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Introduction: The purpose of this study was to fit the media literacy model in sport 
with the structural equation modeling approach. 

Methods: First, the initial model was identified by grounded theory method and 
Strauss-Corbin approach and then its fit was evaluated by structural equation 
modeling method. Open, axial and selective coding methods were used for 
qualitative data analysis and structural equation modeling method was used for 
quantitative data analysis. The sample in the qualitative section included 26 experts 
in the field of sports and media who were selected by purposive non-random 
sampling method. In the quantitative section, 400 graduate students of sports sciences 
were randomly selected in clusters and surveyed with a questionnaire.  

Results: In the qualitative section, the requirements of content production, the 
development of literacy, highlighting sports and content management as causal 
conditions and content form, the use of media industries, content production based 
on audience knowledge, the inclusion of media literacy in educational content, pre 
Media literacy training needs were identified as contextual conditions. In the 
quantitative part, the fit of the model based on qualitative findings was confirmed. 
 
Conclusion: The findings showed that media literacy training, content production 
management, use of media industries and highlighting the category of sports have an 
effect on the development of media literacy in sports. 
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Extended Abstract 
 
Introduction 
 In the age of communication and information, due to 
the exposure of the audience to a large volume of media 
content and messages, the necessity of having 
knowledge to choose the appropriate media content has 
increased. The media, while having an essential role in 
providing information, are one of the accessible and 
cost-effective sources for sports. In other words, one of 
the important functions of the media is to deal with 
various sports topics, which is being done today in a 
specialized manner and by producing content in 
accordance with the structure of the sports media. 
Various kinds of research show that sports media have a 
great capacity to be role models for young people and 
their audiences in creating a positive image regarding 
the achievements of sports in various fields. 
Emphasizing the activeness of the audience in front of 
media messages in the age of communication, the 
concept of "media literacy" was taken into 
consideration. Media literacy refers to the ability to 
evaluate people's beliefs and their influence on the 
formation of public culture, and for this reason, it is very 
necessary and important for the audience to have this 
important component when using mass media, 
especially in the field of sports. So the purpose of this 
study was to fit the media literacy model in sports with 
the structural equation modeling approach. 
 
Methods 
First, the initial model was identified by the grounded 
theory method and Strauss-Corbin approach and then its 
fit was evaluated by the structural equation modeling 
method. Open, axial, and selective coding methods were 
used for qualitative data analysis and the structural 
equation modeling method was used for quantitative 
data analysis. The sample in the qualitative section 
included 26 experts in the field of sports and media who 
were selected by purposive non-random sampling 
method. In the quantitative section, 400 graduate 
students of sports sciences were randomly selected in 
clusters and surveyed with a questionnaire.  
 
 Results  
In the qualitative section, the requirements of content 
production, the development of literacy, highlighting 
sports and content management as causal conditions and 
content form, the use of media industries, content 
production based on audience knowledge, the inclusion 
of media literacy in educational content, pre Media 
literacy training needs were identified as contextual 
conditions. The findings showed that media literacy 
training has an undeniable role in the creation and 

development of media literacy of managers as well as 
sports media audiences, but the statistical findings 
indicate the lack of planning and neglect of 
policymakers in this important category. It has caused a 
lot of negative impacts and in the end, the level of media 
literacy in these two spectrums was low.  
 
Conclusion 
The results showed that media literacy training has an 
impact on the development of media literacy and content 
management. The exposure of the audience to various 
types of sports media, their different effects on the 
dimensions of citizens' lives, and their lack of 
knowledge and awareness of these types of media show 
the necessity of media literacy education in sports. 
Sports media managers, knowing the hidden layers and 
behind-the-scenes stories of sports clubs and teams, try 
to use modern media methods to highlight their purpose 
and opinion and present it to the audience as an 
information package. Put In the meantime, the audience 
who does not have the necessary media literacy and 
sports literacy, without knowing the policies of the 
sports media, receives this information package and its 
messages without a critical eye and refers to it as a 
reliable source. 
The category of media literacy education was one of the 
main axes of the results of this research. In other words, 
the sender of the message, i.e. the managers of the sports 
media, as well as the audience as the receivers of the 
message, should have the necessary media literacy. 
Sports media managers, if they have media literacy 
while knowing the tastes, needs, and opinions of the 
audience, try to prepare and publish content according 
to the audience's demand. Of course, in this research, the 
lack of sports media literacy among sports media 
managers was also pointed out many times, and the 
necessity of media literacy training and also increasing 
the sports literacy and information of sports media 
managers was emphasized. Media literacy training can 
help the audience in selecting the messages sent by 
different sports media and also identify the yellow 
media well. Finally, sports media literacy should 
become a culture in society through education in 
schools, universities, and even the media itself. They 
will comment on them and go to the stage of feedback 
to the senders. Of course, an audience that has a high 
level of media literacy can also play a role as a producer 
and sender of a message, and here sports media 
managers should consider this skill in the eyes of their 
audience, with sensitivity and accuracy produce more 
messages and send them. 
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 یابی معادلۀ ساختاري بود. اي در ورزش با رویکرد مدلحاضر برازش مدل سواد رسانه تحقیق : مقدمه 
شناسایی و در ادامه برازش آن با  ابتدا مدل اولیه با روش گراندد تئوري و رویکرد اشتراوس و کوربینروش پژوهش: 

کدگذاري باز، محوري و انتخابی و  روش از کیفی هايداده تحلیل شد. براي یابی معادلۀ ساختاري ارزیابیروش مدل
 26شامل نمونۀ مورد بررسی در بخش کیفی  .شد استفاده ساختاري یابی معادلۀمدل هاي کمی از روشبراي تحلیل داده

نفر  400بودند که به روش غیرتصادفی هدفمند انتخاب شدند. در بخش کمی نظران حوزة ورزش و رسانه نفر از صاحب
 اي انتخاب و با پرسشنامه پیمایش شدند. صورت تصادفی خوشهاز دانشجویان تحصیالت تکمیلی علوم ورزشی به

سازي مقولۀ ورزش و مدیریت محتوا الزامات تولید محتوا، گسترش اندیشۀ سواد، برجستهدر بخش کیفی، ها:  افتهی
اي، تولید محتوا بر مبناي شناخت مخاطب، گنجاندن سواد کارگیري صنایع رسانهشکل محتوا، بهعنوان شرایط علی و به

اي شناسایی شدند. در بخش تحت عنوان شرایط زمینهرسانه، نیازهاي آموزش سواد اي در محتواي آموزشی، پیشرسانه
 هاي کیفی تأیید شد.کمی برازش مدل برآمده از یافته

اي و کارگیري صنایع رسانهاي، مدیریت تولید محتوا، بهنتایج حاکی از آن است که آموزش سواد رسانهگیري:  نتیجه
 اي در ورزش اثر دارد. هسازي مقولۀ ورزش بر ایجاد و توسعۀ سواد رسانبرجسته

