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 مقدمه

شمول اسـت. در دنیـايي کـه ففتمـان سـرفرمي،       جهان فوحبال يک صنعت سرفرمي 

از آن، کمیـت و مصـرف را جـايگزين     متـأثر و فرهنگ حوده  يهيدرنوردسراسر جهان را 

(؛ امـا ايـن   41: 0930جهـان اسـت )مـؤذني،     کیفیت کرده، فوحبال فرافیرحرين سرفرمي 

اي بـراي فـذران اوقـات فراغـت و      باورهاي ويکتوريايي، حنها وسیله ورزش ديگر بنابر

کـه وراي   ياکردهیـ پسرفرمي اشـرافي نیسـت و در کنـار آن، کارکردهـاي ديگـري نیـز       

فوحبال را فرفتـه و   ازجملههاي رقابتي  است. يکي از معايبي که فريبان ورزش سرفرمي 

هاي خرد و کـالن   ه در حوز هاي مختلف شود، وجود خشونت اس  حرواي آن قلمياد مي

فرايي و حفوق عيالنیت ابزاري، نيـيهاي مختلفـي    ورزش است که به دلیل اهمیت نتیجه

کـه   نقـوي  دارد، بـه  را معطوف خود کرده است. درواقع در فوحبال، خشونت نيش مهمي 

کنـي،   داني که دو حمايل متناقض مـا را ارضـا مـي    آسابرفر آن را خشونتي کنترل شيه مي

، حفـظ کنتـرل و صـیانت ذات )آسـابرفر،     حال  نیع دردست به خشونت زدن و  حمايل

هـا و   يوجـود خشـونت در بـاز   نیـز بـه    0اسیال(. نوربرت 013: 0973حرجمه اجاللي، 

( اشکال مختلف خشونت را که 0311) 2ويبوردباور دارد و  ي و کنونيباستان يها رقابت

ــدر رو ــ ييادهاي ــابت يورزش ــونت ف يرق ــيزی)خش ــ ،يک ــخش ــونت  ،يونت کالم خش

 زعـم  (. بـه 010: 2101، 9)فورشـتاين  دهي يشود، نشان م يم يهيو حيل ( د يشناخت روان

 و بـه افـراد  است  وااليشگرانهورزش در خيمت اهياف  ،يذاح پرخاشگريپردازان  هينرر

 بـراي . دنبـال کننـي   حرفه بيون خطـر  خشم فروخورده خود را در يکحا  دهي ياجازه م

، ارضا نشـين داني که در صورت  يم رقابتي زيغرا سودمني وااليش»را  ورزش ليمثال، بر

 (.37: 0319، 4)بريل« يابني بروز مي مجال زیآم فاجعه طرزي به

فوحبال است و درواقـع دغيغـه اصـلي،     ريناپذ ييجياروشن است که خشونت جزء 

ـ ا  بـه آمیز، ايـن پييـيه اسـت.     يافتن راهي براي کاهش روييادهاي خشونت ـ ححر  ني ،  ی

                                                      

1. Norbert Elias        2. Bourdieu        3. Guerstein 

4. Brill 
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حوانني با به حصوير کشیين ابعاد منفي خشونت و با حفسـیر و حقلیـل داليـل     ها مي رسانه

 نيـي  بـه بروز و رشي آن، ضمن فوشزد پیاميهاي مخرر اين پيييه در جامعه و ورزش، 

در ايـن میـان، حلويزيـون     ها بپردازنـي.  سازي در ورزشگاه عملکرد صاحبان امر و فرهنگ

 در سازي برخوردار است و ن اصلي، از نيش بسزايي در فرهنگيک رسانه جريا عنوان به

 قالـ   اجتمـاعي، در  و فـردي  يها فعالیت يها جنبه از بسیاري در سرفرمي،  بقث کنار

 از يکي .دارد مؤثر نيش و دخالت بخشي از مسائل مهم، آفاهي و يرسان اطالع آموزش،

 ي کـه از رسـان  اطـالع  و آمـوزش  حـوزه  در مخاطبـان  رشي و پیشرفت اصلي يها شیوه

 طريـق  از اسـت.  نيـي  حـوزه  بـه  پـرداختن  رود، حلويزيون به شمار مي مهم کارکردهاي

 بیشـتر  نيـي  ميولـه  بـه  حـوان  مـي  آن ابـزاري  و مقتـوايي  ماهیت به با حوجه و حلويزيون

 و ريـزي  برنامـه  دانـش،  نیازمنـي  آن متولیـان  و زمینـه، حلويزيـون   ايـن  در پرداخت امـا 

ي. حضور بقث نيي در جهت آموزش و حوسـعه، در انقصـار يـک    فذاري هستن سیاست

نيي شين دارني و ورزش و فوحبال نیز  ها از اين نرر، نیاز به حوزه نیست بلکه حمام حوزه

هـاي ورزشـي    برنامـه نـود، از اولـین برنامـه    از اين قاعيه مستثنا نیستني. با اين اوصاف، 

 پردازد. حبال در کشور ميهاي خور و بي فو حخصصي است که به بررسي حاشیه

اين برنامه به دلیل حضور فعال در عرصه فوحبـال کشـور،    هاي فذشته،  در طول سال 

قيرت و مقبوبیت زيادي کس  کرده اسـت. حضـور و فعالیـت مفیـي در يـک میـيان،       

فويـي   فونـه کـه بورديـو مـي     شود. همان باعث اصلي کس  منزلت و قيرت نمادين مي

اي  هـاي رسـانه   واسـطه بـازي   پور نیـز بـه   است و عادل فردوسي مانني يک بازي« میيان»

در فوحبـال   جانبه همهمختلفي که در قال  برنامه خود اجرا کرده، حوانسته است حضوري 

کننيه موضوعات مطـر  در فوحبـال    متني که متبلور مثابه بهبرنامه نود کشور داشته باشي. 

زباني مجري خـود حوانسـته اسـت در    هاي ساختاري، مقتوايي و  واسطه ويژفي است، به

سالي که در میيان ورزش کشور جريان داشته، اين جايگاه را به دست آورد که  21طول 

 معنايي و مقتوايي هويت درواقع متن، ساز و منتيي حليي شود. اي ففتمان برنامه عنوان به

ـ ا  بهاست و  ففتمان ، مييونفرفته شکل منسجم و خاص هيفي جهت در که را خود  ني
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حوان ففت  عبارت بهتر، مي است؛ به ميلولي اي فونه ففتمان، و دالي اي متن، فونه  یحرح 

(. به همین دلیل نیـز هـر متنـي کـه در     43: 0913است )شعیري،  ففتمان زايیيه که متن

 فراخـور  به شود بر مبناي ففتمان اصلي اين برنامه )نيي( است. قال  برنامه نود حولیي مي

 نرـر  در 0ارحبـاطي  رويـياد  و ففتمان يکمثابه  به« نود» برنامه اينجا در رو، پژوهش پیش

 اجـرا  را ارحبـاطي  رويـياد  يـک  مختلف هاي جنبه برنامه هر آن، در که استشيه   فرفته

 رويـيادهاي  جـزء  هـا،  وفـو  ففـت  برنامه و درشيه  پخش هاي کلیپ ها، مصاحبه. کني مي

 ايـن  در ارحبـاطي  هـاي  رويـياد  از مهـم  بسیار نوع دو اما اني؛ برنامه اين در ويژه ارحباطي

 خـورد، رويـياد   به چشـم مـي   جنجالي هاي برنامه در ژهيو به و مکررصورت  به که برنامه

مقسـور  حعامـل اجتمـاعي    ، نـوعي رويياد ففتارياست.  اي مناظره ففتمان و 2ففتاري

هـاي   یـت فعال اغلـ  در  هرچنـي کـه  . ه اسـت نيشي عمي داراي زبان ،که در آن شود مي

از آنهـا ففتـار و يـا قـوانین حعامـل       حعيادي در فيطرود،  کار مي ففتار يا زبان به ،انساني

نامـه   آيني. در يک مقاکمه، سخنراني، دفاع از پايـان  حسار مي کننيه حعامل به زباني حعیین

است و بيون وجود  ضرورينيش زبان و ففتار  ،دانشگاهي، مصاحبه و يا مکالمه حلفني

روييادي  مثابه بهاما مناظره  ؛(17: 0334، 9نيارد )فیگوئرااد يا حعامل موجوديت رويي ،آن

مخاطـ ، سـاختارها و    نرـر  ازمياصـي يـا اهـياف و هـم      ازنرـر زباني و ففتماني، هم 

درواقـع برنامـه    (.0914)انصاري، سازوکارهاي زباني ـ ففتماني، روييادي پیچیيه است  

ي، نـوع  بـه هاي حاريـک فوحبـال و    ، سعي در زدودن رويهمني اي دغيغه برنامه عنوان بهنود 

نيي حمام مناسبات و احفاقات نافوار آن دارد. به همین دلیل، در پژوهش حاضر برآنیم که 

آفرين، يعني خشـونت کنـيوکاو    ي مسئلهها حوزهنقوه اين نيي کردن را در بار يکي از 

بنـيي   ملي و ففتمان آن را صـورت کنیم و دريابیم که برنامه نود، چگونه فرايني نيي را ع

. به همین دلیل نیـز هـيف از پـژوهش، شـناخت نرـام ففتمـاني برنامـه نـود و         کني يم

فیري ففتمان نيي در قبال موضوع خشونت در اين برنامه نـود اسـت. ضـرورت و     شکل

ادبیـات مطالعـات     اهمیت پرداختن به چنین مطالعاحي، کمـک بـه غنـاي کیفـي و کمـي     

                                                      

1. communicative event         2. speech event        3. Figueroa 
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در حـوزه ورزش و رسـانه اسـت؛ درواقـع چگـونگي       ژهيـ و بـه ه ارحباطات، انتيادي در حوز

