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 مقدمه

بخش عظیمی از است که تماعی جاای هدیپد ورزش

به  فوتبال و (12) مردم را به خود اختصاص دادهزندگی 

ر بیشت در رشته نیتریمردم ،هیجان جذابیت و لحاظ

از  آنتماشاگری  که (21) شودیممحسوب  کشورها

گذران  جهت یاجتماع یهاتیفعال نیترسالمو  نیترجیمه

جمعیت تماشاگران  .(8) استامعه ج مردماوقات فراغت 

در  هاومیاستادنفر در میلیون  6با میانگین  1بوندسلیگالیگ 

 کهایران  فارسجیخللیگ برتر  آن بامقایسۀ و  2017سال 

 داشتهمراه به 1396-97سال در تماشاگر میلیون  2 باًیتقر

تماشاگران حداکثری حضور  ۀنیزم در به ضعف ایران، (22)

 .کندیماشاره 

 دهندیمرا تشکیل  نیمی از جمعیت جامعه حدودبانوان 

گذران اوقات فراغت و  پرطرفدارموارد تماشاگری یکی از و 

در ایران  کهیدرحال ،(10) ستآنهابرای هیجانی  ۀتخلی

بانوان  هیگا نکهیا با؛ روستهروببا چالش حضور بانوان  ۀحوز

 .(23) اندبودهمردان از  یمندترعالقهو  تریمنطقتماشاگر 

نادیده گرفتن برخی حقوق بانوان در راستای حضور 

خصوص تماشاگری هورزشی ب یهاعرصهشان در پررنگ

 مطلوبنتیجۀ به  تاکنونفوتبال بحث مفصلی است که 

ن در مرتبط با آ یهاتیفعال ورزش و کهیدرحال، نرسیده

 در پیشرفت فردی و اجتماعی مؤثر یالهیوس فرهنگ ایران

از مسائل  یدور و بانوان حقوق تیرعا .ستابانوان 

با  اسالم؛ استم یجوامع اسالم یهادغدغه از زیآمضیتبع

حضور بانوان در اجتماع منوط به رعایت حجاب و مسائل 

 شودینمقائل منع شرعی و  یستنشرعی و اخالقی، مخالف 

بانوان و پویایی جامعه  تندرستیکه را  ییهاتیفعال حتیو 

 گونهنیابنابراین ؛ (18) کندیم دییتأ، ارددهمراه بهرا 

 یهاومیاستاددر حضور بانوان تماشاگر که  شودیماستنباط 

 یهاآموزهبا  تیمغایر ایرانبا توجه به بافت فوتبال کشور 

                                                           

1. Bundesliga 

با  حضور بانوان تماشاگرهمچنین  .ندارددینی و مذهبی 

 کنانیباز ۀزیانگ شی، افزازیآمخشونت یکاهش رفتارها

فرهنگ  رایز ،(1)دارند  هاومیاستادبر جو مثبتی  تاریتأث

در مقابل  ،ستهاومیاستاد یفضا ۀکنندآلودهخشونت که 

 کردخواهد  دایپ یکمتر ازفرصت ابر یپرستفرهنگ ناموس

بازاریابی را برای لیگ برتر فوتبال  توسعۀهمچنین  .(15)

افراد  ۀهمکه نیازمند مشارکت همراه خواهد داشت بهایران 

 تا رونق اقتصادی امعه اعم از مرد و زن در این عرصه استج

 یفراملاجتماعی برای ورزش و فوتبال در سطح ملی و  و

، مایصداوساز طریق  رفع موانع اب بنابراین .(16)حاصل شود 

 در توان، میغیرهو  قوانین متناسب ، وضعپرورش و آموزش

رت مبادمشارکت بانوان در ورزش  توسعۀتنظیم شرایط و 

از بروز  تواندیم حضور بانوان تماشاگرزیرا  ،(19) ورزید

طی  هک تیفعال نیمنع ااجتماعی  ندیناخوشا یامدهایپ

مرسوم به فوتبال  مندعالقهبانوان  میاندر چند سال اخیر 

 به که هاومیاستادمردانه در  میگربا مخفیانه حضور و شده 

این  رد.، جلوگیری کاست ایرانییک بانوی  شأن از دور

حضور بانوان  مقدمات شناسایی و معرفیپژوهش در پی 

 هاومیاستادحضور در  ۀزمین یسازفراهمبا  تااست تماشاگر 

 بهو کنیم جلوگیری  یشناختجامعه یهایناهنجاراز بروز 

البته این ؛ ویمدنیا نزدیک شفوتبال  یالمللنیباستانداردهای 

 .(18) تقانونی و شرعی اس سازوکارامر نیازمند 

اثرگذار بر  یهامقوله در خصوصپژوهشی پژوهشگر 

حضور افزایش  احتمال بر آن ریتأثو حضور بانوان تماشاگر 

در حاضر تماشاگران و هواداران مرد و زن  ۀکلی

 است حالیدر این ؛ کردنیافت  ایرانفوتبال  یهاومیاستاد

، هاانسان ۀهم معتقدند( 2013و همکاران ) 2راهوالنکه 

و غیره مشتری و از جنسیت، میزان تحصیالت  فارغ

حضور حداکثری  توسعۀبا فوتبال هستند که  ۀکنندمصرف

و اقتصاد  زاییدرآمد توسعۀ موجب توانندیم هاومیاستاددر 

2. Rahulan 
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از  یکی (1392) جابری و همکاران .(25) شوند فوتبال

 ۀارائرا  هاومیاستادبه  بیشتر جذب تماشاگر عوامل نیترمهم

که حضور بانوان تماشاگران  کنندیمبیان طلوب خدمات م

حضور  چراکه ،آن داشته باشد یارتقااثر مثبتی در  تواندیم

کسب میزبانی مسابقات  ۀحداکثری تماشاگران و بانوان الزم

ساعتچیان به اعتقاد از طرفی  .(7)است فوتبال  یالمللنیب

بانوان تماشاگر و در پی آن حضور ( 1392و همکاران )

