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 پژوهشی مقالة

  فوتبال های ورزشیاستادیومدر  زنانحضور  موانع یبندتیاولوو تحلیل 

 در ایران  تماشاگر عنوانبه
 

 3زاده، زینب مندعلی2منصوری اله شاهعزت، 1اکرم فراهانی 

 

 ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اراک کارشناسی .  1

 ورزشی، دانشگاه آزاد اراک استادیار مدیریت  .  2

 مسئول(   )نویسندة  استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه اراک.  3
 

 1398/ 13/06تاریخ پذیرش:                  25/01/1398تاریخ دریافت: 
 

 چکیده  

هدف  پژوهش  این اولویتتحلیل    با  موانع  و  در    عنوان به  زنانحضور  بندی  ورزشی استادیومتماشاگر    های 

-بخش کیفی مشارکت  در   . و از رویکرد دلفی استفاده شد   کیفی بود روش پژوهش    .انجام شد  فوتبال در ایران

های دوم و سوم  نفر در دور  16نفر در دور اول و    23در بخش پنل دلفی  .  بررسی شدندکنندگان در پنل دلفی  

تعداد،    در پژوهش این  از  که  کردند  دانشگاه،    نُه مشارکت  استاد  کارکناننفر  نفر  و هفت  نفر روحانی    هفت 

، برای دلفی  های حاصل از رویکرد آوری داده پس از جمع گیری هدفمند بود.  نیروی انتظامی بودند. روش نمونه

پرسش اولویت  از  موانع  سلسله   نامة بندی  خبرگانبر   . شد   استفاده   مراتبی تحلیل  توافق  های مؤلفه ،  اساس 

 ورزشی ی هاوم ی استاد در  زنانموانع حضور   جمله ساختی و مدیریتی از ، زیر اجتماعی-فرهنگی ، امنیتی ،  سیاسی 

، 0/ 249باالترین اولویت و سپس موانع مدیریتی با میانگین وزن  در  0/ 525سیاسی با میانگین وزن   موانع . بودند 

وزن  -فرهنگیموانع   میانگین  با  وزن  0/ 104اجتماعی  میانگین  با  زیرساختی  موانع  مو   0/ 086،  با  و  امنیتی  انع 

ورزش  در حوزة   زنان رسد حتی مسائل  می نظر به   قرار گرفتند.  های بعد اولویت در رتیب  ت ، به 0/ 035میانگین وزن 

  ازجمله ورزش  که و با توجه به ایندهد قرار میبدنی ورزش را در تقابل با تربیت است که این امر  زدهاست ی س نیز 

که آن را از امور سیاسی بهتر است    ، تواند یک فرصت و هم یک تهدید تلقی شودموضوعاتی است که هم می 

 .طی ایمن است ورزش در محی پرداختن به    درگرو شهری و شهروندان   ة ت جامع سالم جدا کرد؛ زیرا،  

 

 .زنان ، حضور فوتبال استادیوم  موانع،    :کلیدی واژگان

 

 
1. Email: a.farahani563@gmail.com 

2. Email: et.shahmansoori@gmail.com 

3. Email: z-mondalizade@araku.ac.ir  
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 مقدمه 
بهالبین  سازوکارهای  برای است که فرصت بی  وجود آورده   مللی دنیای ورزش این امکان را  مانندی 

و انزوا  سیاست  با  شود  المللیبین  های عرصه  در   تعامالت  گسترش  مقابله    تواندمی  ورزش.  ایجاد 

فشارهای بیرونی  رغم وجود  لی، علیالملبین   عرصة  در  ایرانی  جامعة  خودنمایی  برای  نظیریبی  فرصت

ترسیم جلوه  بر  ایران  نادرستای  مبنی  در  مرد  و  نابرابری زن  و  بشر  آورد   از وضعیت حقوق    فراهم 

نفعان، تماشاگران  د که یکی از این ذینفعان گوناگونی وجود دارذی. در ورزش  (18 ،2013)احمدی، 

های ورزشی، حضور تماشاگران اولین موردی ها و سالن ه در بدو ورود به استادیومکایگونهبه  ؛هستند

ترین بخش مسابقات ورزشی  کند. تماشاگران، مهمای را به خود جلب میه هر بینندهاست که توج 

ادعا کرد که ورزش  و حتی می  هستند نخواهد  ن ورزش زنده  بدون تماشاگر و دوستدارا  نوینتوان 

تجربه138،  2004  ، نژاد و سلطانی، رمضانیای نیرحمانماند ) ای ذهنی  ( و رویدادهای ورزشی اساساً 

هستند آن  محصول  از  بخشی  خود  ورزشکاران،  و  تماشاچیان  که  رمضانی)احمدی هستند  نژاد،  ، 

 (. 13، 2015، برومند و قادری

قلمرو تقویت   شده   شناخته   ایمردانه  ورزش،  را  جنسیت  به  مربوط  سنتی  هنجارهای  که  است 

درمی جنسیتی  نابرابری  طرفداراکند.  و  تماشاگران  است؛مورد  رسیده  خود  اوج  به  نیز  ورزش   ن 

درنظر گرفته  مورد مردانگی و زنانگی  های سنتی دربازتولید ایده   عنوانبهکه تماشای ورزش  یاگونه به

به  شده   که  پدرس  حفظاست  سنتی  هوبر قواعد  و  )سوینسون  است  جوامع کمک کرده  در  ،  1االرانه 

نمایان شده    ازپیشیشبها، حضور زنان تماشاگر و طرفدار ورزش  تمامی این دیدگاه  با وجود  (.2016

تشکیل میی اگونهبهاست؛   را  فوتبال کشورها  ملی  لیگ  طرفداران  از  نیمی  زنان  )دوش که  ،  2دهند 

و  2012 پژوهشدراین(  در  پوپ2011،  3پوپ مانند  )  متعددی ای  هراستا  ویلیامز  ؛  ؛  2011،  4و 

هوربر،   و  مجموعهبررسی    بهنیز    (2016سوینسون  در  تماشاگر  زنان  ورزشی  تجارب   پرداخته های 

 ( به موضوع2016؛ سوینسون و هوبر، 2008، 5جونزمانند ) ها در برخی پژوهش  ،همچنین شده است. 

پرداختهشدن زنان  رانده  یهحاشبه   از    شده است  طرفدار نیز  تبعیض در  وجود  که این موارد حاکی 

است.    بین در    م ویکیستبقرن   ورزش  در  زن  تماشاگر حضور    ،درواقعطرفداران  نوعی    زنان 

 
1. Sveinson & Hoeber  

2. Dosh  

3. Pope  

4. Pole & Williams  

5. Jones  
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زنان  توانمند جدید    منظوربهکردن  هویت  و  فرصت  حضوری که    است  شده  شناختهایجاد  چنین 

 . (2007، 1)ریسبروف و باتی  شودتوسط هنجارهای سنتی جنسی تجویز نمی خودکار، طوربه

های گوناگون اهمیت ر آنان در ورزش از جنبه دهند و حضورا تشکیل می ایراننیمی از جمعیت    زنان

  اسالمی ما  در جامعةاما  د،  های گوناگون و کالن جامعه درنظر گرفته شویزیرو باید در برنامه  دارد

نگه اوقاتاه  نوز  و  سرگرمی  موضوع  به  است.    زنانفراغت  عموم  از   عنوانبهمتفاوت  بخشی 

  نشده  توجه  فوتبال  در رشتة  های ورزشیها در استادیومحضور آن  به  فراغت برای زنان ایرانی،اوقات

یکیاست.   مقوله ا  ورزش  روحیة  هاییز  به  توجه  با  که  حتی  نشاط  است  و  سالمت  بُعد  و  آفرینی 

خارج از زمان مربوط   زنان جمعیت زیادی از  .  در آن توجهی ویژه کرد  زناندرمانی آن باید به حضور  

اما آن را در تنهایی و  ،  دارند یا فراغت کامل  مقطعی به شغل خود و کارهای خانه، یا فراغتی اندک و  

برنامه داشتن  ازپیشبدون  میسپ  شده اندیشیده  ای  ورزشبی  آنکهحال  ؛ کنندری  به    زنان  توجهی 

امروز  به که  است  معضالتی  و  مشکالت  از  یکی  اجتماع،  مهم  ارکان  از  یکی  شاهد    یخوببه عنوان 

قیقت، مادران رکن اصلی نشاط و شادابی را در جامعه به خود  حهستیم. درآن در جامعه  پیامدهای  

زیادی بر سالمت    تأثیرفراغت  انتخاب ورزش برای گذران اوقات.  (2012،  پیام زن)  اند دادهاختصاص  

این    دارد  زنان میکه  ورزش  طریق  از  فراغت  اوقات  انجامگذران  با  یا    دادنتواند  ورزشی  فعالیت 

و در  ورزشی  مسابقات  شودرزشگاهتماشای  محقق  استادیوم  . ها  در  زن  تماشاگران  و  حضور  ها 

دنیا حتی  محیط بیشتر کشورهای  در  مسلمان عربهای ورزشی  امری   عنوانبهزبان،  در کشورهای 

انقالب   های بعد از ولی در سال  ، شود و از این حیث زنان و مردان با یکدیگر برابرندعادی دیده می

های  ها و ارزشهای موجود در جمهوری اسالمی ایران و در راستای سیاستبا توجه به ارزش   1357

اجتماعی   و  اسالمیفرهنگی  جمهوری  جداکردنمبنی  حکومت  دیدگاه  بر  و  مرد  و  مراجع زن  های 

تماشاگر مسابقات ورزشی مردان محدود   عنوانبههای ورزشی  در ورزشگاه  زنانحضور    ،تقلید شیعه

