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Abstract 

Objective: The application analysis is a new thematic language theory. The 

present study was conducted in the linguistic hospitalization and relying on 

the theory of "speech act", investigating the role of various types of speech 

acts in speech interactions in sports tissue between coaches and football 

players in Iran. For this purpose, the frequency of the said work has been 

investigated among Iranian football coaches and their players. 

Methodology: To this end, the researcher collected 40 interviews of four 

Iranian football coaches (C1, C2, C3 and C4) and 20 Iranian football 

players. Searle’s (1976) speech acts model was used to analyze the data. 

Five classes of Searle’s speech act model are: Commissives, Directives, 

Expressives, Declarative, and assertive. To ensure a higher level of quality 

and reliability, the same number of utterances chosen from both losing 

games and winning games. 

Results: Then, after selecting and counting all speech acts in their speech, 

the results obtained by statistical analysis showed that assertive, expressive 

and directive were respectively the most frequently used speech acts and 

commissive and declarative were the least used speech acts in the case of 

both coaches and football players. 
Conclusion: On the other hand, losing matches and winning matches 

yielded different results. Finally, the findings generally indicate that how 

close relations between coaches and players would be practically possible by 

using some speech acts given and taken between them in different contexts 

and situations. 
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Extended Abstract 

Introduction and State of Problem  

Analyzing the use of theories of language use is a new topic. The present research in the 

field of language and relying on the theory of "conversation" has examined the role of 

different types of speaking in speech interactions in the sports field of Iranian football 

coaches and players. According to the sports management strategies in the fields 

mentioned above, coaches have different personalities and coaching styles, all of them 

usually try to encourage and motivate their players to play a successful game (Pulling, 

Kearney et al. 2018). In this regard, one of the main solutions in improving the quality 

of team performance is the motivation and skill of using language by the coach in his 

verbal interactions with the players, and the responsibility of the coaches in this field is 

to encourage and motivate the players to achieve the peak performance of their skills 

during It is competition (Killion and Bryan, 2012). For this purpose, the present study 

seeks to answer the following questions: How many words are used by coaches during 

the game? What are the types of speech (sentence structure) used by coaches during the 

game? 

Methodology  

To conduct this study, the data of this research was obtained from interviews recorded 

in different recorded videos. All the conversations in all the recorded interviews were 

observed, selected and evaluated in order to determine which conversations had the 

highest frequency. The samples required for this research were collected from 

interviews and conversations between 4 coaches and 20 football players of the Premier 

League (in the dressing room, during games and training) and then qualitatively 

analyzed. The reason for selecting the four coaches of the Premier League was based on 

their abilities and experiences in different periods of the Iranian Premier League. 

Interviews and conversations with coaches and players were collected and coded. One 

of the requirements for selecting members as a sample was that the duration of each 

member's interview should last at least 3-5 minutes. The length of each video analysis 

for this study was considered to be 3-5 minutes in order to be full of content while 

avoiding the inclusion of filler data due to the large length of the video. It should be 

noted that interviews were collected from both winning and losing games. The data of 

this study are mostly collected and recorded during a: interviews of the researcher with 

the coaches after the matches and b: face-to-face conversations of the coaches with the 

players in the dressing room (before, during and after the matches). The tool used in this 

study to analyze the samples was the classification model of John Searle (1975). The 

present study reported the number of sentence structures, verbs and also the number of 

verbs for each class. Samples of teachers' speeches and discussions were divided in 

turns during the recording of the videos. The number of classified works was 1535. 

Each conversation was coded for the structure of the sentence and the speech. Some of 

the coaches' statements that were not directed at the players and the team (n=199) and 

included approximately 11% of the total data, were removed from the analysis process. 
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After counting all statements and conversations, 1336 statements were coded for 

sentence structure and dialogue. The researcher then started to distribute and calculate 

pairs of sentence structure and verb. 

Results  

To answer the raised issues, the authors used a dominant linguistic approach in recent 

decades, known as John R. Searle's discourse theory (1975), to analyze the speech 

samples and verbal behavior of coaches and players as an analysis tool. By referring to 

the background of the research, it was determined that this theory can be used in sports 

discourse analysis. In line with the topic of the present research, the scope of the five 

classes of work talk was investigated. To achieve the objectives of the research, about 

130 samples of spoken words were collected in the form of interviews and during 

practice, games and in the locker room. The general results obtained in this research 

indicate that football coaches tended to use emotional and expressive words more. , 

while the players often used emotional and persuasive words in their speech. This 

means that football coaches are more willing to show their feelings about the situation. 

By general statistical analysis of the results, it was determined that in the verbal 

interactions of coaches and players, the number of declarative, persuasive, and 

emotional words compared to There have been more frequent statements. While the 

commitment and declaration negotiations have had the lowest frequency. The highest 

frequency of occurrences of work talk belongs to declarative work talk (61%), while the 

lowest percentages refer to accusative work talk (1%) and declarative work talk (0%). 

Among the four mentioned coaches, the occurrence of conversations during training, 

games and in the dressing room has been different. The number of statements used by 

coach (A) was 64, coach (D) 58, coach (B) 53 and coach (C) 38. Also, the findings 

showed that the most persuasive speech was used by coach (B), who, among other 

coaches, had 16 persuasive speeches, followed by coach (D) and coach (A) 12 times. 

And coach (C) also used persuasion 11 times in the interviews. On the other hand,  the 

emotional speech used among the coaches belonging to coach (D) was the most 

frequent, which was used 32 times, which means that he used more emotional speech in 

his conversations compared to other coaches. According to the findings of the research, 

the most common word of commitment among all the coaches belongs to coach (B) 

with 13 times of use, followed by coaches (C), (D) and (A) 8, 3 and 2 times, 

respectively have been used. 

Discussion and Conclusion  

The results of the research have highlighted the role of conversations in the process of 

team management and the effect of those skills that are the result of the coach's verbal 

communication with the players. In line with these findings, Lorenzo & et al. (2013) 

believe that coaches and players resort to different types of rhetoric in their messages in 

order to communicate their intentions better and more effectively. Ayeomoni, (2012) 

also believes that football coaches and players, depending on the situation of winning or 

losing, and experiencing the best negotiations, which include most commitment and
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emotional negotiations, choose according to their needs and intentions. He (the same) 

believes that this strategy is more effective in meeting the maximum needs. Berisha & 

et al. (2017) and Gledhill & et al. (2017) also believe that the choice of appropriate 

language constructions and effective verbal communication are among the important 

indicators in the form of managerial, team and technical behaviors of the coach. In line 

with the findings of this research on the role of job talks and their effects among 

coaches and players, Nastri & et al. (2006) believe that the coach's verbal behavior 

directly affects the athletes' performance. Pérez-Sabater & et al. (2019) believes that the 

coach's use of special words and phrases to appreciate and support the athlete when 

performing a correct technique or tactic, or his loving behavior towards them, is one of 

the factors that are effective in achieving team success. In contrast to Pulling & et al. 

