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  و تشکر تقدیر
  

تقدیر به  "تهراناداره کل ورزش و جوانان استان  "در ابتدا از همکاري و مساعدت سازمان مالک معنوي طرح 

  .وریمآعمل می

  کمال تشکر را داریم. شهید بهشتیدانشگاه بدنی دانشکده تربیتو معنوي  از حمایت علمی

در این طرح تحقیقاتی  هاي ورزشی استان تهرانو هیات سازمان ورزش شهرداري تهران از همکاري و مساعدت

  نهایت سپاس و قدردانی را داریم.

پژوهش اداره کل ورزش و جوانان استان تهران که در فرایند این افشار کارشناس محترم  پهلوان از سرکارخانم

دانی را بعمل آورند تحقیق نهایت همکاري و مساعدت را براي جمع آوري اطالعات و هماهنگی هاي مطالعات می

  کمال تشکر و قدردانی به عمل می آید.

ریزي اجرایی در توسعه جاي امید است این طرح پژوهشی بتواند به عنوان مبنا و راهنماي مطالعات و برنامه

  مورد استفاده قرار بگیرد. تهرانورزش استان 

  
  

  (ابراهیمی و همکاران) تیم تحقیق  
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  چکیده طرح
 استان هايورزشی و استادیوم اماکن عمومی فرهنگ راهکارهاي ارتقاي و تهدیدها ها،اضر شناسایی فرصتهدف از پژوهش ح

بود. روش تحقیق از نوع مطالعات راهبردي مبتنی بر رویکرد آمیخته کیفی و کمی بود. منبع  بانوان حضور براي تهران
(مدیران، اساتید، کارشناسان، مربیان، شهروندان و سایر) و  هاي پژوهش شامل دو بخش منابع انسانیاستخراج اطالعات و یافته

فی و راهبردي به تعداد قابل یاي) بود. نمونه آماري در بخش کاي، سازمانی، رسانهمنابع اطالعاتی شامل (منابع علمی، کتابخانه
مورگان با روش تصادفی  جدول بر اساس نفر 384کفایت با روش هدفمند و دردسترس و در بخش کاربردي (کمی) به تعداد 

اي، مصاحبه، پرسشنامه و دلفی بود. روایی ابزار براساس انتخاب و بررسی گردید. ابزار پژوهش شامل چهار ابزار مطالعه کتابخانه
اعتبار حقوقی و علمی نمونه انتخابی، روایی محتوایی چارچوب استخراج اطالعات و پرسشنامه، توافق بین مصححان کدگذاري، 

هاي کدگذاري مفهومی به همراه تحلیل سیستمی کرونباخ پرسشنامه و اعضاي دلفی ارزیابی و تایید گردید. از روشآلفاي 
 بر اساس نتایج تحقیق،هاي کمی استفاده شد. هاي آمار توصیفی براي تحلیل یافتهو از روش هاراهبردي براي تحلیل یافته

مورد) فرهنگسازي حضور بانوان در فضاهاي ورزشی و  87راهکارهاي ( مورد) و 86( تهدیدها مورد)، 73ها (انواع فرصت
منظر  11ها در مورد) آن 34مورد) و پیامدهاي ( 78( مورد)، محورهاي عملکردي 72اثرگذار ( ها به همراه عواملاستادیوم
ارتباطی،  و اي عات، رسانهاطال سیستم و آموزشی، فناوري و مالی، علمی و اجرایی، اقتصادي و حقوقی، مدیریتی و ساختاري

بندي و منطبق رفتاري چارچوب و فرهنگی و اخالقی  و انسانی، اجتماعی مشارکت، سرمایه و زیرساخت و امکانات، رویداد
ها، گیري از فرصتشدند. در ادامه چارچوب تقسیم کار بین سازمانی به همراه چارچوب نظارت و ارزیابی راهبردي براي بهره

سازي و اجرایی راهکارها و ها از طریق پیادهمدیري اثر عوامل، بهبود محورهاي عملکردي و پیامدهاي آنرفع تهدیدها، 
راهبردي برخاسته از این نتایج ترسیم و تفسیر شد. مطالعه - راهبردها تدوین و ارائه گردید. در نهایت نیاز الگوي سیستمی

اولویت  نتایجندان در ارتباط با منظرهاي پژوهش بود. براساس نظران و شهروکاربردي شامل دو بخش بررسی دیدگاه صاحب
مشارکت،  و اجرایی، رویداد و ارتباطی، مدیریتی و اي فرهنگی، رسانه  و حقوقی، اجتماعی و منظرها به ترتیب؛ ساختاري

اطالعات است.  سیستم و آموزشی و فناوري و انسانی، علمی رفتاري، سرمایه و مالی، زیرساخت و امکانات، اخالقی و اقتصادي
هاي ساختاري و حقوقی داراي بیشترین اهمیت هاي اجتماعی و  فرهنگی و از دیدگاه متخصصان جنبهاز دیدگاه مدیران جنبه

بود. به صورت کلی نیز بین نظر مدیران و متخصصان شکاف قابل توجهی وجود دارد و متخصصان اهمیت بیشتري براي 
هاي زن جنبه نظراناي و ارتباطی و از دیدگاه صاحب هاي رسانهجنبه مرد نظران. از دیدگاه صاحبتاثیرگذار منظرها قائل بودند

مرد شکاف قابل توجهی وجود  و زن نظرانساختاري و حقوقی داراي بیشترین اهمیت بود. به صورت کلی نیز بین نظر صاحب
 فرهنگسازي نفر) براي 384( بانوان بودند. نیازسنجی اهمیت بیشتري براي تاثیرگذار منظرها قائل زن نظراندارد و صاحب

توان گفت که فرهنگسازي عمومی ها میهاي کلیدي ارزیابی و ارائه شد. براساس یافتهورزشی نیز در مولفه رویدادهاي حضور
دها، عوامل، ها، تهدیهاي تهران براي حضور بانوان نیازمند شناسایی، تحلیل و مدیریت فرصتفضاهاي ورزشی و استادیوم

محورها و پیامدها بوده و سپس از طریق تقسیم کار و نظارت بین سازمانی، راهکارها و راهبردهاي مناسب بکارگرفته شود. 
گیري، آموزش ریزي، تصمیمشود در برنامهبراین اساس به مدیریت فضاها و رویدادهاي ورزشی استان تهران پیشنهاد می

ها از نتایج این پژوهش اي خود براي فرهنگسازي حضور بانوان در ورزشگاهسازي رسانهیانسرمایه انسانی، محتواسازي و جر
  ها، چارچوب و تفسیر) استفاده نمایند.(مولفه

  .تهران ورزش اماکن ورزشی، فرهنگسازي ورزشی، مشارکت زنان،استراتژیک،  مدیریت هاي کلیدي:واژه
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  . مقدمه1-1
اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و ، هر چند ادعاي برابري دو جنس در حقوق جمعیت و ذینفعاندر سیستم امروزي مدیریت 

به ویژه در کشورهاي اما بین پذیرش عقالنی آن و اجراي آن در عمل،  فراگیري در حال پذیرش است،به نحو سیاسی 
 در زنان حقوق مدافع اجتماعی هاي جنبش و زن حقوق فعاالن هرچنددر واقع  دارد. وجود فاصله بسیاريتوسعه نیافته 

 جوامع، از بسیاري در هم هنوز اما کرده اند، تالش آمیز تبعیض شکاف این رفع براي اخیر سال پنجاه و صد از بیش طول

هاي جامعه  ها و ارزش زیرا هنوز نگرشهستند.  خود اساسی حقوق از محرومیت و خشونت تبعیض، اشکال قربانی زنان
 ي علمی،هادر نظریه هاها و نقشعمده فعالیتما رویکرد مردساالري دارد. این در حالی است که  سیاسیاجتماعی و 
اي در مدیریت نقش تعیین کنندهدر بسیاري از موارد تواند  نثی و غیر جنسیتی است و در واقع جنسیت نمیمفهومی خ

  ). 1392مزینانی و همکاران،  داشته باشد (تاج
افزایش چشمگیري داشته اجتماعی و فرهنگی  ،اقتصاديدر سال هاي اخیر حضور و مشارکت زنان در حوزه هاي مختلف 

 دهد کههنوز در سطح پایینی قرار دارد. شواهد مختلف نشان میکیفی  بوده و به لحاظ کمی یشتررشد ب ایناست، اما 
آخرین آمارهاي اعالم شده از سوي مرکز آمار ایران نشان می کمتري از مشارکت در جامعه دارند و طبق  بسیارزنان سهم 

(معاونت زنان ریاست جمهوري،  وجود دارد در ایران زنان و مردان اجتماعیبین نرخ مشارکت  زیاد دهد که تفاوتی
شود و فرصت نقش آفرینی در آن براي زنان هایی که بر عدالت نسبی بین زن و مرد تاکید مییکی از عرصه. )1397

). بخش ورزش زنان در سطح بین المللی رشد قابل توجهی 2017، 1نیگوراباشد (نسبتا فراهم است محیط ورزش می
ها مورد توجه قرار دارد و مشارکت زنان به صورت فعالیت ورزشی، هواداري ورزشی و سایر عرصه داشته است و در عمده

گیري برخوردار بوده است. در ایران اما مشارکت زنان ورزش هنوز در ابتداي مسیر توسعه قرار دارد و نیازمند از رشد چشم
وانی در زمینه مدیریت و توسعه ورزش زنان و شکاف اهاي فرباشد. وجود چالشتر زنان کشور میمشارکت بیشتر و کیفی

ه ورزش زنان و نقش زنان در جامعه ها و مردم مقولباالي آن با ورزش مردان سبب شده است تا از دیدگاه دولت، رسانه
  ). 1396ی و همکاران، مالباش رزادیشورزش کشور یک دغدغه جدي محسوب شود (

ها هاي زیادي مواجه هستند حضور در استادیومها و چالشن در آن با محدودیتهاي ورزش که زناترین حوزهیکی از مهم
در این زمینه همواره مورد بحث و اختالف نظر است که مسائلی  از . یکیورزشی به عنوان تماشاگر و هوادار ورزشی است

اله پژوهش نیز بر این شرایط فرهنگی حضور تماشاگران زن در حضور تماشاگران مرد و حواشی پیرامون آن است. مس
حضور هر چند . هاي کشور استموضوع متمرکز بوده و به تحلیل راهبردي و نظامند بستر حضور زنان در ورزشگاه

زن  انیم ینظر، تفاوت نیو از ا شود یم یتلق ياز کشورها عاد ياریدر بس یورزش يها ها و سالن تماشاگران زن در ورزشگاه
حرمت حضور زن و  تیمانند رعا اجتماعی – یهاي فرهنگ ارزش یبرخ ران،یا یاسالم يهوردر جم یول ؛و مرد وجود ندارد

 يا ژهیو فیمسابقات مردان تعر یحضور زنان به عنوان تماشاچ يکه برا کند یم جابیعفت کالم و نگاه ا ،مرد در کنار هم
                                                             

1 Nigora  
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. مسئله حضور بانوان در ابندیدست  دار نشود و هم زنان بتوانند به حقوق خود ها خدشه ارزش نیتا هم ا ردیصورت گ
اما هنوز به  رد،یگ یمورد بحث و گفتگو قرار م یهاست که توسط کارشناسان و مسئوالن دولت مدت فوتبال يها ومیاستاد

همانند  خواهند یهاست توسط بانوان جامعه که م مساله مدت نیا نیچن است. هم دهینرس يمشخص و کاربرد جهینت
  ).1399(احمدي و همکاران،  شده است لیتبد یبرخوردار باشند به موضوع مهم یورزشمردان از حق مشارکت 

  

  . بیان مساله 2 -1
ورزش به عنوان یک پدیده اجتماعی در سطح کالن تابع ساختارها و روندهاي سیاسی، اقتصادي و فرهنگی جامع است. 

تأثیرگذار است. از طرفی این دو سطح کالن و  در سطح میانی نیز روابط قدرت و ایدئولوژي سازمانی در ورزش بانوان
شناسی ورزش نیز تاثیر روابط و منابع قدرت و ایدئولوژي در  میانی با هم  ارتباط متقابل دارند. در مباحث جدید جامعه

موانع شود که در کنار  اشاره می " ایدئولوژي مردانه"ورزش زنان مورد تاکید قرار گرفته است. معموال در بخش بانوان به 
کند. منظور از موانع ساختاري وجود قوانین و قواعد رسمی و  هاي جدي مواجه می ساختاري، ورزش بانوان را با دشواري

تواند  شود. عالوه بر قوانین رسمی، عوامل گسترده فرهنگی و اجتماعی نیز می مصوبی است که مانع رشد ورزش بانوان می
هاي  در جوامع مختلف، ایجاد زمینه ).1391اصفهانی،  زادگان صداقت و محمدحسین مانع رشد بانوان گردد (پناهی،

عنوان  هاي ورزشی به شود و میزان حضور یا عدم حضور زنان در فعالیت مناسب براي ورزش بانوان، موضوع مهم تلقی می
 حضور با دینی نیز مبانی ).1390(منظمی و همکاران،  آید شاخص جهانی از وضعیت اجتماعی زنان در جامعه به شمار می

 یحت وشود  نمیقائل  یو منع شرع ستیمخالف ن ،یو اخالق یشرع حجاب و مسائل تیبانوان در اجتماع منوط به رعا
  ؛)1396مشهودي، ( کندی م دییهمراه دارد، تأ به را جامعه ییایبانوان و پو یرا که تندرست هایی فعالیت

استفاده حدود  ، موجب عدمهاهاي هواداري ورزشی مانند استادیومطمحیزنان در  حضورعدم تأمین شرایط مناسب براي 
بدون در این در حالی است که شود. می ايبراي توسعه ورزش قهرمانی و حرفه در دسترس هاي اجتماعی نیمی از ظرفیت

واهد بود. واقعی مقدور نخورزش دهند، دستیابی به توسعه نظر گرفتن زنان که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می
این حوزه به دلیل ماهیت سیستم ورزش، نسبت به  مشارکت دردهد که در حوزه ورزش نیز نشان می هواداريکلیات 

است. عالوه براین حضور زنان در  مانند سینما و هنر از پویایی بیشتري برخوردارها سایر حوزه مشارکت هواداري در
امروز  ورزش سازد. همچنین را فراهم می شهروندي و اخالق ريرفتاورزشی موجبات گسترش فرهنگ  هاياستادیوم

(جعفري و  یابدتحقق میورزشی  هاياستادیومبا حضور زنان در  بخشی از آن طلبد و را می مشارکت همه جامعه
دهی زنان گر در ورزش براي مشارکتموارد نکات کلیدي جهت متقاعدسازي مراجع عالی منصوباین  ).1398همکاران، 

   هستند.مانند هواداري ورزشی ورزش کشور  فرهنگی اجتماعیعرصه  در
 رانیفوتبال ا يها ومیحاضر در استاد تماشاگران تیجمع ۀتماشاگر، از موانع مؤثر در جذب و توسع حضور نداشتن بانوان

لت وجود جو ع تماشاگران به انیدر م يگفتار ضعف و ستیپرخاشگرانه، ناشا يبروز رفتارها .شودی م گرفته نظردر 
با  نهیزم نیبانوان تماشاگر است. در هم حضور فوتبال از موانع عدم يها ومیحاکم بر استاد يباال یروان وی جانیه
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تماشاگران و  يحدود مشخص برا فیآگاه با تعر و متخصصان رانینخبگان پژوهش، مد هاي مصاحبه متن استنادات به
 توان تماشاگران، می يبرا تیو جنس طیبا شرا متناسب و ژهیقررات وو م نیتوسط خود شخص، وضع قوان آني سازی درون

؛ شوند آن دیرفتارها کاسته و مانع از تشد نگونهیاز بروز ا صورت بدین حضور بانوان تماشاگر را فراهم ساخت تا مقدمات
 نانیاطم زین ها نوادهخا و کند میفوتبال کشور حاکم  يها ومیرا بر استاد تري سالم حضور بانوان تماشاگر جو نیهمچن

اگر  نیشد؛ بنابرا نخواهندي و گفتار يجو، دچار انحرافات رفتار نیحضور در ا با ها که کودکان و نوجوانان آن یابند می
و هواداران مرد و زن  تماشاگراني کنند، احتمال حضور حداکثر يرویپ ینیمع مقررات و نیتماشاگران و هواداران از قوان

 برسندفوتبال کشور  ۀآن به توسع يها تیمز با استفاده از توانند میو مسئوالن  رانیو مد یابد می شیزااف ها ومیدر استاد
  ).1387 الهی،(

هاي المللی نظیر فیفا و همچنین فدراسیون جهانی والیبال نیز به این موضوع وارد شده و سازمانهاي بیناخیرا سازمان
ها تحت فشار قرار داده اند. این موضوع باعث شده است ور زنان در ورزشگاهورزشی داخلی کشور را براي فراهم کردن حض

پردازان، از بحث حضور زنان در ورزشگاه به عنوان یکی از موارد مهم و  قابل بحث در تهدید امنیت ملی نام  برخی نظریه
با حضور زنان در ورزشگاه به عنوان رسد ها و تهدیدهاي حضور زنان در ورزشگاه، به نظر میببرند. البته، عالوه بر چالش

 هایی نیز در جامعه و فضاي ورزش خلق خواهد شد. تماشاگر، فرصت

حضور زنان در هاي علمی زیادي تاکنون در مباحث نشان داد که  هر چند تالش قسمت پیشینه پژوهش مرور تحقیقات
خالءهاي موجود در این حدود بوده است. م هاي راهبردي در این زمینه بسیارتحلیلصورت گرفته اما  هاورزشگاه

هاي تحلیلی و ارائه برآیند حاصل از تحلیل چندبعدي عوامل تعیین مربوط به مولفه توان در عدم جامعیترا میتحقیقات 
  . ها دانست کننده در حضور بانوان در استادیوم

و  استزیادي  هاي پیچیدگی داراي هاورزشگاهاز منظري دیگر نیز باید اشاره کرد که فرایند بسترسازي حضور بانوان در 
 ساده با که کنند می کمک هاي راهبردي و نظامندتحلیلنگر است. کلسیستماتیک و هاي ها نیازمند روشمدیریت آن

ها و الگوهاي مختلفی مدل وجود آنکه با .یابیم و عملکرد آن دست سیستم تمامیت از بهتري درك به سیستم کل سازي
عالوه براین  .اما هر کشور و نهادي به یک الگوي تخصصی و بومی نیاز دارند جود دارد،وراي مدیریت توسعه در جهان ب

اقدامات  هاي همسو و مناسب قرار دارد نهها و سیستمچارچوب پایه بر ايمبناي اصلی موفقیت در مدیریت هر حوزه
نتواند روابط  شوند. طراحی چارچوب شاید تفسیر تبیین و ف،کش توانند می چارچوب قالب در هاداده جزئی و پراکنده. زیرا

تر و امکان بهبود عملکرد را آسان را آن اساسی هايمکانیسم درك طور کامل توضیح دهد، امابین اجزاي یک سازمان را به
ش فرض قرار براین اساس جهت تبیین بهتر اهداف این پژوهش چارچوب تحلیل مفهومی زیر به عنوان پی کند.می افزایش

پیش از انجام هر طرحی نیاز به داشتن اطالعات دقیق و کاملی از توان گفت که تر میبه طور کاربرديداده شده است. 
- تواند به مسئولین در ارائه طرح. داشتن اطالعات و آمار دقیق از تغییرات و وضعیت کنونی، میمی باشدوضعیت موجود 

توان طرحی براي آینده ی که اطالعاتی از وضعیت  موجود در دست نباشد نمیهاي موثر، کمک شایانی کند. تا زمان
  داشت
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براساس مطالب بیان شده به طور مشخص هدف از این پژوهش تحلیل فرهنگ عمومی اماکن ورزشی استان تهران و 
ئه راهکار حضور زنان در ها، تهدیدها و اراهاي ورزشی؛ شناسایی فرصتها با محوریت حضور بانوان در استادیومارتقاي آن

  آن است. و ارتقاي براي بهبود مناسبها و ارائه چارچوبی ورزشگاه

  

  ضرورت انجام پژوهش:  - 3 - 1
حضور بانوان در ورزشگاه به عنوان هوادار ورزشی در واقع یک نوع ویژه از مشارکت اجتماعی است که دستاوردهاي قابل 

 نیدارد، همچن یوحدت و همبستگ ت،یمیهمچون احساس صم یاجتماع دیفوا تماشاگري،تواند ایجاد کند. توجهی می
تماشاگران هستند و  ،یاز عناصر مشترك در اکثر مسابقات ورزش یک. یبخشد ینفس را بهبود م و عزت یوجهه اجتماع

. کند یب مرا به خود جل يانندهیموضوع، توجه هر ب نیا شود یپا گذاشته م یورزش يهاسالن ای ومیبه استاد که یوقت
توان ادعا کرد ورزش  می یتو ح دهند یقرار م تیو تقو قیهزاران تماشاگر به اشکال مختلف ورزشکاران را مورد تشو

اساساً  یورزش يدادهای). رو1399 همکاران، و احمديمدرن، بدون تماشاگر و دوستداران ورزش زنده نخواهد ماند (
ترین  مهم ی) و حت2007، 1آبل و ساندرا( آن هستند از محصول یبخش و ورزشکاران انیاست که تماشاچ یذهن يا تجربه

   ).2004، 2(جفري و استفان باشند یم یورزش دادیبخش رو
 وی ها از لحاظ جسم آن يازهایتمام ن دیبا ،دهند می لیتشک را جامعه تیدرصد جمع 50بانوان حدود  نکهیبا توجه به ا

 ییشناسا در تواند یبانوان م اتیو خصوص یشناخت تیجمع هاي ویژگی جه بهو تو ردیمورد توجه و مطالعه قرار گ یروح
 تماشاگران،ي باال برا جانیو ه تیبه لحاظ جذاب ورزشی يها ومیاستاد در مؤثر باشد. حضور ازهایو ن ها خواسته نیو رفع ا

بانوان با دارا  ها مؤثر است. آن یشاد و پرنشاط در بهبود سالمت روح يجوسازي  فراهماست که با  زیمورد توجه بانوان ن
ها در  خود داشته باشند و حضور آن ةخانواد بر یمثبت فراوان راتیتأث ندتوان در جامعه می يهمسر وي بودن نقش مادر

 مردم شود نیدر ب يفرهنگ تماشاگر تیو تقو ها ومیاستاد در یحضور و ورزش خانوادگ ۀموجب توسع ،ها ورزشگاه
 يالزم را برا مقدمات و مسئوالن آن حوزه کمک خواهد کرد تا رانیبه مد بانوان اتیخصوص). 1399(احمدي و همکاران، 

هاي  ورزشگاهدر  حاضر تماشاگران و هواداران مرد و زن تیصورت جمع نیبه ا و حضور بانوان تماشاگر بهتر فراهم کنند
  کشور حاصل شود.  ورزش در آن توسعه یو فرهنگ یارزش ،يماد يها تیاز مز گیري بهره تا با ابدی شیافزا کشور

 یمین شود و از آنجا که بانوان تیرعا دیکه با شود می محسوب شخص در جامعه کی یجزء حقوق مدن ورزش يتماشاگر
 کشوري ها ورزشگاهدر  ورزش يکه بتوانند به تماشاگر آنهاستی حق مدن نیا ،دهند می لیجامعه را تشک تیاز جمع

 یاجتماعهاي  عرصهبانوان در تمام  یرشد و تعال طیبه شرا توجهکه  درحالی؛ اند محروماز آن  یانریبپردازند؛ که بانوان ا
. حقوق سازد یم هموار شانیرا برا داریپا ۀبه توسع دنیو راه رس شود می ها آن ها توانمنديجامعه از  يمند موجب بهره
حقوق  تیرعا و رانیا یآن با حفظ فرهنگ اسالم به عیآسان و سر یدسترس سالم و حاتیورزش و تفر ۀنیبانوان در زم

                                                             
1.Abel & Sandra 
2.Jeffry   &  Stephan 
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موانع و  رفع در پژوهش کنندگان مشارکت نهیزم نیاست. در هم جامعه حاکم بر یمهم در حقوق مدن يامر یمدن
حقوق  تیرعادانند.  می لیدر تمام امور دخ ها آن گاهیجا تیرا در تقو بانوانی اجتماع يازهایو شناخت ن یمشکالت حقوق

مورد توجه  دیاست که با رانیاي ها ومیها در استاد از مقدمات حضور آن یاصل هاي مقوله ان تماشاگر جزءبانو یمدن
 نیا تیمعتقد بودند با رعا کنندگان ی مشارکتبرخ نیآن مبادرت ورزند. همچن تیرعا جهت و در ردیمسئوالن قرار بگ
را  رانیبانوان در ا یحقوق مدن يهای کاست با بطمشکالت مرت يتا حدود توانیبانوان در کشور م یمدن بخش از حقوق

روابط بانوان در جامعه،  ۀو توسع یمعاشرت اتیح تیبه تقو تواند یم نهیزم نیبانوان در ا یحقوق مدن تیرعا رفع کرد.
   ).1398(گري و همکاران،  کشور کمک کند يها ومیاستاد تماشاگران مرد و زن در يو حضور حداکثر خانواده ورزش
تجاري  هايمناسب  و متوازن جنبه عدم رشد. 1هاي کلی و خاص انجام این پژوهش عبارتند از: ضرورت ور مشخصبه ط

اي در ورزشگاه جهت افزایش قابلیت رسانه زن ورزشی حضور هوادارانو نیاز به  مانند اسپانسرینگ، تبلیغات بخش ورزش
 مشارکت زنان در ايحرفه رویکردو نیاز به وجود  زنان ش. وجود تحوالت فراوان در محیط بین المللی ورز2 و تجاري

هاي ورزشی کشور و ) در سازمانسازمانیاي (محدودیت زنان در سلسله مراتب . وجود پدیده سقف شیشه3ورزش کشور 
خالی . 4 ها در ورزشجلب مشارکت هواداري ورزشی بانوان جهت رشد مشارکت اقتصادي و اجتماعی بیشتر آنضرورت 

سازي حضور زنان به عنوان نیمی از جمعیت در هاي کشور براي مسابقات ورزشی و ضرورت فراهمعمده ورزشگاه بودن
 . ایجاد6ها. اطالعات تحلیلی و دانش علمی راهبردي و جامع از بستر حضور زنان در ورزشگاه. نیاز به وجود 5 این فضاها

نیاز به . 7. سازي ورزش کشورالمللیبین تقویت رویکردر جهت کشو هايگاهورزش در بانوانحضور  براي الزم هاي فرصت
  .در کشور انورزشی زن هاي مربوط به مشارکت هواداريرفع چالشدر زمینه  دانش علمیگیري از بهره

  

  اهداف پژوهش: - 4
ارائه  هاي ورزشی وهاي حضور بانوان هوادار در استادیومها و چالشپژوهش، شناسایی و تحلیل ظرفیت هدف کلی

  باشد.مناسب جهت مدیریت آن میهاي راهکار
  

  اهداف اختصاصی:
 مطالعه کیفی: الف)

 فرهنگسازي عمومی حضور بانوان در فضاهاي ورزشی استان تهرانهاي ها و ظرفیتشناسایی انواع فرصت .1
 انفرهنگسازي عمومی حضور بانوان در فضاهاي ورزشی استان تهرهاي شناسایی انواع تهدیدها و چالش .2
 فرهنگسازي عمومی حضور بانوان در فضاهاي ورزشی استان تهرانشناسایی انواع پیامدها و کارکردهاي  .3
 فرهنگسازي عمومی حضور بانوان در فضاهاي ورزشی استان تهرانشناسایی انواع عوامل اثرگذار  .4
 ان تهرانفرهنگسازي عمومی حضور بانوان در فضاهاي ورزشی استهاي شناسایی انواع محورها و شاخص .5
  فرهنگسازي عمومی حضور بانوان در فضاهاي ورزشی استان تهرانشناسایی انواع راهبردها و راهکارهاي  .6
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 ب) مطالعه راهبردي:
 تدوین چارچوب مفهومی تحلیل فرهنگسازي عمومی حضور بانوان در فضاهاي ورزشی استان تهران .7
 هدیدها و..) براساس چارچوب تحلیلها، تهاي شناسایی شده (فرصتبندي راهبردي مولفهچارچوب .8
  تدوین چارچوب تقسیم کار بین سازمانی فرهنگسازي عمومی حضور بانوان در فضاهاي ورزشی استان تهران .9

  تدوین چارچوب نظارت و ارزیابی راهبردي فرهنگسازي عمومی حضور بانوان در فضاهاي ورزشی استان تهران .10
 ورزشی استان تهرانفضاهاي  عمومی حضور بانوان در سازيفرهنگسیستمی  –تدوین الگوي راهبردي  .11
  

 :ج) مطالعه کاربردي (کمی)
فرهنگسازي عمومی حضور بانوان در فضاهاي ورزشی از دیدگاه مدیران و متخصصان و  ارزیابی منظرهاي تحلیلی .12

 نظران زن و مردصاحب
 وند هاي کلیدي فرهنگسازي عمومی فضاهاي ورزشی از بانوان شهرنیازسنجی مولفه .13

 
 

  هاي پژوهش: سوال - 5
 کدامند؟ فرهنگسازي عمومی حضور بانوان در فضاهاي ورزشی استان تهرانهاي ها و ظرفیتانواع فرصت .1
 کدامند؟ فرهنگسازي عمومی حضور بانوان در فضاهاي ورزشی استان تهرانهاي انواع تهدیدها و چالش .2
 کدامند؟ ان در فضاهاي ورزشی استان تهرانفرهنگسازي عمومی حضور بانوانواع پیامدها و کارکردهاي  .3
 کدامند؟ فرهنگسازي عمومی حضور بانوان در فضاهاي ورزشی استان تهرانانواع عوامل اثرگذار  .4
 کدامند؟ فرهنگسازي عمومی حضور بانوان در فضاهاي ورزشی استان تهرانهاي انواع محورها و شاخص .5
 کدامند؟ ور بانوان در فضاهاي ورزشی استان تهرانانواع راهبردها و راهکارهاي فرهنگسازي عمومی حض .6
 چگونه است؟ چارچوب مفهومی تحلیل فرهنگسازي عمومی حضور بانوان در فضاهاي ورزشی استان تهران .7
 چگونه است؟ ها، تهدیدها و..) براساس چارچوب تحلیلهاي شناسایی شده (فرصتبندي راهبردي مولفهچارچوب .8
 چگونه است؟ ی فرهنگسازي عمومی حضور بانوان در فضاهاي ورزشی استان تهرانچارچوب تقسیم کار بین سازمان .9

چگونه  چارچوب نظارت و ارزیابی راهبردي فرهنگسازي عمومی حضور بانوان در فضاهاي ورزشی استان تهران .10
 است؟

 چگونه است؟ ورزشی استان تهرانفضاهاي  سازي عمومی حضور بانوان درفرهنگسیستمی  –الگوي راهبردي  .11
فرهنگسازي عمومی حضور بانوان در فضاهاي ورزشی از دیدگاه مدیران و متخصصان و  ارزیابی منظرهاي تحلیلی .12

 چگونه است؟ نظران زن و مردصاحب
 هاي کلیدي فرهنگسازي عمومی فضاهاي ورزشی از بانوان شهروند چگونه است؟نیازسنجی مولفه .13
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  . تعریف واژگان پژوهش7- 1
ها، الگوهاي رفتاري و نمادها و مصنوعاتی است که فضاي                      ها و گرایش ها، نگرش باورها، ارزش ةوار  نظام :عمومی فرهنگ

ها، الگوهاي رفتاري و  ها، گرایش بر ارزش تاکید دهد. عمومی و مشترك فرهنگی جامعه را در مقاطع زمانی معین شکل می
مقتضیات زمانی و  تابع ایرانی)؛- متر در مقایسه با فرهنگ ملی(اسالمیو پایداري ک عمق الگوي زندگی آحاد جامعه؛ 

  ها همچون نظام سیاسی، نظام اقتصادي، نظام قضایی و حقوقی و... عملکرد سایر نظام کننده منعکس مکانی جامعه؛
ثبات، به تجسم هایی است که با واکاوي منابع، الگوها، و عوامل تغییر یا  مشتمل بر مجموعه تالش :مدیریت راهبردي

» فردا«بازتاب دهنده چگونگی زایش واقعیت  مدیریت راهبرديپردازد.  بالقوه و برنامه ریزي براي آنها می اقدامات و اهداف
  ).1395، است (محمدي مقدم، »امروز«از دل تغییر (یا ثبات) 

 برنامه بگیریم، نظر در را»  سازمان دافاه به دستیابی فرآیند« تعریف  ریزي برنامه براي اگراستراتژیک:  ریزي برنامه
 با محوریت رقابتی ي محیط در حیاتی و مدت بلند اهداف به یافتن دست فرآیند: از بود خواهد عبارت ریزي استراتژیک

  .)2011شده (دیوید،  طراحی راهبردهاي
بازار جامعه و خشی از عبارت است از یک موفقیت مطلوب عمده در محیط خارجی سازمان مانند شناخت ب :1ها فرصت

یا به عبارت دیگر یک  .ذینفعانکه پیش از این فراموش شده بود. تغییر در وضعیت رقابت یا قوانین و بهبود در روابط با 
تأثیر گذاشته و مزیت که  سازمانصورت مثبت بر پارامترهاي عملکردي  تواند به فرصت یک حالت خارجی است که می

هاي زیر  تواند در قالب یکی از دسته ها را می در زمان مناسب است را بهبود دهد. فرصتایجاد کننده اقدامات مثبت 
اعتبار جهانی. فرصت  -دانشتوسعه  -یا شیوه زندگی جامعهروندهاي  -پذیري  آسیب - محیطتوسعه  - بندي گردد:  دسته

عنوان  هدافش یاري نماید و بهآنچه که موسسه را در رسیدن به ا یعنیباشد؛  یک موقعیت عمده در محیط موسسه می
  کند.  است که شتاب حرکت موسسه را چندین برابر می يا موتور محرکه

کنندگان  خریداران یا تأمین یزن یک تهدید موفقیت نامطلوبی در محیط خارجی سازمان است مانند قدرت چانه تهدید:
اي در راه موفقیت سازمان  توانند تهدید عمده یکلیدي، تغییرات عمده و ناگهانی تکنولوژي و مواردي از این است که م

عنوان مانعی بر  )؛ به عبارت دیگر تهدید یک موقعیت نامطلوب عمده در محیط موسسه است و به1384باشند. (شورینی 
دارد. سازمان دیگر فرصت باشد و فرصت یا تهدید بودن یک  سر راه موسسه قرار دارد و آن را از رسیدن به اهدافش باز می

وجود دارند که بایستی مورد  چنین ینتوان گفت که عواملی ا عامل نسبی است. در مورد سطح کالن و کشورها نیز می
  .هاي کشوري لحاظ شوند ریزي توجه قرار گرفته و در برنامه
ها و فشار - 1اند از  عبارت هاعوامل راهبردي اثرگذار بر محیط و عملکرد نهادها و سیستم عوامل راهبردي اثرگذار:

رقبا و همکاران. پس  -3کنندگان مالیات  و پرداخت ذینفعانمراجعان  - 2) يآور روندها (سیاسی اقتصادي اجتماعی و فن
  ها استفاده بهینه کنند. ها را به حداکثر رسانده و از آن ها مطلوب موسسه بوده و بایستی کوشش نمایند تا آن فرصت

                                                             
١ Opportunities  
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 و اهداف به یابی دست مسیر و شده عملکرد و رفتار ساختار، در تغییر به جرمن که اصلی راهکارهاي :)راهبرد( استراتژي
  ).2010(فریمن، سازد می مشخص را استراتژیک موضوعات

مکان ورزشی است که معموالً از یک میدان بازي مثل زمین فوتبال یا دوومیدانی به وجود آمده استادیوم ورزشی: 
هاي ورزشی ان به صورت پلکانی قرار دارد و زیر جایگاه هم ممکن است مکاندور میدان، جایگاه تماشاچی دور تااست. 

  .هایی مانند بسکتبال، والیبال، ژیمناستیک ساخته شده باشدسرپوشیده ورزشی براي ورزش
 شود که درتواند ورزشگاه باشد. در اینجا، ورزشگاه به مکانی گفته میاز نظر لغوي، هر نوع مکان ورزشی میورزشگاه : 

تواند نامی عام باشد که براي انواع ها، یا الاقل چند ورزش وجود داشته باشد. از این رو ورزشگاه میآن امکانات انواع ورزش
  یاد شده به کار رود.  ها آنهاي ورزشی که در اینجا از مکان

نی باشد که در آن انواع ترین واژه براي یک مکان ورزشی است و باید مکا: مجموعه ورزشی طبعاً جامعمجموعه ورزشی 
  ).39هاي میدانی، آبی، توپی، رزمی، سالنی و غیره وجود داشته باشد (ورزش
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  فصل دوم

  
  
  
  

  مبانی نظري و
 پیشینه پژوهش
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در بخش مبانی نظري تعاریف، ابعاد،  .باشد یم  این فصل شامل مرور مبانی نظري، مستندات محیطی و پیشینه پژوهش
هاي مرتبط با موضوع تحقیق حاضر در دو بخش  عوامل بررسی شده است. سپس پیشینه پژوهش، موقعیت و ها مدل

  هاي داخلی و خارجی ارائه شده است. پژوهش

  

  ها. اهمیت حضور زنان در ورزشگاه1 -2
 یتفاوت نظر این از و شود می تلقی عادي کشورها، از بسیاري در ورزشی هاي سالن و ورزشگاه در زن تماشاگران حضور
 حضور براي که کند می ایجاب اجتماعی و فرهنگی هاي ارزش ایران، اسالمی جمهوري در. ندارد وجود مرد و زن میان
 بتوانند هم زنان و نشود دار خدشه ها ارزش این تا گیرد صورت اي ویژه تعریف مردان، مسابقات تماشاچی عنوان به زنان

 ورزشکاران مربیان، تماشاگران، براي ایمن و امن محیط یک ایجاد .)1386 نیسیان، (قراخانلو و یابند دست خود حقوق به
 امر این تحقق الزمه و باشد می فوتبال مسابقات دهندگان سازمان وظایف ترین مهم از استادیوم در حاضر افراد سایر و

 مسئله .)1399انی، باشد (شب می ها استادیوم در حضور آداب ارتقاي براي سازمانها از وسیعی طیف همکاري و تعامل
 گرفته قرار گفتگو و بحث مورد دولتی مسئوالن و کارشناسان توسط که مدتهاست ورزشی هاي استادیوم در بانوان حضور

 تماشاگر عنوان به ورزشی هاي استادیوم به بانوان ورود ).  منع1398براتی،  خاتون (. است نرسیده مشخصی نتیجه به و
 عرصه این فعاالن از بسیاري و زنان حقوق مدافعان ورزش، به مند عالقه بانوان ساسیا چالش ها سال که است موضوعی

) است ایران ورزش محبوبترین که( فوتبال خصوصاً ورزشی هاي بازي دیدن براي زنان درخواست روزها است،این بوده
 این به تري تازه ابعاد منوعیتم این به دادن پایان براي جهانی و آسیایی ورزشی هاي کنفدراسیون فشار و شده تر جدي

  . )1397 است (حدیدي، داده موضوع
 عدم و سیاسی موانع جمله از متعددي موانع با مواجه و استادیوم در مردان ورزشی مسابقات تماشاي به دختران گرایش

 به را گرایش نای که هاست مدت خیر؟ یا است دختران براي مناسبی محیط استادیوم فضاي آیا اینکه باب در نظر اتفاق
 ارکان همه که است اجتماعی تولیدي جنسیت و فضا شناختی، جامعه لحاظ به. است کرده بدل زنان جدي ي مطالبه
 که دارد را قابلیت این شده شناخته ي مردانه و خاص فضاي یک عنوان به نیز استادیوم. دارند نقش آن تولید در جامعه
 متعدد هاي خوانش تاثیر تحت نیز دختران یابی هویت. باشد ها رفتار کردن سکیمنا و ها سازي نماد ها، یابی هویت حامل

 خوانش و است عمومی فضاي در دختران حضور ي اداره و کنترل اغلب آن هدف که سنتی خوانش جمله از جنسیت از
 به روز هر ورزش امر به مردم آگاهی و شناخت ). با1397 هراتی، است (رضازاده گرفته خود به خاصی هاي ویژگی مدرن

 خواهد بیشتر ورزشی فضاهاي به انسان نیاز آینده در مسلما پس. شد خواهد افزوده آورند می روي ورزش به که کسانی
  .)1397شد (رحیمی، 
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 در اسالمی جوامع امروز هاي چالش ترین مهم از و نوظهور مسائل از یکی ورزشی میادین و اماکن به زنان ورود ي مسأله
 مسائلی داراي... و فرهنگی اجتماعی، مهم بسیار پیامدهاي و جوانب داشتن بدلیل که شود می محسوب نز حقوق حوزه
 را حقوقی و فقهی جوانب از مختلفی ابعاد و بوده دینی هاي ارزش با ارتباط در بلکه زن حقوق حوزه در تنها نه که است

 حکم صدور زیرا است؛ ممنوع ورزشی میادین و اماکن در زنان حضور اساساً که اعتقادند این بر اي عده. دارد پی در
 هاي صحنه ایجاد همچون-  مفاسدي با میادین و اماکن در زنان حضور و باشد جامعه روز هاي واقعیت با همگام بایستی

 و دهدا قرار خدشه مورد را زن شأن که است همراه... و حجابی بی مرد، و زن اختالط ناموجه، هیجانات ابراز غیراخالقی،
 به بستگی حضور، ممنوعیت که باورند این بر نیز دیگر اي عده مقابل در دارد همراه به را اجتماعی و فرهنگی سوء عواقب
 لذا و گردد شرعی حکم یک صدور براي معیار توان نمی که است عارضی اي مسأله و داشته ها ورزشگاه بر حاکم شرایط

 براي را زمینه ترتیب بدین و نموده اصالح را آن مفاسد صحیح، مدیریت و ها ورزشگاه در تغییراتی اعمال با توان می
 ها، ورزشگاه در اخالقی فضاي تلطیف که اعتقادند این بر دارند فرهنگی ي دغدغه که موافقان. نمود فراهم نیز زنان حضور
 تماشاگر عنوان به ها ورزشگاه رد زنان حضور با ها، خانواده در ورزش فرهنگ توسعه آن، فرهنگی جو بهبود ورزشی، نشاط
 سالم در تواند می ، شرعی موازین چهارچوب توجه با ورزشی درمیادین بانوان حضور همینطور و. باشد می پذیر امکان
 گوناگون هاي بیماري و اجتماعی پرشمار هاي آسیب از پیشگیري و شادابی و نشاط ایجاد جامعه، افراد روحیه سازي
 از جامعه صیانت و زنان جایگاه حفظ به شریعت حکیمانه اهتمام دلیل به و کند ایفا را اننديم بی نقش جسمی و روحی
   )1396 پالندي، (باقري. دارد قرار دین دغدغه و اهتمام مورد امر این مختلف، هاي آسیب
 وجود ،"فوتبال از زنان طرفداري" ي مساله با رابطه در که است هایی گفتمان تفسیر و فهم توصیف، شناسایی، امروزه

 آنها از هریک در "فوتبال هواداري" با رابطه در "زنان هویت " اینکه. دارند از جمله اولویت هاي مطالعه داخل کشور است
 هاي حوزه در تاثیر و یکدیگر به نسبت جویی برتري در سعی فرایندهایی چه طی و شود می بندي مفصل چگونه

 هیچگاه معانی. نیستند تمام و تام هرگز اجتماعی هاي پدیده که است این فتمانگ ي نظریه کلی ي ایده. دارند اجتماعی
 و جامعه تعاریف سر بر اجتماعی همیشگی هاي کشمکش براي را راه امر این و شوند تثبیت همیشه براي توانند نمی

   )1395دارد (محمدي ، همراه به اجتماعی تاثیرات خود که گذارد می باز هویت
 ویژه به ما عصر در فراغت اوقات و تفریح هاي مکان کمبود به توجه با بانوان حضور رویکرد با ستادیوما طراحی موضوع

 از است بانوان حضور عدم ها آن از یکی که مختلف علل به ها ورزشگاه در خالی سکوهاي وجود همچنین و بانوان براي
  ). 1394(خوشحال ،  .است فضاهاي ورزشی معماري فضاهاي طراحی در مهم موضوعات جمله

 فرهنگ در مهمی جایگاه و داده اختصاص خود به را افراد انرژي و زمان از اعظمی بخش ورزش مختلف، جوامع میان در 
 و باشند حضورداشته ورزشی هاي میدان در خود چه مردم غالب که) 1395 همکاران، و عسکریان( است پیداکرده مردم

 می احساس خود در ورزش به نسبت زیادي گرایش باشند، ورزشی هاي انمید در آن خاص هاي لحظه تماشاگر چه
 و پویا اي جامعه ایجاد جهت در فرد به منحصر اي پدیده عنوان به ورزش گوناگون ابعاد امروزه).1386 قاسمی،( کنند

 مورد شود، می محسوب سیاسی و اقتصادي حتی و فرهنگی اجتماعی، هاي بحران از بسیاري کننده رفع عامل که شاداب
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 به ورزش امروزه که نمودند بیان) 1396( همکاران و سبحانی ).1392 همکاران، و حسینی سلطان( است قرارگرفته توجه
 شود؛ می بیشتر روز به روز جامعه، اقتصادي رونق در آن اهمیت و شده تبدیل اقتصادي حوزه در پردرآمد صنعت یک

 ورزش به کشورها از بسیاري در ورزشی، هاي رشته بقیه به نسبت پردرآمد و پرطرفدار ورزشی رشته یک عنوان به فوتبال
 را مطلب این بودن درست المللی بین و اي قاره ملی، داخلی، دیدارهاي در ها استادیوم بودن مملو. است شده تبدیل ملی

 از نیز ما کشور و دهد می تصاصاخ خود به را هواداران و تماشاگران تعداد بیشترین فوتبال که کند می آشکار واضح طور به
 را زیادي هواداران و طرفداران فوتبال صنعت اینکه، به توجه با).1384 خبیري، و جلیلیان( نیست مستثنی قاعده این

 در اي حرفه صورت به تا شوند متحمل را آوري سرسام هاي هزینه مجبورند فوتبال هاي باشگاه پس کند، می خود جذب
 پیدا سوق آن جبران و درآمد کسب سمت به ها هزینه این تأمین براي رو ازاین شوند؛ ظاهر رسانه و ورزش ي عرصه

 زهره( دهند توسعه و کرده شناسایی را موجود بازاریابی هاي پتانسیل باید کار این بهتر هرچه انجام براي و کنند می
 حس بیشتر روز روزبه آن اهمیت و شده ها تیم و ها باشگاه بهتر چه هر بقاي باعث ورزشی بازاریابی دانش). 1395 وندیان،

 همکاران، و استیري( است قرارگرفته توجهی کم مورد همچنان مسئله این ایران در که است حالی در این و شود می
 ها، باشگاه اقتصادي رونق در انکاري غیرقابل نقش طرفداران و تماشاگران که رسد می نظر به گونه این بنابراین).2010
 به و شده محسوب باشگاه یک هاي سرمایه که است اي گونه به آنان اهمیت. کنند می ایفا شدن اي حرفه و فوتبال صنعت
 رونق عامل ترین مهم) 1989( گوتیر و هانس راستا، این در). 1389 همکاران، و الهی( بخشند می هویت تیم و باشگاه

 فروش مالی، حامیان جذب مسابقات، بلیت خرید با که انندد می تماشاگران تعداد افزایش را شدن اي حرفه و اقتصادي
 فوتبال لیگ شدن اي حرفه و درآمد میزان افزایش در غیرمستقیم و مستقیم صورت به جانبی خدمات و تلویزیونی حق

 فوتبال اجتماعی و اقتصادي توسعه آن پی در و تماشاگران حداکثر به رسیدن براي رو ازاین کنند؛ می شایانی کمک
 همچنین).1396 همکاران، و مالباشی شیرزاد( بود خواهد ثمر مثمر زن و مرد از اعم جامعه افراد همه شارکتم

 در بانوان حضور ایران در همچنان ولی دهند، می تشکیل بانوان را ایران جامعه جمعیت از نیمی حدود باوجوداینکه
  ).1396(گري،  روبروست چالش با استادیوم

 و وسیع اي مساله ها، ورزشگاه در بانوان حضور منفی و مثبت پیامدهاي بانوان: جدي مطالبه ؛ها ورزشگاه در حضور
 این در و کند می حرکت مدرن جامعه یک طرف به زیاد بسیار تغییرات تجربه با ایران جامعه. رود می شمار به دار دامنه

 آورند می دست به بیشتري فراغت اوقات و دیابن می جدیدي نیازهاي خاص، شرایط تحت اجتماعی، مختلف اقشار شرایط
 فعالیت یک عنوان به را خود برجسته جایگاه ورزش تا شود می باعث عوامل این تمام و کرد ریزي برنامه آنها براي باید که

 تلفمخ سطوح در ها فعالیت نوع این از را اقشاري و قشر توان نمی میان این در و بیابد جامعه در مهم فرهنگی و اجتماعی
 و فرهنگی اجتماعی، پیامدهاي با محرومیت احساس این. کرد محروم ورزشی امور در مشارکت و ورزشی فعال قالب در

 کشور جمعیت از نیمی که باشد بانوان چون بزرگی قشر درباره محرومیت این اگر خصوص به است همراه زیادي سیاسی
  .دهند می تشکیل را
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 حوزه این در که افرادي و ورزشکاران براي ورزش که آثاري از یکی جتماعی:ا هاي فعالیت با جمعی نشاط ارتباط
 جامعه، از بخشی از امتیاز این سلب و است جامعه در شادابی و شادي کند، می ایجاد دارند، مختلفی هاي مشارکت

 خواهد تحمیل جامعه بر را بسیاري منفی آثار امر این که آورد می فراهم نشاط و شادي از آنها محرومیت براي را شرایط
 بخشیده زنان جامعه به را خاصی نشاط و شور امر این و شده هموار میزانی تا بانوان ورزشی هاي فعالیت مسیر البته. کرد

 ورزش یک در مشارکتی چنین محرومیت اگر حال اند، نیافته دست خود مناسب جایگاه به آنان تاکنون که هرچند است،
 فردي و جمعی شادي و روحیه در بسیاري منفی آثار شود، اعمال بانوان مانند بزرگی قشر براي فوتبال مانند پسند عامه
 توجیه قابل اجتماعی و فردي سطح در شادابی و شادي شرایط ایجاد منظر از بنابراین و گذاشت خواهد برجاي آنان

  .نیست
 بر بیشتر هستند ورزشگاه در زنان ضورح مخالف که افرادي دینی: علماي اجماع نیازمند ورزشگاه؛ در زنان حضور

 شرایط به توجه با موضوع این براي باید بنابراین. دارد وجود جدي هاي بحث ارتباط این در و دارند تاکید آن شرعی جنبه
 تصمیم یک مساله این نبودن یا بودن شرعی با ارتباط در آنها و بیاید وجود به دینی علماي میان اجماع نوع یک موجود
 حاصل خصوص این در اجتماعی و تفاهم جامعه نیازهاي و اجتماعی تغییرات شرایط، برپایه تا دهند انجام جدي گیري
  .شود

 زنان، قشر طرف از جدي مطالبه یک عنوان به ها ورزشگاه در حضور بانوان: مطالبات بیان در ها رسانه موثر نقش
 که هایی محدودیت وجود دلیل به اما کنند بازي زمینه نای در را موثري نقش توانند می ها رسانه و است شده مطرح

 حتی و گرفتن نادیده امر این و است نشده بیان ها رسانه در بانوان ورزش همچنین و باره این در مطلب حق بوده، تاکنون
 خصوص به ها رسانه که شود می مشاهده گاهی. سازد می متبادر ذهن به را بانوان ورزشی هاي واقعیت از پوشی چشم
 از ورزشی اخبار در که زمانی مثال عنوان به کنند می برخورد مساله این با غیرمعقول و ناشیانه بسیار تصویري هاي رسانه

  .کنند می پخش را مردان ورزشی تصاویر آید، می میان به سخن زنان ورزشی هاي موفقیت
 مداوم حضور و تحقق صورت در که اي مساله ها: ورزشگاه در بانوان حضور خصوص در سازي فرهنگ ضرورت

 می محسوب مقوله این منفی پیامدهاي از دوري و رفتار چگونگی است، برخوردار بسیاري اهمیت از ها ورزشگاه در بانوان
 هاي ورزشگاه در بانوان حضور که دارد وجود زمینه این در نیز هایی نگرانی و رود می شمار به مهمی موضوع که شود

 این در بانوان ورزشی مشارکت که بایست می بنابراین بیانجامد، آقایان و بانوان خود طرف از هایی ناهنجاري به ورزشی
 این در. باشد نداشته وجود هایی ناهنجاري فضا این در تا پذیرد صورت الزم تمهیدات و ها آموزش برخی با همراه شرایط

 و نشود ها ناهنجاري باعث که باشد اي گونه به ها استادیوم شرایط باید و هستند کالبدي اقدامات نخست، گام میان
 الزم هاي آموزش آن برپایه و تعریف ها مجموعه این در سالم مشارکت فرهنگ باید و است فرهنگی نیز امر این از بخشی

 آن براي توان نمی نشود دیده آن مختلف ابعاد و نپذیرد صورت حضور این که زمانی تا هرچند .شود داده مردم به
 راهکاري آن، با رویارویی براي توان می هایی ناهنجاري بروز صورت در افتاد اتفاق مشارکت که موقعی اما کرد وسازيالگ
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 ها ناهنجاري بسیاري از تا بود خواهد قادر حتی ورزشی هاي استادیوم در بانوان مشارکت که رسد می نظر به و اندیشید
  .سازد حاکم ها ورزشگاه در را تري مدنی محیط و بکاهد

  
  هاسوابق و رخدادهاي مرتبط با حضور زنان ایران در ورزشگاه. 2 -2

 و ملی هاي بازي توانستند می ایرانی زنان و بود آزاد اسالمی، انقالب از پیش هاي سال در ایران هاي ورزشگاه در زنان حضور
 جمهوري هاي سیاست راستاي در و سالمیا انقالب از بعد سالهاي در اما کنند تماشا آزادانه را مردان و زنان باشگاهی
 مسابقات تماشاي و شد محدود باره این در شیعه تقلید مراجع هاي دیدگاه و مرد و زن جداسازي بر مبنیایران  اسالمی
 دیدن براي زنان درخواست با موضوع این هشتاد و هفتاد هاي دهه هاي سال در. شد ممنوع ورزشگاه یا سالن در مردان
 ورزشی کنفدراسیونهاي فشار و شد تر جدي) است ایران ورزش محبوبترین که( فوتبال خصوصاً مردان زشیور هاي بازي

 در مردان بازي تماشاي ممنوعیت. داد موضوع این به تري تازه ابعاد ممنوعیت این به دادن پایان براي جهانی و آسیایی
 غیرمجاز حضور بر مبنی هایی گزارش کنون تا حال این با. شود می شمرده جنسی تبعیض نوعی زنان براي ها ورزشگاه
 اند، محروم نزدیک از زنان ورزش تماشاي از که مردان همچون .است شده منتشر ها ورزشگاه در پسرانه لباس با دختران
 بودن ممنوع به اعتراض جریان. بروند خود محبوب مردان تیم تماشاي به توانند نمی نیز ورزشی هاي تیم زن هواداران

 باالخره چندساله مقاومت با ورزش ایران و است بوده همراه خودکشی و خودسوزي اعتراضات، با دختران و زنان حضور
 اعتراض خودسوزي با که افرادي از یکی .شد مردان مسابقات تماشاي براي ورزشگاه در زنان حضور پذیرفتن به مجبور

 به معروف خدایاري سحر نام به دختري پرداخت ورزشگاه در حضور جرم به وي مجازات بر مبنی دادگاه حکم به را خود
 به نسبت را خود اعتراض 1398 سال در و کند پیدا راه ورزشگاه به استقالل تیم تماشاي براي نتوانست که بود آبی دختر

 جمله از ایرانی و خارجی سیاستمداران و هنرمندان واکنش با اعتراضی حرکت این. داد نشان خود خودسوزي با قوانین
 بازیکنان از بسیاري و بود همراه مطهري علی کریمی، علی غفوري، وریا نویی، قلعه امیر مجیدي، فرهاد سلحشوري، پروانه
  .کردند اعالم را خود نگرانی و تاسف استقالل باشگاه

 آن از. اند شده انمرد ورزشی مسابقات تماشاي براي زنان حضور شدن آزاد خواستار زنان حقوق فعاالن اخیر هاي سال در
 زنان ورود حق از دفاع« کمپین همچنین و 1383 سال در آلمان ایران فوتبال بازي به ورود براي تالش به توان می جمله

 با سرانجام. کرد اشاره) سفیدها روسري و سفید چهارشنبه کمپین( »آزادي از نیمی زن، حق« شعار با »ها ورزشگاه به
 و شد نشینی عقب به مجبور ایران استادیوم به زنان ورود کردن آزاد براي اینفانتینو انیج فیفا رئیس شده تعیین فرصت
 از نیز عربستان دولت این از پیش. کرد خواهد لغو را استادیوم به زنان ورود ممنوعیت قانون 2019 اکتبر از کرد اعالم
 زنان انقالب از پس اولین براي 1398 مهر 18 روز در سرانجام .بود کرده آزاد را استادیوم به بانوان ورود 2018 ژانویه
 از پس 2022 فوتبال جهانی جام مقدماتی مسابقات در کامبوج و ایران مردان ملی تیم دیدار در رسمی صورت به ایرانی
  .کردند تماشا را فوتبال مسابقه این نزدیک از و شدند آزادي ورزشگاه وارد اینترنتی بلیط خرید
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 به بودند توانسته که ملی تیم بازیکنان از استقبال جریان در و 1377 سال در آزادي ورزشگاه رد زنان حضور نخستین
 خود حضور با آنان اما بود نشده دعوت حضور این براي زنان از آنکه وجود با. افتاد اتفاق کنند صعود 1998 جهانی جام

 سال در ایرلند و ایران بازي جریان در فوتبال ازيب یک هنگام در زنان حضور نخستین. شوند حاضر ورزشگاه در توانستند
 فعاالن اعتراض با امر این. شوند آزادي ورزشگاه وارد توانستند ایرلندي زنان از محدودي داتعد که افتاد اتفاق 1381
 جیخار زنان حضور. است ایرانی زنان براي فقط زنان حضور ممنوعیت بودند معتقد که چرا شد مواجه ایران زنان جنبش
 سوري و چینی ژاپنی، اي، کره زنان و شد تکرار ایران ملی تیم المللی بین هاي بازي برگزاري هنگامه در بارها و بارها بعدها

 در ایرانی زنان حضور نخستین .است ممنوع همچنان ایرانی زنان حضور اما بشوند آزادي ورزشگاه وارد توانستند
 جام به ایران که بازي این در .گردد بازمی 2006 جهانی جام مقدماتی در نبحری و ایران بازي به ایران هاي ورزشگاه

 که آفساید، فیلم. بود ویژه تماشاگران از نیز ایران وقت جمهور رئیس خاتمی سیدمحمد زنان، بر عالوه کرد، صعود جهانی
 بار. است شده فیلمبرداري ازيب همین طول در نیز کنند می تالش آزادي ورزشگاه به ورود براي که است دخترانی درباره
  .شوند آزادي ورزشگاه وارد 1378 سال در توانستند ایرانی دختر چهار اي، کره زنان همبستگی با دیگر

 فراهم خواستار بدنی تربیت سازمان رئیس به اي نامه ارسال با ایران جمهور رئیس نژاد، احمدي محمود 1385 سال آغاز در
 نمایندگان کشور، مسئولین میان در متفاوتی اظهارنظرهاي با نامه این .شد ها رزشگاهو در زنان حضور امکانات کردن

 نتوانست قم شهر در روحانیون از گروهی صریح مخالفت با و. شد همراه خارجی هاي خبرگزاري و اسالمی شوراي مجلس
 مخالفت عامل ترین مهم تهران جمعه نماز  خطیب خاتمی احمد. کرد نظر صرف خود تصمیم از و بگذارد اجرا به را آن

 در آن رعایت بر تضمینی توان نمی گفت و دانست عفاف و حجاب رعایت اهمیت را ها ورزشگاه در زنان حضور با روحانیون
 زنان که این بر مبنی خبرهایی 1387 سال در .داد ورزشی مسابقات تماشاي براي ها ورزشگاه در زنان حضور صورت

 و سایپا بازي دیدن براي که دختري هفت به اما شد، منتشر کنند تماشا را سی اف اي نظر زیر هاي بازي توانند می
 برتر لیگ ویژه به و باشگاهی هاي بازي برگزاري زمان در .نشد داده ورود اجازه بودند رفته آزادي ورزشگاه به بنیادکار
 ها ورزشگاه در حضور در سعی ظاهر و چهره یرتغی با مختلف دفعات به ایرانی زنان آسیا قهرمانان لیگ و ایران فوتبال

 را الهالل و استقالل بازي و شد آزادي ورزشگاه وارد چهره تغییر با دختر یک که 1392 فروردین در جمله از داشتند،
 اهوازي دختر یک پرسپولیس و فوالد بین مسابقه در ،97–1396 ایران فوتبال برتر لیگ هفدهم هفته در] 16.[کرد تماشا

 تماشا نزدیک از را مسابقه این و درآورد پسر شکل به را خود ها ورزشگاه در بانوان حضور منع لغو هدف با »شبنم« نام با
 موفق همواره ها تالش این. کردند رعایت را مسائل تمام و داشتند خوبی رفتار اطرافش مرد تماشاگران کرد اعالم او کرد؛
 وارد پسرانه ظاهر با که استقاللی دختر یک 1396 خرداد در العین و استقالل يباز جریان در مثال عنوان به و اند نبوده

 تیم طرفداران برتر لیگ 98–97 فوتبالی فصل برگزاري اثناي در. شد دستگیر انتظامی نیروي توسط بود شده ورزشگاه
 بازي چندین و دادند سر یشعارهای مسابقه 24 دقیقه راس ها استادیوم در زنان حضور از حمایت درجهت تبریز تراکتور

 زنان فراوان هاي قوس و کش از بعد و 1397 خرداد در .بودند شده سهند استادیوم وارد مخفیانه و مبدل صورت به هم
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 براي تا شوند ورزشگاه وارد شدند می مستقیم پخش آزادي ورزشگاه در که ملی تیم هاي بازي تماشاي براي توانستند
  .شوند فوتبال هاي ورزشگاه وارد گسترده شکل به ایرانی زنان بار نخستین

 حضور« عنوان با را اي پروژه مسئله، این حل براي عملی اقدامی راستاي در استراتژیک هاي بررسی مرکز ،1397 سال در
 فخار جواد توسط پژوهش این. داد سفارش اسالمی فرهنگ و علوم پژوهشگاه به »فقهی پژوهش ها ورزشگاه در زنان

 حضور یعنی( موضوع ذات گرفتن نظر در با که است این پژوهش اول بخش از آمده دست به نتیجه. شد مانجا طوسی
 لذا است؛ شدن دانسته مجاز و بودن مباح مسئله، این شرعی اولی حکم جانبی، عناوین به توجه بدون ،)ها ورزشگاه در زنان

 نشان نیز پژوهش دوم بخش دوم فصل در. باشند حاضر مردان درکنار و تماشاگر عنوان به ها ورزشگاه در توانند می بانوان
 سازي سالم و اجتماعی هاي آسیب با مقابله در حضور این نقش چون هم مثبت عارضی عناوین که شود می داده

 در زنان حضور بودن مجاز یعنی شرعی اولی حکم نتیجه، در. ندارد شرعی حکم در تأثیري گونه هیچ ورزشی، هاي محیط
  .شود می تأیید و گردد نمی رو به رو استثنایی هیچ با ها، هورزشگا

  
  (شواهدات ایران و جهان) زنان، ورزش و توسعه. 3 -2

ها تبعیض اجتماعی زنان در جوامع غربی، در قرن نوزدهم ورزش و رویدادهاي ورزشی (المپیک و ...) براي پس از قرن
با بري و بازگشت به آغوش جامعه را براي زنان فراهم کرد. به طوریکه ها، برااولین بار در تاریخ فرصتی جهت احیاي ارزش

در شد.  جادیبانوان ا يمدرن برا يپرداختن به ورزش ها يبرا یمناسب يفرصت ها نینو کیالمپ يهایباز يریشکل گ
ریخ فمینستی و پاریس زنان براي اولین بار مجوز حضور و رقابت پیدا کردند که اتفاق بسیار مهمی در تا 1900المپیک 

 يبرا یراه عال کیورزش "المللی المپیک نوشته شده است. در دیباچه سند ورزش زنان کمیته بین1دادخواهی زنان بود
مطالعه  کی ". خواهیم شد، ما در جامعه موفق شویم در ورزش موفق يبه برابر دنیاست. اگر ما در رس يباال بردن برابر

 تهیکم ییاجرا تهیدر رابطه با استخدام زنان به کم تیوضعجهت بررسی  2010در سال  ایتانیبر الوبراوکه توسط دانشگاه 
 يها تیموقع درزنان حضور هنوز از  مختلفموانع  ییشناسا وجودبا  انجام گرفت گزارش شد که IFSو  کیالمپ یمل

توسعه و گسترش  .شی ندارندورزانتخابات  شود و زنان جایگاه مناسبی در ي میریجلوگو مدیریتی  يرهبر ،يریگ میتصم
ساخت.  يملموس و ضرور يپرداختن بانوان را امر يجاذبه و فرصت برا جادیضرورت ا یالملل نیب یورزش يسازمانها
این شواهد و دارد.  انیخانمها و آقا يبرا یمناسب ورزش يفرصت ها جادیبه ا ژهیو دیتأک کیالمپ یالملل نیمنشور ب

ورزش تحت سلطه زیرا  نشان دهنده نیاز همیشگی به حمایت از زنان در ورزش است.مواردي مشابه دیگري در همگی 
  ).2014 ،2مردانه است و زنان بهتر است به جاي مبارزه با مردان، حمایت آنان را جلب کنند (کوتچاور

                                                             
 2015یته بین المللی المپیک، گزارش کم ١

2 Kotschwar, Barbara 
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شده است و به  داند که از چند اصل، فرایند و فعالیت تشکیل)، توسعۀ ورزش را نوعی مداخلۀ اجتماعی می2008( 1ورآو
هایی است که افراد را به مشارکت در تمامی سطوح ورزش و فعالیت بدنی تشویق کند و این مشارکت دنبال ایجاد فرصت

ورزش زنان نیز نیازمند توسعه هدفمند و نظامند است اما  در تمام دوران زندگی افراد و در اقشار مختلف جامعه ادامه یابد.
بررسی میزان رشد ورزش بانوان در عرصه هاي داخلی و راوانی روبرو است. همچنین هاي فدر حال حاضر با چالش

خارجی هرچند گواه پیشرفت ورزش بانوان ایرانی است اما نمی توان این واقعیت را نادیده گرفت که در مقایسه با ورزش 
به طوري که با توجه به برابري  آقایان به دلیل محدودیت هاي اجتماعی و دیگر عوامل از رشد مطلوبی برخوردار نیست.

