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  چكيده

اي است كه مربيان ورزش در اغلب موارد، پس از مسابقه دچـار                گونه  ماهيت مسابقات ورزشي به   
ه احتمال بـسيار، تــأثيري      هاي ناشي از خوشحالي يا ناراحتي، ب        اين گونه هيجان  . شوند  هيجان مي 

بـراي  . هاي اين افراد خواهد داشـت  كار رفته در مصاحبه هاي به   مستقيم بر گفتار و بويژه نوع واژه      
هاي مربيان  مشخص شدن اين موضوع در مقاله حاضر، سعي شده است تا ساختار واژگاني مصاحبه

بـراي  . ورد بررسي قرار گيـرد    پس از بازي م   )) 1388-89فصل  (دوره نهم   (فوتبال ليگ برتر ايران     
 مربي ليگ برتر فوتبال، شامل 18دست يافتن به اين هدف، ابتدا پيكره زباني از مصاحبه هر يك از              

كـسب نتيجـه   (و يـك مـصاحبه پـس از باخـت           ) كسب نتيجه مناسـب   (يك مصاحبه پس از برد      
 ايـن مربيـان     هاي آماري، فراوانـي سـاختارهاي زبـاني          كمك روش   تهيه شد و سپس به    ) نامناسب

شد كه مربيـان، اغلـب پـس از بـرد، از              با بررسي اطالعات به دست آمده مشخص        . استخراج شد 
. كننـد  هايي با بار عاطفي منفـي اسـتفاده مـي       هايي با بار عاطفي مثبت و پس از باخت از واژه            واژه
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  مقدمه

شـود     ابتدا به اهداف و اهميت پژوهش، مفاهيم و اصطالحات اشاره مي           ،در مقاله حاضر  
اي و  شناسـي پيكـره   و سپس چارچوب نظري پـژوهش بـا توجـه بـه دو رويكـرد زبـان           

پـس از آن، پيـشينه پـژوهش و در ادامـه     . گيـرد  سي قرار مـي شناسي زبان مورد برر  روان
هاي مربيان فوتبال پس از مسابقه مـورد بررسـي قـرار خواهـد                ساختار واژگاني مصاحبه  

  .بندي نهايي مطالب و پيشنهادهايي ارائه خواهد شد گرفت؛ در بخش پاياني، جمع

 اهداف پژوهش

فتار زباني افراد و طبقه اجتماعي آنهـا    شناسان زبان، ميان ر    هاي اخير جامعه   مطابق بررسي 
اي وجود دارد؛ يعني افراد وابسته به يك طبقه اجتماعي كـه             هاي قابل مالحظه   همبستگي

ـ اقتصادي مشابهي دارند، از نظر رفتار زباني نيز تشابه بيـشتري بـا                هاي اجتماعي  ويژگي
 بررسـي    هدف از پـژوهش حاضـر،      .)149، ص   1368مدرسي،  (دهند    يكديگر نشان مي  

دوره (ساختار واژگاني يك طبقه اجتماعي خاص يعني مربيان ليگ برتـر فوتبـال ايـران                
 حاضر مبتني بر اين فرضيه است كـه         در حقيقت پژوهش  . است)) 1388-89فصل  (نهم  

تواند ساختار واژگاني مربيان را به لحاظ بار عـاطفي و فرافكنـي              پيروزي يا شكست مي   «
جـه بـه امكـان تأثيرپـذيري اقـشار مختلـف جامعـه، بـويژه                با تو » .تحت تأثير قرار دهد   

هـايي كـه بـه طـور      هاي مربيان فوتبال و همچنين حاشـيه  نوجوانان و جوانان از مصاحبه 
معمول در پي مصاحبه مربيان، بويژه پس از كسب نتيجه نامناسب، براي آنها بـه وجـود                 

ربيـان را از چگـونگي   توانـد م  آيد، همچنين آگاهي از دستاوردهاي اين پـژوهش مـي     مي
هـاي مختلـف      ها در برنامه    پخش بسياري از اين مصاحبه    . تر سازد   رفتار كالمي خود آگاه   

  . كند سيما اهميت چنين پژوهشي را بيشتر نمايان مي

  مفاهيم و اصطالحات

براي آشنايي بيشتر با مطالب مورد بررسي در اين پژوهش، به توصيف برخي از مفـاهيم                
  :اين موارد عبارتند از. پردازيم ر رفته در مقاله ميكا و اصطالحات به 
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هاي نوشتاري يا گفتاري آوانويسي شده كـه         اي از متن    به مجموعه  .پيكره زباني ) الف
، 2كنـدي (شـود    گفتـه مـي  1توان در توصيف و تحليل زبان از آن بهره گرفـت پيكـره             مي

  ).1، ص 1998
است كه ممكن است بيش از يك بار         4 واژه يا نوعي   ،3 منظور از نماد   .نوع و نماد  ) ب

 بار در پيكره مشاهده     11نوعي است كه    » داوري«براي نمونه واژه    . در متن مشاهده شود   
بنـابراين  .  نمـاد اسـت    11توان گفت كه اين نوع داراي         در چنين شرايطي مي   . شده است 
ـ     هاي به      واژه است، يعني مجموع صورت     4490گوييم، پيكره داراي      وقتي مي  ه، كـار رفت

