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هاي ورزشي تلويزيون از نظر نحوه پرداختن به  شناسي برنامه آسيب

  هاي رفتار تماشاگران فوتبال ناهنجاري

  ∗∗∗∗نيا محمد فتحي

  چكيده

آميز تماشاگران فوتبـال يكـي از معـضالت پـيش روي ايـن ورزش        رفتارهاي نابهنجار و خشونت   
ـ اجتماعي و سياسـي نيـز منـشأ     هاي اقتصادي، به لحاظ فرهنگي پرطرفدار است كه افزون بر زيان     

ـ   ها و بويژه تلويزيون، به عنوان يكي از مهم          رسانه. هاست  برخي آسيب  دادن بـه   ابع شـكل  تـرين من
ذهنيت تماشاگران پيش از ورود به ورزشگاه، نقش مؤثري در كنترل يـا دامـن زدن بـه رفتارهـاي       

ـ هاي حساس نابهنجار تماشاگران در بازي   بر اين اساس، مقالـه . هاي شهرآورد ـ دارند   نظير بازي 
شـهرآوردهاي  هـاي ورزشـي هفتگـي تلويزيـون قبـل و بعـد از             حاضر، به بررسي عملكرد برنامه    

بر اسـاس نتـايج بـه     . وسوم استقالل و پرسپوليس از اين منظر پرداخته است          يكم و شصت      و  شصت
سـازي در خـصوص رفتـار مناسـب          ها نه تنها توجه كافي به مسئله فرهنگ          اين برنامه  ،دست آمده 

هايي نظيـر     هاند، بلكه در برخي موارد با پرداختن به حاشي          ها نداشته   تماشاگران فوتبال در ورزشگاه   
هاي جنجالي و  ، مصاحبه هاي حاضر در شهرآورد هاي گذشته يكي از تيم      هاي داوري در بازي     اشتباه

ها و طرح و  بيني قطعي نتيجه بازي به نفع يكي از تيم      ، پيش   ها  كننده با بازيكنان و مربيان تيم       تحريك
انـد و بـه رفتارهـاي         ادهفرسـت   گسترش شايعات، تماشاگران را با ذهنيتي منفي بـه ورزشـگاه مـي            

  .اند ميز آنان در حين تماشاي بازي و بعد از آن دامن زده آ خشونت
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  مقدمه

گيـرد كـه در كـنش         برمـي  ورزش به عنوان فراگردي اجتماعي، نيروهـاي پويـايي را در          
توانند عناصر موجود در ساختارهاي فرهنگي و اجتماعي را تقويت            قابل با يكديگر مي   مت

هـايي از فراگردهـاي       نمونـه داراي  ورزش  . اي درآورنـد    كنند يا آنهـا را بـه شـكل تـازه          
توان به مواردي ماننـد مبادلـه اجتمـاعي،     اجتماعي قابل مالحظه است كه از آن جمله مي   

 گروهـي،    پـذيري، عملكـرد     همكاري، سازگاري، جامعـه   تخصيص منابع، روابط منزلتي،     
محـسني تبريـزي،    (كجروي، كنترل، ستيز، خشونت و پرخاشـگري اشـاره كـرد             رقابت،
 ،هاي گوناگون، فوتبـال بـيش از هـر ورزش ديگـري             در ميان ورزش  ). 171 ، ص 1383
ـ   . دهنده فراگردهاي اجتماعي ذكر شده است      بازتاب ه اين ورزش پرطرفدار، بـه تـدريج ب

درآمـده و بـا الگوهـاي       » فرهنـگ «تـر،     صورت يك صنعت، تجارت، علم و از همه مهم        
  ).158، ص 1381پور ايرانيان،  مصباحي(مشخص در سراسر جهان پراكنده شده است 

فوتبال سنتي ديروز، بازي ميان بازيكنان بود؛ در حالي كه فوتبال امروز، بـازي ميـان                
 بازيكن، مربي و داور نيستند كه رأي بر قبـول           امروز فقط . اندركاران آن است    همه دست 

گـذاران، سياسـتمداران و روشـنفكران     دهند، بلكه تماشاگران، سرمايه     امري در فوتبال مي   
  ).15، ص 1381آزاد ارمكي، (اند  نيز سهم خود را پيدا كرده

اد اند كه اهميت آن، لزوم توجه به ابعـ          امروزه تماشاگران در فوتبال جايگاهي ويژه يافته      
يكـي از ايـن ابعـاد،    . دهـد  مختلف حضور آنان را در ورزش فوتبال بيش از پيش نشان مي        

هاي مهـم و حـساس و نيـز     ها در زمان برگزاري بازي رفتار تماشاگران فوتبال در ورزشگاه   
هاست كه همواره بيشترين توجه را در اين زمينه به خـود اختـصاص داده                 بعد از اين بازي   

گـاه منجـر   » 1رفتارهاي جمعي«ها به دليل پيروي از هنجارهاي خاص است؛ زيرا اين رفتار   
،  ها در مـسابقات حـساس فوتبـال         واقع فضاي حاكم بر ورزشگاه      در. اند  هايي شده   به آسيب 

دهد كه ممكن است به دليل نقـض قواعـد و       بازيكنان و تماشاگران را در وضعيتي قرار مي       
   .آميز منتهي شود ه و خشونتهاي پرخاشگران هنجارهاي رايج، به رويارويي

توان رفتـاري دانـست كـه خـارج از قواعـد و       خشونت و پرخاشگري ورزشي را مي 
شـود و ارتبـاط مـستقيمي بـا            عمومي مي   دهد، موجب آسيب    هنجارهاي ورزشي رخ مي   
  ).2، ص 1985 ،3و جكسون 2تري( اهداف رقابت ورزش ندارد

                                                      
1. collective behavior       2. Terry       3. Jackson 
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: تـوان از يكـديگر تفكيـك كـرد      در ورزش فوتبال، سـه سـطح مـرتبط خـشونت را مـي       
خـشونت و  «، »ها عليـه يكـديگر و داور در زمـين بـازي     خشونت و پرخاشگري فوتباليست   «

خـشونت و   «و  » هـا، داور و كـادر فنـي         عليـه فوتباليـست   ) هواداران(پرخاشگري تماشاگران   
در ايـن ميـان، سـطح دوم و سـوم كـه             . »پرخاشگري هواداران عليه يكديگر و اموال عمومي      

 بـه   ـ شود ـ و با سطح اول نيز به طور كامل در ارتباط اسـت   وط به رفتارهاي هواداران ميمرب
 خـشونت و  اين سـطوح از . تر، بيشتر مورد توجه بوده است دليل پيامدهاي اجتماعي گسترده   

 شـعار دادن يـا      :پرخاشگري در فوتبال ممكن است در قالب رفتارهاي زيـر بـروز يابـد             
ادر فني تيم مقابـل يـا داور، تخريـب امـوال ورزشـگاه ماننـد                فحاشي عليه بازيكنان و ك    

، پرت كردن اشيا، استفاده از مواد منفجـره، درگيـري و دعـوا بـا                ...ها و     شكستن صندلي 
تماشاگران، درگيري با نيروهاي انتظامي يا شعار دادن عليه آنها، تخريب امـوال عمـومي               

نين رفتارهايي در فوتبـال كـشورمان،   اوج بروز چ  ....هاي شركت واحد و    س  مانند اتوبو 
.  يعني استقالل و پرسپوليس قابل مشاهده اسـت        ، بازي دو قطب فوتبال كشور      در جريان 

  گيـري آنهـا و مجموعـه    بازي اين دو تيم با توجه به پيشينه تـاريخي و اجتمـاعي شـكل      
ري گيري هويتي خاص در بين طرفداران آنها بـر مبنـاي هـوادا      عواملي كه منجر به شكل    

هـاي    برانگيختـه و بيـشترين صـحنه      را  هاي بسياري     قرمز يا آبي شده، همواره حساسيت     
چنين رفتارهايي عالوه   . آميز تماشاگران فوتبال كشورمان را رقم زده است         رفتار خشونت 

هـاي    ـ اجتماعي و سياسي نيـز واجـد آسـيب          ، به لحاظ فرهنگي   )1(هاي اقتصادي   بر زيان 
طلـب از   هاي فرصـت  م و امنيت جامعه و سوءاستفاده گروهفراوان است كه اخالل در نظ     

  . هايي از آنهاست آمده نمونه  وضعيت پيش
گيري و دامن زدن به خشونت و پرخاشگري تماشـاگران در             عوامل بسياري در شكل   

يا » دربي«هاي دو تيم مطرح و پرطرفدار همشهري كه به   بويژه بازي ـ هاي حساس بازي
تـأثير فـضاي   : تـرين آنهـا عبارتنـد از        دخيل هـستند كـه مهـم       ـشهرت دارند » شهرآورد«

، داوري غير منصفانه و جانبدارانه، رفتارهـاي نامناسـب بازيكنـان در داخـل               )2(ورزشگاه
، كننده تماشـاگران   زمين و تحريك تماشاگران توسط آنان، رفتارهاي نامناسب يا تحريك         

، رفتـار نيروهـاي انتظـامي و سـاير      )هاي تماشاگران   سردسته(  از كادر فني و ليدرها     متأثر
عناصر مديريت ورزشگاه، هراس و ناراحتي برخي از هواداران از باخت تيم محبوبـشان              

هاي امكانات رفـاهي      در مراحل پاياني بازي، مشكالت اجرايي برگزاري بازي و نارسايي         
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 جـايي تماشـاگران، اسـتقرار در ورزشـگاه،          بـه   ، جـا  تنظير مشكالت تهيه بلي   (ورزشگاه  
هاي دو گروه رقيب، مشكالت       حساب  ها و تسويه    ، كينه ...)امكانات بهداشتي ورزشگاه و     
  .ها  اجتماعي تماشاگران و سرانجام رسانه-هاي اقتصادي ساختاري جامعه، محروميت

دادن به ذهنيت تماشـاگران پـيش         ها به عنوان يكي از منابع مهم شكل         عملكرد رسانه 
.  تماشاگران در حين و بعـد از بـازي بـسيار مـؤثر اسـت               از ورود به ورزشگاه، در رفتار     

