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  چکیده 

هدف از این مطالعه تجزیه تحلیل این موضوع بود که آیا زبان مورد استفاده توسط گزارشگران ورزشی در طی گزارش : هدف

  متفاوت است یا خیر؟ ها  استقالل وپیروزي و سایر تیمهاي  مسابقات فوتبال لیگ برتر در مورد بازیکنان و مربیان و سرپرستان تیم

به صورت تشخیص و ها  روش جمع آوري داده. روش انجام این تحقیق تحلیل محتواي کالمی گزارشگران بود :روش شناسی

. یک مطالعه آزمایشی براي ارزیابی روایی و پایایی تحقیق انجام شدها  قبل از جمع آوري داده. گزارشگران بودهاي  دسته بندي گفته

نشان داد که جدول تحلیل % 92ضریب توافق . دقیقه را کدگذاري کردند 1692دقیقه از کل  120ل انتخاب شد و سه کدگذار مستق

  . براي روایی جدول تحلیل محتوا از نظرات کارشناسان تربیت بدنی و ارتباطات نیز استفاده گردید. محتوا داراي کمترین ایراد است

هاي  کدهاي گزارشگران در مورد بازیکنان و مربیان و سرپرستان تیم 13/60%وع دهد در مجم می نتایج تحقیق نشان :یافته ها

= 76/6استقالل و پیروزي با هاي  استقالل و پیروزي است و بیشترین جانبداري در مورد مربیان و سرپرستان تیم
2  اتفاق افتاده

  .است

دهد  می یزیون است و عده زیادي را براي دیدن فوتبال مقابل تلویزیون قرارجذاب تلوهاي  گزارش فوتبال یکی از برنامه :بحث

  .بنابراین گزارش آن باید بی طرفانه و بدور از جانبداراي باشد

  

  .استقالل و پیروزي، بازیکنان سایر تیم ها، گزارشگر ورزشی، جانبداريهاي  بازیکنان تیم :واژگان کلیدي
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 مقدمه

اخیر نظر بسیاري از محققین را به هاي  موضوع بسیار گسترده اي است که در سالموضوع ورزش و تلویزیون 

جمعی مخصوصاً تلویزیون که به عنوان در دسترس ترین هاي  در مورد تأثیر رسانه. خود جلب نموده است

تلویزیون بر خالف منطق از قدرت کشنده اي . فراوانی انجام گرفته استهاي  رسانه معرفی شده است بحث

آسان ودسته هاي  انتخاب برنامه -2سادگی و خوشایند بودن دستگاه تلویزیون  - 1رخوردار است که ناشی از ب

بیرکوف خصوصیات تلویزیون را که  ). 1379پویا( بندي شده است تا با سرعت توسط اکثریت افراد هضم شود

هم زمان دو حس بینایی و شنوایی  تلویزیون - 1شمرد  می شود را چنین بر ها می باعث تمایز آن از سایر رسانه

یک برنامه تلویزیونی  -3.توان، اخبار داغ را با سرعت نور ببینیم می در تلویزیون - 2.دهد می را تحت تأثیر قرار

تواند هم زمان تعداد زیادي از افراد  می تلویزیون -4براي رسیدن به نظر مخاطب خود، نیازي به واسطه ندارد

مخصوصاً تلویزیون، تأثیر این رسانه بسیار بیشتر از قبل شده ها  با گسترش رسانه. را تحت پوشش قرار دهد

توانند نسلی  می برخی معتقدند که وسایل ارتباط جمعی به ویژه تلویزیون داراي چنان قدرتی هستند که. است

و به منفعل بودن  پیشین متفاوت هستندهاي  تازه براي اولین بار در تاریخ انسان پدید آورند، نسلی که با نسل

یکی از موضوعات مهم درمورد رسانه، بحث ).1367، ترجمه ساروخانی، 1کازنو( کنند  می توده مخاطبان اشاره

رابطه بین ورزش و تلویزیون یک . قرار گرفته است برخی از محققین خارجیورزش است که مورد توجه 

، طوري که ورزش و تلویزیون از این همکاري ، به)1993، 2لئونارد(رابطه وابسته به هم دیگربیان شده است

تلویزیون از ورزش براي افزایش بیننده و ورزش از تلویزیون به ) 31990ساج(برند می سود دو طرفه تجاري

  ).1997، 4مک کارتی(کند  می عنوان منبع درآمد استفاده

تصویر یا یک گفتار را  در این رابطه دو طرفه ورزشهاي پخش شده از تلویزیون قدرت خلق و حفظ یک     

