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هدف این پژوهش، شناس��ایی راهکارها و پیامدهای حضور زنان در اس��تادیوم فوتبال به عنوان تماش��اگر بود. روش 
تحقیق، توصیفی- تحلیلی با رویکرد کیفی بود و در این راس��تا از روش دلفی اس��تفاده ش��د. مش��ارکت کنندگان در این 
رویکرد، صاحب نظران رشته مدیریت ورزشی سراسر کشور، روحانیان و پرسنل نیروی انتظامی بودند. برای جمع آوری 
داده ها، از س��ه دور دلفی اس��تفاده شد )مشارکت کنندگان دور اول 23 نفر و مش��ارکت کنندگان دور دوم و سوم، 16 نفر 
بودند(. پرسش��نامه دلفی در دور س��وم در بخش راهکارها ش��امل 6 مؤلفه و در بخش پیامدها شامل 5 مؤلفه بود. برای 

تعیین درجه هماهنگی و توافق بین افراد بر شاخص های به کار رفته از ضریب هماهنگی کندال استفاده شد. 
نتایج نشان داد که رفع موانع سیاسی، امنیتی، فرهنگی- اجتماعی، اقتصادی، مدیریتی و زیرساختی از جمله 
راهکاره��ای مه��م جهت حضور زن��ان بودند. پیامدهای حضور زن��ان نیز عبارت بودند از: پیامدهای سیاس��ی، 

امنیتی، اقتصادی و فرهنگی- اجتماعی.
در نتیجه گیری کلی می توان گفت به کار گیری راهکارهای ارائه شده در این تحقیق نیاز به همکاری سیستماتیک 
نهادهای ذی ربط دارد  و حضور زنان منجر به ارتقای جایگاه سیاس��ی و دموکراس��ی کش��ور در منطقه و جهان، 
کاهش شکاف بین دولت و خواسته بخشی از مردم و کاهش فشارهای سیاسی درزمینه نقض حقوق بشر می شود. 
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مقدمه
نگاهی به تاریخ حضور زنان در مجموعه های ورزش��ی از زمان یونان باس��تان نشان از نوعی محدودیت برای 
حضور و حتی مشارکت آنان در ورزش بوده است. امروزه نیز در قرن بیست و یکم، 90 درصد اخبار، روزنامه ها 
و نیز گفتگوها پیرامون مردان ورزش��کار اس��ت تا زنان. علی رغم این واقعیت که زنان بیش��تری نسبت به هر زمان 
دیگری، به عنوان مش��ارکت کننده در مجموعه های ورزش��ی حضور دارند، اما مقاالت زیادی به نقش ورزش در 
زندگی مردان پرداخته شده به جای اینکه به گونه ای برابر و حتی بیشتر به نقش و اهمیت ورزش برای زنان بپردازد 
)هارگ��روس1، 1994و پ��وپ2، 2013(. در واقع، اهمیت ورزش برای زن��ان در تمامی ابعاد چه به عنوان طرفدار 
ورزش��ی و چه به عنوان ورزشکار، در راستای توانمندسازی به عنوان رویکردی برای تغییر مثبت اجتماعی دنبال 
می ش��ود. عالوه بر این، مفهوم توانمندس��ازی زنان و عدالت جنس��یتی به عنوان پیش برنده و ارتقادهنده کیفیت 
زندگی زنان در نظر گرفته  ش��ده اس��ت که در این زمینه نقش ورزش بسیار پررنگ و حائز اهمیت است. نمونه ای 
از این توجه و اهمیت را در اس��ناد و سیاس��ت های سازمان ملل متحد می توان مشاهده کرد. این اسناد بر افزایش 
کید داش��ته اس��ت )بن و همکاران3، 2011 و  توجه جهانی به حقوق زنان و تس��هیل مش��ارکت آنان در ورزش تأ
بوتلر4، 2008(. در این زمینه سیاست مداران در انگلستان برای تدوین فرهنگ ورزشی در سال 1994 برنامه ای 
را تدوین کردند که هدف آن ایجاد ارزش و دستاوردهایی برای زنان در تمام زمینه های ورزشی بود که موضوعات 
محوری آن ش��امل برابری و عدالت در جامعه، توسعه مشارکت، عملکردهای باالی ورزشی، رهبری در ورزش، 
آموزش، تمرین و توسعه بود )هیلتون5، 2001(. در واقع، حضور زنان به عنوان تماشاگر با در نظر گرفتن اهمیت 
و خأل در ایران، در راستای پر کردن اوقات فراغت، تشویق و ایجاد انگیزه نسبت به مشارکت در ورزش، کاهش 
شکاف جنسیتی، از بین بردن غرض های سیاسی و ارتقای کیفیت زندگی معرفی  شده است. به طورکلی، ورزش 
به عنوان استراتژی سیاسی- اجتماعی مطرح  شده است که می تواند جهت مشارکت به منظور کاهش بی عدالتی 
و افزایش انسجام اجتماعی در نظر گرفته شود )بایلی و همکاران6، 2004(. آنچه در جامعه ایران مشهود است، 
عدم حضور زنان در استادیوم های فوتبال است که در آن مردان به عنوان بازیکن هستند و یا اینکه حضور زنان در 
این نوع مجموعه های ورزشی با محدودیت مواجه است. دیدگاه های مثبت و منفی زیادی در مورد حضور زنان 
در ورزش��گاه ها وجود دارد. به نظر برخی از محققان، در هر مکانی که زنان به عنوان تماشاچی حضورداشته اند، 
نزاک��ت و انضباط بیش��تری در میان ورزش��کاران و هواداران حاکم بوده اس��ت )ابراهیمی و هم��کاران، 1389(، 
درحالی که برخی از نخبگان و روحانیان به دلیل نگرانی از عدم رعایت اصول اخالقی و رفتاری از سوی مردان، 
زم��ان حاضر را برای حضور زنان تماش��اچی مناس��ب نمی دانند و معتقدند تا هنگامی ک��ه این فرهنگ در افراد و 
در ورزش��گاه ها ایجاد نشود، حضور تماشاچیان زن، خود سبب بروز مشکالت بیشتری خواهد شد )قراخانلو و 
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همکاران، 1386(. فخارطوس��ی )1397( حضور بانوان در ورزشگاه ها را به عنوان پژوهشی فقهی مورد بررسی 
قرار داد. وی دو دلیل را از جانب مخالفان حضور زنان در در اماکن ورزش��ی، معرفی کرده اس��ت؛ یکی آیات و 
روایات و دیگری ممنوعیت اختالط زنان و مردان. بر اس��اس پژوهش فخار طوس��ی، متن این آیات را نمی توان 
شامل همه زنان دانست و این روایات متضمن حکم کلی نیست و از طرف دیگر بر اساس تحلیل وی، ممنوعیت 
اختالط، فاقد مستند قرآنی است. همچنین، فخار طوسی،  به چهار رویکرد مثبت برای حضور زنان استناد کرده 
اس��ت. نخستین دلیل، قاعده اباحه است که مفاد این اصل- که موردپذیرش اکثریت علمای شیعه است- مجاز 
بودن ارتکاب اعمالی اس��ت که دلیلی برای ممنوعیت آن وجود ندارد؛ دلیل دوم اس��تناد به حقوق طبیعی است؛ 
س��ومین دلیل گزارش های فراوانی اس��ت که مناس��بات آزادانه زنان و م��ردان را در زمان پیامب��ر اکرم )ص( و نیز 
امامان معصوم )ع( نش��ان می دهد؛ چهارمین و آخرین دلیل، س��یره متشرعه است که برداشت اولیه و سطحی از 
این س��یره، تجلی  ممنوعیت و محدودیت اس��ت -در حالی که  چنین برداش��تی درست نیست. بر اساس دالیل 
یاد ش��ده، این محقق  نتیجه می گیرد که بانوان می توانند در ورزش��گاه ها به عنوان تماشاگر در کنار مردان حاضر 