دهه در  درخواست    1380و    1370  هایشد.  با  موضوع  بازی  زناناین  دیدن  ورزشی  برای  های 

های ورزشی  تر شد و فشار کنفدراسیون ترین ورزش ایران است( جدیتبال )که محبوب فو  خصوصبه

پای برای  جهانی  و  ممنوعیتانآسیایی  این  به  تازه  ،دادن  همابعاد  داد.  موضوع  این  به  اکنون تری 

ین،  رابعالوه  .استداده    ماتومیاولتر این زمینه  کنفدراسیون فوتبال آسیا به فدراسیون فوتبال ایران د 

 2به اعتقاد الوای شود.  شمرده می  تبعیض جنسی  زنانها برای  ممنوعیت تماشای بازی در ورزشگاه

مثال، نقش زنان    رایب  ک هدف خاص است؛ زیرا،(، اثرهای مضر وجود تبعیض فراتر از تنها ی2016)

جامعه   که    عنوانبهدر  است  دیگران  برای  نقش  دیدگاه مدل  ایجاد  متفاوتی به    برپایی   درمورد  های 

 
1. Raisborough & Bhatti  

2. Lavoi  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%B6_%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C
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داشته باشد    تواند حاالت متفاوتی می  (. رفتار مبتنی بر تبعیض2016ای،  )الو  شودمیمنجر  عدالت  

خان  و  )بالو  جنسیتی  ایجاد شکاف  که  2017،  1مانند  می  طوربه(  کلیشهتواند  بالقوه  ایجاد  های  به 

 شدن تضعیف های جنسیتی موجب  وجود کلیشه  ،اساسمنجر شود؛ براین  نقش  یناسازگارجنسیتی و  

  خل گرفتن اهمیت و  تماشاگر با درنظر  عنوانبه حضور زنان    ،درواقع  شود.جایگاه زنان در جامعه می

بردن ت در ورزش، کاهش شکاف جنسیتی، ازبینمشارک  استای تشویق و ایجاد انگیزه برایآن، در ر

زندگی  غرض کیفیت  ارتقای  و  سیاسی  )بالی  شدهذکر  های  دیزموراست  و  والرد   ،2  ،2004.)  

و فعاالن حقوق زن، توجه دولت    کنشگرانبسیاری از    بینای در  پیدایش چنین مطالبه  ،دیگرازطرف 

به این مطالبه و صدور دستوراتی در این زمینه، مخالفت محافل سنتی و حوزوی با این دستورات و 

اهمیت و ضرورت این بحث را    ،استمرار و وجود این مطالبه  تیدرنهاها و  لغو بخشی از آن  جهیدرنت

 (.2018طوسی،  )فخار کند دوچندان می

است    شده  منتشرها  پسرانه در ورزشگاه  لباس  بابر حضور غیرمجاز دختران  هایی مبنیگزارش تاکنون  

  تماشای مسابقات ورزشیشدن حضور زنان برای  خواستار آزاد  فعاالن حقوق زنانهای اخیر  و در سال

  1383آلمان در سال    و  توان به تالش برای ورود به بازی فوتبال ایراناز آن جمله می.  اندمردان شده

اشاره  نیمی از آزادی«    »حق زن،« با شعار  هادفاع از حق ورود زنان به ورزشگاهو همچنین کمپین »

مقدماتی جام جهانی    ةزی تیم ملی فوتبال ایران در مرحلآخرین بادر بعضی از موارد همچون    کرد.

ی،  ایران زنانبه استادیوم آزادی و پشت در ماندن (  حجاببی  )گاهی  سوری زنانورود و  روسیه 2018

 طور بهها را  ایرانی در ورزشگاه  زنانحضور    توان وجود تناقض در برخورد دوگانة مسئوالن درموردمی

  ،انجام شد ها  در ورزشگاه  زنانکاشیما نیز حضور  -فوتبال پرسپولیس  عینی مشاهده کرد. در مسابقة

 3ف.سی(افشار کنفدراسیون فوتبال آسیا )ای.  وجود  باگزینشی و محدود و    صورتبه  زنانولی ورود  

  زنانهاست که بحث ورود  سال  ، درواقع (.  2017صورت گرفت )خبرگزاری مجلس شورای اسالمی،  

است،  عنوانبهایرانی   مطرح  مردان  مسابقات  جامعی   تماشاگر  تدبیر  مسئله  این  برای  هنوز  ولی 

نشده   به حضور  است  اندیشیده  استادیوم  زنانو  در  نگریسته تماشاگر  نگاهی جدی  با  ورزشی  های 

 (. 62، 2010 ،نژاد، عسکری و نیکت )ابراهیمینشده اس

پژوهش از  بسیاری  فیستر مانند  )  هادر  و  الورنس هریسون  ؛2015،  4مینتر  و  باتلز  بوکستین،   ،5  

مورد  طور عمده دربهاست که  شده    توجهحضور تماشاگران زن با توجه به عنصر بازاریابی  ( به  2016)

 
1. Blau & Khan  

2. Bailey, Wellard and Dis-more 

3. A.F.C 

4. Mintert & Pfister  
5. Harrison , Bukstein, Botls & Lawrence  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D8%B2_%D8%AD%D9%82_%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%87_%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D8%B2_%D8%AD%D9%82_%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%87_%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D8%B2_%D8%AD%D9%82_%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%87_%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1
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ر ورزشگاه بوده است. مشکالت  ها از حضور دورزشگاه و تجارب آنگیری زنان برای حضور در  تصمیم

تماشاگران    مورددر  متعددی حضور  ورزشگاه صورت بهبحث  در   ازجمله  ؛است  شده  رفتهیپذها  کلی 

شناختی زای ساختاری و روانهای تنشمحرککه دربارة آثار طیفی    است  1فشار عمومی اگنیو   نظریة

گستره از  بر  آسیبای  استادیومپیامدهای  در  می زا  توضیح  ورزشی  )شادمنفاتهای  کوکران، دهد   ،

کبیری و  همکاران  (.2018  ،2مونیز  و  خشونت  رف  (2018)  شادمنفات  و  اوباشگری  مانند  تارهایی 

  های پژوهشدر  .  اندهای ایران را توسط نظریة فشار عمومی اگنیو توضیح دادهدر ورزشگاهتماشاگران  

پیرساستروناچ  مطالعات  ازجملهنیز    دیگری و  مزول  دیکسون 2018)  3،  و 2018)  4(،    5ریچاردز  ( 

ت زنان های مشارکت در ورزش و رهبری و مدیریهای ورزشی در حیطهتبعیض در محیط  ،(2018)

ای اوباشگری،  رفتاره ازجمله. تمامی این مسائل حاکی از وجود مشکالت در ورزش مطالعه شده است

تماشاگران زن و نیازهای   دربارة   شدهانجام  های تماشاگران است که البته پژوهش  شونتتبعیض و خ

 (. 2015ها اندک است )مینترد و فیستر، آن

ورزش،در   در  تماشاگر  زنان  است  انجام  ایپراکنده  های پژوهش  بحث  ماهیت شده  به  توجه  با   .

کشور   از  خارج  در  پژوهشموضوع،  تعداد  حتی  است؛  نشده  پرداخته  آن  به  ی  خارج  هایچندان 

داخلی نیز  های  پژوهش  ( و407،  2015یستر،  ماشاگران زن اندک است )مینترد و فت  موضوع  مورددر

مورد   چند  به  رمضانیاینیرحمان  کهنان چ  ؛استمحدود  سلطانی  ،  و  در  2004)نژاد  به مطالعه(  ای 

کشش   مقایسة و  بسکتبال  آزاد  پرتاب  نتایج  بر  زن  و  مرد  تماشاگران  حضور  پسران   اثر  بارفیکس 

آن پرداختند.  آزمودنی  هادانشجو  که  رسیدند  نتیجه  این  بهبه  را  بارفیکس  مهارتی ها کشش  عنوان 

مهارتی    عنوانبهمورد پرتاب آزاد بسکتبال  ر، ولی دظریف در حضور تماشاگران زن بهتر اجرا کردند

منفی اثر  ورزشکاران  عملکرد  بر  جنس  یک  تماشاگران  حضور  حضور   زمخت،  و  است  داشته 

با نژاد و  ا، رمضانیی نیرحمان.  داشته استاثر مثبت  بر عملکرد ورزشکاران    ، همتماشاگران مرد و زن 

درزی مر  تأثیر  پژوهشیدر    (2006)  فضلی  تماشاگران  رفتارهای  حضور  بروز  میزان  بر  زن  و  د 

به این نتیجه رسیدند که پرخاشگری ورزشکاران در   هارا بررسی کردند. آن  پرخاشگرانه ورزشکاران

موقعیت   از  کمتر  زن  تماشاگران  مرد  حضور  باتماشاگران  مرد  و  زن  تماشاگران  بوده  یا  است.  هم 

ها و  حضور تماشاچیان زن در میدان  گوناگون به( به بررسی نگرش اقشار  2008)نیسیان  قراخانلو و  

نتیجه گرفتند که حضور تماشاچیان زن سبب ایجاد انگیزه    هاهای ورزشی مردان پرداختند. آنرقابت

 
1. Agnew’s General Strain Theory  

2. Shadmanfaat, Cochran, Muniz & Kabiri  

3. Stronach, Mazwell & Pearce  

4. Dixon  

5. Richards  



 1399، مرداد و شهریور 61،  شماره 12مطالعات مدیریت ورزشی، دوره                                                     152
 

ایجاد   قهرمانان،  ورزشگاه  ،نشاط   و   شوردر  فرهنگی  ورزشتلطیف  فرهنگ  توسعة  و  در  کها  ردن 

و همکاران )شود.  ها میخانواده بررسی جامعه  (2010ابراهیمی  عوامل  به  گرایش  د  مؤثرشناختی  ر 