توان گفت از این رو میکنند.  برابر بیشتر از زنان ورزش می 8/6تقریبی تعداد زنان و مردان در جامعه کنونی، مردان 
توسعه ورزش زنان و کاهش اختالف در میزان توسعه نسبت به ورزش مردان؛ نیازمند حمایت بخش ورزش مردان و 

هاي باشد.مرتفع ساختن این مشکالت و موانع در ورزش بانوان جز در سایه جلب حمایتحمایت اجتماعی مردان می
   سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي مسیر نیست.

 افتیتوان در یحضور زنان در ورزش محمایت از  نهیدر زم موجودي دگاههایدتحقیقات خارجی و  یبا بررس یبه طور کل
. در است وستاریپ کیدر  نینابینگاه ب کیو  ينگاه حداکثر دوي دارا یرقابت يها شرکت زنان در ورزش تیمقبول زانیم
زنانه در  يهای ژگیشده است که با و ینامناسب تلق یزنان موضوع يبرای رقابت يورزش ها وستار،یپ نیقطب از ا کی

درآتن  نینو کیوره المپد نیقابل توجه است که اول). 2007 زنان يگزارش سازمان ملل بخش توسعه برا( 2تعارض است
 یورزش يرقابتها خاص همواره ورزش و بطور زین یخیشد. در بستر تار انجام بدون حضور زنان در رقابت ها 1896سال 

 اریطرفداران بس دگاهید نیا ریاخ يدر سال ها).  2011  نیو فون تا نیلتیکلمنت گو( است شدهیم یمردانه تلق یموضوع
شرکت  يبرا را يشتریب يفرصتها 1970از دهه  یتیجنس ضیتبع مربوط به عدم نیه قوانداشته است. اما اگرچ یاندک

ورزش  زدریآم ضیتبع طیشرا زیمعقتد هستند که هنوز ن یوجود برخ نیا با )2008 ،رس( زنان در ورزش فراهم ساخت
 وستاریپ نیازا يگریقطب د اما در یستیفمني ها شهیگرا و به طور خاص اند يطرفداران تساو .به نفع مردان وجود دارد

 زنان و مردان بوده اند. منتقدان فرهنگ نیدر ب یرقابتي ها از جمله ورزشهابرابر در همه عرصه يها فرصت جادیخواهان ا
معقتد است صرف نظر از  نینابیسوم و ب دگاهید. اند دانسته مردان یساالر، ورزش را همواره تحت سلطه و هژمون مرد

 در ورزش، تناسب یتیجنس شهیآثار کل نیوهچن ورزش مرتبط با يونهاد ها یورزش يها تیدر فعالمردان  سلطه زانیم
 است مردان و زنان يبرا یورزش يرقابت ها تیمقبول مورد قابل انکاردر ریاز موضوعات غ یکیو نوع ورزش  تیجنس

شده از نقش ها و انتظارات  نهینهاد اتانتظاری به معن یتیجنس شهیکل کرد،یرو نی. براساس ا)2016(ویسیون و همکاران، 
 زنان و مردان يبرا یرشته ورزش کیمناسب بودن  يبرا کننده نییتع یزنانه و مردانه در جوامع نقش يرفتارها مربوط به

. غالب بودن هریک از رویکردها در توجه به ورزش بانوان کشور تا حد زیاده هدایت کننده توسعه آن )2015(فینک،  دارد
  است.

                                                             
1. Mourao 

 بوده است دگاهید نیخود از طرفداران ا نینو کیگذار المپ انیبن کوبرتن باشد که زیتعجب برانگ دیشا ٢
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 شاید کنیم، دقت اندکی اگرآن پی برد.  تحققمی توان به ضرورت توسعه حمایت از ورزش زنان ا نگاهی دقیق به مفهوم ب
 جسمانی نیازهاي در که مشترکاتی بر عالوه زن زیرا است؛ بیشتر اهمیتی داراي زنان براي ورزش که برسیم نتیجه بدین

 کانون در او محوري نقش باره، این در زن ویژگی مهمترین .دارد نیز یاختصاص ویژگیهاي و نیازها دسته یک دارد، مرد با
 انجام درست هاي شیوه اتخاذ و مناسب ورزشهاي و بدنی حرکتهاي انجام براي اندك فرصتی اختصاص. است خانواده
(شري و کند  ایمن کار سختی منفی عوارض و پیامدها از بسیاري برابر در را بانوان تواند می منزل، گوناگون کارهاي

  .)2015همکاران، 
که  بودهی اجتماع یاز زندگ یورزش بخش مهم نکهیوجود دارد. نخست ازنان  ورزشحمایت از جهت  يمتعدد لیدال

 نکهی. دوم ا کندیجامعه کمک م یکینزد و یو به دوست گرددیم تهایو فرصت بروز خالق يرهبر يهاسبب توسعه مهارت
 شتریشدن ب ریدرگ زیو ن هایماریاز بروز ب يریو جلوگ یبهداشت عموم سطح شیافزاباعث  یورزش يتهایشرکت در فعال

  .شودیپرتحرك م یزندگ کی در آحاد جامعه
هاي ذاتی این قشر  هاي اساسی از جمله بی جهت بودن روند توسعه و بی ارتباط بودن آن با ویژگیورزش زنان با چالش

سطح موجب ضعف ها باالدست یه همي از ابعاد ورزش زنان به سایر بخشباشد. از سوي دیگر وابستگی بسیار میمواجه 
پیوندهاي پسین این بخش شده که کمترین تاثیر آن ضعیف ماندن بخش رویدادهاي ورزشی و عدم رشد مشارکت 

عرضه  گرا و به لحاظ ورزشی بانوان است. از این روي، بخش ورزش زنان به لحاظ تامین منابع توسعه اولیه بیشتر برون
دهد که  نشان میورزش زنان  توسعهپارادایم حاکم و روند حرکت جهانی در گرا است.  دستاوردها و رویدادها بیشتر درون

ورزش زنان به صورت سیستماتیک و مبتنی بر نوآوري در چهارچوب علمی و  تمرکز بر توسعهکشورهاي پیشرفته صنعتی 
 گذاري سرمایهحمایت اجتماعی، جذب  ،ي فراهم نمودن محیط مناسببنابراین حرکت در راستاآینده نگرانه هستند. 

زنان باید باشد.  توسعه ورزشمهمترین اولویت باید در این چهارچوب،  اقتصادي، توجه سیاسی و پشتوانه فرهنگی
ن هاي مدیریتی و ساختاري نظامند است که این پژوهش بر طراحی آدستیابی به چنین ساختاري نیازمند داشتن مدل

  متمرکز است.
  
  ورزش و جایگاه آن درتوسعه فرهنگی . مدیریت و 3 -2
جامع و مورد توافق همه  یفیفرهنگ و عدم وجود تعر ادیز اریبس فیفرهنگ وتوسعه با توجه به تعار نیرابطه ب نییتع

رابطه فرهنگ و  نیی) در تب1390( ينگاهدار ن،یا رغمیرسد.عل یحوزه، دشواربه نظرم نیا شمندانیپردازان و اند هینظر
 هیداند. توسعه برپا یآن موثر م شرفتیتوسعه و پ يها يریجوامع را در جهت گ یفرهنگ يتوسعه نقش مولفه ها

 نینو يو نهادها يفرد دیجد يها، خواسته ها وارزش ها زهیانگ ازمندیگسترش سنت ها و تجارب گذشته  استوارو ن
 يریفرهنگ در شکل گ تیاهم گرید ي.ازسوستیجدا ن یفرهنگ تیمفهوم آن از مفهوم هو نیاست. بنابرا یاجتماع

به فرهنگ  ینگرش خاص ازمندیو توسعه ن شرفتیپ يجامعه برا راهریز راست،یانکار ناپذ يدر هر جامعه ا وبتوسعه مطل
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استوار  ابعادجامعه یدرتمام یبر توسعه فرهنگ یعبارت ابهیفرهنگ و توسعه  نیبر توافق ب یمبتن دینگرش با نیاست، ا
  باشد.

آنان  گاهیافراد جامعه به منظور شناخت جا يمناسب برا يو معنو يو امکانات ماد طیشرا جادیا یاز توسعه فرهنگ مقصود
قانون  ریتوسعه، نظ یاصول کل رشیو پذ شرفتیتحول و پ يبرا یعلم و دانش و معرفت انسان ها ، آمادگ شی،رشد و افزا

همه افراد  يبرا يو معنو ی، اخالق یعلم يها ییتوانا شیو افزا ینسانو ا یبط اجتماعنظم و انضباط، بهبود روا ،يریپذ
پردازد و یک شبه  یجامعه است . توسعه فرهنگی، روندي است که به ترویج خصایل و مکارم اخالق و انسان متعالی م

  جامعه است. رع نگرش افراد دانجام نمی شود، بلکه روندي کامالً تدریجی توأم با تعالی فکر، اندیشه و بهبود نو
هایی را خلق کردند و اند، متناسب با نیازهاي زندگی خودشان بازياي داشتههاي اصیلی که سابقه تمدنی گستردهفرهنگ

اي بنشیند و به هدف هم نبوده است. اینها چیزهاي نیست که بگوییم یک آدم متفکري در گوشهها بیخلق این بازي
- اینها رفتارهاي طبیعی و فطري یک انسان دلسوز براي دیگران است. این خاصیت طبیعی تمدن طراحی بازي بپردازد؛

اگر ما اینها را شناسایی  .کنندهاي خالق تحت تأثیر فرهنگ بومی آنجا چیزهاي جدیدي را خلق میهاست که انسان
نکنیم، از آنجا که بازي یکی از نیازهاي هاي آن را درك نکنیم، اگر قابل توسعه است آنرا توسعه و تقویت نکنیم و مزیت

شود و ممکن است با هایی که مربوط به دیگر جوامع است وارد فضاي فرهنگی جوامع ما میقطعی جوامع است، بازي
  .)1392(بنیانیان،  فرهنگ بومی ما همخوانی نداشته باشد یا خیر

اقوام،  یفرهنگ ياز باورها يا نهیبه عنوان گنج یو محل یبوم يها يو باز یسنت يها ورزشی: فرهنگ يباورها ۀنیگنج
 يدارا نیآن است. همچن راثیاز م یو بخش يو فرهنگ هر کشور تینشان هو گر،یکدیبا  یناگسستن وندیضمن داشتن پ

اجزاء فرهنگ و فولکلور مردم  نیتر مردم است و از مهم شتیو مع یبا زندگ قیعم یوستگیو پ ینشاط و شاداب يها جنبه
 يها است از اقوام با فرهنگ يا اش مجموعه با تمدن چند هزار ساله زین رانی. کشور پهناور ادیآ یبه شمار م هیهر ناح

از تنوع  زیمردم ن انیدر م جیرا يها یو سرگرم ها ياز اقوام، باز کیمتفاوت هر  یمیاقل طیشرا لیمختلف. لذا به دل
  است. داربرخور ياریبس

 نینظران در ابتدا بر ا که صاحب دهد یقلمرو نشان م نیمطالعات ا یتکامل ریسی: زندگ يو قلمروها ینیب ارتباط جهان
افکار،  ات،ینگاه ن نیدر ا ی. به عبارتباشد یم گذار ریتأث یزندگ یو ذهن یبر عناصر درون شتریب ینیب اند که جهان تصور بوده

نشان داد که رفتارها  شتریب يها پژوهش  دامه. در اددگر یواقع م ینیب جهـان میمستق ریمـردم تحـت تأث يو باورها دیعقا
قرار دارد که خود متأثر از  یها و باورها و اعتقادات ارزش ریتحت تأث یمختلف زندگ يانسان در قلمروها ینیع يها تیو فعال

 است،یساقتصاد،  ت،یو ترب میچون تعل هم یزندگ يمطالعات قلمروها نی. در اباشد یشناخته شده م ینیب جهان کی
 ،یاخـالق ،یقرار دارند. نظام ارزشـ یخاص يها و باورها ارزش یحقوق، اوقات فراغت و ... تحت تسلط و هژمون انواده،خ

 یکل ینیب جهان کی يو وجود شناسانه یهست ،یعناصـر شناخت ریجامعـه تحـت تأث کی يو اقتصـاد یاسـیس ،یحقوقـ
 هیخود، تغذ ینیب از جهان ریغ یاز منبع يبه هر نحو یاجتماع يقلمروها هر کدام از عناصر و که یقرار دارد. در صورت
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) نگاه لوبک به 4. در شکل (ندینما یخود هموار م ینیب جهان یو خاموش ينابود يو راه را برا شوند یم یالتقاط ندینما
  .آورده شده است یزندگ يبر قلمروها ینیب جهان ریتأث

وجود ندارد. و اکثر برداشت ها  يدرك واحد یاجتماع دهیپد نیاز ا افتهیعناصر مشتق در باره فرهنگ و  نکهیبا توجه به ا
 یکرد که مفهوم فرهنگ کل حوزه زندگ نیاشاره به ا دینشأت گرفته است؛ با "يو معنو يماد"ها  از دو حوزه  شهیو اند
فرهنگ و  يسه کارکرد را برا یماعو اجت یعلوم انسان شمندانیو مجمل اند ه. به طور خالصردیگ یرا  در برم یانسان

ها را منجربه رشد و  استیس نیداده اند و و ا وندیجامعه پ یفرهنگ يها استیبا س یهر جامعه که به نوع یتوسعه فرهنگ
انسجام  يحفظ و ارتقا )3 تیاحراز هو )2تفاهم  جادی) ا1ها در قالب  استیس نیدانسته اند؛ ا يهر جامعه ا شرفتیپ

 ریجهان در چند دهه اخ ياست که در کشوره ا يتازه ا میاز جمله مفاه یفرهنگ استیس کرد. ین بررستوا یم یاجتماع
 تیریبردن به امکان مد یتوسعه و پ یاصل يها نهیاز زم یکیفرهنگ به عنوان  نکهیبه آن توجه شده است؛ با توجه به ا

 يریشکل گ يرا برا یشده، بستر مناسب نییعت شیبه اهداف از پ یابیودست  یدر عناصر فرهنگ رییتغ يبرا یفرهنگ
 یشامل همان ارزش ها و اصول یفرهنگ استیتوان گفت که اصطالح س یبه وجود آورده است، م یفرهنگ استیمفهوم س

و  نینو ییایو پو شرفتیپ یفرهنگ استیکند. هدف س یم ییو راهنما تیهدا یاست که، افراد جامعه را در مسائل فرهنگ
  .)1381 است (پهلوان، نظام مند جامعه

کمک  ابدیکه ارتقاء  يهر فرد یفرهنگ هیسرما يدر هر جامعه ا گیرد.ی صورت میفرهنگ هیسرما بر پایه یفرهنگ توسعه
در حالت  -1به سه شکل وجود دارد، ویبورد ریبه نظرپ یفرهنگ هیداشته است. سرما یبر بسط توسعه فرهنگ يموثر

 لب( در قایفرهنگ يبه شکل کاالها یافتگی تینیدر حالت ع - 2 ،یو جسم يفکر يرپایبه شکل خصائل د یعنیمتجسد، 
 یمدارك تخصص ریو سا یلیشده،چون مدارك تحص نهیدر حالت نهاد -3آالت و...) نینامه،ادوات و ماش ر،لغتیکتب،تصاو

حالت متجسد به دنبال  قیاز طر یکرده است.  توسعه فرهنگ یآن ها را بررس ویفرد است. بورد هیکه ضمانت کننده سرما
از کالبد  یبخشد، و به صورت جزئ یفرهنگ و جود دارد، تجسد م کیکه در  یتیترب يها وهیاشاعه و بسط رفتارها و ش

 تینیدر جامعه در نظر داشت،در حالت ع یاکتساب دیرا با ندیفرا نیاز آن شدن است. ا یو جزئ وستنیدر آمدن، به کالبدپ
دارند،  تینیکه ع رهیها، و غ ،ابزاریخیتار يها،بناها یچون نوشته ها،نقاش ییو رسانه ها ،يماد يایبه اش دیبا یافتگی

 ياقتصاد هیبه تملک در آورد، که مستلزم سرما  يتوان هم به طور ماد یرا م یفرهنگ يحالت کاالها نیتوجه کرد؛ در ا
به شکل و مدارج  یفرهنگ هیشده، سرما نهیاست. در حالت نهاد یفرهنگ هیکه مستلزم سرما - نیاست و هم به طور نماد

سه وجه اشاره  نیدر ا ویدارد. بورد یضمانت شده  همراه است،که نقش موثر در بسط توسعه فرهنگ ازاتیو امت یآموزش
 یفرهنگ - یعلم و یلیو ارتقاء مدارك، مدارج تحص یفرهنگ يمصرف کاالها زانیافراد، م یروان شاتیو گرا التیبه تما

  دارد. ییجوامع نقش بسزا یفرهنگ داریو توسعه پا یفرهنگ تیکند که در سنجش هو یه مافراد جامع
کرد،به  یجهان یکپارچگیتوجه به  دیبا یشدن و توسعه فرهنگ یجهان نیب دنزیاز نظر گ :شدن یو جهان یفرهنگ توسعه
گذار  ریتأث يصرفاًروند ای یر جهانبازا يدانهایبزرگ،م يو مربوط به نظام ها یرونیب يا دهیپد یجهان یکپارچگی«ينظر و

هم با روند  گریروابطمان با مردم د جانها،ویت،هیت،هوی،شخصیهم هست.زندگ یذات يا دهیبلکه پد ست،یبرملتها ن
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را  یمحل يو محتوا یفرهنگ محل یجهان یکپارچگی رند،چونیگ یدهند و حالت مجدد م یشکل م رییتغ یکپارچگی
 يفرد ری. تأثمیکن یتر زندگ يو فرد رتریبازتر، انعطاف پذ یکند تا به صورت یرا مجبور مدهد و ما  یمورد تهاجم قرار م

 - يغفار» ( دهد. یباز سوق م ندهیرا به طرف آ  یاست که زندگ ییروین ياست... و به معنا ییگرا انشدن به موازات جه
  .)1384 ،یمیابراه
 ینظام جهان کیدئولوژیرزمگاه ا دیاست که فرهنگ را با دهیعق نیبر ا نیشدن والرشتا یدر ارتباط با فرهنگ و جهان    

مقابله با پروژه  زیتواند دستاو یشود و م یم دتریشد یفرهنگ زاتیشکاف و تما ،یکه در نظام جهان لیدل نیدانست،به ا
 یفرهنگ زندگو اشاعه  یشدن همراه با تهاجم غرب یجهان قیاز طر یهنگاساس توسعه فر نیبر ا رد،یشدن قرار گ یجهان
 دهیعق نیاز جامعه شناسان ، انسان شناسان و صاحبنظران علوم ارتباطات بر ا یاساس برخ نیکند برا یم دایمعنا پ یغرب

« دارند که نیبه ا دهیصاحبنظران عق نیآورد. ا یملت ها را به همراه م یفرهنگ یکپارچگی یشدن به نوع یاند که جهان
 دهیمثبت پد ياز جنبه ها یکیاست، نینو يو ماهواره ا يحصول ارتباطات شبکه املت ها را که م یفرهنگ یکپارچگی

صلح و  يحرکت به سو يشرط ها شیبشر  و از پ  یاجتماع یتحول زندگ يسازوکارها نیاز مهم تر یکیشدن و  یجهان
 یجهان م افتهین توسعه يدر کشورها يروند توسعه  و نوساز عیار موثر نسریبس ياز سازوکارها زیو ن یآرامش جهان

  .)1385 ،يزاهد» ( دانند.
هاي مطلوب  ي فرهنگی، کشور را از دستیابی به موفقیت توجهی به توسعه دانند که بی نخبگان فکري کشور به روشنی می

ي اقتصاد و  یک از دو حوزه ي پایدار کدام نصیب خواهد ساخت؛ لذا در پاسخ به این پرسش که در توسعه اقتصادي بی
اقتصاد به عنوان وسیله و نه «کنند. در مقدمه قانون اساسی با صراحت از  تر تلقی می دم است؟ فرهنگ را مهمفرهنگ مق

رشد دادن انسان در جهت حرکت به سوي نظام الهی و «یاد شده است؛ تا جایی که هدف از حکومت اسالمی را » هدف
). بدون 1384داند (مجموعه قوانین،  می» خداگونه انسان ي بروز و شکوفایی استعدادها به منظور تجلی ابعاد ایجاد زمینه

  بسترسازي و نهادینه کردن فرهنگ توسعه ایجاد توسعه عمال ناممکن خواهد بود. 
جامعه نقش  یفرهنگ تیو هو يریمسئله خود در شکل گ نیجامعه شده است، و ا يمنجربه خود باور یوسعه فرهنگت

برنامه  قیبتواند از طر دیبا ،یو مل یمحل يدادن به ارزش ها تیدر قالب اهم ی. توسعه فرهنگدینما یم فاءیرا ا یمهم
  میاز جمله مفاه یفرهنگ استیجامعه خود پاسخ دهد. س ادافر يو ماد يمعنو يازهایبه ن یو اجتماع یفرهنگ يها يزیر

و  نینو ییایو پو شرفتیپ دهیپد نیبه آن توجه شده است؛ هدف ا ریاست که در چند دهه اخ یمرتبط با توسعه فرهنگ
کرد؛  يفرهنگ و تکنولوژ نیتوجه به ارتباط ب دیبا یتوسعه فرهنگ یحوزه مطالعات گردرینظام مند جامعه است. از بعد د

به  یدرآن فرهنگ شده است. توسعه فرهنگ یجامعه باعث رشد و آگاه کیمناسب با فرهنگ  يغالباً توسعه تکنولوژ
ارتباط با مسئله  یکند،که ب یتوجه م یفرهنگ يو دستاورد ها عیجامعه نسبت به صنا یو بوم یمل يها کردیحفظ رو
  ). 1382زاده، ییلهسا( ستیهم ن يتکنولوژ

براساس  باشد، ایجامعه شتاب ببخشد، وپو یتوسعه فرهنگ ریبه مس یجابیدر بعد ا یفرهنگ يگذار استیسبراي اینکه 
 انیدر م ینظام آموزش رسم قیتوان از طر یرا م يبسته هنجار ینوع یگو فرهن یاجتماع ،یاسیس ،يخرده نظام اقتصاد
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وقت  ،ي،امانتدارییکار و تالش، صرفه جو"در جهت  دیبا ياساس در خرده نظام اقتصاد نیداد؛ بر ا شاعهجامعه ا ياعضا
و هدف  یاسیانصاف، مشارکت س ،يریپذ تیمسئول ،ییپاسخگو" یاسیداد،در بعد س یرا آموزش فرهنگ "و... یشناس

 قتیصداقت وحق ،یمشارکت اجتماع ،یحقوق انسان تیرعا ،تسامح،يبردبار" یمد نظر باشد؛در بعد اجتماع "و... يدار
 جیدر جامعه ترو دیبا "عام، اعتماد و... یودگرخواه ،تعاون،ياحسان، وفادر"،یآموخته شود؛ و در حوزه فرهنگ دیبا "ییجو

  .باشدها منطقی و منعطف میها و برنامهحوزه ورزش نیازمند تدوین و اجراي سیاستدستیابی به چنین اهدافی در  .ابدی
شکوفا  یفرهنگ نهیبالقوه و خالق انسان را در زم يها یجامعه شده است، و توانائ يمنجربه خود باور یتوسعه فرهنگ    

توسعه  بی. در واقع ترکدینما یم اءفیرا ا  یجامعه نقش مهم یفرهنگ تیو هو يریمسئله خود در شکل گ نیکند؛ و ا یم
و  تهیمدرن ندیاست که با توجه به فرا نیبه دنبال ا ،یعلوم انسان يها شهیاز اند یو فرهنگ در جامعه و در بخش

باورها و ارزش  قیتوسعه، به شناخت عم یرونیموثر ب يامدهایاز پ يو بهره مند یو بوم یدرون کردیرو کیبا  ونیزاسیمدرن
بتواند از  دیبا ،یملو  یمحل يدادن به ارزش ها تیدر قالب اهم یجامعه خود بپردازد. توسعه فرهنگ یلو مح یمل يها

 دهیا قیطر نیافراد جامعه خود پاسخ دهد، تا از ا يو ماد يمعنو يازهایبه ن یو اجتماع یفرهنگ يها يزیبرنامه ر قیطر
در  یو بوم یمل يو نشانه ها یفرهنگ نیلب ارتباطات نمادجامعه خود را در قا بومی – یها ، افکار، و آداب و رسوم مل

 يبه بعد در قالب برنامه ها 70از اول دهه  ونسکوی« جوامع موثر در جهان اشاعه دهد. فرهنگ  ریسا يعصر حاضر همپا
 یم به کار یفرهنگ يازهاین صیکه به لحاظ تشخ ییو روش ها لیو ارائه وسا  یاساس میاز مفاه يکسریساله  5مطلوب 

 انیکند، ب یآماده م یفرهنگ یزندگمشارکت گسترده تر مردم در  نیو تأم يهنر نشیآفر نهیو مساعد کردن زم ندیآ
  .)1381اردالن،(پکرده است 

به آن توجه شده است؛  ریاست که در چند دهه اخ یتازه مرتبط با توسعه فرهنگ میاز جمله مفاه یفرهنگ استیس    
 رانیدر ا یفرهنگ يزیو بر نامه ر يگذار استیو نظام مند جامعه است. بحث س نینو ییایوو پ شرفتیپ دهیپد نیهدف ا

 یفرهنگ يگذار استیو س يزیگفت که ما در حوزه برنامه ر نتوا یحال در مجموع م نیبه آن نشده، با ا یچندان توجه
 یفرهنگ يگذار استی. س میهست ریفق یو تجرب يشود؛ از نظر دانش  نظر یکشور م یمنجربه توسعه فرهنگ یکه به نوع
. در هر ابدی جیابعاد، در جامعه ترو ریوسا  یو فرهنگ ی،اجتماع یاسیس ،يبر اساس خرده نظام اقتصاد یجابیدر بعد ا
از  یداشته است، توسعه فرهنگ یبر اشاعه توسعه فرهنگ يکمک موثر ابدیکه ارتقاء  يهر فرد یفرهنگ هیسرما يجامعه ا

، و  دهیفرهنگ و جود دارد، تجسد  بخش کیکه در  یتیترب يها وهیبه دنبال گسترش رفتارها و ش حالت متجسد قیطر
 يایبه اش دیبا یافتگی تینیاز آن شدن است. در حالت ع یو جزئ وستنیپاز کالبد در آمدن، به کالبد یبه صورت جزئ

حالت   نیدارند، توجه کرد؛ در ا تینیکه ع رهیغها، و  ،ابزاریخیتار يها،بناها یچون نوشته ها،نقاش ییو رسانه ها ،يماد
است و هم به طور  يداقتصا هیبه تملک در آورد، که مستلزم سرما  يتوان هم به طور ماد یرا م یفرهنگ يکاالها

 ازاتیو امت یبه شکل و مدارج آموزش یفرهنگ هیشده، سرما نهیاست. در حالت نهاد یفرهنگ هیکه مستلزم سرما - نینماد
  دارد. یده  همراه است،که نقش موثر در بسط توسعه فرهنگضمانت ش
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نداشتن  رایاست ز يزیجهت برنامه ر یداشتن مدل فرهنگ ازمندیجامعه ن ،یتوسعه فرهنگ يشد که برا ادآوری دیبا
محصوالت  یجامعه، پرداختن به توسعه کم ینگرفتن اصالح فرهنگ يجد ،یفرهنگ تیاز فرهنگ و فعال قیبرداشت عم

فرهنگ،  يادار يو روش ها یفرهنگ ياختارهاس رییآن، غفلت از تغ یفرهنگ راتیبه تاث يبدون توجه جد یفرهنگ
روشن و نظام مند از عوامل و اهداف  رینداشتن تصو ،يدار هیاقتصاد سرما يشدن از فرهنگ حاکم بر مبنا يریرپذیتاث

و نهاد خانواده در امر فرهنگ و ده ها ضرورت  یمردم يالزم دولت، نهادها ینینقش آفر زانیمشخص نبودن م ،یفرهنگ
در  یفرهنگ يزیجامعه است (پژوهش نامه برنامه ر یفرهنگ یو تعال یدر سامانده ریموجب تاخ لین قبیاز ا ینیع

  ).1386دانشگاه ها، 
 يدمحدو نییدر ورزش فقط معطوف به تع یتوسعه فرهنگ نهیانجام شده در زم قاتیشد،تحق انیطور که قبال ب همان

همه جانبه شاخص ها که بتواند ابعاد  نییدر جهت تع يجد یدر ورزش بوده است، و اقدام یازشاخص ها و اهداف فرهنگ
صورت  ،یو ورزش ینخبگان فرهنگ لهیآنها در ورزش به وس تیو تثب دییدر تا نیمختلف ورزش را پوشش دهد و همچن

هنجاري هاي فردي و اجتماعی در ورزش، در درون خود کاهش سطح نا يبرا دینما یم يضرور نینگرفته است.بنابرا
 حل مسئله اخالق در يبرا زین )1391( همکاران و عیهمان طورکه شج اتفاق افتد، یتوسعه فرهنگ زین یورزش قهرمان

به تفصیل و تحقیق آشکار است که داند.  یم یراعامل اصل کنانیباز یاخالق يها یآگاه شناخت و بهبود ،رانیفوتبال ا
اند؛ از تعامل پیکارها و نگاشته زیادي در شکوفایی هم داشته زش و فرهنگ دو نهاد ماندگار در تاریخ هستند که نقشور

هاي پیش روي بشر در زندگی آینده در باستان گرفته تا تقابل هنرهاي جسمی و ذهنی در مدرنسیم و تا دگرگیسی
ورزش در دنیاي امروز با فرهنگ اجتماعی داراي تعامل مستقیم اند. ها بودهسازي این دو نهاد در تمدنهمگی نشان از هم

در ایران و جهان به  یورزش - فرهنگی هايفرایندبا این وجود  باشد. بوده و بازتاب فرهنگ اجتماعی در جوامع جدید می
- ها؛ عمدهایر حوزه. در کشور ما نیز همانند سهاي چندي روبرو است ها و ناهنجاري لحاظ ساختاري و کارکردي با چالش

و  ايفرهنگی در ابعاد؛ حرفه هايچالشترین موانع مدیریت و توسعه ورزش ناشی از زمینه فرهنگی و اجتماعی آن است. 
رقابتی و تربیتی، علمی و شهودي،  ، کمی و کیفی،ي و عملیاتی، راهبردايو برنامه انونی، قیو عمل ي، نظریارزش

- وجود دارد که آیندهدر ورزش کشور کالن  -پنهان و خرد  -به صورت آشکار  ازمانیاي و سجنسیتی و جمعیتی، رسانه

نگري دستاوردها و اثربخشی جایگاه و نقش این پدیده جذاب و پرطرفدار را در ابعاد ملی و فراملی با موانع و تنگناهاي 
  .)1392(آقاپور،  سازدجدي مواجه می

  
  :ک در حوزه فرهنگ و ورزشتحلیل راهبردي و مدیریت استراتژی.  4 -2
رسد  ي فرهنگ استفاده شود؟ به نظر می در ابتدا پرسش اصلی این است که چرا باید از مدیریت استراتژیک در حوزه 

هاي علوم  ي حوزه المللی و تخصصی شدن همه هاي داخلی و بین پاسخ روشن است. با توجه به تحوالت گسترده در عرصه
هاي فرهنگی، دیگر قادر به حل مشکالت  ت سنتی و اتخاذ تدابیر غیرعلمی در سازماناجتماعی، روشن است که مدیری

نخواهد بود و استمرار غفلت نسبت به برخی مشکالت و مسائل فرهنگی، پیامدهاي غیرقابل جبرانی را در پی خواهد 
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آمیز جهانی  توجه به روند مخاطره ویژه با ي آینده، به هاي کارشناسان درباره زنی داشت. لذا وضعیت فرهنگی حاضر و گمانه
هاي فرهنگی نظام، تحت یک رهبري واحد، به  کند که مجموعه دستگاه شدن در قبال فرهنگ دینی و ملی، ایجاب می

یافته براي اتخاذ  هاي سازمان شکل جدیدي تفکر و اقدام نمایند. در این شکل جدید، مدیریت استراتژیک به مفهوم تالش
گیري صحیح از  رود. تردیدي نیست که بهره هاي پیش رو به شمار می شایسته، از بهترین گزینهتصمیمات و اقدامات 

تواند عالوه بر ایجاد امکان پیشگیري، موفقیت ما را در قبال تهدیدات بالقوه و بالفعل و  دانش و فن مدیریت استراتژیک می
  ).1385نوآور تبدیل سازد (دانشنامه رشد، ها حاضر و آینده از انفعال خارج نموده و به حالت فعال و  چالش

نیافته، بسیار اندك و ناچیز است.  ویژه در کشورهاي توسعه مدیریت فرهنگی، به دردانش مدیریت استراتژیک  سابقه کاربرد
هاي  نظر از موفقیت کشور ایران پس از انقالب شکوهمند اسالمی، که حقیقتا یک انقالب عظیم فرهنگی بود، صرف

ها را باید عمدتا ناشی از ورود  رو بوده است. این چالش هاي متعددي روبه ي فرهنگ، همواره با بحران ر حوزهچشمگیر د
ریزي جامع و هدفمند دانست. به طور کلی که باید  الگوهاي فرهنگی غربی و فقدان یک نظام مدیریت کارآمد و برنامه

هاي  هاي طالیی در حوزه مندي انقالب اسالمی از فرصت بهره ي اذعان کرد که فقدان یک مدیریت و رهبري کارآمد، زمینه
  اکنون ما را در قبال بسیاري از معضالت فرهنگی منفعل ساخته است.  فرهنگی را به شدت کاهش داده و هم

اي از دستاوردها و نتایج عملی و اجرایی خدمات و محصوالت دهه اخیر  مدیریت استراتژیک سعی بر این دارد که مجموعه
عنوان  تواند به ریزي استراتژیک را مورد بررسی قرار دهد مدیریت استراتژیک می ر زمینه خدمات مدیریتی و برنامهد

پژوهی، بازاریابی، نوآوري و  محورهاي تفکر استراتژیک کارآفرینی، مدیریت استراتژیک مالی، تولید، پژوهش و آینده
ریزي در  شناسی و تئوري شناسی استراتژیک، برنامه نسانی، محیطخالقیت، فلسفه و توجه به تفکر استراتژیک، منابع ا

ریزي  ها و الگوهاي مدیریت و برنامه هاي ریاضی، تکنولوژي، دانش و فناوري، مدل سطح کالن ملی به کمک مدل
ی و هاي دولت ریزي استراتژیک در سازمان ریزي استراتژیک، برنامه استراتژیک، تجارت موفق و مطالعه موردي برنامه

 د،یویها مطرح نماید (د ریزي استراتژیک در سطح کلیه سازمان ها و رویکردهاي کنترل و پایش بر برنامه غیرانتفاعی، نظام
 مؤثر و کلیدي افراد میان سازمانی محیط درباره حاصله اطالعات ها نشر سازمان وضعیت شناخت هاي راه از ). یکی1392

 محیطی چنین سازمان. در بلندمدت سالمتی تأمین و راهبردي هاي ز شوكا جلوگیري براي است ابزاري و سازمان؛

 مدیریت، مانند درونی عوامل و تکنولوژیکی و اجتماعی اقتصادي، سیاسی، نیروهاي مانند بیرونی عوامل با ها سازمان

). از این 1385(اعرابی،  ارندد کار و سر اي رایانه اطالعات سیستم و توسعه و تحقیق یا خدمات، تولید مالی، امور بازاریابی،
رو در کنار اینکه تمامی این موارد نیاز به برنامه خاص دارند، یک برنامه کلی براي در میسر قرار دادن و در جهت 

ریزي استراتژیک کمک به اجراي قانون  هدف از برنامه هاست. ریزي تر از خود این برنامه ها ضروري داشتن این برنامه نگه
استراتژیک فرایند تعیین اهداف سازمان و  ریزي و مسیر چگونگی رسیدن به هدف آن مشخص شود. برنامه است تا جایگاه

  ).2003هاست (تبی بی،  هاي جامع عملیاتی و اجرایی براي تحقق آن اتخاذ تصمیم درباره طرح
عنوان یکی  یریت استراتژیک بهریزي، مد برنامه سمیمکانگیري براي استفاده از  ي الزم و جهتها رساختیزایجاد  منظور به
ي ها پروژهحاضر اکثر  در حالهاي بزرگ و کوچک پیدا نموده است.  رویکرد مدیریتی جایگاه ویژه در سازمان نیمؤثرتراز 
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مشهود است اما  اندرکاران دستریزي داشته و واژه استراتژیک در ادبیات بسیاري از  مدیریتی در سطح دنیا ماهیت برنامه
عدم حمـایت  به علت. لذا گردد میي استراتژیک ها رساختیزتوجه و نگرش کمتري به  کشور مااي داخل ه در سازمان

استراتژیک  انجام پذیرفته چندان مؤثر نبوده و مباحث مدیریتی هاي فعالیت ها پروژهمناسب و درك درست در انجام 
ها خبري نیست عدم حمایت و مشارکت مدیران،  انها در آمده و از رویکرد مناسب در سازم کتابخانه در سازمان صورت به

، عدم پایش و پیشرفت، عملیاتی نمودن ها ياستراتژدرگیر نشدن کارکنان و واحدهاي عملیاتی، عدم تخصیص منابع با 
 نگارنده به نظر متأسفانه باشند یمها در کشور ما  در بروز این معضل در سطح سازمان توجه قابلاز جمله موارد  ها پروژه

هاي کشور ما وجود دارد که ضمن هدر رفتن بودجه  ژست نمایش در زمینه اجرایی این شیوه مدیریت در سازمان
 ترین مهمباید اذعان داشت که تفکر استراتژیک  دینما یمي تبدیل رکاربردیغپروژه را بیک عمل  جینتا، در کشورها  سازمان

ریزي استراتژیک یک ابزار عملیاتی براي تحقق اهداف و مأموریت  مهدغدغه اصلی مدیران سازمان بوده و اگر بخواهیم برنا
استراتژیک قابل بحث  عنوان تصمیم آگاهانه و دقیق عمل نموده که موضوع خود به است يضرورسازمان صورت پذیرد 

ی مسیر فعالیت نیب شیپکه این افراد با خلق آینده و نه با  باشد میها  ي آننگر ندهیآي افراد موفق ها یژگیواست، اصوالً 
ها تعمیم دهیم  را براي سازمان ، اگر این ویژگیندینما یمي و سودمند نمودن مشخص هدفمندسازخود را براي شفاف، 

ي رقابتی امروز در داخل کشور و یا حتی خارج از کشور نیاز به الگو و چارچوبی در فضاها  درخواهیم یافت که سازمان
از آن جهت هدایت و  ها شرکتریزي استراتژیک فرآیندي است که عموم  ق بخشند برنامهدارند تا اهداف سازمانی را تحق

ي سازمانی خود ها تیمأمورو تحقق  به اهدافخود با افق بلندمدت و در جهت دستیابی  هاي فعالیتو  ها برنامهپیش برد 
ار گرفته است. لذا چنانچه استراتژي ها قر مورد استقبال سازمان ها يزیر برنامهدر حال حاضر که این  رندیگ یمبهره 

. ابدی یمي سازمان تحقق اهایرؤگردد مسیر تعالی و تحقق  اجرا موقع بهصحیح و  صورت بهی تدوین گردد و درست به
ها و تهدیدهاي محیطی و نقاط قوت و ضعف  ریزي استراتژیک، با بررسی محیط خارجی و داخلی سازمان، فرصت برنامه

اهداف از بین  نیبه اداشتن مأموریت و اهداف بلندمدت سازمان و براي دستیابی  در نظرکند و با  داخلی را شناسایی می
ي با تغییرات و تحوالت ا اندازهها با هر  امروزه سازمان دینما یم ي روزها ياستراتژ به انتخابي استراتژیک اقدام ها نهیگز

ریزي و هدایت نمایند که در محیط رقابتی موفقیت کسب  رنامهخود را طوري ب هاي فعالیتو باید  باشند یمسریعی مواجه 
ي از این نوع ریکارگ بهریزي استراتژیک، این امر مستلزم  نموده و تداوم حیات داشته باشند با توجه به مفهوم برنامه

  ).1386جی دیوید و ال ویلن، است (ریزي  برنامه
  

  ورزشمدیریت آن در  وفرهنگ . 5 -2
  ):1382گیرند (سلیمی، گروه قرار می 6فرهنگ از دید لوتان کري ارائه شده است که این تعاریف در  تعاریف مختلفی از

 اند؛بخشتعاریف توصیفی که نظر مفهمومی کمتر رضایت -

 عنوان میراث اجتماعی؛ تعریف تاریخی: فرهنگ به -

 تعاریف عنجاري: فرهنگ به عنوان نحوي زندگی مشترك اعضاي یک جامعه؛ -
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 عنوان روش آموخته شده حل مسائل؛شناختی: فرهنگ بهوانتعاریف ر -

 بخش و انسجام دهنده؛عنوان وحدتتعارف ساختاري: فرهنگ به -

 عنوان محصول مادي و آرمانی فعالیت انسان.تعاریف ژنتیک: فرهنگ به -

مشترك اعضاي  در بین این تعاریف، تعاریف هنجاري در ارتباط با موضوع است. اگر فرهنگ به معناي نحوي زندگی
سازي بدنی و استفاده از آن نیز نوعی زندگی مشترك است. بنابراین فرهنگجامعه باشد نوع نگرش به ورزش و فعالیت

شود که بخواهیم این استراتژي را در بستر جامعه نهادینه اي نیست و این پیچیدگی هنگامی دوچندان میورزش امر ساده
کند. فرهنگ اي متناسب با فرهنگ خود؛ رفاه و سعادت را تعریف می) هر جامعه1383کنیم. بر اساس نظر هانتینگتون (

عنوان عنوان ثروت واقعی، داشتن عدالت اجتماعی و ... را بهتواند استاندارهاي باالي زندگی، تاکید بر اندیشه بهمی
وان از دیدگاه هانتینگون بهره گرفت. تبدنی نیز میزیرساخت جامعه بنیان نماید. در زمینه پرداختن به ورزش و فعالیت

ها و پیشگیري و درمان آن، تواند دید مثبت افراد جامعه نسبت به ورزش، کنترل بیماريبنابراین فرهنگ در این مقوله می
بدنی هاي فردي و اجتماعی حاصل از مشارکت در ورزش و ... باشد. از آنجایی که پرداختن به ورزش و فعالیتمنديبهره
منظور نهادیه کردن فرهنگ ورزش تعیین نمود واند به یک ارزش تبدیل گردد، باید یک نقطه شروع استراتژیک را بهتمی

  هاي جمعی باشد. تواند نطام آموزش و پرورش، خانواده، دوستان و همساالن و رسانهکه این نقطه شروع استراتژیک می
  رهنگی شامل موارد زیر است:به طور کلی تعریف ابعاد مربوط به مدیریت و توسعه ف

و نمادها و  رپایو د دار شهیر يرفتار يها، آداب و الگوها است از باورها و مفروضات اساسی، ارزش يا واره نظامفرهنگ:  -
  .سازد یآن را م تیو هو دهد یمصنوعات که ادراکات، رفتار و مناسبات جامعه را جهت و شکل م

و  یده سازمان ،یکالن فرهنگ يها استیوضع و اعمال راهبردها و س ن،یتدو ندیفرا: راهبردي فرهنگ مدیریت -
فرهنگ و  یمهندس يها افتیمختلف کشور با توجه به ره يها در نظام يراهبرد یابیو نظارت و ارز یکار مل میتقس

  است. یو جهان یمل اتیمهندسی فرهنگی و مقتض
و  دار شهیباثبات و ر يرفتار يها، الگوها ارزش ،یاساسباورها و مفروضات  ةوار  نظام:  ایرانی) - (اسالمییفرهنگ مل -

و  جادیها ا ها و  قرن دهه یکه ط - کشور) است کی ییایجغراف يملت (و عموماً در مرزها کینمادها و مصنوعات 
المللی  ) در مقیاس بین مقایسه فرهنگی کشورها(دولت و ملت مبناي .بخشد یم تیملت هو کیو به  - شده تیتثب

  است.
ها، الگوهاي رفتاري، نمادها و مصنوعات مرتبط با یک نهاد و بخش معینی  باورها، ارزش ةوار  نظامی: تخصص گفرهن -

نهاد  کیبه فرهنگ حاکم بر » تخصصی فرهنگ« از جامعه همچون اقتصاد، علم و فناوري و بهداشت و سالمت است.
  شود. و تعلیم و تربیت اطالق میهاي تخصصی مرتبط با آن) همچون دفاع و امنیت  دستگاه  (و مجموعه

ها و الگوهاي رفتاري تسهیم شده و نمادهاي شاغالن و متصدیان هر حرفه  باورها، ارزش ةوار نظام : اي فرهنگ حرفه -
اي  حرفه فرهنگ مدت؛ هاي تخصصی و یا تجربه و کاروزي بلند گرفته به واسطه سنوات طوالنی آموزش شکل است.

  قضات، نظامیان و روحانیون. پزشکان، بازاریان، معلمان،
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ها، هنجارها، رفتارها، مصنوعات و نمادهاي فرهنگی کشور به  پایش فرهنگی: مطالعه، بررسی و تحلیل الگوي ارزش -
شناسی فرهنگی و اعمال مدیریت راهبردي فرهنگی در سطوح  مختلف متناسب با نقشه مهندسی  منظور مساله

  فرهنگی کشور است.
اي فرهنگی قابل دستیابی در افق زمانی  ها و اهداف مرحله گیري اي هماهنگ از جهت جموعهانداز فرهنگی: م چشم -

  شود. انداز جمهوري اسالمی ایران تدوین می معین است که در تراز با سند چشم
بدنی وجود پردازد که در زمینه گسترش ورزش و فعالیتهایی میشناسی فرهنگ: به بررسی آفات و آسیبآسیب -

گیرد هم جنبه تئوریکی و علمی (شناسایی عوامل و ارائه راهکار) و هم جنبه عملیاتی و اجرایی را در بر میدارد که 
  پردازد.ها میزداي آین آفات و آسیبو در ادامه در جهت آسیب

ز این ترین عوامل تحقق توسعه است، و امطالعه تحقیقات مختلف، اما نشان دهنده آن است که اساسا فرهنگ یکی از مهم
کنند ترین عامل در تغییرات و تحوالت افراد در جهت مشارکت در وزش قلمداد مینگارندگان، عامل فرهنگ را مهمرو، 

نقطهء آغازین تغییر در جامعه را باید در  ، روي  بدینباشد زیرا فرهنگ زیربناي تمامی تغییرات و تحوالت در جامعه می
نقطه شروع آن را در فرهنگ و به  اي را بـه دلخواه خود تغییر دهد، جامعهو اگر گروهی بخواهند  فرهنگ آن دانست

آداب و  اي از اعتقادات، مجموعه: اسـت از  عـبارت  فرهنگ  که چه این دهد، آن قرار مـی  هاي و اندیشه  ها ارزش  خصوص
 اند. آورده  پدید  و یا  ا کسب کردهها ر که افراد به عنوان اعضاي گروه یا جامعه آن ... ها و ها و ارزش اندیشه رسوم،

 و روش ها برروي تغییر ادبیات از زیادي هاي بخش متاسفانه کنند می ) بیان1982کورك ( و گودمن) 1385 تامپسون،(
 ندارند. تمرکزي زمان طول در تغییر استمرار و حفظ برروي اما کنند،می تمرکز تغییرات و انجام ارائه و تغییر تکنیک هاي

 بقاي یا استمرار که دهیم افزایش ورزش، کردن نهادینه فرایند به را نسبت مان دانش باید ما اثربخش تغییرات اشتند براي

  ).2013کند (گودمن، می دنبال را تغییر هايبرنامه
 دنآور فراهم را کردن نهادینه ) ،2001اسکات ( نامند؟می نهادي عمل را عملی چه و چیست کردن نهادینه باید ببینیم

 سیستمی، و جامع تعریف در شود. مطلوب رفتارهاي شدن فراگیر و پایداري ثبات، موجب که داندمی شرایطی و ها زمینه

 پذیرش، محیط، از فرهنگی هاي ارزش جذب و اي: اخذمرحله دو فرایند کردن را نهادینه )1996هینینگس ( و وود گرین

 و گروهی فردي، سطوح کلیه در هاآن و تداوم انتقال تثبیت، قرار،است براي هاارزش آن به بخشیدن ساختار و عینیت
 که کندمی پیدا و نظم تداوم قدري به اجتماعی اعمال آن طی که است فرایندي شدن، کنند. نهادینهمی عنوان فراگروهی

 اعمال یا رفتارها از خاصی مجموعه برروي کردن ). نهادینه1390پور، کرد (قلی توصیف نهاد عنوان به را هاآن توانمی

 تعداد یا دو بوسیله دارد، استمرار زمان طول در که گرددمی تعریف رفتاري عنوان به شده نهادینه عمل دارد. یک تمرکز

 واقعیت عنوان به دارد. رفتار وجود اجتماعی واقعیت عنوان به و گرددمی اجرا محرك یکسان به پاسخ در افراد از بیشتري

 فرد هیچ به وابسته و است اجتماعی حقیقت از بخشی قرار دارد، فردي هر وجود از خارج که است عنیم این به اجتماعی

شود.  می انجام یکسان به محرك پاسخ در نفر چندین وسیله به که است رفتاري شده، نهادینه عمل نیست. یک خاصی
 اجتماعی دانش زمینه در دهد. افراد می رخ اجتماعی زمینه یک در همچنین بلکه است، اجتماعی ساخت یک تنها نه عمل
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 یک مهم ویژگی یک استمرار کنند. نهایتاً،می اجرا مشابه منطقی با را رفتار این دیگران اینکه و دارند را هدف رفتار انجام

  ).2013دارد (گودمن،  زمان طول در شدن اجرا به تمایل عمل این که معنی بدین است، شده نهادینه عمل
 الذکر توسعه مشارکت افراد جامعه در ورزش نیز تابعی است از فرهنگ ورزش و توسعه فرهنگ ورزش.فوقبنابر موارد 

هاي بنیادي توسعه در هر جامعه هاي بنیادي تحقق توسعه و هم، یکی از آرمانشرطتوسعه فرهنگی، هم، یکی از پیش
ترین عوامل توسعه فرهنگ به عنوان یکی از مهم تر صاحب نظران توسعه تاکید خاصی بررود. از همین رو بیشبشمار می

 . و زیباست  حقیقی چیزي خوب،  چـه  کـه  آموزد فردي از طریق فرهنگش می  هر  کند که بـیان مـی)) هـورتون((دارند 
 ها هـمیشه هـسته اصـلی و ارزش). 1389فرد، (بابایی شوند فرهنگ مشخص می  وسیله  ها بهها، و هدف ارزش نگرشها،

 ها، نگرش رفتار، بند است، پاي  هایی که فـرد بـه آن فکر و ارزش  طرزسو زیرا از یک دهند را تشکیل می  خمیر مایه فرهنگ
هنجارها ) و از سوي دیگر 1386(پوریانی،   دهند می  قرار  در تعامل با محیط اجتماعی تحت تأثیر  را  نیازها و ادراکات او

  و نـبایدها  واقع هنجارها دستور العمل ریز بایدها  در . دارندرد و معیارهاي رفتار و کگیرن ها شکل میبـراساس ارزش
 ،ذهنی  )جذب1 :هنجارها از دو راه باشند دیگران از ما می  رفتاري  راهنماي رفتار و انتظارات  عنوان  و بـه  هـستند

  .شوند اخذ و جـذب می پذیري، )جامعه2
شناسی فرهنگی خواهد بود، زیرا مهندسی فرهنگی نیازمند شناخت دقیق وضعیت گام آسیببنابراین در این مسیر اولین 

طور اختصاصی، و رصد و ارزیابی آن خواهد بود. در بدنی بهطور کلی و فرهنگ ورزش و فعالیتموجود فرهنگی جامعه به
باشد. با توجه به مطالب آن می واقع یکی از اهداف مهندسی فرهنگی شناخت وضعیت موجود و کمک به ارتقاء و بهبود

اي که از مشارکت بعد فرهنگی کند. توسعهالذکر فرهنگ چارچوبی براي مفهوم بعد فرهنگی توسعه ورزش فراهم میفوق
دنبال دارد بلکه رشد میزان مشارکت و تنها توسعه واقعی را بهکند که نهمند است، رهیافتی به سوي توسعه ایجاد میبهره

زدایی ها در یک سیستم سالم و آسیبشناسی یعنی شناسایی ناهنجاريآسیب دنبال خواهد داشت.را هم بهتوسعه کمی 
هایی که در نظام شناسی فرهنگی ناهنجاريبه معناي رفع ناهنجاري به وجود آمده و تضمین سالمت سیستم. با آسیب

ریزي زدایی آن برنامهد تهدید قرار دهد نسبت به آسیبکه کل نظام را مورآید را شناسایی و قبل از اینوجود میسالم به
آید زیرا اجراي درست و حساب میطور کلی یک سیستم سالم به). توسعه فرهنگ ورزش به1391کنیم (ابراهیمیان، می

درست آن اي را در جامعه به دنبال داشته باشد. اما اجراي ناصحیح و ناتواند فواید و اثرات مثبت و گستردهصحیح آن می
  کند. زداي آن ضرورت پیدا میشناسی و آسیبباشد که نیاز به آسیبها در سیستم میسري ناهنجايدال بر وجود یک

  
  
  
  ورزش در شناسیجامعهمطالعات اجتماعی و . 5 -2

ي جامعه تعامل مؤثر نهاد اجتماعی ورزش با سایر نهادها ها، هنجارهاي فرهنگی وجامعه شناسی ورزش به مطالعه ارزش
گرایی، هاي مشترك، ابزار سلطه، خشونتپرداخته است. مطالعات و پژوهش در زمینۀ مراسم، آیین ها، نمادها، ارزش
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اي شدن از مهمترین موضوعات جامعه شناسی ورزش تجاري شدن، سرمایه اجتماعی و فرهنگی، سیاسی شدن، رسانه
 .است

بع انسانی و مالی، تشکیالت سازمان یافته، گسترش روابط بین الملل، جامعه شناسی ورزش با پارامترهایی چون بسیج منا
اي، ارتقاي آگاهی محوري، سالمت روانی و جسمی، افزایش اعتماد ،رشد توریسم، تخلیه نوعی سرگرمی و تفریح رسانه

در حوزه ورزشی با  رابطه دارد. مسائل جامعه شناختی...  هیجانات و انفعاالت روحی، پرورش اخالق انسانی و اجتماعی و
هاي ورزشی، شناخت رفتارهاي ارزشمندانه، پرخاشگرانه، خشونت طلبانه، استفاده از داروهاي مجاز و نوعی آگاهی با کنش

غیر مجاز، انگیزه هاي روانی در میادین ورزش، افزایش حرمت، اعتماد به نفس، کمک به بهبود دورنماي اشتغال، 
دي و اجتماعی تیم هاي ورزشی، گسترش تجارت و بازاریابی کاالهاي ورزشی، مسائل پیامدهاي نامطلوب انحرافی اقتصا

مهمترین کارکردهاي تعریف جامعه شناسی  خصوصی سازي ورزش، سیاست زدگی در حوزه ورزش، می تواند همراه باشد.
 .باشدارکت افراد میهاي نهادي و رقابتی و برانگیخته شدن مشهاي فیزیکی،جنبهمهارت ورزشی شامل شرایط فیزیکی،