باشند.
تحقیقات اندکی در مورد حضور زنان به عنوان تماشاگر در ورزشگاه ها انجام شده و در خارج از کشور چندان 
به آن پرداخته نش��ده است، زیرا زنان در خارج از کشور در حین مسابقات در ورزشگاه به عنوان تماشاگر حضور 
دارند؛ اما تحقیقات خارجی در مورد شکاف جنسیتی حتی در قرن بیست و یکم نیز انجام شده از جمله تحقیق 
ویکر و همکاران1 )2019( که تغییرات س��رمربیان کالج فوتبال زنان در آمریکا را مورد بررس��ی قرار داده اس��ت. 
نتایج پژوهش آنان نشان داد که تغییر معناداری بین انتخاب سرمربی زن و مرد وجود ندارد و ازاین رو، مفروضات 
کلیش��ه جنس��یتی در مورد این تحقیق صدق نمی کرد. در مطالعه ای دیگر لیچفیلد و همکاران2 )2018(، نقش 
رس��انه های اجتماعی در سیاس��ت های جنس��یتی و نژادپرس��تی در مورد یک تنیس��ور زن آفریقایی- آمریکایی را 
م��ورد تحلیل ق��رار دادند که نتایج حاک��ی از تبعیض های جنس��یتی و نژادی به ویژه در فض��ای مجازی علیه این 
ورزش��کار زن بود. تحقیقات دیگری نیز از جمله مطالعه اس��تروناچ و همکاران3 )2018(، دیکس��ون4 )2018( 
و ریچاردز5 )2018( تبعیض در محیط های ورزش��ی در حیطه های مش��ارکت در ورزش و یا رهبری و مدیریت 
زنان در ورزش را مورد مطالعه قرار داده اند. بیش��تر تحقیقات داخلی انجام ش��ده نیز بر روی مس��ائلی همچون: 
بررس��ی نگرش اقش��ار مختلف جامعه درباره حضور تماش��اچیان زن در میدان ها و رقابت های ورزش��ی مردان 
)قراخانلو وهمکاران، 1386(، تأثیر حضور تماش��اگران مرد و زن بر میزان بروز رفتار پرخاش��گرانه ورزش��کاران 
)رحمانی نیا و همکاران، 1382(، عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران فوتبال در ورزشگاه ها )المیری و همکاران، 
1388(، تأثیر دوس��تان، موقعیت اجتماعی و خانواده بر انگیزش جذب تماشاگران به مسابقات لیگ برتر فوتبال 

1. Wicker et al. 
2. Litchfield et al. 
3. Stronach et al. 
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ایران )تجاری و ترک فر، 1391( و بررس��ی عوامل مؤثر بر حضور تماش��اگران زن در استادیوم های ورزشی ایران 
)احمدی و همکاران، 1395( تمرکز کرده اند. بررسی تحقیقات انجام شده حاکی از آن است که تاکنون تحقیقی 
به بررس��ی راهکارها و پیامدهای حضور زنان در ورزش��گاه ها نپرداخته اس��ت. مشکلی که وجود دارد این است 
که زنان به عنوان نیمی از افراد جامعه حق دارند که از تمام ابعاد و ظرفیت های ورزش در جهت کس��ب س��المت 
جسم و روح استفاده نمایند، اما شواهد حاکی از آن است که  تاکنون زنان ایران نتوانسته اند از این شرایط استفاده  

نمایند. درنتیجه، هدف محققان پاسخ به این سؤال است:
 راهکاره��ای حضور زنان در ورزش��گاه ها چیس��ت و پیامده��ای حاصل از حضور زنان در ورزش��گاه ها چه 

می تواند باشد. 
پاس��خ به این سؤال می تواند به مدیران، مسئوالن ورزش��ی و برنامه ریزان جامعه کمک نماید تا فرآیند حضور 
زن��ان در ورزش��گاه ها را تس��هیل نمایند و از این طریق بت��وان مانع بهره برداری های سیاس��ی و دیدگاه های غربی 
نس��بت به حضور زنان به عنوان تماشاگر در ورزشگاه های کشور شد و به ترسیم رویکردهای فرهنگی- اسالمی 

در ورزشگاه ها کمک کرد.

