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 مقدمه

شده  لیالمللی و درآمدزا تبدبین یامروزه، ورزش به صنعت

تواند منبع می است و ياقتصاد یتیطرف، فعال کیکه از 

 گر،یاز طرف د و )1( ها محسوب شودباشگاه يبرا يدرآمد

دارد که در  یانیاستثناست و مشتر یتجارت جهان ۀدر عرص

مصرف آن پول پرداخت  ای دیورزش و نه خر يتماشا يازا

و  نیفوتبال پرطرفدارترها، . از میان ورزش)2( کنندیم

 يهاورزشاز  زیر کشور ما ند ش است کهورز نیترمحبوب

ها از تماشاگران بودن ورزشگاه زیاست. لبر یپرطرفدار و مل

 نندگانیو ب یو جهان ياقاره ،یمل ،یداخل يدارهایدر د

ورزش  نیتریفوتبال مردمسبب شده که  ،یونیلیچندم

 ).3(باشد جهان 

همچون احساس  یاجتماع دیفوا تماشاگري،  

 یاجتماع ۀوجه و نیز دارد یوحدت و همبستگ ت،یمیصم

از عناصر مشترك  یک. ی)4( بخشدینفس را بهبود مو عزت

به  با ورود .تماشاگران هستند ،یمسابقات ورزش بیشتردر 

موضوع توجه هر  نیا یورزش يهاسالن و هاومیاستاد

). هزاران تماشاگر به 5( کندیرا به خود جلب م يانندهیب

 یتو ح کنندمی قیتشواشکال مختلف ورزشکاران را 

و  انورزش مدرن، بدون تماشاگر که توان ادعا کردمی

 یورزش دادی). رو6دوستداران ورزش زنده نخواهد ماند (

و ورزشکاران  انیاست که تماشاچ یذهن يااساساً تجربه

آن ترین بخش مهم ی) و حت7آن ( از محصول یبخش

 ).8( هستند

 . زنانهستند تماشاگران نیاز ا یگروهزنان نیز     

اند که توجه به نقش داده لیرا تشک یرانیا ۀاز جامع یمین

در  دیمهم است و با اریبس یاجتماع يهاآنان در مشارکت

در نظر گرفته شوند. حضور  مدیریت ورزش کشور ۀبرنام

در  یورزش يهاها و سالنتماشاگران زن در ورزشگاه

 ینظر، تفاوت نیو از ا شودیم یتلق ياز کشورها عاد ياریبس

 یاسالم يدر جمهور یول ،وجود ندارد انو مرد انزن انیم

 تیمانند رعا اجتماعی -یهاي فرهنگارزش یبرخ ران،یا

 جابیعفت کالم و نگاه ا ،حرمت حضور زن و مرد در کنار هم

مسابقات  یعنوان تماشاچحضور زنان به يکه برا کندیم

ها ارزش نیتا هم ا ردیصورت گ ياژهیو فیمردان تعر

دار نشود و هم زنان بتوانند به حقوق خود دست خدشه

هاست که مدت فوتبال يهاومی. حضور بانوان در استادابندی

 یکارشناسان و مسئوالن دولتوگوي و گفت موضوع بحث

است.  دهینرس يمشخص و کاربرد ۀجیاما هنوز به نت ،است

ان جامعه که توسط بانو که هاسته مدتئلمس نیا نیهمچن

برخوردار  یهمانند مردان از حق مشارکت ورزش خواهندیم

 شده است. لیتبد یباشند به موضوع مهم

با  سهیورزش قابل مقا ةزنان در حوز يهافرصت    

موضوعات  نیتریاز اساس یکی لیدل نیبه هم ست،یمردان ن

 کمشناخت علل مشارکت  ،ورزش یشناسمطرح در جامعه

 .گذار بر آن استریو عوامل تأث یورزش يهاتیبانوان در فعال

 یاجتماع -یآنها فرهنگبیشتر که  یفراوان لیالبته به دال

اند تا نکرده دایپ یفرصت کاف خیطول تار در انهستند، زن

براي مشارکت فعال در ورزش به اثبات  خود را یستگیشا

ر او را ددر برابر زن نهاده شده که  ییمرزها راید، زنرسانب

کرده  میعنوان موجود مؤنث ترس، بهیشاجتماع يهانقش

 ).9است (

و  انهمرد یسنت ۀدر جامع شاونديیخو ستمیوجود س 

 خاورمیانه، بیشتر کشورهاي حاکم بر يدنبال آن پدرساالرهب

 نیکه ا دهدیاز مردان قرار م يترنییپا ۀزنان را در مرتب

. البته )10است ( رگذاریتأث ی زناناجتماع امورر بعامل 

مشارکت اجتماعی، علمی، فرهنگی و ... زنان کشور ما در 

این شرایط  رسدیموضعیت بهتري قرار دارد که به نظر 

مطلوب، به حوزة تماشاگري در ورزش تعمیم نیافته است؛ 

تازگی در عربستان، شرایط حضور تماشاگران به کهیدرصورت

هر در  ینظام فرهنگ طور کلی،به زن تسهیل شده است.

 ،ها و هنجارهاي موجود جامعهبا توجه به ارزش ياجامعه
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توجه به  با که داده زنان سازمان هیعل ی راضاتیعمالً تبع

