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چکيده
رسـانه    ها ضمـن ايفـای نقـش اساسـی در اطالع رسـانی، يکـی از منابـع قابـل  
دسـترس و باصرفـه بـرای ورزش هسـتند کـه تمام جزئیـات را بـا کیفیتی مطلوب 
در اختیـار مـردم قـرار می دهنـد، ازايـن رو، دريافـت متنـوع و متعـدد پیام هـای 
ورزشـی، مسـتلزم برخورداری از سـواد رسـانه ای اسـت. هدف پژوهش حاضر، ارائه 
الگـوی کاربـردی سـواد رسـانه ای در حـوزه ورزش بـوده که بـا رويکرد کیفـی و با 
روش داده بنیـاد انجـام شـده اسـت. داده های پژوهـش از طريق مصاحبـه عمیق با 
26 نفـر از اسـتادان دانشـگاهی در حوزه هـای رسـانه و ورزش، مديران رسـانه های 
جمعـی و مخاطبـان فعال رسـانه های ورزشـی که با روش نمونه گیـری غیرتصادفی 
هدفمنـد انتخـاب شـده اند، به دسـت آمـده اسـت. يافته هـا، رژيـم سـواد رسـانه ای 
ورزشـی را در قالـب الگويـی ارائـه می کننـد کـه طبـق آن، برجسته سـازی مقولـه 
ورزش، مديريـت محتـوای پیام )شـرايط علی( و گنجاندن آموزش سـواد رسـانه ای 
در محتـوای رسـانه های جمعـی به ويـژه رسـانه ملـی )شـرايط زمینـه ای(، منجـر 
بـه توانمندسـازی در مصـرف رسـانه ای، همچنیـن ارتقـای مهارت هـای اجتماعـی 
در مخاطبـان ورزشـی می   شـود. از طـرف ديگر، بی توجهـی سیاسـتگذاران و درک 
نشـدن اهمیت سـواد رسـانه   ای به عنوان موانع فراگیری سـواد رسـانه ای در ورزش 
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مقدمه
 عصـر ارتباطـات، وفـور اطالعـات و جريـان انـواع برنامه   هـا و پیام هـا بـه سـمت 
مخاطبـان، ضـرورت برخـورداری از دانـش الزم را بـراي انتخاب پیام هـا و برنامه های 
مناسـب بیشـتر از گذشـته کـرده اسـت. برخـورداری از ايـن دانـش رسـانه ای بـه 
مخاطـب کمـک می   کنـد تـا از حالـت انفعـال و مصرف کننـده صـرف خـارج  شـود و 
بـر اسـاس نیازهـاي اطالعاتـي، پیام   های رسـانه   ای را انتخـاب کنـد. درک متن اصلی 
پیـام رسـانه ها و رمزگشـايی و نقـد آنهـا؛ همچنیـن ارائـه نظرهـا و پیشـنهادها بـه 
تولیدکننـدگان پیـام، ازجملـه خصوصیـات الزم بـرای يـک مخاطـب فعال رسـانه   ای 
اسـت )حسـینی و حق پنـاه، 1394(. در ايـن زمینه »سـواد رسـانه ای« به عنوان يکي 
از مهم تريـن پديده هـای عصـر اطالعـات مطرح می   شـود تـا مخاطـب را در »افزايش 
سـطح اطالعـات و آگاهی هـا«، »اسـتفاده از رسـانه   ها بـا رويکـردی فراتـر از عادت و 
سـرگرمي« و »کسـب بینـش و دانـش الزم بـرای تفسـیر پیام هـا« کمـک کنـد. بـا 
سـواد رسـانه ای همچنیـن می تـوان بـه »ارزيابـی باورهـاي مـردم« و »تأثیـر رسـانه 
در شـکل گیری فرهنـگ عمومـی« پرداخـت )ديرگارتـن1 و همـکاران، 2017: 31(. 
سـواد رسـانه ای از مهم تريـن مؤلفه هـا در سیاسـتگذاری های رسـانه ای و ارتباطـی، با 
اسـتفاده از »پژوهـش، تحلیـل و آمـوزش« و »اثر رسـانه روی اقشـار مختلف جامعه« 
بـوده اسـت؛ زيرا »رسـانه« يکی از ابزارهای مؤثـر در انتقال فرهنگـی، تغییر فرهنگی 
و فرهنگ سـازی شـناخته می شـود )تسـلیمی و آقامحمـدی، 1394: 28(. بـه همـان 
میـزان کـه رسـانه های جمعـی درحال توسـعه کمـی و کیفـی هسـتند، الزم اسـت 
زمینـه ارتقـای انواع سـواد رسـانه ای برای مخاطبان فراهم آورده شـود )زردشـتیان و 
همـکاران، 1396: 41(. در حـال حاضـر که ورزش نیز به عنوان يکی از برجسـته ترين 
محصـوالت رسـانه های جمعـی مطـرح اسـت، يکـی از کارکردهـای مهـم رسـانه ها، 
پرداختـن بـه موضوعـات مختلف ورزشـی اسـت کـه امـروزه به صورت تخصصـی و با 
تولیـد محتـوا به تناسـب سـاختار رسـانه های ورزشـی در حال انجام اسـت. رسـانه ها 
بـا ايفـای نقـش اطالع رسـانی، يکـی از منابـع قابل  دسـترس و باصرفه، برای پوشـش 
رويدادهـای ورزشـی با تمام جزئیات و با کیفیتی مطلوب هسـتند. بااين حال، انتشـار 
اخبـار کـذب و غیرواقعـی، همچنین شـايعات چالش برانگیـز می   تواند باعث آشـوب و 

بی نظمـی در جامعـه و سـازمان های ورزشـی  شـود )قاسـمی و کشـاورز، 1396(.
بسـیاری از صاحبنظـران معتقدنـد کـه رسـانه ها نقـش مهمـی در شـکل گیری 
اعتقـادات مـردم بـر عهـده دارنـد امـا برخـی ديگـر، نفـوذ و اثرگـذاری بر ديگـران را 
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رســانـه ای در ورزش به خصـوص بـا اسـتفاده از رسـانه های جمعی، کار بسـیار دشـواری می داننـد )تیکر1، 

2001(. رسـانه های ورزشـی ظرفیـت بااليـی بـرای الگوپذيری جوانـان و مخاطبان با 
ايجـاد تصويـر مثبـت دارنـد )پِونِـوا2 و همـکاران، 2019: 425(. همچنیـن نقش آنها 
در ايجـاد غـرور ملـی، تأثیر بر سـالمت عمومـی و امثـال آن، در پژوهش   های مختلف 
بـه تأيیـد رسـیده اسـت )قاسـمی و کشـاورز، 1396(. نکته حايـز اهمیت اين اسـت 
کـه سـواد رسـانه ای ورزشـی می تواند ابـزاري ارزشـمند بـرای گسـترش مهارت های 
تفکـر انتقـادي در حـوزه ورزش باشـد و همیـن امـر قـادر اسـت تا در توسـعه ورزش 
کشـور نقـش بسـزايی ايفا کند. برای تحقق سـواد رسـانه ای در هر حـوزه ای، نیازمند 
فراينـدی منسـجم و مطابـق بـا معیارهـا و شـاخص های معتبـر علمی، هـم در حوزه 
رسـانه و مخاطـب و هـم در حـوزه مربـوط هسـتیم )بلگـر3 و دويسـون4، 2018(. از 
سـوی ديگـر، نتايـج مطالعات حاکی از آن اسـت که نظام آموزشـی کشـور در ارتقای 
سـطح سـواد رسانه   ای نتوانسـته اسـت نقش مؤثری را ايفا کند )سـلوکی و همکاران، 
1396: 43(. همچنیـن نتايـج برخـی پژوهش هـا نشـان می دهـد که سـواد رسـانه ای 
در میـان متخصصـان تربیت بدنـی در گرايش هـای مختلف، تفاوت معناداری نداشـته 
و وضعیـت ايـن سـواد در هیچ يـک از آنـان در سـطح مطلوبـی نیسـت )حسـینی و 
قاسـمی، 1398: 49(. ايـن در حالـی اسـت کـه لـزوم برخورداری از سـواد رسـانه در 
شـرايط امـروز بـرای تمامـی متخصصان، امـری ضروری اسـت و نوعی مزيـت رقابتی 
و برنـد شـخصی محسـوب می شـود. از سـوی ديگـر، بـا توجـه بـه اينکـه رسـانه ها 
می تواننـد رويکردهـای مختلفـی ماننـد توجـه بـه ورزش هـای قهرمانـی و همگانـی، 
اطالع رسـانی و رفع تشـنج، فرهنگ ورزش مناسـب، توسـعه اخالق و در نهايت رشـد 
و توسـعه ورزش را دنبـال کننـد، لزوم پرداختن به سـواد رسـانه ای ورزشـی در میان 
مخاطبـان ايـن رسـانه ها و ايجـاد و ارتقـای آن بیش ازپیـش ضـروری و قابـل اهمیت 