روش شناسی پژوهش
روش ای��ن پژوهش، توصیفی بود و از رویکرد دلفی اس��تفاده ش��د. روش نمونه گیری به صورت هدفمند بود. 
بنابراین، در میان خبرگان منتخب ش��ماری از اس��تادان دانش��گاهی در حوزه مدیریت و ورزش، مدیران ورزش��ی 
در ح��وزه ورزش زنان، روحانیان و کارکنانی از پرس��نل نیروی انتظامی حضور داش��تند. علت انتخاب اس��تادان 
دانشگاهی، تخصص این افراد در حوزه ورزش و علت انتخاب روحانیان، تأثیر تصمیم گیری و نظرات این افراد 
به عنوان مراجع دینی در جامعه و علت انتخاب پرس��نل نیروی انتظامی، تجارب ایشان در برقراری نظم و امنیت 
در ورزش��گاه ها و س��ایر میادین ورزشی بود. عالوه بر این، معیار انتخاب مدیران ورزشی در حوزه ورزش، سابقه 

فعالیت مدیریتی و یا سرپرستی در حیطه ورزش زنان بوده است. 
بخش دلفی ش��امل مش��ارکت کنندگان در پانل دلفی بود که بر این اس��اس افراد مشارکت کننده در مصاحبه را 
اس��تادان مدیریت ورزش��ی، روحانیان و برخی از پرسنل نیروی انتظامی تشکیل می داد. در بخش پانل دلفی 23 
نفر در دور اول )ش��امل مصاحبه و پرسش��نامه اولیه( و 16 نفر در دور دوم )پرسش��نامه دلفی( و سوم )پرسشنامه 
دلفی( در تحقیق مش��ارکت کردند که از این تعداد، 9 نفر اس��تاد دانش��گاه، 7 نفر روحانی و 7 نفر پرسنل نیروی 

انتظامی بودند.
پرسش��نامه مبتنی بر رویکرد دلفی به منظور تعیین گویه های مورد نظر اس��تفاده شد که بدین منظور در مرحله 
اول، از مش��ارکت کنندگان خواس��ته ش��د ت��ا گویه های موردنظ��ر را بیان کنند. ع��الوه بر این از ادبیات پیش��ینه و 
مصاحبه های انجام شده با متخصصان استفاده و درنتیجه گویه های استخراج شده از مصاحبه ها نیز مطرح  شده 
بود که بین اعضای پانل دلفی توزیع ش��د و نظرات آنان به دس��ت آمد. در مرحله دوم و س��وم پرسش��نامه پس از 
اصالحات و بازخورد حاصل از پاسخ مشارکت کنندگان )میانگین و نظر خود آنان( دوباره بین آنان توزیع شد. 
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در این تحقیق به منظور تحقق این هدف از اجماع س��ه س��ویه در روش جمع آوری داده ها اس��تفاده ش��د که 
ش��امل بررس��ی مطالعات گذشته، مصاحبه و در نهایت، پرسش��نامه بود. عالوه بر این افراد درگیر در پانل دلفی، 
متخصصان امر بودند. در این تحقیق به منظور حصول از اتکاپذیری، روش اجرای دلفی در س��ه دور اجرا ش��د. 
همچنین، برای تعیین درجه هماهنگی و توافق بین افراد بر شاخص های به کار رفته از ضریب هماهنگی کندال1 
استفاده شد. این مقیاس برای مطالعات مربوط به بررسی دیدگاه خبرگان به ویژه دلفی مفید است. مقدار مقیاس 
بین 0 تا 1 است. مقدار مقیاس هنگام توافق کامل برابر یک و در زمان نبود کامل هماهنگی برابر صفر است. الزم 
به ذکر است برای اعضای پانل دلفی بیشتر از 10 نفر، حتی مقادیر بسیار کوچک این ضریب نیز معنی دار است 

)وو و فونگ2، 2011(. برای به دست آوردن ضریب هماهنگی کندال از SPSS استفاده شد. 

یافته های پژوهش
بخش کیفی ش��امل مش��ارکت کنندگان در پانل دلفی بود که بر این اس��اس افراد مش��ارکت کننده در مصاحبه 
را اس��تادان مدیریت ورزش��ی، روحانی��ان و برخی از کارکنان نیروی انتظامی تش��کیل می دادن��د. در بخش پانل 
دلفی 23 نفر در دور دوم و 16 نفر در دور دوم و س��وم در تحقیق مش��ارکت کردند. بر این اس��اس، 17/4 درصد 
را زن��ان و 82/6 درصد را مردان تش��کیل می دادند. میانگین س��ن پاس��خ دهندگان 37 س��ال ب��ود. توزیع درصد 
میزان تحصیالت نمونه ها نش��ان داد که 17/4درصد از پاس��خ دهندگان دارای مدرک لیس��انس، 30/4 درصد از 
پاس��خ دهندگان دارای مدرک فوق لیس��انس و 52/2 درصد از آن ها دارای مدرک دکت��ری بودند. 69/6 درصد از 

پاسخ دهندگان دارای سابقه مدیریتی بودند و 30/4 درصد از آن ها سابقه مدیریتی نداشتند.
راهکارهای تس��هیل ورود زنان به اس��تادیوم های فوتبال در سه دور دلفی مورد بررسی قرار گرفت و میانگین و 

انحراف استاندارد میان دور دوم و سوم دلفی به دست آمد که در جدول 1 نشان داده  شده است:

1. Kendall’s Coefficient of Concordance (W)
2. Wu & Fong 
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جدول 1: میانگین و انحراف استاندارد دور دوم و سوم راهکارهای تسهیل ورود زنان به استادیوم های فوتبال

