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Abstract
Sport is a branch associated with culture. It is a cultural activity that promotes
interaction with society and will contribute to social development. Today, in
different societies, promoting the sport for women and establishment of sports
mechanisms are particularly important, since they signify the presence or absence of
women in sports activities as a global indicator of their social status in society. The
media policy is a subset of cultural policy makers that govern the massive media
leadership in achieving the specific goals of a system. In the new world, which also
translates into the age of communication or media, it is important for the media to
play an effective role in policy making. Women’s sport is one of the most striking
cultural manifestations of any society, the neglect of which can put the cultural
system in trouble. History has witnessed gender-based challenges. The notion that
women have more or less been absent from sport arena leading to their being
belittled and not showing up in the media, has made us revise the existing programs
and adopt strategies and techniques to have more interaction with the media.
Considering these issues, this research tries to answer the question about the status
of women's sports policy in the Islamic republic of Iran. In addition to answering
this, we have examined the organizational and policy issues of women entering
sports facilities and the coverage of their competitions in the media. This research
has been done by library and documentary method; it has also benefitted from some
press interviews about sport and media. In the end, it became clear that there has
been no legal ban on women entering sports facilities. There is also no
comprehensive and complete policy related to the coverage of women's sports
competition by the national media, and the need for serious involvement of cultural
policy makers in this field is highly felt...
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چكیده
ورزش زنان از بارزترين نمودهاي فرهنگـي هـر جامعه است كه غفلت از آن ميتواند نظام فرهنگي جامعه
را بـا مشکل مواجه كند .البته اين مسئله همواره در تاريخ با چالشهاي جنسیتي براي زنان روبهرو بوده
است .با پديدآوردن اين برداشت كه تا اندازه زيادي بانوان از صحنه ورزش غايباند و اين امر باعث
كوچک شمردن آنها ميشود و تالش رسانهها درگیري زنـان را در ورزش به حاشیه ميكشاند ،براي
خـروج از ايـن وضـعیت و استفاده مطلوب جايگاه رسانهاي ،ناگزير از بازنگري در برنامهها و اتخاذ
راهکارها و راهبردهايي در جهت ايجـاد تعامـل هرچـه بیشتر با رسانهها هستیم .با توجه به اين مسائل در
اين پهوهش درصدد پاسخ به اين سنال برآمديم كه آيا در سیاستگذاري رسانهاي ورزشي در جمهوري
اسالمي ايران جايگاهي براي ورزش بانوان لحا شده است يا خیر؟ همچنین در كنار پاسخ به اين سنال ،به
بررسي سازماني و سیاستي دو مسئله ورود زنان به ورزشگاهها و پخش رقابتهاي ورزشي بانوان در
رسانهها به عنوان مصاديقي از اين رويکرد كلي نظام ج.ا .ايران به مقوله ورزش بانوان پرداختهايم .اين
پهوهش از روش كتابخانهاي و اسنادي بهره برده است؛ همچنین از برخي مصاحبههاي خبري مسئوالن حوزه
ورزش و رسانه نیز در جهت بررسي دقیقتر موضوعات اشاره شده ،استفاده شده است .در پايان ،پس از
بررسي قوانین و سیاستهاي موجود ،اين نتیجه به دست آمد كه وضعیت سیاستي ورزش بانوان در كشور
در انزوا قرار گرفته و آنچنان كه بايد و شايد ،به اين موضو پرداخته نشده است .در بررسي موضوعات
فرعي فوق ،مشخص شد به طور مکتوب و در آيیننامههاي اجرايي سیاستي يا امنیتي تنها منع قانوني براي
ورود زنان به ورزشگاهها وجود نداشته و فقط ممانعت مصلحتي ولي فقیه در يک برهه زماني خاص بوده
است .همچنین هیچ نو سیاست جامع و كاملي مرتبط با پخش رقابتهاي ورزشي بانوان از رسانه ملي
وجود نداشته و نیاز به ورود جدي سیاستگذاران فرهنگي و رسانهاي به اين حوزه احساس ميشود.
واژگان كلیدي :سیاستگذاري فرهنگي ،سیاستگذاري رسانهاي ،ورزش زنان ،سیاستپهوهي،
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مقدمه
1

بر اساس گزارش سازمان جهاني يونسکو تحت عنوان « 2009 UNESCO framework

 »for cultural statisticsدر سال  ،2119وزرش يکي از زيرشاخههاي مرتبط با حوزه
فرهنگ بهحساب ميآيد ) .(UNESCO, 2009ورزش يک فعالیت فرهنگي است كه به
افراد فرصت خودشناسي ،ابراز عقیده ،موفقیت شخصي ،كسب مهارت ،به نمايش
گذاردن تواناييها ،تعامل اجتماعي و لذت بردن از سالمتي و رفاه را ميدهد .ورزش
باعث ترويج تأثیرگذاري ،تعامل با جمع و مسئولیتپذيري در جامعه شده و به توسعه
اجتماعي كمک شاياني ميكند؛ بنابراين باال بردن سطح فرهنگ ورزشي در جامعه
بهويهه درزمینه ورزش بانوان بايد در اولويت برنامهريزي سازمانهاي ذيربط قرار
گیرد .امروزه در جوامع مختلف ،پرداختن به ورزش براي بانوان و ايجاد سازوكارهاي
ورزشي براي آنان از جايگاه ويههاي برخوردار است؛ چنانکه حضور يا عدم حضور
زنان در فعالیتهاي ورزشي به عنوان شاخص جهاني وضعیت اجتماعي آنان در جامعه
بهحساب ميآيد (قلیزاده و سیدصالحي ،1394 ،ص .)24 .ازاينرو درک جايگاه ورزش
بانوان و پرداختن به امر سیاستگذاري اين حوزه اهمیتي دوچندان مييابد .در ادامه
ابتدا تعريفي از سیاستگذاري رسانهاي را ارائه كرده و سپس به جايگاه بانوان و حضور
آنان در عرصههاي ورزشي و سیاستهاي رسانهاي اين حوزه خواهیم پرداخت.
اين پهوهش با تمركز بر اسناد و سیاستهاي موجود در حوزههاي مرتبط صورت
گرفته و از روش كتابخانهاي و اسنادي بهره برده است و همچنین از برخي مصاحبههاي