با ایجاد روابط سالم  هاومیاستادخانوادگی در ر حضو

 زاییدرآمد تواندیمتعامل با دیگران  یاجتماعی و ارتقا

 احمدی .(11) دهدافزایش را نیز  فروشیبلیتاز حاصل 

در پژوهش خود از اهمیت رسانه در نیز ( 1393)

که این  دیگویمسخن تماشاگر  حضور بانوان یسازفرهنگ

 هاومیاستاد کاهش پرخاشگری و خشونتدر  تواندیمحضور 

اگرچه بانوان معتقد است ( 2017) 1کلگمن .(1)باشد  مؤثر

ممکن است اطالعات کم و ناچیزی نسبت به مردان در 

به  آنهافراوان  ۀاز عالق توانینم ،فوتبال داشته باشند ۀزمین

طرفدار جهت گذران پر یانهیگز عنوانبهمردمی  ۀرشتاین 

گری و همکاران (. 23کرد ) یپوششمچاوقات فراغت 

، یالمللنیببازاریابی، میزبانی مسابقات  توسعۀ( 1397)

 یگذارهیسرما توسعۀافزایش حق پخش تلویزیونی و 

فوتبال  توسعۀ ۀزمیندر مهم ابعاد برخی را از حامیان مالی 

 گرایییاحرفهدر جهت که امری ضروری  شمارندیبرم ایران

عاملی  تواندیمبانوان تماشاگر  حضور و شودیممحسوب 

 (.16)باشد  آنهادر جهت تحقق  کنندهکمک

 مقدمات یراهکارهارد تا این پژوهش کمک خواهد ک

افزایش جمعیت تماشاگران و با  تماشاگر کهحضور بانوان 

همراه خواهد فوتبال  یهاومیاستادهواداران مرد و زن در 

 ادرت ورزند.فوتبال ایران مب ۀجانبهمه توسعۀبه  ،بود

                                                           

1. Klugman 

2. Grounded theory 

3. Strouss & Corbin 

 مقدماتاین اگر به  ،با توجه به چالش پژوهشهمچنین 

نخواهد  زیادیرشد  تنهانه ایرانتوجه نشود، صنعت فوتبال 

 به یالمللنیباز استانداردهای  فاصله وجود بابلکه  ،داشت

 را از فوتبال جهانی یبندرتبهدر جایگاه کنونی خود  مرور

را نیز کشور  وجه سیاسیممکن است و دهد می دست

این در  .شودیممنجر  تیمشکالبروز  به که کندتضعیف 

که آیا مقدمات  شودیمپاسخ داده  پرسشپژوهش به این 

؟ شودیمفوتبال  توسعۀ موجبحضور بانوان تماشاگر، 

 ؟اندماکد گذارریتأث؟ عوامل افتدیمچگونه این اتفاق 

 روش تحقیق

 دیتأکایران با فوتبال  توسعۀ مدلارائۀ  هدف باپژوهش 

کیفی انجام  صورتبهحضور بانوان تماشاگر  مقدمات بر

کسب هدف آن  بوده و یاتوسعه -پژوهش اکتشافی .گرفت

استراتژی در  .استپدیده  ۀناشناختابعاد  ۀدرباراطالعات 

 ۀینظر کشفکه به  است 2بنیادداده ۀنظری، دادهگردآوری 

. شودیماصل ح هادادهدرون متقابل  لیوتحلهیتجزجدید 

بنیاد سه رویکرد سیستماتیک )اشتراوس و داده ۀنظری

 دارد( 5گرا )چارمزسازنده( و 4(، نوخاسته )گلیزری3کوربین

حاصل از پژوهش با  یهاداده لیوتحلهیتجزیند افرطی  که

. این پژوهش با در نظر گرفتن رویکرد دیشویمآن مواجه 

برای محقق در  آزاد و بازایجاد ذهنی  بانوخاسته چالشی 

استخراج مدلی  موجب هادادهبهتر  لیوتحلهیتجزجهت 

بدون در نظر در پژوهش حاضر محقق  .شودیمکاربردی 

 یآورجمعشروع به  ،دهشنییتعپیشاز ۀنظریداشتن 

را  هاداده لیوتحلهیتجزکار  همزمانو  کندمیاطالعات 

و  یآورجمع، آنها میانتا با درک روابط  دهدیمانجام 

ارائه  کاربردی ایتسهیل یابد و نظریه اطالعات بعدیتحلیل 

 یهامصاحبه هاداده یآورجمعمحقق برای  .(26) دکن

4. Glaser 

5. Charmaz 
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که با کدگذاری و  کردرا انتخاب  افتهیساختارنیمه

دست به، الگوی نهایی نآگرفته بر روی صورت یهالیتحل

باز و کلی از  صورتبهپژوهش  سؤاالت. همچنین دیآیم

و آشکارتری  ترشفافپرسیده شد تا نتایج  شوندگانبهمصاح

 یهاداده یآورجمعبرای  شوندگانمصاحبه نمایان شود.

