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هاي فوتبال سيما و ارائه  زباني در گزارش هاي بررسي ناهنجاري

  ها  منظور كاهش اين ناهنجاري راهكارهايي به

  *شهرام مدرس خيابانيدكتر 

  چكيده

هـاي    ضمن اشاره به ساختار زباني گـزارش ـ تحليلي، اضر با استفاده از روش توصيفي در مقاله ح 
پرداختـه شـده    هـا     ـ كالمي اين گزارش    هاي ساختاري و معنايي     فوتبال سيما، به بررسي ناهنجاري    

هاي زبـاني گزارشـگران نيـست، بلكـه ارائـه             پژوهش تنها طرح ناهنجاري   اين  هدف اصلي   . است
. ، معيارسازي زبان گـزارش فوتبـال اسـت     سرانجامها و      نارسايي  اين نظور كاهش م  راهكارهايي به   

 گزارش فوتبال در 12پانزده دقيقه پاياني از  (براي دست يافتن به اين مهم پس از تهيه پيكره زباني         
 مـالك انتخـاب     .پرداخته شده است  ها    هاي موجود در اين گزارش       به هنجارگريزي  )يك سال اخير  

 .كم در ده سـال اخيـر بـوده اسـت     اين پژوهش، تعداد زياد گزارشگري آنان دستگزارشگران در   
اما ها وجود دارد،      هاي زباني در اين نوع گزارش       چند ناهنجاري    دهد هر    نشان مي  نتايج اين بررسي  

  .بوده استساختار زبان گزارشگران به زبان معيار گفتاري بسيار نزديك 
  

   زباني ساختاري و كالمي، هنجارگريزي يناهنجار گزارش فوتبال، :كليد واژه
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  مقدمه

 ي آرا، سـپس شـود و  مـي ابتـدا بـه چـارچوب نظـري پـژوهش اشـاره             حاضـر  همقالدر  
ها در ترويج ايـن زبـان         و نقش رسانه   1 زبان معيار  هايراني دربار  انديشمندان ايراني و غير   

 ه نحــو، پــس از آن.گيــرد مــورد بررســي قــرار مــي ورزش هو همچنــين زبــان در حــوز
هـاي زبـاني       ناهنجاري و در ادامه   زباني براي انجام اين پژوهش مطرح        هسازي پيكر   آماده

 سـازوكارهايي   ،پايانيهاي فوتبال مورد بررسي قرار خواهد گرفت؛ در بخش            در گزارش 
  . شدخواهدارائه بندي نهايي مطالب  و جمعها  منظور كاهش اين نوع ناهنجاري  به

 چارچوب نظري

سـاختاري و  عـد  كه زبان گزارشگران فوتبال از دو باضر سعي بر آن است     در پژوهش ح  
ها،  كار رفته در گزارش  از بعد ساختاري، واژگان به.  بررسي شود كالمي ـ عد معنايياز ب
هـا و   هـاي نحـوي يعنـي عبـارت      ويژگـي ،ها و سـاختارها و در نهايـت     تلفظ واژه  هنحو
 بررسـي خواهـد شـد تـا ضـمن      ،رود  مـي كـار   هايي بـه  هايي كه در چنين گزارش   جمله

هاي محتمل نيز مبتنـي       ها، هنجارگريزي   مشخص شدن الگوي ساختاري اين نوع گزارش      
 ،از سـوي ديگـر    . ها ماهيتي معيار يافته است، مشخص شود        بر آنچه در اين نوع گزارش     

هاي معنايي و كالمي اين مسئله مشخص خواهد شد كه آيا در اين نوع              با بررسي ويژگي  
با توجـه بـه   .  يا خيررود كار مي  ربط يا نامنسجم به  معني، بي   ساختارهاي بي،ها  ارشگز

ها، اسـتخراج     اساس بسامد اين نمونه     زباني و بر   ههاي هنجار از پيكر     آنكه بيشتر صورت  
 بلكـه   نـدارد تنهـا مـاهيتي تجويزگرايانـه          نـه  ،هاي ناهنجـار    شود، نشان دادن صورت     مي
  .يابد ه ميگرايان اي توصيف جنبه

 زبان معيار و رسانه

، )22ــ 23، صص   1986 (3، هادسن )27، ص   1985 (2توان به آراي ميلروي     درباره زبان معيار مي   
، )4338 ، ص 1994 (4، اشـر  )232ــ 233، صص   1368(، مدرسي   )609، ص   1363(فرشيدورد  

                                                      
1. standard language       2. Milroy       3. Hudson 

4. Asher 
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ــادقي  ــزّازي )33، ص 1375(ص ــل)237، ص 1376(، ك ــائي،  (1، ترادگي ــه طباطب ترجم
، 1383(، رضــايي )39، ص 1382(، ســارلي )49، ص 1378 ( ، ســميعي)22ص ، 1376
 اشـتراك   هنقطـ . ، اشاره كرد  )20، ص   2009 (2و مستري ) 62،  1384(، شهدادي   )34ص  
 ، اسـاس  ايـن  بـر ؛دهد  از زبان معيار ارائه مي    ) 1368( تعريفي است كه مدرسي      ياين آرا 

كار   اي به    افراد تحصيلكرده  از سوي تر  اي معتبر از يك زبان است كه بيش         زبان معيار گونه  
 فراتـر از  ، معيـار هگون. كنند رود كه در مراكز فرهنگي و سياسي يك كشور زندگي مي   مي
عنوان زبان رسمي در آموزش،       و اساساً به   استاي و اجتماعي يك زبان        هاي منطقه   گونه
مدرسـي،  (يـرد   گ  هاي مشابه مورد اسـتفاده قـرار مـي          هاي گروهي و ساير موقعيت      رسانه
  ).232ـ233صص 

 زبـان معيـار پـس از آنكـه ثبـات      ،كنـد  گونه كه ساساني اشاره مي   آن ،از سوي ديگر  
هاي خاص    يابد تا بتواند در موقعيت      هاي مختلفي مي    ها يا به قول وي گويه        گونه ،يابد  مي
ـ      ،در چنين شرايطي  . كار رود   به  گـاه  ، خـاص در مـوقعيتي نامناسـب     ه كـاربرد يـك گوي

  ). 287، ص 1384 ساساني،(بار است   يا كسالتمضحك
  بـان ز  ،)2(قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران     15  اصل كه بر اساس     )1(زبان فارسي 
 نيــست و بــراي ا از ايــن قاعــده مــستثن،اســت  ايــران  مــردم  و مــشترك و خــط رســمي

  .بر گيرد هاي معيار متفاوتي را در  گونهدباي تر شدنش  كاربردي
 نقـش   ،مـستقيم  توانند مـستقيم يـا غيـر        سيما مي  و هايي چون صدا     رسانه ،اندر اين مي  

اي خـاص از زبـان     تقويت يا تضعيف گونـه موجباي ايفا كنند و      مديرانه و تجويزگرانه  
هـاي زبـان معيـار      راديو و تلويزيون به تنهايي گونـه يـا گونـه   ،تر آنكه   مهم. ندبشومعيار  

سـيما   و  سازمان صدا،به اعتقاد سارلي  ). 293 ص   ساساني،(ند  كن  خاص خود را تجويز مي    
تواند در تحـول زبـان        كند، مي   اي استفاده مي    صورت حرفه    به عنوان نهادي كه از زبان به      

 محققـاني كـه     ، وي هعقيـد    بـه . اي داشـته باشـد      معيار نيز تأثيرات مثبت و منفي گسترده      
سانه در تحوالت زيانبار زبـان  اند، بيشتر به نقش اين ر تاكنون در اين زمينه پژوهش كرده     

اند و الگوهاي زباني غلط را كه از طريق اين رسانه رايج شده است، مـورد     معيار پرداخته 
 اين در حالي است كه اين رسانه، تحوالت مثبـت بـسياري را نيـز در    ؛اند  داده توجه قرار 

                                                      
1. Trudgi       2. Mesthrie  
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 يـك  داوري اردكـاني نيـز در  ). 138، ص 1379سـارلي،  (زبان معيار ايجاد كـرده اسـت    
سـيما را مـسئول و    و درصد از پاسـخگويان، صـدا   85دهد كه بيش از      نظرسنجي نشان مي  