گيـري يـا تـشديد     توانند با طرح و پرداختن بـه عـواملي كـه موجـب شـكل      ها مي   رسانه
عواملي نظيـر شـايعات،     (شوند    آميز در بين تماشاگران مي      ها و رفتارهاي خشونت     نگرش
) هـا  كركري خوانـدن ا  يها و رجز   نشان كشيدن    و  ها، خط   ها، اختالفات و درگيري     حاشيه

بــه پرخاشــگري و خــشونت در رفتــار تماشــاگران دامــن بزننــد يــا آنكــه بــا دوري از  
گيـري ذهنيـت مثبـت در         موضوعات جنجالي و پرداختن به مسائلي كه منجر بـه شـكل           

ها كمـك   سازي فضاي ورزشگاه     و سالم  ،سازي در اين زمينه     شود، به فرهنگ    هواداران مي 
هاسـت    هاي ورزشي آن در اين زمينه بيش از سـاير رسـانه             رنامهنقش تلويزيون و ب   . كنند

هـا   توان گفت كه اكثر قريب به اتفاق تماشاگران فوتبـال در ورزشـگاه     زيرا با اطمينان مي   
 نقـش مـؤثري در      ،هـا   هاي ورزشي تلويزيون هستند و عملكرد اين برنامه         مخاطب برنامه 

هـاي حـساس ـ نظيـر      اگران در بـازي دامن زدن يا كنترل كردن رفتارهاي نابهنجار تماش
 حاضر به بررسي عملكرد  بر همين اساس، پژوهش. هاي شهرآورد ـ خواهد داشت  بازي
، )5 و ورزش از نگـاه       90،  2ورزش و مردم، ورزش     (هاي ورزشي هفتگي تلويزيون       برنامه

 )3( اسـتقالل ـ پرسـپوليس   وسـوم  شـصت  و ويكـم  شـصت در قبل و بعد از شـهرآوردهاي  
انـد كـه      شـده هـاي شـهرآورد از آن جهـت بررسـي     هاي قبل از بازي  برنامه. استپرداخته  
سـازي در تماشـاگران و        هـا بـه فرهنـگ       شـود عملكـرد آنهـا در كـدام بخـش            مشخص  

 بـه   ،هايي  چه بخش  هاي شهرآورد كمك كرده و در       سازي فضاي ورزشگاه در بازي      سالم
هاي بعد از شهرآورد نيـز بـراي       بررسي برنامه . گرايي تماشاگران دامن زده است      خشونت

هـاي ورزشـي تلويزيـون، بـه كـدام ابعـاد              روشن شدن اين مطلب انجام شده كه برنامـه        
و پـرداختن   ) ها يا نكـات مثبـت       حاشيه(اند    هاي شهرآورد توجه بيشتري نشان داده       بازي

 در پي پاسخگويي به     ،آنها، به اين ابعاد چگونه بوده است؟ به بيان ديگر، پژوهش حاضر           
 چه نكات مطلوب    ،هاي ورزشي قبل و بعد از بازي شهرآورد         است كه برنامه   پرسشاين  

  اند؟  ها داشته و نامطلوبي در پرداختن به نحوه رفتار تماشاگران اين بازي
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  مباني نظري

در نگاهي كلي، مباني نظري پرخاشگري و خشونت را به طور عام و در ورزش، به طور             
نظريـاتي كـه منبـع پرخاشـگري را     :  بررسـي كـرد  تـوان در دو دسـته عمـده      خاص مـي  

و نظرياتي كه آن را     ) شناسي  هاي روان   نظريه(گيرند    هاي دروني و غرايز در نظر مي        سايق
هـاي فرهنگـي و فـردي         دانند كـه از طريـق آمـوزش         واكنشي به رويدادهاي محيطي مي    

 اسـاس، سـه     بر ايـن  ). شناسي اجتماعي   شناسي و روان    هاي جامعه   نظريه(شود    تعديل مي 
پـارادايم  : پارادايم كلي در بررسي مباني نظري خـشونت در ورزش مطـرح شـده اسـت               

 ، بـه نقـل    1991،  4بائنينگر (3شناسي   و پارادايم جامعه   2شناسي  ، پارادايم روان  1شناسي  زيست
شناسـي، انـسان نظيـر        هاي زيست   از ديدگاه نظريه  . )178، ص   1383از محسني تبريزي،    
 خشونت اسـت كـه تنهـا هـراس از     ابراز داراي سايقي فطري براي   ديگر انواع حيوانات،  

شناسي   ، نظريه زيست  5هايي همچون نظريه رفتار غريزي      نظريه. سازد   آن را مهار مي    ،تنبيه
 و نظريه رهيافـت فيزيولـوژيكي و بيولـوژيكي در ايـن     7، نظريه پااليش رواني  6اجتماعي

شناسـي بـر      هاي روان   نظريه اسي،نش تهاي زيس   بر خالف نظريه  . گيرند  دايم جاي مي  اپار
هاي رفتاري نظير خشونت و پرخاشگري، نـه ژنتيكـي            اين محور استوارند كه نابهنجاري    

هـاي فـرد در       كه آموختني هستند و اساس و زيربناي رفتار انحرافي را آموخته          بلو ذاتي،   
دهنــد؛  پــذيري شــكل مــي دوران كــودكي و نيــز در فراينــد اجتمــاعي شــدن و جامعــه 

... هـا و      هاي آموزشـي، رسـانه      هايي كه تحت تأثير خانواده، گروه همساالن، نظام         وختهآم
شناسي سه نظريـه مطـرح وجـود دارد كـه            در مجموع، در پارادايم روان    . شوند  كسب مي 
  .10 و نظريه يادگيري اجتماعي9، نظريه برگشتي8نظريه ناكامي و پرخاشگري: عبارتند از
ناسي با عنايت به پيچيدگي مـسائل اجتمـاعي ـ بـه طـور      ش هاي پارادايم جامعه نظريه

گيـري   و اهميت سازوكارهاي اجتماعي در شكل) فراتر از فرد(عمده ـ به مسائل بيروني  
انـداز   انـداز رفتارگرايانـه، چـشم     انـداز ماركسيـستي، چـشم       چـشم . خشونت توجه دارند  

  .گيرند  در اين پارادايم جاي مي11شناختي و نظريات مكتب ليسستر انسان
                                                      

3. sociological 2. psychological 1. biological 

6. socoibiologic theory 5. instinct theory 4. Baeninger 

9. reversal theory 8. frustration - aggression theory 7. catharsis theory 

 11. leicester school 10. social learning theory 

 1 .  
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 كه ناظر بر تأثير منـابع  ـ شده، نظريه يادگيري اجتماعي  يادهاي نظري  از ميان ديدگاه
تـر    به رويكرد پژوهش حاضـر نزديـك   ـ آميز آنان است يادگيري افراد بر رفتار خشونت
جملـه منـابع يـادگيري        تلويزيون را از   ،ها و در رأس آنها      است؛ زيرا اين پژوهش، رسانه    

ها و رفتارهاي پرخاشگرانه در حـوزه ورزش          كه ممكن است برخي نگرش    داند    افراد مي 
  .شود  مياز اين رو، به بررسي تفصيلي اين نظريه پرداخته. را به مخاطبان خود منتقل كنند

و » رفتـار غريـزي   «هـاي     ناكامي نسبي نظريـه   و  شكست   پس از    :نظريه يادگيري اجتماعي  
ور توجه انديشمندان علوم انساني و اجتمـاعي،      در تبيين خشونت، مح   » ـ پرخاشگري    ناكامي«

اي به نـام يـادگيري اجتمـاعي، از جانـب      معطوف به رهيافتي شد كه در آغاز، در قالب نظريه      
مبناي نظريه ياد شده بر اين اساس است كه پرخاشـگري و            .  مطرح شده بود   »1اآلبرت بندور «

ز طريـق فراينـدهاي اجتمـاعي، توليـد؛         هايي اجتماعي هستند كـه ا       خشونت، رفتارها و كنش   
 بر اين باور تأكيـد      »2اسكينر«با نقد رفتارگرايي افراطي     » بندورا«. شوند  بازتوليد و فرا گرفته مي    

  دارد كه عوامل رفتاري، ادراكي و محيطي، در تعامل بـا يكـديگر، شخـصيت افـراد را شـكل                   
واقـع   در.  در آشـنايي بـا رفتـار دارد    »3اي  يادگيري مشاهده «اي بر نقش      او تأكيد ويژه  . دهند  مي

اين است كه به باور او، بيـشتر رفتارهـاي انـساني از طريـق               » باندورا«متمايزترين جنبه نظريه    
، ص 1381، به نقل از محسني تبريزي و رحمتـي،         5 و زيگلر  4جيل(شوند    مشاهده آموخته مي  

توانـد نقـش      اي افراد مي    اهدهدر اين ميان تلويزيون به عنوان يكي از منابع يادگيري مش          ). 141
  .مهمي در اين نوع يادگيري داشته باشد

هاي اجتمـاعي و محيطـي    نظريه يادگيري اجتماعي به چگونگي تأثيرگذاري وضعيت      
 پرخاشــگري و خـشونت بــه مثابــه  ،در ايــن نظريـه . بـر پرخاشــگري افـراد تأكيــد دارد  

در . شـوند    مـي   ها آموخته   نبيهها و ت    شوند كه بر اساس پاداش      رفتارهايي در نظر گرفته مي    
هاي الگوهاي نقش ـ يعني افـرادي كـه رفتارشـان بـه عنـوان        ها و تنبيه اين ميان، پاداش

  ).67، ص 1993، 6فلدمن( گيرند شود ـ نيز مورد توجه قرار مي راهنماي عمل، تلقي مي
ـ  ، ترجمـه 10 و هيلگـارد 9به نقل از اتكينـسون   ( 8 و ريچاردسون  7بندورا، بارون  ي و براهن

                                                      
3. observational learning 2. Skinner 1. Albert Bandura 

6. Feldman 5. Zegler 4. Jeel 

9. Atkinson 8. Richardson 7. Baron 

  10. Hillgard 

 1.  
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ورزند كه انسان به طور ذاتي پرخاشـگر نيـست            بر اين واقعيت تأكيد مي    ) 1379همكاران،  
بلكه پرخاشگري، رفتاري اجتماعي است كه از طريـق تجربـه مـستقيم يـا مـشاهده رفتـار            