ورزش    زنان در  مشارکت  براساس  تماشاچی    عنوانبهبه  آن نتیجهپرداختند.  از ،  هاگیری  که  زنانی 

  عنوان بهبه مشارکت در ورزش  شان  ند، گرایشاجتماعی باالتری برخوردار بودو    دیهای اقتصاپایگاه 

ها  ، گرایش آنزنانورزش  افزایش باور به نگرش عامیانه درمورد  با    ، دیگر. ازطرفتماشاچی بیشتر بود

ابراهیمی و همکاران این   تر بود. از دیگر نتایج پژوهشتماشاچی کم  عنوانبهبه مشارکت در ورزش  

های ورزشی  فعالیتدر    زنان معناداری بر مشارکت    ر یتأثها  که میزان مردساالری حاکم بر خانوادهبود  

ر نگرش د  مؤثرعوامل    ازجمله  یدار نیدپایگاه اجتماعی، نگرش عامیانه و  ها،  آن  نداشت. در پژوهش 

نیز در پژوهشی به    (2015احمدی و همکاران )است.  به حضور در ورزشگاه درنظر گرفته شده    زنان

 از دریافتند که    هاپرداختند. آنهای ورزشی  در استادیوم تماشاگران زن    ر حضورد  مؤثربررسی عوامل  

ورزشگاه  نظر در  زن  تماشاگران  حضور  زن،  و  مرد  تماشاگران  گروه  دو  ارزش هر  با  تضادی  های  ها 

ندارد آنجامعه  پژوهش ها  .  پیشینة  جنبهخود،    در  به  ورزشگاه  بیشتر  در  زنان  حضور  مثبت  های 

در جدول شمارة یک    شده انجام  های شاز پژوه  ایخالصه  . نکردنداشاره  و به موانع موجود  ند  پرداخت

 است.  شده دادهنشان 

 
 های ورزشی تماشاگر در استادیوم  عنوانبهحضور زنان  در زمینةها پژوهشای از خالصه -1جدول 

 نتایج  پژوهش هدف  پژوهشگر

نژاد  نیا، رمضانی رحمانی

 ( 2004)  و سلطانی

و    مقایسة مرد  تماشاگران  حضور  اثر 

و   بسکتبال  آزاد  پرتاب  نتایج  بر  زن 

 کشش بارفیکس پسران دانشجو 

عملکرد   بر  جنس  یک  تماشاگران  منفی حضور  اثر 

حضور تماشاگران مرد و زن    ورزشکاران و اثر مثبت

 گزارش شد. عنوان تماشاگربههم  با

نژاد  ، رمضانی ای ن یرحمان 

 ( 2006) و فضلی درزی 

بتأثیر   و زن  تماشاگران مرد  ر  حضور 

پرخاشگرانة  رفتارهای  بروز    میزان 

 ورزشکاران 

تماشاگران    کمتر   پرخاشگری در حضور  ورزشکاران 

بهزن   مرد  نسبت  تماشاگران  وجود  گزارش    تنها 

 شد.

، نادریان جهرمی،  یریالم

سلطان حسینی و نصر  

 ( 2009)اصفهانی 

عوامل   حضور    در   مؤثر بررسی 

 ها تماشاگران فوتبال در ورزشگاه

اولویت بازی،  وجود  جذابیت  و  تماشاگران  های 

امکانات و تسهیالت اثرگذار بر حضور تماشاگران در  

این مطالعهگزارش شد.  ها  ورزشگاه تماشاگران  در   ،

 مرد شرکت داشتند.

 ( 2010ملکوتیان )
ورزش   بررسی نقش و ارتباط دوجانبة 

 و سیاست 

اجرای   و  تدوین  طریق  از  سیاست  اثرگذاری 

بر ورزش از    راهبردهای ورزشی  اثرگذاری ورزش  و 

های انسانی و همبستگی ملی و  طریق تحکیم ارزش

 افزایش مشارکت سیاسی بر سیاست گزارش شد. 
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 های ورزشی تماشاگر در استادیوم عنوانبهحضور زنان  ها در زمینةپژوهشای از خالصه -1جدول ادامه 

 نتایج  پژوهش هدف  پژوهشگر

  نیسیانقراخانلو و  

(2008 ) 

حضور   به جامعه   متفاوتقشار نگرش ا

م در  زن  و    هایدانتماشاچیان 

 های ورزشی مردان رقابت

زن  مثبت    اثرهای تماشاچیان  ایجاد    ازجمله حضور 

ایجاد   قهرمانان،  در  تلطیف    ،نشاط  و  شورانگیزه 

ورزشگاه ورزشفرهنگی  فرهنگ  توسعة  و  کردن  ها 

 گزارش شد. هادر خانواده

 ( 2007اتقیا )
اقشار   از  زنان    گوناگوننیازسنجی 

 های همگانی ورزش ةنیزم در ایرانی 

برای    مؤثر کمبود تبلیغات    ود امکانات ورزشی و کمب

ورزش همگانی  گسترش  نیازهای    ازجمله های 

 اساسی زنان گزارش شد.

ابراهیمی، عسکری  

 ( 2010)نژاد  و نیک 

جامعه عوامل  بررسی    مؤثر شناختی 

زنان   گرایش  در  در  مشارکت  به 

 تماشاچی عنوانبهورزش  

اجتماعی، و    پایگاه  عوامل    ازجمله   ی دارنی دنگرش 

عنوان  به  ورزشگاهبه حضور در  در نگرش زنان    مؤثر

 شد. ذکر  تماشاگر

نادری، شهبازی و  

 ( 2014)اکبری 

انسان  زنان:  تحلیل  ورزش  شناختی 

فعالیتمطالعه بر  در  ای  ورزشی  های 

 های بانوان تهران پارک

زیرساخت  توسعة و  ورزشی  برای  فضاهای  آن  های 

مهم ورزشی  بانوان،  فضاهای  نیاز    ازجملهترین 

 بیان شد.  های ورزشیپارک

موتمنی، همتی و 

 ( 2013)مرادی 

اولویت  و  پیش  بندی  شناسایی  موانع 

انجام در  زنان  های  فعالیت  دادنروی 

 ورزشی 

به ورزش بانوان، وجود فرهنگ    مسئوالن  یتوجهبی

زمینة  سرمایهفقدان  محوری،  مرد در  الزم  گذاری 

زنان،   توسعة  ورزشی  زنان    اماکن  روی  پیش  موانع 

 بودند. های ورزشی فعالیت  دادنانجامبرای  

کشاورز، فراهانی،  

رضائی صوفی و  

 ( 2016)زکایی 

عاملی   ضعفهاقوتتحلیل  ،  ها، 

فرصت و  دریافتتهدیدها  و    های 

بین بزرگ  رویدادهای  المللی  میزبانی 

 ورزشی در ایران 

بین رویدادهای  میزبانی  تهدیدهای  از    ،المللییکی 

به زنان  حضور  در  محدودیت  تماشاگر  عنوان 

 ها گزارش شد. ورزشگاه

-احمدی، رمضانی

نژاد، برومند و  

 ( 2015)قادری  

مؤثر   عوامل  حضور دبررسی    ر 

استادیوم در  زن  های  تماشاگران 

 ورزشی 

حضور    از زن،  و  مرد  تماشاگران  گروه  دو  هر  نظر 

ورزشگاه در  زن  با  تماشاگران  تضادی  های  ارزشها 

 جامعه ندارد.

باتمانی و سجادزاده  

(2015 ) 

زن  ارتقای فضای  حضورپذیری  در  ان 

امنیت   توسعة  رویکرد  با  ورزشی 

موردی:   )نمونة  پارک  اجتماعی 

 ( جنگلی توس نوذر سنندج

)حضور   امنیت  انتظامی(،    مأموران تأمین  نیروی 

زیرساخت تاکسیارتقای  )وجود  خطوط  ها  و  ها 

عوامل    ونقل حمل از  زنان  د   مؤثرعمومی(  حضور  ر 

 ذکر شد. های جنگلی سنندجدر پارک

فخارطوسی  

(2018 ) 
ورزشگاه در  زنان  پژوهشی    ها:حضور 

 فقهی 

بهشرا سیاسی  قوانین  یط    ةمحدودکنندهمراه 

مدیریتی  اجتماعی عوامل  علل  و    نداشتن حضور  از 

 گزارش شد.  تماشاگر عنوانبه  هادر ورزشگاهزنان 
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 های ورزشی تماشاگر در استادیوم عنوانبهحضور زنان  ها در زمینةپژوهشای از خالصه -1جدول ادامه 

 نتایج  پژوهش هدف  پژوهشگر

 1مادنسن و اک 

(2008 ) 
 ها خشونت تماشاگران در استادیوم

ویژگی   عامل  سه  در  را  تماشاگران  خشونت  منشأ 

ویژگی   آن،  مدت  رویداد،  )حساسیت  رویداد 

نوع  سروصداجمعیتی(، ویژگی مکانی )دما، سطح    ،

ترتیب صندلی ویژگی  مکان،  و  امنیتی   کارکنانها( 

آنان(   حضور  تجارب،  آمادگی،  )میزان  استادیوم 

 دانستند.

احمدی و رضوی  

(2015 ) 

قانونی، فرهنگی  -بررسی ابعاد حقوقی

مدیریتی   و  اقتصادی  اجتماعی، 

استادیوم زنان در  های ورزشی  حضور 

 ایران 

توصیفی رویکردی  ابعاد  -در  بررسی  به  پیمایشی، 

فرهنگی-حقوقی و -قانونی،  اقتصادی  اجتماعی، 

شد.   پرداخته  زنان  حضور  مورد  در  نتایج  مدیریتی 

ن  داد  پژوهش  اینکه  شان  حضور    تمام  بر  عوامل 

ا  در  ازجملهستادیومزنان  ورزشی  عوامل    های 

فرهنگی-حقوقی و -قانونی،  اقتصادی  اجتماعی، 

اولویتتأثیرگذارندمدیریتی   به  مقاله  این  در  اما   ،-

 بندی این مقوالت پرداخته نشد. 