  . مورد است4490تكراري يا غير تكراري، 
كار رفته در يك پيكـره        ها و ساختارهاي زباني به         مجموعه واژه  . ساختار واژگاني  )ج

  .دهد زباني ساختار واژگاني آن را تشكيل مي
 5شناسي است كـه اولـين بـار از سـوي فرويـد              فرافكني مبحثي در روان    .فرافكني) د

ها و اميال ناپـسند خـود بـه          دادن ناآگاهانه اعمال، عيب   فرافكني يعني نسبت    . مطرح شد 
  ).64، ص 1376فرد،  شايگان(آيد  ديگران كه درواقع سازوكاري دفاعي به شمار مي

  .شود اي مطلوب تلقي مي پيروزي يا تساوي در مسابقه كه براي مربي نتيجه كسب. برد) هـ
  .شود اي نامطلوب محسوب مي شكست يا تساوي در مسابقه كه براي مربي نتيجه. باخت) و

  چارچوب نظري پژوهش

براي دست يافتن به هدف پژوهش يعني شناسايي ساختار واژگاني زبان مربيـان فوتبـال               
چـارچوب نظـري    عنـوان    بـه 7شناسي زبـان    و روان  6اي  شناسي پيكره   از دو رويكرد زبان   

خراج فراوانـي   اي، نخست به است     شناسي پيكره   كمك زبان    به   .پژوهش استفاده شده است   
شناسي زبـان، تـأثير هيجـان مربيـان را بـر بـار                هاي زباني و سپس از منظر روان        صورت

. هاي آنها پس از برد يا باخت بررسي خـواهيم كـرد   هاي موجود در مصاحبه  عاطفي واژه 
  . در اينجا به اختصار به توصيف اين دو رويكرد خواهيم پرداخت

                                                      
1. corpus       2. Kennedy       3. token 

4. type        5. Feroid         6. corpus linguistics 

7. psycholinguistics 



  1391بهار )/ 69پياپي  (1شماره / نوزدهمسال / ي ارتباطيها  پژوهش���� 104

  اي شناسي پيكره زبان

اي از متون نوشتاري و گفتـار       در بررسي زبان به مجموعه    تر اشاره شد،      يشهمان گونه كه پ   
 تـدوين و    ، پايـاني قـرن بيـستم مـيالدي        هطي سه دهـ   . شود  آوانويسي شده پيكره گفته مي    

اي را بـه وجـود        شناسـي پيكـره     علمي موسوم به زبـان     اي  هاي شاخ   هاي رايانه   تحليل پيكره 
گيرنـد و     ه داليل متفاوت مورد استفاده قـرار مـي        ها ب  آن ).1 ، ص 1998كندي،  (آورده است   

هـا بـه    برخي پيكـره . گذارد ها اثر مي ر طرح، اندازه و ماهيت پيكرهب خود هاين مسئله به نوب  
تـوان سـطوح       و بـه كمـك آنهـا مـي         اند  هاي عام زبان طراحي شده      منظور توصيف ويژگي  

شناختي را مورد بررسي       الگوهاي كالمي و كاربرد     و مختلف زبان همچون واژگان، دستور    
هـا بـه منظـور اهـدافي خـاص             برخي پيكـره   ،از سوي ديگر  ). 3 همان منبع، ص  (قرار داد   

هـاي مختلـف    هاي زباني موجـود در بافـت       همچون تدوين فرهنگ لغت يا بررسي تفاوت      
 دارد كه بـه   1نايي تجربي بپيكره م . اند   طراحي شده  »شغلي«جغرافيايي، اجتماعي، تاريخي يا     

دستوري، آوايي يـا كالمـي خـاص و محـل     واژگاني،  هاي    توان توزيع ويژگي    ن مي كمك آ 
توان به كمك      مهم ديگر اين است كه مي      هنكت). 4 همان منبع، ص  (كاربرد آنها را نشان داد      

هـاي    ها و ساختارهاي موجود در زبان، حتـي صـورت           بر واژه    اي، عالوه   شناسي پيكره   زبان
  ). 8 همان منبع، ص(در زبان جاري شوند مورد توجه قرار داد كه ممكن است نيز  را احتمالي

  شناسي زبان روان

شناسي زبان، به طور اساسي نقش فرايندهاي ذهني در درك و توليد زبان               در حوزه روان  
در اين ميان، تأثير عوامـل  . گيرد و همچنين چگونگي يادگيري زبان مورد مطالعه قرار مي        

). 473  ص ،2010، 3 و اشـميت 2ريچاردز(شود  نيز بررسي ميشناختي در كاربرد زبان     روان
ها و سـاختارهاي   تواند به كاربرد واژه در چنين شرايطي، هيجان و خلق و خوي افراد مي      

  .زباني با بار عاطفي مثبت، خنثي يا منفي بينجامد
شناسـي    تـوان گفـت كـه در معنـي          هاي زباني نيز مـي      درباره مفهوم بار عاطفي واحد    

