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رسانه از اجزای مهم ارتباط است که پیام را بین فرستنده و گیرنده ،مبادله میکند (قاسمی و
همکاران .)1397 ،امروزه در دنیایی زنـدگی میکنیــم که خواهناخواه در شرایط اشبـاع رسانـهای
قرار داریــم و رسانـههـا جزء الینفک زنـدگـی انسانهـاست (تاجیـکاسماعیـلی و رمضانـلو،
 93 :1395ـ  ،)67تحوالت شگرف قرن حاضر و وجود انقالبهای علمی و اطالعاتی و مدیریتی،
مبین اهمیت وجود ارتباطات و رسانه است برای آنکه جوانان و دانشجویان نقش فعال و اثربخشی
بر حوزههای مختلف داشته باشند نیاز به تجزیه و تحلیل اطالعات رسانهای دارند (همتپور
و نوروزی 107 :1396 ،ـ  .)85با تحول جوامع کنونی به سوی جوامع اطالعاتی ،رسانهها در
عرصههای گوناگون بیشتر مورد توجه قرار گرفتهاند (روشندل اربطانی و امیدی 84 :1397 ،ـ .)57
تلویزیون مهمترین رسانه برای ورزش است؛ چه برای ترویج آن از طریق خبررسانیهای مختلف
چه از نظر اقتصادی با توجه به حق پخش( .عرب نرمی 62 :1397 ،ـ )53
مجری یا گوینده ،به عنوان یکی از عوامل کلیدی رسانه ( ،)Mediaنقش ارتباطدهنده را ایفا
میکند .به همین منظور ،شناخت و آشنایی با عوامل و شاخصهای گویندگی میتواند به این امر
کمک شایانی کند (قاسمی و همکاران .)1397 ،با ظهور تلویزیون و تکامل تدریجی آن ،قالبهای
گوناگونی برای برنامهسازی ارائه شد که یکیاز آنها گفتوگو بود؛ این روش از دیرباز برای انتقال
پیام و خبر مورد استفاده قرار میگرفت (علیمحمدی .)1395 ،گزارش ورزشی نیز یکیاز این
قالبها است و بیشتر مردم از طریق تلویزیون و رادیو و گزارشهای آن با ورزش ارتباط برقرار
میکنند( .گلنبی و همکاران 63 :1396 ،ـ )53
نظر به اهمیت رسانه به عنوان عرصة یک گفتما ن ( ،)Discourseباید خاطر نشان کرد که گفتمان به
کاربران خود منبعی بسیار غنی از گزینهها ارائه میکند که آنها را قادر میسازد ،برای انتقال معنا ،متن یا
سخن تولید کنند ( .)Holliday & Matthessen. 2004از دیدگاه هالیدی ( ،)2004گفتمان در برگیرنده
نشانههای زبانشناسانة (، )Linguistic semioticsگفتاری و نوشتاری ( )Spoken & Writtenو غیر
زبانشناسانة ( )Non-linguisticرفتاری ـ روانی ( )Behavioral & psychologicalاست که نهتنها زبان،
بلکه کل حوزة انسان را در بر میگیرد .لذا تحلیل گفتمان و متن ،به شاخهای از زبانشناسی جدید اطالق
میشود که هدف آن توصیف کالم پیوستهای است که معنای آن گاهی از جمله کاملتر است ،مانند ”چیه
این فوتبال“ که یک عبارت است ولی از یک جمله معنای بیشتری دارد.
امروزه پی بردن به مفاهیم نهفته در آثار ادبی و نحوة گفتار و کالم به روشهای گوناگون در
قالب الگوهای مختلفی انجام میشود .یکی از این الگوها ،نظریة نظاممند هالیدی است ،که در
چارچوب فرایندهای مختلف بیان میشود .پژوهشگران در این پژوهش سعی کردهاند با بهکارگیری
این نظریه بررسی زبانشناسانهای ،در طریق گفتار و کالم دو تن از سرشناسترین گزارشگران
فوتبال کشور ،عادل فردوسیپور و محمدرضا احمدی ،انجام دهند.

تجربهها و تصویرهایی که ما از پیوستار جهان پیرامون و جهان ذهنی و خیالی خود داریم ،به
وسیلة زبان دستهبندی شده ،به صورت مفاهیم در آمده و رمزگذاری و بیان میشوند .به واسطة این
عمل ،زبان پیوستار جهان به سه بخش عام تقسیم میشود:
الف .فرایند :ناظر است بر یک رخداد ،یک ُکنش ،یک حالت ،یک فرایند احساسی ،گفتاری یا وجودی؛
ب .شرکتکنندههای در فرایند :عناصر دست اندرکار فرایند را در بر میگیرند و حول محور
فرایند عمل میکنند؛
ج .عناصر پیرامونی فرایند :عناصریاند که زمان ،مکان و شیوة عمل و شرایط فرایند را رقم
میزنند( .مهاجر و نبوی)1376 ،
فرایندها از لحاظ معنایی ،در شش گروه تقسیمبندی میشوند و شرکت کنندههای ویژهای به خود
میگیرند:
 .1فرایند مادی؛  .2فرایند ذهنی؛  .3فرایند ربطی؛  .4فرایند رفتاری؛  .5فرایند گفتاری؛  .6فرایند
وجودی.

