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Abstract

Background and Aim: In the Islamic Republic of Iran, cultural,
religious and social values require that a special definition be made for
the presence of women as spectators of men's competitions so that
these values are not compromised and women can achieve their rights.
Therefore, the aim of this study is to identify the challenges of police
in entering the stadiums of the Islamic Republic of Iran.
Method: The present study is and applied and qualitative research,
utilized a cross-sectional and content analysis methodology. The
statistical population of the study consisted of security personnel and
stadium managers, police and special unit commanders, professors
and sports elites, and a sample of 20 of them were purposefully
interviewed. The data collection tool has made the interviewer a
researcher and open and axial coding has been used to analyze the
data. The validity of the tool used is the type of face validity.
Results and conclusion: The challenges of female police regarding
the presence of women in stadiums are classified into four areas:
political challenges, security challenges, social challenges and cultural
challenges. Such as NAJA, Ministry of Sports and Youth, national
media. The results showed that the security challenges of manpower
supply, the political challenges of foreign media surfing, the cultural
challenges of education and awareness, and the social challenges of
the stadium structure are prioritized.
Keywords: Police Challenges, Sports Stadiums, Police Security,
Sports, Women stadium entering
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چکیده
زمینه و هدف :در جمهوری اسالمی ایران ،ارزشهای فرهنگی ،دینی و اجتماعی ایجاب می کند که
برای حضور زنان به عنوان تماشاچی مسابقات مردان ،تعریف ویژه ای صوورت يیورد توا ایون ارزشهوا
خدشوه دار نووود و زنوان هوو بتواننود بوه حقووس خوود دسو یابنود .هود

ژوژوهح حاضور شناسووایی

چالحهای ژلیس در ورود بانوان به ورزشگاههای جمهوری اسالمی ایران اس .
روش :ژژوهح حاضر از نظور هود
ژژوهح را کارکنان حراس

کواربردی ،از نظور ماهیو دادههوا کیفوی اسو  .جامعوه امواری

و مدیران استادیومها ،فرماندهان ژلویس و یگوان ویوژه ،اسواتید و نخبگوان

ورزشی توکیل دادهاند و نمونه  22نفری از انها به طور هدفمند مورد مصاحبه قورار يرفتوهانود .بورای
تجزیه و تحلیل دادهها از تحلیل مضمون استفاده شده اس .
یافتهها و نتاای  :چوالحهوای ژلویس زن در موورد حضوور بوانوان در ورزشوگاههوا در چهوار حووزه
چالحهای سیاسی ،امنیتی ،اجتماعی و فرهنگی طبقهبندی میشوند .در چالحهای امنیتی ،تامین نیروی
انسانی ،در چالح های سیاسی ،موج سواری رسانههای بیگانه ،در چالحهای فرهنگی ،اموزش و اياه
سازی و در چالحهای اجتماعی ،ساختار ورزشگاه نیازمند توجه بیوتر هستند.
واژههای کلیدی
چالحهای ژلیس ،استادیومهای ورزشی ،امنی

انتظامی ،ورزش ،ورودبانوان
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ژلیس در ورود بانوان به ورزشگاه های جمهوری اسالمی ایران» استخراج شده که توسط مهودی فرموانی و بوا راهنموایی
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مقدمه
یکی از مباحث چالح برانگیز در سوالهای اخیور ،موضووو ورود زنوان بوه ورزشووگاههوا و
میدانهای ورزشوی اسو  .حضوور تماشوايران زن در ورزشوگاه و سوالنهوای ورزشوی در
بسیاری از کوورها ،عادی تلقی میشود و از این نظر تفاوتی میان زن و مورد وجوود نودارد.
در جمهوری اسالمی ایران ،ارزشهای فرهنگی و دینوی و اجتمواعی ایجواب موی کنود کوه
برای حضور زنان به عنوان تماشاچی مسابقات مردان ،تعریف ویژه ای صورت يیرد تا ایون
ارزشها خدشهدار نوود و زنان هو بتوانند به حقوس خوود دسو
درخواس

یابنود .در سوالهوای اخیور

برای حضور زنان در ورزشگاهها به مطالبهای يسوترده و سراسوری تبودیل شوده

اس  ،در مقابل ،واکنح و ژاسو مسوئولین بوه ایون مطالبوه عموومی هموواره ،امواده نبوودن
زیرساخ ها و مهیا نبودن شرایط برای حضور زنان مطرح اس  .با این وجود حضوور زنوان
در ورزشگاهها ياهی تبدیل بوه چوالحهوای مهوو در کووور شوده اسو  .حضوور زنوان در
ورزشگاه عالوه بر مسائل شرعی که فقها بیان میکنند با چوالحهوای انتظوامی نیوز روبوه رو
اس  ،زیرا باید زیرساخ های الزم برای حضور زنان فراهو شود .در این فضواها عوالوه بور
فحاشی و ژرخاشگری ،تهدیدات امنیتی نیوز بورای بوانوان وجوود دارد .از مهووتورین دالیول
مخالف

با حضور بانوان در ورزشگاه ها به عنوان تماشاچی ،عدم رعای

مسوایل اخالقوی و

مسائل امنیتی از سوی برخی تماشاچیان و ورزشکاران مرد اس  .امووروزه فراینوود امنیتووی،
از مهووتورین و ضوروریتورین مسوائل برنامهریزی و سازماندهی در حیطوه فعالیو

مودیران

امنیتی مسابقات ورزشی اس ؛ دلیل ان نیز توجه و حضوور انبوووه اقوووار مختلووف جامعووه
در فضواهای ورزشوی ،ماننود ورزشگاههای فوتبال اس

که بوه تمهیودات مورتبط بوا امنیو

بیح از ژیح نیازمند اس  .تمهیدات و فرایندهای امنیتی در امواکن اجتمواعی -ورزشی(بووه
خصووووو ورزشوووگاههووا( جایگوواه ویووژه ای در برنامووهریووزی بريزارکننووديان رویوودادها و
رقاب های بزرگ داخلی و بینالمللوی دارد و امروزه مجریان امنیتوی رقابو هوای ورزشوی،
در ژووی یووافتن راهکارهووایی بووورای مقابلوووه و ژیوووگیری از حووواده ژوویح بینووی نوووده در
ورزشگاهها و اماکن ورزشی هستند .کمبوود امنیوو

و ایمنووی در مسوابقات و بوه دنبوال ان
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ایجاد حووواده مکوورر در اموواکن مختلووف و رویوودادهای ورزشووی از جملوه لیو

هوای

ورزشی ایران ،مبین این امر اس (نیازی ،1333 ،و.)87
نقح ژلیس در مدیری
تعیین کننده اس

انتظامی امنی

و بوا مودیری

و ژیوگیری از ناارامیهوای ورزشوی ،بسویار مهوو و

مناسوم ،موی توانود از بووروز برخووی از مووکالت امنیتوی

ورزشی جلويیری کند .بسیاری تصور می کنند کوه ژلویس و مسووئوالن در یوور رویووداد
ورزشی ،بخوی از ژو

صحنه اصلی هسوتند و مسوابقات بوودون انهوا ،مطلوووب و ایموون

بريزار نخواهد شد .ژلیس و مسئوالن امنیتی ورزش ،واقعاً نقح بوه سوزایی در امنیو
فعالی

ورزشی ایفا می کنند؛ برقراری نظوو و امنیو

جمعی

در ورزشگاهها ،حفاظ

یوور

تماشووايران ،جلووويیری از ازدحووام

از تماشايران در تمامی مراحل بريزاری مسابقات ،سوالو

نگهداشتن وسایل نقلیه و اتوبوسهای مملوو از تماشووايران ،امنیوو

اموواکن ،تـسیسووات و

تجهیزات ورزشگاهها در رویدادهای ورزشوی از نظور عملووی و اجتموواعی ،فراینوود بسوویار
ژراهمیتی اس

که بر عهده انان اس

و از ارکوان اصولی بريووزاری مناسووم رویوودادهای

ورزشی و از همه مهوتر ،باعث رشد صنع
در فرایند ادراک امنی  ،جنسی

ورزش خواهد شد.