شود كه مخاطـب را بـه واكـنش           ي به آن بخش از مفهوم، واحد واژگاني گفته مي         كاربرد
ترتيب بـار     به» دراز«و  » قد بلند «،  »رشيد«هايي مانند     واژه. دارد  مثبت، خنثي يا منفي وامي    

شايان ذكر است كه در اين      ). 18، ص   1384صفوي،  (عاطفي مثبت، خنثي و منفي دارند       
                                                      
1. empirical        2. Richards        3. Schmidt 
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ت و منفي توجه شده و بـار عـاطفي خنثـي مـدنظر قـرار      پژوهش، تنها به بار عاطفي مثب  
. از ديگر موارد مورد بررسي در پـژوهش حاضـر، بحـث فرافكنـي اسـت               . نگرفته است 

هـا و اميـال      همان طور كه اشاره شد، فرافكني يعني نسبت دادن ناآگاهانه اعمـال، عيـب             
يگان فـرد،   شـا (آيـد    ناپسند خود به ديگران كه درواقع سازوكاري دفاعي بـه شـمار مـي             

هاي مربيان، پـس      در اين پژوهش به ميزان فراواني فرافكني در مصاحبه        ). 64، ص   1376
  . شود از برد يا باخت پرداخته مي

  شناسي پژوهش روش

حال با توجه به مشخص شدن مفاهيم و اصطالحات و همچنين چـارچوب نظـري، بـه                 
بتدا پيكره زبـاني    براي انجام پژوهش حاضر، ا    . توصيف روش پژوهش خواهيم پرداخت    

شـامل يـك    )) 1388-89(ليـگ نهـم،     ( مربي ليگ برتر فوتبال      18از مصاحبه هر يك از      
هـاي موجـود در اخبـار         بر داده   مصاحبه پس از برد و يك مصاحبه پس از باخت، مبتني            

. تكست و اينترنت تهيـه شـد   هاي مختلف ورزشي، تله    ورزشي سيما، برنامه نود، روزنامه    
تـر، نمـاد اسـت كـه از دو       واژه يا به عبارت فّني     4490ري شده داراي    آو  كل پيكره جمع  

 نمـاد و پيكـره باخـت داراي    2132پيكره برد و باخت تشكيل شـده، پيكـره بـرد داراي      
كمـك   صورت آوانويـسي شـده، بـه      سازي پيكره، البته به       پس از آماده  .  نماد است  2358

NSLافزار    نرم
شـود،    اي استفاده مـي     شناسي رايانه   بانهاي ز   كه به طور معمول در تحليل      1

ساختارهاي مختلف زباني مربيان و فراواني آنها تا شش نگاشت، يعني توالي شـش واژه               
هايي با بار عـاطفي مثبـت و منفـي و             در نهايت، با مشخص شدن صورت     . استخراج شد 

كـسب  هايي از فرافكني، تفاوت و مقايسه ساختار واژگاني مربيان پس از              همچنين نمونه 
  .صورت جدول و نمودار ارائه شد برد و باخت مورد مطالعه قرار گرفت و به 

  پيشينه پژوهش

گرفتـه در خـصوص موضـوع پـژوهش      اين بخش به طور اجمالي به مطالعات صـورت        
هـاي    پرداخته و سـپس مـواردي در زمينـه نقـش حـاالت هيجـاني در گفتـار، پـژوهش                   

  .اهد شدشناختي مرتبط با حوزه ورزش بررسي خو زبان
                                                      
1. Normalized SGML Library  
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  مروري بر پيشينه پژوهش درباره تأثير هيجان بر نوع واژگان

دارد كـه از لحـاظ    در مورد رابطه فرايندهاي شناختي و هيجان اعالم مي          )1988 (1بروين
نظري، فرايندهاي شناختي، همچون توجه، بازشناسي و فراموشـي، بايـد بتواننـد كـه بـا                 

پذيرند، به طوري كه مواد پردازش شـده        كمترين عاطفه و يا بدون همراهي آن، صورت         
 و  2بـك ). 20، ص   1373عليلـو،   (اي بـراي شـخص نداشـته باشـند           معناي عاطفي ويژه  

هاي شناختي   ها، بسياري از پردازش     فرض كردند كه طرحواره   ) 13، ص   1988 (3كالرك
هـا موجـب     طرحـواره . دهنـد  را تحت تأثير قرار مي    ...) مانند توجه، ادراك، يادگيري و      (
شوند و اطالعـات هماهنـگ بـا طرحـواره و هيجـان              وگيري در پردازش اطالعات مي    س

به طور خالصه، در اين ديدگاه فرض بر آن است كه افـراد  . گيرند مورد پردازش قرار مي   
هـاي   گيـري  كنند كه هماهنـگ بـا نتيجـه        اي تعريف مي    هاي محيطي را گونه     افسرده، داده 
طالعات ناهماهنگ بـا سـازمان شـناختي مـسلط را         شان باشد و در اين راه ا       منفي دروني 

رسـد كـه خلـق بـه دو طريـق بـر               به طور خالصه به نظر مي     . كنند حذف يا تحريف مي   
  .گذارد حافظه تأثير مي