، کاواناف،  لیچفیلد

ازبرن و  

 ( 2018)2جونز 

رسانه در  نقش  اجتماعی  های 

نژادپرستی  سیاست و  جنسیتی  های 

یک  در آفریقاییمورد  زن  -تنیسور 

 آمریکایی 

نژادی  تبعیض و  جنسیتی  فضای    ژه ی وبههای  در 

 .مطالعه شد مجازی علیه این ورزشکار زن 

شادمنفات، کوکران،  

  مونیز و کبیری

(2018 ) 

ایران:   در  فوتبال    آزمون اوباشگری 

 فشار عمومی اگنیو  نظریة

متعدد مشکالت  ورزشگاه  از  و  در  خشونت  ها، 

 اوباشگری تماشاگران فوتبال بود. رفتارهای 

 3هیلمن و کالئو 

(2018 ) 
تبعیض   با  فقدان  جنسیتی مبارزه   :

 یک چارچوب مناسب 

جنسیتید  مؤثرعوامل   تبعیض  علیه  مبارزه  را   ر 

م،  ابها   ینوعبههای مدیریتی دانستند و  فراتر از بحث

ر ارزیابی و قضاوت  های جنسیتی را دانگیزه، کلیشه

 تعصبات موجود مؤثر دانستند.  مورددر

 

پژوهش  بر  مروری  یک،  شمارة  جدول  می  هابراساس  تاکنون  دهد نشان  با  کیفی    پژوهشی  که 

در    های ورزشیتماشاگر در استادیوم  عنوانبه زنان    نداشتنحضوردر    مؤثرگرفتن تمامی ابعاد  درنظر

  زنانحضور    اینکه تنها به بررسی نگرش دربارة  و  است  نشده   انجام  ها آن  یبندتیاولوو    رشتة فوتبال

 
1. Madensen & Eck  

2. Litchfield, Kavanagh, Osborne & Jones  

3. Heilman & Caleo  
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حضور   ارتباط  عوامل    زنانو  دیگر  نزدیکاست  شده  پرداختهبا  پژوهش .  حا  ترین  پژوهش  ،  رضبه 

  قانونی و -به بررسی ابعاد حقوقی  حاضر،  مشابه با مطالعة  ( است که2015احمدی و رضوی )  العةطم

که این موارد  است  ابعاد زیرساختی نپرداخته  به ابعاد سیاسی و  اما    اجتماعی پرداخته است،-فرهنگی

وجود  پژوهشی    خلاین    العهط ، در پیشینة مجهیدرنت  تمایزهای میان این دو پژوهش هستند؛   ازجمله

پاسخ به چیست؟    های ورزشیاستادیومدر    ورزش فوتبال  عنوان تماشاگربه  زناندارد که موانع حضور  

ورزش  بهتواند  این سؤال می برنامهمدیران، مسئوالن  و  یند حضور  فرا  کهریزان جامعه کمک کند  ی 

های  های سیاسی و دیدگاه برداری تا از این طریق بتوان مانع بهره  ها را تسهیل کننددر ورزشگاه  زنان

به ترسیم    ،د و همچنینش  های ورزشیاستادیومدر    فوتبال  تماشاگر  عنوانبه  زنانحضور    دربارة   غربی

 .کمک شودها  اسالمی در ورزشگاه-فرهنگی   یمشخط 

 

 پژوهش روش
پژوهش،   بر پرسشو    است  کیفی روش  در    ،درواقع  .است  شده  استفادهدلفی    نامةاز رویکرد مبتنی 

های کمّی  از داده کیفی    در روشاما  ،  شودپاسخ استفاده میهای باز و آزادنامهرویکرد دلفی از پرسش

کانت و هگل    در فلسفةکیفی دلفی    روش پژوهش  (.2002،  1)لو  شوداستفاده می  لیوتحله یتجزبرای  

 ازجمله (. 2015، 2داشتند )برادی  د یتأکگیری رایی تصمیمگدارد که بر اهمیت نظرسنجی و همریشه 

به زمینة  هستند   زنان   ورزشی  مطالعات کسانی که درگیر در مدیریت و   ،  ها(مطالعاتی آن  )با توجه 

انتظامیان مدیریت ورزشی هستند.  استاد و   است  مسئول تأمین نظم در مجامع ورزشینیز    نیروی 

بنابراین،اثرگذارند   فرهنگیهای  گیریر تصمیمبروحانیون  همچنین   اول دلفی برای تدوین    ؛  ز  ا  دور 

بهگروه  این شد؛  نظرسنجی  مرحلةعبارتیها  در  نمونه  کیفی  ،  شد.  از  استفاده  هدفمند  دلیل  گیری 

انتظامی  انتخاب کارکنان افرادی در    ، نیروی  ها و تجارب  در ورزشگاه  نظم  یها حوزه درگیری چنین 

افراد در برقراری نظم و امنیت در ورزشگاه  ها در بطن دلیل نقش آنبا روحانیون نیز بهها بود.  این 

 . هایی انجام شدها، مصاحبهگیریتصمیمدینی و مذهبی جامعه و نیز در 

مشارکت شامل  کیفی  بودبخش  دلفی  پنل  در  براینکنندگان  مدیریت  اساس،؛  ورزشی،   استادان 

. در نددادتشکیل  کننده در مصاحبه را  افراد مشارکت  ،امینیروی انتظ  روحانیون و برخی از کارکنان

دلفی پنل  اول  23  ،بخش  دور  در  پرسش  نفر  و  مصاحبه  دور    16  و  اولیه(  نامة)شامل  در   دوم نفر 

پژوهش   دلفی(   نامة)پرسش  سومدور  و    دلفی(   نامة)پرسش نُه    در  از این تعداد،  مشارکت کردند که 

 نیروی انتظامی بودند. هفت نفر روحانی و هفت نفر کارکنان  نفر استاد دانشگاه،

 
1. Loo  

2. Brady  
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پرسش از  ابتدا  دلفی    نامةدر  رویکرد  بر  گویه  برایمبتنی  شد.    موردنظرهای  تعیین  استفاده 

اول  بدین مرحلة  در  مشارکتمنظور  شد  از  خواسته  کنند.   موردنظرهای  گویهکنندگان  بیان   را 

پیشینة پژوهشاینبرعالوه از  با متخصصان استفاده   شدهانجامهای  و مصاحبه  شمارة یک(  )جدول  ، 

ل دلفی  که بین اعضای پان  شد  مطرحنیز    هاحاصل از مصاحبه  شدهاستخراج   هایگویه  ،جهیدرنتو  شد  

آنان   نظرهای  و  شد  آمد.  بهتوزیع  پرسشدست  سوم  و  دوم  مراحل  انجامدر  از  پس  شدن نامه، 

پاسخ مشارکت بازخورد  پرسشاصالحات و دریافت  آنان(، دوباره  نامه بین کنندگان )میانگین و نظر 

 آنان توزیع شد. 

تعداد    در اول  میزان در دوربود  نفر    23  گانکنندمشارکتدور  این  به    هایکه  و سوم  نفر    16دوم 

یافت.   جمعکاهش  و  بررسی  از  است  عبارت  دلفی  نظرهای  روش  زمینه  کارشناسانآوری  های  در 

پرسش طریق  از  یا  خاص  آراء  اتفاق  اگر  باشد،    بیندر    نظر تبادلنامه.  نداشته  وجود  کارشناسان 

را  از  درصد    50میانگین    پژوهشگر می   عنوانبهنتیجه  انتخاب  جمعی  با  نظر  نتیجه  این  اگر  کند. 

تا    آوری نظرها ، بررسی و جمعنباشد  ابقطماستاندارد همگرایی   تکرار شود  استاندارد  به  بتوان  باید 

است. همگرایی  (. همگرایی یکی از مفاهیم اساسی دلفی 2011 ،1مطلوبی دست پیدا کرد )وو و فونگ

همگرایی   برای تعیین درجةراستا،  دراین  (.2012  ،2است )دورو   موردنظرفق در تصمیم  ای از توادرجه

درمورد افراد  بین  توافق  بشاخص  و  کندال   ،رفتهکارههای  هماهنگی  ضریب  شد   3از  این  استفاده   .