از مهوترین عوامل شناخته میشوود .امنیو

یور فضوا بوه

کاربریهای محاطکننده ان هو بستگی دارد .فوتبال و محیطهای ورزشی ویژيی هیجوانی
خود را دارند و نمیتوان بروز احساسات و توویقهای تیمی را کنتورل کورد؛ بوه دلیول ایون
موارد اس

که با حضور بانوان در ورزشگاهها مخالف

مهو بوده و به دلیل اماده نبودن فضا ممکن اس

زنوان بسویار

میشود؛ چراکه امنیو

اسیمهایی را به انها وارد کنود(کارير،

غفوری ،محمدی و مرادی ،1335 ،و)38
احترام به زن و شخصی

انها از یکسو و شرایط فضایی موجود که نمیتووان ان را مطوابق

با شان و شئون زنان تنظیو کرد از سوی دیگر ،از جمله مواردی اس که مخالفو

بوا طورح

حضور زنان در استادیوم ها در ژوی داشوته اسو  .نقوح یگوان ویوژه در بسترسوازی و بهبوود
زیرساخ های موجود در ورزشگاههوا اموری ضوروری بووده و توامین امنیو

تماشواچیان و

بازیکنان ،برعهده یگانهای ویژه ناجا اس  .یگان ویژه ،جدیدترین نیروى نظوام در ایوران
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اس

که ط سالهاى اخیر توکیل شده اس

و به لحاظ امادي و تجهیزات ،سرامد همو

یگانهاى نظام و انتظام کوور اس  .این یگان در رویکورد اجتمواع دو راهبورد نهوای
دارد.1 :یگان ویژه در اغتواشات تمام کننده اس

و تالش مویکنود توا اقتودار و توانمنودى

خودش را از راههاى مختلف به جامعه القاء کند تا مردم به این بواور برسوند؛ .2امووزشهوا،
تجهیزات و تاکتیرهاى یگان ویژه باید به سطحی از حرفهایيرای برسد کوه ايور بعود از
رعای

اصول کنترل اغتواش قصد انجام عملیات برس اسا را داشته باشد ،مردم هوو انهوا را

تـیید کنند(کرم .)1333 ،
باشروو لی
وق

نوزدهو و بازیهای تیو ملی در سوال  2222و فووار فیفوا 1در راس ان ریویس

فیفا ایفانتینیو 2که درطی دوسال يذشته چهاربار به ایران سوفرنموده و بوازیهوای جوام

مل های اسیا بین تیوهای ژرسپولیس وکاشیمای ژاژن و بازی ایران وکامبوج را از نزدیور
بازدید نموده و با سران بلندژایه کووور(رییس جمهوور ،وزیرامورخارجوه ،وزارت ورزش و
جوانان) درخصوو ورود بانوان به ورزشگاهها برای تماشای بازیهای فوتبال دیدار نمووده
و ایران را ملزم نموده در صوورت عودم حضوور زنوان در ورزشوگاه فوتبوال ایوران را تعلیوق
مینماید .همچنین تموام دنیوا حتوی کووورهای اسوالمی بوا عقایودرادیکالی و موذهبی ماننود
عربستان نیز مجوز ورود بانوان را به ورزشگاهها صادر نمودهاند و این امر مقامات سیاسوی و
ورزشی ایران را تح
درحالی اس

فوارهای زیاد جوامع جهانی و فضای مجوازی قورار داده اسو  .ایون

که در کوور جمهوری اسالمی ایران به دالیل مختلف مذهبی و فوار مراجوع

تقلید و عدم امادهسازی زیرساخ های ورزشی ،هنوز اجازۀ رسمی بوه وزارت ورزش داده
نوده اس  .برهمین اساس این تحقیق به دنبال ژاسخگویی به این سوال اس

که چالحهوای

ژلیس در ورود بانوان به ورزشگاههای جمهوری اسالمی ایران کدامند.
مبانی نظری :در ادامه مبانی نظری به اختصار مرور میشود.
تماشاگران رویدادهای ورزشی :ورزش به عنوان ژدیده ای اجتمواعی از مسوائل مختلوف
جامعه تاثیر میژذیرد و يروههای مختلفی را بوا عنووان ورزشوکار و تماشواچی زیور ژوشوح
1. FIFA
2. Infantino

 / 053فصلنامه دوفصلنامه پلیس زن ،سال پانزدهم ،شماره  ،43بهار و تابستان 0322

قرار میدهد(محمدزاده ،1337 ،و .)14در جامعه کنونی ،ورزش به عنوان امری انسوانی –
تربیتی مورد توجه بووده و در بوین هموه اقووار جامعوه بوه سورع در حوال يسوترش اسو .
همچنین متاسفانه قور عظیمی از افراد اجتماو یعنی جوانان ،بوه دالیول يونوايون بوه مسوائل
مخرب از جمله اعتیاد روی اوردهاند ،زنان نیز از این قاعده مستثنا نیستند و مویتووان يفو
نداشتن امکانات کافی ورزشی و برنامه مناسم برای ژر کردن اوقات فراغ  ،دامنگیور انوان
نیز شده اس  .با نگاهی يذرا به مسابقات مردان که امکان حضور زنان در انها فوراهو بووده
اس  ،به نظر میرسد در هر مکانی که زنان به عنوان تماشاچی حضور داشوتهانود ،نزاکو

و

انضباط بیوتری در میان ورزشکاران و هواداران حاکو بووده اسو  .حوال بوا توجوه بوه تواثیر
تماشاچیان در نوان دادن احساس غرور و ایجواد انگیوزه در ورزشوکاران ،بوه نظور مویرسود
حضور تماشواچیان زن در میودان هوای ورزشوی ،تواثیر مثبتوی بور ورزشوکاران و تماشواچیان
خواهد داش  .ایمن سازی محیطهای ورزشی ،از راه جلويیری از رفتارهوای ژرخاشوگرانه،
خوون امیز وندالیستی ،ایجاد رفتارهای اجتماعی و تربیتوی منطبوق بوا اصوول و سون هوای
ژسندیده اسالمی و ملی و فرهن

سازی در ورزشگاهها ،افزایح انگیزه عمومی فرد بور اثور

حضور تماشاچی عالقه مند ،زنوده کوردن روح ورزش ،فرهنو
ورزشی مناسم و تقوی

سوازی و یوافتن الگوهوای

ورزش زنوان از راه دیودن مسوابقات برتور ،عوواملی بورای بررسوی

امکان حضور زنان به عنوان تماشاچی در میدانها و رقاب های ورزشی میدان اس  .به نظور
میرسد با حضور بانوان و خوانوادههوا در ورزشوگاههوا بورای تماشوای دیودارهای ورزشوی،
میتوان نظارت و کنترل اجتماعی را در ورزشگاه توا حود زیوادی افوزایح داد ،زیورا خورده
فرهن

اوباشگری در مقابله با فرهن

ناموسژرستی ،فرصو

ابوراز وجوود و الوودهسوازی

محیط ورزشگاه را نخواهد یاف (فخار ،1338 ،و.)11
سالها اس

که بحث ورود زنان به سالنهای ورزشی مطورح اسو  ،ولوی هنووز بورای ایون

مسئله تدبیری جامع اندیویده نوده و حضور زنان در سالنهای ورزشی جدی يرفتوه نووده
اس .تجربه نوان داده اس

که در رقاب های ورزشی ،عملکرد فرد تنها از تعامل اجتمواعی

که میان او هو تیمیهایح صورت میيیرد ،تاثیر نمیژذیرد ،بلکه همچنین زمانی کوه خوود
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را در حضور چندین نفر احساس میکند و یا زمانی که موورد توجوه توودهای از تماشواچیان
قرار میيیرد ،هر چند میان وی و انها هوی رابطوهای نباشود ،تحو
ورزشکاران در خال اجتماعی ،رقاب
مسئله صح

تواثیر واقوع مویشوود.