(2018) believe that the use of making command sentences that have an authoritarian 

aspect, in addition to highlighting the authoritarian style of coaching, will eliminate or 

reduce the innovation and creativity of the athlete on the field, and subsequently, if this 

coaching style continues or the presence of the athlete in such a club, It will cause 

dissatisfaction, drop in performance or leave the team. At the end of the season, team 

B's results and ranking were higher and better than the other three teams in the league 

table. By comparing the results of the talk tables, it seems that the persuasive and 

commitment talk used by coach B was more than others during the season and it can be 

assumed that this approach of the coach in using talk in the situation and conditions 

governing the production Speech in speech interactions with players in different 

situations has been effective in the performance of players and obtaining results, 

because based on the research results of Rettig, (2018) the prerequisites for trust in the 

coach, that is, the characteristics, the literature used and the visible behavior of the 

coach are considered as factors of the athlete's trust in the coach. Trust in the coach is 

crystallized through the commitment and willingness to cooperate with the coach in the 

visible performance of the athlete and the success of the team. In the end, due to the fact 

that the counting and classification of the games in this research was done at the end of 

the competition season and in a cumulative manner (whether winning or losing), it is 

suggested that other researchers interested in this field analyze and classify the games. 

Should be done immediately after the games leading to wins and losses and to separate 

the events of the winning and losing games so that the behavioral and psychological 

analyzes resulting from the literature used by the coaches can be examined more 

precisely. 

Keywords: Speech acts, Searle Model, Football Coaches, and Football Players. 
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 چکیده
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در بافت  ها در تعامالت گفتاریانواع کارگفت نقش به بررسی «کارگفت»زبانشناختی و با تکیه بر نظریه 

 مربیان در میان هافراوانی کارگفت بدین منظور. پرداخته است ایران فوتبال بازیکنان و مربیان ورزشی میان
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استفاده  تواند باتا چه حد می بازیکنان و مربیان بین نزدیک روابط از سویی دیگر مشخص گردید که کند.می

های مختلف و گفت و های اظهاری، تعهدی، عاطفی، اعالمی و ترغیبی در موقعیتاز هر یک از کارگفت

 موثر باشد.می آنها در موفقیت و ناکاگوهای قبل از مسابقات و بعد از مسابقات، 
 بازیکنان فوتبال، کارگفت، مدل سرل، مربیان فوتبال های کلیدی:واژه
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 مقدمه
 استراتژی داشتن یک که واقعیت این به توجه

 کارآمدتر است ارتباط موثر، برقراری برای خوب

های مخابره شده از دیدگاه به رمزگشایی پیام

 کمک شایانی خواهد کرد مخاطب طرف مقابل،

(Leech, 1983). عبارت از فرایند ارتباطات 

 دادن، برای هانشانه و صداها کلمات، از استفاده

 ها،ایده بیان برای اطالعات تبادل یا و گرفتن

ل مسائ مطالعه است. هنگام احساسات و افکار

 باید به بازیکنان، و مربیان بین ارتباط و ورزشی

به عنوان فردی که به  ورزش در مربی نقش

 تکنیک و تاکتیکی را اعالم می کند چه بازیکنان

 Becker. دهند توجه ویژه مبذول داشت انجام

& et al. (1967) یک مربی نقش که معتقدند 

نقش یک به مثابه  ورزشی یک محیط اداره در

 که آنها دریافتند معلم در کالس درس است.

 که فردی هایشخصیت مختلف و متمایز انواع

 توانشود، را میمی یافت مردم از گروه هر در

 کنترل به معلمان برای مندطور نظامبه

 صورت آنها نیز به تا رفتارشان، آموزش داد

 شان را جهت دهند. آموزاندانش رفتار مستقیم

 نتایج تحقیقات بکر Wegener, (2018)از نظر 

به ویژه مربیان بسکتبال نیز  مربیان به توانمی را

 تالش حال نیز پیوسته در آنها زیرا تسری داد

 آموزش برای موثر هایراه کردن پیدا برای

دارد که هستند وی چنین ابراز می خود بازیکنان

ها را که بازیکنان بسیاری از ارزش امروزه

ردی، گروهی دهنده شخصیت و رفتار فشکل

و  از منابع متفاوت داخلی و بیرونی آنهاست

 اگرچه، امروزه .کنندمخصوصاً مربیان دریافت می

دهنده ها را که شکلبازیکنان بسیاری از ارزش

شخصیت و رفتار فردی و گروهی و نحوه 

از منابع متفاوت داخلی و  آنهاست تعامالت زبانی

گیرند ولی همچنان تاثیرگذاری بیرونی می

ادبیات زبانی و رفتاری مربی و جو تیمی، بر روی 

 .بازیکنان زیاد است

در  با توجه به راهکارهای مدیریت ورزشی

 مربیانهایی که در باال بدانها اشاره شد زمینه

متفاوت  سبک مربیگری و شخصیت دارای

و  تشویق سعی در معموال آنها همه هستند،

و اجرای  شان برای انجامبازیکنان ایجاد انگیزه در

 Pulling, Kearney et) یک بازی موفق دارند

al. 2018). راهکارهای  یکی از ،در این راستا

 و انگیزه ،تیمیعملکرد  کیفیت ارتقاء در اصلی

در تعامالت  توسط مربی زبان از مهارت استفاده

 مربیان مسئولیت و است با بازیکنان اوگفتاری 

در  بازیکنان تشویق و برانگیختن ،در این زمینه

 هایشان درمهارت اجرای اوج رساندن انجام به

 ,Killion and Bryan) مسابقه است طول

2012) . 

در رویدادهای گفتاری و ل مهم یکی از مسائ

و حفظ  اصل رعایت ادب هاکارگفتمبحث 

 باشد که توسطوجهه مشارکین در گفتگو می

است. ادب ( مطرح شده 2291) لوینسونبراون و 

رفتار کالمی در چارچوب قواعد زبانشناختی به 

شود. زبانشناختی رفتار کالمی اطالق می

پرداختن به این مقوله مقال و محثی جداگانه را 

طلبد اما بنا به ضرورت اشاراتی کوتاه به این می

در مسابقات  مربیان ادامه خواهیم داشت. مهم در

و  گیری از ساخت دستوری خاصبهره با ایحرفه

منظوری و کاربرد شناختی ان تو که هاکارگفت

 برقرار ارتباط بازیکنان با را در بردارند متفاوت

هایی پاره گفتتولید  تالش آنها عمدتاً وکنند می

 باشد رعایت ادب همراه هایاستراتژی با است که

(Ayeomoni and Akinkuolere, 2012). اما 

در  با توجه به شرایط حاکمگفتنی است که 
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 فشارو  تیم رقیب امصاف ب در هنگامهمیدان 

 ،در رقابتگیری ها و اهمیت نتیجهروانی بازی

به بازیکنان و یا حتی  پیام مربیفوریت انتقال 

 هااستراتژی این رعایت در مهمی نقش نیز داورها

 گردد استفاده از چنینو باعث می کندایفا می

های موقعیتاستراتژی و جمالت مودبانه در 

 McConnell-Ginet and) کاهش یابد گفتاری

Eckert, 2003) . 

