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Abstract 
This paper aims to discourse analysis the concept of 

judgment in the Ninety ( ) TV Program and 

understands how this program has constructed the 

meaning of the judgment in football. in this paper, the 

authors attempt to analyze two programs with the 

subject of judgment on November  and March 

by using critical discourse analysis method and 

conflating Laclau and Mouffe with Fairclough and Van 

Dijk's approaches and purposeful sampling  to identify 

the discursive system of the program and highlights 

nodal points and moments. 

The results of this research indicate that in this program, 

the nodal point of Adel Ferdowsipours' discourse is 

management, which interaction and correct legislation 

are its moments. Also, management, affirmative policy, 

desirability of performance and desirability of judgment 

are the nodal points of the program's participants that 

using the floating signs and moments of education, 

management, technology orientation, discipline, 

forethought, community-based, people-centered, 

honesty, connoisseurship and physical readiness, Which 

shaped in a chain of equivalence, their discourses of 

judgment and the discursive system of the program.  

In fact, based on the findings of the research, the 

desirability of judgment to a degree is related to the type 

of policy, the performance of the managers of the 

country's sport and organization, professional training of 

referees, attention to technical and professional aspects 

of judgment, including technology orientation, 

discipline, physical fitness, as well as the correct 

legislation of decision making bodies in the field of 

Sport.

Keywords: Critical Discourse Analysis, Football, 

Judgment, Navad Program, Referee. 

 چکيده

مفهوم قضاوت در برنامه نود و کاوی این مقاله با هدف گفتمان

درک چگونگی این برنامه در برساخت معنای قضاوت )داوری( 

در این مقاله نویسندگان در تالشند مطلوب در فوتبال صورت گرفت. 

تا با استفاده از روش تحلیل انتقادي گفتمان و تلفیق رویکردهاي الكال 
نامه تحلیل دو برگیري هدفمند به دایک و نمونهو موفه با فركالف و ون

دست زده  5136اسفند  55و  5130آبان  51با موضوع قضاوت در تاریخ 
هاي هاي اصلی و وقتهتا ضمن شناخت نظام گفتمانی این برنامه، دال

ن ای .  نتایج این تحقیق حاکی از آن است که درآن مشخص گردد

 پور مدیریت استنظر عادل فردوسیبرنامه، دال اصلی گفتمان مد

 د.دهنهای آن را تشکیل میگذاری صحیح وقتهعامل و قانونکه ت

گذاری ایجابی، دال مطلوبیت همچنین دال مدیریت و سیاست

های اصلی فاعالن این برنامه عملکرد و دال مطلوبیت قضاوت، دال

آموزش، مدیریتی،  هایوقته های شناوربوده که با استفاده از دال

نگری، اجتماع محوری، گرایی، آیندهمحور و نظمفناوری

گرایی و دال آمادگی جسمانی در یک محوری، صداقت، خبرهمردم

ارزی، گفتمان قضاوت و نظام گفتمانی برنامه را شکل زنجیره هم

 دهند. می
مطلوبیت قضاوت تا حدي مرهون نوع  هاي تحقیق،در واقع برپایه یافته

كشور، آموزش گذاري، نحوه عملکرد مدیران ورزشی و سازمانی سیاست
اي قضاوت از جمله اي داوران، توجه به ابعاد فنی و حرفهحرفه

گذاري گرایی، امادگی جسمانی و همچنین قانونمحوري، نظمفناوري

 .گیر در حوزه ورزش استصحیح نهادهاي تصمیم

.قضاوت ل،فوتبا داور، گفتمان، يانتقاد لیتحل نود، برنامه :کليدیهایژهوا
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 مقدمه 
هوادار را  اردهایلیورزش جهان است كه م نیترفوتبال، محبوب
گاه داور  ماتیتصمدر این بین  .كندیجذب مبه سمت خود 

 داشته باشددر بررا  یاجتماع ای یاسیس ییامدهایتواند پیم
داور فوتبال و  ماتیتصم تأثیربا توجه به (. 66: 6444)كولول،

نگرش پرشور طرفداران ورزش نسبت به فوتبال، داورها در مورد 
سخن كنند یتجربه م يكه در طول باز فراوانی يهااسترس

از طرفداران فوتبال، اشتباهات داور را به عنوان  یبعض اند؛گفته
از داوران به  یبعض گیرند مبنی بر اینکهمی ي در نظرانشانه

: 6453، 5)تاناماتی سوارز و شمیر عالقه دارند یخاص يهامیت
 و كشور در فوتبال شدن ايحرفه به توجه (. در واقع با10

 از داوران بیش نقش مسابقات، در مطلوب نتایج كسب اهمیت

-بیش دقت باآنها  حركات و تصمیمات و شده گذشته، برجسته

 شود.می ارزیابی ريت
چـون  فوتبال جدا از ساختار مدیریتی خود، از عناصـر مهمـی   

ها، طرفداران، داوران و... تشـکیل  ورزشکاران، مربیان، تماشاچی
شده است كـه در حـال حاضـر بحـث داوري آن هماننـد دیگـر       

ها، شکل عملی به خـود گرفتـه و بـه تحصـیل و تجربـه      بخش
اي در كنندهي، جایگاه ویژه و تعییننیازمند است. از آنجا كه داور

فوتبال دارد و كارهاي بسیار ارزشمندي در جهت رشد و ارتقـاي  
ها در ایـن جـا بـا بـه     رسانه ،سطح كیفی آن در حال انجام است

هاي داوري و نشـان دادن نقـاط ضـعف و    چالش كشیدن ضعف
این بخش از بدنة فوتبال قوت آنها بستري را براي رشد و توسعه 

بـه طـور     (.6443:564 ،همکـاران و  ي)عبدكنند میر مهیا كشو
 ياقابل مالحظه شیافزا ،ها به دنیاي ورزشبا ورود رسانه خاص

ـ فوتبال، بـه و  یونیزیدر پوشش تلو ـ در ل ژهی  ياحرفـه  يهـا گی
ـ هـا، نما گرفتن در معرض رسـانه  قرار صورت گرفته است.  انگری

ـ اسـت كـه در ا   یهمه كسـان  از جملـه   حضـور دارنـد،   يبـاز  نی
كه داوران  تیوضع نیا .رانیاز مد یبرخ یداوران و حت کنان،یباز

گیرد در طول زمان افزایش تحت توجه قرار میآنها  ماتیو تصم
طوري كه هم اكنـون پـرداختن   به ،( 1: 6451، 6)وبیافته است 

 به موضوع داوري یا قضاوت در مركز توجهات قرار دارد.
بـراي شـکل دادن بـه افکـار      ايتلویزیون به عنـوان وسـیله   

عمومی، با زیرپوشش قـرار دادن معضـالت اجتمـاعی و مسـائل     
هـاي  هاي داخلی و خـارجی، و عرضـه برنامـه   مربوط به سیاست

نمایاند. بدون توجه به نـوع  تفریحی و نمایشی، نقش خود را می
هـاي خبـري،   شود ـ بـولتن   اي كه از تلویزیون پخش میبرنامه

                                                                            

            

و  )سـریال(  ویزیونی، نمایش یک مجموعـه موسیقی، مسابقات تل
غیره ـ این وسیله ارتباطی در هر حال ملزم بـه ارائـه یـک پیـام      

. به همین دلیل ساخت (64: 1،5331وكوفیری)ب ایدئولوژیک است
هاي پرمخاطب كه با هدف موشـکافی رویـدادهاي ورزش   برنامه

شـوند بـا جهـت دادن بـه افکـار مسـئولین و       كشور ایجـاد مـی  
بـه جـا    ،هـا و مشـکالت ورزش  ضمن شناخت آسـیب  مخاطبان

بخشد. ها كمک كرده و سرعت میانداختن فرهنگ نقد در رسانه
 سازنده و مثبت تعامل خواهدمی كه ايجامعه براي نقددر واقع 

اسـت و   مهـم  بـس  ايباشد حـوزه  برقرار آن اجتماع افراد میان
 باشد. میورزش به ویژه فوتبال كه آیینه تمام نمایی از جامعه 

سال پـیش بـا   64در این میان، برنامه تلویزیونی نود در حدود 
كشور پا به صدا  پذیري در سپهر ورزشینقد فرهنگدرک كمبود 

و سیماي ج.ا.ا گذاشت و توانست با پخش رویـدادهاي مختلـف   
سازي مسائل پشـت پـرده و بحـث قضـاوت در     فوتبال به شفاف

موضوع اصلی هفتگـی   فوتبال بپردازد به طوري كه بحث داوري
 این برنامه شد. 