فه
ؤل

م

گویه ها

دور سومدور دوم

انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین

ی
اس

سی

1
جدا کردن حضور زنان در ورزشگاه ها از مسائل 

سیاسی
3/701/083/870/95

2
جلوگیری از بهره برداری سیاسی از مسئله حضور 

زنان در ورزشگاه ها
3/601/143/930/77

حمایت مناسب دولت و دستگاه های سیاسی از 3
حضور زنان در ورزشگاه ها

4/150/814/250/77

ی
نیت

ام

4
فراهم کردن فضای امن و تأمین امنیت توسط 

همکاری بین نهادها
4/000/914/180/83

3/801/073/870/80کنترل مبادی ورودی و خروجی5

3/611/283/561/09شماره گذاری درست صندلی ها6

7
برخورد قاطع، سریع و مؤثر دستگاه ها و مراجع 

قضایی با برهم زنندگان نظم، افراد خاطی و نابهنجار
4/300/774/430/72

3/990/704/000/73جلوگیری از ورود افراد مسئله ساز به استادیوم ها8

9
تنظیم و تدوین قوانین و مقررات مربوط به حفظ 

امنیت ورزشگاه ها
3/800/774/000/63

10
ایجاد فضای ذهنی امن برای کلیه تماشاگران اعم 

از زن و مرد
4/000/884/250/85

ی
اع

تم
اج

ی 
نگ

ره
ف

11
فرهنگ سازی حضور زنان در ورزشگاه ها توسط 

رسانه ها
4/270/704/500/63

12
فراهم کردن آموزش و آگاهی مناسب نسبت به 

حضور زنان در جامعه
4/090/814/370/61

13
دعوت از خانواده ها برای حضور در ورزشگاه ها و 

تسهیل آن با فراهم کردن امکانات الزم
3/861/124/000/96

4/090/994/370/80حمایت رسانه های جمعی14

15
پررنگ کردن حضور زنان پایبند به اخالقیات از 

طریق مصاحبه با این افراد در رسانه ها
4/010/984/121/02

16
حضور مسئوالن مهم کشوری به همراه همسران و 

دخترانشان در استادیوم ها
3/431/333/871/20

17
تغییر دادن نگرش و بهنجار شناخته شدن حضور 

زنان در ورزشگاه ها از طریق آگاهی دادن به مدیران و 
مسئوالن رده  باالی کشور

3/450/884/000/81
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ی
خت

سا
یر

ز

4/130/884/000/89فراهم کردن سیستم حمل ونقل مناسب و ایمن18

19
فراهم کردن تجهیزات امنیتی به منظور ایجاد 

ورودی های امن جهت تردد زنان
4/180/853/870/95

20
فراهم کردن جایگاه مناسب برای زنان جهت تماشای 

مسابقات
4/330/654/370/71

21
فراهم کردن جایگاه مناسب برای خانواده ها جهت 

تماشای مسابقات
4/130/714/310/60

4/000/894/060/99فراهم کردن سرویس بهداشتی امن و محفوظ22

23
فراهم کردن فروشگاه مناسب جهت رفع نیازهای 

زنان
3/711/233/660/97

24
اختصاص هزینه های زیرساختی الزم جهت حضور 

زنان
3/671/223/871/02

ی
ریت

دی
م

3/611/323/810/75ارتقای دانش شغلی مدیران ورزشی25

26
حمایت و تعامل نهادهای مختلف از یکدیگر برای 

حضور
3/651/223/870/71

3/571/284/250/57ایجاد ساختار مدیریتی در ورزش زنان27

4/151/084/061/06ایجاد کانون های هواداری ورزش زنان28

ی
صاد

اقت

29
ترغیب حامیان مالی به سرمایه گذاری در بخش 

ورزش زنان
4/050/914/310/79

30
حمایت دولت از حضور زنان با اختصاص یارانه 

ورزشی
3/551/354/251/00

31
ارتقای آگاهی و دانش اسپانسرها در مورد درآمدزایی 

بیشتر آنان با حضور زنان در استادیوم ها
3/881/103/931/18

 
پیامدهای حضور زنان در اس��تادیوم های فوتبال نیز همانند راهکارهای ورود زنان به اس��تادیوم های فوتبال در 
س��ه دور مرحله دلفی موردبررس��ی قرار گرفت. میانگین و انحراف استاندارد میان دور دوم و سوم دلفی به دست 

آمد که در جدول 2 نشان داده  شده است:
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جدول 2: میانگین و انحراف استاندارد دور دوم و سوم پیامدهای حضور زنان در استادیوم های فوتبال

فه
ؤل

م

گویه ها

دور سومدور دوم

انحراف میانگین
معیار

انحراف میانگین
معیار

ی
اس

سی

1
کاهش فشارهای بین المللی در برگزاری 

رویدادهای جهانی
3/850/934/250/68

2
ارتقای جایگاه سیاسی دموکراسی در منطقه 

و جهان
3/801/003/930/99

3/501/143/561/03کاهش شکاف بین دولت و خواسته مردم3

4
کاهش فشارهای سیاسی درزمینۀ نقض حقوق 

بشر و ....
3/351/423/561/09

5
ایجاد برابری و مساوات زن و مرد در بخش 

ورزش
3/551/353/681/19

ی
نیت

ام

3/351/223/681/01بهبود سرمایه اجتماعی6

3/201/363/810/75بهبود مکانیسم های کارآمد کنترل اجتماعی7

8
کنترل بهتر رفتارهای تماشاگران مرد از طریق 

حضور زنان در ورزشگاه ها
3/551/433/750/85

ی
اع

تم
اج

ی 
نگ

ره
ف

9
غنی سازی اوقات فراغت سالم و کاهش 

ناهنجاری های اجتماعی
3/781/034/180/54

3/471/304/000/63رفتار مطلوب تر و بهنجار در بین تماشاگران10

3/751/144/000/63ارتقای توسعه ورزش در خانواده ها11

3/601/143/930/77ایجاد و توسعه فرهنگ حرفه ای در ورزشکاران12

13
بهبود نگرش مردم جهان نسبت به جایگاه زنان 

مسلمان در جامعه
4/000/734/000/63

14
ارتقای سطح اعتمادبه نفس زنان در 
مشارکت های فرهنگی و اجتماعی

4/000/664/180/65

ی
صاد

اقت

15
افزایش جذب اسپانسرها )حامیان مالی( در 

ورزش
3/801/194/120/80

16
کمک به بهبود زیرساخت های ورزشی در 

ورزشگاه ها
4/001/024/180/75

17
ایجاد درآمد بهتر از طریق بلیت فروشی و سایر 

راه  های کسب درآمد برای باشگاه ها
3/951/144/120/95

4/200/664/370/61گرایش بیشتر زنان به ورزش18
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 2χ =52/28622 ،Kendall W= 0/3161 می��زان ضرایب هماهنگی کندال در دور س��وم ب��رای راهکاره��ا
و معن��ی دار )p≥0/007( ب��ود. این ضریب برای پیامده��ا 2χ =31/635 ،Kendall W= 0/2694 و معنی دار 
 
ً
)p≥0/017( ب��ود ک��ه این مقیاس با توجه به تعداد اعضای س��وم دوم دلفی )16 نفر( نش��ان دهنده  میزان نس��بتا

مناسبی از توافق است.