  ).34، ص 1385داوري اردكاني، (اند  ريزي زبان فارسي برشمرده متولي برنامه
 نقشي مهم در شناساندن و پيـشبرد زبـان معيـار يـك              ،هاي گروهي   از آنجا كه رسانه   

 هـاي پـر     سـيما، بـويژه برنامـه      و هاي صدا    برنامه جامعه دارند، توجه به ساختارهاي زباني     
ـ   تـوان بـه     هاي مختلف اين زبان مي      در ميان گونه  . شود   امري خطير تلقي مي    ،بيننده  ه گون

 ورزشـي   ه گزارشگران ورزشي سيما هنگـام اجـراي مـسابقات زنـد           هزباني مورد استفاد  
در . گيـرد   يما قـرار مـي    هاي س   اشاره كرد كه اساساً مورد توجه بسياري از بينندگان برنامه         

هـاي زبـاني در سـطوح مختلـف            اهميت بررسي و شـناخت ناهنجـاري       ،چنين شرايطي 
شناسي زبان گزارشـگران    آسيب،عبارتي   و كالمي يا به4، معنايي3، نحوي 2، صرفي 1آوايي
  .شود  بيش از پيش نمايان مي،ورزشي

 زبان در حوزه ورزش

ايرانـي در خـصوص زبـان ورزش را      غير  انديشمندان از سوي  انجام گرفته    هاي  پژوهش
، 7فرگوسـن  (6 و سخنان راويان5توان به كارهاي تحقيقي مربوط به گويندگان ورزشي        مي
، بررسـي سـبك     )1991،  8هويـل (، فراگيري سـبكي گـزارش ورزشـي كودكـان           )1984
 12، رومـين  )1994 (11 و لنگمن  10 هث ي، آرا )1988،  9قادسي(هاي كتبي ورزشي      گزارش

 از سـوي   بررسـي زبـان ورزش       زمينـه در  . بنـدي كـرد     تقسيم) 1998 (13يردو ب ) 1994(
 اخالقـي و محمـودي بختيـاري        ،)1375(توان به آثـار ايرانـي         انديشمندان ايراني نيز مي   

  . اشاره كرد) 1384(

                                                      
3. syntactic 2. morphological 1. phonetic 

6. narrator talk 5. sports announcer 4. semantic 

9. Ghadessy 8. Hoyle 7. Ferguson 

12. Romaine 11. Langman 10. Heath 

  13. Beard 
 1   
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 ههاي ورزشي تلويزيوني نه تنها بـا زبـان محـاور             زبان گفتاري گزارش   ، بيرد هعقيد  به
  ). 79، ص 1998( ورزشي راديويي نيز متفاوت است يها روزمره بلكه با گزارش

اخالقي و محمودي بختياري نيز معتقدند كه براي توصيف دقيق گزارش ورزشي بايـد              
 گفتـار   1هاي زبرزنجيري   شك، بررسي ويژگي    آن را در همه سطوح زباني بررسي كرد و بي         

  ). 47اخالقي و محمودي بختياري، ص (در اين مطالعه جايگاهي ويژه دارد 
هاي صورت گرفته در حوزه زبان ورزش نمايان است، اين اسـت كـه در                 آنچه از بررسي  

هـاي    هاي ورزشي، نوعي ساختار و واژگان خاص وجود دارد كه آن را از ساير گونه                گزارش
تر به نقل از ساسـاني اشـاره شـد، همـسويي              اين موضوع با آنچه پيش    . سازد  زباني متمايز مي  

  هاي خـاص بـه   يابد تا بتواند در موقعيت  هاي مختلفي مي     از ثبات، گونه   دارد؛ زبان معيار، پس   
رود بـا آنچـه در يـك          كار مـي    اي كه در اخبار رسمي به         بر اين اساس، كاربرد گونه    . كار رود 

گيرد، متفاوت است و در نتيجه، اسـتفاده از هـر كـدام               گزارش ورزشي مورد استفاده قرار مي     
گيـري از   در چنـين شـرايطي، الزم اسـت بـا بهـره          . رسد  نظر نمي   جاي يكديگر، طبيعي به     به  

هاي موجـود در آنهـا    هاي معيار، نارسايي شناختي، ضمن يافتن ساختار زباني گونه      اصول زبان 
براي دست يـافتن  . ها، كاهش دهيم را بر اساس مقايسه با هنجارهاي موجود در اين نوع گونه     

 از گونه زباني مـورد نظـر تهيـه شـود و سـپس در      به اين مهم الزم است پيكره زباني مناسب    
ها بپـردازيم   ها و ساختارهاي معمول در اين گونه  چارچوب نظري مشخص، به يافتن صورت     

  . هاي ناهنجار را استخراج كنيم و در نهايت، صورت

  پيكره زباني

 اي از متون نوشتاري يا گفتار آوانويسي شده است كه در تحليل و               مجموعه ، زباني هپيكر
 ،پيكـره ). 1، ص 1998، 2كنـدي (گيـرد   شناختي مورد استفاده قرار مـي    هاي زبان   توصيف

هاي دستوري، آوايي، معنايي، يا  توان توزيع ويژگي    مبناي تجربي دارد كه به كمك آن مي       
 ).4همان منبع، ص (كالمي خاص و محل كاربرد آنها را نشان داد 

هـاي مربـوط بـه         برخـي از گـزارش     پيكره زباني مورد استفاده در پژوهش حاضر را       
هـاي ورزشـي در ايـران، رشـته فوتبـال             دهد زيرا از يك سو، ميان رشته         تشكيل مي  فوتبال

                                                      
1. suprasegmental features       2. Kennedy  
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هاي زنده ورزشي مربوط بـه فوتبـال،    طرفداران بسيار دارد و از سوي ديگر، پخش گزارش  
شـركت ميليـوني    .  مراتـب بيـشتر اسـت       هاي زنده ورزشي سـيما بـه        نسبت به ساير برنامه   

  .بينندگان در مسابقات پيام كوتاه مربوط به اين ورزش، خود دليلي بر اين ادعاست
پانزده دقيقه پاياني از دوازده گزارش زنده فوتبال در يك سال اخير، پيكره زباني مـورد                

، شامل سه نوع گزارش متفـاوت يعنـي مـسابقه     اين دوازده گزارش  . دهد  نظر را تشكيل مي   
منظـور    اند كه در پژوهش حاضر، بـه          از چهار گزارشگر با تجربه    ملي، باشگاهي و اروپايي     
. جاي ذكر نام آنان، از اعداد يك تا چهـار اسـتفاده شـده اسـت     حفظ حقوق شهروندي، به  

كم در ده سال اخير بـوده        مالك انتخاب اين گزارشگران، تعداد زياد گزارشگري آنان دست        
تـر، متعـادل كـردن پيكـره مـورد            ت ساده عبار  به منظور جلوگيري از سوگيري يا به        . است

پـس از درآوردن    . انـد   ها در سه حالت ذكر شـده متفـاوت انتخـاب شـده              بررسي، گزارش 
اي در    هـاي رايانـه     ، پيكره مورد نظر بـراي اعمـال پـردازش         txtصورت قالب     ها به     گزارش

كـه   NSL زاراف كمك نرم اي قرار گرفت تا در نهايت، به شناسي رايانه اختيار متخصصان زبان
اطالعـات مـورد نيـاز     گيـرد،  شناختي مـورد اسـتفاده قـرار مـي     هاي زبان اساساً در پژوهش
هـا، دو واژه      تـك واژه    ها، بسامد تك    ها، بسامد كل واژه     با استخراج اين داده   . استخراج شود 

 نـشان داده     پياپي، سه واژه پيـاپي و حتـي چهـار واژه پيـاپي در مجمـوع دوازده گـزارش                  
الزم اسـت   . هـا اشـاره شـده اسـت         ما در مقاله حاضر، تنها به بسامد برخـي از آن          شود ا   مي

  .شود يادآوري شود كه در اين پژوهش، از روش توصيفي ـ تحليلي استفاده مي
 يـا از ديـدگاه      1هـا    براي نشان دادن واكـه     عاليم الزم با توجه به مشكالتي مانند نبود       

 اضافه  ه نامشخص بودن كسر   همچنين  حروف صدادار در نظام خطي زبان فارسي       ،سنتي
جـاي اسـتفاده      به،نسبت دقيقبه  براي نمايش تلفظ ،، در پژوهش حاضر2و موارد مشابه  