نمیکنند؛ وقتی به درون استادیوم ژا مویيوذاریو ایون

ژیدا میکند ،در واقوع ورزش مودرن بودون حضوور تماشواير و دوسو داران

ورزش زنده نخواهد بود و ساختار ورزش بدون وجود تماشايران معنا ژیدا نمیکند.
با بررسی نوو تماشايران و یا به نوعی دقیقتر حضار میتوان يفو

کوه سوه نووو جمعیو

حاضر در ورزشگاه حضور دارند:
تماشاچیان :1اینهاتماشايرانی هستندکه خصل

بی طر

نسبی بر انها غالم اس  ،یعنی

برایوان فرقی نمیکندکه کدان تیو برنده یا بازنده باشد؛
تشویقگران یا هواداران :این يروه ،تماشايران توویق کنندهای هستندکه به یر تیو یوا
باشگاه خاو تعصم میورزند ،انها ژویایی بیوتری از تماشاچی عادی دارند؛
همکنشان :2مقصودکسانی اس

که در بازی یارقاب

موارک

دارند ،خواه افوراد هوو تویو

باشووند و یووا رقیووم؛ ایوون افووراد در عملکوورد ورزشووی نقووح فعووال و غیرقابوول انکوواری
دارند(انوارالخوفی ،1372 ،و.)21
در سالهای اخیر یکی از چالحهای مسئولین امنیتی مسابقات ورزشی به ویژه فوتبال ،ورود
بانوان تماشاير با ژوشح هوادار مرد به داخل استادیومهای ورزشی کوور اس که بازتواب
و بزرگ نمایی ورود این افراد در فضای مجازی و رسانههای خارجی سرع
به عدم رعای

یافتوه و ان را

حقوس بانوان درکوور ایران سوس میدهنود .ایون در حوالی اسو

بانوان به استادیومها تبدیل به یر مطالعه جدی از طر

کوه ورود

نخبگان سیاسی و فرهنگوی منتقود،

جنبحهای دانوجویی و نهادهای غیر دولتی شده اس .
پیشینه پژوهش :در ادامه به ژژوهحهای موابه داخلی و خارجی ژرداخته میشود.
شهابی ،ملکی ،ذکایی و اخوندی( ،)1335در ژژوهوی با عنوان «بررسی عواموول موودیریتی
موؤثر بور نقح ژلیس در مواجهه با رفتارهای خووون امیوز تماشووايران در ورزش فوتبووال
1. Fans
2. co-acters
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شوووهر تهووران» ،ژلوویس را یکووی از ارکووان مهووو موودیری رفتووار تماشووايران در کووواهح
ژرخاشوگری و هیجانات حاضران در ورزشگاه که نقح مهموی را ایفوا موی کنوود ،معرفووی
کورده اسو  .نتایج تحلیل عاملی تـییدی و ازمون ريرسیون چند متغیوره در ایون ژوژوهح،
حواکی از تـثیر عامل امکانات ورزشگاه محل بريوزاری مسوابقه فوتبوال و نیووز وضووعی

و

شورایط بريوزاری مسوابقه بوه عنووان مهوو تورین عوامول مودیریتی موؤثر بور نقوح ناجووا در
رویوارویی بوا رفتارهای خوون امیز تماشوايران در ورزش فوتبوال در شوهر تهوران اسو .
امین صارمی( ،)1335مطالعهای در ارتباط با زمینههای يرایح زنان بوه جنوبحهوای جدیود
اجتماعی را مورد بررسی قرار داده اس  .مطالعه وی نوان داده اس

که عوامل و زمینههای

فرهنگی ،هوویتی و ارزشوی بوه ترتیوم بیووترین رابطوه را بوا يورایح زنوان بوه جنوبحهوای
اجتماعی دارنود .وجوود رابطوه بوین ژایگواه اجتمواعی-اقتصوادی و يورایح بوه شورک

در

اعتراضات غیرقانونی نیوز نووان داده اسو  ،زموانیکوه ژایگواه زنوان بواالتر باشود ،احسواس
رضای مندی بیوتری از شرایط داشته و به همان میزان نیز يرایح کمتوری بوه جنوبحهوای
اجتماعی خواهند داش  .عزیزابادی فراهانی و کریمیخوزانی( ،)1335ژژوهوی بوا هود
بررسی تقوی

ارزشهای فرهن

زنانه در مدیری

و کنترل اغتواشات با مطالعو رویکورد

جامعه محوری ژلیس انجام دادهاند؛ بر اساس نتایج انان ،يرایح زنان به حضور در جنبح-
های اجتماعی ،ظرفی

الزم برای تقوی

را دارا هستند و ممکن اس

به سم

سایر جنبحها مانند دانوجویی ،کاريری و قوومی

يرایحهای افراطیتر متمایل شووند .در هموین راسوتا

کارایی و اثربخووی زنوان در مـموریو هوای ژلیسوی در حووزه مودیری
اغتواشات با مؤلفهها و ارزشهوای فرهنو
درویوی و يرایی( ،)1335با هد
مردم نسب

و کنتورل زنوان در

زنانوه ارتبواط مفهوومی دارد .ژژوهووی توسوط

بررسی نقح ژلیس زن یگان ویژه در کاهح حساسوی

به دستگیری زنان اغتواشگر در اجتماعات غیرقانونی در ایالم به شیوه ژیمایووی

انجووام شووده و نوووان داده کووه اسووتفاده از ژلوویس زن یگووان ویووژه در برخووورد بووا اعتراضووات
غیرقانونی اثر معنی داری در کواهح حساسوی اجتمواو مردموی نسوب بوه دسوتگیری زنوان
اغتواشير دارد .مهدوی ،حامی و فهوام( ،)1338در ژژوهووی بوه بررسوی احسواس امنیو
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بانوان در ژارک بانوان شهر سوهند تبریوز بوا تـکیود بور ارزشهوای فرهنو
فرهن

اسوالمی زن در

و هنر(ژژوهح زنان) ژرداخته کوه نتایج ان نوان می دهد اصلیتورین موانوع امنیو

در ژارک بانوان دیده شدن از سواختمانهوای بلنود و بوایر بوودن زموینهوای اطورا

اسو .