جامعه شناسی ورزش در حوزه فرهنگ موقعیت ورزش را در سلسله مراتب علمی و فرهنگی مانند سایر عناصر فرهنگی از 
دهد. ورزش از منظر جامعه شناختی امري بیرونی و نوعی فرایند قبیل دین، هنر، ادبیات و... مورد بررسی قرار می

(اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و انسانی) مورد اهمیت  تقویت و ارتقاء سرمایه هاي اجتماعی است، و می تواند در حوزه
قرار گیرد؛ و به عنوان یک پدیده مؤثر بر روي سیاست، وفاق و تعادل اجتماعی اثر گذارد. از سوي دیگر علل رشد از 

ی کرده است. در جامعه شناسی خودبیگانگی و مافیاي اقتصادي که در ورزش وجود دارد و جامعه را دچار انحطاط اخالق
ورزش قابل بررسی پژوهشی است. جامعه شناسی ورزش هدفش عالوه بر رابطه متقابل ورزش با سایر نهادهاي اجتماعی، 
شناخت زمینه هاي فرهنگی، اجتماعی به کاربرده شده در ورزش کاربردها، پیامدهاي اجتماعی، آسیب هاي فرهنگی، 

 .رگونی هاي اجتماعی استانحرافات ورزشی، تحوالت و دگ

هاي تحقیق منظم و دقیق علمی جامعه شناسی را در جهت تأثیري که کنش ها و ها و روشجامعه شناس ورزشی شیوه
روابط متقابل افراد بر فعالیت هاي ورزشی در محیط هاي ورزشی می گذارد، مورد بررسی قرار می دهد. جامعه پذیري از 

یسم یادگیري، شکل گیري باورها، مهارت ها، رفتارها، عادات، نقش ها و هویت هاي طریق ورزش یا در ورزش بر مکان
جنسی تأکید می کند.رویکرد کارکردگرایی جامعه پذیري ورزش نوعی هماهنگی با اهداف جامعه است که از سوي 

ی عدالتی و نابرابري نهادهاي اجتماعی شکل می گیرد. رویکرد تضاد در حوزه جامعه پذیري ورزشی این پدیده را نوعی ب
بین طبقات جامعه، و این پدیده را در خدمت جامعه سرمایه داري می داند. بر اساس چنین حوزه مطالعاتی بین رشته اي 
در علوم انسانی با تاکید بر روش کتابخانه اي و اسنادي راهکارهایی را براي اشاعه اجتماعی و فرهنگی این پدیده در 

  ).1392تیان، (شرب جامعه بیان می کنیم
  
  از طریق ورزش پذیريجامعهو  پذیريفرهنگ. 6 -2
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پرداختن هاي مشترك و پذیرفته شده یک گروه دانسته و  ها، باورها و دانش شزچنانچه به اختصار فرهنگ را مجموعه ار
ز: مجموعه عبارت است ا ورزشهاي منجر به ارزش افزوده در نظر بگیریم فرهنگ  را فعالیت بدنیبه ورزش و فعالیت

به کالم بدنی، هاي فعالیتمشارکت در ورزش و  جهت افراد جامعههاي مشترك و پذیرفته شده  ها، باورها و دانش ش ارز
هایی درونی شده و مورد پذیرش جمعی قرار گرفته است،  ها و نگرش چه ارزش جامعهیک  افراد دیگر اینکه، در وجود

به علت  فرهنگ،  به عنوان خمیر مایه با وجود اتفاق نظر درباره ارزش،. کند یرا تبیین م جامعهحاکم بر آن ورزش  فرهنگ
در تعیین قلمرو آن اختالف نظر است و این بـه مفهوم فرهنگ بستگی  ،جامعه مختلف بین افراد ارزش در  مفهوم  تفاوت

  هـر  فـرهنگ  ي مهم و اصلیها و یکی از بخش فرهنگ است  ساختمان  هاي توان گفت که ارزش یکی از بلوك مـی. دارد
شناسان  منشأ مناقشه میان جامعه ها، به اندازه مطالعه ارزش  دیگري  شاید هیچ موضوع هاي آن هستند. جـامعه ارزش
و   حقیقی چیزي خوب،  چـه  کـه  آموزد فردي از طریق فرهنگش می  هر  کند که بـیان مـی)) هـورتون(( .نـشده اسـت

معرفت . »معرفت مشترك«فرهنگ یعنی. شوند فرهنگ مشخص می  وسیله  ها بهها، و هدف زشار نگرشها، . زیباست
الیه زیرین هستند و  ها،اي از آن عده دهند. هاي متفاوت فرهنگ را تشکیل می الیه  ها ایـن مولفه . دارد  هاي مـختلفی مولفه

بـدین صـورت   را  هاآن  توان می ا زیـرین اشاره کنیم،هاي اولیه یـ بخواهیم بطور مختصر به الیه  اگر بعضی الیه رویین.
الیه  الیه دوم، شود. می  محسوب   هاي زیرین فرهنگ ها الیهاین الیه باور. بینی، الیه جهان الیه بینش، الیه فکر، برشمرد:

آنـچه که از سنخ  ند.گیر در الیه اول قرار مـی  است  و مـعرفت  ذهـنیت بینش، پس،آنچه از سنخ فکر، ها است. ارزش
  الیه دوم متأثر از دهد. الیه دوم را تشکیل می زشتی و...) زیبایی، بدي، خوبی،  هاي داوري ما نسبت به (مالك هاست ارزش

(به مـعناي نـمادهاي کالمی و غیر  الیه نمادها الیه چهارم، الیه الگوهاي رفتاري و هنجارهاست. ، سوم  الیه الیه اول است.
  .است معماري و...) طراحی، موسیقی، عنی اعم از زبان کتابت و زبان گفتاري و نمادهاي غیر کالمی مثل هنر،ی کالمی،

پذیري فرآیندي دائمی، پایدار و پوبا و نه مقطعی یا موقتی است که به نظر رژي دبره متضمن پذیرش منظور از فرهنگ
هاي فکري فرهنگی دیگر است که تغییر آن و نیز اخذ مدلانتقال عانصر قوي فرهنگ دیگري از جمله باورها و مقدسات 

پذیري را مظهر تحول دائمی اجتماعی و ). روژه باستید فرهنگ5- 15: 1997شود (دبري، در شیوه تفکر را موجب می
گیرنده صورت دهنده و فرهنگداند که در فرآیند تماس فرهنگی بین فرهنگفرهنگی جوامع و پدیده کامل اجتماعی می

  کند:پذیري را به شرح زیر از یکدیگر متمایز میپذیرد. وي سه نوع فرهنگیم
پذیري خود خودجوش، طبیعی و آزاد که به مجرد تماس بین فرهنگ میزبان و فرهنگ میهمان تحقق فرهنگ .1

 یابد.می

گروه  سازي خویش بریافته، اجباري و در جهت منافع فرهنگ گروه مسلط درصدد حاکمپذیري سازمانفرهنگ .2
هایی چون بردگی یا استعمار) است. در این زمینه، بحث همگنی یا نا همگنی میان مورد سلطه (از طریق روش

 شود.فرهنگ میزبان و میهمان نیز مطرح می
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مند و درازمدت که در آن گشودگی یک جامعه نسبت به ریزي شده، کنترل یافته، نطامپذیري برنامهفرهنگ .3
هاي فرهنگی بوي و با لحاظ عوامل جمعیتی، زیست ر در عین حفظ چهارچوبهاي دیگتماس با فرهنگ

 ).315- 330: 1960گیرد (باستید، محیطی و اخالقی نشات می

پذیري از طریق آموزش هنجارهاي اجتماعی و فرهنگی، در عین حفظ انسجام بین از نظر دورکهایم نوع نخست فرهنگ
کند و پذیري نقش مسلط را ایفا مییند خانواده به عنوان عامل نخست جامعهپذیرید. در این فرآاعضاي جامعه صورت می

پردازند. این نوع فرهنگ پذیري بیشتر از پذیر کننده میهاي همساالن به ایفاي نقش جامعهپس از آن مدرسه و گروه
ن فرهنگ میزبان و مهمان پذیرد که ناشی از تماس دائم و مستقیم بیهاي زندگی و فکري صورت میفرآیند انتقال شیوه

  ).92- 134: 1978شود (دورکهایم، است و منجر به تغییر در الگوهاي فرهنگی اولیه جامعه گیرنده می
پذیري به معناي از بین رفتن کامل هویت گیرنده فرهنگ سازي تناظر دارد چراکه تشبیهپذیري با تشبیهنوع دوم فرهنگ

فرهنگ مسلط است؛ به طوري که فرهنگ پذیرنده که در تماس با فرهنگ مسلط و از خود بیگانگی فرهنگی آن در برابر 
است، با درونی کردن فرهنگ حاکم و پذیرش اجباري انجام همزمان تغییرات بنیادین (عقیدتی و آرمانی) و ظاهري (فنی 

  ).74: 2004هد (دنیس کوش، و مادي)، اصالت فرهنگ بومی خود را از دست می
تواند تا حد هاست و مییري نتیجه روابط بین فرهنگی استن که بیانگر نفوذهاي متقابل فرهنگپذنوعی سوم فرهنگ

پذیرنده از طریق انتخاب و گزینش عناصر فرهنگی و ترکیب فرهنگی پیش رود. در این رهگذر، انتقال فرهنگ به جامعه
اي از اراده و اختیار پذیري کنرل شدهگپذیرد. چنین فرهناستقراض آن بر اساس تمایل عمیق فرهنگ گیرنده صورت می

  ). 184: 1388گیرد (دهشیري، گیرنده براي اخذ عناصر مطلوب فرهنگ دیگر نشات میفرهنگ
؛ ردفیلد و همکاران، 1997رود (بري، پذیري براي ارجاع به تغییر، هم در سطح گروه و هم فرد به کار میاصطالح فرهنگ

کنند تا قدرت مواجهه با تی است که افراد در پاسخ به محیط فرهنگی خود صادر می) این پدیده ناظر بر تغییرا1963
پذیري فرآیند تغییر دوگانه ). فرهنگ2006هاي ناشی از برخورد دو فرهنگ متفاوت را داشته باشند (اپدال، چالش

. در سطح گروهی، این باشدها میفرهنگی و روانشناختی است که حاصل تماس دو یا چند گروه فرهنگی و اعضاي آن
پدیده شامل تغییراتی است در ساختارهاي اجتماعی، نهادها و اعمال فرهنگی. در سطح فردي، سازه اخیر ناظر بر 

گردد. ریزي میدهد و طی فرآیندي طوالنی مدت پیتغییراتی است که در فهرست یا خزانه رفتارهاي شخصی رخ می
- پذیري داراي همپوشی است، در عین حال، از آنجا که این فرآیند پس از جامعههفرهنگ پذیري در بسیار از ابعاد با جامع

پذیري مجدد یا ثانویه تلقی گردد (بري، تواند به عنوان یک جامعهدهد، میپذیري اولیه در فرهنگ خودي هر فرد رخ می
2007.(  

شناسی و میالدي، در دو حوزه جامعههاي آغازین دهه بیست پذیري مفهومی است که براي نخستین بار در سالفرهنگ
هاي متفاوت و در هاي رفتار افراد متعلق به فرهنگشناسی مطرح شد. پژوهشگران این واژه را جهت شرح پویاییمردم

  ).  2008تماس با یکدیگر به کار گرفتند (به نقل از هیو ون، 
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- گیرند، شخصیتی کسب میشان را یاد میجامعههاي زندگی ها از طریق آن شیوهپذیري فرآیندي است که انسانجامعه

اجتماعی شدن یا جامعه پذیري مفهومی است ). 1372کنند (کوئن، کنند و آمادگی عملکرد به عنوان یک عضو را پیدا می
که به توصیف و تبیین چگونگی رفتارهایی می پردازد که فرد را قادر می سازد تا با فرهنگ جامعه خودش سازش یابد. در 

فرآیندي است که بر اساس آن، فرد به اکتساب قوانین، رفتار و نظام باورها و بازخوردهاي جامعه یا «ع، جامعه پذیري واق
). در جامعه پذیري، 179: 1386(دادستان، » گروه مشخصی دست می یابد تا بتواند در درون آن جامعه زندگی کند

). از طریق اجتماعی شدن، فرد 58: 1383منطقی، (ئل می آید جامعه به القاي ارزش ها و هنجارهاي خویش به افراد نا
شیوه هاي زندگی جامعه خود را فرا می گیرد؛ شخصیتی کسب می کند و آمادگی رفتار به عنوان عضوي از یک جامعه را 

ام دهد پیدا می کند. او یاد می گیرد خودش را با سیستم جدید انطباق داده و رفتاري مطابق با انتظارهاي جامعه انج
). در واقع، انسان در فرآیند جامعه پذیري است که از طریق 100: 1383(معاونت اجتماعی و پیشگیري از وقوع جرم، 

کنش هاي متقابل اجتماعی، شیوه راه رفتن و گفتن را می آموزد و به تدریج به کسب تجربه هاي مختلف می پردازد 
  ). 49: 1386(ستوده، 

ا براي بقاي خود، افراد جامعه را به شیوه هاي گوناگون آموزش می دهد تا آنها نمادها، الگوها، در این میان، جامعه نه تنه
ارزش ها و هنجارهاي اجتماعی را در روابط متقابل خود به کار بگیرند، بلکه در تالش است تا با دگرگونی هایی که در 

و مهاجرت رخ می دهد، به خودسازي و نوسازي  نظام اجتماعی و ترکیب افراد جامعه به علت مرگ و میر، زاد و ولد
خویش بپردازد تا از این طریق، درونی شدن عناصر اجتماعی در افراد جامعه امکان پذیر شود. براي اینکه جامعه داراي 

 انسجام و دوام بیشتر جامعه بستگی به میزان جامعه .انسجام و دوامی معقول باشد، باید داراي اجماع و وفاق کافی باشد
اقتصادي افراد جامعه  -پذیري افراد دارد. اگر جامعه عناصر اجتماعی و فرهنگی خود را در مسیر خواسته هاي اجتماعی 

قرار دهد و با نیازهاي آنها هم گامی کند، آموزش و جامعه پذیري افراد به سهولت انجام می شود. در غیر این صورت، 
  ).129: 1386سیف الهی، ناسازگاري ها و ناکامی ها بروز خواهند کرد (

به طور کلی، روند اجتماعی شدن، چنین مطرح می کند که بین شخص و جامعه نه تنها تضاد و جدایی نیست، بلکه 
تداوم و تداخل وجود دارد و مجازات ها بخشی از روند اجتماعی شدن هستند. به این شکل که عوامل اجتماعی کردن 

ید کنند، از مجازات ها استفاده می کنند. به عبارت دیگر، آثار اجتماعی شدن با براي آنکه بر درونی کردن هنجارها تأک
تأکید بر مجازات ها گسترش و دوام می یابد و اجتماعی شدن باعث می شود تا نقش ها و مجازات ها بخش جدایی 

لکه به وسیله خود فرد جست ناپذیري از شخصیت فرد شوند؛ به نحوي که ارتباط رفتار با هنجارها نه تنها پذیرفته شود، ب
 سه اصل اولیه را در اجتماعی شدن هر فرد به شرح زیر اعالم کرده هولینگ شید )59- 61: 1387و جو شود (روشه، 

  :است
 . فرد، رفتار اجتماعی را در ایجاد رابطه و تأثیرپذیري از دیگران در اجتماع یاد می گیرد .1

شود، مشخص می کند که او چه کاري باید فراگیرد و چه عملی  فرهنگی که فرد در آن به دنیا آمده و بزرگ می .2
 .از خود نشان دهد
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کامل فراگیري و آموزش پذیري فرد در جامعه زمانی محقق می شود که وي بتواند به طور مؤثر در اجتماعی  .3
 ).40، 1382یاووزار، (شدن و نقش پذیرفتن در گروه ایفاي نقش کند 

از دو بعد بررسی کرد. بعد فردي و بعد اجتماعی. بعد فردي اجتماعی شدن عبارت است  جریان اجتماعی شدن فرد را باید
از: فرآیند یادگیري که از طریق آن، فرد هویت اجتماعی خود را پیدا می کند و نحوه زندگی در جمع را فرا می گیرد و 

به تنظیم امور اجتماعی و تداوم زندگی  بعد اجتماعی آن نیز فرآیندي است که جامعه از طریق آن به آموزش اعضاي خود
). البته جامعه پذیري موقعی مطرح می شود که اشکال در تعامل اجتماعی 128: 1386اجتماعی می پردازد (سیف الهی، 

وجود داشته باشد. وقتی صحبت از این مفهوم و دیگر مسائل اجتماعی می شود، الزم است به مسائل زیستی، انسان 
 .سی و گروه هاي مشکل دار نیز توجه شود. به هر حال همه اینها یک تفکر و بینش درمانی را می طلبدشناسی، روان شنا

بررسی این مسائل می تواند به شناخت عوامل بیماري زا و همه گیر اجتماعی کمک کند؛ چرا که این پدیده ها خود به 
). بنابراین فرد جامعه پذیر کسی است که 67: 1383خود می توانند به صورت گسترده همه حوزه ها را درگیرند (ربانی، 

وظایف گروهی را پذیرفته و راه هاي همکاري را شناخته و به این ترتیب داراي   بر اثر هم نوا شدن با هنجارهاي گروهی،
عه رفتارهاي گروه پسند شده است. جریان جامعه پذیري به دو صورت پیش می رود. یعنی گاهی اوقات گروه عمداً به جام

پذیر کردن فرد می پردازد، مانند زمانی که خانواده و مدرسه آگاهانه هنجارهاي زندگی گروهی را به کودك آموزش می 
دهند و گاهی نیز زندگی گروهی، خود به خود فرد را جامعه پذیر می کند. مثل وقتی که رفتار پدران و مادران بی آنکه 

  ).159 و 159: 1384گیرد (شمس اسفند آباد،  خود آنها متوجه باشند سرمشق کودکان قرار می
  :جامعه پذیري داراي هدف هایی است که به مهم ترین آنها اشاره می شود

  یکی از مقاصد جامعه پذیري فرد در جامعه این است که او آداب و رسوم، سنت ها، عقاید و رفتارهاي جامعه را
 ).131: 1386ر شود (سیف الهی، بپذیرد و به آنها عمل کند تا امکان زندگی اجتماعی میس

  جامعه پذیري به همان میزان که عادات و رفتار فرد را مطابق هنجارهاي اجتماعی تحت نظم و انضباط درمی
 .آورد، به او امید و آرزو هم می دهد

 یابی فراگرد جامعه پذیري از طریق برآورده کردن خواسته ها، آرزوها، امیدها و سوداهاي فردي یا ممانعت از دست
 .به آنها، براي فرد هویت می آفریند

 این فراگرد، نقش هاي اجتماعی و نگرش ها، انتظارات و گرایش هاي مربوط به آن نقش ها را به فرد می آموزد. 

  یکی دیگر از هدف هاي جامعه پذیري، آموزش مهارت ها به افراد است تا با اکتساب و یادگیري این مهارت ها
  ).93و  94: 1380اثر واقع شوند (عالقه بند،  بتوانند در جامعه منشأ

 تدوام و ورزش سمت به نوجوانان و کودکان جذب سبب که شرایطی و عوامل از است عبارت ورزش در پذیري جامعه

  ).1987اسپرایتزر،  و شود (اشنایدر می عرصه این در ها آن ورزشی هاي فعالیت
  
  شورز مشارکت فرهنگی و اجتماعینظریه هاي . 7 -2 



42 
 

 هاي ساخت قالب مفاهیم در ورزش، شناختی جامعه هاي تحلیل در بوردیو نظریه محوري مفاهیم : بوردیو نظریات

 اجرایی قابلیت داراي بازي ورزش مدل رشته یعنی بوردیو توسط شده ارائه مدل. شودمی مطرح سرمایه و میدان جسمانی،

 در که است ورزشی فعالیت هايمیدان این از یکی لمپیکیا هايورزش .زا تنش لحظات در خصوص به است ورزشی ویژه

حمایت ورزشی، هايبرنامه تولیدکنندگان و هارسانه ورزشی، مسئولین مربیان، شامل بازیکنان، مختلف هايگروه آن
 خود باحثم در بوردیو آورند.می دست به ورزشی فعالیت این در را ايسرمایه هرگونه و دارند حضور غیره و کنندگان مالی

فعالیت سایر و ورزش طریق از اجتماعی هر طبقه عادات است معتقد وي .کندمی اشاره نیز ورزش و اجتماعی طبقه به
 ظهور ورزشکاران سوي از ها آن انتخاب و ورزشی هايباشگاه در طبقه اجتماعی .گرددمی آشکار و مشخص فرهنگی هاي

 گیرند ومی نظر در را هاییمحدودیت خود اعضاء گرفتن عضویت به در اريانحص ورزشی هايکه باشگاه طوري به .یابدمی

   .یابیممی خاص هايباشگاه در سرمایه باالي سطح با را باال سطح افراد
 توضیح را جامعه اقشار متفاوت میان در ورزشی رفتارهاي توزیع نحوه توانندمی که هاییعامل ترینمهم بوردیو نظر به

  از: اند عبارت دهند
 مالی؛ حقوق و ها دارایی مالی، منابع سایر پولی، درآمد : شامل اقتصادي - سرمایه .1

 هايهدف و شوندمی حاصل پذیريجامعه فرآیند طی که دیرپایی عادات و هاگرایش شامل فرهنگی سرمایه .2

 . دارد دنبال به را مهارتی و تحصیلی هايقابلیت نظیر ارزشمندي فرهنگی

  1372) ا، (بندور آزاد - وقت .3
 دو این توسط ورزش مشارکت در تبیین براي مدل ترین کامل محققان، از بسیاري اعتقاد به :شومتون و ویز نظري مدل

 اجتماعی فردي، عوامل چگونه که دارند این تأکید بر اجتماعی شناخت رهیافت از استفاده با ها آن .است شده ارائه محقق

 از استفاده با ها آن .دهند می شکل را ورزشی مشارکت مورد در شناخت فرد و هادهن متقابل تأثیر یکدیگر بر موقعیتی و

 بر مؤثر عامل ترین مهم مدل؛ این اساس اند. بر داده ارائه را خاصی انگیزشی مدل این زمینه، در مهم نظریات از بسیاري

 داراي است یا درونی گیري جهت يدارا فرد آیا باشد. یعنی می فرد انگیزشی گیري جهت آن، تداوم و مشارکت ورزشی

 می استفاده دهی پاداش-نظام خود نوعی از درونی گیري جهت داراي پیامد. فرد و نتیجه به معطوف و بیرونی گیري جهت

 احتمال افزایش فرایندها، این نتیجه .دارد خود-شایستگی از مطلوبی ادراك و بوده درونی کنترل داراي درنتیجه .کند

 فردي هاي توانمندي مورد در قضاوت براي بیرونی گیري داراي جهت فرد مقابل، باشد. در می زشور در او مشارکت

 فراوان تأکید مدل، این در موجود هاي شایستگی رغم کند. علی می استفاده )در ورزش پیروزي(پیامد  و نتیجه از خویش

  ).81: 1381پور،  است (شارع شده مؤثر عوامل سایر به توجه عدم سبب افراد انگیزشی گیري جهت بر آن
 عوامل نظریه، این رفتاري مطابق شخصی، عوامل نظریه، این مطابق :اجتماعی) اجتماعی (یادگیري شناختی نظریه

 تعامل می در دهیم، می انجام آنچه و کنیم می فکر ما آنچه تعیین جهت پیوسته طرز به و موقعیتی رفتاري شخصی،

 خودارزیابی و شخصی است اهداف معتقد کند. او می تأکید افراد خودارزیابی فرآیندهاي بر همچنین بندورا باشند. نظریه

 بندورا اجتماعی یادگیري نظریه در داشته باشد درواقع دهند، می انجام افراد آنچه روي بر توجهی قابل تأثیر تواند می ها
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 و نگرش مانند: عقیده، رفتار فردي هاي نندهک تعیین بر این نظریه است. در شده تأکید افراد پذیري جامعه فرآیند بر
 نظریه این است. در شده تکیه فیزیکی و اجتماعی تجدیدقواي هاي رفتار مانند: شیوه بیرونی هاي کننده تعیین و انگیزه

شود  می انجام یادگیري نیز دیگران رفتار مشاهده با بلکه نیست، فرد تجربه از متأثر تنها که رفتار، گردد می اظهار
واسط  عمومی شناخت مکانیسم یک رفتاري، تغییرات تمام در اجتماعی یادگیري نظریه با مطابق ).1998(ویلهالمسون، 

 شود. می نامیده »اثربخشی خود «را آن بندورا که گیرد می قرار

 به بستگی یانسان رفتار و الف) ارتباطات :از اند عبارت دیدگاه این اساسی هاي فرض پیش :نمادین متقابل کنش نظریه

 گروه یک در که است معنادار دلیل این به نماد کند. یکمی را ایجاد مردم بین همکاري زمینه که دارد معناداري نمادهاي

 در معنادار نمادهاي توسط شده منتقل معانی اهمیت به توجه ب) با .نمایدمی گروه منتقل افراد بین را معنی مشترك

 هاي کنش و دهند قرار توجه مورد را معانی همان تقریباً افراد که است پذیر امکان تیصور تنها در همکاري متقابل، کنش

 طریق از است ممکن ج) معانی .کنند عمل آن طبق بر و نموده درك آنان جاي به خود دادن قرار طریق از دیگران را

 متفاوت طور به ها گروه دهخر توسط معانی است پیچیده ممکن جوامع گیرند. در قرار مجدد تعریف معرض در اصالح

 به نیاز اجتماعی سریع هاي دگرگونی دلیل به و باشند داشته قرار حالت انتقالی در است ممکن معانی .شوند درك

 فردي سطح د) در .پذیردمی صورت اجتماعی متقابل کنش طریق از مجدد باشند. تعریف مجدد داشته بررسی و بازنگري

 فرد توسط که است هایی کنش و کلیه موضوعات شامل فراگرد این .میشوند تبیین اسیانعک فراگرد یک طریق از معانی

 محیط تنها نه انعکاسی، هاي اندیشه به دستیابی توانایی و معانی ه) کسب .شودمی نامیده وضعیت تعریف و میشوند درك

 انسانی رفتار که است استوار عقیده این بر رویکرد این .شودمی شامل نیز را خود به مربوط و تأمالت معانی بلکه اجتماعی

 دهند. برمی شکل آن به یکدیگر با متقابل درکنش مردم که است تعریفی بر مبناي انتخاب آن و است انتخاب مستلزم

درباره  فعاالنه بلکه دهیم،نمی پاسخ پیرامون محیط به خودکار صورت به صرفاً ها انسان ما متقابل گرا، کنش مبناي
 که ساختارهایی و ها، روابط نقش هنجارها، دیگران با متقابل کنش در ما این بر کنیم. عالوهمی گیري تصمیم نرفتارهایما

 کسی چه که بفهمیم و دهیم گسترش را درك خودمان که هستیم قادر ما اساس این کنیم. برمی خلق سازند،می را جامعه

 شود. جامعهمی حاصل پذیري جامعه فرایند در توانایی و درك ینبرقرار کنیم. ا رابطه اجتماعی جهان با چگونه و هستیم

 و نیازها با متناسب را خود اجتماعی هايکنش و ها نگرش ها، ارزش تا دهدمی اجازه فرد به که است پویایی فراگرد پذیري
 فرد که است ینا محوري سؤال ترتیب این به ).111: 1377گرداند (راش،  سازگار دگرگونی حال در نقش هاي موقعیت

 کند. درمی شناسایی دارد مشارکت ورزش در که کسی یا ورزشکار عنوان یک به را خود عواملی چه تأثیر تحت و چگونه

 .رسدمی خود از برداشت نوعی به ورزشکاران خصوصاً دیگران با تعامل جریان در فرد در ورزش، ماندن درگیر مرحله
 شکل صورت مهم است. در دیگران سوي از ورزشکار عنوان به فرد پذیرش زممستل ورزشکار عنوان به خود از برداشت

 عنوان به و کرده تثبیت را خود ورزش موقعیت عرصه در تواندمی فرد ورزشکار، عنوان به خود از فرد برداشت گیري

 ).94: 2005دهد (کرامبلر،  ادامه خود فعالیت به ورزشکار
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 عهده بر معینی کارکرد پدیده اجتماعی هر که است مبتنی اصل این بر ردگراییکارک ينظریه اساس کارکردگرایی نظریه

 و نسل تولید قبیل از خود کارکردهاي با خانواده مثال نهاد عنوان به .است مؤثر جامعه اداره و دوام بر نحوي به که دارد
 هربرت مانند بزرگی شناسان جامعه آثار از الهام با نظریه این .کندمی اجتماعی کمک نظام بقاي و دوام به افراد پرورش

 نهاد یک عنوان به را ورزش کارکردگرایی، رویکرد. )27: 1389نژاد،  نیک(است  گرفته شکل دورکیم امیل و اسپنسر

 را ورزش کارکردگرایان، اول نسل .کندمی بررسی جامعه با را آن و پیوستگی ارتباط و دهد می قرار توجه مورد اجتماعی

حال  عین در کشیدند، دست جامعه آیینه عنوان به ورزش تز از چه اگر ها آن دوم نسل ولی کنند،می تلقی عهجام بازتاب
 دیدگاه .است کرده آنان حفظ هاي تحلیل در را خود اهمیت همچنان روزمره زندگی نهادي حوزه عنوان به ورزش اهمیت

 هایش پیام جامعه که بود لوح سفیدي عنوان به نسانیا گر کنش مدل بر مبتنی 1191 دهه پایان تا کارکردگرایی مسلط

 به شودمی پر که آبی تنگ همچون باید که اند موجوداتی منفعل ها انسان که بود این بر کند. فرضمی حک آن روي بر را

 از ناشی هاي تقویت و تشویق دریافت جریان در ورزشی هاي نقش هاي یادگیري شیوه مدل، این شود. در نگریسته ها آن

 به منجر کارکردگرایی مدل بر مبتنی گیرد. تحقیقات می قرار توجه مورد همساالن گروه و در خانواده مهم دیگران با رابطه

 نفوذ دارد. مهم دیگران جانب از حمایت دریافت با اي ویژه ارتباط ورزشی هاي فعالیت در مشارکت :شوند می دو نتیجه

 در مشارکت عدم یا براي مشارکت اجتماعی، هاي نظام در شده دریافت شویقت نوع و میزان نیز و مهم دیگران نسبی

 اجتماعی مناسبات و روابط تأثیر تواند نمی کس هیچ .است متفاوت فرهنگ و سن نژاد، طبقه، جنسیت، حسب بر ورزش

 توجیه انسانی فعالیت کی عنوان به را آن وجود و دهندمی معنا ورزش به و مناسبات روابط این چگونه اینکه و ورزش بر را

  ). 58: 1383انورالخولی، ( بگیرد کنند، نادیدهمی تفسیر و
احتماال بهترین نمونه ي کاربرد مدل تکامل تدریجی در مطالعه ي ورزش اثر آلن گوتمان است . مدل  :تکامل گرایی

سنتی و پیدایش کند که ورزش مدرن در واقع محصول سقوط سیستم مذهبی تکامل تدریجی گوتمان اظهار می
 که "نخستین ورزش"ورزش در مراحل متعددي تکمیل شده است که شامل: سطح ابتدایی  سکوالریته فراگیر است.

مدل تکامل گرایی اهمیت باال و نخستینی در  نهایتا ورزش مدرن است. و میانه بود، ورزش حاکم رم فرهنگ و دریونان
هایی را که مشکالت و نحوه دهد تا تئوريل به محقق اجازه میفهم روند و تاریخچه پیشرفت ورزش دارد. این مد

گویی هایی را بر پایه حقایق ها را آزمایش کند. همچنین پیشدهند ارائه کرده و آنپیشرفت در گذشته را نشان می
ذیر می نماید. ها امکان پسازد. همچنین امکان استفاده از اطالعات تاریخی را در آزمایش فرضیهتاریخی امکان پذیر می

هاي ورزشی مدرن در آمریکا می توانند توسط تحلیل هاي جزي تر براي مثال، بالنچارد اظهار کرده است که تیم
دهد که نشان می دهد تئوریی ارائه می . ويرفتارهاي ورزشی روستاییان اروپایی کهن بهتر و بیشتر فهمیده شوند

سپس او  ینه ورزش هاي میان روستایی وبازیهاي آنها پیشرفت کردند.کاراکترهاي اساسی رقابت هاي ورزش مدرن در زم
مدل تکامل گرایی همچنین  .چندین فرضیه را با استفاده از اطالعات تاریخی و مردم شناسانه موردآزمایش قرار می دهد

طوح مختلف به عنوان یک وسیله براي سازمان دهی اطالعات ورزشی از سراسر جهان مورد استفاده قرارمی گیرد. س
نها اطالعات می تواند گروه بندي شود. آ در که   تکامل تدریجی فرهنگی باعث به وجود آمدن گونه هاي مجزا یی می شود
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به طور کلی مدل تکامل  این مدلی است که در بحث شکل هاي رفتارهاي ورزشی دنیا مورد استفاده قرار گرفته است.
ار کارآمد براي تحلیل رفتارهاي ورزشی در زمینه هاي عمومی، فرهنگی یا گرایی داراي تاریخچه طوالنی است و یک ابز

  ).156،ص1385(بالنچارد ،  تاریخچه هاي خاص می باشد
 موجبات فراغت اوقات و ورزش که است عقیده آن بر و است دانسته دخیل هاانسان زندگی سبک  در را ورزش گیدنز

 اجتماعی استفاده هاي واقعیت تحلیل در آن از توانمی که آنجا تا نماید می فراهم را اجتماعی زندگی در و اقتدار قدرت

 ي مثابه به امروزه که انگاشته است نوزده قرن اروپاي در اقتصادي و سیاسی رنسانس پیامد را مدرن کرد. گیدنز ورزش
 هاي یادداشت در 1985سال  هابرمارس در ).15: 1984است (گیدنز،  شده پدیدار مدرنیته و شدن جهانی از صورتی

 مکتب و صبغه مارکسیستی با و ، آورده میان به سخن نیز از ورزش فراغت قات او و کار بین ارتباط درباره شناختی جامعه

 نشأت را است. هابرمارس ورزش داده قرار ابزاري خرد ي زمره در را نظریات انتقادي آدرنو ورزش از پیروي و فرانکفورتی

پندارد  می اخالقی هاي آل ایده جهت به را آن ماندگاري و است کرده تصور ها انسان یاخالق از تعصبات گرفته
 آورنده بوجود را آن واره اجتماعی، عادت ماهیت در ورزش تأثیرات به اشاره موس ضمن مارسل )47: 1990(هابرمارس، 

 به واقع در ورزش که اعتقاد دارد و تاس دانسته اجتماعی مراتب سلسله براساس فرد هر منزلت به وابسته نمادي رفتارهاي

دارد (دوفرانس،  گوناگونی و متعدد کنشگران، کارکردهاي اجتماعی تعلق برحسب که است بدن مندقاعده گرفتن بازي
 افراد هاي واکنش و کنش جهت اي شیوه را ورزش منبع همان موضوع، این گسترش و بسط ). الیاس در145- 6: 1385

 رفتارهاي تدریجی مهار و مدارا هنجارهاي کردن درونی داري،خویشتن روانی، اعتدال در را آن و است کرده تصور

  ).514: 1994داند (الیاس،  می مؤثر خشونت تنظیم و پرخاشگرانه
  
  ایران ورزش و فرهنگ در اجتماعیاخالق . 8 -2

ی اسالمی پیوند داد. اول از نظر تعریف توان از چند منظر با مبانی اخالقی در فرهنگ ایرانی و مباناخالق در ورزش را می
را بسته به نوع ورزش در اخالق توان به تعریف اخالق ورزشی از منظر فرهنگ ایرانی و مبانی اسالم پرداخت. و ماهیت می

اي تعریف ي، اخالق تخصصی و اخالق حرفهاخالق کاربرد نگاه و جایگاه آن به عنوان بخشی از اخالق عمومی و یا نوعی
ها المللی داراي برخی تفاوتها سازگاري بین مبانی فرهنگی ایرانی و اسالمی با مبانی بینه در همه این تعریفکرد ک
عبارت اند  رد،یگ یکه مجال طرحِ مباحث اخالق ورزش قرار م یمحورها و موضوعات نیاز مهم تر یبرخبراي مثال  است.

 ،گري-یو تماشاچ ياخالق هوادار روزا،یمنصفانه، تقلب، مواد ن يزبا ،يرقابت و همکار ،ياز: ارزش ها در ورزش، جوانمرد
سنجش  توات در ظرف. از منظر کارکردي نیز بحث اخالق در ورزش را میکاران-و ورزش یمرب انیم یروابط اخالق

ها و .. اعها، اجتممشاغل، سازماندر  یاخالق يها استیس ، اتخاذبا مسائل، رفتارها اخالقی و مواجهه یاخالق ماتیتصم
  حوزه ورزش بررسی نمود.

به طور مشخص از دیدگاه اسالم، مقوله اخالق و به طبع آن اخالق ورزشی باید به صورت فرایندي و مبتنی برا تفکیک 
در نگاه سالمت اجتماعی  اخالق وارزش هاي اخالقی و غیراخالقی در یک پیوستار دارد. از آنجا که مشخص بین جنبه
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 مبتنی بر اخالق و سالمت اجتماعی باشندکه  ییهاورزشها و رفتارهاي فعالیت عتاًیو طب تاکید است بسیار مورداسالم 
ها تفاوت قائل از طرفی دیگر اسالم بر اخالق عمومی و اخالقی تخصصی تاکید دارد و بین آن .هستنداسالم  دییمورد تأ

 دیباشد، با یم یورزش نیادیشدن در م ادهیسب و قابل پوجود داشته و متنا یمام آنچه در اخالق عموماست. از این رو ت
 درو اخالق تخصصی ورزش نیز با حفظ چارچوب اسالم از اهمیت باالیی برخوردار است. در واقع  ردیمورد عمل قرار گ

 یههمانند مکتب ال یمکتب چیداشته و ه يا ژهیو گاهیجا یتیو ترب یفرهنگ کردیبا رو یورزش و تندرست زیاسالم ن نییآ
و  نیو سرزم نیفرزندان، دفاع از د تیبرتر، ترب یزندگ يخود در راستا نیراست روانیپ يرومندیاسالم بر سالمت و ن

 اتیوروا ثیقرآن واحاد فهیشر اتیو آ ینیو د ی. مستندات و متون فقهستنکرده ا دیخدمت به خدا و خلق خدا تاک
  باشد  یسخن م نیبر ا ي(ص) و امامان معصوم(ع) گواه برجسته ا اعظم امبریازپ

توان به برخی ی نیز عالوه بر موارد اشاره شده در بخش اسالمی (اسالمی بودن ایران) میرانیااز منظر فرهنگ و تمدن 
آثار، میراث، ادبیات و مستندات و شواهدات  مظاهر فرهنگی مرتبط با ورزش در ایران از باستان تا امروز اشاره کرد.

و نمونه عالی آن نیز پهلوانی است که در  است يسرشار از اخالق مدار هد که فرهنگ ایراندمختلف ایران نشان می
در  نهیبه س نهیکه س یو پهلوان ياز جوانمرد ییما، پر است داستانها ری. قبل از ورود اسالم در اساطیابدورزش متبلور می

پهلوانان  پهلوان ،یانسان يو واال یاخالق يالگو زینقلب و در منش و رفتار مردم کشورمان وجود داشته است. بعد از اسالم 
 يو جوانمرد ی(ع) اخالق و منش پهلوان یجوانمردان حضرت عل ياز موال ی(ع) بوده است. ورزشکاران با تاس یحضرت عل

  دانستند. یخود م يبرا نیامن و مطم يو ماوا نیورزشکاران پهلوانان را، ام انیرانیرا سرلوحه کار خود قرار داده اند.  ا
کند شامل موارد زیر است: که با مبانی اسالمی و فرهنگ ایرانی پیوند اصلی ایجاد می اخالق در ورزش اصلی دو جلوه

یا  باشد ب)میو رفتار منصفانه  يباز ورزشی و انجام نیمقررات و قوان بازیکنان، مربیان و ... که رعایتاخالق حرفه الف) 
فراتر از بازي و قوانین و جو رقابتی است. در بررسی وضعیت این دو جلوه فرهنگی در ي و پهلوانی که جوانمرد اخالق

ایرانی از شرایط فرهنگی و  جامعه است. ی ازورزش در دنیاي امروز با فرهنگ داراي تعامل مستقیم بوده و بازتابجامعه ما، 
له ورزش ازش آن نیز متفاوت است: مانند مسهاي اخالقی در وراجتماعی متفاوتی با سایر کشورها برخوردار است و جنبه

   ، و..رژیم اشغالگر قدسزنان، مسابقه با ورزشکاران 
ورزش کنونی ایران با  ندیدهد که در فرا نشان میشناسی ورزش در کشور ما دیدگاه منتقدان و واضعین جامعهها  بررسی

و  یرانیا - یغنی اسالم راثیو ماتریالیسم امروز، م تقلید از ورزش مدرن و پیشرفته اما مبتنی بر اومانیسم و سکوالریسم
تناسب فرهنگی و  دمها و ع نگاه فرهنگی به ورزش و تربیت بدنی در بوته فراموشی قرار گرفته است. لذا ناهنجاري

  گردد. اجتماعی درساختار ورزش ایران و همه سطوح ورزش و تربیت بدنی آن کامال حس می
نگی و تاریخی موجود، ورزش و تربیت بدنی به لحاظ مفهومی و رویکردي در فرهنگ و استناد به منابع علمی، فره با

شناسی و  هاي تاریخی و باستان شود و نگاره تمدن درخشان اسالمی و ایرانی یک مقوله فرهنگی و تربیتی محسوب می
بها، با تقلید از ورزش جدید،  وپیشینه گران یغن راثیوجود این م با کند. ادبیات غنی موجود به خوبی آن را اثبات می

 دهیپد نیا يدر ساختارها و سازوکارها يجد يها بوده و چالش فیضع رانیدر ا یبدن تیجنبه فرهنگی ورزش و ترب
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باید با عزم  سوجود دارد که نهادهاي کالن ورزش و تربیت بدنی و با حمایت نهادهاي باالدستی نظیر دولت و مجل ریفراگ
  بدان بپردازند.  یمل
: میزان اخالق در ورزش (ظرفیت اخالقی ورزش) قرار داد یمورد بررس ریتوان در دو مس یو ورزش را م اخالق نیابطه بر

هنجارها، ارزش ها،  ،گسترشورزش اخالقیتوسعه  از .. مقصودو کارکرد اخالقی ورزش در جامعه (پیامد اخالقی ورزش)
ترین جنبه اما مهم. ستا یفعل جیرا يها يو ناهنجار یراخالقیئل غدر ورزش به دور از مسا .. اخالقیباورها، نمادها و 

اسالمی به پیوند اخالق و ورزش این است که ورزش در نهایت در خدمت اخالق قرار  –مربوط به دیدگاه فرهنگ ایرانی 
      یز داردهاي محوري نبگیرد که این دیدگاه علی رغم سازگاري با اصول بین المللی اخالق در ورزش، اما تفاوت

اند پویایی روز توانستهاند، متناسب با نیازهاي اي داشتهکه سابقه تمدنی گستردهمانند فرهنگ ایرانی هاي اصیلی فرهنگ
این خاصیت توان گفت که در مورد ورزش نیز می. هاي زیادي مواجه بوده اندبحث اخالق را حفظ نمایند اما با چالش 

اما نکته  .پارادایم اجتماعی قرار بگیرد تحت تأثیر هایی مانند آن (فرهنگ ورزشی)نگخرده فرههاست که طبیعی تمدن
   داد.توسعه  نمود تا بتوان شناسایی و درك اصلی این است که مظاهر اصلی اخالق ورزشی در تمدن ایرانی اسالمی را باید 

اخالق ورزشی نیز با چنین چالشی  ندارد وجود يدرك واحد آن افتهیو عناصر مشتق  اخالقدر باره  نکهیبا توجه به ا
و ورزش نیز هر دو جنبه  نشأت گرفته است "يو معنو يماد"ها  از دو حوزه  شهیاکثر برداشت ها و اند زیار. مواجهه دارد

) 1 اخالق در ورزش متصور هستند يسه کارکرد را براجامعه شناسی ورزش  شمندانی؛ اندرا به صورت برجسته  دارد
 یاصل يها نهیاز زم یکیبه عنوان  اخالق ورزشی نکهیبا توجه به ا .انسجام ي)حفظ و ارتقا3 تی)احراز هو2م تفاه جادیا

شده،  نییتع شیبه اهداف از پ یابیودست  ی ورزش در عناصر فرهنگ رییتغ يبرا است اخالق مداري ورزش مطرح توسعه
 استیتوان گفت که اصطالح س یآورده است، مبه وجود  یفرهنگ استیمفهوم س يریشکل گ يرا برا یبستر مناسب

کند.  یم ییو راهنما تیهدا یاست که، افراد جامعه را در مسائل فرهنگ یشامل همان ارزش ها و اصول اخالقی در ورزش
  .و نظام مند جامعه است نینو ییایو پو شرفتیپ یفرهنگ استیهدف س

رهنگ ایرانی و مبانی اسالمی در آن داراي چالش است هاي ورزش که بحث اخالق مبتنی بر فترین بخشیکی از مهم
همراه کند،  ای یآنکه ما را با خودش بوم يکه داشته بجا یبا نقاط قوت و ضعف يورزش حرفه اباشد. اي میورزش حرفه

تا  میینما يو هنجارساز اخالقیخودمان  لیاص یو اسالم یرانیادب و فرهنگ ا خ،یرا متناسب با تار يما ورزش حرفه ا
اخالق به نحو احسن صورت  دو رش ینیو د یمل تیجامعه به سمت هو تیو هدا يرینقش ارزنده ورزش در شکل گ

 یرانیورزش متناسب با فرهنگ ا ي اخالقیساز یها در بوم وهیش نیاز بهتر یکی یاخالق پهلوان جی. آموزش و و تروردیبگ
  ما است. یو اسالم

 

  ه مشارکت زنان در ورزش کشورپشتوانه سیاستی  و حقوقی توسع. 9 -2
نامه شماره  (یانقالب فرهنگ یعال يبه مصوبه شورا توانیورزش زنان کشور م یاجتماع - یفرهنگ ياستهایدرباره س 

 یاجتماع -  یفرهنگ ياستهایس زنان) اشاره کرد که در آن  یو اجتماع یفرهنگ يشورا  75.12.6. د ش مورخ   6.4017
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 التیزنان به امکانات و تسه یابیدست نهیفراهم آوردن زم :  فهد  .دیرس بیبه تصو شرح نیا ورزش زنان کشور مطرح و به
 1 : استهایس  زنان. یو روان یجسم و سالمت یشاداب نیبه منظور تأم یاسالم نیمواز تیدر کشور با رعا یورزش يو مکانها

 زیو پره یاسالم نیمواز تیرعا زنان با یمانجس تیمناسب با وضع یورزش يتهایاز فعال تیفرهنگ ورزش و حما تیتقو - 
 يرفتار یمنف يدر مقابل الگوها یانفعال ياز تبرج و حرکتها زیپره -  2 .یورزش يطهایو مح تهایفهال در قهیاز اعمال سل

 جادیو ا یبر ورزش همگان دیبا تأک یبدن تیترب يتهایزنان به شرکت در فعال قیتشو -  3 زنان. یورزشي تهایدر فعال
 یو اماکن ورزش فضاها زیو احداث و تجه یآموزشگاه بودجه و امکانات ورزش تیتقو قیاز طر یورزش التیکتش

این موارد ضرورت حمایت از ورزش زنان را نیز به  .یاز ورزش زنان به جوامع اسالم ستهیشا يارائه الگو - 4 .دهیسرپوش
  کند.لحاظ حقوقی تبیین می

 و معیارها با مغایر ورزشی فعالیتهاي به بانوان پرداختن از مانع اسالمی انقالب از هبرخاست ارزشهاي و اسالمی مفاهیم
 قابل غیر و مسلم امري روح، سالمت و جسم رشد براي ورزش و بدنی تربیت اهمیت دیگر، سویی از. است شرعی موازین

 باید فرهنگی، امور متولیان و نیبد تربیت مسؤوالن بانوان، میان در ورزش گسترش لزوم به توجه با پس،. است انکار
 انقالب ارزشهاي با بانوان ورزشی هاي رشته همخوانی و سازگاري آن اصلی مشخصه که بینند تدارك نو و جامع طرحی
 آزادانه بتوانند اماکن این در باید بانوان. است بانوان ورزشی اماکن وجود هدف، بدین نیل لوازم مهمترین از .باشد اسالمی

 به پرداختن که کرد توجه باید البته. بپردازند خود عالقه مورد ورزش به رشته، هر مخصوص لباسهاي از ادهاستف با و
 بانوان، به مشخص روزهایی یا و ساعات در اماکن این اختصاص ولی است، پذیر امکان باز محیط در تنها ها، رشته برخی
 یا مواردي چنین در. اند دسته این از نوردي کوه و رانی ققای چون ورزشهایی. نماید می ممکن غیر حتی و دشوار بسیار

 فراهم براي کار بهترین و مهمترین شاید. اندیشید ویژه تدابیري یا و کرد نظر صرف ها رشته این از کلی طور به باید
 شتهر براي هم که پوششی است؛ آنان براي خاص پوششی طراحی هایی، رشته چنین به بانوان پرداختن امکان آوردن
  . باشد دارا را اسالمی کامل پوشش ویژگیهاي هم و باشد مناسب نظر مورد

در قسمت  ه است.پرداخته شد یاساس ياز محورها یکیعنوان  ساله اول به توسعه موضوع زنان به از همان برنامه پنج
 زیساله دوم توسعه ن پنج هبرنامدر  .گردیده است دیبه ورزش بانوان ق شتریتوجه ب زین یبدن تیبخش ترب یکل يها استیس

و  یبدن  تیترب لیو اختصاص امکانات به مسا ها يزیر در برنامه ژهیزنان داشت ازجمله توجه وورزش  تیبا محور ییبندها
 لیکه باتوجه به تشک يو اقتصاد یآموزش ،یفرهنگ ،یزنان در امور اجتماع شتریپرکردن اوقات فراغت بانوان و مشارکت ب

بر باور  یمبتن استیس .میباش ها یمش خط نیا يشاهد اثرگذار رفت یانتظار م يجمهور استیر هاددفتر امور زنان ن
ساله سوم مطرح شد و مفاد  در برنامه پنج گریبار د یو فرهنگ ياقتصاد ،یاجتماع يها زنان در صحنه شتریمشارکت ب

 یو فرهنگ یاجتماع يها توسعه مشارکت برنامه«راستا  نیدر آن ذکر شد. در ا نیشینسبت به دو برنامه پ يتر روشن
فرهنگ و «فصل  لیدر ذ یاسالم يمجلس شورا بیشد و پس از تصو شنهادیپ انتوسط مرکز امور مشارکت زن»  زنان

 يها توسط دستگاه ییها طرح يبر فراهم آوردن امکان اجرا به اجرا درآمد که عالوه »یبدن تیو ترب یهنر، ارتباطات جمع
برنامه چهارم  در .افتی صیصماده توسط مرکز امور مشارکت زنان تخ نیا يمنظور اجرا به ياعتبار ،یانو است یمل ییاجرا
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 اریمتفاوت نسبت به بحث زنان، بس کردیبه حوزه زنان مبذول شد و هم از لحاظ حجم مواد و هم رو يتر ژهیتوسعه توجه و
و  نیقوان يجامع توسعه مشارکت زنان مشتمل بر بازنگر برنامه يو اجرا بیتصو ن،یبرنامه تدو نیبود. در ا تر دبخشیام

 شیو افزا ییشناسا ،يجامعه و تحوالت فناور يازهایزنان متناسب با ن يها مهارت تی، تقویقانون مدن ژهیو مقررات، به
 یگزند تیفیک يکار، ارتقا يرویعرضه ن یتیجنس بیزا، توجه به ترک اشتغال يها در فرصت يگذار هیسرما يساختارها
و  230در ماده  زیساله پنجم توسعه ن پنج برنامه آنان مطرح شد. یستگینسبت به شا یعموم يباورها شیافزا زیزنان و ن

و  یخانوادگــ ،يزنان در عرصــه فرد تیوضع دیماده با نیبه موضوع زنان و خانواده پرداخت. طبق ا یمحور کل 14در 
مواجه  آنزنان کشور با  تیساله و آنچه امروز در جمع پنج يها موشکافانه برنامه یابیکند؛ اما با ارز دایبهبــود پ یاجتماع

 نیو تدو هیو اکنون که برنامه ششم توسعه در حال ته افتهیمحورها تحقق ن نیاز ا يادیز یبخش رسد ینظر م به م،یهست
این امر مستلزم داشتن الگوهاي  .میه باشبرنامه داشت نینسبت به ا يتر نانهیب و واقع تر يکاربرد تر، ینگاه علم دیاست، با

گیري مطلوب جهت ایجاد فضاي فکري مناسب در مدیران جهت افزایش توجه و دادن اهمیت هاي تصمیمعلمی و مدل
باشد. این پژوهش به دنبال تدوین الگویی علمی و مدیریتی جهت توسعه حمایت از ورزش زنان به امور ورزش بانوان می

  است.
 یانقالب فرهنگ یعال يشورا565 مصوبی  بدن تیسازمان ترب ی مربوط بهفرهنگ يها تیو اولو استهایسا در ارتباط ب

نماید. در ابتدا ها در ورزش کشور را بهتر منعکس میتوان به چند نکته اشاره کرد که ماهیت و کارکرد آن) می1383(
خمینی و مقام رهبري است. سپس توجه به کمبود ها با تاکیدات امام بحث لزوم همسویی مفهومی و محتوایی سیاست

ها و  ورزش مبانی علمی و فرهنگی براي ورزش و نیاز به انجام تحقیقات علمی براي آن است. عالوه بر آن توجه به
و تالش براي توسعه داخلی و ترویج بین المللی آنها به عنوان یکی محور اساسی در توسعه  رانیا یو بوم یمل يها يباز

ها سازي هر یک از سیاستی ورزش مطرح است. تاکید دیگر مصوبه این شورا لزوم بررسی کارشناسی و کاربرديفرهنگ
تدوین شود . تاکید دیگر  یابیخرد و کالن ارز يارهایها و مع شاخصو اینکه براي آن  استو نوجوانان  جواناني برا ژهیبو

ی است. براي مدیریت فرهنگی ورزش فرهنگ و یاسالم يها ارزش هاي آ با تاکید بربر توسعه ورزش بانوان و تعدل چالش
 یفرهنگ يدستگاهها ندگانیبا حضور نما وشورا  این رنظریز یبدن تیورزش و ترب یفرهنگ ونیسیکم نیز  بحث تشکیل

امه نظامن هاي دیگر مکمل دانستنبدنی سابق) است. یکی از نکتهبا مرکزیت وزارت ورزش (سازمان تربیتورزش  یمتول
ورزش  یو بخش فرهنگ قاتیتوجه به بخش آموزش و تحق تضرور ورزش است. جامع طرحبراي ورزش  یجامع فرهنگ

 يو به شورا نیتدو و هیکشور را ته یبدن تیو تربمحور دیگر این مصوبه است.  یو دانشگاه یعلم يها تیاستفاده از ظرف
ی و صدا و سیما به ویژه از رسانه مل ی از جملهمطبوعات ورزشو  هاتوجه به نقش رسانه. دیارائه نما یانقالب فرهنگ یعال

ارتباط و جهت فرهنگسازي در ورزش مورد تاکید قرار گرفته است. تاکید بر تقسیم کار ملی و  با نخبگان یشیاند هممنظر 
  رفته است.گذاري، اجرا و ارزیابی توسعه فرهنگی ورزش نیز مورد توجه قرار گدر زمینه سیاست نهادها يهمکار

شوراي عالی انقالب فرهنگی در مصوبات و مطالعات موجود با دهد که نگاه کلی به محورهاي بیان تفسیر شده نشان می
.  همین نکته باعث شده است داشتهتوجه به وظایف کالن خود به ورزش و تربیت بدنی از زاویه فرهنگی توجه نسبی 
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انجام  کسانیتناسب به صورت  نیدگرگون شوند، اما ا دیبا یم عناصر فرهنگتما نکهیامروز با توجه به ا ورزشدر است تا 
تأخر  یبه وجود آورده است، که به نوع ورزشی هايفرهنگخرده عناصر  نیب یو ناهماهنگ یناهمگن ینشده، و نوع

ورا به نقش . نکته دیگر توجه عمیق این شکرده است جادیاورزش کشور فرهنگ  يو معنو يابعاد ماد نیرا ب یفرهنگ
و  یعموم رفرهنگ به عنوان شکل دهنده ذهن، رفتات و اس زیفرهنگ اساس همه چفرهنگ در ورزش است. از آنجا که 

و  یتیریمد ،یاسیس ،ياقتصاد يها میکالن کشور مانند تصم يها میجهت دهنده به تصم نیحرکت جامعه و همچن
ش بدون توجه به به اشکاالت جزئی آن، ارزشمند و مغتنم است. بنابراین این نگاه از طرف شورا به ورز است يدیتول یحت

توان از این مصوبه برداشت کرد نگاه باالدستی و کالن به مقوله فرهنگ در ورزش است به از رویکردهاي دیگري که می
لی در باالدستی ورزش و تربیت بدنی در سطح حکومتی، مجلس و دولت و شوراهاي عا نهادهايطوریکه طبق این مصوبه 

ایران با توجه به اهداف و وظایف کالن خرد تا حدودي به ورزش و تربیت بدنی و به ویژه ابعاد فرهنگی اجتماعی و تربیتی 
هاي فرهنگی و اصول آن، منشور ملی جوانان، سند ملی  ، سیاست1404ساله در افق 20 انداز چشم اند. آن اشاره داشته

وسعه جمهوري اسالمی و نظایر آنها همگی داراي بندها و موادي درباره ورزش و هاي پنج ساله ت آموزش و پرورش، برنامه
تناسب با  بر شوراتاکید این  هستند. عیتربیت بدنی و اصول و اهداف و رویکردهاي آن در جامعه و نهادهاي اجتما

انگر جدیت نسبی در اهتمام به براي آن نیز بیها  شاخص واقدامات  و راهبردهاارائه و  و ملیها و هنجارهاي اسالمی  ارزش
 .اجراي این برنامه دارد. نکته دیگر در ارتباط با ماهیت این مصوبه نگاه فرایندي به مقوله توسعه فرهنگی در ورزش است

پردازد و یک شبه انجام  یتوسعه فرهنگی، روندي است که به ترویج خصایل و مکارم اخالق و انسان متعالی م زیرا اساسا
اما توجه به  جامعه است. رکه روندي کامالً تدریجی توأم با تعالی فکر، اندیشه و بهبود نوع نگرش افراد دنمی شود، بل

 یفرهنگ توسعهاقشار ویژه در این مصوبه مانند جوانان، بانوان و رسانه بیانگیر این است که از نظر این شورا به طور نسبی 
بر  يکمک موثر ابدیکه ارتقاء  يهر فرد یفرهنگ هیسرما ير جامعه ادر هزیرا  گیرد.ی صورت میفرهنگ هیسرما بر پایه

  داشته است.  یبسط توسعه فرهنگ
ترین آن عدم توجه به این نکته باشد هاي فرهنگی مصوب وجود دارد که شاید مهماما نواقصی مهمی هم در این سیاست

داشتن بدون  يزیبرنامه ر صصی ضروري است زیرای پایه، بومی و تخداشتن مدل فرهنگ ازمندین ،یتوسعه فرهنگ يبراکه 
 رییاز تغ بلکه، ه نشودگرفت يجد آن راتیتاث و یاصالح فرهنگ شودی سبب میفرهنگ تیاز فرهنگ و فعال قیبرداشت عم

توان عدم توجه جدي در سازگاري توسعه شود. ضعف دیگر می غفلت  فرهنگ مدیریت يو روش ها یفرهنگ ياختارهاس
هاي فرهنگی ورزش در کشور به خاطر عدم المللی آن باشد. زیرا بخشی از چالشدر داخل با رویکرد بینفرهنگی ورزش 

هاي کشور و ارتباط آن با فرهنگ سازگاري مناسب با فضاي بین المللی است. نکته دیگر عدم توجه به خرده فرهنگ
اساس واقعی خرده  متنوع در جامعه یفرهنگ يبافت هاورزش است که در این مصوبه مورد غفلت واقع شده است. زیرا 

توان گفت که این مصوبه از نظر توجه ساختاري و فرایندي به مقوله فرهنگ در فرهنگ ورزش هستند. به صورت کلی می
  ت.هاي قابل توجهی اسورزش نگاه مناسبی دارد اما از نظر محتوایی و کارکردي داراي کاستی
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اي بر قابلیت هاي ورزش بانوان ایرانی دارد. با توجه به احکام شرعی و تعبد اخالقی و عوامل اجتماعی تاثیر قابل مالحظه 
دینی خانواده ها دختران بعد از دوران کودکی نمی توانند در هر مکانی به ورزش بپردازند. بدیهی است منع بانوان از 

و تفکیک جنسیتی اماکن ورزشی باشد. این  ورزش مختلط، بایستی همراه با ایجاد فضا و برنامه ریزي الزم براي جداسازي
  در حالی است که تعداد چنین اماکن ورزشی براي بانوان به نسبت جمعیتی بسیار محدود است.