این برنامه بـه واسـطه حضـور فعـال     در طول  سالیان گذشته 
خود در عرصه فوتبال كشور قدرتی را كسب كرده است كه مثال 

ماننـد یـک    "میـدان "گوید زدنی است. همانگونه كه بوردیو می
بازي است. حضور و فعالیت مفید در یـک میـدان باعـث اصـلی     

شود و برنامه نود نیز به واسطه قدرت نمادین می كسب منزلت و
اي مختلفی كه در قالب برنامه خـود پیـاده كـرد    هاي رسانهبازي

ایـن  توانست حضوري همه جانبه در فوتبال كشـور ایجـاد كنـد.    
ماننـد مجـري    ،مخصـوص بـه خـود   ي هاه به دلیل ویژگیمبرنا

اي هـ ترین صحنهتوجه به حساس ،مسلط به فوتبال و كارشناس
باز كردن فضـاي   ،ینندگان، چالشی و انتقادي بودنبمورد عالقه 

وگویی و انتقادي و بحث و جدل پیرامون حوادث فوتبـال و  گفت
اي تأثیرگذار در جامعه و جامعـه فوتبـال تبـدیل    جامعه به برنامه

. باتوجه به اینکه زبان و رسانه ابزارهـایی هسـتند كـه    شده است
مزایاي دسترسی به قـدرت توانـایی    سازند و یکی ازقدرت را می

خلق گفتمان جدید است، برنامه نـود در طـول سـالیان گذشـته     
گفتمانی را به عنوان نقد خلق كـرده اسـت كـه بـه رویـدادهاي      

 پردازد.مختلف می
حال با توجه به مطالـب گفتـه شـده، هـدف از ایـن تحقیـق       

ه شناخت نظام گفتمانی اصلی این برنامه در باب قضاوت و نیل ب
ات رشـد  مؤلفـ اي این برنامه در باب فهم دقیق از رویکرد توسعه

قضاوت و داوري در كشور است. ضرورت انجام این تحقیق نیـز  
ادبیات مطالعـات انتقـادي    بر غناي كیفی و كمیعالوه بر اینکه 

                                                                            

            



 22                                        (89) نود یونیزیتلو برنامه یانتقاد یکاوگفتمان رسانه؛ و فوتبال وت،قضا

 
 

افزاید بـه  در حوزه ارتباطات به ویژه در حوزه ورزش و رسانه می
هـاي تلویزیـونی در شـناخت    نامـه هـا و بر فهم تأثیري كه رسانه

كمـک  هـاي حـوزه داوري در فوتبـال دارنـد     ها و شـکاف ضعف
هایی از این دست، بستري را مهیا كند. ازین رو انجام تحقیقمی
هـاي مختلـف كـه بـه حواشـی      گیري برنامهشکلكنند تا با می

ورزش بپردازند و نقاط ضعف و قوت یک مسئله از جملـه داوري  
 .شوندباعث ایجاد بستري براي توسعه ورزش را بررسی كند، 

این است كه دهد، به آن پاسخ می اما سؤاالتی كه این تحقیق
( چگونه به نقد قضاوت یا داوري در فوتبال كشور 5این برنامه )

فاعالن هاي مطرح شده از جانب هریک از ( دال6) پردازد؟می
پیزودهاي ( برنامه حاضر چه ا1این برنامه چیست؟ )كننده شركت

هاي تجربی كند یا به بیان فركالف ارزشمعنایی را برجسته می
ها )نظام گفتمانی( ( نحوۀ فرموله شدن گفتمان0) ؟متن كدامند

 در این برنامه در باب قضاوت به چه صورت است؟

 چارچوب نظری و مفهومی

 گفتمان
-صورت با رابطه در زبان كاربرد از است عبارت گفتمان

 دهندۀبازتاب كه زبانی فرهنگی و اعی، سیاسیاجتمهاي بندي

 كنش اجتماعی و نظم به حال درعین و است اجتماعی نظم

 از (. 553: 6454)فركالف،دهد یم شکل جامعه افراد متقابل

 معنا قالب در را اجتماعی جهان گفتمان موفه و الكال دیدگاه

 دارد ثباتبی ماهیتی كه زبان از طریق ساختن این سازد.می

 آن در بازنمایی هم و واقعیت ایجاد در هم زبان،  .شودمی انجام

 زبان طریق از تنها واقعیت، به دسترسی  دارد. اساسی نقش

 وجود ايشدهتعیین قبل از و پیشینی هیچ واقعیت و است ممکن

 اجتماعی كل نظام در تغییر سبب هاگفتمان در تغییر ندارد.

 بازتولید و تغییر ،ایجاد به گفتمانی نزاع روي، این شود. ازمی

(. به طور 6455:31 ،ی)مقدم  شودمی منجر واقعیت اجتماعی
رویکردهاي گفتمانی، گفتمان را تثبیت معنا در یک  تمامی»كلی 

 6450، پسنیلیو ف ورگنسنی) اندقلمرو مشخص تعریف كرده
:614.) 

 بـه سـه معنـاي    از مفهوم گفتمـان « فركالف»عالوه بر این 
ترین شکل خـود بـه   گفتمان در انتزاعی ؛كندمی استفاده متفاوت

 ،در معنـاي دوم  .داجتمـاعی اشـاره دار   رویهكاربرد زبان به مثابه 
ی كاربرد زبان در یک حوزه خاص است و سوم كـه  عگفتمان نو

 اسـمی  گفتمـان  ،شـود عمدتاً در موارد انضمامی به كار برده مـی 
شود كه ق میسخن گفتنی اطال كه به روش قابل شمارش است

و  ورگنسـن ی) بخشـد به تجربیات برآمده از منظر خاص معنا مـی 
منظور از گفتمـان در اینجـا یـک رویـداد      (.554: 6450پس،یلیف

اي، متن نوشتاري، حركات تعامل محاوره»ارتباطی است از جمله 
هـاي  بنـدي، تصـاویر و جنبـه   بدن و سر و دست، طـرح صـفحه  

« یگر مـرتبط بـا دالیـل معنـایی    اي دشناختی و چند رسانهنشانه
در ایـن تحقیـق    (. 11: 6441 ،یبـه نقـل از سـلطان    کی)ون دا
به مثابه یک گفتمـان و رویـداد ارتبـاطی در نظـر      "نود"برنامه 

هـاي مختلـف یـک    گرفته شده است كه در  آن هر برنامه جنبه
هـاي پخـش   هـا، كلیـپ  كند. مصاحبهرویداد ارتباطی را پیاده می

ها جزء رویدادهاي ارتباطی ویژه در ایـن  وگو، گفتشده در برنامه
 برنامه است.

ها، الزار باور دارد كه اما در باب مطرح بودن گفتمان در رسانه
ها را به عنوان مجموعه تفسـیرهایی كـه   توان گفتمان رسانهمی

بخشند قلمـداد كـرد. سـاختار درونـی ایـن      به موضوعی معنا می
اي، جهــان را هـم بــراي  نههـا یعنــی سـاختارهاي رسـا   گفتمـان 

خبرنگاران كه تشریح و توصیف آن را به عهده دارند و هم براي 
 ،كنـیم هـاي آنهـا چشـم دوختـه و اعتمـاد مـی      ما كه به گزارش

دهند. این ساختار مستلزم وجود مواضع مختلفی است سازمان می
كنـد   تـأمین تا بتواند ضمن ایجاد تنوع الزم، رضایت اكثریـت را  

ن گفتمان بر ایـن  گراتحلیلاز این رو  (. 13-16: 4564، 5)الزار
 ،اي خاصـی مقـدم نیسـتند   متون رسانه قوي بر  باورند كه عقاید

 زبان، ساخته و تجدید خواهند شد. هر ردبلکه در هر مورد از كارب
ــی را دارد    ــه و بررس ــت و ارزش مطالع ــم اس ــالقوه مه ــی ب  متن

موقـع تحلیـل   هر گوید ماتسون می(. 54-55: 6451، 6)ماتسون
 ؛تر بـوده اسـت  موفق ،پایه سنت تحلیل متن بنا شده گفتمان بر

شـناختی و  شـناختی، مـردم  یعنی مـوقعی كـه از میـراث جامعـه    
اش با نگاه به نحوۀ استفاده از زبان بـراي فهـم جهـان و    فلسفی

)ماتسـون،   روزمره بهره گرفته است ترتق و فتق امور در تعامال
ـ   (.6451:64-53 ل كاربسـت تحلیـل گفتمـان در    به همـین دلی

توانـد در شـناخت نقـش زبـان بـراي      اي مـی هاي رسـانه برنامه
 برساخت معنا كمک كند.

 قضاوت
 قضاوت كه است ترتیب بدین شناختی علوم در قضاوت تعریف

 ايهمجموع براساس كنندهوتقضا كه شناختی است فرآیند یک

 درباره را ياببیند، نتیجه تواندمی كه ها()نشانه اطالعات از

)فرهاد بیگی و دیگران،  گیردمی ببیند تواندنمی كه چیزي
ر كتاب ترمینولوژي حقوق در خصوص این د  (.66-65: 6455

فصل خصومت  و كسی كه به شغل قضا»لغت آمده است: 
وترافع اشتغال دارد، در همین معنی دادرس نیز استعمال 

 مردم میانه ك است، كسی فقه در اصطالح گردد. قاضیمی
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 «نماید. خصومت ، فصلو نزاعاختالف  كند و در موردحکومت 
 (.166: 5331)جعفري لنگرودي، 

ن ورزشــی را چنــین معرفــی كمیســیون ورزش اســترالیا داورا
هـر فـردي كـه بـازي واقعـی را در یـک رقابـت بـا         »كنـد:  می
كارگیري قوانین و مقررات ورزش براي قضاوت و صـدور راي  به

زمان نقض قانون، اجراي عملکرد ورزشی، مدت زمان بـازي  در 
«. شـود داور ورزشـی نامیـده مـی    ،هـا كنتـرل كننـد   یا امتیاز تیم

كمیسیون ورزش استرالیا اضافه كرد كـه داوران، نقـش كلیـدي    
« ها و رویدادها در سایة قـوانین برگزاري بازي»براي اطمینان از 

هـا،  ر تمـام ورزش هـاي داوران د دارند. بر اساس ماهیـت نقـش  
هاي نیوزلند، داوري ورزشی را به صورت نقشورزش و سرگرمی 

گیري زمان یا مسـافت و یـا   فعال، نشسته یا با فعالیت كم، اندازه
 (.16: 6451 ،ي)مطهربندي كرده است قضاوت طبقه

 اهميت قضاوت)داوری(
اهمیت این بحث از بدنة جامعه ورزشی به حدي است كه خیلی 

اند. اي ورزشی به ویژه فوتبال توجه خاصی به آن كردههاز رشته
 6443 سال در فوتبال المللیبین فدراسیون اساس ارزیابی بر

 در شده ثبت داور كمک و داور هزار 104 از میالدي، بیش

(؛ 54: 5،6454هستند )بیزینی فعالیت فوتبال مشغول عرصه
 هابدرفتاري ،اهاحترامی بی ،هانامالیمتی اغلب با فوتبال، داوران