خبري مسئوالن ورزشي و رسانهاي مرتبط نیز استفاده شده است.
.7چارچوب مفهومي

سیاستگذاري رسانهاي زيرمجموعهاي از سیاستگذاري فرهنگي است .سیاستگذاري
رسانه از ايدئولوژيهاي سیاسي ،فرهنگي و اجتماعي كشور و ارزشهايي كه زيربناي
آن را تشکیل ميدهد ،ناشي ميشوند و ميكوشند اين ارزشها را با نیازهاي واقعي و
آيندهنگريهاي رسانهاي مربوط سازند .اين سیاست گذاري در اصل عملي بنیادي و
وسیع است اما كاربرد عملي و محدود و فوري نیز دارد .ميتوان گفت سیاستگذاري
1. UNESCO
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رسانهاي همان سیاستگذاري عمومي است كه به مسائل خاص رسانههاي عمومي
پاسخ ميدهد (فريدمن 2118 ،به نقل از روشندل اربطاني.)1394 ،
از اين منظر ميتوان سیاستگذاري رسانهاي را طبق گفته جان ،بدينصورت تعريف
كرد« :سیاستگذاري رسانهاي ،اصول ،هنجارها و راهبردهايي كلي را در برميگیرد كه
بر هدايت كالن رسانهها در نیل به اهداف مشخص يک نظام ،حاكم است.
سیاستگذاري رسانه اي ،هم روش و ابزار وصول به هدف و هم راهبرد را شامل
ميشود؛ بنابراين سیاستگذاري رسانهاي آمیزهاي از تجربیات گذشته ،مصلحت جامعه
و آيندهنگري است (جان ،1356 ،ص 76 .به نقل از محمدي ،1387 ،صص.)79-78 .
توجه به اين نکته نیز ضروري است كه سیاستگذاري رسانه در هر جامعهاي وجود
دارد اگرچه ممکن است اغلب مخفي و پنهان باشد .به همین سبب دسترسي به برخي
از سیاستهاي پنهان مخصوصاً سیاستهاي موجود در سازمان صداوسیما بهسختي
امکانپذير است.
در دنیاي جديد كه از آن به عصر ارتباطات يا دنیاي رسانهها نیز تعبیر ميكنند ،اين
مهم موردپذيرش است كه رسانهها نقش منثري در امر سیاستگذاري دارند .به گفته
عبدوي و فخري «توجه به نقش رسانه ميتواند باعث افزايش سطح آگاهي در بـانوان و
افـزايش میـزان شـركت آنـان در فعالیتهاي ورزشي در اوقات فراغت شود؛ در
پهوهش عبدوي و فخري اين نتیجه به دست آمد كه بین متغیر شركت در فعالیتهاي
اوقـات فراغت و فعالیتهاي رسـانه رابطـه مـستقیم و معناداري وجـود دارد.
صداوسـیما در جريان بازيهاي آسیايي و پاراسیايي گوانگهو ،اوج هنر خود را به
نمـايش گذاشـت و چنان شور و شوقي در جامعه بر پا كرد و بهقدري خوب و قوي
تمـامي اتفاقـات ايـن بازيها را پوشش داد كه به گزارش كمیته ملي المپیک ،در سال
 1389اسـتقبال مـردم و خانوادهها از رشتهها ي مختلف ورزشـي دو برابـر افـزايش
يافـت (سـايت كمیتـه ملـي المپیک)» (عبدوي و فخري ،1391 ،ص .)47 .اثراتي كه
رسانهها روي اجتما دارند از سويي ديگر ،موجب جلبتوجه سیاستگذاران به همان
مسائلي ميشود كه رسانهها آنها را برجسته ميكنند و بهاينترتیب رسانهها روي امر
سیاستگذاري فرهنگي نیز دخالت منثر دارند.
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.2پیشینه پژوهش

زنان ،قشر عظیمي از جامعه را تشکیل ميدهند و بـار اصـلي تربیـت ،تشکیل خانواده و
تداوم زندگي خانوادگي بر دوش آنـان اسـت .اگر زنان جامعـه ازنظـر جسـمي و
روحـي در شـرايط مناسـبي نباشند ،بهطور مستقیم بر خانواده و غیرمستقیم بر جامعه
تـأثیر دارد .حضور بانوان در فعالیتها ي ورزشي و تفريحي ،ضـرورتي انکارناپذير و
نقشي حیاتي در تأمین سالمت و بهداشت جسـم و روان آنان دارد .ورزش زنان از
بارزترين نمودهاي فرهنگـي هـر جامعه است كه غفلت از آن ميتواند نظام فرهنگي
جامعه را بـا مشکل مواجه كند (گلنبي و همکاران ،1397 ،ص .)74 .البته اين مسئله
همواره در تاريخ با چالشهاي جنسیتي براي زنان روبهرو بوده است .بهطور مثال پیر
بورديو ،درزمینه اوقات فراغت بـه «میـدان ورز» و «تبعـیض حقوقي» میان جنسیت
توجه ميكند .او ورزش را بهمثابه سازوكار آموزشي در جهـت تقويـت حس شجاعت
و مردانگي ميشناسد .نگرش مردساالر ،شجاعت را «مذكر» و ورزش را ابزاري براي
شکلدهي به شخصیت «مردانه» ميپندارد (بورديو .)1381 ،همچنین فمینیستهاي
لیبرال عام انقیـاد زنـان در ورزش ،بـه مشاركت برابـر زنـان در حوزه ورزش
مـي پردازنـد و نهادهـا و ساختارهاي اجتماعي را عامل انقیاد زنان ميدانند .اين گروه،
خواهان ايجاد فرصتهاي برابـر جهت مشاركت زنان در فعالیتهاي ورزشي،
مربیگـري زنـان ،مشاركت در سـاختار قـدرت سازمانهاي ورزشي و ...هستند (نادري
و همکاران ،1393 ،ص.)54 .
حجازي و بابايي از نقش سیاستگذاران در ترويج ورزش بین بانوان سخن گفتهاند:
نتايج تحقیق حاضر مبین اين واقعیت است كه نگرش مسئوالن و مديران نسبت به
توسعه فوتبال زنان و تشويق زنان به مشاركت ورزشي ،تدوين برنامههاي آموزشي در
خصوص ورزش زنان (بهويهه فوتبال) ،آموزش و آگاهسازي زنان نسبت به اثرات
ورزش بر جسم و روان ايشان اصالح و نسبت به ترويج شیوههاي مسئولیتپذيري و
شناخت هر چه بیشتر حقوق انساني دراينارتباط اهتمام داشته ،در گسترش روحیه
مشاركتجويي زنان و نسل جوان كوشا باشند (حجازي و بابايي ،1391 ،صص-115 .
.)116
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ارشاديفر در پهوهشي ( )1391پس از برشمردن منلفههاي تشکیلدهنده فرهنگ و
تبیین جايگاه ورزش در آن بیان ميدارد با تقسیم فرهنگ به منلفههاي تشکیلدهنده آن،
«فرهنگ ورزش» مشخص ميشود .مديران رسانه بايد با فرهنگ ورزش و كاركردهاي
آن در جامعه با توجه به مختصات ديني ،فرهنگي ،اجتماعي و جغرافیايي آشنايي داشته
باشند و سپس بتوانند بر اساس آن موازين مربوطه را برنامهريزي ،سازماندهي و
مديريت كنند (قليزاده و سیدصالحي ،1394 ،ص.)25 .
با پديدآوردن اين برداشت كه تا اندازه زيادي بانوان از صحنه ورزش غايباند و
اين امر باعث كوچک شمردن آنها ميشود و تالش رسانهها درگیري زنـان را در
ورزش به حاشیه ميكشانند براي خـروج از ايـن وضـعیت و استفاده مطلوب جايگاه
رسانهاي ،ناگزير از بازنگري در برنامهها و اتخاذ راهکارها و راهبردهايي در جهت
ايجـاد تعامـل هرچـه بیشتر با رسانهها هستیم (قاسمي و همکاران .)1392 ،همچنین در
تحقیقي مشخص شده كـه از میـان شـانزده عامـل مـنثر شناختهشده فرهنگي ـ
اجتماعي ،استفاده مناسب رسانههاي جمعـي بهويهه صداوسیما جهت تشويق و ايجاد
انگیزه در بانوان براي شركت در فعالیتهاي ورزشي بهعنوان منثرترين عامل در
اولويت اول قرار گرفت (منظمي( )1391 ،گلنبي و همکاران ،1397 ،ص.)74 .
در كنار مسائل گفتهشده ،توجه به انگیزههاي زنان براي ورزش و داللتهاي معنايي
آن براي زنان نیز اهمیت بااليي دارد .نتايج پهوهش بیانگر آن است كه زنان به دلیل
تناسب بافت فضايي و مکاني و ترس از افتادگي بدن بـه ورزش روي ميآورند .در اين
میان ،فهم برابري طلبانه از جنسیت ،ايدهآل نگري بدن بهمثابه زمینه تسهیلگر و
رسانهاي شـدن و فراگیري ورزش بهمنزله شرايط مداخلهگـر عمـل كردهاند .بازسـازي
معنـايي تجربـه و درک زنـان از ورزش بـر آگاهانه بودن ورزش (ورزش بهمثابه هويت
نقشي) ،واسازي ردهبنديهاي اجتماعي ،تناسباندام و لذتطلبي داللت دارد .بر اساس
مطالعه حاضر ،ورزش براي بانوان كسب پذيرش اجتماعي ،بازانديشـي و ارتقـاي
سـالمت جسـمي و رواني در پي داشته است (قادرزاده و حسیني ،1394 ،ص.)311 .
تحقیقات غیربومي نشـان داده اسـت كـه تقويـت مفهـوم بياساس «جنس ضعیف»
تالش براي حفظ ورزش بهعنوان يک مقوله مردانه است .اگر اين ذهنیـت جـنس
ضـعیف هنـوز وجود دارد ،بهواسطه ايـن اعتقـاد سـطحي اسـت كـه مـردان در
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ورزش ازلحا