دلفی مفید است. مقدار مقیاس بین    ژهیوبهمقیاس برای مطالعات مربوط به بررسی دیدگاه خبرگان  

با    برابر  ،کاملتوافق    یک و در زمان نبود  با  است. مقدار مقیاس هنگام توافق کامل برابر  یکتا    صفر

دیر بسیار کوچک نفر، حتی مقا  10برای اعضای پانل دلفی بیشتر از  که  ذکر است  صفر است. شایان  

معنا نیز  ضریب  فانگ،این  و  )وو  است  به  .(2011  دار  از دستبرای  کندال  هماهنگی  ضریب  آوردن 

دور    24  نسخة 4.اس.پی.اس.اسافزار  نرم در  کندال  هماهنگی  ضرایب  میزان  شد.  به    سوماستفاده 

معنا  Kendall W  ،9694/137    =χ2 = 4114/0میزان   )و  برای  P≤001/0دار  بود(  این   موانع  که 

میزان نسبتاً مناسبی از توافق   دهندة نفر( نشان  16دلفی )  سوممقیاس با توجه به تعداد اعضای دور  

 .بود

از     ریپذاعتمادیک مطالعه  وقتی  باشد.    ریپذاعتمادباید    ،روایی داشته باشدکیفی    مطالعة  کهآنپیش 

معقول  افراد  که  یافتهباست  درستی  و  در  ودن  را  دهند.    زمینةها  تشخیص  خود  از  اجتماعی  یکی 

 
1. Wu & Fong 

2. Duru   

3. Kendall's Coefficient of Concordance (W) 
4. SPSS 
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بهروش اعتمادپذیری،  سه ر  بردنکارهای  اجماع  مانند  گوناگون  )اجماع   1سویه اهبردهای 

، در این  بنابراین؛  ( 2011اعضاء و کسب اطالع از همگنان است )هومن،    طستوشناسی(، بررسی  روش

سه   منظوربه  پژوهش اجماع  از  هدف  این  جمعتحقق  روش  در  دادهسویه  که آوری  شد  استفاده  ها 

مدارک  شامل و  اسناد  شهروندی،   103و    89  هایماده)  بررسی  اصول   14بند    حقوق  سوم،  اصل 

و   بندهای  وبیستبیستم  اساسی،  قانون  مسئولیت  54و    53یکم  و  حقوق  در منشور  زنان  های 

ایران اسالمی  مطالعات(جمهوری  یک(   گذشته  ،  شمارة  کیفی   مصاحبه  ،)جدول  محتوای  )تحلیل 

معیارها(دستبه  منظوربهها  مصاحبه از درواقعبود.  دلفی    نامةپرسش  ، تیدرنهاو    آوردن  استفاده   ،

بهنپرسش دلفی،  همراه  همراه  امة  مصاحبه  از  نمونةباستفاده  نوع  دو  حداقل  می  ا  تواند  مستقل 

دهد  اعتما افزایش  را  براین2002)لو،  دپذیری  دلفی،،  اساس(؛  پنل  در  درگیر  نوع   افراد  دو  از  بیش 

  صورت بهبودند که    نیروی انتظامی  متخصصان حوزة ورزش، متخصصان دینی و حوزةشامل  بودند که  

حوزهعلمی   و  مذهبی  رویکردهای  ورزشی،  مدیریتی  فرایند  با  عملی  نظم  یا  تأمین  ارتباط های  در 

مقصود آن است که خوانندگان گزارش    و  جانشینی برای پایایی است  ،اتکاپذیریبودند. وابستگی و  

می تصمیمپژوهشی  فرایندهای  پیگیری  طریق  از  را  تحلیل  کفایت  و  مناسبت  ارزیابی  توانند  گیری 

دربارةدرواقعکنند.   تفکر  تغییر  اتکاپذیری  سنتی  ،  آزمایشی  طرح  و  است.    ترشدهکنترل   شدتبهتر 

آزمایطرح دارهای  تأکید  تثبیت چیزها  یعنی  بر کنترل  یک محیط  نشی  واقعی که  دنیای  اما در  د، 

خواهد  سازمسئلهتکرار پژوهش   ، طبیعی برای پژوهش کیفی است، انتظار تغییر وجود دارد و بنابراین

 اتکاپذیری، روش دلفی در سه دور اجرا شد.حصول  منظوربه(. 2011 بود )هومن،

از به از رویکرد کیفی، پرسشآوردن  دستپس    بین   2فرایند تحلیل سلسله مراتبی  نامةموانع حاصل 

از  16 که  کنندگانمشارکت  نفر  شد  پرسش  11  ت یدرنها  توزیع  این  به  دادند نفر  پاسخ  این  نامه   .

از  شودیماستفاده    ها نهیگززوجی بین    مقایسة  برای  نامه پرسش ، یک  مراتبسلسله. برای هر سطح 

می  نامةپرسش تهیه  طیف    شودخبره  از  راستا  این  در  نُه که  تا  روش    یک  شد.  تحلیل  استفاده 

معروفسلسله  از  یکی  برای  مراتبی  فنون  است  ی بندتیاولوترین  مدیریت  علم  بار   که   در  نخستین 

های یک  اساس جدول مقیاسبر  شدهیطراح  نامةپرسشدر  .  ابداع کرد  1970آن را در دهة    3تی ع سا

نُه   هر    باید تی  ع ساتا  نمرة  سؤالبه  شود.  داده  نُه  تا  یک  اعداد  بین  نمایانگ  امتیازی  اهمیت یک  ر 

اهمیت بسیار زیاد یک عنصر در مقایسه با عنصر دیگر    ةدهندنشانیکسان دو عنصر است و نمرة نُه  

   (. 2002پور، )قدسی است

 
1. Triangulation  

2. Analytical Hierarchy Process  

3. Satty 
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گردآوری   است و بازة  شده  انجام  1397مقطعی در سال    صورتبه  الزم است ذکر شود این پژوهش

 بوده است.  1397 آبانتا  1397ها بین فروردین داده
 

 نتایج 
از  4/17ها،  یافته  ساسبرا تشکیل    6/82و    زنان را    درصد  مردان  را  از   61  دادند. درصد  درصد 

از  پاسخ بیشتر  و    35دهندگان  آن  39سال  از  کمدرصد  اها  درمجموع،    35ز  تر  داشتند.  سال سن 

ها نشان یالت نمونهد. توزیع درصد میزان تحص درصد محاسبه ش  7/37دهندگان  سن پاسخ  نیانگیم

که   کارشناسی،    دهندگانپاسخاز  درصد    4/17داد  مدرک  مدرک  درصد    4/30دارای  دارای 

و  کارشناسی آندرصد    2/52ارشد  درصاز  توزیع  بودند.  دکتری  مدرک  دارای  گرایش  ها  نوع  دی 

  درصد  3/52و    ی بدنتیترب  درصد  7/47  گرایش تحصیلیدهد که  شان می ن  دهندگانپاسختحصیلی  

  ها از آندرصد  4/30دهندگان دارای سابقة مدیریتی بودند و درصد از پاسخ 6/69بود.  ی بدن ت یتربغیر

 مدیریتی نداشتند.  سابقة

موانع   مرحلة  سهدر  این  پاسخشدند.    یبررسدلفی    دور  شمارش  از  انحراف بعد  و  میانگین  ها، 

 است.  شده دادهشان شمارة دو نآمد که در جدول  دستبه دور دوم و سوم دلفی استاندارد 

 
 هادر ورزشگاه زناندلفی برای موانع حضور  سومدور و  دوممیانگین دور  -2جدول  

 ها گویه معیارها

 سوم دور  دوم دور 

 میانگین
انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار
ی 

اس
سی

 

1 
نگاه   حضور  نوع  به  حاکمیت  نگرش  در    زنانو 

 تماشاگر  عنوانبه های ورزشی استادیوم
81/3 18/1 87/3 88/0 

2 
حضور  تلقی   مسئلةیک    عنوانبه  زنانکردن 

 سیاسی 
31/3 21/1 68/3 79/0 

 68/0 75/3 37/1 76/3 مداران رفتاری و عملکرد سیاست هایتناقض 3

4 
حضور  از  سیاسی  در    زنان  نداشتناستفاده 

 ها توسط افراد یا نهادها ورزشگاه
28/3 05/1 68/3 94/0 

ی 
یت

من
ا

 

5 
-در ورزشگاه  زنانافتادن امنیت حضور  مخاطرهبه

 ها
45/3 33/1 000/3 96/0 

 80/0 12/4 33/0 00/4 و آقایان  زنانرفتارهای نابهنجار اخالقی  6

7 
نبود  بزرگ از  حاصل  کنترل نمایی  در  توانایی 

 ها ورزشگاه
00/3 33/0 68/3 25/0 
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 هاسوم دلفی برای موانع حضور زنان در ورزشگاهدور میانگین دور دوم و  -2جدول ادامه 

 دور دوم  ها گویه معیارها

 معیارها دور سوم 

 میانگین
انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار

ی
نگ

ره
ف

- 
ی

اع
تم

اج
 

8 
تضاد بین نهادهای مذهبی و دولتی در  

 ها در ورزشگاه زنان خصوص حضور  
72/3 31/1 75/3 12/1 

9 
رفتارهای   و  پرخاشگری  وجود  احتمال 

 ضداجتماعی 
86/3 12/1 93/3 85/0 

 03/1 00/4 09/1 59/3 کنونی ساختار فرهنگی در جامعة  10

 85/0 06/4 38/1 00/3 سازی ضعف عملکردی در فرهنگ  11

12 

خانواده از  برخی  نامساعد  به  نگرش  ها 

ورزشیاستادیومدر    زنان حضور     های 

 تماشاگر  عنوانبه

31/3 24/1 68/3 79/0 

13 

آگاهیفقدا  دربارة  ن  اجتماعی  های 

در    زنان  نداشتنحضورپیامدهای  

 تماشاگر  عنوانبه  هاورزشگاه

60/3 14/1 43/3 62/0 

14 
طبقاتی  -اختالف فرهنگیتعارض و 

 ها بین خانواده
23/3 11/1 50/3 81/0 

15 

هایی مانند فوتبال  کردن ورزشقلمداد

عنوان قلمرویی مردانه از طرف  به

 ها رسانه

98/2 11/1 00/3 15/1 

ی 
خت

سا
یر

ز
 

16 
ها در کشور برای  زیرساختفقدان 

 ها در ورزشگاه زنانسهولت حضور 
14/4 96/0 87/3 95/0 

17 
ها برای  نبودن فضای ورزشگاهمناسب

 تماشاگر  عنوانبه  زنانحضور 
95/3 02/1 50/3 89/0 

18 
از امکانات ورزشی    زنان  برخوردارنبودن

 ها برابر در ورزشگاه
47/3 12/1 75/3 77/0 

19 
یک ساختار مشخص در ورزش   نبود

 زنان 
57/3 28/1 75/3 93/0 

ی
ریت

دی
م

 