هدف پژوهش

پیشفرض پژوهش
نمیتوان با اعمال نظریة نظاممند نقشگرایی هالیدی روی گزارشهای انتخابی ،به سبک گزارشگری
این گزارشگران پی برد.
از دیدگاه هالیدی و متیسن ،زبان سه فرانقش ( )Metafunctionعمده به عهده دارد که عبارت
از فرانقش اندیشهگانی ( ،)Ideational Functionفرانقش بینافردی و فرانقش متنی است .وی این
فرانقشهای سهگانه را اینگونه توضیح میدهد :فرانقش بینافردی زبان ،به چگونگی بازنمایی فرد به
عنوان گوینده و شنونده و بازتاب نگرشها و ارزیابیهایش از وضعیت موجود باز میگردد .ابزار تحلیل
فرانقش بینافردی زبان وجه است .فرانقش متنی ،زبانمحور است و به تولید متنهای منسجم و به هم
پیوسته از اطالعات موجود در بند مرتبط است .بررسی فرانقش متنی زبان نیز در قالب ساخت مبتدا ـ
خبری ( )Thematic Structureبند صورت میگیرد)Holliday & Matthessen, 2004( .
فرانقش اندیشهگانی ،فرانقشی است که فرد به واسطة آن به تجربههایش از جهان واقعی بیرونی و جهان
ذهنی درونی تجسم میبخشد و واکنشها ،شناختها و دریافتهایش را بیان میکند( .سلطانی)118 :1384 ،
هالیدی این فرایندها را به سه دسته اصلی ،فرایندهای ربطی( ،)Relationalذهنی ()Mental
و مادی ( )Materialتقسیم کرده است .هالیدی در مرز فرایندهای اصلی ،به وجود سه طبقه دیگر
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نیز قائل است ،که عبارت از فرایندهای رفتاری ،گفتاری( )Verbalو وجودی ( )Existentialاست.
(.)Holliday & Mattissen, 2004: 107

 .1فرایندهای مادی
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به باور هالیدی«فرایندهای مادی فرایندهای انجام هستند .فرایندهای مادی ،فرایندهاییاند که به
واسطة آنها عملی صورت میگیرد .این فرایندها به تجربة ما از دنیای بیرون مربوط میشوند .آنها
بیانگر این نکتهاند که موجودی (فردی) کاری را انجام میدهد که ممکن است هدف آن ،تأثیر بر
موجود دیگری باشد .نوشتن ،خوردن ،دویدن ،رفتن ،رأی دادن ،حمایت کردن و غیره فرایندهای
مادیاند» .این فرایندها میتوانند دو شرکتکننده داشته باشند« ،یکی ُکنشکر ( )Actorکه وجودش
اجباری است و دیگری هدف که وجودش اختیاری است»( .)Ibid: 179در ادامه نمونههایی از
فرایندهای مادی را ،در گزارشهای منتخب مشاهده میکنید:
اوه اوه پای بازیکن سپاهان بدجور سر خورد ...
اص ً
ال بازیکن حریف همون جا نشست ...
پاس قطری خوبی رو ارسال کرد ...
عجب اشتباه مهلکی رو انجام دادند ...
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 .2فرایندهای ذهنی
فرایندهای ذهنی ،به تجربة ما از جهان خودآگاهی خودمان مربوط میشود ( .)Ibid: 197هالیدی
معتقد است « فرایندهای ذهنی فرایندهای احساس یعنی درک ،شناخت و عطوفت هستند مانند درک
کردن ،دیدن ،فکر کردن ،خواستن ،متنفر بودن ،تصمیم گرفتن و  .)Ibid: 210(»...با توجه به اینکه
فرایندهای ذهنی ،تفاوتهای زیادی نسبت به فرایندهای مادی دارند ،نقش معنایی شرکتکنندگان
آنها نیز متفاوت است .این فرایند ،کاربران زبان را قادر میسازد تا باورها ،افکار و عالیقی را بیان
کنند که به آنان در شناسایی تعاریف واقعیت کمک میکنند)Ibid( .
داور یه نیمنگاهی به ساعتش میندازه (دیدن) ...
قشنگ میشه تنفر رو از روی چهره هوادارای لیورپول تشخیص داد ...
بد موقعی تصمیم گرفت تعویضش کنه ...
بعید میدونم بخواد (خواستن) بیاد بیرون ...
 .3فرایندهای ربطی
سومین طبقه از فرایندهای اصلی فرایندهای ربطی هستند .این فرایندها به منظور شناسایی و
توصیف بهکار برده میشوند .در این فرایندها ،با استفاده از افعال ربطی به رابطة بین دو چیز یا دو

پدیده پرداخته میشود .فرایندهای ربطی ،با افعالی ربطی در حوزة معنایی فعل بودن مانند شدن ،به
نظر رسیدن ،تبدیل شدن و غیره بیان میشود)Holliday & Matthissen, 2004( .
اوه اوه چی شد اص ً
ال ...
تو عمق بهش رسید ...
قبال مدافع بوده االن اومده یه خط جلوتر
چه گلزنی شده امشب بنزما ...
 .4فرایندهای رفتاری
فرایندهای رفتاری به فعالیتهای جسمانی و روان شناختی مانند نگاه کردن ،خواب دیدن و
خندیدن ،آواز خواندن ،نشستن و غیره مربوط میشوند ( .)Ibid: 248در این نوع از فرایندها ،فقط
یک شرکتکننده( ،رفتارگر) وجود دارد ( .)Ibid: 250این فرایندها هم به فرایندهای مادی شباهت
دارند و هم به فرایندهای ذهنی؛ بنابراین در حد فاصل فرایندهای مادی و ذهنی قرار میگیرند.
()Ibid