، یاجتماع ۀعرص بهزنان براي ورود موجود بر سر راه موانع 

و  کندمیدر جامعه محروم  هاتیاز موقع اريیآنها را از بس

جامعه سوق  ياهیحاشي هانهیکه زنان به زم شودیموجب م

آنها در جامعه کاسته شود  یارتباط تیداده شوند و از فعال

در جامعه آنها  ییاز توانا نهیبه ةاستفاد کهی). درصورت11(

و  یمفرح جسمان يهاتیفعال ۀبا ارائ ژهیوو به ضرورت دارد

بخشی از  شدهيزیرمنظم و برنامه یورزش حاتیتفر

 ).12( شودمی نیآنان تأممشارکت 

و همکاران  یجهرم انینادر در همین زمینه،    

ر دافراد براي شرکت  يهازهیانگ نشان دادند که) 1388(

ن چو یبه عوامل مهمو  ی بسیار مهم استورزش يهابرنامه

 -اقتصادي گاهیپا تصادي،اق تیوضع ،یاجتماع تیحما

 ازهايین ،یو نگرش خانوادگ یخاستگاه فرهنگ ،اجتماعی

 ). برخالف این13( ارتباط دارد غاتیبلآموزش و ت ،یشخص

 دگاهید با بررسی نیز) 1385و سجادي ( انینمازدیدگاه، 

ه ک یانیورزش، نشان دادند دانشجو بارةدختر در انیدانشجو

عوامل  ری، تأثکنندیشرکت نم یورزش يهاتیدر فعال

 ،یروابط اجتماع ه،ینقل ۀلیبازدارنده مانند کمبود وس

اند. دانسته دیگر از عوامل شیمهارت و سالمت را ب ،یناآگاه

 يمندالقهعرا در  غاتیها و تبلنقش رسانه انیدانشجو نیا

 ).14( دانستند هیمؤثرتر از بق یورزش يهاتیبه فعال

 یشناخت و بررس ۀنیبه بعد، در زم 1970از سال     

در  یقاتیتحق یحیو تفر یورزش يهاتیفعال ةعوامل بازدارند

 يهاو پژوهشگران طرح گرفتانجام  رانیخارج از ا

آنها موانع همۀ دند که در کرارائه و اجرا  اديیز یقاتیتحق

زنان  یموجود براي مشارکت ورزش یو اجتماع یشخص

 ، و)2002( یاحسان، )1980( 1شد. رمزا و هافمن یرسبر

خود نشان  يهادر پژوهش) 2006و همکاران ( 2هندرسون

                                                           
1 . Romsa & Hofman 
2. Henderson 

بودهاي مربوط به وقت، عالقه، امکانات و دادند که کم

و  یورزش يهاتیبراي حضور زنان در فعال یموانع هیسرما

و  یاحسان ،)2005همکاران (و  3جکسونهستند.  یحیتفر

) 1374( یچقهی) و عت1372(پور مهدي )،1996(همکاران 

زنان، علل  یمشارکت ورزش ةعوامل بازدارند یدر بررس

 ارینداشتن  ی راورزش يهاتیزنان در فعال افتنیحضور ن

تعهدات  ،یورزش يهاتیبراي شرکت در فعال یکاف

 ۀلیکمبود وس دن،بو یاطالعات، خجالت بودکم ،یخانوادگ

 .)15ذکر کردند ( یجسم یمناسب و ناتوان هینقل

در  ژهیوبه ،ي مشارکت ورزشی زنانهااز شکلیکی     

تازه و  ةفوتبال دور کهسوم جهان ورزش  ةهزار يابتدا

 يهاومیدر استاد آنانحضور  ،کندیرا تجربه م يدیجد

در  نکهیاست. با توجه به ا حاصل يهايو سودآور یورزش

پرسپولیس و  يهامیهواداران تاز  شمار زیاديکشور ما 

 نیدر ا قیتحق جینتا ،دهندیم لیاستقالل را بانوان تشک

 ةها در حوزباشگاه آیندة ماتیدر تصم تواندیم زمینه،

 ن،یبا وجود ا. )16باشد ( رگذاریهواداران تأث تیریمد

از طرف مسئوالن داده  یگفت تاکنون پاسخ مناسب توانیم

 هايمخالفت با حضور بانوان در استادیوم ینشده و علت اصل

ی و عرف اجتماع یفرهنگ عمومنکردن  تیرعا زین فوتبال

 يهادر سال هه است. البتاعالم شد یا مغایرت با قوانین کشور

 يحقوق زنان خواستار آزاد شدن حضور زنان برا نفعاال ریاخ

 زین هاییپویشاند و مردان شده یمسابقات ورزش يتماشا

دفاع از حق ورود زنان به  پویشمانند  نهیزم نیدر ا

هم  یضمن، اقداماتدر ). 17( به راه افتاده استها ورزشگاه

المللی در بین تمسابقا يتماشا برايحضور زنان  منظوربه

 راًیو اخ بالیوال یکشور مانند مسابقات مل یورزش يهاسالن

) انجام 1396،لیاردبانتخابی والیبال جهان ( در مسابقات زین

دنبال  ییزهایوخها همچنان با افتتالش نیو ااست گرفته 

3. Jackson 
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 .شودیم

 ییهايدر بسیاري از جوامع، زنان با مشکالت و نابرابر

 يهابه امکانات آموزشی، فرصت نابرابر ند دسترسیمان

بیشتر  يهاشغلی نابرابر با مردان، فقر و درآمد نابرابر، تنش

 هامتعدد خانوادگی و تضاد در این نقش يهاو ایفاي نقش

به آن اضافه  توانیو ورزش را نیز م یبدنتیاند که تربمواجه

برابر  ییهاصتبیشتر جوامع، زنان از فر امروزه نیز در کرد.

و با بوده  ورزشی محروم يهاتیشرکت در فعالبراي 

ساختاري و  يهاتیاند. محدودمواجه ییهاتیمحدود

 يهاتیمالی و امکانات، محدود يهاتیمدیریتی، محدود

از  ،فرهنگی و اجتماعی يهاتیانسانی و تخصصی و محدود

 ها در جمهوري اسالمی،، ولی این محرومیتاندجملهآن 

شرایط فرهنگی اجتماعی  ژهیوایران به دالیل مختلف به

 بیشتري دارد. نمود ،حاکم بر کشور

دختران در  ،براساس نتایج تحقیقات قبلی در ایران

ها مراجعه سنین قبل از ازدواج کمتر براي ورزش به باشگاه

و در مجموع، مردان بیشتر از زنان به ورزش روي  کنندیم

ا توجه به برابري تقریبی تعداد مردان ب کهيطور، بهآورندیم

برابر زنان ورزش  8/6کنونی، مردان  ۀو زنان در جامع

 ۀنیپژوهشی در زم يهاافتهاکثر قریب به اتفاق ی .کنندیم

جمهوري اسالمی بیانگر آن  و ورزش بانوان در یبدن تیترب

 يهاتیفعال دادن انجام براياست که دختران و زنان ایرانی 

مانند  يادهیو مشکالت عد هاتیمحدود ، باورزشی

انسانی  يهاتی، محدودیتیریساختاري و مد يهاتیمحدود

 يهاتیمالی و امکانات و محدود يهاتی، محدودیو تخصص

 ).18اند (مواجهفرهنگی و اجتماعی 

 ياقتصاد آثار یمسابقات ورزش يزنان به تماشا شیگرا

 يبرا یمناسب حلها راهورزشگاه بهجذب افراد . هم دارد

شدن  متمایزدرآمد و  شیمنظور افزاها بهاز باشگاه ياریبس

بر  عواملمؤثرترین شناخت . )19هاست (باشگاه گریاز د

فرصت  ابانیها به بازارورزشگاه افزایش حضور تماشاگران

هدف قرار  يبرا يمؤثر یابیبازار يراهبردهااز که  دهدیم

اجازه نیز  رانیبه مدو  )20( کننداستفاده  انیدادن تماشاچ

کنند  يزیربرنامه يشکل مؤثرترکه مسابقات را به دهدیم

کار حضور و درآمد به شیافزا يرا برا ینینو يهاوهیش و

که از گذراندن اوقات در  یانی). تماشاچ21( دنریگ

در مسابقات  يشتری، به احتمال ببرندیها لذت مورزشگاه

 ).22( ابندییحضور م زین گرید

 ۀلئمس یورزش يهاتیمشارکت زنان در فعال ةنحو 

در آن دخالت دارند.  يادیاست که عوامل ز يادهیچیپ

در سطح  یجنس يهانشان داده که تفاوت یالعات تجربطم

در اوقات فراغت وجود  یورزش يهاتیموانع فعال ۀدرج ای

 يشتریاز افراد جامعه با موانع ب یمیعنوان ندارد. زنان به

آگاهی از  .اندمواجه یورزش يهاتیدر فعال کتارمش يبرا

اوقات فراغت  براي گذران زناناي که هاي ورزشیفعالیت

که است  یعوامل ۀهم یبررس مستلزم، کنندیانتخاب م

 یمنف ای) شدهینیبشیپ يایمزا زش،یصورت مثبت (انگبه

 ).23( گذاردیم ریها تأثانتخاب نیا بر(موانع) 

 یمیاز ن شیکه زنان و دختران بیدرحال، نیاوجود با  

و با آنکه درصد  دهندیم لیجهان را تشک تیاز جمع

 گریبا کشور د يمشارکت آنان در ورزش در هر کشور

موارد کمتر از  همۀمشارکت در  نیهم ا متفاوت است، باز

مشارکت رو به رشد زنان در  با وجودمردان و پسران است. 