تاریکی و مراجع مردان برای امور باغبانی و فنوی و نگرانوی از کوودک نیوز در درجوههوای
بوده اس  .توسع کالبدی فضاهای اجتماعی و همچنین امکانات ورزشی موی

بعدی اهمی

تواند در موفقی

ژارکهای بانوان نقح مؤثری ایفا کند .محمودزاده و محمودزاده(،)1337

در ژژوهوی با عنوان «حق ورود بانوان ایرانی به ورزشگاهها اری یا خیر(نگاهی بوه موانوع و
چالحهای فقهی-حقوقی حضور زنان ایرانوی در ورزشوگاه)» نوووان دادنود کوه علویرغووو
تصویم قوانیون و حمای های حقوقوی از زنان ،موانوع و چالحها همچنوان باقوی اسوو  .از
ایون رهگذر ،بهرهمنودی از سوازوکارهای حمایتی حقووس بووور اسوالمی بوه دلیول قودم ،
يسترديی و برخی امتیازات منحصربه فرد بورای زنوان ضروری اسو  .همچنوان کوه ارتقووا
اياهی هوای عموومی ،بازنگووری در فقوه ژویووای تووویع و اجتهواد دینووی ،تودوین و ارائووه
راهکارهای حقوقوی-اجرایی و تصویم قوانین نوین متناسوم بوا مطالبوات و نیازهوای زنوان
برای صیان

و تضمین حقوس انان و مقابلوه با موانوع و چالحهای روبه رو الزم میباشود.

اقووایی و طوواهری( ،)1337در ژژوهوووی بووه نقووح موودیری

انتظووامی در کنتوورل خوووون

تماشايران فوتبال با رویکرد جرمشناختی ژرداختوه و نووان دادنود هموه اقودامات مودیری
انتظامی که با رویکرد جرمشوناختی انجوام مویشووند ،بوهطوور معنواداری کواهح خووون
تماشايران فوتبال را تبیین کورده و در ایون میوان ،اقودامات ژیووگیرانه بیووترین توـثیر را بور
کاهح خوون

تماشايران دارند .مرادی ،کوگر ،ساالر و قبوادی( ،)1333درژژوهووی بوه

بررسی عوامل مؤثر بر احساس امنی

فعالی های ورزشی بانوان در ژارکهای شوهر تهوران

ژرداختند و نوان دادند که احساس امنی

جانی ،احساس امنی

اجتماعی و احسواس امنیو

اخالقی در فعالی های ورزشی بانوان در ژارکهای شهر تهران ،تـثیر مستقیو دارند و میزان
تـثیريذاری احساس امنی

جانی از احساس امنی

اخالقی باالتر اس .
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فوا ،1لیبرگ 2و النگلر ،)1377(3در ژژوهوی بوا عنووان «يفو ويوهوای روزانوه :فضواهای
زنانه و چووانداز مساکن عمومی در سنگاژور» ،بیان کردند که زنان مویتواننود در زنوديی
روزان خود در فضاهای اختصاصی تغییر به وجود اورند .این تغییور در امواکن متوراکو و بوا
ازدحام بیوتر به وقوو میژیوندد .السون ،)2222(4در ژژوهح خود با عنوان «تحقیقات کمی
در حوزۀ مطالعات زنان» به این نتیجه دس

یاف

که در میان زنان و افراد ژا به سن يذاشوت

سوواکن شووهر و يووروههووای بووا دراموود ژووایین ،توورس از نوواامنی بیوووتر اسوو  .دیوواس 5و
یان

 ،)2228(6در برزیل ،در ژژوهووی نقوح ارایوح فضوایی در ایجواد رفتارهوای خواو

استفاده کننديان را بررسی کردند .نتایج ژژوهح نوان داد که عوامل اجتماعی و فضایی بوا
توجه به اثری که بر اجزای محیطی و شناخ
امنی

فضایی محویط بواز شوهری دارنود بور کمبوود

و افزایح جرم تـثیريذارند .جبار ،)2217(8جنبحهوای اعتراضوی در عوراس را موورد

مطالعووه قوورار داده و در بخوووی از مطالعووه خووود حضووور کمووی و کیفووی زنووان عراقووی را در
اعتراضات بررسی کرده اس  .این ژژوهح نوان داد در اعتراضات و نا ارامویهوای عوراس،
زنان نقح بسیار قابل توجهی در روند شکليیری اعتراضوات داشوتهانود ،اموا از نظور کموی
تعداد انها اندک بوده اس  .الوی ،)2215(7ژژوهوی با هد

بررسی نقح زنوان در بهوار

عربی کوورهای دريیر در این جنبح انجام داده اس  .نتایج این ژژوهح نووان داده اسو
کووه نقووح زنووان در بهووار عربووی از شوورک

مسووتقیو در اعتراضووات شووروو و بووه رهبووری و

سازماندهی تظاهرکننديان نیوز رسوید و زنوان نقوح برجسوتهای در ژیووبرد ایون اعتراضوات
داشته اند .حضور زنان در اعتراضوات در بیووتر کووورهای عربوی بوا هود
کرام

مطالبوه ازادی،

و برابری جنسیتی بوود .داویوس ،)2215(3اعتراضوات خیابوانی را در دوازده کووور
1. Foa
2. Leiberg
3. Langner
4. Elson
5. Dias
6. Young
7. Jabar
8. Alovi
9. Davis
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مختلف مورد بررسی قرار داده اس  .نتایج ژژوهحهای او نوان داده که زنان نقح موؤثری
در ناارامیها داشتهانود و روز بوه روز شورک زنوان در اعتراضوات بیووتر شوده اسو و در
برخی از کوورها زنان در خط مقدم اعتراضات بودهاند .این ژژوهوگر ،دلیل اصلی افوزایح
حضور زنان را افزایح نفوذ مکتم فمینیستی در کوورهای مورد مطالعه يزارش نموده کوه
موجم شده زنان برای حفظ حقوس خود و برابری با مردان با انگیزه بیووتری دراعتراضوات
شرک

کنند .اسریسرانو 1و بیتالن ،)2215(2در ژژوهوی به بررسی تورس از جورم بوانوان در

ژارکهای شهری ژرداختند .یافتههوا نووان دادنود کوه ویژيویهوایی چوون ژوشوح يیواهی
تراکو ،حضور تنها در ژارک ،نامنظمی در چیودمان عناصور در ژوارک ،اشونایی بوا ژوارک،
اطالعات ژیوین در خصوو جرائو اتفاس افتاده در ژارک و تجربیوات ژیووین قربوانی شودن
در جرائو ،از عوامل مؤثر در میزان احساس امنی

استفاده کننوديان از ژوارکهوای شوهری

کواالالمپور اسو  .جلینوا تاسویر ،)2217(3در یور مطالعوه موروری بوا موضووو مقوررات
قضایی در موورد خووون

در مسوابقات ورزشوی و مسوائل قابول بحوث در داديواه ،قووانین

بین المللی و به طور خاو قووانین مجوازات مربووط بوه جمهووری صربسوتان کوه بوا هود
ژیوگیری از خوون

در رویدادهای ورزشی و مدیری

مورد بحث قرار داد .این ژژوهوگر معتقد اس

رفتوار تماشوايران تودوین شوده را

که قوانین و مجازات مرتبط بوا خووون

در

رویدادهای ورزشی که شامل دامنه وسیعی از مجازات مانند زندان ،جریمه نقدی ،بازداش
خانگی ،محرومیو

از خودمات اجتمواعی و محرومیو

از ورود بوه ورزشوگاه اسو  ،طوی

سالهای متمادی با وجود افزایح تعداد رویدادهای ورزشی باعوث کواهح جورایو جنوایی
مرتبط با رویدادهای ورزشی شده اس  .همچنین اطالعات رسومی مربووط بوه خووون