مدیریت  ۀزمینو نخبگان در  تاداناسنفر از  25پژوهش 

که  باشندیمکه دارای اطالعات الزم و کافی  اندبودهورزشی 

 منظوربه. است شده اشاره آنهابه جزئیات  1در جدول 

 یریگنمونهاز مصاحبه تیابی به اعضای نمونه جهت دس

ابتدا  که است شده استفاده 2برفیگلولهو تکنیک  1هدفمند

مصاحبه صورت  آنهافهرست چند تن از متخصصان تهیه و با 

 هاداده یآورجمعروند  ۀگرفت و گروه بعدی برای ادام

اشباع نظری  ۀتوسط همین گروه معرفی شدند و تا مرحل

 4و روایی 3تعیین پایایی منظوربههمچنین  افت.ادامه ی

 5، کدگذاری مجددهادادهروز پس از کدگذاری  30پژوهش 

 2که در جدول صورت گرفت تا میزان توافق سنجیده شود 

توافق و  ۀدهندنشان کهشده بیان درصد  89 و اشارهبه آن 

نیز تعیین روایی  منظوربهست. هایکدگذارثبات در 

حاضر  تاداناساز  تنپنجدها و مدل در اختیار از ک یانسخه

و  یبررس آنها پیشنهادهای، سپس شد قرار دادهدر پژوهش 

 .شد دییتأمدل پژوهش  تینها درو  در صورت نیاز اعمال

 

 پژوهشدر  کنندگانمشارکت. جزئیات 1جدول 
 تعداد شناختیویژگی جمعیت متغیر

 جنسیت
 13 مرد

 12 زن

 سنی ةرد

 7 لسا 30تا  20

 8 سال 40تا  30

 10 سال به باال 40

 تحصیالت
 7 کارشناسی ارشد

 18 دکتری

 فعلی فعالیت ةحوز
 9 اجرایی

 16 علمی

 25 جمع

 

 مجدد یکدگذار. میزان درصد پایایی از طریق 2جدول 

 هاتوافقتعداد  کدهاتعداد  عنوان مصاحبه ردیف
تعداد عدم 

 هاتوافق
 رصد(مجدد )د یکدگذارپایایی 

1 PF 135 59 18 87% 

2 PG 86 39 14 90% 

3 PJ 54 25 8 92% 

 %89 40 123 275 مجموع

                                                           

1. Purposeful Sampling 

2. Snow ball 

3. Reliability 

4. Validity 

5. Re- Coding 
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 پژوهش یهاافتهی

 ۀسه مرحلپژوهش پژوهشگر طی  یهاافتهیدر مبحث 

کشف  منظوربه( 3و انتخابی 2، محوری1)بازکدگذاری 

و تحلیل  یبررسرا  هامصاحبه هادادهاز چارچوب مفهومی 

اول  ۀدو مرحلاز  هامقولهمفاهیم و تخراج و با اس کرد

و کشف  آنهادر میان با تفکر و تمرکز کدگذاری توانست 

 یاهینظربه  گرفتهصورت یهایکدگذارومی از مفهپیوند 

 یهایبررسبا  در پژوهش رونیازا .دست یابد کاربردی

از توسط پژوهشگر  آنها میانیابی مشابهتو  هگرفتانجام

استخراج اشاره دارد، مقوله  13وم که به مفه 29کد،  350

 یکدگذارحاصل از  یهامقولهمفاهیم و  3شد که در جدول 

 است. شده انیب هاداده

 

 هایکدگذارحاصل از  یهامقولهجزئیات مفاهیم و  .3جدول 

 مفاهیم ردیف
 کدام هرفراوانی 

 از مفاهیم
 مقوله

تعداد تکرار 

 در مصاحبه

1 
و زن در تماشاگری بین مرد  یقانون یبرابر

 مسابقات فوتبال
 11 تماشاگران مرد و زن فوتبالحقوق  تساوی 11

2 
با  مرتبط یو شرع ینیمسائل د وفصلحل

 هاومیاستادحضور بانوان تماشاگر در 
9 

در اجتماعات زنان و مردان در  یاقدامات شرع
 هاومیاستاد

9 

3 
بانوان در تماشاگری  یحقوق مدن تیرعا

 هاومیاداستفوتبال در 
23 

 34 هاومیاستادزنان در  یاصول مدن تیرعا
 11 بانوان در جامعه گاهیجا یارتقا

4 
 10 وضع مقررات خاص

 19 هاومیاستادرعایت قوانین 
 9 سازی حدود تماشاگراندرونیتعریف و 

5 
بانوان شناختی جمعیت اتیشناخت خصوص 5 بانوان ۀجامع تیجمع

 تماشاگر
8 

 3 در اجتماع و همسری بانوان نقش مادری

6 

 11 هاومیاستاد بهبود شرایط فیزیکی

 36 هاومیاستاد تیامن توسعۀ
در  یتیو مقررات مناسب امن نیقوان

 هاومیاستاد
13 

 12 مرد و زنتماشاگران  یمجزا برا گاهیجا

7 
 14 هاومیاستاددر  رواج حضور بانوان تماشاگر

 26 یارسانه یهابرنامهتقویت 
 12 مردم فرهنگ تماشاگری یارتقا

8 
 13 خانوادگی و دوستانه هایبلیت

 21 یخانوادگ هایبلیت یطراح
 VIP 8 هایبلیت

9 
 4 مدیریت تماشاگران یارتقا

 9 آموزشی میزبانی یهادورهگذراندن 
 5 راهبردی ۀطرح برنام

10 
 10 از فوتبال بانوان یهاتشکلحمایت 

 9 ترویج مثبت هواداری 21 هواداری یهاونکانرونق 
 2 نقدی بالعوض یهاکمک

11 

 12 مردم بینش و معرفت عمومی یارتقا

 42 هاومیاستاددر  حضور بانوان تماشاگر مقدمات
 23 حیات معاشرتی توسعۀ

حضور بانوان تماشاگر  اصالح و ترمیم موانع
 هاومیاستاددر 

7 

12 
هواداران  ۀکلی یاحتمال حضور حداکثر شیافزا 7 ح عمومیسرگرمی و تفری

 و تماشاگران
15 

 8 ترویج فوتبال در بین اقشار مردم

13 
 12 فوتبال یالمللنیبمیزبانی مسابقات 

 31 بازاریابی فوتبال توسعۀ 99 فوتبال ایران توسعۀ
 39 تبالحامیان مالی در فو یگذارهیسرما توسعۀ