 
 

 14، مدیریت ورزشینشریه . یابی معادلۀ ساختارياي در ورزش با رویکرد مدلبرازش مدل سواد رسانه). 1401( حمید، قاسمی؛ و مظفر، یکتایار ؛حامد، نظرویسی: استناد
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  مقدمه

 اي، ضرورت برخورداري آنها از دانشیگستردة انواع محتوا و پیام رسانه با توجه به مواجهۀ مخاطبان با حجم اطالعات و ارتباطات عصر در
 صرف کنندةمصرف و انفعال حالت ها افزایش یافته است. این دانش باید به مخاطبان کمک کند تا ازمحتواي مناسب رسانه انتخاب براي

کنند. مخاطب فعال رسانه داراي پنج ویژگی  خود انتخاب اطالعاتیها را با توجه به نیازهاي شوند؛ به این معنا که محتواي رسانه بودن خارج
گري بر انتخاب نوع و محتواي رسانه و زمان گزینش«است. » تأثیر«در مقابل » گرایی، درگیري، هدفمندي و مقاومتگري، نفعگزینش«

و » هدفمندي بر انتخاب با هدف محتواي رسانه«، »گرایی بر برآورده شدن نیازهاي اطالعاتی، هیجانی و تعاملینفع«، »استفاده از آن
). با تأکید بر فعال بودن 1395پناه، اشاره دارند (حسینی و حق» اي با تحلیل آنهاهاي رسانهمقاومت به عدم پذیرش یا تأثیرپذیري از پیام«

 قرار گرفت. این مفهوم بر باال بردن سطح مورد توجه» ايسواد رسانه«اي در عصر ارتباطات، مفهوم هاي رسانهمخاطب در مواجهه با پیام
 ايدارد. سواد رسانه تفریح و عادت، سرگرمی از ها و تفسیر پیام آنها با رویکردي فراترآگاهی و بینش مخاطب در استفاده از رسانه اطالعات،
). نتایج 2017، 1کند (دیرگارتن و همکارانمیاشاره  عمومی فرهنگ گیريتأثیر آنها در شکل و مردم باورهاي ارزیابی به توانایی همچنین

آگاهانه، عمل  انتخاب به قادر به این معنا که آنها آموزان و دانشجویان داشت،اي در دانشرسانه سواد ادراکی پژوهشی نشان از ضعف بعد
اي به آموزش نیاز داشتند (سلیمان، انهرس تولیدات و ارزیابی متعدد نبودند و براي تحلیل هايمستقل و کنترل در مصرف انواع پیام رسانه

). 1386مطرح شد (بصیریان جهرمی و بصیریان جهرمی،  2ابتدا توسط مارشال مک لوهان» ايسواد رسانه«). مفهوم 1393خسروي و حداد، 
). الیزابت 2017، 3یبه آن پرداخت (رایان و دس» ايرسانه آموزش«نام  به میالدي و در اثري 1990در دهۀ  مسترمن لن در ادامه آراي

 هايپیام دربارة بدبینی و افزایش تردید و انتقادي تفکر مهارت آموزش کلیدي عامل عنواناي بهرسانه مفهوم سواد به 5و تسا جولز 4تامن
ها در رسانهآموزان از چگونگی عملکرد ) نشان داد که درك دانش2005). مطالعات هنري (2008، 6اي اشاره داشتند (تومن و جولزرسانه

هاي نقش مهمی در سیاستگذاري» ايسواد رسانه«دهد که ). تحقیقات مختلف نشان می2005، 7جامعه با توجه دانش آنها متفاوت بود (هنري
اي هاي متعددي براي بررسی، تحلیل، آموزش و آگاهی از آثار رسانهاي و ارتباطی کشورهاي مختلف دارد و به همین منظور پژوهشرسانه

سازي و وي اقشار مختلف جامعه صورت گرفته است. نتایج اغلب آنها حکایت از نقش رسانه در انتقال فرهنگی، تغییر فرهنگی، فرهنگر
توان آنها می بین از که است شده ارائه» ايرسانه سواد «). لگوهاي متعددي براي 1395اي دارد (تسلیمی و محمدي، آموزش سواد رسانه
مؤلفۀ  دو در اي رارسانه سواد هاي). این مدل مشخصه2011، 8اروپا) اشاره کرد (لیوینگ استون (کمیسیون سی به مدل جامع اي

). در طول چند دهۀ 2011دهد (کمیسیون اروپا، توضیح می» محیطی و ايزمینه عوامل«و » هارسانه از استفاده هاي فردي درتوانایی«
هاي رادیویی و هاي چاپی، تولیدات سینمایی، برنامهون تحلیل و استفاده مناسب از روزنامههایی چبا توانایی» ايسواد رسانه«گذشته 

). برخی تحقیقات به لزوم انکارناپذیر سواد 2007، 9اي در فضاي وب معرفی شده است (براونهاي اطالعاتی رایانهتلویزیونی و حتی مبادله
) در بررسی مشکالت خبرنگاران براي تولید محتوا، به 2019( 10رسانه تأکید دارند. نیراجاي در میان تولیدکنندگان پیام و فعاالن در رسانه

هاي ویژه رسانهاي و بههاي تحلیل رسانهاي خبرنگاران اشاره کرد. نتایج نشان داد که خبرنگاران با چارچوبلزوم توجه بیشتر به سواد رسانه
). نتایج پژوهشی 2019هاي اجتماعی پرداخته بودند (نیراج، ده از اطالعات نامعتبر از رسانهدرصد آنها به استفا 78و حدود  مدرن آشنا نبودند

اي باال اشاره مخاطبان با سواد رسانه براي تأمین نیازهاي باال ايرسانه با سواد کارکنانی از در ایران نیز به نیاز صداوسیما براي استفاده
اي هاي جمعی، سواد اطالعاتی و رسانهدهد به همان میزان توسعۀ کمی و کیفی رسانه). تحقیقات نشان می2011داشت (کمیسیون اروپا، 
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اد اطالعاتی، اي روي سومخاطبان نیز در حال افزایش است. نتایج پژوهش روي دانشجویان علوم ورزشی نشان داد که سواد رسانه
معنا که سواد هاي کارآفرینی اثرگذار است. بدانپذیري و تحمل ابهام اثر دارد و سواد اطالعاتی نیز بر قابلیتطلبی، خالقیت، ریسکتوفیق
 سواد یزان). در تحقیق دیگري م1397تواند در قابلیت کارآفرینی دانشجویان نقش داشته باشد (زردشتیان، عباسی و خانمرادي، اي میرسانه
در  ).1397هاشم و همکاران، پسر مطلوب و در عین حال مرتبط با جنسیت گزارش شد (بنی و اطالعات دانشجویان دختر و ايرسانه