  .گذارد بر انتخاب اطالعات داراي بار عاطفي متفاوت براي ورود به هوشياري تأثير مي. 1
ك آنها را بـه صـورت خوشـايند يـا           پس از ورود اين اطالعات به هوشياري، ادرا       . 2

) 2000 (5 و كينـز 4آيزنـك ). 31ـ36همان منبع، صص  (دهد    ناخوشايند تحت تأثير قرار مي    
اي و   سـازي رايانـه    شناسان شناختي تحت تأثير شبيه     كنند، اگرچه بسياري از روان     بيان مي 

ـ  الگوهاي پردازش اطالعات، از بررسي رابطه بين هيجان و شناخت غفلت كرده         د و در ان
هاي رو بـه افـزايش مـرتبط بـا شـناخت و               اين زمينه نگرشي منفي وجود دارد، پژوهش      

شـناختي بـودن    ) 1988(بك و كالرك . گيري سه گروه شده است    هيجان، منجر به شكل   
عاطفه را مطرح كرده است كه گروه دوم، بر تأثير پردازش عاطفـه مـسلط و جـاري بـر                    

اند كه دو نظام موازي و بـه          روه سوم نيز مدعي شده    گ. هاي شناختي تأكيد دارند    پردازش
در ) 1383(شـاهي    حـسن . نسبت مـستقل بـراي پـردازش شـناختي و عـاطفي وجـود دارد              

در ايـن   . پژوهشي، اثر خُلق بر عملكـرد سيـستم حافظـه را مـورد بررسـي قـرار دادنـد                  
رسـي  پژوهش، اثر خلق بر عملكرد حافظه در قالب يك طرح مقدماتي آزمايشي مورد بر          

                                                      
1. Brewin        2. Beck       3. Clark 

4. Eysenck        5. Keanes 
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اختالل افـسردگي يـا     (فرض پژوهش بر اين مبنا استوار بود كه خُلق مسلط           . قرار گرفت 
اثرات هماهنگ با خود را بر عملكرد آزمودني در تكـاليف           ) خلق القا شده مثبت يا منفي     

. هاي ارائه شده اسـت    نتايج به دست آمده، هماهنگ با فرضيه      . ارائه شده خواهد گذاشت   
هـا در يـادآوري      ها اثر تسهيلي دارند و تفاوت گروه       ي محرك ساختارهاي پردازش عاطف  

در ) 3 ، ص 1389(بيگـدلي   . تكاليف ارائـه شـده بـا تفـاوتي زيـاد، پذيرفتـه شـده اسـت                
پژوهشي، به بررسي اثر عواطف بر پردازش اطالعات و يادگيري انگليسي به عنوان زبان              

، tهـاي آمـاري، آزمـون        اطالعات به دست آمده بـا اسـتفاده از روش         . خارجي پرداختند 
درصـد  95ضريب همبستگي و تحليل واريانس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفـت و بـا                

اطمينان مشخص شد كه ارتباط عاطفه و تداعي واژگاني، وضـعيت تأهـل و شهرنـشيني              
  .دار نيست دار است و ارتباط بين عاطفه و سن معنا معنا

 شمروري بر پيشينه پژوهش درباره حوزه زبان ورز

هاي ورزشي راديويي، سه سطح       در پژوهش خود يعني بررسي گزارش     ) 1983 (1فرگوسن
وي از نظر زمان، بـه جـاي   . موقعيتي مجزا را متصور دانسته و مورد بررسي قرار داده است       
انـد بـه وقـايع در حـال رخ      پرداختن به وقايعي كه در گذشته اتفاق افتاده و به پايان رسيده    

طح بعدي نيـز دانـش مـشترك ميـان مفـسر ورزشـي و شـنوندگان؛                 در س . پردازد  دادن مي 
. كنـد   ازجمله قوانين ورزش، اصطالحات فني و نحـوه عملكـرد بازيكنـان را بررسـي مـي                

هاي مميـز واژه ـ نحـوي ايـن سـياق، همچـون حـذف          سپس فرگوسن به تشريح ويژگي
هـاي    از فرمـول گيـري   جايي فعل و فاعل و بهـره        عناصر آغازين جمله و افعال ربطي، جابه      

 .كند ها را بررسي مي  اي هر يك از اين ويژگي پردازد و نقش ارتباطي يا محاوره خاص، مي

را از معدود آثار نوشته شده در زمينة زبـانِ مربـوط بـه    ) 1998 (2شايد بتوان كتاب بيرد   
هاي مختلف كتاب به مسائل گوناگوني در ايـن           وي در فصل  . هاي ورزشي دانست    گزارش

اي درباره نوع نگاه جديد به زبان ورزش از منظـر   در فصل اول، مقدمه. كند اره ميحوزه اش 
در فـصل دوم،    . كند  هاي اين سبك براي مثال، در تبليغات ارائه مي           و كاربرد  3معناي ضمني 

پـردازد و در فـصل سـوم كتـاب، بـه تـأثير                هاي ورزشي مـي     به بحث جنسيت در گزارش    
اند و يا گزارشگر اهـل آنجاسـت و سـبك             از آنجا آمده  جايگاه و سرزميني كه ورزشكاران      