در

ورزش و رویدادهای ورزشی نوان دهنده کاهح ژایدار تعداد اتهامات جنایی و محکومی
جرائو جنایی خوون امیوز در رویودادهای ورزشوی اسو و ایون واقعیو توسوط مقاموات
قضایی صرب و نیروهای ژلیس این کوور تایید شده اس .
1. series
2. Batelaan
3. jalina tacik
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ژژوهحهای انجام شده در این حوزه هر کدام بوا رویکردهوای مختلوف ،حضوور بوانوان در
ورزشگاهها را تحلیل و تبیین نمودهاند .بیوتر این ژژوهحهای به بحث خوون

علیه زنوان و

در ادامه نقح زنان در يسترش اعتراضوات غیور قوانونی ژرداختوهانود ،اموا بوه نظور مویرسود
رویکردی که بتواند به صورت جامع و از منظر انتظامی(ژلیسی) ابعواد ایون حووزه را تووری
کند مغفول مانده اس  .در واقع حضور بانوان در ورزشوگاه چالووی جودی بورای مجموعوه
ناجا و یگانهای ویژه محسوب میشود که در این مطالعه سعی شده اس

به این موضوو بوا

رویکردی کیفی ژرداخته شود.
مدل مفهومی پاژوهش :بريوزاری رویودادهای ورزشوی هموواره مسوائل و چوالحهوای
مختلفی را به همراه داشته اس

و ژلیس برای اینکه بتواند بستری مناسم برای حضور بانوان

ایجاد کند باید بتواند چالحهوای موجوود را شناسوایی نمووده و انهوا را مودیری کنود .از
جمله چالحهوای موجوود مویتووان بوه چوالحهوای امنیتوی ،سیاسوی ،موذهبی و فرهنگوی،
اجتماعی ،اخالقی و رفتاری اشاره نمود .ظرفی های اجتهاد ژویوا ،سواختارهای همفکوری و
مصولح اندیووی در کووور و نهادهوای حواکمیتی و موردمنهواد ،شواهکلیود جوواز شوورعی،
مصلح اندیوی جمعی و مطالبهيری حقوقی نتوانس

درهای ورزشگاهها را بوه روی زنوان

باز کنند و به جای کلید از اهرم فوار فدراسیونهای جهانی برای احقواس ایون حوق اسوتفاده
شد .با توجه به مستند طبیعی و قانونی حق حضور زنان در ورزشوگاههوا و نبوود ادلوه شورعی
اسالمی میشود .به بیوان سوادهتور،

اولیه« ،تکلیف حقوقی ،شرعی و اجتماعی» متوجه دول
در ازای هووور حقوووی از يوووروههوووای اجتمووواعی ،دولو و

موظوووف اسو و توووا مقووودمات

نرمافزاری(همچون تدوین ایوینناموه و مقوررات اجرایوی) و سوخ افزاری(همچوون ایجواد
زیرساخ

حضور ایمن و شرعی بانوان در ورزشگاه در ورزشگاههای قودیمی و مودرن) را

تووـمین کنوود .البتووه دول و در ایوون مسوویر تنهووا نیس و

و نیازمنوود همگووامی و همراهووی تمووام

دستگاه های فکوری ،فرهنگوی ،امنیتوی ،انتظوامی و قضوایی اسو ؛ البتوه عوالوه بور نهادهوای
حاکمیتی ،تعامالت مردمی چه در سط خانوادههای عالقوهمنود بوه فوتبوال و چوه در سوط
سازمانهای مردمنهاد ،يروههای اجتماعی و طیفهای فعاالن مدنی باید صورت ژوذیرد توا

غالمرضا مرادی سیاسر و همکاران  /شناسایی چالشهای پلیس در ورود بانوان به ورزشگاههای جمهوری اسالمی ایران 020 /

هو سط اياهی عمومی ارتقا یابد و هو فضا برای توسعه حضور مطوابق بوا شورو و اخوالس
بانوان در جامعه فراهو شود .در نمودار  ،1مدل مفهومی ژژوهح ارائه شده اس .

نمودار  :0مدل مفهومی پژوهشی

روش
دادههوا کیفوی اسو  .جامعوه امواری

ژژوهح حاضر از نظر هد

کاربردی ،از نظر ماهی

ژژوهح را کارکنان حراس

و مدیران استادیومها ،فرماندهان ژلیس و یگان ویژه ،اسواتید و

نخبگان ورزشی توکیل دادهاند و نمونه  22نفری از انها بوه طوور هدفمنود موورد مصواحبه
قرار يرفتهاند .برای تجزیه و تحلیل دادهها از تحلیل مضمون استفاده شده اس .
یافتهها
یافتههای توصیفی :در جدول  ،1جمعی

نمونه ژژوهح توصیف شدهاند.

جدول :0توصیف ویژگیهای جمعیت شناختی جامعه پژوهش
متغیر

میزان تحصیالت

رشته تحصیلی

درصد فراوانی

يروه

فراوانی

درصد

کارشناسی

2

12

12

کارشناسی ارشد

11

55

65

دکتری

8

35

122

مدیری و فرماندهی

8

35

35

علوم ورزشی

6

32

65

روانوناسی و علوم
تربیتی

4

22

تجمعی

75
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سازمان محل خدم

سایر رستهها

3

15

122

یگان ویژه ناجا

3

45

45

مجموعه ورزشی ازادی

8

35

72

علمی دانوگاه

4

22

122

تا 42سال

3

15

15

45-41

6

32

35

52-46

6

32

65

 51و باالتر

5

25

122

تا22سال

6

32

32

25-21

4

22

52

32-26

6

32

72

 31و باالتر

4

22

122

هیئ

سن

سابقه کار

در بررسی توصیفی میزان تحصیالت ژاسخگویان موخص می شود  12درصود انهوا دارای
مدرک کارشناسی 55 ،درصد کارشناسوی ارشود و  35درصود نیوز دارای مودرک دکتوری
هستند .در بررسی رشته تحصیلی ژاسخگویان موخص می شوود  35درصود دارای مودرک
فرماندهی و مدیری  32 ،درصد علوم ورزشی 22 ،درصد روانوناسی و  15درصد نیز سایر
رشتهها هستند .در بررسی سازمان محل خدم

ژاسخگویان موخص می شود  45درصد در

یگانهای ویژه ناجا 35 ،درصد مجموعه ورزشی ازادی و  22درصد نیوز از اعضوای هیئو
علمی دانوگاه می باشند .در بررسی سن ژاسخگویان مووخص موی شوود  15درصود دارای
سن کمتر از  42سال 32 ،درصد دارای سن  41تا  45سال 32 ،درصد دارای سون  46توا 52
سال و  25درصد نیز دارای سن  51سال و باالتر هستند .در بررسی سوابقه کوار ژاسوخگویان
موخص می شود  32درصد دارای سابقه کار کمتر از  22سال 22 ،درصود  21توا  25سوال،
 32درصد  26تا  32سال و  22درصد نیز دارای سابقه  31سال و باالتر هستند.
یافتههای تحلیلی :در ادامه یافتههای تحلیلی ارائه می شود.
چالش های امنیتای پلایس درورود باانوان باه اساتادیو هاای ورزشای :در بخوح
چالحهای امنیتی کلیه مفاهیو استخراج شوده در بعود عوامول درونوی قورار موی يیرنود .در

غالمرضا مرادی سیاسر و همکاران  /شناسایی چالشهای پلیس در ورود بانوان به ورزشگاههای جمهوری اسالمی ایران 024 /