                                                           

1. Open Coding 

2. Axiol Coding 

3. Selective Coding 
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 17 پخش تلویزیونی فوتبالافزایش حق 
 

پرداختیم تا  هامقولهسپس به کشف و یافتن روابط بین 

 دیتأک فوتبال ایران با توسعۀدرکی درست و جامع از  یمبتوان

 براساسداشته باشیم. حضور بانوان تماشاگر  مقدماتبر 

گرفته، مدل صورت یهایکدگذارو  شدهمطرح یهاهیرو

 .استئه ارا قابل 1نهایی به شکل 

 

 

 ی نظریکدگذار ۀالگوی حاصل از تحلیل داده در مرحل .1شکل 

 

 

حضور  مقدماتبر  دیتأکفوتبال ایران با  توسعۀ منظوربه

و در  مؤثر ینوعبه، شدهفیتعر ۀمقول 13 ،بانوان تماشاگر

 آنهامقوله از  10ه . اثر مطلوبی کاندبودهبا یکدیگر  ارتباط

ر بانوان تماشاگر در حضو منظوربه مقدماتبر روی 

افزایش جمعیت  سببدارند، فوتبال ایران  یهاومیاستاد

سبب  تینهادر شده و  مرد و زن و هوادارانتماشاگران  ۀکلی

 .شودیمفوتبال ایران  توسعۀ

 

 یریگجهینتبحث و 

اقشار  و است فوتبال حاضر دنیا بخشی از جامعه شده

 عنوانبهرا آن  گوناگون برای فرار از روزمرگی تماشاگری

(. 20) نندیگزیبرماجتماعی سالم  مهیج و یکی از تفریحات

و کند میرا بیشتر مردم  میانتعامل  هاومیاستادحضور در 

از هر قشر و سنی جامعه افراد  بهبود روابط اجتماعی موجب

اثرگذار بر  یهامقوله در این پژوهش شدهارائهمدل  .شودیم

حضور آن در  ریتأث وتماشاگر حضور بانوان مقدمات 

فوتبال  یهاومیاستادو هواداران در حداکثری تماشاگران 

 یخوببه، شودیمفوتبال ایران  توسعۀسبب کشور را که 

 هامقولهکه در ادامه به این  کندیمتحلیل و تفسیر 

 .میپردازیم

  بر تساوی حقوق تماشاگران مرد و زن فوتبال

 مؤثر ایران یهاومیاستادمقدمات حضور بانوان تماشاگر در 

 است.

ارزش جنسیتی  و از وابستگی نژادی نظرصرف هاانسان

برابر رفتار  آنهابا باید  ،دولت حاکم بر کشورها ،یکسانی دارند

تا از حقوق قانونی  دنکنمقابل تبعیض محافظت  درو  کرده

که ی بانوان. (1) و اجرایی برابری در جامعه برخوردار باشند

باید در  ،ددهنرا تشکیل میمعه نیمی از جمعیت جا

 داشته حضورقانونی نابرابری  از دوربهورزش  یهاعرصه

از موارد  تماشاگری فوتبالکه  است حالیدر این  ،باشند

تماشاگری . استدر ایران بانوان قانونی  عدم رعایت حقوق

و  فعالیت ورزشی پرطرفدار یک نمونه عنوانبهفوتبال 
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 یهانهیگز نیترسالمجزء  در بین مردم زیانگجانیه