                                                      
1. Ferguson       2. Beard       3. connotational 
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 ١در فـصل چهـارم، بـه موضـوع رمزگـان زبـان            . دهد  زبان ورزشي را مورد توجه قرار مي      
كند چـه تفـاوتي در انتخـاب الفـاظ و واژگـان و حتـي سـبك و            پردازد و مشخص مي     مي

ـ    اشاره مي  2سپس به استعاره  . ساختمان جمالت در حوزه ورزش وجود دارد       د و اظهـار    كن
دهد، بلكه زبان جامعـه       دارد كه نه تنها استعاره زبان ورزش را تحت تأثير بسيار قرار مي              مي

هاي پنجم و ششم بـه ايـن نكتـه            در فصل . هاي ورزشي است    پذير از استعاره    نيز خود تأثير  
شود كه بحث گزارش ورزشي نياز به تخـصص در حـوزه آن رشـته ورزشـي و                    اشاره مي 

نيز با بررسي متن دو روزنامه ورزشـي در يونـان،           ) 2007 (3پوليتيس. ردتخصص كالمي دا  
پـردازد و بـا ايـن بررسـي بـه دو نتيجـه كلـي                  به مطالعه واژگان كليدي ورزش فوتبال مي      

هاي ورزشي امـروز يونـان بـسيار قـراردادي و محـدود و          رسد، واژگان كليدي گزارش     مي
هـاي    واژگـان كليـدي گـزارش     .  اسـت  هاي سردبير هر روزنامـه      براي همسويي با سياست   

هـاي    صـفحات ورزشـي روزنامـه     ورزشي شاخص اصلي آن گونه سبكي است كه ويژگي        
هـايي را    پژوهشگران ايراني نيز در پيوند با اين موضوع، پـژوهش         . دهد  مختلف را نشان مي   

ظ كنـيم؛   زبان فارسي را حف   «اي با عنوان      در مقاله ) 1375(اند؛ براي نمونه، ايراني       انجام داده 
هـايي، بـه هنجـارگريزي     با ارائه نمونه» در زبان فارسي پژوهشي مختصر در زبان تلويزيون   

بـا طـرح   ) 1384(اخالقي و محمـودي بختيـاري   . پردازد هاي ورزشي مي  زباني در گزارش  
اي انجـام      گـسترده  4اين موضوع كه تاكنون در حوزه گفتار ورزشـي، مطالعـه خردسـاخت            

. كننـد  ترين اثر در ايـن زمينـه اشـاره مـي     عنوان مهم ثار قادسي به نشده است، به مجموعه آ   
هـاي مـضمون از حيـث انـسان بـودن يـا               قادسي در آثار خود ثابت كرده است كه ويژگي        

قادسـي در اثـري   . نبودن، با توجه به اينكه در چه موقعيت كالمي ظاهر شود، تفـاوت دارد        
رفتـه و الگوهـاي       كـار     ، واژگـان بـه      »هـاي فوتبـال     بررسي زبان مكتوب گزارش   «با عنوان   

هاي ورزشـي مجلـه تـايمز     هاي دستوري جمالت را در گزارش    آيي واژگان و ساخت     باهم
 در متون ورزشـي     5ساخت  لندن بررسي كرده و نشان داده است كه بسياري از عوامل كالن           

در گـزارش خـود بـه ايـن         ) 1385( اسپناني   .هاي خردساختي است    ناظر بر رخداد ويژگي   
هـاي    كند كه واژگان به دليل داشتن تابعيت برخورداري از معـاني و ارزش             سئله اشاره مي  م

اي، در حوزه مطالعـات زبـاني، اولـين سـطح بررسـي و تحليـل گفتمـان را                    بياني و تجربه  
                                                      
1. language code       2. metaphor       3. Politis 

4. micro structurte      5. macro structure 
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شناسي بررسـي كـرده اسـت و بـا مقايـسه              وي گفتمان را از ديدگاه زبان     . دهند تشكيل مي 
به اين نتيجه رسـيده اسـت كـه شـيوه           ) 1996 (2 ون ليوون  و) 1989 (١هاي فركالف   مؤلفه

هاي گفتمان نسبت بـه روش       فركالف چه در توضيح و چه در كاربرد براي بررسي ويژگي          
در پـژوهش خـود پيـشنهادهايي را     ) 1389(مدرس خياباني   . ون ليوون كارآيي بهتري دارد    

ئه كرده است كـه عبارتنـد   هاي زنده فوتبال ارا هاي زباني در گزارش براي كاهش ناهنجاري  
هـاي طـوالني، دقـت در       ها، پرهيز از وقفه    ها، دقت در تلفظ واژه     يكدستي در تلفظ واژه   : از

كاربرد عناصر زبرزنجيري، توجه به متن مسابقه، دوري جستن از اظهار نظرهاي شخـصي،              
  .ابقهها و آشنايي با بازيكنان دو تيم پيش از آغاز مس ها و عبارت دقت در كاربرد واژه