  . استفاده شده است3 از الفباي آوانگار،از الفباي زبان فارسي
 كاربرد نـام افـراد      ،هاي مهم در زبان گزارشگران       از آنجا كه يكي از ويژگي      ،از طرفي 

                                                      
1. vowels 

 اما تلفظ شوند ميها به شكل واحد نوشته  اين صورت. نگاشت است هاي هم  وجود صورت،يكي از مشكالت خط فارسي. 2
  ."كرِم" يا "، َكرَم"ِرم ك"متفاوت دارند؛ مانند

3. phonetic alphabet 



  ����159  ...هاي فوتبال سيما  هاي زباني در گزارش بررسي ناهنجاري

 

 بـراي  ،در پيكـره  . به اين موضـوع تـوجهي ويـژه شـده اسـت           حاضر   است، در پژوهش  
* مشخص كردن نام خانوادگي يا نام و نـام خـانوادگي بازيكنـان و مربيـان از عالمـت                    

 چـه   ، چند موضوع روشن خواهد شـد؛ نخـست اينكـه          ،با اين روش  . استفاده شده است  
دهـد؛   يكنان تـشكيل مـي  كار رفته در هر گزارش را نام باز  هاي زباني به    ميزان از صورت  

 ميـزان  ه بـا مقايـس  ،توان به يك ميزان ميانگين رسيد و سوم       ها مي   دوم، با مقايسه گزارش   
 ،ها در هر گزارش و ميزان ميانگين، مشخص خواهد شـد كـه در آن گـزارش                  كاربرد نام 

بسامد كاربرد نام افراد به چه ميزان از عـدد ميـانگين كمتـر يـا بيـشتر بـوده اسـت و در          
 شايد بتوان مشخص كرد كه يك گزارشگر تا چه ميزان بـه نـام بازيكنـان تـسلط      ،نهايت
كاربرد ستاره يك ويژگي ديگر نيز دارد؛ اگر چند ستاره با           . دكن  مي و از آنها استفاده      رددا

 به معني كاربرد نام چند بازيكن در پي هم          ،درج شده باشد  * * صورت    فاصله يعني به  
  . هاي ورزشي است هاي خاص اين نوع گزارش  از ويژگي خود يكي،است كه اين مسئله
ها در گزارش، اين مـوارد    ها يا ورزشگاه     با توجه به اهميت نام باشگاه      ،از سوي ديگر  

در . مشخص شـده اسـت    *  *صورت     با عالمت دوستاره اما بدون درج فاصله يعني به        
  .)3( د اشاره شده است-3اين بخش به قسمتي از گزارش 

[… xatâye hand kâmelan vâzeho aškâre zemne inke qabl az un ham ye 

bâzikone ** in taraf ruye zamin oftâd da’iqeye haštâdo dovvom ** va ** 

bedune gol mosâvi hastand bâzam čehreye âqâye *ro mibinid pesareš * ozve 

time **e va dar time melliye ** ham ozviyat dâre dar jâmejahâni ham zire 

nazare pedareš fa’’âliyat mikard …] 

ـ       با مشخص شدن الگوي به    ، زباني هسازي پيكر   پس از آماده    هكـار رفتـه در ايـن گون
نوع هنجارگريزي يا نارسـايي آوايـي، واژگـاني، نحـوي، معنـايي يـا كالمـي                  زباني، هر 

 . شناسايي خواهد شد

هـاي    كه در اكثـر مـوارد، تـشخيص ايـن نارسـايي           البته بايد به اين نكته نيز توجه داشت         
دسـت آمـده    ساختاري، مبتني بر الگويي است كه از بررسي بسامدي پيكره زباني حاضـر بـه        
بـراي نمونـه،    . است؛ هر چند در اين ميان، از شم زباني پژوهشگر نيز اسـتفاده خواهـد شـد                

ليـل بـسامدي صـورت    مبتنـي بـر تح   » ديگـه «و  » ديگـر «انتخاب صورت معيار ميان دو واژه       
گيرد؛ به اين مفهوم كه اگر ميان دو نمونه، يكي بسيار پربسامدتر از ديگري باشد، صـورت                مي
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بـديهي اسـت در شـرايطي كـه       . شود  پربسامد، معيار و صورت ديگر، غير معيار محسوب مي        
بسامد دو نمونه تقريباً يكسان است، شم زباني پژوهـشگر يـا سـاير گويـشوران و همچنـين                   

  .هاي مرجع در زمينه زبان فارسي معيار گفتاري، راهگشا خواهد بود جعه به كتابمرا

  هاي فوتبال سيما هاي زباني در گزارش ناهنجاري

همان گونه كه در بخش مقدمه اشاره شد، در اين پژوهش سـعي بـر آن اسـت كـه ضـمن            
 هـاي محتمـل نيـز     هاي فوتبال، هنجـارگريزي     مشخص شدن الگوي ساختاري نوع گزارش     

از سوي ديگـر،    . ها ماهيتي معيار يافته است، روشن شود        مبتني بر آنچه در اين نوع گزارش      
هاي معنايي و كالمي اين مسئله مشخص خواهد شد كه آيا در ايـن نـوع                  با بررسي ويژگي  

  . رود يا خير كار مي ربط يا نامنسجم به   معني، بي  ها، ساختارهاي بي گزارش

  هاي آوايي ناهنجاري) الف

هـاي     تلفـظ، سـرعت گفتـار و برخـي ويژگـي           هتوان در نحو    ها را مي    ين نوع ناهنجاري  ا
  . پردازيم  به بررسي آنها مي،ترتيب  زبرزنجيري مشاهده كرد كه به

  هاي تلفظي ناهنجاري

ها در هر گزارش بسيار كـم اسـت    هاي ناهنجار تلفظي در مقايسه با تعداد واژه      بسامد صورت 
بـا وجـود ايـن،    . ظ گزارشگران به زبان معيار بـسيار نزديـك اسـت          و از اين حيث، نحوه تلف     
 بـه برخـي از آنهـا        1شود كـه در جـدول         هاي تلفظي مشاهده مي     مواردي اندك از ناهنجاري   

  . اشاره شده است
 دو مـورد    ،نهايـت در  معمول يك يـا     به طور   معيار تشخيص ناهنجاري كه بسامد آن       

ضمن اينكـه در مـواقعي      .  كل پيكره بوده است     مورد نظر در   هبوده است، بسامد زياد واژ    
، مبناي تشخيص ناهنجاري، صورت تلفظـي واژه در           مورد نظر زياد نبوده    هكه بسامد واژ  

رسد كـه در      البته ذكر اين نكته نيز ضروري به نظر مي        . فرهنگ معاصر فارسي بوده است    
ح كرده اسـت؛   آن را اصالبه سرعت ،برخي موارد، گوينده پس از توليد صورت ناهنجار   

 ايـن مـوارد نيـز       ،هاي ناهنجار   منظور رعايت تعادل در شمارش صورت         به ،با وجود اين  



  ����161  ...هاي فوتبال سيما  هاي زباني در گزارش بررسي ناهنجاري

 

 1 فراينـد حـذف    ،هـا    در بيـشتر نمونـه     ،شود  گونه كه مالحظه مي    همان. لحاظ شده است  
 2فراينـد جـايگزيني  نيز  اي موارد     پاره  در  .اتفاق افتاده است يعني آوايي حذف شده است       

اين در حالي است    . شود   آوايي جايگزين آواي ديگر مي     طي آن،  كه   صورت گرفته است  
ـ   3 هرگز دو فرايند اضـافه     ،هاي مورد بررسي    كه در گزارش   بـه طـور     كـه    4جـايي  ه و جاب

در فراينـد اضـافه،     . شود، مشاهده نـشده اسـت       بازاري شنيده مي    معمول در گفتار كوچه   
 تلفـظ  »نجـست «كـه برخـي    »نجـس «شود؛ ماننـد صـورت    آوايي هنگام تلفظ اضافه مي 

شـود، ماننـد صـورت        جـا تلفـظ مـي       جـايي، دو آوا جابـه       اساس فرايند جابه   بر. كنند  مي
  .كنند  تلفظ مي»ديكس«صورت    كه برخي آن را به»ديسك«