به  و شودیممحسوب گذران اوقات فراغت جهت اجتماعی 

حضور بانوان تماشاگر در پژوهش  کنندگانمشارکتاعتقاد 

، اما تا ندارد هیچ منع قانونیفوتبال  یهاومیاستاددر 

زیادی وجود دارد  ۀفاصلپذیرش عقالنی و عملی کردن آن 

( 1396) کارانو هم یپورگنجپژوهش نتایج که با 

 هاینظر براساساز طرفی  .(6) همسوست

با تعیین حدود برای یک فرد، در پژوهش  کنندگانمشارکت

حضور و  شودیم محدوداو  ۀنهفتدر اصل استعدادهای 

بینش و  یارتقا مثبتی در راتیتأث تواندیمبانوان تماشاگر 

 جمله از همچنین داشته باشد. معرفت عمومی مردم جامعه

و  اثبات اعتبار ملیبر حضور بانوان تماشاگر مثبت  تاریتأث

با  بنابراین؛ استتبلیغ برقراری حقوق مرد و زن در ایران 

حضور بانوان تماشاگر  منظوربه تساوی حقوق یسازفراهم

همراه بهتماشاگری فوتبال و محبوبیت عالقه  توانیم

حضور حداکثری  سببکه  را افزایش داددر جامعه خانواده 

فوتبال کشور  یهاومیاستاددر  و هواداران اشاگرانتم

خواهد فوتبال ایران  توسعۀگامی مهم در جهت و  شودیم

 فوتبال کشور در دنیا جایگاه سیاسی صورت این زیرا به ،بود

 .خواهد یافتارتقا نیز 

  اقدامات شرعی در اجتماعات زنان و مردان در

در  بر مقدمات حضور بانوان تماشاگر هاومیاستاد

 است. مؤثرایران  یهاومیاستاد

اما به لحاظ  ،دارد دیتأکبه برابری میان مرد و زن  اسالم

خلقت و لزوم حفظ کرامت در  نظر ازخاص  یهایژگیو

 شودیمتعریف و تعیین در اصول شرعی  یهامیحر، بانوان

بع آن تکه با رعایت این اصول حضورشان در جامعه و به

 یهایژگیوسبب بهاشته و حتی ندورزشی منعی  یهاعرصه

افزایش  مانندمثبت جسمی و روانی که برای فرد دارد، 

 دییتأو ...  نفساعتمادبه، افزایش استرس شادی، کاهش

مذهبی اعتقادی و ایران بافتی که جا آن از(. 18) شودمی

، یکی از مقدمات مهم برای حضور بانوان تماشاگر جلب دارد

ه با تعیین حدود شرعی و ک استن اروحانیمساعد نظر 

را  آن توانیمخصوص زن هعرفی برای تماشاگران مرد و ب

( 1388و همکاران ) یغفورریمزیرا به اعتقاد  کرد،فراهم 

حضور بانوان تماشاگر ترس از  ۀاجازیکی از موانع عدم 

 کهیدرحال؛ (19) آسیب رسیدن به اعتقادات مذهبی است

از نوان تماشاگر مانع حضور با دهدیمنتایج پژوهش نشان 

بروز گفتارهای غیراخالقی و افزایش حجب و حیای مردان 

( 1386)قراخانلو و نیسیان پژوهش نتایج که با  شودیم

مانند عربستان  تواندیمنیز اسالمی ایران  .(15) همسوست

و طی یک سال اخیر با تعیین  شودیمکه مهد اسالم خوانده 

به ور بانوان خود مشخص زمینه را برای حض یحدومرز

، مسئوالن کشور هیا کردهفوتبال کشورش م یهاومیاستاد

 مقدماتن اروحانی هیتوجخاص و با انجام تمهیداتی نیز 

 صورتنیبدزیرا  سازند،حضور بانوان تماشاگر را فراهم 

هواداران و تماشاگران را در  ۀحضور حداکثری کلی

فوتبال  توسعۀفوتبال خواهیم داشت که به  یهاومیاستاد

 .رسدیم

  بر مقدمات حضور بانوان رعایت اصول مدنی زنان

 است. مؤثرایران  یهاومیاستادتماشاگر در 

از فقه، عرف و  برگرفتهدر اصل قوانین حقوق مدنی 

که اشخاص جامعه مکلف به رعایت  استعادات جامعه 

 .ند تا دچار مشکل و اختالف حقوقی در زندگی نشونداآن

جزء حقوق مدنی یک شخص در جامعه  فوتبالتماشاگری 

بانوان که   جاآن ازو  شودکه باید رعایت  شودیممحسوب 

ق مدنی حاین ، دهندیمرا تشکیل نیمی از جمعیت جامعه 

 یهاومیاستادتماشاگری فوتبال در  بتوانند به که آنهاست

 کهیدرحال؛ ندامحروم آناز که بانوان ایرانی  ؛بپردازند کشور

 یهاعرصه تمامدر  بانوانایط رشد و تعالی شرتوجه به 

 آنها هایتوانمندجامعه از  یمندبهرهموجب اجتماعی 

هموار شان پایدار را برای توسعۀرسیدن به  و راه شودیم
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ورزش و تفریحات سالم و  ۀزمینحقوق بانوان در . سازدیم

 به آن با حفظ فرهنگ اسالمی ایراندسترسی آسان و سریع 

در حقوق مدنی حاکم بر  مدنی امری مهم و رعایت حقوق

در پژوهش  کنندگانمشارکت زمینهدر همین  .جامعه است

اجتماعی و شناخت نیازهای ع و مشکالت حقوقی رفع موان

 دانندیمدخیل امور تمام در  آنهاتقویت جایگاه  در بانوان را

( 1396( و مشهودی )1393که با نتایج پژوهش احمدی )