بحث و نتیجه گیری
ه��دف ای��ن پژوهش، شناس��ایی راهکاره��ا و پیامدهای حض��ور زنان در ورزش��گاه ها بود. با توج��ه به نتایج 
به دس��ت آمده از جدول 1، اولین راهکار جهت تس��هیل حضور زنان در اس��تادیوم فوتبال راهکار سیاس��ی اس��ت 
که عبارت اس��ت از: جدا کردن مس��ئله حضور زنان در ورزشگاه ها از مس��ائل سیاسی، جلوگیری از بهره برداری 
سیاس��ی از مس��ئله حضور زنان در ورزش��گاه ها و حمایت مناسب دولت و دس��تگاه های سیاسی از حضور زنان 
 تحقیقاِت احمدی و همکاران )1395(، استوناچ و همکاران )2018( و 

ِ
 پژوهش با نتایج

ِ
در ورزش��گاه ها. نتایج

دیکسون )2018( همخوانی دارد. مشارکت کنندگان در پژوهِش احمدی و همکاران )1395( به طور معنی داری 
تالش و اراده مس��ئوالن را برای حضور تماش��اگران زن در ورزش��گاه ها ناکافی دانس��ته اند که به نظر می رسد این 
تالش به نوعی می تواند حمایت مناس��ب دولت و دس��تگاه های سیاس��ی از حضور زنان در ورزشگاه ها  باشد. به 
نظر می رس��د ورود سیاس��ت مداران به عرص��ه  ورزش و تصمیم گیری در مورد مس��ائل، چالش ها و موضوعات 
مرتبط با آن توس��ط افرادی که آش��نایی، تجربه و شناخت کافی از مسائل ورزشی ندارند و به چالش های ورزشی 
نیز با دید سیاس��ی نگاه می کنند، به حل نش��دن مس��ئله حضور زنان ایرانی در ورزش��گاه ها کمک نموده اس��ت. 
امروزه در کش��ورهای پیش��رفته در همۀ مواردی که حضور محترمانۀ زنان با بعضی دش��واری ها و موانع روبه رو 
است، اقدامات دولت مردان و مدیران جامعه معطوف به حفظ حقوق زنان و برطرف ساختن موانع می باشد. بار 
دشواری ها و مشکالت را دولت و حکومت بر دوش می گیرد، نه آن که با انتخاب ساده ترین راه ها، صورت مسئله 
را پاک نمایند. محدود س��ازی زنان و جلوگیری از دس��ت یابی آن ها به حقوقش��ان، آسان ترین راه حل است )فرخ 

طوسی، 1397(.
دومی��ن راه��کار جهت تس��هیل حضور زنان در اس��تادیوم فوتبال، راهکاره��ای مرتبط با تأمین امنیت ش��امل 
فراه��م کردن فض��ای امن و تأمین امنیت توس��ط همکاری بین نهاده��ا، کنترل ورودی و خروجی ورزش��گاه ها، 
ش��ماره گذاری درست صندلی ها، برخورد قاطع، سریع و مؤثر دستگاه ها و مراجع قضایی با برهم زنندگان نظم، 
اف��راد خاط��ی و نابهنجار، جلوگیری از ورود افراد مسئله س��از به اس��تادیوم ها، تنظیم و تدوی��ن قوانین و مقررات 
مربوط به حفظ امنیت ورزش��گاه ها و ایجاد فضای ذهنی امن برای کلیه تماش��اگران اعم از زن و مرد می باش��د. 
بی شک حضور زنان در ورزشگاه ها به عنوان تماشاگر با پیش شرط هایی برای مناسب سازی ورزشگاه ها و فراهم 
کردن ش��رایط س��الم و امن برای آن ها همراه خواهد بود. بیش��ترین دل مش��غولی و نگرانی پاس��خ دهندگان به این 
پرسش��نامه به عنوان نمونه هایی از کل جامعه  ایران، ناامن بودن فضای کنونی ورزش��گاه های ایران و احتمال بروز 
اتفاق��ات و خطرات بالقوه برای زن��ان بود. برنامه ریزی و احداث مکانی جدا از بخش��ی که آقایان حضور دارند، 
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وضع قوانین بازدارنده در زمینه ادبیات نامناسبی که برخی از ورزشکاران و تماشاگران مرد در ورزشگاه ها به کار 
کید بر افزایش میزان ادب و نزاکت در ادبیات محاوره ای مردان تماش��اگر و ورزشکار ازجمله مواردی  می برند، تأ
اس��ت که می تواند منجر به س��المت حضور زنان در مکان های ورزشی شود. در این راستا، باتمانی و سجاد زاده 
)1395( ازجمل��ه راهکاره��ای حفظ امنیت برای حضور زن��ان در مکان های ورزش��ی را عواملی چون: حضور 
مأموران نیروی انتظامی، دسترس��ی راحت به مناطق موردنظر، افزایش تاکس��ی ها و خطوط حمل ونقل عمومی و 
ایس��تگاه اتوبوس های امن دانستند. در خارج از کش��ور نیز تحقیقاتی ازجمله پژوهش مادنسن و اک1 )2008( 
به منش��أ خش��ونت تماشاگران پرداخته و آن را در س��ه عامل ویژگی رویداد )حساسیت رویداد، مدت آن، ویژگی 
جمعیتی(، ویژگی مکانی )دما، س��طح سروصدا، نوع مکان، ترتیب صندلی ها( و ویژگی پرسنل امنیتی استادیوم 
)میزان آمادگی، تجارب، حضور آنان( دانس��ته اند. به نظر می رس��د موانع امنیتی، س��اختاری و مدیریتی عواملی 
درهم تنیده باش��ند که به عنوان مثال، زیرساخت های نامناسب استادیوم های ورزشی زمینه را برای ایجاد ناامنی و 