اي خور براي حقلیـل انتيـادي    حواني نمونه فیري يک ففتمان در يک برنامه ورزشي مي شکل

 سـازنيفان  به اي باشي. ضرورت کاربردي پژوهش نیز کمک ففتمان در حوزه ورزش رسانه

ورزش به همراه نياط ضـعف و   بخش حوسعه و منتيي برنامه يک شناخت هيفبا  هاي برنامه

 در بار خشونت است. ژهيو بهقوت آن و همچنین آشنايي با سازوکارهاي نيي 

انـي از اينکـه    داشـته عبـارت   انهـ  آهايي که اين پژوهش سعي در پاسخ بـه   اما پرسش

پردازد و چگونه بـه حولیـي و بازحولیـي     نيي مباحث فوحبال کشور مي برنامه نود چگونه به

بنـيي ففتمـاني    مفصل ورزد؟ فتمان نيي )خشونت( در سپهر فوحبالي کشور مبادرت ميف

 مطـر  هاي  پور در اين برنامه در قبال خشونت چگونه است و دال عادل فردوسي مينرر

اني؟ نقوه فرمولـه شـين    اين برنامه کيامدر  کننيه شرکتفاعالن از جان  هريک از  شيه 

ر برنامه به چه صورت است و کـيام اپیزودهـاي معنـايي    ها )نرام ففتماني( در ه ففتمان

 اني؟ هاي حجربي متن کيام شوني يا به بیان فرکالف، ارزش برجسته مي

 پيشينه پژوهش

نشان داد « اي در برنامه نود خالق رسانها»( در بررسي خود با عنوان 0939) پور صفي

ها، احتـرام   رسانه يجتماعا تیچون مسئول ييها اهتمام به شاخ  با وجودبرنامه که اين 

هـاي   احتـرام بـه ارزش   ايـ مصائ  فراروي بشـر و   ريمقو جنگ و سا ،يبه منافع عموم

 ميهمچـون احتـرام بـه حـر     ؛مهم رسـانه  يها، در مباحث اخالق متنوع فرهنگ و يجهان

شـرافت   زیها و ن در مصاحبه وفو  تفف  یآدار صق تيرعا ،يانسان تیثیو ح يخصوص

 نيارد. يعملکرد چنيان مناسب ،اي خبرنگار حرفه

ميايسه میزان دسـتیابي برنامـه ورزشـي    »( در مطالعه خود با عنوان 0911پور ) ابراهیم

بـه   ،نشان داد که برنامه نـود « نود به اهياف برنامه از دييفاه کارشناسان و داوران فوحبال

، فوحبـال  گیـ مخاطبـان، نرـارت بـر ل    يآفـاه  شيافـزا  ،يسـرفرم  هاي به هيف ، یحرح

 را داشته است. يابیدست زانیم نيباالحر ي،فرهنگارحياي اي کردن فوحبال و در آخر  حرفه
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 حلويزيوني برنامه ايمقتو »حقلیلاي بـا عنـوان    ( در ميالـه 0930قاسمي و همکاران )
موضـوعات   رامـون یپ شـتر یبرنامـه ب  کـرد يروانـي کـه    به اين نتیجه رسـیيه « دنو شيورز
منفعالنه  کنانينسبت به باز ،منتييانه ،ها میح يفن و کادر رانيبوده و نسبت به مي يتيريمي
 .استبوده مقتاطانه  ،نسبت به داوران و

بررسي حأثیر برنامه حلويزيـوني نـود بـر    »( نیز در رساله خود با عنوان 0911چگیني )

ايـن   راتیحـأث « اي جامعه فوحبال کشور از دييفاه کارشناسان فوحبال و حماشـافران حرفـه  

 دانـش فوحبـال،   ارحياي چون مختلفي هاي شاخ  ه را بررسي کرده است. بررسيبرنام

 انسـجام  و همـيلي  ايجـاد  فرهنگـي،  هـاي  ارزش حـرويج  ميـررات،  و قانون به پايبنيي

 و حعامل براي مناس  فضاي ايجاد فوحبال، جامعه اعضاي کردار و رفتار اجتماعي، بهبود

داده است که در  نشان و... ورزشي امکانات دبهبو فوحبال، اقتصادي جامعه رونق مناظره،

 بسـیار  کشـور  فوحبـال  جامعـه  بـر  نود فرهنگي برنامه حأثیر مذکور، چهارفانه میان ابعاد

 است. بوده حوجه قابل
 مسـابيه  از پـس  «ملیت» انتياديِ روزنامه فزارش بررسي به (0333) 0اوغلو بويوکانتارسي

 و ففتمـان  انتيـادي  مطالعه رويکرد پرداخت. وي 0333 سال در مولياوي و حرکیه بین فوحبال
دادن  نشـان  و متن در اييئولوژيک چارچور يک ايجاد اجتماعي را براي شناسي روان دييفاه

 و نقـوي  واژفاني، هاي سازه عميي انتخار ففتمان احخاذ کرد و در اييئولوژي عملکردهاي
2نشان داد. دلیما فوحبال ففتمان را در معنايي

 جمـالت  حقلیـل  بـا  در پژوهشـي  ( نیـز 2113) 
 يـورو  در بـازي  از پـس  فـزارش  منسـجم يـک   هـاي  ويژفـي  بررسي متن به شيه  استخراج

 پرداخت. اسلواکي و انگلستان بین (2114)
9مهلر

 جـام  ميـيماحي  مرحلـه  از فوحبـال  پوشش ( با روش حقلیل ففتمان2111) نیز 
 داد؛نشـان  وي  پژوهشرد. بررسي کعاج  ساحل و غنا ي منتخ ها روزنامه را در جهاني

ــال ــه ففتمــان در پوشــش فوحب ــه مســائل س ک ــ  يــتیحي دارد،اشــاره  ياســیب و  غال
جامعـه   کيـ در  ياسیس منازعاتدهي که به روابط قيرت و  يبازحار م انگیزي را منازعه

 .مرحبط است نیمع

                                                      

1. Buyukkantarcioglu        2. Dellema        3. Mehler 
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  دو جنبـه ها صورت پذيرفتـه اسـت، از    مطالعاحي که در قبال ورزش، فوحبال و رسانه

کمـک کنـي: نخسـت، از بعـي      دست  نيا از هايي حواني به حيويت مفاهیم مينرر مياله مي

ـ دقلمرو پژوهش و سپس کنيوکاو در مسائل کمتر  در ايـن حـوزه )همچـون     شـيه   يهي

و سـعي در   شـيه  واردرو که از بعي حقلیل ففتمان، به ساخت زبان و رسانه  مطالعه پیش

و همچنین، اسـتفاده از روش حقلیـل ففتمـان     کشف حمهیيات ففتماني اين برنامه دارد(

هـاي ففتمـاني باشـي و     اي بـراي پـژوهش   حواني دسـتمايه  در قبال فوحبال و رسانه که مي

 هاي زباني را در خلق معنا و ففتمان مشخ  سازد. ساخت

 چارچوب نظري پژوهش

 اسـت. از « ابزار سـاخت اجتمـاعي واقعیـت   »ففتمان عبارت از  نظريهگفتمان:

0الکال دييفاه
 ساختن اين سازد. مي معنا قال  در را اجتماعي جهان ففتمان ،2موفه و 

 و واقعیـت  ايجاد در هم زبان، شود. مي انجام دارد ثبات يب ماهیتي که زبان از طريق
هـا در   بنـابراين نسـبت دادن معنـا بـه پييـيه     ؛ دارد اساسي نيش آن در بازنمايي هم

شود. يورفنسن هيف نرريه  یر جهان ميها موج  برساختن و حغی چارچور ففتمان
: 0934 اده، دانـي )مهـييز   برساختي اجتماعي مـي  مثابه بهففتمان را فهم امر اجتماعي 

 و هـا  هويـت  کردارهـا،  از خـاص  اشکال خاص، معاني هاي نرام يا ها (. ففتمان001
 و قـيرت  عملکرد نیروها، برخورد واسطه به ها ففتمان. سازني ممکن مي را ها فعالیت
 و اجتمـاعي  هاي پيييه معناي اين دييفاه، از. يابني حغییر مي و شوني مي حولیي سلطه
از ديـيفاه  (. 12: 0912شـود )فرقـاني،    مـي  سـاخته  ها ففتمان چارچور در سیاسي
دهنـي و حغییـر در    مي شکل جهان و حيیيت را از ما حصور ها ففتمان موفه الکالو و
هـر   نـي معتيي . آنهـا را به همراه خواهـي داشـت  حغییر در جهان اجتماعي ، ها ففتمان

اختیـار فـرفتن   در و با  خود فرفته سیطرهدر  را اجتماع ي از حوزههاي ففتمان بخش
دانـل،   )مـک  دهـي  ففتارها و رفتارهاي فردي و اجتماعي آنها شکل مـي به  ،ها سوژه

                                                      

1. Laclau        2. Mouffe 
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نش مثابـه کـ   مطالعه ففتمان بهکه معتيي است  0کداي (. ون99: 0911حرجمه نوذري، 
اجتمـاعي و   ،حري در پیش فیرد حـا کارکردهـاي سیاسـي    ممکن است رويکرد وسیع

جامعه و فرهنـگ بـه    يطورکل ها يا به فروه، در چارچور نهادها رافرهنگي ففتمان 
(.11: 0912 )حرجمه ايزدي و همکاران، نمايش بگذارد
سـن کـالم   به معناي سره کردن و نیز ظاهر ساختن عیور و يا مقا، 2نييمفهومنقد:

هـا را نمايانـين    کردن، عیـ   روروينيي يعني؛ ارزيابي، بررسي، شناسايي نمودن، زاست. 