جزء  ررعایت حقوق مدنی بانوان تماشاگ .(18،1) ستهمسو

 یهاومیاستاددر  آنهاحضور  از مقدماتاصلی  یهامقوله

ن قرار بگیرد و در مسئوال توجه موردباید که  است ایران

برخی . همچنین جهت رعایت آن مبادرت ورزند

رعایت این بخش از حقوق  ابودند ب معتقد کنندگانمشارکت

ط مشکالت مرتبحدودی تا  توانیم مدنی بانوان در کشور

را رفع کرد.  بانوان در ایران مدنیحقوق  یهایکاست با

به تقویت  تواندیمرعایت حقوق مدنی بانوان در این زمینه 

روابط بانوان در جامعه، ورزش  توسعۀحیات معاشرتی و 

در تماشاگران مرد و زن حداکثری حضور و خانواده 

 توسعۀبه  تینها در کند وکمک فوتبال کشور  یهاومیاستاد

 .رسدب فوتبال ایران

  بر مقدمات حضور ا هومیاستادرعایت قوانین

 .است مؤثرایران  یهاومیاستادبانوان تماشاگر در 

در این  یناپذیرانکارفوتبال نقش  تماشاگران و هواداران

اصلی یک  یهاهیسرماصنعت پرطرفدار و پردرآمد دارند و 

( و حضور نداشتن بانوان 9) شوندیمباشگاه و تیم محسوب 

جمعیت  توسعۀدر جذب و  مؤثراز موانع  ،تماشاگر

در نظر ایران فوتبال  یهاومیاستاددر حاضر تماشاگران 

ناشایست و  رفتارهای پرخاشگرانه،بروز  .(4) شودیمگرفته 

جو هیجانی علت وجود بهضعف گفتاری در میان تماشاگران 

از موانع عدم  فوتبال یهاومیاستادو روانی باالی حاکم بر 

با استنادات به  زمینهدر همین  .است حضور بانوان تماشاگر

، مدیران و متخصصان پژوهشنخبگان  یهامصاحبهمتن 

سازی درونیبرای تماشاگران و  حدود مشخص آگاه با تعریف

و وضع قوانین و مقررات ویژه ، آن توسط خود شخص

 توانیمان، با شرایط و جنسیت برای تماشاگرمتناسب 

تا  ختسامقدمات حضور بانوان تماشاگر را فراهم 

کاسته و مانع از تشدید رفتارها  گونهنیابروز  از صورتنیبد

( 1386)قراخانلو و نیسیان که با نتایج پژوهش  وندآن ش

جو حضور بانوان تماشاگر . همچنین (15) همسوست

و  ندکمی حاکمکشور فوتبال  یهاومیاستاد بر را یترسالم

 آنهاکه کودکان و نوجوانان  یابندمیاطمینان  نیز هاخانواده

رفتاری و گفتاری دچار انحرافات  ،با حضور در این جو

بنابراین اگر تماشاگران و هواداران از قوانین و ؛ نخواهند شد

مقررات معینی پیروی کنند، احتمال حضور حداکثری 

افزایش  هاومیاستادتماشاگران و هواداران مرد و زن در 

با استفاده از  توانندیم مدیران و مسئوالن و ابدییم

 فوتبال کشور برسند. توسعۀبه  آن یهاتیمز

  بر مقدمات شناختی بانوان جمعیتخصوصیات

 است. مؤثر ایران یهاومیاستادحضور بانوان تماشاگر در 

جمعیت جامعه  درصد 50 حدودبا توجه به اینکه بانوان 

جسمی  لحاظ از آنها یازهاینباید تمام  ،نددهیمرا تشکیل 

و مطالعه قرار گیرد و توجه به  توجه موردو روحی 

 تواندیمبانوان و خصوصیات شناختی جمعیت یهایژگیو

 . حضورباشد مؤثر و نیازها هاخواستهدر شناسایی و رفع این 

برای  باالجذابیت و هیجان لحاظ به  فوتبال یهاومیاستاددر 

 یسازفراهمبا  که استنیز  بانوان توجه مورد ،تماشاگران

 .است مؤثر آنهاجوی شاد و پرنشاط در بهبود سالمت روحی 

بانوان با دارا بودن نقش مادری  پژوهش، یهاافتهی براساس

بت فراوانی بر مث راتیتأث توانندیمو همسری در جامعه 

 یهاومیاستاددر  آنهاحضور باشند و  داشتهخود  ۀخانواد

در  حضور و ورزش خانوادگی توسعۀ موجب بال،فوت

 دشوو تقویت فرهنگ تماشاگری در بین مردم  هاومیاستاد

( و المیری و 1386قراخانلو و نیسیان )که با نتایج پژوهش 
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شناخت خصوصیات  .(15،3) ستهمسو (1388همکاران )

کرد تا کمک خواهد ن حوزه آبانوان به مدیران و مسئوالن 

 نندک بهتر فراهمبرای حضور بانوان تماشاگر را  مقدمات الزم

به این صورت جمعیت تماشاگران و هواداران مرد و زن  و

تا با  یابدافزایش کشور فوتبال  یهاومیاستادحاضر در 

توسعه مادی، ارزشی و فرهنگی آن  یهاتیمزاز  یریگبهره

 فوتبال کشور حاصل شود.در 

 ر ر مقدمات حضوب هاومیاستادامنیت  توسعۀ

 .است مؤثرایران  یهاومیاستاد بانوان تماشاگر در

تماشاگران و دلیل محبوبیت در بین جوامع، بهوتبال ف

 ، پسسترایپذ خود یهاومیاستاد دررا هواداران فراوانی 

از انتظار نیست. روز مسابقه دور در و ناآرامی  ومرجهرجبروز 

برقراری امنیت در جهت کنترل ناآرامی تماشاگران و 

و بهبود شرایط فیزیکی امنیت  توسعۀ گرو درواداران ه

 صورت بگیرد.تماشاگر تا افزایش حضور  ستهاومیاستاد

الکترونیک  فروشیبلیت، مداربسته یهانیدورب یریکارگبه

 قوانین و مقررات امنیتی و افزایش حراست ، وضعمسابقات

فوتبال  یهاومیاستادامنیت  توسعۀ یهاروشاز  یانمونه

( 1395( و عسکریان و همکاران )1393احمدی )(. 7) است

کاهش در  تواندیماشاگر حضور بانوان تممعتقدند 

استادیوم  یفضاامنیت  توسعۀو  هایپرخاشگر، هایناآرام

 حاضر پژوهش یهاافتهیبا  که (13،1) باشد مؤثر

در مدرن  یکیزیف یهافضاطراحی با  همچنین .ستهمسو

و  داد ارتقاو آسایش را  تیامن توانیمفوتبال  یهاومیاستاد

 و هاخانوادهبانوان و  یخاص برا یکیزیف یفضاها فیبا تعر

کامل  یپاسخگو یو امکانات رفاه التیتسه ۀارائ همچنین

المیری  پژوهش جیکه با نتا بودتماشاگران و هواداران  ازین

امنیت  توسعۀدو عامل  .(3) ست( همسو1388و همکاران )