پـردازان بـا تأكيـد بـر نيروهـاي            ايـن نظريـه   . شود  ـ آموخته مي   ـ الگوهاي اجتماعي   ديگران
هاي همگاني در تحليـل   در ترويج خشونت، توجه خاصي به رسانهمحيطي و رفتار مشهود    

  ).251، ص 1994، 1مايرز(آميز دارند  رفتارهاي پرخاشجويانه و خشونت
ي هاي بر اساس نظريه يادگيري اجتماعي، خشونت و پرخاشگري رفتار         ،به اين ترتيب  

مـشهور و   هاي ورزشي، ورزشكاران       در عرصه فعاليت    به اين ترتيب،    و هستندآموختني  
تواننـد در   محبوب با الگو قرار گرفتن از سوي هواداران، بويژه نوجوانان و جوانـان، مـي             

 آنهـا نقـش مـؤثري        و پرخاشجويانه و يا دامن زدن و تقويت       جلوگيري از رفتارهاي خشن     
پردازاني كه با استفاده از نظريه يـادگيري اجتمـاعي بـه بررسـي خـشونت               نظريه. داشته باشند 
كننـد كـه يـك      پردازند، به ايـن موضـوع اشـاره مـي            ورزشي مي  هاي مختلف   شتهرطرفداران  

طرفدار فوتبال پس از مشاهده تحسين و تشويق بازيكن مورد عالقـه خـود از جانـب ديگـر                   
بازيكنان همان تيم يا هواداران، به دليل خطا روي بازيكن تيم حريف يا خطاهاي فريبكارانـه،                

شود همان رفتارهـا را   آورد و ترغيب مي     تار مشابه به دست مي    انگيزه و تمايل الزم را براي رف      
 جــسكون  و  تــري). 110، ص 2001، 2وان( در قبــال طرفــداران تــيم حريــف انجــام دهــد

پـذيري از طريـق سـه     نيروهـاي جامعـه  «كنند كه   با الهام از اين نظريه اشاره مي     ،)1985(
اشـجويانه بـين تماشـاگران      آميـز و پرخ      به تقويت و مشروعيت رفتارهاي خشونت      ،منبع

هـاي مرجـع شـامل        اول؛ گـروه  : كننـد   هـاي ورزشـي و ورزشـكاران كمـك مـي            فعاليت
ورزشكاران، مربيان، اعضاي خانواده و دوستان، دوم؛ ساختار فعاليـت ورزشـي و نحـوه               

هـاي ورزشـي و سـوم؛ طـرز        اندركاران فعاليـت    اعمال مقررات از سوي مقامات و دست      
   ).30ص (» ها  و طرفداران رسانههاي جامعه تلقي و نگرش

نتايج تحقيقاتي كه در چارچوب نظريـه يـادگيري اجتمـاعي و تأثيرپـذيري كودكـان و           
آموزان كودك و نوجـوان       دهد، دانش   نوجوانان از الگوهاي ورزشي صورت گرفته نشان مي       

هاي ورزشي خود، زمان و انرژي زيادي را صـرف تقليـد از رفتـار ورزشـكاران        در فعاليت 
كنند كه تقليـد از رفتـار ورزشـكاران           آموز اغلب تصور مي     نوجوانان دانش . كنند  شهور مي م

                                                      
1. Myers        2. Wann 
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نتـايج تحقيقـات نـشان    . شود ، سبب جلب توجه ديگران به آنان مي »پر حاشيه «و  » مشهور«
دهد، نوجوانان و حتي جوانان، با الگو گرفتن از ورزشـكاران بزرگـسال، بـه رفتارهـاي                مي

اي، الگوهاي نوجوانـان و       ورزشكاران حرفه . شوند  انه تشويق مي  آميز و پرخاشجوي    خشونت
كننـد، بـه طـور معمـول در           جواناني كه رفتار ستارگان ورزشي را تقليد مي       . جوانان هستند 

آميز و چگونگي فرار از قـوانين ورزشـي را            كنار مسائل فني و تكنيكي، رفتارهاي خشونت      
ارچوب نظريـه يـادگيري اجتمـاعي بـه ايـن       با پژوهشي در چ    »1مارتين لي «. آموزند  نيز مي 

هـاي   هـا و مـنش   نتيجه رسيده است كه تماشاگران رويـدادها و مـسابقات ورزشـي، رويـه      
هـاي تماشـاگران و سـاير طرفـداران اخـذ            آميز را از ورزشكاران، مربيان، سردسته       خشونت

 و  2مـاعي  اجت  اغلب تماشاگران در ارتباط با تيم مورد عالقه خود احساس هويـت           . كنند  مي
هاي ورزشي با ورزشكاران و مربيان،        همبستگي گروهي طرفداران تيم   . كنند  عزت نفس مي  

كينـه و   . شـود   هاي رقيب و هوادارنـشان بـه مثابـه دشـمن مـي              منجر به در نظر گرفتن تيم     
بـا همـراه شـدن بـا متغيرهـاي قـومي، محلـي و طبقـاتي                 » 3برون گروه «عداوت نسبت به    

  ).190، ص 1383ريزي، محسني تب(يابد  پرورش مي
تـرين و منحـصر بـه         به اعتقاد برخي پژوهـشگران، نظريـه يـادگيري اجتمـاعي، مناسـب            

هـاي غيـر      فردترين تبيين را در مـورد افـزايش مـستمر پرخاشـگري و خـشونت در ورزش                
هــاي خــشونت و  جلــوه). 282، ص 1990، 4كــوكس( كنــد اي ارائــه مــي اي و حرفــه حرفــه

وب نظريه ياد شده قابل تبيين است و اين نظريه، افـزون بـر   پرخاشگري در ورزش در چارچ    
در نظر گرفتن عوامل اجتماعي، به نقش عوامل وضعيتي كه رويداد ورزشي در بستر آنهـا رخ       

هـاي همگـاني، خـانواده، آمـوزش و           پـذيري بـويژه رسـانه       دهد، نهادهاي مؤثر در جامعه      مي
هـاي ورزشـي در ايجـاد و     عه و محيطها و هنجارهاي حاكم بر جام      پرورش و ساختار ارزش   

  ).110، ص 2001وان، (گيري خشونت و پرخاشگري ورزشي توجه دارد  شكل

  روش بررسي 

هاي ورزشي هفتگي تلويزيـون       اين بررسي، با استفاده از روش تحليل محتواي كيفي برنامه         

                                                      
1. Martin Lee       2. social identity       3. out-group 

4. Cox 
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بر خالف تحليل محتواي كمي كه به بررسـي عينـي و مـنظم محتـواي         . انجام شده است  
پردازد، در تحليل محتواي كيفي، متن با در نظر گرفتن زمينـه           هاي ارتباطي مي    كار پيام آش

هاي قبل و بعد از شهرآوردهاي        به اين منظور، برنامه   . شود  آن و از نگاه محقق تحليل مي      
برگـزار شـده در    (وسوم شصتو ) 1385ماه     آبان 12برگزار شده در تاريخ      (ويكم  شصت
 و ورزش از 2، ورزش و مـردم، ورزش    90هـاي     شامل برنامـه  ) 1386ماه      مهر 22تاريخ  
ها كه به نوعي در       هايي از محتواي اين برنامه      اند و با تمركز بر بخش        بازبيني شده  51نگاه  

هـا   ارتباط با بازي شهرآورد و به طور خاص، مربوط به رفتار تماشـاگران در ايـن بـازي                 
ذكـر ايـن نكتـه    . في آنها، پرداختـه شـده اسـت       توجه به زمينه به نكات مثبت و من        بوده، با 

 هماننـد  هـاي آن ـ   شناختي پژوهش حاضر، يافته  ضروري است كه به اقتضاي رويكرد روش 
قابليـت و ادعـاي تعمـيم    ـ شوندـ  هايي كه به روش كيفي انجام مي      هاي اغلب پژوهش    يافته
 هفتگـي تلويزيـون؛    هاي ورزشي   هاي اين پژوهش فقط برنامه      به عبارت ديگر، يافته   . ندارند

 را بـه لحـاظ نحـوه پـرداختن بـه            وسوم  شصت و   ويكم  شصتقبل و بعد از شهرآوردهاي      
هاي قبلي و بعدي با       كنند و در خصوص برنامه      رفتار تماشاگران بازي شهرآورد ارزيابي مي     

  .كنند هاي ذكر شده اظهار نظري نمي ويژگي

  ها يافته

   ويكم شصتد هاي ورزشي تلويزيون قبل از شهرآور برنامه

در هفتـه پـيش از شـهرآورد    ، 2برنامـه ورزش     :2؛ برنامه ورزشي هفتگي شـبكه       2ورزش
  . استنپرداختهموضوع بازي استقالل ـ پرسپوليس به  ويكم شصت
هـاي صـورت      كه به استناد نظرسـنجي     90برنامه ورزشي    :3؛ برنامه ورزشي شبكه     90

انجـام  ) 1385باغـاني،  (اوسـيما   گرفته مانند نظرسنجي كه از سوي مركـز تحقيقـات صد          
  اي بـه بـازي       پرداخـت مثبـت و سـازنده       سـت،  سيما 3 شـبكه    ترين برنامه   شده، پربيننده 

 بـه  هاي استقالل و پرسپوليس در ليـگ را،  هاي هفته قبل تيم شهرآورد ندارد و حاشيه بازي   
                                                      

هاي مـورخ    ـ ورزش و مردم؛ برنامه 23/7/86 و 16/7/86، 15/8/85، 1/8/85هاي مورخ   ؛ برنامه90: ها عبارتند از اين برنامه. 1
 ـ  27/7/86 و 20/7/86، 12/8/85، 5/8/85هـاي مـورخ    ؛ برنامـه )2ورزش از نگـاه   (2 ـ ورزش  27/7/86 و 20/7/86، 7/8/85

 .27/7/86 و 20/7/86، 12/8/85، 5/8/85هاي مورخ  ؛ برنامه5ورزش از نگاه 
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يپا چنان كه در بررسي بـازي پرسـپوليس ـ سـا     دهد؛ تفصيل و با برآيندي منفي، پوشش مي
هايي چون درگيـري بازيكنـان دو    حاشيه) بازي هفته پيش از شهرآورد پرسپوليس در ليگ  (

تيم با يكديگر، پرخاش بازيكنان به داور، رفتارهاي توأم با عصبانيت و اعتـراض بازيكنـان                
هـاي داوري و تأكيـد بـر          شود و با بررسي صـحنه       هاي جنجالي نمايش داده مي      و مصاحبه 