سند فرابخشی توسعه امور زنان بررسی جایگاه و نقش زنان در توسعه کشور و اعتالي هویت فردي و اجتماعی آنها که 
جتماع خواهد بود امري است که بدون در نظر گرفتن اهداف آرمانی و ارزشهاي محل ظهور و بروز آن در خانواده و ا

اسالمی از وجاهت الزم و پشتیبانی ملی و مردمی برخوردار نخواهد بود. از سوي دیگر به دلیل عنایات ویژه نظام جمهوري 
مام ویژه درمجموعه مطالعات و اسالمی ایران به زنان و خانواده به عنوان عناصر بنیادي و تحکیم و تعالی جامعه اهت

مصوبات قانونی صورت پذیرفته است که به جرات میتوان گفت در نوع خود به لحاظ کمی و کیفی نه تنها در هیچ دوره 
اي سابقه نداشته، بلکه در مقایسه با سایر جوامع اسالمی نیز از امتیازات قابل توجهی برخوردار است. از جمله این اقدامات 

منشور حقوق و مسئولیت هاي زنان در جمهوري اسالمی ایران توسط شوراي عالی انقالب فرهنگی است  اساسی تصویب
که به منظور ارج نهادن به زحمات و اقدامات شایسته انجام گرفته در تنظیم برنامه جامع امور زنان و خانواده به عنوان 

در برنامه جامع ابعاد مختلف اجتماعی ، اقتصادي ،  سندي هادي و ارشادي استفاده گردیده است.  الزم به ذکر است که
  فرهنگی ، حقوقی در کنار ویژگیهاي فردي و خانوادگی در کلیه سطوح و ارکان برنامه مد نظر قرار گرفته است.

داشته باشند و  يریفراگ تیمحور دیدر برنامه ششم زنان با دهد یتوسعه نشان م نیشیپ يها برنامه یبررس یشناس بیآس
زنان  تیریزنان، مد یدانشگاه التیتحص شی. معضل اشتغال، افزارندیزنان مورد توجه قرار گ یت و مطالبات واقعمعضال

 ای ياز دورکار تیمربوط به زنان شــاغل، حما يها طرح تیامن و ییضمانت اجرا ،يگزار و قانون یاسیس يها در عرصه
 یمدنــ نیقوان يبازنگر ،یعال زنان در نظام آموزش ینیرآفراز کا تیحما مان،یزا یاز موعد و مرخص شیپ یبازنشســتگ

 يها يماریب يا مهیمحور زنان و پوشــش ب ســالمت يها برنامه ــنیدرخصوص زنان مجرد و زنان سرپرســت خانوار، تدو
برنامه  در دیهستند که با یو ... موضوعات یخون اســتخوان، کم یسرطان رحم، پوک نه،یخاص زنان مانند ســرطان س

شود و  یسنج امکان زیها ن برنامه نیا شدن یاتیعمل دیبا نیبر ا به آنها پرداخته شود. افزون قیصورت دق ششم توسعه به
 توان یم یطیشرا نیرفع شود. در صورت تحقق چن زیمواد ن نیموانع تحقق ا نیشیپ يها برنامه قیدق یابیسنجش و ارز

  و توسعه کشور استفاده کرد. شرفتیپ ریکشور در مس یاجتماع هیسرما از یمیعنوان ن بود از زنان به دواریام
  
  اماکن و فضاهاي ورزشیمدیریت . 10 -2

 در خدمتهاي به عمل آمده در خصوص ارکان اصلی سازمان، منابع مادي به عنوان یک رکن اساسی با توجه به بررسی
نسانی زمانی قادر به انجام امور محوله است که حداقل اهداف سازمان موثر است. نیروي ا شبردیدر پنیروهاي انسانی و 

). دریک باشگاه ورزشی براي دست یابی به اهداف مورد نظر عالوه بر مربی 22امکانات و تجهیزات برخوردار باشد (
، به امکانات مناسب در رشته مورد نظر نیاز است. طبیعی است هراندازه و پرکارمتخصص وبا تجربه و شاگردان مستعد 
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باشد، نیروي انسانی سازمان از این امکانات بهره بیشتري خواهد برد و به همین ترتیب اگر از امکانات  تر مناسبامکانات 
و این نکته قابل توجه است  افتد یمي مطلوب اتفاق ور بهرهمادي بر اساس برنامه تنظیمی و به طور صحیح استفاده شود، 

). 24که امکانات مادي و منابع انسانی در مسیر مناسب هدایت نشوند ( کند یمکه کارایی هر سازمان زمانی نزول پیدا 
ی است که بخشی از وظایف مدیران در حالآحاد افراد جامعه در جستجوي فضاي ورزشی استاندارد و عالی هستند و این 

با حال و آینده است.  و مسئوالن تربیت بدنی جامعه تمهید و پیش بینی امکانات، وسایل و تجهیزات ورزشی مورد نیاز
زمینه ساز رشد اجتماعی و دست یابی به سایر  تواند یمي ورزشی در شهرهاي مختلف و فضاهابه نقش تربیت بدنی  توجه

و تحقیقات به عمل آمده در زمینه هاي مختلف تربیت بدنی و  ها یبررس). طبق گزارشات، 23اهداف تربیت بدنی باشد (
). 22غیر استاندارد بودن وسایل ورزشی اشاره دارند ( مشکل ایا کمبود امکانات ورزشی و یورزش، اکثر محققین به نبودن 

بهره برداري موثر و استفاده  نهیزمدر کاربرد دانش مدیریت در این بخش،  تواند یمورزشی  ساتیتأسلذا مدیریت اماکن و 
هم سازد. چرا که ابزار و وسایل ورزشی به بهینه، حفظ و نگهداري، تاسیس و احداث فضاهاي ورزشی استاندارد را فرا

  ).23( باشند یمجهت نیل به اهداف تربیت بدنی  مؤلفه نیمؤثرترهمراه فضا و موقعیت آموزش مناسب، 
هایی وجود دارد که باید در تمامی ساخت و سازها و ها، اماکن و تأسیسات ورزشی معیاردر طراحی و ساخت ورزشگاه

، مقررات مربوط به طراحی و فضاهاي ورزشیي مقررات گردند. این ضوابط فنی به سه دسته هاي عمرانی مراعاتفعالیت
  ):35شوند(هاي ورزشی تقسیم میساخت و مشخصات فنی رشته

، مربوط به ضوابط اجتماعی و فضاهاي ورزشیبخش دوم مقررات مقررات اجتماعی و مدیریت اماکن ورزشی: 
منظور از این مقررات، معیارهاي جمعیتی و ظرفیتی و همچنین نظام مدیریت  مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی است.

و جمعیت تحت پوشش  هاي جمعیت ورزشکار، مربیان، داوران، کارکنانهاي ورزشی است که با توجه به شاخصمجموعه
  . شوندتعیین می

  -خدماتی تأسیساتی، عوامل يکلیه و فضاها به ورزشی هايزیرساخت و امکاناتورزشی:  هايزیرساخت و امکانات
کنند و می رقابت تسهیل و تمرین آموزش، سطح در را ورزشی هايفعالیت   اجراي که شودمی گفته بهداشتی رفاهی و

  شود.شامل موارد زیر می
ها، باشد. بررسی آیین نامهمسئولیت مدیران ورزشی شامل رعایت و توجه به شرایط ایمنی اماکن ورزشی نیز می

دهد که مربیان یا سرپرستان وظیفه دارند در بررسی و بازرسی شرایط ها و مقررات ورزشی مختلف نشان میسنامهاسا
البته  مکانی که ورزشکار در آنجا به فعالیت ورزشی مشغول است، دقت کافی به عمل آورند تا عاري از هر خطري باشد.

اهایی نیست که فعالیت ورزشی در آن جریان دارد، بلکه کلیه اماکن ورزشی و مسئولیت آن از جنبه قانونی منحصر به فض
ورزشی نباشد در این محدوده این  ها آنگردند، هر چند که استفاده از هاي ورزشی مربوط میهایی که با فعالیتمحل

ماکن ورزشی و بنابراین نقش سرپرستان، مدیران ا ).4گیرند مانند رختکن ورزشکاران یا جایگاه تماشاگران (بحث قرار می
زیرا رفع معایب فنی یا ساختمانی این اماکن بر عهده ایشان  سازد یممسئولین ادارات تربیت بدنی بیشتر خود را نمایان 

باشد. در عین حال بیان مطلب بدان معنی نیست که معلمین یا مربیان ورزشی فاقد هرگونه مسئولیتی در خصوص می
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را این یک قاعده کلی است که قصور در انجام وظایفی که ارتباط مستقیمی با نواقص و معایب اماکن ورزشی هستند زی
رغم علم به تواند تقصیر را از عهده مربی یا معلم ورزشی که علیایمنی اماکن ورزشی دارند از نظر حقوقی هرگز نمی

  ).4اید (دهد، مرتفع نماجازه فعالیت می ها محلنواقص، به دانش آموزان یا ورزشکاران خود در آن 
ی از حوادث ناگهانی، پیش بینی نشده، غیرمعمول و جرایم و مالبه عنوان جلوگیري از صدمات انسانی  اماکنمدیریت 

یی براي ها روشی براي شناسایی و تعیین تیمسئول. مدیریت ریسک در زمینه ورزش به عنوان شود یمعمدي تعریف 
. مدیریت باشد یمي منفی روي رویدادهاي ورزشی بگذارند ریاست تأثي در مقابل تهدیدات بالقوه اي که ممکن ریکارگ به

در  تواند یمیی است که ها ياستراتژریسک یک اصطالحی است که به وسیله متخصصان وضع شده که دربرگیرنده تمام 
تفاقات قرار گرفتن خطر، آسیب یا اض مواجهه با خطر مورد توجه قرار گیرد، تمرکز عمده مدیریت ریسک کاهش در معر

  ).12است (
ورزش، مدیران و مسئوالن خدمات آموزشی و تفریحی باید توجه بیشتر و جدي به مدیریت ریسک برنامه ریزي  در صنعت

مطلوب به صورت مستمر داشته  و خدمات ها برنامهو تقویت کردن  ها نهیهزاعتبار مالی براي کاهش موثر  نیتأمشده و 
جلوگیري  و صدماتاز حوادث  توانند ینمهم هرگز  ها برنامه نیتر منیادارند و حتی در ورزش وجود  ذاتاًباشند. خطرات 

ریسک را در اطمینان از اینکه محیط ایمن  تیریو مدکنند. قوانین از مدیران ورزشی انتظار دارد که برنامه هاي خسارت 
  دوین کنند.، تبراي تمامی شرکت کنندگان در ورزش ایجاد شود

  در ورزش وجود دارد: اماکنتوسعه برنامه هاي مدیریت  سه دلیل عمده براي
  وضعیت دادخواهی در ورزش دنیا افزایش پیدا کرده است. -1
براي تماشاگران و شرکت  از خطرنسبت به فراهم آوردن محیط ایمن و عاري  ها دادگاهي قانون گذاران و ها ینگران -2

  کنندگان افزایش پیدا کرده است.
  ).12د (از دادخواهی افراد به واسطه صدمات در ورزش مصون نیستن ها تدولامروزه دیگر  -3
  
  پیشینه تحقیق: . 11 -2

  است. روند زمانی مرور شده به تربیت پیشینه پژوهش شامل دو بخش تحقیقات داخلی و خارجی
  
   تحقیقات داخلی:. 1 -11 -2

 رفتارهاي بروز میزان بر زن و مرد اشاگرانتم حضور ) در پژوهشی با عنوان تاثیر1384رحمانی نیا و همکاران (
 و کاهش می یابد ها فوتبالیست پرخاشگري میانگین زن تماشاگر حضور ورزشکاران نشان دادند در پرخاشگرانه

 می کاهش شده بدل و رد هاي گل و فنی عمکرد ورزشکاران، پرخاشگري افزایش با اما یابد می افزایش فنی عملکرد
  یابد.
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 هاي میدان در تماشاچی زنان حضور درباره جامعه مختلف اقشار نگرش تحقیقی با ) در1386یان (نیس قراخانلو و
 در عالقه این. دارند عالقه ورزشی مسابقات تماشاي و ورزش به پاسخگویان، بیشتر که گزارش کردند مردان ورزشی

 ترین مهم از یکی. است بیشتر مترک و دیپلم تحصیالت با افرادي و عادي افراد سال، 30 از کمتر سنی گروه زنان
 پخش بر عالوه تماشاچی، عنوان به ها ورزشگاه در روحانیان و نخبگان ویژه به مختلف اقشار حضور عدم دالیل

 و تماشاچیان برخی سوي از اخالقی مسایل رعایت عدم منزل، از ها ورزشگاه دوري و تلویزیون از مسابقات
 رعایت به ملزم را مردان تماشاچی زنان حضور دارند اعتقاد پاسخگویان تربیش حال عین در. است مرد ورزشکاران

 رسیدن براي سازي فرهنگ و مناسب زمینه ایجاد در ها رسانه دارند انتظار پاسخگویان بیشتر .کند می اخالقی اصول
 و ها خانواده رايب ویژه مناسب مکان تعیین پاسخگویان، از زیادي درصد. کنند ایفا موثري نقش خود حقوق به زنان
 این با. است کرده جلب خود به را پاسخگویان از بسیاري نظر مسابقات نوبتی تماشاي حتی. دانند می مناسب را زنان
 وجود روحانیان و نخبگان ویژه به پاسخگویان در مردان، سوي از رفتاري و اخالقی اصول رعایت عدم از نگرانی همه،
 این که هنگامی تا معتقدند و دانند نمی مناسب تماشاچی زنان حضور براي را حاضر زمان لحاظ، همین به و دارد

  .شد خواهد بیشتري مشکالت بروز سبب خود زن تماشاچیان حضور نشود، ایجاد ها ورزشگاه در و افراد در فرهنگ
 و اگرانتماش بدنی فعالیت روي مسابقات ورزشی تماشاي نقش عنوان تحت پژوهشی در) 1390( همکاران و یارقلی

 صحنه هاي بازي، دیدن لذت و هیجان را تماشاگران حضور مهمترین انگیزة ورزشی، تجهیزات و امکانات با ارتباط آن

   .زندگی می داند از شدن رها و تیم از حمایت فضاي سرپوشیده، سرگرمی، بازي، جذاب،
ان ورزشی لیگ هاي برتر فوتبال، عنوان مقایسه عوامل موثر بر حضور تماشاگر بر تحقیقی ) در1392علی محمدي(

بسکتبال، و والیبال به این نتیجه رسیدند که هشت عامل حضور تماشاگران در استادیوم هاي ورزشی شامل این 
موارد است: تاسیسات، اطالعات و جذابیت، عملکرد و قدمت تیم ها، زمان بندي و اطالع رسانی، پیروزي نیابتی، 

  تعامل و گریز و هیجان.  
خدمات مطلوب  ۀها را ارائ ومیبه استاد شتریعوامل جذب تماشاگر ب نیاز مهم تر یکی) 1392و همکاران ( يجابر

 يآن داشته باشد، چراکه حضور حداکثر يدر ارتقا یاثر مثبت تواند یکه حضور بانوان تماشاگران م کنند یم انیب
  است.  لفوتبا یالملل نیمسابقات ب یزبانیکسب م ۀتماشاگران و بانوان الزم

ها با  ومیدر استاد یآن حضور خانوادگ یحضور بانوان تماشاگر و در پگزارش کرد که ) 1392و همکاران ( انیساعتچ
  . دهد شیافزا زیرا ن یفروش تیحاصل از بل ییدرآمدزا تواندیم گرانیتعامل با د يو ارتقا یروابط سالم اجتماع جادیا

 فرهنگی، ایران گزارش کرد که عوامل ورزشی هاي رقابت در زن تماشاگران حضور در مطالعه )1393احمدي  (
 معنی طور به ایران ورزشی هاي رقابت در زن تماشاگران حضور بر وحقوقی مدنی مدیریتی، اقتصادي، اجتماعی،

 تماشاگران حضور همچنین. ندارد تضاد جامعه ارزشهاي با ورزشگاهها در زن تماشاگران حضور.باشد می موثر داري
 طور به مردان و زنان گروه دو هر. شود می نیز ورزشکاران عملکرد بهبود موجب خانواده ورزش توسعه منض زن

 و مردان دیدگاه از. نیست ورزشگاهها در بانوان حضور پذیراي فعلی تماشاگران فرهنگ که داشتند تاکید داري معنی
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 بلکه شود نمی ورزشگاهها در بیشتر مشکالت وزبر موجب تنها نه ورزشگاهها در تماشاگر عنوان به زنان حضور زنان
 معنی طور به تحقیق هاي نمونه گروه هردو. شود می تماشاگران سایر هنجار و مطلوبتر رفتار باعث زنان دیدگاه از

 در نیز ها رسانه نقش به و دانسته ناکافی را ورزشگاهها در زن تماشاگران حضور براي مسئوالن اراده و تالش داري
 زن تماشاگران حضور تحقیق هاي نمونه بیشتر. داشتند تاکید ورزشگاهها در زنان حضور براي جامعه ازيس فرهنگ

 و آنها فراغت اوقات کردن پر موجب طرفی از و ورزشگاهها ظرفیت تکمیل و مسابقات رونق موجب را ورزشگاهها در
  .اند داشته بیان اجتماعی ناهنجاریهاي سایر کاهش

 ازدیدگاه ورزشی میادین در تماشاچی عنوان به زنان حضور موانع بررسی عنوان با یقی) تحق1394( افشجانی
 هاي میانگین بین داري معنی اختالف داد نشان تحقیق نتایج و داد انجام شهرکرد شهرستان بدنی تربیت کارشناسان

  دارد.  وجود سیاسی موانعو  اقتصادي موانع فرهنگی، موانع فرضی و شده مشاهده
)  در مطالعات خود به بررسی عوامل موثر بر حضور تماشاگران در لیگ برتر والیبال 1394اده و همکاران(رجب ز

 این جهت بهبود دقیق، و جامع برنامه ریزي و تسهیالت و تماشاگران اولویت هاي جذابیت، عوامل به پرداختند. توجه

  باشد.   داشته ایران در ها سالن به والیبال تماشاگران جذب در پررنگی نقش میتواند عوامل،
 سکوها در بانوان ویژه جایگاه رویکرد با ورزشی استادیوم در پژوهش خود تحت عنوان طراحی )1394خوشحال (

 درجامعه مردمحوري وجودفرهنگ: از عبارتند ترتیب به ها ورزشگاه در بانوان حضور مانع ترین مهم که داد نشان
  . ورزشگاه در حضور جسمی و روحی ازآسیبهاي ترسیدن و ورزشگاه در انزن حضور به مسئوالن توجه عدم ورزش،

 آمده عمل به هاي بررسی از پس )فوتبال از زنان هواداري( گفتمانی در تحقیقی با موضوع تحلیل )1395محمدي (
 و رهبري مراجع، سطح) یک. گرفت قرار بررسی مورد سطح سه در شده آوري جمع هاي گزارش کرد که داده

 الگوي یک شناسایی به موفق ابتدا در پژوهشگر. مدنی ي جامعه سطح) سه و المللی بین سطح) دو گذاري نقانو
 به توجه با زنان آن در که- است شده کلی طور به فوتبال از زنان طرفداري ي مسئله با ارتباط در هژمونیک گفتمانی
 قرار مردان مقابل در فوتبال به نسبت اي حاشیه جایگاه در طرفدار گاه گره حول گرفته شکل ارزي هم هاي زنجیره

 شده برده نام سطوح از هریک در که است این دنبال به و - شوند می نامیده فوتبال غیرجدي مخاطبان و دارند
- دینی گفتمان اول سطح در. گیرند می قرار هژمونیک گفتمان با نسبتی چه در شده شناسایی هاي بندي مفصل

 مسلمان زن یک عنوان به زنان براي که هویتی دلیل به که شد شناسایی یافته عینیت گفتمان عنوان به سیاسی
 گفتمان دوم سطح در. داند می منتفی زنان براي کلی طور به را بودن فوتبال طرفدار هویت وجود سازد می بر

 که شد شناسایی يبند مفصل گونه دو نیز سوم سطح در و کشد می چالش به را هژمونیک گفتمان الگوي المللی بین
 که حالی در. فوتبال مسابقات مستقیم تماشاي براي زنان حق به دیگري و داشت اشاره ها استادیوم جو به یکی
 الگوي با گفتمانی تخاصم یک شاهد ما دوم ي درگونه نبود، هژمونیک گفتمانی الگوي بازتولید جز چیزي اول ي گونه

  .باشیم می فوتبال از زنان طرفداري هژمونیک
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 حضور پیرامون کشور رسمی هاي خبرگزاري ورزشی اخبار محتواي با پژوهشی تحت عنوان تحلیل )1395( خیري
 توسعه راستاي در خود پتانسیل از ها خبرگزاري که . گزارش کرد94 تا 84 هاي سال از ها ورزشگاه در ایرانی زنان

 و مخالفت و موافقت دالیل میان موجود تناقض چنین هم. اند نکرده استفاده ها ورزشگاه در بانوان حضور فرهنگ
  .  است بوده موضوع این با ها خبرگزاري سطحی برخورد از نشان مسئله حل راهکارهاي

) در تحقیقی نشان داد که حضور تماشاگران زن در ورزشگاهها موجب رونق مسابقات و تکمیل 1395احمدي(
  راغت آنها و کاهش سایر ناهنجاري هاي اجتماعی می شود. ظرفیت ورزشگاه ها و از طرفی موجب پر کردن اوقات ف

) نیز در یافته هاي خود بیشترین اهمیت را انگیزه حمایت از بازیکنان و کمترین را به انگیزه 1395ویسیا و همکاران(
 با عوامل مرتبط بهبود طریق از استان ورزشی مدیران و حمایت از تیم نشان دادند و پیشنهاد کردند که مسئولین

 در سرشناس حضور بازیکنان و مسابقات برگزاري رفاهی، خدمات و تماشاگران حضور امنیت مسئله مانند ورزشگاه،

    .نمایند تقویت ورزشگاه در براي شرکت را هواداران درونی هاي انگیزه خوزستان استان و اهواز شهر هاي تیم
 مقدس ورزشی گزارش کرد شرع میادین و اماکن رد زنان حضور حقوقی و فقهی در بررسی )1396( پالندي باقري
 تواند می که داده ارائه ارزشمندي هاي دیدگاه و نظریات زمینه این در است اسالمی اصیل فرهنگ دار داعیه که اسالم
 در. باشد داشته ورزشی میادین و اماکن در اسالمی اخالق و ورزشی فرهنگ توسعه در ارزشمندي بسیار نقش

 ها ارزش کسب امکان امکانات، و استعدادها از برخورداري خلقت، هدف سرشت، و فطرت در مرد و زن اسالم شریعت
 امري ها مسؤولیت و حقوق در تفاوت و باشند می یکسان خداوند برابر در جنسیت از فارغ اعمال جزاي و پاداش و

 و خلقی ماهیت و ها ویژگی به وجهت با زنان حال این با باشد، نمی دیگر جنس بر جنسی برتري دهنده نشان که است
 که آموزد می اسالمی منطق که باشند می نیز اختصاصاتی داراي حقوقی و شرعی لحاظ به خویش، طبیعی هاي تفاوت

 عدم یا و حضور آیا که مسائل این اما. است گشته طراحی زنان شخصیت و مقام تعالی راستاي در ویژه احکام این
 روحی اقتضائات خالف حضوري چنین آیا و خیر یا است جایز شرعی لحاظ به ورزشی ینمیاد و اماکن در زنان حضور

-  اسالمی حقوق علماي نظر و دارد وجود خصوص این در فقهی هاي محذوریت چه و خیر یا است زن شخصیتی و
 با زنان ورحض ممنوعیت، عدم صورت در دیگر سویی از و چیست - مخالفند نیز برخی و موافق برخی رابطه این در که
 ورزشی اماکن در زنان حضور تشریع در قانون با فقه فلسفه و است پذیر امکان حقوقی و فقهی شرایط و ضوابط چه

 تا شده سعی قانونگذاري امر متولّیان سوي از اخیر هاي سال در اینکه به توجه با الخصوص علی خیر؛ یا دارد تفاوت
باید  که است مسائلی مهمترین از گردد، تدوین الزاماتی و رراتمق مجموعه اماکن این به زنان ورود خصوص در

  گردد بررسی
 تماشاگر بیان کرد که بانوان حضور بر تاکید با ایران فوتبال برتر لیگ بازاریابی توسعه از مدلی با ارائه )1396گري (

. کنند می ایفا شدن اي حرفه و لفوتبا صنعت ها، باشگاه اقتصادي رونق در انکاري غیرقابل نقش طرفداران و تماشاگران
 این بخشند. در می هویت تیم و باشگاه به و شده محسوب باشگاه یک هاي سرمایه که است اي گونه به آنان اهمیت
 بلیت خرید با که دانند می تماشاگران تعداد افزایش را شدن اي حرفه و اقتصادي رونق عامل ترین مهم راستا،
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 افزایش در غیرمستقیم و مستقیم صورت به جانبی خدمات و تلویزیونی حق روشف مالی، حامیان جذب مسابقات،
 در و تماشاگران حداکثر به رسیدن براي رو ازاین کنند؛ می شایانی کمک فوتبال لیگ شدن اي حرفه و درآمد میزان

 همچنین بود واهدخ ثمر مثمر زن و مرد از اعم جامعه افراد همه مشارکت فوتبال اجتماعی و اقتصادي توسعه آن پی
 در بانوان حضور ایران در همچنان ولی دهند، می تشکیل بانوان را ایران جامعه جمعیت از نیمی حدود باوجوداینکه

  .روبروست چالش با استادیوم
 است، بوده کاهشی ورزشگاه در تماشاگران حضور روند اخیر سال هاي در داد، نشان پژوهشی در) 1397( برومند
 را ها ورزشگاه جو دهد، افزایش را بازي ها کیفیت تواند می موضوع این. کند متوقف را روند این واندت می زنان حضور

   .کند ها باشگاه عاید را بیشتري درآمد نهایت در و نماید بهتر
 هاي استادیوم و ها سالن در تماشاگر عنوان به بانوان حضور هاي فرصت و ها چالش ) در واکاوي1397( حدیدي

 مهم و اولین عنوان به عرفی و مذهبی عوامل خبرگان نظر و گیري تصمیم ماتریس اساس بر که زارش کردورزشی گ
 صاحب و روحانیون بین در موضوع این خود که. باشد می ورزشی هاي استادیوم به بانوان ورود منع عامل ترین

 دوم، اولویت ایران در فرهنگی - ماعیاجت موانع عدم سپس. است کرده ایجاد را نظراتی اختالف هم عرصه این نظران
 قرار چهارم اولویت در ورزشی اماکن و ها استادیوم هاي ساخت زیر سوم، اولویت در کشور سیاسی و رسمی مسائل

 در معینی شرعی دستور یا مشخص قانونی ماده هیچ که است شده مشخص تحقیق این هاي یافته براساس. دارد
 ممنوعیت بر دال هاي استدالل این ي همه و ندارد وجود ها استادیوم به بانوان ورود بودن شرع خالف خصوص
  .باشد می روحانیون از بعضی روایات و تفاسیر از برخاسته
 ورزشی مسابقات تماشاي به تهران شهر زنان گرایش بر مؤثر اجتماعی عوامل ) در بررسی1397( هراتی رضازاده

 از: آزادي سکوي« قالب در استادیوم در حضور با مردان فوتبال ايتماش به دختران مردانه گزارش کرد که گرایش
 قابل »عمومی هاي عرصه در زنان جنسیتی ورزي کنش تحول« تاثیر تحت »زنانه رویاي نمایش تا مردانه فتحی
 نمایش به طریق از مردان با خود تفاوت برساخت ضمن استادیوم در مردان فوتبال تماشاي با دختران. است تفسیر

 پارادوکسیکال ي تجربه از برساخته جنسیتی هویت کشیدن تصویر به دنبال به شناختی، زیبایی عناصر ذاشتنگ
  . هستند خود خاص هاي ویژگی با مدرن و سنتی هاي ارزش

 یمسابقات ورزش يزنان شهر تهران به تماشا شیمؤثر بر گرا یعوامل اجتماع یبررس) در 1397( یرضازاده هرات
فضا و  یتیجنس یابیفضا، هنجار یتیجنس یابیفضا، فرصت  یتیجنس یابی تیهو هايریمتغرد که گزارش ک مردانه

  داري در این زمینه دارند. ی نقش معنیتیجنس یابیمعنا
ی گزارش کرد که مسائل ورزش نیادیحضور زنان در اماکن و م یو حقوق یفقه یبررس) در 1398( يپالند يباقر

ي کشور از پیچیدگی زیادي برخوردار نیست و در واقع چالش اصلی در تطبیق هافقهی حضور زنان در ورزشگاه
  فقیهی مسائل اجتماعی امروز در پیرامون این موضوع است. 
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 تا 1395 سال از ها ورزشگاه در زنان حضور اي رسانه محتواي ) در پژوهشی با عنوان تحلیل1398( براتی خاتون 
 اخبار از درصد 86 و بوده زنان به مربوط خبر موضوع ،جنسیت باراخ از درصد 2/9 تنها که گزارش کرد1399

 حضور بر موثر عوامل: گیري نتیجه و ها یافته.است بوده آقایان به مربوط مستقیم صورت به خبر موضوع جنسیت
 انمرد و زنان دیدگاه از اساس، این گرفتند؛بر قرار امنیتی و فرهنگی اجتماعی، مدیریتی، عامل 4 در تماشاگران

 به زنان تمایل میزان مردان ضمنا،. است زن تماشاگران برحضور گذار اثر گویه ترین مهم خانواده در ورزش توسعه
 نشان تحقیق نتایج درکل.دادند قرار بعدي الویت در را ها ورزشگاه در امنیت برقراري زنان و ها؛ ورزشگاه در حضور

 می موثر داري معنی طور به ایران ورزشی هاي استادیوم در زن تماشاگران حضور توسعه در مذکور عامل 4 هر داد
 توسعه امکان ایران، فرهنگی هاي ارزش با متناسب امنیتی و مدیریتی اقدامات با شود می پیشنهاد بنابراین. باشد

  .شود فراهم تدریج به ایران ورزشی هاي استادیوم در زن تماشاگران حضور
 يکاهش پرخاشگر وحضور بانوان تماشاگر  سازي فرهنگ رسانه در نقشهش در پژو زین )1399( ي و همکاراناحمد

   اند.را قابل توجه پیش بینی کرده ها ومیو خشونت استاد
ایران گزارش کرد که  فوتبال هاي استادیوم امنیت ارتقاي بر مؤثر فرهنگی اقدامات در شناسایی )1399( شبانی

 سازماندهی ریزي،-برنامه و مدیریت قانونی، سازي پشتوانه پذیري، فرهنگ فرهنگی، الگوهاي انتقال و سازي فرهنگ
 ترتیب به آکادمیک ارتقا نظارت و کنترل اجرایی، سازي پشتوانه سازي، شبکه و اندیشی هم ورزشی، کارگزاران
 در ایران می باشند که فوتبال هاي استادیوم امنیت ارتقاي بر شده شناسایی مؤثر فرهنگی اقدامات مهمترین

. دارند نقش ها آن امنیت ارتقاي هدف با فوتبال هاي استادیوم در حضور آداب و فرهنگ سازي نهادینه و گیري شکل
 کشور هاي استادیوم در حضور آداب و فرهنگ ارتقاي در آفرین نقش نهاد و سازمان 15 پژوهش این در همچنین
 مخاطبین به رسانی اطالع و آموزش امر به شده شناسایی نهادهاي بیشتر توجه رسد می نظر به. شدند شناسایی

 به بتواند فوتبال در قانونی هاي سازي پشتوانه با همراه فرهنگی الگوهاي انتقال و الگوسازي جهت در تالش و ورزشی
 حاضر افراد سایر و تماشاگران پرخاشگري و خشونت سطح ها، استادیوم در افراد حضور آداب و فرهنگ توسعه واسطه

 .نماید پیشگیري امنیتی حوادث وقوع از و داده کاهش را ها ماستادیو در

اند شامل موارد زیر هاي نظري حضور تماشاگران و هواداران پرداختهها و چارچوببرخی تحقیقاتی که به ارائه مدل
  است

کردند که ایران گزارش  در فوتبال تماشاگران حضور بر موثر عوامل نظري مدل آزمون در )1391( نعمتی و همکاران
 جذابیت ستاره، بازیکنان( جذابیت عامل ،)تغذیه و ذهاب و ایاب هزینه پارکینگ، هزینه بلیت، قیمت( اقتصادي عامل
 دقیق، ریزي برنامه( ریزي برنامه عامل ،)نتایج بودن بینی پیش غیرقابل و تیم مسابقات نتایج تیم، از حمایت بازي،
 با داري معنی علی ارتباط) پارکینگ به دسترسی و جوي شرایط هفته، آخر تعطیالت در بازي ها، بازي مکان و زمان

 با) تبلیغات گروهی، هاي رسانه هدیه، و جایزه سرگرمی، و تفریح( مشوق عامل اما دارند، تماشاچیان حضور به تمایل
  .ندارد داري معنی علی ارتباط حضور به تمایل



59 
 

  
  ایران در بالفوت تماشاگران حضور بر موثر . عوامل1-  2شکل 

  
 فوتبال نشان هواداران گروهی میان اجتماعی سرمایۀ ارتقاي مدل در طراحی )1395(ترکمانی و همکاران  محمدي

 انسجام تقویت هواداري، هویت ایجاد عدالت، ادراك بعد پنج طریق از فوتبال هواداران اجتماعی سرمایۀ ارتقاي داد
  .است دستیابی قابل زیرمؤلفه هجده و بازیکن به اي حرفه هاي آموزش و اي رسانه هاي سیاست اجتماعی،
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  فوتبال هواداران گروهی میان اجتماعی سرمایۀ ارتقاي . مدل8 - 2شکل 

 
 بر شده ارایه خدمات مسابقات در تماشاگران حضورمجدد بینی پیش براي ارائه مدل )1396( عبدي و همکاران

 تعهداحساسی، تصویرذهنی،: میانجی متغیرهاي توسط نیز مندي ترضای و گذارد می تاثیر تماشاگران مندي رضایت
 طریق از شاخص 27 مدل، اساس بر دیگر، عبارت به. گذارد می تاثیر ها آن حضورمجدد بر وفاداري و تعهدحسابگرانه

 قشن به توجه با. کنند بینی پیش را متغیر این و باشند تاثیرگذار تماشاگران حضورمجدد بر توانند می عامل شش
 رضایت تا یابد بهبود ها ورزشگاه در شده ارایه خدمات که گردد می پیشنهاد شده ارایه خدمات متغیر محوري
  یابد. افزایش تماشاگران حضورمجدد و وفاداري مندي،
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  مسابقات در تماشاگران حضورمجدد بینی پیش . عوامل2-  2شکل 

  
 اي حرفه ورزش هواداران وفادارانه رفتارهاي الگوي بر موثر روانشناختی عوامل ،)1397( آبادي شاه طینت و خوش
 و افراد هویت و تیم با پنداري همذات روانشناختی عوامل داد مالی نشان تامین در خودکفایی رویکرد با بانوان

 در وفادارانه رفتارهاي ایجاد بر هیجان، و گرایی ملی روزمرگی، از گریز همچون دیگري انگیزشی عواملی همچنین
 نهایت در و اي حرفه مسابقات در آنان حضور موجب امر این که دارد تاثیر بانوان ورزش مالی خودکفایی تايراس

  .شد تایید و بررسی نگرشی وفاداري تعدیلگر نقش همچنین. شود می درآمد کسب
  

  
  بانوان ورزشی هواداران وفادارانه رفتارهاي الگوي بر موثر روانشناختی . عوامل3 - 2شکل 
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تماشاگر گزارش کردند  بانوان حضور مقدمات بر تاکید با ایران فوتبال توسعه مدل ارائه در )1398( و همکارانگري 

 بانوان حضور مقدمات بر مقوله ده مدل، اول سطح در که است شده تشکیل بخش سه از آمده دست به که مدل
 حضور احتمال بر حضور مقدمات مدل، ومد بخش در و باشد می اثرگذار ایران فوتبال هاي استادیوم در تماشاگر

 یافته. است موثر ایران فوتبال توسعه بر حداکثري حضور سوم، سطح در و است موثر هواداران و تماشاگران حداکثري
 تماشاگر بانوان حضور مقدمات تا کرد خواهد کمک کشور فوتبال بخش ورزشی مسیوالن و مدیران به پژوهش هاي

  .گردد تسهیل و تسریع کشور فوتبال المللی بین توسعه تا نمایند فراهم را فوتبال هاي استادیوم در
  

  
  تماشاگر بانوان حضور مقدمات بر تاکید با ایران فوتبال توسعه مدل . ارائه3 - 2شکل 

  
این  هاي فوتبال در ایران ) الگوي پارادایمی حضور بانوان تماشاگر در استادیوم1399کالته سیفري (و مصطفایی

ریزي  ها در چارچوب الگوي نهایی شامل: عوامل فردي و حقوقی به عنوان عامل علّی، عوامل زیرساختی و برنامه یافته
شده به عنوان راهکار مناسب براي  گر و حضور کنترل اي، عوامل سیاسی به عنوان مداخله به عنوان شرایط زمینه

شده، افزایش امنیت رفتاري و - توجه به الگوي ارائه باشد. با هاي فوتبال می سازي حضور بانوان در استادیوم عادي
ها، توسعه بازاریابی صنعت فوتبال، رشد فرهنگی تماشاگران و افزایش کیفیت برگزاري  امنیت اخالقی در استادیوم

  .توان ذکر کرد هاي فوتبال می هاي مثبت حضور بانوان در استادیوم مسابقات فوتبال در ایران را به عنوان پیامد
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  هاي فوتبال الگوي پارادایمی حضور بانوان تماشاگر در استادیوم. 3 - 2شکل 

  
 چیستی مضامین شبکه ترسیم ایران نتایج در ورزش فرهنگ ارائه الگوي در )1398( میمند و همکاران قشمی

 نمضمو دو این و دارد، وجود تفاوت فرهنگی ورزش و ورزشی فرهنگ موضوع دو بین دهد؛ می نشان ورزش فرهنگ
 جسمی و مادي هاي ارزش ورزش، ذاتی هاي ارزش اخالقی، عام هاي ارزش دهنده سازمان مضامین حول فراگیر
 الگوي ورزش؛ فرهنگی هاي ناهنجاري و مدرن زندگی هاي ارزش مذهبی، هاي ارزش تاریخی، و ملی هاي ارزش ورزش،
  .کنند می تعریف را ایران در ورزش فرهنگ
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  ایران در ورزش فرهنگ . الگوي7 - 2شکل 

  
 کد 79  دهندة نشانایران  فوتبال برتر لیگ در هواداري فرهنگ توسعۀ الگوي طراحی در )1399( رضوي و همکاران

 فردي، هاي -ارزش( علّی شرایط شامل که بود مقوله 23 استخراج و ها مصاحبه از شده بندي دسته اولیه
 بسترهاي فرهنگی، بسترهاي هاي- مقوله( اي -زمینه ایطشر ،)مشترك هویت و برند هویت وابستگی، گرایی، تخصص

 نگرش، سیاسی، مشهور، افراد( اي -مداخله شرایط ،)کیفیت و زیرساختی بسترهاي اي،- رسانه بسترهاي اجتماعی،
 بومی الگوهاي کارگیري به شناخت، یابی،- ریشه و شناسی- آسیب( راهبردها ،)مندي عالقه و گرایش و اقتصادي
 پیامد و فرهنگی پیامد رفتاري، پیامد( پیامدها و) پشتیبانی و حمایت و یادگیري و آموزي مهارت ي،ساز فرهنگ

 توسعۀ در مهم عوامل عنوان به متغیرها این به باید کشور ورزش مسئوالن و مدیران بنابراین، بودند؛) اجتماعی
  .کنند توجه هواداري فرهنگ
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  ایران فوتبال برتر لیگ رد هواداري فرهنگ توسعۀ الگوي .7 - 2شکل 

  
   تحقیقات خارجی:. 2 -11 -2

 مشارکت در مذهبی اعتقادات نقش که رسید نتیجه این به داد انجام مسلمان زنان بر که پژوهشی در )2008( ست وال

 مشارکت آن در و دانند می مردانه امري را ورزش زنان مسلمان از بعضی .شود می دیده کامالً ورزشی هاي فعالیت در بانوان

 در مند عالقه و جدي بسیار دارند، توجه اسالم در بدن سالمت کسب جنبه که به آنان از دیگري دسته اما کنند؛ نمی

  کنند.  می مشارکت ورزش
هاي زنان ایجاد کننده بازار متفاوتی نسبت به تماشاگران ورزش )، نشان داد که تماشاگران ورزش2009آرمسترانگ (

گذاري در ورزش گذاري در ورزش زنان نیاز به یک بازار جدید دارد. با این وجود سرمایه ین سرمایهمردان هستند، بنابرا
  است.  زنان داراي ریسک باالتري از ورزش مردان
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 و آمریکا بیسبال و تماشاگران فوتبال رفتار مصرفی تحلیل و تجزیه طریق از  )نیز در تحقیق خود2010( و همکاران ١لو
 وجود و ستاره بازیکنان وجود بازي، جذابیت بلیط، همچون قیمت عواملی که گرفت نتیجه آنها ضورح بر موثر عوامل

  شود. می ورزشگاه در تماشاگران بیشتر حضور مناسب موجب تسهیالت و امکانات
 فوتبال براي تماشاگران ورزشی امکانات و کارکنان اهمیت بر بررسی مبنی خود تحقیق در )2012(٢آتاناسوپولو

 ورزشگاه به سریع و آسان دسترسی امکانات و نگهداري کارکنان، امکانات، طراحی بعد 4 در را شده آنالیز کتورهايفا

 2به  تماشاگران نسبت براي را اهمیت بیشترین ورزشگاه، سریع به و آسان دسترسی و کارکنان که کرد تقسیم بندي
 و درآمد آموزش، سن، مختلف با سطوح موجود فاکتورهاي بین معناداري ارتباط همچنین نتایج دادند.  نشان عامل دیگر

    .داد نشان وضعیت تاهل
 حضور بر تاثیر بیشتري تماشاگران هاي اولویت که گرفتند خود نتیجه تحقیق در نیز )2013همکاران( و ٣کارکن

 تاثیر تحت را تماشاگران رحضو بررسی عوامل مورد میان در اقتصادي عوامل و بازي آن جذابیت از پس و دارد تماشاگران

   .ندارد تاثیري تماشاگران حضور بر میزان ورزشگاه امکانات و تسهیالت اما .دهد قرار می
مقیاس جو استادیوم ورزشی پرداختند. عناصر تاثیرگذار بر جو استادیوم در  یک ) توسعۀ2013و همکاران(٤چن

ین نتیجه رسیدند که جو استادیوم یا ایجاد حس خرسندي به رویدادهاي ورزشی پرتماشاچی را ارزیابی کردند. آنها به ا
  طور مثبتی بر تمایل براي شرکت در رویدادهاي ورزشی پر تماشاچی به صورت مستقیم و غیر مستقیم تاثیر می گذارد. 

جب مو توانند می ها ومیاستاد دربه ویژه زنان ي حضور حداکثر ۀتوسع نشان دادند که) 2013( ٥راهوالن و همکاران
   .فوتبال شوندتصاد و اق ییدرآمدزا ۀتوسع

 ریتأث ،یدر مشارکت ورزش یتیجنس يها شهیها و کل نقشاجتماعی  یبا عنوان بررس ی) در پژوهش2014( ٦چاالباو
   اند. نشان دادهوابسته به عوامل محیطی را  یمشارکت ورزش زانیدر م ریدو متغ نیتوجه ا قابل

نان در توسعه به نقش ورزش و توجه ویژه فعال فمینیست اشاره کرده است. او مطرح ) در تحلیل نقش ز2015( ٧سئاودرا
تخصصی است و براي مردان وجود ندارد؟ در براي پاسخ به این  موضوعیک  "و توسعه ورزشزنان، "مبحث  کرد که چرا

  سؤال برآیند عوامل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي و سیاسی را مطرح کرده است. 
رفتاري و تفاوت  - شناختی  ورزش زنان و مردان به سیستم روان) بیان کرد که شکاف توسعه بین 2015( ٨برمن

  . هاي فیزیکی بین دو جنس بستگی زیادي دارد فرصت

                                                             
1 . Lu , chia 
2 . Athanasopoulou 
3.  Karkon  
3.  Chen 
5.Rahulan et al. 
6.Chalabaev 
7 Saavedra, Martha 
8 Bermon 
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هاي جنسیتی آن،  ) در تحقیق خود ضمن در نظر گرفتن نفوذ جهانی مسیر ورزشی غربی زنان و فرم2015( ١فینک
هاي بدن و جنسیت در سراسر فضا و زمان متفاوت است و اشتغاالت فکري،  شیوهکه رابطه بین ورزش،  کرد عنوان
  ترین عوامل در این زمینه هستند. ها، تالش فیزیکی جزوه مهمارزش

) در ادامه تحقیقات با موضوع زنان، ورزش و توسعه گزارش کرد که توسعه مشارکت زنان در 2015( ٢شري و همکاران
ها و موانع هنوز در مراحل ابتدایی است. او عنوان کرد که جهت اطمینان بخشی  ها، فرصت هورزش به لحاظ مزایا، هزین

  در مشارکت دختران و زنان باید به مزایاي سالمتی و جسمی بیشتر از منافع اجتماعی و روانی توجه شود. 
اي سوء در ورزش زنان را ه ها و ارزش ) انجام تغییرات ایدئولوژیک و فرهنگی در زمینه تغییر کلیشه2017کوکلی (

  دانند. ساز در محیط و توانمندساز در درون ورزش زنان میهاي ظرفیت      نیازمند راهبرد
هاي خانواده گزارش کرد که نقش طرفداران زن فوتبال در دانمارك يریپذجامعه) در بررسی 2018و همکاران ( 3پفیستر
ي آنها ریپذجامعهلین تجربه حضور در استادیوم بیشترین تاثیر را در هاي دوستی بیشترین و جو استادیوم در اوو گروه
  دارند. 

) در بررسی پیوند بین هواداري ورزشی با سایر ابعاد زندگی و خانواده در زنان نشان داد که 2018( 4لنیس و پفیستر
  اشتراك و ابراز می گذارند.  کمتر با خانواده بهرا  هویت هواداري در زنان پایدار است و زنان هیجان هواداري خود 

افراطی  زنهاي ایتالیا نشان دادند که هواداران نگاري مشارکت هواداران افراطی زن در ورزشگاه) در قوم2019پیتی (
دهند.  یم حیزنان و مردان توض نیب یو ذات یعیطب يتهایرا بر اساس تفاوتها و ظرف ي خود با مردانهاينابرابر

 یم یبانیموجود تسلط مردان پشت يآنها در محافظت مردانه از الگوها یتیجنس تین و عملکرد هوهواداران ز يگفتمانها
است که  نی، ا یتیسوال بردن سلطه مرد و سلسله مراتب جنس ریز يرسد تالش طرفداران زن به جا یشود. به نظر م

   به عنوان افراد اولتر شناخته شود. "رغم زن بودن یعل"
هاي جهوري چک گزارش کرد که انواع خشونت در حلیل رفتارشناسی هواداران زن در ورزشگاه) در ت2020( 5اسهولز

  تر است. ها نسبت به مردان بسیار پایینآن
هاي بزرگ به تماشاگران زن در ) در بررسی نگرش هواداران مردان متعصب و افراطی تیم2020و همکاران ( 6آنتوانوزیچ
ها مثبت است مگر آنکه هواداران زنان فرهنگ سنتی این طیف که نگرش کلی آن هاي لهستان نشان دادنداستادیوم

  تماشاگر را نادیده بگیرند.
  
  

                                                             
1 Fink 
2 Sherry et al 
3 Pfister 
4 Lenneis, V., & Pfister 
5 Scholz 
6 Antonowicz 
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  . خالصه پژوهش12 -2
 یافت توان می را کشوري کمتر بطوریکه است؛ بشري جوامع نهادهاي ترین اساسی و نیازها ترین ضروري از ورزش امروزه

 اجتماعی، و فردي مظاهر از یکی عنوان به ورزش ).1388ی و خسرو ي نژاد، (وثوقباشد ورزشی هاي سازمان فاقد که

 حائز اجتماعی و خانوادگی فردي، نقشهاي صحیح ایفاي جهت جامعه آحاد جسمی و روحی سالمت بقا و حفظ ضمن

 عنوان با را مختلفی هاي گروه و پذیرد می تاپیر جامعه مختلف مسائل از اجتماعی اي پدیده عنوان به و است اهمیت

 به ورزش اجتماعی، میان پدیده هاي در).  1394هد(درویش زاده و همکاران، مید قرار پوشش زیر تماشاچی و ورزشکار

 ورزش به صورت مردم عموم رویکرد است. برخوردار بیشترین مخاطب از دارد خود درون در که جذابیت هاي خاصی علت

می افزاید(قدیمی،  پدیده این اقتصادي فرهنگی و اجتماعی، ارزشهاي بر زرو به روز مالی، کننده حمایت و هوادار دوست،
 تماشاچیان ورزش هستند.  تماشاگران می دهند، معنا و هویت به آن که ورزش ارکان مهمترین از یکی رو این ).  از1390

 استقبال می المللی ینب رویدادهاي تا مدرسه گرفته سطح رویدادهاي از ورزشی کلیه رویدادهاي از که هستند افرادي

). زنان نیمی از جامعه بشري را  تشکیل داده و از جهات مختلف داراي اهمیت هستند و 1390کنند(غفوري و همکاران، 
در برنامه ریزي هاي گوناگون جامعه باید در نظر گرفته شوند، یکی از اموري که براي زنان مطرح است، ورزش است(قره 

 در سرعت به جامعه همۀ اقشار بین در و گیرد می قرار توجه مورد تربیتی  -انسانی امري انعنو به ). ورزش1386خانلو، 

 مورد باید ورزش در انسانی مجموعه نیروهاي مهمترین از یکی عنوان به ). تماشاگران1381است(احسانی،  گسترش حال

 ورزشی و سازمانهاي باشگاه ها توسط آنان نگهداشت و جذب یافته اي براي سازمان و مدون برنامه هاي و قرار گرفته توجه

در نشان دادن احساس غرور و ایجاد   1). حال با توجه به تاثیر تماشاچیان1390درآید(اژدري و همکاران، اجرا مرحله به
انگیزه در ورزشکاران، به نظر می رسد با حضور زنان و خانواده ها در ورزشگاه ها براي تماشاي دیدار هاي ورزشی، می 

). حضور تماشاگران زن در 1386ان نظارت و کنترل اجتماعی را در ورزشگاه ها تا حد زیادي افزایش داد(قره خانلو،تو
ورزشگاه ها و سالن هاي ورزشی در بسیاري از کشورها،  عادي تلقی می شود و از این نظر تفاوتی میان زنان و مردان 

جتماعی ایجاب می کند که براي حضورزنان به عنوان تماشاچی ا –وجود ندارد، اما  در کشور ما، ارزش هاي فرهنگی 
مسابقات مردان تعریف ویژه اي صورت گیرد تا این ارزش خدشه دار نشود و زنان هم بتوانند به حقوق خود دست یابند. 
مسئله حقوق زنان در استادیوم هاي ورزشی مدت هاست که توسط کارشناسان و مسئوالن مورد بحث و گفتگو قرار 
گرفته است، اما هنوز به نتیجه اي نرسیده است.  در سال هاي اخیر فعاالن حقوق زنان خواستار آزاد شدن حضور زنان 
براي تماشاي مسابقات ورزشی مردان شده اند، کمپین هایی نیز در این زمینه فعال هستند مانند کمپین دفاع از حق 

 می نظر به است بوده فراهم زنان حضور امکان که مسابقاتی به گذرا هینگا با). 1386ورود زنان به ورزشگاه ها(قره خانلو، 

 هواداران و ورزشکاران میان در بیشتري انضباط و نزاکت ، اند داشته حضور تماشاچی عنوان به زنان که مکانی هر در رسد

می  نظر به ورزشکاران در هانگیز ایجاد و غرور احساس نشان دادن در تماشاچیان تأثیر به توجه با حال .است بوده حاکم
 سازي داشت. ایمن خواهد تماشاچیان و ورزشکاران بر مثبتی ورزشی، تأثیر میدان هاي در زن تماشاچیان حضور رسد

                                                             
1  -  spactator 
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 با منطبق تربیتی و اجتماعی رفتارهاي ایجاد ، آمیز خشونت پرخاشگرانه، از رفتارهاي جلوگیري راه از ورزشی هاي محیط

تماشاچی  حضور اثر بر فرد عمومی افزایش ورزشگاه ها، در سازي فرهنگ و ملّی و اسالمی هپسندید هاي و سنّت اصول
 دیدن از راه زنان ورزش تقویت و مناسب ورزشی الگوهاي یافتن و سازي فرهنگ ورزش، روح کردن زنده مند، عالقه

هاي ورزشی مردان بوده   رقابت و میادین در تماشاچی عنوان به زنان حضور امکان بررسی براي عواملی برتر، مسابقات
اینکه  بر عالوه تماشاگران آنجائیکه از و میادین ورزشی در تماشاگران حضور اهمیت به توجه ). با1386است(قره خانلو، 

 میزان افزایش در نیز بسزایی گردند، کمک می بیشتر اي رسانه و پوشش ها بازي حساسیت و جذابیت افزایش موجب

ورزشی کشورمان دارند.  سالنهاي زنان در خصوص به و حضور خانواده ها اهمیت همچنین و ارندد سودآوري باشگاهها
عالقه زیاد زنان  به دیدن مسابقات و نیز تاثیر حضور تماشاچیان زن در رعایت مسائل اخالقی از سوي ورزشکاران و 

وحیه بهتر در زنان، می تواند دلیل تماشاچیان و همچنین تاثیر دیدن رقابت هاي ورزشی در ایجاد شور و نشاط و ر
مناسبی براي سرمایه گذاري با هدف توسعه فرهنگ و ایجاد شرایط متناسب با ارزش هاي جامعه اسالمی در ورزشگاه ها 
باشد. میزبانی براي بسیاري از مسابقات بین المللی، عدم تبعیض جنسیت تماشاگران براي ورود به ورزشگاه ها می 

ي براي این موضوع اندیشیده نشود، عالوه بر صدمات اقتصادي زمینه پیشرفت در بسیاري از رشته هاي باشدکه اگر چاره ا
  ورزشی را نیز از دست خواهیم داد. 
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  . روش تحقیق1 -3

مند مثابه یک فرایند نظام به عنوان یک مسئله اجتماعی و به فضاهاي ورزشیحضور زنان در فرهنگسازي در این مطالعه، 
بایست با بسترسازي و شناخت محیط درونی و بیرونی در مسیر درست هدایت و به نتایج مطلوب  شود که می انگاشته می

در تحلیل این موضوع، همزمان از و  پدیده مورد مطالعه دارد به بلندمدت و مندنظام گرا، کل نگاهی این پژوهشبرسد. 
  شود. با رویکرد راهبردي استفاده میو کمی ی هاي کیف مفاهیم و روش

باشد که در سه فاز کیفی، راهبردي و کاربردي انجام این پژوهش از نوع مطالعات آمیخته کیفی، راهبردي و کاربردي می
گیرد. در مطالعه راهبردي چارچوب اکتشاف شده با کلیات سیستم و در مطالعه کیفی اکتشاف نظري صورت میشد. 

هاي کلیدي، قابلیت اجرایی و پشتیبانی شود. در مطالعه کاربردي نیز از جنبهد بررسی تطبیق داده میپدیده مور
  .گیردچارچوب پژوهش مورد بررسی قرار می

  

  
  لگوي تحلیل پژوهش. ا1 -3ل شک

  
  

  بود: پژوهش حاضر داراي قلمرو مشخص به شرح زیر
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  تدوین شده است 1400این چارچوب نظري و اجرایی در سال   قلمرو زمانی

که  دولتی دولتی و غیر يها را در بخش استان تهرانها، مراکز، و...  نهادها، دستگاه ۀقلمرو اجرایی نقشه، کلی  قلمرو اجرایی
  شود. شامل میدارند  در زمینه مدیریت و توسعه فرهنگسازي فضاهاي ورزشی براي حضور بانوان نقش

  بود فرهنگ، ورزش و مدیریتاجتماعی، اي در حوزه ن رشتهاین تحقیق جزو مطالعات بی  قلمرو موضوعی

  

  گیري:و نمونه اطالعاتی. جامعه 2 -3
مند (بررسی نظامو منابع اطالعاتی مشارکت کننده (مصاحبه و دلفی) شامل دو بخش اصلی منابع انسانی  اطالعاتجامعه 
  بود. شده) 

  
  مشارکت کننده: منابع انسانی

  الف) بخش کیفی و راهبردي:
نظر هستند که با استفاده از  شامل استخراج دانش و تجارب افراد مختلفی که در زمینه موضوع پژوهش ذینفع یا صاحب

ریزي نشده سمینارها، جلسات و هاي برنامهریزي شده مانند مصاحبه، پرسشنامه و دلفی و یا روشهاي برنامهروش
شود. هدف استخراج اطالعات کیفی و کمی در ارتباط با موضوع ربوطه در کشور انجام میهاي علمی و اجرایی منشست

- پژوهش به ویژه تجارب، دانش و دیدگاه افراد است که در منابع اطالعاتی موجود نیست و مکمل نتایج مطالعه نظري می

  باشد.
انی، تحلیلگران و پژوهشگران دانشگاهی و شامل مدیران و کارشناسان سازم منابع انسانی مشارکت کننده در این پژوهش

  . نفر دلفی) 12نفر مصاحبه و  36( بانوان) بودفرهنگسازي فضاهاي ورزشی براي حضور اي و افراد مورد مطالعه (رسانه
  به صورت مجازي انجام شد.مصاحبه نیز  23مصاحبه به صورت حضوري و  13

  
  ري هدفمند و دردسترس)گی. منابع انسانی نظرخواهی شده (نمونه1 -3جدول 

  نمونه مورد مطالعه  روش
  تعداد

  مجموع  مرد  زن

  مصاحبه
  (کوتاه و بلند)

مدیران و کارشناسان خبره وزارت ورزش و ادارات ورزش و جوانان استان 
  تهران

3  4  7  

36  
  5  3  2  هاهاي ورزشی و استادیوممدیران و کارشناسان مجموعه
  6  3  3  هاي تهرانورزش شهرداريمدیران و کارشناسان فرهنگی و 

  7  3  4  هاي ورزشی استان تهرانها و هیاتمدیران و کارشناسان فدراسیون
  7  4  3  اساتید و پژوهشگران خبره دانشگاهی با تخصص مرتبط 

  4  2  2  مربیان ورزش
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  12  7  5  خبرگان  (دور اول و دوم)  دلفی

  

  (کاربردي و توصیفی) ب) بخش کمی
نظران علمی (اساتید و پژوهشگران)، اجرایی نفر از صاحب 62خواهی متخصصان، پرسشنامه در اختیار در بخش نظر

اي (فعاالن رسانه) و ورزشی (مربیان و ورزشکاران) قرار گرفت. پرسشنامه الکترونیک از (مدیران و کارشناسان)، رسانه
) و اساتید، مربیان و 28ها و مراکز ورزشی تهران (گیري هدفمند در اختیار مدیران و کارشناسان سازمانطریق نمونه

  مرد قرار گرفت.  33زن و  29نفر) به تفکیک  44نظران (صاحب
ها و نفر مطابق جدول مورگان از بانوان داراي تمایل به حضور در ورزشگاه 384در بخش نظر خواهی از شهروندان نیز، 

گیري به صورت تصادفی و از طریق فضاي مجازي بود. لینک . روش نمونهدر تحقیق شرکت داده شدندفضاهاي ورزشی 
- هاي ورزشی، مجموعههاي ورزشی رسمی استان تهران (ادارات ورزش و جوانان، هیاتپرسشنامه الکترونیک از طریق پیج

. به هاي ورزشی، سازمان ورزش شهرداري و..) در بخش فالور براي بانوان (مشخصات ظاهري پروفایل) در پیام ارسال شد
هاي کامل انتخاب و وارد مورد از پاسخ 384پاسخ،  421مورد ارسال شد. از بین  700جهت نیاز به اطمینان از پاسخ تا 

  فرایند تحلیل شد. 
  

   منابع اطالعاتی:
 و علمی مطالعه نظري شامل مطالعه همه منابع اطالعاتی مرتبط با موضوع و دردسترس در سه دسته کلی؛ منابع

باشد. هدف استخراج اطالعات کیفی و کمی موردنیاز خبري می و اي رسانه سازمانی و منابع و اسنادي ، منابعاي کتابخانه
پژوهش از مراجع اطالعاتی معتبر است تا براساس آن بتوان روند طی شده تا امروز را تحلیل و تفسیر نمود و سپس براي 

مبناي برآورد تعداد منابع مطالعه شده، بر  ارائه داد. ی تهرانفرهنگی فضاهاي ورزش آینده الگویی براي مدیریت و توسعه
گیري نیز به توجه به ماهیت این منابع از . روش نمونهمورد) 151( حسب رسیدن به اشباع نظري مفاهیم و اطالعات بود

  روش هدفمند (بر حسب میزان ارتباط با موضوع و اعتبار منبع) استفاده شد.
  