 .5فرایندهای گفتاری
فرایندهای گفتاری ،گفتار و هر نوع مبادله نمادین معنا را در بر میگیرند (.)Hoolliday & Matthissen, 2004
به باور فاولر ( )Fowler, 1991بسیاری از فعالیتهای سیاسی از تبادلهای کالمی و گفتاری نشئت
میگیرند ،که به صورت گسترده در مطبوعات نمایان میشوند .گفتوگوها ،مذاکرات ،بیانیهها
و محاکمهها از کردارهای گفتمانی سرچشمه میگیرند .عالوه بر این ،در عرصة سیاسی ایران،
مطبوعات تمایل زیادی دارند که عناوین خبرها به صورت نقلقولهای مستقیم و غیرمستقیم باشد
(سلطانی .)1384 ،فعل اصلی بندی که بیانگر یک فرایند گفتاری است معموالً ” گفتن“ یا هر فعل
دیگری است که در این حوزة معنایی قرار داشته باشد .فرایندهای گفتاری با افعالی مانند صحبت
کردن ،گزارش دادن ،پرسیدن ،دستور دادن و  ...بیان میشوند)Ibid(.
مانند:
داور تو گوشیش با کمکهاش صحبت میکنه ...
داور به کروس دستور داد که عقب بره ...
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مانند:
داور به ساعتش نگاه میکنه ...
کیروش یه خنده معنیداری هم به داور میکنه ...
کیروش میره رو صندلیش میشینه ( ...نشستن)
تماشاگران نفس راحتی میکشن (...نفس کشیدن)

 .6فرایندهای وجودی
آخرین دسته از فرایندهای گذرایی فرعی هالیدی ،فرایندهای وجودی هستند .به عقیدة هالیدی این
فرایندها نشان میدهد که چیزی وجود دارد یا روی میدهد و شرکتکنندة اصلی در این فرایند
نیز «موجود» ( )Existentاست ( .)Ibid: 256این نوع فرایند در گفتمان خیلی متداول نیست .فعل
بندهایی که نشاندهندة یک فرایند وجودی است ،معموال از مصدر “بودن”“ ،وجود داشتن” ،یا
“اتفاق افتادن” است.
مانند:
اتفاقات زیادی تو این بازی افتاده ...
این بازیکن فصل قبل هم مصدوم بود ...

پیشینة پژوهش
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بررسی پژوهشهایی که در زمینة زبانشناسی زبان فارسی انجام شده ،نشان میدهد که این
پژوهشها بیشتر در باب به کارگیری این عوامل و میزان کاربرد آنها در متون مختلف آموزشی،
علمی ،ادبی ،داستانی و قرآنی است و تا جایی که نگارندگان اطالع دارند ،بررسیهای زبانشناسی
و مهارتهای کالمی برای گزارشگران ورزشی بسیار کم بوده و یا در دسترس محققان نبوده؛ به
همین دلیل این پژوهش ،در این زمینه پیشگام است.
برخی از پژوهشهای انجامشده در حوزة زبانشناسی و تحلیل کالم عبارتاست از:
سارلی و ایشانی ( )1390در بررسی داستان “ قصه نردبان” پیوستگی و همبستگی متن را از جمله
مسائل مورد توجه تحلیلگران متن ،بر میشمارند .آنها بر اساس نظریة تکامل یافتة پیوستگی
هالیدی و حسن )1985( ،و مفهوم پیوستگی که حسن در سال  1984مطرح کرد ،در داستان
فارسی “قصة نردبان“ عوامل پیوستگی و همبستگی و نیز کاربرد این نظریه را بررسی کردند .آنها
بر اساس دیدگاه حسن ( )1984و هالیدی و حسن ( )1985به این نتیجه رسیدند که در متنهای
ادبی یا غیرادبی ،این الگوی جدید پیوستگی قابل بررسی است؛ همچنین میتوان میزان پیوستگی
و همبستگی متون را از نظر کمی با استفاده از هماهنگی پیوستگی مقایسه کرد.
بنا به عقیدة ونلویین ( )Van Leeuwenگفتار مبنای کار رادیو و تلویزیون را تشکیل میدهد.
از این جهت ،تمرکز اصلی روی صحبتهایی است که حالت محاورهای دارند و به واسطة آن
یا مخاطب را مستقیم مورد خطاب قرار میدهند و یا تالش میکنند تا مخاطب را در یک رابطة
شبهتعاملی( )Quasi-Interactiveدرگیر کنند .به عالوه ،گفتار در تلویزیون ،هم در جلب نظر
مخاطب و هم در بررسی واکنش مخاطب نسبت به برنامههای مختلف جنبه کلیدی دارد .این در حالی
است که در مطالعات رسانهها ،بر مواد دیداری بیشتر تأکید میشود .با این حال ،بررسی چیستی و
چگونگی شیوة تعامل مخاطبان با برنامههای صداوسیما ،و میزان تاثیر آن در جلب مخاطب ،نشان