 ).1398داري داشت (بهرامی، هاي ورزشی اثر مستقیم و معنااي بر نگرش ورزشکاران در مصرف مکملپژوهش دیگري سواد رسانه

سازي نمایش تضارب آرا، آموزش، کمک به رشد فرهنگی و فکري بخشی، زمینهرسانی، آگاهیاطالع«هاي هاي جمعی کارکردرسانه
هاي ها براي این منظور به شکل). رسانه1393دارند (خالدیان و همکاران، » ايهاي توسعهجامعه، سرگرمی، افزایش مشارکت در برنامه

اند. در این مسیر برخی از صاحبان سرمایه دنبال برآوردن انتظارات مردم، بسیار متنوعبهاي کنند. محصوالت رسانهمختلفی تولید محتوا می
ترین محصوالت ). ورزش از برجسته2009، 1دنبال استفاده از رسانه و انحصار آن براي حفظ و افزایش قدرت خود هستند (اینالو قدرت به

اهداف و ساختار خود به پوشش موضوعات مختلف ورزشی و تولید انواع محتواهاي  ها متناسب بااي با مخاطبانی فراگیر است. رسانهرسانه
عنوان بخشی هاي جمعی بهشود و رسانهاي با درگیري اغلب جامعۀ بشري شناخته میپردازند. ورزش در دنیاي امروز پدیدهتخصصی می

مفرح و مفید بودن فعالیت بدنی سالم، بر همگان آشکار است ناپذیر از ورزش نقش مؤثري در رونق آن داشته است. جنبۀ الینفک و جدایی
رسانی و ها نقشی اساسی در اطالعکنند. رسانهگذاري میهاي مردمی و با رویکرد توسعۀ اهداف ملی سرمایهها در ورزشتا جایی که دولت

برانگیز موجب ایجاد آشوب و عی و شایعات چالشامکان دسترسی به اخبار ورزشی با جزئیات دارند و گاهی با انتشار اخبار کذب، غیرواق
هاي ورزشی و نمایش ها و اقوام بشري از طریق رسانهشوند. بعضی ملتمندان به ورزش و مردم مینظمی مدیران، ورزشکاران، عالقهبی

ند. این مسئله موجب شناخت ماهیت ااند و زمینۀ بهتري براي اطالعات و تفاهم یافتهسیماي ورزش و ورزشکاران آنها در دنیا شناخته شده
 ).1397اي فراتر از مرزهاي خود است (قاسمی، تجاري و کشگر، عنوان پدیدهورزش به

ها بر مخاطبان و چگونگی متقاعدسازي آنان است. ها مطالعۀ میزان نفوذ رسانههاي ارتباطات و رسانههاي مهم در نظریهیکی از بحث
هاي گیري اعتقادات مردم و برخی به دشوار بودن نفوذ و اثرگذاري روي مخاطبان توسط رسانهها در شکلنظران به نقش رسانهبرخی صاحب

هاي ورزشی بنا به ویژه رسانههاي جمعی به). نتایج برخی تحقیقات، بر الگوپذیري نوجوانان و جوانان از رسانه2001، 2تأکید دارند (تیکر
هاي ورزشی ظرفیت ) نشان داد که رسانه2019( 3اند. نتایج تحقیقات پِونوای صحه گذاشتهاقتضائات سنی و خصوصیات شخصیتی و روان

هاي مختلف دارند. در این پژوهش گروه تحت آموزش باالیی در الگوپذیري جوانان و ایجاد تصویر مثبت از دستاوردهاي ورزش در شاخه
عبارت دیگر بین داشتن گرش منفی و ورزش سالم نگرش مثبت پیدا کردند، بهاي، نسبت به استفاده از مواد نیروزا و دوپینگ نسواد رسانه
 ). 2019اي و ارتقاي سواد ورزشی ارتباط مثبت و معناداري دیده شد (پونوا، سواد رسانه

مؤثر بودن اي نیستند، اما به دالیلی چون ملی بودن، هایی که رسانهاي شدن ورزشهاي ورزشی هدفمند و هوشمند براي رسانهرسانه
اي، نقش هاي رسانهویژه ورزشها بهکنند. رسانه براي بسیاري از رشتهدر سالمت، اقتصاد ملی و امثال آن، اهمیت زیادي دارند، تالش می

 دهد:اي در سه سطح روي میسانهر -). اغلب تحلیل تولیدات ورزشی1397حیاتی دارد (قاسمی و کشاورز، 

 روي صنعت ورزش و وابستگی متقابل رسانه متمرکز است؛ طور عمده. سطح گسترده که به1

 گیرد؛د و تحلیل محتوا قرار میهاي ورزشی مورد نق. سطح سازمانی که تولیدات رسانه2

 ).2009، 4شود (لوویسهاي ایجادشده در متون، بررسی میها، ارتباطات، خصوصیات و جذابیت. سطح فردي که عادت3

                                                 
1. Inal 
2. Teaker 
3 . Pevneva 
4. Louise  
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مورد توجه ویژه قرار گرفته  هاي جمعی و سازوکار تبدیل این آثار به تجارب آموزشی و مثبتیرات رسانهاي و مباحث تأثسواد رسانه
سازي از آنها در قالب یک عادت و هاي معنیها و شیوه). در این رویکرد قدرت درك مخاطبان از نحوة کارکرد رسانه2006، 1است (کوبی

ارتباطات اجتماعی «)، در تحقیقی با عنوان 1387). فرهنگی و نصیري (1398و صیدي،  وظیفۀ دائمی مورد تأکید است (افشانی، مزیدي
کند (فرهنگی اي را هوشیار کردن، اختیاربخشی و آزادسازي مخاطب معرفی می، هدف سواد رسانه»ايها از طریق سواد رسانهسالم با رسانه

اي در مواجهه با اطالعات گستردة رسانه ردي یا ملی ناشی از ضعف سواد). برخی کارشناسان به آثار منفی تضعیف هویت ف1387و نصیري، 
سازي ورزشی ) در تحقیق روي فرهنگ2010( 2 ). ملزر، البه و برند1388جمعی غیربومی اشاره دارند (هاشمی و رضایی، انواع وسایل ارتباط

هاي زمینۀ رشد رسانهپذیري، پیشسازي جامعه باشد، زیرا فرهنگهاي فرهنگی باید همراستا و هماهنگ با فرهنگدریافتند که رشد رسانه
انتقادي نسبت به  تفکر ايهمهارت براي گسترش ارزشمند ابزاري تواندمی اي ورزشیرسانه سازي است. سوادگوناگون فرهنگی و فرهنگ

تفکر  طرز و رفتار، گفتار دیدگاه، یک با سازي مخاطبانها در هماهنگ) قدرت رسانه1988( 3باشد. از نظر گربنر هاي جمعیمحتواي رسانه
 لزوماً ايرسانه دسوا بنابراین .کنندخود ایجاد می مشترك در مخاطبان با ارزش بینیها جهانصورتی ناخودآگاه است، یعنی رسانهخاص به