نيي به معناي ارزيابي و وارسي انييشه است لذا جاي دارد که ناقـي، نيـاط قـوت    . است

شـود   نيي زماني خردمنيانه حليي مـي (. 0930برج،   چهار  ياعرمي )انييشه را نیز بیان کن

ينـي نيـي مقاسـن،    اهاي موضوع مورد حقلیل را با دقـت بیازمايـي و در فر   که حمام جنبه

در فضـاي ورزش  (.9)همان:  معاي  و اهمیت آن مورد موشکافي و قضاوت قرار فیرد

 ورزش اسـت کـه چـون    فونه نياها  و فوحبال، نقوه نيي مسائل ورزشي از جان  رسانه

 ورزشي مسائل نيي ،نيارد يالماس جمهوري سیاسي ساختار با اييئولوژيک ميرن، پیوني

 حواننـي مـييران، مربیـان،    مـي  هـا  رسـانه  و شـود  مي قيرت سیاسي ساختار متوجه کمتر

 در دهنـي.  قـرار  مخاط  نيادانه را ورزش نهاد کارفزاران و نهادها يحمام و ورزشکاران

 در خود از حري دموکراحیک حصوير حکومت، حا است مناسبي فرصت کار ، اينحال  نیع

ـ یزم در حنهـا  اي، رسـانه  نيـيهاي  ،رو نيازا کني. ارائه ها نهرسا و  مسـابيات  کارشناسـي  هن

 ابـراز  را خـود  حوان و کارايي حياکثر حوانني مي ورزشکاران و مربیان عملکرد چگونگي

 مـييريتي،  يهـا  عرصـه  سـاير  هماننـي  ورزش، مـييريت  کـالن  مسائل زمینه در کنني و

(.012: 0913، هستني )فاضلي رو روبه يسیاس هاي همان مقيوديت با شیوب کم
 يبـا اهـياف رقـابت    يمیارحباط مسـتي   یکه ه است زننيه ي صيمهخشونت رفتارخشونت:

 نیدر خـارج از قـوان   کنتـرل   قابـل  ریغ پرخاشگرياز  يبه موارد ، یحرح  نيا  ورزش نيارد و به

ـ  قاعيه، اشـاره دارد  يدر مرزها يرقابت اریرفتار بس يجا ورزش، به : 0331، 4و جکسـون  9ري)ح

وجود دارد:  و پرخاشگري  خشونت  حقلیل  براي  سط   سه  ،ورزشي  هاي فعالیت  در عرصه(. 27
                                                      

1. van Dijk        2. Critic        3. Terry 
4. Jackson 
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 هاي ورزشي خشونت و پرخاشگري ورزشکاران در مسابيات و رقابت (3

 ي ورزشي علیه ورزشکارانها فروهخشونت و پرخاشگري حماشاچیان و طرفياران  (0

روييادهاي ورزشي که در قال  هـواداري از   خشونت و پرخاشگري حماشاچیان (2

هاي عمومي اعمال  هاي ورزشي فاه علیه يکييگر و فاه در برخورد با اموال و دارايي حیم

   (.012: 0914عبيلي، ) شود مي

 ايـ کرد کـه فـرد بـه خـود      ریکننيه حعب ناراحت ييها حوان به نگرش يرا م پرخاشگري

هـايي  رفتار يبـرا  نيگزيروش جـا  کيـ ن را حـوان آ  يمـ  نیدهي؛ همچن ينشان م گرانيد

(. در 9: 2104، 0يابي )نیر بروز ميخود از خطرات  در برابرمنرور مقافرت  به دانست که

( خشـونت  0337) 9و سینگر 2حعريف خشونت و حمايز آن از پرخاشگري به اعتياد حننبام

. شـود  نوعي حقمیل و حخري  فیزيکي و نوعي اعمال پرخاشگرانه سخت مقسور مـي 

 (.0911و همکاران،  خشونت جزئي و سازه فیزيکي شيه پرخاشگري است )قاسمي 

 يمـار یب»عنـوان   بـه  در برخـي مـوارد  فوحبـال کـه    : اوباشـگري ونداليسمواوباشگري

)آلمـان، هلنـي،   جهـان  در  يامل نگرانوع نيحر مهماز  ها ، سالشود از آن ياد مي «4بريتانیايي

(. رفتـاري را ونيالیسـم   9: 2107و همکاران،  3)زوربا ه استبود (و انگلستان کيبلژ ،ایتاليا

هاي زير را نیز داشـته   هاي خشونت و حخري ، ويژفي خوانني که ضمن دارا بودن جنبه مي

باشي: الف( صيمه به آنچه متعلق به ديگران است، نـه شـخ  حخريبگـر؛ ر( صـيمه بـه      

زننـيه بايـي آن را جبـران     تو مردم و ج( در کل هر خسارحي که فرد خسار اموال عمومي 

 (.93-41: 0911و همکاران،  کني و مسئولیت خسارت وارد شيه بر عهيه اوست )قاسمي 

داني که هواداران فوحبـال   اوباشگري فوحبال را اغل ، اغتشاشاحي مي (2111) 1نپیرسو

آمیـز و   احفاق برخوردهاى خشـونت  اکثر قري  به که دهي . شواهي نشان مىکنني ايجاد مي

اجتمـاعى اسـت و بـا حوجـه بـه       هـاي  نمتأثر از جريـا  ،رخاشجويانه حماشافران فوحبالپ

آمیـز و پرخاشـجويانه در جوامـع     اجتماعى خشـونت  هاي نمتفاوت بودن خاستگاه جريا

                                                      

1. Nair            2. Tenenbaum          3. Singer 

4. British Disease    5. Zorba              6. person 
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طرفياران فوحبال هـم در کشـورهاى مختلـف بـا يکـييگر       هاي تمختلف، ريشه خشون

 (.33: 0917،  )خادميمتفاوت است 

بورديو، نوعي از خشـونت اسـت کـه بـا     زعم  به خشونت نمادين:0خشونتنمادين

را   شود و نیـز کسـاني کـه آن    اين خشونت بر آنها اعمال مي  هميستي ضمني کساني که

ـ        کنني، انجام مي اعمال مي  يشود؛ زيرا هـردو فـروه نسـبت بـه اعمـال آن، آفـاهي نيارن

رومیــت اجتمــاعي دهنــيه مق . خشــونت نمــادين نشــان(23: 0917حرجمــه فکــوهي، )

هاي نژادي( از شـرکت در بعضـي    زنان و اقلیت خصوص بههاي خاصي از جامعه ) فروه

شود که زنان يا نژادهاي آسیايي باور کنني بـه   هاست. خشونت نمادين موج  مي ورزش

هاي جمعي و روحـي را   ورزش حعلق نيارني و ورزشکاران طبیعي نیستني يا حقمل فشار

(. خشونت و قيرت نمادين فوحبال، در 241: 0930رجمه حوسلي، نيارني )جیولیونوحي، ح

شـود؛ يعنـي هـواداران و     صـورت جـادويي اعمـال مـي     اين زمینه به شکلي است که بـه 

فیرنـي کـه    اي قرار مي پيييه ریحأثاجبار فیزيکي، حقت  هرفونهحماشافران فوحبال، بيون 

آشـکار   خطر کملي نمادين و شان را به شک حواني آنان را جذر کني و خشونت دروني مي

هاي دروني شيه افراد و نیاز بـه   نرريه بورديو، خشونت بر بنا (.72: 0932سازد )شجیع، 

شـود و مـورد    ي منـع مـي  حوجه  قابلاي که خشونت به میزان  حولیي نمادين آن در جامعه

سـور  فیرد، يکي از داليل فرايش اختیاري و آزادانه افراد بـه فوحبـال مق   کنترل قرار مي

ي نـوع  بـه ، مردانه بودن فوحبـال و سـلطه ظريـف مـردان بـر آن،      گريد  عبارت ؛ بهشود مي

ي، در جامعه داراي مشـکل،  کل طور بههمین خشونت و سلطه نمادين است.  دهنيه نشان

هـاي   فوحبال حنها راه فريز از مشکالت نیست، بلکـه میـياني بـراي مبـارزه و کشـمکش     

 (.72: 0932جیع، آيي )ش مي حسار بهاجتماعي نیز 

 پژوهش  شناسی روش

 .اين پژوهش با روش کیفي و رويکرد حقلیل انتيادي ففتمان صـورت فرفتـه اسـت   
                                                      

1. symbolic violence 
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هم صورت خاصي از کاربرد زبان است و هم صورت خاصي از حعامـل   ،حقلیل ففتمان

هـاي فراحـر از جمـالت را مـينرر قـرار       پييـيه  ،حقلیـل ففتمـان   ،رو نیهماز  ؛اجتماعي

؛ مـتن اسـتخراج کنـي    اوحي را از درونمتفـ هاي  ففتمان ،وشيک مي یل ففتمان. حقلدهي يم

 مـورد  هسـتني،  هـاي اجتمـاعي   که در ارحباط با ساير زمینـه را هاي معنايي آن  متن و حوزه

در پژوهش حاضر سعي شيه است که از حقلیل انتيادي ففتمان براي  .دهي مطالعه قرار مي

صـورت   ،معمـول  طـور  کیفـي بـه   هاي پژوهشري در فی نمونهحبیین موضوع استفاده شود. 