  هاي تلفظي  برخي ناهنجاريـ1جدول 

                                                      
1. omission       2. substitution       3. addition 

4. permutation 

بسامد صورت 
پربسامد در 

 پيكره

صورت 
پربسامد در 

  پيكره

صورت معيار 
  گفتاري

صورت 
  رناهنجا

صورت معيار 
 نوشتاري

  گزارش

68 dâre dârad/dâre dâr م -1 دارد 

13 čâhâr čâhâr čâr ا -1  چهار 

3 az do az do addo د -2 از دو 

2  xodâhâfezi xodâhâfezi xodâfezi  م -2 خداحافظي 

3 bale bale ba ا -2 بله 

18 dah dah da د -3 ده  

83  dige  digar diye م -3 ديگر 

1 had had ad ا -3 حد  

6  ârâm / ârum ârâm âlum د -4 آرام 

1 mâ ham mâ ham mâm  م -4 ما هم 

14 šeš šeš šiš ا -4 شش 
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 همقايـس .  ارائه شده است2ها، جدول     ها در انواع گزارش      بهتر ناهنجاري  هبراي مقايس 
ـ        ،ها در سه نوع گزارش      ناهنجاري ايي  حاكي از بيشترين ميزان ناهنجاري در گزارش اروپ
هاي توليـد شـده و        ميان تعداد واژه   ي مستقيم ه رابط ،دهد  همچنين جدول نشان مي   . است

  .ميزان ناهنجاري وجود ندارد

  هاي تلفظي در سه نوع گزارش  مقايسه ناهنجاريـ2جدول 

  

 

  
  

هـاي تلفظـي الزم اسـت ضـمن مقايـسه تعـداد كـل         اما بـراي بررسـي بهتـر ناهنجـاري       
هاي مختلف، به سـرعت گفتـار هـر گزارشـگر نيـز اشـاره شـود تـا                ها در گزارش    ناهنجاري

سـرعت  . ابطه مـستقيم دارد يـا خيـر   مشخص شود كه آيا سرعت گفتار با ناهنجاري تلفظي ر    
  . اين موارد ارائه شده است3در جدول . شود گفتار بر اساس تعداد واژه در دقيقه محاسبه مي

  ها و سرعت گفتار گزارشگران هاي تلفظي با تعداد واژه  مقايسه تعداد ناهنجاريـ3جدول 

  گزارش

  

 مشخصه

1
  دـ 

1
  مـ 

1
  اـ 

2
  دـ 

2
  مـ 

2
  اـ 

3
  دـ 

3
  مـ 

3
  اـ 

4
  دـ 

4
  مـ 

4
  اـ 

تعداد واژه در گزارش    
  اي  دقيقه15

1111  1357  1418  1078  1072  1213  1372  1376  1195  1285  1245  1112  

ــانگين ســرعت واژه  مي
 در دقيقه

138  138  3/1263/126126.3  126.3  150  150  150  6/1266/1266/126

  11  5  7  2  7  2  13  7  5  1  2  0  تعداد ناهنجاري تلفظي

هنجاري نسبت تعداد نا  
  به تعداد واژه

0  001/00001/0004/0006/001/0  001/0005/0001/0005/0004/0009/0

  گزارش

 مشخصه
  اروپايي  ملي  داخلي

  4938  5050  4846  اي  دقيقه15تعداد واژه در گزارش 
  27  21  14  تعداد ناهنجاري تلفظي

  005/0  004/0  002/0  نسبت تعداد ناهنجاري به تعداد واژه



  ����163  ...هاي فوتبال سيما  هاي زباني در گزارش بررسي ناهنجاري

 

بـا  هـا حـاكي از آن اسـت كـه              سرعت گفتار گزارشگران و تعداد ناهنجـاري       همقايس
، 3 و   1 نـسبت بـه دو گزارشـگر         4 و   2هاي دو گزارشـگر        بيشتر بودن ناهنجاري   وجود

 امـر،  نسبت به دو گزارشگر ديگر كمتـر اسـت و ايـن    4  و2سرعت گفتار دو گزارشگر  
توان ادعا كرد افزايش سرعت گفتار بـه افـزايش ميـزان              بيانگر اين واقعيت است كه نمي     
دقتـي      اين نوع ناهنجاري بيشتر به بي      ،حقيقت در. انجامد  ناهنجاري تلفظي گزارشگر مي   

  .شود  واژه مربوط ميكاربردگزارشگر در 

  ي زبرزنجيريها برخي ناهنجاري

 گفتار طبيعي زبان عالوه بر اصوات، عـواملي موسـوم بـه عوامـل               هگيري زنجير   در شكل 
 وجـود دارد كـه در   4 و درنـگ 3، كـشش آوايـي  2، آهنـگ صـدا  1زبرزنجيري مانند تكيـه  

هاي پرسشي يا تعجبي، تغيير معنـا يـا برجـسته كـردن يـك                 مواردي نظير ساخت جمله   
ايـن عناصـر زبرزنجيـري در گفتـار     وجود . ذار است عنصر نسبت به عناصر ديگر تأثيرگ     

اهميت ايـن نـوع عناصـر گفتـاري زمـاني بيـشتر نمايـان               . گزارشگران نيز مشهود است   
 شـاهد  ،شود كه گزارشگر قصد دارد ميزان هيجان را افزايش دهد؛ در چنين شـرايطي         مي

 ،جيـري ايـن تغييـرات در عناصـر زبرزن       .  هستيم 5بمي و افزايش فشار هوا، كشش و زير     
 وقتـي  قابل توجه اين است كه       هاما نكت . شود  ثمر رسيدن گل بيشتر مشخص مي       زمان به 

شود، ديگر اين نوع تغيير در عناصر زبرزنجيـري مـشاهده              تيم ملي مي   هگلي وارد درواز  
  .  گزارشگر به تيم ملي كشورش استهشود و اين مسئله بيانگر عالق نمي

ميـزان كـل   . شـود   ميان عناصر گفتاري مربـوط مـي  نكته ديگر، به درنگ يعني وقفه نسبي 
 امـا نكتـه حـائز        .اي با يكديگر يكـسان نيـست        هاي پانزده دقيقه    وقفه گزارشگران در گزارش   

كننـد كـه بيننـده تـصور      حـدي سـكوت مـي    اهميت اين است كه برخي گزارشگران، گاه به        
 گاه به بيـست يـا حتـي         هاي بلند   وقفه. كند ارتباط گزارشگر به طور كامل قطع شده است          مي

رسد و اين در حالي است كه بازي همچنـان در جريـان اسـت و در برخـي                     سي ثانيه نيز مي   
چنين مـواردي، اهميـت   . موارد ممكن است حركت قابل توجهي نيز در تصوير مشاهده شود      

  .دهد در ارائه گزارش فوتبال نشان مي را عناصر زبرزنجيري بويژه زير و بمي و درنگ 

                                                      
1. stress       2. intonation       3. lengthening 

4. pause       5. pitch 
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  هاي نحوي جاري ناهن)ب

هاي نحوي است كـه       شده، ناهنجاري   هاي بررسي   هاي نادر در گزارش     يكي از ناهنجاري  
  . ها اشاره شده استآن به برخي از4در جدول 

  هاي نحوي  برخي ناهنجاريـ4جدول 

  توضيحات  ناهنجاري نحوي  گزارش

 .ذاره جا مي» رو يكي شون «  هارو ** ذاره از  خوب يكي شو جا مي*   د-1

 . منتظر هستيم ببينيم چه اتفاقي بيافته م-1
نه چه اتفـاقي    » افته  مي«چه اتفاقي   

 .بيافته

 .اضافه است» با هم« .ايست كه آفسايد گرفته شد با هم اين لحظه د-2

 .نشانه مفعولي ندارد .ياره مي به صدا در* سوت پايان مسابقه  ا-2

 .تونه برداره رو مي يه بازيكن از مقابل م-3
يك بازيكن رو از مقابـل      » تونه  يم«

 .برداره

 د-4
باخـت و   ** البته يه بازي مساوي بازيه قبل با        

 .اينجا باخت  به در اين مسابقه تا

البته يه بازي مساوي بازيه قبـل بـا         
 بـه  باخت و در ايـن مـسابقه تـا        ** 

 .اينجا باخت 

 ا-4
آد كـه ايـن تـوپ هـم           اما قرائن و شواهد برمي    

 .اه نداشترو به همر حاصلي 

آد كـه ايـن       اما قرائن و شواهد برمي    
ــم حاصــلي   ــوپ ه ــراه  ت ــه هم رو ب