بـه نظر می رسـد.
ازايـن رو، بـا توجـه بـه افزايـش کمـی رسـانه های ورزشـی و همچنیـن فراگیری 
مقولـه ورزش در جامعـه و جـذب مخاطبـان گسـترده از طريـق ايـن رسـانه ها، لزوم 
نهادينـه کردن سـواد رسـانه ای ورزشـی در میـان دريافت کنندگان پیام های ورزشـی 
بـر پايـه مبانـی علمـی و نظـری، در حـوزه رسـانه و ورزش امـری انکارناپذيـر اسـت. 
به اين ترتیـب، نظـر بـه فقـدان پژوهش هـای منسـجم در خصـوص چگونگـی ايجـاد 
سـواد رسـانه ای ورزشـی در میـان مخاطبـان، ايـن پژوهش در سـطح کشـور در نظر 
دارد تـا ضمـن بررسـی چالش هـای پیـش روی موضوع های مرتبط با سـواد رسـانه ای 
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در حـوزه ورزش، الگويـی کاربـردی را نیز در اين خصوص ارائه کند. بر همین اسـاس، 
پژوهشـگر بـه دنبـال يافتـن پاسـخ ايـن پرسـش ها بوده اسـت که آيا سـواد ورزشـی 
مخاطـب می توانـد بـه ايجـاد سـواد رسـانه ای در او کمـک کنـد؟ اصـوالً رسـانه های 
ورزشـی در ايجـاد ايـن مقولـه مهم به چه میزان سـهم دارنـد؟ و الگو يا مسـیر ايجاد 

سـواد رسـانه ای ورزشـی بايـد به چه نحوی ترسـیم شـود؟

پيشينه پژوهش
به منظـور بررسـي و واکاوي دقیـق موضـوع، ادبیات داخلي و خــارجي پــژوهش 
مـورد مطالعـه قرار گرفـت. پژوهش هـای داخلی و خارجی، بیشـتر به نقش رسـانه ها 
در توسـعه ابعـاد مختلـف ورزش و يـا تأثیـر مؤلفه هايی همچـون آموزش بـر افزايش 
سـواد رسـانه ای مخاطبـان پرداخته اند و کمتر بر ارائـه الگو و راهکارهای ايجاد سـواد 
رسـانه ای ورزشـی در مخاطبـان و تولیدکننـدگان پیـام تأکیـد کرده اند. بـرای نمونه، 
ايمان زاده و همکاران )1398( در پژوهشـی، اثربخشـی آموزش سـواد رسـانه ای را بر 
کاهـش اضطـراب اطالعاتـی دانشـجويان دانشـگاه تبريز مورد بررسـی قـرار داده و به 
اين نتیجه رسـیده اند که آموزش سـواد رسـانه ای در سـطح معناداري، سـبب کاهش 
اضطـراب اطالعاتـي و مؤلفه هـای آن شـده اسـت. همچنیـن عبدلي سـلطان احمد و 
همـکاران )1397( در مطالعـات خـود دريافته انـد کـه آموزش سـواد رسـانه ای بر هر 
5 مهـارت تفکـر انتقـادی )تحلیل، اسـتنباط، ارزشـیابی، اسـتقرار و قیـاس( در میان 
دانش آمـوزان مؤثـر بـوده اسـت. يافته هـای پژوهـش بهرامـی )1397( نیـز حاکی از 
آن اسـت کـه سـواد رسـانه   ای بر نگـرش ورزشـکاران در مصـرف مکمل   های ورزشـی 
اثـر مسـتقیم و معنـا داری دارد. از طرفـی، نتايـج مطالعاتـی ديگـر، بیانگـر آن اسـت 
کـه نظـام آموزشـی در ارتقای سـطح سـواد رسـانه   ای نقش مؤثـری ايفا نکرده اسـت 

)سـلوکی و همکاران، 1396: 43(.
پژوهـش تقـی زاده )1396( بـر 4 مؤلفـه دسترسـي و اسـتفاده، تولیـد و ارسـال 
پیـام، تجزيـه تحلیـل و تفکـر انتقـادی کـه از سـوي يونسـکو )2013( طراحـی و 
تدويـن  شـده اسـت، تمرکـز دارد. نتايـج نشـان می دهـد کـه آمـوزش ايـن مؤلفه هـا 
می توانـد بـه ارتقای سـواد رسـانه ای منجر شـود. بنی هاشـم و همـکاران )1396( در 
پژوهشـی با عنوان »مقايسـه و بررسـی میزان سـواد رسـانه ای و سـواد اطالعاتی در 
بیـن دانشـجويان دختـر و پسـر« بـه اين نتیجه رسـیده اسـت کـه میانگیـن اين دو 
سـواد در میـان دانشـجويان مطلوب اسـت و بیـن میزان سـواد رسـانه ای و اطالعاتی 
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رســانـه ای در ورزش بـا جنسـیت، رابطـه معنـا داری ديـده نمی شـود. در پژوهشـی متفـاوت، صلواتیـان و 

همـکاران )1396( از وجـود چالش هـای پیش روی سـازمان صداوسـیما در مواجهه با 
مخاطبان دارای سـواد رسـانه ای خبر داده اند. يافته های پژوهش آنان، نشـان می دهد 
که صداوسـیما نیازمند اسـتفاده از کارکنانی باسـواد رسـانه ای باال به منظـور برآوردن 
نیازهـای مخاطبانـی اسـت که از اين سـطح سـواد رسـانه ای برخوردارنـد. در صورت 
فقـدان چنیـن کارکنانـی، بـا توجـه بـه افزايـش سـواد رسـانه ای مخاطبان، سـازمان 
صداوسـیما تـوان تأمیـن خواسـته ها و نیازهـای آنـان را نخواهـد داشـت. در پژوهش 
اسـمعیل پونکـی و همـکاران )1395( بر پـردازش اطالعاتی )تشـخیص منبع خبری 
قابـل اعتمـاد، رمزگشـايی و پیگیـری داليل موفقیت و شکسـت   ها( به عنـوان مهارتی 
در مقولـه سـواد رسـانه ای بـرای مخاطبـان تأکیـد شـده اسـت. يافته هـای پژوهـش 
سـلیمان و همـکاران )1392( در خصـوص ارزيابـی سـواد رسـانه ای دانش آمـوزان و 
دانشـجويان نیـز حاکـی از آن اسـت کـه به دلیـل ضعف بعد ادراکی سـواد رسـانه ای 
ايـن قشـر از جامعـه، آنـان قادر بـه انتخـاب آگاهانـه از میـان فرسـتنده های متعدد، 
عمـل مسـتقل و کنتـرل در مرحلـه مصـرف نیسـتند و نیـاز بـه آمـوزش دارنـد تا به 