فیـري را   هـاي نمونـه   پژوهشـگر واحـي   ،فیري هيفمنـي  نمونه در. شود هيفمني انتخار مي

داور اسـت کـه    کني و ايـن ذهنیـت و هـيف    صورت ذهني و با هيف قبلي انتخار مي به

س، حعـياد  اسـا . بر اين کني فیري را براي نمونه معین مي احتمال انتخار يک واحي نمونه

ايـن سـه   . حجم نمونه اين پژوهش انتخـار شـي   عنوان بهخشونت،  هيما درونسه برنامه با 

 :اني از موضوع اصلي آنها عبارت هايي انتخار شيني که برنامه با مشاهيه برنامه

 ها . موضوع برنامه1جدول 

 زمان موضوع برنامه

 مشکال  فوترال بانوان .1

 وترالهای ف هنگی و خشونت در ف ناهنجاری .2

 خشونت تماشاگ ان در ورزشگاه و تخ ی  آن .2

 1232م داد  14 .1
 1231آبان  16 .2
 1235اردیرهشت  6 .2

  

حرين حقلیلگـران انتيـادي    هاي حقلیلي معروف ها و شیوه اين پژوهش با استفاده از دييفاه

 مـورد هـاي   ها و ميوله است. متغیر افتهي ساماندايک، فرکالف، الکال و موفه  يعني ون ففتمان

 از: اني عبارت «نود» براي حقلیل انتيادي ففتمان برنامه حلويزيوني استفاده
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 برای تحلیل انتقادی  مورداستفادههای  ها و مقوله . متغیر2جدول 

 «نود» یونيزيتلوگفتمان برنامه 

 
دای
ن 
و

 

 واژگان

 بوا ديیوق   طور به  ب د، کار می واژگانی که ی  گوینده یا نویسنده به
یرار  بهتو ، بوا    سیاسی، اجتمایی و اخاليی یا به ، مويعیتيدر 

ای را  شود. اینکه ف د چه واژه یا کلمه وزن اجتمایی او سنجیده می
تا حدود بسویاری بوه مويعیوت     گزیند ب ای بیان مقصود خود ب می

 شخصی، اجتمایی و سیاسی او بستگی دارد.

 های اصلی گزاره
ی موتن هسوتند و   ها هیما جانهای اصلی یا جمال  کلیدی،  گزاره

صو یح یوا ضومنی، دربواره      طوور  بوه مواض  گوینده یا نویسنده را 
 کنند. موضو  بیان می

 استعاره
های انتقال معناست. در اسوتعاره، رابطوه میوان     استعاره یکی از راه

 شود. چیزها از راه يیاس مط ح می

 کنایه
، دال بوه  ای دارد نیوز ماننود اسوتعاره    ای که کارک د کنایه در نشانه

دانیم که آن دال  کند اما از ط یق دالی دیگ  می اشاره می زیچ  ی
 متفاو  و متضاد داللت دارد. کامالًدرواي ، به چیزی 

 يول نقل
صور  مستقیم یا  نقل نوشتار با گفتار شخص حقیقی یا حقويی به

 مستند ساختن متن و مجاب ک دن مخاط . منظور به می مستقیغ

 ظ (انداز )من چشم
گویوود   انووداز و منظوو ی خووا  سووخن مووی  هوو  متنووی از چشووم

در متن  ...خواه، اومانیست و  اندازهایی مانند دموک ا ، آزادی چشم
 نگ د. توان دریافت که نویسنده از چه منظ ی به يضایا می می

 ها ف ض پیش
شود و ب  يضاو  یوا داوری فو د و    مف وضا  ذهنی که مسلم ف ض می

 (.1282گذارد )مهدیزاده،  می  یتیثزی او از وايعیت سا تع یف و مفهوم

 اپیزود معنایی
مقصود از اپیزود معنایی این است که متن چه درکی از جهان بوه  

، شوده   دادهنشوان   در موتن هایی که  دهد )یقاید و دانش دست می
 چه هستند(.

ف
ال
 ک
ف

 

 نظم گفتمانی

کوه    امیدهند و نظو  هایی که گفتمان خاصی را شکل می گفتمان 
کنود   زموانی معینوی تع یوف و م زبنودی موی       گفتمان را در نقطه

 گفتمانی نظم .(1223پی ان و همکاران،  ، ت جمه شایسته)ف کالف
 يلمو و  یو   در کوه  اسوت  هوایی  گفتموان  و ژان هوا  تمام مجمو 
 است.  شده  گ فته کار به اجتمایی مشخص
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 2جدول ادامه 

فه
مو
 و 
ال
الک

 

 بندی مفصل

رار  است از تلفیقی از یناص ی که با ي ار گو فتن  بندی ی مفصل
، گو  ید  انیو ب بوه کننود.   در مجمویه جدید، هوویتی توازه پیودا موی    

انود از موداخال  تصوادفی در یو  حووزه       ها یروار   بندی مفصل
 (.118: 1234ناپذی  )مهدیزاده،  تصمیم

 دال م کزی
 ها حول محور آن جمو   ه شخص، نماد، یا مفهومی که سای  دالب

 گویند. می «دال م کزی»شوند، بندی می و مفصل

 دال شناور

انود و   بنودی شوده   ها و یناص ی که درون ی  گفتمان مفصل دال
. ایون معوانی و   انود  افتوه ی  مويت به هویت و معنایی دسوت  طور به

نیستند و امکان تغییو  آنهوا از ط یوق     شده  تیها کامالً تثر هویت
 (.118: 1234)مهدیزاده،  های تازه وجود دارد بندی مفصل

 یناص  و ديایق

 معنوا   آنهوا  بوه  کوشد می گفتمان ه  که هستند هایی دال یناص ،

 در کوه  هسوتند  شوناوری  یهوا  دال بهت ، یناص ، یرار  به دهد.

 در کوه  انود  هوایی  ل ديوایق دا  اند. نگ فته جای گفتمان ی  درون

 ،نسوری  و مويوت  طور به دال م کزی حول و گفتمان ی  درون
 (.111: 1231)مقدمی،  اند شده  تیتثر

 شده تیتثرنشانه 
هژمونی (/ انسداد )

 یا تويف

ها کشومکش وجوود نودارد و یوا      هایی که ب  س  معنای آن نشانه 
: 1234ی دارنود )مهودیزاده،   تووافق  موردگی د و معنای  کمت  درمی

118.) 
هاسوت )مقودمی،    نشوانه  معنوای  تثریت همان نیز یا تويف انسداد
1231 :111.) 

 هویت

ای که میان یناصو  گونواگون    هویت ی  گفتمان از ط یق رابطه
گیو د. در ایون ف اینود، یناصو  هویوت       آید، شکل می به وجود می
کلیتوی از یو  سواختار     مثابوه  بوه توا   گذارنود  یف ومف دی خود را 

 (.46: 1282آیند )تاجی ،  حساب به
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 هاي پژوهش يافته

 است. شيه  ارائهش در ادامه هاي پژوهيافته نيحر مهم

 . برنامه نخست3جدول 

1 

 1232م داد  14زمان: 
 مشکال  فوترال بانوان موضو :

 نو  خشونت: خشونت نمادین
 نو  رویداد ارتراطی: مصاحره تلفنی و منا  ه

2 

 اند از: فایالن این رویداد و کنش و نسرت میان آنها یرار 

  پور( ف دوسی) یمج 

  اردالن، ک یمی، غالمی، صديیانی(بانوان )بازیکنان تیم ملی 

 ف یده شجایی(فدراسیون فوترال ) سیرئ  ینا 

  پورالهیجی()  انیاس پ ست تیم ملی بانوان 

 ( س م بی تیم ملی فوتسال بانوان) شه زاد مظف 

 :آمیـز/ دختـر حنهـا/ در شـأن      ي/ نگـاه حبعـیض  احترام يبي/ مهر يب واژگان:منفي

/ عصبانیت/ آواره/ مشکالت سخت/ سوءحفاهم/ رفتار بي/ / کذر مقضفو دروغنبودن/ 

 بنيفان خيا

 مثبت: نيارد

 ما چیز زيادي از فيراسـیون   ما در آنجا با مهري مواجه شييم/ هاياصلي:گزاره

فويیم که بـه مـا نیـز     کنیم/ فيط به آنها مي خواهیم و فيط حيمان را از آنها طل  مي نمي

برنامـه نـود    شوني و پشتیبان نيارنـي/  ها هی  حمايت نميمانني آقايان بايي حوجه شود/ آن

خواهي کمکي کني، بهتر است بیايي حبعیض را از بین ببرد/ از شما انترار داريم حـا   افر مي

آمیـزي   از فوحبال بانوان حمايت کنیي/ ما روي سخنمان بیشتر معطوف بـه نگـاه حبعـیض   

 شود. اين قشر از ورزشکاران مي است که به 

 به قاضي نرويي. طرفه کدلشان پر است/ ي: کنايه 

 است. نشيه  استفاده: در اين برنامه از استعاره معناداري استعاره 
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 مناسبات موجود در  سرسختها، بازيکنان از منرر مخالف  : در اين مصاحبهمنظر

کننـي کـه    کننيه و دهشتناک آن براي فوحبال بانوان اشـاره مـي   فوحبال، به پیاميهاي نگران

مادين مردان باعث ايجاد مشکالحي براي آنها شيه است. مجري در اين برنامه بـه  سلطه ن

ـ ناپردازد و ضمن همسويي با بازيکنان و طر  مشکالت آنها،  فري مي میانجي ـ   ي  سیرئ

شـود و   کشي. او نقوه رفتار با اين بازيکنان را جويا مي را به چالش مي فيراسیون فوحبال

« خواهي فـردن مـا را بشـکني    پور مي فردوسي»ففته بود  که سیرئ  ينااز واکنش کالمي 

وفـو از منرـري    کني. پورالهیجي سرپرست حیم ملي بانوان ايـران در ايـن ففـت    فله مي

واسطه سمت خود در سـازمان فوحبـال،    پردازد؛ از يک منرر، به اين رويياد مي دوفانه به 

واسـطه زن   از منرـر ديگـر، بـه   پردازد و  ي احهامات علیه فيراسیون فوحبال ميساز پاکبه 

خواهي کمکي بکني بهتر است بیايي ايـن حبعـیض    برنامه نود افر مي»بودن خود، با جمله 

، ضمن انتياد از حوجه صرف به فوحبال آقايان، از برنامـه نـود درخواسـت    «را از بین ببرد

 کني که به فوحبال بانوان حوجه بیشتري نشان دهي. مي

 ي وجود نياشت.قول نيل فونه  یهدر اين برنامه  :قولنقل 

 الي  حـوان از البـه   هـاي زيـر را مـي    فـرض  در ففتمان اين برنامه پیشفرض:پيش

 ها حفسیر کرد: وفو ففت

 شود. سلطه مردانه در فوحبال باعث حيسیم نابرابر منابع بین زنان و مردان مي :3فرضپيش 

 کني. منابع جلوه مي خشونت نمادين از طريق دسترسي مقيود زنان به :0فرضپيش 

 صورحي که بتوان از کنار هـم قـرار دادن    بنيي به در اين برنامه، مفصل بندي:مفصل

 عناصر، هويتي جييي ايجاد کرد خلق نشيه است.