 يهافرصت شیافزا طورنیو هم ریاخ يهاسال رورزش د

 ،المللیو بین یداخل يهامشارکت در عرصه يزنان برا

 ينقش رهبر يفایو ا يریگمیحضور زنان در تصم شیافزا

 .را دنبال نکرده است یدر ورزش، روند مشابه

بعد از  يهادر سال هاومیدر استاد یرانیحضور زنان ا

 يجداساز يهااستیس يو در راستا یانقالب اسالم يروزیپ

است که زنان و دختران  یدر حال نیزن و مرد محدود شد و ا

 یمدرن زندگ يهااطالعات و رسانه يدر عصر فناور یرانیا

 یاجتماع يادهیکه ورزش، پد دانندیم یخوبو به کنندیم
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ارتباطات  يبر ارتقا ریچشمگ يریاست و تأث یو فرهنگ

محسوب  يازسیجهان ياز ابزارها نیو همچن دارد یاجتماع

 انیاز ب يعنوان نمودبه یبدن تی). ورزش و فعال24( شودیم

 دیزنان هم مهم است و با يبرا یو مشارکت اجتماع تیهو

امکان حضور آنان توسعه  ،یجیو تحوالت تدر راتییبا تغ

و هم از منظر  یهم از منظر اجتماع ن،ی)؛ بنابرا25( ابدی

 يموضوع توجه جد نیبه ا دیبا رانیمد ده،یفا-نهیمنطق هز

 ریداشته باشند که با پاك کردن صورت مسئله و به تأخ

 یداتیبا تأک ریاخ يهاموضوع که در سال نیانداختن ا

 زین يو اقتصاد یاسیو حماسه س يهمچون جهاد اقتصاد

تنها از درآمد حاصل از حضور همراه بوده است، نه

، شوندیمحروم م هاي فوتبالاستادیومتماشاگران زن در 

 یعنیاز جامعه  یمین ، زیرامتضرر خواهد شد زیبلکه جامعه ن

ان محرومیت آنکه  کنندیم یاحساس زندگ نیزنان، با ا

شدن  مالیاز پا يگرید لیمسابقات مردان، دل يتماشا يبرا

 گمانیاحساس ب نیاست و ا رانیحقوق زنان در ا

 دارد. یدر پ زیرا ن ییهانهیهز

 دربارة قاتیتحق شتریدر خصوص ورزش زنان، ب    

ر داقشار مختلف زنان  یو موانع مشارکت ورزش هازهیانگ

انجام گرفته  یمختلف و ورزش همگان یورزش يهارشته

زنان  یبر ورزش قهرمان زین قاتیتحق ی). برخ26( است

 يهازنان در رشته یبر موانع ورزش قهرمان ی) و برخ27(

 يهاپژوهش یبررس جی). نتا28،28( اندخاص متمرکز شده

انع که قهرمانان ورزشکار زن با مو دهدیداخل کشور نشان م

 کمبود منابع ،یو فرهنگ یجتماعمانند موانع ا یو مشکالت

 ،یابیضعف استعداد ،يزیرو برنامه تیریضعف مد ،یمال

ضعف  ،یورزش زاتیکمبود تجه ل،یتحص ۀادام پوشش،

ودجه آور، بمدال يهارسانه به رشته هیتوجکم ان،یمرب

 ).29اند (مواجه بوده یمال تیحمانبود  و اندك

 یورزش يهاتیحضور زنان در فعال تیبا توجه به اهم    

                                                           
1 . Patton & Burlington 

انجام  زمینه نیدر ا یاندک قاتیعنوان تماشاگر، تحقبه

 یو اجتماع یموضوع به مسائل فرهنگ نیگرفته است. ا

 یو پژوهش ییاز نظر اجرارو از این، شودیکشور مربوط م

 نیا يمحدود قاتیه است. البته تحقشدتوجه  به آنکمتر 

 ،موجود يهادگاهید بیشتراند و کرده یرا بررس وعموض

و همکاران  اینیمدون بوده است؛ مثالً رحمانریو غ يارسانه

 ریتأث یبا بررس یدانیم باًیتقر قیتحق کی)، در 1385(

بروز رفتار  زانیحضور تماشاگران مرد و زن دانشجو بر م

پرخاشگرانه ورزشکاران دانشجو نشان دادند که ورزشکاران 

 اندرا بروز داده يکمتر يدر حضور تماشاگران زن پرخاشگر

) با 1386( انیسیقراخانلو و ن زین گرید یقی. در تحق)30(

حضور  ةنگرش اقشار مختلف جامعه دربار یبررس

ان دادند نش یورزش يهاو رقابت هانادیزن در م انیتماشاچ

ها در رسانه رودیمرد، انتظار م انیکه بنابر نظر پاسخگو

زنان به  دنیرس يسازي براو فرهنگ مناسب ۀنیزم جادیا

از  يادیکنند. درصد ز فایا يحقوق خود نقش مؤثر

ها و خانواده يبرا ژهیمکان مناسب و نییتع زین انیپاسخگو

مسابقات نظر  ینوبت يتماشا یحت دانستند،یزنان را الزم م

 ن،یاز آنها را به خود جلب کرده است. با وجود ا ياریبس

 ياز سو يو رفتار یاصول اخالقنکردن  تیاز رعا ینگران

) وجود ونینخبگان و روحان ژهیو(به انیپاسخگو يمردان برا

حضور زنان  يزمان حاضر را براآنان لحاظ،  نیدارد و به هم

 نیا کهیتا هنگام و معتقدند دانندیمناسب نم یتماشاچ

نشود، حضور  جادیها افرهنگ در افراد و در ورزشگاه

خواهد  يشتریبروز مشکالت ب بزن خود سب انیتماشاچ

 ).17( شد

 يرو یقی) در تحق2004( ۱نگتونیپاتون و برل    

 جهینت نیبه ا کایمناطق آمر یتماشاگران فوتبال دانشگاه

کننده و سرگرم یحیتفر يهاکه وجود برنامه دندیرس

تا افراد، همراه  شودیکودکان موجب م يهايهمانند باز
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آخر هفته در ورزشگاه حضور  حیخانواده خود و به قصد تفر