آشوب از سوی برخی تماشاگران فراهم می کند. 
س��ومین راهکار جهت تس��هیل حضور زنان در استادیوم ورزش��ی، راهکار فرهنگی- اجتماعی شامل تقویت 
گاهی مناسب نسبت به حضور زنان  فرهنگ حضور زنان در ورزشگاه ها توسط رسانه ها، فراهم کردن آموزش و آ
در جامعه، دعوت از خانواده ها برای حضور در ورزش��گاه ها و تس��هیل آن با فراهم کردن امکانات الزم، حمایت 
رس��انه های جمع��ی، پررنگ کردن حضور زنان پایبند ب��ه اخالقیات از طریق مصاحبه با این افراد در رس��انه ها، 
حضور مسئوالن مهم کشوری به همراه همسران و دخترانشان در استادیوم ها، تغییر دادن نگرش و بهنجار شناخته 
گاهی دادن به مدیران و مسئوالن رده  باالی کشور است. یافته های  ش��دن حضور زنان در ورزش��گاه ها از طریق آ
تحقی��ق  قبادی پ��ور )1395(، عبدوی و فخری )1390( و المی��ری و همکاران )1388( با نتایج پژوهش حاضر 
در مورد نقش رس��انه ها در توس��عه ورزش زنان همخوانی دارد. امکان حضور خانواده ها در ورزش��گاه را دلیلی 
بر اش��تیاق بیش��تر تماشاگران برای حضور در ورزش��گاه و تماشای مسابقات فوتبال دانس��ته اند که با راهکارهای 
تعریف ش��ده در این پژوهش همخوانی دارد؛ چنان که درصد زیادی از پاس��خ گویان به این تحقیق، تعیین مکان 
مناس��ب ویژه ب��رای خانواده ها و زنان را مناس��ب می دانند. ب��ا این همه نگرانی از عدم رعای��ت اصول اخالقی و 
رفتاری از س��وی مردان برای پاس��خگویان )به ویژه نخبگان و روحانیان( وجود داش��ت و به همین لحاظ، زمان 
حاض��ر را ب��رای حضور زنان تماش��اچی مناس��ب نمی دانند و معتقدند ت��ا هنگامی که این فرهن��گ در افراد و در 
ورزش��گاه ها ایجاد نشود، حضور تماش��اچیان زن، خود سبب بروز مشکالت بیشتری خواهد شد. زنان از منظر 
تربیتی و فرهنگی، نقش مهمی را در جامعه ایفا می کنند که این نقش اگر با نقش ورزش در س��المتی فرد ترکیب 
شود، می تواند قشر عظیمی از جامعه را از منظر سالمتی جسم و روح بیمه کند؛ اما بدون تردید با توجه به فضای 
گاهی و نگرش جامعه است.  کنونی جامعه  ایران، اولین قدم برای حضور زنان در عرصه های ورزشی، باال بردن آ
گاهی  جوامع برای حضور زنان تماش��اگر در ورزش��گاه ها و عادی سازی این مقوله بیش از هر چیز به  باال بردن آ
اهتمام رس��انه ها و تبلیغات نیازمند اس��ت. شناس��اندن هنجارها و ناهنجارها، اخالقیات و غیر اخالقیات و نیز 

1. Madensen & Eck
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جا انداختن این مورد که در ایران نیز زنان باید دارای فرصت برابر، مصونیت برابر و حقوق اجتماعی برابر باش��ند 
گاهی در این زمینه باشد. می تواند نمونه هایی از ایجاد آ

چهارمین راهکار جهت تس��هیل حضور زنان راهکار زیرس��اختی می باش��د که ش��امل فراهم کردن سیس��تم 
حمل ونقل مناس��ب و ایمن، فراهم ک��ردن ورودی های امن جهت تردد زنان، فراهم کردن جایگاه مناس��ب برای 
زنان جهت تماش��ای مس��ابقات، فراهم کردن جایگاه مناس��ب برای خانواده ها جهت تماشای مسابقات، فراهم 
کردن س��رویس بهداش��تی امن و محفوظ، فراهم کردن فروش��گاه مناس��ب جهت رفع نیازهای زنان و اختصاص 
هزینه های زیرس��اختی الزم جهت حضور زنان می باش��د. به نظر می رسد حضور زنان در استادیوم ها مشروط به 
تأمین زیرس��اخت هایی مانند سالن های مناس��ب و حمل ونقل ایمن برای تسهیل رفت وآمد زنان و نیز تجهیزات 
امنیتی مناسب مانند دوربین های مداربسته  و فراهم کردن زیرساخت هایی از جمله نصب دوربین های مداربسته 
ب��ه منظور ایجاد امنیت ورودی و خروجی زنان اس��ت. در واقع، مقدمات و زیرس��اخت های فراوانی باید فراهم 
ش��ود تا هم بتوان فضاهای ورزشی را مناسب س��ازی نمود و هم برگزارکنندگان مسابقات را تحت آموزش قرارداد 
تا وقتی خانواده ها در رویدادهایی با حجم جمعیت زیاد در مسابقات حضور پیدا می کنند، هم شأن آن ها حفظ 
ش��ود و هم به آرامش و نش��اط ناشی از تماشای یک رویداد ورزشی دست پیدا کنند- چنان که نادری و همکاران 
)1393( مهم ترین مطالبات در فضاهای ورزشی مخصوص زنان را تجهیز سالن های ورزشی زنان و فعال سازی 
بخش ورزشی موجود دانستند. توسعه فضاهای ورزشی و زیرساخت های آن برای زنان می تواند یکی از اهداف 