 :خشونت نمادين/ ففتمان غال  مردانه/ ففتمان زنانهگفتمان 

 :ــلي ــاي  دالاص ــلي ففتاره ــردال اص ــي) يمج ــاعالن   فردوس ــاير ف ــور( و س پ

خانم شجاعي، نيي ففتمان مسلط مردانه است که در هر قسـمت   از ریغ  به، کننيه شرکت

 هايشان به نقوي ضمني و حلويقي سعي در نشان دادن آن دارني. از ففته

 :وفو پیيا نشي. دال شناوري در ففتارهاي فاعالن اين ففتدالشناور 
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 :)واننـي بـر سـر آن    ح ي که دو طرف مناظره مـي ا شيه تیحثبنشانه هژموني)انسداد

 داشته باشني، زير سلطه بودن بانوان در ورزش است. نرر  احفاق

 اند:وگو(اپيزودهايمعناييزيربرجستهشدهگفتبرنامه)نيدرا 

 سلطه جنسیتي (0

 نيي ففتمان مسلط (2

 . نظم گفتمانی4جدول 

 شده  انيبهاي  گزاره شده  مطرحي ها گفتمان فاعالن

 م دانه( هسلط ضد)گفتمان  پور ف دوسی

ما روی سوخنمان بیشوت  معطووف بوه نگواه       -
 است.این يش  از ورزشکاران   میز بهآ ترعیض

این صوور  مظلومانوه    کاش این بازیکنان به  -
 رفتند. آمدند و نمی نمی

 م دانه( سلطه ضدگفتمان ) بازیکنان

 در شین فوترال بانوان نیست. -

خواهیم، فقو    ما چیز زیادی از فدراسیون نمی -
 کنیم. ا از آنها طل  میحقمان ر

گوییم کوه بوه موا نیوز ماننود       فق  به آنها می -
 آيایان باید توجه شود.

 گفتمان نفی وجود سلطه م دانه() شجایی

هوای زیوادی    م که فدراسیون تالشویباید بگ -
نگاه مثرت آيای کفاشیان  دلیلکند و این به  می
 .است

به ياضی ب وید و ایون   ط فه  یسعی ک دید  -
که حاصل کار ی  مجمویوه اسوت    راموفقیت 

 زی  سؤال بر ید.

 م دانه( سلطه ضدگفتمان ) پورالهیجی

باشوویم. فقوو   انیووآياگوووییم ماننوود  مووا نمووی -
 به ما ب سند. انیآيا سوم  ی

شووند و پشوتیران    حمایتی نموی  گونه چیهآنها  -
 ندارند.
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 . برنامه دوم5ل وجد

1 
 1231آبان  16تاریخ: 

 نگی و خشونتهای ف ه موضو : ناهنجاری
 وگوی استودیویی، مصاحره تصوی ی رویداد ارتراطی: گفت

2 

 اند از: فایالن این رویداد و کنش و نسرت میان آنها یرار 

 پور: مج ی یادل ف دوسی 

   :کارشناس فوترال نویسنده وحمیدرضا صدر 

 م بی سابق و کارشناس یی:رضا امی  حاج 

 ملی فوترال امید ای انو م بی تیم  سابقفوترالیست  :محمد خاکپور 

 :دلسـوزي/  کرامـت انسـاني  حربیت و حعلـیم/ مسـائل فرهنگـي/     واژگان:مثبت /

/ هـاي فرهنگـي   چـارچور ي/ کيخـيا منشـ  مياري/ مهربـاني/   پیشرفت/ وجيان/ اخالق

 فوحبال پاک/ عزم ملي

هــا/  هــا/ پلشــتي ي/ کــژيراخالقــیغي/ زيــفر نرــمفيــر فرهنگــي/ عصــیان/ منفــي:

/ قرباني/ فناهکار/ قرباني/ خشـونت/ حخلـف/ درفیـري/ مسـائل     القيهاي اخ ناهنجاري

/ سـودجويي / حخريـ  چهـره  ي/ حقيیـر/ حنبیـه/ اوضـاع بـي/     خـواه  جهینتفرهنگي/  ضي

 احترامي فري/ ناسزا/ بي البي

 و حماشـافران  حماشـافر عضـوي از جامعـه ماسـت، بـا ورد      هايکليدي:گزاره

فیرنيفان فوحبـال ايـران بـا     شود/ حصمیم اه ميفريزي آنان نیز وارد ورزشگ عصیان و نرم

اني که در انـيازه نیازهـاي فوحبـال نبـوده و بـازخورد       انييشیيه وجود نیت پاک، حيابیري 

ي است کـه در  طيوحفر افراطيکي از داليل بروز اين احفاقات،  متأسفانه بيي داشته است/

حـرين   بازيکنـان بـا کوچـک   شـوني و   ها مييريت نمي ها وجود دارد/ خیلي از باشگاه نگاه

ل فرهنگـي و اخالقـي نیـز حوجـه     ئبه مسا باييمربیان زنني/ اشاره، دست به خشونت مي

هـا نسـبت بـه     متأسفانه امروز واکنشو حعلیم است/  تبیحرحليه مفيوده فوحبال ما /کنني

 .استشيه افراطي  ازحي شیب ،لئمسا

 :کشي ا به دوش مياي ر نام حرفهفيط فوحبال ما شمشیر روي سر/ کنايه. 

 :جو خور/ آپارحايي وستهیپ هم بهحليه مفيوده/ زنجیره استعاره / 
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 :وفـو، از منرـر منتيـياني بـه وضـعیت       کننيفان در اين ففت شرکت حک حکمنظر
را به خطر بینـيازد.   فوحبالممکن است آينيه  آميه شیپنگرني که معتييني مسائل  فوحبال مي

اي اسـت   شناسـانه  شناسانه، مييريتي و روان رويکردهاي جامعه هاي آنها در اين برنامه، نگاه
آنـان در  داني. هاي مثبت و مييريت صقی  مي حوجه به جنبه فرو درکه پیشرفت فوحبال را 

شـوني کـه    شناسان اجتماعي ظاهر مـي  اين برنامه، به دلیل ورزشي بودن، در کسوت آسی 
رفـت از   عي در ايجـاد مسـیري بـراي بـرون    سـ   هاي فونـافون،  ها و راهبرد با ارائه پیشنهاد

 وضعیت نامطلور فوحبال و حرکت به سمت حوسعه آن دارني.

 اني. ي استفاده نکردهقول نيل فونه  یهدر اين برنامه فاعالن از  :قولنقل 

 الي  حـوان از البـه   هـاي زيـر را مـي    فـرض  در ففتمان اين برنامه پیشفرض:پيش

 ها حفسیر کرد: وفو ففت

 هاي موجود در فوحبال ايـران بـه    هاي اصلي و خشونت ناهنجاري:3فرضپيش

 دلیل فير فرهنگي است.

 خشونت( موجود در آن، بازحـابي از  ) يها ها و ناهنجاري ورزشگاه:0فرضپيش

 اني. شرايط موجود در جامعه

 سـازمان فوحبـال،    ازجملـه هاي ورزشي  مييريت نامطلور در نهاد :2فرضپيش

 هاست. اين ناهنجاري جادياعامل اصلي  ...ها و اهها، ورزشگ باشگاه

 حوجه بـه بعـي آموزشـي و فـراهم نکـردن بسـترهاي فرهنگـي         بي :2فرضپيش

 ايجاد ناهنجاري و خشونت بینجامي. حواني به  مي

 ـ  نايکي از داليل :2فرضپيش هـاي   هـاي موجـود در فوحبـال، نگـاه     ه سـاماني بِ

 .ورزشي است رانیف میحصمي طيوحفر افراط

 را  حوانني در بازحولیي خشونت در جامعه، نيـش مهمـي    ها مي رسانه :6فرضپيش

 حنها به احفاقات منفي حکیه کنني. که  يصورح درايفا کنني البته 

 هــا، باعــث ايجــاد  بــودن حــیم فــرا جــهینتعيالنیــت ابــزاري و  :0فــرضپــيش
ز حمام شـين حقمـل   نگري و از بین رفتن اخالق در فوحبال شيه و همین امر نی بعيي حک

 زايي را در پي داشته است. و خشونت
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 هـاي مختلـف در يـک زنجیـره      در اين برنامه افراد با اسـتفاده از دال  بندي:مفصل

