابزاري بـه  

درصـد زنـان در اوقـات فراغـت فعاليـت فيزيكـي        70كـه  مطالعـات نشـان داده   . مند شوند بهره
درصـد   7/15درصـد زنـان فعـاليتي ندارنـد،      1/79گرفته،  براساس نتايج مطالعات صورت. ندارند

بـدني    فعاليـت  .كننـد  طور نامرتـب فعاليـت مـي    درصد نيز به 2/5فعاليت منظم و مرتب دارند و 
هاي گونـاگون انسـان بـوده و     همواره جزء مكملي از زندگي فرد و خانواده در طي اعصار و تمدن

  هاي گوناگون زنـدگي اجتمـاعي سـهم بسـزايي داشـته      است و در ارتباطات خانوادگي و فعاليت
انواده منظـوره، بـراي خـ    مراسم آييني چندهاي تفريحي و اوقات فراغت و برگزاري   فعاليت. است

  .]145، ص14[خرسندي به ارمغان دارد 
مندي و بـه برخــي ابــراز تنفــر     ها، اشيا، موضوعات و افكار ابراز عالقه افراد به برخي پديده

هـاي مشـترك و متفــاوتي     ها بيانگر نگرش ها و رفتارهاي مشترك و متفاوت آن كنش. كنند مي
كار به فرهنگ حجاب و عفاف متغيـر مسـتقل   نوع نگرش بانوان ورزش. اند است كه افراد واجد آن

هـا بـه موضـوع     از طريق مطالعة نگـرش بانوان ورزشـكار، آگـاهي و بيـنش آن   . اين تحقيق است
هـا   هـاي آن  براي فهم رفتارهاي بانوان ورزشكار مطالعة نگرش. شـود حجاب و عفاف دريافـت مي

ن ورزشـكار بايــد از مطالعــة    هـا و رغبـت بـانوا    ضروري است و به منظور درك عاليق و انگيـزه 
هايشــان اهميــت    بيني رفتارها نيز مطالعة نگـرش همچنين، به منظور پيش .ها آغاز كرد نگرش

هاي بانوان ورزشكار،  درآمد و توجه به مطالعات تاريخي و بررسي نگرش با اين پيش. بسزايي دارد
و عفــاف در ورزش  هـاي حجـاب    هـا و محـدوديت   شود كه بحث فرصـت  اين حقيقت آشكار مي

رو، اگر فـردي   ازاين. ها و انگيزة بانوان ورزشكار به حجاب و عفاف متأثر است بانوان، از نوع نگرش
تر به روابط محـرم و نـامحرم داشـته باشـد، در      گيرانه طلبانه به زندگي و نگرش سهل نگرش لذت

ه نـوع نگـاهش بـه    امـا كسـي كـ   . آيـد  شمار مي منزلة يك محدوديت به نظر او حجاب و عفاف به
دانـد   گيرانه نيست، حجـاب را محـدوديت نمـي    گرايانه و روابط محرم نامحرم سهل زندگي آخرت

  .بلكه آن را فرصت خواهد دانست
شـايد بتوان گفـت  . شان تحت تأثير عوامل متعددي قرار دارد نگـرش افـراد در طـول زندگي

اع و فرهنگ اجتماعي جامعه، تبليغـات و در اين زمينه تأثير عوامل بيروني، مانند محـيط اجتمـ
. تـر است تـر و محسـوس ها بر نگرش بانوان ورزشكار به مقولة حجـاب پررنـگ رسانه و نظاير اين

رو، در اين پژوهش، بنا به فراخور زماني و مكـاني، بـه بررسـي فرهنگ و نگـرش حجـاب و    ازاين
بر اين مبنا، پرســش  . قي پرداخته شده استعفاف در ميان بانوان ورزشكار استان آذربايجان شر

وجوي نوع نگرش و ذهنيت به حجاب و عفاف در ميان بـانوان ورزشـكار    اصلي، كـه همانا جست
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يابي اين پرسش بـدان روي اسـت    رويكرد به پاسخ. شود استان آذربايجان شرقي است، مطرح مي
اسـت؟   اي  فاف مبتني بر چه مؤلفهبانوان ورزشكار به فرهنگ حجـاب و ع هاي  ها و نگرش كه نگاه

  دانند يا فرصت؟ و آيا حجاب و عفاف را محدوديت مي

  اهداف تحقيق
المللي فرهنگي، ورزشـي، اقتصـادي و سياسـي ميـدان نمـايش ديـن و فرهنـگ         هاي بين عرصه

هاي حـاكم   تواند گوياي بسياري از ارزش كشورهاي مختلف است و حضور زنان در اين عرصه مي
ترين رويداد ورزشـي جهـان عطفـي     شدن موضوع حجاب در بزرگ رجستهب. ود باشدبر جامعة خ

هـاي   كننـدة زن مسـلمان از فعاليـت    سـتيزها كـه حجـاب را محـدود     است براي مقابله با اسـالم 
هدف كلي تحقيق حاضر مطالعه و تحليل نگـرش و ذهنيـت   رو،  اين از .دكنن اجتماعي معرفي مي

شرقي به حجاب و عفاف و نيز شناسايي و معرفي زواياي پنهـان  ورزشكاران زن استان آذربايجان 
هاي حجـاب و   معرفي فرصت. 1: اند از اما اهداف جزئي عبارت. در ذهن آنان به اين موضوع است

  .هاي حجاب و عفاف در ورزش بانوان بررسي محدوديت. 2 عفاف در ورزش بانوان و 

 سؤاالت تحقيق
شـرقي چـه نگـرش و ذهنيتـي بـه حجـاب دارنـد و از چـه         زنان ورزشكار استان آذربايجـان  . 1

  نگرند؟ اي به آن مي دريچه
  اند؟ هاي حجاب و عفاف در ورزش بانوان كدام فرصت. 2
  اند؟ هاي حجاب و عفاف در ورزش بانوان كدام محدوديت. 3

  پيشينة تحقيق
ز موضوع فرهنگ حجـاب و عفـاف و تغييـرات و تطـورات و اثرگـذاري آن بـر فرهنـگ جامعـه ا        

بررسى . موضوعاتي است كه مورد توجه بسياري از پژوهشگران داخلي و حتي خارجي بوده است
. دهـد كـه تحقيـقِ كـامالً منطبـق بـا موضـوع بسـيار محـدود اسـت           پيشينة تحقيق نشان مـى 

شده از سوي ديگران، كه در دسترس و مرتبط بـا موضـوع    حال، تعدادي از مطالعات انجام عين در
  :شود اند كه در ادامه بدان اشاره مى ر خالصه بررسي و مرور شدهطو تحقيق بود، به

نشان داد كه نگرش و ذهنيـت بـه    ]6[دوست  و حسيني ]16[نتيجة تحقيقات كرمانشاهيان 
هـاي دينـي از سـوي افـراد و      حجاب در مجامع مختلف با متغيرهاي نوع دانشگاه، پذيرش ارزش