هستند؛ یک اشتباه  روروبه منفی هاياز واكنش بسیاري و
داوري و تغییر نتیجه گاه باعث خشونت علیه داور از جانب 
بازیکنان و كادر مربیگري و گاه باعث پرخاشگري بیش از حد 

شود. بی جهت نیست كه قضاوت را مترادف با تماشاگران می
اطر آشوب تماشاگران و دانند، زیرا داوران به خجنگ می

هاي جدي و حتی مرگ پرخاشگري بازیکنان در معرض آسیب
طی یک بازي فوتبال  5330قرار دارند. به عنوان مثال در سال 

در شهر لیما در پرو، یک سوت جنجال برانگیز منجر به نزاعی 
نفر از جمله داوران آن بازي كشته شدند  151شد كه طی آن 

 (536: 1533، 6)گاردینر و فلیکس
 هايموقعیت مسابقه، یک طرف دو ها،رقابت در اوقات اغلب 

 هاتفاوت این معموالً و كنندمی درک متفاوت طور را به مسابقه

 ایـن  حـل  داور، و وظیفة انجامدمی هاییتعارض به ورزش، در

 را داوران اشتباهات ورزشی هايروزنامه است. امروزه، هاتعارض
 به نیز گاهی كنند.می قلمداد فاجعه نوانع به آن از كرده و تیتر

 خاصـی  تـیم  از و حمایت گیريرشوه چسب بر داوران از برخی

 جرم به را داور آلمان، مانند كشوري در مثال براي شود؛می زده

                                                                            

            

همـة   .كننـد مـی  بازداشـت  لیگابوندس نتایج تغییر بندي وشرط
 بـه  هارسانه و مردم حد از بیش توجه از حاكی شده، ذكر موارد

 (.6443:564 ،همکارانو  ي)عبداست  داوري موضوع
 تمامی باشد، نداشته خوبی اگر عملکرد داور ورزش، دنیاي در

بهتـرین   اگـر  حتی كه حالی در بود. خواهد او به سوي انتقادات
 او تـوجهی  بـه  هـم  باز دهد، نشان بازي در نیز را خود عملکرد

 :متفاوت دارند شنق سه ورزشی يهارشته در داوران .شودنمی
 و شوندوگوها میگفت و بحث درگیر میانجی، عنوان به (5

 گروه دو یا دو فرد بین آمده وجود به تنش حل درصدد

 .دارند هم با ايتمایالت ناسازگارانه اغلب كه آیندبرمی

 و اتخاذ قوانین كارگیري به كه قاضی، عنوان به (6

 .دارد دنبال به را تصمیماتی

 گیرد ومی عهده به را ولیتمسئ مدیر، عنوان به (1

 طرف دو .كندمی مدیریت را بازي در درگیر عواملتمامی

 طور به را مسابقه يهاورزشی، موقعیت مسابقات در بازي

به  ورزش در هاتفاوت این اغلب و كننددرک می متفاوت

ست هاتعارض این حل داوران وظیفة انجامد.می ییهاتعارض

 .(6443:01)احمدي و محمدزاده، 

قضاوت رویدادهاي ورزشـی   دهد كههمه این موارد نشان می
)وینبــرگ و  اي پرچــالش، مهــیج و ارزشــمند اســتنیــز حرفــه

و داوران فوتبال در حالی مسئولیت نظـارت   (6455ریچاردسون، 
و قضاوت بر اعمال و خطاهاي بازیکنـان را دارنـد كـه افـزایش     

كننـدۀ  یـین اقتصادي مسابقات فوتبـال و نقـش بسـیار تع    اهمیت
داوران  هاي جسمانی و روانیداوران در درآمدهاي حاصل، آسیب

العـاده افـزایش داده اسـت و داوران در معـرض     طـور فـوق  را به
و  انیــ)غالم حرمتــی قــرار دارنــدســرخوردگی، بــدرفتاري و بــی

از ســـوي دیگـــر، وینبـــرگ و . (506-501: 6443 ،همکـــاران
مثبت یـا منفـی داور   بیان كردند كه تجربة ( 6455ریچاردسون )

در زمین مسابقه، به رویکرد روانی وي در حین قضاوت بسـتگی  
  .دارد

در رابطه با عملکرد ضد و نقـیض داوران و دالیـل ایـن كـار     
مطالعات بسیاري انجـام گرفتـه اسـت كـه در مـواردي از آنهـا،       

این است كه داوران چگونـه بـه نفـع    محقق سعی در رسیدن به 
 و نویل هايمثال پژوهش عنوان به كنند.تیم میزبان قضاوت می

 ،(6440)كــوچر  و شــوتر (،6441) دوهمــن ،(6446) همکــاران
 مــورد در اصــلی نتــایج از یکــی (.6441) همکــاران و گاریکــانو

 تـأثیر  تحـت  تماشـاگران  توسط داوران كه است بازي اینپارتی
 كـاهش  مجرب شدن داوران باعث این، بر عالوه گیرند.قرار می

 گذارنـد، همین كه پا به سـن مـی   داوران اما شود؛بازي میپارتی
شوند و ممکن است به سـمت سـوگیري و   خود می حرفه نگران
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 عنوان به دوم نیمه پایان در اضافی وقت جانبداري حركت كنند. 
 این، بر عالوه .شودمی استفاده داور سوگیري براي شاخص یک

 یـا  و "پنـالتی " و "هاي گرفته شده یـا اهـدایی  گل" از تعدادي
سایر اشتباهات بـه نفـع یـک تـیم      و "هاي پنالتی اشتباهضربه"

 یک این كه چگونه شود. امامی استفاده بازيبراي آزمایش پارتی
 مـورد  هـد اغلـب  مـی  قـرار  تأثیر تحت را بازي یک نتیجه داور،

 بـر  مطالعـات  بیشـتر  حال، این با. است نشده قرار گرفته بررسی
 (.1: 6450كز شده است )پولکامپ، متمر داور سوگیري

 .بـود  اسـتثنا ( 6446) همکـاران  و نویـل  پژوهش در این بین 
 سوگیري و داور یک تجربه بین ايرابطه كه بود فرضیه آنها این

 در داوران رفتـار  مطالعـه  بـه  ( نیـز 6441) او وجود دارد. دوهمن
 اي به عنـوان پرداخت و پنداشت كه رابطه آلمان ايحرفه فوتبال

ایـن  بـه   او داوران وجـود دارد.   و هیئت حاكمه بین اصلی عامل
 فوتبال، فضاي مانند خاص، اجتماعی فضاي یک كه نتیجه رسید

 جهت در نه اي كند كهگیريتصمیم به متقاعد داوران را تواندمی
 اطالعـات  از خودشـان باشـد. او   نفـع  بـه  نـه  وآنها  اصلی منافع

هاي گرفتـه  گل نیمه دوم، یانپا در اضافی زمان مورد موجود در
 يهـا داده دیگر وها تیم قدرت همچنین و پنالتی ضربات و شده
( 6441)  اسـتفاده كـرد. دوهمـن    و قرمـز  كـارت زرد  مثل قاطع

دوم در  نیمـه  در آسـیب یـا اضـافی    زمـان  طـول  كه كشف كرد
طرفداران  كه كندمی فرض است. او طوالنی بسیار انتهاي بازي

این دلیل اسـت  این امر به  و قرار داده تأثیر تتح را داور تصمیم
بدون تماشاگر و بدون جایگاه تماشـاچی و   استادیوم یک بین كه

 (. 6441یک استادیوم مملو از تماشاگر فرق وجود دارد )دوهمن، 
عالوه بـر ایـن حـوزه تحلیـل گفتمـان، ورزش و رسـانه نیـز        

اگرد تحقیقاتی صورت گرفته است؛ به عنوان مثال رحمان صـحر 
 لیتحل " اي تحت عنوان( در مقاله6456الدین رحیمی )و صالح

رئال  یرسم تیسافوتبال: مورد وب يهاگزارش يگفتمان انتقاد
 تیسـا وبدر ایـن  گـزارش فوتبـال،    چهـار به بررسـی   "دیمادر

در  يو دو باز دیرئال مادر هاييروزیپ در باب مورد دوپرداختند. 
 گیــل 6456-6453زمــانی  هـا بــود كــه در بـازه  بـاب شکســت 

ـ بـه تحل  توجه با قهرمانان اروپا انتخاب شد. نتـایج نشـان داد    لی
ـ  دپس از بر ـ تما سـنده ینو ،يبـاز  کی بـه   را دارد خواننـدگان  لی

 قـدرت  مثال اغـراق كـردن دربـاره    ،خطاب كند متفاوت ياوهیش
متن  به نوعی كهي زیچ رو ه یگلزن ازی، امتجوایزها، ، فرصتتیم

 ي نیـز بـاز  کیـ  تباخاز  پس تر كند.بخشنده لذتخوان يرا برا
كننـد و صـرف   یتمركز مـ  دیرئال مادر میت بر عمدتاً سندگانینو

ــاز جــهینظــر از نت ــد تــا برخــ لیــتما ســندگانینو ،يب از  یدارن
مصـادره   دپوستانیبرجسته و قابل توجه را به نفع سف يدادهایرو

 كنند. به مطلوب

ـ 6451بیتا عرب نرمی )  تلویزیـون و توسـعه    "ه ( نیز در مقال
ر پی پاسخ به این د "اي با رویکرد نظریه گفتمانورزش؛ مطالعه

سؤال است كه تلویزیون چه تعریفی از توسعه ورزش در جامعـه  
نمایـد. بـدین منظـور    مطرح و آن را نقـد، تفسـیر و تـرویج مـی    

 موردبررسـی  مشاهدات و گوهاوگفت تلویزیونی، متون از  طیفی
 مفـاهیم  توصـیف  اسـاس  بـر  هانشانه بین ارتباط و شد داده قرار