ای، یک مربی در حرفهفوتبال  هایدر رقابت

مدیریت تیم و طراحی بازی نقش حیاتی دارد 

 و رضایت از عملکرد کسب موفقیت منظور لذا به

 از برخی دانستن به خود، ملزم بازیکنان مثبت

 در ارتباطات و گفتگو در ها و ترفندهااستراتژی

et al.  & (Lorenzoاست بازی لحظات طول

تا حدی از این  مربیان اوقات گاهی. (2013

مخاطبانشان ممکن  که هستند غافل موضوع

فراموش کنند و یا متوجه  آنها را هایاست پیام

 حرفه که هستند ایحرفه افراد مربیان،نشوند. 

 عوامل. دارد موثر گفتاری تعامل به آنها نیاز

و روانشناختی و رفتارهای بازیکنان  اجتماعی

از  مربی درک بیشتر ی برهنگام تمرین و باز

گذارد و این مسائل رفتار آنها تاثیر می و بازیکنان

شود نوع و شدت برخورد مربی با هر باعث می

 ,Gledhill) یک از بازیکنان متفاوت باشد

Harwood et al. 2017). از سوی دیگر از نظر 

Rettig, (2018) اعم از تعداد یک مربی عملکرد 

 سنوات و قهرمانان در لیگ تیم دفعات حضور

تیم  کیفیت با قهرمانان لیگ در مربیگری تجربه

یز ارتباط دارد های تحت مربیگری وی نیا تیم

)مربی و بازیکنان( از موثر  یعنی آگاهی طرفین

بودن نوع ادبیات مورد استفاده در ارتباطات، 

 رابطه موفقیت تیم را رقم خواهد زد. مربیانی که

 و کمک خود دارند و در جهت بازیکنان با خوبی

 دارند، در واقع برایمی قدم بر آنها توانمندسازی

توانند رگتر میبز هایموفقیت به رسیدن

 خود هایفعالیت موفق مربیان .امیدوارتر باشند

. کنندو طراحی می توصیف رهبر یک همانند را

 ارتباط و سازمانی ساختار وجود همچنین عدم

 منجر ای،حرفه هایمحیط و بازیکنان بین رسمی

گشته و همین موضوع،  بازیکنان نارضایتی به

 هایمحیط را جهت ورود به جوان بازیکنان

 ,Relvas) سازدای با مشکل مواجه میحرفه

Littlewood et al. 2010) . نتایج تحقیقات

Mazer & et al. (2013)  ورزشکاران نشان داد 

 شدت هنگام تمرین به ،راضی یا ناراضی کمتر

دادند و این ضعیفی از خود نشان می عملکرد

پرخاشگرانه، تهاجمی و  رفتارهای مسئله ناشی از

نامناسب توسط مربیان  ها و عباراتواژهکاربرد 

 هایتکنیک از که بالعکس مربیانی ولی هبود

 تفادهخود اس تعامالت در مثبت رفتاری

به افزایش انگیزه  موثرتری قادرکردند، به نحو می

. کردندبازیکنان بودند و نتایج بهتری کسب می

Tuan, (2019) ای بر روی بازیکنانطی مطالعه 

 ایغیرحرفه فوتبال هایباشگاه در مربیان و

ویتنام دریافت، که به اشتراک گذاشتن دانش، 

اطالعات و رفتارهای فروتنانه از جانب مربی 

های بیشتری در جر به خالقیتتواند منمی

 از حاصل نتایج همچنین. بازیکنان تیم شود

بر روی تیم چلسی   Nugraha, (2016) تحقیق

ها، گزاره حاصل از مصاحبه 91 که از داد نشان

کارگفت  22کارگفت مربوط به مسابقه برد و  29

 اظهارات مربوط به مسابقه باخت بوده است. نوع

خیلی  مسابقه باخت مصاحبه در کارگفت

ها یافته. بود مسابقه برد مصاحبه از ترمتفاوت

تیمش، خیلی بعد از برد  مورینیو خوزه نشان داد

داده پاسخ خبرنگار سواالت کارانه بهمحافظه
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 مورد در نظر اظهار یا کردن صحبت با نخواسته و

ویال، متحمل  آستون با مسابقه در داور تصمیم

 طی دیگر، سوی از. گردد جریمه و مجازات

های کارگفت در مسابقه باخت، انواع مصاحبه

. داظهاری، ترغیبی و عاطفی از وی مشاهده گردی

Berisha, Wang et al. (2017)  بر این باور

های پر ورزش معرض در گرفتن است که قرار

 ممکن طوالنی تمد برای فوتبال مانند برخورد

 گفتاری زبان پیچیدگی کاهش باعث است

 فوتبال بازیکنان بین در( واژگانی و لغوی تراکم)

 ,Pérez-Sabater and Moffo.ای شودحرفه

 هایباشگاه بر روی مطالعه یک در. (2019)

