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  مقایسه و تحلیل کیفی نقش های اول و مكمل در فیلم های ورزشی ساخت آمریكا و ایران

 

 .دکتر رضا شجیع2 .حسین پارسی1

 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه ورزشی ،دانشگاه علم و فرهنگ ، تهران.1
 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور ،  البرز .2

 

ز تحقیق حاضر ، تحلیل کیفی بازیگران نقش اول و یا مکمل اول مرد در فیلمهای ورزشی هالیودی از نظر ویژگی های هدف ا :چكیده
ظاهری و همچنین ارزشهای اخالقی و مقایسه آنها با بازیگران نقش اول و یا مکمل اول مرد فیلمهای ورزشی ساخت ایران بود. این در 

، ژانر ورزشی یکی از پرطرفدارترین به شمار می رود اما متاسفانه عدم توجه به ساخت فیلمهای حالی است که در بین ژانرهای سینمایی
ورزشی در ایران طی چند سال اخیر سیب شده تا سینمای ایران از داشتن فیلم های مستقل در این زمینه محروم باشد. به منظور تحلیل 

فیلم ورزشی پس سال  22میالدی تا امروز با  1230ورزشی هالیوود از سال فیلم برتر  22و مقایسه فیلمهای ورزشی ایران و امریکا 
شمسی مورد بررسی قرار گرفت. به منظور تحلیل این فیلمها از روشهای تحلیل سناریو و شخصیت شناسی با استفاده از برگه ی  1810

ام از تحلیل ها از سیاهه کدگذاری و اخالقی استفاده شد. با توجه به هدف هر کد -تعیین شخصیت و بررسی ارزشهای ظاهری
دستورالعمل ویژه خود استفاده شد. یافته های این پژوهش نشان داد که  سینمای هالیوود با استفاده از عنصر ورزش به جذب مخاطبین 

یهن پرستی و خانواده در فیلم های ورزشی پرداخته و به فکر تزریق ارزشهای اخالقی مورد تایید خود می باشد. از بین ارزشها، مضامین م
دوستی به صورت پیامهای پنهان در این فیلمها مورد تاکید قرار می گیرد و همچنین مضامین مسئولیت پذیری، حس همکاری، انگیزه 

های پژوهش برای رسیدن به هدف از عمده ترین ارزشهایی است که به صورت آشکار در این فیلمها مورد تاکید قرار می گیرد. یافته
ضمن جلب توجه مسئولین نسبت به نقش ورزش در ارتقاء کیفی تولیدات فرهنگی، ضرورت استفاده از سینما به عنوان ابزاری حاضر 

برای تبلیغ ورزش و همچنین ارزشهای اخالقی مهم و تأثیرات احتمالی آن بر ذهن افراد جامعه را یادآور شده و در عین حال زنگ خطر 
 آورد.ه صدا در میرا برای مسئولین فرهنگی کشور ب

 

 تحلیل فیلم ورزشی، سینما، ارزشهای اخالقی، تحلیل کیفی، سینمای ورزشی واژگان کلیدی:
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