ها آن توسط افکار دستکاري چگونگی ها ورسانه تأثیر و اهداف بتواند باید بلکه کند، ها چگونه برخوردرسانه با بداند مخاطب که نیست این
 ). 1398مخاطبان است (بهرامی،  در شناختی مهارت اي نوعیرسانه سواد دیگر عبارتتشخیص دهد. به را

محور با دادن اصالت به رسانه، وجود دارد. رویکرد رسانه» محورمحور و مخاطبرسانه«ها دو دسته رویکرد نظري رسانهدر مواجهه با 
ها در ذهن کنندة پیامها را در حکم سرنگ بزرگ تزریقداند. نظریۀ تزریقی براساس همین دیدگاه، رسانهآن را منشأ تحول و تغییر می

اي به ها وجود دارد، در قالب پیام رسانهمحور، معتقد است آنچه در افکار ارباب رسانهسازي رسانهبرجستهکند. نظریۀ مخاطب معرفی می
وهوا و غذا نیاز دارند، به رسانه طورکه مردم به آبمحور، معتقد است همانشود. نظریۀ وابستگی رسانهمخاطب و به شکلی برجسته ارائه می

دهد و محور، اصالت را به مخاطب می). دیدگاه مخاطب1398نیازمندند (قاسمی، فراهانی و حسینی، و محتوایی چون محتواي ورزشی هم 
هاي رسانه، عقاید و نگرش دارد که پیاممحور، بیان میکند. نظریۀ استحکام مخاطبها را در پاسخ به نیازهاي مخاطب مطرح میوجود رسانه

هایی که برایشان ها، بسته به نیازهاي فردي یا اجتماعی خود از میان انواع پیاماطبان پیامبخشند؛ یعنی مخپیشین مخاطبان را استحکام می
هاي قبلی آنها هماهنگی داشته باشند (توسلی، کنند که با دیدگاههایی را گزینش میزنند و پیامگزینش و انتخاب میشود، دست بهارسال می

یام که تعادل این نظام را برهم زند، فرد آن داراي یک نظام فکري و تعادلی است، و هر پمحور، هر فردي ). در نظریۀ تعادل مخاطب1378
محوري به مندي و استفاده نیز با تأکید بر مخاطب). نظریۀ رضایت1382پذیرد، زیرا افراد از عدم تعادل گریزان هستند (پیربداغی، را نمی

هاي آنان پاسخ کنند که بخشی از نیازها و خواستهاي عمل میگونهها بهگزینش پیام حوة انتخاب ونپردازد که در هایی میمخاطبان رسانه
 ).1376گفته شود (ساروخانی، 

اي طرح شدند، نتایج برخی تحقیقات حاکی از آن است که نظام آموزشی در با وجود مطالب متعددي که در زمینۀ لزوم سواد رسانه
ها نشان داد که دیگر نتایج برخی پژوهش ). از سوي1397یفا نکرده است (سلوکی و همکاران، اي نقش مؤثري اارتقاي سطح سواد رسانه
اي بین متخصصان اي تفاوت معناداري وجود ندارد و وضعیت سواد رسانههاي مختلف در سواد رسانهبدنی در گرایشبین متخصصان تربیت 

د رسانه در شرایط امروز . این در حالی است که لزوم برخورداري از سوا)1398تربیت بدنی در سطح مطلوبی نیست (قاسمی و همکاران، 
هاي ایجادشده این شود. نظر به چالشبراي تمامی متخصصان ضروري است و نوعی مزیت رقابتی و برند شخصی براي فرد محسوب می

 اي در ورزش چیست؟ پرسش کلی براي مخاطب ایجاد شد که مدل مناسب و معتبر سواد رسانه

 
 

                                                 
1 . Kubey 
2 . Melzer, Elbe & Brand 
3 .  Gerbner 
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 روش پژوهش

رویکرد اشتراوس و کوربین، یک  وروش تحقیق از نوع ترکیبی اکتشافی متوالی بود؛ به این نحو که ابتدا با استفاده از روش گراندد تئوري 
 شده پرداختهیابی معادلۀ ساختاري به ارزیابی برازش مدل شناساییمدل کیفی شناسایی شد و در گام دوم و با روش کمی و رویکرد مدل

نمونه به روش غیرتصادفی هدفمند انتخاب شدند.  26نظران ورزش و رسانه بودند که شد. جامعۀ آماري در بخش کیفی شامل صاحب
اي خوشه تصادفی گیريبا استفاده از نمونه کمی بخش صورت متوالی و تا رسیدن به اشباع نظري ادامه یافت. درگیري در این بخش بهنمونه
د جامعه با استفاده از فرمول ان تحصیالت تکمیلی در رشتۀ علوم ورزشی انتخاب شدند. با توجه به نامشخص بودن تعدانفر از دانشجوی 400

ها در بخش کیفی از طریق مصاحبۀ عمیق و در بخش کمی از نمونه، اطمینان حاصل شد. داده 400گیري کوکران، از کفایت تعداد نمونه
 آوري شدند. طریق پرسشنامه جمع

ها در طول زمان بندي دادهاستفاده شد. این روش به میزان سازگاري طبقه 1سنجش پایایی نتایج بخش کیفی از روش بازآزمون يبرا
توان محاسبه کرد که کدگذار یک متن را در دو زمان متفاوت کدبندي کرده باشد. در این پژوهش از اشاره دارد. این شاخص را زمانی می

روزه کدبندي م از آنها دو بار در فواصل زمانی متفاوت سیصورت تصادفی انتخاب و هر کداها، تعداد چهار مصاحبه بهمیان کل مصاحبه
ها با یکدیگر مقایسه و از طریق میزان توافقات و عدم شده در دو فاصلۀ زمانی، براي هر کدام از مصاحبهشدند. سپس کدهاي مشخص

ا، کدهایی که در دو فاصلۀ زمانی با هم هها، شاخص ثبات محاسبه شد. در هر کدام از مصاحبهتوافقات موجود، براي هر کدام از مصاحبه
 ).1389شوند (خواستار، مشابه هستند، با عنوان توافق و کدهاي غیرقابل مشابه با عنوان عدم توافق مشخص می

 
 . محاسبۀ پایایی نتایج کیفی 1جدول 

 پایایی تعداد عدم توافقات تعداد توافقات تعداد کل کدها شمارة مصاحبه ردیف
1 P1 14 6 2 85/0 
2 P9 7 3 1 85/0 
3 P18 10 4 2 80/0 
4 P24 12 5 2 83/0 