  هاي مربيان فوتبال پس از مسابقه ساختار واژگاني مصاحبه

هـاي    در اين بخش به موضوع اصلي پژوهش، يعني بررسي سـاختار واژگـاني مـصاحبه              
همان گونه كـه در بخـش مقدمـه اشـاره           . مربيان فوتبال پس از مسابقه خواهيم پرداخت      

 هـر   همـصاحب  بر گيرنده    شد، در پژوهش حاضر از پيكره زباني استفاده شده است كه در           
كـسب  (شامل يـك مـصاحبه پـس از بـرد           ) ليگ نهم ( مربي ليگ برتر فوتبال      18يك از   

هاي   بر برنامه   مبتني  ) كسب نتيجه نامناسب  (و يك مصاحبه پس از باخت       ) نتيجه مناسب 
تكـست و اينترنـت       هاي مختلف ورزشي، تلـه      ورزشي سيما همچون برنامه نود، روزنامه     

شكالت احتمالي خط فارسي، پيكره به صورت آوانويسي شـده آمـاده            براي رفع م  . است
  :شود پيكره برد ارائه ميدر اينجا، بخشي از . شده است

in bâzi yeki az qašangtarin bâzihâye time mâ bud bâ inke time mâ tanhâ 

yek gol zad ammâ futbâle xubi râ erâ?e kard man be bâzikonânam tabrik 

miguyam ke kamkam be yek tim tabdil mišavand beqeyr az daqayeqe 

ebtedâyiye bâzi dar tamâmiye zamânhâye ân kontorole mosâbeqe râ dar dast 
dâštim va ejâze nadâdim harif hattâ yek moqe?iyate xub be dast …  

مشخص خواهـد    NSLافزار    كمك نرم   سازي پيكره، ساختارهاي زباني به      پس از آماده  
اي بـه     واژه  شـش هـاي     اي تا تـوالي     واژه  هاي تك   دست آمده از صورت     هاي به     نمونه. شد

                                                      
1. Fairclough       2. Vanleeuwen 
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ــه مــشخص شــده اســت  ــه از 1در جــدول . همــراه ميــزان فراوانــي هــر نمون ، ده نمون
  . همراه فراواني هر يك ارائه شده است اي پيكره برد به واژه هاي تك صورت

   بردهاي پيكر واژه هاي تك ز صورت ده نمونه اـ ميزان فراواني1جدول 

  فراواني  واژه  رديف

1  bâzi  53  

2  time  28  

3  nimeye  22  

4  xod  20  

5  bâzikonâne 19  

6  tim 17  

7  xubi 16  

8  gol 15  

9  bâziye 14  

10  xub 12  

  
هاي واژگـاني و فراوانـي هـر يـك، بـه تحليـل            اكنون پس از مشخص شدن صورت     

هاي فرافكني بـه   هايي با بار عاطفي مثبت، منفي و نمونه      واژهها يعني مشخص كردن       داده
ها، پيكره    براي تجزيه و تحليل بهتر داده     . پردازيم  همراه فراواني هر يك از اين موارد، مي         

مورد نظر، به دو بخش پيكره برد و پيكره باخـت تقـسيم شـده و در هـر بخـش از هـر                 
ري از بار عاطفي مثبت، منفي و فرافكني        صورت جداگانه، به لحاظ برخوردا      ، به     مصاحبه

ابتدا، شواهد بار عاطفي مثبت و منفي، به صورت جداگانـه فهرسـت             . بررسي شده است  
شده و پس از مشخص شدن فراواني، درصد وقوع اين موارد ذكر شده و در نهايـت، بـا        

اره شـد،   همان گونه كه در پيشينه تحقيق اش      . اي به نمايش درآمده است      ارائه نمودار ميله  
پژوهش حاضر در پي پاسخ بـه ايـن   . شوند هاي عاطفي در گفتار افراد منعكس مي   حالت

هاي برخوردار از بار عاطفي مثبت يا منفي در ساختار            پرسش است كه ميزان كاربرد واژه     
زباني مربيان فوتبال، پس از مسابقه چقدر است و كسب نتيجه دلخواه يـا نامناسـب چـه      

  . مي مربيان خواهد داشتتأثيري بر ساختار كال
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هـا داراي بـار عـاطفي         همان گونه كه در بخش مقدمه به نقل از صفوي اشاره شـد، واژه             
 در اين پژوهش، براي مشخص شدن بـار عـاطفي كلمـات،        .مثبت، منفي يا خنثي هستند    

بـازي  «در جمله » خوبي«براي مثال واژه . بافت و موقعيت متني واژگان لحاظ شده است      
هايي كه بار عاطفي مثبت و        چند نمونه واژه  . مثبت تلقي نشده است   »  نداديم خوبي انجام 

  .، ارائه شده است2منفي دارند، به همراه فراواني آنها به شرح جدول 

  هايي با بار عاطفي مثبت و منفي  ميزان فراواني چند نمونه از واژهـ2جدول 

بار 

  عاطفي
  فراواني  واژه  فراواني  واژه  فراواني  واژه  فراواني  واژه

  9  موفقيت  14  پيروزي  27  خوب  24  خوبي  مثبت

  5  ضعيف  10  سختي  11  شكست  13  نتوانستن  منفي

  
همـان  . گيـرد   از سوي ديگر، موضوع فرافكني نيز در اين پژوهش مورد مطالعه قرار مي            

ها و اميـال     تر اشاره شد، فرافكني به معناي نسبت دادن ناآگاهانه اعمال، عيب            گونه كه پيش  
شـواهدي كـه   . رود د خود به ديگران است كه درواقع سازوكاري دفاعي به شمار مـي       ناپسن