 کنني. بنيي مي ارزي، ففتمان خشونت و داليل بروز آن را مفصل هم

 :برجسـته  کننـيه  شـرکت خشونت حنها ففتماني است که در میان فـاعالن  گفتمان ،

 کنني. و آنان ففتارهاي خود را بر مقور آن بنا مي شيه است

 :رضايي فير فرهنگي است. دال اصلي ففتارهاي آقاي حاجدالاصلي 

  آقاي صير، ناهنجاري اخالقي است. مينرردال اصلي ففتمان خشونت 

  آقاي خاکپور، خشونت و ناهنجاري اخالقي است. مينرردال اصلي ففتمان 

  با نييي کـه   ژهيو بهاست،  نيي خشونتپور(  فردوسي) يمجردال اصلي ففتارهاي

 هاي مييريتي دارد. بر داليل ايجاد خشونت و عملکرد نهاد

 نبــود آمــوزش، زيرســاخت نــامطلور، رضــايي::حــا هــا(دالشــناور)وقتــه

 ها فريزي، حبعیض، عملکرد ضعیف رسانه ، قانونها چنيفانگي حصمیم

 :اي در افـراد،   رايي، نبود مسئولیت رسـانه ف دخالت مردم، فير فرهنگي، نتیجهصدر

 ي، افراطقانون يب

 :هـا،   فرايـي، عملکـرد منفـي رسـانه     نبود آموزش، مييريت ضعیف، نتیجهخاکپور

 نبودن فرا عمل

 فرايي دال نبود ملي،فريزي نگري، قانون يبعي حکافراط، پور:فردوسي 

 :)ـ حثبدر اين برنامه، حنها نشانه هژموني)انسدادوتوقف يافتـه(   )انسـياد  شـيه   تی

پرداختني، به نقوي اشـاره بـه    هايي که افراد در ففتمان خود به آن مي فرهنگ بود و دال

اي  شـيه  هاي حثبیت نیز نشانه کننيه شرکتداشت اما در میان فاعالن  شيه  تیحثباين نشانه  

 خورد که در ادامه بیان خواهي شي: به چشم مي

 :صيررضايي پور، حاج فردوسيقانون ، 

 رضايي، خاکپور حاجها:رسانهعملکردآموزشو 

 :پور، صير فردوسيافراط 

انداز:اند،عبارتاپيزودهايمعناييکهدراينبرنامهبرجستهشده
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 رساختيز. اهمیت به ففتمان مييريتي و حوجه به 0

 درمان اصلي خشونت و ناهنجاري عنوان به. حثبیت ففتمان فرهنگ 2

 هاي ايجابي يیيحي و لزوم حصوي  سیاست. نبود اعتيال ع9

 . عيالنیت ابزاري و ناپييي شين بعي اخالق در فوحبال4

 هاي آموزشي با هيف حربیت و حعلیم . لزوم حوجه به ففتمان3

 مياري و مبارزه با حبعیض . قانون1

 هاي فرهنگي . حوجه به مقتوا، ساختار و برنامه7

 مان خشونت يا جلوفیري از افزايش خشونتها در بازحولیي ففت رسانه مؤثر. نيش 1

 . نظم گفتمانی6جدول 

 شده  انيبهاي  گزاره شده  مطرحهاي  دال فاعالن

 ییرضا حاج
گفتمان خشونت و فق  )

 ف هنگی(

نرووود آموووزش، زی سوواخت   
چنووووودگانگی نوووووامطلوب، 

گ یووزی،  ، يووانونهووا تصوومیم
ترعوویض، یملکوو د ضووعیف   

 ها رسانه

 .ادیمبه ت بیت و تعلیم اهمیتی ند -

ما در این زمینه مشوکل   یها  ساختیز -
 .دارد

هووا و آرای کمیتووه  چنوودگانگی تصوومیم -
 .است شده دهیانضراطی بارها د

های در حوال صوعود و    تفاوتی بین تیم -
های مط ح فوتروال نیسوت و يوانون     تیم

 .ب ای همه یکسان است

ام وز در فوتروال ایو ان شواهد نوویی      -
 ،زیآم ضیهای ترع تصمیم. آپارتاید هستیم
 .است یف هنگ یخود مصدايی از ب

ها  گویم زردی ب خی از رسانه اکنون می -
 .به ی يانی نزدی  شده است
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 6جدول ادامه 

 شده  انيبهاي  گزاره شده  مطرحهاي  دال فاعالن

 صدر
 گفتمان خشونت() 

دخالت م دم، فقو  ف هنگوی،   
گ ایی، نرود مسوئولیت   نتیجه
ی، يانون یبای در اف اد،  رسانه
 ف اطا

ما باید بپذی یم که در این چ خه نقوش   -
موا    یرحم یخشونت و ب ،و این ام  مداری
 دهد. را نشان می و شما

هووا در تلووه ب دوباخووت گیوو     باشووگاه -
 .اند افتاده

 حضور دارندها  در رسانهپیوسته کسانی که  -
مختلوف دیوده    هوای  بوه شویوه  شان  و چه ه
 .ای هستند شود، دارای مسئولیت رسانه می

ر ای ان يوانین رانندگی و در صوف  ما د -
کنیم ولوی ويتوی    ایستادن را ریایت نمی
 همووه رارویووم،  بووه خووارج از کشووور مووی

 .کنیم ریایت می

ل ئهووا نسوورت بووه مسووا اموو وز واکوونش -
 .اف اطی است ازحد شیب

 خاکپور 
 گفتمان خشونت()

نروووود آمووووزش، مووودی یت  
گ ایی، یملک د  ضعیف، نتیجه
 گوو ا یموولهووا،  منفووی رسووانه

 رودنن

و تعلویم   تبیو حلقه مفقووده فوتروال موا ت     -
 .است

گوو فتن   موودی ان اموو وز بووه دنرووال نتیجووه -
 .هستند

ل ئها ام وز بیشوت  بوه دنروال مسوا     رسانه -
 .منفی هستند

 .ایم سازی فق  ح ف زده ما ب ای ف هنگ -

 پور ف دوسی
 گفتمان خشونت() 

نگوو ی،  یبعوود توو افوو اط، 
ی و دال نرووود زیووگ  يووانون
 گ ایی ملی

یسووفانه یکووی از دالیوول بوو وز ایوون  مت -
اسووت کووه در  یطوویوتف  افوو اط ،اتفايووا 
 .ها وجود دارد نگاه

یامول بو ای ایون      انتخاب ک دن یو  -
 .ها ام ی اشتراه است ناهنجاری

خاليی  ای که بازیکنان بی اگ  در آن دوره -
 ،شد گ ی حل نمی مسائل با البی ،ک دند می
 .گ فت رفتارها شکل نمی گونه نیاآلن ا
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 . برنامه سوم7ول جد

1 
 1235اردیرهشت  6تاریخ: 

 موضو : خشونت تماشاگ ان و تخ ی  ورزشگاه
 رویداد ارتراطی: منا  ه و مصاحره تلفنی

2 

 اند از: فایالن این رویداد و کنش و نسرت میان آنها یرار 

 پور: مج ی یادل ف دوسی 

  به وان: رئیس سازمان مسابقا  رضا غالم 

  :رئیس هیئت فوترال استان خوزستان یردالکا م طالقانی 

 ف ماندار اهواز :اسماییل ارزانی 

 :حـيبیري/ اخـراج/ اسـتعفا/ فاجعـه/      مييريت/ بـي  سوء خونريزي/واژگان:منفي

/ سرشکسـته درفیري/ کشته/ فشار/ بازدارنيه/ آسـی / زخمـي/ احفـاق نـافوار/ دمـاغ و      

 مرلوم/ اشتباه

 امنیت/ شرايط ايمني/ مسئولیتمثبت:

 ـ مـييريت و   در همه جاي دنیا افر سـوء هايکليدي:رهگزا ي صـورت  ریحـيب  يب

شـود چنـین    مگـر مـي  دادنـي/  شيني و چني نفر استعفا مي فرفت، چني نفر اخراج مي مي

افر سنگ به سر يا /بايي از مردم عذرخواهي کرداي رخ دهي و هی  احفاقي نیفتي/  فاجعه

اي را رقـم بزنـي/ سـنگ خـوردن ايـن       عـه حوانست فاج کرد، مي فیج فاه آنها اصابت مي

سـازي   بايي فرهنگ/مييريت را بپذيريي  بازيکنان نبايي حوجیه شود/ شما بايي مسئله سوء

 .شود حا شاهي چنین احفاقاحي نباشیم
 :بايي کسي کشته شود حا به عمق فاجعه پي ببريم. حتماًکنايه 

 :ت.اس نشيه  استفادهوفو از استعاره  در اين ففتاستعاره 

 از آقـاي حهـامي   میرمستيیغ قول نيلپور به  در اين برنامه عادل فردوسي:قولنقل  

بسیار منطيي صقبت کـرد و ففـت: بـه     باره نيا در ابراهیم حهامي »پرداخت و بیان کرد: 

نقوه و وضعیت نشستن اين حماشافران نگاه کنیـي، حـاال از بیـرون هـم سـنگ پرحـار       

پـور، ضـمن برحـر دانسـتن      شاهي هستیم که فردوسي ضو و بهما  قول نيلدر اين «. کنني
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رفتار آقاي حهامي نسبت به آقاي طالياني، به نقوي ضمني، رفتار او را خارج از عرف و 

 داني و به اين صورت سعي در قبوالنين مشکل آقاي طالياني به وي دارد. ي ميرمنطيیغ

 ـ  هـاي زيـر را مـي    فرض در ففتمان اين برنامه، پیشفرض:پيش الي  وان از البـه ح

 ها حفسیر کرد: وفو ففت

 هـاي مختلـف ورزشـي ايـران و جهـان       مـييريت در سـازمان   سوء:3فرضپيش

 انجامي. همیشه به بروز فاجعه و خشونت مي

 .استنهآاثر منفي خشونت بیشتر بر روي مردم و حرس :0فرضپيش

 شود. ها مي زشگاهقبیل احفاقات باعث دور شين مردم از فوحبال و ور اين :2فرضپيش

اعتنايي به نیازهايشان باعث بروز اعمـال   حوجهي به حماشافران و بي بي :2فرضپيش

 شود. آمیز از جان  آنان مي خشونت

 :وفو فاعالن، دلیل رخ دادن اين احفاق و خشـونت حماشـافران    در اين ففتمنظر

ازني. مجري نیز در کنني و قصي دارني حيصیر را به فردن ديگري بیني را از خود سل  مي

انـياز يـک انسـان همنـوع دوسـت و منتيـي وضـعیت، بـه بیـان           وفو از چشم اين ففت