تـرین  ( تبیـین گردیـد. مهـم   5311) هفمو و الكال گفتمان نظریه
دستاورد ایـن تحلیـل، شناسـایی دو گفتمـان ورزش نخبگـی و      

ــه  ــاركتی ب ــان ورزش مش ــل در  گفتم ــان متقاب ــوان دو گفتم عن

 داد، نشـان  تلویزیـونی  متون و  ها؛ تحلیل مصاحبهبودتلویزیون 
 امکانـات،  و بودجـه  ورزشکار، ورزش، توسعه، همچون هیمیمفا

كننـد و  از گفتمـان ورزش نخبگـی دریافـت مـی     را خـود  معناي
گفتمان ورزش نخبگی در رسانه، گفتمان ورزش مشاركتی را به 

 .حاشیه رانده است
 يگـزارش انتقـاد   یبه بررسـ  نیز (5333اوغلو ) یوكانتارسیبو

-نیمسابقه فوتبال ب کیاز پس  "تیمل"منتشر شده در روزنامه 
ـ پرداخـت. ا  5333در سال  يو مولداو هیترك نیب یالملل كـار   نی

ـ گفتمـان و د  يانتقـاد مطالعـه   کـرد یرو کی  یشناسـ روان دگاهی
در متن و نشـان   کیدئولوژیچارچوب ا کی جادیا يبرا یاجتماع

در گفتمان  اتخاذ كرد. او اشاره بـه   يدئولوژیا يدادن عملکردها
در گفتمـان   ییو معنـا  ينحو ،یواژگان يهاسازه يانتخاب عمد
 فوتبال كرد.

 پژوهش شناسیروش
این پژوهش با روش كیفی و رویکرد تحلیل انتقادي گفتمان 

تحلیل گفتمان هم صورت خاصی از كاربرد  .صورت گرفته است
رو از همین ؛زبان است و هم صورت خاصی از تعامل اجتماعی

نظر قرار  مداز جمالت را  هاي فراترپدیده ،تحلیل گفتمان
. تحلیل گفتمان روشی است براي دریافت معناي نهفته دهدمی

هاي معنایی آن از همین رو متن و حوزهها و تحلیل آنها، در متن
را مورد مطالعه  است هاي اجتماعیكه در ارتباط با سایر زمینه

( 6451پرست )به زعم كریمی فیروزجایی و یزدان  .دهدقرار می
 شودمی تلقی اجتماعی نوعی كنش به مثابه تحلیل این در انزب

 تحریف بزرگنمایی، اجتماعی، كردارهايآنها  دل ازتوان می كه

 كشید. بیرون را اجتماعی تداوم فرآیندهاي و هویتها
كنـیم كـه از تحلیـل انتقـادي     لذا در پژوهش حاضر سعی می

آن متن را  گفتمان براي تبیین موضوع استفاده كنیم و به وسیلة
بـه   هـاي كیفـی معمـوالً   گیري در تحقیـق نمونه. واسازي سازیم

گیــري هدفمنــد نمونــه در. شــودصــورت هدفمنــد انتخــاب مــی
گیري را به صورت ذهنـی و بـا هـدف    هاي نمونهپژوهشگر واحد

كند و این ذهنیت و هدف داور است كه احتمال قبلی انتخاب می
. بـر  كنـد نمونه معین مـی گیري را براي انتخاب یک واحد نمونه
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به عنوان حجـم  مایة قضاوت این اساس تعداد دو برنامه با درون
. دلیـل انتخـاب ایـن دو برنامـه     نمونه این پژوهش انتخاب شـد 

و داوري اسـت   قضاوتپرداخت تخصصی و كارشناسی به مقوله 
به طوري كـه در ایـن برنامـه كارشناسـان و داوران متخصـص      

هـاي آن  الت قضـاوت و ریشـه  دعوت شـدند تـا در بـاب مشـک    

در واقع علت عمده انتخـاب پـرداختن بـه كنـهِ      وگو نمایند.گفت
ایـن دو    گـو و منـاظره اسـت.   ووضعیت قضاوت از دریچه گفت
موضـوع   ها انتخاب گردیـد كـه  برنامه به صورت مشاهده برنامه

 :اصلی آنها عبارت است از

هاي منتخببرنامه -6جدول   

 زمان موضوع برنامه

 عملکرد داوري و دالیل اشتباه داوري .5

 دالیل عملکرد ضعیف داوري و كمیتة داوران .6

 5130آبان  51 .5

 5136اسفند  55 .6

ها و شیوۀ این پژوهش با استفاده از دیدگاهاز آنجایی كه 
یعنی ون گران انتقادي گفتمان ترین تحلیلتحلیلی معروف

ها و متغیر ،و موفه سامان یافته استدایک، فركالف و الكال 
هاي مورد استفاده در تحلیل انتقادي گفتمان و متون مقوله
 "نود "اي براي تحلیل انتقادي گفتمان برنامه تلویزیونیرسانه

 عبارتند از:

 کیداون

 :بردیكار مبه سندهیبا نو ندهیگو کیكه  یواژگان واژگان 

 ایاو و  یو اخالق یاعاجتم ،یاسیس تیبا قدرت، موقع قاًیدق

. شودیم دهیاو سنج یبا وزن اجتماع ترقیبه عبارت دق

مقصود خود  انیب يرا برا ياكلمه ایفرد چه واژه  نکهیا

 ،یشخص تیبه موقع يادیز اریتا حدود بس ند،یبرگز

 دارد. یاو بستگ یاسیو س یجتماعا

 يدیجمالت كل ای یاصل يهاگزاره: یاصل یهاگزاره، 

متن  سندهینو ای ندهیمتن هستند و مواضع گو ياههیماجان

 .كنندیم انیموضوع ب ۀدربار یضمن ای حیرا به طور صر

 :انتقال معناست. در  يهااز راه یکیاستعاره  استعاره

 شودیمطرح م اسیاز راه ق زهایچ انیاستعاره، رابطه م

 مانند  زیدارد ن ياهیكه كاركرد كنا يادر نشانه :هیکنا

 یدال قیاما از طر كند،یاشاره م زیچ کیال به استعاره، د

متفاوت  كامالً يزیكه آن دال به واقع به چ میدانیم گرید

 .كندیو متضاد داللت م

 :یحقوق ای یقینقل نوشتار با گفتار شخص حق نقل قول 

جهت مستند ساختن  میمستق ریغ ای میبه صورت مستق

 متن و مجاب ساختن مخاطب.

 يانداز و منظراز چشم یر متنه انداز )منظر(:چشم 

مانند دموكرات،  اندازهاییچشم د؛یگویخاص سخن م

كه  افتیتوان درو... در متن می ستیاومان خواه،يآزاد

  .نگردیم ایبه قضا ياز چه منظر سندهینو

 شودیكه مسلم فرض م یمفروضات ذهن :هافرضشيپ 

ز او ا يسازو مفهوم فیفرد و تعر يو بر قضاوت و داور

 . گذاردیتأثیر م تیواقع

 فرکالف

 است كه  نیا ییمعنا زودیمقصود از اپ :ییمعنا زودياپ

و  دیعقا -دهدیاز جهان به دست م یمتن چه درك

 -كه درمتن نشان داده شده چه هستند ییهادانش

 را  یاست كه گفتمان خاص ییهاگفتمان  :ینظم گفتمان

 یزمان طهكه گفتمان را در نق یو نظام دهندیشکل م

 .(501: 6454)فركالف، كندیم يو مرزبند فیتعر ینیمع

 الکال و موفه

 از  یقیعبارت است از تلف يبند: مفصلیبندمفصل

تازه  یتیهو د،یجد ةكه با قرار گرفتن در مجموع يعناصر

عبارتند از  هايبندمفصل گر،ید انی. به بكنندیم دایپ

 ریذناپمیتصم ۀحوز کیدر  یمداخالت تصادف

 هادال ریسا كهیمفهوم ای: به شخص، نماد، یدال مرکز 

دال » شوند،یم بنديمفصل و جمع آن محور حول

 .ندگوییم «يمركز

 است كه  ییهامجموع تمام ژانرها و گفتمان ینظم گفتمان

 است به كار گرفته شده یقلمرو مشخص اجتماع کیدر 

 ه ك يها و عناصردال  (:قیدال شناور )عناصر و دقا

و  تیاند و موقتاً به هوشده يبندگفتمان مفصل کیدرون 

 .اندافتهیدست  ییمعنا

و امکان  ستندیشده ن تیكامالً تثب هاتیو هو یمعان نیا 

تازه وجود دارد  يهايبندمفصل قیآنها از طر رییتغ

 (.551: 6451زاده،ی)مهد
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گفتمان جاي  کیكه در درون  دهاي شناوري هستنعناصر، دال 
گفتمان و حول  کیكه در درون  اندییهالدا قیاند. دقافتهنگر

 ،یاند )مقدمشده تیتثب ،یدال مركزي به طور موقت و نسب

 برنامه نخست: ها:تحليل یافته (.31: 6455

                      5130آبان  51 تاریخ:

 عملکرد داوري و دالیل اشتباهات داوري موضوع:

 نسبت میان آنها عبارت است از: كنش و-فاعالن این رویداد

 مجري پور:عادل فردوسی 

  مدرس و كارشناس داوري  :رضا غياثی 

 :كارشناس داوري علی خسروی 

 :كارشناس داوري هدایت ممبينی 

 :داوران كمیته رییس فریدون اصفهانيان 

 

  :چیدمان  تحمل/ قضاوت صحیح/ مجرب/واژگان: مثبت

 كارا/ افراد خبره/ نونی/گذاري/ جامعه داوري/ قاسیاست داوري/

  :ها از استعاره استفاده نشده است و وگودر این گفتاستعاره

افراد بدون تکلف سعی در متبادر كردن معناي مد نظر خود 

 داشتند.