20 

مدیریتی در  های ناکارآمدی دستگاه

کردن زیربنای حقوقی و  فراهم

در   زنان حضور    برایساختاری 

 تماشاگر  عنوانبهورزشگاه  

14/4 91/0 18/4 83/0 
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 هاسوم دلفی برای موانع حضور زنان در ورزشگاهدور میانگین دور دوم و  -2جدول ادامه 

 دور دوم  ها گویه معیارها

 معیارها دور سوم 

 میانگین
انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار

ی
ریت

دی
م

 

 80/0 12/4 81/0 15/4 گوناگون تراشی مدیران به دالیل بهانه 21

22 

و   مسئله صورتکردن  پاک

  زنان دانستن موضوع حضور  تیاهمکم

حل مسئله و   یجابهها  در ورزشگاه

 اندیشیدن به آن 

33/4 73/0 25/4 77/0 

23 

  زناندر اولویت ندانستن موضوع حضور 

از  تماشاگر  عنوان بهها  در ورزشگاه

 سوی مدیران 

85/3 06/1 06/4 68/0 

24 
به ورزش    یرورزشیغنگرش مدیران 

 ها ناهنجاری نبایدها و  عنوانبه
76/3 22/1 25/4 77/0 

25 

پیامدهای  مدیران از  نداشتنآگاهی

  هادر ورزشگاه زنانمثبت حضور 

 تماشاگر  عنوانبه

21/3 22/1 81/3 04/1 

ی 
اد

ص
اقت

 * 

 - - - - میزان توان و قدرت اقتصادی خانوارها  26

27 

  بهها نوع نگرش سرپرستان خانواده

های ورزشی فرزندان دختر و  هزینه

 پسر

- - - - 

28 
سهم اندک بانوان در سبد اقتصادی  

 خانوار 
- - - - 

ی  هابر حذف این معیار و گویهبراساس توافق اندک و نظرهای متخصصان مبنی  دلفی  نامةدر پرسش  شدهحذفمعیار    *

 آن در دور دوم دلفی 

 

یافتهبر حضور  اساس  موانع  تحلیل  از  حاصل  ورزشیاستادیومدر    زنانهای  موزون   ،های  میانگین 

حضور  مؤلفه موانع  نرم  زنانهای  چویسافزار  توسط  شد.  اولویت(  11نسخة  )  1اکسپرت  نرخ  بندی 

مراتبی  نامةپرسشناسازگاری   سلسله  تحلیل  ت  فرایند  با  مؤ  ،اساسبراین  شد؛  دییأ نیز  سیاسی  لفه 

ها براساس لفهمؤ  بندیاولویتداشت.    هامؤلفهرین اولویت را در بین سایر  باالت  525/0میانگین وزن  

موانع   صورتبهو    دودوبهزوجی    هایمقایسه سیاسی،  موانع  از  پس  است.  گرفته  صورت  متناظر 

 
1. Expert Choice 
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اجتماعی با  -موانع فرهنگی  ند. همچنین،در اولویت دوم قرار گرفت  249/0مدیریتی با میانگین وزن  

وزن  م سوم،  104/0یانگین  اولویت  میانگین وزن    در  با  زیرساختی  ب   086/0موانع  امنیتی  موانع  ا  و 

وزن   اولو  035/0میانگین  در جدول    یتدر  که  گرفتند  قرار  سه  آخر  است.    شده  دادهنشان  شمارة 

 است.  شدهدادهنشان نیز در شکل شمارة یک اکسپرت چویس افزار خروجی نرم

 
 زنان موانع حضور   هایمؤلفهو وزن  هامؤلفه -3جدول 

 رتبه معیارها وزن  معیارها

 1 5250/0 سیاسی 

 2 249/0 مدیریتی

 3 104/0 اجتماعی -فرهنگی

 4 086/0 زیرساختی 

 5 035/0 امنیتی 

 

 
 هادر ورزشگاه زنانموانع حضور   نمودار وزنی -1 شکل

 

 گیریبحث و نتیجه 
ویژه اهداف  به  رسیدن  برای  تالش  ورزش،  به   ازجمله ای  پیامدهای  رسیدن  و  اجتماعی  انسجام 

حقوق   عنوانبهرا    بدنی تربیتورزش و    1978، یونسکو در سال  در این زمینهآموزش جهانی است.  

  ، شودمشاهده می  در جهان ورزش  آنچه امروز(.  359،  2008،  )بوتلراساسی برای همه توصیف کرد  
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این    مردان ورزشکار است تا زنان. با وجود  گوها دربارة وها و گفتدرصدی اخبار، روزنامه  90  پوشش

های ورزشی  کننده در مجموعهمشارکت  عنوانبهن بیشتری نسبت به هر زمان دیگری  واقعیت که زنا

اینکه    یجابهاست،    شده پرداختهمقاالت زیادی به نقش ورزش در زندگی مردان در  حضور دارند، اما  

بیشتر  صورتبه حتی  و  اهمی  برابر  و  نقش  شودبه  پرداخته  زنان  برای  ورزش  (؛  2013،  1)پوپ  ت 

که یکی از این    اندکرده  توجه  زنان در ورزشهای پیش روی  موانع و چالشبه    پژوهشگران،  روازاین 

ایران، حضور  موانع استاستادیومدر    زنان  نداشتندر  فوتبال  نیز  .  های  مطالعه  بررسی  با هدف  این 

 . انجام شد فوتبالهای استادیومدر  زنانموانع حضور 

حانت پژوهش  مؤ  رضایج  که  داد  امنیتی،لفهنشان  سیاسی،  مدیریتیاجتماعی-فرهنگی  های  و    ، 

، نوع و نگرش  سیاسی  هایمؤلفه  ازجمله.  ندها بوددر ورزشگاه   زنانموانع حضور    ازجملهزیرساختی  

حضور  حاکمیت   ورزشیاستادیومدر    زنانبه  تلقی  های  حضور  و  ای  مسئله  عنوانبه   زنانکردن 

عملکردی    تناقضسیاسی،   و  از  و    دارانمتسیاسرفتاری  سیاسی  در   نانز  داشتن  حضوراستفادة 

موتمنی، همتی و  ،  (2010ملکوتیان )  هایپژوهشنتایج با  این  .  نهادها بودتوسط افراد و    هاورزشگاه

و 2013)مرادی   )  فخار   (  دارد(  2018طوسی  دراینهمخوانی  به.  میراستا  تصمیمنظر  گیری رسد 

قانون اساسی  اساسی و ایفای تعهدات دولت به  هیاهوی سیاسی، توجه به قانون    از  دور  بهمسئوالن  

  کند؛ میفراهم  ها  ور بانوان و حمایت از حقوق آن برای حضرا  مجری اجرای قوانین، زمینه    عنوانبه

ملکوتیان  ،  مثالعنوان به  ادیده گرفت؛ رزش نهای سیاسی را در وگیریتوان نقش تصمیمنمی  ،بنابراین

ارتباط دوجانبة(  2010) از    و بیان کرده است  کرده   اشارهورزش و سیاست    به نقش و  که سیاست 

ورزش از طریق تحکیم    ، دیگردارد و ازطرف  تأثیرطریق تدوین و اجرای راهبردهای ورزشی بر ورزش  

  ،اینبرنهد. عالوهمی  تأثیرهای انسانی و همبستگی ملی و افزایش مشارکت سیاسی بر سیاست  ارزش

ورزش برگزاری  زمان  در  بینورزش  میقدرت  مورداستفادةالمللی  های  واقع  جهانی  .  شودهای 

ی دنبال برقراری ارتباط بین نظام سیاسی و ایدئولوژ، بههای ایدئولوژیک در ورزشدولتمردان در نظام

بهتر رسد نظر میرود. بهمی پیش  زنانگفتمان حاکم با نگاه سنتی به ورزش  ،درنتیجه  ؛حاکم هستند

و سیاستدر  است   به ورزش  نگرش مدیران  ایران    زنانمداران  تا  نیمه  عنوانبهدر  که  از جامعه  ای 

شود؛ زیرا، اگر در   جدیدنظرتاند و نه منشأ تغییر، های اخیر معموالً نه موضوع تحول و تغییر بودهسده

نیا  زنانبه  ها  ای مجموعة باورها و نگرشجامعه ریزان، برنامه  ها سازگار نباشد و مجموعةزهای آنبا 

نقش  سیاست به  اعتقادی  اجرایی  آن در    تبعبهارکان جامعه و    در همة  زنان  مؤثرگذاران و مدیران 

و حضور آنان در ورزش در حد حرف و شعار باقی    زنانباشند، ورزش    نداشته  یافتگیتوسعه یند  فرا

ماند  به جهیدرنت  ؛(2015،  زادهحسین)  خواهد  می،  سیاست  رسدنظر  و  مدیران  نگاه  نوع  مداران باید 

 
1. Pope  
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این    تغییر یابد.  های ورزشیاستادیومدر    زنانحضور    ضوعکشور به مو  باالی   رده های  حاکم در ُپست

رود پیش  سیاست  بدون  باید  ورزش  که  نیست  معنی  راهبردهای   ؛بدان  و  سیاست  با  ورزش  بلکه 

 گرفتار شود.  ها کاریسیاسینه اینکه ورزش در دامان  گاهانه باید در کشور جایگزین شود؛آ

شامل    ازجمله که  است  مدیریتی  موانع  دیگر،  میموانع  موارد  دستگاه شود:  این  های  ناکارآمدی 

فراهممدیری در  برایتی  ساختاری  و  حقوقی  زیربنای  ورزشگاه  زنانحضور    کردن  بهانهدر  تراشی  ها، 