  اتی بررسی شده . منابع اطالع2 -3جدول 
  تعداد  نوع  منابع

  اي منابع علمی و کتابخانه
  39  مقاالت علمی

69  

151  

  7  ها کتاب
  23  ها و طرح پژوهشی پایان نامه

  منابع اسنادي و سازمانی
  17  آئین نامه و برنامه

25  
  8  گزارش عملکرد

  57  26  هاي معتبروب سایت  اي و خبريمنابع رسانه
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  31  هاي اجتماعی ر در شبکهصفحات معتب

  
  

  . ابزار پژوهش:3 -3
  باشد:ابزار پژوهش شامل چهار ابزار زیر می

هاي  اي و با استفاده از سیستم در این بخش با استفاده از منابع موجود کتابخانه اي و اسنادي:مطالعه کتابخانه - 
واهد شد و ضمن انجام مطالعه تطبیقی، آوري خ جستجوي اطالعات در اینترنت، سایر منابع داخلی و خارجی جمع

  شوند. هاي مربوطه تدوین می مبانی نظري طرح به همراه سوابق طرح
به صورت مصاحبه نیمه هدایت شده با نمونه آماري بخش کیفی پژوهش (منابع انسانی) خواهد بود. از  ها:مصاحبه - 

  اي استفاده خواهد شد.بخانهمصاحبه جهت شناسایی متغیرها و تکمیل اطالعات حاصل از مطالعه کتا
نظران و یکی براي شهروندان) مستخرج از بخش کیفی براساس دو پرسشنامه (یکی براي صاحب :پرسشنامه - 

سوال کلیدي منطبق بر منظرهاي چارچوب  12هاي کلیدي ارائه شد. پرسشنامه متخصصان شامل گزینش مولفه
بود. پرسشنامه کامال  با اهمیت)  10کامال بی اهمیت  تا  1(اي گزینه 10در مقیاس تحلیل (ساختاري .. رفتاري) 

 85/0ضریب آلفاي کرونباخ براي پرسشنامه متخصصان  شده خواهد بود. سوال کلیدي) 12بانوان عالقمند ورزشی (
  محاسبه و تایید گردید. 83/0و براي پرسشنامه شهروندان 

 از گروهی نزد در موجود دانش بندي طبقه و آوري جمع براي ساختاریافته فرایندي دلفی، روش تکنیک دلفی: - 
 علمی اعتبار به که تحقیق، در کنندگان شرکت تعداد به نه دلفی روش اعتبار است. خبرگان و کارشناسان
  دارد. بستگی پژوهش، در کننده شرکت متخصصان

  
  . مشخصات کلی ابزارهاي پژوهش3 -  3 جدول

  مطالعه خبرگی  شیمطالعه پیمای  شفاهیمطالعه   مطالعه نظري  

  مورد مراجعه
  مطالعه کتب، مقاالت، 

  ها، و ...طرح
  نظرخواهی از 

  نظران صاحب
  نظرخواهی از 

   متخصصان
  جلسات خبرگان 

  چارچوب  پرسشنامه  مصاحبه  برداريفیش  ابزار

  نظامند و سیستماتیک  ساخت
اکتشافی و نیمه هدایت 

  شده
  توصیفی و پیمایشی

  ساختارمند

 کیفی  کمی کیفی یکیف  هایافته

  روایی محتوایی   روایی محتوایی   روایی محتوایی   اعتبار علمی منابع  روایی
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اعتبار علمی و حقوقی   و اعتبار حقوقی اسناد
 افراد

  جمعی ضریب توافق  آلفاي کرونیاخ
اعتبار علمی و حقوقی 

  افراد
پرسشنامه درجه 

تناسب مدل با نظر 
 متخصصان

  
  
  اريهاي تحلیلی و آم. روش4 -3

  هاي تحلیلی و آماري شامل موارد زیر است: روش
بندي و کدگذاري مفاهیم مستخرج از ابزارهاي مختلف پژوهش براساس مبانی : دستهتحلیل مفهومی و کدگذاري - 

 نظري و روایی کیفی متخصصان

جداول، شکل و هاي آمار توصیفی به صورت توزیع اطالعات در قالب نمودار، تحلیل توصیفی: با استفاده از شاخص - 
  گیرد.اینفوگرافی صورت می

هاي کلیدي و راهبردي با استفاده الگوهاي تحلیل راهبردي مانند بندي مولفهتحلیل و چارچوب: تحلیل راهبردي - 
  .تحلیل سوات، و  سایر

  
  هاي تسهیل:و روشهاي پژوهش محدودیت. 5 -3

هاي مناسب تسهیل و مرتفع ا وجود دارد که با روشهدر این پژوهش مانند سایر تحقیقات برخی مشکالت و محدودیت
  خواهند شد. 

  مشکالت اجرائی در انجام طرح و روش حل مشکالت. 4 -3 جدول

  روش تسهیل  محدودیت  حیطه
  استفاده از مصاحبه و تحلیل کیفی  عدم وجود دانش و اطالعات مناسب در زمینه موضوع پژوهش  مطالعاتی

  اجرایی
و مراکز در زمینه پاسخگویی و ارائه  عدم همکاري برخی افراد

  اطالعات
  تنوع بخشی به جامعه آماري

  موضوع پژوهشنسبت به  يا قهیسل يها دگاهینظرات ود  ابزاري
استفاده از مطالعه دلفی و تجمیع دانش 

  موجود

  تنوع بخشی به جامعه آماري  میزان شفافیت و صداقت در پاسخگویی جامعه آماري انسانی  فرهنگی
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  مالی
هزینه بر بودن برخی مسیرهاي متعارف در دسترسی به 

  اطالعات
  استفاده از روابط و ارتباطات

  
  
  . مراحل و فرایند اجراي پژوهش:8 -3

  در شکل زیر فرایند کلی مراحل اجراي پژوهش از تدوین طرح تا ارائه گزارش نهایی طرح ترسیم شده است.
  

  
  پژوهش اجراي فرایند و . مراحل2 - 3شکل 
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  فصل چهارم
  
  
  

  هايیافتهتحلیل 
  پژوهش 
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بندي چارچوب، هاشناسایی مولفهبخش  چهارشامل  هاي پژوهشیافته هاي پژوهش است.فصل حاضر شامل یافته
  است.و الگوي راهبردي  چارچوب اجرایی ها، ارائهمفهومی مولفه

  

  . چارچوب تحلیل مفهومی پژوهش1 -4
مطابق شکل، بستر فرهنگی حضور بانوان در فضاهاي  وهش به صورت شکل زیر است.چارچوب اولیه تحلیل مفهومی پژ

 و عواملو  ها چالش و تهدیدها، ها ظرفیت و هافرصتهاي راهبردي شامل ها متاثر از سه دسته مولفهورزشی و استادیوم
نظارت بین سازمانی جهت  و  کار تقسیمنیازمند  عملکردي هاي شاخص و محورهااست که جهت توسعه  اثرگذار  شرایط

راهبردي در بینی شده دست یابد. این فرایند است تا بتواند به کارکردها و پیامدهاي پیش راهبردها و راهکارها سازيپیاده
اطالعات،  سیستم و آموزشی، فناوري و مالی، علمی و اجرایی، اقتصادي و حقوقی، مدیریتی و منظر شامل: ساختاري 11

رفتاري در  و فرهنگی و اخالقی  و انسانی، اجتماعی مشارکت، سرمایه و طی، زیرساخت و امکانات، رویدادارتبا و اي رسانه
ها نیز شامل کیفی (صاحبنظران و اسناد)، راهبردي (دلفی) و منابع استخراج اطالعات و ارزیابی آن جریان خواهد بود.

  کاربردي (پرسشنامه متخصصان و شهروندان) بود.
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  (تئوري محوري و پایه پژوهش) چارچوب تحلیل مفهومی پژوهش. 1 - 4شکل 

  
  ها تبدیل نمود.توان به یک چارچوب اکتشاف نظري براي استخراج یافتهچارچوب مفهومی فوق را می

  
  هاي پژوهش. چارچوب تحلیل مفهومی براي اکتشاف نظري و تجربی یافته1 -4جدول 
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    ؟  ؟  ؟  ؟  ؟  ؟  ؟  ؟  ساختاري و حقوقی
    ؟  ؟  ؟  ؟  ؟  ؟  ؟  ؟  مدیریتی و اجرایی
    ؟  ؟  ؟  ؟  ؟  ؟  ؟  ؟  اقتصادي و مالی
    ؟  ؟  ؟  ؟  ؟  ؟  ؟  ؟  علمی و آموزشی

    ؟  ؟  ؟  ؟  ؟  ؟  ؟  ؟  فناوري و سیستم 
    ؟  ؟  ؟  ؟  ؟  ؟  ؟  ؟  اي و ارتباطی رسانه

    ؟  ؟  ؟  ؟  ؟  ؟  ؟  ؟  امکانات و خدمات
    ؟  ؟  ؟  ؟  ؟  ؟  ؟  ؟  رویداد و مشارکت

    ؟  ؟  ؟  ؟  ؟  ؟  ؟  ؟  سرمایه انسانی
    ؟  ؟  ؟  ؟  ؟  ؟  ؟  ؟  اجتماعی و  فرهنگی

    ؟  ؟  ؟  ؟  ؟  ؟  ؟  ؟  اخالقی و رفتاري
  
  

  )هاشناسایی مولفهمطالعه کیفی (. 2  -4
  بندي شدند.هاي پژوهش شناسایی و چارچوبمند مولفهدر ابتدا از طریق مطالعه کیفی نظام

  
  :بانوانحضور توسعه فرهنگی فضاهاي ورزشی با رویکرد ي هاها و ظرفیتفرصت. شناسایی 1 -2 -4

فضاهاي  فرهنگی است. براي توسعه هاي محیطی و موجودفرصتو ها اي نیازمند شناخت ظرفیتتوسعه در هر زمینه
شناسایی و  الزم استوجود دارد که  هاییقابلیتنیز مانند هر حوزه دیگري  زنان استان تهرانبا رویکرد حضور  ورزشی

  . وندبندي شچارچوب
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- ها و ظرفیتفرصت هبردي به عنوانرا مولفه 73اي) در همین راستا براساس مطالعه کیفی (مصاحبه و مطالعه کتابخانه

شناسایی شدند که به صورت جدول زیر  ها فرهنگی حضور بانوان در فضاهاي ورزشی و استادیومو توسعه هاي مدیریت 
  ها گزارش شده است. به همراه فراوانی تکرار مضامین کلیدي آن

  
  ها بانوان در فضاهاي ورزشی و استادیومهاي مدیریت فرهنگی حضور ها و ظرفیت. شناسایی انواع فرصت2 -4جدول 

  فراوانی تکرار  فرصت و ظرفیت
  4  افزایش توجه به مقوله زنان در توسعه فرهنگی ورزش  .1
  13  عدم حمایت نهادهاي سیاسی کشور از ورزش  .2
  10  وجود قوانین الزم در زمینه توسعه پایدار ورزش زنان .3
  9  آموزشی و فناوريبا مراکز علمی،  برقراري تعامل و همکاري امکان .4
  7  وجود دستورالعمل مدیریت فرهنگی در ورزش مشارکت و هواداري ورزشی زنان .5
  7  وجود حمایت نهادهاي ورزشی بین المللی از ورزش زنان کشور .6
  12  ها ي در مدیریت و توسعه فرهنگی استادیومزیر و برنامه گذاري  استیسارتقاي  .7
  10  ها توسعه فرهنگی استادیوم جلب حمایت دولتی و عمومی در مدیریت و .8
  11  ...)  و رسانه، شهرداري، فدراسیون،( ذیربط و متولی سازمانهاي توسط مشترك .9

  9  ها در مدیریت و توسعه فرهنگی استادیوم یابینظارت و ارز .10
  6  ها ی در مدیریت و توسعه فرهنگی استادیوماتیو عمل ییاجرافعالیت  .11
  9  هاي پیشین شناسی برنامهآسیب .12
  15  ارتباطات و مذاکرات رسمی پیرامون حمایت از ورزش زنان .13
  6  ها ی در مدیریت و توسعه فرهنگی استادیومبانیو پشت منابع تأمین  .14
  4  امکان پیش بینی تغییرات الزم جهت توسعه پایدار ورزش زنان .15
  5  امکان پایدارسازي فرایندهاي ورزش زنان (آموزش، ارزیابی و ...) .16
  13  ردي فرهنگی ورزشی زنان در کشورمدیریت کژکارک .17
  10  ظرفیت کارآمدسازي سیستم مدیریت عملکرد حوزه ورزش زنان .18
  6  هاي الزم جهت توسعه پایدار ورزش زنانها و نقشدهی بخشمشارکت .19
  12  وجود فرهنگ وقف و خیریه نسبت به ورزش همگانی و اقشاري مانند زنان .20
  8  مدزایی در فضاها و رویدادهاي ورزشی استانامکان ارتقاي سیستم مدیریت مالی و درآ .21
  9  در توسعه فرهنگ فضاهاي ورزشی گذاريسرمایه به خصوصی بخش تمایل .22
  14  وجود ظرفیت اشتغالزایی و کارآفرینی در حوزه مشارکت و هواداري ورزشی زنان .23
  7  هاي ورزش استان تهران در رسانهتوان درآمدزایی و تأمین مالی  .24
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  6  هاي ورزش استان تهران در رسانه هاي مالی دولتی و عمومییتتوانایی جذب حما .25
  6  وجود ماده قانون مالیات اختصاصی به ورزش زنان .26
  5  بدنی در زندگیهاي طب و پزشکی به نقش و اهمیت فعالیتتأکید حوزه .27
  11  هاي فراغتی و سالمتی زنان در فضاهاي ورزشی وجود شواهد علمی فراوان در زمینه قابلیت .28
  3  هاي ارتقاي فرهنگ عمومی مشارکت ورزشی بانوان امکان شناسایی موانع و چالش .29
ها از وجود امکان ایجاد سازوکار مستندسازي تجربیات مدیریت فرهنگی فضاهاي ورزشی و استادیوم .30

  حضور بانوان
9  

  8  اي وجود ظرفیت آموزش همگانی و فرهنگسازي فضاهاي ورزشی در جامعه با رویکرد چندرسانه .31
گیري از ابزاراهاي اطالعاتی و ارتباطی نوین براي فرهنگسازي و بهبود نگرش عمومی بهره امکان .32

  نسبت به حضور زنان در فضاهاي ورزشی در فضاي مجازي
12  

  5  امکان داشتن وبسایت، اپلیکیشن و .. انواع  نسخه هاي چاپی و شبکه هاي اجتماعی .33
اینترنت در استادیوم و محوطه آن  در رفتار تماشاگران و  ظرفیت بهبود کیفیت پوشش تلفن همراه .34

  در استادیوم 
4  

  8  رشد قابلیت تجهیزات صوتی و تصویري مربوط به نمایش بازي  در رفتار تماشاگران در استادیوم  .35
  9  و مطبوعات متعدد در ورزش استان تهران ها رسانهوجود  .36
  4  مهم و اخبار دسته اول سرعت دریافت و نشر اخبار و پوشش آنالین رویدادهاي .37
  9  بودن و نداشتن سوگیري و مورد اعتماد بودن و صداقت در خبررسانی طرف پیشینه بی .38
  8  دریافت اخبار و اطالعات  از مردم در راستاي ترویج شهروند خبرنگارکاهش مشکالت  .39
  7  هاي ورزش استان تهران مورد اعتماد بودن و صداقت در خبررسانی در رسانهارتقاي  .40
  13  هاي ورزش استان تهران پوشش انواع موضوعات در سطح بین المللی، ملی، استانی، و .. در رسانه .41
  10  تحلیل و تفسیر اخبار مبتنی بر شواهد و اطالعات مستند .42
  6  هاي ورزش استان تهران گیري از کارشناسان مقبول و شایسته داخلی و خارجی در رسانه امکان بهره .43
  7  هاي  مناسب براي حضور بانوان در استان تهراناستادیوم وجود فضاهاي ورزشی و .44
هاي نوین مدیریت فضاهاي ورزشی از طریق اختصاص ارز ها از هزینه تجهیزات و سیستمحمایت .45

  دولتی
10  

در اختیار بودن امکانات و وسایل تخصصی جهت توسعه ورزش مشارکت و هواداري ورزشی زنان در  .46
  ها يتانداراسو  ها يشهردارها،  ارگان

8  

 یکه از فضاهاي ورزشی استفاده م یجهت شهروندان و..) عوارض خودروی (قیتشو التیتسه وجود .47
  کنند

7  

  6  ها براساس استانداردهاوجود امکان بازتعریف سیستم مدیریت فرهنگی استادیوم .48
  9  اي کشورگیري از ظرفیت هواداري ورزشی زنان براي ورزش قهرمانی و حرفهامکان بهره .49
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  5  المللی هاي ورزشی بینحمایت سازمان .50
  11  رشد تجاري ورزش زنان در جهان .51
  11  هاي ورزش زنان در جهانارتقاي پوشش رسانه .52
  8  افزایش حمایت و منابع ورزش زنان در جهان .53
  9  موفقیت ورزش در ارتقاي جایگاه اجتماعی زنان در سطح بین المللی .54
ها گیري از سرمایه اجتماعی آندر کشور و امکان بهره هاي ورزشی محبوب و مطرح زنچهرهوجود  .55

  براي فرهنگسازي
11  

  7  ها به تهرانهاي مهاجرت ورزشی از استانوجود ظرفیت .56
  9  امکان بهبود فرهنگ سازمانی در تشکیالت تخصصی ورزش زنان .57
  7  ظرفیت فرهنگسازي تخصص گرایی در زنان ورزشکار و تحصیلکرده ورزش .58
  9  دي هواداران در فرهنگسازي فضاهاي ورزشی استان تهران بهبود نقش شهرون .59
  9  وجود عالقه به مشارکت و هواداري ورزشی زنان در مردم استان تهران به عنوان یک مقوله فراغتی .60
افزایش آگاهی نسبت به فرهنگ فضاهاي ورزشی و مشارکت و هواداري ورزشی  و نقش آن در سبک  .61

  زندگی فعال
5  

اوطلبی براي توسعه فرهنگ فضاهاي ورزشی و مشارکت و هواداري ورزشی  از هاي دوجود زمینه .62
  جمله برگزاري رویدادها

13  

مشارکت مناسب انجمنهاي مردم نهاد و داوطلبان اجتماعی در توسعه فرهنگ فضاهاي امکان جذب  .63
   ورزشی و مشارکت و هواداري ورزشی

10  

  8  هاي حضور بانوان در فضاهاي ورزشیآگاهی عمومی و رفع تصورات منفی نسبت به حساسیت .64
  12  فرهنگسازي اجتماعی براي فرهنگ هواداري و اخالق ورزشی  در رفتار تماشاگران در استادیوم  .65
  6  سازي جو محیطی مناسب جهت حضور بانوان در ورزش همگانیفراهم .66
  11  تان تهرانتاکید بر مسائل فرهنگسازي در مطالبات فعاالن مشارکت و هواداري ورزشی زنان اس .67
  7  هاي جامعه هدفهاي فرهنگسازي متناسب با ویژگیوجود ظرفیت هدفمندسازي برنامه .68
  12  گرایش زنان به مشارکت، مطالبه صحیح و مسئولیت پذیري اجتماعی در ورزش .69
  5  امکان آموزش سبک زندگی مبتنی بر ورزش و هواداري ورزشی براي زنان .70
هاي مختلف هواداري  در رفتار تماشاگران در ه طیفظرفیت هویت بخشی ملی و باشگاهی ب .71

  استادیوم 
11  

  9  المللی در مدیریت هواداران ورزشی زنگرایش به رفتارسازي مبتنی تلفیق فرهنگ ملی و بین .72
  6  جلوگیري از کژکارکردي فرهنگی مربیان و ورزشکاران استان رشد همت جمعی براي  .73
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  توسعه فرهنگی فضاهاي ورزشی با رویکرد بانوان:ي هاتهدیدها و چالش. شناسایی 2 -2 -4
- چالش و تهدیدها داراي  حضور بانوانبراي ها فرهنگی فضاهاي ورزشی و استادیومو توسعه مدیریت ها، همانند فرصت

 دهاتهدیمورد از انواع  86باشند. در همین راستا براساس مطالعه کیفی فراوانی است که نیازمند بررسی و تحلیل می يها
  ها گزارش شده است. شناسایی شدند که در جدول زیر به همراه فراوانی تکرار مضامین کلیدي آن هاچالش و

  
  ها مدیریت فرهنگی حضور بانوان در فضاهاي ورزشی و استادیوم يهاچالش و تهدیدها. شناسایی انواع 3 -4جدول 

  فراوانی تکرار  تهدید و چالش
  3  هاامور و فعالیت مشکل در  جادیو ا ساختار و برنامه در مدیریت، یدرپی پ راتییتغ .1
  3  به مقوله فعالیت بدنی و ورزش شهروندي گذاران سیاست غیرتخصصی شناخت .2
  7  ها افزایی و نبود الگوي مناسب تقسیم کار در بین سازماناي و فقدان همهاي جزیره فعالیت .3
  2  هانبود التزام و ضمانت اجرایی در اجراي برنامه .4
  5  در فضاهاي ورزش استان تهران مشکالت سیستم نظارت و ارزیابی عملکرد کارآمد .5
هاي مرتبط جهت مدیریت فرهنگی مشترك حضور بانوان در فضاهاي سازي مراکز و سازمانهماهنگ .6

  ورزشی
3  

  9  ها و فرایندها هاي مختلف برنامهعدم تعیین روابط و وابستگی بین بخش .7
  6  هاي ساختاري در تشکیالت و ضعف نتىس مدیریتی وجود سیستم .8
  9  هاي ورزش استان تهران در رسانه ریزي راهبردي و عملیاتی پیشرفتهعدم انجام برنامه .9

  5  ضعف وجود شبکه ارتباطات مناسب با نهادها و فعاالن صنعت رسانه .10
  6  اننبود برنامه مشخص و مستند براي توسعه مشارکت و هواداري ورزشی زنان در استان تهر .11
  4  نبود خدمات و پشتیبانی فنی براي اجرایی برنامه مدیریت استعداد در استان تهران .12
  10  هاهاي اطالعاتی سازمانها در گزارشوجود تناقضات و کاستی .13
  5  ي مدیریت هابرنامه در اقدامات و بدنی، ورزش و تفریحات زنانتیشدن فعال یتلق ياهیحاش .14
اي آن  در رفتار تماشاگران در طیان و پرخاشگران و انعکاس رسانهعدم شناسایی و برخورد با خا .15

  استادیوم 
4  

  3  سازي مدیریت فرهنگی در ورزش نسبت به تغییرات رفتاري جامعه مخاطبعدم چابک .16
  3  نبود تدوین طرحهاي ملی توسعه فرهنگ فضاهاي ورزشی و مشارکت و هواداري ورزشی   .17
  10  فرآیندگرایی  هاي زودبازده به جايبرنامه و نتیجه گرایی بر  مسئوالن تمرکز .18
  9  ها و مراکز مشارکت و هواداري ورزشی ها و ضعف درآمدزایی در باشگاهافزایش هزینه .19
  7  مشکالت مالی مربوط به بکارگیري مربیان در توسعه فرهنگ فضاهاي ورزشی .20
  7   فرهنگسازي هیبن در ضعف و یدولت محدود منابع به دیشد یوابستگ .21
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  2  فزایش بودجه متخص ورزش زنان در کشورا .22
  10  توسعه جذب منابع مالی از بخش نهادها و افراد  .23
  3  هاي تامین مالیارتقاي و تنوع بخشی روش .24
بحران اقتصادي  .25

  در کشور و کاهش منابع ارزي توسعه ملی
9  

کمک از منابع  .26
  نانوقف، خیریه، نهادهاي عمومی و مردمی جهت توسعه فضاهاي ورزشی براي ز

6  

  9  ها و وضعیت بد معیشتی طیف وسیعی از جامعهخانواده اقتصادي ضعف .27
  3  ها در خانواده و سواد سالمتیجایگاه پایین دانش ورزش  .28
  5  پراکنده و ناهمسو بودن فعالیتها و اقدامات آموزشی و فرهنگی ورزش .29
  6  هاتوسعه تولیدات علمی مرتبط با ورزش زنان در دانشگاه .30
  4  ومی در زمینه مدیریت فرهنگی و مدیریت استعداد در ورزش استان تهرانکمبود دانش ب .31
  5  هاي آموزشی حوزه ورزش زنانتوسعه دوره .32
  3  يهاتیها و فعالدر برنامهو اطالعات به نقش پژوهش  یتوجهی ب .33
  10  فناوري اطالعات و ارتباطات در مراکز و فضاهاي ورزشی زنان هايسیستم ضعف .34
  6  عاتی براي مشارکت و هواداري ورزشی زنان در استان تهرانکمبود منابع اطال .35
  2  ورزشی  رسانه وب سایتهاي  مشکالت قابلیت .36
  8  هاي ارتباط با مخاطب مانند پیامک، اپلیکیشن و ... عدم داشتن قابلیت .37
  9  عدم امکانات سخت افزاري مانند کامپیوتر و امکانات جانبی  .38
  4  هاي ورزش استان تهران در رسانه نترنت،  و ...افزاري مانند ایضعف امکانات نرم .39
  7  هاي فرهنگسازي ورزش شهروندي ها و محتواي برنامه گرایی در روش سنتی .40
  6  )اي (بین المللی، ملی، استانی، و .. اي پوشش رسانهسطح منطقهضعف  .41
  6  مشکالت میزان سرعت دریافت و نشر اخبار .42
  5  هد و اطالعات مستندتحلیل و تفسیر اخبار مبتنی بر شواضعف  .43
  6  هاي ورزش استان تهران در رسانه ضعف توانایی اثرگذاري بر افکار عمومی .44
  7  اي جامع و قابل دسترس داشتن آرشیو رسانهضعف  .45
نبود رسانه و  .46

  وبسایتهاي تخصصی براي  مشارکت و هواداري ورزشی زنان در استان تهران
2  

 طرف بیضعف  .47
  رسانی بودن و نداشتن سوگیري در خبر

3  

  8عدم رعایت  .48
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  هاي ورزش استان تهران در رسانه اي حقوق و قوانین رسانه
 فرهنگیسواد  .49

  شارکت و هواداري ورزشی زنانضعیف در م
7  

  6  کمیت و کیفیت پایین زیرساخت مناسب بانوان در فضاهاي ورزشی .50
  9  براي استفاده زنان فضاهاي ورزشی يفضاها عمده نبودن زیمتما .51
  5  زي فضاهاي ورزش رقابتی و قهرمانی زنان در کشوراستانداردسا .52
مدیریت نامناسب زیرساخت و امکانات توسعه فرهنگ فضاهاي ورزشی و مشارکت و هواداري ورزشی   .53

  متناسب با نیاز شهروندان
4  

کمبود خدمات مشاوره توسعه فرهنگ فضاهاي ورزشی و مشارکت و هواداري ورزشی  در فضاهاي  .54
  هنگ فضاهاي ورزشیتفریحی و توسعه فر

3  

  3  تهران براي فضاهاي ورزشی  فضاهاي ورزشینامناسب بودن فضاهاي تردد  .55
  8  فضاهاي ورزشی تجهیزات و فضاها ایمنی سطح بودن پایین .56
  2  هاي زمانی شهروندان براي استفاده از فضاهاي ورزشیمحدودیت .57
  9  پایین بودن سطح سواد حرکتی در جامعه .58
  3  هاتعادل بین کار و فراغت در خانوادهو  زندگی فعالضعف فرهنگ  .59
  7  آنبه  برخی شهروندانو عدم تمایل  فعالیت ورزشیانگاشتن مقوله  سخت .60
  9  شهروندانگرایش به سبک فراغت مجازي غیرفعال در  .61
  7  هاي مختلف ورزش کشورتربیت متخصصان زنان براي حوزه .62
لی در فرهنگسازي فضاهاي ورزشی استان هاي متوامکان ایفاي نقش مناسب توسط مدیران سازمان .63

  تهران 
3  

  9  امکان ایفاي نقش مناسب توسط مربیان در فرهنگسازي فضاهاي ورزشی استان تهران  .64
  5  امکان ایفاي نقش مناسب توسط بازیکنان در فرهنگسازي فضاهاي ورزشی استان تهران  .65
  5  هاي ورزشی استان تهران امکان ایفاي نقش مناسب توسط داوران مسابقه در فرهنگسازي فضا .66
  4  امکان ایفاي نقش مناسب توسط فعاالن رسانه در فرهنگسازي فضاهاي ورزشی استان تهران  .67
هاي ورزشی و پیشکسوتان در فرهنگسازي فضاهاي امکان ایفاي نقش مناسب توسط شخصیت .68

  ورزشی استان تهران 
8  

  9  ت بیشتر نسبت به زناناصالح نظام استخدام و ارتقاي شغلی ورزش کشور جهت عدال .69
  3  هاي داوطلبی و کارورزي در ورزش زنانگیري از ظرفیتبهره .70
  9  ها به اندازه کافی تحرك وجود داردکه شغل آنشهروندان وجود این تصور در  .71
 و توجه عدم .72

  هاحضور زنان در فضاهاي ورزشی و استادیوم از ها خانواده مناسب تیحما
5  
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  6  عمومیدر فضاهاي با فضاهاي ورزشی نسبت به حضور  افراداحساس ضعف در برخی  .73
  4  وضعیت نامطلوب معیشتی مردم و اولویت پایین ورزش براي هزینه و مصرف .74
ضعف هاي فرهنگی در نگرش به انجام فعالیت توسعه فرهنگ فضاهاي ورزشی و مشارکت و هواداري  .75

  ورزشی  در فضاهاي عمومی
10  

  14  ها  .هاي نوین ورزش در فرهنگ سنتی خانوادهارزشمند نبودن بسیاري از کارکرد .76
  13  عدم سفارش مناسب به ورزش توسط مراجع عمومی مانند روحانیت و پزشکان .77
نبود الگوهاي فراغتی و تفریحی توسعه فرهنگ فضاهاي ورزشی و مشارکت و هواداري ورزشی   .78

  مناسب با فرهنگ محلی
9  

  8  اي و اخالقی تیم عدم حمایت و تشویق حرفه .79
  5  ضعف رفتار ویژه یک فرد یا گروه (منفی یا مثبت) در استادیوم  .80
  9  ضعف رفتار مبتنی بر احترام با تیم مقابل و سایر رقبا  .81
  6  عدم  همراهی مناسب هواداران با برگزاري تشریفات رویداد  .82
  9  هاي اجتماعی و سیاسی (مثبت یا منفی) در محیط استادیوم عدم انعکاس سوژه .83
  10  ر زیست محیطی و رعایت تمیزي  تماشاگران بستگی دارد. ضعف رفتا .84
  12  عدم حمایت از بازي جوانمردانه و تماشاگر پسند  .85
  7  ضعف رفتار مناسب هواداران در شبکه اجتماعی (قبل، حین و پس از رویداد) پیرامون  .86

  
  :توسعه فرهنگی فضاهاي ورزشی با رویکرد بانوان عوامل و شرایط. 3 -2 -4

مورد)  72شناسایی شدند (شامل ها مدیریت فرهنگی حضور بانوان در فضاهاي ورزشی و استادیوم شرایط و عوامل انواع
  ها گزارش شده است. که در شکل زیر به همراه فراوانی تکرار مضامین کلیدي آن

  
  ها ستادیوممدیریت فرهنگی حضور بانوان در فضاهاي ورزشی و ا شرایط و . شناسایی انواع عوامل4 -4جدول 

  فراوانی تکرار  عوامل و شرایط
  7  حمایتی و پشتیبانیها و قوانین سیاست .1
  10  کنترلی و نظارتی بازدارنده و محدودکننده ها و قوانین سیاست .2
  8  تثبیت کننده و مشروعیت بخشها و قوانین سیاست .3
  7  گذار (مجلس، شوراي عالی انقالب فرهنگی و..)نهادهاي قانون .4
  6  هاي اجرایی (وزارت ورزش، وزارت علوم، و ...)ها و دستگاههوزارتخان .5
  6  و..) هاي دولتی (ادارات ورزش و جوانان، سازمان ورزش شهرداريادارات و سازمان .6
  5  و.) هاها، هیاتهایی اجرایی غیردولتی (فدراسیونسازمان .7
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  4  هاي ورزشیقوانین فرهنگی و فکري معنوي مرتبط با محیط .8
  11  سازي جو محیطی رویدادهاي ورزشیالمللی دسازي و بیناستاندار .9

  3  هاي ورزشی براي زنانهاي فرهنگی محیطسازي فعالیت بومیو  سازيظرفیت .10
  9  هاي ورزشی براي زنانهاي فرهنگی محیطو همسوسازي فعالیت سازيیکپارچه .11
  8  انهاي ورزشی براي زنهاي فرهنگی محیطفعالیت سازي و برون سپاريخصوصی .12
  5  هاي هواداري ورزشی براي زنانکانون سازي عملکردبهینه .13
  9  هاي ورزشی براي زنانهاي فرهنگی محیطبازاریابی و تامین منابع براي فعالیت .14
  3  فساد موجود در محیط ورزش و تاثیر آن بر انگیزه ورزشی .15
  6  بودجه و منابع مالی دولتی براي پژوهش و فناوري در ورزش .16
  9  هاي فرهنگی ورزشهاي مالی از فعالیتحمایتو  تسهیالت .17
  10  هاي آموزشی، پژوهشی، فناوري و نوآوري در ورزشدرآمدهاي حاصل از فعالیت .18
  12  هاي علمی، آموزشی و فناوريی و فردي از فعالیتمردم هايکمک .19
  7  یالملل نیب هايو حمایت التیتسه .20
  10  ورزشی  هايهاي فرهنگی در محیطسازي برخی فعالیتتجاري .21
  5  آموزشی در فرهنگ ورزش نظام .22
  5  نظام پژوهشی در فرهنگ ورزش .23
  4  در فرهنگ ورزش نظام نوآوري .24
  8  ها و منابع آموزشی ورزشکتاب .25
  9  آموزش و یادگیري در جامعه ورزش .26
  3  حوزه ورزش هاي تحقیقاتیطرح .27
  5  هاي ورزشیپژوهش و مطالعات در سازمان .28
  3  هاي ورزشینگی در محیطهاي فرهبخشی آموزشکیفیت .29
  6  هاي ورزشیدر محیط شبکه اینترنتدسترسی به  .30
  11  هاي فناوري اطالعات و ارتباطات (اینترنت و..) در مراکز و فضاهاي علمی و آموزشی ورزشقابلیت .31
  7  و..) مراکز و فضاهاي ورزشی کامپیوتر، نمایشگرهاتجهیزات و سخت افزارهاي ( .32
  12  ي براي رفتاري و استارتاپ فرهنگی در حوزه ورزشهافضاهاي تخصصی فعالیت .33
  5  رویدادها و فرایندهاي فرهنگی ورزشی زنانسطح هوشمندسازي در  .34
  11  هاي ورزشیها و پلتفرومرسانه .35
  9  اي در جامعه ورزشسواد اطالعاتی و رسانه .36
  7  ، رسانه و چندرسانه ايپلتفورممحتواي  .37
  6  و..) ر جامعه زنان (اینترنت، شبکه اجتماعیمیزان مصرف فرهنگی و مجازي ورزشی د .38
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  9  هاي فعاالن فرهنگی ورزش کشور در سطح بین المللیها و مشارکتهمکاري .39
  5  هاي فکري و فنی از فعاالن فرهنگی زن در ورزشها و پشتیبانیحمایت .40
  6   صفحات ورزشی تخصصی زنان در شبکه هاى اجتماعی .41
  4  نرشد سرانه فضاهاي ورزشی مختص زنا .42
  3  هاي ورزشی براي زنانهاي فرهنگی محیطو هوشمندسازي فعالیت يسازيمجاز .43
  14  خدمات تفریحات ورزشی زنان .44
  9  خدمات فنی و تکنیکی درورزش .45
  11  ي ورزشیفضاهایی ایجغراف عیو توز یدسترس .46
  5  مدیریتی ورزشخدمات تجاري و  .47

  فضاهاي ورزشی شناسی فرهنگی از زنان براي مشارکت درنیازسنجی و آسیب
  کارآفرینی ورزشی  دهیمشارکتفرهنگسازي و  .48

3  

  2  شناسی و علم سنجی در ورزش دانش .49
  15   مستندسازي تجربیات و شواهدات .50
  3  فرهنگی هنري: فستیوال و جشنوارهرویدادهاي  .51
  8  آموزش و مشاوره ورزشی .52
  4  منابع انسانی اماکن و رویدادهاي ورزشیاي سازي و حرفه توانمندسازي .53
  3  هاي ورزشیبین کارکنان و داوطلبان محیط و هم افزایى سازيتیم .54
  11  سیستم ارزیابی عملکرد نیروي انسانی در بخش ورزش  .55
  8  هاي ورزشیمشاوره در محیط و نگیمنتور .56
  5  سطح محلی و استانی فرهنگ عمومی ورزش .57
  4  سطح کشوري فرهنگ عمومی ورزش .58
  2  ورزشی در زنان فرهنگ مصرف محصوالت خالق و فرهنگی  .59
  6   ورزشیدر محیط فرهنگی  سازگارسازي .60
  4   هاي ورزشیدر استادیوممدیریت پرخاشگري  .61
  5  فرهنگی در ورزش مدیریت تعارض .62
  3  روانشناختی و فرهنگی افرادسرمایه  .63
  14  فرهنگ رقابت ورزشی در جامعه هواداران ورزشی زن .64

  10  زنان ورزش جامعهنیازهاي  .65
  6  ورزشی زنانهاي فرهنگی در محیط هاي چالشمشکالت، مسائل و  .66
  2  ورزشی زنانهاي ي فرهنگی در محیطهاو ضرورتتقاضاها نیازها،  .67
  8  فرهنگی ورزش براي زنانهاي اندازها و رسالتاهداف، چشم .68
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  9  زنان ورزش جامعهنیازهاي  .69
  3  براي زنان تقاضاي بازار رویدادهاي ورزشی  .70
  4  ورزشی زنانهاي فرهنگی در محیط هاي مشکالت، مسائل و چالش .71
  8  فرهنگی ورزش براي زنانهاي اندازها و رسالتاهداف، چشم .72
  
  
  :توسعه فرهنگی فضاهاي ورزشی با رویکرد بانوانهاي محورها و شاخص. شناسایی 4 -2 -4

 78ی شدند (شامل شناسایها مدیریت فرهنگی حضور بانوان در فضاهاي ورزشی و استادیوم هايشاخص و محورهاانواع 
  ها گزارش شده است. مورد) که در شکل زیر به همراه فراوانی تکرار مضامین کلیدي آن

  
  ها مدیریت فرهنگی حضور بانوان در فضاهاي ورزشی و استادیوم هايشاخص و محورها. شناسایی انواع 5 -4جدول 

  فراوانی تکرار  شاخص و محور
  9  ورزش ی) در فرهنگ محیط(نهاد حاکمیتی و اجرای کارکرد دولت .1

  11  قوانین و مواد حقوقی مرتبط با فرهنگ فضاهاي ورزشی نسبت به بانوان .2

  7  هاي کالن و میان بخشیاسناد و برنامه .3

  9  ساختار و تشکیالت سازمانی .4

  7  اي حوزه ورزش مرتبط با اخالق، فرهنگی و رفتاري موارد حقوقی، سیاستی و برنامه .5

  9  هاي فرهنگی ورزشیها و طرحو قوانین حمایتی به ایده میزان شمولیت مصوبات .6

  9  ها و مراکز ورزشی داراي واحدهاي تخصصی و متولی در زمینه فرهنگی و رفتاري ورزشیسازمان .7

  5  کشور گیري استراتژیک فرهنگ ورزشیجایگاه ورزش در تفکر و تصمیم .8

  13  ریزي توسعه فرهنگی ورزش استانسیاست گذاري و برنامه .9

  10  تخصیص منابع، سازماندهی و تقسیم کار توسعه فرهنگی ورزش استان .10

  8  هاي مختلف ورزش استانتأمین و تخصیص منابع بخش .11

  12  هاي توسعه فرهنگی ورزش استانرهبري و اجراي فرایندها و استراتژي .12

  13  هاي توسعه فرهنگی ورزش استاننظارت و ارزیابی فعالیت .13

  10  هاي ورزشی در اکوسیستم فرهنگی کشورازمانمیزان ایفاي نقش مؤثر س .14

  9  اي ورزشهاي دولتی و غیردولتی حوزه فرهنگی، ورزشی و رسانهرفع تعارض بین بخش .15

  7  ورزش فرهنگ محیط  کارکرد صنعت (نهاد اقتصاد و بازار) در .16

  9  مدیریت بودجه فرهنگی ورزش استان .17
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  4  مدیریت درآمدهاي عمومی و اختصاصی ورزش استان .18

  9  هاي عمومی و اختصاصی ورزش استانمدیریت هزینه .19

  8  توسعه اشتغال و کاریابی فرهنگی در ورزش استان .20

  7  حمایت از کارآفرینی و کسب و کار در ورزش استان .21

  3  و اعتبارات مدیریت فرهنگی در حوزه ورزش مخارج .22

  10  فرهنگی و رفتاري حوزه ورزش خصوصی در گذاريمیزان سرمایه .23

  6  درآمد از تولیدات و خدمات ورزشی فرهنگی میزان .24

  7  ورزش  کارکرد دانشگاه (نهاد علمی و آموزشی) در فرهنگ محیط .25

  11  هاي علمی سیمنارها و همایش .26

  13  تحقیقات و مطالعات ورزشی .27

  8  مدیریت دانش و اطالعات حوزه ورزش .28

  4  سطح سواد فرهنگی منابع انسانی و جامعه حوزه ورزش .29

  10  ها در زمینه ورزشهاي پژوهشی سازمانعلمی و طرحهاي پروژه .30

  9  کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات در مراکز ورزشی .31

  6  امکانات سخت افزاري و نرم افزاري ورزشی .32

  8  هاي اجتماعیصفحات ورزشی در شبکه .33

  4  در فضاها و رویدادهاي ورزشی دولت الکترونیک .34

  5  محتواي ورزشی هاي و صفحات اینترنتی دارايسایتوب .35

  3  هاي ورزشیافزارهاي ارتباطی و اپلیکیشننرم .36

  7   در فضاهاي ورزشی اءیاش نترنتیا .37

  6  هاي ورزشیسیستم اطالعاتی و مدیریت دانش سازمان .38

  3  ارتباطات و تعامالت درونی و بیرونی ورزش استان .39
  4  رسانه ملی و صدا و سیما .40
  5  راي فرهنگسازي حضور بانوان در فضاهاي ورزش استانهاي بازاریابی اجتماعی بمدیریت فعالیت .41
  3  هاي ورزشیرسانه .42
  10  هاي اجتماعی و ارتباطات اجتماعی مجازيشبکه .43
  6   ارتباطات بین سازمانی .44
  12  هاي اجتماعی و اینترنتبانوان داراي نقش مبتنی بر ورزش در شبکه .45

  5  تعداد جوامع مجازي تخصصی ورزش زنان .46

  8  بیعی و مصنوعی فضاهاي ورزشی ط .47
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  9  فضاهاي ورزشی سرپوشیده و روباز .48

  8  هاي ورزشی تاسیسات و زیرساخت .49

  7  وسایل، مکانات و تجهیزات ورزشی  .50
  9   ي ورزشیو سرانه فضاها تیکم .51
  7  ي ورزشیفضاها تیو امن یمنیو استاندرد ا تیفیک .52
  9  هاي ورزشیحضور بانوان در جشنواره .53
  9  ي ورزشیهاحضور بانوان در نمایشگاه .54
  5  حضور بانوان در مسابقات ورزشی .55
  13  ها و سمینارهاي ورزشیحضور بانوان در دوره .56
  10  عدالت نسبی در مشارکت گروهاي مرتبط با ورزش (زن و مرد) .57
  8  مشارکت کنندگان در ورزش همگانی و ورزشکاران سازمان یافته .58
  12  ايورزشکاران آماتور و حرفه .59
  3  مربیان و داوران .60
  10  مان ورزش مدارس و اساتید و مدرسان دانشگاهیمعل .61

  9  هواداران و تماشاگران ورزشی  .62
  7  داوطلبان ورزشی .63
  9  حمایت اجتماعی از مشارکت بانوان در ورزش .64
  4  هاي ورزشیسرمایه فرهنگی بانوان براي مشارکت در محیط .65
  9  فرهنگ عمومی پذیریش بانوان در ورزش .66
  8  نیاز به کشورحجم واردات ورزشی فرهنگی مورد .67
  11  ورزش کارکرد جامعه (نهاد اجتماعی و زیستی) در  فرهنگ محیط .68
  9  هاي فرهنگی در ورزشمشاغل و حرفه .69
  4  کدهاي اخالقی شهروندي در ورزش .70
  9  منشورهاي اخالقی شغلی و رفتار سازمانی در ورزش .71
  10  المللی اخالقی در روزشاستانداردهاي بین .72
  12  جامعه ورزش ترویج رفتار اخالقی در .73

  6  براي زنان تقاضاي بازار رویدادهاي ورزشی  .74

  4  هاشعارها و سرودهاي اخالقی در فضاهاي ورزشگاه .75
  11  منشورهاي اخالقی شغلی و رفتار سازمانی در ورزش .76
  7  المللی اخالقی در روزشاستانداردهاي بین .77
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  12  هاشعارها و سرودهاي اخالقی در فضاهاي ورزشگاه .78
  
  
  

  :توسعه فرهنگی فضاهاي ورزشی با رویکرد بانوان يو راهبردها راهکارها. شناسایی 5 -2 -4
 87شناسایی شدند (شامل ها مدیریت فرهنگی حضور بانوان در فضاهاي ورزشی و استادیومي راهکارها و راهبردهاانواع 

  . ها گزارش شده استمورد) که در شکل زیر به همراه فراوانی تکرار مضامین کلیدي آن
  
  
  

  ها مدیریت فرهنگی حضور بانوان در فضاهاي ورزشی و استادیومي راهکارها و راهبردها. شناسایی انواع 6 -4جدول 
  فراوانی تکرار  راهکار

  5  هاي سیاسی در زمینه حضور بانوان در فضاهاي ورزشیکاهش حساسیت .1
ات اجتماعی حوزه ها در زمینه فرهنگسازي و خدمسازي انجمن عمومی و سمنتاسیس و فعال .2

  رویدادهاي ورزشی براي زنان
14  

  10  ايارتقاي نقش زنان در مدیریت ورزش کشور و کاهش سقف شیشه .3
  4  ي نهادهاي کالن فرهنگی ها تیو حما ها تیاز ظرف يمند بهره .4
  3  تامین پشتوانه حقوقی براي توسعه ورزش زنان .5
  7  و هواداري ورزشی زنان سازمانی در مشارکت بین و ملی کار تقسیم الگوي تدوین .6
  6  اي و فرهنگی کشور از ورزش زنانجلب حمایت نهادهاي رسانه .7
  4  تأسیس کانون مشارکت و هواداري ورزشی زنان  .8
ي مشارکت و هواداري ورزشی زنان سراسر ها ئتیههاي مدیریت فرهنگی در  فعال سازي کمیته .9

  ها استان تهران و نظارت دقیق بر عملکرد آن
13  

  4  فضاهاي ورزشی فرهنگ ترویج محور در مسئله نگاهی باي برنامه عملیاتی شهرداري ربازنگ .10
ها و ادارات ورزش و جوانان براي شهرداري بخشی و فرابخشی در تشکیالتریزي بخشی، میانبرنامه .11

  توسعه فرهنگ فضاهاي ورزشی
8  

  7  گران در استادیوم ها در فضاي ورزشگاه  در رفتار تماشانظارت و کنترل از طریق دوربین .12
نظارت و کنترل از طریق حضور نامحسوس پلیس در فضاي ورزشگاه  در رفتار تماشاگران در  .13

  استادیوم 
6  

  6هاي انتظامی در فضاي ورزشگاه  در رفتار تماشاگران نظارت و کنترل از طریق حضور فیزیکی نیروي .14
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  در استادیوم 
فضاهاي و رویدادهاي ورزشی استان در زمینه حضور  ارائه مشاوره مدیریتی و فرهنگی به مدیریت .15

  بانوان
10  

  12  تدوین برنامه  راهبردي و عملیاتی .16
سیستم  از خصوصی بخش مالی و اعتباري پشتیبانی و گذاري سرمایه براي بستر نمودن فراهم .17

  مدیریت اماکن و رویدادهاي ورزشی استان
11  

  10  هاي فضاهاي ورزشیاي توسعه زیرساختدیگر برهاي  اعتبارات مستقّل از  بخش اختصاص .18
ها سازي فضاهاي ورزشی و استادیومهاي مالی از مناسبافزایش موردي بودجه، اعتبارات، و حمایت .19

  براي حضور بانوان
12  

  6  پیگیري درصد اعتبارات و تسهیالت مصوب ورزش شهروندي در بودجه نهادها .20
  8  اختصاص درصدي از مالیات به ورزش .21
سپاري و مشارکت بخش خصوصی سازي و برونهاي جاري و موردي از طریق خصوصیینهکاهش هز .22

  و عمومی
7  

هاي تحقیقاتی و دانشگاهی تخصصی در زمینه مدیریت فرهنگی رویدادهاي ورزشی با انجام طرح .23
  مشارکت زنان

6  

ت و هواداري مداري در مشارکتربیت و توانمندسازي نیروي انسانی از نظر مدیریت فرهنگی و اخالق .24
  ورزشی زنان

10  

  4  اطالعات در مشارکت و هواداري ورزشی زنان و دانش مدیریت فراگیر و جامع نظام تدوین .25
ها  مناسبت درها  خانواده به رایگان بصورت مشارکت و هواداري ورزشی زنان آموزشی سیستم طراحی .26

  داوطلب و متخصص يروهاین از استفاده با مختلف هاي مکان و
4  

  6  ویژه کارشناسان مرتبط  فرهنگی فضاهاي ورزشیاري دوره هاي آموزشی مدیریت برگز .27
مدیریت اماکن و و دست اندرکاران  کارشناسانویژه فرهنگسازي ورزش برگزاري دوره هاي آموزشی  .28

  ورزشی فضاهاي
13  

  5   هاي فعال و صفحات مجازي مشارکت و هواداري ورزشی  افزایش تعداد وب سایت .29
  19  ي فضاي مشارکت و هواداري ورزشیهوشمندساز .30
ها با فناوري روز جهت مدیریت بهتر مشارکت و هواداري ورزشی تجهیز فضاهاي ورزشی و استادیوم .31

  زنان
6  

  4  هاي نوینو سیستم ورزشی استان تهران به کاربرد فناوري مدیران فضاها و رویدادهاي اعتمادسازي .32
  8  شهروندي شاطالعاتی جامع در زمینه ورز تدوین بانک .33
  6  هاي مختلفنسخه هاي چاپی در فرمتارائه  .34
  7  ايسازي مقوله برابري جنسیتی مبتنی بر مبانی اسالمی از طریق ابزارهاي رسانههویت .35
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  8   هاي محیطیافزایش میزان اطالع رسانی رویدادهاي مشارکت و هواداري ورزشی  در رسانه .36
  14  هاي ورزش استان تهران نسبت به بانوان در رسانهله اي از جم رعایت اصول اخالق و عدالت رسانه .37
  8  هایی مانند ورزش سه، طرفداري و.. در استان تهرانهاي خصوصی و استارتاپرشد رسانه .38
  3  ها هاي شنیداري و دیداري (شامل صدا و سیما و مراکز استان ارتباط قوي و مستمر با رسانه .39
  5  ورزشی توسط بانوان ورزش دوست  هاين مسائل به رسانهالقاي فرهنگ مخاطب بودن و بازخورد داد .40
غیرمشارکت  ورزشی هاي تلویزیونی  پخش اي حوزه ورزش و افزایشهاي رسانهگیري از ظرفیتبهره .41

  و هواداري ورزشی زنان
14  

  13  دانش بومی در زمینه مدیریت فرهنگی و مدیریت استعداد در ورزش استان تهران بکارگیري .42
  7  ههاي آموزش مشارکت و هواداري ورزشی زنان در استان تهراندور اجراي .43
  6  هاي استان تهران در رسانه توضیح ریشه و علیت مسائل و رخدادهاي مشارکت ورزشی زنان .44
  5  با قابلیت تغییر کاربري تخصصی براي بانوان فضاهاي ورزشیوجود فضاي ورزشی  .45
زم جهت فعالیت توسعه فرهنگ فضاهاي ورزشی شناسایی نیازهاي مربوط به زیرساخت و امکانات ال .46

  و مشارکت و هواداري ورزشی 
4  

  17  بندي مناسب سکوهاي ورزشگاه  در رفتار تماشاگران در استادیوم بخش .47
  4  هاي در دست اجرا و احداث اماکن جدید براساس اولویت ها تکمیل پروژه .48
  8  ران در استادیوم نقش کیفیت سرویس بهداشتی و آب آشامیدنی  در رفتار تماشاگ .49
  7  نقش وضعیت رفت و آمد ورودي و خروجی  در رفتار تماشاگران در استادیوم  .50
  10  استاندارد صندلی و ایمنی جایگاه تماشاچیان  در رفتار تماشاگران در استادیوم  .51
  9  هاي مختلف استادیوم  در رفتار تماشاگران در استادیوم نقش کیفیت نور در بخش .52
  7  ه مردم به مشارکت و هواداري ورزشی خانوادگی گرایش فزایند .53
ها و اقدامات فرهنگساز براي مشارکت تعیین نقش هر یک از واحدها و افراد مرتبط در اجراي برنامه .54

  یانوان در فضاهاي ورزشی
6  

شناسایی نیازهاي مربوط به تامین سالمت از طریق فعالیت توسعه فرهنگ فضاهاي ورزشی و  .55
  ي ورزشی  مشارکت و هوادار

13  

هاي اجتماعی مانند دانش هاي مشارکت و هواداري ورزشی گروهتأمین تجهیزات متناسب با قابلیت .56
  آموزان، معلوالن، بانوان و ...

4  

  5  هاها و مناسبتها، جشنوارهارتقاي کمی و کیفی سمینارها و همایش .57
هاي هران براساس مولفهجامعه مشارکت کنندگان فضاهاي ورزشی زنان در استان ت بنديبخش .58

  مختلف
11  

ها به اشتغال و کسب وکار در بدنی و ورزش و امکان ترغیب آنافزایش تعداد فارغ التحصیالن تربیت .59
  زمینه فضاهاي ورزشی و مشارکت و هواداري ورزشی

8  
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 جامعه و جامعه به بخش اثر ومستمر  گسترده، بخشی آگاهی و رسانی اطالع سازي، فرهنگ .60
  استان تهران هواداري ورزشی زنانمشارکت و 

14  

المللی مدیریت فرهنگی و رفتاري حضور بانوان در فضاهاي ورزشی به ویژه  مستندسازي تجربیات بین .61
  کشورهاي اسالمی و تطبیق آن با داخل کشور

5  

  4  ها در ورزش هاي رسانهاي در فعالیتالمللی و حرفهمحوریت اصول بین .62
  12  ن در مسابقات بین المللی داخلیافزایش حضور هواداران زنا .63
  6  ها و فرهیختگان زن جامعه از ورزش زنانجلب حمایت شخصیت .64
  4  هاي ورزشی بین المللی از ورزش زنان کشورجلب حمایت شخصیت .65
  3  جلب حمایت بیشتر هواداران ورزشی از ورزش زنان .66
  5  هاي ورزشی مرد کشور از ورزش زنانجلب حمایت شخصیت .67
در رفتار تماشاگران در  ورزشی براي امور فرهنگی استادیومهاي داوطلبان ظرفیت استفاده از .68

  استادیوم 
4  

کنندگان رویدادهاي ورزشی استان تهران  جلوگیري از کژکارکردي فرهنگی برگزارکنندگان و شرکت .69
  داريداري و باشگاهاز طریق اصالح سیستم تیم

14  

از طریق استراتژي سالم سازي و فرهنگسازي در  مدیریت تحوالت فرهنگی و مشارکت اجتماعی .70
  فضاهاي تفریحی ورزشی

8  

  9  موظف کردن برندهاي تبلیغ کننده با تبلیغات فرهنگی در کنار تبلیغات تجاري   .71
  12  نصب بنرهاي با محتواي فرهنگی در مسیرهاي منتهی به استادیوم سطح شهر   .72
  7  ورزشگاه   هاي محبوب اجتماعی براي حضور دردعوت از شخصیت .73
  6  ا و ساعات منتهی به رویدادهاي در روزجوسازي مثبت رسانه .74
  10   بازيهاي تفریحی و سرگرمی هدفمند در قبل از شروع و در بین دو  نیمه برنامه .75
  9  هاي مختلف  آموزش عمومی و همگانی فرهنگ هواداري ورزشی در قالب برنامه .76
  5  لفات هواداري در رفتار تماشاگران در استادیوم برخورد مدیریتی و پلیسی با جرایم و تخ .77
  7  اقدامات نمادین در تشریفات قبل از برگزاري مانند جایزه اخالق هفته   .78
  3  سازي لیدرهاي تیم جهت هدایت رفتار هواداران  آگاه .79
، مراکز آموزشی و ها پاركتهیه بروشور و توزیع وسایل مشارکت و هواداري ورزشی زنان در سطح  .80

  اري جهت ورزش همگانیتج
4  

  6  ي آموزش صحیح مشارکت و هواداري ورزشی زنانها يدتهیه و پخش سی  .81
  3  هاي با اخالق  در رفتار تماشاگران در استادیوم الگوسازي هوادار نمونه و تیم .82
  7  تحکیم و تکریم اخالق ورزشی و هواداري  در رفتار تماشاگران در استادیوم  .83
  3ها و اصول اخالقی توسط مردان نسبت به حضور زنان در فضاهاي ورزش فرهنگسازي رعایت هنجار .84
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  استان تهران
  9  هنجارسازي اصول هواداري و فلسفه ورزش  در رفتار تماشاگران در استادیوم  .85
  4  بهسازي شیوه تشویق تیم محبوب و رقابت با تیم رقیب   .86
  3  هواداري نهادینه سازي اخالق .87

  
  

  :توسعه فرهنگی فضاهاي ورزشی استان تهران با رویکرد بانواني ا و کارکردهاپیامده. شناسایی 6 -2 -4
 34شناسایی شده شامل  هامدیریت فرهنگی حضور بانوان در فضاهاي ورزشی و استادیوم کارکردهاي و انواع پیامدها

  مورد بود که به صورت جدول زیر گزارش شده است.
  