  :گویید ما رئیسی براي كمیته داوران استفاده چرا میکنایه

 كردیم كه مثل استخوان تو گلوي ما گیر كرده است/ 

یر آماده/ عدم صداقت/ سالخی/ سنتی/ بدون فربه/ غمنفی: 

برانگیز/ مهندسی شده/ سیستم/ خیانت/ اضافه وزن/ شبهه
 منسوخ/ 

كه داوران ما داورانی فربه و غیر آماده  های کليدی:گزاره

ها نیز درباره قضاوت صحیح باید با داوران هم هستند/ باشگاه

مان را در بحث چیدمان داوري ما تک تک داوران كاري كنند/

سالخی كردیم/ كمیته داوران به نحوي سنتی اداره شده است و 

داراي سیستم نیست/ فدراسیون فوتبال و هیئت رئیسه با كمیته 

شد داوران روراست نیست/ اگر آزمون درستی از داوران گرفته می

توانستند از این آزمون نمره قبولی افرادي كه دارند قاعدتاً نمی

وزشی زیاد كارا نیستند و مدرسین نیز افراد هاي آمبگیرند/ كالس

آوریم/ ها داور میاي نیستند/  ما با به وسیلة فشار هیئتخبره

وضعیت داوري ما  /كیفیت داوري در كشور ما بسیار پایین است

 بسیار خراب است/

  :انداز منتقدان آقایان غیاثی، خسروي و ممبینی از چشممنظر

ازماندهی كمیته داوران و داوران وضعیت داوري و نحوه اداره و س

هاي خود را علیه وضعیت نگرند و تمام صحبتبه موضع می

دهند و گاه به دلیل پیشینه داوري خود به ارائة موجود سازمان می

پردازند. آقاي اصفهانیان به پیشنهاداتی براي بهبود این وضعیت می

از منظر كند كه دلیل موضع و مقام خود در كمیته داوران سعی می

این رویداد نگریسته و فضایی آرمانی و خوب وضع موجود بهحامی 

هاي بیان شده از را براي داوران جلوه دهد؛ به همین دلیل گزاره

آقایان غیاثی، خسروي و منظر: منظر او در نقطه مقابل با سایر 

انداز منتقدان وضعیت داوري و نحوه اداره و ممبینی از چشم

نگرند و تمام داوران و داوران به موضع میسازماندهی كمیته 

دهند و گاه به هاي خود را علیه وضعیت موجود سازمان میصحبت

دلیل پیشینه داوري خود به ارائة پیشنهاداتی براي بهبود این 

پردازند. آقاي اصفهانیان به دلیل موضع و مقام خود در وضعیت می

این ضع موجود بهوكند كه از منظر حامی كمیته داوران سعی می

رویداد نگریسته و فضایی آرمانی و خوب را براي داوران جلوه دهد؛ 

هاي بیان شده از منظر او در نقطه مقابل با به همین دلیل گزاره

سایر كارشناسان است. مجري نیز به دلیل توالی اشتباهات داوري 

كند به مطالبة هاي لیگ و له تیم پرسپولیس سعی میدر بازي

 توجهی به آنان بپردازد. هاي هواداران و داوران و كمتدرخواس

 :در این برنامه فاعالن هیچ گونه نقل قولی براي  نقل قول

 اند.هاي خود استفاده نکردهقوت بخشیدن به گزاره

 هاي زیر رافرضدر گفتمان این برنامه پیشفرض: پيش 

 :كردها تفسیر وگوالي گفتاز البهتوان می

شکالت اصلی داوري در كشور ما مربوط به : م6 فرضپيش

 عدم صالحیت و غیر مطلوب بودن مدرسان داوري است.

نحوه اداره كمیته داوران منسوخ شده و قدیمی   :6فرض پيش

 است و چیدمان داوري براي قضاوت صحیح و اصولی نیست.

وضعیت و كیفیت داوري در كشور ما بسیار بد است : 3فرض پيش

 شود.وري نیز به صورت صحیح از داوران برگزار نمیهاي داو آزمون

 كه بر سر  ییهانشانه (:کيشده)هژمون تينشانه تثب

كمتر كشمکش وجود دارد  ایآنها كشمکش وجود ندارد و  يمعنا

 .(551: 6451 زاده،ی)مهد دارند یمورد توافق يو معنا
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 تحليل برنامه

یگاه شغلی و سمت در این برنامه آقاي اصفهانیان به دلیل جا

اعتبار جلوه دادن اش به دولت سعی در بیخود و وابستگی نهادي

سایر مشاركان و نشان دادن فضاي نسبتا آرمانی در جامعه 

وگو به انتقاد از داوري كشور است. غیاثی نیز در این گفت

هاي خود با استفاده دپارتمان و كمیته داوري پرداخت. او در گفته

 "نا آماده، فربه، اشتباه"با بار معنایی منفینی از زنجیره واژگا

هاي سعی كرد تا این معنا را به ذهن متبادر سازد كه ویژگی

منفی داوران همه ریشه در عملکرد كمیته داوران دارد و به 

ها با موفقیت د از این آزموننتوانهمین دلیل داوران فربه نیز می

قدرت و سوء استفاده  هاي خود به نقدبیرون بیایند. وي در گفته

از قدرتی پرداخت كه مسئوالن كمیته داوران به وسیله جایگاه 

خود و دسترسی به منابع قدرت سعی در استفاده شخصی خود از 

ن باعث تأثیر مخرب بر عملکرد آاین منابع دارند و اثر منفی 

هاي خود با بیان لزوم جذب داوران شده است. او در گفته

كید بر بعد آموزشی، به صورت أن تمدرسین طراز اول ضم

  تلویحی نیز نحوۀ اداره كمیته داوران را نقد كرد و گفت:

اگر قرار است داوران مجرب به دلیل ناآمادگی اشتباه انجام 

دهند بهتر است داوران جوان را جایگزین كنیم تا اگر هم 

كنند تجربه كسب كرده و آینده داوري را بسازند. اشتباه می

نیز درباره قضاوت صحیح باید با داوران هم كاري  هاباشگاه

ند كه داوران جوان را كنند و به بازیکنان جوان یاد بده

 تحمل كنند.

نگري نظر دارد و سعی وي بر دال شناور آینده در  این گفته 

كند معناي مورد نظر خود را به آن بچسباند و این گونه به می

در گروي استفاده از جوانان ینده داوري آ مخاطبان نشان دهد كه

نگري در گفتمان مد نظر او داراي سازي و آیندهاست و آینده

 است. "گرا بودنجوان"ارز با یک زنجیره معنایی هم

كرد با تمهیدات وگو سعی میخسروي نیز در این گفت 

كنایی به نحوي معنادار ضعف این نهاد دولتی را به _گفتمانی 

هیچ سالی " هاي خود بیان كرد:گفتههمگان نشان دهد. او در 

و او در "مثل امسال نبوده و اصال سنگ به روي سنگ بد نیست

اینجا به طور كنایی  وضعیت بد كمیته داوران را در سال جاري 

طور ضمنی این معنا را به ذهن متبادر كرد كه گوشزد كرد و به

 آشفتگی بیش از حدي در این كمیته وجود دارد.

سنتی را نوع خطرناكی  مدیریتاي خود سیستم هاو در گفته 

داند و رئیس كمیته داوران را به براي حرفه داوري و قضاوت می

كند و با ها[ محکوم میپرستی]در اینجا تهرانینوعی قومیت

كند كه به نوعی از این گفتمان سعی می مردماستفاده از دال 

ر فرض كند. قومیتی در نزد وي اعتبارزدایی كرده و همه را براب

كند كه یکی از هاي او این معنا را متبادر میانسجام ضمنی گفته

هاست و دالیل عمده ضعف قضاوت، توجه نکردن به شهرستان

اي داوري تواند به موفقیت حرفهتمركززدایی كردن از تهران می

كمک شایانی كند. در  گفتمان قضاوت مد نظر او صداقت و 

ند و معتقد است كه رئیس كمیته زدرستکاري حرف اصلی رو می

هاي نهادي باشد و بتواند نحوه داوران باید فراتر از زدوبند

سالخی "چیدمان داوران را درست كند. او با استفاده از واژۀ 

نیز بار دیگر به نحوه مدیریت حمله كرده و داوران را به  "كردن

به در حال از بین رفتن  مثابه قربانیانی در نظر گرفته است كه

ترین شکل ممکن هستند. وي همچنین كار جمعی  را بر بد

كه اگر كار مفیدي صورت  است دهد و معتقدفردي ارجحیت می

گیرد باید در خدمت تمام اجتماع و جامعه باشد نه در خدمت می

 فردي به خصوص.