پاک گوناگون،  دالیل  به  حضور  اهمیتکمو    مسئله  صورتکردن  مدیران  موضوع  در   زناندانستن 

حضور    جای بهها  ورزشگاه موضوع  ندانستن  اولویت  در  آن،  به  اندیشیدن  و  مسئله  در    زنانحل 

مدیران  ورزشگاه نگرش  مدیران،  سوی  از  ورزش    یرورزشیغ ها  ناهنجاری  عنوانبهبه  و  نبایدها،  ها 

از  نداشتنآگاهی حضور    مدیران  مثبت  ورزشگاه  زنانپیامدهای  پژوهش.  هادر  با  نتایج    هایاین 

( همخوانی دارد  2018فخار طوسی )  و   (2015(، احمدی و رضوی )2014)  یموتمنی، همتی و مراد

منفی حضور تماشاگران   ( که به برخی اثرهای2004)نژاد و سلطانی  نیا، رمضانیرحمانیپژوهش  و با  

کرد اشاره  استاند،  هزن  ن .  ناهمخوان  این  مطالعه  دلیل  مورد  ورزش  نوع  است  ممکن  اهمخوانی 

(  2018هیلمن و کالئو )  با پژوهش  ر ضپژوهش حانتایج  . همچنین،  باشد  ها )بسکتبال( در پژوهش آن

است ).  ناهمخوان  کالئو  و  هیلمن  دیدگاه  عوامل  2018از  جنسیتی د  مؤثر(،  تبعیض  علیه  مبارزه   ر 

را    های جنسیتی و ادراک افراد از آنو وجود کلیشهابهام    ینوع بهو    استهای مدیریتی  فراتر از بحث 

در   اساسی  کردند   ییهاگیریتصمیمچنین  عامل  میبه،  یطورکلبهاما  ؛  معرفی  میان  رسد  نظر  در 

با    زنانها، اعتراض  استادیوم  با پوشش و ظاهر مردانه به  زنانورود مخفیانة    ةهیاهوی موجود در زمین

ها و نهادهای ورزشی فدراسیون  توسط  شدهاعمالهای  شده در حقشان، جریمهعدالتی لحاظعنوان بی

ورزشگاه  زنان  ندادناجازهدلیل  به به  ورود  برای  ...   عنوان بهها  ایرانی  و  مردان  مسابقات  ،  تماشاگر 

ها نمایانگر این امر  و برخورد آن  دهند العملی نشان نمیگونه عکسهیچ  ربطذین و مدیران  مسئوال

حالی است که در رابطه این در  کردن آن باشد؛ای وجود ندارد که نیازی به حللهه اصالً مسئاست ک

انگلستان برای تدوین فرهنگ ورزشی در سال  ریزی، سیاستبا مسائل مدیریتی و برنامه مداران در 

برای  برنامه  1994 دستاوردهایی  و  ارزش  ایجاد  آن  هدف  که  کردند  تدوین  را  تمام    زنانای  در 

بود.  ینه زم ورزشی  از  های  توسعةیکی  جامعه،  در  عدالت  و  برابری  برنامه،  این  محوری   موضوعات 

و   اطالعات ورزشی  توسعه،  و  تمرین  آموزش،  بینمشارکت،  و  ملی  )هماهنگی  بود    ،1هیلتونالمللی 

باشد و اولویت  ها موضوعی فرعی  در ورزشگاه  زنانحضور  مدیران،  از  از دید برخی  شاید  (.  34،  2001

هوری  راستا، نظام جمدراینبرداری از آن هستند.  دنبال بهرهای بهعدهولی  نداشته باشد،  خیلی باالیی  

عرصة در  را  کنش خاصی  است    اسالمی،  نداده  انجام  زنان  زیرا،(151،  2012)فاضلی،  ورزش  در    ؛ 

 
1. Hylton  
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دارای محدودیت خاصی است و همچنان این  عنوان تماشاگر مسابقات ورزشی  بخش حضور زنان به

مدیران های رفتاری  تناقض،  جهیدرنت   ؛هبی، دولت و قوه قضائیه استموضوع موردبحث در محافل مذ

است؛   زیاد  بسیار  خصوص  این  آنمثالعنوان بهدر  اجازة  ،  در   زنانحضور  ها  را  کشورها  سایر 

ی برای تماشای همان مسابقات اجازة ورود  رانتماشاگران زن ای  کهدرحالی؛  کنند ها صادر میورزشگاه

 . ها را ندارندبه ورزشگاه

اد  تض این موارد بود:  بود که شامل    اجتماعی -موانع فرهنگیدر این پژوهش،    شده تعریفسومین مانع  

در  دولتی  و  مذهبی  نهادهای  ورزشگاه  زنانخصوص حضور  بین  و  در  پرخاشگری  وجود  احتمال  ها، 

جامعةضداجتماعیرفتارهای   فرهنگی  ساختار  فرهنگ  ،  در  عملکردی  ضعف  نگرش کنونی،  سازی، 

خانواده از  برخی  حضور  ها  نامساعد  ورزشیاستادیومدر    زنانبه  آگاهی های  فقدان  اجتماعی  ها،  ی 

پیامدهای   ورزشگاه  زنان  نداشتن حضوردرمورد  طدر  اختالف  و  تعارض  بین  -بقاتی ها،  فرهنگی 

قلمدادخانواده و  ورزشها  بهکردن  فوتبال  مانند  قلمرویهایی  رسانه  عنوان  طرف  از  این  .  ها مردانه 

،  موتمنی(،  2010)نژاد  ابراهیمی، عسکری و نیک،  (2008قراخانلو و همکاران )  هاینتایج با پژوهش

(  2015(، احمدی و رضوی )2015)نژاد، برومند و قادری  رمضانی،  احمدی  (،2013)  مرادیو    همتی

ازبرن و جونز  لیچفیلد،   و از طریق ورزش رسد مینظر میبه  همخوانی دارد.  (2018)  کاواناف،  توان 

تواند رعایت  ها میآموزش  جملةازقای فرهنگ تماشاگران ارائه کرد که  هایی را در راستای ارتآموزش

در پژوهش خود    (2008)  نیسیانقراخانلو و    مردان باشد.نگی توسط زنان و  هاجتماعی و فر  شئون

 زنان   دنیرس  یبرا  یسازمناسب و فرهنگ  ةنیزم  جاد یها در ارسانه  رودیکه انتظار م  نتیجه گرفتند

نقش   خود  حقوق  ز.  ندکن  فایارا    مؤثریبه  پژوهش شرکتاز    ی ادیدرصد  این  در    نییتع  ،کنندگان 

مسابقات نظر    ی نوبت  یتماشا  یحت  ؛ ستنددانرا مناسب    زنان ها و  خانواده  یبرا  ژهیو و   مکان مناسب

کرد  ها آن از    یاریبس جلب  خود  به  پژوهش   را  این  نتایج  می  که  نگرانی  همتواند  نیز  رفع  با  راستا 

در ورزشگاهموجود  در  مردان  پرخاشگری  باشد.خصوص  مرادی  دراین  ها  و  همتی  موتمنی،  راستا، 

از  2013) مسئوالن به ورزش   ی توجههای ورزشی، بیفعالیت  دادندر انجام  زنان روی    موانع پیش ( 

به  زنان کردند.  شناسایی  را  مردمحوری  فرهنگ  وجود  روحیة  و  و  ورزش  ذات  و    ی طلبرقابتدلیل 

از انرژی،    اند شتر، جوانان بی  که  آنن  دیگر، مخاطباو ازسوی   سوکیهیجانی موجود در آن  که دارای 

 استهای ورزشی  ای شایع در تمامی محیطپرخاشگری پدیدهر و شعف فراوانی هستند،  هیجان و شو

 شود.که در سراسر دنیا نیز مشاهده می 

ها در کشور برای  زیرساختاین موانع، نبود    ازجملة.  پژوهش، موانع زیرساختی بود  نتایجیکی دیگر از  

  د.ها بواز امکانات ورزشی برابر در ورزشگاه   زنان  برخوردارنبودن  ها ودر ورزشگاه  زنانسهولت حضور  

پژوهش با  یافته  )  هایاین  فراهانی   (،2007اتقیا  نصر  و  حسینی  سلطان  جهرمی،  نادریان  المیری، 
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-رمضانیاحمدی،    ( و2014)نادری، شهبازی و اکبری    ،(2013)موتمنی، همتی و مرادی    (،2009)

قادری   و  برومند  دارد.  ( 2015)نژاد،  زیرساخت  همخوانی  به  توجه  ورزشگاه با  در  موجود  های  های 

ت  ینبا گویة اماحتماالً    که این موضوع  ؛استعینی    مسائل مربوط به زیرساخت  رسد نظر میایران، به

( گویای وجود موانع  2017مانی و سجادزاده )بات  . پژوهشاستمرتبط    ها ورزشگاهزنان تماشاگر در  

حضور   برای  به  زنانزیرساختی  است.  ورزشی  اماکن  میدر  زیرساختنظر  به  توجه  لزوم  و  رسد  ها 

در   زنانحضور    ریزیو برنامه  ای برای مدیریتمقدمه  ،زنانکردن امکانات مناسب برای حضور  فراهم

اند  کرده  اشارهاقتصادی    به گویة( نیز  2015)نژاد، برومند و قادری  رمضانی ،  احمدی  ها باشد. ورزشگاه

 است. ساختی مناسب برای حضور زنان اقتصادی، رویکردهای زیر که منظور از گویة

حضور  خاطرهمبهشامل    امنیتیمانع   امنیت  ورزشگاه  زنانافتادن  اخالقی  ،  ها در  نابهنجار  رفتارهای 