حضور بانوان  مقدمات در تواندیمفیزیکی  شرایط یو ارتقا

و  گامی مهم باشدفوتبال ایران  یهاومیاستادتماشاگر در 

و هواداران تماشاگران  ۀکلیحضور حداکثری  توسعۀ سبب

 .دارد یمؤثرنقش فوتبال ایران  توسعۀ که در شود

  حضور  بر مقدماتی ارسانهی هابرنامهتقویت

 است. مؤثرایران  یهاومیاستادبانوان تماشاگر در 

علت بهکه د کنیمزندگی  رسانهدر عصر  بشر امروز

بخش ، ری ارتباط عینی و عملی با مخاطبتوانایی برقرا

 خروجی آن یهاامیپ کهیطوربه است،زندگی  ریناپذییجدا

و در ساخت افکار  گذاردمی ریتأثزندگی و رفتار شیوۀ در 

در توسعه  رسانه است. مؤثرعمومی و باورهای جامعه بسیار 

ترقی و سوی بهآن را و  استو پیشرفت جامعه سهیم 

. محقق معتقد است اگر مسئوالن دهدیمپیشرفت سوق 

 یهایزیربرنامه بخش رسانه و همکاری ورزشی کشور با

خاص یا اختصاص بخشی از  یهابرنامهطراحی  مناسب به

 مقدمات یسازفراهمورزشی رسانه در جهت  یهابرنامه

به لحاظ برخورداری از د، نر بانوان تماشاگر بپردازحضو

تصویری و حضور مداوم آن تا آخرین  -صوتی یهاتیجذاب

آموزشی  -فرهنگی ینهادهاکه مکمل  زندگیلحظات عمر 

در فرهنگ مردم  توسعۀجهت و بزرگ گامی مهم است، 

تماشاگری فوتبال و حضور بانوان تماشاگر در  ۀزمین

نتایج با که  شودیمه داشتبرکشور فوتبال  یهاومیاستاد

رسانه . (17) ستهمسو (1392) گیوریان و ذاکریپژوهش 

با تبلیغات خود حضور  تواندیمفراگیری تنوع و علت به

 خشونت شود کاهش موجب و دهدتماشاگران را نیز افزایش 

را برای  هاومیاستادتمایل به حضور در  و در نتیجه

. این دهدیمم افزایش در بین مردمسابقات تماشاگری 

( 1393) نیا و علیزادهفتحیپژوهش نتایج با  نتیجه

از جهات فراوانی  تواندیمبنابراین رسانه  (.14) همسوست

فوتبال کشور  توسعۀبرای  یتوجهشایان نتایج مثبت و 

 فراهم کند.

  بر مقدمات حضور  خانوادگی هایبلیتطراحی

 است. مؤثر ایران یهاومیاستادبانوان تماشاگر در 
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و فروش  دارفیتخفخانوادگی و  هایبلیت ۀارائطراحی و 

همراه بهحضور  جمله از ،ویژه یهافیتخفآن با شرایط و 

در ترغیب  تواندیمیا جمعی از دوستان اعضای خانواده 

فوتبال  یهاومیاستادبرای حضور در هواداران  تماشاگران و

گران و افزایش جمعیت تماشا سبب ده وشواقع  مؤثر

پژوهش و  یهاافتهیبا توجه به همچنین د. وش هواداران

 ۀارائبا طراحی و  مصاحبه در کنندگانمشارکت هاینظر

را حضور بانوان تماشاگر  مقدمات توانیم هابلیت گونهنیا

کنترل کرد که با  یتا حدودو جو استادیوم را د کرفراهم 

 (2011و همکاران ) 1پورنیساتاپرادنتایج پژوهش 

جوی  یسازفراهمو های خاص بلیت ۀارائ .(24) همسوست

 هاخانوادهدر ترغیب  تواندیمبه کمک آن  شدهکنترلآرام و 

فوتبال برای گذران  یهاومیاستادبرای حضور جمعی در 

باشد و جوی شاد و مفرح را در  مؤثراوقات فراغتشان 

حضور تماشاگران و  توسعۀاستادیوم ایجاد کند و به 

را در پی  فوتبال کشور توسعۀ تینها درکه  ان بپردازدهوادار

 .دارد

 بر مقدمات  زبانیهای آموزشی میگذراندن دوره

 ت.اس مؤثرایران  یهاومیاستادحضور بانوان تماشاگر در 

پر کردن مهمی در  نقشامروزه رویدادهای ورزشی 

 ،(19) کنندیمایفا اجتماعی روابط  توسعۀو اوقات فراغت 

 تخصص است.آن نیازمند و مدیریت رگزاری بنابراین ب

در مدیریت و برگزاری رویدادهای ورزشی  نامتخصص

، هاکنندهشرکتتعداد  و به سطح مسابقات توجه برعالوه

 و بهبود شرایط رفاهی امنیتباید تمرکز بیشتری را صرف 

 یهاافتهیمحقق با توجه به (. 2) کنندگران و هواداران تماشا

مدیریت  ۀزمیندر  ویژهتخصصی  یهارهدوگذراندن  ،خود

را به مسئوالن پیشنهاد رویدادها با حداکثر تماشاگران 

رویدادها  ترموفقبرگزاری به نوآوری تا با خالقیت و  کندیم

حضور بانوان تماشاگر را برای  مقدمات همچنین .بپردازند

                                                           