مهم وزارت ورزش و جوانان باشد.
راهکار پنجم)مدیریتی(  ش��امل ارتقای دانش ش��غلی مدیران ورزشی، حمایت و تعامل نهادهای مختلف از 
یکدیگر برای حضور زنان در ورزش��گاه ها، ایجاد س��اختار مدیریتی در ورزش زنان و ایجاد کانون های هواداری 
ورزش زنان بود. اهمیت نقش مدیران در سازمان ها به اندازه ای است که برخی از صاحب نظران وجود یک مدیر 
قابل و واجد صالحیت را برای موفقیت س��ازمان کافی دانس��ته اند. امروزه یکی از چالش هایی که س��ازمان های 
ورزش��ی و سایر سازمان ها را در زمینه انتصاب مدیران تحت تأثیر قرار داده مسئله عدم شایسته ساالری، تبعیض 
و بهره وری ناکافی منابع انسانی است. ازاین رو، جذب مدیران ورزشی الیق و کار آشنا و درگیر با مسائل ورزشی 
و اهتمام بر افزایش به روز دانش و مهارت های آن ها می تواند بسیار کارساز باشد. نفوذ و برتری مردان در عرصه 
ورزش و تأثیر آن در نگه داش��تن زنان در حاش��یه ورزش  تا حد زیادی انجام  ش��ده اس��ت  )قهرمانی و همکاران، 
1392(. در ای��ن راس��تا، فراه��م کردن محیط و اجرای اصالحیه آموزش��ی در س��ال 1972 به عن��وان یک قانون 
بین المللی مبتنی بر منع تبعیض جنس��یتی در برنامه های آموزشی کشورهای جهان از جمله اقدامات قابل  توجه 
کوس��تا و کارپنت��ر1، 2014(. بنابراین ب��ا توجه به وجود مش��کالت و محدودیت ه��ای فرهنگی و  بوده اس��ت )آ
مدیریتی، کمبود فضاهای ورزشی و تفریحی مختص زنان، نبود لیگ های ورزشی معتبر و دائمی مختص زنان، 
حمایت نکردن از تیم های ورزشی زنان و ... ضروری است توجه ویژه ای به برطرف کردن این کاستی ها مبذول 

شود و زمینه های توسعه مشارکت زنان در ورزش از جمله حضور در ورزشگاه ها فراهم گردد. 

1. Acosta & Carpenter 
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راهکار شش��م جهت تسهیل حضور زنان در استادیوم های ورزشی، راهکار اقتصادی است که  شامل ترغیب 
گاهی و دانش حامی��ان مالی در زمینه درآمدزایی  اسپانس��رها به س��رمایه گذاری در بخش ورزش زنان و ارتقای آ
بیش��تر آنان با حضور زنان در اس��تادیوم ها می باش��د. بخش خصوصی باید برای حمایت از ورزش زنان ترغیب 
ش��ود و این امر در صورتی محقق می گردد که فدراس��یون ها و رس��انه ها باهم همکاری کنند. در مجموع، به نظر 
می رس��د که رفع مش��کل حضور زنان مس��تلزم وجود زیرس��اخت های الزم از جمله مس��ائل مالی است که این 
مهم می تواند از طریق بخش خصوصی یا حامیان مالی مختلف تامین ش��ود. باتمانی و س��جادزاده )1395( بر 
وجود زیرس��اخت ها به عنوان عوامل موثر بر حضور زنان در پارک های جنگلی س��نندج تاکید کردند. احمدی و 
رضوی )2015( نیز یکی از ابعاد تحلیلی در مورد حضور زنان در اس��تادیوم های ورزش��ی ایران را ُبعد اقتصادی 
معرفی کردند. ابراهیمی و همکاران )1389( هم در بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر بر گرایش زنان نسبت به 
مشارکت در ورزش به عنوان تماشاچی به این نتیجه دست یافتند که زنانی که از پایگاه های اقتصادی- اجتماعی 
باالتری برخوردار بوده اند، گرایش بیش��تری به مش��ارکت در ورزش به عنوان تماش��اچی از خود نشان داده اند. به 
نظر می رسد عوامل اقتصادی چه در ُبعد اجتماعی و در چه ُبعد حمایت های سازمانی می تواند حضور زنان در 

ورزشگاه را تحت تاثیر قرار دهد. 
از پیامده��ای سیاس��ی حضور زنان، کاهش فش��ارهای بین الملل��ی در برگزاری رویداده��ای جهانی، ارتقای 
جایگاه سیاس��ی دموکراس��ی در منطقه و جهان، کاهش ش��کاف بین دولت و خواس��ته مردم، کاهش فش��ارهای 
سیاسی در زمینه نقض حقوق بشر و ایجاد برابری و مساوات زن و مرد در بخش ورزش بود. کشاورز و همکاران 
)1394( در تحقیق��ی یک��ی از تهدیدهای میزبانی رویداده��ای بین المللی را محدودیت حض��ور زنان به عنوان 
تماش��اگر در ورزش��گاه ها بیان کردند. س��ازمان های ورزش��ی بین المللی با اعتراض به عملک��رد دولت ایران در 
مح��روم ک��ردن زنان از ورود به ورزش��گاه، برخی تنبیه��ات و محرومیت ها را علیه ایران وض��ع کرده اند؛ همانند 
محرومیت ایران از میزبانی در مس��ابقات لیگ جهانی والیبال و خواهان رفع تبعیض جنس��یتی و برداش��ته شدن 
ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه های کشورمان شده اند. از سوی دیگر، بعضی سازمان های حقوق بشری نیز 
با استناد به محرومیت زنان ایرانی از حضور در ورزشگاه ها، ایران را به نقض آزادی، برابری و حقوق بشر محکوم 
کرده اند و درواقع این مس��ئله به چماقی بر س��ر کش��ورمان در جوامع بین المللی و سیاسی تبدیل شده است. این 
در حالی اس��ت که کش��ورهای مسلمان همسایه  ما که در بیشتر رشته های ورزش��ی سطح پایین تری از ما دارند، 
محدودیت زنان در ورزش��گاه ها را از پیش روی خود برداش��ته اند و حتی شاهد آن هس��تیم که توانستند میزبانی 
مسابقات مهمی همچون جام جهانی را کسب کنند )خبرگزاری ایمنا، 1397(. بر این اساس به نظر می رسد این 
مسئله جدا  از اعتراضات داخلی، به موضوع جدی امنیتی و حیثیتی نیز برای جمهوری اسالمی ایران تبدیل شده 
و برخی هزینه های سیاس��ی را نیز بر کشور تحمیل کرده است. درواقع، حضور زنان و خانواده ها در ورزشگاه ها 
ب��ا رعای��ت ارزش های عرفی نه تنها امنیت اجتماعی را به خطر نمی ان��دازد، بلکه ضامن امنیت ملی مردم محور 