روششناسی پژوهش
ای��ن پژوه��ش از نظر ه��دف کاربردی و از نظ��ر روش توصیف��یـ تحلیلی بوده اس��ت .در روش
توصیف��ی ـ تحلیل��ی مطالعهای عمی��ق در یک زمان مح��دود ،روی یک فرد یا یک گ��روه (در این
پژوهش گزارش��گران فوتبال) انجام میش��ود و هدفش ش��ناخت و توصیف عوامل آن اس��ت
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میدهد که برنامهها چطور میتوانند مورد پسند واقع شده ،و به ایجاد تعامل مفید کمک کنند .فرکالف
( ، )Faircloughاصطالح گفتمان را به نظامهای نشانهشناختی ،نظیر زبان و تصاویر بسط میدهد.
در این حالت ،وی سه نقش را برای گفتمان تعریف میکند که شامل هویتهای اجتماعی ،روابط
اجتماعی و نظامهای دانش و معنی هستند( .فرکالف)1379 ،
بروکس ( )Brooks, 2009با بهرهگیری از نظریة گذراییِ “شعر در حبس” نوشته کریستوفر
ون ویک ( )ch. Van wykرا مورد تحلیل قرار داده و نتایج نشان میدهد که الزم است بر اساس
این چارچوب ،تعدیلهایی در این شعر صورت گیرد .او در مدل خود سطوح تفسیر متعددی را
پیشنهاد میدهد که با تحلیل دادههای پژوهش بعضی از آنها نقض میشود .همچنین ،در این
پژوهش بروکس نقاط قوت و ضعف این مدل را برای تحلیل شعر در حبس ارزیابی میکند.
آذر و یزدچی ( )2012در پژوهشی به بررسی داستان کوتاه “گل ُرس” نوشته جیمز جویس
( )J.Joyceپرداختند .چارچوب نظری این پژوهش ،نظریة گذرایی هالیدی بوده و عالوه بر
بررسی فرایندهای گذرایی موجود در این داستان کوتاه ،شخصیت اصلی داستان “ ،ماریا” نیز
مورد تحلیل قرار گرفته .بر این اساس ،فرایندها و جملههای مختلف مرتبط با شخصیت اصلی
داستان تجزیه و تحلیل شده و نتایج این پژوهش حاکی از آن است که ماریا به لحاظ فطری،
مظهری از مریم مقدس است.
حسنپور و سولیزا هاشیم ( )S.Hashim, 2012بر اساس چارچوب سیستم گذرایی هالیدی،
به تحلیل سبکی شعر “ وهم سبز” فروغ فرخزاد پرداختند .نتایج این پژوهش نشان میدهد که
بسیاری از اشعار فرخزاد حساسیت زنانه را نشان میدهد و همزمان ،احساس درونی زنانی را که
از عشق ،نفرت ،مرگ و زندگی صحبت میکنند ،به تصویر میکشد .همچنین ،ژست شاعرانه او
در بسیاری از اشعارش به طور کامل زنانه است.
تنها موردی که بررسی زبانشناسی در گزارش ورزشی صورت گرفته و در دسترس
پژوهشگران بوده مقاله عزتی و عاشقی ،با عنوان “بررسی نمونههایی از خبرهای ورزشی شبکه
ورزش براساس نظریة دولی و لوینسون ( ”)2001است که به بررسی نمونههایی از خبرهای
ورزشی شبکة ورزش بر اساس نظریه دولی و لوینسون ( )2001پرداخته و در آن به این نتیجه
رسیدهاند که گونههای مختلف زبانشناسی موجود در نظریه نامبرده ،تأثیر بسزایی در ارتباط
معنایی خواهد داشت.

(شــعبانیمقدم و فراهانــی .)1389 ،در ایــن مطالعه ،توصیف پژوهــش ،فرایندهای نقشگرایی
هالیدی و متیسن ( )2004و تحلیل پژوهش ،درواقع سبکشناسی گزارشهای عادل فردوسیپور
و محمدرضــا احمدی اســت .جامعة آمــارﻱ ،روش نمونهگیرﻱ و حجم نمونة تحقیق شــامل
گزارشهــای فوتبال با گزارش عادل فردوســیپور و محمدرضا احمــدی بوده که در مدت پنج
مــاه از هــر کدام ،پنج گزارش به صورت تصادفی و به شــرح جدول انتخاب  ،1انتخاب ســپس
این گزارشها ضبط و بازنویســی شد .در ادامه ،گزارشهای مذکور بر اساس نظریة نقشگرایی
هالیدی و متیســن ( )2004مــورد مطاله قرار گرفت و تعداد فرایندهــای مادی ،ربطی ،گفتاری،
ذهنی ،رفتاری و وجودی موجود در این مجموعه بررســی شــد .در انتها ،با اســتفاده از نرمافزار
اکســل ( )ExceLبه رســم نمودار و درصدبندی فرایندهای به کاررفته در این گزارشها پرداخته
و پس از آن با توجه به نوع مقیاس اندازهگیری متغیرها و به منظور آزمون پیشفرض پژوهش و
کاربرد هر یک از ابزارهای پیوستگی از آزمون مجذور کای استفاده شده است.
جدول  .1ﻟیسﺖ گزارشهای انتﺨابی
عادل فردوسیپور
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بازی

تاریﺦ

پرسﭙوﻟیﺲ ـ سﭙاهان

96/11/13

محمدرضا احمدی
شبﻜة پﺨﺶکننده

بازی

تاریﺦ

شبﻜة پﺨﺶکننده

شبﻜة سه سیما پرسﭙوﻟیﺲ ـ تراکتورسازی 96/10/08

شبﻜة سه سیما

استقالل ـ پرسﭙوﻟیﺲ

96/12/09

شبﻜة سه سیما

پرسﭙوﻟیﺲ ـ ذوﺏآهﻦ

97/02/02

شبﻜة سه سیما

پرسﭙوﻟیﺲ ـ سایﭙا

97/01/09

شبﻜة سه سیما

رﺋال مادرید ـ بارسلونا

97/02/16

شبﻜة سه سیما

رﺋال مادرید ـ
اتلتیﻜومادرید

ایران ـ مراکﺶ

97/03/25

شبﻜة سه سیما

پرتﻐال ـ اسﭙانیا

ﻟیورپول ـ منﭽسترسیتی

 97/01/15شبﻜة ورزش سیما

 97/01/19شبﻜة ورزش سیما
97/03/25

شبﻜة سه سیما

یافتههای پژوهش
همانگونه که پیشتر اشاره شد ،هالیدی و متیسن فرایندهای گذرایی را به شش دسته تقسیم میکنند.
این فرایندها عبارت از فرایندهای مادی ،فرایندهای ذهنی ،فرایندهای ربطی ،فرایندهای رفتاری،
فرایندهای گفتاری و فرایندهای وجودی است .در همین راستا ،میتوان با استفاده از نظام گذرایی
هالیدی و متیسن و با بررسی انواع فرایندهای موجود و تعیین بسامد وقوع آنها ،در گزارشهای
دو گزارشگر مذکور ،نحوه و سبک گزارش این دو گزارشگر مطرح فوتبال کشور را مشخص کرد.