  ها مدیریت فرهنگی حضور بانوان در فضاهاي ورزشی و استادیوم ردهايکارک و . شناسایی انواع پیامدها7 -4جدول 
  فراوانی تکرار  پیامدها و کارکردها

  5  هاي ورزشیگزاران فرهنگی کشور براي حضور بانوان در محیطجلب نظر بهتر سیاست .1
  11  ها در فضاهاي ورزشیتوسعه محیط حقوقی ورزش زنان و مشارکت آن .2
  9  ان نسبت به حوزه فراغت و سالمتاحقاق حقوق شهروندي زن .3
  6  هاي ورزشیها  و محیطوري فرهنگی سازمان رشد بهره .4
  9  هاي عملکردي فرهنگی در ورزشبهبود شاخص .5
  5  هاي فرهنگی در اجراي رویدادهاي ورزشی استانچالش کاهش .6
  6  ارتقاي کارکردهاي فرهنگی ورزش براي زنان در کشور .7
  4  فرهنگی کشور ارتقاي سهم ورزش از اقتصاد .8
  3  رشد اشتغال نیروي کار فرهنگی در ورزش .9

  4  ارتقاي سواد فرهنگی جامعه ورزش به ویژه زنان .10
  9  تقویت یادگیري اجتماعی و محیطی در فضاي ورزش براي فرهنگ مشارکت زنان .11
  11  توجه بیشتر جامعه علمی و دانشگاهی به مسائل ورزش زنان .12
  4  هاحضور زنان در استادیوم ارتقاي قابلیت فناوري در مدیریت .13
  5  به وجود آمدن بانک اطالعاتی از مشارکت زنان در فضاهاي ورزشی و ابعاد فرهنگی آن .14
  3  هاي فرهنگی در ورزشارتقاي کاربرد فناوري .15
  12  رشد پویایی مشارکت مجازي زنان با رویکرد ورزش .16
  5  هاي اجتماعیها یا شبکهتوسعه جوامع ورزشی و هواداري زنان در فضاهاي مناسب استادیوم .17
  3  هاي ملی در حوزه ورزش و زنانجلب اعتماد عمومی به رسانه .18



97 
 

  8  هاي براي حضور بانوانبهبود فضاي فیزیکی استادیوم .19
  4  هاي ورزشی بانوانرشد خدمات مرتبط با محیط .20
  3  هاي عملکردي امکان ورزشی استانارتقاي شاخص .21
  7  زنان در کشور  ارتقاي کارکردهاي روانی ورزش براي .22
  4  هاسازي مشارکت و هواداري ورزشی زنان در جامعه و خانوادهنهادینه .23
  11  ارتقاي کارکردهاي جسمی ورزش براي زنان در کشور .24
  8  ارتقاي عدالت بین وزش زنان و مردان در سطوح مختلف .25
  5  هاي فرهنگی در منابع انسانی شاغل در اماکن و رویدادهاي ورزشیبهبود مهارت .26
توسعه مشارکت داوطلبی، کارورزي و دانشجویی در مدیریت فرهنگی فضاهاي ورزشی براي  .27

  بانوان
3  

  4  هاي رفتاري در ورزشکاهش آسیب .28

  9  هاي ورزشیافزایش سالمت اجتماعی و رفتاري در محیط .29

  9  ارتقاي سرمایه اجتماعی زنان مشارکت کننده در ورزش .30
  5  هاي ورزشیکمک به توسعه پایدار محیط .31

  3  هاي ورزشیتأمین امنیت بیشتر حضور بانوان در محیط .32

  10  هاي ورزش استان براي بانوانمحوري و فرهنگی شدن محیط اخالق .33

  8  ارتقاي استانداردهاي اخالقی در ورزش زنان  .34
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  :)هامولفه سیستمی بنديچارچوبمطالعه راهبردي (. 3 -4
بندي شدند. این منظرها چارچوبزیر منظر به صورت جدول  11در  هاهاي شناسایی شده در هر یک از بخشمولفه

 و اي اطالعات، رسانه سیستم و آموزشی، فناوري و مالی، علمی و اجرایی، اقتصادي و حقوقی، مدیریتی و شامل: ساختاري
  تاري است.رف و فرهنگی و اخالقی  و انسانی، اجتماعی مشارکت، سرمایه و ارتباطی، زیرساخت و امکانات، رویداد

  
  ها و تهدیدها:فرصتبندي چارچوب

  ها و تهدیدهافرصت هايهاي شناسایی شده در بخشبندي مولفه. چارچوب8 -4جدول 
  هاتهدیدها و چالش  هاها و ظرفیتفرصت  

  ساختاري 
  و حقوقی

  افزایش توجه به مقوله زنان در توسعه فرهنگی ورزش  -
   عدم حمایت نهادهاي سیاسی کشور از ورزش -
  وجود قوانین الزم در زمینه توسعه پایدار ورزش زنان -
با مراکز علمی،  برقراري تعامل و همکاري امکان -

  آموزشی و فناوري
وجود دستورالعمل مدیریت فرهنگی در ورزش  -

  مشارکت و هواداري ورزشی زنان
وجود حمایت نهادهاي ورزشی بین المللی از ورزش  -

  زنان کشور
ي در مدیریت و زیر امهو برن گذاري  استیسارتقاي  -

  ها توسعه فرهنگی استادیوم
جلب حمایت دولتی و عمومی در مدیریت و توسعه  -

  ها فرهنگی استادیوم
 فدراسیون،( ذیربط و متولی سازمانهاي توسط مشترك -

  ...) و رسانه، شهرداري،

مشکل  جادیو ا در مدیریت، ساختار و برنامه یدرپیپ راتییتغ -
  هاامور و فعالیت در 

به مقوله فعالیت بدنی و  گذاران سیاست غیرتخصصی اختشن -
  ورزش شهروندي

افزایی و نبود الگوي مناسب اي و فقدان همهاي جزیره فعالیت -
  ها تقسیم کار در بین سازمان

  هانبود التزام و ضمانت اجرایی در اجراي برنامه -
در  مشکالت سیستم نظارت و ارزیابی عملکرد کارآمد -

  ن تهرانفضاهاي ورزش استا
هاي مرتبط جهت مدیریت سازي مراکز و سازمانهماهنگ -

  فرهنگی مشترك حضور بانوان در فضاهاي ورزشی
ها  هاي مختلف برنامهعدم تعیین روابط و وابستگی بین بخش -

  و فرایندها
هاي ساختاري در و ضعف سنتى مدیریتی وجود سیستم -

  تشکیالت

  مدیریتی 
  و اجرایی

ریت و توسعه فرهنگی در مدی یابینظارت و ارز -
  ها استادیوم

ی در مدیریت و توسعه اتیو عمل ییاجرافعالیت  -
  ها فرهنگی استادیوم

  هاي پیشین شناسی برنامهآسیب -
ارتباطات و مذاکرات رسمی پیرامون حمایت از ورزش  -

  زنان
ی در مدیریت و توسعه فرهنگی بانیو پشت منابع تأمین  -

  ها استادیوم
ت الزم جهت توسعه پایدار امکان پیش بینی تغییرا -

در  ریزي راهبردي و عملیاتی پیشرفتهام برنامهعدم انج -
  هاي ورزش استان تهران رسانه

ضعف وجود شبکه ارتباطات مناسب با نهادها و فعاالن صنعت  -
  رسانه

نبود برنامه مشخص و مستند براي توسعه مشارکت و  -
  هواداري ورزشی زنان در استان تهران

یریت نبود خدمات و پشتیبانی فنی براي اجرایی برنامه مد -
  استعداد در استان تهران

-هاي اطالعاتی سازمانها در گزارشوجود تناقضات و کاستی -
  ها
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  ورزش زنان
امکان پایدارسازي فرایندهاي ورزش زنان (آموزش،  -

  ارزیابی و ...)
  مدیریت کژکارکردي فرهنگی ورزشی زنان در کشور -
ظرفیت کارآمدسازي سیستم مدیریت عملکرد حوزه  -

  ورزش زنان
هاي الزم جهت توسعه ها و نقشدهی بخشمشارکت -

  پایدار ورزش زنان

در  بدنی، ورزش و تفریحات زنانتیشدن فعال یتلق ياهیحاش -
  ي مدیریت هابرنامه اقدامات و

عدم شناسایی و برخورد با خاطیان و پرخاشگران و انعکاس  -
  تادیوم اي آن  در رفتار تماشاگران در اسرسانه

سازي مدیریت فرهنگی در ورزش نسبت به عدم چابک -
  تغییرات رفتاري جامعه مخاطب

نبود تدوین طرحهاي ملی توسعه فرهنگ فضاهاي ورزشی و  -
  مشارکت و هواداري ورزشی  

هاي زودبازده به و برنامه نتیجه گرایی بر  مسئوالن تمرکز -
  فرآیندگرایی جاي

  اقتصادي 
  و مالی

و خیریه نسبت به ورزش همگانی و وجود فرهنگ وقف  -
  اقشاري مانند زنان

امکان ارتقاي سیستم مدیریت مالی و درآمدزایی در  -
  فضاها و رویدادهاي ورزشی استان

در توسعه  گذاريسرمایه به خصوصی بخش تمایل -
  فرهنگ فضاهاي ورزشی

وجود ظرفیت اشتغالزایی و کارآفرینی در حوزه  -
  مشارکت و هواداري ورزشی زنان

هاي ورزش  در رسانهان درآمدزایی و تأمین مالی تو -
  استان تهران

در  هاي مالی دولتی و عمومیتوانایی جذب حمایت -
  هاي ورزش استان تهران رسانه

  وجود ماده قانون مالیات اختصاصی به ورزش زنان -

ها و مراکز ها و ضعف درآمدزایی در باشگاهافزایش هزینه -
  مشارکت و هواداري ورزشی 

الی مربوط به بکارگیري مربیان در توسعه فرهنگ مشکالت م -
  فضاهاي ورزشی

 هیبن در ضعف و یدولت محدود منابع به دیشد یوابستگ -
   فرهنگسازي

  افزایش بودجه متخص ورزش زنان در کشور -
  توسعه جذب منابع مالی از بخش نهادها و افراد  -
  هاي تامین مالیارتقاي و تنوع بخشی روش -
  و کاهش منابع ارزي توسعه ملیبحران اقتصادي در کشور  -
کمک از منابع وقف، خیریه، نهادهاي عمومی و مردمی جهت  -

  توسعه فضاهاي ورزشی براي زنان
ها و وضعیت بد معیشتی طیف خانواده اقتصادي ضعف -

  وسیعی از جامعه

  علمی و 
  آموزشی

هاي طب و پزشکی به نقش و اهمیت تأکید حوزه -
  بدنی در زندگیفعالیت

هاي فراغتی علمی فراوان در زمینه قابلیت وجود شواهد -
  و سالمتی زنان در فضاهاي ورزشی 

هاي ارتقاي فرهنگ  امکان شناسایی موانع و چالش -
  عمومی مشارکت ورزشی بانوان

وجود امکان ایجاد سازوکار مستندسازي تجربیات  -
ها از مدیریت فرهنگی فضاهاي ورزشی و استادیوم

  حضور بانوان
همگانی و فرهنگسازي فضاهاي  وجود ظرفیت آموزش -

  ايورزشی در جامعه با رویکرد چندرسانه

  ها در خانواده و سواد سالمتیجایگاه پایین دانش ورزش  -
پراکنده و ناهمسو بودن فعالیتها و اقدامات آموزشی و  -

  فرهنگی ورزش
  هاتوسعه تولیدات علمی مرتبط با ورزش زنان در دانشگاه -
یریت فرهنگی و مدیریت کمبود دانش بومی در زمینه مد -

  استعداد در ورزش استان تهران
  هاي آموزشی حوزه ورزش زنانتوسعه دوره -
-تیها و فعالدر برنامهو اطالعات به نقش پژوهش  یتوجهی ب -

  ها

  فناوري و 
  سیستم 
  اطالعات

گیري از ابزاراهاي اطالعاتی و ارتباطی نوین بهره امکان -
نسبت به  براي فرهنگسازي و بهبود نگرش عمومی

  حضور زنان در فضاهاي ورزشی در فضاي مجازي
امکان داشتن وبسایت، اپلیکیشن و .. انواع  نسخه هاي  -

فناوري اطالعات و ارتباطات در مراکز و  هايسیستم ضعف -
  فضاهاي ورزشی زنان

کمبود منابع اطالعاتی براي مشارکت و هواداري ورزشی زنان  -
  در استان تهران
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  چاپی و شبکه هاي اجتماعی
و اینترنت در  ظرفیت بهبود کیفیت پوشش تلفن همراه -

استادیوم و محوطه آن  در رفتار تماشاگران در 
  استادیوم 

مربوط به رشد قابلیت تجهیزات صوتی و تصویري  -
  نمایش بازي  در رفتار تماشاگران در استادیوم

  ورزشی  هاي وب سایت رسانه مشکالت قابلیت -
با مخاطب مانند پیامک،  هاي ارتباط عدم داشتن قابلیت -

  اپلیکیشن و ...
  عدم امکانات سخت افزاري مانند کامپیوتر و امکانات جانبی  -
هاي  افزاري مانند اینترنت،  و ... در رسانهضعف امکانات نرم -

  ورزش استان تهران

  اي و  رسانه
  ارتباطی

و مطبوعات متعدد در ورزش استان  ها رسانهوجود  -
  تهران

اخبار و پوشش آنالین  سرعت دریافت و نشر -
  رویدادهاي مهم و اخبار دسته اول

بودن و نداشتن سوگیري و مورد  طرف پیشینه بی -
  اعتماد بودن و صداقت در خبررسانی

دریافت اخبار و اطالعات  از مردم در کاهش مشکالت  -
  راستاي ترویج شهروند خبرنگار

مورد اعتماد بودن و صداقت در خبررسانی در ارتقاي  -
  ي ورزش استان تهرانها رسانه

پوشش انواع موضوعات در سطح بین المللی، ملی،  -
  هاي ورزش استان تهران استانی، و .. در رسانه

تحلیل و تفسیر اخبار مبتنی بر شواهد و اطالعات  -
  مستند

گیري از کارشناسان مقبول و شایسته  امکان بهره -
  هاي ورزش استان تهران داخلی و خارجی در رسانه

هاي فرهنگسازي  ها و محتواي برنامه ر روشگرایی د سنتی -
  ورزش شهروندي

اي (بین المللی، ملی،  اي پوشش رسانهسطح منطقهضعف  -
  )استانی، و ..

  مشکالت میزان سرعت دریافت و نشر اخبار -
تحلیل و تفسیر اخبار مبتنی بر شواهد و اطالعات ضعف  -

  مستند
ورزش هاي  در رسانه ضعف توانایی اثرگذاري بر افکار عمومی -

  استان تهران
  اي جامع و قابل دسترس داشتن آرشیو رسانهضعف  -
نبود رسانه و وبسایتهاي تخصصی براي  مشارکت و هواداري  -

  ورزشی زنان در استان تهران
  بودن و نداشتن سوگیري در خبررسانی  طرف بیضعف  -
هاي ورزش  در رسانه اي عدم رعایت حقوق و قوانین رسانه -

  استان تهران
  شارکت و هواداري ورزشی زنانضعیف در م یفرهنگسواد  -

  امکانات و 
  خدمات

هاي  مناسب براي وجود فضاهاي ورزشی و استادیوم -
  حضور بانوان در استان تهران

هاي نوین ها از هزینه تجهیزات و سیستمحمایت -
  مدیریت فضاهاي ورزشی از طریق اختصاص ارز دولتی

 در اختیار بودن امکانات و وسایل تخصصی جهت -
توسعه ورزش مشارکت و هواداري ورزشی زنان در 

  ها ياستاندارو  ها يشهردارها،  ارگان
جهت  و..) عوارض خودروی (قیتشو التیتسه وجود -

  کنند یکه از فضاهاي ورزشی استفاده م یشهروندان
  وجود امکان بازتعریف براساس استانداردها -

کمیت و کیفیت پایین زیرساخت مناسب بانوان در فضاهاي  -
  رزشیو

براي استفاده  فضاهاي ورزشی يفضاها عمده نبودن زیمتما -
  زنان

استانداردسازي فضاهاي ورزش رقابتی و قهرمانی زنان در  -
  کشور

مدیریت نامناسب زیرساخت و امکانات توسعه فرهنگ  -
فضاهاي ورزشی و مشارکت و هواداري ورزشی  متناسب با 

  نیاز شهروندان
فضاهاي ورزشی و کمبود خدمات مشاوره توسعه فرهنگ  -

مشارکت و هواداري ورزشی  در فضاهاي تفریحی و توسعه 
  فرهنگ فضاهاي ورزشی

تهران براي  فضاهاي ورزشینامناسب بودن فضاهاي تردد  -
  فضاهاي ورزشی 

  فضاهاي ورزشی تجهیزات و فضاها ایمنی سطح بودن پایین -
  رویداد و 
  مشارکت

ن براي گیري از ظرفیت هواداري ورزشی زناامکان بهره -
  اي کشورورزش قهرمانی و حرفه

هروندان براي استفاده از فضاهاي هاي زمانی شمحدودیت -
  ورزشی
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  المللی هاي ورزشی بینحمایت سازمان -
  رشد تجاري ورزش زنان در جهان -
  هاي ورزش زنان در جهانارتقاي پوشش رسانه -
  افزایش حمایت و منابع ورزش زنان در جهان -
موفقیت ورزش در ارتقاي جایگاه اجتماعی زنان در  -

  سطح بین المللی

  پایین بودن سطح سواد حرکتی در جامعه -
ضعف فرهنگ زندگی فعال و تعادل بین کار و فراغت در  -

  هاخانواده
برخی و عدم تمایل  فعالیت ورزشیانگاشتن مقوله  سخت -

  آنبه  شهروندان
  شهروندانگرایش به سبک فراغت مجازي غیرفعال در  -

  سرمایه 
  انسانی

در کشور  هاي ورزشی محبوب و مطرح زنچهرهجود و -
ها براي گیري از سرمایه اجتماعی آنو امکان بهره
  فرهنگسازي

ها به هاي مهاجرت ورزشی از استانوجود ظرفیت -
  تهران

امکان بهبود فرهنگ سازمانی در تشکیالت تخصصی  -
  ورزش زنان

ظرفیت فرهنگسازي تخصص گرایی در زنان ورزشکار و  -
  ورزش تحصیلکرده

بهبود نقش شهروندي هواداران در فرهنگسازي  -
  فضاهاي ورزشی استان تهران

  هاي مختلف ورزش کشورتربیت متخصصان زنان براي حوزه -
هاي متولی امکان ایفاي نقش مناسب توسط مدیران سازمان -

  در فرهنگسازي فضاهاي ورزشی استان تهران 
 امکان ایفاي نقش مناسب توسط مربیان در فرهنگسازي -

  فضاهاي ورزشی استان تهران 
امکان ایفاي نقش مناسب توسط بازیکنان در فرهنگسازي  -

  فضاهاي ورزشی استان تهران 
امکان ایفاي نقش مناسب توسط داوران مسابقه در  -

  فرهنگسازي فضاهاي ورزشی استان تهران 
امکان ایفاي نقش مناسب توسط فعاالن رسانه در  -

  ران فرهنگسازي فضاهاي ورزشی استان ته
هاي ورزشی و امکان ایفاي نقش مناسب توسط شخصیت -

  پیشکسوتان در فرهنگسازي فضاهاي ورزشی استان تهران 
امکان اصالح نظام استخدام و ارتقاي شغلی ورزش کشور  -

  جهت عدالت بیشتر نسبت به زنان
  هاي داوطلبی و کارورزي در ورزش زنانگیري از ظرفیتبهره -

  اجتماعی و  
  فرهنگی

عالقه به مشارکت و هواداري ورزشی زنان در وجود  -
  مردم استان تهران به عنوان یک مقوله فراغتی

افزایش آگاهی نسبت به فرهنگ فضاهاي ورزشی و  -
مشارکت و هواداري ورزشی  و نقش آن در سبک 

  زندگی فعال
هاي داوطلبی براي توسعه فرهنگ فضاهاي وجود زمینه -

جمله  ورزشی و مشارکت و هواداري ورزشی  از
  برگزاري رویدادها

مشارکت مناسب انجمنهاي مردم نهاد و امکان جذب  -
داوطلبان اجتماعی در توسعه فرهنگ فضاهاي ورزشی 

   و مشارکت و هواداري ورزشی
آگاهی عمومی و رفع تصورات منفی نسبت به  -

  هاي حضور بانوان در فضاهاي ورزشیحساسیت
الق فرهنگسازي اجتماعی براي فرهنگ هواداري و اخ -

  ورزشی  در رفتار تماشاگران در استادیوم 
سازي جو محیطی مناسب جهت حضور بانوان در فراهم -

  ورزش همگانی

ها به اندازه کافی که شغل آنشهروندان وجود این تصور در  -
  تحرك وجود دارد

حضور زنان در  از ها خانواده مناسب تیحما و توجه عدم -
  هافضاهاي ورزشی و استادیوم

با فضاهاي نسبت به حضور  افراددر برخی احساس ضعف  -
  عمومیدر فضاهاي ورزشی 

وضعیت نامطلوب معیشتی مردم و اولویت پایین ورزش براي  -
  هزینه و مصرف

ضعف هاي فرهنگی در نگرش به انجام فعالیت توسعه فرهنگ  -
فضاهاي ورزشی و مشارکت و هواداري ورزشی  در فضاهاي 

  عمومی
کردهاي نوین ورزش در ارزشمند نبودن بسیاري از کار -

  ها .فرهنگ سنتی خانواده
عدم سفارش مناسب به ورزش توسط مراجع عمومی مانند  -

  روحانیت و پزشکان
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  اخالقی و 
  رفتاري

تاکید بر مسائل فرهنگسازي در مطالبات فعاالن  -
  مشارکت و هواداري ورزشی زنان استان تهران

هاي فرهنگسازي وجود ظرفیت هدفمندسازي برنامه -
  هاي جامعه هدفسب با ویژگیمتنا

گرایش زنان به مشارکت، مطالبه صحیح و مسئولیت  -
  پذیري اجتماعی در ورزش

امکان آموزش سبک زندگی مبتنی بر ورزش و  -
  هواداري ورزشی براي زنان

هاي ظرفیت هویت بخشی ملی و باشگاهی به طیف -
  مختلف هواداري  در رفتار تماشاگران در استادیوم 

سازي مبتنی تلفیق فرهنگ ملی و گرایش به رفتار -
  المللی در مدیریت هواداران ورزشی زنبین

جلوگیري از کژکارکردي رشد همت جمعی براي  -
  فرهنگی مربیان و ورزشکاران استان 

نبود الگوهاي فراغتی و تفریحی توسعه فرهنگ فضاهاي  -
ورزشی و مشارکت و هواداري ورزشی  مناسب با فرهنگ 

  محلی
  اي و اخالقی تیم ق حرفهعدم حمایت و تشوی -
ضعف رفتار ویژه یک فرد یا گروه (منفی یا مثبت) در  -

  استادیوم 
  ضعف رفتار مبتنی بر احترام با تیم مقابل و سایر رقبا  -
  عدم  همراهی مناسب هواداران با برگزاري تشریفات رویداد  -
هاي اجتماعی و سیاسی (مثبت یا منفی) عدم انعکاس سوژه -

  در محیط استادیوم 
ضعف رفتار زیست محیطی و رعایت تمیزي  تماشاگران  -

  بستگی دارد. 
  عدم حمایت از بازي جوانمردانه و تماشاگر پسند  -
ضعف رفتار مناسب هواداران در شبکه اجتماعی (قبل، حین و  -

  پس از رویداد) پیرامون
  

  بندي محورها و عوامل:چارچوب
  ها یین کننده در مدیریت فرهنگی حضور بانوان در فضاهاي ورزشی و استادیومبندي انواع محورها و عوامل تع. چارچوب8 -4جدول 

  عوامل و شرایط  هامحورها و شاخص  

  ساختاري
  و حقوقی

 (نهاد حاکمیتی و اجرایی) در فرهنگ محیط کارکرد دولت -
  ورزش

قوانین و مواد حقوقی مرتبط با فرهنگ فضاهاي ورزشی  -
  نسبت به بانوان

  کالن و میان بخشی هاياسناد و برنامه -
  ساختار و تشکیالت سازمانی -
اي حوزه ورزش مرتبط با  موارد حقوقی، سیاستی و برنامه -

  اخالق، فرهنگی و رفتاري
ها و میزان شمولیت مصوبات و قوانین حمایتی به ایده -

  هاي فرهنگی ورزشیطرح
ها و مراکز ورزشی داراي واحدهاي تخصصی و سازمان -

  رفتاري ورزشی متولی در زمینه فرهنگی و
گیري استراتژیک فرهنگ جایگاه ورزش در تفکر و تصمیم -

  کشور ورزشی

  حمایتی و پشتیبانیها و قوانین سیاست -
کنترلی و نظارتی بازدارنده و  ها و قوانین سیاست -

  محدودکننده
  تثبیت کننده و مشروعیت بخشها و قوانین سیاست -
فرهنگی  گذار (مجلس، شوراي عالی انقالبنهادهاي قانون -

  و..)
هاي اجرایی (وزارت ورزش، وزارت ها و دستگاهوزارتخانه -

  علوم، و ...)
هاي دولتی (ادارات ورزش و جوانان، ادارات و سازمان -

  و..) سازمان ورزش شهرداري
  و.) هاها، هیاتهایی اجرایی غیردولتی (فدراسیونسازمان -
هاي قوانین فرهنگی و فکري معنوي مرتبط با محیط -

  ورزشی

  مدیریتی
  و اجرایی

  ریزي توسعه فرهنگی ورزش استانسیاست گذاري و برنامه -
تخصیص منابع، سازماندهی و تقسیم کار توسعه فرهنگی  -

  ورزش استان
  هاي مختلف ورزش استانتأمین و تخصیص منابع بخش -
هاي توسعه فرهنگی رهبري و اجراي فرایندها و استراتژي -

سازي جو محیطی رویدادهاي المللی استانداردسازي و بین -
  ورزشی

هاي ي فرهنگی محیطهاسازي فعالیت بومیو  سازيظرفیت -
  ورزشی براي زنان

- هاي فرهنگی محیطو همسوسازي فعالیت سازيیکپارچه -
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  ورزش استان
  هاي توسعه فرهنگی ورزش استانتنظارت و ارزیابی فعالی -
هاي دولتی و غیردولتی حوزه رفع تعارض بین بخش -

  اي ورزشفرهنگی، ورزشی و رسانه
هاي ورزشی در اکوسیستم میزان ایفاي نقش مؤثر سازمان -

  فرهنگی کشور

  هاي ورزشی براي زنان
- هاي فرهنگی محیطفعالیت سازي و برون سپاريخصوصی -

  هاي ورزشی براي زنان
  هاي هواداري ورزشی براي زنانکانون سازي عملکردبهینه -
-هاي فرهنگی محیطبازاریابی و تامین منابع براي فعالیت -

  هاي ورزشی براي زنان
  فساد موجود در محیط ورزش و تاثیر آن بر انگیزه ورزشی -

  اقتصادي
  و مالی

 فرهنگ محیط  کارکرد صنعت (نهاد اقتصاد و بازار) در -
  ورزش

  مدیریت بودجه فرهنگی ورزش استان -
  مدیریت درآمدهاي عمومی و اختصاصی ورزش استان -
  اختصاصی ورزش استان هاي عمومی ومدیریت هزینه -
  توسعه اشتغال و کاریابی فرهنگی در ورزش استان -
  حمایت از کارآفرینی و کسب و کار در ورزش استان -
  و اعتبارات مدیریت فرهنگی در حوزه ورزش مخارج -
فرهنگی و رفتاري حوزه  خصوصی در گذاريمیزان سرمایه -

  ورزش
  میزان درآمد از تولیدات و خدمات ورزشی فرهنگی -

و منابع مالی دولتی براي پژوهش و فناوري در  بودجه -
  ورزش

  هاي فرهنگی ورزشهاي مالی از فعالیتو حمایت تسهیالت -
هاي آموزشی، پژوهشی، فناوري درآمدهاي حاصل از فعالیت -

  و نوآوري در ورزش
هاي علمی، آموزشی و ی و فردي از فعالیتمردم هايکمک -

  فناوري
  یالملل نیب هايو حمایت التیتسه -
هاي هاي فرهنگی در محیطسازي برخی فعالیتجاريت -

  ورزشی 

  علمی و
  آموزشی

  کارکرد دانشگاه (نهاد علمی و آموزشی) در فرهنگ محیط -
  ورزش

  هاي علمی سیمنارها و همایش -
  تحقیقات و مطالعات ورزشی -
  مدیریت دانش و اطالعات حوزه ورزش -
  سطح سواد فرهنگی منابع انسانی و جامعه حوزه ورزش -
ها در زمینه هاي پژوهشی سازمانهاي علمی و طرحوژهپر -

  ورزش

  آموزشی در فرهنگ ورزش نظام -
  نظام پژوهشی در فرهنگ ورزش -
  در فرهنگ ورزش نظام نوآوري -
  ها و منابع آموزشی ورزشکتاب -
  آموزش و یادگیري در جامعه ورزش -
  حوزه ورزش هاي تحقیقاتیطرح -
  هاي ورزشیپژوهش و مطالعات در سازمان -
  هاي ورزشیهاي فرهنگی در محیطبخشی آموزشیتکیف -

  فناوري و
  سیستم
  اطالعات

  کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات در مراکز ورزشی -
  امکانات سخت افزاري و نرم افزاري ورزشی -
  هاي اجتماعیصفحات ورزشی در شبکه -
  در فضاها و رویدادهاي ورزشی دولت الکترونیک -
  داراي محتواي ورزشیهاي و صفحات اینترنتی سایتوب -
  هاي ورزشیافزارهاي ارتباطی و اپلیکیشننرم -
  در فضاهاي ورزشی اءیاش نترنتیا -
  هاي ورزشیسیستم اطالعاتی و مدیریت دانش سازمان -

  هاي ورزشیدر محیط شبکه اینترنتدسترسی به  -
هاي فناوري اطالعات و ارتباطات (اینترنت و..) در قابلیت -

  موزشی ورزشمراکز و فضاهاي علمی و آ
و..) مراکز  کامپیوتر، نمایشگرهاتجهیزات و سخت افزارهاي ( -

  و فضاهاي ورزشی
هاي براي رفتاري و استارتاپ فضاهاي تخصصی فعالیت -

  فرهنگی در حوزه ورزش
رویدادها و فرایندهاي فرهنگی سطح هوشمندسازي در  -

  ورزشی زنان

اي  رسانه
  و

  ارتباطی

  نی ورزش استانارتباطات و تعامالت درونی و بیرو -
  رسانه ملی و صدا و سیما -
هاي بازاریابی اجتماعی براي فرهنگسازي مدیریت فعالیت -

  حضور بانوان در فضاهاي ورزش استان

  هاي ورزشیها و پلتفرومرسانه -
  اي در جامعه ورزشسواد اطالعاتی و رسانه -
  ، رسانه و چندرسانه ايپلتفورممحتواي  -
میزان مصرف فرهنگی و مجازي ورزشی در جامعه زنان  -
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  هاي ورزشیرسانه -
  هاي اجتماعی و ارتباطات اجتماعی مجازيشبکه -
   ارتباطات بین سازمانی -
هاي اجتماعی بانوان داراي نقش مبتنی بر ورزش در شبکه -

  نترنتو ای
  تعداد جوامع مجازي تخصصی ورزش زنان -

  و..) (اینترنت، شبکه اجتماعی
رزش کشور در هاي فعاالن فرهنگی وها و مشارکتهمکاري -

  سطح بین المللی
هاي فکري و فنی از فعاالن فرهنگی ها و پشتیبانیحمایت -

 زن در ورزش
   صفحات ورزشی تخصصی زنان در شبکه هاى اجتماعی -

  امکانات و
  خدمات

  فضاهاي ورزشی طبیعی و مصنوعی  -
  فضاهاي ورزشی سرپوشیده و روباز -
  هاي ورزشی تاسیسات و زیرساخت -
  جهیزات ورزشی وسایل، مکانات و ت -
   ي ورزشیو سرانه فضاها تیکم -
  ي ورزشیفضاها تیو امن یمنیو استاندرد ا تیفیک -

  رشد سرانه فضاهاي ورزشی مختص زنان -
- هاي فرهنگی محیطو هوشمندسازي فعالیت يسازيمجاز -

  هاي ورزشی براي زنان
  خدمات تفریحات ورزشی زنان -
  خدمات فنی و تکنیکی درورزش -
  ي ورزشیفضاهایی ایجغراف عیو توز یدسترس -
  مدیریتی ورزشخدمات تجاري و  -

  رویداد و
  مشارکت

  هاي ورزشیحضور بانوان در جشنواره -
  هاي ورزشیحضور بانوان در نمایشگاه -
  حضور بانوان در مسابقات ورزشی -
  ها و سمینارهاي ورزشیحضور بانوان در دوره -
عدالت نسبی در مشارکت گروهاي مرتبط با ورزش (زن و  -

  مرد

شناسی فرهنگی از زنان براي مشارکت نجی و آسیبنیازس -
  در فضاهاي ورزشی

  کارآفرینی ورزشی  دهیمشارکتفرهنگسازي و  -
  شناسی و علم سنجی در ورزش دانش -
   مستندسازي تجربیات و شواهدات -
  فرهنگی هنري: فستیوال و جشنوارهرویدادهاي  -

  سرمایه
  انسانی

ن سازمان مشارکت کنندگان در ورزش همگانی و ورزشکارا -
  یافته

  ايورزشکاران آماتور و حرفه -
  مربیان و داوران -
  معلمان ورزش مدارس و اساتید و مدرسان دانشگاهی -
  هواداران و تماشاگران ورزشی  -
  داوطلبان ورزشی -

  آموزش و مشاوره ورزشی -
منابع انسانی اماکن و اي سازي و حرفه توانمندسازي -

  رویدادهاي ورزشی
هاي کارکنان و داوطلبان محیطبین  و هم افزایى سازيتیم -

  ورزشی
  سیستم ارزیابی عملکرد نیروي انسانی در بخش ورزش  -
  هاي ورزشیمشاوره در محیط و نگیمنتور -

اجتماعی 
  و

  فرهنگی

  حمایت اجتماعی از مشارکت بانوان در ورزش -
  هاي ورزشیسرمایه فرهنگی بانوان براي مشارکت در محیط -
  زشفرهنگ عمومی پذیریش بانوان در ور -
  حجم واردات ورزشی فرهنگی موردنیاز به کشور -
 کارکرد جامعه (نهاد اجتماعی و زیستی) در  فرهنگ محیط -

  ورزش
  هاي فرهنگی در ورزشمشاغل و حرفه -

  سطح محلی و استانی فرهنگ عمومی ورزش -
  سطح کشوري فرهنگ عمومی ورزش -
  ورزشی در زنان فرهنگ مصرف محصوالت خالق و فرهنگی  -
   ورزشیدر محیط هنگی فر سازگارسازي -
   هاي ورزشیدر استادیوممدیریت پرخاشگري  -
  فرهنگی در ورزش مدیریت تعارض -

  اخالقی و
  رفتاري

  کدهاي اخالقی شهروندي در ورزش -
  منشورهاي اخالقی شغلی و رفتار سازمانی در ورزش -
  المللی اخالقی در روزشاستانداردهاي بین -
  ترویج رفتار اخالقی در جامعه ورزش -
  براي زنان بازار رویدادهاي ورزشی  تقاضاي -
  هاشعارها و سرودهاي اخالقی در فضاهاي ورزشگاه -

  روانشناختی و فرهنگی افرادسرمایه  -
  فرهنگ رقابت ورزشی در جامعه هواداران ورزشی زن -
  زنان ورزش جامعهنیازهاي  -
هاي فرهنگی در محیط هاي مشکالت، مسائل و چالش -

  ورزشی زنان
هاي ي فرهنگی در محیطهارورتو ضتقاضاها نیازها،  -
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  ورزشی زنان
  فرهنگی ورزش براي زنانهاي اندازها و رسالتاهداف، چشم -

  

  راهکارها و پیامدها:بندي چارچوب
  بندي راهکارها و پیامدهاي مدیریت و توسعه فرهنگی فضاهاي ورزشی براي حضور بانوان. چارچوب9 -4جدول 

  نتایج و پیامدها   هاراهکار  

 ساختاري
  و حقوقی

  هاي سیاسی در زمینه حضور بانوان در فضاهاي ورزشیکاهش حساسیت -
ها در زمینه فرهنگسازي و خدمات اجتماعی سازي انجمن عمومی و سمنتاسیس و فعال -

  حوزه رویدادهاي ورزشی براي زنان
  ايارتقاي نقش زنان در مدیریت ورزش کشور و کاهش سقف شیشه -
  ي نهادهاي کالن فرهنگی ها تیو حما ها تیاز ظرف يمند بهره -
  تامین پشتوانه حقوقی براي توسعه ورزش زنان -
  سازمانی در مشارکت و هواداري ورزشی زنان بین و ملی کار تقسیم الگوي تدوین -
  اي و فرهنگی کشور از ورزش زنانجلب حمایت نهادهاي رسانه -

- جلب نظر بهتر سیاست -
گزاران فرهنگی کشور براي 

هاي حضور بانوان در محیط
  ورزشی

توسعه محیط حقوقی  -
- ورزش زنان و مشارکت آن

  ها در فضاهاي ورزشی
احقاق حقوق شهروندي  -

زنان نسبت به حوزه 
  فراغت و سالمت

مدیریتی 
  و اجرایی

  تأسیس کانون مشارکت و هواداري ورزشی زنان  -
ي مشارکت و هواداري ورزشی زنان ها ئتیههاي مدیریت فرهنگی در  فعال سازي کمیته -

  ها ر استان تهران و نظارت دقیق بر عملکرد آنسراس
فضاهاي  فرهنگ ترویج محور در مسئله نگاهی باي برنامه عملیاتی شهرداري بازنگر -

  ورزشی
ها و ادارات ورزش و شهرداري بخشی و فرابخشی در تشکیالتریزي بخشی، میانبرنامه -

  جوانان براي توسعه فرهنگ فضاهاي ورزشی
  ها در فضاي ورزشگاه  در رفتار تماشاگران در استادیوم دوربین نظارت و کنترل از طریق -
نظارت و کنترل از طریق حضور نامحسوس پلیس در فضاي ورزشگاه  در رفتار تماشاگران  -

  در استادیوم 
هاي انتظامی در فضاي ورزشگاه  در رفتار نظارت و کنترل از طریق حضور فیزیکی نیروي -

  تماشاگران در استادیوم 
مشاوره مدیریتی و فرهنگی به مدیریت فضاهاي و رویدادهاي ورزشی استان در ارائه  -

  زمینه حضور بانوان
  تدوین برنامه  راهبردي و عملیاتی -

وري فرهنگی  رشد بهره -
هاي ها  و محیطسازمان
  ورزشی

هاي بهبود شاخص -
عملکردي فرهنگی در 

  ورزش
هاي چالش کاهش -

فرهنگی در اجراي 
  رویدادهاي ورزشی استان
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اقتصادي 
  و مالی

 از خصوصی بخش مالی و اعتباري پشتیبانی و گذاري سرمایه براي بستر نمودن فراهم -
  سیستم مدیریت اماکن و رویدادهاي ورزشی استان

هاي فضاهاي دیگر براي توسعه زیرساختهاي  اعتبارات مستقّل از  بخش اختصاص -
  ورزشی

سازي فضاهاي ورزشی و از مناسب هاي مالیافزایش موردي بودجه، اعتبارات، و حمایت -
  ها براي حضور بانواناستادیوم

  پیگیري درصد اعتبارات و تسهیالت مصوب ورزش شهروندي در بودجه نهادها -
  اختصاص درصدي از مالیات به ورزش -
سپاري و مشارکت سازي و برونهاي جاري و موردي از طریق خصوصیکاهش هزینه -

  بخش خصوصی و عمومی

اي فرهنگی ارتقاي کارکرده -
  ورزش براي زنان در کشور

ارتقاي سهم ورزش از  -
  اقتصاد فرهنگی کشور

رشد اشتغال نیروي کار  -
  فرهنگی در ورزش

علمی و 
  آموزشی

هاي تحقیقاتی و دانشگاهی تخصصی در زمینه مدیریت فرهنگی رویدادهاي انجام طرح -
  ورزشی با مشارکت زنان

مداري در مشارکت مدیریت فرهنگی و اخالقتربیت و توانمندسازي نیروي انسانی از نظر  -
  و هواداري ورزشی زنان

اطالعات در مشارکت و هواداري ورزشی  و دانش مدیریت فراگیر و جامع نظام تدوین -
  زنان

ها  خانواده به رایگان بصورت مشارکت و هواداري ورزشی زنان آموزشی سیستم طراحی -
  داوطلب و متخصص يروهاین از استفاده با مختلف هاي مکان وها  مناسبت در

  ویژه کارشناسان مرتبط  فرهنگی فضاهاي ورزشیبرگزاري دوره هاي آموزشی مدیریت  -
و دست اندرکاران  کارشناسانویژه فرهنگسازي ورزش برگزاري دوره هاي آموزشی  -

  ورزشی مدیریت اماکن و فضاهاي

ارتقاي سواد فرهنگی  -
  جامعه ورزش به ویژه زنان

ی و تقویت یادگیري اجتماع -
محیطی در فضاي ورزش 
  براي فرهنگ مشارکت زنان

توجه بیشتر جامعه علمی  -
و دانشگاهی به مسائل 

  ورزش زنان

فناوري و 
سیستم 
  اطالعات

   هاي فعال و صفحات مجازي مشارکت و هواداري ورزشی  افزایش تعداد وب سایت -
  هوشمندسازي فضاي مشارکت و هواداري ورزشی -
ها با فناوري روز جهت مدیریت بهتر مشارکت و دیومتجهیز فضاهاي ورزشی و استا -

  هواداري ورزشی زنان
و  ورزشی استان تهران به کاربرد فناوري مدیران فضاها و رویدادهاي اعتمادسازي -

  هاي نوینسیستم
  شهروندي اطالعاتی جامع در زمینه ورزش تدوین بانک -
  هاي مختلفنسخه هاي چاپی در فرمتارائه  -

وري در ارتقاي قابلیت فنا -
مدیریت حضور زنان در 

  هااستادیوم
به وجود آمدن بانک  -

اطالعاتی از مشارکت زنان 
در فضاهاي ورزشی و ابعاد 

  فرهنگی آن
- ارتقاي کاربرد فناوري -

  هاي فرهنگی در ورزش

اي و  رسانه
  ارتباطی

  ايسازي مقوله برابري جنسیتی مبتنی بر مبانی اسالمی از طریق ابزارهاي رسانههویت -
هاي ایش میزان اطالع رسانی رویدادهاي مشارکت و هواداري ورزشی  در رسانهافز -

   محیطی
هاي ورزش استان تهران نسبت  در رسانهاي از جمله  رعایت اصول اخالق و عدالت رسانه -

  به بانوان
  هایی مانند ورزش سه، طرفداري و.. در استان تهرانهاي خصوصی و استارتاپرشد رسانه -
هاي شنیداري و دیداري (شامل صدا و سیما و مراکز  ستمر با رسانهارتباط قوي و م -

  ها استان

رشد پویایی مشارکت  -
ا رویکرد مجازي زنان ب

  ورزش
توسعه جوامع ورزشی و  -

هواداري زنان در فضاهاي 
ها یا مناسب استادیوم

  هاي اجتماعیشبکه
جلب اعتماد عمومی به  -
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ورزشی توسط بانوان   هايالقاي فرهنگ مخاطب بودن و بازخورد دادن مسائل به رسانه -
  ورزش دوست

 ورزشی هاي تلویزیونی  پخش اي حوزه ورزش و افزایشهاي رسانهگیري از ظرفیتبهره -
  زنان غیرمشارکت و هواداري ورزشی

دانش بومی در زمینه مدیریت فرهنگی و مدیریت استعداد در ورزش استان  بکارگیري -
  تهران

  دورههاي آموزش مشارکت و هواداري ورزشی زنان در استان تهران اجراي -
هاي استان  در رسانه توضیح ریشه و علیت مسائل و رخدادهاي مشارکت ورزشی زنان -

  تهران

هاي ملی در حوزه رسانه
  ورزش و زنان

 زیرساخت
  امکانات و

  با قابلیت تغییر کاربري تخصصی براي بانوان فضاهاي ورزشیوجود فضاي ورزشی  -
بوط به زیرساخت و امکانات الزم جهت فعالیت توسعه فرهنگ فضاهاي شناسایی نیازهاي مر -

  ورزشی و مشارکت و هواداري ورزشی 
  بندي مناسب سکوهاي ورزشگاه  بخش -
  تکمیل پروژههاي در دست اجرا و احداث اماکن جدید براساس اولویت ها -
   نقش کیفیت سرویس بهداشتی و آب آشامیدنی  در رفتار تماشاگران در استادیوم -
  نقش وضعیت رفت و آمد ورودي و خروجی  در رفتار تماشاگران در استادیوم  -
  استاندارد صندلی و ایمنی جایگاه تماشاچیان   -
  هاي مختلف استادیوم  در رفتار تماشاگران در استادیوم نقش کیفیت نور در بخش -

بهبود فضاي فیزیکی  -
هاي براي حضور استادیوم

  بانوان
رشد خدمات مرتبط با  -

  هاي ورزشی بانوانمحیط
هاي ارتقاي شاخص -

عملکردي امکان ورزشی 
  استان

رویداد و 
  مشارکت

  گرایش فزاینده مردم به مشارکت و هواداري ورزشی خانوادگی  -
ها و اقدامات فرهنگساز تعیین نقش هر یک از واحدها و افراد مرتبط در اجراي برنامه -

  براي مشارکت یانوان در فضاهاي ورزشی
زهاي مربوط به تامین سالمت از طریق فعالیت توسعه فرهنگ فضاهاي شناسایی نیا -

  ورزشی و مشارکت و هواداري ورزشی  
هاي اجتماعی هاي مشارکت و هواداري ورزشی گروهتأمین تجهیزات متناسب با قابلیت -

  مانند دانش آموزان، معلوالن، بانوان و ...
  هاها و مناسبتها، جشنوارهارتقاي کمی و کیفی سمینارها و همایش -
جامعه مشارکت کنندگان فضاهاي ورزشی زنان در استان تهران براساس  بنديبخش -

  هاي مختلفمولفه

ارتقاي کارکردهاي روانی  -
  ورزش براي زنان در کشور 

سازي مشارکت و نهادینه -
هواداري ورزشی زنان در 

  هاجامعه و خانواده
ارتقاي کارکردهاي جسمی  -

  ورزش براي زنان در کشور
ارتقاي عدالت بین وزش  -

زنان و مردان در سطوح 
  مختلف
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سرمایه 
  انسانی

ها به اشتغال و کسب بدنی و ورزش و امکان ترغیب آنافزایش تعداد فارغ التحصیالن تربیت -
  وکار در زمینه فضاهاي ورزشی و مشارکت و هواداري ورزشی

 و جامعه به شبخ اثر ومستمر  گسترده، بخشی آگاهی و رسانی اطالع سازي، فرهنگ -
  استان تهران مشارکت و هواداري ورزشی زنان جامعه

المللی مدیریت فرهنگی و رفتاري حضور بانوان در فضاهاي  مستندسازي تجربیات بین -
  ورزشی به ویژه کشورهاي اسالمی و تطبیق آن با داخل کشور

  ها در ورزش هاي رسانهاي در فعالیتالمللی و حرفهمحوریت اصول بین -
  حضور هواداران زنان در مسابقات بین المللی داخلی افزایش -
  ها و فرهیختگان زن جامعه از ورزش زنانجلب حمایت شخصیت -
  هاي ورزشی بین المللی از ورزش زنان کشورجلب حمایت شخصیت -
  جلب حمایت بیشتر هواداران ورزشی از ورزش زنان -
  هاي ورزشی مرد کشور از ورزش زنانجلب حمایت شخصیت -
  هاي داوطلبان ورزشی براي امور فرهنگی استادیوم  از ظرفیتاستفاده  -

هاي فرهنگی بهبود مهارت -
در منابع انسانی شاغل در 
  اماکن و رویدادهاي ورزشی

توسعه مشارکت داوطلبی،  -
کارورزي و دانشجویی در 
مدیریت فرهنگی 
فضاهاي ورزشی براي 

  بانوان

اجتماعی 
و  

  فرهنگی

کنندگان رویدادهاي ورزشی  برگزارکنندگان و شرکت جلوگیري از کژکارکردي فرهنگی -
  داريداري و باشگاهاستان تهران از طریق اصالح سیستم تیم

مدیریت تحوالت فرهنگی و مشارکت اجتماعی از طریق استراتژي سالم سازي و  -
  فرهنگسازي در فضاهاي تفریحی ورزشی

  تبلیغات تجاري   موظف کردن برندهاي تبلیغ کننده با تبلیغات فرهنگی در کنار -
  نصب بنرهاي با محتواي فرهنگی در مسیرهاي منتهی به استادیوم سطح شهر   -
  هاي محبوب اجتماعی براي حضور در ورزشگاه  دعوت از شخصیت -
 ها و ساعات منتهی به رویداد  اي در روزجوسازي مثبت رسانه -
 نیمه بازي    هاي تفریحی و سرگرمی هدفمند در قبل از شروع و در بین دوبرنامه -
 هاي مختلف  آموزش عمومی و همگانی فرهنگ هواداري ورزشی در قالب برنامه -
  برخورد مدیریتی و پلیسی با جرایم و تخلفات هواداري  -

هاي رفتاري کاهش آسیب -
  در ورزش

افزایش سالمت اجتماعی و  -
هاي رفتاري در محیط

  ورزشی
ارتقاي سرمایه اجتماعی  -

زنان مشارکت کننده در 
  ورزش

کمک به توسعه پایدار  -
  هاي ورزشیمحیط

اخالقی و 
  رفتاري

 اقدامات نمادین در تشریفات قبل از برگزاري مانند جایزه اخالق هفته   -
  سازي لیدرهاي تیم جهت هدایت رفتار هواداران  آگاه -
، مراکز ها پاركتهیه بروشور و توزیع وسایل مشارکت و هواداري ورزشی زنان در سطح  -

  ري جهت ورزش همگانیآموزشی و تجا
  ي آموزش صحیح مشارکت و هواداري ورزشی زنانها يدتهیه و پخش سی  -
  هاي با اخالق  الگوسازي هوادار نمونه و تیم -
 تحکیم و تکریم اخالق ورزشی و هواداري   -
فرهنگسازي رعایت هنجارها و اصول اخالقی توسط مردان نسبت به حضور زنان در  -

  فضاهاي ورزش استان تهران
 جارسازي اصول هواداري و فلسفه ورزش  هن -
 بهسازي شیوه تشویق تیم محبوب و رقابت با تیم رقیب   -
  نهادینه سازي اخالق هواداري  در رفتار تماشاگران در استادیوم  -

تأمین امنیت بیشتر حضور  -
هاي بانوان در محیط

  ورزشی
محوري و فرهنگی  اخالق -

هاي ورزش شدن محیط
  استان براي بانوان

ي استانداردهاي ارتقا -
  اخالقی در ورزش زنان 
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  :پیشنهادي راهبرد کلی. 1 - 3 -4
ها، رفع تهدیدها، مدیریت اثر عوامل، توسعه در محورها و گیري از فرصتگانه، جهت بهره 11براي هر یک از منظرهاي 

ردي کلی به صورت جدول تحقق نتایج مناسب الزم است یک راهبردي کلی ارائه گردد. براین اساس براي هر منظر راهب
  شود.زیر پیشنهاد می

  
  براي هر یک از منظرها راهبرد کلی پیشنهادي. 12جدول 

  پیشنهادي راهبرد کلی  منظر

  ساختاري و حقوقی
اصالح و کارآمدسازي ساختاري و حقوقی مبتنی بر مطالبه پایین به باال در سیستم مدیریت 

  فرهنگی فضاهاي ورزشی استان

  ییمدیریتی و اجرا
سازي سیستم مدیریتی و اجرایی مبتنی بر هماهنگی بین سازمانی در سیستم مدیریت اثربخش

  فرهنگی فضاهاي ورزشی استان

  اقتصادي و مالی
بخشی تامین اقتصادي و مالی از طریق مشارکت فرابخشی در سیستم مدیریت فرهنگی تنوع

  فضاهاي ورزشی استان
  ي علمی و آموزشی با سیستم مدیریت فرهنگی فضاهاي ورزشیهاسازي فعالیتهمگام  علمی و آموزشی

فناوري و سیستم 
  اطالعات

  هاي فناوري و سیستم اطالعات در مدیریت فرهنگی فضاهاي ورزشی ارتقاي قابلیت

  اي و ارتباطی مرتبط با مدیریت فرهنگی فضاهاي ورزشی  توسعه شبکه رسانه  اي و ارتباطی رسانه
  ها فضاهاي ورزشی و استادیوم امکانات با کارکرد مدیریت فرهنگی در و هاسعه زیرساختتو  امکانات و زیرساخت

  ها براي بانوانآن سازي فرهنگی و اجرایی رویدادها و مشارکت ورزشیظرفیت  رویداد و مشارکت

  سرمایه انسانی
 توسعه کیفی و کمی سرمایه انسانی مرتبط به مدیریت فرهنگی حضور بانوان در فضاهاي

  ورزشی
  هاو استادیوم یابی اجتماعی و  فرهنگی براي مدیریت حضور بانوان در فضاهاي ورزشیزمینه  اجتماعی و  فرهنگی

  اخالقی و رفتاري
هاي اخالقی و رفتاري صحیح در مدیریت فرهنگی حضور بانوان در سازي شاخصنهادینه

  فضاهاي ورزشی

 

  بین سازمانی:و نظارت . تقسیم کار 2 - 3 -4
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ها چارچوب ها و نهادهاي مختلف کشور و هاي ساختاري در حوزه وظایف سازمانها  و چالشبه دلیل برخی خالء
براساس اهداف و  براي حضور بانوان فضاهاي ورزشیمفهومی تقسیم کار نهادي و بین سازمانی مربوط به توسعه فرهنگ 

  راهبردهاي فوق الذکر به صورت جدول زیر تدوین گردید.
 و مالی، علمی و اجرایی، اقتصادي و حقوقی، مدیریتی و ساختاريهاي تقسیم کار شامل منظرهاي عملکردي؛ حوزه

انسانی،  مشارکت، سرمایه و ارتباطی، زیرساخت و امکانات، رویداد و اي اطالعات، رسانه سیستم و آموزشی، فناوري
هاي برحسب نقش متولی تخصصی و عمومی به ازماننهادها و ساست. همچنین  رفتاري و فرهنگی و اخالقی  و اجتماعی

  صورت جداول زیر توزیع و تعریف گردید.
  .داشته باشندعهده باید بر بیشترین نقش را بر  تخصصی ورزشیهاي براساس جدول زیر، سازمان

  
  

  سازمانی براساس منظرهاي عملکردي بین و ملی کار . تقسیم 10 -4جدول 

زه:
حو

  سازمان:  

  عملکرديي ساس منظرهاتقسیم کار برا

ري
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 و 
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قوق

ح
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 و 
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          *    *    *  *  *  وزارت ورزش و جوانان

- کمیته ملی المپیک و فدراسیون

  هاي ورزشی
*  *  

    
*  

    
*  *  

    

ادارات ورزش و جوانان 
  استان تهران

*  *  *  *    *  *  *  *  *  *  

هاي ورزشی استان هیات
  تهران

  
*  *  *    *  *  *  *  *  *  

هاي ورزشی و تیم ها باشگاه
  استان تهران 

  
*  

    
*  *  

  
*  *  *  *  

هاي هاي  و رسانهاستارتاپ
  هواداري ورزشی 

      
*  *  *  

    
*  *  *  

هاي مدیریت مجموعه
  ورزشی استان تهران

  
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  

ان
م

- ي 
                  *    *  مجلس شوراي اسالمیها
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وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی و ادارات استان 

  تهران آن
*  *  *  

            

*  

  

صدا و سیماي و سازمان 
  استان تهران

*  *  
    

*  *  
      

*  *  

    *    *  *        *  *  *  شهرداري تهران

          *        *  *  *  نیروي انتظامی

 آموزش و پرورشادارات 
  استان تهران  

      
*  

          
*  

  

                *      *  هاي استان تهراندانشگاه

  *  *  *  *                هاها و انجمنسمن

  
  

 زنان در استان تهرانهاي ورزشی با رویکرد حضور فضا فرهنگی هاي ذاتی و ویژه هر سازمان در توسعهدر ادامه ماموریت
  باشد.به صورت جدول زیر می

  
  زنان در استان تهرانهاي ذاتی و ویژه هر سازمان در فرهنگی فضاهاي ورزشی با رویکرد حضور . ماموریت11 -4جدول 

  ماموریت  سازمان

ان
ازم

س
شی

ورز
ي 

ها
  

  وزارت ورزش و جوانان
نظارت مدیریتی و سازمانی در توسعه فرهنگی  تقویت و ارتقاي سازوکارهاي

  ها براي بانوانو استادیوم و سالمت اجتماعی فضاهاي ورزشی

  هاي ورزشیکمیته ملی المپیک و فدراسیون
ها و رویدادهاي توسعه  تالش براي جلب حمایت عمومی و نهادي از برنامه

  فرهنگ فضاهاي ورزشی و مشارکت و هواداري ورزشی بانوان 

  ادارات ورزش و جوانان استان تهران
هاي مستند و مستمر ماهانه، فصلی و ساالنه از توسعه فرهنگ تدوین گزارش

  فضاهاي ورزشی

  هاي ورزشی استان تهرانهیات
  هاي داوطلبی براي ترویج فرهنگ فضاهاي ورزشیاستفاده از ظرفیت

مومی آن در مشارکت و هواداري ورزشی و استفاده ع تمرکز بر ترویج رشته
  بین شهروندان

هاي ورزشی استان و تیم ها باشگاه
  تهران 

هاي تقویت و ارتقاي کانوان هواداري ورزشی و استفاده از ابزارهاي رسانه
  براي توسعه فرهنگی جامعه هواداري ورزشی خود

  ب مخاطبان فضاهاي ورزشیمداري در جذاستفاده از رویکردهاي مشتريهاي هواداري هاي  و رسانهاستارتاپ
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  ورزشی 
هاي ورزشی استان مدیریت مجموعه

  تهران
  تشویق زنان به استفاده از فضاهاي ورزشی و مشارکت و هواداري ورزشی

ان
ازم

س
گر

 دی
اي

ه
  

  مجلس شوراي اسالمی
پیگیري ابعاد حقوقی داراي چالش جهت تسهیل فرایندهاي توسعه فرهنگی 

  فضاهاي ورزشی  عمومی
و ارشاد اسالمی و  وزارت فرهنگ

  ادارات استان تهران آن
گذاري و همراستا سازي مراکز متولی توسعه فرهنگ فضاهاي سیاست

  ورزشی و مشارکت و هواداري ورزشی

  صدا و سیماي استان تهران
افزایی اي مناسب براي فرهنگسازي، آموزشی و دانشارائه محتواي رسانه

  زشی به ویژه بانوانمردم نسبت به فرهنگ حضور در فضاهاي ور

  شهرداري تهران
و   تردد بانوان به فضاهاي ورزشی فضاهاي ورزشیهاي سازي زیرساختفراهم

  هااستادیوم

  نیروي انتظامی
ها به ویژه ارتقاي امنیت مشارکت کنندگان فضاهاي ورزشی و استادیوم 

  بانوان

استان  آموزش و پرورشادارات 
  تهران  

ن در فعالیت توسعه فرهنگ فضاهاي ورزشی و مشارکت درگیر ساختن والدی
  و هواداري ورزشی فرزندان

آموزش فرهنگ مشارکت و هواداري ورزشی به دانش آموزان و جایگاه بانوان 
  در این فضاها

  هاي استان تهراندانشگاه
هاي توسعه فرهنگ فضاهاي ورزشی و ها و باشگاهحمایت علمی از هیات

  زشیمشارکت و هواداري ور

  هاها و انجمنسمن
ها، ادارت هاي علمی آموزشی مشترك با شهرداريبرگزاري سمینارها و دوره

  هاي مشارکت و هواداري ورزشیها و باشگاهورزش، ادارات بهداشت هیات

  

  . چارچوب ارزیابی و نظارت 3 -  3-4
 هااستادیومو  فضاهاي ورزشیبه  بانوان ان گرایشاي نیاز جهت مدیریت و پیشبرد به ارزیابی دارد. میزهر سیستم و برنامه

  تواند انجام شود: در شهرها نیز بایستی مورد ارزیابی قرار بگیرند. نظارت راهبردي در چند سطح به صورت زیر می
   

انداز و  اي نسبت به ارزیابی میزان تحقق چشم توان بصورت دوره هاي زیر میدر سطح کالن، براساس شاخص سطح کالن:
  هاي سازمانی اقدام کرد: ماموریت

 هافضاهاي ورزشی و استادیوم در مشارکت بانوان سرانه عمومی - 

 عمومی و نشاط اجتماعیدر ارتقاي سالمت  هافضاهاي ورزشی و استادیومبرآورد نقش  - 
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 پذیري زنان ها در توانمندسازي و مشارکتفضاهاي ورزشی و استادیومبرآورد نقش  - 

  فضاهاي ورزشیاقتصاد در  هارزشی و استادیومفضاهاي وبرآورد نقش  - 

  و سایر - 
 

اي  هاي مندرج در قسمت محورها و اهداف، نسبت به ارزیابی دورهتوان براساس شاخص در سطح میانی، می سطح میانی:
  اقدام کرد.

  نهاي مشارکت کننده در مدیریت فرهنگی فضاهاي ورزشی با رویکرد حضور بانواهاي و بخشتعداد سازمان - 
  میزان تحقق اهداف کمی حضور مشارکت کنندگان به ویژه بانوان - 
  و سایر - 
 

باشد که میزان اجرایی شدن  در سطح عملیاتی و اجرایی، مبناي کنترل، دیده بانی مستمر ماهیانه می  سطح عملیاتی:
  اذ کرد. هر کدام از اقدامات مورد بررسی و یا ارزیابی قرار گرفته و تصمیمات و اقدامات الزم را اتخ

  اي انتشار یافتههاي رسانهتعداد برنامه - 
  میزان رضایت مشارکت کنندگان به ویژه بانوان از خدمات - 
  و سایر - 
  

هاي اجرایی برنامه مجموعه تدابیري که به منظور پیاده سازي برنامه و تحقق اهداف و ماموریتها تنظیم الزامات و سیاست
  آورد.  ز سند راهبردي، ضمانت اجرایی برنامه را بوجود میو با تصویب مراجع ذیصالح، بعنوان بخشی ا

  
در برنامه کاري خود، بصورت ماهیانه، پیشرفت برنامه  ها، شهرداري و سایر سازمانوزارت ورزش فرهنگ،وزارت  .1

 را پیگیري کرده و راهکارهاي الزم را براي رفع موانع و پیاده شدن آن اتخاذ و ابالغ خواهد کرد 

، فرهنگزي برنامه، همه واحدهاي ستادي و محیطی مکلف به اجرا بوده در زیر مجموعه وزارت سادر اجرایی .2
  .صدا و سیما نسبت به آن جوابگو خواهند بودها و وزارت ورزش، شهرداري

همه واحدها مکلفند، وظایف و مسئولیتهاي مرتبط با برنامه را در قالب شرح وظایف واحدها بصورت سه ماهانه  .3
سما ابالغ شده و مورد پیگیري قرار بگیرد. همه واحدها هر ماه باید گزارش عملکرد برنامه را به مرجع تعیین و ر

 باالدستی اعالم نمایند 

در ارزیابی عملکرد همه واحدها، ارزیابی میزان تحقق برنامه بعنوان شاخص عمده محسوب شده و از درجه  .4
 ها خواهد بود. رد برنامه یکی از مبانی تعیین شایستگیامتیازي باالیی برخوردار خواهد بود و میزان کارک

براي پیاده سازي برنامه، برنامه الکترونیکی تحت شبکه، طراحی و پیاده سازي خواهد شد و ورود برنامه و  .5
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 پیشرفت آن در قالب شبکه خواهد بود.