 83/0 7 18 43 جمع

و تعداد کل عدم  18، تعداد کدهاي مورد توافق برابر با 43ماهه برابر با تعداد کل کدها در دو فاصلۀ زمانی یک 1براساس جدول 
، قابلیت 6/0درصد محاسبه شد. با توجه به بیشتر بودن پایایی از  83هاي این پژوهش و در مجموع پایایی بازآزمون مصاحبه 7توافقات 

هاي قبلی مقایسه و وجوه تغییر آن در مفاهیم ها و مدلشده با دادهها تأیید شد. براي بررسی روایی، مدل پارادایمی کاملاعتماد کدگذاري
توسط کرسول و میلر، براي حصول اطمینان از روایی پژوهش  شدهها روشن و دوباره تنظیم شد. همچنین براساس معیارهاي ارائهو مقوله

دو  ،تطبیق توسط اعضا). براي 2012، 2کرسول و میلراقدامات تطبیق توسط اعضا، بررسی همکار و مشارکتی بودن پژوهش انجام گرفت (
نهایی مرحلۀ نخست فرایند تحلیل و نفر از متخصصان که در رسانه فعالیت داشتند و داراي پست سازمانی در صداوسیما بودند، گزارش 

چهار نفر از استادان  بررسی همکار،در  .پیشنهادهاي آنها در پارادایم کدبندي محوري اعمال شدو  آمده را بازبینی کردنددستهاي بهمقوله
یم کدبندي محوري را بررسی مدیریت ورزشی و یک نفر از استادان مدیریت رسانه و چهار نفر از دانشجویان دکتري مدیریت ورزشی، پارادا

ها کمک کنندگان در تحلیل و تفسیر دادههمزمان از مشارکت مشارکتی بودن پژوهش،کار رفت. در کردند و نظرهاي آنها در تدوین مدل به
 گرفته شد.

ت بود. روایی اي لیکردرجهشده از بخش کیفی و با مقیاس پنجحاصل از عوامل شناسایی تخصصی سؤاالت سؤاالت پرسشنامه شامل
صوري و محتوایی پرسشنامه با ارائۀ پیشنهادهاي اصالحی و تکمیلی و در نهایت توسط پنج تن از استادان حوزة رسانه و ورزش تأیید شد. 

                                                 
1 .  Re-test reliability 
2. Miler 
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طورکه در روایی سازة ابزار به کمک آزمون تحلیل عامل تأییدي تأیید شد. پایایی از طریق ضرایب آلفاي کرونباخ صورت پذیرفت. همان
است که از پایایی مناسب  7/0متغیر باالتر از  5مشخص شده است، مقدار مربوط به این معیار یعنی آلفاي کرونباخ متغیرها در هر 2دول ج

توان به بررسی فرضیات توسط شود، میمدل حکایت دارد. در این تحقیق پایایی متغیرها در حد مطلوب قرار دارد. از آنجا که پایایی تأیید می
 ت ساختاري پرداخت و نتیجه به کل جامعۀ موردنظر قابل تعمیم است.معادال

 
 پژوهش کرونباخ متغیرهاي آلفاي . پایایی2جدول 

 آلفاي کرونباخ هامقوله
 897/0 شرایط علی
 743/0 ايشرایط زمینه

 863/0 گرشرایط مداخله
 782/0 راهبردها
 759/0 پیامدها

 

 هاي پژوهشیافته

 تدوین شد. 1ها در سه مرحلۀ کدگذاري باز، محوري و انتخابی مدل مفهومی در قالب شکل براساس تحلیل دادهدر بخش کیفی، 
 

  
 

 اي در ورزش. الگوي نهایی سواد رسانه1شکل 
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 یابی معادالت ساختاريمدل

 بارهاي همۀ که داد نشان عاملی تأییدي تحلیل هاياستفاده شد. یافته تأییدي عاملی در بخش کمی ابتدا از تحلیل عاملی و سپس تحلیل
یابی معادلۀ ساختاري به مناسبی است. سپس مدل مفهومی پیشنهادشده از طریق مدل برازش هايشاخص و داراي بوده معنادار عاملی

دسترس  یابی معادالت ساختاري، سه رویکرد درهاي پژوهش از طریق روش مدلروش بیشینۀ احتمال آزمون شد. براي آزمون فرضیه
شود. عنوان نشانگر متغیر مکنون استفاده مینام دارد که در آن از نمرة کل یک متغیر به 1سازي کلیپژوهشگران است. رویکرد اول تراکم

عنوان هاي پرسشنامه بهنام دارد که از مؤلفه 2سازي جزئیاین رویکرد در ایران به نام تحلیل مسیر مشهور شده است. رویکرد دوم تراکم
عنوان نشانگرهاي متغیرهاي نام دارد که از سؤاالت پرسشنامه به 3سازي کلیشود. رویکرد سوم نامتراکمشانگرهاي متغیر مکنون استفاده مین

 ) و در پژوهش حاضر از روش تحلیل مسیر استفاده شد. 1378فرد و اسالمی، شود (داناییمکنون استفاده می

ها شود، بارهاي عاملی براي همۀ شاخصکه مشاهده میگونهدهد. همانها را نشان میخصنتایج تحلیل عاملی تأییدي شا 3جدول 
کدام از ارند. بنابراین حذف هیچمعناد ≥05/0pشده در سطح اند. نتایـج آزمون معناداري نشان داد که همۀ بارهاي عاملی محاسبهمناسب

هاي برازندگی مدل در توان گفت که تمامی شاخصقابل قبول، می آن با دامنۀشود. با توجه به نتایـج و مقایسۀ زیرمتغیرها توصیه نمی
 رو مدل، مورد تأیید است.گیرد و ازایندامنۀ قابل قبول قرار می

 
 ها. نتایج تحلیل عاملی تأییدي شاخص3جدول

T سؤال بار عاملی t سؤال بار عاملی T سؤال بار عاملی 

89/7 71/0 Q27 4 34/0 Q14 85/4 46/0 Q1 

51/6 65/0 Q28 89/4  47/0 Q15 16/5 49/0 Q2 

31/4  38/0 Q29 65/6 64/0 Q16 76/7 70/0 Q3 

68/4  44/0 Q30 56/9 81/0 Q17 20/6 57/0 Q4 

22/5 52/0 Q31 43/9 80/0 Q18 64/7 67/0 Q5 

87/9 83/0 Q32 52/3  29/0 Q19 60/3 34/0 Q6 

16/9  77/0 Q33 71/3 32/0  Q20 78/8 75/0 Q7 

03/9  75/0 Q34 53/4  42/0 Q21 49/9 79/0 Q8 

94/7 69/0 Q35 51/3 33/0 Q22 88/7 68/0 Q9 

16/5 51/0 Q36 23/4  37/0 Q23 51/4 42/0 Q10 

70/5 48/0 Q37 53/3 29/0 Q24 80/7  70/0 Q11 

   39/4 40/0 Q25 59/9 81/0 Q12 

   01/4 34/0 Q26 67/8 48/0 Q13 

 