 "انکار"وگو از تمهید گفتمانی اصفهانیان در این گفت 

ویري مثبت از عملکرد خود و كند تا به ارائة تصاستفاده می

كمیته داوران پرداخته و از طریق عالقمند نشان دادن خود به 

بهبود وضعیت داوري به نحوي به رفع اتهام از خود پرداخته و 

اي واژگانی اثر كند. او از زنجیرههاي طرف مقابل را بیگفته

داوران سالمت، اعتقاد، مهندسی نشده، احساسی " متشکل از

استفاده كرد تا به حواشی مربوط به ناسالم  "..داران و.بودن هوا

بودن داوران و دخالت دیگران در پروندۀ قضاوت غلط آنها پایان 

داده و با احساسی خطاب كردن هواداران فوتبال، به نحوي 

هاي ذهنیت آنها و مخاطبان را به غیر معقول بودن گفته

در بیان برخورد  هایشهواداران معطوف كند.  اصفهانیان در گفته

 با داوران خاطی بیان كرد:

نامه داریم و اگر داوري مشکل داشته باشد ما آیین" 

نامه با آنها رفتار شده و آیین مطابق باطبق نمره ناظر و 

 "شوندشامل جریمه و محرومیت می

مصرحات این متن دال بر اهمیت قانون در نزد وي است. وي 

اع از خود با استفاده از طفره هاي موردي در دفدر بیان گزاره

گویی و مصادره به مطلوب سعی در رفع رفتن و پراكنده
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مسئولیت از خود كرده و به نحوي گناه خود را به گردن سایر 

هایی كه علیه هاي قبلی یا... بندازد یا اتهاممسئوالن در دوره

كمیته داوران و دپارتمان صورت گرفته را تضعیف كنند. به 

حضور مسئوالن در " او با استفاده از گزارۀ عنوان مثال

هاي هاي داوري مسئله جدیدي نیست و در زمان مدیریتكالس

به نحوي  گناه خود را  "قبلی نیز به همین نحو بوده است

سازي این امر نادرست مبادرت كوچک جلوه داده و به طبیعی

 ورزد. می

ته گیري و اداره كمیممبینی معتقد است كه نحوه آزمون

داوران به نحوي غیر قانونی و غیراصولی است و همین امر است 

هاي خود كه باعث افول عملکرد داوران شده است. وي در گفته

 ،فشرد كه الزمه اصلی داور موفق بودنبر این مهم پاي می

ماده است. در ادامه ممبینی به لزوم آداشتن یک بدن 

فراد خبره مندي كمیته داوران و همچنین آموزش امدیریت

مجرب اشاره كرد و اصفهانیان را به صورت غیر مستقیم به عدم 

كفایت و سو استفاده از جایگاه خود متهم كرد. او در گفتار بعدي 

 خود نیز در مورد وضعیت داوري در كشور بیان كرد:

كیفیت داوري در كشور ما بسیار پایین است در حالی كه 

داور فعال داریم. ما هزار  54كمیت زیادي داریم و بیش از 

آوریم و چون تعداد ها داور میهیئتتوسط فشار  اعمالبا 

شود. ما باید این داورها رسیدگی نمیشود بهزیاد می

 . هاي داوري را به لیگ برتر بیاوریمنخبه

مصرحات این گفتار سعی در كالبد شکافی علت اصلی ضعف 

ودن قضاوت و مشکالت داوري دارد كه دال بر وجود نامطلوب ب

فوتبال است. وي در اینجا به نحوي صریح قدرت موجود در 

پردازد گذاري و جذب داوران میكمیته داوران را كه به سیاست

، به نوعی این معنا "فشار"مورد نقد قرار داد و با استفاده از واژه 

هاي قدرتمند در كمیته داوران هستند كه رساند كه دسترا می

 زنند. یحرف اول و آخر را م

وگو عملکرد ضعیف داوران كه پور در این گفتعادل فردوسی

انگیز خواند و با همین در چند هفته پیاپی رخ داده بود را شبهه

واژه سعی كرد دلیل اصلی این اتفاقات را جویا شود. او انتقادات 

خود را به صورت صریح و مستقیم به اقاي اصفهانیان بیان 

پور در این كشید. فردوسیبه چالش میكرد و مدیریت او را می

  باره گفت:

آورید در محافل ورزشی بحث در مورد مدرسانی كه شما می

هاي آموزشی زیاد كارا زیادي بوده است. اول اینکه كالس

  اي نیستند.نیستند و مدرسین نیز افراد خبره

قاي اصفهانیان آمصرحات این متن نشان از نقد وي بر مدیریت 

هاي ایدئولوژیک كه قدرت و عملکرد این نهاد به زشدارد و ار

كند در گفتارهایش حاكم است. وي با خصوص را نقد می

هاي ، لزوم توجه به آموزش"خبره و كارا" استفاده از  واژگان

مطلوب و داراي فایده و همچنین مدرسین با تجربه و طراز اول 

ی خود با پور در نطق پایاندهند.  فردوسیرا مد نظر قرار می

ضمن حمله به وضعیت  "آورديدرمن"، "خراب" هايواژه

گذاري در این نهاد را نیز مورد داوري، نحوه مدیریت و قانون

 هجمه خود قرار داد.

  :قضاوت تنها گفتمانی است كه در میان گفتمان

مشاركان برجسته شده است و آنها گفتارهاي خود را بر 
 كنند.محور این گفتمان بنا می

 پور( دال اصلی گفتارهاي مجري)فردوسیاصلی:  دال

مدیریت است و او در جاي جاي گفتارهایش به نحوي 
 ضمنی و تلویحی سعی در بیان آن دارد. 

دال اصلی گفتمان قضاوت از منظر  ممبینی حول 
 شود.بندي میمفصل "مدیریت"

دال اصلی گفتمان آقاي غیاثی مطلوبیت قضاوت است كه 
 :كندبندي میا حول خود مفصلهاي شناوري ردال

دال اصلی گفتمان مد نظر آقاي خسروي مدیریت است كه 
كند. این بندي میهاي شناور را حول خود مفصلسایر دال

 به معنابخشی و دهیدر انسجام كلیدي اهمیت دال داراي

 .باشدمی گفتمانش هايدال سایر

 دال آموزشی، دال  : غياثی:ها(دال شناور )وقته

 نگري.یتی و دال آیندهمدیر

محور، دال مدیریتی، دال دال اجتماعخسروی: 

 .محور و دال صداقتمردم

 .گراییدال آمادگی جسمانی، دال خبرهممبينی: 

 .گذاري صحیحدال قانون پور:فردوسی

  :اي كه در این برنامه بین شدهتنها نشانه تثبیتهژمونی

اراي مشاركان مختلف وجود داشت و همه بر سر آن د
 .اتفاق نظر بودند دال مدیریتی بود

 اند عبارتند از:هاي معنایی كه در این برنامه برجسته شدهاپیزود

 اهمیت به گفتمان مدیریتی در كمیته داوران 

 هاي استانداردلزوم انجام آزمون 
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 جسمانی داوران آمادگی 

 گرایینگري همراه با جوانتوجه به دال آینده 

 )اموزشی و استفاده از مدرسین  لزوم توجه به دال)بعد
 مجرب و نخبه

 اجتماع و مردم محور بودن كمیته داوران 

صداقت و شفاف بودن عملکرد كمیته داوران و دپارتمان 

 

  یگفتمان نظم -6جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برنامه دوم

                       5131اسفند  55 تاریخ:

 دالیل عملکرد ضعیف داوري و كمیته داوران موضوع:

کنش و نسبت ميان آنها عبارت -فاعالن این رویداد

 است از:

 مجري پور:عادل فردوسی 

 پیشکسوت داوري :اثیرضا غي  

  رییس دپارتمان داوري فدراسیون  :حسين عسگری

 فوتبال

  :رئیس كمیته داورانفریدون اصفهانيان 

  :اشتباه/ مشکالت/ اعتراض/ واژگان: منفی

رفتارهاي غیر ورزشی/ غیر مسئوالنه/ غیر قانونی/ 

 دروغ/

 گذاري// تعامل/ سیاستناپذیراجتنابمثبت: 

سازي/ فوتبال/ آموزش/ تصمیمتوسعه گذاري/ مقررات
 /توسعه داوري 

 ها، مطبوعات و افکار رسانههای کليدی: گزاره

برخی اشتباهات / اندسزایی داشتههنقش ب عمومی

/ ما باید مواردي را كه در ناپذیر استداوري اجتناب

های مطرح دال فاعالن

 شده

های بيان شدهگزاره  

غياثی)گفتمان 

 قضاوت(

 رد کميتهنقد عملک

 داوران

 

دال آموزشی، 

مدیریتی و 

نگري.آینده  

ما در این مورد بایست از مدرسین خوب و طراز اول خارجی  -

 استفاده كنیم

هایی كه از باید كسی پیدا شود كه از كمیته داوران بپرسد این پول -

 وردید را چه كردیدآقبال بدن داوران به دست 

كنند تجربه م اشتباه میداوران جوان را جایگزین كنیم تا اگر ه -

 كسب كرده و آینده داوري را بسازند.

خسروی)گفتمان 

 قضاوت(

دال اجتماع محور، 

 دال مدیریتی، دال

محور و دال مردم

 صداقت

كمیته داوران به نحوي سنتی اداره شده است و داراي سیستم  -

 نیست

 داوري فوتبال براي همه مردم ایران است -

 ی عدم صداقت وجود داردبه نظر من درباره داوري نوع -

ممبينی)گفتمان 

 قضاوت(

دال آمادگی 

 جسمانی)بدن(، دال

مدیریتی و دال 

گراییخبره  

 ها استترین آیتممهم از  یک آمادگی جسمی -

رییس كمیته داوران شده است همه از وقتی آقاي اصفهانیان  -

این ها رو خودشان به عنوان ناظر شركت كردند در حالی كهربید

 ي منسوخ استكار امر

 هاي داوري را به لیگ برتر بیاوریمما باید نخبه -

ان پور)گفتمفردوسی

 قضاوت(

 دال مدیریتی، دال

گذاري قانون

 صحیح

كنید و چرا شما و دبیر كل فدراسیون به داوران رسیدگی نمی -

 كنید؟احتیاجات آنها را بر طرف نمی

ا و هاز تست ؛به نظر من وضعیت داوري ما بسیار خراب است -

 آوردي گرفته تا نحوۀ چیدمان داوري.درهاي منقانون
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سفانه أشود را رعایت كنیم/ متفوتبال دنیا رعایت می

بخواهی عمل كردند و آقاي اصفهانیان در این باره دل

حضور اصفهانیان به عنوان گذاري انجام نشد/ مقررات

رئیس كمیته داوران به دلیل دوشغله بودن غیرقانونی 

/ تعداد مدرسانی كه ما داریم به صورتی است كه است

عدم تعاملی و همدلی موجود  آل نیست/در شرایط ایده

ده در بین كمیته داوران و دپارتمان به داوري لطمه ز

 /داوران ما توانایی الیت شدن را نداشتنداست/ 

  :ماله كشیدنکنایه 

  :مسیر زندگیاستعاره 

  :وگو نقل قولی از شخص در این گفتنقل قول

غایب صورت نگرفته است و فاعالن به صورت صریح 

 كنند.زدایی استفاده میهاي خود براي اتهاماز گفته

 هاي فرضدر گفتمان این برنامه پیشفرض: پيش

 :كردها تفسیر وگوالي گفتاز البهتوان می زیر را

اختالف بین كمیته داوران و دپارتمان : 6فرضپيش

منفی بر عملکرد داوران شده  تأثیرداوري منجر به 
 .است

عملکرد شخصی و غیر قانونی رئیس :  6فرضپيش

 .كمیته داروان به داوري و قضاوت لطمه زده است

گذاري درستی سیاست گیري وتصمیم: 3فرضپيش

هاي متولی صورت جهت توسعه فوتبال در نهاد
 .گیردنمی

هاي الزم موزش و ابزارآداوران از : 2فرض پيش

شود كه باعث رسیدگی نمیآنها  برخوردار نیستند و به
شود نتوانند عملکرد مطلوبی را از خود به نمایش می

 بگذارند.