  .هاي تحصيلي ارتباط دارد و رشتهگروه همساالن، به سن، تحصيالت پدر و مادر 
 ]9[نتايج تحقيق ستاد مطالعات و تحقيقات اجتماعي دفتر امور اجتماعي استانداري تهـران  
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گويان تأثير چنداني بر نگرش و ذهنيت آنـان بـه الگوهـاي     نيز نشان داد كه وضعيت سني پاسخ
قـد چـادر افـزايش    سالگي به سمت الگوهاي پوششي فا 45پوششي مختلف ندارد و فقط پس از 

 .يافته است
هـاي   رغبتي دختران به شركت در فعاليـت  عوامل بي«در مقالة خود با عنوان  ]13[عبدالهي 

الشـعاع ميـزان آگـاهي     رغبتـي تحـت   به اين نتيجه رسيده است كه عوامـل بـي  » ورزشي مدرسه
  .است... هاي موجود، اهميت ورزش بانوان و دختران از ورزش، موانع و محدوديت

در تحقيقاتي از ورزشكاران زن درخصـوص   ]23[و مادي  ]27[، اسميت و متيو ]26[وگو شا
نگرش و ذهنيت آنان به حجـاب نشـان دادنـد كـه ورزشـكاران حجـاب را مـانع عملكـرد خـود          

در تحقيقي دريافت كه اسالم مانع فعاليت و حضور دانشجويان در عرصـة   ]22[بيات . دانند نمي
شـود سـخن    البته اين سخن كه اسالم مانع فعاليـت ورزشـي دانشـجويان مـي    (شود  ورزشي مي

درستي نيست و قابل نقد است، زيرا اسالم زن را از فعاليت ورزشي نهي نكرده، بلكـه بـراي ايـن    
  ).هايي مشخص كرده است كار چارچوب
روبـي  . كنـد  به كاهش فعاليت زنان در عرصة ورزش به دليل حجاب اشاره مي ]24[ناكامورا 

اي بـراي   منزلـة وسـيله   كند كه زنان از حجاب به در بررسي نگرش زنان به حجاب بيان مي ]25[
كننـد و آن را محـدوديت بـه     بودن خود و همچنين كنتـرل زنـدگي اسـتفاده مـي     بيان مسلمان

  .آورند شمار نمي

  مالحظات نظري
بهتر است قبل از بيان هر مطلبي ابتدا تعريف دقيقـي از واژة  با توجه به عنوان و موضوع تحقيق، 

كردن و پرده است و بيشـتر در   حجاب در لغت به معناي پوشش، پنهان. حجاب و عفاف ارائه داد
  دهـد كـه پـرده وسـيلة     اين كلمه از آن جهت مفهوم پوشش مـي . شود معناي پرده استعمال مي

شود  اما هر پوششي حجاب نيست؛ بلكه آن پوششي حجاب ناميده مي .]2، ص17[پوشش است 
حجاب، به معناي پوشش اسالمي ]. 31، ص18[كه از طريق پشت پرده واقع شدن صورت گيرد 

ي آن وجـوب پوشـش بـدن و بعـد سـلبي آن      بعـد ايجـاب  . بانوان، دو بعـد ايجـابي و سـلبي دارد   
بودن خودنمايي به نامحرم است و اين دو بعد بايد در كنار يكديگر باشد تا حجاب اسـالمي   حرام

حجاب و عفاف هر . واژة عفاف نيز با مفهوم حجاب قرابت معنايي دارد]. 31، ص20[محقق شود 
ب مانع و بازدارندة ظاهري است و عفـاف  اند؛ با اين تفاوت كه حجا دو به معناي مانع و بازدارنده

  ].3، ص3[مانع و بازدارندة باطني 
هـاي   شود و به يكي از نمـاد  امروزه حجاب، در كاربرد عام، به پوشش ضروري زنان اطالق مي

مثابة رسانة ارتباطي نمادين و  شناختي، حجاب به از نگاه جامعه. جوامع اسالمي تبديل شده است
رد كنشـگر بـراي آن معنـايي ذهنـي و ارزشـي نمـادين قائـل اسـت؛         كنش اجتماعي است كه ف
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فردي و تحـت تـأثير انتظـارات     كه كنش او در ارتباط با ديگران در عرصة ارتباطات ميان نحوي به
بر اين اساس، حجاب فقط به پوشيدن بدن محدود نيسـت؛ بلكـه   . ديگران در حوزة عمومي است

فرهنگـي، سياسـي و   هـاي   تـأثير سـاختار   شود كه تحت روابط اجتماعي تبيين  تواند در حوزة مي
  ].2، ص11[اجتماعي است 

  چارچوب نظري
تازگي جامعة ايران با آن مواجه است، مسئلة حجـاب و عفـاف در ورزش    يكـي از مسائلي كـه به

بـرخالف  . دادن تحقيقـات درخـوري اسـت    ها و انجام اين مسئله نيازمند طرح نظريه. بانوان است
نظريـه  . هايي مجزا تعلق ندارند، بلكه مكمـل يكديگرنـد   نظريه و تحقيق به عرصه تصور عمومي،

بـا ايـن   . تواند موجد افكار بيشتري شود ها و در خالل حل يك مسئلة نظري مي القاكنندة فرضيه
انديشمندان در مسئلة حجاب و عفـاف در ورزش   هاي  توان گفت استفاده از نظريه توضيح كه مى

جديـد باشـد،    هاي  تر، كه ايجادكنندة فرضيات و ايده چارچوب نظري جامع براي رسيدن به يك
  .امري الزم و ضروري است و به محقق كمك شاياني خواهد كرد

وجـود   اي  بينانـه و بدبينانـه   هاي خـوش  درخصـوص حجاب و عفاف در ورزش بانوان، ديدگاه
به نظر آنان موارد ذيـل از  . دانند مي اي  هاي حرفه برخي حجاب را محدوديت و مانع فعاليت. دارد

هاي  استفاده از حجاب باعث سلب برخي از فعاليت: هاي حجاب در ورزش بانوان است محدوديت
هـا، كـاهش انگيـزة مشـاركت در ورزش،      المللي، عدم پوشـش رسـانه   هاي بين ورزشي در عرصه

جـاب اسـالمي   در مـورد ح پس ايـن افـراد    .شود افزايش صدمات ورزشي و نيز مانع پيشرفت مي
اند كـه حجـاب اسـالمي بـه معنـاي       هاي نادرست شده و چنين پنداشته دچار بدبيني يا برداشت

گمـان كننـد اسـالم     اي  حبس و پشت پرده قرار گرفتن زنان است و همين امر موجب شده عده
حـال آنكـه   . خواسته زنان هميشه پشت پرده و در خانه محبـوس بماننـد و از آن بيـرون نياينـد    