جسمي قويتر از زنـان هسـتند .باوجوداين چالشها زنان در قالب

ورزشکار و تماشـاچي ،امـروزه دسترسـي بیشتري به ورزش دارند (گلنبي و همکاران،
 ،1397ص.)75 .
همانگونه كه مشاهده ميشود  ،دور ماندن زنان از ورزش و میادين ورزشي تا حد
زيادي به انزواي اجتماعي آنان كمک كرده و در برخي تحقیقات اين نتیجه مسلم شده
است كه عدهاي از زنان براي بازيابي هويت اجتماعي خود ،عالقهمند به ورزش و
حضور در میادين ورزشي هستند.
.9وضعیت فعلي و برنامههاي رسانهاي در حوزه زنان

پوشش رسانهاي براي ورزش بانوان ،امري ضروري است؛ زيـرا راديـو ،تلويزيـون و
روزنامهها نقش بسیار مهمي در اطال رساني و گسترش ديدگاهها نسبت به ورزش زنان
و میزان پیشرفت آنها در آينده ،ايفا ميكنند (عبدوي و فخري ،1391 ،به نقل از ويردن،
 .)2112نتايج حاصل از آزمون همبستگي پیرسون نشان ميدهد كه بین عوامل
تشويقكننده مشاركت بانوان در فعالیتهاي اوقات فراغت و فعالیتهاي رسـانه رابطـه
معناداري وجود دارد( .عبدوي و فخري ،1391 ،ص)44 .
متأسفانه به داليل متعددي ورزش بانوان در رسانههاي ايران و حتي برخي نقاط
ديگر جهان موردتوجه قرار نگرفته است .بهجز مسئله تبعیضهاي جنسیتي و
ديدگاهها ي قالبي به جنسیت ،مسئله گردش مالي نیز در ورزش بانوان از عواملي است
كه موجب كمتوجهي رسانهها و بهتبع مسئوالن ورزشي ،به اين حوزه شده است .اصل
بـر اين است كه در ورزش حرفهاي پرداخت دستمزد به بازيکنان باعث رونق اقتصادي
و حضور رسانهها ميشود ولي ازآنجاكه گـردش مالي ناچیزي در بخش ورزش بـانوان
نسـبت بـه ورزش حرفهاي آقايان وجود دارد ،حضور رسانهها نیز كمرنگ است (گلنبي
و همکاران.)79 ،1397 ،
سازمان ورزش زنان انگلیس در سال  2116پهوهشي را در مورد پوششهاي
رسانهاي صورت داده و بدين نتیجه رسید كه پوشش رسانهاي ورزشکاران زن در مقابل
مردان بسیار ناچیز است و درمجمو پوششهاي رسانهاي نامطلوب از ورزش بانوان
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معضل مهمي است كه در كشورهاي غربي با آن مواجه هستند (قليزاده و سیدصالحي،
 ،1394ص.)38 .
اين مسئله در سیماهاي استاني كشورمان نیز بهوضوح به چشم ميخورد .تحقیقات
انجامشده منيد اين مطلب است كه از میان برنامههاي ورزشي نمايش دادهشده از كل
چهار شبکه استاني (تهران ،لرستان ،كرمانشاه و مركزي) در طي زمان تحقیق ،ازلحا
جنسیت نمايش دادهشده ،ورزشهاي مربوط به آقايان  42/1درصد از كل برنامهها را به
خود اختصاص داده است .در مقابل ورزش بانوان هیچگونه پوشش ورزشي در چهار
شبکه نداشته است و  57/9درصد از برنامهها بدون جانبداري جنسیتي نمايش داده
شده است (قاسمي و همکاران ،1392 ،ص.)27 .
به دلیل همین پوشش نامتوازن ،طبق تحقیقات انجامشده میزان استقبال زنان از
برنامههاي ورزشي رسانهها نیز نسبت به مردان كمتر است .ساعات پخش برنامههاي
ورزشي متناسب براي زنان و انگیزه تماشاي برنامههاي ورزشي از علل مهم اين تفاوت
هستند .عرب نرمي در تحقیقي بهخوبي نشان داده كه داليل رويآوري متفاوت در زنان
و مردان به تماشاي برنامهها ي ورزشي تلويزيون در گروه زنان شامل تماشاي بيهدف
و همزمان با كارهاي منزل ،فقدان جذابیت ،فقدان كاربرد در زندگي روزمره ،فقدان
آموزش ورزش و فعالیت بدني بهروز جامعه (ورزشهاي بهروز و متداول) و فقدان
سنخیت موضوعي و مضامین تجربهشده براي بازآفريني و خلق تجربههاي ورزشي
روزمره است (عرب نرمي ،1395 ،ص .)594 .ميتوان نتیجه گرفت كه هنگام تماشاي
برنامه ورزشي و مقايسه شخصیتها و موقعیتها با دنیاي واقعي ،به دلیل نبود سنخیت
موضوعي و تجربه احساسي و فکري يا واقعیت ،تعمیم و بازآفريني به زندگي روزمره
وجود ندارد .به همین دلیل زنان زمان كمتري را به برنامههاي ورزشي (در انوا محتوا
و قالبها) اختصاص ميدهند .پرداختن به حواشي فوتبال ،لیگها و ساير مسابقات
قهرماني و حرفهاي مردان در خلق تجربههاي ورزشي روزمره براي زنان و دختران
تأثیرگذار نیست و آنها هیچگاه خود را در اين موقعیت قرار نميدهند و در انعکاس
مسابقات و رويدادهاي زنان مسلمان ،تنها به پوشش خبري اكتفا ميشود (عرب نرمي،
 ،1395ص)596 .
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تا اينجا  ،بیشتر با مسائل كلي و نظرات مختلف پیرامون ورزش بانوان و بازتاب آن
در رسانهها سخن به میان آمد .اكنون ميخواهیم با قدري تأمل بیشتر به كموكیف
سیاستگذاري ورزش بانوان در ايران آشنا شويم .به همین منظور دو مورد از مسائل
روز كه اخیراً بسیار بر سر زبانها افتاده را بهعنوان موردكاوي ،زير نظر گرفته و
سازمانها و اسناد باالدستي مرتبط با آن را بهطور اجمالي بیان ميكنیم.
.9-7ورود زنان به ورزشگاهها و سازمانهاي سیاستگذار مرتبط