عوامل  یمنظور بررسبه زی) ن1388( يری. الم)31( ابندی

مؤثر بر حضور تماشاگران فوتبال در ورزشگاه، امکان حضور 

تماشاگران  شتریب اقیاشتبر  یلیها در ورزشگاه را دلخانواده

مسابقات فوتبال  يحضور در ورزشگاه و تماشا يبرا

 یحاجبالبته برخی محققان داخلی مانند  .)32( انددانسته

 التیاند که سن، تحص) نشان داده1388( ایندیو فر

 تیمتأهل بودن و تعداد اعضاي خانواده با حما ،یدانشگاه

 ن،یهمچن. )33( دارد يدارمعنی یهمبستگ یاجتماع

و خانواده بر  یاجتماع تیدوستان، موقع ریتأث یبررس

برتر فوتبال  گیجذب تماشاگران به مسابقات ل زشیانگ

که  دهدی) نشان م1390فر (و ترك يتوسط تجار رانیا

 داشتن لیدلبه وعامل اثرگذار است  نیومدخانواده 

 ياگسترده يزیربرنامهباید ما  ۀدر جامع یفرهنگ يهاشهیر

 يبرا هاومیخاص در استاد يهاگاهیجا جادیا ۀنیدر زم

ها و از باشگاه دیبازد يها براها، دعوت از خانوادهخانواده

تماشاگران  شتریدر جذب ب ونیزیتلو ۀاستفاده از رسان

 یفرهنگ قیبافت عموجود  لیدلبه ،یطور کلبه. صورت گیرد

ر همچون خانواده و روابط دوستانه د یعوامل ،جامعه

در جذب تماشاگران در  یمختلف نقش مهم یسن يهاگروه

 يبرا يترقیجامع و دق يزیره توجه و برنامهو بدارد  رانیا

و  يمظفر ی. حت)34( استنیاز مسابقات  به هاجذب آن

کشور،  ینظام ورزش قهرمان نی) در تدو1391همکاران (

 یونیزیپخش تلو بهبودکردند که  شنهادیدوازده راهبرد را پ

و  یمشارکت ورزش ۀتوسع يبانوان برا یورزش يهارشته

 با). 35( مهم است يراهبردها نیاز ا یکی انیجذب حام

و  یحیتفر ،یاجتماع ،یبا توجه به نقش فرهنگ ،نیوجود ا

حضور باید به  رسدیبه نظر م ان،یتماشاچ یابیبازار

 توجه شود، زیرا شتریب یورزش يهادانیزن در م انیتماشاچ

 یو اجتماع ین از عوامل فرهنگاتومی زینرا تماشاگران زن 

 گر،ی. از طرف دکردمحسوب  یورزش قهرمان ۀمؤثر در توسع

 هاي فوتبالاستادیومهاست که بحث ورود زنان به سال

 یپژوهش يهاافتهی بر هیمسئله با تک نیا یمطرح است، ول

 نی، اکشور طی، با توجه به شرارونینشده است. از ا یبررس

ها در ورزشگاه یسؤال مطرح است که حضور زنان تماشاچ

حضور  يبرا ایروست؟ بهرو یدارد و با چه موانع يچه ابعاد

 د؟یشیاند دیبا یداتیها چه تمهتماشاگران زن در ورزشگاه

هاي در استادیومحضور تماشاگران زن  يبرا ییراهکارها ایآ

 وجود دارد؟فوتبال 

 
 ی پژوهششناسروش

 يبرمبناو  یلیتحل -یفیتوص از نظر روش، حاضر قیتحق

 . این تحقیقاست يکاربرد قاتیاز نوع تحق ج،یهدف و نتا

 ،قیتحق يآمار ۀ. جامعگرفتانجام  یدانیشکل مبه

 مسابقات مردان يتماشا ۀکه فقط تجرب يتماشاگران مرد

 مسابقات زنان يتماشا ۀکه فقط تجرب یزنان نیزو  را داشتند

 ۀتعداد جامع دلیل نامشخص بودنبه بودند.داشتند  را

در  ۀصورت نمون) به110، مرد=114نفر (زن= 224 ي،آمار

هاي در استادیومحضور بار  کم پنجدست ۀدسترس با سابق

انتخاب  یورزش يهازنان در سالن یفوتبال و مسابقات ورزش

موضوع، بررسی  ۀنیشیمبانی نظري و پ یشدند. پس از بررس

و خارجی مستخرج از  اخلیت و مقاالت دها، مجالکتاب

 يهامعتبر و مرتبط اینترنتی؛ و کتابخانه دانشگاه يهاتیسا

در سه بخش  ياساختهمحقق ۀمعتبر کشور، پرسشنام

بخش  ک،یشد. بخش اول شامل مشخصات دموگراف میتنظ

 يو برمبنا هیگو 20با  قیتحق یدوم شامل سؤاالت اصل

کم) و بخش  اریتا بس ادیز اری(بس کرتیل یارزشپنج اسیمق

بود.  شنهادهایو پ هابر نظر یسؤال باز مبن کیسوم شامل 

آن  ییایپا و تأیید کردنددانشگاه  استادده  راابزار  نیروایی ا

 يهامحاسبه شد. داده 81/0کرونباخ  يبا روش آلفا زین

 ومیدر بخش تماشاگران مرد با حضور در استاد قیتحق

از  يتهران در دو باز يآزاد یورزش ۀفوتبال مجموع
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) و  يتراکتورساز -برتر (استقالل تهران گیل يهايباز

 ایآس يهاباشگاه گیل يباز کیآهن) و راه -سی(پرسپول

قطر) و در بخش زنان با حضور در  انیالر -(استقالل

آوري شد. از آزمون تهران جمع یورزش يهاسالن

و  یعیاز طب نانیاطم نییتع براي فورنیف اسمولموگروک

 لیاز انجام تحل شیها استفاده شد. پبودن داده یعیرطبیغ

 زها ابودن تعداد نمونه یاز کاف نانیمنظور اطمبه ،یعامل

 نییتع ي) و براKMO=887/0( نیالک ر،ییم رز،یکا اریمع

) sig= 001/0از آزمون بارتلت ( رهایمتغ نیب یهمبستگ

و  یکاف یعامل لیتحل يبرا زیها ناستفاده شد. تعداد نمونه

 يبود. مقدار آلفا 6/0تر از بزرگ KMOمقدار شاخص 

 يهالمناسب بود و عام یعامل لیآمده از تحلدستبه

ها با داده لیوتحلهیشده اعتبار الزم را داشتند. تجزساخته

 يبا چرخش متعامد برا یاکتشاف یعامل لیاستفاده از تحل

انجام  p≥05/0در سطح  الینومیو با دمنیها، فرعامل نییتع

 گرفت.