1. Pradisathaporn  

 صورتنیبدزیرا  ،فراهم سازندفوتبال ایران  یهاومیاستاددر 

و ایجاد جوی مناسب برای کنترل شرایط در  آنهایی توانا

بیشتر تماشاگران و هواداران  افزایش جمعیت حضور بانوان و

 ،شودیمفوتبال کشور صنعت  درو توسعه رونق  سببشده و 

( ساختار مدیریتی 1389) اعتقاد الهی و همکاران زیرا به

جذب، حفظ و افزایش  توسعۀنامناسب مانع از  ضعیف و

ورزشی  یهاومیاستادران و هواداران فوتبال در تماشاگ

 .(5) شودیمکشور 

 بر مقدمات حضور بانوان های هواداری رونق کانون

 است. مؤثرایران  یهاومیاستادتماشاگر در 

را برای بازی  هاومیاستاد ۀتماشاگران و هواداران جو زند

لحاظ حمایت مالی و اجتماعی  و به کنندمیبهتر فراهم 

 وارند فوتبال دصنعت  توسعۀبرای ی توجهشایان اهمیت 

. (9) بخش یک رویداد ورزشی است نیترمهمحضورشان 

افزایش جمعیت تماشاگران  در پیشه یهمورزشی  مسئوالن

و حمایت از تیم هواداری  یهاکانونتا با تشکیل  اندبوده

جذابیت و هیجان را برای فوتبال به ارمغان  یارتقا ،محبوب

 یهاکانونکه در پژوهش معتقدند  کنندگانارکتمشد. نآور

که با مخاطبان  یادوستانهعلت ارتباط مستقیم و بههواداری 

امنیت  یو ارتقا هایناآرامکنترل  در دنتوانیم ،دندار

را  حضور بانوان تماشاگر مقدمات باشند و مؤثراستادیوم 

حاکی از آن است  هاهافتیهمچنین  .فراهم سازند ترعیسر

علت افزایش جمعیت بهحضور بانوان تماشاگر  ه باک

 بیشتری هواداری رونق یهاکانون ،تماشاگران و هواداران

( 1393)پژوهش احمدی نتایج که با  خواهد یافت

هواداری،  یهاکانون رسدیمنظر بهالبته  .(1) همسوست

قوقی و قانونی برای اعضای مرد و نیازمند اصول و مبانی ح

حضور بانوان  .گنجدینمحاضر تحقیق که در  استزن 

نهادهای توسط بالعوض  یهاکمک تماشاگر احتمال

افزایش نیز را حمایت از بانوان  یهاکانونخانوادگی و 
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و  هاباشگاهمالی  توسعۀ در تواندیم هاکمکاین  و دهدیم

الهی و همکاران پژوهش نتایج که با  باشد مؤثر هامیت

ایجاد با بانوان تماشاگر حضور  .(5) همسوست (1389)

جمعیت تماشاگران و هواداران  ،هاومیاستادجوی مهیج در 

 .شودیمفوتبال کشور  توسعۀ موجب و دهدمیرا افزایش 

، (1386قراخانلو و نیسیان ) جمله از ییهاپژوهش

حضور ( 1393نامی و آقایی ) و (1388المیری و همکاران )

در  هایناآرامونت و بانوان تماشاگر را عاملی در کاهش خش

(، 1388المیری و همکاران )، (20،15،3) نظر گرفتند

نیز از ( 1393( و احمدی )1392و همکاران ) انیساعتچ

مثبت حضور بانوان تماشاگر بر روی حضور خانوادگی  ریتأث

میان  سخن به ،و دوستانه جهت گذران اوقات فراغت

 توسعۀ در خصوصپژوهشی محقق اما ؛ (11،3،1) اندآورده

 ،حضور بانوان تماشاگر مقدماتبر  دیتأکفوتبال ایران با 

 ۀمقولده ، با انجام پژوهشیخصوص همین  در د.کریافت ن

 یهاومیاستادحضور بانوان تماشاگر در مقدمات اثرگذار بر 

که نتایج مثبتی در افزایش احتمال  دش یبررس ایرانفوتبال 

 ۀنتیجدارد و  تماشاگران و هواداران ۀکلیحضور حداکثری 

بنابر نظر نخبگان  .است کشورفوتبال  توسعۀبر آن نهایی 

مهم مقولۀ فوتبال کشور خود از چهار  توسعۀ، پژوهشحاضر 

، افزایش حق یالمللنیبمیزبانی مسابقات شامل و حیاتی 

 یگذارهیسرمابازاریابی و  توسعۀپخش تلویزیونی مسابقات و 

روی یکدیگر  که ودشیمتشکیل  ،حامیان مالی در فوتبال

(، 1391نعمتی و همکاران ) یهاپژوهش در وند اثرگذار

نیز  (1397( و گری و همکاران )1392جابری و همکاران )

 (.21،16،7) شده است اذعاناین موارد  ینوعبه

اگر با  در پژوهش متحدالقول بودند که کنندگانمشارکت

اگر حضور بانوان تماش هایراهکارتوجه و عنایت مسئوالن 

کنترلی،  یهانیدورباثرگذار و نصب  ۀتوجه به ده مقولبا 

 بادر ارتباط  یارسانه یهابرنامهویژه،  یهاگاهیجاایجاد 

تشویقی  یهابرنامه، و تماشاگری مثبت هواداری فرهنگ

در  یتوجهشایان نتایج مثبت و  ،محقق شود و ... هاباشگاه

نزدیک  آنکه ضمن ،دست خواهد آمدبه کشورفوتبال  توسعۀ

گرایی را نیز یاحرفهو  یالمللنیب یاستانداردهاشدن به 

 .به ارمغان خواهد داشت ایرانبرای فوتبال 

بنا به عمومیت باالی فوتبال در بین آحاد جامعه، به 

حضور  مقدماتبه  شودیممسئوالن فوتبالی کشور توصیه 

 یسازفراهمبانوان تماشاگر توجه ویژه نشان دهند و با 

کشور ورزش فوتبال و  توسعۀبه نفع  آناز مزایای  آنهاضور ح

خالی  ،ردیگیمصورت  پژوهش هرکه  جاآن از .کننداستفاده 

دارد؛ محقق نیاز و بررسی مجدد  نقد به و از اشکال نبوده

بر حضور بانوان  مختلف اثرگذار یهابخش کندیمتوصیه 

 لیحلت و یبررس آتی یهاپژوهشطی  تماشاگر و نتایج آن

 .شود
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Abstract 

The aim of this study was to design a model of football development in Iran with an 

emphasis on the preconditions of the presence of female spectators. This study was 

developmental in terms of aims and exploratory in terms of strategy that was 

conducted with a qualitative method. The population included professors and elites in 

sport management who were selected by purposive and snowball sampling methods 

and underwent semi-structured interviews. Based on the Grounded Theory, analysis 

and coding of the data were conducted in three stages, and 5 participants confirmed 

the validity and reliability of the coding by verifying the findings of the study. The 

results showed that the model was composed of three parts. At the first level of the 

model, 10 categories affected the preconditions of the presence of female spectators in 

Iran football stadiums. In the second part of the model, the preconditions for the 

presence affected likelihood of the maximum presence of the spectators and fans. At 

the third level, the maximum presence influenced the development of football in Iran. 

The research findings help sport managers and officials in Iran football sector to 

provide the preconditions for the presence of female spectators in football stadiums so 

that international football development in Iran can be accelerated and facilitated. 
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