تواند با بیان  می بنابراین؛ تلویزیون پتانسیل ایجاد یک تصویر در مردم را دارد و). 1997مک کارتی، (دارد 

طبق  ).1989، 7و لوي 6، کوریت5مک فرسن. (جدیدي را در جامعه شکل دهدهاي  اطالعات خاص ارزش

، در کشور دانمارك 1998رزش از تلویزیون در سال تحقیقات انجام شده درصد مردم عالقه مند به تماشاي و

، به دلیل کمبود امکانات تفریحی درصد قابل احتماال در ایران نیز).2002، 8الرسن(درصد بوده است  26

این موضوع . باشند می توجهی از مردم و شاید بیشتر ازکشور دانمارك به تماشاي مسابقات ورزشی عالقه مند

یک . بخش مهمی از یک برنامه تلویزیونی گزارشگر و مجري آن برنامه است .باشد می داراي اهمیت فراوانی

تواند  می تواند تأثیر عمیقی روي آنها بگذارد و با جانبداري می گزارشگر ورزشی با ایجاد هیجان در تماشاگران

 »هارگریوز«هاي  فتهبراساس گ. تأثیر به سزایی در ایجاد تصویر مثبت یا منفی از بازیکنان یا تیم داشته باشد

شوند ارائه نمی شوند و در اغلب موارد اینکه؛  می ورزشهاي ارائه شده در رسانه به صورتی که انجام) 1986(
  

1 .Kazno 
2. Leonard 
3 .Sage 
4 .Mccarty 
5. Mcpherson 
6 .Kurit 
7 .Loy 
8 .Larsen 



    83... بررسی میزان جانبداري گزارشگران ورزشی تهرانی از بازیکنان و مربیان

براي . دهند می جهان را بر اساس تعبیر و نگاه خود و با مشخصات خاص خودشان به جهان نشانها  رسانه

شود در گزارش آن رویداد قابلیت تأثیر گذاري و ایدئولوژي خود به  می مثال؛ زمانی که ورزش در رسانه پخش

بنابراین؛ در موارد متعددي  برتري حقوق گروهی بر گروهی دیگر به شکل غیر واقعی و . ور مختلف را داردص

برخی صاحب نظران معتقدند که تلویزیون وسیله توانایی ). 1997مک کارتی، (شود می اغراق آمیز نشان داده

 غییر فرهنگ است که با جمعیت زیاد تماشاگران حوادث ورزشی نه چندان مهم را با هیجانی که به آندر ت

در مرکز این عامل تغییر فرهنگ گزارشگر و . کند می دهد به عنوان یک عامل قوي تغییر فرهنگ تبدیل می

دهد  می ون در ایران نشانتاریخچه تلویزی). 1990ساج، (شود می تفسیرکننده براي زیبا جلوه دادن آن انتخاب

نخستین برنامه تلویزیونی از . ورزشی مخاطبان زیادي را به خود جذب کرده استهاي  که خیلی زود برنامه

پخش شد؛ در  1337نخستین فرستنده تلویزیونی ایرانی در ساعت پنج بعد از ظهر جمعه یازدهم مهرماه 

شدند و در  می خبار وقایع هیجان انگیز ورزشی جذبابتداي دوره ي پخش تلویزیونی، شنوندگان با شنیدن ا

در ابتدا هزینه داشتن . ادامه آن پخش زنده یا با تاخیر تلویزیونی ورزش ها، با استقبال بی نظیري مواجه شد

جذابیت رویدادهاي . تلویزیون داشتندها  یک تلویزیون، براي همه گران و بازدارنده بود و تعداد کمی از خانواده

یا افراد را دور هم در مکانی که تلویزیون وجود ها  ز جمله برنامه هایی بود که بسیاري از خانوادهورزشی ا

ورزش تلویزیونی به خاطر ویژگی هایی همچون دسترسی آسان، سرعت عمل و اعتبار و . کرد می داشت، جمع

بیشتر و گسترش انبوه اصالت آشکار توانست حضوري جدي در میان مردم پیدا کند و همین امر موجب اقبال 

کرد، که نتیجه آن افزایش تدریجی  پسند مخاطبان براي ورزش شد و این رسانه را رقیب عمده نشریات عامه

در واقع امروزه قدرت ). 1378قاسمی، (انتقال و انعکاس تصاویر ورزشکاران به بینندگان رو به افزایش بود

بنابراین؛ قابلیت ایجاد نگرش ) 1986، 1هارگریوز(م استرسانه به دلیل در دسترس بودن آن براي اکثریت مرد

با  1997و مک کارتی در سال  1994در سال  3و جانسون 2سابو). 1997مک کارتی، (نفر داردها  را در میلیون