هايش سعي دارد دلیل بروز اين احفـاق   پردازد و در هر قسمت از ففته هاي خود مي فزاره

 شکافي آن بپردازد. را جويا شود و به کالبي

 اي مختلـف در يـک زنجیـره    هـ  در اين برنامه افراد با اسـتفاده از دال  بندي:مفصل

 کنني. بنيي مي ارزي، ففتمان خشونت و داليل بروز آن را مفصل هم

 :برجسته شيه است. کننيه شرکتخشونت حنها ففتماني است که در میان فاعالن گفتمان 

 :اسـت. او   تيريمـي  سـوء پـور(   فردوسـي ) يمجردال اصلي ففتارهاي دالاصلي

 پردازد. يتي در ايجاد اين پيييه مينيي خشونت و عملکرد ميير همچنین به

 سازي است. آقاي ارزاني، فرهنگ و فرهنگ مينرردال اصلي ففتمان خشونت 

حـوجهي مسـئوالن و لـزوم مـييريت      آقاي بهروان، بي مينرردال اصلي ففتمان خشونت 

 .ففتماني دارد هاي دال ساير به يبخش معنا و يده انسجامدر  کلیيي اهمیت است که مردمي 
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 بوروکراسـي ضـعیف، روشـن نبـودن داليـل،       پور::فردوسيها(شناور)وقتهدال
 حوجهي به مردم و جان آنها بي

انگاشتن احفاق، نبود برخورد جيي و نگاه حک عاملي به موضوع سهل
 يزيفر قانوننبود امنیت، اهمیت نيادن به مردم، بهروان:

 :حـوجهي   دال مييريتي و بيپور و آقاي بهروان  در اين برنامه بین فردوسيهژموني
 .است شيه  تیحثبهاي  به مردم حنها نشانه

انداز:اند،عبارتهايمعناييکهدراينبرنامهبرجستهشدهاپيزود
ي بـه امنیـت   حوجه يب فريزي، حيبیري، بوروکراسي ضعیف و قانون مييريت و بي سوء

ی  ورزشـي،  ي بـه مسـئله، عـيم وجـود فرهنـگ صـق      بعي حکو جان حماشافران، نگاه 
 انگاشتن مسائل. انگاري و سهل سهل

 . نظم گفتمانی8جدول 

 شده  انيبهاي  گزاره شده  مطرحهاي  دال عامالن

 پور ف دوسی
گفتمان خشونت و )

 نقد آن(

نرود مودی یت صوحیح، بوروک اسوی    
ضووعیف، روشوون نرووودن دالیوول،    

ی بوه مو دم و جوان آنهوا،     تووجه  یب
انگاشتن اتفواق، نروود ب خوورد     سهل
 یاملی به موضو  دی و نگاه ت ج

مودی یت   شما باید بپذی ید که سووء  -
 صور  گ فته است.

 مهم نیست. کس چیهجان م دم ب ای  -

در این میان همه مقص ند از آيوای   -
 نیتیمطالقانی گ فته تا شورای 

ای رخ  فاجعه نیچن نیاشود  مگ  می -
 دهد و هیچ اتفايی نیفتد.

اسوت توا    شده  زدههای زیادی  نامه -
بازی در غدی  ب گوزار شوود اموا     این

 بار ن فتید. شما زی 

 به وان 
گفتمان خشونت و )

 نقد آن(

نرود امنیت، اهمیت ندادن به مو دم،  
 گ یزی يانون

هوا و   بح  ما امنیت مسوابقه، تویم   -
 تماشاگ ان است.

 ست.ها بح  ما جان انسان -

، کسوی  نهایموا  همه ف یادبا وجود  -
 .ما توجه نک د  به ح ف

 یارزان
گفتمان خشونت و )

 نقد آن(

سازی شوود توا شواهد     باید ف هنگ - سازی نرود ف هنگ
 چنین اتفاياتی نراشیم.
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 گيري بحث و نتيجه

کشف نرـام ففتمـاني    منرور بهرو، با هيف حقلیل ففتمان برنامه نود و  پژوهش پیش

است. به همین دلیل سعي شيه اسـت   فرفته  انجاماين برنامه در بار خشونت و نيي آن 

 ي قرار فیرد.بررس موردحا سه برنامه با مقتواي مختلف خشونتي 

برنامهاول:خشونتنمادين

برحري مردان در يک رويياد ففتمـاني،   اييئولوژي جنسیتي حامي  در متن اين برنامه، 

کنـي و   نهاد ورزش( نابرابري جنسیتي را بازحولیي مي) يحامهاي  ساختار جنسیت و نهاد

هي. به همین دلیل، نهاد ورزش و در اينجـا، فيراسـیون فوحبـال و    د به آن مشروعیت مي

در حولیـي روابـط نـابرابر جنسـیتي و شـکل دادن بـه        ي، نيـش مهمـي  بين تیحربسازمان 

ـ بهـاي   کنني و اين بارها در فـزاره  آمیز اجتماعي ايفا مي ساختارهاي حبعیض از  شـيه   انی

در  حـوان ففـت کـه مـتن     ل مـي شود. در ک مختلف مطر  مي کننيه شرکتجان  فاعالن 

 خـاص )در  مفهـوم  يـک  به منفي هايي مشخصه دادن نس  با ارزيابانه هايي فزاره قال 

 احسـاس  ايجاد به که انگیزد برمي مخاط  در ناخوشاينيي فوحبال بانوان( احساس اينجا

 .شود مي منجر ا و با شين و همراه فوينيه به وي منفي

مسلط مردانـه حـاکم بـر فضـاي ورزش و فوحبـال       اين برنامه به نفي و نيي ففتمان 

وفوهـا   ورزد، فاه ففت اين امر مبادرت مي مستيیم به  طور به آنکه وجود بااما ؛ پردازد مي

شود  ففتمان مي از جان  مجري، حبييل به موضعي براي خلق ضي شيه  انیبهاي  و فزاره

ورزش »تفاده از عبـارت  پردازد. مجري بـا اسـ   و به بازحولیي ففتمان غال  در ورزش مي

صورت غیرمستيیم، حبييل به ابـزاري بـراي بازحولیـي     کار بردن واژه بانوان به و به «بانوان

در ايـن برنامـه، ففتمـان خشـونت      شـود.  اين سلطه و خشونت نمادين علیه بانوان مـي 

شـود   بنيي مي ارزي با دال اصلي سلطه مردانه در فوحبال مفصل نمادين در يک رابطه هم

ففتماني برنامه نیز بر مقور حنازع ففتمـاني بنـا نشـيه بلکـه      قرار فیرد. نرم نيي مورد حا

نيـي سـلطه مردانـه بـر      ي، بـه نـوع  بههستني و  نرر  احفاقداراي  کننيه شرکتاکثر فاعالن 
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واسـطه جايگـاه خـود در فيراسـیون      ، خـانم شـجاعي بـه   حال  نيا با. نيزدارپ يمفوحبال 

 کني. ي عنوان ميرواقعیغفي و خشونت نمادين را فوحبال، اين احفاق را ن

برنامهدوم:خشونتوناهنجاريفرهنگي

هـاي مختلـف سـعي در خلـق ففتمـان       ، از منرـر کننيه شرکتدر اين برنامه فاعالن 

هـاي شـناور و    آنـان، داراي دال  مينرربنيي ففتمان  . صورتدارني خود مينررخشونت 

ارزي، ففتمـان خشـونت )ناهنجـاري اخالقـي( را      است که در يک زنجیره هم هايي وقته

انـي   مختلف عبـارت  کننيه شرکتهاي شناور اين ففتمان در نزد فاعالن  کني. دال خلق مي

نبـودن،   فرا عملها،  فرايي، عملکرد منفي رسانه از: نبود آموزش، مييريت ضعیف، نتیجه

قـانوني،   ، بـي در افـراد اي  فرايي، نبود مسئولیت رسـانه  دخالت مردم، فير فرهنگي، نتیجه

 فريزي و حبعیض. ، قانونها چنيفانگي حصمیمافراط، زيرساخت نامطلور، 

پور معتيي است که نبود اعتيال در نگاه متولیان، باعث به وجود آمـين ايـن    فردوسي

انـي   وضعیت شيه است. در حقلیل ففتمان اين برنامه، اپیزودهاي مختلفي برجسـته شـيه  

، رسـاخت يزاني از: اهمیت دادن به ففتمان مييريتي و حوجه بـه   ت حرين آنها عبار که مهم

درمان اصلي خشونت و ناهنجاري، نبود اعتـيال عيیـيحي    عنوان بهحثبیت ففتمان فرهنگ 

هاي ايجابي، عيالنیت ابـزاري و ناپييـي شـين بعـي اخـالق در       و لزوم حصوي  سیاست

مـياري و   یـت و حعلـیم، قـانون   هاي آموزشي بـا هـيف حرب   فوحبال، لزوم حوجه به ففتمان

 مـؤثر هاي فرهنگي و همچنـین نيـش    مبارزه با حبعیض، حوجه به مقتوا، ساختار و برنامه

 شونت آن.خها در بازحولیي ففتمان خشونت و يا جلوفیري از افزايش  رسانه

خشونت)تماشاگرانوتخريبورزشگاه(

بخشیين به ففتـار و رفتـار    در معنا کننيه شرکتها نیز نيش فاعالن  وفو در اين ففت

است و منرور کالم بـيون در نرـر فـرفتن نيـش و موقعیـت سـوژفي آنـان         مؤثرآنان 

مـييريت   پـور سـوء   فردوسـي  مـينرر ، دال اصلي ففتمان نیب  نيا در.شود مشخ  نمي

حوجهي به مردم و  بوروکراسي ضعیف، روشن نبودن داليل، بي رینرهايي  است که با دال
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انگاشتن احفاق، نبود برخورد جيي و نگاه حـک عـاملي بـه موضـوع، در      جان آنان، سهل