 .نداشت

  
 ميـان   تمعمول به دليل نبود مطابق    به طور   هاي نحوي     شود كه ناهنجاري    مالحظه مي 

اي ناتمـام،      جملـه  سـاخت  اضافه يا    ه مفعولي، كاربرد يك واژ    هعناصر، به كار نبردن نشان    
هـاي مختلـف،      هاي نحوي در گزارش     تر كل ناهنجاري    ببراي بررسي مناس  . دهد  رخ مي 

  .  ارائه شده است6 و 5هاي  اطالعات مربوط به اين نوع ناهنجاري در جدول
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  هاي نحوي  مقايسه ناهنجاريـ5جدول 

  گزارش

  

 مشخصه

1
 د
ـ

  

1
 م
ـ

  

1
  ـ ا

2
 د
ـ

  

2
 م
ـ

  

2
  ـ ا

3
 د
ـ

  

3
 م
ـ

  

3
  ـ ا

4
 د
ـ

  

4
 م
ـ

  

4
  ـ ا

تعداد جمله در   
 15گـــزارش  

  اي دقيقه
125  188  217  179  160  188  198  193  161  135  163  110  

ــداد  تعـــــــ
ناهنجـــــاري 

 نحوي
8  3  9  3  1  5  1  1  1  5  12  8  

ــداد  نــسبت تع
ناهنجاري بـه   

  تعداد جمله
064/0  015/0  041/0  0.016  006/0  026/0  005/0  005/0  006/0  037/0  073/0  072/0  

  هاي نحوي در سه نوع گزارش  مقايسه ناهنجاريـ6جدول 

 

 

 

 

  
هاي نحـوي و نـوع        اي ميان تعداد ناهنجاري     دهد كه رابطه    ها نشان مي    بررسي جدول 

هـا نيـز     اين نوع ناهنجـاري ، شده وجود ندارد و درواقعهساختگزارش يا تعداد جمالت  
 مـشخص اسـت كـه ميـزان        ،از سـوي ديگـر    . شود  بيشتر به دقت گزارشگران مربوط مي     

 از دو نوع گـزارش ديگـر        ترمراتب بيش    هاي اروپايي به    هاي نحوي در گزارش     ناهنجاري
  .است

  گزارش

 مشخصه
  اروپايي  ملي  داخلي

  676  704  637  اي  دقيقه15تعداد جمله در گزارش 

  23  17  17 تعداد ناهنجاري نحوي

  068/0  024/0  026/0  نسبت تعداد ناهنجاري به تعداد جمله



  1390زمستان )/ 68پياپي  (4شماره / همهجدسال / هاي ارتباطي  پژوهش���� 166

  

  هاي معنايي ـ كاربردي  ناهنجاري)ج

افتـد،   دهـد كـه كمتـر اتفـاق مـي       معنايي و كاربردي نشان مي عداز ب ها    بررسي كل جمله  
هـايي    عبـارت ،اي اوقـات     در پـاره   ،؛ با وجـود ايـن     بسازندمعني    اي بي   گزارشگران جمله 

كمكي به فهم   بلكه بافت نيز    قابل تعبير نيستند     1شود كه نه تنها خارج از بافت         مي ساخته
در . رود  بـه شـمار مـي   ي يـا كـاربردي    معنـاي ، ناهنجاري، چنين موارديكند؛ در   آنها نمي 
  . اشاره شده استها اين نمونه به برخي از 7جدول 
 يا اساساً مفهوم مشخص   ها  ه برخي جمل  ،شود   مالحظه مي  7گونه كه در جدول      همان
 بـا عناصـر ديگـر    ،كار رفته است كه بـه لحـاظ معنـايي        هايي به   د يا در آنها عبارت    نندار

» خـودرو « همعمـول بـا واژ    به طـور     »گرفتن زير« فعل   ،نهبراي نمو .  نيست جمله سازگار 
  . »انسان« نه با همراه است،

ي  ديگـر جاي بازيكن يـا فـرد       شاهد كاربرد اشتباه نام يك فرد به       گاه ،از سوي ديگر  
 اشـتباه   به سـرعت   گزارشگر   ، البته در بيشتر مواقع    .شود  كه در تصوير مشاهده مي    هستيم  

 عـذرخواهي نيـز      چنـان كـه گـاه      بـرد   كار مي    مناسب را به   ه و واژ  كند  ميخود را جبران    
 در »كـنم  عذرخواهي مي« و يك مورد     »خوام  معذرت مي «وجود دو مورد عبارت     . كند  مي
  .كند اي اين ادعا را ثابت مي واژه هاي دو توالي

هـا يـا     اسـتفاده از واژه  ،شـود    مـشاهده مـي    در برخـي مواقـع    اما از ديگر مواردي كه      
 هـا زبان معني آن    فارسي هي هنگام گزارش است كه ممكن است شنوند       هاي خارج   عبارت
، بلكـه   نـدارد ر مخاطب   بتنها تأثيري      نه   هايي  چنين واژه  كاربرد   ،معمولبه طور   . را نداند 

بـه دانـستن زبـاني      قصد دارد    گزارشگر   اين تصور را براي او ايجاد كند كه       ممكن است   
  . كندتظاهرديگر 
  
  
  
  

                                                      
1. context 



  ����167  ...هاي فوتبال سيما  هاي زباني در گزارش بررسي ناهنجاري

 

   كاربرديـ هاي معنايي ري برخي ناهنجاـ7جدول 

  توضيحات  ناهنجاري معنايي يا كاربردي  گزارش

 د -1
ــي *  ــعي م ــان   س ــد بازيكن ــه از س كن

تيمــيِ پارســاليِ خــودش و مقابــل  هــم
 امساليِ خودش بگذره ولي نتونست

 .عبارت نامفهوم است

 م -1
خواد كه    مي* اميدوارم اين سكوت كه     

حاصـل بـشه در ورزشـگاه زيـاد طـول      
 ...نكشه 

ــگاه   ــكوت  در ورزش ــاكم «س ح
 . »حاصل بشه« نه »بشه

 د -2
تـر بـازي    هرحال اضافه مقدار به   چون يه 

 .زمان داره
 .عبارت نامفهوم است

  *)نام بازيكن( د -3
جـاي    كاربرد اشتباه نام بازيكن به    

  .بازيكن ديگر
  كاربرد واژه غير فارسي ....ملقب به ** و يه كرنر براي تيم  ا -3

 د -4
م زيـر  َ*همون شدت و حدت اومـدو   با  

 .گرفت
 براي انسان به كار     "زير گرفتن "

  .رود نمي
  كنند نه موقعيت را توپ را دور مي .رو دور كنن هنوز نتونستن موقعيت م -4

 ا -4
هـا هـم انجـام شـده و اتفـاق             تعويض

 .خاصي رخ نخواهد داد
  .عبارت نامفهوم است

  
 كه در آنها هنجارگريزي معنايي يا كـاربردي          تعداد جمالتي  ، شده ياد موارد   با وجود 
هـا و      به تعداد اين نوع ناهنجاري     9 و   8هاي    در جدول .  بسيار كم است   ،شود  مشاهده مي 

  .نسبت آنها به كل جمالت در شرايط مختلف اشاره شده است
ــشان مــي9بررســي جــدول  ــيه رابطــ،دهــد  ن ــه  معن ــان تعــداد جمل ــا و  داري مي ه

گانـه   هاي سه  گزارشهضمن اينكه مقايس. كاربردي وجود ندارد ـ   هاي معنايي ناهنجاري
كـاربردي همچـون    ـ  هاي معنايي  ناهنجاري،هاي اروپايي بيانگر اين است كه در گزارش

  . ها وجود دارد  از ساير گزارشترهاي تلفظي و نحوي، بيش ناهنجاري



  1390زمستان )/ 68پياپي  (4شماره / همهجدسال / هاي ارتباطي  پژوهش���� 168

  

  كاربردي- هاي معنايي  مقايسه ناهنجاريـ8جدول 

  گزارش

  

 مشخصه

1
 د
ـ

  

ـ1
   م

1
  ـ ا

2
 د
ـ

  

2
 م
ـ

  

2
  ـ ا

3
 د
ـ

  

3
 م
ـ

  

3
  ـ ا

4
 د
ـ

  

4
 م
ـ

  