را انجام داده اند که تحقیق حاضر بر پایه این تحقیقات و اي  تاکید بر این قدرت رسانه ها، مطالعات گسترده

توان به اهمیت  می با نگاهی به تحقیقات انجام شده درباره تلویزیون و روش تحلیل محتوا.باشد ها می بحث

این بررسی به دست هاي  نتیجه. تلویزیونی پی بردهاي  موضوع رسانه در ورزش و گزارشگر ورزشی در برنامه

عملکرد گزارشگران و کند تا با شناخت  می ورزشی کمکهاي  اندرکاران صدا و سیما و همین طور باشگاه

در واقع با بهبود . مهم و اثرگذار در عملکرد آنها نسبت به ارزیابی عینی و عملی آنها اقدام نمایندهاي  شاخص

از . نظارت علمی، شرایط براي توسعه و بهبود عملکرد گزارشگران و به تبع آن بهبود نتایج اثر آنها فراهم آید

و معیارهاي سودمندي را براي جذب، آموزش و بهبود ها  شاخصسوي دیگر این بررسی، امکان شناسایی 

نتایج تحقیقاتی که در خارج کشور در مورد . کند می کیفیت گزارشگران ورزشی در سطح تلویزیون را فراهم

هر یک از این .ورزشی در تلویزیون و گزارشگران ورزشی انجام شده است بسیار قابل توجه استهاي  برنامه

ورزشی هاي  ورزشی به نتایج جالبی در زمینه برنامههاي  تفاده از روش تحلیل محتواي برنامهتحقیقات با  اس
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و مبانی را براي بررسی عملکرد گزارشگران ورزشی . بر مخاطبان رسیده اندها  در تلویزیون وتاثیر این برنامه

عه درباره اصل بی طرفی آنها در ایران روي توانایی و شرایط تشخیص احراز گزارشگران و مطال .کنند می ارائه

شاید بتوان با چنین تحقیقاتی دلیل انتخاب گزارشگران ورزشی و نیاز به تشخیص . کمتر تأکید شده است

در . جانبداري آنها را توضیح داد و توجه به  انتخاب یک گزارشگر خاص براي یک بازي مهم را برجسته کرد

و مراکز آموزش عالی ها  گران ورزشی از طریق دانشگاهبسیاري از کشورهاي دنیا تربیت و پرورش گزارش

تواند نقش و اهمیت  می انجام چنین پژوهشهایی. شود در ایران هنوز این مهم به وقوع نپیوسته است می انجام

تصویري نسبت به تربیت مطلوب آنها از هاي  گزارشگران ورزشی در جامعه ورزشی را آشکار ساخته تا رسانه

پژوهشگر با استفاده از این تحقیقات انجام شده در  .ش عالی تالش الزم را انجام دهندطریق مراکز آموز

زمینه تحلیل محتوا و استفاده از روش شناسی و نتایج آنها در نظر دارد به این سوال که آیا گزارشگران ورزشی 

  خیر؟ پاسخ دهد کنند یا  می استقالل و پیروزي جانبداريهاي  از بازیکنان و مربیان وسرپرستان تیم

  

  ورزشیهاي  تحقیقات و پژوهشهاي کاربردي در زمینه تحلیل محتواي برنامه

پژوهشگر با مراجعه به مراکز آموزش عالی و تحقیقات داخلی و پایگاههاي اینترنتی، تحقیقی که کامالً مشابه 

کودك هاي  سیاسی و برنامههاي  با این پژوهش باشد پیدا نکرد اما تحقیقاتی در زمینه تحلیل محتواي برنامه

فقط در مورد تحلیل . در تلویزیون انجام شده است که این تحقیقات نیز درباره تحلیل محتوا زیاد نیست

وضع  1385قاسمی نیز در سال . تحقیقی را انجام داده است 1383محتواي مطبوعات ورزشی کردي در سال 

  .رده استموجود ورزش در صدا و سیما را با وضع مطلوب مقایسه ک

. است» 1رابین جونز«و » مک کارتی«توسط ) 1997( یکی از تحقیقات انجام شده در کشور انگلیس در سال

آنها در این تحقیق به نحوه ارائه بازیکنان سیاه پوست و سفید پوست تلویزیون توجه کرده و با تحلیل 

 آنها نژادپرستی دراین کشور را تشدیدهاي  محتواي کالم گزارشگران ورزشی به این نتیجه رسیده اند که گفته

که ) 1990(در تحقیق دیگري در سال . شود می و برتري سفیدپوستان بر سیاه پوستان را  نشان داده. کند می