است و نشاط اجتماعی، رضایتمندی و احساس برابری نیز امنیت ملی را می سازد.
پیامدهای امنیتی ش��امل بهبود سرمایه اجتماعی، بهبود مکانیس��م های کارآمد کنترل اجتماعی و کنترل بهتر 
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رفتارهای تماشاگران مرد از طریق حضور زنان در ورزشگاه ها به عنوان دومین مؤلفه مورد پرسش از پاسخ دهندگان 
ق��رار گرف��ت. نتایج ای��ن تحقیق در زمینه پیامده��ای امنیتی با تحقی��ق، احمدی و هم��کاران )1395( همخوان 
می باش��د. با توجه به فضای تک  جنسیتی ایجادشده در ورزشگاه های ایران، به طورمعمول ادبیاتی در این فضاها 
به کار گرفته می ش��ود که مناسب بیان عمومی نیست. درواقع کم کم در استادیوم  ها با شرایط فرهنگی بحران آمیز 
و نامناس��بی روبه رو شده ایم که به نظر می رس��د مطلوب  شدن فضای موجود استادیوم ها، وابسته به حضور زنان 
است و همچنین با آزاد شدن ورود زنان، فضای فرهنگی استادیوم هم بهتر خواهد شد )خبرگزاری ایرنا، 1397(. 
درنتیجه به نظر می رس��د حضور زنان در ورزش��گاه ها، فضای نامناسب فرهنگی در ورزشگاه ها را تعدیل و بهبود 
بخشد. پیامدهای فرهنگی- اجتماعی شامل غنی سازی اوقات فراغت سالم و کاهش ناهنجاری های اجتماعی، 
رفتار مطلوب تر و بهنجار در بین تماشاگران، ارتقای توسعه ورزش در خانواده ها، ایجاد و توسعه فرهنگ حرفه ای 
در ورزشکاران، بهبود نگرش مردم جهان نسبت به جایگاه زنان مسلمان در جامعه و ارتقای سطح اعتمادبه نفس 
زن��ان در مش��ارکت های فرهنگی و اجتماعی ب��ود. نتایج تحقیق پات��ون1 )2004(، نیز مؤی��د همین موضوع در 
جامعه ای دیگر می باش��د. پیامدهای اقتصادی حضور زنان شامل افزایش جذب حامیان مالی در ورزش، کمک 
به بهبود زیرس��اخت های ورزشی در ورزشگاه ها، ایجاد درآمد بهتر از طریق بلیت فروشی و سایر راه  های کسب 
درآمد برای باشگاه ها و گرایش بیشتر زنان به ورزش می باشد. با توجه به اینکه نیمی از جمعیت کشورمان را زنان 
تش��کیل می دهند که عالقه مندی آن ها به ورزش به عنوان هوادار کمتر از مردان نیس��ت، در صورت فراهم ش��دن 
امکان حضور زنان در ورزش��گاه ها به عنوان تماشاگر، ش��اهد افزایش دوچندان تماشاگر در ورزشگاه ها خواهیم 
بود. البته عالوه بر حضور خود زنان، شاهد همراهی اعضای خانواده و همچنین همراهی بیشتر مردان نیز خواهیم 
بود که این مس��ئله  به افزایش نشاط و شادابی و س��المت روانی خانواده، افزایش تماشاگر و بهبود فضای رقابت، 
افزایش درآمدزایی باشگاه ها از طریق بلیت فروشی و جذب حامیان مالی بیشتر کمک خواهد کرد. بدیهی است 
که موارد یاد شده به کاستن از مشکالت مالی باشگاه ها و خصوصی سازی و گرفتن حق بلیت فروشی و درنهایت 
پیش��رفت ورزش قهرمانی منجر خواهد ش��د. نباید از نظر دور داشت که برای پیشرفت و حرفه ای شدن ورزش، 
تیم داری دولتی )اداره تیم های ورزش��ی با کمک های مالی دولت( راهگشا نیست، بلکه خصوصی سازی تیم ها 
و اس��تفاده از حمایت هواداران و بلیت فروشی و اسپانسر می تواند مسیر حرفه ای شدن ورزش قهرمانی ما را رقم 
بزن��د و ای��ن امر نیازمند فراهم ش��دن حضور خانواده ها به عنوان تماش��اگر و عالقه مندی آن ها به ورزش اس��ت.

ب��ر اس��اس یافته ه��ای پژوهش حاضر پیش��نهاد می ش��ود که فرهنگ س��ازی ب��رای حضور زنان تماش��اگر در 
ورزش��گاه ها از طریق کارشناسان اجتماعی، فرهنگی و ورزش��ی انجام شود. پیامدها و مزیت های  حضور زنان 
در ورزش��گاه ها  به کرات یادآوری و تذکر داده ش��ود تا در میان مشکالت جاری کم رنگ و مورد بی توجهی قرار 
نگیرد. همچنین، از ظرفیت های رس��انه های گروهی در این زمینه بیش��تر اس��تفاده ش��ود و   دس��تگاه ها و مراجع 
قضایی با برهم زنندگان نظم، افراد خاطی و نابهنجار برخورد قاطع، س��ریع و مؤثر داش��ته باش��ند و از ورود افراد 

مسئله ساز به استادیوم ها و مجموعه های ورزشی جلوگیری شود.

1. Paton 
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