مقررشده در اسالم بدين معنا نيست كه زن از خانـه بيـرون نـرود، بلكـه پوشـش زن در      پوشش 
اسالم بيانگر اين واقعيـت اسـت كـه زن در معاشـرت خـود بـا مـردان بـدنش را بپوشـاند و بـه           

اسـت بـراي ايجـاد مصـونيت      اي  با اين نگاه، حجاب ابزار و وسيله. گري و خودنمايي نپردازد جلوه
  .تر اخالقي و معنوي زن فردي، اجتماعي، سياسي و از همه مهم جانبة شخصيتي، همه

معتقدنـد حجـاب و عفـاف    داننـد و   در مقابل، برخي حجاب را براي زنان مسلمان فرصت مي
حفـظ حجـاب و عفـاف بـه     . همواره بخشي عمده از رسالت انبيا و اولياي الهي و علما بوده است

جـاب اسـالمي بـه تهـذيب و تزكيـة نفـس و       كند و رعايت ح حذف بسياري از گناهان كمك مي
حجـاب و عفـاف   . ]2، ص10[كنـد   پردازد و قرب الهي را نصـيب انسـان مـي    ملكات نفساني مي

ويـژه قشـر بـانوان، اسـت و      اسالمي ضامن حفظ و پاسداري از كيان و شخصيت آحاد جامعه، بـه 
هـاي بـزرگ    از نعمت آن تحصيل سالمت رواني پايدار است كه خودمهم هاي  ارمغانترديد از  بي
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درواقع، دين اسالم نيز براي حفظ آرامـش روانـي زنـان و    . شود الهي در حيات بشري شمرده مي
زا، حجاب و عفاف را براي زنان واجب كرده و عفـت نگـاه را بـراي مـردان      مردان از عوامل آسيب

يـت  احسـاس شخصـيت و هو   و به عبارت ديگر، حجاب موجب ايجاد امنيـت . مقرر فرموده است
از وسـواس شـيطاني و تحريكـات غريـزي     ) جوانان جامعهويژه  به(واقعي زنان و دورماندن مردان 

حفظ عفـت و پايبنـدي   ]. 3، ص12[شود  است و اين امر سالمت رواني فرد و جامعه را سبب مي
) ع(هـاي اهـل بيـت    كـريم، سـيره و آمـوزه   هـاي قـرآن    هاي ديني و عمـل بـه سـفارش    به آموزه

  .]15[هاي اجتماعي در خانواده خواهد بود  محكمي در برابر آسيب درخصوص عفاف سد
هـاي اخيـر، ورزش بـانوان     اما صرف نظر از همة مشكالت در زمينـة ورزش بـانوان در سـال   

بـا  . تغيير در ورزش بانوان است  دهندة ها نشان جايگاهي ويژه براي خود پيدا كرده است و نگرش
ايـران در منـاطق مختلـف بـا توجـه بـه شـرايط فرهنگـي و         وجود همة اين تغييرات، در كشور 

جغرافيايي و اجتماعي و حتي ديني ديدگاه بـه ورزش بـانوان هنـوز بسـيار متفـاوت، سـطحي و       
  ].55، ص13[فريبانه است  عوام

هاي ورزشي  رشته با توجه به آنچه گفته آمد و با توجه به موضوع و مسئلة پژوهش در عمدة
بنابراين، عـرف  . ها هم مدعي وجود ندارد در برخي از رشته. منعي براي حضور بانوان وجود ندارد
دهند يك مالك براي  هاي مختلف ورزشي نشان مي ها و رشته جامعه و اقبالي كه بانوان به فعاليت

و مطـرح در ورزش  هاي موجود  ها و محدوديت در اين پژوهش، برآنيم فرصت. ورزش بانوان است
دقتي كرد،  هاي ورزشي بانوان نبايد بي ضمن اينكه دربارة فعاليت. بانوان را بررسي و كنكاش كنيم

ها و موازين  رعايت چارچوب. شود ها موجب بروز مشكالتي مي دقتي نكردن موازين و بي زيرا رعايت
هـاي ورزشـي، كـه     ونپوشش براي بانوان و آقايان ضروري است و بايد در جهت قوانين فدراسـي 

. روي ورزش بانوان به وجـود نيايـد    هاي ورزشي هستند، باشد تا مانعي پيش مسئول اصلي رشته
قطعاً حركت در مسير توسعه با موانعي مواجه است و كسـاني كـه بـراي رسـيدن بـه آن تـالش       

پژوهش به بررسي  بنابراين ما در اين. ها عبور كنند كنند بايد موانع را با تدبير مديريت و از آن مي
با . پردازيم شرقي مي هاي بانوان استان آذربايجان  حجاب و عفاف در ورزش  ها به فرهنگ نوع نگرش

  .است 1توجه به اين امر، چارچوب نظري پژوهش مطابق با شكل 

  مدل مفهومي پژوهش. 1شكل 

 ها نگرش نوع

 فرصت

محدوديت
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  پژوهش  روش
آذربايجـان شـرقي بـه    شود نگرش و ذهنيـت بـانوان ورزشـكار اسـتان      در اين تحقيق، تالش مي

. حجاب و عفاف مطالعه و زواياي پنهان در ذهن آنان به اين موضـوع شناسـايي و معرفـي شـود    
آوري اطالعـات   پژوهش حاضر، از نوع همبستگي و با توجه به هدف از نوع كاربردي است و جمع

انـد   ب شدهنفر از زناني انتخا 300نمونة در دسترس از حدود . به شكل ميداني انجام گرفته است
گيـري   در ايـن تحقيـق، از روش نمونـه   . پرداختنـد  كه سه جلسه در هفته به ورزش سـالني مـي  

بـدين صـورت كـه بـا حضـور در      . شمار براي انتخاب نمونـه اسـتفاده شـده اسـت     تصادفي تمام
نامـة   ابزار تحقيق شامل پرسش. نامة مذكور در اختيار اعضا قرار گرفت هاي ورزشي پرسش باشگاه
دهنـدگان و بخـش    اي است كه از دو بخش مربوط به اطالعات دموگرافيـك پاسـخ   ساخته محقق

گويـه،   9سـازي حجـاب و عفـاف در ورزش شـامل      نگرش در فرهنگ  نامة دوم مربوط به پرسش
هاي حجاب و عفاف  گويه و فرصت 6هاي حجاب و عفاف در ورزش شامل  نامة محدوديت پرسش

و براسـاس مقيـاس     نامه طراحـي  كه در قالب يك پرسشگويه گردآوري شد  6در ورزش شامل 
نامـه بـه تأييـد ده نفـر از      روايـي صـوري و محتـوايي پرسـش    . ارزشي ليكرت امتيازدهي شد پنج