گزارشگران هرچند درباره سیاه پوستان هاي  و همکاران انجام شد؛ نتیجه گیري شد که گفته» 2ساج«توسط 

کند به این معنی که از  می د که از سویی دیگر نژاد پرستی را تشدیدشو می مثبت است ولی به طریقی بیان

در » 3هال«تحقیقات دیگري در این زمینه توسط . شود می مثبت گزارشگران برداشتی منفیهاي  گفته

با کمی تفاوت همه به . انجام شده است) 1979(در سال » 5بایرل«و ،  )1992(در سال » 4وانل«، )1992(

ا لورین «کار دیگر انجام شده توسط . گران ورزشی از بازیکنان سفیدپوست اشاره کرده اندجانبداري گزارش

) 2001(تا ) 1970(ورزشی تلویزیون از سال هاي  است که به تحلیل محتواي برنامه) 2004(در سال » 6اسلیور

دوره  - 1: شود می ورزشی پخش شده به سه دوره تقسیمهاي  برنامه گیرد که می وي در انتها نتیجه. پرداخت
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بدنی هاي  دوره سوم فعالیت -3،  )1992تا  1978(دوره آمادگی جسمانی از  -2،) 1978تا  1970(اولیه از سال 

 را با کدهاي بیان شده مشخصها  هر کدام از این دورههاي  ویژگی). 1998تا  1992(براي سالمتی از سال 

  . پردازند می مپیوتر به بررسی این جانبداريتحقیقات جدید با استفاده از تکنولوژي کا. کند می

  

  روش شناسی

  . در این پژوهش روش تحقیق،  تحلیل محتوا و از نوع تحلیل محتواي کالمی است

لیگهاي ششم، هفـتم  ( 86-87-88انجام شده در لیگ برتر فوتبال در سالهاي  هاي  جامعه آماري شامل بازي

انجـام شـده در   هـاي   تعداد بـازي .رشگران فوتبال تهران بوده انداست که گزارشگران این بازیها گزا) و هشتم

بازي و تعداد بازیهاي استقالل و پیروزي را که گزارشگران ورزشی  900ششم، هفتم و هشتم بالغ برهاي  لیگ

این تعداد  بازي را پنج گزارشگر تهرانی گزارش کرده انـد  . بازي بوده است 180تهران گزارش کرده اند بالغ بر

. به علت عدم کیفیت مناسب فیلم بازیها، در نهایت سه گزارشگر از این پـنج گزارشـگر انتخـاب شـده انـد     که 

هـاي   فـیلم از بـازي   18بوده و تعـداد    هدفمندنمونه گیري ازگزارش بازیهاي این سه گزارشگر به صورت در 

زمان ،  اند تحلیل محتوا شده اندبوده  x,y,zآقایان  ها  ششم، هفتم و هشتم که گزارشگران این بازيهاي  لیگ

بـراي  ... دقیقه وقت اضافی براي هر بازي منظور شده است 4دقیقه است که  1692تحلیل شده حدوداً برابر با 

تشکیل جدول تحلیل محتوا پس از انجام مطالعات تکمیلی درخصـوص تحلیـل محتـواي گـزارش فوتبـال و      

  .راحی و تنظیم جدول تحلیل محتوا شدهمچنین با بهره گیري از منابع زیر اقدام به ط

استفاده از تحقیقات و مطالعاتی که در مورد تحلیل محتواي گزارش ورزشی در خارج از کشور انجام شده - 1

آنها به زبان هاي  جدول تحلیل محتواي مک کارتی و رابین جونز و اسلیور به فارسی ترجمه شده و کد .بود

  .ه شده استمحاوره گزارشگران ایرانی برگرداند

سیاسی تلویزیون در داخل کشور هاي  استفاده از تحقیقات و مطالعاتی که در مورد تحلیل محتواي برنامه -2

سیاسی بوده هاي  تلویزیون در ایران درباره برنامههاي  بیشتر پژوهشهاي تحلیل محتوا برنامه. انجام شده بود

  .که از روش شناسی آنها استفاده شده است

  .با متخصصین تربیت بدنی و علوم ورزشی و برخی متخصصین در زمینه ارتباطاتمصاحبه   -3

نفر از متخصصین ارتباطات و  7 این جدول به. با بهره گیري از منابع مذکور جدول تحلیل محتوا تهیه گردید

از آنها نفر از متخصصین رشته تربیت بدنی که داراي دکتراي مدیریت و برنامه ریزي بودند تقدیم شد و  5به 

مواردي که از آنها درخواست . خواسته شد تا نظرات خود را پیرامون کدهاي جدول تحلیل محتوا بیان کنند