4
  ـ ا

ــه در   ــداد جمل تع
 15گـــــــزارش 

  اي دقيقه
125  188  217  179  160  188  198  193  161  135  163  110  

ــاري   ــداد ناهنج تع
  كاربردي- معنايي 

7  3  12  1  1  0  2  1  2  5  2  7  

نـــسبت تعـــداد  
ــه  ــاري بـ ناهنجـ

  تعداد جمله
056/0  015/0  055/0  005/0  006/0  0  01/0  005/0  012/0  037/0  012/0  063/0  

  كاربردي در سه نوع گزارش- هاي معنايي  مقايسه ناهنجاريـ9جدول 

  

  

 

  

  هاي كالمي ـ نقشي  ناهنجاري)د

از نظـر كالمـي بـه ايـن مـسئله           . ها را از دو بعـد بررسـي مـي كنـيم             اين نوع ناهنجاري  
شـود همخـواني       شده با آنچه در تصوير نمايش داده مـي         ه ساخته پردازيم كه آيا جمل     مي

را بـه عنـوان   صورتي كه جمله با تـصوير همخـواني نداشـته باشـد، آن           در. دارد يا خير  
 بازي به هر دليلي در      ، جمله ساختگيريم، مگر آنكه هنگام       نظر مي  ناهنجاري كالمي در  

  گزارش

 مشخصه
  اروپايي  ملي  داخلي

  676  704  637  اي  دقيقه15تعداد جمله در گزارش 

  21  7  15 كاربردي-تعداد ناهنجاري معنايي

  031/0  009/0  023/0  نسبت تعداد ناهنجاري به تعداد جمله



  ����169  ...هاي فوتبال سيما  هاي زباني در گزارش بررسي ناهنجاري

 

 جنبه تحقيرآميـز داشـته      برخي شده براي    ساخته ه اگر جمل  ،از سوي ديگر  . جريان نباشد 
 آن را ناهنجـاري نقـشي تلقـي    ، تلويزيوني نباشده زندهباشد يا به هر شكل مناسب برنام      

  . نقشي ارائه شده استـهاي ناهنجار كالمي   برخي از جمله10جدول در . كنيم مي

  نقشي- هاي كالمي  برخي ناهنجاريـ10جدول 

  توضيحات   نقشيـناهنجاري كالمي   گزارش

  .جمله جنبه تحقيرآميز دارد خواد ببره  رو نبره كيو مي** *اگر در **  د -1

 م -1
بهترينشون شماره شونزدهشون بوده اما از      

  .عاً چيزي نديديمواق* 
ــه نظــر شخــصي گزارشــگر در  ارائ

 جريان بازي

 د -2
بازيكني است كه تكنيكش خوبه سرعتشم    
خوبه قدرت شوتشم باالسـت امـا زيـاد از          

 كنه فكرش استفاده نمي

ــه نظــر شخــصي گزارشــگر  در ارائ
 جريان بازي

 م -2
بـود ســال  ** اولـين بـازيش در برابــر   * 

 هشتاد و سه
جريـان مـسابقه    جمله بي ارتباط با     

  .است

 د -3
به نظر رسيد كـه پـشيمون شـد از كـارت        

 *دادن آقاي 
ارائـه نظــر شخــصي  گزارشــگر در  

  جريان بازي

 ا -3
معلوم نيست كـه در برگـشتش بـه اردوي     

 چه وضعيتي در انتظارش باشه** 
جمله بي ارتباط با جريـان مـسابقه        

  .است

 »بنده خدا«كاربرد واژه نامناسب  رو هم نقش بر زمين شد*يه لحظه بنده خدا   د -4

 م -4
بازيكنا بايد داوررو رها بكنن كار خودشونو       

 انجام بدن
ــه نظــر شخــصي گزارشــگر در  ارائ

  جريان بازي

  
 مواردي خارج از جريان مسابقه مربـوط     هبيشترين ناهنجاري كالمي به صحبت دربار     

چند ممكـن اسـت      هر. اردشود كه در ميان انواع ناهنجاري زباني بيشترين تعداد را د            مي
 با توجه بـه جريـان       ،هاي همزمان ارائه شود      يك بازيكن يا بازي    هاطالعاتي اضافي دربار  

از سـوي   . بازي بهتر است اين اطالعات زماني منتقل شود كه بازي متوقف شـده اسـت              
 بـازي يـك     ه كيفيت مسابقه يـا نحـو      ه گاهي گزارشگر نظر شخصي خود را دربار       ،ديگر

  . تناقض دارد،كند كه با آنچه مورد نظر بيننده است يبازيكن مطرح م
مناسـب،    هـاي نـا     ها يا عبـارت     تر نيز اشاره شد، كاربرد واژه       از طرفي، همان گونه كه پيش     
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. شود كه اساساً از بسامدي بـسيار كـم برخـوردار اسـت              نوعي ناهنجاري نقشي محسوب مي    
ش را در ذهن بيننده ايجاد كنـد        گاهي كاربرد اين نوع جمالت نامناسب ممكن است اين نگر         

  .كند و ممكن است طرفدار يا مخالف يك تيم خاص باشد طرفانه گزارش نمي كه گزارشگر بي 
توان به مقايـسه آنهـا       هاي كالمي و نقشي مي      حال پس از آشنايي با انواع اين ناهنجاري       

ا هـ   بـه مقايـسه ايـن ناهنجـاري    12 و  11دو جـدول    . هـاي متفـاوت پرداخـت       در گزارش 
  .اختصاص دارند

   نقشيـهاي كالمي   مقايسه ناهنجاريـ11جدول 

  گزارش

  

 مشخصه

1
 د
ـ

  

1
 م
ـ

  

1
  ـ ا

2
 د
ـ

  

2
 م
ـ

  

2
  ـ ا

3
 د
ـ

  

3
 م
ـ

  

3
  ـ ا

4
 د
ـ

  

4
 م
ـ

  

4
  ـ ا

ــه در   ــداد جمل تع
 15گـــــــزارش 

  اي دقيقه
125  188  217  179  160  188  198  193  161  135  163  110  

تعــداد ناهنجــاري 
  نقشي-كالمي

19  16  30  9  4  22  7  18  31  31  15  34  

نـــسبت تعـــداد  
ــه  ــاري بـ ناهنجـ

  تعداد جمله
15/0  085/0  0 138/005/0  025/0  11/0  035/0  093/0  19/0  229/0  092/0  309/0  

   نقشي در سه نوع گزارش-هاي كالمي  مقايسه ناهنجاريـ12جدول 

 

 

 

  
 

  گزارش

 مشخصه
  اروپايي  ملي  داخلي

  676  704  637  اي  دقيقه15تعداد جمله در گزارش 

  117  53  66   نقشي-تعداد ناهنجاري كالمي 

  173/0  075/0  103/0  نسبت تعداد ناهنجاري به تعداد جمله
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 ميـان   ي مـستقيم  هها بيانگر آن است كه رابط        تعداد ناهنجاري   با ها   تعداد جمله  همقايس
 ،ها تعداد جمله و تعداد ناهنجاري وجود ندارد؛ ضمن اينكه در مقايسه با ساير ناهنجاري           

ـ . شود نقشي مربوط مي ـ  هاي كالمي بيشترين تعداد ناهنجاري به ناهنجاري  جالـب  هنكت
هـم ميـزان ناهنجـاري      اين است كه باز،خورد چشم مي    به 12توجه ديگر كه در جدول      

  .مراتب بيش از دو نوع گزارش ديگر است   نقشي در گزارش اروپايي به ـ كالمي

  ها  مقايسه كلي گزارش)هـ

در ايـن   . صـورت مجـزا پـرداختيم       هـا بـه       بخش قبل، به بررسي انواع ناهنجاري     در چهار زير  
 .ها در سـه نـوع گـزارش پرداختـه شـود      بخش سعي بر آن است كه به مقايسه كل ناهنجاري  

  .ها در سطح جمالت اختصاص دارد اري تعداد كل ناهنجه به مقايس13جدول 

  ه نوع مسابقهدر س) در سطح جمله(ها   مقايسه كل ناهنجاريـ13جدول 

 

  

  

  

  
  

 ،ها در سطح جمله بيانگر اين مسئله است كه ايـن نـوع ناهنجـاري             ناهنجاري همقايس
 از كمتـرين    ،هـاي ملـي      از بيشترين و در سـطح گـزارش        ،هاي اروپايي   در سطح گزارش  