صميمات داور به ضرر پرسپوليس، در مجمـوع، بـه صـورت تلـويحي            اشتباه بودن برخي ت   
ــ سـايپا، در حـق تـيم پرسـپوليس            شود كه داور مـسابقه پرسـپوليس        گيري مي   چنين نتيجه 

بـا  » 90« .اجحاف كرده و با قضاوت نادرست خود شانس برد را از اين تـيم گرفتـه اسـت                 
 را با ايـن ذهنيـت كـه در بـازي     چنين انعكاسي از بازي قبلي پرسپوليس، هواداران اين تيم      

فرسـتد و     قبل، پرسپوليس بازي را بـه اشـتباهات داوري باختـه اسـت، بـه ورزشـگاه مـي                  
حساسيت تماشاگران را نسبت بـه اشـتباهات احتمـالي داور در بـازي شـهرآورد افـزايش                  

  .دهد مي
، نيـز ) ـ ملـوان   بازي استقالل (هاي بازي استقالل پيش از شهرآورد          حاشيه  در گزارش 

درگيري بازيكنان استقالل و ملوان با يكديگر، درگيري يكي از بازيكنان استقالل بـا هـم    
هاي خود بر سر زدن ضربه پنالتي و اعتراض شديد بازيكنان و مربي ملوان به داور                  تيمي

  .شود نمايش داده مي
، نـه تنهـا زمينـه مثبـت و          ويكـم   شـصت  پـيش از شـهرآورد       90 برنامـه    ،در مجموع 

كند؛ بلكه با انعكاس و دامن زدن بـه عـواملي              شهرآورد فراهم نمي    براي بازي اي    سازنده
ــري ــر اشــتباهات داوري، درگي ــان و  نظي ــاي بازيكن ــي... ه ــات،  م ــد از برخــي جه توان

  .هايي را در تماشاگران حاضر در ورزشگاه ايجاد كند حساسيت
رزشي تلويزيـون   ورزش و مردم، تنها برنامه و      :ورزش و مردم؛ برنامه ورزشي شبكه يك      

 است كه در بخشي از برنامه خـود بـه طـور مـشخص، بـه                 ويكم  شصتپيش از شهرآورد    
مجـري باسـابقه برنامـه ورزش و        . موضوع رفتار تماشاگران بازي شهرآورد پرداخته اسـت       

دهـد كـه      مردم با طرح موضوع توقع از تماشاگران در دو بخش از ايـن برنامـه نـشان مـي                  
نامه پيش از بازي شهرآورد، اين موضوع را در دستور كـار برنامـه             آگاهانه و هدفمند، در بر    

در  .انـد   كوتاه هستند و جاي كـار بيـشتري داشـته       هاي اشاره شده     داده؛ هر چند بخش    قرار
) المللي فوتبال كشور كه مهمان برنامـه اسـت          داور بين (» فنايي«اين برنامه همچنين از زبان      

  . شود شاگران بازي شهر آورد مياهايي سازنده به بازيكنان و تم توصيه
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انـدركاران برنامـه بـه     با وجود آنكه اين اقدام شايسته قـدرداني اسـت، بـي تـوجهي دسـت             
 خـالل   كاهد؛ زيرا اين بحث مهم در       اي كوچك و در عين حال مهم، از تأثير اين تالش مي             نكته

اي بـازي و    هـ   شود و اختالل ناشي از صحنه       ـ پرسپوليس مطرح مي     بازي پاس   پخش گزارش 
به حدي است كه مجري برنامه از عوامل پـشت          » فنايي«هاي    صداي گزارشگر آن در صحبت    

در » فنـايي «هاي    خواهد صداي گزارشگر بازي را قدري كم كنند تا صداي صحبت            صحنه مي 
يابـد و     هاي بازي همچنان ادامه مي      با اين حال، پخش صحنه    . اين خصوص قابل شنيدن باشد    

هـاي سـازنده فنـايي را دربـاره ايـن موضـوع           ن، پيوستگي و تأثير صـحبت     اختالل ناشي از آ   
ايـن در حـالي اسـت كـه مـديريت زمـان و پخـش بـه موقـع           . دهـد   الشعاع قـرار مـي      تحت

توانـست بـا      اي بود كه مي     كار ساده ) بدون تداخل (  بازي  هاي مهمان برنامه و گزارش      صحبت
  .ها مفيد واقع شود  صحبتكاهش اختالالت ارتباطي، در افزايش اثربخشي اين 

 با دعـوت از رئـيس كميتـه         ،اين برنامه  :؛ برنامه ورزشي شبكه تهران    5ورزش از نگاه    
هاي ليگ برتر و بـازي         داوري بازي   موضوع خود را به بحث     داوران و كارشناس داوري   

اين موضوع با حضور مهمانان دعـوت  . آينده استقالل ـ پرسپوليس اختصاص داده است 
انست فرصتي فراهم كند كه مخاطبان با درك اين نكته كـه اشـتباهات داوري               تو  شده مي 

تـري بـا       دنيا نيـز معمـول اسـت، برخـورد مناسـب            جاي هميشه وجود داشته و در همه     
هـاي نامناسـب و    گيري اما جهت. اشتباهات احتمالي داور در بازي شهرآورد داشته باشند   

 و بيـان تلـويحي اينكـه اشـتباهات      هـاي مهمانـان     مكرر مجري برنامه در مقابل صـحبت      
داوري زياد است و اعتراض تماشاگران به داورها با اين حجم اشـتباهات امـري طبيعـي       

  . كند است، اين فرصت بالقوه را به تهديدي براي بازي شهرآورد تبديل مي
دهـد كـه قـصد نـدارد از           در دقايق پاياني اين برنامه، مجري يك بار ديگر نشان مـي           

سـازي بـراي پـذيرش اشـتباهات داوري در بـازي       امـه در جهـت فرهنـگ   هاي برن   بحث
شهرآورد و دوري از تنش در اين زمينه بهـره بگيـرد؛ زمـاني كـه كارشـناس داوري يعنـي          

 بحـث  مهمان برنامه، در آخرين فرصت ـ بنا به تشخيص خود و نه به درخواست مجري ـ  
 )4(ثـالي جالـب از فوتبـال آلمـان        كشد و بـا م       پيش مي   را تماشاگران و رابطه آنان با داور     

سعي در دعوت از تماشاگران به رعايت حرمـت و احتـرام داور بـازي شـهرآورد دارد،                  
ايـن در  . شـود   است، مانع از ادامه بحث ميپايانمجري با اعالم اينكه وقت برنامه رو به        

هـا    زيبرانگيـز داوري بـا      هاي جنجال   حالي است كه اگر مجري برنامه، قدري كمتر به حاشيه         
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پرداخت، فرصت كافي براي طرح اين بحث مهم پيش از شهرآورد استقالل ـ پرسـپوليس    مي
چنـد روز پـيش     (اين رويكرد مجري، با توجه به حساسيت زمان پخش برنامه           . شد  فراهم مي 
  .بيشتر قابل تعمق است) از شهرآورد

  وسوم شصتهاي ورزشي تلويزيون؛ قبل از شهرآورد  برنامه

، بـه طـور        اين برنامه نيز به جاي پرداختن بـه بـازي شـهرآورد            :3زشي شبكه   ؛ برنامه ور  90
هاي حاضر در شـهرآورد   هاي هفته قبل تيم      بازي  برانگيز، به حاشيه   اي جنجال   عمده به گونه  

آميز تماشـاگران در ايـن        هاي رفتار خشونت    پردازد و در حالي كه به دليل پخش حاشيه          مي
فضاي اين برنامه كامالً آمـاده پـرداختن بـه بحـث     )  ـ سپاهان بويژه بازي استقالل(ها  بازي

هـاي پايـاني      مصاحبه. شود  اي نمي   رفتارهاي نامطلوب تماشاگران است، از اين فضا استفاده       
هاي استقالل و پرسـپوليس قبـل از بـازي شـهرآورد        تيم  برنامه كه مربوط به آخرين تمرين     

  . زاست رخي موارد حساسيتشود نيز به دليل رجزخواني بازيكنان در ب مي
، نـه تنهـا هـيچ كوشـشي بـراي           وسوم  شصت قبل از شهرآورد     90 برنامه   ،در مجموع 

، بلكـه بـا پخـش مفـصل     كنـد  نمـي زدايي از فضاي ورزشـگاه در بـازي شـهرآورد           تنش
 از فضاي حاكم بـر ورزشـگاه        نهايي از اعتراض مربيان استقالل به داور و گله آنا           صحنه

گيري ايـن ذهنيـت منفـي در تماشـاگران         به شكل )  سپاهان ـ  استقالل بازي ( در بازي قبل  
 قرباني اشتباهات داوري و فضاي نامناسـب ورزشـگاه          ،استقالل كه اين تيم در بازي قبل      

اي آنـان در جهـت احقـاق حـق            كند و به اقدامات حاشـيه       كمك مي است  عليه تيم شده    
  .زند استقالل از اين لحاظ در بازي شهرآورد دامن مي

ايـن برنامـه، بـا دعـوت از مـديران عامـل              :ورزش و مردم؛ برنامه ورزشي شبكه يك      
پـردازد و    هايي كوتاه به بـازي شـهرآورد مـي          هاي استقالل و پرسپوليس در بخش       باشگاه

هاي خود را از مهمانان برنامه، به مـسائل و مـشكالت دو باشـگاه                 عمده وقت و پرسش   
دهد؛ اين در حالي  لي آنها ـ اختصاص مي استقالل و پرسپوليس ـ بخصوص مشكالت ما 

است كه حضور مديران عامل دو باشگاه در شرايطي كه چند سـاعت بيـشتر بـه شـروع                   
بازي نمانده، فرصتي طاليي در اختيـار ايـن برنامـه قـرار داده بـود تـا بـه بحـث رفتـار               

ده واقع طرح چنين موضوعي در شرايط ياد شـ          در. تماشاگران در بازي شهرآورد بپردازد    
ها در هر     سازي فضاي بازي كمك كند در حالي كه مشكالت باشگاه           توانست به سالم    مي
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عالوه بر اينكه از فرصـت      » ورزش و مردم  «. شرايط ديگري نيز قابل طرح و بررسي بود       
كنـد، در سـاير    و مهمانان مناسب خود براي طرح موضوع رفتار تماشاگران استفاده نمـي         