قصد داريم در ادامه اين پهوهش به بررسي وضعیت ورود تماشاگران زن به ورزشگاهها
بپردازيم .همچنین براي آنكه بهتر بتوانیم جايگاه سیاستگذاري رسانهاي ورزش بانوان
را در كشور ايران درک كنیم ،الزم است تا با نهادها و سازمانهاي مرتبط با اين موضو
قدري بیشتر آشنا شويم.
 .1معاونت امور بانوان نهاد رياست جمهوري

 اين بخش ،بهعنوان مهمترين نهاد مرتبط با بانوان در كشور كه
مستقیماً زير نظر رئیسجمهور عمل ميكند ،نقش منثري را در اين
حوزه ايفا ميكند .اين نهاد بهعنوان بلندگوي صداي زنان جامعه،
بازتابدهنده خواستهها و توقعات آنان از حاكمیت و اقشار جامعه
است.

 .2معاونت توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان

 اين معاونت بهعنوان مهمترين بخش حمايتي از زنان در حوزه
ورزش عمل ميكند كه وظايفي چون سیاستگذاري و نظارت بر
ورزش بانوان در حوزههاي همگاني ،قهرماني ،حرفهاي ،روستايي و
عشايري را برعهده دارد.

 .3سازمان صداوسیما

 يکي از منثرترين سازمانهاي رسانهاي كشور است كه در اين حوزه
ميتواند تغییردهنده نگرشها يا رويههاي موجود باشد و در راستاي
اعتالي ورزش بانوان در رسانهها نقش پررنگي را ايفا كند.

 .4فدراسیون فوتبال جمهوري اسالمي ايران

واكاوي وضعیت سیاستگذاري رسانهاي در  / ...محمدمجید شهبازيپور ،محمدامین بهزادنسب

49

 بهعنوان نهاد متولي ورزش فوتبال در زمینه اجراي سیاستهاي ناظر
بر حضور بانوان تماشاگر اين ورزش ،نقش منثري را در جهت
تحقق اين امر ايفا ميكند .از طرفي فوتبال بهعنوان پرطرفدارترين
ورزش در دنیا سهم به سزايي در ترويج حضور زنان در استاديومها
دارد كه ميتواند موجب تسري اين امر به ساير ورزشها نیز گردد.

 .5فدراسیون بینالمللي فوتبال ()FIFA

 فیفا بهعنوان نهاد بینالمللي وزرش فوتبال ،نقش قانونگذار و
همچنین نظارتكنندگي بر عملکرد فدراسیونهاي هر كشور دارد.
پايبندي به اساسنامه ،مصوبات و قوانین مورد تأيید فیفا بر همه
فدراسیونهاي عضو الزم بوده و تخطي از آنها با محرومیتهايي
براي اعضا همراه ميشود.

 .6شوراي تأمین استان:

 طبق ماده « 1قانون راجع به تعیین وظايف و تشکیالت شوراي امنیت
كشور» ،وظايف شوراي تأمین استان بدين شرح است:


جمعبندي و بررسي اخبار و گزارشها و تجزيهوتحلیلهاي
مربوط به امور حساس امنیتي ،سیاسي و اجتماعي استان.



گزارش وضع امنیتي ،سیاسي و اجتماعي استان به شوراي
امنیت كشور.



ايجاد هماهنگي با شوراي امنیت كشور.



تبیین حدود وظايف و اختیارات هر يک از ارگانها و
نهادها در رابطه با امنیت استان در چارچوب وظايف قانوني
هر يک از آنها.



برقراري ارتباط مستقیم با شوراي تأمین شهرستانها و
بخشهاي تابعه (مركز پهوهشهاي مجلس شوراي اسالمي،
 ،1362ص.)342 .
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يکي از نهادهاي دخیل در اين مسائل ،شوراي تأمین استان تهران بود
كه طبق قانون ،حضور بانوان در ورزشگاهها را از مصاديق تجمعات
حساس اجتماعي برشمردند و اخیراً در اين حوزه ورود پیدا كردند.

.9-2اسناد و سیاستهاي مرتبط با ورزش بانوان و رسانهها

متأسفانه در اين حوزه ،بهرغم وجود نهادهاي مختلف ،با نبود سیاستهاي شفاف و
كاربردي مواجه هستیم .در مسئله حق ورود زنان به ورزشگاهها ،مهمترين و معتبرترين
سند ،اساسنامه فدراسیون بینالمللي فوتبال ) (FIFAاست .بر اساس ماده  4از قوانین
اساسنامه فیفا هرگونه تبعیض جنسیتي شکلگرفته از طرف فدراسیون كشورهاي
مختلف ميتواند موجب تعلیق و حتي اخراج آن فدراسیون از فیفا گردد:
«ماده  :4عدم تبعیض نهادي ،تساوي جنسیتي و موضعگیري در برابر آن
تبعیض قائل شدن به هر شکلي علیه كشوري ،فردي حقیقي يا گروهي از افراد
با در نظر گرفتن اصلیت نهادي ،جنسي ،معلولیتي ،گويشي ،مذهبي ،سیاسي يا
داليل ديگر بهشدت ممنو ميباشد و از طريق اخراج يا تعلیق قابل مجازات
است( ».اساسنامه فیفا.)2116 ،
بهتبع ،اين مورد عیناً در اساسنامه فدراسیون فوتبال كشورمان نیز ذكرشده است كه در
ذيل به آن اشاره ميشود:
ماده  -4بيطرفي و عدم تبعیض:


فدراسیون در امور سیاسي و مذهبي اعضا دخالت نخواهد كرد.



