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 چكيده: 

شود و از اين نظر تفاوتي  حضور زنان تماشاچي در استاديوم ها و سالن هاي ورزشي در دنيا، امري عادي تلقي مي

هاي فرهنگي و اجتمااعي ااياي وجاود     ان زن و مرد وجود ندارد. در جمهوري اسالمي ايران معيارها و ارزشمي

دارد كه ايجاب مي كند براي حضور زنان به عنوان تماشاچي مسابقات مردان، تعريف ويژه اي باه عماآ دياد تاا     

ن هم بتوانند به حقاو  حقاه ااود    ضمن اين امر، ارزش هاي واالي ااالقي و فرهنگي نيز ادشه دار نشده و زنا

 دست يابند. 

تحقيق حاضر، نگرش اقشار مختلف جامعه در اصوص حضور زنان تماشاچي در ميادين و رقابات هااي ورزشاي    

 مردان را بررسي و مقايسه مي كند.

رمنادان،  دموزان، كااررران، كا  سال كشور شامآ دانش 51جامعة دماري اين تحقيق را كلية زنان و مردان باالتر از 

پزشكان، اساتيد دانشگاه، روحانيون، مشاغآ دزاد، افراد بيكار و متخصصين ورزش كشور تشكيآ مي دهند. از اين 

سال به باال تشكيآ مي دهناد. جهات    03سال و  51-03نفر حجم نمونة دماري را در دو رروه سني  7942عده 

م جمعيتي دن  استان تعيين و سپس در هر اساتان  انتخاب نمونه، ابتدا حجم نمونه در هر استان، متناسب با سه

 نمونه ها به يورت تصادفي ساده انتخاب شدند.

محقق سااته و مصاحبه استفاده شده است. تحليآ داده ها با اساتفاده از    جهت ررددوري اطالعات از پرسشنامة

Xشااص هاي دمار توييفي و دمار استنباطي )توزيع 
كلياة محاسابات نياز     اساتفاده شاد.   =31/3( در سطح 2

 انجام شده است.  SPSSتوسط كامپيوتر و نرم افزار 

 مهمترين يافته هاي اين تحقيق عبارت است از: 

 03اكثريت پاسخگويان به ورزش و ديدن مسابقات ورزشي عالقه دارند. اين عالقه در زنان، رروه ساني كمتار از   

 يشتر است.سال، افراد عادي و افراد با تحصيالت ديپلم و كمتر، ب



يكي از عمده ترين داليآ عدم حضور اقشار مختلف به ويژه نخبگان و روحاانيون، عاالوه بار پخاش مساابقات از      

تلويزيون و دوري ورزشگاه ها از منزل، عدم رعايت مسائآ ااالقي از سوي براي تماشاچيان و ورزشاكاران مارد   

حضور زنان تماشااچي، ماردان را ملازم باه رعايات        بوده است. در عين حال اكثريت پاسخگويان نيز اعتقاد دارند

 ايول ااالقي مي نمايد.

دريد قابآ توجهي از پاسخگويان، استقرار مكان مناسب و ويژه براي اانواده ها و زنان را توسط مديران و برنامه 

كثيري از ريزان عملياتي به عنوان يك طرح دزمايشي مناسب مي دانند. حتي تماشاي نوبتي مسابقات نظر جمع 

 پاسخگويان را به اود جلب كرده است.

با اين همه، نگراني از عدم رعايت ايول ااالقي به واسطة عدم اطمينان از سالمت رفتاري مردان، در پاسخگويان 

به ويژه افراد نخبه و روحانيون وجود دارد و به همين لحاظ، زمان حاضر را براي حضور زنان تماشااچي مناساب   

تقدند تا زماني كه اين فرهنگ در افراد و در ورزشگاه ها ايجاد نشود؛ اين عمآ، اود باعا  باروز   نمي دانند و مع

 مشكالت عديده اي اواهد بود.

اكثريت پاسخگويان انتظار دارند، رسانه ها در ايجاد زمينه مناسب و فرهنگ سازي براي رسيدن زنان باه حقاو    

 اود نقش موثري ايفا كنند.
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