 استفاده که نیز دریافت اسپانیا و کامرون الفوتب

 هایسبک ایجاد در زبان خاص، یک استراتژی از

، تیمی ایجاد نظم و گروهی درون زبانی متمایز

حیاتی دارد به بیان دیگر اعضای تیم و  نقش

مربی به یک درک جمعی از یک زبان مشترک 

برای بیان مطالب در میدان تمرین و مسابقه 

آن  از م حریف قادر به رمزگشاییرسند تا تیمی

 تعامالت دریافت که روش )همان( نیز نباشد. وی

نسبت به  بازیکنان کامرونیمیان  در یزبان

 ترتر و پیچیدهخیلی متفاوت بازیکنان اسپانیایی

 بازیکنان با مربیان بسکتبال نیز، . دره استبود

 در و در رختکن) حساس و مهم لحظه دو در

 بازیکنان .کنندمی صحبت( بازی بین فواصل

دریافت  بازی حین را در اطالعات از زیادی مقدار

است با دقت به آنها توجه  کنند که ممکنمی

 مربی های بین بازی،توقف طول در اما نکنند،

. تری ارائه بدهددقیق اطالعات تواندمی

Lorenzo & et al. (2013) که اذعان داشت 

ارسالی به بازیکنان در طول بازی  اطالعات نوع

باید واضح، خالصه و ساده باشد لذا مربی باید با 

های های زمانی از کارگفتتوجه به محدودیت

مناسب و موثرتر استفاده نماید. از نظر وی، عالوه 

یک  تعلیق آنچه که احتمال تخصص، بر قدرت

 هاییاستراتژیکاربرد  دهد،می کاهش را مربی

 برای مسئله حل و زااسترس محیط از فرار مانند

است که این  استرس منفی پیامدهای کاهش

 و کارکنان با خوب مربی رابطه مهم در سایه

  .گرددبازیکنان حاصل می

 مورد در شده انجام مطالعات پیشینه بررسی

 مختلف، هایشیوه به هاکارگفت از استفاده

را نیز  تربدیع و دقیق نتایج یبرا مدل این کاربرد

 در پژوهش منظور، بدین. مورد تائید قرار داد

 کارگفت فلسفی هاینظریه تحلیل هدف با حاضر

 سرمربیان میان فردی بین تعامل معاصر، اجزای

 در ایران فوتبال برتر لیگ تیم بازیکنان و

مورد بررسی و مطالعه قرار  مختلف هایزمینه

جان معروف  نظریهنه از گرفت، لذا در این زمی

 Austin) استفاده گردید (1975) سرل و آستین

 برای .(Searle and Searle 1969)و  (1962

 و بندیجمله به بهتر نسبت تصویری ارائه

و  طول بازی در ایران فوتبال که مربیان واژگانی

 مطالعه کنند ایناستفاده می خارج از زمان بازی

. پردازدمی هاکارگفت و جمله ساختار بررسی به

کارگفت  و جمله ساختار به طور مثال، چگونه

ماهنگ برای ادای بهتر نیت و منظور با یکدیگر ه

 ،تیمی رهبری هدایت و سبک چگونه و گرددمی

در استفاده و انتخاب ساختارهای جمالت و 

را به  مربی یک مدیریتی موقعیت ها،کارگفت

 مفاهیم کاربرد به توجه با. گذاردنمایش می

 تحلیل و تجزیه در زبان شناختی نظری

این  رسدمختلف گفتمان، به نظر می هاینمونه

 و فوتبال مربی یک بینتعامالت  مهم در

 ندرت به که شده مغفول واقع او تیم بازیکنان

است.  کرده به خود جلب را پژوهشگران توجه
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دهد که پیشینه تحقیق نیز به ما نشان می

ها بویژه در تعامالت زبانی در بررسی کارگفت

 موضوعاتیهای ورزشی و فوتبالی از جمله محیط

ت بنابراین است که به آن کمتر پرداخته شده اس

شود تا در این زمینه به کنکاش و تالش می

 نظر به مطالعه این جستجو بپردازیم. از اینرو

 قصد با خود نوع از بار اولین برای رسدمی

مند برای محققین عالقه بیشتر تحقیقات تشویق

 بدین .باشد بخش الهام به این حوزه بتواند

 تسواال به پاسخ دنبال به حاضر منظور، مطالعه

 در مربیان توسط کارگفت تعداد چه :است زیر

 انواع کارگفت شود؟می استفاده بازی طول

 در مربیان توسط مورد استفاده )ساختار جمله(

هر چند وقت یکبار از  و چیست؟ بازی طول

 شود؟های اصلی و غیراصلی استفاده میکارگفت

 

 چارچوب نظری پژوهش 

اتی در های مطالعکارگفت یکی از گرایش نظریه

با  این رویکرد حوزه زبانشناسی کاربردی است.

 هایی ارتباط دارد که بر آن اساس جمالتروش

روند، نخست برای انتقال دو منظور بکار می برای

خبر و اطالعات و دوم برای انجام و تحقق یک 

 است ایگزاره، "کارگفت"عمل توسط گوینده. 

عمل یا کنش  آن مرتکب که گوینده با گفتن

تعهد دادن، پیشنهاد دادن، انکار کردن،  .شودمی

هشدار دادن، موافقت، عذرخواهی، تهدید و 

های گفتاری هستند که در جمله کنش توهین از

بویژه  های ورزشیتعامالت گفتاری در محیط

شوند. فراوان استفاده می ایمیادین فوتبال حرفه

 فلسفه، روانشناسی، شناسی،زبان در این رویکرد

 هوش توسعه حتی و ادبی، و حقوقی هاینظریه

شود. نظریه کارگفت می مصنوعی استفاده

نخستین بار توسط فیلسوف برجسته دانشگاه 

در  5791در سال  -L Austin– آکسفورد

چگونه با " هایش تحت عنوانمجموعه سخنرانی

ارائه گردید و  "دهیمکلمات کاری انجام می

نمود.  سپس با شاگردش جان سرل آن را تکمیل

 جمالت و که دهدمی نشان کارگفت تئوری

ارتباطات هستند که  اساسی واحدهای ها،نشانه

 Flor and) افتدمی اتفاق کارگفت فرآیند در

Juan, 2010). در  که کندمی تاکید این نظریه

یک تعامل گفتاری میان مشارکین در گفتگو 

معنی جمالت نه تنها به روابط و نوع پیوند 

های بر روی یک محور همنشینی زبانی واژه

و بافتی حاکم وابسته است بلکه عوامل فرازبانی 

 بر تولید کالم نیز در معناسازی اثرگذار هستند

(Xu, 2015) . همانطور که مشخص است

ها به لحاظ ماهیتی به سه دسته کارگفت

، (illocutionary) های منظوریکنش

های و کنش (locutionary) های بیانیکنش

اند. در ( تقسیم شدهperlocutionary) تاثیری

های منظوری به دلیل کنش ،نظریه کار گفت

محور اصلی و نقطه  نقش خاصشان در گفتمان،

شوند. به دلیل قلمداد می عطف نظریه سرل

همسویی با تحقیقات مشابه و پژوهشگران 

 "کارگفت"این حوزه در ادامه، واژه  برجسته در

نش ک»مفهوم  را در مقام معنی به جای

بر  کنیم.در این جستار استفاده می« منظوری

ها در پنج کارگفت Searle (1976) طبق نظریه

شوند که عبارتند از: شناخته میزدسته از هم با

: در واقع شهادت به کارگفت اظهاریالف( 

صدق انجام کار توسط گوینده است. ماهیت این 

)درستی یا  کارگفت اعتقاد گوینده به حقیقت

گزاره و شدت این اعتقاد را شامل  نادرستی(

(.۰10صفحه  Searle، 1975) شودمی
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 مثال: 
در قبال  -باید بگویم که او بازیکن متشخصی است.» 

هزار دالر کارت مجوز بازی این بازیکن  222پرداخت 
 «صادر شد

هایی از جمله: اظهار کردن، انکار کردن، کارگفت

از  ..... اقرار کردن، تاکید کردن، اذعان کردن و

 روند.این دسته به شمار می

: مخاطب را به انجام دادن کارگفت ترغیبیب( 

کند. ماهیت این کارگفت عملی، ترغیب می

تالش گوینده برای ترغیب مخاطب به انجام 

گوینده  کاری است. در این کارگفت قصد

انعکاس یک گزاره در بافت و محیط موردنظر 

 است. مثال: 

خشش محرومیت بازیکن تیم خواهشمند است با ب»-

 «ما موافقت کنید.
بنا بر رأی کمیته انضباطی این بازی بدون  »- 

 «شودتماشاگر برگزار می

هایی مانند درخواست کردن، امر کردن، کارگفت

از این دسته به  ... نهی کردن، سفارش دادن و

 آیند.شمار می

: تعهد گوینده را به انجام ج( کارگفت تعهدی

کند. ماهیت این کارگفت ده بیان میکاری در آین

ملزم کردن مخاطب به انجام کاری است و میزان 

(. 911: منبع )همان گرددالتزام را شامل می

 مثال: 
شود که یک سوم مبلغ بازیکنان باشگاه متعهد می» -

  «تیم را قبل از پایان نیم فصل پرداخت کند.
حه بازیکنان قسم خوردند بازی جوانمردانه را سرلو»

 «کار خود قرار دهند.