                                                 
1.  Total aggregation 

Partial aggregation  .2 
3 . Total Disaggregation 
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 )P  > 05/0(افزار براساس ضرایب استاندارد خروجی نرم. 2شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) P >05/0(افزار براساس ضرایب استاندارد خروجی نرم. 3شکل 

ها باید با استفاده از آزمون تحلیل عاملی تأییدي روایی سازه را آزمون کنیم. آزمون وتحلیل استنباطی، پیش از آزمون فرضیهدر تجزیه

x2درصد شاخص  8از  ، یا جذر برآورد واریانس خطاي تقریب کمترRMSEAبرازندگی در تحلیل تأییدي و مسیر، شاخص 

𝑑𝑑𝑑𝑑
کمتر از سه و  

)CFI, NFI , IFI(  عبارتی تقریب معقولی از جامعه برخوردار است.درصد باشد. مدل از برازش خوبی برخوردار است یا به 90باالتر از  
 
 
 

Chi-Square=35.30,     df =14,     P-value=0.000 00,     RAMSEA=0.062 
 

Chi-Square=35.30,     df =14,     P-value=0.000 00,     RAMSEA=0.062 
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 ها و مقادیر قابل قبول براي هر شاخص. معرفی شاخص4جدول 
 قبولبرازش قابل  هاي برازندگی مدل مفهومیشاخص

Chi-Square - 
 df - 
χ2/df 1-3 

RMSEA  08/0کمتر از 
CFI  9/0بیشتر از 
NFI  9/0بیشتر از 
IFI  9/0بیشتر از 

 

 است. مدل خوب آمده، نمایانگر برازشدست افزار روابط ساختار خطی بهکه از خروجی نرم 5 جدول نتایج
 

 تأییدي عاملی تحلیل برازش نکویی هايآزمون از حاصل . نتایج5جدول 
 تفسیر هامقادیر شاخص هاي برازششاخص

Chi-Square 30/35 - 
 df 14 - 
χ2/df 521/2 مطلوب 

RMSEA 062/0 مطلوب 
CFI 94/0 مطلوب 
NFI 90/0 مطلوب 
IFI 92/0 مطلوب 

 

 مقدار چراکه است، مناسبی مدل گیري اصلی،مدل اندازه دهد کهنشان می مدل تخمین استاندارد لیزرل در قسمت خروجی نتایج
باالست.  نیز نکویی برازش شدةتعدیل شاخص و برازش نکویی شاخص مقدار و کم آن مدل خطاهاي میانگین مجذور مقدار و» دو -کاي«
 هرچند است، 30/35 مدل این براي آن مقدار است، که برازندگی بیشتر دهندةباشد، نشان کمتر دو، هرچهکاي مجذور مقدار خصوص در

 دیگر یکی است، اما 521/2با  برابر نیز آزادي درجۀ به کاي درجۀ نسبت است. البته نمونۀ آماري تعداد تحت تأثیر شدتبه شاخص این
 هاستکوواریانس و هاواریانس نسبی مقدار از هایییعنی اندازه برازش نکویی شاخص مدل برازندگی بررسی براي معتبر هايشاخص از

 رگرسیون چندمتغیره در تعیین ضریب مشابه مشخصۀ عنوانبه توانمی را شاخص شود. اینمی مدل توجیه وسیلۀبه مشترك ايگونهبه که
ندارد.  بستگی نمونه حجم به شاخص است. این برازش بهتري داراي هاداده با مدل باشد، ترنزدیک یک به آن نظر گرفت. هرچه مقدار در

 شاخص است. مقدار خوبی برازش داراي هاداده براي مدل دهدمی است که نشان 94/0برابر با  مدل این در برازش نکویی شاخص
  هاست.براي داده مدل برازش بودن مناسب دهندةنشان باشد، ترنزدیک یک به هرچه نیز برازش نکویی شدةتعدیل
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 اي در ورزشرسانه. مسیرهاي مدل عوامل مؤثر بر ایجاد و توسعۀ سواد 6جدول

 اي در ورزشمسیرهاي مدل سواد رسانه
ضرایب 

رگرسیونی 
 استاندارد

 t P valueمقدار 
 

 001/0 84/14 90/0 اي ورزشید رسانهاي بر توسعۀ سواتأثیر آموزش سواد رسانه
 001/0 58/9 71/0 اي بر مدیریت محتواتأثیر آموزش سواد رسانه

 001/0 73/9 73/0 سازياي بر برجستهرسانهکارگیري صنایع تأثیر به
 001/0 -73/11 -69/0 ايآموزش سواد رسانه توجهی سیاستگذاران برتأثیر بی
 001/0 -61/5 -46/0 ايکارگیري صنایع رسانهتوجهی به ذائقۀ مخاطب بر بهتأثیر بی

 001/0 6/13 82/0 سازيشناسی و فرهنگاي بر مخاطبتأثیر آموزش سواد رسانه

 

در سطح  ±58/2تا   ±96/1 دهد. ضرایب تی باالي نشان می را ضرایب مسیر بودن معنادار بررسی براي تی ضرایب ،3شکل 
اي بر توسعۀ شود، تأثیر آموزش سواد رسانهنیز مشاهده می 6طورکه در جدول دارند. همانمعنا01/0در سطح  ±58/2دار و باالتر از معنا05/0

تأثیر منفی و  )-73/11( یتوجهی سیاستگذاران با ضریب تما بینادار است. ا) مثبت و مع58/9) و مدیریت محتوا (84/14اي (سواد رسانه
 د.اي دارمعناداري بر آموزش سواد رسانه

توجهی به سازي مقولۀ ورزش تأثیر مثبت و معنادار دارد، اما بی) بر برجسته73/9اي با ضریب تی (کارگیري صنایع رسانههمچنین به
اي نیز با ضریب تی سواد رسانه اي دارد. آموزشکارگیري صنایع رسانهو معناداري بر به ) تأثیر منفی-61/5ذائقۀ مخاطب با ضریب تی (

 سازي دارد. شناسی و فرهنگثیر مثبت و معناداري بر مخاطب) تأ60/13(
 

 گیري بحث و نتیجه

 هايزمینه در ارتباطات خلق ها برايرسانه محتواي مختلف هايجنبه انتقادي ارزیابی و درك ها،رسانه به دسترسی اي، تواناییرسانه سواد
 اهمیت موضوع این و شده ازآغ مردم مختلف اقشار به ايرسانه آموزش سواد دنیا، کشورهاي از بسیاري در حاضر حال است. در گوناگون

 اهمیت اند،در ارتباط هارسانه اب بیشتر که کسانی براي خصوصبه آن آموزش و ايرسانه سواد نیز ما کشور است. در کرده پیدا را خود
 درك توانایی برعالوه و اندارتباط در هارسانه با انحاي مختلف به هستند که کسانی جمله از مخاطبان ورزشی، میان، این از دارد. ايویژه