 
 ي پژوهشهاافتهی

نشان داد که  قیتحق يهانمونه کیمشخصات دموگراف

شرکت  قیتحق نینفر از تماشاگران مرد و زنان در ا 224

 110درصد) زن و  9/50نفر ( 114تعداد  نیاز ا .اندکرده

طور که مالحظه . همانبودنددرصد) مرد  1/49( نفر

 التیتحص ياراد قیتحق يهایآزمودن شتریب ،دشویم

سال و متوسط  7/30. متوسط سن زنان هستند سانسیل

ن در و بیشترین س نیسال بود. کمتر 61/30سن مردان 

 سال بود. 56و  17سال و در مردان  66و  14زنان 

 قیتحق يهاهیگو ق،یتحق يهاافتهی فیبراساس توص    

 هیاستاندارد هر گوو انحراف  نیانگیدر هر عامل همراه با م

مربوط به  یبار عامل نیمرد و زن و همچن انیپاسخگو يبرا

ضمن، در خالصه شده است.  )1جدول (در  هیهر گو

 دردر نظر گرفته شد که  40/0 هیهر گو یبار عامل کمدست

 ۀحذف نشد و هم قیکدام از سؤاالت تحق چیه جهینت

 6( ی)، اجتماعهیگو 6( یعامل فرهنگ ها در چهارهیگو

 يبند)، طبقههیگو 4( امنیتی ) وهیگو 4( مدیریتی)، هیگو

خود  لیورزش خانواده و تما ۀشدند. از نظر زنان، توسع

را داشت.  تیاولو نیتریشها بحضور در ورزشگاه يبانوان برا

از نظر آنان حضور بانوان موجب رونق مسابقات و همچنین 

 .شودیها مورزشگاه تیظرف لیتکم

خود بانوان  لیورزش خانواده، تما ۀنظر مردان توسع از

 يروین شتریبه دخالت ب ازیها و نحضور در ورزشگاه يبرا

از عوامل مؤثر بر حضور زنان بود که  بیترتبه یانتظام

 داشتند. يتریشب تیاولو

 
 ي فوتبالهاومیاستادبر حضور زنان در  مؤثر. توصیف نتایج تحلیل عاملی، عوامل 1 جدول

مل
عا

 

انحراف  ±میانگین  جنسیت هاگویه
 استاندارد

بار 
 عاملی

گی
هن

فر
 

 50/2±3/1 زن -493/0 21/3±3/1 مرد دارد؟ تضاد فرهنگی جامعه هايارزش با چقدر هاورزشگاه در بانوان حضور شما نظر به

28/3 مرد ها نقش دارند؟حضور بانوان در ورزشگاه يسازي جامعه براچقدر در فرهنگ هارسانه ± 5/1 89/3 زن 742/0  ± 2/1  
 لیها چقدر موجب رونق مسابقات و تکمحضور تماشاگران زن در ورزشگاه

 ؟شودمیها ورزشگاه تیظرف
56/3 مرد ± 3/1 08/4 زن 707/0  ± 93/0  

36/3 مرد مؤثر است؟ یمال انیحامجذب ها چقدر در حضور تماشاگران زن در ورزشگاه ± 2/1 96/3 زن 667/0  ± 99/0  
و کاهش  هاآنها چقدر موجب پر کردن اوقات فراغت حضور بانوان در ورزشگاه

 ؟شودمی یاجتماع هايناهنجاري ریسا
73/3 مرد ± 06/1 89/3 زن 475/0  ± 05/1  

در کسب میزبانی  تواندمیها چقدر به نظر شما حضور بانوان در ورزشگاه
 مؤثر باشد؟ المللیبینمسابقات 

44/3 مرد ± 3/1 07/4 زن 739/0  ± 06/1  
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ي فوتبالهاومیاستادبر حضور زنان در  مؤثر. توصیف نتایج تحلیل عاملی، عوامل 1 جدولادامۀ   

 

 دهدینشان م، دمنیفربراساس آزمون  2جدول  جیتان

 ،یتیامن ،مدیریتیعوامل میانگین رتبۀ  بیترت که به

در مؤثر بر حضور زنان  از عوامل یو اجتماع فرهنگی

  ي فوتبال است.هاومیاستاد

 

نشان  3جدول  ايدر ضمن نتایج آزمون دوجمله

ر بر حضو يدارطور معنیعامل به چهارکه هر  دهدیم

 ند.مؤثرهاي فوتبال استادیومتماشاگران زن در 

 . مقایسه عوامل اصلی اثرگذار بر حضور بانوان2جدول 
 2C df p میانگین رتبه عامل

 47/2 فرهنگی

858/17 3 068/0 
 22/2 اجتماعی
 69/2 مدیریتی

 63/2 امنیتی

 

  

مل
عا

 

انحراف  ±میانگین  جنسیت هاگویه
 استاندارد

بار 
 عاملی

ی
اع

تم
اج

 

حضور بانوان در  يرایپذچقدر  هاي ورزشی،استادیوم و جو حاکم بر فرهنگ
 ؟هاستورزشگاه

84/2 مرد ± 2/1  652/0 
28/2 زن ± 01/1  

حقوق  عییتض يمعناها چقدر بهبانوان در ورزشگاه به نظر شما حضور نداشتن
 ست؟ي آنهاشهروند

84/3 مرد ± 9/0  567/0 
73/2 زن ± 2/1  

73/3 مرد ها هستند؟به نظر شما مردان چقدر موافق حضور بانوان در ورزشگاه ± 09/1  636/0 
86/2 زن ±1 

تماشاگران  سایر هنجار و مطلوب رفتار موجب چقدر هاورزشگاه در بانوان حضور
 شود؟می

6/3 مرد ± 1/1  564/0 
45/3 زن ± 06/1  

 يها، تماشاگران مرد چقدر براحضور بانوان در ورزشگاهبه نظر شما در صورت 
 ؟کردخواهند  يهمکار آنهاحضور امن 

69/3 مرد ± 04/1  664/0 
89/3 زن ± 04/1  

ها چقدر در جلوگیري از پرخاشگري و حضور تماشاگران زن در ورزشگاه
 گري نقش دارد؟اوباش

63/3 مرد ± 2/1  657/0 
21/3 زن ± 1/1  

تی
ری

دی
م

 

13/4 مرد ورزش خانواده مؤثر باشد؟ ۀتواند در توسعتماشاگران زن چقدر میحضور  ± 84/0  589/0 
1/4 زن ± 01/1  

88/3 مرد ها هستند؟به حضور در ورزشگاه لیبه نظر شما بانوان چقدر ما ± 06/1  533/0 
35/4 زن ± 75/0  

تالش ها چقدر به نظر شما مسئوالن براي حضور تماشاگران زن در ورزشگاه
 اند؟کرده

15/2 مرد ± 2/1  647/0- 
84/1 زن ± 01/1  

8/3 مرد ؟شودمیها احساس حضور بانوان چقدر در ورزشگاه خألنظر شما از  ± 04/1  443/0 
83/3 زن ±1 

تی
منی

ا
 

83/3 مرد ؟شودکم میها پرخاشگري در ورزشگاهبا حضور زنان چقدر از به نظر شما  ± 93/0  679/0 
07/4 زن ± 01/1  