ابـزار تحلیـل و ارزيابـی تولیدات رسـانه ای مجهز شـوند.
نیراج1 )2019( در پژوهشـی، به بررسـی مشـکالت خبرنگاران و روزنامه نگاران در 
تولید محتوا پرداخته اسـت. يافته های پژوهش او حاکی از آن اسـت که سواد رسانه ای 
در میـان روزنامه نـگاران بـا بی توجهـی کامل روبه روسـت. همچنین روزنامه نـگاران با 
چارچوب هـای مربـوط بـه رسـانه، تجزيه وتحلیل رسـانه ها و رسـانه های مدرن آشـنا 
نیسـتند و حـدود 78 درصـد آنان ضمن اسـتفاده از رسـانه های اجتماعـی، اطالعاتی 
را کـه از طريـق منابـع غیرقابل اعتمـاد و اطمینـان تهیه  شـده اند، اتخـاذ می کنند. در 
پژوهشـی بـا عنوان »بررسـی اثربخشـی )مداخله( سـواد رسـانه ای بر رفتـار دوپینگ 
و مصـرف مکمل هـای ورزشـی در نوجوانـان ايتالیـا« پژوهشـگر اين نتیجه به دسـت 
آمـده کـه سـواد رسـانه ای در کاهش نگرش مثبت نسـبت بـه دوپینگ و اسـتفاده از 
مـواد نیـروزا در نوجوانان مؤثر اسـت )فابیـو2 و همـکاران، 2017: 6(. همچنین، ملزر3 
و همـکاران )2010( در بررسـی فرهنگ سـازی ورزشـی بـه ايـن نتیجه دسـت يافته 
کـه رشـد رسـانه هاي فرهنگی، همسـو بـا فرهنگ سـازی جامعـه بـوده و هیچ يک بر 
ديگـري اولويـت زمانـی نداشـته اسـت، درحالی کـه فرهنگ پذيري، پیش زمینه رشـد 

رسـانه هاي گوناگـون فرهنگی و فرهنگ سـازی بوده اسـت.

1. Neeraj
2 .Fabio

3. Melzer
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چارچوب نظری پژوهش
در ادامـه، ضمـن ارائـه تعاريف مختصری از سـواد رسـانه ای، ابتدا، بـه جديدترين 
الگوهـای مؤلفـه مذکور پرداخته می شـود و سـپس، ويژگی های بارز سـواد رسـانه ای 
و ابعـاد آن مـورد بررسـی قـرار می گیـرد. در پايـان ايـن بخـش نیـز ارتبـاط بیـن 
رسـانه و ورزش، همـراه بـا میـزان اثربخشـی رسـانه ها بـر مقولـه ورزش، بـه بحـث 

گذاشته می شـود.

سواد رسانه ای
از ديـدگاه الیزابت تامن، سـواد رسـانه ای، سـه مرحله متوالي اهمیـت برنامه ريزی 
شـخصي بـراي نحوه اسـتفاده از رسـانه ها )رژيم مصـرف رسـانه ای(، مهارت های ويژه 
تماشـاي انتقـادي )ويژگی هـای پیـام( و نقـد پیـام را شـامل می شـود کـه درنتیجـه 
آن، توانمنـدی سـواد رسـانه بـراي فـرد بـه دسـت می آيـد )جئـو1، 2018 بـه نقل از 
ايمـان زاده و همـکاران، 1398: 173(. در حوزه سـواد رسـانه ای، مدل هـای گوناگونی 
ارائـه  شـده اسـت کـه از بین آنها، مدل ای سـی )کمیسـیون اروپا( يکـی از کامل ترين 
)لیونگسـتون2، 2011(. چارچـوب ای  س مشـخصه های سـواد  و جامع ترين هاسـت 
رسـانه ای را در دو مؤلفه مسـتقل با درجات گوناگونی از پیچیدگی و درهم آمیختگی 

می کند.  تبییـن 
يکـی از ايـن دو مؤلفـه، توانايی هـای فردی اسـت که بـه اسـتفاده و بهره مندی از 
رسـانه ها اشـاره می کنـد و ديگـری، عوامـل زمینـه ای و محیطی اسـت. در چارچوب 
ای سـی، ايـن دو مؤلفـه به عنـوان قابلیت هـای فـردی و عوامـل محیطـی شـناخته و 
مطـرح می شـوند )بـه نقـل از صلواتیـان و همـکاران، 1396: 489(. الگوي شـناختي 
سـواد رسـانه ای پاتـر3 )2018( چارچوبـي نظری بـراي اين پژوهش ارائـه می کند. در 
ايـن الگو 5 سـاختار دانشـي )آگاهـی از محتوای رسـانه ها، صنايع رسـانه ای، تأثیرات 
رسـانه ها، جهـان واقعیـت و خويشـتن( بـا ترکیبـی از انگیزه هـا، نیازهای شـناختي و 
منبـع شـخصي کـه فراينـد پـردازش اطالعـات و معناسـازي را کنتـرل می کنند، در 
تعامـل هسـتند. بـر اسـاس اين نظريـه، مخاطبان بـا برخـورداري از آگاهـی و دانش، 
در طـول فراينـد پـردازش اطالعـات، هوشـیارتر و توانمندتـر عمـل می کننـد )پاتـر، 

.)20 :2018

1. Jeno
2. Livingstone

3. Potter
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رســانـه ای در ورزش ويژگی های سواد رسانه ای

سـواد رسـانه ای هماننـد نوعی پیوسـتار اسـت که تمامـی انسـان ها در آن، جايی 
را بـه خـود اختصـاص می دهنـد. به عبارت ديگـر، موضوعـی دارای درجـات گوناگـون 
اسـت و هیـچ نقطـه ای در آن وجـود نـدارد کـه بر اسـاس آن بتوان گفت کسـی فاقد 
سـواد رسـانه ای اسـت و يا در باالترين سـطح اين پیوسـتار قرار دارد. بر اسـاس اين 
پیوسـتار جايـگاه افـراد برحسـب تعـداد کل چشم اندازهايشـان در ارتبـاط بـا رسـانه 

تعییـن می شـود )ديرگارتـن، 2017: 33(.
سـواد رسـانه ای، چندبعدی و مسـتلزم آن اسـت که مخاطبان، در ابعاد گوناگون، 
شـناختی، احساسـی، زيبايی شـناختی و اخالقی اطالعات الزم را کسـب کنند. سـواد 
رسـانه ای نیازمنـد آن اسـت کـه دانـش و اطالعـات بـه دسـت آمـده فقـط در بعـد 
شـناختی نباشـند بلکه سـاير ابعاد را نیز در برگیرند )سـیلوربالت و همکاران، ترجمه 

.)1393 يزديان، 

ابعاد سواد رسانه ای
ابعاد سواد رسانه ای عبارت اند از:

الـف( افزايـش آگاهـی نسـبت بـه رژيـم مصـرف رسـانه ای؛ تعییـن میـزان و 
درواقـع همـان  کـه  رسـانه ای  منابـع مختلـف  از  رسـانه ای  غـذای  نحـوه مصـرف 

نه هاسـت. ی رسا محتوا
ب( آموزش مهارت های مطالعه يا تماشای انتقادی

ج( تجزيه وتحلیـل اجتماعـی، سیاسـی و اقتصادی رسـانه ها که در نـگاه اول قابل 
 مشاهده نیست )شـکرخواه، 1385: 27(.