هایی مانند تعهد دادن، ضمانت کردن، کارگفت

 روند.از این دسته به شمار می ... قسم خوردن و

: احساس گوینده در برابر د( کارگفت عاطفی

شود. ماهیت این کارگفت وقوع رویدادی بیان می

احساسی گوینده نسبت به -ابراز حالت روانی

 منبع: )همان دشومحتوای گزاره را شامل می

 ( مثال: 91۰

های تیم به ضمن محکوم کردن اعتراض بازیکن» -

حمایت از طرفداران عزیز برای این بازی ضعیف 
 « کنمعذرخواهی می

از حمایت تماشاچیان عزیز در طول این بازی » -
  «بسیار سپاسگزارم.

پاره گفتارهایی از قبیل: محکوم کردن، اظهار 

تبریک،  ،بیح کردنپشیمانی، تاسف خوردن، تق

های عاطفی جمله کارگفت از...  تسلیت گفتن و

 باشند.می

: گوینده، شرایط را در برابر ه( کارگفت اعالمی

نماید. ماهیت این وقوع رویدادی بیان می

آمیز یک کنش در کارگفت اعالم انجام موفقیت

(. 910 :منبع همانشود )گزاره را شامل می

 مثال: 
کنم ساز اعالم میبه مربی بدن من بین دو نیمه»  -

برای دفاع وسط تیم تمرینات انفرادی اختصاصی 
 «دهد.

هایی از قبیل: تشخیص دادن، اعالم پاره گفت

از این  ... کردن، منصوب کردن، استعفا کردن و

 د. آیندسته به شمار می

 تمایز Hurford & et al. (2007)بنابر اظهارات 

نوعی  باعث تواندمی عمل و گفتار بین ادعایی

 گوینده وقتی زیرا شود ساده انگاری گمراه کننده

اتی را بیان مناسب، اظهار شرایط حتی در

کند، منجر به تفسیر غلط از سوی شنونده می

 Nastri, Peña et رویکرد به توجه با گردد.می

al. (2006)،زبان از تابعی ، عملکرد کارگفت 

افراد را برای انجام دادن کارهایی با  که است

سازد و این بدان معناست که کلمات آگاه می

دهد که ناشی از گوینده همان عملی را انجام می

گفتن چیزی برای شرکت در یک گفتگو و 

 . ارتباط است
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عملکرد  Ahmed, (2006)های مطابق با یافته

دیگری از کارگفت، عبارت از تجسم کلمات گفته 

مستتر در یک شده است. کارگفت، همه موارد 

گفت و گو اعم از کیفیت انتقال تصور از چیزی 

 شود، احساسات و افکار را با خود درکه گفته می

 ایم کههمه ما موارد متعددی شاهد بودهبردارد. 

 از زبان معنای ترجمه برای مکالمات روزمره، در

)کارگفت(  به غیرگفتاری جمله( ساختار) گفتاری

 ، احساس و غیرهعوامل زیادی از قبیل شرایط

 تاثیر دارد.

 

 پژوهش شناسیروش

 از پژوهش این هایداده مطالعه، این انجام برای

 ویدیوهای ضبط شده در شده ضبط هایمصاحبه

های کارگفت همه. است آمده دست به مختلف

 مشاهده، ضبط شده هایمصاحبه تمام موجود در

 کدام مشخص شود تا گردید ارزیابی و انتخاب

 بیشترین بسامد را داشته است. هاکارگفت

ها و مصاحبه از پژوهش این نیاز مورد هاینمونه

 92مربی و  ۰بعمل آمده بین  گفت و گوهای

)در رختکن، حین بازی  بازیکن فوتبال لیگ برتر

 کیفی، صورت به سپس آوریو تمرین( جمع

مربی مورد نظر  دلیل گزینش چهار. شد تحلیل

تجارب آنها در  و توانایی براساس لیگ برتری

 ادوار مختلف لیگ برتر فوتبال ایران بوده است.

 بازیکنان و مربیان با گفتگوها و هامصاحبه

کدگذاری شد. از جمله ملزومات  و آوریجمع

اعضا به عنوان نمونه عبارت بود از اینکه،  انتخاب

مدت زمان مصاحبه هر یک از اعضا باید حداقل 

 تجزیه هر د. طولدقیقه به طول بیانجام 1الی  9

 به این دلیل مطالعه این برای ویدئویی تحلیل و

در نظر گرفته شد که ضمن پر محتوا  دقیقه 9-1

زیاد  طول دلیل به حشو هایبودن، از ورود داده

 که است ذکر به الزم. ویدئو جلوگیری شود

های منجر به برد و هم ها، هم از بازیمصاحبه

 مطالعه این هایداده. گردید آوریباخت جمع

های محقق با مربیان پس الف: مصاحبه طی غالباً

از مسابقات و ب: گفتگوهای چهره به چهره 

)قبل، حین  مربیان با بازیکنان در فضای رختکن

 ه است.شد آوری و ثبتجمعو پس از مسابقات( 

 و تجزیه برای مطالعه این در استفاده مورد ابزار

های ارگفتبندی کالگوی طبقه هانمونه تحلیل

حاضر تعداد  مطالعه. بود( 5791) سرل جان

همچنین تعداد  ها وجمله، کارگفت ساختار

های مربوط به هر طبقه را گزارش داد. کارگفت

 طول در مربیان سخنرانی و مذاکرات هاینمونه

تعداد . شدند بندیتقسیم نوبت به هافیلم ضبط

عدد بود.  2191بندی شده های تقسیمکارگفت

مورد  کارگفت و جمله ساختار برای صحبتی هر

که  اظهارات مربیان از برخی. شد نظرکدگذاری

( و تقریباً n=222) متوجه بازیکنان و تیم نبود

شد، از روند ها را شامل میاز کل داده 22%

شمارش  از پس تحلیل حذف گردید. تجزیه و

گزاره  2990 کل اظهارات و گفت و گوها تعداد

 ه و کارگفت کدگذاری گردید.برای ساختار جمل

های زوج توزیع و محاسبه به شروع سپس محقق

 جمله و کارگفت نمود. ساختار

 

 پژوهش هاییافته

های کارگفت از اینمونه و انواع ،2 در جدول

نشان داده شده  A مربی توسط استفاده مورد

که بعد از مسابقه و کسب نتیجه دلخواه در  است

بازیکنان گفته شده  توسط مربی به تیم رختکن

 است.
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 (و زمین بازی )در رختکن تیم A مربی توسط استفاده مورد هایکارگفت از هایینمونه و انواع .1 جدول
 مفهوم مثال هانوع کارگفت

 در کل، من از همه بازیکنانم اظهاری

خیلی این بازی انجام برای 

 .راضی هستم سخت

سعی کرد به  ،کار این انجام او با. نمود بیان را و عواطف خود احساسات او

بازیکنانش نشان دهد که از عملکرد آنها راضی بوده و برای ادامه کار، انگیزه 

 الزم را به آنها بدهد.