در  يشتریحضور تماشاگران زن چقدر ممکن است سبب بروز مشکالت ب
 ها شود؟ورزشگاه

16/3 مرد ± 1/1  607/0 
44/3 زن ± 09/1  

59/3 مرد شده است؟ هاورزشگاه در بانوان حضور عدم سبب چقدر ناامنی ± 1/1  604/0 
64/3 زن ± 2/1  

 انتظامی نیروي دخالت به چقدر بانوان، حضور امنیت برقراري براي شما نظر به
 نیاز است؟

99/3 مرد ± 98/0  584/0 
06/4 زن ± 97/0  
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 عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران زن ۀسی. مقا3جدول 

 Test prop درصد تعداد جنسیت طبقه  عامل
سطح 

 داريمعنی

 فرهنگی
29/0 32 مرد 3 => 1گروه   

5/0  
001/0 * 

15/0 17 زن 3 < 2گروه   001/0 * 

 اجتماعی
71/0 78 مرد 3 => 1گروه   

5/0  
001/0 * 

85/0 97 زن 3 < 2گروه   001/0 * 

 مدیریتی
20/0 22 مرد 3 => 1گروه   

5/0  
001/0 * 

31/0 35 زن 3 < 2گروه   001/0 * 

 امنیتی
80/0 88 مرد 3 => 1گروه   

5/0  
001/0 * 

69/0 79 زن 3 < 2گروه   001/0 * 

 گیريبحث و نتیجه

، مدیریتیعوامل  بیترتبه ق،یتحق جینتا براساس

از عوامل مؤثر بر حضور زنان  یو اجتماع فرهنگی ،یتیامن

هاي بررسی دقیق گویه هستند. فوتبالمسابقات  يدر تماشا

دهد که هر دو گروه تماشاگران مرد عامل مدیریتی نشان می

ها با و زنان بیان داشتند حضور تماشاگران زن در ورزشگاه

ویژه زنان تأکید بیشتري د ندارد و بههاي جامعه تضاارزش

بر این موضوع داشتند. از طرف دیگر، هر دو گروه حضور 

ها را موجب پر کردن اوقات فراغت آنها و زنان در ورزشگاه

اند که با هاي اجتماعی بیان کردهکاهش دیگر ناهنجاري

) و باقري و همکاران 1389فر و همکاران (نتایج تحقیق ترك

 فقطنه). در ضمن حضور زنان 36،37ست () همسو1389(

هاي ورزشی ها و استادیومموجب تکمیل ظرفیت سالن

)، 1389شود که با نتایج تحقیق المیري و همکاران (می

یابد و با توجه مطابقت داشت، بلکه مسابقات نیز رونق می

شود که در ها نیز حمایت مالی از ورزش بیشتر میرسانه

) نیز بر این موضوع تأکید شده بود 1386تحقیق قراخانلو (

)17،31.( 

از طرف دیگر، تماشاگران زن عالوه بر اینکه با خرید     

صورت مستقیم درآمدهایی را براي بلیت مسابقات به

صورت کنند، بهاي ایجاد میهاي حرفهها و لیگباشگاه

اي در درآمدزایی از راه جذب غیرمستقیم سهم عمده

فروش حق پخش تلویزیونی و خدمات جانبی حامیان مالی و 

سازي ها در فرهنگبر این، نقش رسانه). عالوه38دارند (

المللی نیز حضور زنان بسیار مهم است. از بعد بین

هاي موجود براي احتمال یا حذف میزبانی محدودیت

یابد و حضور تماشاگر زن مسابقات ورزشی کاهش می

رکت اجتماعی این قشر تواند تبلیغ مناسبی براي مشامی

باشد. در تحقیق حاضر هر دو گروه به تأثیر حضور نداشتن 

المللی ها در کسب میزبانی مسابقات بینبانوان در ورزشگاه

اند که این نتیجه دور از انتظار هم نبود، زیرا تأکید کرده

المللی از طرف یکی از عوامل کسب میزبانی مسابقات بین

ود تفکیک جنسیتی براي حضور هاي مربوط، نبفدراسیون

اي براي این رسد اگر چارهدر مسابقات است. به نظر می

موضوع اندیشیده نشود، زمینۀ پیشرفت در بسیاري از 

هاي ورزشی نیز از دست خواهد رفت؛ بنابراین، به نظر رشته

رسد در همین شرایط موجود اجتماعی و فرهنگی، می

این حوزه با  گیرندگانمدیریت ورزش کشور و تصمیم

هاي ابتکارات و اقدامات مدیریتی بتوانند با استفاده از روش

 ها امکان حضور زنان را بیشتر کنند.مختلفی با حفظ ارزش

عامل امنیتی، دومین عامل مؤثر بر حضور زنان بود     

دهد تماشاگران مرد هاي آن نشان میکه بررسی دقیق گویه
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ها را انوان در ورزشگاهو زن یکی از دالیل حضور نداشتن ب

علت فضاي توان بهاند که این ناامنی را میناامنی بیان کرده

ها و پرخاشگري تماشاگران مرد دانست. این مردانه ورزشگاه

دهد که فرهنگ کالمی مردان در هیجانات موضوع نشان می

مسابقه و حتی احتمال دیگر رفتارهاي ناپسند مردساالرانه، 

تاً باید از طریق تماشاگران مرد براي موضوعی است که عمد

تأمین امنیت زنان رعایت شود، زیرا همیشه نگرانی از رعایت 

نشدن اصول اخالقی و رفتاري از سوي مردان وجود دارد و 

نظران، به همین لحاظ، ممکن است بسیاري از صاحب

متخصصان امور مذهبی و شرعی و حتی مدیران شرایط 

ندانند. البته با تماشاگر مناسب کنونی را براي حضور زنان 

ها، بخشی از امنیت حضور زنان با توجه به دیدگاه آزمودنی

دخالت بیشتر نیروي انتظامی قابل تأمین است و نیروي 

ي در ایجاد امنیت در ترپررنگتواند حضور انتظامی می

ها داشته باشد. هرچند که این اقدام در درازمدت ورزشگاه

هد بود. در ضمن با استفاده از راه چارة اصلی نخوا

توان امنیت بیشتري را تضمین کرد هاي نوین میفناوري

)39.( 

با اینکه از دیدگاه تماشاگران مرد و زنان، پرخاشگري 

هاي فوتبال شیوع زیادي دارد، از دیدگاه مردان در استادیوم

تنها موجب بروز عنوان تماشاگر در نهو زنان حضور زنان به

شود، بلکه از دیدگاه ها نمیتر در ورزشگاهمشکالت بیش

تر و بهنجار تماشاگران دیگر را در پی مردان رفتار مطلوب

دارد. از دیدگاه تماشاگران مرد در شرایط فعلی حضور بانوان 

تواند در جلوگیري از پرخاشگري و ها میدر ورزشگاه

اوباشگري مؤثر باشد و این در حالی است که از نظر زنان، 

تواند در جلوگیري از داري نمیطور معنیآنها به حضور

ها مؤثر باشد. گري رایج در ورزشگاهپرخاشگري و اوباشی

) و 1385نیا و همکاران (این نتیجه با تحقیق رحمانی

). آنان 16،29) همسوست (1386خانلو و نیسیان (قرا

دریافتند که وجود زنان سبب کاهش پرخاشگري در 

تواند نوعی ود. همین تحلیل هم میشتماشاگران مرد می

توان گفتمان مردساالرانه باشد یا ابزاري تلقی شود، ولی نمی

نقش حضور بانوان و خانواده در کنار مردان ایرانی و 

 تأثیرگذاري آنان در این زمینه را نادیده گرفت.