 رسانه و ورزش
پژوهـش در خصـوص ورزش و رسـانه، در طـول دهه هـای اخیـر، بـه موضـوع 
جذابی تبديل  شـده اسـت. امروزه در سراسـر جهان و در ادبیات دانشـگاهی، پژوهش 
در خصـوص مؤسسـات رسـانه های ورزشـی، مخاطبـان ورزش، محتـوای ورزشـی 
رسـانه ها و روزنامه نـگاری ورزشـی افزايـش  يافتـه اسـت. بـه دلیل محبوبیـت ورزش 
در جامعـه، رسـانه های جمعـی نیز توجه بیشـتری به آن نشـان داده انـد و به افزايش 
ايـن محبوبیـت کمـک کرده انـد )قاسـمی و کشـاورز، 1396(. يکی از نهادهـای مؤثر 
بـر فرهنـگ، رسـانه ها هسـتند. بـه همیـن دلیـل، رسـانه های ورزشـی يـا ورزش در 
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رسـانه ها تأثیـر عمـده ای بر ارزش هـا، باورها و کارکردهای ورزشـی افـراد و گروه های 
مختلـف جامعـه دارد. به ويـژه اينکـه ترويـج ورزش و اشـاعه آن در دنیـای امـروز، 
به طـور عمـده متأثـر از پیدايش تلويزيون و همگانی شـدن آن بوده اسـت )قاسـمی و 
کشـکر، 1391(. نظريـه وابسـتگي رسـانه محور در اين خصوص می گويـد؛ همان گونه 
کـه مـردم بـه آب وهـوا و غـذا نیاز دارنـد، بـه رسـانه ای ماننـد برنامه هـای تلويزيونی 

ورزشـی هـم نیازمندند )قاسـمی و همـکاران، 1397(.

روش شناسی پژوهش
ايـن پژوهـش دارای رويکـرد کیفـی اسـت و از نظريـه داده بنیـاد1 بـا رويکـرد 
اسـتراوس و کوربیـن به عنوان روش پژوهش اسـتفاده  کرده اسـت. جامعـه آماری نیز 
بـا توجـه به قلمرو موضوعی، شـامل اسـتادان دانشـگاه در حوزه های رسـانه و ورزش، 
مديـران و خبرنـگاران رسـانه های جمعـی به عنـوان کارشناسـان رسـانه و مخاطبانی 
بـوده اسـت که ضمـن پیگیـری منظم رسـانه های ورزشـی به صورت هدفمنـد، درک 
الزم را از شـرايط حاکـم بـر رسـانه مورد نظر )سیاسـی، اقتصادی، علمـی و فرهنگی( 
داشـته اند و بـه روش غیرتصادفـی هدفمنـد انتخـاب شـده اند. داده   هـا بـا اسـتفاده از 
مصاحبـه عمیـق، جمـع آوری شـده اند و مصاحبه   هـا تـا رسـیدن به اشـباع نظـری يا 

مواجهـه بـا تکـرار داده   هـا )به تعـداد 26 نفـر( ادامه يافته اسـت.
مصاحبـه بـا طـرح سـؤال مفهـوم سـواد رسـانه و نظـر مصاحبه شـوندگان در 
خصـوص سـواد رسـانه ای در حـوزه رسـانه های ورزشـی آغـاز شـد. هـدف از چنیـن 
آغـازی ايجـاد چالـش در مصاحبـه و طـرح پرسـش های دقیق تر با توجه بـه آگاهی و 
میزان سـواد و اطالعات مصاحبه شـونده از سـوی پژوهشـگر بود. چالش ها و خألهای 
مـورد اشـاره از سـوی مصاحبه شـوندگان در مصاحبه، پژوهشـگر را به هدايت مسـیر 
مصاحبـه و يافتـن راهکارهای اساسـی برای چگونگی ايجاد سـواد رسـانه ای ورزشـی 
در میـان مخاطبـان  رسـاند کـه بـه عبارتـی، هـدف اصلـی پژوهـش يـاد شـده بـود. 
همچنیـن تمامـی مصاحبه هـا ضبـط  شـد و برای اسـتخراج نـکات کلیـدی، چندين 

بار مـورد بررسـی قـرار گرفت.
در ايـن پژوهـش، بـرای سـنجش پايايی، از روش بازآزمون2 اسـتفاده شـده که به 
میزان سـازگاری طبقه بندی داده ها در طول زمان اشـاره دارد. اين شـاخص را زمانی 
می تـوان محاسـبه کـرد کـه کدگـذار، يـک متـن را در دو زمـان متفـاوت کدگذاری 
کـرده باشـد. از میـان کل مصاحبه ها، تعـداد 4 مصاحبه به صـورت تصادفی، انتخاب و 

1. Grounded Theory 2. Re-test reliability
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رســانـه ای در ورزش هرکـدام، 2 بـار در فواصـل زمانی متفاوت 30  روزه کدگذاری شـدند. سـپس کدهای 

مشخص شـده در دو فاصلـه زمانـی، بـرای هرکـدام از مصاحبه هـا با يکديگر مقايسـه 
شـدند و از طريـق میـزان توافـق يـا نبـود توافـق شـاخص ثبات مـورد محاسـبه قرار 
گرفـت. در هـر يـک از مصاحبه هـا، کدهايـی کـه در دو فاصلـه زمانـی بـا يکديگـر 
مشـابه اند بـا عنـوان توافـق و کدهـای غیرمشـابه بـا عنـوان نبـود توافـق مشـخص 

می شـوند )خواسـتار، 1388(.
همان گونـه کـه در جـدول 1 مالحظـه می   شـود، تعـداد کل کدهـا در دو فاصلـه 
زمانـی يک ماهـه، برابـر بـا 43، تعـداد کدهـای مـورد توافق برابـر با 18 و تعـداد کل 
نبـود توافق هـا 7 بـوده اسـت. پايايـی بازآزمـون مصاحبه   هـای ايـن پژوهـش نیز 83 
درصـد اسـت. بـا توجه بـه اينکه میـزان پايايـی بیشـتر از 60 درصـد بـوده، بنابراين 

قابلیـت اعتمـاد کدگذاری   هـا مـورد تأيید اسـت.

جدول 1. محاسبه پايايی
Table 1. Reliability calculation

شماره مصاحبه
)Interview(

تعداد کل کدها
)Total codes(

تعدادتوافق ها
)Agreements(

عدم توافق ها
)Disagreement(

پايايی
)Reliability(

P1

P9

P18

P24

14

7

10

12

6

3

4

5

2

1

2

2

%85

%85

%80

%83

   Total      43187%83

بر اسـاس معیارهای ارائه  شـده از سـوی کرسـول1 و میلر2، برای کسـب اطمینان 
از روايـی پژوهـش، به اين طريق عمل شـد )2000: 124(:

تطبیـق از طريـق اعضـا: گـزارش پايانـی مرحلـه اول فرايند تحلیـل و مقوله های 
دريافتـی، از سـوی دو نفـر از کارشناسـان رسـانه ملی مـورد بازبینی قـرار گرفت.

اعمـال  نظـر همـکاران: ديدگاه هـای تعـداد 4 نفـر از مدرسـان و دانشـجويان 
مديريـت ورزشـی و دو نفـر از اسـتادان حـوزه رسـانه در خصوص پارادايـم کدگذاری 

محـوری در تدويـن الگـوی نهايـی پژوهـش اعمـال شـد.