هیچيک از اعضا نميتوانند هیچ نو تبعیضي در مقابل اشخاص،
گروهها و ملیتها در زمینه جنسیت ،زبان ،مذهب ،نهاد و سیاست يا
موارد مشابه اعمال نمايند؛ در غیر اين صورت ،مشمول تعلیق يا
اخراج خواهند شد.

بهموجب اين دو قانون ،ورود به ورزشگاهها براي تماشاي مسابقات فوتبال ،اگر با
ممانعت از ورود زنان به ورزشگاه همراه شود ،ميتواند موجب لغو فعالیت فدراسیون
فوتبال كشورمان شده و باعث انحالل تمام تیمهاي ملي فوتبال ،فوتسال و فوتبال
ساحلي در همه ردههاي سني گردد .البته جاي اين سنال باقي است كه عليرغم مطلع
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بودن فیفا از اين مسئله و بیان اين نکته توسط اينفانتینو در سفري كه در سال  1396به
ايران داشت ،چرا هنوز اين مسئله مسکوت و حلنشده باقي مانده است .اينفانتینو
ميگويد اين يک مکالمه بین دو طرف بوده تا يک اولتیماتوم .اگر فیفا بخواهد اساسنامه
خود را با دقت اجرا كند فوتبال ايران بايد به جاي آمادگي براي حضور در جام جهاني
 2118روسیه ،تعلیق شود .بند چهار اين اساسنامه هر گونه تبعیضي از جمله جنسیت را
در فوتبال ممنو ميداند و نقض اين قانون تنبیههايي از جمله تعلیق و يا اخراج كشور
از فدراسیون جهاني را به دنبال دارد ( به نقل از ايسنا ،اسفند.)96
همچنین طبق ماده  36آيیننامه انضباطي فدراسیون فوتبال ،ممنوعیت ورود به
استاديوم فقط براي اشخاص ذكرشده در ماده  3همین قانون برشمرده شده كه با رأي
كمیته انضباطي ميبايست از ورود به تمام ،يک يا چند استاديوم خاص محروم گردند.
«ماده  -36محرومیت از ورود به استاديوم :چنین مجازاتي شخص را از ورود
به داخل و محدوده يک يا چند استاديوم خاص محروم ميكند» (آيیننامه
انضباطي فدراسیون فوتبال ،1396 ،ص.)25 .
طبق ماده  3همین قانون افراد مشمول آراي كمیته انضباطي به اين ترتیب مشخص
شدهاند:
«ماده  -3اشخاص مشمول اين مقررات :كلیه اشخاص حقیقي و حقوقي كه در
رشتههاي فوتبال ،فوتسال و فوتبال ساحلي (زنان و مردان) در كلیه ردههاي
سني ،فعالیت ميكنند به شرح زير مشمول اين آيیننامه هستند:
الف -مقامات رسمي.
ب -تمام اشخاص حقیقي و حقوقي عضو مجمع عمومي فدراسیون
و اعضاي وابسته به آنها.
ج -اشخاصي كه توسط فدراسیون وظیفهاي به آنها جهت اجرا
محول شده است.
د -مقامات رسمي مسابقه؛
ه -تمام باشگاههاي فوتبال ،فوتسال و فوتبال ساحلي و اعضاي آنها.
و -بازيکنان و جانشینان ايشان.
ز -واسطههاي نقل و انتقاالت و كارگزاران رسمي مسابقات.