  .1 آمده است3اند، به همراه بسامد آنها در شرح جدول  در اين مطالعه، مالك فرافكني بوده

  هايي از فرافكني ميزان فراواني نمونهـ 3جدول 

 ** zamin dâvari  *  dâvar mahrumiyat  ***  واژه

  5  6  9  11  11  18  99  فراواني

  
  .  است4با بررسي پيكره برد، نتايج به دست آمده به شرح جدول 

                                                      
 جاي نام سرمربيان و  ، به***ها از سه عالمت ستاره يعني  جاي نام باشگاه در پژوهش حاضر براي حفظ حقوق شهروندي، به. 1

  .استفاده شده است* و به جاي نام بازيكنان از يك عالمت ستاره يعني ** اعضاي كادر فني از دو عالمت ستاره  يعني ساير 
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  هاي پيكره برد با بار عاطفي مثبت و منفي ميزان يافته ـ 4جدول 

  بار عاطفي منفي  بار عاطفي مثبت
  ها مصاحبه

  درصد  فراواني  درصد  فراواني
  فرافكني

  ـ  4/21  3  6/78  11  1

  ـ  ـ  ـ  100  9  2

3  8  89  1  11  2  

  ـ  11  1  89  8  4

  ـ  5/37  3  5/62  5  5

  ـ  25  2  75  6  6

  ـ  50  4  50  4  7

  ـ  ـ  ـ  100  1  8

  ـ  9/42  3  1/57  4  9

  ـ  ـ  ـ  100  2  10

  ـ  30  3  70  7  11

  ـ  33  2  67  4  12

  ـ  ـ  ـ  100  5  13

  ـ  11  1  89  8  14

  3  100  2  ـ  ـ  15

  ـ  ـ  ـ  100  7  16

  ـ  3/33  3  7/66  6  17

  ـ  3/33  3  7/66  6  18

  5  5/23  31  5/76  101  لك

  
ها داراي   مورد از واژه 132 واژه دارد،    2132دهد، در پيكره برد كه         نشان مي  4جدول  

 مورد، بار عـاطفي  31 مورد، بار عاطفي مثبت و 101بار عاطفي هستند، كه از اين تعداد،       
ـ   درصـد واژه 5/76هاي با بـار عـاطفي،         منفي برخوردارند؛ يعني از كل واژه      ار هـا داراي ب
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 اسـت كـه ايـن موضـوع بـه شـكل        درصد داراي بار عاطفي منفـي  5/23عاطفي مثبت و    
  .شود  به نمايش گذاشته مي1نمودار 

  )درصد(هايي با بار عاطفي مثبت و منفي در پيكره برد  ـ كاربرد واژه1نمودار 

  

  

  

  

  

  

  
  

شـود    در ضمن، از مجموع هجده مصاحبه، تنها در دو مصاحبه، فرافكني مشاهده مي            
 مـصاحبه   18درصـد از    11يعنـي تنهـا در      .  مورد بوده است   5كه مجموع شواهد در آنها      

دست آمـد كـه بـه     اما با بررسي پيكره باخت نتايجي به . خورد چشم مي برد، فرافكني به  
شود در پيكره باخت كـه شـامل          همان گونه كه مشاهده مي    . شود   ارائه مي  5شرح جدول   

 49 مـورد اسـت كـه        181 داراي بار عاطفي هـستند،       هايي كه    واژه است، كل واژه    2358
درصـد داراي   27 مورد بار عاطفي منفي دارند؛ يعنـي         132مورد آنها بار عاطفي مثبت، و       

كه اين موضـوع، بـه شـكل        . درصد داراي بار عاطفي منفي هستند     73بار عاطفي مثبت و     
دهـد كـه از        مي بررسي شواهد فرافكني نيز نشان    .  به نمايش گذاشته شده است     2نمودار  

شود و فقط در يك مـورد        مورد فرافكني مشاهده مي    17 مصاحبه از پيكره باخت، در       18
.  شاهد بـراي فرافكنـي وجـود دارد        41فرافكني وجود ندارد و در كل، در پيكره باخت،          

  .خورد ها فرافكني به چشم مي درصد مصاحبه 4/94پس در 
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  عاطفي مثبت و منفيهاي پيكره باخت با بار  ـ ميزان يافته5جدول 