1. Creswell  2. Miller 
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شکل 1. الگوی پارادايمی استراوس و کوربين
Figure 1. Paradigmatic pattern of Strauss and Corbin

مقوله 1

شرايط علمی مقوله يا پديده ای اصلی

شرايط محيطی

زمينه

راهبردها پيامدها
مقوله 2
مقوله 3
مقوله 4
مقوله 5

يافته های پژوهش
در ايـن پژوهـش، به منظـور تحلیل داده هـای حاصل از مصاحبه از هر سـه فرايند 

کدگذاری باز، محوری و انتخابی اسـتفاده  شـده اسـت.

 گام اول( کدگذاری باز
نمونـه کدهـای اولیـه اسـتخراج  شـده از يکـی از مصاحبه هـا در جـدول 2 آمـده 

ست. ا

جدول 2. کدگذاری اوليه
Table 2. Initial coding

1- سواد رسانه به مخاطب ارتباط پیدا می کند.
2- سواد رسانه شامل دو بخش است، شناخت رسانه و محتوای رسانه

3- وجود نگاه منتقدانه در مخاطب مجهز به سواد رسانه ای
4- ضرورت برخورداری از سواد ورزشی برای مخاطب رسانه های ورزشی

5- ضرورت برخورداری از سواد رسانه ای برای دو طیف فرستنده و گیرنده پیام
6- نبود سواد رسانه ای در میان تولیدکنندگان پیام رسانه های ورزشی
7- نبود سواد ورزشی در میان فعاالن رسانه، به ويژه رسانه های ورزشی

8- ضرورت درک نیاز جامعه مخاطب از سوی تولیدکننده پیام
9- رسانه های ورزشی بايد محتوايی مورد قبول مخاطب تولید کنند.

10- در اولويت نبودن سواد رسانه ای در میان مردم
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11- ضرورت ارزشگذاری و بررسی ارزش های اخالقی
12- ضرورت آموزش صحیح مبتنی بر هدف و برنامه ريزی، تنها راه ايجاد سواد رسانه ای

13- رسانه ها به ويژه تلويزيون، بايد در آموزش سواد رسانه ای تالش مضاعف داشته باشند.
14- تالش مخاطب برای دريافت پیام رشته های ورزشی تخصصی از منابع معتبر
15- انتخاب پیام از سوی مخاطب مطابق با نیاز و درکی که از رسانه هدف دارد.

16- ضرورت مؤلفه احساسی برای کنترل احساسات و هیجانات در رسانه های ورزشی
17- ضـرورت وجـود مؤلفه شـناختی در ايجاد سـواد رسـانه ای ورزشـی با توجه بـه پیچیده بودن 

ايـن حوزه
18- روش تولیـد محتـوا ازنظـر فـرم و چگونگـی تولید در ورزش، حساسـیت بیشـتری نسـبت به 

سـاير رسـانه ها دارد.
رسـانه ای  کـردن سـواد  بـرای همگانـی  آمـوزش کشـور  متولیـان  در  عـزم جـدی  نبـود   -19

)فرهنگ سـازی(
20- لـزوم برنامه ريـزی بـرای برگـزاری دوره هـای آمـوزش سـواد رسـانه ای در حـوزه ورزش برای 

مديـران و فعاالن رسـانه

 گام دوم( کدگذاری محوری
در ايـن مرحلـه، مقوله   هـا به صـورت يـک شـبکه مرتبـط باهـم قـرار می گیرنـد. 
بـر همیـن اسـاس، همـه آنها در قالـب 26 کد محـوری به شـرح جدول 3 قـرار داده 
شـدند. منظـور از منبـع، تعـداد کل مصاحبه شـونده هايی اسـت کـه به مفهـوم مورد 
نظـر اشـاره کردنـد و تعـداد ارجاعات نیز، تعداد دفعاتی اسـت که هر مفهوم از سـوی 

مصاحبه شـونده ها مـورد تأکیـد قـرار گرفته اسـت.

ادامه جدول 2.
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جدول 3. تحليل کدهای استخراج شده از مصاحبه ها و ميزان ارجاعات
Table 3. Analysis of extracted codes from interviews and the amount of 

referrals

Open Coding کدگذاری محوریکد گذاری باز
Axial Coding

تعداد ارجاع
 Amount

 of
Referrals

منبع
Refference

تشخیص منبع خبری قابل اعتماد، 
رمزگشايی، پیگیری داليل موفقیت و 

شکست ها

پردازش اطالعات
 Information

processing
53

مطرح شدن سواد رسانه   ای به مثابه يک 
فرهنگ، شکل گیری فرهنگ رسانه ای، 

اهمیت دادن به بحث سواد رسانه از سوی 
مخاطب

فرهنگ سازی
Culturalization

77

آموزش سواد رسانه ای از رده سنی پايه، 
برگزاری کارگاه آموزشی، آموزش ساختار 
رسانه های ورزشی برای مخاطبان، آموزش 

رابطه قدرت، سیاست و ورزش برای 
مخاطبان، آموزش مهارت های مشاهده 

با نگاه نقادانه و تحلیل چیستی و چرايی 
پیام، آموزش مديران رسانه، آموزش نحوه 

استفاده از رسانه

آموزش
Education

2114

اطالع از اهداف، ويژگی ها و سیاست های 
رسانه، تجزيه وتحلیل انواع پیام، 

تجزيه وتحلیل اليه های پنهان و آشکار پیام

تجزيه وتحلیل
Analyze

1510

درک نیاز جامعه مخاطبان، مخاطب سنجی 
از سوی مديران رسانه، توجه به اعتقادات 
و ارزش های مخاطبان، شناخت سلیقه 

مخاطبان

نیازسنجی
 Needs

assessment
115

بیان قابل فهم و ملموس، کاهش میزان 
محتوای پیام ها، آگاهی بخشی درست، 

رعايت اصول حرفه ای تولید، نبود سوگیری 
در رسانه ها، تأکید و ارائه ارزش های اخالقی

الزامات تولید محتوا
 Content

 production
requirements

106
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Open Coding کدگذاری محوریکد گذاری باز
Axial Coding

تعداد ارجاع
 Amount

 of
Referrals

منبع
Refference

تشخیص رسانه های زرد، توانايی شناخت 
و تفکیک رسانه های ورزشی از دو وجه 

اعتبار رسانه و خبر، انتخاب درست رسانه 
موردنظر

انتخاب آگاهانه
 Conscious

Choice
33

داشتن نگاه منتقدانه، تجزيه وتحلیل ارتباط 
از منظر انتقادی، ارزيابی انتقادی اخبار و 

پیام ها

تفکر انتقادی
 Critical
Thinking

108

نبود چشم انداز، نگاه نکردن به رسانه 
به عنوان يک فرصت، اولويت نداشتن سواد 

رسانه ای در میان جامعه

بی توجهی 
سیاست گذاران

 Inattentiveness
 of

policymakers

33

تشخیص ندادن درست نیازهای مخاطبان، 
ناديده گرفتن مخاطبان

عدم توجه به ذائقه 
مخاطبان

 Not paying
 attention to
 the taste of
the audience

22

ساده کردن، استفاده از مؤلفه های 
زيبايی شناختی، جذابیت های بصری 

محتوای رسانه، درج هیجان در محتوای 
رسانه، تناسب تولیدات و نیاز جامعه، 

استفاده از شیوه های به روز

شکل محتوا
Content form

84

داشتن دانش به نسبت گسترده در 
حوزه ورزش، داشتن اطالعات برای 
تولیدکنندگان پیام، ارتقای سواد 

فرهنگی و سواد رسانه ای برای مديران و 
تولیدکنندگان پیام، داشتن سواد مخاطب 
شناسی برای مديران رسانه، داشتن دانش 
عمومی، ارتقای سواد اجتماعی، سیاسی و 