45

سال دوم ،شماره دوم (پیاپي  ،)4بهار و تابستان 7931

ح -تماشاگران» (آيیننامه انضباطي فدراسیون فوتبال ،1396 ،ص)8 .
بر اساس اين قانون نیز منع ورود به استاديومها و ورزشگاهها اگر براي هواداران نیز
باشد ،ميبايست با رأي مصوب كمیته انضباطي باشد كه چنین مسئلهاي درباره بانوان
تاكنون ذكر نشده است.
تنها مسئلهاي كه تا كنون مانع ورود بانوان به ورزشگاهها شده است ،به اختالف نظر
بین رئیس جمهور وقت ايران با ولي فقیه ،آيتاهللالعظمي خامنهاي برميگردد .در سال
 ،1385رئیس جمهور وقت كشور ،مخالفت صريح خود را با ممانعت از ورود بانوان به
ورزشگاهها اعالم كرده و دستوري را در جهت اجازه ورود زنان به استاديومها ابالغ
ميكند .پس از آن ،رهبري در نامهاي خطاب به رئیس جمهور ،مخالفت صريح خود را
اعالم ميدارند و اين عمل را خالف مصلحت آن زمان كشور بر ميشمرند .لذا از اين
جهت ،تنها منعي كه داللت قانوني (مخالفت ولي فقیه) دارد ،همین مسئله است .با اين
حال در ساير قوانین ،مقررات و آيیننامههاي مکتوب هیچ گونه منعي وجود نداشته اما
ورود صريح رهبري ،در ساختار مبتني بر واليت فقیه كشور جمهوري اسالمي ايران،
خود نوعي ممانعت قانوني به حساب مي آيد كه از سال  1385دخیل در اين ماجرا بوده
است.
البته اين مسئله لزوماً يک مشکل جديد و تازه مطرحشده نیست .پیشازاين در
مسابقات فوتبال نوجوانان آسیا در تهران در سال  ،1391زنان طبق دستور كنفدراسیون
فوتبال آسیا ( )AFCاجازه ورود به ورزشگاهها را يافتند؛ يا براي چندين سال ،اجازه
حضور در سالنهاي والیبال و بسکتبال در تمامي مسابقات به بانوان داده ميشد تا اينکه
مجدداً در سالها ي اخیر اين حق از آنان سلب شد ولي با شدت گرفتن اعتراضات به
اين تصمیمات دوباره از سال  97اجازه حضور بانوان در سالنهاي ورزشي مثل والیبال
و بسکتبال داده شد (به نقل از خبر آنالين ،ارديبهشت .)97
در رابطه با سیاستها يا استانداردهاي الزم براي پخش مسابقات بانوان از
صداوسیما نیز رويه ثابت و مشخصي وجود ندارد .پس از پايان مسابقات قهرماني
آسیاي  2118فوتسال بانوان كه با قهرماني تیم ملي كشورمان همراه بود ،علي صانعي
مدير فني تیم ملي بانوان طي مصاحبهاي ،دلیل پخش نشدن مسابقات قهرماني بانوان
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آسیا را «نبود دستورالعمل مشخصي براي نحوه پخش بازيها» عنوان كرد .وي گفت:
«مسئوالن صداوسیما گفتند نحوه پوشش تیمهاي مقابل مناسب نیست و به همین دلیل
براي پخش مستقیم بازيها با مشکل مواجهاند( ».ايسنا 7 ،خرداد  ،1397كد خبر:
 .)97131713512البته از سوي ديگر ،مسئوالن سیما گفتهاند قرار است مسابقات
آسیايي جاكارتا كه در ماههاي آينده برگزار ميشود ،در بخش بانوان نیز به طور زنده و
مستقیم پخش گردد .در اين زمینه محمديان ،معاون امور بانوان ريیسجمهور بیان كرد:
«مهمترين رويداد پیش رو ،بازيهاي آسیايي و پاراسیايي جاكارتا است كه مسئوالن
صداوسیما اعالم كردهاند امتیاز پخش تمامي رقابتها را خريداري كردهاند و مشکلي
براي پخش مسابقات  117بانوي شركتكننده ايران وجود ندارد( ».برنا 5 ،خرداد
 .)1397البته اين سنال همچنان در ذهن باقي خواهد ماند كه سیاستگذاران رسانهاي
صداوسیما با چه معیار و میزاني سعي در پخش اين مسابقات دارند؟ درحاليكه ميدانیم
پوشش ساير تیمهاي شركتكننده به حسب گفته خود مسئوالن اين سازمان درگذشته،
تغییري نکرده است .به هر جهت ،اين مسئله روشن شد كه به لحا قانوني ،هیچ گونه
محدوديتي جهت ورود بانوان به ورزشگاهها وجود ندارد .البته همانگونه كه پیش از
اين نیز ذكر شد ،اين اختیار تنها در دست كمیته انضباطي فدراسیونها يا در مراتب
باالتر قانوني در اختیار شوراي تأمین استاني است؛ كه در باب مسئله ورود بانوان به
ورزشگاهها ،تا كنون هیچ نو محدوديتي چه به صورت موردي و چه به صورت
جمعي و كلي براي فرد يا افرادي اعالم نشده است .لذا همچنان جاي اين سنال
باقیست كه چرا اجازه حضور بانوان در استاديومها و مسابقات ورزشي مختلف صادر
نميشود .تنها موضوعي كه قابل استنباط است ،اين است كه همچنان اين حوزه در
كشور ما ،دچار سردرگمي سیاستي است و طبعاً تعدد نهادهاي متولي نیز تشديدكننده
اين سردرگمي خواهد بود.
.9-9فرصتها و چالشهاي سیاستگذاري رسانهاي در حوزه ورزش بانوان

يکي از كاركردهايي كه ژان ژاک روسو براي ورزش برميشمرد كنترل اجتماعي است
كه طي آن در جامعهاي كه داراي انحرافات متعددي باشد ،ورزش بهمثابه وسیلهاي در
نظر گرفته ميشود كه ميتوان با آن بر اوضا اجتماعي مسلط شد و انحرافات را كنترل
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كرد (حجازي و بابايي ،1391 ،ص .)116 .بر همین اساس ميتوان شکلگیري مسائل
اينچنیني را با اين مالک توجیه كرد .كنترل اجتماعي را باقري فرد و همکاران با زباني
شیوا و با استفاده از استعاره «شیب اجتماعي» اينگونه بیان ميدارد كه :در فرآيند
سیاستگذاري فرهنگي دولت ،نه بايد و نه ميتواند بهاجبار ،فرهنگ جامعه را تغییر
دهد و بهاصطالح ،انسانها را به راه درست هدايت نمايد؛ اما دولت اسالمي هم بايد و
هم ميتواند «شیب اجتماعي» را بهگونهاي قرار دهد كه درنتیجه آن سوق به تعالي
تسهیل گرديده و میل به بدي ،سخت شود .وي ادامه ميدهد :سالمسازي فضاي عمومي
جامعه باعث ايجاد يک شیب اجتماعي به سمت ترک گناه و انجام فضايل ميشود
(باقري فرد و همکاران ،1394 ،صص .)212-173 .با استفاده از اين استعاره ميتوان
اينچنین استنباط كرد هرچند كه ورود بانوان به ورزشگاهها ممنوعیت قانوني ندارد اما
با توجه به وضعیت جامعه ايراني و حاكمیت سنتها و ارزشهاي گذشته بر جامعه ،به
اين وسیله هم ميتوان حضور زنان در ورزشگاهها را توجیه و از آن حمايت كرد.
حجازي و بابايي در ادامه تحقیقشان اين مطلب را نیز تصريح ميكنند كه دموكراسي
هم يکي از متغیرهاي تأثیرگذار بر توسعه فوتبال زنان شناخته شد و میان دو متغیر
شاخص دموكراسي و توسعه فوتبال زنان رابطه معناداري به دست آمد؛ به اين صورت
كه كشورهايي كه ازلحا