دارد؛ چنان كه مدير  ها گام برمي     جهت دامن زدن به حاشيه     هاي برنامه نيز بيشتر در      بخش
هايي از اين برنامه، به طور تلـويحي قـضاوت داوران را              عامل باشگاه استقالل، در بخش    

كند و مجـري برنامـه نيـز حـساسيتي در ايـن               داند و از آن انتقاد مي       به ضرر استقالل مي   
او در . برانگيـز اسـت   الؤگـاه سـ   رفتار مجري اين برنامـه نيـز،     . دهد  خصوص نشان نمي  

 بود  خواهد تا درباره اينكه برنده اين بازي خواهند         بخشي از برنامه، با اصرار از مهمانان مي       
روند، بار ديگر سؤال      يا نه اظهار نظر كنند و هر چه مهمانان از اظهارنظر صريح طفره مي             

نده بـازي شـهرآورد   هاي خود را بر كند تا هر دو طرف به صراحت تيم      خود را تكرار مي   
شـود داور   گفته مـي  «بدانند؛ او همچنين در بخشي ديگر از برنامه، با طرح اين شايعه كه              

و توضيح ايـن    » اند كه تيم استقالل بازي را ببرد        اسپانيايي اين بازي را به اين دليل آورده       
بـه  اي به طور تلويحي يـا         به ظاهر يكي از رؤساي سابق فدراسيون در مصاحبه        «نكته كه   

ام اسـتقالل برنـده ايـن          كـرده    است كه من به داور اسپانيايي توصيه        صراحت اشاره كرده  
، منجـر بـه    چنين برخـوردي بـا مـسئله     .زند  ، در عمل به اين شايعه دامن مي       »بازي باشد 

هـاي هـواداران دو       شود و امكان بروز حساسيت      تر آن مي    تقويت شايعه و پخش گسترده    
  .دهد  احتمالي داور و متشنج شدن فضاي ورزشگاه افزايش ميتيم را نسبت به اشتباهات

كنـد يـك       پاياني برنامه و پس از آنكـه اعـالم مـي            در دقيقه » ورزش و مردم  «مجري  
خواهـد كـه اگـر        دقيقه بيشتر از وقت برنامه باقي نمانده، از مدير عامالن دو باشگاه مـي             

پاياني برنامه بـه بحـث رفتـار        اختصاص يك دقيقه    ! صحبتي با تماشاگران دارند، بگويند    
تماشاگران در بازي شهرآورد به اين معناست كه برنامه ورزش و مردم پيش از شهرآورد               

 از اهميت موضوع غافل مانـده و        ،اش   مهمانان و زمان پخش ويژه     با وجود  ،وسوم  شصت
  .توجهي به آن نكرده است

ه از دو منظـر بـه بـازي         ايـن برنامـ    :2؛ برنامه ورزشي شـبكه      )2ورزش از نگاه     (2ورزش  
هـاي    شهرآورد پرداخته است؛ يكي بحث داوري بازي و ديگري بحث نكات فني و ويژگـي              

ها كه عمده وقت برنامه را به خـود اختـصاص             اين بخش . بازي دو تيم و مسائل مختلف آنها      
اي خاص بـراي تحريـك تماشـاگران بـازي شـهرآورد           اند، كامالً ورزشي و بدون حاشيه       داده

امـا  . هايي سـازنده بـراي هـواداران دارد    هايي از اين برنامه نيز مجري توصيه      در بخش  .هستند
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 بـا عوامـل تـيم پرسـپوليس اسـت، بـه دليـل                هايي كوتاه از آن كه مربوط به مـصاحبه          بخش
  .تواند واجد برخي نكات منفي براي بازي شهرآورد باشد بيني قاطع نتيجه بازي مي پيش

احد اتوبوسراني و اطمينان دادن به تماشاگران دربـاره         دعوت از مدير عامل شركت و     
اي در ايـن   جايي سريع و راحت آنها، اقدام شايسته      ههاي انجام شده براي جاب      ريزي برنامه

در بخـش   .ثر باشـد ؤتوانست در ايجاد ذهنيـت مثبـت در بييننـدگان مـ      برنامه بود كه مي   
زرينچـه،  ( و پرسـپوليس     مصاحبه با بازيكنان پيشكـسوت و محبـوب دو تـيم اسـتقالل            

و محبوبيـت ايـن سـه       ) پيش از شهرآورد  (نيز، با توجه به زمان پخش       ) عابدزاده و دايي  
توانـست مفيـد     هاي آنان به هواداران درباره رفتار مناسب در ورزشگاه مـي            چهره، توصيه 

  .باشد؛ اما از اين ظرفيت استفاده نشد
كـاري   ، با اشاره به كـم 5ش از نگاه   ورز : ؛ برنامه ورزشي شبكه تهران    5ورزش از نگاه    

سـازي رفتارهـاي مناسـب ورزشـي از           معاونت فرهنگي سازمان تربيت بدني در فرهنگ      
و رئـيس   هايي كه مدير عامل باشـگاه پرسـپوليس   زبان يكي از مهمانان برنامه و با توصيه 

له رفتـار  ئدر مجموع رويكرد مثبتي به مس      ، كنند  سازمان اتوبوسراني تهران به هواداران مي     
  . تماشاگران دارد

  ويكم شصتهاي ورزشي بعد از شهرآورد  برنامه

گزارش مفصلي از مشكالت فراوان تماشـاگران بـراي تهيـه            :3؛ برنامه ورزشي شبكه     90
هـاي شـركت       بازي شهرآورد و گزارش كوتاهي از خسارات وارد شده به اتوبوس           تبلي

ها در سطح خيابان      پخش شدن شيشه  ها،    هاي شكسته اتوبوس    كه به نمايش شيشه   (واحد  
 منفـي بـازي شـهرآورد       هـاي   جنبههايي از اين برنامه هستند كه به         بخش) پردازد  مي...  و

يابي و پيگيري     ريشه ، اين حسن توجه، در خصوص گزارش اول        با وجود  .كنند  توجه مي 
 90ه  هـاي برنامـ    والن كه از ويژگي   ئهاي تلفني با مس     از طريق تماس   ،لامثبراي  (موضوع  
تـر ايـن موضـوع و پـرداختن بـه       هاي مفصل  بررسي،و در خصوص گزارش دوم ) است
هاي بعـد   توانست در كاستن از ابعاد آن براي بازي       هاي كارشناسي در اين زمينه مي       بحث

هاي بعد از بازي در اين برنامـه حـاوي برخـي مـوارد                بخش گزارش حاشيه   .مؤثر باشد 
هـاي خبـري سـرمربيان قبـل از بـازي نيـز بـه                 بهدر گزينش مصاح  . برانگيز است   جنجال
  .ها پخش نشده ـ توجه شده است ترين بخش اظهارات آنان ـ كه در ساير برنامه جنجالي
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هـا و اظهـارات    در نگاهي كلي، ايـن برنامـه بـه لحـاظ پـرداختن بـه برخـي صـحنه            
ي هـا   تواند موجب تحريك تماشـاگران در بـازي         برانگيز حاشيه شهرآوردـ كه مي      جنجال

بعدي اين دو تيم در ليـگ شـود ـ قابـل انتقـاد و بـه لحـاظ پـرداختن بـه مـشكالت و           
ـ      (زند    گرايي تماشاگران دامن مي     معضالتي كه به خشونت    و ) تنظير مـشكالت تهيـه بلي

) هـا   نظيـر خـسارات وارد شـده بـه اتوبـوس          (هاي رفتاري تماشـاگران       نيز برخي آسيب  
يـر، جـا داشـت ايـن مـسائل بـه صـورت              شايسته قدرداني است؛ هر چند در مـوارد اخ        

هـايي    گرفت و با مالحظات كارشناسي، توصيه       اي مورد بررسي قرار مي      تر و ريشه    مفصل
  .شد ميارائه براي كاهش اين رفتارها به تماشاگران 

 در ايـن برنامـه، بـا تجليـل از رفتـار مناسـب       : ورزش و مردم؛ برنامه ورزشي شـبكه يـك       
به برگزاري جشن وحدت دو تـيم اسـتقالل و پرسـپوليس در             تماشاگران در بازي شهرآورد،     
 ضـمن اينكـه ايـن اقـدام و اشـاره بـه آن از يـك برنامـه                    .شـود   هفته قبل از بازي اشاره مـي      

سازي رفتار تماشاگران است، جا داشـت در برنامـه            تلويزيوني، گامي مثبت در جهت فرهنگ     
 تلويزيـون، گزارشـي از جـشن        هـاي ورزشـي     قبل از شهرآورد ورزش و مردم يا ساير برنامه        

هاي موجود بين بازيكنـان و   ها و صميميت   شد و با انعكاس دوستي      وحدت دو تيم پخش مي    
  .شد تر مي رنگ ساير اعضاي دو باشگاه، ذهنيت مخاطبان درباره تقابل منفي آنها كم

» نيكبخـت «دربـاره   ) بـازيكن اسـتقالل   (» مجيـدي «در گزارش پاياني برنامه، گزارشگر از       
پرسد و او ضمن اشاره به صميميت و رفـاقتي     مي) ازيكن سابق استقالل و فعلي پرسپوليس     ب(

خواهـد كـه      كه با نيكبخت دارد و زحماتي كه نيكبخت براي استقالل كشيده، از هواداران مي             
هايي، با وجود زيبـايي، بـا توجـه     شايان ذكر است كه چنين صحنه. تر باشند با او كمي مهربان  
تأثير چنداني بر هواداران نخواهد داشت؛ زيرا اين مصاحبه بعـد از شـهرآورد              به زمان پخش،    

. انـد   شود كه هواداران استقالل، عليه نيكبخت در بازي شهرآورد شعار داده            و زماني پخش مي   
هـاي   هاي مصاحبه بـا بازيكنـان دو تـيم و توصـيه     بايد توجه داشت كه تهيه و پخش گزارش      

هاي قبل از بـازي پخـش شـود تـا             تأثيرگذار است كه در برنامه    آنان به هواداران، در صورتي      
طـور كـه      قبل از ورود به ورزشگاه ذهنيت مثبتي در تماشاگران ايجاد كند؛ براي مثال، همـان                