  ).1جدول (نامه با ضريب آلفاي كرونباخ به دست آمد  متخصصان رسيد و پايايي پرسش
هـاي مختلـف     گيري، كه خصيصه هانداز روش آلفاي كرونباخ براي محاسبة پايايي دروني ابزار 

نامـه قابليـت    از آنجا كه بايد قبل از توزيـع نهـايي پرسـش   . رود كند، به كار مي گيري مي اندازه را 
نامه از سوي ورزشكاران تكميل شد كـه بـا    پرسش 30اعتماد و نيز اعتبار آن محاسبه شود، ابتدا 

آلفاي كرونباخ . (نامه تأييد شد يي پرسشپايا 7/0تر بودن ضريب آلفاي كرونباخ از  توجه به بزرگ
، با دو هفته )ثبات پاسخ(براي تعيين پايايي زماني ). است 80/0نامة پژوهش برابر با  كلي پرسش

درصـدي   95نامه مجدداً از سوي همان ورزشكاران تكميل شد كه با اطمينان  پرسش 30فاصله، 
ني يـا تكرارپـذيري   دن پايـايي زمـا  قابـل قبـول و مناسـب بـو     دهنـدة  نشـان  80/0ميانگين و با 

  .نامه است پرسش
  

  ضرايب پايايي ابزار پژوهش. 1جدول
 آزمايي باز آلفاي كرونباخابزارها

83/077/0سازيها در فرهنگنوع نگرش
87/072/0هاي حجاب و عفاف در ورزشفرصت

78/075/0ورزشهاي حجاب و عفاف درمحدوديت
80/074/0مجموع

  
نامـه از روش آلفـاي كرونبـاخ و بـراي پايـايي زمـاني از روش بـاز         پايايي دروني پرسشبراي 

هـا در مرحلـة اول و دوم    ضريب همبسـتگي ميـزان نمـره   ). 1جدول (آزمون استفاده شده است 
نامة تحقيـق   پايايي زماني پرسش 7/0تر بودن ميزان همبستگي از  با توجه به بزرگ. محاسبه شد
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بـراي تجزيـه و تحليـل     SPSS22گيـري   رو، در اين پژوهش از ابـزار انـدازه   اين از. حاضر تأييد شد
در بخـش آمـار توصـيفي، از فراوانـي، درصـد، ميـانگين و انحـراف معيـار         . اطالعات استفاده شد

ــ   ها از آزمون كولمـوگروف  بودن داده استفاده شد و در بخش آمار استنباطي براي سنجش نرمال
سـازي معـادالت    هـاي تحقيـق و تحليـل مسـير از روش مـدل      فرضـيه اسميرنف و براي بررسـي  

افـزار   هـاي مناسـب در نـرم    شـاخص  2جدول . استفاده شدAMOS23 افزار  ، نرمSEMساختاري 
AMOS23 دهد را نشان مي.  

  هاي پژوهش يافته
ميانگين، انحراف استاندارد و ضرايب همبستگي ميان متغيرهاي سازة پنهان در مدل در جـدول  

بـراي  . هـا را آشـكار كنـد    تواند فقط درجة رابطه ميان سازه ها مي همبستگي. ده شده استآور 2
ها، تحليل بيشتر با مدل معادلة ساختاري الزم  درك بيشتر اثر مستقيم و غيرمستقيم ميان سازه

درصـد اسـت و ايـن     79شـده   در اين تحقيق، حداقل مقدار همبستگي متغيرهاي مشاهده. است
نامه  متغيرها سازگاري دروني دارند و درنتيجه همساني دروني و پايايي پرسش دهد كه نشان مي
  ).3و  1هاي  جدول(شود  تأييد مي

  
  افزار آموس هاي مناسب در نرم يك از شاخص توصيف هر .2جدول

 توضيحبرازش هاي شاخص

Chi square هاي كواريانس براي ارزيابي بزرگي تفاوت بين نمونه و ماتريكس 

RMSEA 
هاي نمونه  شده در مدل، مرتبط با اختالف در دادهحساس به تعداد پارامترهاي برآورد

 براي صحت يك مدلو مقادير مورد انتظار

GFI 
كه  )مقدار متوسط مربع اختالف مقادير از ميانگين(كردن نسبت واريانسيمحاسبه

 .شود شده محاسبه مي وسيلة كواريانس جمعيت برآوردهبه
AGFI تنظيمGFIاساس درجة آزاديبر 
NFI  ارزيابي مدل از طريق مقايسه كردن مقدارX2  مدل باX2  مدل صفر- NFI 

CFI 
و ماتريكس ) مدل صفر/ مدل مستقل(اند همبستهكند كه همة متغيرها غيرفرض مي

 .كند كواريانس نمونه را با مدل صفر مقايسه مي
Chisq/df وابسته استهاي نمونه فرايند تخمين بر داده.

2015آوانگ و همكاران،:منبع
  

  قيتحق يرهايمتغ يس همبستگين، انحراف استاندارد و ماتريانگيم. 3جدول
 متغيرها SD Mنگرشفرصتمحدوديت

 ها نوع نگرش87/089/0152/575/28
 هاي حجاب فرصت52/402/19 79/01
حجابهاي  محدوديت13/413/19  1

(p<0/01) *   
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بـراي  ) KMO( 2بـرداري  ابتدا آزمون كفايـت نمونـه   1دادن تحليل عاملي اكتشافي براي انجام
سـپس از آنجـا كـه همبسـتگي بـين      . حصول اطمينـان از كفايـت حجـم نمونـه محاسـبه شـد      

هاي آزمون زيربناي تحليل عامل است، براي اينكه مشخص شود همبستگي بين متغيرها  پرسش
  .آمده است 4استفاده شد كه نتايج آن در جدول  3رتلتبرابر صفر نيست، از آزمون با

سازي  ها در فرهنگ براي نوع نگرش KMOآيد كه در پژوهش حاضر مقدار  برمي 4از جدول 
هـاي حجـاب و    هـاي حجـاب و عفـاف در ورزش و محـدوديت     حجاب و عفاف در ورزش، فرصت

شـده   ر كفايت نمونة انتخـاب است كه بيانگ 74/0، 860/0، 804/0عفاف در ورزش به ترتيب برابر 
 000/0اسـت كـه در سـطح     243/571، 759/821، 1493همچنين، آزمون بارتلت برابر با . است

 .ها در جامعه صفر نيست دهد همبستگي داده معنادار است كه نشان مي
منزلـة   يك از بارهاي عاملي بايد به ها بايد مشخص شود كه كدام همچنين، براي تفسير عامل

داري  معنادار لحاظ شوند؛ بدين معنا كه هرچه ميزان بار عاملي بيشتر باشد، سـطح معنـا  مقادير 
باشـند  +  - 03/0تـر از   بارهاي عاملي كه بـزرگ . يابد ها در تفسير ماتريس عاملي افزايش مي آن