  :گردید تا پیشنهادها و نظرات خود ارایه دهند عبارت بودند از

کامل بودن کدها از نظر کسب اطالعات در زمینه جانبداري -2شکل و محتواي جدول تحلیل محتوا  -1

  حذف یا اضافه کردن کدها -3 گزارشگران

در فرایند بررسی این نظرات برخی کدها به واسطه مبهم بودن وناهمگونی با موضوع تحقیق حذف و      

تعدادي کد که به نظر متخصصان ومدیران براي . برخی دیگر به واسطه تکرار یا همپوشی در هم ادغام گردید
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سرانجام جدول تحلیل محتوا با . ، به کدها اضافه شدرسید می تدوین جدول تحلیل محتوا ضروري به نظر

کد است و قسمت  11کد آماده شد، که قسمت اول کدها مربوط به بازیکنان بوده و داراي  18مجموعه اي از 

براي بررسی و پایایی جدول تحلیل . باشد می کد 7دوم کدها مربوط به مربیان و سرپرستها بوده و داراي 

سه . قبل از جمع آوري آنها یک مطالعه آزمایشی براي ارزیابی فرآیند جمع آوري اطالعات انجام شدها  محتوا

اولین کدگذار  دقیقه را کدگذاري کردند 1692دقیقه مشابه از کل  120کدگذار مستقل انتخاب شد و هر کدام 

نبود وي در زمینه  یکی از گزارشگران فوتبال تهران بود که جزء جامعه آمار گزارشگران این تحقیق

کدگذار دوم یک کارشناس صدا و سیما بود که در زمینه ساختن فیلم، . ساله بود 10گزارشگري داراي تجربه 

به طور کلی چون همه .   سال تجربه بود وکدگذار سوم یک قهرمان فوتبال بود 20داراي ... مونتاژ و 

گزارشگران در هاي  عنوان مثال برخی از گفته گزارشگران مربوط به جدول تحلیل محتوا نبود بههاي  گفته

محقق قسمت هائی را که بود بنابراین .......مورد وضعیت آب و هوا، شرایط زمین بازي، تعداد تمشاگران و

کدگذارها . داراي جانبداري بود توسط نرم افزار یولید از فیلم بازیها جدا کرده و در اختیار سه کدگذار قرار داد

با تعاریف و نحوه کدگذاي آشنا شدند به این صورت که عالوه بر مطالعه دستورالعمل، در ،  براي این تحقیق

در . جلسه کدگذاري کامال به آنها آموزش داده شد که چگونه این کدها را بعد از مشاهده عالمتگذاري کنند

متوقف کرده و بعد از فهم توانند فیلم را  می دستورالعمل بیان شده بود که اگر کدگذارها کدي را متوجه نشدند

ضریب . و اگر نیاز بود مجدداً آن را تکرار کرده و تماشا کنند. کامل جمالت گزارشگر دوباره فیلم را تماشا کنند

براي . تواند رفتار جانبدارانه را بسنجد می نشان داد که جدول داراي کمترین اشتباه بوده و درصد 92توافق 

از آمار توصیفی براي محاسبه درصد و در آمار . استفاده شد 18ورژن  spssافزار از نرم ها  تجزیه و تحلیل داده

  .استنباطی از آزمون کاي دو استفاده شد

  

  تحقیقهاي  یافته

  توزیع سواالت اساسی تحقیق: بخش اول

  

  Z ،Y ،Xگزارشگران :توزیع کلی کدهاي تحقیق): 1(جدول

  مجموع کدها
  مجموع  مربیان و سرپرستان  بازیکن

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

استقالل هاي  تیم

  وپیروزي
148  6/49  217  1/72  365  13/60  

  87/39  242  9/27  84  4/50  158  سایرتیمها

  %100  607  %100  301  %100  306  مجموع

عدد بوده است،  607در مجموع از تعداد کل کدهاي جمع آوري شده از جدول تحلیل محتوا که تعداد آنها      

یعنی در مجموع . مورد مربوط به سایرتیمها بوده است 242استقالل وپیروزي و هاي  مورد مربوط به تیم 365
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درصد کل کدها مربوط به سایرتیمها  87/39استقالل وپیروزي و هاي  درصد کل کدها مربوط به تیم 13/60

  بوده است

  

  توزیع کدهاي مربیان و سرپرستان ):2(جدول

  سرپرستانکد مربیان و 
Z  Y  X  مجموع 

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

استقالل هاي  تیم

  وپیروز ي
20  6/52  29  7/70  23  2/62  72 02/62 

 98/37 44  8/37  14  3/29  12  4/47  18  سایرتیمها

درصد این کدها مربوط به  02/60کد بدست آمده است که 116در مجموع  درباره مربیان و سرپرستان     