ما میزبان هستیم آنها نباید  ترغیبی

کاری کنند که طرفداران ما 

 تحریک بشوند. 

ار بهتر با خودش و او از کارگفت ترغیبی استفاده کرد تا مخاطبان را برای رفت

 متقاعد را عمومی افکار تا است تالش در او این، بر عالوه تیمش تشویق کند.

فشارهای بیرونی که بر وی و اعضای تیم تحمیل  به را دیگران توجه و کند

 کند. جلب شده،

 شمادر کل، من از همه  عاطفی

  .کنمتشکر می

 انجام او با. نمود بیان پس از بازی در زمین را و عواطف خود احساسات مربی

سعی کرد به بازیکنانش نشان دهد که از عملکرد آنها راضی بوده و  ,کار این

 برای ادامه کار، انگیزه الزم را به آنها بدهد.

از  دهیمقول میبه هواداران  تعهدی

 لذت ببرند. بازیتماشای 

 فوتبال نمایش گذاشتن با به را خود با استفاده از کارگفت تعهدی، تعهد او

ابراز نمود و به آنها قول داد که برای  طرفداران تیممنظورتامین رضایت  به خوب

 های آینده نیز چنین اقدامی را در برنامه خواهد داشت.بازی

 ----------- ------- اعالمی

های مورد استفاده تعداد کارگفت ،9 جدول

در رختکن و پس از پایان  را Aتوسط مربی 

های کارگفت شمارش از پس. دهدنشان می بازی

کارگفت  229 ،مربی هایمصاحبه در موجود

 عاطفی ،(29) ترغیبی ،(0۰) اظهاری. شد یافت

 ترینشایع. کارگفت تعهدی (9) تنها و( 91)

هیچگونه (. عدد 0۰ ) بود کارگفت، اظهاری

یافت  Aهای مربی کارگفت اعالمی در مصاحبه

 نگردید.

 

 Aهای مورد استفاده توسط مربی تعداد کارگفت .2 جدول

 درصد تعداد نوع کارگفت

 09 0۰ اظهاری

 29 29 ترغیبی

 9۰ 91 عاطفی

 9 9 تعهدی

 2 2 اعالمی

  229 کل

%222  درصد  
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 Aهای مربی های موجود در مصاحبهتعداد کارگفت .1 شکل

 مورد تکارگف از هایینمونه و انواع ،9 در جدول

 نشان داده شده است. B مربی توسط استفاده

 ()در رختکن و زمین بازی B مربی توسط استفاده مورد کارگفت از هایینمونه و انواع .3 جدول

 مفهوم مثال هانوع کارگفت

 را های زیادیموقعیت شما اظهاری

 دست از دارید بازی این در

 دهید.می

 کند.بیان می بازیکنانش عملکرد مورد در را خود نارضایتی او

 محلی تیم یک این تیم، آیا ترغیبی

که بازیکنان من در آن  است

 دریافت هیچگونه بدون باید

 کنند؟ بازی پولی

 مورد در او ،اینجا در. کندمی بیان باشگاه مالی وضعیت مورد در را خود ایده او

 یک باشگاه نوانع باشگاه، به کند، ازشکایت می خود بازیکنان پرداخت در تاخیر

سعی در فشار وارد کردن به  او روش این با و کندای یاد میآماتور و غیرحرفه

 تر رفتار کنند.ایمسئولین باشگاه دارد تا حرفه

هستم از اینکه  شرمنده من عاطفی

نتوانستیم در این بازی سه 

 امتیاز کسب کنیم.

 مربی مثال، این در. یدعذرخواهی نما خواهدمی واقع در خود تاسف با ابراز او

 کند. بیان گزاره این از استفاده با مخاطبان به را خود عاطفی شرایط خواهدمی

 پیش در تغییراتی قطعا ما تعهدی

 رو خواهیم داشت

هواداران تیمش قول بدهد و با این قول قصد دارد پیام  به خواهدمی او

 تهدیدآمیزی را به بازیکنان تیم ارسال نماید.

 ----------- ------- اعالمی

 
های مورد استفاده کارگفتتعداد  ،۰ جدول

در رختکن و پس از پایان را  Bتوسط مربی 

های جدول دهد. همانطور که دادهنشان می بازی

های موجود در نشان می دهد کل کارگفت

کارگفت است که به  B، 229های مربی مصاحبه

 ،(20)ترغیبی  ،(19ترتیب عبارتند از: اظهاری )

(. هیچگونه کارگفت 29) ( و تعهدی91عاطفی )

مشاهده  Bهای مربی اعالمی در مصاحبه

شود، نگردید. همانطور که به وضوح دیده می

 (. عدد 0۰ ) بود ترین کارگفت، اظهاریعمده
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 Bهای مورد استفاده توسط مربی تعداد کارگفت .4 جدول

 درصد تعداد نوع کارگفت

 12 19 اظهاری

یترغیب  20 21 

 99 91 عاطفی

 29 29 تعهدی

 2 2 اعالمی

  229 کل

%222  درصد  
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 Bهای مربی های موجود در مصاحبهتعداد کارگفت .2شکل
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 نشان داده شده است. C مربی توسط استفاده مورد کارگفت از هایینمونه و انواع ،1 در جدول

 )در رختکن تیم و زمین بازی( C مربی توسط استفاده مورد کارگفت از هایینمونه و انواع .5 جدول

 مفهوم مثال هانوع کارگفت

به دنبال این سیاستی که  اظهاری

امتیاز  9ایم، ما پیش گرفته

 .کسب خواهیم کرد

 به را نسبت )مسئولین تیم و بازیکنان( مخاطبین تا آگاهی کندمی تالش مربی

 و افزایش دهد.ین یتب باشگاه اهداف

ما در شهر رشت، غریب  ترغیبی

 .بودیم

روشی جهت عذرخواهی  و احساسات ابراز برای است ممکن نوع گفتمان این

 گیرد. قرار استفاده مورد

ای کاش من قرارداد  عاطفی

بازیکنانم را به همه شما 

دادم تا شما نشان می

بفهمید که ما چگونه و با چه 

 .شرایطی این تیم را بستیم

 لیگ در سایپا تیم مقابل باخت توجیه در سعی عاطفی، کارگفت از استفاده با او

 دارد. برتر

 خواهیم تقویت را مانتیم ما تعهدی

 .کرد

دهد و به هواداران تیم در مربی برای تقویت و توانمندسازی تیمش وعده می

 .دهدمورد آینده و روزهای بهتر قول می

 ------- ------- اعالمی

 
نشان داده شده است،  0مانطور که در جدول ه

در  Cهای مربی های موجود در صحبتکارگفت

عبارت بودند از: رختکن و پس از پایان بازی 

اظهاری، ترغیبی، عاطفی و تعهدی که به ترتیب 

( و 91،92،22،1) مقادیر هر یک عبارتست از:

ها مشاهده هیچگونه کارگفت اعالمی در مصاحبه

 نگردید.