 از ،هـاي ملـي   ميزان برخوردار است و اين در حالي است كه تعداد جمالت در گـزارش         
 ارتبـاطي   ، جمالت ساختدهد كه     ها نيز نشان مي     اين نمونه . ها بيشتر است    ساير گزارش 

  .با ميزان خطا ندارد

  گزارش

 مشخصه
  اروپايي  ملي  داخلي

  676  704  637  اي  دقيقه15تعداد جمله در گزارش 
  23  17  17 تعداد ناهنجاري نحوي

  21  7  15 كاربردي- ناهنجاري معناييدادتع

  117  53  66   نقشي-تعداد ناهنجاري كالمي 
  161  77  98  ها در سطح جمله تعداد كل ناهنجاري

  238/0  109/0  153/0  جاري به تعداد جملهنسبت تعداد ناهن
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 اين فرضيه كه ميـزان      ،هاي داخلي   با توجه به ميزان كمتر ناهنجاري زباني در گزارش        
شـايد دليـل ايـن      . شـود   با ترديد مواجه مي   حساسيت با ميزان ناهنجاري همسويي دارد،       

دليل حـساسيت زيـاد        هاي ملي به    ها را بتوان در توجه بيشتر گزارشگران به بازي          وتتفا
، جستجو كرد؛ با توجه بـه  آنانهاي اروپايي براي      اين نوع مسابقات و اهميت كمتر بازي      

، توجـه   كند  ايفا مي هاي زباني     ناهنجارياز   نقشي مهم در كاستن      ،اين امر كه عامل توجه    
  . انجامد  ميزان ناهنجاري مي ازگزارش نيز به كاسته شدنبيشتر گزارشگر به امر 

. شـود   ها مربوط مي     نوع ناهنجاري  هها به مقايس     گزارش هآخرين نكته در بحث مقايس    
  . ميانگين انواع ناهنجاري مورد بررسي قرار گرفته است14در جدول 

سـه نـوع    مراتـب بيـشتر از    هاي كالمي ـ نقشي به  شود كه ميزان ناهنجاري مالحظه مي
ناهنجاري ديگر است و اين مسئله بيش از هر چيـز، بـا پـرداختن بـه مـوارد نـامربوط بـه                   

هاي تلفظي، بـسيار كمتـر از    اين در شرايطي است كه ناهنجاري. جريان مسابقه ارتباط دارد  
شود و اين مسئله خود بيانگر اين واقعيـت اسـت كـه نحـوه                ها مشاهده مي    ساير ناهنجاري 
  . واقع گفتار تحصيلكردگان بسيار نزديك است به گفتار معيار و درتلفظ گزارشگران 

 ها  مقايسه ميانگين انواع ناهنجاري در گزارشـ14جدول 

  
ـ         تعداد اندك ناهنجاري   ،از سوي ديگر   ر آن دارد كـه     هاي معنايي و كاربردي داللت ب

  گزارشگر

 مشخصه
1  2  3  4  

ميانگين 

  ناهنجاري

نسبت تعداد ناهنجاري تلفظي به تعـداد       
  واژه

0007/0  007/0  002/0  006/0  003/0  

د نسبت تعداد ناهنجاري نحوي به تعـدا      
  جمله

037/0  017/0  005/0  061/0  03/0  

كـاربردي  - نسبت تعداد ناهنجاري معنـايي    
  به تعداد جمله

041/0  003/0  009/0  034/0  021/0  

 نقـشي   -نسبت تعداد ناهنجاري كالمي   
  به تعداد جمله

122/0  066/0  101/0  196/0  121/0  
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آيـد كـه       كمتر پيش مي   ،كنند و از طرفي     معني توليد مي    ندرت جمالت بي    گزارشگران به 
  .كار برد  اشتباه به  گزارشگر نام بازيكني را به
 معنـايي   هـاي   هاي كالمـي و ناهنجـاري       اي ميان توليد ناهنجاري     البته شايد بتوان رابطه   

موارد هرچـه ميـزان ناهنجـاري كالمـي بيـشتر      دهد، در بيشتر     ها نشان مي    بررسي. پيدا كرد 
شده است، ميزان ناهنجاري معنايي و كاربردي نيز افزايش يافته است و اين مسئله، باز هـم   
بيانگر مسئله توجه به جريان مسابقه است؛ وقتي توجه به جريان مسابقه كمتر شود، امكـان        

كنان يا سـاير افـراد بيـشتر خواهـد     هاي ناهنجار معنايي يا كاربرد اشتباه نام بازي   توليد جمله 
  . هاي نحوي نيز مشاهده كرد توان در ميزان ناهنجاري اين مسئله را تا حدودي مي. شد

  هاي زباني منظور كاهش ناهنجاري  پيشنهادهايي به

ـ         طرح ناهنجاري  ،هدف اصلي پژوهش حاضر     ههاي زباني گزارشگران نيـست، بلكـه ارائ
.  معيارسازي زبان گزارش فوتبال اسـت ،ا و در نهايت ه   كاهش نارسائي  برايراهكارهايي  

شـود كـه      هاي زباني پيشنهاد مـي      منظور كاهش ناهنجاري      راهكارهايي به  دليل،همين    به
  :عبارتند از

ميان گزارشگران مختلف و حتي در      زيادي   تنوع گفتاري    .ها  يكدستي در تلفظ واژه   . 1
تـوان يـك      ها مي   ي شكل تلفظي واژه   ساز  شود؛ با يكسان    گفتار يك گزارشگر مشاهده مي    

 نـوعي تلفـظ     از اين طريق بـه    كار برد و       هاي متنوع به    جاي صورت    صورت واحد را به   
 در  »دقيقه« ه شاهد تنوع در تلفظ واژ     بسياري از موارد   در   ،براي نمونه . دست يافت معيار  

 و گـاهي    de’iqe گـاهي    daqiqeهستيم كـه گـاهي گزارشـگر آن را          واحد  يك گزارش   
da’iqe هـاي مختلـف     يعنـي وجـود صـورت      ،»1تنـوع آزاد  « بحث   هر چند . كند   مي اجرا

رود، با توجه به امـر معيارسـازي زبـان،            شمار مي    امري طبيعي به   ،تلفظي براي يك واژه   
  .بايد از چنين مواردي پرهيز كرد

گرچه تفـاوتي ميـان گفتـار گزارشـگران و افـراد تحـصيلكرده            . ها  دقت در تلفظ واژه   . 2
 .شود هاي تلفظي در گفتار گزارشگران مشاهده مي شود، گاهي برخي ناهنجاري اهده نميمش

 شـاهد   ،هـا   افتـد كـه در برخـي گـزارش           اتفاق مـي   گاه. هاي طوالني   پرهيز از وقفه  . 3
                                                      
1. free variation 
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تـرين   شايد مناسـب  . مدت حدود سي ثانيه، هستيم       به ،اي طوالني، حتي در مواردي      وقفه
در نظر گرفـت    ا بتوان زمان توقف مسابقه يا زماني        زمان براي يك سكوت كوتاه مدت ر      
  .شود كه تصوير جريان مسابقه پخش نمي

گاه يكدست نبودن نحوه كاربرد عناصري نظير       . دقت در كاربرد عناصر زبرزنجيري    . 4
تواند اين مسئله را به بيننـده القـا كنـد كـه              مي يا فشار هوا در لحظات حساس        بم و زير

 الزم اسـت گزارشـگران در   ،همين منظـور   اي خاص دارد؛ به  هگزارشگر به يك تيم عالق    
 .شكلي يكدست استفاده كنند لحظات حساس از عناصر زبرزنجيري به

همان گونه كه مالحظه شد، بيشترين ميـزان ناهنجـاري زبـاني            . توجه به متن مسابقه   . 5
قه را رهـا    شود؛ يعني مواردي كه گزارشگر جريان مساب        هاي كالمي مربوط مي     به ناهنجاري 

پردازد؛ اين مسئله زمـاني كـه مـوقعيتي حـساس در جريـان                كند و به مواردي ديگر مي       مي
در چنين شرايطي الزم است گزارشگران بـيش از         . يابد  آيد، بيشتر نمود مي     مسابقه پيش مي  

اي بپرهيزنـد؛ بـديهي    هر چيز، به جريان مسابقه توجه كنند و از پرداختن به مـوارد حاشـيه   
اي را  آيد كه امكان پـرداختن بـه مـوارد حاشـيه            هايي در جريان مسابقه پيش مي      است زمان 
نكته جالب توجه اين است كه هر چه جريان بازي بيشتر مورد توجـه قـرار                . كند  فراهم مي 