بخح مولفه ها(کدهای محوری) نیز مولفه نیروی انسانی در اولوی
و اموزش و اياهی سازی در اولویو

دوم و فون اوری در اولویو

اول ،ساختار ورزشوگاه
سووم قورار دارنود .در

بخح يویهها نیز عدم تفکیر دربهای ورودی اقایان و بانوان ،عدم وجود تعوداد کوافی
مامور زن ،عدم وجود يی های مخصوو بانوان ،موکل تفتیح بدنی به عل

نوو ژوشوح

بانوان ،عدم تجربه کافی ژلیس زن در کنترل ورودیهوا و اغتواشوات احتموالی ،ضوعف در
ژلویس زن در حووزه کنتورل ورزشوگاههوا ،ضوعف در کنتورل سوامانهای و

اموزش و تربی

اینترنتی سوابق تماشايران زن و بروز ضرب و شتو احتمالی بین تماشاچیان دو تیو و اسویم
به بانوان مورد توجه مصاحبه شونديان بوده اس (جدول .)2
جدول :0کدگذاری باز ،محوری و گزینشی چالشهای امنیتی
چالش

کدهای باز
عودم تفکیور دربهوای ورودی اقایووان و بوانوان -عودم وجووود

ساختار

تعداد کافی مامور زن  -عدم وجود يی های مخصوو بانوان -

ورزشگاه

موکل تفتیح بدنی به عل
امنیتی

کدهای محوری
مولفه

نوو ژوشح بانوان  -عدم تجربه کافی

نیروی انسانی

ژلیس زن در کنترل ورودیها و اغتواشات احتمالی  -ضوعف در

اموزش و

ژلیس زن در حوزه کنترل ورزشگاههوا -ضوعف

اياه سازی

اموزش و تربی

در کنترل سامانهای و اینترنتی سوابق تماشايران زن -بروز ضرب
و شتو احتمالی بین تماشاچیان دو تیو و اسیم به بانوان

فن اوری

کدهای گزینشی

فراوانی

درصد

2

25

3

38/5

2

25

1

12/5

ابعاد

عوامل
درونی

فراوانی

7

شناسایی چالشهای سیاسی پلیس درورود باانوان باه اساتادیو هاای ورزشای :در
بخح چالحهای سیاسی ،کلیه مفاهیو استخراج شده در بعد عوامل بیرونی قرار می يیرنود.
در بخح مولفهها(کدهای محوری) نیز کلیه يویهها ذیول مولفوه مووج سوواری رسوانههوای
بیگانه قرار می يیرنود .در بخوح يویوهها(کودهای بواز) ،نیوز سووء اسوتفادههوای سیاسوی و
تبلیغاتی از حضور بوانوان در ورزشوگاههوا ،سووء اسوتفاده تبلیغواتی عناصور بیگانوه از وضوع
حاکو ،باالبودن حساسی

جامعوه نسوب

بوه موضووو و بهوره بورداری سیاسوی از بازداشو

احتمووالی برخووی از افووراد در ورود بووه ورزشووگاه مووورد توجووه مصوواحبه شووونديان بوووده
اس (جدول .)3

درصد

122
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جدول :4کدگذاری باز ،محوری و گزینشی چالشهای سیاسی
چالش

کدهای محوری

کدهای باز

مولفه

سوووء اسووتفادههووای سیاسووی و تبلیغوواتی از حضووور بوووانوان در
سیاسی

ورزشگاهها  -سوء استفاده تبلیغاتی عناصر بیگانه از وضع حاکو -
باالبودن حساسی جامعه نسب
از بازداش

به موضوو  -بهره برداری سیاسی

احتمالی برخی از افراد در ورود به ورزشگاه

فراوانی

کدهای گزینشی
درصد

موج سواری
رسانههای

3

122

بیگانه

فراوانی

ابعاد
عوامل
بیرونی

1

درصد

122

شناسایی چالش های فرهنگی ،ماذهبی پلایس درورود باانوان باه اساتادیو هاای

ورزشی :در بخح چالحهای فرهنگی ،کلیه مفاهیو استخراج شده در بعود عوامول درونوی
قرار می يیرند .در بخح مولفه ها(کدهای محوری) نیز اموزش و اياه سوازی در اولویو
سازی در اولوی

اول و فرهن

دوم قورار دارد .در بخوح يویوهها(کودهای بواز) ،عکوس

العملهای منفی احساسی در سوکوهوا ،فحاشوی و اسوتفاده از الفواظ رکیور توسوط برخوی
تماشايران ،عدم تفکیور مناسوم دو جونس مورد و و زن در ورزشوگاه -هتواکی احتموالی
تماشايران مرد در ورزشگاه و نبود بستر الزم فرهنگی بورای ژیووگیری از ایون هتواکیهوا و
غربی از طریق انجام رفتارهای غیر متعار

ترویج فرهن

مورد توجوه مصواحبه شوونديان

بوده اس (جدول .)4
جدول :3کدگذاری باز ،محوری و گزینشی چالشهای فرهنگی و مذهبی
چالش

کدهای باز
عکس العمل های منفی احساسی در سکو ها -فحاشی و استفاده از
الفاظ رکیر توسط برخی تماشايران -عدم تفکیر مناسوم دو

فرهنگی

کدهای محوری
مولفه
اموزش و اياه
سازی

جنس مردو و زن در ورزشگاه -هتاکی احتمالی تماشوايران مورد

فراوانی
3

کدهای گزینشی
درصد
85

ابعاد
عوامل
درونی

فراوانی
1

در ورزشگاه و نبوود بسوتر الزم فرهنگوی بورای ژیووگیری از ایون
هتاکیها -ترویج فرهنو

غربوی از طریوق انجوام رفتارهوای غیور

فرهن

سازی

1

25

متعار

شناسایی چالشهای اجتماعی پلیس درورود بانوان به اساتادیو هاای ورزشای :در
بخح چالح های اجتماعی ،کلیه مفواهیو اسوتخراج شوده در بعود عوامول درونوی قورار موی
يیرند .در بخح مولفهها(کدهای محوری) ،سواختار ورزشوگاه در اولویو

اول و فرهنو

درصد
122

غالمرضا مرادی سیاسر و همکاران  /شناسایی چالشهای پلیس در ورود بانوان به ورزشگاههای جمهوری اسالمی ایران 025 /

دوم قرار دارد .در بخوح يویوهها(کودهای بواز) ،در بخوح چوالحهوای

سازی در اولوی

اجتماعی ،ژنج مفهوم اصلی شامل تجمع تماشايران بودون بلویط بورای ورود بوه ورزشوگاه،
عدم رعای

شئونات اجتماعی ،عدم اسکان جمعی بانوانی کوه از قبول از شوروو مسوابقه در

محل ورزشگاه حضور ژیدا می کنند ،ترویج البسه و ژوشوحهوای نامتعوار
تصوواویر و فوویلوهووا از ورزشووگاه و اخووتالط جمعی و

از طریوق تهیوه

زن و موورد ژووس از اتمووام مسووابقه در

خروجیهای ورزشگاه و وسوایل انتقوال تماشواچیان موورد توجوه مصواحبه شوونديان بووده
اس (جدول .)5
جدول :5کدگذاری باز ،محوری و گزینشی چالشهای اجتماعی
چالش

کدهای محوری

کدهای باز

مولفه

در بخح چالحهای اجتماعی  5مفهوم اصلی شامل تجموع
تماشووايران بوودون بلوویط بوورای ورود بووه ورزشووگاه ،عوودم
رعای