  :وان منتقد وگو آقاي غیاثی به عندر این گفتمنظر

نگرد. آقاي مدیریت رئیس كمیته داوران به موضع می

وگو سعی در دفاع و رفع اصفهانیان نیز در این گفت

 اتهام از خود دارد.

وگو از منظر یک انسان آگاه و مجري نیز در این گفت 

مشرف به مشکالت قضاوت و داوري ضمن طرح 

كند تا به یک رهیافت از مشاركان سعی می سؤال

ک جهت رشد داوري و شناسایی عوامل مخرب مشتر

قضاوت مانند: عدم امکانات، ضعف كمیته داوران و.. 

وگو از منظر دست یابد. آقاي عسگري نیز در این گفت

 نگریست. فرد بی طرف به موضع می

 تحليل برنامه

وگو به دو بخش تقسیم گفتارهاي آقاي غیاثی در این گفت

علت قضاوت نامطلوب  شود، بخش نخست در جهت تشریحمی

هاي صریح به عملکرد كمیته داوران و بخش دیگر، انتقاد

داوران. وي در گفتارهاي ابتدایی خود به علت قضاوت نامطلوب 

داوران اشاره كرد و معتقد است اشتباه جز الینفک قضاوت است. 

هاي داوري را از ملزومات داوري جهت گیري از فناورياو بهره

نسبت به  "افکنیابهام". غیاثی عالوه بر قضاوت بهتر دانست

رئیس كمیته داوران مبنی بر دلبخواهی عمل  "كفایت و كارایی"

از  كردن وي، حضور غیر قانونی، عدم تسلط به زبان و...

زدایی كرده و اذهان مخاطبان را شخصیت آقاي اصفهانیان اعتبار

سازد. براي شنیدن مواضع شدید خوب نسبت به وي آماده می

ن را یاثی با استفاده از ساختار بیانی غیر مستقیم، آقاي اصفهانیاغ

نامد و با استفاده از شگرد گفتمانی سرزنش و می "گودروغ"

و  مغالطه و ترور شخصیت با تعریض آقاي اصفهانیان را دروغ گو

 خواند.محور میشخصیت او را غیر قانونی و خود

هانیان ی آقاي اصفغیاثی نیز در تقابل با سازوكارهاي گفتمان

با استفاده از شگرد جنگ  "آمیز و..انکار، خنده تمسخر "مانند

روانی با دلبخواهی و غیر قانونی خواندن اعمال آقاي اصفهانیان 

و ایجاد فضایی ملتهب ناشی از ترس براي آینده داوري فوتبال، 

كند به هدف استراتژیک فردي خود یعنی پایان آگاهانه سعی می

تبار و هژمونی عملکرد آقاي اصفهانیان دست یابد. دادن به اع

و با استفاده از  "تحریک"استفاده از شگرد گفتمانی غیاثی با 

، با زبانی سرشار از تعریض "ماله كشیدن"اصطالح كنایی 

خوانده و او را  "كتمان  واقعیت"هاي آقاي اصفهانیان را گفتار

ادن مسائل به فردي تشبیه كرده است كه سعی در خوب جلوه د

 دارد.

كند تا با شگردهایی وگو سعی میاصفهانیان نیز در این گفت 

به نوعی حمالت ".گویی و..انکار، طفره رفتن، كلی" گفتمانی مانند:

هاي گذاري و استناد به اساسنامهآقاي غیاثی را خنثی كرده و نام

مختلف و مثال از كشورهاي پیشرفته فوتبال خود را فردي 

و طرفدار رشد و حركت نشان دهد. اصفهانیان در  مدارقانون

خواهم بگویم می"، "گراعالن"نماي گفتمانی یش، از نقشهاگفتار



 6389 زمستان ،62 دوم، پياپی شماره ،هفتم سال ،یورزش هایرسانه در ارتباطات تیریمد                                 22

 

 

 

استفاده كرد تا توجه مخاطب و شنونده را به سمت موضوع " كه

كه قصد بیان آن را دارد جلب كند و بدین صورت مخاطب مهمی

وگو در این گفت هاي او را با قوت بیشتري پذیرا باشد.استدالل

عسگري نیز در گفتارهاي خود لزوم توجه جدي به داوران را مطرح 

كرد و سعی در ارسال این پیام داشت كه براي حمایت از داوران در 

ایجاد راهبردي پرداخت. او برابر رفتارهاي ناپسند دیگران، باید به 

هاي متولی در امر همچنین به باید و نبایدهاي ساختاري نهادي

در پیشرفت ضاوت پرداخت كه هر كدام به نوبة خود سهمی ق

گرایانه را براي قضاوت دارند و به همین دلیل دیدگاه تعامل

همکاري دو نهاد اصلی داوري در جهت ترقی قضاوت صحیح 

اعالم كرد.چنین بعد آموزشی را در رسیدن به قضاوت مطلوب دالی 

 "ام واژگانی مانند:پور با استفاده از انسجمهم بر شمرد. فردوسی

فضاي ملتهب حاكم بر داوري را  ،"سختی، اشتباه، مسیر زندگی و..

نشان داد و به نحوي ضمنی این معنا را متبادر كرد كه قضاوت از 

فرد و داور را  تواند سرنوشت یکدشوار است كه می كارهاي

هایش، عدم پرداخت حقوق داوران و دگرگون كند. در ادامه گفته

دن پول اسپانسر به آنها را مورد نکوهش قرار داد و پرداخت نش

 عملکردهاي مهم داوري را عامل اصلی در اختالف میان نهاد

ضعیف داوري دانست و دال تعامل و دوستی را براي توسعه داوري 

 مهم دانست.

  :قضاوت تنها گفتمانی است كه در میان مشاركان گفتمان

ا بر محور این برجسته شده است و آنها گفتارهاي خود ر

 كنند.گفتمان بنا می

  :پور( دال اصلی گفتارهاي مجري)فردوسیدال اصلی

 مدیریت است 

هاي ایجابی براي دال اصلی گفتارهاي آقاي غیاثی سیاست
 پیشرفت داوري و عملکرد مطلوب قضاوت است.

دال اصلی گفتمان و گفتارهاي آقاي عسگري مطلوبیت 
هایش را شناور و وقته هايعملکرد است كه او سایر دال

 كند.بندي میحول این دال صورت بندي و مفصل

 دال تعاملپور: فردوسی : ها(دال شناور )وقته  

گرایی، دال آموزشی، دال مدیریتی و دال تعاملغياثی: 

 محوردال فناوري
گرایی، دال محور، دال نظمدال فناوريعسگری: 

 گرایی و دال آموزشتعامل

  :اي كه در این برنامه بین شدهشانه تثبیتتنها نهژمونی

مشاركان مختلف وجود داشت و همه بر سر آن داراي اتفاق 

 گرایی بود.دال تعامل ،نظر بودند

هاي آموزشی و فناوري اما بین آقاي غیاثی و عسگري دال

 .هاي تثبیت شده و هژمونیک بودمحور نیز جز نشانه
 اند عبارتند از:رجسته شدههاي معنایی كه در این برنامه باپیزود

 لزوم توجه به دال)بعد( آموزشی .5

 ها با یکدیگرتعامل نهاد .6

 هاي پیشرفته داورياستفاده از فناوري .1

محور بودن در اهمیت به گفتمان مدیریتی و قانون .0

 كمیته داوران

 نظم گفتمانی -3جدول 

های مطرح شدهدال فاعالن های بيان شدهگزاره   

غياثی)گفتمان 

 قضاوت(

 نقد عملکرد کميته

 داوران

دال آموزشی، دال 

مدیریتی و دال 

تعاملگرایی، دال 

 فناوريمحور

شود افراد با اكنون هم كه كمیته داوران به صورت شورایی اداره می -

 همدیگر اختالف دارند

مده است كه توسعه فوتبال كه در گروي آدر مقررات فوتبال  -

 هاي آموزشی، كارهاي اجرایی و.. با دپارتمان استسكال

 با ورود امکانات جدید این اشتباهات رو به كاهش است -

عسگری )گفتمان 

 قضاوت(

 

دال فناوري محور، 

دال نظمگرایی، دال 

تعاملگرایی و دال 

 آموزش.