هـا تهيـه    به با بازيكنان دو تيم از جشن وحدت تيمحاشاره شد، جا داشت اين گزارش و مصا 
  .شد و در برنامه قبل از شهرآورد پخش مي

 به بازي شهرآورد، نگاهي خوشبينانه 2نگاه ورزش   :2؛ برنامه ورزشي شبكه     2رزش  و
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گزارشگر . پوشي يا توجيه نكات منفي اين بازي است         و توأم با تعريف و تمجيد و چشم       
بـازيكن  (» نيكبخت«تماشاگران استقالل نسبت به     » هاي  مهري  بي«اين برنامه با اشاره به      

هـاي    هاي تعـدادي از اتوبـوس       و شكسته شدن شيشه   ) لفعلي پرسپوليس و سابق استقال    
ايـن نحـوه    . دانـد   مـي » تا حدي طبيعي  «ل را   ئ تماشاگران، اين مسا   از سوي شركت واحد   
والن ئشود كه طبق اخبار اعالم شده از سـوي مـس        له در شرايطي انجام مي    ئبرخورد با مس  

بهتر آن بود كه    . اند  دستگاه اتوبوس در اين مسابقه آسيب ديده       180شركت واحد، تعداد    
 از بهتـر شـدن عملكـرد        دانيبه جاي طبيعـي دانـسته شـدن ايـن رفتارهـا، ضـمن قـدر               

هاي قبل، همچنان بر نادرست بودن چنين رفتارهايي تأكيـد و            تماشاگران نسبت به بازي   
بـه نظـر   . هاي بعدي بهتر از اين بازي عمل كننـد  شد كه در بازي    خواسته مي   از هواداران   

نمايي مسائل موجود و پرداخت درست و حساب شـده بـه ايـن واقعيـت،                  رسد واقع   مي
سـازي در زمينـه رفتـار          بهترين راه بـراي فرهنـگ      ،همراه با انتقاد از رفتارهاي نامطلوب     

  .تماشاگران باشد
هاي فني بازي شهرآورد و معضل         بحث :؛ برنامه ورزشي شبكه تهران    5ورزش از نگاه    

هايي از   موضوع بخش  ،  اين بازي  ت تهيه بلي  براياگران  هاي تقلبي و مشكالت تماش       تبلي
هـاي فنـي از    بحثپرداختن به . پردازد اين برنامه هستند كه به بررسي بازي شهرآورد مي       

هاي حاضر در ليـگ قـرار         اندركاران كادر فني تيم     تواند مورد استفاده دست      كه مي  روآن  
ريزي بـراي     برنامه تواند زمينه   يگيرد، مفيد است و بررسي مشكالت برگزاري بازي نيز م         

له از سوي   ئ انكار مس   به  با توجه   موضوع اما اين  هاي آتي فراهم كند؛    در بازي را  رفع آنها   
دبير فدراسيون فوتبال در مصاحبه با گزارشگر برنامه جاي كنكـاش و بررسـي بيـشتري                

  .داشت

  وسوم شصتهاي ورزشي بعد از شهرآورد  برنامه

در برنامـه بعـد از شـهرآورد         ايـن برنامـه    :ه ورزشي شبكه تهـران     برنام ؛5ورزش از نگاه    
  . خود نكته قابل توجهي درباره بازي شهرآورد نداردوسوم شصت
 بـا دعـوت از سـرمربيان دو تـيم اسـتقالل و              ،اين برنامه  : 3؛ برنامه ورزشي شبكه     90

ـ          ) حجازي و قطبي  (پرسپوليس   ز بـا   و بررسي مسائل فني و تاكتيكي بازي شهرآورد و ني
 نظيـر فـروش غيـر      ( هاي اجرايي برگزاري بـازي      پرداختن به برخي مشكالت و نارسايي     
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بـه  ) هـاي بهداشـتي ورزشـگاه       هاي بازي و ناكافي و نامناسب بودن سرويس         تمجاز بلي 
هـاي بـي    اين برنامه، همچنين حاوي برخي حاشيه. پردازد بازي استقالل ـ پرسپوليس مي 

 روي نيمكت مربيـان در حـين        تلفن همراه ستقالل با   نظير صحبت كردن مربي ا    (اهميت  
  . بال دادن به آنها ضرورتي نداشت و نمايي و پر بود كه بزرگ )بازي 

ايـن برنامـه بـا دعـوت از فرمانـده نيـروي           :ورزش و مردم؛ برنامه ورزشي شبكه يك      
م انتظامي تهران به اقدامات نيروي انتظامي براي جلوگيري از اغتشاشات و برقـراري نظـ              

  .پردازد در بازي شهرآورد مي
هر چند مسائل مربوط به نظم بازي شهرآورد و اقدامات انجام شده از سوي نيـروي                

هاي شهرآورد بـوده و       انتظامي براي كنترل اين بازي، يكي از مسائل مهم مربوط به بازي           
 آن از سـوي برنامـه ورزش و     نقاط قوت و ضـعف      توجه به  به منظور طرح اين موضوع    

ايسته قدرداني است، فضاي اين برنامه با گزارش فرمانده نيروي انتظـامي تهـران              مردم ش 
از اقدامات قاطع انجام شده در كنترل تماشاگران، به سمت فضايي امنيتي و نظامي پـيش                

اين در حالي است كه دعوت از مهمان ديگري در كنـار فرمانـده نيـروي انتظـامي       . رفت
نظيـر نشـستي كـه دفتـر        ( انجام شده در اين زمينه       براي توضيح درباره اقدامات فرهنگي    

ها با ليدرهاي تماشاگران قبل از بازي داشتند يا جشن وحـدت دو تـيم كـه                   فرهنگي تيم 
و تأكيد مجري و مهمانـان برنامـه بـر          ) قبل از بازي با حضور اعضاي دو تيم برگزار شد         

ايگزين شـدن   اينكه اين مـشكل در نهايـت بـا اسـتفاده از سـازوكارهاي فرهنگـي و جـ                  
اي قابـل حـل       هاي دروني در تماشاگران به جاي اقدامات امنيتي به صورت ريـشه             كنترل

توانست فضاي برنامه را تلطيف كند و زمينه همراهي بيشتر مخاطبـان را               خواهد بود، مي  
  .با اين بحث فراهم آورد

ت هـاي امكانـا      نمـايش كاسـتي    : 2؛ برنامه ورزشي شبكه     )2ورزش از نگاه     (2ورزش  
از اقدامات مثبت انجام شده در اين برنامه است؛ اما به           ) نظير نمازخانه (رفاهي ورزشگاه   

جا بود كه پس از پخش گزارش مربـوط، مـوارد نمـايش داده شـده، برجـسته و توجـه                     
توانست به عنـوان      نكته ديگري كه در اين برنامه مي      . شد  مسئوالن به اين موارد جلب مي     

آورد مورد تأكيد قرار گيرد، حركت زيبا و نمـادين بازيكنـان            اي مثبت در بازي شهر      نكته
. هايـشان بـا يكـديگر بـه نـشانه دوسـتي، بعـد از بـازي بـود                    دو تيم در تعويض لبـاس     

دهـد امـا      هاي تيم حريف نشان مي      هاي بعد از بازي، بازيكنان دو تيم را با لباس           مصاحبه
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 مجـري، بعـد از پخـش        هاي  جاي برجسته كردن اين حركت و تجليل از آن در صحبت          
  . اين گزارش خالي است

   آورد ها در پرداختن به رفتارهاي تماشاگران بازي شهر ارزيابي كلي عملكرد برنامه

هاي ورزشي مورد بررسي      هاي مثبت و منفي عملكرد برنامه       توان جنبه   در نگاهي كلي مي   
  :را به لحاظ پرداختن به رفتارهاي تماشاگران در جداول زير خالصه كرد

آورد خـود،   هـاي قبـل از شـهر     در برنامـه 90  شـود،   مـي    مالحظه 1چنان كه در جدول     
آورد نداشـته و در مجمـوع،         پرداخت مثبتي به موضـوع رفتـار تماشـاگران در بـازي شـهر             

هاي مثبـت آن بـوده         از اين حيث، بيش از جنبه      90هاي بررسي شده      هاي منفي برنامه    جنبه
  . است

هاي قبل و بعد از  در برنامه 90لكرد برنامه ورزشي  ارزيابي كلي عمـ1جدول 

 63  و61شهرآوردهاي 

  برنامه  هاي بعد از شهرآورد برنامه  هاي قبل از شهرآورد برنامه

  هاي جنبه

  عملكرد
برنامه قبل از 

  61شهرآورد 

برنامه قبل از 

  63 شهرآورد

  برنامه بعد از

  61شهرآورد 

برنامه بعد از 

  63 شهرآورد

  مثبت

  
-  -  

 پخش گزارشي   -

هــاي  از خــسارت

ــه   ــده بـ وارد شـ

ــوس ــاي  اتوبـ هـ

شركت واحـد در    

  بازي شهرآورد

ــاس  ا- نعكـــــ

ــايي ــا و  نارسـ هـ

ــه  مــشكالت تهي

بليــــت بــــازي 

  شهرآورد

ل ئ بررسي مـسا   - 

ــاكتيكي   ــي و ت فن

بازي شهرآورد بـا     

ــوت ا  زدعـــــــ

  سرمربيان دو تيم

ــه -  ــرداختن بـ  پـ

ــايي ــاي  نارسـ هـ

ــزاري  ــي برگ اجراي

ــازي  ــشكالت (ب م

 و تهيــــه بليــــت

ــرويس ــاي  سـ هـ

  )بهداشتي ورزشگاه
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  1ادامه جدول 

  برنامه  هاي بعد از شهرآورد برنامه  هاي قبل از شهرآورد برنامه

  هاي جنبه

  عملكرد
برنامه قبل از 

  61شهرآورد 

برنامه قبل از 

  63 شهرآورد

 برنامه بعد از

  61شهرآورد 

برنامه بعد از 

  63 شهرآورد

  منفي

  