به مسابقات مردان که امکان حضور  گذرابا نگاهی     

رسد در هر مکانی است، به نظر میزنان در آنها فراهم بوده 

اند، نزاکت و انضباط عنوان تماشاگر حضور داشتهکه زنان به

بیشتري در میان ورزشکاران و هواداران حاکم بوده است. به 

ها براي ها در ورزشگاهرسد با حضور بانوان و خانوادهنظر می

توان نظارت و کنترل تماشاي دیدارهاي ورزشی، می

ها تا حد زیادي افزایش داد، زیرا ر ورزشگاهاجتماعی را د

فرهنگ اوباشگري در مقابله با فرهنگ احترام به زن و خرده

سازي محیط ورزشگاه را خانواده، فرصت ابراز وجود و آلوده

هاي ورزشی از سازي محیططور کلی، ایمننخواهد یافت. به

د آمیز، ایجاراه جلوگیري از رفتارهاي پرخاشگرانه و خشونت

هاي رفتارهاي اجتماعی و تربیتی منطبق بر اصول و سنت

ها، زنده سازي در ورزشگاهپسندیدة اسالمی و ملی، فرهنگ

کردن روح ورزش، یافتن الگوهاي مناسب و تقویت ورزشی 

زنان از راه دیدن مسابقات برتر، عواملی براي بررسی امکان 

ال بوده هاي فوتبتماشاگر در استادیوم عنوانبهحضور زنان 

 ).16است (

دهد که حضور هاي عامل فرهنگی نشان میبررسی گویه

شود، تماشاگران زن موجب توسعۀ ورزش خانواده می

خانواده دومین عامل انگیزشی براي جذب  کهيطوربه

) و همچنین، امکان حضور 34تماشاگران به مسابقات است (

) و شرکت کردن با اقوام و دوستان در 32ها (خانواده

). 36شود (ورزشگاه سبب اشتیاق بیشتر تماشاگران می

کنندة خانوادگی نیز هاي تفریحی و سرگرمویژه اگر برنامهبه

). البته در تحقیق قراخانلو و نیسیان 6،31فراهم باشد (

)، از دیدگاه زنان، مردان موافق حضور زنان در 1386(

ها نبودند، ولی در این تحقیق از دیدگاه هر دو گروه، ورزشگاه
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ها هستند و حضور نداشتن زنان مایل به حضور در ورزشگاه

شود؛ بنابراین باید ها احساس میتماشاگران زن در ورزشگاه

اي هدایت کرد که هم گونهد این تمایل و انگیزه را بهکوشی

 ).17بانوان و هم ورزش از این تعامل سود ببرند (

موضوع مهم در این عامل، توسعۀ فرهنگ ورزش در 

خانواده است که بخش زیادي با الگوپذیري از والدین و 

گیرد. در تحقیقات بسیاري نیز ویژه مادران شکل میبه

به فعالیت بدنی و فعالیت ورزشی والدین رابطۀ مثبت نگرش 

ویژه رابطۀ بین نگرش مادران و فرزندان با نگرش فرزندان، به

دختر به فعالیت بدنی و میزان فعالیت ورزشی آنان نشان 

). همین محقق نشان داده است که 40داده شده است (

تواند نگرش فرزندان نگرش والدین به مشارکت ورزشی می

تواند در ر نتیجه، مشارکت خانوادگی میرا تغییر دهد. د

توان نتیجه گرفت رو مینگرش فرزندان مؤثر باشد. از این

ویژه مادران نقش مهمی در الگوپذیري که حضور والدین و به

فرزندان دختر دارد. در ضمن حضور زنان در کنار اعضاي 

تواند در تلطیف جو حاکم بر ورزش نیز مؤثر خانواده می

هاي توانند تمهیدات و خالقیتاین، مدیران میباشد؛ بنابر

ویژه خاصی را براي مشارکت خانوادگی اعمال کنند. به

هاي تحقیق تالش و ارادة اینکه، هر دو گروه از نمونه

ها را ناکافی مسئوالن براي حضور تماشاگران زن در ورزشگاه

 ).40دانستند (می

نان رسد که تأثیر عامل فرهنگی براي زبه نظر می 

تماشاگر ایرانی چندبرابر باشد. با توجه به نتایج پژوهش، به 

سازي جامعه براي تواند در فرهنگرسد که رسانه مینظر می

تواند با ها مؤثر باشد. رسانه میحضور بانوان در ورزشگاه

هاي مختلف، آثار این حضور را بیشتر بررسی تولید برنامه

ها را در ورزشگاه کند و بستر مناسب براي حضور بانوان

فراهم آورد. همچنین با توجه به تأثیر مثبت حضور بانوان 

ها در تضعیف فرهنگ اوباشگري، باید شرایط در ورزشگاه

الزم براي گسترش فضاي خانوادگی و ترویج تماشاي 

آید و نیز با توجه به اینکه مسابقات در کنار خانواده به وجود 

راغت بانوان شرکت آنها در هاي پر کردن اوقات فیکی از راه

هاي ورزشی مانند تماشاي مسابقات ورزشی است، فعالیت

 متولیان امکانات الزم و کافی براي این حضور را فراهم کنند.

