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 آزاد اسالمي واحد ساريزشي دانشگاه آمو
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 مقدمه

  

ويژه سرما وگرما بوده اع تن خود دربرابرعوارض طبيعي بآدمي به دف نياز وطرح هاي جديد ناشي ازانگيزةپديدآوردن پوشاك 

رف هاي اصيل وتمدن مع از لباس هميشه بعنوان يك مظهرزيبايي وفرهنگ جامعه نيزموردتأمل قرارگرفته ولباس مي تواند). 1(است

تاريخي اهميتي فراوان و،طراحي لباست لباس ورزشكاران زنان مسلمان بعنوان يكي ازعناصراصلي هنرساخطراحي و.هرجامعه باشد

هرجند زنان ورزشكار مي . داراي نيازها وخواسته هايي هستندهاي مهم اجتماع،بعنوان يكي از قشربي ترديد زنان ورزشكار . )1(دارد

مده ازهمين اصول اخالقي آپوشش نيز برخالقي و ديني محكمي استوار است وپايه هاي ااسالمي بر - دانندكه فرهنگ ايراني

كه پوششي را انتخاب كننداتوجه به جايگاه خود درجامعه،بد ، انسان هستندو بايولي ازاين امرنيز آگاهند كه درعين زن بودناست،

 درجوامع توجه به اينكه امروزهاين رو بااز .)2(نان درصحنه هاي ورزشي نيزنگرددآحضور مانع ازن رعايت مالحظات اخالقي،درعي

 زنان حضور عدمياميزان حضورو)3(دشو مي تلقي وملي مهم بانوان،موضوع ورزش براي مناسب هاي مختلف،ايجادزمينه

 اهميت ايراندر موضوع اين آيد، مي به شمار درجامعه زنان اجتماعي ازوضعيت جهاني شاخص عنوانب ورزشي فعاليتهايدر

زنان  ديدگاهزنان مسلمان از پوشاك ورزشكارانبه بررسي  پژوهشي شدطي عنايت به اين مطالب محقق برآنبا يابد، مي بيشتري

   .كند بندي اولويت و شناساييمؤثر را وعوامل شاخص هابپردازد ومشگين شهر  شهرستان ورزشكار

  

 روش شناسي

  

روايي صوري ومحتوايي .اي محقق ساخته بودها پرسشنامهابزارگردآوري داده.باشدمي پيمايشي - پژوهش حاضرتوصيفي

پرسشنامه نيزبااستفاده ازآزمون آلفاي پايايي كلي  .دراين زمينه تأييد شدمتخصصان امرنفر ازصاحب نظران و10توسطپرسشنامه،

رشته درمشگين شهرباشگاه هاي ورزشي شهرستان در شامل زنان ورزشكاركهجامعه آماري اين تحقيق .، بدست آمد/.)86(كرونباخ

نرم با استفاده از .آماري انتخاب شدندنفر بصورت تصادفي بعنوان نمونة 56بين آنهاهاي مختلف ورزشي فعاليت ميكردندكه از

يين شاخص هاي آماري چون توصيفي براي تعآمارو ازتحليل داده هاي تحقيق پرداخته شدووآزمون فريدمن به تجزيه  spss16افزار

  .ميانگين،انحراف معيار،فراواني،درصد فراواني وجدول بهره گرفته شد
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  هايافته

  

  

  ميانگين رتبه اي                      طراحي و ساخت لباس ورزشكاران زنان مسلمان                        شاخص هاي   

                                                                           90/8                                                                                            حفظ فرهنگ و شئونات اسالمي  

  41/8                                                                                                                  آزادي انتخاب  

  86/8                                                                                                                    راحتي لباس  

  65/8                                                                                                                 احساس آرامش  

  54/8                                                                                                                 به نفس اعتماد   

                                     32/7                                                                                                                روزمطابق با مد   

  22/8                                                                                      مناسب بارشتة ورزشي مربوطه          

  33/8                                داراي پوشش ظاهري ورزشي                                                                  

  36/7                                           اعمال و رفتار زنان          خصوصيات رواني رنگها و تأثيرآن بر روحيات و  

  24/7                                                                                              شستشو و خشك كردن يتقابل  

  74/7                                                                                     ناسب با درجة حرارت بدن و پوستتم  

  64/7                                                                       امكان جابجايي هوا وكنترل رطوبت                    

   

  آزمون فريدمن مربوط به مقايسة طراحي و ساخت لباس ورزشكاران زنان مسلمان .2جدول

  ضريب آزمون فريدمن                   درجة آزادي                           سطح معناداري                                           

                                77/56                                11                                        001/0                 

 گيرينتيجه بحث و 

طراحي پوشاك ورزشكاران زنان مسلمان حفظ فرهنگ و در اولين معيار قابل توجه دهدكه مي نشان ها داده تحليل از حاصل نتايج

در تحقيقاتي از ورزشكاران زن در خصوص )2008(، اسميت و متيو)2007(شئونات اسالمي است كه اين موضوع با يافته هاي شاوگو

دومين  .حجاب نشان دادند كه ورزشكاران حجاب را مانع عملكرد خود نمي دانند همخواني داردنگرش و ذهنيت آنان نسبت به 

در بررسي ظاهر زنان مسلمان در ) 2005(سومين معيار احساس آرامش است كه اين موضوع با يافته هاي زانتي و معيار راحتي لباس

 ،داراي پوشش ظاهري ورزشي آزادي انتخاب، اعتمادبه نفس، :ساير شاخص ها به ترتيب اهميت عبارتند از .ورزش همخواني دارد

خصوصيات رواني  ،قابليت جابجايي هوا و كنترل رطوبت درجة حرارت بدن و پوست،تناسب با م ،مربوطه ناسب با رشتةورزشيتم

با  بتوان اميد كه .باشدو براحتي قابل شستشو و خشك كردن مطابق با مد روز رنگها و تأثيرآن بر روحيات و اعمال و رفتار زنان، 

در عرصة رقابتهاي ورزشي و فتح قله هاي افتخار  مسلمان انشكوفايي ورزشكاران زن زمينة رشد و ،تعيين اين شاخص ها و عوامل

 . فراهم شود

  زنان ،، ورزشلباس: كليدي هايهواژ

    

  زنان مسلمانرتبه بندي شاخص هاي طراحي و ساخت لباس ورزشكاران . 1جدول
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  منابع

، ورزشي به سوي آينده - بين المللي علميپنجمين كنگرة ."بررسي لباس ورزشي زنان مسلمان"). 1384. (پاك بين،صديقه .1

  انتشارات ساروبن

 در حجاب به نسبت ورزشكار بانوان نگرش شناسايي" ).1388( .تجاري،فرشاد زرگر،طيبه؛ رضا؛ رد،عليف گويان خوش .2

  .138تا 125پياپي  4شمارة اسالم و علوم اجتماعي،. "روش كيو كمك به ورزش

ة ورزش شناسايي و الويت بندي موانع رشد و توسع " ،)1392( ،آقايي،نجف؛مرادي،سيمين؛ زماني،هاديغايب زاده،شهروز؛  .3

  .گرمسار. اولين همايش ملي كاربرد مديريت ورزشي . "زنان
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