 Cهای مورد استفاده توسط مربی تعداد کارگفت .6 جدول

 درصد تعداد نوع کارگفت

 ۰۰ 91 اظهاری

 29 22 ترغیبی

 9۰ 92 عاطفی

 2 1 تعهدی

 2 2 اعالمی

  229 کل

%222  درصد  



 92 یاپیپ ،2 ماره، ش2۰22بهار ورزش،  ۀو توسع تیریفصلنامه مد. . .                             تحلیل گفتمان ورزشی: واکاوی   29  

 

38
30

8 11 0
0

10

20

30

40

                           

coach C speech acts

      

      

     

     

     

 

 Cهای مربی های موجود در مصاحبهتعداد کارگفت .3شکل

 مورد کارگفت از هایی نهنمو و انواع ،9 در جدول

 نشان داده شده است. D مربی توسط استفاده
 )در رختکن تیم و زمین بازی( D مربی توسط استفاده مورد کارگفت از هایینمونه و انواع .7 جدول

 مفهوم مثال هانوع کارگفت

ما یک مسابقه خیلی سخت  اظهاری

 و نفس گیر داشتیم.

یکنان و تماشاچیان نشان دهد از عملکردشان با بیان احساسات قصد دارد به باز

 در زمین بازی تقریباً راضی بوده است.

 استعداد با بازیکنان به من ترغیبی

 از جمله مهدی فوتبال ایران،

. کنمقائدی تبریک عرض می

 در این لیگ پدیده یک او

 .است

رفی با استفاده از کارگفت ترغیبی سعی در الگوسازی برای سایر بازیکنان و مع

 یک ستاره به مسئولین باشگاه جهت حمایت بیشتر از وی دارد.

 تحت خوشبختانه داوران عاطفی

 گیرندنمی قرار اسامی تاثیر

 است. خوب بسیار این و

مربی با استفاده از این کارگفت سعی دارد باعث قوت قلب بازیکنان و کاهش 

 فشار روانی آنها گردد.

 ربهت ما آینده هایبازی در تعهدی

 شد. خواهیم ظاهر

دهد که برای تامین نظر هوادارن، بازیکنان تیم فوتبال بهتری مربی تعهد می

 ارائه خواهند داد.

 ------- ------- اعالمی

 
های مورد ، تعداد کارگفت1جدول شماره 

در رختکن و پس از  Dاستفاده توسط مربی 

دهد. پس از شمارش را نشان میپایان بازی 

ر مصاحبه، نوع و تعداد هر یک ها دکارگفت

(، کارگفت 01) عبارت بود از: کارگفت اظهاری

( و کارگفت 99) (، کارگفت عاطفی29) ترغیبی

( مورد مشاهده گردید. همچنین 9) تعهدی تنها

ها مشاهده هیچگونه کارگفت اعالمی در مصاحبه

 نگردید.
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 Dهای مورد استفاده توسط مربی تعداد کارگفت .8 جدول

ارگفتنوع ک  درصد تعداد 

 11 01 اظهاری

 22 29 ترغیبی

 91 99 عاطفی

 9 9 تعهدی

 2 2 اعالمی

  229 کل

%222  درصد  
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 Dهای مربی های موجود در مصاحبهتعداد کارگفت .4شکل

 گیریبحث و نتیجه
های لیگ برتر تیم ای از مشکالتبخش عمده

گیری از شی از ضعف بهرهفوتبال ایران نا

ساختارهای زبانی مناسب برای ایجاد ارتباط 

 باشد. برهمینبازیکنان می موثر میان مربیان و

، پژوهش حاضر در راستای به چالش اساس

کشیدن این مهم مترصد پاسخگویی به مسائل و 

 و مربیان میان هایی بوده از جمله:پرسش

زی و در های موردنظر در هنگام باتیم بازیکنان

در چه مقیاس فراوانی  ها وکدام کارگفترختکن 

نقش این  ،و از سویی دیگر است داده رخ

تیم مورد نظر در چه  روند فعالیتها در کارگفت

 .مقیاسی بوده است

برای پاسخ به مسائل مطرح شده نگارندگان با 

زبانشناسی غالب در  گیری از یک رویکردبهره

ار .یه کارگفت جانسوم به نظر، موهای اخیردهه

و های گفتاری نمونه واکاوی( برای 2291)سرل

به عنوان ابزار  رفتار کالمی مربیان و بازیکنان

با ارجاع به پیشینه  .کردندتحلیل استفاده 

تحقیق مشخص گردید که این نظریه در تحلیل 

گفتمان ورزشی قابلیت کاربست دارد. در راستای 

بقات موضوع تحقیق حاضر گستره کاربست ط

مورد بررسی قرار گرفت.  هاپنج گانه کارگفت
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 292برای دستیابی به اهداف تحقیق در حدود 

 نمونه پاره گفت در قالب مصاحبه و در حین

 .وری گردیدآبازی و در رختکن گرد ،تمرین

حاکی از  در این پژوهش بدست آمدهنتایج کلی 

 داشتند بیشتر تمایل فوتبال مربیان آن است که

 کنند، استفاده های اظهاری و عاطفی کارگفت از

های اغلب از کارگفت بازیکنان که حالی در

استفاده گفتار خود عاطفی و ترغیبی در 

 مربیان که است معنی بدان . اینکردندمی

 خود احساسات تا هستند مشتاق بیشتر فوتبال

 دهند.  نشان وضعیت و شرایط موجود مورد در را

مشخص گردید  با بررسی عمومی آماری نتایج

 تعداددر تعامالت گفتاری مربیان و بازیکنان  که

نسبت  های اظهاری، ترغیبی و عاطفیکارگفت

بیشتری برخوردار  فراوانی ازکارگفت اظهاری  به

های تعهدی و اعالمی اند. در حالیکه کارگفتبوده

بیشترین  اند.برخوردار بودهکمترین بسامد از 

اظهاری  ارگفتک به هافراوانی وقوع کارگفت

(، در حالیکه کمترین %02)ه است تعلق داشت

( و %2های تعهدی)درصدها به ترتیب به کارگفت

 ( اشاره دارد. %2اعالمی)

 هاوقوع کارگفت شده، ذکر مربی چهار میان در

بازی و در رختکن متفاوت بوده ، در حین تمرین

های اظهاری استفاده شده تعداد کارگفت است.