ساختار
ورزشگاه

کدهای گزینشی

فراوانی

درصد

3

62

ابعاد
عوامل
درونی

فراوانی

درصد

1

122

شئونات اجتماعی ،عدم اسکان جمعوی بوانوانی کوه

از قبل از شروو مسابقه در محل ورزشگاه حضور ژیودا موی
اجتماعی

کنند ،ترویج البسه و ژوشحهوای نامتعوار

از طریوق تهیوه

تصاویر و فیلوها از ورزشگاه و اختالط جمعی

زن و مورد

ژس از اتمام مسابقه در خروجویهوای ورزشوگاه و وسوایل

فرهن
سازی

2

42

انتقال تماشاچیان

بحث و نتیجهگیری
چالحهای ژلیس در ورود بانوان بوه ورزشوگاه هوا بور اسواس نووو رشوته ورزشوی ،امکانوات
ورزشگاه محل بريزاری مسابقات ،امکانات محویط بريوزاری مسوابقه ،رشوته ورزشوی و ...
متفاوت اس  ،اما انچه مسلو اس

مقابله با این چالحها نیازمنود همکواری و همیواری هموه

دستگاههای فرهنگی ،اجتماعی و رسانهای اس  .ورود بانوان به ورزشوگاه بویح از ایون کوه
یر مسئله امنیتی و انتطامی باشد ،مقوله ای فرهنگوی و اجتمواعی اسو ؛ مقابلوه بوا مقووالت
فرهنگی و اجتماعی نیز باید با ابزار و امکانات همین مقوالت صورت ژذیرد .البته بوروز ایون
ژدیدهها در بسویاری از مووارد ،دسو اویوزی بورای شوبکههوای معاونود خوارج از کووور و
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يروه های تندروی فمینیسو

در داخول کووور اسو  .هموین امور وظیفوه نیوروی انتظوامی و

یگانهای ویژه را در تامین امنی

در این اماکن و مقابله با چالحهای احتمالی سنگینتر موی

کند.
در چالحهای امنیتی باید اذعان داشو

بسویاری از ورزشوگاههوای کووور فاقود يیو هوای

مخصوو بانوان هستند و یگان های ویژه با کمبود نیروی امووزش دیوده زن مواجوه اسو .
عالوه بر این ،ژیح بینی موی شوود لیودرهایی از يوروههوای مخوالف نظوام بوا رخنوه در بوین
تماشايران زن در حین بريزاری مسابقه اقدام به ایراد شوعارهای نامتعوار

نماینود از هموین

رو امکاناتی در خصوو شناسایی ایون افوراد از طریوق کنتورل سوامانهای و اینترنتوی سووابق
تماشايران زن وجود ندارد.
در چالحهای فرهنگی مهوترین اتفاس ،فحاشی و استفاده از الفاظ رکیر توسوط برخوی از
تماشايران مرد می باشد .از طرفی عدم تفکیر مناسم تماشايران زن و مرد قبول و بعود از
مسابقه نیز می تواند سبم بروز رفتارهای نامتعار

شوود .در ایون حووزه دو نهواد خوانواده و

مدرسه و همچنین رسانههای جمعی میتوانند با فرهن

سازی مناسم زمینههوای ژیووگیری

از بروز این چالح را فراهو سازند .از طرفی عدم رعای

شئونات اجتماعی بوین تماشوايران

زن و مرد ،عدم اسکان جمعوی بوانوان قبول از شوروو مسوابقه ،تورویج البسوه و ژوشوحهوای
نامتعووار

و تهیووه عکووس و فوویلو از رفتارهووای هیجووانی تماشووايران از مولفووههووای اصوولی

چالحهای اجتماعی محسوب می شود.
پیشنهادها :در ادامه ،براساس نتایج ژژوهح ،ژیونهادهایی ارائه می شود.
پیشنهادهای مربوط به چالشهای امنیتی

 اموزش زنان ژلیس به صورت عملی و مهارتی و اسوتفاده ازمایووی از ایون نیروهوا در
ماموری های احتمالی فرماندهی یگانهای ویژه ژاسداران زیور نظور اسواتید مجورب و
خبره این حوزه بطور مستمرانجام ژذیرد؛
 از تجارب سایر کوورها در استفاده از نیروهای زن ژلیس در ماموری های مربووط بوه
کنترل ورزشگاهها و اغتواشات استفاده شود؛
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 يی های مخصوو ورود و خروج بانوان بوه ورزشوگاههوا و اسوتفاده از سیسوتوهوای
ژیورفته ژایح تصویر در نقاط مهو احداه شود.
پیشنهادهای مربوط به چالشهای سیاسی

 استفاده از ظرفی های رسانهای به منظور ژیوگیری از سوء استفاده شبکههوای معانود از
حضور بانوان در ورزشگاهها ،به ویژه شبکههای مجازی با اهمی

بیوتری دنبال شود؛

 اياه سازی افکار عمومی به ویژه بانوان برای مقابله بوا اقودامات رسوانهای شوبکههوای
معاند از طرس مختلف برنامهریزی و اجرا شود؛
 از اظهار نظرهای غیور کارشناسوی برخوی از مسوئولین دولتوی و انتظوامی در خصووو
حضور بانوان در ورزشگاهها و استفاده احتمالی شبکههای رسوانهای معانود جلوويیری
به عمل اید؛
 برخورد با راف اسوالمی بوا برخوی از متخلفوین در ورود بوه ورزشوگاه و ژیووگیری از
برخورد های غیر قانونی با این افراد که زمینه را برای بهرهبرداری سیاسی دشمنان نظوام
فراهو می سازد.
پیشنهادهای مربوط به چالشهای فرهنگی

 -فرهن

سازی مناسم در سط جامعه با استفاده از رسانهها و چهرههوای سرشوناس در

مورد ترویج رفتارهای مناسم در ورزشگاهها به طورمستمر برنامهریزی و اجرا شود؛
 در مورد تماشايران هنجارشکن که در رفتارها و يفتار خود ،حدود اخالقی و قوانونیرا رعای

نمی کنند ،از حضور انان در ورزشگاههاجلويیری به عمل اید؛

 زمینه حضور خانواديی تماشايران در ورزشگاهها فراهو شود؛ در صورت انجوام ایونمهو ،کنترل بر رفتار افراد از طریق والدین انان صورت خواهد يرف

و بودون شور

بروز رفتار و يفتار نابهنجار کاهح خواهد یاف ؛
 برنامههای اياه سازی در ورزشگاهها قبل و بین دو نیمه مسابقات ورزشی بوا رویکوردقابل قبول ویژه بانوان انجام شود؛
 از نظورات کارشناسووی روان شناسوان اجتموواعی بوه منظووور تحلیول رفتووار تماشوواچیان واصالح رفتار بانوان تماشاير در ورزشگاهها استفاده شود.
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پیشنهادهای مربوط به چالشهای اجتماعی

 دستورالعمل های اجرایی برای تعیین نوو ژوشح مناسم بانوان در ورود به ورزشگاه و
تعیین مصادیق ژوشح های نادرس

و اطالو رسانی به بانوان تماشاير تودوین و ابوال

شود؛
 تفکیر کامل ورودیها و خروجوی هوای بوانوان و اقایوان بوه ورزشوگاه بورای نمونوه
ورودی و خروجووی بووانوان از ورودی شوورقی و ورودی و خروجووی اقایووان از ورودی
غربی انجام شود؛
 وسایل نقلیه مجزا برای انتقال بانوان ژس از بازی جهو