ــه-  ــرداختن بـ     پـ

ي هـاي بـاز     حاشيه

قبل از شهرآورد دو    

ـيم در ليــگ در   تـ

  :قالب موارد زير

   رفتارهـــــــاي- 

ــگرانه  پرخاشـــــ

ــا   ــان بــ بازيكنــ

  يكديگريا داور

ــويحي -  ــاره تل  اش

به اجحـاف داوري    

در حــق يكــي از  

هاي حاضـر در      تيم

 شهرآورد
ــش -   پخـــــــ

ــصاحبه ــاي  مـ هـ

ــز  حــساسيت برانگي

ــا   ــان يــ بازيكنــ

مـــسئوالن فنـــي 

ها در خصوص     تيم

  بازي شهرآورد

ختن بـــه  پـــردا- 

هاي بـازي     حاشيه

ــل از شــهرآورد  قب

دو تيم در ليگ در     

  :قالب موارد زير

 اشــاره تلــويحي - 

به اجحـاف داوري    

ــي از   ــق يك در ح

هاي حاضر در     تيم

ورد در آشــــــهر 

هــاي قبلــي  بــازي

  ها در ليگ اين تيم

ــش -   پخـــــــ

ــصاحبه ــاي  مـ هـ

برانگيــز  حــساسيت

ــا  ــان يــ بازيكنــ

مــسئوالن فنــي  

ها در خصوص     تيم

  بازي شهرآورد

 گـــــــزارش  -

هاي بازي    حاشيه

ــه   ــهرآورد بـ شـ

ــورت  صــــــــ

  انگيز بر جنجال

ــزينش -  گـــــ

تـــرين  جنجـــالي

ــش  بخـــــــــ

هـــاي  مـــصاحبه

خبري سرمربيان  

ــازي  ــد از بـ  بعـ

هايي كـه    بخش(

ــه ــاي  در برنام ه

ورزشـــي ديگـــر 

  )شوند پخش نمي

ــه  - ــرداختن ب  پ

هاي   برخي حاشيه 

اهميت بـازي      بي

  آورد شهر

  
ورزش و  «هاي بررسي شـده       اي مثبت برنامه  ه   جنبه ،، در مجموع  2با توجه به جدول     

  .هاي منفي آن بوده است  بيش از جنبه»مردم
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هاي قبل و بعد از  در برنامه  ارزيابي كلي عملكرد برنامه ورزش و مردمـ2جدول 

 63  و61شهرآوردهاي 

  برنامه  هاي بعد از شهرآورد برنامه  هاي قبل از شهرآورد برنامه
  

   هاي جنبه
  عملكرد

 قبل از برنامه
  61شهرآورد 

برنامه قبل از 
  63 هرآوردش

 برنامه بعد از
  61شهرآورد 

برنامه بعد از 
  63 شهرآورد

  مثبت
  

 پـــرداختن بـــه - 
ــار  ــوع رفتـ موضـ
ــاگران در  تماشـــ

آورد و  بــازي شــهر
توصـــــيه بـــــه 
ــيم  هــواداران دو ت
بـــــراي دوري از 
پرخاش و خشونت   
  در قالبي مناسب

ــه -   توصــــيه بــ
ــراي  ــواداران بـ هـ

صميمات پذيرفتن ت 
ــراض  داور و اعتـــ
نكـــردن بـــه او در 

ــهر ــازي ش آورد از  ب
زبــــان يكــــي از 

ــاي  شخـــصيت هـ
  موجه جامعه داوري

-  

 پـــرداختن بـــه -
ــار  ــوع رفتـ موضـ
تماشـــــاگران در 

آورد و    بازي شـهر  
ــار   ــل از رفت تجلي
ــان در  مناســب آن

  طول بازي
ــش دادن -  پوشـ

ــدت  ــشن وحـ جـ
  تيم بازيكنان دو

 نـــــشان دادن -
ــت ــا و  رفاقــ هــ
هـــاي  دوســـتي

ــين  ــود بــ موجــ
  بازيكنان دو تيم

 پــرداختن بـــه  -
ــزاري   ــوه برگ نح

آورد و    بازي شـهر  
ــدامات  ــشريح اق ت
ــامي  ــروي انتظ ني
بــراي برقــراري  
نظم و امنيـت در     
ورزشگاه از زبـان    
ــروي   ــده ني فرمان

  انتظامي تهران

  منفي
  

 -  

 اشاره تلويحي   - 
ــاف   ــه اجحـ بـ
داوري در حـــق 

هاي   يكي از تيم  
ــر در  حاضـــــ
شـــــهرآورد در 

قبلـي  هاي    بازي
  اين تيم در ليگ

 طرح و دامـن     - 
زدن به شـايعات    
در خـــــصوص 
احتمال جانبداري  
ــي از  داور از يكـ

هـاي حاضـر      تيم
 آورد در شهر

بيني نتيجه     پيش - 
  بازي شهرآورد

 -  

 بي تـوجهي بـه      - 
اقــدامات فرهنگــي 
ــه  ــورت گرفتـ صـ
بــراي كاســتن از  

ــار  تــنش هــاي رفت
ــواداران در  هـــــ
ورزشگاه و انعكاس   

 جانبه اقـدامات   يك
پلــيس در فــضايي 

  امنيتي
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 از حيـث    »2ورزش  «هـاي بررسـي شـده         هاي مثبت و منفـي برنامـه        جنبه ،3جدول  
  .دهد  نشان مي راآورد پرداختن به رفتار تماشاگران بازي شهر

هاي قبل و بعد از   در برنامه2ـ ارزيابي كلي عملكرد برنامه ورزش 3جدول 

 63 و 61شهرآوردهاي 

  برنامه هاي بعد از شهرآورد برنامه هاي قبل از شهرآورد برنامه
  هاي جنبه

 عملكرد
برنامه قبل از 

 61شهرآورد 
برنامه قبل از 

 63 شهرآورد
 برنامه بعد از

 61شهرآورد 
برنامه بعد از 

 63 شهرآورد

 - مثبت

ـيه بــه   -   توصـ
هــواداران بــراي 
پرهيز از خشونت 
در بــــــــازي 

آورد از زبان     شهر
مجري برنامه با   
  ادبياتي مناسب

 دعوت از مدير   - 
ــل شــركت  عام
واحد اتوبوسراني  
و اطمينان دادن   
بـــه هـــواداران 
دربـــاره اينكـــه 
تمهيـــدات الزم 

جـايي    براي جابه 
ســريع و راحــت 
ــازي   ــان در ب آن
شهرآورد فـراهم   

 .شده است

- 

انعكــــــــاس  -
هـــاي   كاســـتي 

ــاهي  ــات رف امكان
ورزشــگاه نظيــر  

 نمازخانه

 - منفي

ـيش-  بينــي   پـ
  نتيجه بازي

 پخش برخـي    - 
ـاي  صاحبهمــ هـ

جنجـــــــالي و 
ـا     تحريك كننده ب

بازيكنان يا عوامل   
 ها فني تيم

پوشــي از  چــشم - 
رفتارهـــاي منفـــي 
ــه   ــواداران و توجي ه
ــازي  ــان در بــ آنــ

ــهر ــر  شـ آورد، نظيـ
پرخاش كالمي آنان   
به يكي از بازيكنـان     
ــشه ــستن شي   و شك

هاي شركت    اتوبوس
ــي   ــد و طبيعـ واحـ

 شمردن اين كار

- 
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 بـه  ،5 هاي بررسي شده ورزش از نگـاه   برنامه،دهد  مي نشان4جدول همان گونه كه   
اي منفي در پرداختن به رفتار تماشـاگران          ، در عملكرد خود جنبه    ها  برنامهيكي از   در  جز  

  .اند شتهآورد ندا بازي شهر

هاي قبل و بعد از   در برنامه5ـ ارزيابي كلي عملكرد برنامه ورزشي از نگاه 4جدول 

  63 و 61شهرآوردهاي 

  برنامه  هاي بعد از شهرآورد برنامه  هاي قبل از شهرآورد برنامه
  

  هاي جنبه
  عملكرد

برنامه قبل از 
  61شهرآورد 

برنامه قبل از 
  63شهرآورد 

 برنامه بعد از
  61شهرآورد 

برنامه بعد از 
  63 شهرآورد

  مثبت

 بـــه  اشـــاره -
الگوهاي رفتاري  
مثبت تماشاگران  
فوتبال در سـاير    
ــشورها و  كـــــ
ــه  ــيه بــ توصــ
ــراي  هــواداران ب
پرهيز از پرخاش   
كالمــي از زبــان 
مهمان برنامه بـا    
  ادبياتي مناسب

كاري   انتقاد از كم- 
نت فرهنگـي   معاو

ســازمان تربيــت  
بـــــــــدني در  

ســـازي  فرهنــگ 
رفتارهاي مناسـب   
  تماشاگران فوتبال

ـيه بـــه  -   توصــ
هــواداران بــراي  
ــار  ــز از رفتـ پرهيـ
پرخاشـــــگرانه از 
  زبان مهمان برنامه

ــي -  بررســـــ
ــسا ــي و ئم ل فن

تــاكتيكي بــازي 
  شهرآورد

ــاس -  انعكــــ
هــا و  نارســايي

مشكالت تهيـه   
ــ ــازي تبليـ  بـ

  شهرآورد

-  

  منفي

ويحي بيـــان تلـــ -
اينكـــه اشـــتباهات 

هاي   ازيبدر   داوري
ليگ زياد و اعتراض    
ــن   ــه اي ــواداران ب ه
حجـم از اشـتباهات   
امري طبيعي اسـت،   
از ســوي مجـــري  

  برنامه

-  -  -  
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  گيري  نتيجه

 همـواره   ـ پرسپوليس،   هاي حساس، بويژه شهرآورد استقالل      تبال در بازي  رفتار تماشاگران فو  
ها و جامعه ورزش كـشور بـوده اسـت؛            هاي مسئوالن برگزاري اين بازي      يكي از دغدغه  

هـاي اقتـصادي،      هـاي شـهرآورد، منـشأ برخـي آسـيب           زيرا اين رفتارها در اغلب بـازي      
اي ورزشـي هفتگـي خـود، بـه عنـوان           ه  تلويزيون با برنامه   .اند  اجتماعي و فرهنگي بوده   

هـاي آن   اي كه اكثر قريب به اتفاق تماشاگران حاضـر در ورزشـگاه شـاهد برنامـه           رسانه
هستند، نقش مهمي در دامن زدن به رفتارهاي نامطلوب تماشاگران يا كنترل اين رفتارها              