 داري باال و بارهاي عاملي باشند داراي سطح معنا+  - 05/0تر از  دار، بارهاي عاملي كه بزرگ معنا
مشـاهده   4طور كه در جدول  همان. شوند دار تلقي مي باشند بسيار معنا+  - 07/0تر از  كه بزرگ

هستند؛ كه بـه معنـاي معنـادار بـودن سـؤاالت       3/0شود، در همة متغيرها اين ارقام باالتر از  مي
  .نامه براي اين پژوهش است بودن پرسش دهندة مناسب است و نشان

  
  يك از متغيرها ي اكتشافي، كيزرمير و بارتلت براي هرآزمون تحليل عامل. 4جدول

 KMO BT DF Sigبار عاملياالتؤس

     سازي حجاب و عفاف در ورزشدر فرهنگها  نوع نگرش
مند به حجاب و عفاف با پوشش و فرهنگ اسالمي عالقه

 .در ورزش هستم
62/0 

804/0 1493 36 000/0 

60/0.تأثير داردفرهنگ جامعه در انتخاب پوشش بانوان
حجاب و عفاف خود را در ورزش با پوشش و فرهنگ

 .كنماسالمي رعايت مي
73/0 

73/0.محلي پايبندمهايبه ترويج فرهنگ و سنت
هايبه حجاب و عفاف، حفظ و احيا فرهنگ و سنت

 .محلي پايبندم 
73/0 

 ويژه والدينهتقويت باورهاي ديني خانواده ب
 

63/0 

65/0هاي فرهنگي درسازي محتواي برنامهساماندهي و غني
                                                        

1. Exploratory factor analysis 
2. Kaiser-Meyer-Olkin 
3. Bartlett's Test of Sphericity 
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 KMO BT DF Sigبار عاملياالتؤس

جهت تقويت هويت ديني در ورزش
ها واصالح نگرش جامعه به مقولة زن و رفع تبعيض

 ها عليه آنان در ورزشمحروميت
82/0 

تحكيم باورها و تقويت روحية ديني براي پايبندي به
 هاي اجتماعي در ورزشارزش

85/0 

 هاي حجاب و عفاف در ورزش فرصت
    

70/0.شودرفتن ارزش زن مياستفاده از حجاب موجب باال

860/0 759/821 15 000/0 

 67/0 .استفاده از حجاب در مصونيت بانوان تأثير دارد

استفاده از حجاب موجب افزايش ارزش اجتماعي بانوان
 .شوددر ورزش مي

73/0 

استفاده از حجاب موجب افزايش محبوبيت اجتماعي
 .شودبانوان در ورزش مي

70/0 

استفاده از حجاب موجب ترويج فرهنگ حجاب و عفاف
 .شوددر ورزش مي

69/0 

 64/0 .شود استفاده از حجاب موجب احياي فرهنگ اسالمي مي

 هاي حجاب و عفاف در ورزش محدوديت
بار

 عاملي
KMO BT DF Sig 

نكردن از حجاب موجب ايجاد ناامني در جامعة استفاده
 .شودورزشي مي

77/0 

74/0 243/571 15 000/0 

70/0.شوداستفاده از حجاب در ورزش مانع پيشرفت مي
66/0هاعدم پوشش رسانه

حجاب و عفاف باعث سلب برخي از فعاليت ورزشي در
 .شودالمللي ميهاي بينعرصه

76/0 

80/0.باعث كاهش انگيزة مشاركت در ورزش است
حجاب و عفاف در ورزش باعث افزايش صدمات ورزشي

 .شودمي
73/0 

  
در ) دو گونه ذهنيـت بـه حجـاب   (تحليل عاملي اكتشافي كيزرمير و بارتلت به شناسايي دو عامل 

. نمـايش داده شـد   1هـا در جـدول    آنهاي عـاملي   كنندگان انجاميد كه اطالعات آرايه ميان مشاركت
هـاي حجـاب و عفـاف     فرصت«هاي  هاي عاملي، يعني ميزان موافقت يا مخالفت با جمله براساس آرايه

گـذاري ايـن دو نـوع ذهنيـت      بـراي نـام  » هـاي حجـاب و عفـاف در ورزش    محدوديت«و » در ورزش
ه به حجاب و عفاف بـا پوشـش و   بانوان ورزشكار بيان كردند ك) 62/0(طوركلي،  به. استفاده شده است

جامعـه را در انتخـاب پوشـش بـانوان مـؤثر       فرهنـگ ) 60/0(حـدود  . مندنـد  فرهنگ اسـالمي عالقـه  
حفـظ حجـاب و عفـاف خـود در ورزش بـا      ) 73/0(براي پژوهش حاضـر  شده  بانوان انتخاب. دانند مي
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) 73/0(بـه آن،  محلـي و پايبنـدي    هـاي   تـرويج فرهنـگ و سـنت   ) 73/0(پوشش و فرهنگ اسـالمي،  
تقويت باورهـاي دينـي خـانواده،    ) 63/0(محلي،  هاي  حجاب و عفاف و حفظ و احياي فرهنگ و سنت

هاي فرهنگـي در تقويـت هويـت دينـي      سازي محتواي برنامه ساماندهي و غني) 65/0(ويژه والدين،  به
ا عليـه آنـان در   هـ  هـا و محروميـت   اصالح نگرش جامعه به مقولة زن و رفع تبعيض) 82/0(در ورزش، 

هـاي اجتمـاعي در    تحكيم باورها و تقويـت روحيـة دينـي بـراي پايبنـدي بـه ارزش      ) 85/0(ورزش و 
 ).4جدول(دانند  سازي حجاب و عفاف در ورزش مؤثر مي ورزش را در فرهنگ

ها بيانگر اين اسـت كـه ورزشـكاران زن بـا مسـئلة حجـاب و پوشـش اسـالمي          تحليل يافته
  :شوند دانند يا محدوديت به دو گروه تقسيم مي اينكه حجاب را فرصت مياند، اما در  موافق
در ايـن ديـدگاه، بـانوان ورزشـكار بـه برخـي از       : دانسـتند  ورزشكاراني كه حجاب را فرصت مي. 1
شـود   رفـتن ارزش زن مـي   اسـتفاده از حجـاب باعـث بـاال    : هاي حجاب در ورزش اشاره كردند فرصت

، اسـتفاده از حجـاب باعـث افـزايش     )60/0(مصونيت بـانوان تـأثير دارد   استفاده از حجاب در  ،)70/0(
، اسـتفاده از حجـاب موجـب محبوبيـت اجتمـاعي      )73/0(شـود   ارزش اجتماعي بانوان در ورزش مـي 

استفاده از حجاب باعث تـرويج فرهنـگ حجـاب و عفـاف در ورزش      ،)70/0(شود  بانوان در ورزش مي
  ).4جدول ) (64/0(شود  باعث احياي فرهنگ اسالمي ميو استفاده از حجاب ) 69/0(شود  مي