حدها مکلفند، براساس برنامه بر اساس برنامه انگیزشی، عملکردهاي برتر، مورد تشویق قرار خواهد گرفت. همه وا .6
راهبردي و فرآیندهاي بین بخشی، هماهنگی الزم را براي اجراي برنامه بعمل آورده و جریان سازي فرآیندهاي 

 سیستمی را عملی سازند. 

خواهد بود و  فرهنگهاي اعالم شده در برنامه، مبناي اولویت در تأمین تخصیص منابع در ورزش و  اولویت .7
 نابع مسئول اجراي کامل آن بوده گزارش اقدامات را به سطوح باالدستی گزارش نمایند. مدیریت توسعه م

، باید مبتنی بر برنامه شکل بگیرند و همه فضاهاي ورزشی فرهنگی چارچوب ساختاري و تشکیالتی توسعه .8
  ها، نقش موثر و فعالی ایفا نمایند.واحدها، با حضور فعال خود در کارگروه

  
  بانوان: حضور براي ورزشی فضاهاي فرهنگیمدیریت  یسیستمنقشه . 5 -3 -4

سیستم مدیریت و توسعه فرهنگی فضاهاي ورزشی و هاي تحلیل پژوهش، در نهایت براساس تطبیق منظرها و بخش
  به صورت شکل زیر ارائه گردید. )ها براي حضور بانوان (استان تهران استادیوم

  دو جریان عمده است: براساس شکل دو سیستم مذکور حاصل برآیند
 و فرهنگی مدیریتی  و حقوقی، اجتماعی و ساختاريالف) توالی تقدم و تاخیر بین منظرهاي عملکردي به صورت :  

 اطالعات، زیرساخت و امکانات، سرمایه سیستم و آموزشی، فناوري و ارتباطی، علمی و اي مالی، رسانه و اجرایی، اقتصادي
  رفتاري و القیمشارکت، اخ و انسانی، رویداد

 و ها، تهدیدها ظرفیت و هااثرگذار، فرصت شرایط و عوامل) توالی تقدم و تاخیر بین منظرهاي تحلیلی به صورت : ب
  .کارکردها و بین سازمانی و پیامدها نظارت و کار راهبردها، تقسیم و ها، راهکارهاها، محورها و شاخص چالش

  
از ترکیب و  ها براي حضور بانوان و توسعه فرهنگی فضاهاي ورزشی و استادیوم سیستم مدیریتتوان گفت که در واقع می

شود و خروجی این سیستم (ارتقاي فرهنگ عمومی فضاهاي تطبیق منظرهاي عملکردي و منظرهاي تحلیلی حاصل می
  شود.ورزشی براي بانوان) از برآیند خروجی این دو جریان حاصل می

  ناسب مدل با نظر متخصصان در فصل سوم گزارش شده است.نتایج مربوط به بررسی درجه ت
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  )تهران استان( بانوان حضور براي ها استادیوم و ورزشی فضاهاي فرهنگی مدیرت و توسعه . چارچوب مفهومی سیستم2 -4شکل 
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  افزاسازي منظرها و فرایندها: همسوسازي و همچارچوب . 1 -5 - 3 -4
 جهتهاي  هاي ورزشی و استادیوم رها و فرایندهاي مدیریت و توسعه فرهنگی محیطافزاسازي منظ براي همسوسازي و هم

سازي منظرها، چارچوب راهبردي به صورت زیر از چارچوب سیستمی صفحه قبل مستخرج شد. براي فعال حضور بانوان
ها و ستراتژيهاي ورزشی زنان) اهاي سیستم هدف (مدیریت فرهنگی محیطافزایی بخشهمسوسازي فرایندها و هم

. نتایج مربوط به بررسی درجه تناسب مدل با نظر متخصصان در فصل سوم گزارش اقدامات به صورت شکل زیر ارائه شد
  شده است.

  

  
هاي ورزشی و  افزاسازي منظرها و فرایندهاي مدیریت و توسعه فرهنگی محیط چارچوب پیشنهادي همسوسازي و هم. 3 -4شکل 

  بانوان براي حضورهاي  استادیوم
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  :دیدگاه متخصصان با )3-4و  2 -4چارچوب و مدل پژوهش (شکل درجه تناسب 
درجه تناسب الگو به صورت طبف پنج  نییتع يپرسشنامه سنجش الگو برا ،ییبرازش الگو نها یبررس يبرا ن،یهمچن

شده با استفاده  يجمع آور يحوزه قرار داده شد. سپس داده ها نینفر از متخصصان ا 20 اریو در اخت میتنظ يدرجه ا
 ،پژوهشدر تطبیق الگو  .است مشاهده قابل ریجدول ز درآن  جیقرار گرفت که نتا یابیمورد ارز يتک نمونه ا یازمون ت

 سهمقای. است معنادار 0٫01در سطح  کنترلو  میتعم تیقابل، فهم تیقابل، تطبیق هايبراي آیتم اماره : محاسبه شده
اعتبار است و با  يدهد که تطبیق الگو از نظر متخصصان دارا ینشان م انتظارمورد  نیانگیگو با مجزء از ال نیا نیانگیم

توان نتیجه از این رو براساس نتایج بررسی درجه تناسب و برازش، می .قرار گرفته است دیدرصد مورد تائ 99 نانیاطم
  از اعتبار و روایی مناسب جهت کاربرد برخوردار است.نظران قرار دارد و گرفت الگو برخاسته از پژوهش مورد تایید صاحب

  
  ي درجه تناسب الگو با نظر متخصصانتک نمونه ا یازمون ت. 4 -3جدول 

  داريسطح معنی درجه آزادي tآماره   انحراف معیار  میانگین  آیتم

  001/0  19  37/10  986/0  89/3  تطبیق
  001/0  19  41/12  872/0  74/3  قابلیت فهم

  001/0  19  45/10  947/0  96/3  میتعم تیقابل
  001/0  19  57/9  804/0  71/3  کنترل

  

  مطالعه کاربردي:. 4 -4
  نظران و شهروندان در ارتباط با منظرهاي پژوهش بود.مطالعه کاربردي شامل دو بخش بررسی دیدگاه صاحب

  
  نظران:صاحبدیدگاه . مقایسه منظرهاي تحلیلی از 1 -4 -4

 ،فرهنگی  و حقوقی، اجتماعی و ساختاري نظر بیانگر اولویت منظرها به ترتیب؛صاحب یبراساس جدول زیر دیدگاه کل
 ،رفتاري و مالی، زیرساخت و امکانات، اخالقی و مشارکت، اقتصادي و اجرایی، رویداد و ارتباطی، مدیریتی و اي رسانه

  است. اطالعات سیستم و فناوري و آموزشی و انسانی، علمی سرمایه
  

-نظر (مدیران، متخصصان و..) در اولویت تاثیر هر یک از منظرها بر فرهنگسازي محیطمقایسه دیدگاه افراد صاحب .16 -4جدول 

  )10تا  1هاي ورزشی استان تهران نسبت به مشارکت بانوان (مقیاس 
  اولویت کلی  دیدگاه کلی  منظرها

  1  11/8  هاي ساختاري و حقوقینقش جنبه
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  4  41/7  ییهاي مدیریتی و اجرانقش جنبه
  6  01/7  هاي اقتصادي و مالینقش جنبه
  10  49/6  هاي علمی و آموزشینقش جنبه
  11  32/6  هاي فناوري و سیستمنقش جنبه
  3  71/7  اي و ارتباطی هاي رسانهنقش جنبه
  7  87/6  هاي امکانات و خدماته.نقش جنب

  5  16/7  هاي رویداد و مشارکتنقش جنبه
  9  65/6  نسانیهاي سرمایه انقش جنبه

  2  80/7  هاي اجتماعی و  فرهنگینقش جنبه
  8  75/6  هاي اخالقی و رفتارينقش جنبه

  
به صورت شکل زیر  نظر (مدیران، متخصصان و..) در اولویت تاثیر هر یک از منظرهادیدگاه افراد صاحبمقایسه  توصیف

  است.
  

  
  ) در اولویت تاثیر هر یک از منظرهانظر (مدیران، متخصصان و... دیدگاه افراد صاحب4 -4شکل 

  
  مقایسه دیدگاه مدیران و متخصصان:

هاي ورزشی دولتی و اماکن ورزشی) و متخصصان (اساتید، مربیان، فعاالن رسانه دو بخش مدیران (سازمان مقایسه دیدگاه
  ها مورد بررسی قرار گرفت.و..) در ارتباط با نقش هر یک از جنبه
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هاي ساختاري و جنبهو از دیدگاه متخصصان  هاي اجتماعی و  فرهنگیجنبهر، از دیدگاه مدیران نتایج جدول زیبراساس 
بین نظر مدیران و متخصصان شکاف قابل توجهی وجود دارد و داراي بیشترین اهمیت بود. به صورت کلی نیز  حقوقی

  متخصصان اهمیت بیشتري براي تاثیرگذار منظرها قائل بودند.
  

- هاي فرهنگسازي حضور بانوان در محیطدر زمینه میزان نقش هر یک از جنبه متخصصانمدیران و  ایسه دیدگاهمق. 16 -4جدول 

  )10تا  1(مقیاس  هاي ورزشی

(ستادي و  مدیران  منظرها
  اجرایی)

(اساتید،  متخصصان
  مربیان و..)

  59/8  63/7  هاي ساختاري و حقوقینقش جنبه
  70/8  12/6  هاي مدیریتی و اجرایینقش جنبه

  43/7  59/6  هاي اقتصادي و مالینقش جنبه
  75/6  23/6  هاي علمی و آموزشینقش جنبه
  74/5  90/6  هاي فناوري و سیستمنقش جنبه
  98/7  45/7  اي و ارتباطی هاي رسانهنقش جنبه
  43/7  31/6  هاي امکانات و خدماته.نقش جنب

  17/8  15/6  هاي رویداد و مشارکتنقش جنبه
  06/7  24/6  هاي سرمایه انسانیهنقش جنب
  78/7  82/7  هاي اجتماعی و  فرهنگینقش جنبه

  48/6  02/7  هاي اخالقی و رفتارينقش جنبه
  

  به صورت شکل زیر است.  هامدیران و متخصصان در زمینه میزان نقش هر یک از جنبه توصیف مقایسه دیدگاه
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  هاصصان در زمینه میزان نقش هر یک از جنبهمدیران و متخ . توصیف مقایسه دیدگاه5 -4شکل 

  
  

  نظران زن و مرد:مقایسه دیدگاه صاحب
هاي هاي فرهنگسازي حضور بانوان در محیطدو بخش مرد و زن در زمینه میزان نقش هر یک از جنبه مقایسه دیدگاه

  ورزشی مورد بررسی قرار گرفت.
- زن جنبه نظرانصاحبو از دیدگاه اي و ارتباطی  هاي رسانهنبهج زن نظرانصاحبنتایج جدول زیر، از دیدگاه براساس 

شکاف قابل مرد  و زن نظرانصاحببین نظر داراي بیشترین اهمیت بود. به صورت کلی نیز  هاي ساختاري و حقوقی
  اهمیت بیشتري براي تاثیرگذار منظرها قائل بودند. زن نظرانصاحبتوجهی وجود دارد و 

  
هاي فرهنگسازي حضور بانوان در در زمینه میزان نقش هر یک از جنبهو زن  نظران مردصاحبدیدگاه . مقایسه 16 -4جدول 

  )10تا  1هاي ورزشی (مقیاس محیط
  نظران زنصاحب  نظران مردصاحب  منظرها

  25/8  96/7  هاي ساختاري و حقوقینقش جنبه
  92/6  83/6  هاي مدیریتی و اجرایینقش جنبه

  24/7  79/6  دي و مالیهاي اقتصانقش جنبه
  12/6  87/6  هاي علمی و آموزشینقش جنبه
  01/6  64/6  هاي فناوري و سیستمنقش جنبه
  18/7  25/8  اي و ارتباطی هاي رسانهنقش جنبه
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  95/6  79/6  هاي امکانات و خدماتنقش جنبه
  49/6  84/7  هاي رویداد و مشارکتنقش جنبه

  23/7  08/6  هاي سرمایه انسانینقش جنبه
  24/8  35/7  هاي اجتماعی و  فرهنگینقش جنبه

  97/6  54/6  هاي اخالقی و رفتارينقش جنبه
  

  باشد.به صورت شکل زیر می هانظران مرد و زن در زمینه میزان نقش هر یک از جنبهتوصیف مقایسه دیدگاه صاحب
  

  
  هاقش هر یک از جنبهو زن در زمینه میزان ن نظران مردصاحب. توصیف مقایسه دیدگاه 6 -4شکل 
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  :رویدادهاي ورزشی سازي حضورنیازسنجی بانوان براي فرهنگ. 2 -4 -4
نیازسنجی بانوان براي فرهنگسازي حضور رویدادهاي ورزشی در محورهاي کلیدي به صورت جدول زیر انجام گرفت. 

  نتایج آن به صورت زیر است.پاسخ کامل) و  384پرسشنامه کوتاه به صورت الکترونیک در فضاي مجازي توزیع شد (
)، نوع 213در اولویت نوع حضور بانوان در فضاهاي ورزشی مولفه براي هواداري ورزشی (تماشاگر و..) (براساس جدول، 
)، محیط حضور براي ورزش کردن مولفه هر دو نوع 146هاي ورزشی مولفه همراه با دوستان اجتماعی (حضور در محیط

)، سطح رویدادها براي حضور هواداري 183اداري ورزشی مولفه فقط در رویدادهاي بانوان ()، حضور براي هو167محیط (
)، 228ها  و مردها (ها، زنها مولفه تفکیک خانواده)، نوع حضور هواداري در ورزشگاه148ورزشی مولفه همه مسابقات (

رویکرد فرهنگسازي براي حضور بانوان در )، 126ها مولفه عدالت جنسیتی  (ترین الزام حضور بانوان در ورزشگاهمهم
ها مولفه رفع موانع ترین مانع حضور بانوان در ورزشگاه)، مهم132اي (فضاهاي ورزشی مولفه در فضاي مجازي و رسانه

  ندارد. )235( "چالش اساسی ندارد"ها مولفه هاي اصلی حضور در استادیوم) و چالش161سیاسی و نهادي (
   

  سنجی بانوان براي فرهنگسازي حضور رویدادهاي ورزشی. نیاز17 -4جدول 
  مولفه تحلیل  منظر تحلیل

نوع حضور بانوان در اولویت 
  فضاهاي ورزشی

براي ورزش کردن 
(تفریحی، تمرینی و 

  رقابتی)

براي اشتغال ورزشی 
(خدمات، مربی، رسانه، 

  و..)

براي هواداري ورزشی 
  (تماشاگر و..)

  مجموع

137  34  213  

  نفر 384

هاي نوع حضور در محیط
  ورزشی

  همراه با خانواده
همراه با دوستان 

  اجتماعی
همراه با دوستان کاري 

  یا تحصیلی
139  146  89  

حضور براي ورزش محیط 
  کردن

  باز ورزشی هايمحیط
 ورزشی هايمحیط

  بسته
  نوع محیط هر دو

92  145  167  

حضور براي هواداري 
  ورزشی

فقط در رویدادهاي 
  انبانو

فقط در رویدادهاي 
  آقایان

  نوع رویداد هر دو

183  70  131  
حضور سطح رویدادها براي 

  هواداري ورزشی
  همه مسابقات  مسابقات بین المللی  سطح کشوري  مسابقات استانی

45  86  105  148  

نوع حضور هواداري در 
  هاورزشگاه

-ها، زنتفکیک خانواده  تفکیک مرد و زن
  ها  و مردها

  تنها مردان  کیکبدون تف

103  228  32  21  
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ترین الزام حضور بانوان مهم
  هادر ورزشگاه

  توسعه ورزش  مشارکت اجتماعی زنان  اوقات فراغت زنان  عدالت جنسیتی
126  73  103  82  

رویکرد فرهنگسازي براي 
حضور بانوان در فضاهاي 

  ورزشی

در فضاي مجازي و 
  ايرسانه

ها در محیط استادیوم
  و فضاها

فضاهاي عمومی  در
  (پارك، مدارس، و.)

در فضاهاي تخصصی 
(مدارس، دانشگاه، 

  و..)
132  86  64  102  

ترین مانع حضور بانوان مهم
  هادر ورزشگاه

رفع موانع مذهبی و 
  ایدئولوژیکی

رفع موانع سیاسی و 
  نهادي

رفع موانع اجتماعی و 
  فرهنگی

رفع موانع 
  زیرساختی و اجرایی

122  161  48  53  

هاي اصلی حضور در شچال
  هااستادیوم

بروز رفتار نامناسب از 
  هواداران مرد

بروز رفتار نامناسب از 
  هواداران زن

استفاده ابزاري یا 
اي بازخورد رسانه

نامناسب به ویژه خارج 
  از کشور

  چالش اساسی ندارد

48  29  72  235  
  

جدول زیر توصیف درصد در در جدول فوق به صورت نتایج نیازسنجی بانوان براي فرهنگسازي حضور رویدادهاي ورزشی 
  شد.

  
  ادامه شکل ....
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  .ادامه شکل ...

  
  .ادامه شکل ... .
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  .ادامه شکل ...

  
  نتایج نیازسنجی بانوان براي فرهنگسازي حضور رویدادهاي ورزشی توصیف .8 -4شکل 
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  فصل پنجم
  
  
  

  و گیريبحث، نتیجه
  پژوهش پیشنهادات
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 نیز با توجه به مبانی پژوهشبحث و بررسی نتایج و پس از آن  است ارائه شده پژوهشاي از  فصل ابتدا خالصهدر این 
در پایان فصل ارائه  پژوهشنهایتاً پیشنهادهاي  .باشد ، قسمت اصلی این فصل میپژوهشگرانهاي سایر  و یافته موجود

  گردیده است.

 

  . خالصه فصل2 -5
هاي اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و سیاسی به میزان دهند و توسعه هر کدام از حوزهکیل میاز جامعه را تش زنان نیمی

هاي ورزشی نیز جهت دستیابی به اهداف و عملکرد ورزش و محیطدارد.  اي مشارکت زنان بستگی مستقیم و قابل توجه
زنان در فضاهاي ورزشی براي انجام  ملی و اجتماعی مناسب نیازمند حضور و مشارکت بانوان است. اما در ایران، حضور

ترین و اولین تغییر و تحول الزم جهت ها و تهدیدهاي فراوانی مواجه بوده است. مهمورزش یا هواداري همواره با چالش
بسترسازي حضور بانوان، مقوله فرهنگ عمومی و فرهنگسازي است. با توجه به شرایط استان تهران و مرکزیت آن در 

هدف از پژوهش حاضر شناسایی از این رو  توان این استان به ویژه شهر تهران باشد.ز فرهنگسازي ملی میکشور، نقطه آغا
  بود.  بانوان حضور براي تهران استان هايورزشی و استادیوم اماکن عمومی فرهنگ راهکارهاي ارتقاي و تهدیدها ها،فرصت

هاي خته کیفی و کمی بود. منبع استخراج اطالعات و یافتهروش تحقیق از نوع مطالعات راهبردي مبتنی بر رویکرد آمی
پژوهش شامل دو بخش منابع انسانی (مدیران، اساتید، کارشناسان، مربیان، شهروندان و سایر) و منابع اطالعاتی شامل 

کفایت با روش اي) بود. نمونه آماري در بخش کفی و راهبردي به تعداد قابل اي، سازمانی، رسانه(منابع علمی، کتابخانه
نفر جدول مورگان با روش تصادفی انتخاب و بررسی  384هدفمند و دردسترس و در بخش کاربردي (کمی) به تعداد 

اي، مصاحبه، پرسشنامه و دلفی بود. روایی ابزار براساس اعتبار گردید. ابزار پژوهش شامل چهار ابزار مطالعه کتابخانه
حتوایی چارچوب استخراج اطالعات و پرسشنامه، توافق بین مصححان کدگذاري، حقوقی و علمی نمونه انتخابی، روایی م

هاي کدگذاري مفهومی به همراه تحلیل سیستمی آلفاي کرونباخ پرسشنامه و اعضاي دلفی ارزیابی و تایید گردید. از روش
  تفاده شد. هاي کمی اسهاي آمار توصیفی براي تحلیل یافتههاي و از روشراهبردي براي تحلیل یافته

مورد) فرهنگسازي حضور بانوان در  87راهکارهاي ( مورد) و 86( تهدیدها مورد)، 73ها (نتایج نشان داد که انواع فرصت
مورد)  34مورد) و پیامدهاي ( 78( مورد)، محورهاي عملکردي 72اثرگذار ( ها به همراه عواملفضاهاي ورزشی و استادیوم

اطالعات،  سیستم و آموزشی، فناوري و مالی، علمی و اجرایی، اقتصادي و وقی، مدیریتیحق و منظر ساختاري 11ها در آن
رفتاري  و فرهنگی و اخالقی  و انسانی، اجتماعی مشارکت، سرمایه و ارتباطی، زیرساخت و امکانات، رویداد و اي رسانه

ه چارچوب نظارت و ارزیابی راهبردي بندي و منطبق شدند. در ادامه چارچوب تقسیم کار بین سازمانی به همراچارچوب
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- ها از طریق پیادهها، رفع تهدیدها، مدیري اثر عوامل، بهبود محورهاي عملکردي و پیامدهاي آنگیري از فرصتبراي بهره

راهبردي برخاسته از این نتایج - سازي و اجرایی راهکارها و راهبردها تدوین و ارائه گردید. در نهایت نیاز الگوي سیستمی
نظران و شهروندان در ارتباط با منظرهاي سیم و تفسیر شد. مطالعه کاربردي شامل دو بخش بررسی دیدگاه صاحبتر

  و حقوقی، اجتماعی و نظر بیانگر اولویت منظرها به ترتیب؛ ساختاريپژوهش بود. براساس جدول زیر دیدگاه کلی صاحب
 و مالی، زیرساخت و امکانات، اخالقی و مشارکت، اقتصادي و داجرایی، رویدا و ارتباطی، مدیریتی و اي فرهنگی، رسانه
هاي اجتماعی و  اطالعات است. از دیدگاه مدیران جنبه سیستم و آموزشی و فناوري و انسانی، علمی رفتاري، سرمایه

نظر  هاي ساختاري و حقوقی داراي بیشترین اهمیت بود. به صورت کلی نیز بینفرهنگی و از دیدگاه متخصصان جنبه
مدیران و متخصصان شکاف قابل توجهی وجود دارد و متخصصان اهمیت بیشتري براي تاثیرگذار منظرها قائل بودند. 

- زن جنبه نظراناي و ارتباطی و از دیدگاه صاحب هاي رسانهجنبه زن نظرانبراساس نتایج جدول زیر، از دیدگاه صاحب

مرد شکاف قابل  و زن نظرانبه صورت کلی نیز بین نظر صاحبهاي ساختاري و حقوقی داراي بیشترین اهمیت بود. 
نفر)  384( بانوان اهمیت بیشتري براي تاثیرگذار منظرها قائل بودند. نیازسنجی زن نظرانتوجهی وجود دارد و صاحب

  هاي کلیدي ارزیابی و ارائه شد.ورزشی نیز در مولفه رویدادهاي حضور فرهنگسازي براي

  
  . بحث و بررسی2 -5

  هاي پژوهش به تفکیک هر یک از منظرهاي عملکردي و تحلیلی انجام شد.بحث و بررسی پیرامون یافته

  
  الف) منظرهاي عملکردي

 و اجرایی، اقتصادي و حقوقی، مدیریتی و در ابتدا نتایج مربوط به منظرهاي عملکردي پژوهش شامل منظرهاي ساختاري
 مشارکت، سرمایه و ارتباطی، زیرساخت و امکانات، رویداد و اي عات، رسانهاطال سیستم و آموزشی، فناوري و مالی، علمی

  رفتاري مورد بررسی قرار گرفتند. و فرهنگی و اخالقی  و انسانی، اجتماعی
 اثرگذار شرایط و عوامل؛ به صورتیتحلیل این منظر براي هر کدام از منظرهاي تحلیلی : منظر ساختاري و حقوقی

، محورها و حقوقی  ي ساختاريها چالش و ، تهدیدهاحقوقی  ي ساختاريها ظرفیت و ها، فرصتحقوقی ساختاري
 ساختاري بین سازمانی نظارت و کار ، تقسیمحقوقی  ي ساختاريراهبردها و ، راهکارهاحقوقی ي ساختاريهاشاخص
تعریف و تغییر ساختار که توان گفت در تبیین این منظر میانجام شد.  حقوقی ي ساختاريکارکردها و و پیامدها حقوقی

ها به تغییرات محیطی است. نوع، دامنه و زمان تغییر در اثربخش بودن و ها و سیستمهاي سازمانیکی از پاسخ
ها تغییرات  آن که ساختار دهد ورزشی نشان می فرهنگیکارکردهاي آن بسیار تأثیر گذار است. مرور رشد ساختارهاي 

ي اخیر برخی ها سالپیدا کنند. در  اجتماعیو فرهنگی با سیستم  اخالقالزم را با اهداف  تا تناسب اندبسیاري پیدا کرده
 حقوقی نیزاند. در ارزیابی تغییرات  یک اجرا شدهاستراتژو  درازمدتهاي  یدگاهدي با هاها در ساختار سازمانی نهاد يبازساز
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 متناسبدقیق و  طور به ست که بایدا ابعاد حقوقییین دقیق تع ،اصل اول .؛ آگاهی از چند اصل مهم استمحیط ورزشدر 
که به سازگاري و  است ساختارو دوام  بقا پیش بینی ،اصل دوم .گرددتعیین شود تا نقش و وظایف محوله مشخص 

است.  سیستم از طریق انعطاف ساختاري حقوقیو پویایی  رشد ،اصل سوم. ی بستگی داردبا شرایط متغیر محیط انطباق
 معموالً تغییرات ساختاريدر ایران، یابد.  یمرشد و گسترش  بلکه دوام و بقا، فقط نه سیستمگاري و انطباق، در صورت ساز

و نتوانسته است مطابق با گیرد،  یمانجام کنترل و پیشگیري  باهدف و حقوقی در مسائل فرهنگی حضور ورزش زنان
و  حیصر يهااستیسکند.  ها همرهبا آنرا کماکان رشد کند و شکل اصلی خود المللی و ملی توسعه ورزش اصول بین
 يبرا یمال منابعها و رساختیزتامین  ،فرهنگی فضاهاي ورزشی جهت حضور زنان تیظرف شیافزا يروشن برا

  .کند یدستور کار در تمام سطوح کمک م شبردیبه پ ،ورزش زنان فرهنگسازي
 و اجتماعی اثرگذار عواملاز منظرهاي تحلیلی شامل؛  تحلیل این منظر براي هر کدام منظر اجتماعی  و فرهنگی:

ي ، راهکارهافرهنگی و ي اجتماعی، محورهافرهنگی و ي اجتماعی، تهدیدهافرهنگی و ي اجتماعیها، فرصتفرهنگی
ي بین سازمانی و پیامدهافرهنگی  و اجتماعی نظارت و کار ، تقسیمفرهنگی و ي اجتماعیراهبردها ،فرهنگی و اجتماعی

بخشی از اوقات فراغت بوده و توان گفت که مقوله ورزش در تبیین اهمیت این منظر میانجام شد.  فرهنگی و عیاجتما
بسیار اثرگذار  پذیري اجتماعی آنمشارکت در در ورزش سازيزیستی و اجتماعی است از این رو فرهنگ داراي خاستگاه

هاي  باید متمرکز بر ویژگی ها براي حضور بانوانو استادیوم فضاهاي ورزشی اخالقی در يهارفتارخواهد بود. فرهنگسازي 
توسعه فرهنگی و مشارکت عمومی در فرهنگی فضاهاي مدیریت باشد.  (کشور و استان تهران) نیز بومیفرهنگی اجتماعی 

و سبک جهت حمایت از هنجارهاي اجتماعی  قانونی، ساختاري و ایدئولوژیکی هايبهبود رویه ازمندین ورزشی، سیستم
زیادي در داخل و . محققان استمانند ورزش  ی مردم به مصرف کاالهی فراغتی جدیدنگرش کل رییتغزندگی نوین و 
هاي رفتاري و مدیریتی اجتماعی با میانجی و معیشتی وضعیت به وابسته پذیريفرهنگسازي و مشارکتخارج از کشور، 

در همین  گذارند.ه مشارکت و رفتار هستند و بر سایر عوامل اثر میزمینفرهنگی و اجتماعی  اند زیرا عواملدیگر دانسته
 و متعدد آثار تواند می تعاملی هر و آیند می وجود به انذینفع بین هاي تعامل از ي ورزشیهامحیطراستا با توجه به اینکه 

 پیامدهایی تواند می تعاملی هر ترتیب این به. باشد که بر روي تمام اجزاء سیستم تأثیرگذار خواهد بود داشته گوناگونی
فرهنگی  محیطهاي  بایست در بین تمامی بخش همان خصوصیتی است که می این و باشد داشته بینی پیش غیرقابل

  .فضاهاي ورزشی باید وجود داشته باشد
، اجرایی و مدیریتی اثرگذار عواملتحلیل این منظر براي هر کدام از منظرهاي تحلیلی شامل؛  :منظر مدیریتی و اجرایی

ي راهبردها ،اجرایی و ي مدیریتی، راهکارهااجرایی و ي مدیریتی، محورهااجرایی و ي مدیریتیها، تهدیدهافرصت
 در تبیین اهمیت منظر .انجام شد يبین سازمانی و پیامدها اجرایی و مدیریتی نظارت و کار ، تقسیماجرایی و مدیریتی
قابلیت  و ملی مدیریتسیستم  هايچالش به دلیلتوان گفت که میشی فرهنگی فضاهاي ورزو اجرا در امور مدیریت 

هاي کارآمدسازي نظام مدیریتی و اجرایی در توسعه فرهنگی محیط مناسب و به موقعتغییرات پایین آن از نظر امکان 
ام کرد تا وضعیت آن توان به ایجاد تغییراتی در آن اقداما در ابعاد جزئی می ورزشی براي بانوان به آسانی میسر نیست.
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متناسب  ي فرهنگیهاو ... به کاهش چالش ها، رویدادهاها، انجمنها، برنامهتوان با ایجاد کمیتهبهبود یابد. براي مثال می
و به عنوان یکی از  در ورزش ايبرنامه -  اقدام کرد. این کار در واقع نوعی تغییر ساختاري جامعهدر  ي بانوانبا نیازها

محسوب  کنشگر نسبت به مقوله مشارکت ورزشی زنان به تغییرات محیطی ي ورزشیهاها و سیستمازمانهاي سپاسخ
در اثربخش بودن و پیامدهاي آن براي سیستم فرهنگی فضاهاي  ات مدیریتی و اجراییشود. نوع، دامنه و زمان تغییرمی

ت مسئولیت مداخله مثبت و سازنده در الگوهاي ورزشی اکوسیستم بسیار تأثیر گذار است. از طرفی دیگر آنجا که مدیری
در توسعه و پایداري سیستم  رایج یک سیستم و محیط آن را بر عهده دارد بنابراین نسبت به سایر عوامل نقش محوري

بیشتر بانوان در  هاي مشارکتبا بهبود در فرآیندها زمینه تواندهاي ورزشی استان تهران میفرهنگی محیط دارد. مدیریت
و محیط ورزش  فرهنگ سیستمآن را برانگیزاند و تسهیل کننده توسعه چند جانبه  مدارجو محیطی مناسب و اخالق

و هنوز مدیریت  سرمایه انسانیاي، دسترسی به دانش و فناوري و افزایش شود. در حال حاضر عالرغم تغییرات آئین نامه
ت سنتی است. مسئله اصلی در مدیریت اجرایی و عملیاتی به صور کشور فرهنگی ورزشیهاي در بسیاري از بخشاجرا 

مدیریت فضاهاي ورزشی وري است. گیري صحیح و بهرهدر واقع رعایت اصول، تصمیمامور فرهنگی ورزشی مرتبط با زنان 
د و با گام بردار هادر بهبود جو استادیوم به سوي اثربخشی ي محیطیهاهاي خود ضمن رفع چالشباید با اتکا به قابلیت

  خود گام بردارد. استفاده از مهارت متخصصان، برنامه ریزي مبتنی بر موقعیت به سوي کارآمدسازي
، مالی و اقتصادي اثرگذار عواملتحلیل این منظر براي هر کدام از منظرهاي تحلیلی شامل؛ : منظر اقتصادي و مالی

 ،مالی و ي اقتصادي، راهکارهامالی و اقتصاديي ، محورهامالی و ي اقتصادي، تهدیدهامالی و ي اقتصاديهافرصت
 .انجام شد مالی و ي اقتصاديبین سازمانی و پیامدهامالی  و اقتصادي نظارت و کار ، تقسیممالی و ي اقتصاديراهبردها

توان بیشتر از کارکردها به بحران اقتصادي کشور هاي ورزشی را میاهمیت منظر اقتصادي و مالی در فرهنگسازي محیط
 وجود به دلیل بخش خصوصی د. هر چندمی سا مواجه دشواري با را مالی تأمین دولتی، منابع تبط دانست. زیرا اتکا بهمر

 و تأمین باال به بسیار کارایی است با قادر متفاوت کامالً انسانی نیروي و ساختار مدیریت، هدف ها، از برخورداري و رقابت
ها مناسب نبوده و با ریسک باالیی همراه ر محیطی و حمایتی براي مشارکت آناما بست بپردازد مشارکت و کاالها تولید
ترین نقش را در پیشبرد اهداف فرهنگی شاید مهم در شرایط اقتصادي نامناسب کشور، مدیریت مالیکارآمدي . است

رنامه مالی و بودجه اطمینان از نگهداري سوابق دقیق مالی، طراحی ب ورزش زنان ایفا نماید. در واقع مواردي مانند
هاي مولد درآمد و کنترل میزان بدهی  ، ایجاد داراییتامین مالی پایداريگرایانه، نظارت بر هزینه و درآمد، اطمینان از  واقع
مدیریت  زیرا نتایج. هاي ورزشی براي حضور زنان را تعیین نمایدتواند تا حد زیادي موفقیت مدیریت فرهنگی محیطمی

کاهش کنترل مدیریتی، فقدان قابلیت سنجش  مواردي مانند به طوري کهاست  انی قابل پیش بینیبه آسمالی ضعیف 
نوسانات مالی در شرایط موجود کشور در اکثر و  ها، افزایش بدهی، افزایش هزینه عملکرد واقعی، کاهش ارزش دارایی

  .ها وجود دارندسازمان

 و زیرساختی اثرگذار عواملر کدام از منظرهاي تحلیلی شامل؛ تحلیل این منظر براي ه منظر زیرساخت و امکانات:
ي ، راهکارهاامکانات و ي زیرساختی، محورهاامکانات و ي زیرساختی، تهدیدهاامکانات و ي زیرساختیها، فرصتامکانات
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انی و بین سازم امکانات و زیرساختی نظارت و کار ، تقسیمامکانات و ي زیرساختیراهبردها ،امکانات و زیرساختی
توان به امکانات در فرهنگسازي ورزشی را می و زیرساختی. نقش و اهمیت انجام شد امکانات و ي زیرساختیپیامدها

توان گفت هر چقدر کمیت و میبه صورت کلی  کیفیت خدمات و رضایت و تمایل مشارکت کنندگان مرتبط دانست.
تري قرار داشته باشد، امکان بروز رفتارهاي نا ر سطح مناسبهاي ورزشی دخدمات در فضاها و استادیومامکانات و  کیفیت

یابد. در حال حاضر سطح استاندارد فیزیکی و کاربري به هنجار فرهنگی کاهش و امکان اثربخشی مدیریت آن افزایش می
ین در  .هاي کشور براي حضور بانوان متناسب با جو فرهنگی کشور مناسب نیستبسیاري از فضاهاي ورزشی و استادیوم

رفتار جمعی در این ها بر هستند و کیفیت آنها و مشارکت در آنهاي ورزشی اجراي فعالیتبستر که امکانات  حالی است
هاي فرهنگی و رفتاري توان امکان ارتقاي جنبهدر فضاهاي ورزشی میتأثیر مستقیم دارد. در واقع منابع فیزیکی  هامحیط

براي حضور  اخالقفرهنگی مبتنی بر توسعه و جمعی  يسازرفتارزیادي ارتقا دهد.  در مشارکت شرکت کنندگان را تا حد
هاي مختلف فرهنگی ورزشی زمانی قادر به انجام امور بسیار تعیین کننده است و بخشهاي ورزشی بانوان در محیط

نامه تنظیمی و به طور صحیح محوله است که حداقل امکانات و تجهیزات برخوردار باشد. اگر از امکانات مادي بر اساس بر
وري مطلوب اتفاق می افتد و این نکته قابل توجه است که کارایی هر سازمان زمانی نزول پیدا می کند  استفاده شود، بهره

 اماکن و امکانات تفریحی فضاهاي ورزشی ابعاد فرهنگی که امکانات مادي و منابع در مسیر مناسب هدایت نشوند. توسعه
گذار و مشارکت اماکن در دست احداث از طریق جذب سرمایه امکانات فرهنگی تواند شامل تکمیلمی براي حضور زنان

هاي ویژه عمرانی متناسب با نیازهاي بخش خصوصی، تعمیر، نوسازي و تجهیز فضاهاي ورزشی موجود، تعریف پرژوه
هاي فضاهاي اخالقدر براي  افزارينرمهاي ، ارتقاي زیرساختزنان ورزشی مشارکت رفتاريمنظر فرهنگی اساسی در 
  باشند.ورزشی می

، ارتباطات و  رسانه اثرگذار عواملتحلیل این منظر براي هر کدام از منظرهاي تحلیلی شامل؛ : و ارتباطات  منظر رسانه
 ،ارتباطات و  ي رسانه، راهکارهاارتباطات و  ي رسانه، محورهاارتباطات و  ي رسانه، تهدیدهاارتباطات و  ي رسانههافرصت

انجام  ارتباطات و  ي رسانهبین سازمانی و پیامدهاارتباطات  و  رسانه  نظارت و کار ، تقسیمارتباطات و  ي رسانهراهبردها
رسانه و در جهان مشخص است که نقش اي اجتماعی و ارتباطات چندگانه مجازي رسانهبا توجه به سرعت پیشرفت  .شد

المللی رسانه و بینهاي کشور ما بسیاري از مولفه اجماعیفرهنگی و  محیط ست. هر چند درتا چه اندازه محور ا ارتباطات
قابل  اي وضعیتمطالبه عمومی مانند مشارکت رسانهمناسبی قرار ندارد اما از نظر حداقلی یا هنوز در سطح  ارتباطات

تعامالت دلیل است که هر اندازه اطالعات و به این منظر رسانه و ارتباطات قبول و روبه رشدي وجود دارد. اهمیت اصلی 
تر مناسبامکان توسعه فرهنگی آن به سبب ماهیت تعاملی فرهنگ  بیشتري در سیستم اجتماعی ورزش جریان یابد

شود زیرا امروزه بسیاري از رفتار و تنظیم می یو ارتباطاي متناسب با قابلیت رسانه مدیریت فرهنگی نیزنحوه خواهد بود. 
امکان دستیابی به اهداف بیشتر هاي مرتبط با آن در فضاي مجازي است. ها و واکنشهاي جامعه متاثر از کنشعملکرد

بایست به کسب اطالعات از محیط از طریق میو تمایالت ذینفعان و مخاطبان ها براي انطباق با محیط سازمان شود.می
  اي داشته باشند.ژهدقت وی ارتباطات چند بعديو تعامل با آن از طریق  رسانه
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 و فناوري ، اثرگذار عواملتحلیل این منظر براي هر کدام از منظرهاي تحلیلی شامل؛ : منظر فناوري و سیستم
ي ، راهکارهاسیستمی و ي فناوري، محورهاسیستمی و ي فناوري، تهدیدهاسیستمی و ي فناوريهافرصتسیستمی، 

ي بین سازمانی و پیامدهاسیستمی  و فناوري نظارت و کار تقسیم، سیستمی و ي فناوريراهبردها ،سیستمی و فناوري
 ها اجتماعی و توسعهمداخله در سیستم هايابزار نیتر يقو در جهان امروز، فناوري یکی از .انجام شد سیستمی و فناوري

از  .قرار دهد . فناوري توانسته همه ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي و حتی سیاسی کشورها را تحت الشعاع خوداست
این رو امروز مدیریت و توسعه بدون توجه اساسی و چندگانه به بستر فناوري مقدور نیست. فناوري در حوزه ورزش نیز به 
واسطه ماهیت اجتماعی و تعاملی آن به نقش محوري دست یافته است. از این رو فرهنگسازي در فضاهاي ورزشی 

فناوري در فضاهاي ورزشی در هر دو جنبه سخت  رساختیزورزشی دارد. هاي فرهنگی و وابستگی باالیی به فناوري
(ورزش کردن) و غیر فعال (هواداري ورزشی) بانوان در این فضاها در  مشارکت فعال افزاري اهمیت دارد زیراافزاري و نرم

خالق مبتنی اینترنت  و زیست بومفرهنگی اخیرا مثال مربوط به فناوري  واقع متناسب با نوع کاربردهاي فناوري است.
ها مورد توجه نظام ملی توسعه قرار گرفته است و با توجه به نقش محوري فضاهاي اشیا در فضاها و مدیریت هوشمند آن

هاي ورزشی براي حضور بانوان تا چه اندازه توان گفت که فرهنگسازي محیطورزشی در پویایی فرهنگی جامعه، می
بسیار زیادي  دستاوردهاي فناوري هر چند در همین راستا نی و نوآوري کشور است. نیازمند حمایت اکوسیستم کارآفری

بسیاري از به دلیل ضعف بستر فناوري در کشور وجود دارد اما و مشارکت زنان بین الملل  فرهنگی ورزشدر جو 
ها و و فرهنگ سازمان سیستم. از طرفی دیگر به دلیل سنتی بودن در سطح حداقلی هم قرار ندارد هنوز کارکردهاي آن

فضاهاي ورزشی مناسب نیست.  کاربردهاي آن درنیاز به بسیاري از فناوري و فضاهاي ورزشی هنوز نگرش به  مدیریت
در ایران مربوط  پذیريفناوريایران عمده رشد  مدیریت دولتی درتوان گفت که به دلیل سیستم بسته عالوه براین می

  .وري قابل توجهی از فناوري ندارنددر عمل هنوز بهره دولتیهاي هاست و حوز بخش خصوصی مشارکتبخش 
، آموزشی و علمی اثرگذار عواملتحلیل این منظر براي هر کدام از منظرهاي تحلیلی شامل؛ : منظر علمی و آموزشی

 ،یآموزش و ي علمی، راهکارهاآموزشی و ي علمی، محورهاآموزشی و ي علمی، تهدیدهاآموزشی و ي علمیهافرصت
 .انجام شد آموزشی و ي علمیبین سازمانی و پیامدهاآموزشی  و علمی نظارت و کار ، تقسیمآموزشی و ي علمیراهبردها

و  مورد نیاز از طریق تحقیقات و دانش است و دستیابی به اطالعات و دانش مقدمه و پایه مدیریت داشتن اطالعات
توان به تغییر و بهبود سیستم فرهنگی فضاهاي ب شده میامکان پذیر است. بر پایه پژوهش و اطالعات کس آموزش
 به دلیل ماهیت فرهنگ و پیچیدگی فرایند فرهنگسازي در ورزش، الزم است تا پرداخت. متناسب با حضور بانوان ورزشی
- ي دیگر میاز منظرها و اهداف در حال اجرا و پیگیري، باید از پشتوانه اطالعاتی و دانش مناسب برخوردار باشند. فعالیت

عمل  متناسب با شرایط محیطی روز باید توسعه آنو  پایداري مشارکت در ورزشبراي  ي ورزشیهاسازمانتوان گفت 
 نوین هايمدل است. و یادگیري سازمانی از دانش روز به دنبال اطالعات جدید مندياین مساله نیازمند بهرهکنند و 

دانش و فناوري مناسب توسط مدیریت و مبتنی بر هاي سیستم شنق به در امور فرهنگی ورزشی توسعه مدیریت و
ع دانش خود را حفظ و تقویت کنند باید به دنبال بضمن اینکه باید منا ي ورزشیهااز این رو سازمان دارند. سازمان تاکید
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ي متولی توسعه ها ها و دانش سازمان هاي بسیاري در مهارت جدید باشند. در این میان شکافو یادگیري جذب اطالعات 
  ورزش وجود دارد و آموزش و یادگیري سازمانی نقش مهمی در کاهش این شکاف دارد.فرهنگی 

، انسانی سرمایه اثرگذار عواملتحلیل این منظر براي هر کدام از منظرهاي تحلیلی شامل؛  :منظر سرمایه انسانی
ي راهبردها ،انسانی ي سرمایه، راهکارهاانسانی هاي سرمای، محورهانسانی ي سرمایه، تهدیدهاانسانی ي سرمایههافرصت
. در تبیین اهمیت انجام شد انسانی ي سرمایهبین سازمانی و پیامدها انسانی سرمایه نظارت و کار ، تقسیمانسانی سرمایه

 بین هاي تعامل به میزان ورزشسیستم اجتماعی مانند هر وري کیفیت و بهرهاز آنجا که  توان گفت این منظر می
 ها دارد.هاي انسانی آنها نیز وابستگی باالیی به قابلیتفرهنگ این سیستم بستگی دارد بنابراین و توانمندي آن ینفعانذ

اجتماعی آن بر روي تمام اجزاء سیستم  دارد و گوناگونی و متعدد آثار از این رو سرمایه انسانی در فرهنگ عمومی
ترین زیرا منابع انسانی مهم ریزي و اقدامات در اولویت قرار بگیرند؛در برنامه اننفعیو ذ یمنابع انسان .تأثیرگذار خواهد بود

ریزي، براي استفاده از فرهنگی فضاهاي ورزشی موجب هاي سنتی و غیرعلمی برنامهاما روش سرمایه هر سازمانی هستند؛
هاي خاص و مختلف اداره شوند و اي و به سبکبه طور غیرعلمی و سلیقه ورزشیهاي شده است که بسیاري از سازمان
فرهنگی فضاهاي ورزشی شده است. در همین راستا یافتن امور وري نیروي انسانی در همین مسئله باعث کاهش بهره

هاي هاي اصلی مدیران سازمانوري منابع انسانی، باید یکی از مهمترین اهداف و دغدغهها و عوامل مؤثر در بهرهاولویت
ریزي مناسب زمینه باید با برنامهفرهنگی فضاهاي ورزشی از این رو مدیریت  فضاهاي ورزشی باشد.در متولی فرهنگی 

هاي همچنین در ساختار و سازمان برنامه فراهم سازند. ورزشیفعالیت و اشتغال مناسب را در فضاهاي تفریحی فضاهاي 
  ها و تشکیالت واضح باشد.ریزي، برنامه، باید اهمیت منابع انسانی در فعالیتها، اهدافورزشیفرهنگی فضاهاي 

، مشارکت و رویداد اثرگذار عواملتحلیل این منظر براي هر کدام از منظرهاي تحلیلی شامل؛   منظر رویداد و مشارکت:
 و ي رویدادراهبردها ، راهکارها،مشارکت و ي رویداد، محورهامشارکت و ي رویداد، تهدیدهامشارکت و ي رویدادهافرصت

- مشارکت بایدورزشی  رویدادهاي .انجام شد مشارکت و ي رویدادبین سازمانی و پیامدها نظارت و کار ، تقسیممشارکت

ها با نیازها و تمایالت جامعه بستگی پذیري رویدادها به میزان تناسب آنپذیر باشند تا بتوانند بقا داشته باشند. مشارکت
است و مشارکت زنان در ورزش نیز بازتاب مستقیمی از ظرفیت  مستقیم دارد. مشارکت اساس جایگاه ورزش در جامعه

دارد و قرار نهادها از طرف ها و دقت زیاد  معرض سختگیري فضاهاي ورزشی در اجتماعی ورزش است. مشارکت بانوان در
توأم  مالی اماهاي مالی و غیر  حمایتدولت باید از طریق  .یکی از دالیل آن ماهیت و کارکرد رویدادها در این فضاها است

 هر .به افزایش قابلیت رویدادهاي ورزشی کشور جهت جذب مشارکت بانوان اقدام نماید، در اختصاص منابعبا دقت زیاد 
هاي زیادي در اما تفاوت دارد و مشارکت کنندگان اعضا تمام براي مزایایی چند هر فعالیت و محیط اجتماعی مانند ورزش

هاي ورزشی در هر سیستم مانند محیط يبقا ین در حالی است کها .و مردان وجود دارد مندي زناناین زمینه براي بهره
با توجه به اینکه زنان نیمه از جامعه را  خود را حفظ کرده و ذینفعان را منتفع خواهد کرد. پذیريمشارکت است که این

تن بخش عظیمی از ظرفیت موجود در دهند عدم فراهم سازي بستر مشارکت زنان در ورزش، به مثابه هدر رفتشکیل می
 فرهنگ مثبت و حمایتیآنچه مشخص است، موتور محرك  کشور براي توسعه ورزش و استفاده از آن براي توسعه است.
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است. محدود مشارکت حداکثري از همه اقشار زنان در ورزش ، ها براي زنانهاي ورزشی مانند استادیوممحیطدر هر 
هاي سوء نسبت به زمینه هاي سیاسی امنیتی در کشورهاي فقهی و دینی و حساسیتچالش بستر مشارکت به دلیلبودن 

هاي بدیع و نو آن را افزایش داده است. لذا نیاز به طراحی روش مدیریتهمواره ریسک استفاده اجتماعی از مشارکت زنان 
شود که بستري جهت احساس می نآن ها نسبت به بانوا پذیريو مشارکت ارتقاي کارکردي رویدادهاي ورزشیجهت 

 فضاهاي ورزشی و عامل مهمی در توسعه انواع فرهنگی فضاهاي ورزشی است. رفتاريتوسعه عمومی 

اثرگذار، اخالقی  و رفتاري عواملتحلیل این منظر براي هر کدام از منظرهاي تحلیلی شامل؛ :  منظر رفتاري و اخالقی
 ،اخالقی و ي رفتاري، راهکارهااخالقی و ي رفتاري، محورهااخالقی و اريي رفت، تهدیدهااخالقی و ي رفتاريهافرصت

 .انجام شد اخالقی و ي رفتاريبین سازمانی و پیامدها اخالقی و رفتاري نظارت و کار ، تقسیماخالقی و ي رفتاريراهبردها
از آنجا که  عمومی است. مدار از رفتاربستري اخالقدادن  شکلدر گروه تحقق اهداف فرهنگی مشارکت زنان در ورزش 

هاي باالیی برخوردار هستند بنابراین مختلف کشور براي حضور بانوان از شباهتمناطق  بومیفرهنگی ورزشی شرایط 
هاي موجود در پرداختن به مقوله اخالق در ورزش کشور از پیچیدگی فرهنگی قومیتی باالیی برخوردار نیست و چالش

 در هاترین مقوله کننده و در عین حال تعیین ترین سخت باشد. یکی از میرهاي نهادي این زمینه بیشتر متاثر از هنجا
انتخاب و ، مداري جامعه مشارکت کننده در فضاهاي ورزشی توجه به معیارهاي اخالقی مورد توافق جمعی استاخالق

اما باید توجه ی داشته باشند. ، همخواناستان بومی فرهنگیابعاد، سبک، و ها،  ظرفیتهایی است که با  حل راهاجراي 
هاي ورزش زنان بدون ظرفیتباشند در حقیقت  مشترك با زنان اخالقی فاقد رهبري ي ورزشیهامحیطداشت اگر 

 فرهنگسازي ورزشبه هدر خواهد رفت. براي حرکت صحیح و تخصیص منابع در جاي صحیح،  استفاده خواهد ماند و یا
زن هاي فضاهاي ورزشی و منطقه باشد و در بین ذینفعان  ست که آگاه به ظرفیته مداريرفتارسازي و اخالقنیازمند 
  .اجتماعی داشته باشندحمایت 

  

  ب) منظرهاي تحلیلی
 و ها، تهدیدها ظرفیت و هااثرگذار، فرصت شرایط و عواملهاي مربوط به هر کدام از منظرهاي تحلیلی شامل؛ یافته

انجام به کارکردها  و بین سازمانی و پیامدها نظارت و کار راهبردها، تقسیم و ها، راهکارهاها، محورها و شاخص چالش
  صورت زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 

 ساختاريتهدیدهاي تحلیل این منظر براي هر کدام از منظرهاي عملکردي شامل منظرهاي  ها: منظر تهدیدها و چالش
 و فناوريتهدیدهاي آموزشی،  و علمیتهدیدهاي مالی،  و اقتصاديتهدیدهاي اجرایی،  و مدیریتی تهدیدهاي حقوقی، و

مشارکت،  و رویدادتهدیدهاي زیرساخت و امکانات، تهدیدهاي ارتباطی،  و اي رسانهتهدیدهاي اطالعات،  سیستم
ت این در تبیین اهمی رفتاري انجام شد. و اخالقی تهدیدهاي فرهنگی و و اجتماعیتهدیدهاي انسانی،  سرمایهتهدیدهاي 

فرهنگ این فضاها به ویژه هاي مهم در توسعه  فضاهاي ورزشی یکی از مقولهدر پایدار  یاخالقجو  توان گفت کهمنظر می
ایران به دلیل مشکالت عدیده معماري، مشارکت، زیرساخت، زیست  هاي تهراناستادیومشود.  به شمار می هااستادیو
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در وضعیت مناسبی قرار حضور زنان پایدار ي الزم براي فرهنگسازي اه فرهنگی، و سایر از نظر شاخصمحطط محیطی، 
در  .دانجام شوبه عدم حضور بانوان در تشویق  هایی تالشمنجر به این شده که  هاجو ورزشگاهدر مورد  ها دارند. نگرانین

 باشد. قرار گیري بانواني مشارکت از نظر رفت و آمد و محل سازي فضاهامناسبباید بر گذاري اصلی سرمایه اولین گام
   .دارد مناسبیکه هم اکنون در کشور ما فرهنگسازي ورزشی وجهه اجتماعی نسبتاً  توان گفتالبته می

 و ساختاريهاي فرصتتحلیل این منظر براي هر کدام از منظرهاي عملکردي شامل  ها: ظرفیتها و منظر فرصت
 و فناوريهاي فرصتآموزشی،  و علمیهاي فرصتمالی،  و صادياقتهاي فرصتاجرایی،  و مدیریتیهاي فرصتحقوقی، 
مشارکت،  و رویدادهاي فرصتزیرساخت و امکانات، هاي فرصتارتباطی،  و اي رسانههاي فرصتاطالعات،  سیستم
ترین  از مهمرفتاري انجام شد.  و اخالقیهاي فرصتفرهنگی و   و اجتماعیهاي فرصتانسانی،  سرمایههاي فرصت

توانند ها میهاي این است در وضعیت نامناسب اقتصادي و سیاسی کشور، فرصتها و ظرفیتتوجه به فرصت هاي رتضرو
ها در محیط فرصتتوان به موارد زیر اشاره کرد.  توسعه فرهنگسازي ورزشی می هاي تحول و توسعه باشند.ترین اهرممهم

در فصل چهار). سپس  1 - 4شناسایی شوند (مانند جدول  درونی ورزش و محیط بیرونی ورزش وجود دارند که باید
ترین فرصت براي هاي ورزشی مورد ارزیابی قرار بگیرد. مهمگیري در توسعه فرهنگی محیطها براي بهرههاي آنقابلیت
. باشداحتماال ظرفیت باالي حمایت اجتماعی از ورزش زنان  نسبت به حضور بانوان،ورزشی  هايمحیط فرهنگسازيانجام 

 ست اجتماعی هايیکی از بزرگترین همسطح کننده و تساوي گراست ذاتا بین مرد و زن فرهنگ ورزشبا توجه به اینکه 
 نوعی خاصی از ورزشی یک هايمحیط .دهدبنابراین ماهیت وجود آن نیز فرصتی مناسب براي فرهنگسازي بدست می

  گی ندارند.چنین ویژ هاي دیگرمحیطدهد که  می اجتماعی حس آزادي
 و ساختاري عواملتحلیل این منظر براي هر کدام از منظرهاي عملکردي شامل  منظر عوامل و شرایط اثرگذار:

اطالعات،  سیستم و فناوري عوامل آموزشی، و علمی عواملمالی،  و اقتصادي عواملاجرایی،  و مدیریتی عواملحقوقی، 
 اجتماعی عواملانسانی،  سرمایه عواملمشارکت،  و رویداد عواملانات، زیرساخت و امک عواملارتباطی،  و اي رسانه عوامل

 تواند می عواملکمی درباره اینکه چه انواعی از واقعی هر چند شناخت رفتاري انجام شد.  و اخالقی عواملفرهنگی و   و
سبب افزایش  هاوماستادیتدارك فرهنگسازي ورزشی در اما براساس شواهد  بهترین اهداف را بدست آورد وجود دارد

عمده مربوط به محیط فرهنگسازي ورزشی  عوامل اثرگذار برکه  اندپذیرفته محققان و مدیران شود و میورزشی  مشارکت
زدایی زدایی و حسیاستبراي حضور زنان، چالشورزشی هاي محیطکلیدي در فرهنگسازي  بیرونی ورزش هستند. عوامل

توانند اثرات نمی سبب شرایط پیچیده با قابلیت مهار پایین،عه مانند ایران قادر به بسیاري از کشورهاي در حال توساست. 
توانند در  میشوند. نهاي متعدد و متوالی مواجه میمدیریت کنند و معموال با چالشمناسب عوامل بین المللی را به طور 

 وسیله یک عنوان به رزش براي زنانو بفرد منحصر فرهنگی مزایاي نمایند.فرهنگی سرمایه گذاري ورزشی مشارکت 

ورزش با  زنان درجایگاه  است. شدهن شناخته شاید هنوز به درستی براي مدیران کشور  محوراجتماعی و سالمت مشارکت
  .شودها در جامعه بازنمایی میتوجه به نقش آن



136 
 

حقوقی،  و ساختاري محورهايتحلیل این منظر براي هر کدام از منظرهاي عملکردي شامل ها:  منظر محورها و شاخص
 سیستم و فناوري محورهاي آموزشی، و علمی محورهايمالی،  و اقتصادي محورهاياجرایی،  و مدیریتی محورهاي
 سرمایه محورهايمشارکت،  و رویداد محورهايزیرساخت و امکانات،  محورهاي ارتباطی، و اي رسانه محورهاي اطالعات،
براي ارتقاي  پژوهشبر مبناي چارچوب  رفتاري انجام شد. و اخالقی محورهايگی و فرهن  و اجتماعی محورهايانسانی، 

 محورهاي فرهنگسازيابتدا باید ارزیابی مناسبی از وضعیت  ها براي حضور بانوانو استادیوم فرهنگی فضاهاي ورزشی جو
ها، هت استفاده از قابلیتها، اقدامات الزم جبه تفکیک بخش هاي کلیدي هر محورشاخصصورت بگیرد سپس براساس 

ریزي و رهبري ها و تامین اهداف انجام شود. اقدامات باید از نظر زمانبندي، تامین منابع و نظارت باید برنامهرفع چالش
  هاي پیشین ناشی از این مسائل است.ترین دالیل رکود برنامهشوند زیرا مهم

 و ساختاريپیامدهاي از منظرهاي عملکردي شامل منظرهاي  تحلیل این منظر براي هر کدام: منظر نتایج و پیامدها
 و فناوريپیامدهاي آموزشی،  و علمیپیامدهاي مالی،  و اقتصاديپیامدهاي اجرایی،  و مدیریتیپیامدهاي حقوقی، 

هاي پیامدمشارکت،  و رویدادپیامدهاي زیرساخت و امکانات،  پیامدهاي ارتباطی، و اي رسانهپیامدهاي اطالعات،  سیستم
 جوگیري مطلوب  براي شکلرفتاري انجام شد.  و اخالقی پیامدهاي فرهنگی و  و اجتماعیپیامدهاي انسانی،  سرمایه

نتایج هایی باشد که بیشترین  بایست تمرکز بر روي فعالیت می استان نسبت به حضور بانوان فضاهاي ورزشیدر فرهنگی 
باید در اولویت  هاي ورزشیاقدامات فرهنگساز در محیط به پیامدنگر د. رویکرمحور را دارندو پیامدهاي مطلوب و مسئله

هاي ورزشی فرهنگی و اجتماعی محیط وري بهره ترتیب این مدیریت و توسعه فرهنگی ورزش قرار بگیرد. بهتفکر حاك بر 
 ورزشی کشور هايوماستادی از آنجا که. شود می بیشتر آن در فرهنگسازي و رفتارسازي قابلیت و کند می پیدا افزایش
مشترك بین زنان  هاي اجتماعیسایر محیط باید حضور بانوان شرایط درك براي بنابراین ،بدون حضور بانوان بوده معموال

 ورزشی جمعی به این نتیجه برسند که منفعت دوستو مردان را مورد تعمیم و تطبیق قرار داد. در واقع مردان ورزش
ی، الزم است فرهنگسازي ها ورزشمحیطبه دلیل ماهیت باز و پویاي فرهنگ و  .باشدمی انورزشی زنها در گرو منفعت  آن

به  هاي متولی اصلیسازمان متمرکز و اقدامات شود زیرا الزامیهمه نهادها  بین همکاري که شود  هدایت نحوي به ورزشی
اکوسیستم تواند  نمی موجود به تنهاییهاي همکار وزارت ورزش و سازمانبه عبارتی . رسید نخواهند جایی تنهایی به

و اجتماعی تنها بخش خصوصی  زیراایجاد کنند.  براي حضور بانون ورزشی و رویدادهاي فضاها مناسبی پیرامون فرهنگی
 باشند نیز کارآمد را دارد، که درعین حال قادر به حفظ خود اخالقاندازي و توسعه  است که انگیزه و دیدگاه راه

 و ساختاري راهکارهايتحلیل این منظر براي هر کدام از منظرهاي عملکردي شامل  و راهبردها:منظر راهکارها 
 و فناوري راهکارهايآموزشی،  و علمی راهکارهايمالی،  و اقتصادي راهکارهاياجرایی،  و مدیریتی راهکارهايحقوقی، 
مشارکت،  و رویداد راهکارهايکانات، زیرساخت و ام راهکارهايارتباطی،  و اي رسانه راهکارهاياطالعات،  سیستم

 در حل یابیراه بحث رفتاري انجام شد. و اخالقی راهکارهايفرهنگی و   و اجتماعی راهکارهايانسانی،  سرمایه راهکارهاي

اما هنوز گفتمان جدي در  گرفته قرار عمومی  توجه وردبراي بسترسازي حضور زنان در فضاهاي ورزشی هر چند مکشور 
فعلی آسان اقتصادي  سیاسی و  شرایط توجه  با مناسب بلندمدت راهکار یافتن  امروزه نیست. گیرنده صمیمنهادهاي ت
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یکی از . نمایداجتماعی را نیز مختل می خصوصی وکه مشارکت   کرده، احاطه رامحیط ورزش  دشواري فرهنگی نیست و 
گیري مدیریت ورزش به نهادهاي تصمیمندازه وابستگی بیش از ا کاهش در این زمینه و مناسب اصلی راهکارهاي

دولتی است، که باعث شده نه تنها مدیریت  سیستمبه  وابسته کشورورزش عمومی  فرایندهايو  باالدستی است. مدیریت
، سطح مشارکت بخش خصوصی نیز دشوار توان دولتبا دشواري هاي بسیاري روبه رو گردد بلکه به تبع آن با کاهش 

وابستگی غیرمتعارف به سازمان ها باید از  مشارکت زنان در ورزش، کنند براي حل معضالتنوان میباشد. محققان ع
  . المللی تغییر دهندنقش دولت را مطابق اصول بیندولتی دست بردارند و  سیستم

 تحلیل این منظر براي هر کدام از منظرهاي عملکردي شامل منظرهاي: منظر تقسیم کار و نظارت بین سازمانی
 و اي اطالعات، رسانه سیستم و آموزشی، فناوري و مالی، علمی و اجرایی، اقتصادي و حقوقی، مدیریتی و ساختاري

رفتاري انجام شد.  و فرهنگی و اخالقی  و انسانی، اجتماعی مشارکت، سرمایه و ارتباطی، زیرساخت و امکانات، رویداد
هاي ورزشی هاي ورزشی جهت حضور بانوان متوجه سازمانطمطابق نتایج بیشترین نقش و وظایف در فرهنگسازي محی

دلیل اصلی وجود دارد مبنی بر اینکه یا ها احتماال دو است. با توجه به عدم توفیق قابل توجه در عملکرد این سازمان
ها . این یافتهد.شوها داده نمیهاي ورزشی کارکرد فرهنگی مناسبی در این زمینه ندارند و یا اختیارات الزم به آنسازمان
توان از دو منظر مورد توجه قرار داد. یکی اینکه متخصصان به تخصصی بودن مدیریت در فرهنگی فضاهاي ورزشی را می

هاي متولی فرهنگی فضاهاي ورزشی نسبت مداري بخش سازماناعتقادي راسخی دارند و دوم اینکه به مالکیت و ذینفع
 و گسترده امکانات سازمان با یک که است داده نشان موجود تجربیاتهر چند سایر نهادهاي درگیر اهتمام دارند. 