ها  درصد  این کدها مربوط به مربیان و سرپرستان سایرتیم 98/37 سرخابی وهاي  مربیان و سرپرستان تیم

  .است

  

  توزیع کدهاي بازیکنان): 3(جدول

  کد بازیکن
Z  Y  X  مجموع 

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  استقاللهاي  تیم

  پیروزي و
51  4/46  52  4/44  45  9/56  148  4/48  

  6/51  158  1/43  34  6/55  65  6/53  59  تیمها سایر

  %100  306  %100  79  %100  117  %100  110  مجموع

درصد این کدها مربوط به بازیکنان  4/48کد بدست آمده است که  306در مجموع  درباره بازیکنان      

 .است سایرتیمهادرصد  این کدها مربوط به بازیکنان  6/51استقالل وپیروزي  و هاي  تیم

 
  بررسی سواالت اساسی تحقیق: بخش دوم

    نه است؟اآیا شیوه گزارش مسابقات فوتبال در ایران توسط گزارشگران جانبدار

براي بررسی آن از  :استقالل و پیروزيهاي  جمع سه نفر درباره جانبداري از مربیان و سرپرستان تیم)الف

  کنیم می آزمون کاي دو استفاده

  

  استقالل و پیروزيهاي  کاي دو مقایسه فراوانیهاي مشاهده و مورد انتظار مربیان و سرپرستان تیم): 4(جدول

76/6 =2  
  X ،Z ،Y  استقالل و پیروزي  سایرتیمها  جمع

  مشاهده شده  72  44  116
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  انتظارمورد   58  58  116

  جمع  130  102  232

مشاهده شده از مقدار بحرانی جدول در سـطح    2=  76/6دهد، با توجه به اینکه  می نتایج جدول نشان     

بیشتر است، آزمون معنی دار بوده بنابر ایـن گـزارش فوتبـال توسـط سـه گزارشـگر دربـاره مربیـان و          05/0

  .سرپرستان تیم جانبدارانه است

  

 براي بررسی آن از آزمون کاي دو استفاده: تهرانیهاي  جمع سه نفر درباره جانبداري از بازیکنان تیم) ب

  کنیم می

  

  استقالل و پیروزيهاي  کاي دو مقایسه فراوانیهاي مشاهده شده و مورد انتظار بازیکنان تیم): 5(جدول

32/0 =2  

  X ،Z ،Y  استقالل و پیروزي  سایرتیمها  جمع

  مشاهده شده  148  158  306

  مورد انتظار  153  153  306

  جمع  293  295  612

مشاهده شده از مقدار بحرانی جدول در   2=32/0دهد، با توجه به اینکه  می نتایج جدول نشانآزمون      

درباره درصد کمتر است، آزمون معنی دار نبوده بنابر این گزارش فوتبال توسط سه گزارشگر   05/0 سطح

  .بازیکنان جانبدارانه نیست

  

  بحث  

رسـد عـواملی ماننـد بـازیکن، مربـی، داور،       مـی  گذشته در خارج از کشـور بـه نظـر   باتوجه به نتایج تحقیقات 

تماشاچی،گزارشگر و تفسیرکننده ورزشی را باید جزئی از بازي فوتبال دانست و همه عوامل را در شکسـت یـا   

 ورزشی رعایت کند و درهاي  گزارشگر ورزشی باید بی طرفی خود را در گزارش. پیروزي یک تیم شریک نمود

از جمله عواملی که به نظر کارشناسـان بـراي گزارشـگر    . زمینه گزارشگري داراي دانش و توانایی هایی باشد

هـاي   مناسب است تا گزارش بی طرفانه اي داشته باشد، داشتن تحصیالت ورزشی،تجربیات ورزشی و مهـارت 

کنند و بـر اصـل    می انتخاب در کشور انگلیس معموال از قهرمانان ورزشی براي این حرفه مهم. مدیریتی است

  ).1997مک کارتی، (کنند می تأکیدها  عدالت در گزارش

نیز با مدرك کارشناسی X باشد و  می سابقه) سال 20با  Y(با سابقه ترین گزارشگر در بین گزارشگران      

درباره مهارت هایی که مورد نیاز » 1ویکی انسور«در سایت . باشد می ارشد داراي باالترین مدرك تحصیلی

گزارشگر براي هر رشته ورزشی که قصد گزارش آن را دارد، باید دانش کافی در : گزارشگر است آمده است

  