بسامد و درصد فرایندهای گذاریی هالیدی و متیسن در جدول  2ارائه شده است.
جدول  .2بسامد و درصد فرایندهای گﺬرایی در دادهها
انواع فرایندها

عادل فردوسیپور

محمدرضا احمدی
بسامد

درﺻد

بسامد

درﺻد

فرایند مادی

231

48/23

233

39/5

فرایند ذهنی

45

9/3

98

16/5

فرایند رفتاری

28

5/89

31

3/5

فراید وجودی

5

1/06

12

2/1

 33/2اندازه دادن ،تغییر
رنگ دادن ،تغییر
افتادن ،انجام دادن،
دادن ،تغییر 196
تغییر حالت2/34
دادن ،آماده کردن164،
توسعه ربطی
فرایند
شوند.
نوشتن ،تولید کردن و ... 7در فرایند
شکل دادن ،خل ق کردن،
دستهبندی می 3/4
های مادی 20
1/55
فرایند گﻔتاری
گزارشهای احمدی
 480در دادههای
فرایندهافرایندهای مادی
بررسی
نشان داد ،در100
100مورد نظر 590
بر اساس جدول ،2مﺠموﻉ
فرایندهای
مادی کار رفته ،که 48/23درصد کل فرایندها را شامل میشود .همچنین در
فرایند به
 231مورد از .1این
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چنانچه پیشتر گفته شد ،به باور هالیدی و متیسن ،فرایندهای مادی ،اعمال فیزیکی هستند که بر انجام
مجموع فرایندها را
درصد از
39/5)Holliday
یافت&شد ،که
2004:مادی
فرایندهای
داللت از
233ای مورد
فردوسی
Matthissen,
دارند179( .
پور واقعه
رخداد
گزارشهای کاری یا
اتفاق افتادن،
افعالی مانند
انجام دادن ،توسعه دادن ،آماده کردن ،تغییر حالت دادن ،تغییر رنگ دادن ،تغییر اندازه دادن ،تغییر شکل
داد.کردن ،نوشتن ،تولید کردن و  ...در فرایندهای مادی دستهبندی میشوند.
اختصاصخلق
دادن،
به خود
بر اساس جدول  ،2بررسی فرایندهای مادی در دادههای مورد نظر نشان داد ،در گزارشهای احمدی
گزارشهای
انتخابیهمچنین در
شامل میشود.
کل فرایندها
رفتهبهکه 48/23
های به کار
فرایندفرایند
مورد از این
نمودار 231 ،1
احمدی و عادل
محمدرضا
گزارشراهای
درصددر
کاررفته
مادی
مقایسة
فردوسیپور  233مورد از فرایندهای مادی یافت شد که 39/5درصد از مجموع فرایندها را به خود اختصاص داد.
مقایسة فرایندهای مادی به کاررفته در گزارشهای انتخابی محمدرضا احمدی و
نمودار
می،1دهد:
فروسی پور را نشان
عادل فروسیپور را نشان میدهد:

نمودار .1مقایسة فرایندهای مادی در گزارشهای انتﺨابی فردوسیپور و احمدی

نمودار  .1مقایسه فرایندهای مادی در گزارشهای انتخابی فردوسیپور و احمدی
 .2فرایندهای ذهنی

ذهنی فرایندهای ذهنی در دادههای مورد نظر نشان داد که در گزارشهای
بررسی
جدول 2
فرایند،های
بر اساس .2
همانگونه که پیشتر اشاره شد ،هالیدی و متیسن اظهار میدارند که ،فرایندهای ذهنی به تجربة ما
از جهان خودآگاهی خودمان مربوط میشود .این فرایندها با افعالی همانند درک کردن ،فکر کردن،
به یادآوردن ،خواستن ،فراموش کردن ،احساس کردن ،لذت بردن ،ترسیدن ،تصمیم گرفتن ،اعتقاد
شد ،که 16/5
شود .همچنین در گزارشهای عادل فردوسیپور  98مورد از فرایندهای ذهنی یافت
داشتن و  ...همراه هستند؛ در حالیکه فرایندهای مادی به تجربة ما از دنیای بیرون مربوط میشوند.
فرایندهای ذهنی ،مربوط به “ حس کردن” هستند و تغییراتی را که در جریان وقایعی ،درون آگاهی
(: 197-210داد.
کنند.اختصاص
خود
ها را
فرایند
مجموع
)Ibid
به می
تفسیر
دهند،
رخ می
درصد از ما
بر اساس جدول  ،2بررسی فرایندهای ذهنی در دادههای مورد نظر نشان داد که در گزارشهای
فردوسی پور را
احمدی و
محمدرضا
رفتههای
گزارش
کاررفته
ذهنی
فرایندهای
نمودار ،2مقایسة
عادلشامل
فرایندها را
درصد کل
است ،که 9/3
فراینددربه کار
موردبه از این
احمدی 45
محمدرضا
میشود .همچنین در گزارشهای عادل فردوسیپور  98مورد از فرایندهای ذهنی یافت شد ،که
نشان میدهد16/5:درصد از مجموع فرایندها را به خود اختصاص داد.
نمودار ،2مقایسة فرایندهای ذهنی به کاررفته در گزارشهای محمدرضا احمدی و عادل
فردوسیپور را نشان میدهد:

محمدرضا احمدی  45مورد از این فرایند به کار رفته است ،که  9/3درصد کل فرایندها را شامل می-
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نمودار  .2مقایسه فرایندهای ذهنی در گزارشهای انتﺨابی فردوسیپور و احمدی

نمودار  .2مقایسه فرایندهای ذهنی در گزارشهای انتخابی فردوسیپور و احمدی
 . 3فرایندهای ربطی

 . 3فرایندهای ربطی

بر اساس توصیفهای ارائه شده ،هالیدی و متیسن معتقدند که فرایندهای ربطی ،فرایندهای مربوط
به توصیف یا شناسایی و متضمن وجود فعلهای فشرده یا فعلهایی هستند که روابط موقعیتی یا
های مربوط به
هستیفرایند
ربطی،
فرایندبرهای
معتقدند که
“بودن”متیسن
لیدی و
معمول ه
فعل شده،
های وارائه
رویدادها
بودن و
فرایندها بیشتر
است .در این
درا آنها
توصیفدارند
بر اساس ملکی
تأکید میشود)Ibid: 210-248( .
موقعیتی یا ملکی
روابط
نشان که
هستند
در یا
فشرده
وجود فعل
متضمن
شناسایی و
توصیف یا
گزارشهای
داد ،در
هایی نظر
فعل مورد
دادههای
های ربطی
فرایندهای
 ،2بررسی
اساس جدول
بر
محمدرضا احمدی  164مورد از این فرایند به کار رفته است ،که 34/2درصد کل فرایندها را شامل

دارند و فعل معمول در آنها ”بودن“ است .در این فرایندها بیشتر بر بودن و هستی رویدادها تأکید

میشود(Ibid: 210-248) .