 براي پیشرفت داوري نیز ما نیازمند تعامل این دو نهاد با هم هستیم -

 طبق بخشنامه فیفا باید خرج آموزش و توسعه داوري شودپول اسپانسر  -

پیشرفت تکنولوژي تأثیر زیادي در كاهش اشتباهات داوري خواهد  -

 داشت

پورفردوسی  

 )گفتمان قضاوت(

ي موجود در بین كمیته داوران و دپارتمان به ردو همد عدم تعامل - دال تعامل

 داوري لطمه زده است
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 گيریبحث و نتيجه
رو با هدف تحلیل گفتمان برنامه نود جهت كشف تحقیق پیش

نظام گفتمانی این برنامه در باب قضاوت انجام گرفت. از آنجا 
ها دو عنصر در هم تنیده هستند، شناخت ابعاد كه زبان و رسانه

كه در باب مشکالت  "نود"اي از جنس زبانی یک برنامه رسانه
شنایی تواند ضمن آشود میورزش از جمله داوري پخش می

رفت از جهت برون این برنامه هايشناسیمتولیان امر از آسیب
مشکالت به عنوان چشم اسفندیارهاي ورزش فوتبال به 
برساخت معناي تولیدي توسط این برنامه و فاعالن 

عملکرد در واقع در این برنامه اش یاري برساند. كنندهشركت
 . درگرفتمورد بررسی قرار  داوري و دالیل اشتباهات داوري

وضعیت  برنامه نخست فاعالن از دو منظر مخالف و حامی
به همین  .پردازندداوري و قضاوت به بحث و تبادل نظر می

در حول دال اصلی آنها  هاي بیان شده از سويدلیل تمام گزاره
بندي شده كه با تركیب عناصر گفتمانی موجود به داوري مفصل

وگو اكثر متن این گفت در. شودخلق گفتمان قضاوت منجر می

مشاركان سعی دارند كه به نوعی به نقد روال داوري و قضاوت 
پرداخته و مکانیسم آموزش داوري و قضاوت را در میان داوران 
كشور به زیر تازیانه نقد خود برده و با استفاده از تجربیات خود 

موزش داوران آبه ارائة یک الگوي مطلوب جهت شناخت و 
هر كدام باعث ایجاد كه البته مقام رسمی  خوب بپردازند

وسیله آن از خود و نهاد ههایی در بیان مشاركان شد تا بگزاره
 خوب دفاع كند.

وگوهاي كارشناسان كه به نقد وضعیت داوري در گفت

پرداختند، نشانة تثبیت شده بین همه لزوم وجود دال مدیریتی می

 ،كمیته داوران ادارۀ روند به مستقیم و صریح اشارۀ با بود. متن

 دربارۀ  لمستق طور و به كندمی اشاره  ي"ضعف نهاد"به 

گوید. عادل در می كمیته داوران سخن سطح در مدیریت شیوۀ

هاي كمیته داوران پرداخته و با هاي خود به بیان ضعفگفته

سازي عملکرد این كمیته، باید و هاي براي شفافآوردن مثال

 كشد. ین كمیته را به چالش میهاي موجود در انباید

شود هاي فاعالن چند دال بیشتر از سایرین مطرح میدر گفته

ارزي گفتمان قضاوت مطلوب)نوع آرمانی( كه در یک زنجیره هم

هاي بیان دهند و او به همین دلیل گزارهشکل میآنها  را در نزد

دال آموزشی، دال دهند: قرار میآنها  شده خود را بر محور

محور، دال مدیریتی، دال نگري، دال اجتماعریتی، دال آیندهمدی

محور، دال صداقت، دال آمادگی جسمانی)بدن(، دال مردم

نظم گفتمانی این برنامه بر محور  گرایی.مدیریتی و دال خبره

توافق معنایی بین مشاركان بسته شده است. در برنامه دوم نیز 

ها و مردم را از عوامل هپور رسانفردوسیدهد كه نتایج نشان می

و  كندگذار بر داوري و روحیه قضاوتی داوران قلمداد میتأثیر

ها به عملکرد قضاوت یک معتقد است كه بازخورد مردم و رسانه

اي او را دگرگون كند. او در تواند زندگی حرفهداور می

هاي مهم داوري را عامل اصلی گفتارهایش اختالف میان نهاد

ف داوري معرفی كرد و دال تعامل و دوستی را ضعی عملکرددر 

 براي توسعه داوري مهم دانست.

وگو آقاي غیاثی و عسگري به نحوه قضاوت و در این گفت

. در كنندوضعیت بد آن در فوتبال كنونی كشور اشاره می

-شود كه در یک زنجیره همچند دال برجسته میآنها  هايگفته

شکل آنها  انی( را در نزدارزي گفتمان قضاوت مطلوب)نوع آرم

 هاي بیان شده خود را بر محوردهند و به همین دلیل گزارهمی

قاي غیاثی سیاست ایجابی است آدهند: دال مركزي قرار میآنها 

 عاملی كه باعث ترینمهمو او در واقع بر این عقیده است كه 

شود قصاوت به سمت بهبودي حركت كند، پرداختن به می

هاي شناور دالبی است به همین دلیل او هاي ایجاتاسسی

گاه گرایی، آموزش و مدیریت را حول گره، تعاملمحورفناوري

هاي شناور در كند به این معنا كه همه دالبندي میخود مفصل

 گذاري ایجابی است.گروي تحقق سیاست

اش قضاوت مطلوب از سوي دیگر نیز عسگري نیز دال اصلی 

 گردد كهكه زمانی قصاوت مطلوب می است و بر این باور است

آنها  محوري بهبود یابد و ازفناوريو  گرایی، مدیریت، تعاملنظم

 تبعیت گردد.

سوم، اپیزودهاي معنایی كه در این برنامه  سؤالباتوجه به 

برجسته شد متشکل از لزوم توجه به دال)بعد( آموزشی، انجام 

نگري، صداقت و هاي استاندارد، آمادگی جسمانی، آیندهآزمون

ها با شفاف بودن عملکرد كمیته داوران و دپارتمان، تعامل نهاد

هاي پیشرفته داوري و اهمیت به یکدیگر، استفاده از فناوري

با  محور بودن در كمیته داوران بود.گفتمان مدیریتی و قانون

كننده، هاي مطرح شده در گفتارهاي فاعالن شركتتوجه به دال

هاي مختلف كنشی گفتمانرنامه نود كه از برهمظام گفتمانی بن

 سؤالافراد شکل گرفت به شکل زیر است كه در واقع پاسخ به 

 است: خر این تحقیق مبنی بر فرموله شدن گفتمانآ
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 نظم گفتمانی -6شکل 

است كه هر  ییتوافق معنا هیبر پا زیبرنامه ن نیا ینظم گفتمان
استدالل و  ،لیدال ها،قضاوترفت از برون يكدام برا

از  قضاوتگفتمان  لیدل نیبه هم كنندیرا ارائه م ییهاشنهادیپ
در واقع  برخوردار است. یمشابه یژگیاز و گاهمنظر آنها 

دهد كه براي نیل نشان می برنامهاین  يهابندي گفتمانمفصل
یازمند است كه ها و ملزوماتی نبه یک نظام داوري خوب دال

 تواند به این اتفاق كمک كند. اجراي آنها می
در این برنامه مجري با استفاده از تمهیدات زبانی و گفتمانی 
خود افراد مسئول در بروز این موارد را مورد سرزنش قرار داده و 

نیافتگی فوتبال و مدیریت را دال اصلی توسعه ءتدبیري و سوبی
داند. مجري در این اوران میدار دقصاوت ناصحیح و شبهه

رسانی و طرح سؤال درباره برنامه سعی كرد تا از طریق اطالع
علل ضعف داوري به مخاطبان درباره دالیل اصلی عملکرد 

 ها بپردازد.ضعیف داوران و قضاوت
هاي مهم در با دعوت كارشناسان و افراد دخیل در مسئله 

سائل به وسیله شناسی كردن مها و آسیبمیزگردها و مناظره
رفت از یی جهت برونمهمانان، سعی در ارائه راهبردها

هاي گوناگون داشت و با استفاده نیافتگی فوتبال در حوزهتوسعه
از سخنان افراد كارشناس در تالش بود تا نگرش عمومی 
مخاطبان فوتبال را درباره گفتمان قضاوت تحت تأثیر خود قرار 

 دهد.
 
 
 

هاي مردم تواند نیاز و انگیزهة خود میها نیز به نوباین نگرش 
را براي عمل در جهت مورد نظر هدف این برنامه تحت تأثیر 

هاي این برنامه را در قالب عقل سلیم قرار دهد و به نحوي گفته
ن را به عنوان واقعیت در آپذیرا بوده و مطالب مطرح شده در 

توان هاي حاصل از این پژوهش می. بر پایه یافتهنظر بگیرند
تواند در وگوهاي تخصصی در تلویزیون میاذعان كرد گفت

ها كمک كند. كما اینکه یافته فوتبالهاي مختلف بهبود حوزه
هاي را از الیه یهایتوان مؤلفهنشان داد كه در برنامه نود نیز می

 به كاربست. زیرین ورزش استخراج و آنها را در بعد عملی
كه  در واقع مطلوبیت قضاوت  عان كردتوان اذاز این رو می 

گذاري، نحوه عملکرد مدیران تا حدي مرهون نوع سیاست
اي داوران، توجه به ابعاد ، آموزش حرفهكشورورزشی و سازمانی 

گرایی، محوري، نظماي قضاوت از جمله فناوريفنی و حرفه
گذاري صحیح نهادهاي مادگی جسمانی و همچنین قانونآ

 ش است.گیر در حوزه ورزتصمیم
هاي پژوهش بیتا ها حاكی از مشابهت با یافتهدر واقع یافته 

( است كه گفتمان نخبگی گفتمان مشاركت 6451عرب نرمی )
ورزشی را به حاشیه رانده است و در این برنامه نیز نشان داده 

محوري كه تا گرایی، مردم و اجتماعگرایی، نظمشد كه تعامل
است به حلقه مفقوده  حدي گویاي گفتمان مشاركتی ورزش

 .فوتبال به ویژه در حوزه داوري و قضاوت تبدیل شده است
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