 شود. بنيي مي قال  ففتمان خشونت مفصل

، اپیزودهـاي مختلفـي   کننـيه  شـرکت در حقلیل ففتمان اين برنامه از جانـ  فـاعالن   

حـيبیري، بوروکراسـي ضـعیف و     مـييريت و بـي   ، سـوء  حـرين آنهـا   برجسته شي که مهم

ي بـه مسـئله، فيـيان    بعـي  حکي به امنیت و جان حماشافران، نگاه جهحو يبفريزي،  قانون

پـور    انگاشتن مسائل بود. عـادل فردوسـي   انگاري و سهل فرهنگ صقی  ورزشي و سهل

هـاي زيـادي را در نيـي خشـونت و      کننـيه برنامـه، دال   حرين مشـارکت  برجسته عنوان به

شـيني؛   بنيي مـي  لي نيي مفصلهاي ايجاد آن مطر  کرد که حمام آنها حول دال اص زمینه

 :است شيه  دادهنشان  0همچنان که در شکل 

 

نهفته است. فـويي در  « نيي»پور  حوان ففت که در کانون ففتماني فردوسي درواقع مي

اي ايفـاي نيـش    و يا يک نيطـه ثيـل و فـره   « دال متعالي»يک  سان بهسپهر حفکر او، نيي 

م ديگـر هويـت خـويش را در پرحـو ايـن دال      کني. درواقع در اين زنجیره همه مفاهی مي

فونـه کـه در    شـوني زيـرا همـان    آن سامان داده مي برفرديابني و همه دقايق ففتماني  مي

اي اسـت. در ايـن نگـرش،     بخش روش آورده شي، هويت ففتمـان يـک هويـت رابطـه    

واقعیت اني؛ با حوجه به اين  ها فرض شيه هاي اجتماعي و سیاسي مقصول ففتمان هويت

هـاي   بنيي اجتماعي، داراي معني است و از اين بـار، ففتمـان يـا ففتمـان     ه هر صورتک
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معــاني مخـت  بــه رويکــرد فــاعالن   حــائزبنــيي شــيه در خــالل برنامـه نــود،   صـورت 

حوان چنـین ففـت کـه     کننيه در بقث خشونت و داليل بروز آن هستني. درواقع مي شرکت

بنيي کرد که وجـود خشـونت    فتماني را مفصلحثبیت اين مفاهیم در نود، ففتمان يا نرام ف

دارد کــه رويــيادهاي  کشــي و اظهــار مــي بــه چــالش مــي« نيــي»در فوحبــال را از رهگــذر 

 .دهي يممييريت، نگاه حک عاملي و ... براي فوحبال رخ  آمیز در پرحو سوء خشونت

يي را هـا  کننـيه دال  ، فاعالن شرکتشيه لیحقلهاي  عالوه بر اين، در هر يک از برنامه

انـي کـه نرـام ففتمـاني و      آمیـز در فوحبـال مطـر  کـرده     مبني بر ايجاد فضاي خشـونت 

 :به شر  زير است دهي و بنيي ففتماني اين برنامه را شکل مي مفصل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هـاي   کننـيه، دال  هـر فاعـل شـرکت    مينرر، ففتمان شيه ادففتماني ي نرام بهبا حوجه 

 رهیـ زنجي بـا وارد شـين بـه    نـوع  بـه يي کرد که بن فاه خود مفصل شناوري را حول فره

ـ احـوان   دقايق ففتماني در نرر فرفته شي. حال مي عنوان بهارزي آن ففتمان،  هم  فونـه  ني

هاي اصلي و  مييريت مردمي و فير فرهنگي، دالنبود قلمياد کرد که ناهنجاري اخالقي، 

ود نیـز، مسـب    رونـي و خـ   حرين عوامل بروز خشونت در فوحبال بـه شـمار مـي    از مهم

 هاي حثبیت، عالوه بر اين حنها نشانهشوني.  مي ...ي وقانون يبفرايي،  مشکالحي مانني، نتیجه

هـايي ماننـي قـانون،     هاي مختلف اين برنامه فرهنگ است اما دال و حوقف ففتمان انسياد
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نشـانه   عنـوان  بـه ها، افراط و مييريت را نیـز بعضـي از فـاعالن     آموزش، عملکرد رسانه

حوان بـه پیشـگیري از    هاي مسب  خشونت مي . با شناخت دالکنني سياد يافته حليي ميان

سـازي مـيون بـا هـيف      بروز خشـونت در ورزش پرداخـت کـه درواقـع لـزوم برنامـه      

 طلبي. سازي در ورزش را مي فرهنگ

ي فوحبال در قال  عيـل سـلیم رويکـردي    راخالقیغدرواقع اين برنامه با ارائه مسائل 

فونـه کـه    زيـرا همـان   زني؛ يي سازنيه مينييها به دستفیرد و فاه  در پیش مي انتيادي را

و به همین دلیل نیـز حمـام    نماياني به خواننيه مي متن قال  در را خود ذکر شي، ففتمان،

متون حولیيي در اين برنامه، بر مقور ففتمان اصلي )نيي( است. خاصـیت ديالوژيـک و   

تمان است، در اين برنامه در قبال متـون فرهنگـي   وفويي که شرط نخست حولیي فف ففت

صـورت   کـه بـه  يي هـا  فـزاره ، کنـي  يمـ هـا و احکـامي را حولیـي     و ورزشي کشور، فزاره

و ســخنان  هــا نرريــههــاي منفــرد،  ناخودآفــاه، در پــسِ انييشــه ســاختارهاي نــامرئي و

مـه  و بـازفو کـردن آنهـا بـه خلـق فضـاي ديـالکتیکي برنا        نهفته است کننيفان مشارکت

ايـن   ييفضـاي ففتگـو   نیـز  به همین دلیل ؛کني انجامي و نرم ففتماني آن را حولیي مي مي

 براي حولیي يک ففتمان است. يفضاي ،برنامه

عالوه بـر حـالش   دهي برنامه نود  حوان ففت که حقلیل ففتماني نشان مي در پايان مي

ي، نـوع  بهحواني  ميبراي جا انياختن فرهنگ نيي و شناخت داليل خشونت، اش  ففتماني

دهنيه ابعاد منفي حجربه خشونت و استیالي ففتمان مردانه در فوحبـال ايـران باشـي.     ارائه

هـايي همچـون    ميار نیز کـه مـردان را در موضـع قـيرت در ورزش     اين رويکرد غیريت

در  ازجملـه هـاي جـاري و روزمـره     دهـي، در حـاروپود حمـام ففتمـان     فوحبال قـرار مـي  

 باورهـاي رايـج  مانني صياوسیماي ج.ا.ا رسوخ کرده است و جزء  هاي نهادي آپاراحوس

متني فرهنگي کـه در چنـین    مثابه بهشود؛ به همین دلیل، برنامه نود  ا( مقسور ميدکس)

هاي بسیار بـراي دوري فزيـين از ايـن ايـيئولوژي      شود، با وجود حالش بافتي حولیي مي

 پردازد. ، نافزير به بازحولیي آن ميشيه  تیحثب
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 يشنهادهاپ

 مسائل جزئـي   در موردهاي ورزشي به کارشناسان زن اجازه داده شود حا  در برنامه

وفوهـاي مفصـلي    انـي ففـت   هايي که با آن مواجه ورزش بانوان و مشکالت و خشونت

فیـري آنهـا بـه     هاي شکل انجام دهني و با طر  مسئله، ضمن شناخت مشکالت و ريشه

هـاي   ني. اين امر شيني نیست مگر با حهیه برنامـه پاسخ صقی  و کاربردي هر يک بپرداز

 از جان  خود آنان ژهيو بهاختصاصي درباره ورزش بانوان 

 هاي سـه و ورزش پـیش از برفـزاري     شبکه ازجملههاي ورزشي  الزم است رسانه

و عواقـ  مخـرر آن بـراي     شهرآوردها و... به احفاقـات ناپسـني   ازجملهمسابيات مهم 

د خاطي بپردازني و با رعايت اعتيال در حقلیـل از ايجـاد حـنش در    حماشافران، حیم يا فر

 میان هواداران دو حیم جلوفیري کني.

 هاي حلويزيوني به آثار منفـي خشـونت و    سازي که در خالل برنامه شود پیشنهاد مي

خشونت بر نگرش و عملکرد سـنین   ریحأثمثبت پرهیز از آن پرداخته شود و  آثار ژهيو به

 نوجوانان به مخاطبان فوشزد شود. ازجملهحساس 

 هواداري کمک  بافرهنگحوانني به عملي ساختن رويارويي مثبت مردم  ها مي رسانه

از  ...فـويي و  سـازي، داسـتان   هـاي خـود در داسـتان    فرفتن از ظرفیت ميدکنني، يعني با 

هـاي   برداري کنني و با نشر و بازنشـر آن در ژانرهـا و قالـ     احفاقات مثبت هواداري بهره

هاي فرهنگي، کودک و نوجوان، مسـتنيهاي ورزشـي و ...     مختلف؛ براي مثال، در برنامه

 به بازحعريف صقی  از فرهنگ هواداري ياري برسانني.

 هـا   سازي رسانه که در بعي پژوهشي نیز مطالعاحي در زمینه فرهنگ شود پیشنهاد مي

و  هــا مؤلفــه، راننرــ صــاح ســازي حلويزيــوني صــورت فیــرد حــا از منرــر  در برنامــه

استانياردهاي مهم در کـاهش مسـائلي ماننـي خشـونت اسـتخراج شـود و بـر پايـه آن،         

 از اين پيييه احخاذ فردد. رفت برونحمهیيات الزم براي 
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