مجموع فرایندها را به خود اختصاص داد.
نمودار ،3مقایسة فرایندهای ربطی به کار رفته در گزارشهای انتخابی محمدرضا احمدی و عادل
فردوسیپور را نشان میدهد:

میشود .همچنین در گزارشهای عادل فردوسیپور  196مورد از فرایندهای ربطی یافت شد ،که
33/2درصد از مجموع فرایندها را به خود اختصاص داد.
نمودار ،3مقایسة فرایندهای ربطی به کار رفته در گزارشهای انتخابی محمدرضا احمدی و
عادل فردوسیپور را نشان میدهد:

نمودار  .3مقایسة فرایندهای ربطی در گزارشهای فردسیپور و احمدی

نمودار  .3مقایسهی فرایندهای ربطی در گزارشهای فردسیپور و احمدی

 .4فرایندهای رفتاری

 .4فرایندهای
رفتاریتر ذکر شد ،فرایندهای رفتاری به فرایندهای جسمانی و روانشناختی انسان مربوط میشوند.
چنانکه پیش
این فرایندها در مرز بین فرایندهای مادی و ذهنی قرار دارند .افعالی مانند ”خیره شدن”” ،دراز کشیدن”” ،بـاال
شوند.
می
مربوط
شناختی
روان
جسمانی و
های
رفتاری
”سرفـههای
فرایند
شد،
ذکر
پیش
انسان :
(248-252
هستند.
رفتـاری
گزارشو ...
کـشیدن”
”نفس
”لبخنـدبهزدن”،
کشیـدن”،
پـایین
که و
محمدرضا)Ibidاحمدی و عادل
تخابی
های ان
فراینددر
کاررفته
زدن” ،به
رفتاری
های
فرایند
مقایسترة
چنان،4
مودار
بر اساس جدول  2بررسی فرایندهای رفتاری در دادههای مورد نظر نشان داد که در گزارشهای
دراز کشیدن»،
شدنرا»« ،
درصد «کلخیره
 5/89مانند
دارند.کهافعال
کارقرار
ذهنی
مادی و
مرز بین
این فرایندها در
شامل
فرایندها
رفته است،
فرایند به
هایاز این
فرایندمورد
دهد28 :
احمدی
محمدرضامی
ردوسیپور را نشان
میشود .همچنین در گزارشهای عادل فردوسیپور  31مورد از فرایندهای رفتاری یافت شد ،که
داد«.نفس کـشیدن» و  ...رفتـاری هستند(Ibid: .
زدن»،
لبخنـد
زدن»به« ،
مجموعسرفـه
کشیـازدن»« ،
اختصاص
خود
فرایندها را
یندرصد
«بـاال و پـای5/3
نمودار  ،4مقایسة فرایندهای رفتاری به کاررفته در گزارشهای انتخابی محمدرضا احمدی و
)248-252عادل فردوسیپور را نشان میدهد:
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بر اساس جدول  2بررسی فرایندهای رفتاری در دادههای مورد نظر نشان داد که در گزارشهای
محمدرضا احمدی  28مورد از این فرایند به کار رفته است ،که 5/89درصد کل فرایندها را شامل
میشود .همچنین در گزارشهای عادل فردوسی پور  31مورد از فرایندهای رفتاری یافت شد ،که
5/3درصد از

اختصاص داد.
مقایسة به خود
فرایندها را
مجموع
گزارشهای انتﺨابی فردوسیپور و احمدی
فرایندهای رفتاری در
نمودار .4

نمودار  .4مقایسه فرایندهای رفتاری در گزارشهای انتخابی فردوسیپور و احمدی
16

 .5فرایندهای گفتاری

 .5فرایندهای گفتاری
فرایندهای گفتاری شامل فرایندهای از نوع گفتن میشوند .این فرایندها در مرز بین فرایندهای
ذهنــی و ربطی قرار دارند و بــا افعالی مانند “گفتن” و هر فعل دیگری که در این حوزة معنایی
قرار دارد ،بیان میشوند)Ibid: 252-56( .
بــر اســاس جدول  2بررســی فرایندهــای گفتاری در دادههــای مورد نظر نشــان داد ،در
گزارشهــای محمدرضــا احمدی  7مورد از این فرایند به کار رفته اســت ،که 1/55درصد کل
فرایندها را شــامل میشود .همچنین در گزارشهای عادل فردوسیپور  20مورد از فرایندهای
گفتاری یافت شد ،که 3/4درصد از مجموع فرایندها را به خود اختصاص داد.
نمودار  ،5مقایسة فرایندهای گفتاری به کاررفته در گزارشهای انتخابی محمدرضا احمدی
و عادل فردوسیپور را نشان میدهد:
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نمودار .5مقایسة فرایندهای گﻔتاری در گزارشهای انتﺨابی فردوسیپور و احمدی

نمودار  .5مقایسهی فرایندهای گفتاری در گزارشهای انتخابی فردوسی پور و احمد
 .6فرایندهای وجودی