ايـن گـروه از ورزشـكاران بـه برخـي از      : دانستند ورزشكاراني كه حجاب را محدوديت مي. 2
كـردن از حجـاب باعـث ايجـاد      اسـتفاده : هاي حجاب در ورزش اشاره كردند از قبيـل  محدوديت

شـود   در ورزش مـانع پيشـرفت مـي    ، استفاده از حجاب)77/0(شود  ناامني در جامعة ورزشي مي
، حجاب و عفاف باعث سلب برخـي از فعاليـت ورزشـي در    )66/0(ها  عدم پوشش رسانه ،)70/0(

 و )80/0(باعث كاهش انگيـزة مشـاركت در ورزش اسـت     ،)76/0(شود  المللي مي هاي بين عرصه
  ).4جدول ) (73/0(شود  حجاب و عفاف در ورزش سبب افزايش صدمات ورزشي مي

سـازي حجـاب و    ها در فرهنگ شود، تأثير نوع نگرش مشاهده مي 5گونه كه در جدول  انهم
هــاي حجــاب و عفــاف در ورزش معنــادار اســت  هــا و محــدوديت فرصــتعفــاف در ورزش بــر 

)001/0 P= .( داري بـا   ابراي تعيين اين كه آيا ضريب همبستگي نمونه از نظر آماري اختالف معنـ
تي استفاده شد و نتيجة آزمون تي، نتيجة مشابهي داشت و در هر دو صفر دارد يا خير از آزمون 

نتايج تحليل مسير . درصد معنادار بوده است ضريب شدت رابطة مستقيم و در سطح كمتر از يك
  .شود مشاهده مي 2و شكل  6و  5هاي  در جدول

  
  ضرايب بتاي بين متغيرهاي پژوهش در حالت استاندارد. 5جدول 

 T Sigآماره  Bضريب ابزارها

 46/3001/0 39/0هاي حجاب و عفاف در ورزشسازي بر فرصتها در فرهنگ نوع نگرش
هاي حجاب و عفاف درسازي بر محدوديتها در فرهنگ نوع نگرش

 ورزش
33/0 34/3 001/0 
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  نيكويي برازش براي مدل پژوهش هاي  شاخص. 6جدول 
CFI RMSEA PNFI PRATIO AGFI GFI χ2/df Df χ2 شاخص مدل 

 مدل پژوهش 52/819 03/079/078/094/094/012/2385 90/0
  

بـدين صـورت نتـايج    . كنـد  ها را مشخص مي سري شاخص يك AMOS23افزار  همچنين، نرم
  .ارائه شده است 6ها در جدول  برازش مدل نهايي با داده

گيـري   محاسبه شد و مدل اندازه AMOS23افزار  گيري با نرم هاي سنجش مدل اندازه شاخص
طـور   همان. آورده شده است 6هاي كلي برازش در جدول  مقدار شاخص. مورد برازش قرار گرفت

بيشـتر دانشـمندان در   . شود، شش شاخص برازش در محدوده قابل قبـول اسـت   كه مشاهده مي
ولـي  . داننـد  مورد نسبت كاي اسكوار به درجة آزادي مقادير بين دو تـا سـه را قابـل قبـول مـي     

شوماخر و لومكس در مورد نسبت كاي اسكوار به درجة آزادي مقادير بين يك تـا پـنج را قابـل    
از طرفـي، آوانـگ و   . دسـت آمـده اسـت    بـه  12/2در اين پـژوهش، ايـن نسـبت    . دانند قبول مي
 ،4اُ. آي. تـي . آ. آر. ، پـي 3اي. اف. جـي . ، آ2آي. اف .هاي جي در مورد شاخص) 2015( 1همكاران

همچنـين  . كنـد  را تأييـد مـي   70/0مقادير باالي 7آي. اف. ، سي6آ. ا. اس. ام. ، آر5آي. اف. ان. پي
دسـت   بـه  90/0، 03/0، 79/0، 78/0، 94/0، 94/0ترتيب  هاي ذكرشده در اين پژوهش به شاخص

تـر باشـد، مـدل از بـرازش      ها به عـدد يـك نزديـك    شود هرچه اين شاخص گفته مي. آمده است
  .ي برخوردار استتر مطلوب

شـده و معيـاري بـراي بـدبودن مـدل        آ براساس خطاهاي مدل ساخته. ا. اس. ام. شاخص آر
باشد و برخي ديگـر   05/0اند كه اين شاخص بايد كمتر از  برخي انديشمندان بر اين عقيده. است

خص بـه  براي اين شا 04/0در اين پژوهش، مقدار . ]21[دانند  را مناسب مي08/0ميزان كمتر از 
 با توجه به اينكه حداقل سه شاخص برازش بايد در محدودة قابل قبول قـرار گيـرد و  . دست آمد

طور مطلـوبي   ده بهش توان گفت كه مدل ارائه ، مي4شده در جدول  با توجه به مقادير نمايش داده
  .برازش شده است

درصـد شـده اسـت و     5كمتر از  sigشود، مقدار  مشاهده مي 2و جدول  2طور كه در شكل  همان
هـاي نوانديشـانه    داربودن رگرسيون است و فرض وجود رابطة خطي بين متغيرهاي نگـرش  بيانگر معنا
در ايـن  . شـود  هاي حجاب عفاف بـا ورزش تأييـد مـي    هاي نوانديشانه با محدوديت ها، نگرش با فرصت

شـده   33/0، 39/0ترتيـب برابـر   ها بـه   ها و محدوديت براي فرصت) ضريب رگرسيون( R2مدل، مقدار 
هـا و   بينـي فرصـت   درصـد توانـايي پـيش    33و  39هـاي نوانديشـانه    به ايـن معنـا كـه نگـرش    . است

  .بيني است مانده مربوط به خطاي پيش درصد باقي 67و  61مقدار . ها را دارد محدوديت
                                                        

1. Awang, Asyraf Afthanorhan & M.A.M. Asri 
2. Goodness of Fit Index(GFI) 
3. AGFI(Adjusted Goodness of Fit Index) 
4. Parsimony Ratio (PRATIO) 
5. Parsimonious Normed Fit Index (PNFI) 
6. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 
7. Comparative Fit Index (CFI) 
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  نتايج  نهايي برازش مدل. 2شكل 

  گيري بحث و نتيجه
منزلة يـك ارزش و رويكـرد مـؤثر در مواجهـه و مقابلـه بـا تهـاجم         بهپرداختن به مسئلة حجاب 

مسئلة مهـم آن اسـت   . تواند آثار و پيامدهاي مثبتي براي جامعه در پي داشته باشد فرهنگي مي
شدن  توان اين پديده را نهادينه كرد و موجبات دروني وكارهايي مي كه چگونه و از طريق چه ساز
  .]5[ورد آن را در سطح جامعه فراهم آ