 بین فرآورده و محصول یک زیرا شود؛ ايمدیریت یک سیستم منطقه افزایش موجب تواندنمی تنهایی به فراوان توانمندى
وهش مورد بحث و در ادامه هر یک از منظرهاي الگوي پژ .و اکوسیستم است جامعه کل خروجى و بخشى و فرابخشی

  بررسی قرار گرفته است.
  

  ج) مطالعه کاربردي (کمی)
ارتباطی،  و اي رسانه ،فرهنگی  و حقوقی، اجتماعی و ساختاري نظر بیانگر اولویت منظرها به ترتیب؛صاحب دیدگاه کلی

 و انسانی، علمی سرمایه ،رفتاري و مالی، زیرساخت و امکانات، اخالقی و مشارکت، اقتصادي و اجرایی، رویداد و مدیریتی
و از دیدگاه متخصصان  هاي اجتماعی و  فرهنگیجنبهاست. از دیدگاه مدیران  اطالعات سیستم و فناوري و آموزشی

داراي بیشترین اهمیت بود. به صورت کلی نیز بین نظر مدیران و متخصصان شکاف قابل  هاي ساختاري و حقوقیجنبه
هاي جنبه زن نظرانصاحببیشتري براي تاثیرگذار منظرها قائل بودند. از دیدگاه توجهی وجود دارد و متخصصان اهمیت 

داراي بیشترین اهمیت بود. به صورت کلی  هاي ساختاري و حقوقیزن جنبه نظرانصاحبو از دیدگاه اي و ارتباطی  رسانه
همیت بیشتري براي تاثیرگذار ا زن نظرانصاحبشکاف قابل توجهی وجود دارد و مرد  و زن نظرانصاحبنیز بین نظر 

نظران مسائل کالن نهادي و محیطی را توان گفت از یک طرف عمده صاحبها میمنظرها قائل بودند. در تبیین این یافته
هاي اند. هر چند مدیران جنبههاي ورزشی براي زنان معرفی کردهبه عنوان محور اصلی تحول در فرهنگسازي محیط
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اند. اظهار نظر کردهاراي نقش بیشتري نسبت به زمینه نهادي (حوزه اختیار و عملکرد خودشان) اجتماعی و فرهنگی را د
اي نسبت به مدیران و کارگزاران دولتی عوامل نهادي را عامل اصلی در نظران دانشگاهی، ورزشی و رسانهدر واقع صاحب

مرد و زن نیز وجود داشت. میزان ادارك هر یک از  نظراندانند. چنین تفاوتی نیز بین دیدگاه صاحبها و تحول میچالش
  ها در سیستم مذکور دانست.توان مبتنی بر نقش آننظران اجرایی و تخصصی زن و مرد را میمنظرها توسط صاحب

نسبت به ورزش کردن و  براي هواداري ورزشی (تماشاگر و..) حضور در اولویت نوع حضور بانوان در فضاهاي ورزشی مولفه
 ل در این فضاها اولویت بیشتري داشت که با توجه به ماهیت هواداري و جمعیت غالب آن در جامعه ورزش باشد. دراشتغا

نسبت به همراه با خانواده و دوستان کاري  مولفه همراه با دوستان اجتماعینیز هاي ورزشی نوع حضور در محیط
محیط  ماعی و تفریحی مشارکت ورزشی باشد. در نوعتواند ناشی از ماهیت اجتتحصیلی اولویت بیشتري داشت که می

روباز و سرپوشیده در اولویت بود که نشان دهنده تفکر باز و متنوع  مولفه هر دو نوع محیطنیز حضور براي ورزش کردن 
 نسبت حضور براي هواداري ورزشی مولفه فقط در رویدادهاي بانوان بانوان نسبت به محیط ورزشی مطلوب است. در انواع

(بین المللی، ملی  مولفه همه مسابقات ،سطح رویدادها براي حضور هواداري ورزشی به داراي اولویت بیشتري بود. در انواع
تواند باشد که براي بانوان میزان حضور از نوع حضور اهمیت بیشتري و ..) داراي بیشترین اولویت بود که بیانگر این می

داراي بیشترین اولویت بود که نسبت به  مردها- هازن- هاها مولفه تفکیک خانوادههنوع حضور هواداري در ورزشگا دارد. در
حضور بانوان در  اتترین الزاممهمدر بین  هاي مدیریت جمعیت در فضاهاي تفریحی نزدیکی بیشتري دارد.شیوه

قوله مهم توسعه اجتماعی اولویت اساسی داشت که نشان دهنده توجه بانوان به این م ها مولفه عدالت جنسیتیورزشگاه
فرهنگسازي براي  هايرویکرد ها است. در بینهاي روتین جامعه پیرامون مساله حضور بانوان در ورزشگاهفراتر از حاشیه

اولویت بیشتري داشت که نشان دهنده اهمیت این  ايحضور بانوان در فضاهاي ورزشی مولفه در فضاي مجازي و رسانه
ها مولفه ترین مانع حضور بانوان در ورزشگاهمهم تغییر رفتار و نگرش در مردم است. در نهایتفضاي اجتماعی پویا براي 

بود که نشان دهنده  "چالش اساسی ندارد"ها مولفه هاي اصلی حضور در استادیومرفع موانع سیاسی و نهادي و چالش
  ی و بدون چالش محوري است.این است که از نظر بانوان برخورد با مسئله حضور بانوان یک مساله سیاس

  

  منظر چارچوب کلی:  )د
اجرایی،  و فرهنگی مدیریتی  و حقوقی، اجتماعی و ساختاريفرایند و جریان کلی بین منظرهاي عملکردي به ترتیب: 

، انسانی اطالعات، زیرساخت و امکانات، سرمایه سیستم و آموزشی، فناوري و ارتباطی، علمی و اي مالی، رسانه و اقتصادي
اثرگذار،  شرایط و عواملترتیب بین منظرهاي تحلیلی نیز به صورت :  رفتاري تعیین شد. و مشارکت، اخالقی و رویداد
بین سازمانی و  نظارت و کار راهبردها، تقسیم و ها، راهکارهاها، محورها و شاخص چالش و ها، تهدیدها ظرفیت و هافرصت

ها براي  گفت که سیستم مدیریت و توسعه فرهنگی فضاهاي ورزشی و استادیوم تواناست. در واقع می کارکردها و پیامدها
شود و خروجی این سیستم (ارتقاي حضور بانوان از ترکیب و تطبیق منظرهاي عملکردي و منظرهاي تحلیلی حاصل می

  شود.فرهنگ عمومی فضاهاي ورزشی براي بانوان) از برآیند خروجی این دو جریان حاصل می
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ها   نگر است. چارچوب هاي کل ها نیازمند روش پیچیدگی زیادي هستند و مدیریت آن داراي اي فرهنگی اجتماعیه سیستم
 و عملکرد آن دست سیستم تمامیت از بهتري درك به سیستم کل سازي ساده با که کنند می و اطالعات راهبردي کمک

اما هر کشور و نهادي به  وسعه فرهنگی ورزش جود دارد،وجود آنکه الگوهاي مختلفی در جهان براي مدیریت و ت با .یابیم
ها و  چارچوب پایه بر اي عالوه براین مبناي اصلی موفقیت در مدیریت هر حوزه .یک الگوي تخصصی و بومی نیاز دارند

تبیین  ،کشف توانند می چارچوب قالب در ها داده اقدامات جزئی و پراکنده. زیرا هاي همسو و مناسب قرار دارد نه سیستم
 طور کامل توضیح دهد، اما نتواند روابط بین اجزاي یک سازمان را به مند و راهبردي شایدشوند. تحلیل نظام تفسیر و

براین اساس جهت تبیین بهتر اهداف  کند. می تر و امکان بهبود عملکرد را افزایش آسان را آن اساسی هاي مکانیسم درك
ها و به عنوان پیش فرض قرار داده شده است. براساس شکل، محركاین پژوهش چارچوب تحلیل مفهومی زیر 

ها و بایدها را بر سازوکارهاي توسعه فرهنگی فضاهاي ورزشی براي حضور بانوان مشتمل بر مفاهیمی است که هست
  کنند. ها از مساله به نظریه هدایت میها و قابلیتمحور چالش

گسازي فضاهاي ورزشی با رویکرد حضور بانوان بایستی بر مبناي توجه به توان گفت فرهنهاي پژوهش میبراساس یافته
فرهنگسازي عمومی فضاهاي ها از منظرهاي مختلف صورت بگیرد. از این رو فضاهاي ورزشی و فرهنگ زندگی آن محیط

ا، عوامل، محورها و ها، تهدیدههاي تهران براي حضور بانوان نیازمند شناسایی، تحلیل و مدیریت فرصتورزشی و استادیوم
براساس پیامدها بوده و سپس از طریق تقسیم کار و نظارت بین سازمانی، راهکارها و راهبردهاي مناسب بکارگرفته شود. 

هاي محوري فضاهاي ورزشی پایدار آن در وضعیت متوسطی از شاخصمداري و اخالقتوان گفت فرهنگیکلیات نتایج می
ترین راهبرد ارتقاي ت آن به دلیل یکپارچه نبودن سیستم مدیریت و توسعه است و مهمعملکردي قرار دارد، عمده مشکال

ابتدا باید به کارآمدسازي  سازي سیستم عملکردي است.آن تقسیم کار بین بخشی و سازمانی مناسب در عین یکپارچه
به صورت  آنق فضاهاي ورزشی اخال سازي فرایندهاي به ویژه مدیریت فرهنگسازي عمومی با رویکردساختارها و بهینه

هاي شناسایی و بررسی هاي مربوط به هر یک از حوزهعملکردي بین محیط-محوري توجه داشت. سپس ارتباط ساختاري
  باید تقویت گردد. شده

این پژوهش بخشی از دانش الزم براي مدیریت بهتر سیستم فرهنگی فضاهاي ورزشی با رویکرد اخالق پایدار را فراهم 
- شود از نتایج این پژوهش در برنامهبراین اساس به مدیریت فضاها و رویدادهاي ورزشی استان تهران پیشنهاد میساخت 

اي خود براي فرهنگسازي حضور بانوان در سازي رسانهگیري، آموزش سرمایه انسانی، محتواسازي و جریانریزي، تصمیم
 ناکارایی عمده دالیل از تفسیر) استفاده نمایند. از آنجا که یکىها، چارچوب و ها از نتایج این پژوهش (مولفهورزشگاه

مند  نظام نقشه و مدل یک نداشتن کردن به دلیل کردن و ناهماهنگ عمل يا رهیجز بودن، نهادى تک فعلی يها برنامه
ریزي و رهبري تواند مبناي عملی براي تحلیل، برنامه است بنابراین یک سیستم عملکردي به صورت شکل زیر می نگر یکل

  قرار بگیرد. 
  

  اي و سازمانید) تطبیق با شواهدات علمی، رسانه
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 نتایج سازمانی مختلف تطبیق داد. طبق و ايرسانه علمی، توان با مستندات و شواهداتچارچوب و نتایج پژوهش را می
 گردید، انجام ملی گستره در 1396 سال شهریور 21 تاریخ در که) ایسپا( ایران دانشجویان افکارسنجی مرکز نظرسنجی

و  استراتژیک هاي بررسی مشترك مرکز گزارش هستند. ها ورزشگاه در زنان حضور موافق ایران مردم درصد 61٫1
 با که نشان داده است »فقهی پژوهش-ها ورزشگاه در زنان حضور« عنوان با )1397( اسالمی فرهنگ و علوم پژوهشگاه

 این شرعی اولی حکم جانبی، عناوین به توجه بدون ،)ها ورزشگاه در زنان ورحض یعنی( موضوع ذات گرفتن نظر در
 حاضر مردان درکنار و تماشاگر عنوان به ها ورزشگاه در توانند می بانوان لذا است؛ شدن دانسته مجاز و بودن مباح مسئله،
 در حضور این نقش چون مه مثبت عارضی عناوین که شود می داده نشان نیز پژوهش دوم بخش دوم فصل در. باشند
 حکم نتیجه، در. ندارد شرعی حکم در تأثیري گونه هیچ ورزشی، هاي محیط سازي سالم و اجتماعی هاي آسیب با مقابله
شوراي عالی انقالب فرهنگی شود. طبق مصوبه اولیه  می تأیید ها، ورزشگاه در زنان حضور بودن مجاز یعنی شرعی اولی

 زیرساخت بودن مهیا شرط به ورزشگاه در بانوان حضور شنا، و برداري وزنه کشتی، مثل ها رشته برخی جز به )1394(
  اما شرایط اجراي این مصوبات هنوز فراهم نیست.  است بالمانع امنیتی و فرهنگی و فیزیکی هاي

ایران  در لفوتبا تماشاگران حضور بر موثر عوامل نظري مدل آزمون در )1391( نعمتی و همکاراندر تحقیقات علمی؛ 
 بازیکنان( جذابیت عامل ،)تغذیه و ذهاب و ایاب هزینه پارکینگ، هزینه بلیت، قیمت( اقتصادي گزارش کردند که عامل

 برنامه( ریزي برنامه عامل ،)نتایج بودن بینی پیش غیرقابل و تیم مسابقات نتایج تیم، از حمایت بازي، جذابیت ستاره،
 علی ارتباط) پارکینگ به دسترسی و جوي شرایط هفته، آخر تعطیالت در بازي ها، بازي مکان و زمان دقیق، ریزي
 مسابقات میزبانی براي کسب  بانوان حضور) 1392( همکاران و جابري دارند، تماشاچیان حضور به تمایل با داري معنی

گزارش کرد که ) 1392ان (و همکار انیساعتچ .اندرا ضروري گزارش کرده تماشاگر، رسانه و اسپانسر المللی، جذب بین
تعامل با  يو ارتقا یروابط سالم اجتماع جادیها با ا ومیدر استاد یآن حضور خانوادگ یحضور بانوان تماشاگر و در پ

 زن تماشاگران حضور در مطالعه )1393احمدي  (. دهد شیافزا زیرا ن یفروش تیحاصل از بل ییدرآمدزا تواندیم گرانید
 حضور بر وحقوقی مدنی مدیریتی، اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، ان گزارش کرد که عواملایر ورزشی هاي رقابت در

 که با نتایج این پژوهش همخوانی دارد. باشد می موثر داري معنی طور به ایران ورزشی هاي رقابت در زن تماشاگران
 داري معنی اختالف دادکه  اننش ورزشی میادین در تماشاچی عنوان به زنان حضور موانع بررسی ) در1394( افشجانی

در  )1394خوشحال ( دارد. وجود سیاسی موانعو  اقتصادي موانع فرهنگی، موانع فرضی و شده مشاهده هاي میانگین بین
 مانع ترین مهم که داد نشان سکوها در بانوان ویژه جایگاه رویکرد با ورزشی استادیوم پژوهش خود تحت عنوان طراحی

 به مسئوالن توجه عدم ورزش، درجامعه مردمحوري وجودفرهنگ: از عبارتند ترتیب به ها اهورزشگ در بانوان حضور
در تحقیقی با  )1395محمدي ( . ورزشگاه در حضور جسمی و روحی ازآسیبهاي ترسیدن و ورزشگاه در زنان حضور

 آوري جمع هاي رد که دادهگزارش ک آمده عمل به هاي بررسی از پس )فوتبال از زنان هواداري( گفتمانی موضوع تحلیل
 سطح) سه و المللی بین سطح) دو گذاري قانون و رهبري مراجع، سطح) یک. گرفت قرار بررسی مورد سطح سه در شده

 که هویتی دلیل به که شد شناسایی یافته عینیت گفتمان عنوان به سیاسی- دینی گفتمان اول سطح در. مدنی ي جامعه
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 منتفی زنان براي کلی طور به را بودن فوتبال طرفدار هویت وجود سازد می بر نمسلما زن یک عنوان به زنان براي
 گونه دو نیز سوم سطح در و کشد می چالش به را هژمونیک گفتمان الگوي المللی بین گفتمان دوم سطح در. داند می

 مسابقات مستقیم ماشايت براي زنان حق به دیگري و داشت اشاره ها استادیوم جو به یکی که شد شناسایی بندي مفصل
 پیرامون کشور رسمی هاي خبرگزاري ورزشی اخبار محتواي با پژوهشی تحت عنوان تحلیل )1395( خیري. فوتبال
 راستاي در خود پتانسیل از ها خبرگزاري که . گزارش کرد94 تا 84 هاي سال از ها ورزشگاه در ایرانی زنان حضور
 مخالفت و موافقت دالیل میان موجود تناقض چنین هم. اند نکرده استفاده ها ورزشگاه در بانوان حضور فرهنگ توسعه

) در تحقیقی 1395احمدي(. است بوده موضوع این با ها خبرگزاري سطحی برخورد از نشان مسئله حل راهکارهاي و
طرفی موجب نشان داد که حضور تماشاگران زن در ورزشگاهها موجب رونق مسابقات و تکمیل ظرفیت ورزشگاه ها و از 

 توسعه از مدلی با ارائه )1396گري ( پر کردن اوقات فراغت آنها و کاهش سایر ناهنجاري هاي اجتماعی می شود. 
 نقش طرفداران و تماشاگران تماشاگر بیان کرد که بانوان حضور بر تاکید با ایران فوتبال برتر لیگ بازاریابی
 پژوهشی در) 1397( برومند .کنند می ایفا شدن اي حرفه و فوتبال عتصن ها، باشگاه اقتصادي رونق در انکاري غیرقابل

 را روند این تواند می زنان حضور است، بوده کاهشی ورزشگاه در تماشاگران حضور روند اخیر سال هاي در داد، نشان
 درآمد نهایت رد و نماید بهتر را ها ورزشگاه جو دهد، افزایش را بازي ها کیفیت تواند می موضوع این. کند متوقف

 در تماشاگر عنوان به بانوان حضور هاي فرصت و ها چالش ) در واکاوي1397( حدیدي .کند ها باشگاه عاید را بیشتري
 عرفی و مذهبی عوامل خبرگان نظر و گیري تصمیم ماتریس اساس بر که ورزشی گزارش کرد هاي استادیوم و ها سالن

 بین در موضوع این خود که. باشد می ورزشی هاي استادیوم به بانوان دورو منع عامل ترین مهم و اولین عنوان به
 در فرهنگی - اجتماعی موانع عدم سپس. است کرده ایجاد را نظراتی اختالف هم عرصه این نظران صاحب و روحانیون

 در زشیور اماکن و ها استادیوم هاي ساخت زیر سوم، اولویت در کشور سیاسی و رسمی مسائل دوم، اولویت ایران
 تماشاي به تهران شهر زنان گرایش بر مؤثر اجتماعی عوامل ) در بررسی1397( هراتی رضازاده .دارد قرار چهارم اولویت

 با خود تفاوت برساخت ضمن استادیوم در مردان فوتبال تماشاي با مردانه گزارش کرد که دختران ورزشی مسابقات
 از برساخته جنسیتی هویت کشیدن تصویر به دنبال به شناختی، زیبایی عناصر گذاشتن نمایش به طریق از مردان
 یبررس) در 1398( يپالند يباقر.  هستند خود خاص هاي ویژگی با مدرن و سنتی هاي ارزش پارادوکسیکال ي تجربه

 هاي کشوری گزارش کرد که مسائل فقهی حضور زنان در ورزشگاهورزش نیادیحضور زنان در اماکن و م یو حقوق یفقه
از پیچیدگی زیادي برخوردار نیست و در واقع چالش اصلی در تطبیق فقیهی مسائل اجتماعی امروز در پیرامون این 

ها و ابهام این زمینه نیاز به بررسی بیشتر توسط مراجع دارد و اطالعات موجود نظر قطعی چالشدر واقع موضوع است. 
 زنان حضور اي رسانه محتواي ) در پژوهشی با عنوان تحلیل1398( براتی خاتون  دهد.در مورد این مساله را نشان نمی

 زنان به مربوط خبر موضوع ،جنسیت اخبار از درصد 2/9 تنها که گزارش کرد1399 تا 1395 سال از ها ورزشگاه در
 ي و همکاراناحمد. است بوده آقایان به مربوط مستقیم صورت به خبر موضوع جنسیت اخبار از درصد 86 و بوده

 ها ومیو خشونت استاد يکاهش پرخاشگر وحضور بانوان تماشاگر  سازي فرهنگ رسانه در نقشدر پژوهش  زین )1399(
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) الگوي پارادایمی حضور بانوان تماشاگر در 1399کالته سیفري (و مصطفایی اند.را قابل توجه پیش بینی کرده
نهایی شامل: عوامل فردي و حقوقی به عنوان عامل علّی، ها در چارچوب الگوي  این یافته هاي فوتبال در ایران استادیوم

شده به  گر و حضور کنترل اي، عوامل سیاسی به عنوان مداخله ریزي به عنوان شرایط زمینه عوامل زیرساختی و برنامه
شده، - باشد. با توجه به الگوي ارائه هاي فوتبال می سازي حضور بانوان در استادیوم عنوان راهکار مناسب براي عادي

ها، توسعه بازاریابی صنعت فوتبال، رشد فرهنگی تماشاگران و  افزایش امنیت رفتاري و امنیت اخالقی در استادیوم
هاي فوتبال  هاي مثبت حضور بانوان در استادیوم افزایش کیفیت برگزاري مسابقات فوتبال در ایران را به عنوان پیامد

  .توان ذکر کرد می
  

  تی و اجرایی:پیشنهادات مطالعا. 3 -5
ي و نهاد يساختار يساز کپارچهبه تدوین الگوي یشود که پیشنهاد می ساختاري و حقوقی براساس منظر - 

 . سازي محیط حقوقی براي فرهنگسازي حضور بانوان در فضاهاي ورزشی اقدام شودپیشتوانه

خبگان دینی، هنري، که از طریق جلب حمایت جامعه ن شودپیشنهاد می اجتماعی  و فرهنگی براساس منظر - 
  ها نسبت به مقوله مشارکت ورزشی زنان اقدام شود.ها و حساسیتسیاسی، ورزشی و ... رفع چالش

مدیریت فضاهاي ورزشی استان، به صورت مشارکت  شود کهپیشنهاد می مدیریتی و اجرایی براساس منظر - 
  وکارهاي عملیاتی اقدام نمایدهاي اجرایی و سازچندبخشی و براساس نظارت فرابخشی به بازنگري شیوه

با توجه وضعیت نامناسب اقتصادي کشور، به جذب منابع  شود کهپیشنهاد می اقتصادي و مالی براساس منظر - 
هاي فرهنگی در گذاري جهت تامین مالی برنامهها، اسپانسرها و سرمایهحمایتی عمومی مانند وقف، خیریه، کمک

  هاي ورزشی اقدام شود.محیط
فضاهاي ورزشی و  و خدمات امکاناتبه ارزیابی میدانی  شود کهپیشنهاد می زیرساخت و امکانات نظربراساس م - 

و نتایج آن به صورت مستند در اختیار نهادهاي مربوط قرار  اقدام شود جهت حضور بانوان هاي تهراناستادیوم
  بگیرد.

هاي خصوصی به گی رسانه ملی و رسانهاز طریق هماهن شود کهپیشنهاد می و ارتباطات  رسانه براساس منظر - 
هاي ورزشی جهت حضور زنان سازي مثبت جهت فرهنگسازي و حمایت عمومی جهت بهبود فرهنگ محیطجریان

  اقدام شود.
از طریق مشارکت موسسات فناوري و نوآوري به  شود کهپیشنهاد می فناوري و سیستم براساس منظر - 

وشمند و سیستماتیک، ارتقاي خدمات، ایمنی، امنیت و جو فضاها هوشمندسازي فضاهاي ورزشی جهت مدیریت ه
  سازي شود.هاي ورزشی ظرفیتو استادیوم
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هاي عالوه بر تامین دانش و اطالعات کاربردي و آموزش شود کهپیشنهاد می علمی و آموزشی براساس منظر - 
اقدام  هاحضور بانوان در ورزشگاه فرهنگپژوهی همگانی مناسب براي شرکت کنندگان رویدادهاي ورزشی، به آینده

  شود
ها تعریف و تسهیم نقش براي هر یک از مشاغل و حرفه شود کهپیشنهاد می سرمایه انسانی براساس منظر - 

- در بستر پلتفرومهاي اجتماعی درگیر (هواداران، کاربران، و..) صورت بگیرد و (مدیران، مربیان، کارکنان و..) و نقش

  ها جذب و هدایت شود.ت آنسپاري مشارکهاي جمع
سپاري) و اجتماعی از طریق جذب مشارکت خصوصی (برون شود کهپیشنهاد می رویداد و مشارکت براساس منظر - 

به تامین سپاري) براي برگزاري انواع رویدادهاي ورزشی همگانی و قهرمانی در فضاهاي ورزشی استان تهران (جمع
  پذیر براي بانوان برگزار کرد.دادهاي جذاب و مشارکتنیازهاي محیطی اقدام شود تا بتوان روی

هاي شناسی مسائل رفتاري و اخالقی در محیطابتدا به آسیب شود کهپیشنهاد می رفتاري و اخالقی براساس منظر - 
مداري در برگزاري رویدادها و ها و معیارهاي مناسب جهت رفتارسازي و اخالقورزشی اقدام شود سپس شاخص

  ا ارائه شود. همشارکت آن
ابتدا ماهیت و مبناي هر کدام از تهدیدها و ارتباط آن با  شود کهپیشنهاد می ها تهدیدها و چالش براساس منظر - 

سایر عوامل شناخته شود سپس راهکارهاي رفع تهدید و یا حتی تبدیل آن به فرصت از دیدگاه خبرگان مورد 
 بررسی قرار بگیرد.

برداري از هر یک از این فرصتها میزان قابلیت بهره شود کهپیشنهاد می ها ظرفیتها و فرصت براساس منظر - 
ریزي و ها برنامهگیري از آنهاي آن، جهت بهرهارزیابی شود سپس برحسب قابلیت مداخله و اقدام نسبت به هزینه

  پیش بینی مناسب صورت بگیرد.
به پیش بینی اثرات احتمالی هر یک از عوامل  ابتدا شود کهپیشنهاد می عوامل و شرایط اثرگذار براساس منظر - 

اقدام شود سپس براي مدیریت اثرات آنها در محیط درونی و بیرونی فضاهاي و رویدادهاي ورزشی ابتکارات و 
  اقدامات مناسب در دستور کار قرار بگیرد.

مدیریت و توسعه ي عملکرد تیوضعمناسبی از  یابیارز شود کهپیشنهاد می ها محورها و شاخص براساس منظر - 
  المللی انجام شود.ها ملی و بینها در محورها و شاخصفرهنگی فضاهاي ورزشی و استادیوم

انواع نتایج و پیامدهاي متحمل، ممکن یا مطلوب براي سیستم  شود کهپیشنهاد مینتایج و پیامدها  براساس منظر - 
ن این سیستم شناسایی و ارزیابی شود سپس فرهنگسازي عمومی حضور بانوان در فضاهاي ورزشی در درون و بیرو

  ها با اقدامات و عوامل مورد بررسی قرار بگیرد.ارتباط آن
- و برآورد کمی پیاده و راهکارها ها ياستراتژسنجی امکان شود کهپیشنهاد می راهکارها و راهبردها براساس منظر - 

  دیران قرار بگیرد.یی پیشنهادي این پژوهش جزو توجه محققان و ماجرا يها پروژهسازي 
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 کار میتقسبه تدوین برنامه عملیاتی  شود کهپیشنهاد می سازمانیکار و نظارت بینتقسیم براساس منظر - 
پیشنهادي این پژوهش براي سیستم مدیریت  يکنترل راهبرد چارچوبی و تدوین نقشه سازمانی براي سازمان نیب

 شود.اقدام  فرهنگی فضاهاي ورزشی متناسب با حضور بانوان

 امکان ایران، فرهنگی هاي ارزش با متناسب امنیتی و مدیریتی اقدامات با شود می براساس منظر کلی پیشنهاد - 
  .شود فراهم تدریج به ایران هاي ورزشگاه در زن تماشاگران حضور توسعه
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  .کشور ورزش توسعۀ و مدیریت ملّی مرکز بدنی، تربیت سازمان ورزش، در معاصر مدیریت). 1381(محمد احسانی، .1
  هاي اجتماعی و فرهنگی در توسعه ملی. سایت یاشگاه اندیشه.). نقش  و جایگاه برنامه1387احمدي علی ابادي، کاوه ( .2
 آموزش موسسه ارشد کارشناسی نامه پایان. ایران ورزشی هاي رقابت در زن تماشاگران حضور مطالعه) 1393(فاطمه احمدي .3

  ورزشی علوم و بدنی تربیت دانشکده آمل، -  شمال دولتی غیر و اعیانتف غیر عالی
 ملی همایش اولین ایران، ورزشی هاي استادیوم در زن تماشاگران حضور بر موثر عوامل بررسی). 1395(فاطمه احمدي، .4

  .قهرمانی و پیشگري سالمت، حوزه در ورزشی علوم تحوالت
 .کیهان تهران، انتشارات توسعه شناسیجامعه  )،1384غفاري ( غالمرضا مصطفی؛ ازکیا، .5

 به آنان جذب بر تماشاگران هاي اولویت عامل تاثیر). 1390(قربان رستمی، مهرزاد؛ مقدسی، احمد؛ فر، ترك محمد؛ اژدري، .6
  .ورزشی علوم و بدنی تربیت دانشجویان ملی همایش ششمین برتر، لیگ مسابقات

  هنگی، تهران، کتاب آشنا.گذاري فر). روش سیاست1386اشتریان، کیومرث. ( .7
  .33نامه فرهنگ و هنر، شماره ). سیاست فرهنگی، هفته1386اشتریان، کیومرث. ( .8
  .سمت انتشارات تهران، حمیدرضا، ترجمه جامعه، و ). ورزش1383الشیخ. ( امین انورالخولی، .9

. در نظام آموزش عالیبازخوانی مفهوم مهندسی فرهنگی و آسیب شناسی فرهنگی ). 1391ایراهیمیان؛ سید حسین ( .10
 .121- 150): 5(2. مطالعات قدرت نرم

 دکتري، رساله .ایران در همگانی ورزش کردن نهادینه در مؤثر عوامل سازي مدل و ). شناسایی1392آصفی، احمدعلی ( .11

 تهران دانشگاه  بدنی تربیت دانشکده

بررسی عوامل سازمانی موثر در ). 1393آصفی، احمدعلی؛ خبیري، محمد؛ اسدي دسجردي، حسن؛ گودرزي، محمود. ( .12
 .63- 76): 20(10. پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکنی. نهادینه کردن ورزش همگانی در ایران

 ارشد کارشناسی نامه پایان. ورزشی میادین و اماکن در زنان حضور حقوقی و فقهی بررسی) 1396(محمدصابر پالندي باقري .13
  اسالمی معارف و اتالهی دانشکده مازندران، دانشگاه

زاده، حمیدرضا قربانی، تهران، نشر افکار. سازمان میراث  ) مردم شناسی ورزش، ترجمه علیرضا حسن1385بالنچارد، کندل ( .14
  .شناسی فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري، معاونت پژوهشی، پژوهشکده مردم

  رهگشا. انتشارات : تهران . ماهر فرهاد ترجمه . اجتماعی یادگیري نظریه ) ،1372بندورا،آلبرت. ( .15
 .دوستان نقش بر تأکید با ورزشی هاي فعالیت در دختران مشارکت بر پذیري جامعه عوامل ). نقش1389مهربان ( پارسامهر، .16

  .139- 156): 4(26تربیت.  و تعلیم نامۀ فصل
  اجتماعی علوم دانشکده طباطبائی، عالمه دانشگاه ارشد کارشناسی نامه پایان .17
 . پژوهان آینده  مؤسسه فرهنگ تهران: ترجمه مسعود اوحدي، ایدئولوژي و فرهنگ مدرن، )،1385( .ب،تامپسون،جان .18
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 تهران، دوم، توسعه، جلد و هشناسی سمینار جامع ههاي مقال مجموعه توسعه، مفهوم جامعیت )،1373عباس (غالم توسلی، .19

  سمت.
: ورزشی هاي استادیوم و ها سالن در تماشاگر عنوان به بانوان حضور هاي فرصت و ها چالش واکاوي) 1397( مهسا حدیدي .20

  ورزشی علوم و بدنی تربیت دانشکده رازي، دانشگاه ارشد کارشناسی نامه پایان.  کیفی مطالعه
- ). نحوه گذران اوقات فراغت کارکنان وزارت علوم، تحقیقات و فن آوري با تأکید بر فعالیت1380حمیدي، م؛ چوبینه، س. ( .21

 پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.هاي ورزشی، 

 نامه پایان. 1399 تا 1395 سال از ها ورزشگاه در زنان حضور اي رسانه محتواي تحلیل)1398( مرضیه براتی خاتون  .22
  انسانی علوم دانشکده تهران، فرهنگ و علم دانشگاه ارشد کارشناسی

  چاپ دوم. ر،نو پیام انتشارات بدنی، تربیت مبانی و ). اصول1387خلجی،حسن ( .23
 ورزش هواداران وفادارانه رفتارهاي الگوي بر موثر روانشناختی عوامل). 1397. (ابوالفضل, آبادي شاه, بهناز, طینت خوش .24

  .109-93), 16(8, ورزشی مدیریت در معاصر هاي پژوهش. مالی تامین در خودکفایی رویکرد با بانوان اي حرفه
 آزاد دانشگاه کارشناسی نامه پایان. سکوها در بانوان ویژه جایگاه رویکرد با شیورز استادیوم طراحی) 1394( مونا خوشحال .25

  مهندسی و فنی دانشکده شهر، مهدي واحد اسالمی
 ورزشگاه در ایرانی زنان حضور پیرامون کشور رسمی هاي خبرگزاري ورزشی اخبار محتواي تحلیل) 1395(افروز دل خیري .26

  انسانی علوم دانشکده تهران، فرهنگ و علم دانشگاه ارشد کارشناسی نامه پایان. 94 تا 84 هاي سال از ها
 ایران ورزشی هاي استادیوم جو بررسی). 1394(سعید خانمرادي، کیوان؛ مقدم، شعبانی حسین؛ عیدي، مهسا؛ زاده، درویش .27

  .35- 44 ص ،10شماره ،3 دوره ورزشی، مدیریت در نوین رویکردهاي تماشاگر، پر ورزشی رویدادهاي در
  .تهران اول، توتیا، چاپ انتشارات گهر، نیک عبدالحسین ورزشی، ترجمه شناسی )، جامعه1385( ژاك دوفرانس، .28
  .179-208): 8(2فرهنگی،  تحقیقات ). رشانه و فرهنگ سازي، فصلنامه1388دهشیري، محمدرضا ( .29
  سمت. انتشارات تهران، ري،صبو منوچهر ترجمه سیاسی، شناسی جامعه مقدمه سیاست و ). جامعه1377مایکل. ( راش، .30
 والیبال، برتر لیگ در تماشاگران حضور بر موثر عوامل بررسی). 1394(اکبر علی میرزاپور، مهدي؛ پور، طالب رضا؛ زاده، رجب .31

  . 6 سال ،2شماره ورزش، توسعه و مدیریت فصلنامه
 نامه پایان. فضاهاي ورزشی ویته و بومی معماري برپایه آمل شهر در ورزشی استادیوم طراحی) 1397(خدایار رحیمی .32

  هنر و معماري دانشکده طبري، عالی آموزش موسسه ارشد کارشناسی
  مردانه ورزشی مسابقات تماشاي به تهران شهر زنان گرایش بر مؤثر اجتماعی عوامل بررسی) 1397( سبا هراتی رضازاده .33
 برتر لیگ در هواداري فرهنگ توسعۀ الگوي طراحی). 1399. (حمید, زاهدي, مینا, مستحفظیان, ضیاءالدین سید, رضوي .34

  .250-221), 62(12, ورزشی مدیریت مطالعات. ایران فوتبال
  .عطار :فرهنگشناسی،تهران ). زمینۀ1379محمود، ( روحاالمینی، .35
 طریق از عمومی افکار در جامعه هاي راهبرديکردن برنامه نهادي مدل تبیین و ). طراحی1386روشندل اربطانی، طاهر. ( .36

  .تهران دانشگاه مدیریت، دانشکده دکتري، ). رساله1404ساله (ایران  بیست انداز چشم سند هاي جمعی: موردرسانه
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توسعه  راهکارهاي ارائه و ایران در همگانی ورزش راهبردي شناسیآسیب ).1392(ح. و جوادي پور، م.  زاد،پیمان م. نیا،سمیع .37
 .221- 238، ص ص 20 مدیریت ورزشی، شماره ،SWOT مدل  اساس بر

 فراغت، اوقات گذران در به ورزش نسبت پسر و دختر دانشجویان برگرایش مؤثر عوامل ). بررسی1381محمود ( - شارعپور، .38

  . ورزشی وعلوم بدنی پژوهشکده تربیت آوري، فن و تحقیقات علوم، وزارت پژوهشی طرح
 دکتري نامه پایان ایران فوتبال هاي استادیوم امنیت ارتقاي بر مؤثر فرهنگی اقدامات شناسایی) 1399( سپیده شبانی .39

  ورزشی علوم و بدنی تربیت دانشکده گیالن، دانشگاه تخصصی
 ."آن گسترش براي و راهکارهاي شناختی جامعه مطالعات حوزة در ورزش نقش بر درآمدي). 1390. (حسن محمد شربتیان، .40

   www.anthropology.ir.: در دسترس قابل
ایران، پژوهش در علوم ورزشی، شماره  در همگانی ورزش هايچالش ). بررسی1390ف. و هنري، ح. ( وري،ع. غف شعبانی، .41

 .13-26، ص ص 10

مشارکت  ۀدر توسع يریپذ نقش عوامل جامعه نییتب). 1394شمسی، عبدالحمید؛ حسینی، محمدسلطان؛ روحانی، میثم.( .42
  .71- 88: 28دیریت ورزشی. . مطالعات م: شهر اصفهان)يمورد ۀجوانان (مطالع یورزش

 کارشناسی نامه پایان همگانی، ورزش به همران شهر مردم گرایش در جمعی رسانههاي نقش ). بررسی1390زهرا ( صادقیان، .43
  .دانشگاه مازندران ورزشی، علوم و بدنی تربیت دانشکده ارشد،

 ریت مدرس، دانشکده علوم انسانی.). طراحی مدل ورزش همگانی ایران. رساله دکتري، دانشگاه ت1391صفاري، م. ( .44

 مشارکت بر گروهی هايرسانه و خانواده تأثیر ). بررسی1394نیا، مصطفی؛ نیکخواه، هدایت اهللا؛ شفیعی؛ نسیمه. (ظهیري .45
 توسعه و مشارکت فصلنامه هرمزگان). دو دانشگاه دختر دانشجویان :مطالعه ورزشی (مورد هايدر فعالیت دختر دانشجویان

  .41- 61): 1(1 اجتماعی.
 در تماشاگران حضورمجدد بینی پیش مدل ارایه). 1396. (س مرعشیان، و ،.ا خطیبی، و ،.ع پور، مهدي و ،.ح عبدي، .46

  .78- 65),  14(7, ورزشی مدیریت در معاصر هاي پژوهش. فوتبال مسابقات
 دانشگاه شمال، آمل. ). مطالعه وبررسی نیازهاي ورزش روستایی استان همدان، پایان نامه1388عظیمی، ش. ( .47

 خانۀ کتاب انتشارات اول، چاپ :تهران .کلی مباحث و مفاهیم پرورش، و آموزش شناسی ). جامعه1370علی ( بند، عالقه .48
  .فروردین

 هاي لیگ ورزشی تماشاگران حضور بر موثر عوامل مقایسه). 1392(فریده هادوي، فریدون، تندنویس؛ حسین، محمدي، علی .49
  .99- 112 ص ،5 شماره ورزشی، مدیریت در پزوهش ایران، والیبال و البسکتب فوتبال، برتر

). طراحی و تدوین استراتژي ورزش قهرمانی و همگانی استان سیستان و بلوچستان، رساله دکتري، 1387غفرانی، م. (  .50
 دانشگاه تهران.

 ایران، ملی تیم هواداران انگیزه انبعنو گرایی ملی گیري اندازه). 1390(اصغر علی خلیلی، حمید؛ قاسمی، فرزاد؛ غفوري، .51
  .بدنی تربیت ملی همایش ششمین

 و فرهنگ مجموعۀ از ي ؛ عمل سوي رهیافتی به :ه توسع فرهنگی بعد )،1387دیگران ( و دزیو دومینیک کلود؛ فابریزیو، .52
 .بهشتی شهید دانشگاه انتشارات تهران، الدین محالتی، صالح ترجمۀ و ، یونسک توسعۀ
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 .145-173): 4(3نامه علوم اجتماعی. دانشجویان. پژوهش ورزشی مشارکت شناختی جامعه ). تبیین1388( فتحی، سروش. .53

 فردوس. انتشارات ایران، تهران، در و اقتصادي اجتماعی سیاسی، توسعه: توسعۀ تا فرهنگ از )،1379ناصر ( فکوهی، .54

 اداره تهران، اول، چاپ ،(سالمندان و بانوان جوانان، ورزش مطالعات فراتحلیل( تهران شهر در ورزش). 1390(بهرام قدیمی، .55
  .فرهنگ و جامعه انتشارات:  تهران شهرداري فرهنگی و اجتماعی مطالعات کل

 هاي رقابت و ها میدان در زن تماشاچیان حضور درباره مختلف اقشار نگرش بررسی). 1386. (ف نیسیان، و ،.ر قراخانلو، .56
  . 50- 33), 17(5, یورزش علوم در پژوهش. مردان ورزشی

 هاي رقابت و ها میدان در زن تماشاچیان حضور درباره مختلف اقشار نگرش بررسی). 1386( فریده، نیسیان، رضا، قراخانلو، .57
  .33-50 صص ، 17 شمارة ورزشی، علوم در پژوهش مردان، ورزشی

 نامه پایان. تماشاگر بانوان حضور بر کیدتا با ایران فوتبال برتر لیگ بازاریابی توسعه از مدلی ارائه) 1396( شهال گري .58
  ورزشی علوم و بدنی تربیت دانشکده مازندران، دانشگاه ارشد کارشناسی

 بانوان حضور مقدمات بر تاکید با ایران فوتبال توسعه مدل ارائه). 1398. (س رضوي، و ،.م سیفري، کالته و ،.ش گري، .59
  .151- 139),  26(7, ورزشی مدیریت در نوین رویکردهاي. تماشاگر

 ورزش فرهنگ توسعه بر مؤثر عوامل ). شناسایی1394گودرزي، محمود؛ اسالمی، ایوب؛ علیدوست قهفرخی، ابراهیم. ( .60

  .11- 27): 3(4ورزشی.  مدیریت در کاربردي هاي ایران. پژوهش اسالمی سیماي جمهوري طریق از همگانی
   .1380تهران:کتابخانه طهوري، - ی.شناس جامعه.منوچهر ، محسنی .61

  .طهوري :تهران،یعموم یجامعهشناس . 1374 منوچهر، ،یمحسن .62

 سرمایۀ ارتقاي مدل طراحی). 1395. (سجاد, سروش, اله قدرت, باقري, حسین محمد, قربانی, احسان, ترکمانی محمدي .63
  .111-89), 1(3, "اجتماعی سرمایه مدیریت" علمی مجله. فوتبال هواداران گروهی میان اجتماعی

 ادبیات دانشکده گیالن، دانشگاه ارشد کارشناسی نامه پایان) . فوتبال از زنان هواداري( گفتمانی تحلیل) 1395(غزاله محمدي .64
  انسانی علوم و

 فرهنگ توسعۀ در ورزشی هاي چهارگانۀ رسانه نقش ). بررسی1390عبدالحمید ( احمدي، حبیب؛ هنري، مهدي؛ مرادي، .65
  .165): 9(3ورزشی.  مدیریت نشریۀ .همگانی ورزش

 :39 ،نامه پژوهش فرهنگی، معنا و مفهوم فرهنگ عمومی در پرتو مفهوم جهان هاي ممکن). 1388( مرتضی؛گوهري پور .66
137_ 172. 

هاي فرهنگی ایران بعد از گذاريها و سیاستشناسانه سیاست). بررسی آسیب1387مشبکی، اصغر؛ خادمی، علی اکبر. ( .67
  .133 - 178): 4(9انقالب اسالمی. نامه پژوهش فرهنگی، 

. ایران در فوتبال هاي استادیوم در تماشاگر بانوان حضور پارادایمی الگوي). 1399. (معصومه, سیفري کالته, جواد, مصطفایی .68
  39- 9), 1(8, خانواده و زن مطالعات

 بیتتر دانشگاه پژوهشی طرح ورزش، و بدنیتربیت به نسبت مردم نگرش و گرایش )، شناخت1384احمد( امیر مظفري، .69

 بدنی. تربیت دانشکده تهران ، معلم
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 تماشاگران حضور بر موثر عوامل نظري مدل آزمون). 1391. (ف گنجویی، اشرف و ،.ع زارعی، و ،.ف تجاري، و ،.ن نعمتی، .70
  .122-107), 13(4), ورزشی علوم در پژوهش( ورزشی مدیریت مطالعات. ایران در فوتبال

 دانشجویان :موردي مطالعه ورزشی، هاي فعالیت در جنسیتی هاي تفاوت تماعیاج ). تحلیل1389محمدرضا. ( نژاد، نیک .71

  .مازندران نور پیام دانشگاه ارشد، کارشناسی نامه پایان مازندران، دانشگاه
 .فردمند ،یجامعه شناس یمبان (1370). کخلق،ین اکبریعل و منصور ،یوثوق .72

 پژوهش فوتبال، تماشاگران -  هیجانی رفتار اجتماعی فرهنگی عوامل بررسی). 1388(محسن نژاد، خسروي منصور؛ وثوقی، .73
  .. 117 -  140ص اول، شماره سوم، دوره اجتماعی، علوم نامه

 هاي فعالیت در زنان مشارکت بر حمایت اجتماعی تأثیر ). بررسی1382مهربان ( پارسامهر، فروغ؛ عریضی، فریدون؛ وحیدا، .74
 .53- 62): 7(4شی. ورز و حرکتی علوم نشریۀ.) مازندران استان زنان موردي مطالعۀ( ورزشی

 شهر فوتبال تماشاگران حضور بر موثر عوامل شناسایی). 1395(ابوالفتح گشتاسبی، صدیقه؛ نژاد، حیدري اسماعیل؛ ویسیا، .75
  .47- 70 صص ،16 شماره انتظامی، دانش فصلنامه اجتماعی، امنیت مقوله بر تاکید با ورزشگاه در اهواز

 و تماشاگران بدنی فعالیت روي ورزشی مسابقات تماشاي نقش). 1390(ابوالفضل فراهانی، فرزاد؛ غفوري، ؛حمیدرضا یارقلی، .76
  .ورزشی علوم و بدنی تربیت دانشجویان ملی همایش ششمین ورزشی، تجهیزات و امکانات با آن ارتباط

  .انتشار سهامی شرکت تهران، نیافتگی، توسعه واقعیات )،1368حمید ( الیاسی، .77
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  : سواالت مصاحبه1پیوست 

  

  نظر گرامیصاحب

فرهنگسازي عمومی فضاهاي ورزشی و  "با موضوع  طرح تحقیقاتیوط به سواالت پیش رو مرب
تان را است. لطفا دقایقی از وقت با ارزش " ها با رویکرد حضور بانوان در استان تهراناستادیوم

  جهت پاسخگویی به آن در اختیار اینجانب قرار دهید. 

  تیم تحقیق (ابراهیمی و همکاران)  – با تشکر

  باز): سواالت (کلی و

 نمایید؟ها چگونه تعریف و توصیف میها و فضاهاي ورزشی مانند استادیومفرهنگ محیط 1
تواند مدیریت نمود و توسعه داد؟ چه عواملی در این هاي ورزشی را چگونه میفرهنگ عمومی محیط 2

  اثرگذار هستند؟و شرایطی زمینه 
 بانوان حضور رویکرد با هااستادیوم و شیورز فضاهاي عمومی هایی براي فرهنگسازيچه تهدیدها و چالش 3

  زنید؟تهران مثال می استان در
 حضور رویکرد با هااستادیوم و ورزشی فضاهاي عمومی هایی براي فرهنگسازيها و ظرفیتچه فرصت 4

  توانید نام ببرید؟تهران می استان در بانوان
 حضور رویکرد با هااستادیوم و ورزشی فضاهاي عمومی براي فرهنگسازي راهکارها و راهبردهاییچه  5

  ؟دهیدپیشنهاد میتهران  استان در بانوان
 حضور رویکرد با هااستادیوم و ورزشی فضاهاي عمومی براي فرهنگسازي هاییمحورها و شاخصچه  6

  ؟دانیدرا نیازمند توجه و بررسی میتهران  استان در بانوان
 بانوان حضور رویکرد با هااستادیوم و ورزشی ضاهايف عمومی براي فرهنگسازي نتایج و پیامدهایی راچه  7

  ؟دانیداثرگذار میتهران  استان در
  ؟انجام شودباید چگونه  تقسیم کار و نظارت بین سازمان هاي مرتبط با این موضوع 8
 و ورزشی فضاهاي عمومی مفهومی براي تحلیل و بررسی فرهنگسازي چارچوبیک به نظر شما  9

  تهران باید شامل چه مفاهیم و عواملی باشد؟ استان در بانوان ضورح رویکرد با هااستادیوم
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  مدل با نظر متخصصانپرسشنامه بررسی درجه تناسب و برازش : 2پیوست 
  

 پرسشنامه 
  نظر گرامیصاحب

فرهنگسازي عمومی فضاهاي  "با موضوع  بررسی مدل برخاسته از یک طرح تحقیقاتیپرسشنامه پیش رو مربوط به 
 اتیخواهشمند است با توجه به تجرباست.  "ها با رویکرد حضور بانوان در استان تهران استادیوم ورزشی و

به  که در پیوست ارائه شده است يشنهادیالگو پ ياز ابعاد و مولفه ها کیاعتبار هر نیینسبت به تع یارزشمند جنابعال
  .دیینما مشخصبا عالمت *  لیشرح ذ

  می و همکاران)تیم تحقیق (ابراهی – با تشکر
.  

  

  آیتم
کامال   سواالت

  موافقم
  موافقم

نظري 
  ندارم

  مخالفم
بسیار 
  مخالفم

            شده است؟ دیتول نهیبر زم ياز دادهها میمفاه ایا  تطبیق

قابلیت 
  فهم

د ننظام یو به شکل کل ندشویداده م صیتشخ میمفاه ایآ
  دند؟شبه هم مرتبه 

          

            ؟نداشده نیتدو یمقولها به خوب ایا
 تیقابل
  میتعم

متفاوت را در  طیشرا رییشده که تغ نییجان تب هیرظن ایآ
  رد؟ینظر بگ

          

 
  کنترل

مورد مطالعه  دهیکه ممکن است بر پد يترکالن طیشرا ایا
  شده است؟ تشریح که ممکن است اثرگذار

          

            رسد؟ یبه نظر م تیبا اهم ينظر هايیافته ایا
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  بانوان شهروند عالقمند به مشارکت در فضاهاي ورزشی رسشنامهپ: 4پیوست 
 

  بانواي گرامی ورزش دوست استان تهران
نیازسنجی فرهنگسازي حضور بانوان در فضاهاي ورزشی استان  "پرسشنامه پیش رو مربوط به بخش کمی رساله دکتري با موضوع 

  گویی به آن در اختیار اینجانب قرار دهید.تان را جهت پاسخاست. لطفا دقایقی از وقت با ارزش " تهران
  تیم تحقیق –ابراهیمی و همکاران  –با تشکر 

.  
  مشخصات فردي

  : ....................... (سال)شما سن
  مرد           :         زنجنسیت شما

  دکتري           فوق لیسانس            لیسانس      فوق دیپلم     :     دیپلم تحصیالت شما
  : ....................... (ساعت در هفته)میزان حضور شما در فضاهاي ورزشی

 
  سواالت پژوهش

به نظر شما کدام نوع حضور  .1
در فضاهاي ورزشی براي 

  بانوان اولویت دارد؟

براي ورزش کردن 
(تفریحی، تمرینی و 

 رقابتی)

براي اشتغال 
ورزشی (خدمات، 
 مربی، رسانه، و..)

ري ورزشی براي هوادا
 (تماشاگر و..)

 

   
به نظر کدام نوع حضور در  .2

هاي ورزشی براي محیط
  بانوان اولویت دارد؟

 همراه با خانواده
همراه با دوستان 

 اجتماعی
همراه با دوستان کاري 

 یا تحصیلی
   

به نظر شما کدام نوع محیط  .3
حضور براي ورزش کردن 

  براي بانوان اولویت دارد؟

زشی هاي ورمحیط
 باز

هاي ورزشی محیط
 بسته

 هر دو نوع محیط

   
به نظر شما کدام نوع حضور  .4

براي هواداري ورزشی بانوان 
  اولویت دارد؟

فقط در رویدادهاي 
 بانوان

فقط در رویدادهاي 
 آقایان

 هر دو نوع رویداد

   
به نظر شما کدام نوع سطح  .5

رویدادها براي حضور هواداري 
  یت دارد؟ورزشی بانوان اولو

 همه مسابقات مسابقات بین المللی سطح کشوري مسابقات استانی

    

ها، تفکیک خانواده تفکیک مرد و زنبه نظر شما کدام نوع حضور  .6
ها  و مردهازن  

 تنها مردان بدون تفکیک
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ها هواداري بانوان در ورزشگاه
  اولویت دارد؟ 

    

ترین الزام به نظر شما مهم .7
ها ر ورزشگاهحضور بانوان د

  اولویت دارد؟

 توسعه ورزش مشارکت اجتماعی زنان اوقات فراغت زنان عدالت جنسیتی
    

به نظر شما کدام نوع رویکرد  .8
فرهنگسازي براي حضور 
بانوان در فضاهاي ورزشی 

  اولویت دارد؟

در فضاي مجازي و 
ايرسانه  

- در محیط استادیوم
 ها و فضاها

در فضاهاي عمومی 
رس، و.)(پارك، مدا  

در فضاهاي 
تخصصی (مدارس، 

 دانشگاه، و..)
    

ترین مانع به نظر شما مهم .9
ها حضور بانوان در ورزشگاه

  کدام است؟

رفع موانع مذهبی و 
 ایدئولوژیکی

رفع موانع سیاسی و 
 نهادي

رفع موانع اجتماعی و 
 فرهنگی

رفع موانع 
زیرساختی و 

 اجرایی
    

هاي به نظر شما کدام چالش .10
ها صلی حضور در استادیوما

  کدام است؟

بروز رفتار نامناسب 
 از هواداران مرد

بروز رفتار نامناسب 
 از هواداران زن

استفاده ابزاري یا 
اي بازخورد رسانه

نامناسب به ویژه خارج 
 از کشور

چالش اساسی 
 ندارد
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  پرسشنامه متخصصان: 3پیوست 
 پرسشنامه

  نظر گرامیصاحب
است.  " فرهنگسازي حضور بانوان در فضاهاي ورزشی استان تهران "رو مربوط به بخش طرح تحقیقاتی با موضوع  پرسشنامه پیش

  تان را جهت پاسخگویی به آن در اختیار اینجانب قرار دهید.لطفا دقایقی از وقت با ارزش
  تیم تحقیق –ابراهیمی و همکاران  –با تشکر 

.  
  مشخصات فردي

  ........... (سال): ............شما سن
  مرد           :         زنجنسیت شما

مربی یا   خبرنگار و فعال رسانه               مدرس و پژوهشگر دانشگاه              :       مدیر و کارشناس سازمان شغل اصلی شما
  ورزشکار 

  دکتري           :      فوق لیسانس تحصیالت شما
  ......................... (سال) : شما سابقه شغلی

. 
 

باتوجه به فایل راهنما، میزان تاثیر هر یک از موارد زیر 
فرهنگسازي حضور بانوان در فضاهاي ورزشی استان در 

  بسیار کم                  متوسط                   بسیار زیاد  نمایید.ارزیابی می تهران را تا چه اندازه
  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1 اختاري و حقوقیهاي سنقش جنبه
                      هاي مدیریتی و اجرایینقش جنبه

                      هاي اقتصادي و مالینقش جنبه
                      هاي علمی و آموزشینقش جنبه
                      هاي فناوري و سیستمنقش جنبه
                      اي و ارتباطی هاي رسانهنقش جنبه
                      ات و خدماتهاي امکانه.نقش جنب

                      هاي رویداد و مشارکتنقش جنبه
                      هاي سرمایه انسانینقش جنبه

                      هاي اجتماعی و  فرهنگینقش جنبه
                      هاي اخالقی و رفتارينقش جنبه

 
  