در ها دارد و بر اين اساس، بررسـي عملكـرد آن ـ بـويژه      سازي فضاي ورزشگاه و سالم
آميز در هواداران پر شور فوتبـال باالسـت؛           هايي كه قابليت بروز رفتارهاي خشونت       زمان

  .  هاي شهرآورد ـ ضرورت دارد نظير قبل و بعد از بازي
 ويكـم  شـصت هاي ورزشي تلويزيون قبل و بعد از شهرآوردهاي        در اين بررسي، برنامه   

 هواداران در بازي شهرآورد با       به لحاظ عملكرد آنها در پرداختن به رفتار        وسوم  شصتو  
هاي محقق مورد ارزيابي قرار گرفت و مشخص شد           رويكردي كيفي و با تكيه بر ديدگاه      

هـاي مثبـت، بيـشتر واجـد          ها در عين برخورداري از برخي جنبـه         كه عملكرد اين برنامه   
هاي بررسـي شـده قبـل از شـهرآورد بـه              نكات منفي است؛ چنان كه هيچ يك از برنامه        

ه كافي و با ساختار و محتواي مناسب و مؤثر، به موضوع رفتار تماشاگران در بازي                انداز
هـاي مجـري يـا     اند و در بهترين حالت، فقط در حـد چنـد دقيقـه در صـحبت                 نپرداخته

اين در حالي است كـه اگـر قـرار باشـد           . مهمانان برنامه به اين موضوع اشاره شده است       
هـاي   تار تماشـاگران حاضـر در ورزشـگاه در بـازي    تلويزيون تأثير مثبتي بر نگرش يا رف   

اشـتباه رايـج در     . هاي قبل از بازي است      شهرآورد داشته باشد؛ بهترين فرصت آن، برنامه      
هاي ورزشي تلويزيون در اين زمينه، پرداختن به مسئله رفتار تماشاگران در دقـايق          برنامه

هـاي    اين مسئله در برنامه   پيش از گزارش بازي شهرآورد يا در حين آن و بي توجهي به              
بايد توجه داشت كه تماشاگران حاضر در ورزشگاه اساساً         . قبل و بعد از شهرآورد است     

هـاي    بينند و مخاطب برنامه     هاي تلويزيون را در زمان برگزاري بازي شهرآورد نمي          برنامه
  .هفته قبل و بعد از شهرآورد هستند

هـاي   شان داده است كه اغلب برنامـه هاي ورزشي مورد نظر، همچنين ن   بررسي برنامه 
هايي هستند كـه تماشـاگران       پيش از شهرآورد، واجد برخي نكات در پرداختن به حاشيه         
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فرستند و حساسيت آنان را هنگام تماشاي بازي و بعد           را با ذهنيت منفي به ورزشگاه مي      
 مورد انتظـار    هاي  هاي بعد از شهرآورد نيز به ندرت به ويژگي          برنامه. زنند  از آن دامن مي   
  .اند ها نزديك شده از اين برنامه

هــاي ورزشــي تلويزيــون در  بــر همــين اســاس، بــه منظــور افــزايش نقــش برنامــه 
هـاي    هـا در بـازي      سازي فضاي ورزشـگاه     سازي رفتار مناسب تماشاگران و سالم       فرهنگ

هـاي قبـل از    هاي شهرآورد ـ موارد زير در دو بخش بـراي برنامـه    حساس ـ بويژه بازي 
  :شود شهرآورد و بعد از شهرآورد پيشنهاد مي

  هاي تلويزيوني قبل از شهرآورد پيشنهادهايي براي برنامه

 موضــوع رفتارهــاي تماشــاگران بــا دعــوت از انه توجــه ويــژه بــه بررســي كارشناســ-
و سـاير   ) شناسـي ورزش    بويژه جامعـه  (شناسان، كارشناسان ورزش      شناسان، روان   جامعه

  .متخصصان مرتبط
تماشاگران نظير بازيكنان محبـوب و مـورد        مورد نظر   هاي محبوب     ت از چهره  ـ دعو 

  .هاي سازنده به هواداران از زبان آنها ها و توصيه احترام آنان و نيز پيشكسوتان تيم
و ) به همراه يكديگر  (اندركاران هر دو تيم       ـ دعوت از بازيكنان، مربيان و ساير دست       

هاي سازنده به هـواداران از    و ارائه توصيه يكديگرآنان بانشان دادن دوستي و صميميت      
  .هايي با اين تركيب و مضامين زبان آنها يا تهيه گزارش

ربط نظير شركت واحـد اتوبوسـراني و         هاي اجرايي ذي    والن دستگاه ئـ دعوت از مس   
هـايي بـه هـواداران از زبـان           توصيهارائه  ها و     نيروهاي انتظامي و بيان مسائل اين دستگاه      

  .ها ا با در نظر داشتن مالحظات كارشناسي در نحوه بيان اين توصيهآنه
ها و بحث و بررسـي موضـوع از            تماشاگران تيم  ميانـ دعوت از ليدرها و افرادي از        

  .هايي به هواداران از سوي آنها ديد آنان و ارائه توصيه
 ها و تيزرهـاي آموزشـي بـا سـاختار و محتـوايي مناسـب و                 ـ تهيه و پخش نماهنگ    

ــراي نــشان دادن آســيب هــاي اقتــصادي و اجتمــاعي رفتارهــاي نامناســب و   جــذاب ب
ها   سازي براي اصالح فرهنگ تماشاي بازي در ورزشگاه         آميز تماشاگران و زمينه     خشونت

هاي اخير از سوي نيروي انتظامي بـراي تـرويج فرهنـگ              هايي كه در سال     نظير انيميشن (
  ). قرار گرفترانندگي ساخته شد و مورد استقبال مردم
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) كركـري ( برانگيـز نظيـر شـايعات، رجـز         هاي جنجـال    ـ پرهيز از پرداختن به حاشيه     
بينـي قطعـي نتـايج بـازي و      ها بـراي يكـديگر، پـيش        هاي بازيكنان و مربيان تيم      خواندن
  .هاي حاضر در شهرآورد هاي قبلي تيم  بازي هاي داوري اشتباه

شناسي و تأكيد     قدرشناسي به جاي رنگ   زدايي از بازي شهرآورد، ترويج        ـ حساسيت 
  . نتيجهدر مقايسه بابر اهميت بيشتر بازي و رفتارهاي جوانمردانه 

  هاي بعد از شهرآورد پيشنهادهايي براي برنامه

سازي و تجليـل از نكـات مثبـت شـهرآورد ماننـد برخوردهـاي جوانمردانـه                   برجسته -
 رفتارهاي توأم با همدلي     ،ربيان دو تيم   رفتار متواضعانه و صميمانه م     ،بازيكنان با يكديگر  

  ... . و همراهي تماشاگران و
نكات منفي رفتارهاي بازيكنان، مربيان و تماشـاگران در بـازي   يابي    و ريشه ـ بررسي   

  . از اين رفتارها منطقي و سازندهو انتقاد
مانند  مشكالت اجرايي    از قبيل ـ بررسي مسائل و مشكالت برگزاري بازي شهرآورد         

، در عين توجه بـه      ... امكانات رفاهي، بهداشتي، حمل و نقل و      در    ، نارسايي تع بلي توزي
والن مربـوط   ئها و دعوت از مـس       هاي به دست آمده در اين زمينه        نكات مثبت و موفقيت   

 رفـع آنهـا در   مشكالت به منظـور يابي و پيگيري   براي پاسخگويي به اين مسائل و ريشه      
  .هاي بعدي بازي

  . تماشاگران نمونه با ذكر دليل انتخاب و تجليل از رفتار شايسته آنانـ معرفي نمادين

  نوشت پي

هـاي شـهرآورد    آميز تماشاگران بـازي  هاي اقتصادي رفتارهاي خشونت  اي از زيان    به عنوان نمونه  . 1
 دستگاه اتوبـوس  715هاي استقالل و پرسپوليس اشاره كرد كه تعداد         تيم 1379توان به بازي دي ماه        مي
  ).45، ص 1382نقل از رحمتي، به (كت واحد در اين بازي دچار خسارت كلي شدند شر

نامنـد كـه      مـي » انبـوه خلـق   «شناسـي،     ها را از ديدگاه دانش جامعـه        جمعيت حاضر در ورزشگاه   . 2
ايـن  .  آن، نداشتن انسجام ساختاري و فقدان نسبي سازوكارهاي كنترل اجتماعي اسـت          ترين ويژگي   مهم

هاي بيروني، منطقي و حساب  هاي اجزاي اين جمعيت نسبت به محرك شود كه واكنش  سبب مي   ويژگي
درواقع افـراد ممكـن   . فرهنگ باشند دهنده جمعيت، افرادي موجه و با شده نباشد؛ هر چند افراد تشكيل     

رفتارهايي از خود بروز دهند كه در    » انبوه بي شكل  « است تحت تأثير فضاي ورزشگاه و قرار گرفتن در        
  .ايط عادي موافق چنين رفتارهايي نباشندشر
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 برگـزار   22/7/86 در تـاريخ     وسوم  شصت و شهرآورد    12/8/85تاريخ    در ويكم  شصتشهرآورد  . 3
چهارم در ايام تعطيالت نـوروزي         و   دوم و شصت    و  هاي شصت  با توجه به اينكه شهرآورد    (شده است   

هاي ورزشي هفتگـي تلويزيـون در ايـن            برنامه  اند و به دليل توقف پخش        انجام شده  87 و   86هاي    سال
 آخـرين   وسـوم   شـصت  و   ويكـم   شـصت هاي    اند، شهرآورد   ها پوشش داده نشده     سوي اين برنامه   ايام، از 

هـاي ورزشـي هفتگـي تلويزيـون بـه آنهـا               برنامـه  تيم استقالل و پرسـپوليس هـستند كـه        مسابقات دو   
  ).اند پرداخته
كند كه اين سطح      با سخناني جالب در اين زمينه عنوان مي        )رسيا( كارشناس داوري مهمان برنامه   . 4

از توهين به داور كه در بين تماشاگران فوتبال ايران رايـج شـده، در هـيچ يـك از كـشورهاي صـاحب          
در آلمان بدترين شعار تماشاگران عليه داور شعاري با ايـن مـضمون فارسـي      . فوتبال دنيا معمول نيست   

 .يعني از ورزشگاه برو بيرون» ار دارهداور تلفن باهات ك«است كه 
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