اقتصادی

گسترش انديشه 
سواد

 Spread the
idea of literacy

1814

ادامه جدول 3.
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Axial Coding

تعداد ارجاع
 Amount

 of
Referrals

منبع
Refference

استفاده از تکنیک های نوين تولید 
محتوا )کارتون، تولید فیلم 100 ثانیه، 
اينفوگرافی، مونشن   گرافی(، استفاده از 

رسانه های نوين

به کارگیری صنايع 
رسانه ای

 Using media
industries

73

ترغیب و تشويق افراد به مشارکت ورزشی، 
ايجاد نشاط اجتماعی

ارتقا مهارت های 
اجتماعی

 Improving
social skills

52

تغییر ديدگاه مخاطبان، تغییر نگرش، تغییر 
رفتار

توسعه و تحريک 
آگاهی

 Develop and
 stimulate
awareness

42

برقراری ارتباط با تولیدکننده و فرستنده 
پیام، دسترسی به پیام های رسانه ای

دسترسی به پیام
 Access the

message
22

توجه به سلیقه و نیاز مخاطبان در انتشار 
متون رسانه ای، پاسخگويی به نیازهای 

مخاطب

تولید محتوا بر 
مبنای شناخت 

مخاطب
 Production of
 content based
 on audience
recognition

43

وابستگی مخاطب به يک رسانه، غلبه 
تعصبات و احساسات بر منطق مخاطب، 
فهم دشوار سواد رسانه ای برای مخاطب 

عام، تأمین شرايط مصرف محتوای 
رسانه ای از منظر انتقادی

عدم استقالل فردی
 Lack of

 individual
independence

63

ادامه جدول 3.
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Open Coding کدگذاری محوریکد گذاری باز
Axial Coding

تعداد ارجاع
 Amount

 of
Referrals

منبع
Refference

تمايز اطالعات مختلف، معنی کردن پیام ها، 
معنا و مفهوم دادن به نتايج حاصل از 

تجزيه وتحلیل، قدرت تمیز پیام های ورزشی

جداسازی مفاهیم
 Separation of

concepts
74

نگاه ويژه دست اندرکاران به بحث سواد 
رسانه ای، ايفای نقش ديده بانی و نظارت 
دايمی بر توسعه سواد رسانه ای، توجه 
سیاستگذاران در سطوح عالی نظام 
به سواد رسانه ای، استفاده از ظرفیت 

آموزش وپرورش در امر آموزش، تشکیل 
و راه اندازی تشکل های غیردولتی سواد 
رسانه ای، اختصاص رديف بودجه ای به 

آموزش سواد رسانه ای، شروع جريان های 
آموزش اجتماعی سواد رسانه ای از سوی 

رسانه های جامعه محور

حمايت نهادی
 Institutional

support
116

مردم بیشتر به دنبال اخبار زرد هستند، 
نبود آگاهی در مخاطبان، مساوی دانستن 

دانش ارتباطات با سواد رسانه ای، فقر 
فرهنگی

عدم درک اهمیت 
سواد رسانه ای
 Lack of

 understanding
 the importance

 of media
literacy

44

واردکردن سواد رسانه ای در نظام آموزشی 
کشور، ايجاد يک رشته تخصصی درباره 
آموزش رسانه ای در دانشگاه ها، ايجاد 

نشريات دانشگاهی آموزش سواد رسانه ای

گنجاندن سواد 
رسانه ای در 

مستندات آموزشی
 Include media

 literacy in
 educational
documentation

107

ادامه جدول 3.
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Axial Coding

تعداد ارجاع
 Amount

 of
Referrals

منبع
Refference

پوشش رشته های ورزشی به صورت 
تخصصی، ورزشی بودن تولیدکنندگان 

پیام، ايجاد سوادهای رسانه ای مختلف برای 
هر رسانه به صورت تخصصی )ورزش های 
تخصصی(، پرداختن به چالش های حوزه 

ورزش

برجسته سازی مقوله 
ورزش

 Highlighting
 the category of

sports

53

افزايش آگاهی نسبت به رژيم رسانه ای، 
آشنايی نسبی با نحوه تولید محتوای 

رسانه ای، تبديل رابطه انفعالی به يک رابطه 
فعال

توانمندسازی در 
مصرف رسانه ای

 Empowerment
 in media

consumption

96

برنامه ريزی و قرار دادن بخش هايی 
متناسب با نوع رسانه، جهت دادن به 

رسانه ها برای همسويی با سیستم نمايش 
آموزشی، دانش فهم فنون و راهکارهای 

تولید پیام، استفاده از برنامه سواد رسانه ای 
سازمان يافته و مستمر

مديريت محتوا
 Content

   Management
75

به کارگیری مشاوران خبره و متخصص 
در امور سواد رسانه ای، پژوهش های و 

مطالعات تطبیقی برای ارائه الگوی مطلوب، 
پژوهش های تجربي درباره فعالیت های 

آموزش سواد رسانه ای

پیش نیازهای 
آموزش سواد رسانه
 Prerequisites

 for media
 literacy

   training

129

 گام سوم( کدگذاری گزينشی )نظری(
در ايـن قسـمت کدگذاری هـای محوری به صـورت ترکیبی و محتـوای هر يک از 

آنهـا در قالـب کدهـای نظری به شـرح جدول 4 قرار داده شـدند.

ادامه جدول 3.
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جدول 4. کدگذاری نظری )گزينشی(
Table 4. Theoretical coding (Selective)

کدگذاری محوری
Axial coding

کدگذاری نظری
 Theoretical 

coding
  Content production requirementsالزامات تولید محتوا

شرايط علی
 Causal

Conditions

Spread the idea of literacy گسترش انديشه سواد
 Highlighting the category of sports برجسته سازی مقوله ورزش

   Content management مديريت محتوا
Content form شکل محتوا

شرايط زمینه   ای
 Context
Conditions

Using media industries به کارگیری صنايع رسانه   ای
 Production of content based on تولید محتوا بر مبنای شناخت مخاطب

audience recognition
 Include media literacy in گنجاندن سواد رسانه ای در مستندات آموزشی

educational documentation
 Prerequisites for media literacy پیش نیازهای آموزش سواد رسانه

   training
 Inattentiveness of policymakers بی توجهی سیاست   گذاران

شرايط مداخله   گر
 Interfering
conditions

 Lack of attention to the taste of the عدم توجه به ذائقه مخاطب
audience

Lack of individual independence            عدم استقالل فردی
 Lack of understanding the importance عدم درک اهمیت سواد رسانه   ای

of media literacy
Culturalization فرهنگ سازی

راهبرد
Strategy

Education آموزش
Needs assessment نیازسنجی

Institutional support حمايت نهادی
The growth of critical thinking رشد تفکر انتقادی

Information processing پردازش اطالعات

پديده محوری
 Axial

phenomenon

Analyze تجزيه وتحلیل
Conscious choice انتخاب آگاهانه

Access the message دسترسی به پیام

Separation of concepts جداسازی مفاهیم

Improving social skills ارتقاء مهارت   های اجتماعی
پیامد

Consequences
Develop and stimulate awareness توسعه و تحريک آگاهی

Empowerment in media consumption توانمندسازی در مصرف رسانه ای
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الگوی نهايی پژوهش
بـر اسـاس ترکیـب اليه   هـای ارائـه  شـده الگـوی نهايـی پژوهش به شـرح شـکل 

است:  2
شکل 2. الگوی پارادايمی سواد رسانه   ای در ورزش

Figure 2. Paradigmatic pattern of Strauss and Corbin

راهبردها: فرهنگ سازی، آموزش، 
نيازسنجی، رشد بدنه تفکر انتقادی، 

حمايت نهادی

پيامدها: ارتقای مهارت های اجتماعی، توسعه و 
تحريک آگاهی، توانمندسازی در مصرف رسانه ای

 شرايط مداخله   گر:

 بی توجهی سياستگذاران، 

بی توجهی به ذائقه 

مخاطبان رسانه   های 

ورزشی، نداشتن استقالل 

فردی، درک نکردن 

اهميت سواد رسانه   ای

 شرايط زمينه   ای:

شکل محتوا، به کارگيری 

صنايع رسانه   ای، توليد 

محتوا بر مبنای شناخت 

مخاطب، گنجاندن سواد 

رسانه در مستندات 
آموزشی پديده:

سواد رسانه   ای در ورزش

شرايط علی: ارزش های درون 
محتوا، گسترش انديشه سواد، 
برجسته سازی مقوله ورزش، 

مديريت محتوا

 بحث و نتيجه گيری
پژوهـش حاضـر، بـا هدف ارائه الگوی مفهومی ايجاد سـواد رسـانه   ای ورزشـی در 
میـان مخاطبـان ايـن حوزه انجام شـده اسـت. در ايـن پژوهـش، به منظـور ارائه يک 
الگـوی نظام منـد و شـماتیک از يافته   هـای برخاسـته از داده   هـای کدگذاری شـده، از 
رويکـرد نظريـه داده بنیـاد اسـتفاده شـد. الگويی نظام منـد از اليه   هايی تفکیک  شـده 
حاصـل  شـده اسـت و بـر اسـاس قـرار گرفتن ايـن اليه   هـا در کنـار هم مـدل نهايی 
پژوهـش ارائـه می   شـود. در ادامـه، ايـن اليه   هـا بـه تفکیـک کدهـای حاصـل  شـده 

بررسـی و تحلیل خواهند شـد.

اليه اول- شرايط علی
به موجـب کدگـذاری گزينشـی، مقوله   های به دسـت آمـده برای اين اليه، شـامل 
4 مقولـه گسـترش انديشـه سـواد، ارزش هـای درون محتـوا، برجسته   سـازی مقولـه 
ورزش و مديريـت محتـوا هسـتند. امـروزه بیشـتر خانواده هـا بر مجهز بودن به سـواد 
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رســانـه ای در ورزش رسـانه ای بـرای اسـتفاده صحیـح از رسـانه ها تأکیـد دارند. سـواد رسـانه ای، نیازمند 

آمـوزش و گسـترش اسـت و در ايـن زمینـه، هرچـه اطالعـات مخاطبـان، دقیق   تر و 
فنی تر پی ريزی شـده باشـد، توانايی  آنان برای برخورداری از سـواد رسـانه ای بیشـتر 
اسـت. پِونِـوا )2019( و سـلیمان و همـکاران )1392( بر لزوم آمـوزش و تأثیرگذاری 
آن بـر تغییـر نگـرش و رفتـار نوجوانـان و جوانـان تأکیـد کرده اند؛ اما از طـرف ديگر، 
داده هـای پژوهـش پیش رو حاکی از آن اسـت که مديران رسـانه های کشـور و به ويژه 
صداوسـیما، بايـد بـه ارزش های درون محتـوا و مهم تر از آن، مديريـت محتوای تولید 
شـده، توجـه بیشـتری داشـته باشـند و به نوعـی، خـود را نیـز بـه انـواع سـواد مجهز 
کننـد. همان گونـه که صلواتیان و همـکاران )1396( به چالش پیش روی صداوسـیما 
بـه دلیـل وجود سـواد رسـانه ای در میان مخاطبان اشـاره کرده اند و گسـترش سـواد 

ورزشـی را هم درگرو گسـترش انديشـه سـواد قرار داده اند.
برجسته سـازی مقولـه ورزش و به عبارتـی، بیـان اليه هـای پنهـان و آشـکار آن 
می توانـد بـه افزايـش همزمان سـواد رسـانه ای و ورزشـی در مخاطب کمک شـايانی 
کنـد. از میـان نظريـات مختلـف رسـانه ای، نظريـه برجسته سـازی در حـوزه ورزش 
ممکـن اسـت کاربردی تر باشـد. بر اسـاس ديـدگاه دهقـان )1397( ايـن نظريه بیان 
می   کنـد کـه رسـانه   های جمعـی در ايجـاد اولويت   هـای فکـری و تعییـن موضوعـات 

مهـم و مـورد بحـث عامـه مخاطبـان، نقـش اساسـی ايفـا می   کنند.
نظريـه يـاد شـده همچنیـن يـادآور می شـود کـه وقتـی موضوعـی ازنظـر زمـان 
و مـکان در رسـانه   ها برجسـته می شـود، می توانـد اهمیـت خـود را بـرای مخاطبـان 
بیشـتر کنـد. سـخن معـروف »برنارد کوهـن« کـه می   گويـد؛ رسـانه   ها نمی   توانند به 
مـا بگوينـد چگونـه فکـر کنیـم، امـا می   توانند بگوينـد درباره چـه چیزی فکـر کنیم، 

مبیـن ايـن نظريه اسـت )دهقـان، 1397(.

اليه دوم- شرايط زمينه   ای
شـکل محتـوا، به کارگیـری صنايـع رسـانه   ای، تولیـد محتـوا بـر مبنای شـناخت 
مخاطب و گنجاندن سـواد رسـانه   ای در مسـتندات آموزشـی، 4 مقوله برگرفته  شـده 
از کدگذاری گزينشـی هسـتند. ازجمله ويژگی های سـواد رسـانه ای، چندبعدی بودن 
آن اسـت. ماهیـت بصـری ورزش و جذابیت هـا و هیجاناتـی کـه در آن نهفتـه اسـت، 
به عنـوان عاملـی مهـم در جـذب مخاطب و تماشـاگر، همـواره از جانب کارشناسـان 
رسـانه، اسـتادان علوم ورزشـی و مخاطبان تخصصی رسـانه های ورزشـی مورد تأکید 
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قـرار می گیـرد. در ايـن میان، نظريه وابسـتگی رسـانه محور بـا درک ماهیت متفاوت 
مؤلفـه ورزش کـه برگرفتـه از بعـد زيبايی شـناختی و جذابیت هـای درون محتوايـی 
اسـت، بیـان مـی دارد کـه مـردم نیازمنـد رسـانه های ورزشـی هسـتند )قاسـمی و 
يعنـی همـان شـکل محتـوا، همچنـان  زيبايی شـناختی؛  بعـد  همـکاران، 1397(. 
کـه پاتـر )2016( نیـز اشـاره کـرده اسـت، ازجملـه محتـوای دوگانـه رسانه هاسـت. 
به اين ترتیـب رسـانه ها بايـد، هـم بـه شـکل محتـوا و هـم بـه ارزش   هـای درون آن 

توجـه ويژه ای داشـته باشـند.
يکـی از راهکارهـای مطرح  شـده در پژوهش برای ايجاد سـواد رسـانه ای ورزشـی، 
درک نیـاز مخاطبـان و اسـتفاده برنامه سـازان ورزشـی از تکنیک   هـای نويـن تولیـد 
محتـوا، کارتـون، فیلـم 100 ثانیـه ای، اينفوگرافـی، موشـن   گرافی و رسـانه های نويـن 
در حـوزه ورزش اسـت. به عبارت ديگـر، مخاطبـان امـروز کـه بـه آموزش هـای سـنتی 
چنـدان رغبتـی نشـان نمی دهند، با بهره گیـری از صنايع رسـانه ای، در هنگام دريافت 
پیـام، هوشـیارتر و توانمندتـر عمل خواهند کرد. از سـوی ديگـر، افزايش کیفیت فنی 
تولیـدات رسـانه نیـز همـواره يکـی از چالش   هـای رسـانه ها و در صـدر آنها، سـازمان  
صداوسـیما  در  مواجهـه  بـا   سـواد   رسـانه ای مخاطبـان بـوده کـه ايـن موضـوع نیز در 
پژوهش حاضر، از سـوی بیشـتر مصاحبه شـوندگان مطرح شـده اسـت. ارتقای سـواد 
رسـانه ای در مسـتندات و کتاب هـای آموزشـی از ديگـر مباحـث مطـرح  شـده در اين 
پژوهـش بـود. متخصصـان سـواد رسـانه ای بیـان کرده اند کـه به کارگیـری روش های 
جديـد و رويکردهـای مبتنـي بـر تحقیـق و جسـتجو می توانـد يادگیـري در تمامـي 
پايه هـا و سـطوح محتوايـي را افزايـش دهـد. ايـن يافتـه بـا نتايـج پژوهش هـای فابیو 

)2017(، وود1 )2009( و هابـز2 و فارسـت3 )2003( نیـز همخوانـی دارد.