دموكراسي در سطح باالتري قرارگرفتهاند ،ازنظر توسعه

فوتبال زنان نیز در وضعیت بهتري قرار دارند .اين واقعیت گوياي آن است همانگونه
كه ميدانیم ،متغیر دموكراسي نقش به سزايي در توسعه همهجانبه جامعه و همینطور
توسعه فوتبال زنان بهعنوان يکي از عوامل پیشرفت و توسعه جامعه دارد (حجازي و
بابايي ،1391 ،ص .)113 .لذا به نظر ميرسد كه مسئله ورزش بانوان ،حتي در ابعاد
سیاسي نیز ميتواند تسهیلكننده مسیر جامعه يا عاملي پیش روي عملکرد مناسب
دولتها باشد.
يکي ديگر از چالشهاي پیش رو در اين حوزه سلسله مراتبي بودن سیاستگذاري
رسانهاي تا تولید برنامه است .ابريشمكار در پهوهشي اينگونه توضیح ميدهد كه يکي
از داليل عدم برنامهسازي مناسب و كافي در شبکههاي تلويزيون ،سلسله مراتبي بودن
حوزههاي سیاستگذاري تا تولید است كه سبب ابالغي شدن فرايند تولید ميشود؛
چنانکه حوزه سیاست گذاري سازمان سیما پس از تدوين محورها و اولويتهاي
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برنامهسازي ،آنها را به معاونتها ،شبکهها و گروهها ابالغ ميكند .در نظام ابالغي و
سلسله مراتبي نهتنها نظام تولید بوروكراتیکي ميشود ،بلکه با نظارت سنگین
چندمرحلهاي ،برنامهساز فرصت تولید خالقانه را از دست ميدهد .از سويي ديگر،
مديران گروههاي برنامهساز به عنوان افرادي كه بیشترين اثر را در تولید دارند ،بر اساس
خاستگاههاي اجتماعي ،فرهنگي ،سیاسي و اقتصادي خود متون سیاستها را تفسیر
ميكنند و بر پايه آن ايده را شکل و شمايل تلويزيوني ميدهند (ابريشمكار.)1384 ،
چالش سومي كه اين حوزه با آن روبهرو است عدم حضور زنان در پستهاي
مديريتي و تصمیمگیري حوزه سیاستگذاري رسانهاي ورزش بانوان است .موسوي راد
و همکاران ( )1395معتقدند نتايج پهوهشها نشان داده كه موانع حضور زنان در
پستهاي مديريتي سازمانهاي ورزشي «نبود شرايط مساوي بین زنان و مردان براي
رشد در سازمانها» و «عدم اعتماد به زنان در فرهنگ ايران» بیشترين اشاره را در میان
مصاحبهشوندگان داشته است؛ بنابراين نتیجه پهوهش اينگونه برداشت ميشود كه
مردان اعتقاد دارند كه موانع فردي مهمترين عامل دست نیافتن زنان به پستهاي
مديريتي است كه اين نتیجه دقیقاً برعکس و متضاد ديدگاه زنان دراينباره ميباشد.
ميتوان نتیجه گرفت كه مردان تواناييهاي زنان را كمتر باور دارند؛ درحاليكه نگرش
زنان به تواناييهاي خود مثبت بوده و موانع فردي را در درجه آخر اهمیت قرار داده و
به موانع سازماني توجه خاص دارند (موسوي راد و همکاران ،1395 ،صص-115 .
.)116
اما بااينحال ،ميتوان اين خأل را فرصت مناسبي دانست تا با استفاده از ظرفیتهاي
كارشناسي شده و بهرهگیري از تجربههاي پیشین ،اقدام به تهیه مجموعه جامعي از
سیاستهاي رسانهاي متناسب با الگوي اسالمي ـ ايراني در حوزه ورزش بانوان كرد.
نتیجهگیري

مشخص شد كه يکي از حوزههاي زيرشاخه فرهنگ ،ورزش است .اهمیت ورزش در
تأمین سالمت جسمي و رواني جامعه امري است كه نميتوان منکر آن شد .از عوامل
منثر در امر سیاستگذاري فرهنگي ،تأثیر رسانهها بر مسائل اجتماعي است.
سیاستهاي رسانهاي ،اصول ،هنجارها و راهبردهايي كلي را در برميگیرد كه بر هدايت
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كالن رسانهها در نیل به اهداف مشخص يک نظام ،حاكم است .سیاستگذاري
رسانهاي ،هم روش و ابزار وصول به هدف و هم راهبرد را شامل ميشود.
از سوي ديگر رسانهها در ترويج ورزش بهعنوان عامل نشاط و سالمت روحي
جامعه نقش چشمگیري دارند؛ بنابراين سیاستگذاران فرهنگي و رسانهاي با استفاده از
ابزارهاي رسانهاي كه در دست دارند ،ميتوانند عامل منثري در ترويج فرهنگ ورزش
بهحساب آيند .فرهنگ ورزش ميتواند در ايجاد مسئولیتپذيري ،تقويت روحیه جمعي
و شکلدهي هويت اجتماعي نقش به سزايي داشته باشد .زنان نیمي از هر جامعهاي را
تشکیل ميدهند كه اغلب با نگاههاي قالبي و سنتي باارزشهاي مردانه تکامليافتهاند .از
همین رو ورزش زنان اهمیت ويههاي مييابد .چراكه بسیاري از زنان به دنبال
انگیزههايي غیر از سالمت جسمي به ورزش كردن رو ميآورند .طبق تحقیقات برخي
از آنان به دنبال حفظ ويهگي ظاهري بدني بوده و برخي ديگر در جستوجوي هويت
اجتماعي به ورزش اقبال ميآورند .اين مسئله كه همواره نوعي نگاه «جنس ضعیف»
بودن زنان همراه آنان بوده به حوزه ورزش زنان نیز نفوذ كرده و باعث شده تا ورزش
زنان در ابعاد مختلف مورد كمتوجهي قرار بگیرد .يکي از ابعاد مهم در بهبود اين
اوضا  ،رابطه ورزش زنان با رسانهها است .سیاستهاي رسانهاي در كشورمان همواره
بهگونهاي بوده كه تصوير كامل و شفافي از وضعیت ورزش زنان نشان نميداده است و
بهتبع وضعیت پوشش برنامهها و رويدادهاي ورزشي زنانه نیز به طور چشمگیري در
رسانهها مغفول و مسکوت مانده است.
از همین رو براي پي بردن به علل اين مسئله ،با تمركز بر دو موضو حق ورود
بانوان به استاديومها ي وزرشي و پخش مسابقات مختلف بانوان از تلويزيون ،اقدام به
بررسي سازمانها و نهادهاي مرتبط با اين موضوعات نموده و اسناد ،سیاستها و
قوانین مرتبط با اين مسائل را بهطور مختصر بیان كرديم .يافتههاي پهوهش نشان داد كه
به لحا قوانین بینالمللي و داخلي ،هیچگونه منعي براي ورود بانوان به ورزشگاهها
وجود ندارد و اين اقدام از طرف فدراسیونهاي مسئول ميتواند تحت عنوان «تبعیض
جنسیتي» خالف قوانین محسوب شده و جرائم و محرومیتهاي بعدي را براي آينده
ورزش كشور به همراه داشته باشد .پهوهش قراخانلو و نیسیان نیز منيد اين معناست
كه موانع اجرايي نقش چنداني در منع ورود زنان به ورزشگاه ندارند .ايجاد جايگاه ويهه
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استقرار زنان و خانوادهها در میدانهاي ورزشي ،فراهم ساختن امکانات و تسهیالت
رفاهي ويهه تماشاچیان زن ازجمله تهیه بلیت در نقاط مركزي شهر ،وسیله آمدوشد
ويهه زنان و خانوادهها ،امکانات ويهه ورود و خـروج از ورزشـگاهها ،كاهش نرخ بلیت
تماشاي مسابقات براي خانوادهها و سازماندهي هواداران رشتههاي ورزشي از راه
تأسیس كانون هواداران در همه فدراسیونها نیز كار مهم و منثري است .تقويت مظاهر
فرهنگي از سوي تماشاچیان و ورزشکاران مرد نیز ضـروري اسـت (قراخانلو و نیسیان،
 ،1386ص .)48 .مواردي كه برشمرده شد ،به لحا