  .شود هاي معنايي و نحوي نيز كاسته مي گيرد، تا حدودي از ميزان ساير ناهنجاري
 در برخي موارد، گزارشگر بر اساس نگـرش     .دوري جستن از اظهار نظرهاي شخصي     . 6

دهد؛ حقيقت امـر ايـن اسـت كـه شـايد از منظـر               خود، درباره تيم يا بازيكني خاص نظر مي       
كارشناسان ورزش، نظر گزارشگر صحيح نباشد، بنابراين، بهتر اسـت گزارشـگران كمتـر بـه                

ملي بيـشتر  هاي داخلي و    اين موضوع بخصوص در گزارش    . اظهار نظرهاي شخصي بپردازند   
يابد زيرا ممكن است مفهوم توجه خاص گزارشگر به يـك تـيم يـا بـازيكن يـا بـر               نمود مي 

 .عكس، بي عالقه بودن وي را به نحوه بازي بازيكن يا تيمي در ذهن بيننده تداعي سازد 
توان از دو منظـر      ها را مي    ها يا عبارت     نوع واژه  .ها  ها و عبارت    دقت در كاربرد واژه   . 7
 ،از منظـر معنـايي    .  از منظر نقشي   ، از منظر معنايي و ديگري     ، قرار داد؛ يكي   رسيمورد بر 
 گاهي واژه يـا  ،د؛ براي نمونهنرد كه مفهومي روشن داشته باش    كهايي استفاده     واژهاز  بايد  

 خارجي  ي يا عبارت   واژهاز  رود كه به بافت زباني ارتباطي ندارد يا حتي            كار مي    عبارتي به 
معنـي  نيـز   گزارشـگر  خود ،داند و جالب آنكه     كه بيننده معني آن را نمي      شود  استفاده مي 

 يـا   به كـار رفتـه،     يا عبارت     افتد كه واژه     اتفاق مي  گاه ،از سوي ديگر  . كند  آن را بيان نمي   
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 كـاربرد آن بـه   دارد ياخودماني جنبه اصطالح    تلويزيوني نيست و به   ه زند همناسب برنام 
 .كند ميرد  وا شأن بازيكن يا تيمي خدشه

هـاي     در بحث مربوط به ناهنجاري     .آشنايي با بازيكنان دو تيم پيش از آغاز مسابقه        . 8
مفهوم دقت بيشتر به جريان مسابقه          مشخص شد كه كاربرد بيشتر نام بازيكنان به        كالمي
 .انجامد هاي كالمي مي و در نتيجه به كاهش ناهنجارياست 

ـ  ،بديهي است كه رعايت موارد ذكر شده       ـ       ب  معيـار بـراي زبـان       هه ايجـاد نـوعي گون
  .انجامد گزارش فوتبال مي

  نتيجه

  :توان به شرح زير خالصه كرد هاي صورت گرفته را مي حاصل بررسي
هـا در هـر گـزارش     هاي ناهنجار تلفظي در مقايـسه بـا تعـداد واژه     بسامد صورت . 1

كردگان و زبـان     به گفتار تحصيل   ، تلفظ گزارشگران  ه نحو ،بسيار كم است و از اين حيث      
  . معيار گفتاري بسيار نزديك است

 هـاي  توان ادعا كرد كه افزايش سـرعت گفتـار بـه افـزايش ميـزان ناهنجـاري        نمي. 2
دقتي گزارشـگر       اين نوع ناهنجاري بيشتر به بي      ،حقيقت در. انجامد  تلفظي گزارشگر مي  

  .شود  واژه مربوط ميكاربرددر 
 نـوع تغييـرات عناصـر       ،هـاي باشـگاهي     بـازي افتد كـه در گـزارش          اتفاق مي  گاه. 3

بـي عالقـه    يـا   خاص  زبرزنجيري حكايت از نوعي تعلق خاطر گزارشگر به يك باشگاه           
كـار رفتـه در مـتن را          هاي به   ها يا جمله     زماني كه واژه   ؛ دارد ديگر وي به باشگاهي     بودن

 . خواهيم برداي  يا نبود چنين عالقه بيشتر پي به وجود،كنيم بررسي مي
بـه  كند ارتباط     كنند كه بيننده تصور مي      حدي سكوت مي     تا   برخي گزارشگران گاه   .4
 . كامل قطع شده استطور 

دهـد كـه كمتـر اتفـاق          عد معنايي و كـاربردي نـشان مـي        ها از ب    بررسي كل جمله  . 5
  .ندبسازمعني  اي بي افتد، گزارشگران جمله مي
نقـشي و   ـ  كاربردي و كالمي ـ  يهاي نحوي، معناي اي ميان تعداد ناهنجاري رابطه. 6

هـا     شده وجود ندارد و درواقع اين نوع ناهنجـاري         ساختهنوع گزارش يا تعداد جمالت      
 .شود بيشتر به دقت گزارشگران مربوط مي
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 خارج از جريـان مـسابقه       موضوعات هبيشترين ناهنجاري كالمي به صحبت دربار     . 7
 .بيشترين تعداد را داردشود كه در ميان انواع ناهنجاري زباني  مربوط مي
 بـازي يـك     ه كيفيت مسابقه يـا نحـو      هگاهي گزارشگر نظر شخصي خود را دربار      . 8

 . تناقض دارد،كند كه با آنچه مورد نظر بيننده است بازيكن مطرح مي
شـود    هاي نامناسب، نوعي ناهنجاري نقشي محسوب مـي         ها يا عبارت    كاربرد واژه . 9

 .رخوردار استكه اساساً از بسامدي بسيار كم ب
ها در سطح گزارش اروپايي بيش از دو گزارش ديگر اسـت و           تعداد كل ناهنجاري  . 10

شـايد  . در اين ميان، ميزان ناهنجاري در سطح گزارش ملي كمتر از گزارش داخلـي اسـت               
 دليل حساسيت زيـاد      هاي ملي به    دليل اين امر را بتوان در توجه بيشتر گزارشگران به بازي          

 .هاي اروپايي براي آنان، جستجو كرد قات و اهميت كمتر بازياين نوع مساب
 داللـت بـر توجـه بيـشتر گزارشـگر بـه             ،در جريان يك مسابقه   * تعداد كاربرد   . 11

هـاي كالمـي در گـزارش          بسامد كمتر ناهنجـاري    ،بازيكنان و جريان مسابقه و در نتيجه      
 .خواهد داشت

هـاي طـوالني،      ها، پرهيـز از وقفـه       هها، دقت در تلفظ واژ      يكدستي در تلفظ واژه   . 12
دقت در كاربرد عناصـر زبرزنجيـري، توجـه بـه مـتن مـسابقه، دوري جـستن از اظهـار             

ها و آشنايي با بازيكنان دو تيم پـيش           ها و عبارت    نظرهاي شخصي، دقت در كاربرد واژه     
 مـورد   هاي زباني    كاهش ناهنجاري  ايعنوان پيشنهادهايي بر     توان به   از آغاز مسابقه را مي    

  .توجه قرار داد

  نوشت پي

اشـرف، لـزوم تـسلط        صادقي، علـي  (شود    يم شمرده معيار فارسي زبان گفتاري شكل تهراني فارسي. 1
  ).، سايت زبان فارسي1388 ارديبهشت 29هاي زبان فارسي،  گوناگوني آموزان بر فارسي
   مـردم    و مـشترك    مي و خط رسـ     زبان" قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران       15  بر اساس اصل  . 2
   و خـط باشـد ولـي     زبـان    بايد با اين     درسي   و كتب    رسمي   و متون   اسناد و مكاتبات  .   است   فارسي  ايران
،   آنها در مدارس    ادبيات   و تدريس    گروهي  هاي    و رسانه    در مطبوعات    و قومي    محلي  هاي  از زبان   استفاده

  ) مجلس شوراي اسالميوبگاه (" آزاد است  فارسي در كنار زبان
جاي اروپـايي       به اجاي ملي و حرف       جاي داخلي، حرف م به       در پژوهش حاضر از حرف د به      . 3

 . است3 گزارشگر شماره از سويگزارش ارائه شده بخشي از گزارش بازي داخلي . استفاده شده است
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