هر که  دهدمینشان  یعامل اجتماع يهاهیگو یبررس

باورند که حضور تماشاگران زن  نیبر ا هاآزمودنیدو گروه 

 نی. اشودمیعملکرد ورزشکاران بهبود  موجبها در ورزشگاه

 ) همسوست1382( همکارانو  اینیرحمان قیبا تحق افتهی

 یول ،دارد ازین يشتریب قاتیموضوع به تحق نی. ا)41(

 قرار تأکیدمورد  شتریرفتار هنجار ب جادیبانوان در ا ضورح

از گفتارها  ياری، بسرانیا یدر فرهنگ مل است. چونگرفته 

، در شودمیقلمداد  يزنان عاد نبود که در ییو رفتارها

همراه است.  يشتریب يو خوددار اطیحضور زنان با احت

 یمل -یعرف یژگیمردان در حضور زنان، و يایحجب و ح

و  یتوان با عنوان شرم فرهنگاست که از آن می انیرانیا

 هايانگیزه دیبا ،شناختیجامعهبرد. البته از نظر  منا یارزش

 مثالً ؛گرفت نظر دررا هم  يگرید یو اجتماع یشخص

از  تیهو یاجتماع ةزیاند که انگنشان داده ياریمحققان بس

 ).42(عوامل اثرگذار بر حضور زنان است 

مانع  اریبه احتمال بس انیتماشاچ گاهیحضور زنان در جا

مردان خواهد  غیراخالقی گفتارهاي ورفتارها  یبروز برخ

توان نمی ی، ولرسدمیدشوار به نظر  هینظر نیا شیشد. آزما

از مسابقات  یامروزه در برخ متأسفانهگرفت.  دهیآن را ناد

 يزشت و ناسزاها اریدر فوتبال استفاده از کلمات بس ویژهبه

 یگاه کهينحوشده است، به یو معمول يعاد ک،یرک

 قهیاز چند دق شیب يبرا یحت گرچندهزار تماشا

 قیدر تحق نکهیبا ا. برندمی کارکلمات را به ترینمستهجن

هستند  استادیوم فوتبالحاضر، مردان موافق حضور زنان در 

ها در ورزشگاه نکه اگر حضور بانوا سؤال نیو در پاسخ به ا

از زنان  یکی دیمقدور شود چقدر احتمال دارد که اجازه ده

 68 ومردان  درصد 55، ابدیشما در ورزشگاه حضور  ةخانواد
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از  یرزشگاه موافق بودند. برخحضور در و براي زنان درصد

کردند که در صورت حضور  انیب زیزن ن قیتحق هاينمونه

 يتماشاگران مرد همکار ممکن استها، بانوان در ورزشگاه

. نداشته باشندها حضور امن زنان در ورزشگاه يالزم را برا

مردان در  يهمکار ق،یتحق هايیافتهبراساس  کهیدرصورت

مهم است و در  اریبس یو اجتماع یامن اخالق طیمح جادیا

بکوشند تا امکان حضور بانوان  شتریب دیبا آنها قتیحق

تذکر  انید اگر از قبل به تماشاچیشود. شا شتریب وطنهم

حضور دارند از شدت  زیو بانوان ن هاخانوادهداده شود که 

به  ن،یکاسته شود. با وجود ا غیراخالقیناپسند و  رفتارهاي

 هايمحیط یو اجتماع یفرهنگ سازينایم رسدمینظر 

منطبق با اصول و  يرفتارها جادیا هايراهاز  یورزش

حضور زنان  تیتقو يبرا یو مل یماسال دهیپسند هايسنت

 است.

است که هر دو گروه زنان و  نیمهم ا ۀنکت ،تیدر نها

 یکردند که فرهنگ تماشاگران فعل انیپژوهش ب نیمردان ا

که با  ستین هاي فوتبالاستادیومحضور بانوان در  يرایپذ

نخبگان و  یبر نگران ی) مبن1386قراخانلو ( قیتحق جینتا

 ياز سو يو رفتار یاصول اخالق نشدن تیاز رعا ونیروحان

از  یمشکالت فرهنگ یطور کل. به)17( ستومردان همس

ورزشی  هايفعالیتمشارکت زنان در  یاصل ةعوامل بازدارند

). به هر حال فرهنگ هر جامعه موانعی را براي 43،44( است

 گاهیالبته، جا. )45کرده است ( جادیزنان ا یمشارکت ورزش

 هايآموزهو هم در  یرانین زن، هم در فرهنگ و سنت اأو ش

 نیا جیواالست و با توجه به نتا اریاسالم بس نیمب نید

مسئوالن و  شتریضمن توجه ب شودمی شنهادیپ قیتحق

ها و به ضرورت حضور زنان در ورزشگاه گیرندگانمتصمی

 ،سازيفرهنگ يبرا هارسانهحضور، در کنار تالش  نیا آثار

ها زنان را در ورزشگاه ترامنبستر حضور  زیتماشاگران مرد ن

زنان و ۀ جامع يحقوق شهروند تیتا ضمن رعا کنندفراهم 

 تیاز جمع یمیعنوان نقشر به نیا منديعالقهپاسخ به 

 ۀمردان کامالًو  یتیجنس بیترک رییکشور، شاهد تغ

 عیشا يدنبال آن کاهش پرخاشگرو به هاي فوتبالاستادیوم

 همچنین. میباش یها و رونق مسابقات ورزشدر ورزشگاه

و احترام کامل به  یضوابط قانون قیدق تیضمن رعا

 از آنچهدختران و زنان  ،یو اخالق یاسالم يهاي واالارزش

هاي حق آنان است، محروم نشوند و ارزش دیشا خواسته و

 دایورزش در جامعه ارتقا پ یو اجتماع یو بهداشت یتیترب

 کند.

 یمختلف يرهایمتغ گمانکه بیاذعان کرد  دیبا  

 ،یتیریمد ،ياقتصاد ،یاجتماع ،یهمچون عوامل فرهنگ

به  دیوجود دارند که با نهیزم نیدر ا یو حقوق یمدن

از افراد جامعه را  یمیپرداخت. زنان ن آنها لیوتحلهیتجز

اوقات فراغت آنان از راه  سازيغنیو  دهندمی لیتشک

 ،یدر سطح قهرمان ویژهبهمردان،  یورزش هايرقابت يتماشا

 نیخواهد داشت. البته، ا مؤثريجامعه نقش  سازيسالمدر 

اجرا  ايپلهصورت و به چندساله ۀبرنام کیدر  دیبا مسئله

 تأثیر زیو نفوتبال مسابقات  يزنان به تماشا ادیز ۀ. عالقشود

 یزن بر فرهنگ خانواده و فرهنگ عموم انیحضور تماشاچ

 جادیدر ا یورزش هايرقابت تأثیر چنینهمو  یورزش اماکن

با  گذاريسرمایه يبرا یمناسب لیشور و نشاط در زنان، دل

هاي متناسب با ارزش طیشرا جادیفرهنگ و ا ۀهدف توسع

 هاي فوتبال است.استادیومدر  یه اسالمجامع
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Abstract 

 
The issue of women attending sport stadiums has long been discussed by experts and 
government authorities and has not reached a specific conclusion. Hence, the present 
study aimed to investigate those factors influencing women spectators’ presence in 
football stadiums. The research population consisted of male spectators who had only 
experienced to attend men's competitions, as well as women who had only attended the 
women's competitions. As the number of population was not obvious, 224 subjects 
(women=114, men=110) were selected by convenience sampling method who had 
attended stadiums at least 5 times. A 5-point Likert scale researcher-made questionnaire 
(20 items) was used to collect data. The validity and reliability were confirmed by 
university professors (r=0.81). Data were analyzed by exploratory factor analysis with 
orthogonal rotation, Kolmogorov-Smirnov test, Friedman test and Binomial test at 
P≤0.05. The results showed that the factors affecting the presence of women spectators 
were ranked by their means in 4 factors: managerial (2.69), security (2.63), cultural 
(2.47), and social (2.22); the priority of these factors was also significant. Accordingly, 
from the viewpoints of men and women, the development of sports in the family was 
the most important item affecting the presence of women spectators. Therefore, it is 
possible to gradually develop the presence of women spectators in football stadiums by 
developing the culture through family participation in line with Iranian cultural values 
and security measures. 
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