اجرايي و زيرساختي بسیار

سهلالوصول بوده به طوريکه با هزينههاي بسیار اندكي ميتوان از اين طرق ،مسئله
ورود بانوان به ورزشگاهها را تسهیل كرد .اما آنچه اهمیت دارد خواست مسئوالن براي
حل اين مشکل چندينساله است كه با واقعبیني و درايت ميتوان آن را به نحو احسن
رفع كرد.
همچنین به اين مسئله پرداختیم كه هنوز پس از گذشت سالها ،سیاست مدون و
خاصي در زمینه پخش رقابتهاي ورزشي بانوان در صداوسیماي جمهوري اسالمي
ايران وجود ندارد و بعضاً عمل دوگانهاي از سوي اين سازمان سر ميزند كه خود
بیانگر ضعف جدي در حوزه سیاستگذاري رسانهاي كشور دراينباره است.
در پايان به برخي چالشهاي موجود در امر سیاستگذاري رسانهاي در حوزه
ورزش اشاره كرديم كه بهطور خالصه ميتوان به «كنترل اجتماعي امور مرتبط با ورزش
زنان»« ،سلسله مراتبي بودن سیاستگذاري رسانهاي تا تولید برنامه» و «عدم حضور
فعال زنان در پستهاي مديريتي و تصمیمگیري حوزه سیاستگذاري رسانهاي ورزش
بانوان» اشاره كرد .همچنین بیان شد كه خأل سیاستي در اين حوزه فرصتي است تا با
بهرهمندي از تجربیات و دانش الزم ،نسبت به تهیه سیاستهاي جامعي براي امر ورزش
زنان اقدام كرد كه موجب رشد و اعتالي امر ورزش و بهبود سالمت رواني جامعه
گردد.
كتابنامه

 .1ابريشمكار ،مريم ( .)1384فرآيند تولید سازمان صداوسیما :برنامهسازي ويهه نوجوانان،
پاياننامه كارشناسي ارشد ،دانشگاه تهران ،دانشکده علوم اجتماعي.
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 .2ارشاديفر ،مهرزاد ( .)1392تأثیر برنامههاي ورزشي بر توسعه پیامدهاي اخالقي در جامعه
با تأكید بر برنامه تلويزيوني نود .پاياننامه كارشناسي ارشد ،دانشگاه آزاد ،واحد علوم و
تحقیقات.

 .3باقري فرد ،محمدحسین و توكلي ،عبداهلل و الواني ،سید مهدي (« ،)1394سیاستگذاري
فرهنگي در دولت ديني» ،فصلنامه حکومت اسالمي ،شماره .212-173 ،75
 .4بورديو ،پیر(« ،)1381كنش ورزشي و كنشهاي اجتماعي» ،ترجمه محمدرضا فرزاد،
فصلنامه ارغنون ،شماره .21
 .5جان ،آر .لي ( .)1365بهسوي سیاستهاي ارتباطي واقعبینانه .ترجمه خسرو جهانداري،
تهران :سروش.
 .6حجازي ،سید ناصر و بابائي شهركي ،طیبه (« ،)1391زمینههاي اجتماعي و فرهنگي توسعه
و اشاعه فوتبال زنان» ،زن و مطالعات خانواده ،سال چهارم ،شماره چهاردهم ،زمستان،
.117-113

 .7روشندل اربطاني ،طاهر (« ،)1394پهوهشي بنیادين در حوزۀ مفاهیم نظري سیاستگذاري
رسانهاي» ،دوره هفتم  -شماره  ،3پايیز.514-481 ،
 .8عبدوي ،فاطمه و فخري ،فرناز (« ،)1391نقش رسانه در توسعه فرهنگ ورزش در اوقات
فراغت زنان» ،فصلنامه پهوهشهاي ارتباطي ،سال هجدهم ،شماره  ،4پیاپي  ،68زمستان،
.51-31
 .9عرب نرمي ،بتول (« .)1395تلويزيون و ورزش در زندگي روزمره (تحلیلي در پیوند رسانه
و ورزش در ايران)» ،مديريت ورزشي ،مهر و آبان ،دوره  ،8شماره .613-589 ،4
 .11فدراسیون فوتبال جمهوري اسالمي ايران (« .)1396آيیننامه انضباطي فدراسیون فوتبال».
 .11قاسمي ،حمید و فراهاني ،ابوالفضل و شاكرمي ،زهرا و حسیني ،سید سعید (،)1392
«تحلیل محتواي برنامههاي ورزشي سیماي استانها با تأكید بر پوشش ورزش بانوان»،
مديريت ارتباطات در رسانههاي ورزشي ،سال اول ،شماره .2
 .12قراخانلو ،رضا و نیسیان ،فريده (« ،)1386بررسي نگرش اقشار مختلف درباره حضور
تماشاچیان زن در میدانها و رقابتهاي ورزشي مردان» ،پهوهش در علوم ورزشي ،شماره
 ،17زمستان. 51-33 ،
 .13قلیزاده ،آذر و سیدصالحي ،سپیده (« ،)1394نقش برنامههاي شبکه ورزش در ارتقاء
فرهنگ ورزشي زنان خانهدار منطقه پنج تهران» ،مجله مديريت فرهنگي ،سال نهم /شماره
بیست و هشتم /تابستان.
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 .14گلنبي ،مونا و حسیني ،معصومه و رضايي صوفي ،مرتضي (« ،)1397مقايسه ديدگاه
مسئوالن ورزش با مسئوالن رسانههاي جمعي در خصوص پوشش رسانهاي ورزش
بانوان» ،پهوهشهاي كاربردي در مديريت ورزشي ،سال ششم ،شماره  24( 4پیاپي) ،بهار،
.82-73
 .15مركز پهوهشهاي مجلس شوراي اسالمي ،1362/6/8 ،شماره پرونده 497/1 :روزنامه:
.11251
 .16محمدي ،حمید (« .)1387سیاستگذاري رسانهاي» ،پهوهش و سنجش ،بهار ،دوره ،15
شماره .93-69 ،53
 .17موسوي راد ،سیده طاهره و فراهاني ،ابوالفضل و بیات ،پريوش (« ،)1395اولويتبندي
موانع مديريت زنان در ورزش به روش تحلیل سلسله مراتبي  ،»AHPپهوهشهاي
كاربردي در مديريت ورزشي ،سال پنجم ،شماره 17 ( 1پیاپي) ،تابستان.118-111 ،
منابع اينترنتي:

 .18ايسنا ،)1396( ،اينفانتینو :طرح موضو ورود زنان به ورزشگاهها يک مکالمه بود تا
اولتیماتوم( ،كد خبر ،)96121216243 :قابل دسترسي در:
https://www.isna.ir/news/96121206243/

 .19ترجمه اساسنامه فدراسیون بینالمللي فوتبال ،قابلدسترسي در:
20. http://www.tabnak.ir/fa/news/

 .21خبرآنالين ،)1397( ،آزاد شدن ورود زنان به سالنهاي والیبال ،بسکتبال و  /...فوتبال،

همچنان در انتظار ،كد خبر ،775193 :قابل دسترسي در:
https://www.khabaronline.ir/news/
22. www.en.unesco.org
23. www.borna.news
24. www.isna.ir
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