نزدیورتورین ایسوتگاه متورو،

ژایانه مسافربری در نظر يرفته شود.
پیشنهادهای کاربردی
 تقوی

سهمیه جذب ژلیس زن در استانهوای سراسرکووور در طیوف درجوه داری یوا

افسری انجام يیرد؛
 استفاده از دانوجویان دختر رشته عملیات ویژه دانوگاه علوم انتظامی امین دربرقوراری
نظو و امنی

ورزشگاهها به هنگام بريزاری مسابقات بانوان تح

عنوان کوارورزی بوا

ارائه اموزشهای الزم انجام شود؛
 از ظرفی های دانوجویان ارشد دختر رشته مدیری

و امنی

رویودادهای ورزشوی بوا

سایر دانوگاهها با امضا تفاهو ناموه در بريوزاری رویودادهای ورزشوی بوانوان اسوتفاده
شود؛
 سرویس بهداشتی ،بوفه ،نمازخانه در سوکوی بوانوان تماشواير بایسوتی بااقایوان مجوزا
شود؛
 ژارکین

خودرویی مجزا برای تماشايران بوانوان درنظريرفتوه شوود بوه طوریکوه بوه

صورت مستقل به تونل ورودی سکوی بانوان راه داشته باشد؛
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 ایجواد بسووترهای فرهنگووی و اسووتفاده از زنووان مبلو و روانوناسووان خووانو بوورای توورویج
مناسم اسالمی و ژاس به مسائل شرعی بانوان درحد فاصل ورودی ورزشگاه

فرهن

تاتونل داخلی درنظريرفته شود؛
 همانند تماشايران مرد باشگاههوا ،برناموه ریوزی بورای تووکیل کوانون هوواداران زن و
لیدرهای بانوان بورای هودای

تماشوايران زن در سوکوهای اختصاصوی بوانوان انجوام

يیرد؛
 باتوجه به اینکه ورود تماشايران زن در بوازیهوای تویو ملوی همیووگی موی باشود ،از
ژلیس افتخاری بانوان همراه بوا امووزشهوای الزم قبول بوازیهوا در خصووو

ظرفی

رفتار مناسم با تماشايران خانو استفاده شود؛
 دوربین های چهره زن درسکوهای تماشايران بانوان نصم شوود و چنانچوه مووکالت
امنیتی در سکوها مواهده شد ،قبل از هر اقدامی در سکوی بانوان بتوان اقودامات الزم
انجام داد؛
 ازظرفی

بانوان حراس

ورزشگاهها در وزارت ورزش در مسابقات استفاده شود؛

 سامانه خرید بلیط ،بوه سوازمان ثبو

احووال و وزارت اطالعوات بورای احوراز هویو

نفرات بانوان و سابقه کیفری و جزایی هر یر متصل شود؛
 ساعات بازیها طوری برنامهریزی شود که به ساعات ژایوانی شوم برخوورد نکننود توا
رف

و امد بانوان با موکل مواجه نوود.

قدردانی :بدین وسیله از راهنماییهای بی دری دکتر مرادی سیاسور و تموامی فرمانودهان،
موودیران و اندیووومندانی کووه بووا نظوورات تخصصووی خووود ،ژژوهوووگر را یوواری و مسوواعدت
نمودهاند ،بوه ویوژه سورکارخانو فخاریوان ،مسوئول اداره هموایح کووثر ،صومیمانه تووکر و
قدردانی می نمایو.

 / 022فصلنامه دوفصلنامه پلیس زن ،سال پانزدهم ،شماره  ،43بهار و تابستان 0322

منابع
 .1جاللی فراهانی ،مجید( .)1333مدیری

اوقات فراغ

ورزشهای تفریحی .تهران :انتوارات

دانوگاه تهران(چاپ ژنجو)
 .2سادات الحسینی ،مهدی( .)1337درک تماشاچیان فوتبوال از مودیری

امنیو

در ورزشوگاه

ازادی(.ژایاننامه کارشناسی ارشد) .دانوگاه ژیام نور ،تهران
 .3صدر ،حمید رضا( .)1383روز و روزياری فوتبال .تهران :انتوارات اویژه
 .4فخار طوسی ،جواد( .)1338حضور زنان در ورزشگاه(.ژژوهح فقهی) .ژژوهووکده علووم و
فرهن

اسالمی ،به سفارش مرکز بررسیهای استراتژیر ریاس

جمهوری .تهران

 .5کارير ،غالمعلی؛ غفوری ،فرزاد؛ محمدی ،یوسف؛ مرادی ،غالمرضا( .)1335ارائوه الگووی
تاثیريذار بر امنی

رویدادهای ورزشی ایران .فصولنامه انتظوام اجتمواعی .13-3 ،)4(7 .قابول

بازیابی ازhttp://journals.police.ir/article :
 .6کرم  ،حسن( .)1333یگان هاى ویوژه ناجوا در مسویر تحوول و توانمندسوازى .تهوران :مرکوز
تحقیقات کاربردى فرمانده یگانهاى ویژه ناجا
 .8محمدزاده ،ناهید( )1337حق ورود بانوان ایرانی به ورزشگاهها اری یا خیر؟(نگاهی به موانوع
و چالحهای فقهی  -حقوقی حضور زنان ایرانی در ورزشگاهها) ژژوهوونامه حقووس بووری.
 .53-38 ،)2(5قابل بازیابی ازhttps://www.magiran.com/paper :
 .7معصومی ،سیاوش( .)1337بررسی انگیزه ها و عوامل مووثر بور حضوور تماشوايران در بوازی
فوتبال(.ژایان نامه کارشناسی ارشد) ،دانوکده علوم انسانی دانوگاه تربی

مدرس ،تهران

 .3نجفی ،زین العابدین( .)1331خروج زن از منزل و اذن شوهر ازمنظر فقه امامیه .فصلنامه فقه و
حقوس اسالمی .62-43 ،)2(45 .قابل بازیابی ازhttps://jjfil.ut.ac.ir/article :
 .12نیازی ژور ،علی؛ دیوبنوود ،سوید مویالد( .)1333فرمانوودهی انتظووامی رویوودادهای ورزشوی.
تهران :انتوارات معاون

اموزش ناجا

11. Hall, S., Marciani, L., Cooper, W. E., & Phillips, J. (2010).
Needs, concerns, and future challenges in security management
of NCAA Division I football events: An intercollegiate facility
management perspective. Journal of Venue and Event
Management, 1(2), 1-16.

020 /  شناسایی چالشهای پلیس در ورود بانوان به ورزشگاههای جمهوری اسالمی ایران/ غالمرضا مرادی سیاسر و همکاران

12. Phua, L., & Yeoh, B. S. (1998). Everyday negotiations: Women's
spaces and the public housing landscape in Singapore. The
Australian Geographer, 29(3), 309-326
13. Olesen, H. S. (2002, November). Norman K. Denzin: Interpretive
Interactionism. In Forum Qualitative Sozialforschung/Forum:
Qualitative Social Research. 3(4)
14. Lay, M. C. D., Reis, A., Dreux, V., & Becker, D. (2007). Urban
Security and Spatial Behavior: syntactic and perceptual analysis
of the central area of Porto Alegre. In 6th International Space
Syntax Symposium, İstanbu
15. Sreetheran, M., & Van Den Bosch, C. C. K. (2014). A socioecological exploration of fear of crime in urban green spaces–A
systematic review. Urban Forestry & Urban Greening, 13(1), 118.

 / 020فصلنامه دوفصلنامه پلیس زن ،سال پانزدهم ،شماره  ،43بهار و تابستان 0322