( B) ، مربی11( D) ، مربی0۰ (A) توسط مربی

 نشان هایافته همچنینبود.  91( C) و مربی 19

های ترغیبی استفاده از کارگفت بیشترین داد

( بود که از بین سایر مربیان، Bتوسط مربی )

کارگفت ترغیبی را به خود اختصاص  20تعداد 

بار  29( A( و مربی )Dداد و بعد از وی مربی )

( نیز Cکردند و مربی ) از این کارگفت استفاده

ها مصاحبه کارگفت ترغیبی در بار از 22در انتها 

 کارگفت عاطفی دیگر، سوی از .نمود استفاده

 مربی به متعلق مربیان میان در استفاده مورد

(D )بار  99 بیشترین فراوانی را داشته است که

در  او معناست که بدین به کار رفته است و

هایش بیشتر از صحبت مقایسه با سایر مربیان در

 به توجه باکارگفت عاطفی استفاده نموده است. 

 در کارگفت تعهدی ترینشایع تحقیق، هاییافته

( با تعداد Bبه مربی ) متعلق مربیان همه میان

( و D) (،C) مرتبه کاربرد و بعد از او مربیان 29

(A به ترتیب )اند.کار رفته مرتبه به 9و  9، 1 

با قابلیت کاربست حاضر  یافته دیگر پژوهش

گانه سرل در تحلیل متون نظریه طبقات پنج

ورزشی بویژه رویدادهای فوتبالی ارتباط دارد. 

در چارچوب نظریه کنش گفتاری حاکی از نتایج 

در تعامالت گفتاری آن است که داللت واقعی 

داللت لفظی و ظاهری آن  مربیان و بازیکنان

کم بر تولید و شرایط و بافت موقعیتی حا نیست

ها در معنا بخشی به جمالت آنها موثر پاره گفت

 که داد نشان هادر همین راستا، یافتهاست. 

از  معمول طور به مطالعه این موردنظر در مربیان

 استراتژی یک عنوان به های غیرمستقیمگفتمان

 از آنها یمواقع در کردند ومی استفاده ارتباطی

در  و نابهنجار گفتاری نامناسب هایاستراتژی

استفاده  های تهدیدی و ترغیبیقالب پاره گفت

که در ایجاد انگیزه در بازیکنان نقش  نمودندمی

 .منفی داشته است

در روند را  هانقش کارگفت ،نتایج تحقیق

که  هاییمهارتمدیریت تیمی و اثرگذاری آن 

ها بوده مربی با بازیکن حاصل ارتباط گفتاری

 های این یافتهدر راستااست.  ساختهبرجسته 

(2013) Lorenzo & et al.  که  هستندمعتقد

ها کارگفت از مختلفی بازیکنان، به انواع و مربیان

 نیات بتوانند شوند تاهایشان متوسل میدر پیام

 هم انتقال دهند.و موثرتر به  بهتر را خود
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Ayeomoni, (2012) نیز بر این باور است که 

برد یا  به موقعیت بازیکنان بسته و فوتبال مربیان

 که بیشتر ها راپاره گفت تجربه بهترین باخت، و

 گردد،ی تعهدی و عاطفی را شامل میهاکارگفت

. کنندخود، انتخاب می مقاصد و نیازها به توجه با

موجب وی )همان( باور دارد که این استرتژی 

کردن حداکثری برآورده در شتراثربخشی بی

و  Berisha & et al. (2017) گردد.نیازها می

Gledhill & et al. (2017)  نیز بر این باورند

نحوۀ و های زبانی مناسب انتخاب ساختکه 

مهم  هایجمله شاخصاز  اثرگذارارتباط کالمی 

و فنی تیم داری  ،مدیریتی در قالب رفتارهای

 .مربی است

های این پژوهش مبنی بر در همسویی با یافته

ها و تاثیرات آنها در میان مربیان و نقش کارگفت

-Pérezو  Nastri & et al. (2006) بازیکنان

Sabater and Moffo, (2019)  معتقدند که

 عملکردطور مستقیم بر  مربی به رفتار کالمی

 Pérez-Sabater & et .گذاردورزشکاران اثر می

al. (2019)  استفاده مربی از باور دارد که

های خاص برای قدردانی و جمالت و کارگفت

حمایت از ورزشکار در زمان انجام یک تکنیک یا 

آمیز وی نسبت تاکتیک درست و یا رفتار محبت

به آنها از جمله عواملی است که در کسب 

 .موفقیت تیمی موثر است

اعتقاد  Pulling & et al. (2018)در مقابل 

دستوری که  ساخت جمالتکاربرد دارند که 

جنبه استبدادی دارند عالوه بر برجسته نمودن 

سبک آمرانه مربیگری باعث حذف یا کاهش 

نوآوری و خالقیت ورزشکار در میدان بازی 

گردد و متعاقباً در صورت استمرار چنین می

سبک مربیگری و یا حضور ورزشکار در چنین 

رضایتی، افت عملکرد و یا باشگاهی، موجبات نا

  .ترک تیم را به دنبال خواهد داشت

، نسبت به Bتیم در پایان فصل، نتایج و رتبه 

گاه باالتر و سه تیم دیگر در جدول لیگ از جای

. با مقایسه نتایج جداول بهتری برخوردار بود

رسد که ها چنین به نظر میکارگفت

استفاده  های ترغیبی و تعهدی موردکارگفت

ول فصل نسبت به سایرین در ط Bتوسط مربی 

توان احتمال داد که این رویکرد بیشتر بوده و می

ها در موقعیت و در بکارگیری کارگفتمربی 

تولید گفتار در تعامالت گفتاری  شرایط حاکم بر

در عملکرد های متفاوت با بازیکنان در موقعیت

یرا با بازیکنان و کسب نتایج موثر بوده است، ز

و  Rettig, (2018)استناد به نتایج تحقیقات 

Mazer & et al. (2013) ت اعتماد به مقدما

و ها، ادبیات مورد استفاده مربی، یعنی ویژگی

رفتار مشهود مربی از عوامل اعتماد ورزشکار به 

بی نیز به شود. اعتماد به مرمربی محسوب می

در  واسطه تعهد و تمایل به همکاری با مربی

تبلور و موفقیت تیم، عملکرد مشهود ورزشکار 

 یابد.می

بندی در پایان با توجه به اینکه شمارش و دسته

ها در این تحقیق در انتهای فصل کارگفت

)اعم از برد یا  مسابقات و به صورت تجمیعی

ایر گردد سباخت( صورت گرفته، پیشنهاد می

مند به این حوزه، تحلیل و محققین عالقه

ها را بالفاصله بعد از بندی کارگفتتقسیم

های منجر به برد و باخت انجام دهند و بازی

های برد و باخت را تفکیک های بازیکارگفت

های رفتاری و روانی ناشی نمایند تا بتوان تحلیل

 ترطور دقیقاز ادبیات مورد استفاده مربیان را به

توان همچنین می مورد بررسی قرار داد.

ها را به عنوان یکی از متغیرهایکارگفت
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های بین در موفقیت یا عدم موفقیت تیمپیش 

فوتبال در نظر گرفت و با ترکیب با برخی 

متغیرهای دیگر به ارائه مدل در این زمینه 

پرداخت.
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