ایــن فرایندهــا در مرز بین مادی و ربطی قرار دارند .در این فرایندها چیزی وجود دارد یا روی
فرایندهای وجودی
میدهد و شــرکتکننده اصلی نیز “موجود” است .فرایندهای وجودی با افعالی همانند “وجود
داشتن”“ ،ظاهر شدن”“ ،باقی ماندن” و  ...همراه هستند.
چیزینشــان داد،
هامورد نظر
های
وجــودی در داده
بررســی
جدول 2
وجوددردارد یا
فرایند
فرایندهــایدر این
قرار دارند.
ربطی
اســاس و
فرایندها در مرز بینبرمادی
گزارشهــای محمدرضــا احمدی  5مورد از این فرایند به کار رفته اســت ،که 1/06درصد کل
فرایندها را شــامل میشود .همچنین در گزارشهای عادل فردوسیپور  12مورد از فرایندهای
خودبااختصاص
فرایندها را به
مجموع
درصد از
شد ،که 2/1
وجودی یافت
افعالیداد .همانند ”وجود
وجودی
های
فرایند
است.
موجود“
کتکننده اصلی نیز ”

ن“” ،باقی ماندن“ و  ...همراه هستند.

روی

داشت

نمــودار  ،6مقایســة فرایندهای وجودی به کاررفته در گزارشهــای محمدرضا احمدی و
عادل فردوسیپور را نشان میدهد:

نمودار  .6مقایسة فرایندهای وجودی در گزارشهای انتﺨابی فردوسیپور و احمدی
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وجودی

تحلیل نﻬایی فرایندهای گذرایی هالیدی و متیسن در دادها
بعد از توصیف و تحلیل دادههای انتخاب شــده و بررسی بسامد و درصد فرایندهای ششگانة
هالیدی و متیسن ( )2004در آنها ،مشخص شد که به ترتیب فرایندهای مادی ،ربطی و ذهنی
از اهمیت زیادی برخورداراند.
نتایج جدول  2نشــان میدهــد ،در گزارشهای محمدرضا احمــدی از تعداد  480فرایند
مشاهدهشــده 48/23 ،درصد فرایند مادی 34/2 ،درصد فرایند ربطی 9/3 ،درصد فرایند ذهنی،
 5/89درصد فرایند رفتاری 1/55 ،درصد فرایند گفتاری و  1/06درصد فرایند وجودی اســت.
بیشترین فراوانی مشاهدهشده مربوط به فرایندهای مادی و کمترین مورد مربوط به فرایندهای
وجودی است.
در گزارشهای عادل فردوســیپور ،از تعداد  590مورد فرایند مشاهدهشــده 39/5درصد
فراینــد مادی16/5 ،درصد فرایند ذهنی33/2 ،درصــد فرایند ربطی5/3 ،درصد فرایند رفتاری،
3/4درصد فرایند گفتاری و 2/1درصد فرایند وجودی اســت .بیشــترین فراوانی مشاهدهشده
مربوط به فرایند مادی و کمترین فراوانی مربوط به فرایند وجودی است.
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ار  .5مقایسهی فرایندهای گفتاری در گزارشهای انتخابی فردوسی پور و احمدی

ر مرز بین مادی و ربطی قرار دارند .در این فرایندها چیزی وجود دارد یا روی می

صلی نیز ”موجود“ است .فرایندهای وجودی با افعالی همانند ”وجود داشتن“،

اندن“ و  ...همراه هستند.

ول  2بررسی فرایندهای وجودی در دادههای مورد نظر نشان داد ،در گزار

دی  5مورد از این فرایند به کار رفته است ،که  1/06درصد کل فرایندها را شامل م

آزمون پیشفرض پژوهش
جدول  .3جدول توافقی بسامدهای فرایندهای مادی وذهنی در گزارشهای فردوسیپور و احمدی
گروه

احمدی
بسامدهای
مادی
و ذهنی
فردوسیپور

کل

106

کل

احمدی

فردوسیپور

فراوانی مشاهده شده

231

233

464

فراوانی مورد انتظار

211

253

464

درصد

38/1

%38/3

76/4

فراوانی مشاهده شده

45

98

143

فراوانی مورد انتظار

65

78

143

درصد

7/4

16/2

23/6

فراوانی مشاهده شده

276

331

607

فراوانی مورد انتظار

276

331

607

کل

45/5

54/5
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آمارههای آزمون

پیوستگی

مقدار خی دو

93/414

درجه آزادی

1

سطح معنی داری

1/00

این پیشفرض ،با استفاده از آزمون کای اسکوئر (خیدو) محاسبه شد و مقدار خیدو محاسبهشده برابر با
 ،93/41با سطح معناداری sig=0 /001است .چون سطح معناداری محاسبهشده از آلفای  0/05کوچکتر
است ،در نتیجه پیشفرض پژوهش رد میشود .به عبارت دیگر با اعمال نظریة نظاممند نقشگرایی هالیدی
بر گزارشهای انتخابی ،میتوان به سبک گزارشگری محمدرضا احمدی و عادل فردوسیپور پی برد.

بحث و نتیجهگیری
بعد از مقایسة تکبهتک فرایندهای مختلف ،در نظریة هالیدی و متیسن ( )2004این نتیجه به دست
آمد که با توجه به جدول  2بسامد فرایندهای گذرایی مشاهدهشده ،در گزارشهای این دو گزارشگر،
با هم متفاوت است و فرانقشهای ذکرشده در نظریة نظاممند نقشگرایی ،در گزارشهای فوتبالی
عادل فردوسیپور و محمدرضا احمدی ،به این ترتیب الویتبندی شد:

منابع

تاجیک اسماعیلی ،سمیه و مریم رمضانلو( “ ،)1395رابطه بین سواد رسانهای و میزان رضایتمندی از اخبار شبکههای
سراسری و ماهوارهای” ،فصلنامة رسانه ،سال بیستوهفتم ،شمارة .3
روشندل اربطانی ،طاهر و افشین امیدی ( “ ،)1397مدیریت نوآوری رسانهای تدوین چارچوبی یکپارچه” ،فصلنامة
رسانه ،سال بیست و نهم ،شمارة .3
سارلی ،ناصرقلی و طاهره ایشانی( “ ،)1390نظریة انسجام و هماهنگی انسجامی و کاربست آن در یک داستان کمینهی
فارسی (قصهی نردبان)” ،دوفصلنامة زبان پژوهی.)4( 2 ،
شعبانیمقدم ،کیوان و ابوالفضل فراهانی( ،)1389قواعد پژوهشگری در تربیت بدنی با تأکید بر نگارش پایاننامه و
مقاله ،اندیشههای حقوقی ،تهران.
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 .1فرایندهای مادی؛  .2فرایندهای ربطی؛  .3فرایندهای ذهنی؛  .4فرایند رفتاری؛  .5فرایند
گفتاری؛ .6فرایند وجودی.
دومین یافتة این پژوهش ،با مقایسة فرایندهای گذرایی مادی و ذهنی در گزارشهای
فردوسیپور و احمدی حاصل شد .عالوه بر این ،تحلیل گذرایی این گزارشها نشان میدهد،
گزارشهای محمدرضا احمدی و عادل فردوسیپور ،به لحاظ محتوایی نیز با هم متفاوت هستند.
مقایسهی فرایندها در باال نشان میدهد که محمدرضا احمدی ،نسبت به فردوسیپور8/73 ،درصد
بیشتر از فرایندهای مادی استفاده کرده است .این میزان اختالف؛ تصادفی نیست و ریشه در تفاوت
محتوای گزارشهای ایندو دارد .بسامد زیاد فرایندهای مادی در گزارشهای هردو گزارشگر،
حاکی از دیدگاه واقعـ گرایانة هر گزارشگر است؛ ولی ،تبلور واقعگرایی در گزارشهای احمدی
بیشتر دیده میشود .از آنجا که فرایندهای مادی بیشتر برای انتقال مفاهیم کنشی و عینی کاربرد
دارند ،این نتیجهگیری میتواند ناشی از عینیت بیشتر در گزارشهای احمدی باشد.
از طرفی ،فردوسیپور 7/2درصد ،نسبت به احمدی ،بیشتر از فرایندهای ذهنی استفاده کرده
است .این امر نشان میدهد ،فردوسیپور بیشتر سعی میکند تجربههای خود را به صورت ذهنی به
شنونده منتقل کند .در حقیقت ،فردوسیپور بیشتر به مکتب فراواقعگرایی تمایل دارد ،ولی احمدی
سعی میکند به صورت ملموستر و عینیتری با شنونده ارتباط برقرار کند .از این رو ،پیشفرض
این پژوهش مبنی بر عدم اعمال نظریه گذرایی هالیدی و متیسن ( )2004برای تعیین سبک هر
گزارشگر رد میشود .پس ،میتوان با اعمال نظریة گذرایی هالیدی و متیسن سبک هر گزارشگر
را تشخیص داد.
در انتها ،پیشنهاد میشود که ﺗﻮﺻﯿﻒ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺘﻮن رسانههای نوشتاری و خبری در ورزش
ﺑﺮ اﺳﺎس دﯾﺪﮔﺎه ﻧﻘﺶﮔﺮاﯾﯽ و یا مقایسة فرایندهای به کاررفته در خبرهای تارنماهای ورزشی بر
اساس نظریة هالیدی و متیسن مورد مطالعه قرار گیرد.

عرب نرمی ،بیتا (“ ،)1397تلویزیون و توسعه ورزش؛ مطالعهای با رویکرد نظریه گفتمان” ،فصلنامة مدیریت ارتباطات
در رسانههای ورزشی.)20(5 ،

عزتیالرسری ،ابراهیم و بهنام عاشقی ( “ ،)1398بررسی نمونههایی از خبرهای ورزشی شبکه ورزش بر اساس نظریه
دولی و لوینسون ( ،”)2001فصلنامة رسانه ،شمارة .115

توگو در قالب برنامههای تلویزیونی” ،فصلنامة رسانه ،سال
علیمحمدی ،محبوبه ( “ ،)1395چگونگی کاربرد گف 
بیستوهفتم ،شمارة .3
فرکالف ،نورمن ( ،)1379تحلیل انتقادی گفتمان ،ترجمة فاطمه شایسته پیران ،شعبانعلی بهرامپور ،رضا ذوقدرا مقدم،
رامین کریمیان ،پیروز ایزدی ،محمود نیستانی و محمدجواد غالمرضا کاشی ،مرکز مطالعات و تحقیق رسانهها ،تهران.
قاسمی ،حمید ،فرشاد تجاری و سارا کشکر ( ،)1397فعالیتهای رسانهای در ورزش( ،ویرایش دوم) ،بامداد کتاب ،تهران.
گلنبی ،مونا ،معصومه حسینی و مرتضی رضاییصوفی ( “ ،)1396مقایسه دیدگاه مسئوالن ورزش با مسئوالن رسانههای
جمعی در خصوص پوشش رسانهای ورزش بانوان” ،فصلنامة مدیریت ارتباطات در رسانههای ورزشی ،سال
چهارم ،شمارة پیاپی .15
مهاجر ،مهران و محمد نبوی ( ،)1376به سوی زبانشناسی شعر :رهیافتی نقشگرا ،نشر مرکز ،تهران.
همتپور ،بهاره و حامد نوروزی ( “ ،)1396بررسی مقایسهای سواد رسانهای در بین دانشجویان ارتباطات دانشگاه
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ون ورون ،پیتر ( “ ،)1384تأثیر رویکردهای تجددگرا ،پساتجددگرا و هرمنیتویکی بر آموزش تاریخ” ،ترجمة ،سیّدعلی
اصغرسلطانی ،فصلنامة حوزه و دانشگاه ،سال یازدهم ،شمارة .42
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