 تحلیل کنند.  رسانه، اهداف و قصد آن را بررسی و محتواي بتوانند ها، بایدرسانه محتواي انتقادي ارزیابی و

 کرده مدل مفهومی، بررسی اي ورزشی در میان مخاطبان این حوزه را با ارائه و آزمون برازش یکحاضر ایجاد سواد رسانه پژوهش
اي اي بر توسعۀ سواد رسانهشده در بخش کیفی، در بخش کمی، آزمون و تأیید شد. نتایج نشان داد آموزش سواد رسانهاست. مدل شناسایی

دان و عدم زندگی شهرون هاي ورزشی، تأثیرات مختلف آنها بر ابعادو مدیریت محتوا تأثیرگذار است. مواجهۀ مخاطبان با انواع رسانه
 1دهد. در تحقیق میهایلیدیساي را در ورزش نشان میها، ضرورت وجود آموزش سواد رسانهو آگاهی الزم آنان از این نوع رسانهشناخت 

اي آنها را براي نگاه اي را گذرانده بودند، اعتقاد داشتند که آموزش سواد رسانه) گزارش شده است، دانشجویانی که دورة سواد رسانه2008(
). مدیریت محتوا از دیگر متغیرهاي وابسته در این بخش از فرضیه تحقیق بود. 2008ها توانا ساخته است (میهایلیدس، تر به رسانهعمیق

اي ورزشی افزایش و گسترش پیدا کند، به همان اندازه دو قشر مخاطب و تولیدکنندة پیام بارت دیگر به هر میزان آموزش سواد رسانهعبه
اي شایان هاي ارتباطی در حوزة سواد رسانهتوانند با دانش و آگاهی بیشتري به تولید و مدیریت محتوا اقدام کنند. در خصوص قابلیتنیز می

اندرکاران اي شامل نیاز به خلق و تولید متون نمادین نیست، این بحث وجود دارد که اگر دستگرچه تمامی تعاریف از سواد رسانهذکر است ا

                                                 
1.  Mihailidis 
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رسند (لیوینگ اي اطالعات میهاي تولید حرفهتري از قواعد و ارزشرسانه تجربۀ مستقیمی از تولید محتوا داشته باشند، به فهم عمیق
هاي ها از نظریه) همخوان است؛ با این تفاوت که در تحقیق مذکور در طراحی گویه1392یافته با نتایج تحقیق رجبی ( ). این2011استون، 

 گرفته شده است. روابط عمومی بهره

عبارت اي براي انجام این مهم از دیگر نتایج این تحقیق بود، بهکارگیري از صنایع رسانههاي ورزشی و لزوم بهسازي در رسانهبرجسته
اند سازي تأثیر مثبت و معناداري دارد. در حوزة ارتباطات، تاکنون نظریات متعددي مطرح شدهاي بر برجستهکارگیري صنایع رسانهدیگر به

سازي جستهاي وجود دارند. براي مثال نظریۀ برگونهشناسی و علوم رفتاري نیز بههاي علوم انسانی همانند جامعهکه برخی از آنها در سایر رشته
هاي فکري و تعیین موضوعات مهم و مورد بحث عامۀ مخاطبان، نقش اساسی ایفا هاي جمعی در ایجاد اولویتکند که رسانهبیان می

تواند مخاطبان را ها برجسته شود، میکند اگر موضوعی از نظر زمان و مکان در رسانهبینی می). نظریۀ مذکور، پیش1398کند (دهقان، می
توانند به ما بگویند که چگونه فکر ها نمیگوید رسانهاندیشه وادارد که موضوع مذکور مهم است. سخن معروف برنارد کوهن که می به این

). در این میان درك شناخت ماهیت و انواع 1398توانند بگویند دربارة چه چیزي فکر کنیم، مبین این نظریه است (دهقان، کنیم، اما می
هاي ورزشی با توجه به حواشی و اتفاقات آشکار طرف مدیران رسانهز سوي مخاطب بسیار حائز اهمیت است، چراکه از یک اي اصنایع رسانه
اي هدف خود را در قالب پیام ارسالی برجسته کارگیري آخرین متدهاي صنایع رسانهکنند تا با بهدر دنیاي ورزش، تالش می و پشت پرده

هاي رسانه امکان پذیرش ب تبدیل کنند و در این میان در صورت عدم شناخت مخاطب از اهداف و سیاستکرده و به خوراکی براي مخاط
 یابد. بدون نگاه انتقادي افزایش می

اي ورزشی بر روي مدیران و هاي پژوهش مبنی تأثیر آموزش سواد رسانهاز سوي دیگر نتایج حاکی از تأیید یکی دیگر از فرضیه
اي ورزشی هاست. بر این اساس مقولۀ آموزش و سواد رسانهمنظور شناخت بیشتر مخاطبان این رسانههاي ورزشی بهتولیدکنندگان پیام

تر کند تا در مدیریت تولید محتوا با آگاهی و کیفیت بهتري تواند مدیران رسانه را نیز نسبت به شناخت ذائقه و نیازهاي مخاطب حساسمی
هاي اي در جامعه فراگیر شود، شناخت رسانه و اهداف آن، درك و پذیرش یا عدم پذیرش پیاماد رسانهکه آموزش سوکنند. زمانیعمل می

اي رسانه سواد افزایش هايچالش شناسایی از رو غفلتگیرد، ازایناي شکل میسازي رسانهاي سوي مخاطبان و در یک کالم فرهنگرسانه
 هاییچالش با فزاینده طوربه زمان گذر در این رسانۀ ملی تا شد خواهد صداوسیما موجب ویژه سازمانهاي ورزشی بهرسانه براي مخاطبان

 حیات تهدید با برابر امر این که داردخود بازمی هايمأموریت انجام و اهداف کسب ادامۀ از رو شود و این مسئله سازمان راحیاتی روبه
 ).1397است (صلواتیان، میناوند و خدابنده،  رسانه یک

اي آموزشی به سواد رسانه –توجهی سیاستگذاران و نهادهاي فرهنگی کنندگان بر بیاز نتایج مهم این پژوهش تأکید تمامی مشارکت
عنوان یک انداز، نگاه نکردن به رسانه بهتوجهی سیاستگذاران در قالب نبود چشمآمده، بیدستهاي اطالعاتی بهبود. بر مبناي تحلیل داده

) تا حدودي همخوانی 1394(کند. این یافته با نتایج تحقیق تسلیمی و محمدي اي در جامعه نمود پیدا مییت نبودن سواد رسانهفرصت و اولو
اي با رویکرد ارتقاي سواد گرفته است، مشخص کرد که مدل پیشنهادي سیاستگذاري رسانه دارد. این تحقیق که با رویکرد ارائۀ مدل انجام

اي و درك لفیقی است که پایۀ آن مدل سیستمی تشخیص داده شده است. طبق این مدل پس از سنجش سواد رسانهاي، یک مدل ترسانه
اي اي و همچنین محیط رسانهاي با توجه به مقتضیات زمانی و دورهاي در مخاطبان، فرایند آموزش سواد رسانهضرورت آموزش سواد رسانه
شود. با این حال در این تحقیق ضمن مهم شمردن این مهم مشخص شد که سیاستگذاران می گذاري آغازمشیو دیگر عوامل مؤثر در خط

 عرصۀ رسانه به این مسئله چندان توجه ندارند. 