1 .www.wikianswer.com 
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   :ال را به دو دسته تقسیم کرده استباره آن رشته ورزشی داشته باشد، در ادامه گزارشگران ورزشی فوتب

1گزارشگران بازي به بازي-1
  2ن کالرگزارشگرا-2  

ازاین . گزارشگران بازي به بازي معموال روزنامه نگارند که این رشته را در دانشگاه به پایان رسانیده اند     

   .اشاره کرد»  5تام برنامام«و  » 4 چیپ کري«، »3جو باك«توان به  می گزارشگران

شوند ولی در ایران  می انتخابگزارشگران در انگلیس از قهرمانان ملی   بر اساس تحقیق مک کارتی نیز     

ها  رسد که انتخاب گزارشگران ارتباطی با ورزشکار بودن، داشتن دانش ورزشی و رشته تحصیلی آن می به نظر

 کرج و دانشگاههاي کشورهاي  داراي تجربه فوتبال در باشگاه»  Y« در بین گزارشگران فقط آقاي .ندارد

پرسشنامه ( گزارشگران ورزشی بر اساس مبانی علمی نبوده است با توجه به اینکه انتخاب  . باشد می

رسد که این موضوع نتایج تحقیق را  می بنابر این به نظر)ویژگیهاي شخصی آنها این موضوع را نشان میدهد

دهد که گزارشگران بیشترین جانبداري را در مورد مربیان  می تحقیق نشانهاي  نتیجه.  تحت الشعاع قرار دهد

استقالل وپیروزي هاي  رسد در مورد بازیکنان تیم می استقالل وپیروزي داشته اند در حالی که به نظر هاي تیم

  .جانبداري مشخصی وجود نداردها  و سایر تیم

کنند توقعات مردم را برآورده کنند و آنها را تا حد  می سعی  گروهی و در راس همه تلویزیونهاي  رسانه     

لیگ برتر هاي  استقالل و پیروزي طرفدارن بیشتري نسبت به سایر تیمهاي  تیم.  امکان راضی نگاه دارند

دارند بنابراین براي خوشایند بودن گزارش ورزشی و برآوردن توقع اکثر مردم تا اندازه جانبداري از مربیان و 

و پیروزي به  استقاللهاي  استقالل وپیروزي قابل توجیه است، مربیان و سرپرستان تیمهاي  سرپرستان تیم

صحبت کردن در مورد آنها و اي  باشند و تا اندازه می لیگ برترهاي  صورت میانگین گران ترین مربیان تیم

شوند و چون  می دعوتها  تقریباً بهترین مربیان داخلی یا خارجی به این تیم. جانبداري از آنها قابل توجیه است

ممکن است بیشتر ها  بنابراین انتقاد یا پیشنهاد در مورد این تیم وجود داردها  انتظارات زیادي از نتایج این تیم

استقالل و هاي  با توجه به نتایج آماري از آزمون کاي دو، گزارش در مورد مربیان و سرپرستان تیم. باشد

انجام داد نتیجه گیري کرد که وضعیت ) 1385(در تحقیقی که قاسمی در سال .پیروزي جانبدارانه بوده است

این موضوع جانبداري گزارشگران ورزشی از . د ورزش در صداو سیما با وضعیت مطلوب آن فاصله داردموجو

در . فاصله داشتن وضعیت موجود با وضعیت مطلوب استهاي  استقالل و پیروزي نیز یکی از مصداقهاي  تیم

) درصد 45(کرد که  تحقیقی که کردي در مورد تحلیل محتواي  نشریات ورزشی کشور انجام داد نتیجه گیري

استقالل وپیروزي مربوط بوده است این تحقیق نیز در جهت هاي  مطالب فوتبال نشریات ورزشی به تیم

هاي  رسد که گزارشگران ازمربیان تیم می تحقیق کردي با تحلیل محتواي کالم گزارشگران به این نتیجه

انجام شده است از ) 1997(در سال » ارتیمک ک«در تحقیقی که توسط .کنند می استقالل و پیروزي جانبداري

شود که گزارشگران، سفید پوستان را بیشتر از سیاه پوستان  می تحلیل محتواي کالم گزارشگران مشخص

  

1 .play.by.play 
2 .color commentator 
3 .Joe Buck 
4 .Chip Caray 
5 .Thom brennaman 
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در تحقیق .کند می آنها به گونه اي است که نژاد پرستی را تشدیدهاي  و گفته  مورد تمجید قرار داده اند

 . رسد می چنین نتیجه اينیز به ) 1990(در سال » ساج«دیگري 

موجود در مورد تاثیر وسایل هاي  براي مشخص شدن تاثیرات این جانبداري نتایج را با توجه به نظریه     