  بار عاطفي منفي  بار عاطفي مثبت
  ها مصاحبه

  درصد  فراواني  درصد  فراواني
  فرافكني

1  2  8/11  15  2/88  2  

2  6  50  6  50  1  

3  6  5/37  10  5/62  4  

4  6  43  8  57  2  

5  3  17  15  83  5  

6  2  18  9  82  3  

7  2  18  9  82  4  

8  3  43  4  57  2  

9  -  -  9  100  3  

10  3  5/37  5  5/62  2  

11  3  33  6  67  3  

12  3  5/37  5  5/62  2  

13  1  20  4  80  2  

14  2  40  3  60  -  

15  1  20  4  80  2  

16  2  25  6  75  2  

17  3  27  8  73  2  

18  1  3/14  6  7/85  1  

  41  73  132  27  49  كل
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  )درصد (اخت بههايي با بار عاطفي مثبت و منفي در پيكر  كاربرد واژهـ2نمودار 

  

  

  

  

  

  
  
  

دهـد كـه فرضـيه     هاي برد و باخت، نشان مـي  هاي پيكره ز بررسي داده نتايج حاصل ا  
هايي كـه پـس از پيـروزي صـورت گرفتـه              در مصاحبه . اين پژوهش قابل پذيرش است    

درصد ديگر بار عـاطفي     5/23هايي كه داراي بار عاطفي مثبت و           درصد واژه  5/76است،  
رافكنـي ديـده شـده اسـت، در         اند و از هجده مصاحبه نيز تنها در دو مورد ف            منفي داشته 

انـد،   هايي كه پس از شكست يا كسب نتيجه نامناسب انجام شـده    صورتي كه در مصاحبه   
هـا داراي بـار عـاطفي     درصد واژه73شود؛ يعني  عكس آمار ذكر شده در باال مشاهده مي      

ضـمن آنكـه در هفـده مـصاحبه، يعنـي         . انـد   درصد بار عاطفي مثبـت داشـته      27منفي و   
شـود كـه      بنابراين مشاهده مـي   . هاي باخت، فرافكني رخ داده است       حبهدرصد مصا 4/94

هـاي پـس از بـازي، بـه لحـاظ بـار عـاطفي و                  ساختار واژگاني زبان مربيان در مصاحبه     
فرافكني متفاوت است و پيروزي يا شكست، ساختار واژگاني زبان مربيـان را بـه لحـاظ      

  .دهد بار عاطفي و فرافكني تحت تأثير قرار مي

 گيري و پيشنهاد هنتيج

  :توان به صورت زير خالصه كرد حاصل پژوهش حاضر را مي
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هاي پس از بازي به لحاظ بـار عـاطفي و      ساختار واژگاني زبان مربيان در مصاحبه     . 1
هايي با بار عاطفي منفـي و همچنـين فرافكنـي      ميزان كاربرد واژه  . فرافكني متفاوت است  

از . هايي پس از برد اسـت       ز كاربرد چنين صورت    مراتب بيشتر ا    مربيان پس از باخت، به    
مراتب بيـشتر     هاي برخوردار از بار عاطفي مثبت پس از برد، به             سوي ديگر فراواني واژه   
ضـمن اينكـه پـس از پيـروزي ميـزان      . هايي پس از باخت است از كاربرد چنين صورت   

 .شدت كاهش يافته است فرافكني به 

 نامناسب، ساختار واژگاني زبان مربيـان را بـه          كسب نتيجه دلخواه يا كسب نتيجه     . 2
  .دهد لحاظ بار عاطفي و فرافكني تحت تأثير قرار مي

تواند تأييدي بر تأثير حاالت هيجـاني و عواطـف بـر سـاختار                پژوهش حاضر مي  . 3
 .زباني افراد داشته باشد

درصـد  85دهـد كـه بـيش از          در يك نظرسنجي نشان مي    ) 1385(داوري اردكاني   . 4
از . انـد   ريـزي زبـان فارسـي برشـمرده         سيما را مسئول و متولي برنامه       و  گويان، صدا پاسخ

دهنـده فرهنـگ مناسـب جامعـه يـاد            عنوان اشـاعه    سوي ديگر، همواره از رسانه ملي به        
در چنين شرايطي، با توجه به تأثير كالمي و رفتاري مربيان بويژه بر نوجوانان و           . شود  مي

توانـد مـسئوالن و    ل، توجه به دستاوردهاي چنين پژوهشي مـي مند به فوتبا  جوانان عالقه 
 .هاي مربيان آگاه سازد اندركاران مربوط را از نحوه پخش مصاحبه دست

حـاالت  ايـن   تواننـد بـراي كـاهش تـأثير          مسئوالن برگزاري مسابقات فوتبال مـي     . 5
مجـاب  هيجاني، مربيان را به انجام مصاحبه، پس از سپري شدن يك دوره زماني خاص،  

  .كنند تا تأثير اين حاالت كاهش يابد
توانند هنگام عصبانيت،      مربيان فوتبال با آگاهي از دستاوردهاي چنين پژوهشي مي         .6

هاي داراي بار عـاطفي منفـي در     يا از انجام مصاحبه پرهيز كنند و يا با به كار نبردن واژه          
كـالم خـود گـام      هاي خود، در جهت كاهش اثـرات حـاالت هيجـاني در               طول مصاحبه 

هـاي مطبوعـاتي دوري جوينـد و در     بردارند و به تبع آن، از مشكالت ناشـي از حاشـيه           
  .نهايت، به ارتقاي پايگاه اجتماعي خود كمك كنند
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