عفاف و حجاب در زمرة مسائل مهمي است كه تبلور آن در منشور رفتار اجتماعي افراد قابل 
ها و  نوع نگرش. هاي جامعة ماست ها و دغدغه   مسئلة رعايت حجاب يكي از چالش. مالحظه است

دهد كه اثر آن در رفتارهـاي فـردي و    فرهنگ ديني ساختار اصلي جامعة اسالمي را تشكيل مي
هـاي افـراد را در فضـاي حـاكم بـر       شود و بازتاب باورها و دغدغه جتماعي شهروندان آشكار ميا

شـده و   گـذاري و اثرپـذيري فـرد و جامعـه امـري پذيرفتـه       از آنجا كـه اثـر  . توان ديد جامعه مي
انكارناپذير است، براي اصالح، تغيير و ايجاد فرهنگ حجاب و عفاف بايد به اين دو مسئله توجـه  

سازي باور حجاب و عفاف در  بنابراين ضروري است پيش از ورود به بحث نهادينه. اي داشت ويژه
. ريزي كنـيم  ورزشي بانوان را شناسايي كرد تا بتوانيم براساس آن برنامه  ورزش بايد پيكرة جامعة

تنها حجاب را مـانع   كننده در ورزش نه نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد بيشتر افراد شركت
تـوان نتيجـه    بنـابراين، مـي  . دانند دانند، بلكه آن را فرصتي براي شكوفايي خود مي ز ورزش نميا

پيكرة جامعه شامل فرد، خـانواده و  . سازي در حوزة دين بايد آگاهانه نهادينه شود گرفت فرهنگ
سـازي   معمـوالً فرهنـگ  . فرهنگ عفاف و حجاب يكي از باورهاي اصيل ديني اسـت . جامعه است

، گسـترش  )بخشيدن به سطح باورهاي اجتماع عمق: تعميق(سازي  ر سه مرحلة نهادينهدرست د
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حفـظ باورهـاي   : تحفـيظ (و حفظ و نگهـداري  ) شده گسترش باورهاي موجود يا نهادينه: ترويج(
 .]5[گيرد  شكل مي) يافته شده و ترويج نهادينه

هـا در   نـوع نگـرش  تـوان چنـين اسـتنباط كـرد، بـين       با توجه به مدل نهـايي پـژوهش مـي   
هاي حجـاب عفـاف در ورزش بـانوان بـا      سازي حجاب و عفاف در ورزش بانوان با فرصت فرهنگ

. داري وجـود دارد  رابطة مثبت و معنـا  001/0در سطح  46/3و آمارة تي  39/0ضريب رگرسيوني 
ر يعني هرگاه بانوان ورزشكار بلنداي مقام و رسالت اصلي خود را هنگـام ورزش درك كـرده و د  

اند، منزلت و محبوبيت آنان حفظ شـده، اجتمـاع در سـالمت     رشد شخصيت خود اهتمام ورزيده
  .ها كمتر بوده است زيسته و ناهنجاري

. همسوسـت  ]23[و مـادي   ]27[، اسميت و متيـو ]26[هاي شاوگو  نتايج اين قسمت با يافته
صـي در امـور هنـري،    هاي تخص بنابراين با برگزاري جلسات منظم كميتة عفاف و حجاب و گروه

ويژه در زمينـة   سازي در ورزش بانوان، به توان فرهنگ مي... تبليغي، آموزشي، پژوهشي، نظارتي و
هـاي   سازي در سطح جامعة ورزشـي بـه بخشـنامه    فرهنگ ديني، را تقويت كرد، ولي در فرهنگ

هـاي   از فرصـت رسـد اسـتفاده    با توجه به اين نكته به نظـر مـي  . اجرايي نيز نيازمند خواهيم بود
هـاي   هـا و محلـه   ريزي در روستاها، بخش حجاب و عفاف در ورزش بانوان و اقدام محلي و برنامه

گيري از اين حركـت قطعـي    كوچك و بزرگ نيازمند هزينة زياد و زمان بيشتر است، ولي نتيجه
غيـرت   توان از هاي ديني است، مي از آنجا كه مسئلة فرهنگ عفاف و حجاب از مقوله. خواهد بود

ديني افراد سود جست و در موردهـاي بسـياري چـون هزينـة مكـان آمـوزش و ديگـر امكانـات         
شـده، حجـاب در    با اين ادعاهاي مطـرح . تهاي معنوي و مالي مردم بهره گرف آموزشي، از كمك

 .دانيم منزلة يك فرصت و رعايت آن را در جامعة ورزشي الزم و ضروري مي ورزش را به
سازي  ها در فرهنگ توان دريافت بين نوع نگرش مدل نهايي پژوهش مي همچنين با توجه به

هـاي حجـاب عفـاف در ورزش بـانوان، بـا ضـريب        حجاب و عفاف در ورزش بانوان با محدوديت
داري وجـود دارد؛ يعنـي    رابطة مثبت و معنـا  001/0در سطح  34/3و آمارة تي  33/0رگرسيوني 

هـاي ملـي و    برخـي از فعاليـت ورزشـي در عرصـه     تنها باعث سـلب  حجاب و عفاف در ورزش نه
هايي همچون  ضروري است مكان. شود شود، بلكه باعث احياي فرهنگ اسالمي مي المللي نمي بين

راحتي به  ها مختص بانوان باشند تا در آنجا و در امنيت و آرامش به هاي سرپوشيده و پارك سالن
ند در حجاب و عفاف زنان در اين اماكن نيز اثر توا ورزش و تحرك بپردازند و توسعة اين اماكن مي

 ]23[و مادي ]27[، اسميت و متيو ]26[هاي شاوگو  نتايج اين قسمت با يافته. مثبت داشته باشد
بدحجابي در ورزش بانوان . ناهمسوست ]24[ناكامورا  و] 13[ هاي عبدالهي راستاست و با يافته هم

كشد،  بندوباري مي آيد و جامعه را به بي عالوه بر اينكه خود يك ناهنجاري اجتماعي به شمار مي
شود، مسائل  اعتنايي مي وقتي به پوشش و متانت بي. هاي اخالقي است ساز بسياري از زشتي زمينه

اي بـه   در جامعة ورزشي، فرهنگ هر جامعه بنابراين. بندد اخالقي ديگر هم از جامعه رخت برمي
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ها از غناي بيشتري برخوردار باشد، فرهنگ آن جامعه  هر قدر آموزش. هاي آن بستگي دارد آموزش
منزلة يك عامل  توان به پس، از اين بعد، حجاب و عفاف در ورزش بانوان را نمي. باالتر خواهد بود

اي كه در سطح بااليي از باورهاي دينـي   جامعههاي ورزشي تلقي كرد، زيرا  محدوديت در ميدان
هاي فرهنگي ورزشي بـه   عرصه. ماند ها مصون مي باشد، در ساية ايمان در برابر بسياري از آسيب