  . کنیم می ارتباط جمعی بررسی

معروف در زمینه تحلیل محتوا است، ارتباط گر براي هاي  بر اساس نظریه تزریقی که یکی از نظریه     

شود  می به طرف توده بی دفاع مخاطبان همگن شلیک) گلوله(د نظر یک پیام اقناع کنندهرسیدن به هدف مور

  )1349مک لوهان .(افتد می و سپس به دنبال این قضیه تاثیرات دلخواه ارتباط گر اتفاق

 و کادر اجراییها  استقالل و پیروزي با تعریف بیش از حد گزارشگران در مورد این تیمهاي  در مورد تیم     

شود و باعث ایجاد هواداران بیشتر در مورد این  می مخاطب پرتابها  به طرف میلیون) جانبداري(این گلوله

قابل توجه . پرتاب شده بیان کردن بازیکن با اسم کوچک استهاي  نمونه اي از این گلوله. شود ها می تیم

گزارشگران در گزارش خود حتی  یعنی .حتی یکبار هم تکرار نشده استها  است که این کد براي سایر تیم

بازیکنان مورد توجه گزارشگران . را با اسم کوچک مورد خطاب قرار نداده اندها  یک بار هم بازیکنان سایر تیم

  : استقالل و پیروزي با اسم کوچک مورد خطاب قرار گرفته اند عبارتند از هاي  که از تیم

Z :استقالل(، پیروز قربانی )پیروزي ( سپهر حیدري ،  )لاستقال(، بهشاد یاور زاده)استقالل(آرش برهانی.(  

: Y  پیروزي(میثم باعو ،  )پیروزي(سپهر حیدري ،  )پیروزي(فراز فاطمی(  

X : استقالل ( ، آرش برهانی )استقالل ( ، مجتبی جباري )استقالل ( ، میثم منیعی )پیروزي ( کریم باقري (

نکه بازیکنی که از همه بیشتر مورد توجه گزارشگران بوده است و نکته دیگر ای ).پیروزي ( رحمان رضایی 

  .باشد می آرش برهانی

آید با این بازیکنان داراي  می نحوه بیان گزارشگران در مورد این بازیکنان به طریقی است که به نظر     

فوتبال ایران هاي  ستارهمعموال ها  نکته قابل توجه دیگر اینکه بازیکنان این تیم. باشند می نسبت خانوادگی

وکادر اجرایی آنها ممکن است ها  بنابر این جانبداري از این تیم. باشند می هستند و الگوي بسیاري از نوجوانان

در مورد میزان جانبداري از . وجود دارند باشدها  مورد قبول بسیاري از مردم که ستارگان آنها در این تیم

سه گزارشگر با هم اتفاق نظر داشته اند،  ها  ي در برابر بازیکنان سایر تیماستقالل و پیروزهاي  بازیکنان تیم

شایان  .جانبداري نکرده اند استقالل و پیروزيهاي  بدین معنی که هیچکدام از گزارشگران از بازیکنان تیم

  .باشد می ذکر است که براي پاسخ دادن به چنین سؤاالتی نیاز به تحقیقات مشابه بیشتري

  

  یرينتیجه گ

جذاب تلویزیون است بنابراین عده زیادي را براي دیدن بازي فوتبال در هاي  گزارش ورزشی یکی از برنامه

گزارشگر قسمت مهمی از یک گزارش فوتبال است بتابراین باید در گزارش خود . دهد می مقابل تلویزیون قرار

 .گردد  می پیشنها زیر ارئه. اصل بی طرفی را رعایت کند
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  لیگ برتر توسط رسانههاي  توجه به تمامی تیملزوم 

به کار برده شده توسط گزارشگران در مورد هاي  کد) درصد 13/60(دهد که حدود  می تحقیق نشانهاي  یافته

برتر استفاده شود، تا موجب هاي  قدرت رسانه باید براي تمام لیگ. استقالل و پیروزي بوده استهاي  تیم

اصفهانی با وجود حمایت رسانه از هاي  چند دوره است که تیم. بال ایران شودتحولی شگرف و عجیب در فوت

رسد که اگر حمایت رسانه اي  می به نظر. شود می استقالل و پیروزي قهرمان لیگ برتر و جام حذفی هاي  تیم

ها  و تیمبالقوه ي زیادي در فوتبال ایران شکوفا شود هاي  برتر باشد، استعدادهاي  لیگهاي  از تمامی تیم

  .خاص خود را پیدا کندهاي  طرفداران و تماشاچیان و پشتیبان
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