 سی مدل اي ها تأثیر دارد. چارچوبسازي از طریق رسانهاي بر اشاعۀ فرهنگهاي پژوهش آموزش سواد رسانهبراساس یافته
 مؤلفه، دو این از یکی کند.می تبیین آمیختگیدرهم و پیچیدگی از درجات گوناگونی با مستقل مؤلفۀ دو در ااي ررسانه سواد هايمشخصه

گیري بهره در فردي تکنیکی شود که در بعد اجتماعی مهارتبه دو بعد شخصی و اجتماعی تقسیم می قابلیت فردي است. این هايتوانایی
). این بعد 2011شود (کمیسیون اروپا، ها را شامل میطریق رسانه از مستحکم اجتماعی روابط نهادن بنا براي فردي ها و ظرفیتاز رسانه
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شده در اي (با تعاریف بیانها با پشتوانۀ وجود آموزش سواد رسانهاز مدل اي سی یعنی توانایی برقراري ارتباطات اجتماعی از طریق رسانه
اي اي به ایجاد رژیم مصرف رسانهج تحقیق حاضر است. از سوي دیگر آموزش سواد رسانهاي) همسو با نتایخصوص مفاهیم سواد رسانه

اي و مدیریت آن خود نوعی سرمایۀ فرهنگی شود. آگاهی از رژیم مصرف رسانهها) نیز منجر میسازي استفادة صحیح از رسانه(فرهنگ
 سرمایۀ فرهنگی شده است. براساس نتایج این تحقیق بین اشارهصورت مبسوط به آن ) به1397است که در پژوهش افشانی و همکاران (

اي افزایش رسانه سواد میزان فرهنگی، سرمایۀ سطح افزایش با دیگر، عبارتدارد. به معناداري وجود و مستقیم رابطۀ اي،رسانه سواد و
کنند، این اي در جامعه تأکید میفزایش سواد رسانهیابد، در انتها محققان بر وجود مؤلفۀ آموزش در توسعۀ سرمایۀ فرهنگی در جهت امی

 بخش از پژوهش با تحقیق مذکور همسوست.

آموزد به دهد و با هوشیار کردن مخاطب، به آنان میاي افراد را تغییر میها نیست، بلکه عادت رسانهاي نهضتی علیه رسانهسواد رسانه
تواند نگاهی نقادانه نسبت اي مجهز باشد، میه شد، اگر مخاطب ورزشی به سواد رسانهکه گفتها استفاده کنند. همچنانچه نحوي از رسانه

هاي زرد داشته باشد و در نهایت  با درکی صحیح، احساسات و هیجانات ناشی هاي معتبر گرفته تا رسانههاي دریافتی از رسانهبه انبوه پیام
شوندگان در این اتفاق مصاحبهاي از مواردي بود که قریب به اندیشۀ سواد رسانههاي ورزشی را نیز مدیریت کند. گسترش از دریافت پیام

اي رو دستیابی به این مهم نیازمند آموزشی فراگیر است که باز هم در این تحقیق بر آموزش سواد رسانهپژوهش به آن اشاره کردند. ازاین
 هاي جمعی تأکید شده است.از طریق رسانه

ویژه رسانۀ ملی (با توجه سطح پوشش، دسترسی آسان و اعتماد هاي جمعی و بهشود که مدیران رسانهدر این خصوص پیشنهاد می
اي نسبت به ایجاد و گسترش این اندیشۀ مهم در میان مخاطبان اقدام کنند. هاي آموزشی حوزة سواد رسانهمخاطبان به آن)، با تولید برنامه

اي از جمله ساخت کارگیري صنایع جذاب رسانهویژه تلویزیون از طریق بهاي در رسانۀ ملی بهشود آموزش سواد رسانههمچنین پیشنهاد می
 ثانیه صورت گیرد.  100هاي کوتاه گرافی و فیلمکارتون، موشن

، با تولید و ارائۀ مطالب ورزشی هاي نوینویژه رسانههاي جمعی بهمدیریت محتوا به معناي واقعی آن در عصر ارتباطات و تکثر رسانه
هاي ورزش کشور در تولید محتوا، سازي موضوعات و پشت پردهاي با توجه به عالقه، نیاز و ذائقۀ مخاطب، شفافهاي مختلف رسانهدر قالب

 سازان ورزشی است.خصوص برنامههاي ورزشی بهاز دیگر پیشنهادهاي این پژوهش براي تولیدکنندگان پیام

رسد نظر میهاي ورزشی از جمله نتایج این تحقیق بود که البته بهاي ورزشی در نزد تولیدکنندگان پیام و مدیران رسانهواد رسانهداشتن س
هاي آموزشی رو برگزاري دورهآید. ازاینشمار میهاي ورزشی تلویزیونی بهخصوص در تولید برنامههاي مهم در کشور ما نیز بهاز جمله چالش

 شود.اي از جمله رادیو و تلویزیون پیشنهاد میسازان رسانههاي ورزشی براي برنامهاي با تأکید بر رسانهانهسواد رس

اي در ورزش سیاستگذاران و نهادهاي متولی آموزش و فرهنگ منظور ایجاد و توسعۀ فرهنگ سواد رسانهشود بههمچنین پیشنهاد می
هاي عملیاتی و سالیانۀ سازمان مربوط اهتمام بیشتري داشته باشند. در این میان سهم وزارتین مهدر جهت قرار دادن این مؤلفۀ مهم در برنا

هاي هاست. با توجه به یکسان بودن جامعۀ هدف این دو نهاد با رسانهآموزش و پرورش و علوم تحقیقات و فناوري بیشتر از سایر ارگان
اي افزایی ترویج فرهنگ سواد رسانهسازمانی در جهت همرد، هماهنگی درون و بینگیورزشی که اغلب سنین نوجوان و جوان را در برمی

 رسد. نظر میدر حوزة ورزش ضروري به

 

 تقدیر و تشکر

اي که در راستاي سبب همکاري و راهنمایی ارزشمند خود در این پژوهش، از تمامی مدیران ورزشی و رسانهضمن تقدیر از استادان گرامی به
 ما را یاري کردند، سپاسگزاریم.  این تحقیق
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