
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

 

 ارتقاء بانوان محجبه ایرانی در ورزش

  فاطمه پورشاه آبادي

شود كه بر پايه يك رشته قوانين مورد توافق همگان و با اهداف  هاي عادي جسماني گفته مي ها يا مهارت به فعاليت ورزش

. گيررد  اي از ايرن اهرداف انجرام مري     جويي يا آميرزه  تفريحي يا براي مسابقه، نشاط شخصي، دستيابي به ورزيدگي، مهارت

ورزش و ورزش كردن طي ساليان طوالني از قالب يرك تفرريح و   . تعريف ورزش به هدف و منظور از انجام آن بستگي دارد

اي در سراسرر جهران از طريرق     است و تعداد بيشماري از ورزشركاران حرفره   سرگرمي به قالب يك حرفه و فعاليت درآمده

 .آيد اين يكي ديگر از خصوصيات ورزش به شمار مي. اند ه ثروت رسيدهورزش ب

بازيكنان با حضور در تريم  . امروزه ورزشكاران بسياري براي بازي در تيم هاي مختلف به كشورهاي مختلف جهان مي روند

رزشري اسرت كره از    بررسي كسب درآمد و ارزش قرار دادها در حيطه اقتصراد و . هاي دنيا، درآمد خوبي را كسب مي كنند

حوصله متن خارج است؛ اما نكته مهم در مورد حضور يك بازيكن در تريم هراي خرارجي كسرب تجربره و برازي در كنرار        

چنين چيزي عالوه بر ورود تجربه ها و راهكارهاي جديد به كشرور موجرب موفقيرت    . بازيكنان سطح باالي آن كشور است

 .ابقات مي شودسهاي بيشتر در م

از اخبار و قراردادها برمي آيد تا كنون مردان ورزشكاران ايراني در تيم هاي ورزشي ساير كشورها برازي كررده   اما آنچه كه 

 . اند و از اين طريق پيشرفت هاي چشمگيري هم داشته اند

 حال سوال اينجاست كه چرا بانوان ورزشكار ايراني چنين اقداماتي را انجام نمي دهد؟ 

خي از بانوان ايراني انجام شده بود، به اين نكته اشاره كرده بودند كه بعضي تيمها حاضرر بره   در طي مصاحبه اي كه با بر"

دستمزد پايين و دوري خانواده و مشكالت تحصريلي نيرز از مروارد مطررح شرده      . پذيرش آنها با پوشش اسالمي نبوده اند

 ((www.mehrkhane.com ".بودند

نمي توان در تيم هاي خارجي با توجه به اينكه پذيرش بانوي محجبه براي آنهرا   اكنون بايد به اين نكته اشاره كرد كه اگر

قابل قبول نيست، حضور يافت، به نظر مي رسد به كار گرفتن مربيران خرارجي و حتري بازيكنران خرارجي  در رفرع ايرن        

كشورمان وجود دارد كه  گرچه راهكارهاي موثر و بهتري براي پيشرفت هرچه بيشتر ورزش بانوان. مسئله موثر خواهد بود

 .همه اينها همفكري و برنامه ريزي دقيق را مي طلبد
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