مادنسن و اک    هایبا پژوهش  بود. این یافته  هادر کنترل ورزشگاه  نمایی ناتوانی بزرگو    قایانو آ  زنان

(2008)،  ( سجادزاده  و  شادمنفات2017باتمانی  و  کبیری(  و  مونیز  کوکران،  همخوانی  2018)  ،   )

به میدارد.  عواملی  نظر  مدیریتی  و  ساختاری  امنیتی،  موانع  بهاند  دهیتندرهمرسد  مثال،  عنوانکه 

استادیومزیرساخت  نامناسب  مدیریت  و  نامناسب  زمیهای  ورزشی  و های  ناامنی  ایجاد  برای  را  نه 

 ی ریذپ حضور( به بررسی ارتقای  2017سجادزاده )  باتمانی و  ند.نکمیبرخی تماشاگران فراهم  آشوب  

مهم    وعاتضموامنیت را یکی از  ی ورزشی با رویکرد توسعة امنیت اجتماعی پرداختند و  در فضا  زنان

حضور    ها برایفضای کنونی ورزشگاه  رسدنظر میدر ورزش درنظر گرفتند. به  زنانحضور    منظوربه

می که ها را همچون سایر اماکن عموتوان امنیت ورزشگاهریزی میبرنامه  ولی بامناسب نباشد،    زنان

راستا،  دراین.  کرد  نیتأم  گذرانند، می   رازن و مرد بدون هیچ اختالطی و در فضایی امن، امورات خود  

الزم است    ،درواقع.  اهمیت دارد  در اصالح و ایجاد هنجارهای اخالقی مناسب بسیارآموزش و تربیت  

ایجاد سرمشق مناسب در این  سازی و  رسانی، آگاههای تعلیم و تربیت مناسب، اطالعاز طریق روش

ها  به ورزشگاه  زنان ورود اسب در فضاهای ورزشی شد تا زمینة زمینه بتوان مانع از بروز رفتارهای نامن

 .ا در محیطی امن و مناسب مهیا کردر

موانعاولویت مهم  نیز  بندی  که  داد  تماشاگرنشان  عنوان  به  ورزشگاه  در  زنان  حضور  مانع  ،  ترین 

اولویت بعدی موانع مدیریتی قرار گرفت  سیاسی های  گیریتصمیم با  نظر می. بهو در  توجه به  رسد 

نامرتبط همچون ورزش،از حوزه  داران در بسیاریمگیری سیاستورود و تصمیم حتی مسائل    های 

بدنی قرار می تربیت  ورزش را در تقابل با شده است که این امر    زدهاستیسورزش نیز    در حوزة  زنان

تواند یک فرصت و هم یک تهدید  موضوعاتی است که هم می  ازجملهورزش  ا توجه به اینکه  ب.  دهد

شهری و شهروندان در    ةسالمت جامع  که آن را از امور سیاسی جدا کرد؛ زیرا،بهتر است    ، تلقی شود

مدیران حضور  رسد  نظر میبه.  استای  ورزش در محیطی ایمن و فارغ از هر دغدغهگرو پرداختن به  
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راه اتاق ورزشی،  ماندازی  تعامل  و  حضور  با  فکر  فراهمهای  دولتی،  و  قضایی  دینی،  کردن راجع 

ساختاری  زیرساخت و  اجتماعی  فرهنگی،  حضور  میهای  برای  را  زمینه  همراه    زنانتواند  با  ایرانی 

است این است که موانع امنیتی در    توجهدرخور  آنچه    فراهم آورد.  اجتماعی و اسالمی رعایت موازین  

بهنمیها  در ورزشگاه  زنان  نداشتنحضوردهد  که نشان می  گرفتند  قراراولویت آخر   تنها  دلیل تواند 

 ها باشد. و جو نامناسب ورزشگاه یناامن

  یارتقاجهانی،    یدادهایرو  المللی در برگزاریکاهش فشارهای بین  زناناز پیامدهای سیاسی حضور  

جهان  یدموکراس  ی اسیس  گاه یجا و  منطقه  ب،  در  شکاف  خواست  نیکاهش  و  کاهش  ،  مردم  ةدولت 

زم  یاسیس  یفشارها بشر    ةنیدر  حقوق  مساوات  یبرابر  دجایاو  نقض  بخش   بین  و  در  مرد  و  زن 

زکائی    ورزش و  صوفی  رضائی  فراهانی،  کشاورز،  د2016)بود.  چالش(  تحلیل  فرصتر  و  های  ها 

بینمیزبانی رویدادهادریافت   بین،  المللی ورزشیی  میزبانی رویدادهای  از تهدیدهای  را یکی  المللی 

های  سازماناز بعضی   ،دیگرند. ازسوی کرد  ذکرها تماشاگر در ورزشگاه  عنوانبه زنانمحدودیت حضور 

ها، ایران را به نقض آزادی، ایرانی از حضور در ورزشگاه  زنانحقوق بشری نیز با استناد به محرومیت  

ایران در جوامع بین  ،درواقعاند و  برابری و حقوق بشر محکوم کرده بر سر  -این مسئله به چماقی 

ایران که در    الی است که کشورهای مسلمان همسایةین در حاست؛ ا  شده  لیتبدالمللی و سیاسی  

پایینرشته  بیشتر دارند، محدودی های ورزشی سطح  ایران  از  ورزشگاه  زنانت  تری  پیش در  از  را  ها 

توانستند میزبانی مسابقات مبرداشته روی خود   همی همچون جام اند و حتی شاهد آن هستیم که 

برخی از اعتراضات داخلی، به  جدای    مسئلهرسد این  می  به نظراساس،  براین  جهانی را کسب کنند؛

-است و برخی هزینه  شده   لیتبدموضوع جدی امنیتی و حیثیتی نیز برای جمهوری اسالمی ایران  

ها با رعایت  ها در ورزشگاهو خانواده  زنان حضور    ،درواقع کند.  های سیاسی را نیز بر کشور تحمیل می

اندازد، بلکه ضامن امنیت ملی مردم است و  خطر نمیرا به  امنیت اجتماعی  تنهانههای عرفی  ارزش

نیز   برابری  احساس  و  رضایتمندی  اجتماعی،  مینشاط  را  ملی  که    سازد.امنیت  است  ذکر  شایان 

های واالی اسالمی و اخالقی از سوی جامعه  توجه به ارزش حالنیدرعنیاز و  کردن شرایط موردفراهم

جامعه از حضور   زنانشود که  میاسالمی باعث  -شدن فرهنگ ایرانیای نهادینهبا ایجاد بستر الزم بر

 محروم نشوند.  ورزشیهای استادیومها و در ورزشگاه

پژوهش  در  تاکنون  متعدد  آنچه  مسابقات    ریتأث  ،است  شده  یبررسهای  در  زن  تماشاچیان  حضور 

به  نگرش    نیز به مطالعة پراکنده    صورتبه  و   ستهادر ورزشگاه  زنانر حضور  د  مؤثرورزشی و عوامل  

عوامل پراکنده در  وجود  کی از  حااین مطالعات  نتایج  .  است  شده  پرداختهها  در ورزشگاه  زنانحضور  

موانع حضور شفاف به بررسی    صورتبهها  در پژوهشاینکه  ها بود و  در ورزشگاه  زنانحضور    زمینة

 است.نشده پرداخته   های ورزشیاستادیومدر  زنان
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عالوهایدر   پژوهش  دیدگاه  برن  بررسی  و  رشتهنظرسنجی  از  متخصصان  متفاوتهای  نیز    های  و 

اولویتدر ورزشگاه  زنانبندی موانع حضور  دسته پرداخته  ها، به    توجه شد. نکتة درخور  بندی موانع 

اولویت در جایگاه آخر و موانع   نظر   ازن، موانع امنیتی  نظر مدیران و مسئوال  برخالفاین است که  

موسیاسی   این  که  گرفتند  قرار  نخست  اولویت  با  تواند  میوع  ضدر  را  موانع  با  متناسب  راهکارهای 

 قرار دهد.   دیتأکحساسیت بیشتری مورد 

و نیز مسئوالن و مدیران   زنان  ژهی وبهمتخصصان امر    نکردنمشارکتهای پژوهش،  محدودیت  ازجمله

از روش پژوهش عالوهبود.  این پژوهش  در    فدراسیون فوتبال ی و  کمّ  براین، به پژوهشگران استفاده 

 .شودپذیری نتایج پیشنهاد میمیمتع منظوربهرویکرد پیمایشی 
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Abstract 

The purpose of the research is to analyze and prioritize the barriers of presence of women 

as the spectators in sports stadiums in the field of football. The research method was 

qualitative and the Delphi approach was used. The qualitative section included 

collaborators in the Delphi panel. In the Delphi panel, 23 people in the first round and 16 

in the second and third rounds participated in the research, of which 9 were university 

professors, 7 clerics, and 7 police personnel. Purposeful sampling method was used.  After 

collecting the data from the Delphi approach, a hierarchical analysis questionnaire was 

used to prioritize the barriers. Based on the agreement of experts, political, security, 

cultural-social, infrastructure and management components were among the obstacles for 

the presence of women in sports complexes. Political barriers with an average weight of 

0.525 had the highest priority and then management barriers with an average weight of 

0.249, socio-cultural barriers with an average weight of 0.104 infrastructure barriers with 

an average weight of 0.886 and security barriers with an average weight of 0.035 arranged. 

It seems that even women's issues in the field of sport have been politically motivated, 

which places sport in opposition to education, and given that sport is a topic that can be 

considered an opportunity and a threat, it is better to separate it from political affairs, 

because the health of the urban community and citizens is about to engage in sport in a 

safe environment. 
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