ذوق، متعهد، متدين و متخصص نيازمند است كه به صورت دقيـق و عميـق بتواننـد     افراد خوش
 ةها و هم ها و دانشگاه يوة صحيح و در كتابمسائل اسالمي را از منابع غني اسالمي بفهمند و به ش

ها بانوان را جذب كند و توجه  سطوح آموزشي جامعه ارائه دهند؛ به صورتي كه مطالب اين كتاب
هاي ديني را در وجود آنان نهادينه كند كه حجاب و عفاف محدوديت  به معنويت، اخالق و ارزش

ان دچار محـدوديت هسـتيم، زيـرا فضـاي     شايد در زمينة اماكن ورزشي براي ورزش بانو. نيست
ورزشي موجود براي بانوان بسيار كم است و اين وضع با نياز مبرم زنان به سالن سرپوشيده منافات 

اماكن مستقل ورزشي و سالن اختصاصي سرپوشيده كه زنان آزادانه در آن به ورزش بپردازند . دارد
هـاي بسـياري بـراي     بايـد هزينـه   شـايد زمـاني بـراي ترغيـب زنـان بـه ورزش      . خيلي كم است

امروزه اين فرهنگ در ميان اكثر بانوان ايجاد شـده  . سازي ورزش در بانوان صورت بگيرد فرهنگ
  .الزم است فضاهاي مناسبي در اختيار زنان قرار گيرد. است

برانگيـز و جنجـالي در دنيـاي     اي بحـث  منزلـة پديـده   مسئلة حجاب و پوشـش در ورزش بـه  
مطرح است، امر جديد و نوظهـوري نيسـت   ) هاي المپيك و جهاني در ميدان خصوص به(امروزي 

كه با آمدن دين مبين اسالم تشريع شده باشد، بلكه اگر نگوييم ايـن مسـئله در فطـرت انسـان     
. توان ادعا كرد كه همراه خلقت انسان در عـالم خـاكي مطـرح بـوده اسـت      ريشه دارد، الاقل مي

كننـد   مي در ورزش را مانع حضور زنان در اجتماع تلقي مـي اي رعايت حجاب و پوشش اسال عده
هـا در   هـاي آن  وپـاگير اسـت و مـانع فعاليـت     اند كه رعايت حجاب بـراي بـانوان دسـت    و مدعي
هاي اقتصـادي بـه جامعـه     شود و از اين ناحيه آسيب هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي مي عرصه

بنـابراين اگـر مسـئوالن    . آورد نوان به ارمغان مـي كند و پيامدهاي روحي و رواني براي با وارد مي
ريـزي داشـته    هاي ديني حجاب و عفاف در امر ورزش برنامه ورزش كشور براي رسيدن به ارزش

ها  ها و بخش هنگامي كه مديران فدراسيون. شود باشند، مرحلة درك ضرورت درست پيموده مي
اشته باشند، خانوادة دولت بـا همـين نگـاه    ها را د ها و انديشه هاي وابسته همان دغدغه و سازمان

سـازي حجـاب و عفـاف در ورزش و     نگـرد و ضـرورت نهادينـه    مدارانه به مسائل جامعه مي ارزش
هـاي علمـي و عملـي را در همـين      گسترش باور حجاب در ورزش را درك خواهد كرد و برنامـه 

توجهي به عفـت   رزش و بيدر اين ميان، يافتن عوامل بدحجابي در و. زمينه به كار خواهند بست
هـا بـراي    كنـد و تحليـل آن   عمومي و نيز عواملي كه جامعه را از الگـوي جامعـة دينـي دور مـي    

سـازي و   هاي ديگر، در درك ضرورت پرداختن به مباحث مربوط به نهادينه ريزي در بخش برنامه
  .گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، نقشي مهم دارد
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، »اي در رشد و بسط ورزش زنان مسلمان  نقش ورزش حرفه«). 1388( احساني، محمد و همكاران ] 1[

  .171ـ153، ص 22، ش پژوهش در علوم ورزشينشرية 
شناسـي   ، آسـيب شناسـي ورزش  نشست گـروه جامعـه   گزارش). 1387(شناسي ايران  انجمن جامعه ]2[

  http://www.isa.org.ir. توسعه و ورزش در كشور
 .دارالحديث: ، ريپژوهشي در فرهنگ حيا). 1383(پسنديده، عباس  ]3[
كننـده   تأثير عوامل مختلف بر تنظيم رفتار ورزشي زنان شـركت ). 1394(تجاري، فرشاد و همكاران  ]4[

هاي تفريحي و ورزشي، پژوهش در علـوم ورزشـي، همـايش ملـي تفريحـات ورزشـي        در فعاليت
  .شهرداري تهران

سـازي   ادينـه بررسي نقش نظـام آموزشـي در نه  ). 1394(زهرا ي، همند، علي؛ فراهانفرجباري، نادر؛  ]5[
شناسـي،   اولين كنگرة علمي پژوهشـي سراسـري توسـعه و تـرويج علـوم تربيتـي و روان      ب، حجا

انجمن علمي توسعه و ترويج علوم و فنـون  : شناسي و علوم فرهنگي اجتماعي ايران، تهران جامعه
  https://www.civilica.com/Paper-EPCONF01-EPCONF01_234.htmlبنيادين، 

بررسي نگرش دانشجويان دانشگاه عالمه طباطبايي نسـبت  «). 1380(دوست، سيد مرتضي  حسيني ]6[
شناسـي،   نامة كارشناسي ارشد رشتة جامعـه  ، پايان»به پوشش زنان و عوامل اجتماعي مؤثر بر آن

  .المه طباطباييدانشكدة علوم اجتماعي، دانشگاه ع
 .دانشگاه پيام نور: نتهرا، 2، چ هاي ورزشي مديريت سازمان ).1375(د حميدي، مهرزا ]7[
شناسـايي نگـرش بـانوان ورزشـكار     «). 1388(خوشگويان فرد، عليرضا؛ زرگر، طيبه؛ تجاري، فرشاد  ]8[

، اجتمـاعي اسالم و علـوم  نامة تخصصي  فصل ، دو»نسبت به حجاب در ورزش به كمك روش كيو
  .136ـ125ص ، 1388، سال اول بهار و تابستان 1شمارة 

بررسي ناهمسازي برخي از بانوان ). 1371( ستاد مطالعات و تحقيقات اجتماعي دفتر امور اجتماعي  ]9[
 .تهراني نسبت به رعايت پوشش اسالمي، طرح پژوهشي، استانداري تهران

اهميـت و ضـرورت عفـاف و    ). 1394(سليماني بيله سوار، رحمان؛ اسدي، مليحه؛ عباسي، سودابه  ]10[
شناسـي،   دومين كنفرانس ملي توسعة پايدار در علـوم تربيتـي و روان  حجاب در جامعة اسالمي، 
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