 اليه سوم- شرايط مداخله   گر
به موجـب کدگـذاری گزينشـی مقوله   های حاصل  شـده بـرای اين اليه، شـامل 4 
مقولـه بی توجهـی سیاسـتگذاران، بی توجهـی بـه ذائقه مخاطبان، نداشـتن اسـتقالل 

فردی و نداشـتن درک از اهمیت سـواد رسـانه   ای بوده اسـت.
بـر مبنـای تحلیـل مصاحبه   هـای صـورت گرفتـه در ايـن پژوهـش، بی   توجهـی 
سیاسـتگذاران در قالـب نبـود چشـم   انداز و بی توجهـی بـه رسـانه به عنـوان يـک 
فرصـت و در اولويـت نبـودن سـواد رسـانه   ای در جامعه نمـود پیدا می   کند. تسـلیمی 
و آقامحمـدی )1394( در مطالعـه ای، مـدل خط مشـی گذاری رسـانه ای؛ متأثـر از 

1. Wood 2. Hobbs 3. Frost
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رســانـه ای در ورزش رويکـرد ارتقـای سـواد رسـانه ای را ارائـه کردنـد که ضمـن در اولويت بـودن آموزش 

سـواد رسـانه ای، بـر همـکاری بیـن نهادی و سـازمانی بـرای ارتقای سـواد رسـانه ای 
تأکیـد داشـته اند و بـرای تحقق ايـن هدف، توجـه جدی سیاسـتگذاران رسـانه ای را 
بـه ايـن مقولـه مهـم حائـز اهمیت ويـژه ای دانسـته اند. عـالوه بـر ايـن، بی توجهی به 
ذائقـه مخاطـب نیـز کـه در پژوهـش حاضر، به ويـژه از سـوی صاحبنظران رسـانه ای، 
بـه آن اشـاره شـده اسـت، نیـز کامـاًل مشـهود اسـت. در نتايـج مطالعـه تسـلیمی و 
آقامحمـدی )1394( بـر ايجـاد فضايـی امـن بـرای بازنگـری در نیازهـا و مصـرف 
رسـانه ای مخاطبـان، به ويژه مخاطبـان نوجوان و جوان و فراهـم آوردن امکان انتخاب 
و کنشـگری رسـانه ای بـرای آنـان تأکید شـده اسـت. از سـوی ديگر، نتايـج پژوهش 
حاضـر حاکـی از آن اسـت کـه مخاطبـان، به اهمیـت برخورداری از سـواد رسـانه ای 
توجـه چندانـی ندارنـد و آن را به مثابـه نوعـی فقـر فرهنگـی می داننـد. ديرگارتـن و 
همـکاران )2017( نیـز اظهـار کرده انـد کـه دنیـای امـروز، خواه   ناخـواه، در وضعیـت 
اشـباع رسـانه ای قـرار دارد. در نتیجـه اين اشـباع، حجـم اطالعات نیز بـاال می رود و 
ايـن خـود، دقیق بـودن در انتخاب نیازهای اطالعاتی را ضروری می سـازد. افشـانی و 
همـکاران )1397( نیـز سـواد رسـانه ای را در حقیقت، قدرت مخاطب بـرای اطالع از 
نحـوه کارکـرد رسـانه ها می دانند، امـری که بر وجود ايـن واکاوی رسـانه ای در درون 

مخاطبـان به عنـوان يـک عـادت و وظیفـه تأکیـد می کند.

اليه چهارم- راهبردها
منظـور از راهبردهـا، کنش   هـا يـا برهم   کنش   هـای خاصـی اسـت کـه از پديـده 
محـوری منتـج می   شـود )دانايی   فـرد و همـکاران، 1393(. نشـانگرهای راهبردهـا در 
اين پژوهش، شـامل فرهنگ سـازی، آموزش، نیازسـنجی و حمايت نهادی بوده اسـت.
همچنیـن، مطرح شـدن سـواد رسـانه ای به مثابـه يـک فرهنـگ، در ايـن مطالعـه 
مـورد تأکیـد قـرار گرفـت. همان گونـه کـه ديرگارتـن و همـکاران )2017( سـواد 
رسـانه ای را توانايـی ارزيابـی باورهـای مـردم و يکی از عوامـل اثرگذار بر شـکل گیری 
فرهنـگ عمومـی بیـان دانسـته اند، به زعم تقـی زاده )1391( در کشـور ما نیـز ارتقای 
فرهنـگ سـواد رسـانه ای، ضرورتـی انکارناپذير اسـت؛ بنابراين می توان گفـت؛ يکی از 
راهکارهای ايجاد فرهنگ، يادگیری سـواد رسـانه ای و آموزش صحیح آن اسـت که در 
پژوهـش حاضـر و بسـیاری از پژوهش های داخلی و خارجی بر آن تأکید شـده اسـت. 
بـرای نمونـه، در پژوهـش میهايلیديـس1 )2008( گـزارش  شـده اسـت، دانشـجوياني 

1. Mihailidis
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کـه دوره سـواد رسـانه ای را گذرانـده بودنـد، اعتقـاد داشـتند؛ آمـوزش ايـن سـواد، 
آنـان را بـراي نـگاه عمیق تـر به رسـانه ها توانا سـاخته اسـت. يکـی از الزامـات تدوين 
سـرفصل های آموزشـی خـاص سـواد رسـانه ای، نیازسـنجی و حمايـت نهادی اسـت، 
چراکـه در فراينـد آمـوزش و تولیـد برنامه، ابتـدا بايـد نیازهای مخاطبان را شـناخت. 
به اين ترتیـب، در نظـر گرفتـن ذائقـه و نیـاز مخاطـب از يک طـرف و حمايت هـای 
بیـن نهـادی، کمـک  نهادهـای آموزشـی همچـون وزارتخانه هـای آموزش وپـرورش يا 
فرهنـگ و ارشـاد، همچنیـن رسـانه های جمعـی از طـرف ديگـر، مـورد تأکید اسـت.
يکـی از مؤلفه هـای مهـم سـواد رسـانه ای، تفکـر يـا همـان درک انتقادي اسـت 
کـه به عنـوان يکـی از راهبردهـای مهـم ايـن پژوهـش نیـز مـورد تأکید بوده اسـت. 
ورزشـی  رسـانه های  خروجـی  تـا  اسـت  شـده  موجـب  ورزش  دنیـای  پیچیدگـی 
)پیام هـای ورزشـی( نیـز دچـار برخـی جانبداری هـا، دسـتکاری ها و بزرگنمايی هـا 
از سـوی مديـران و کارگـزاران آن، بـا هـدف جلب توجـه و افزايـش مخاطبـان شـود 
کـه ضـروری اسـت ايـن مهم نیز بـا نگاهـی کامـاًل انتقادی از سـوی مخاطـب، مورد 
تجزيه وتحلیـل قـرار گیـرد تا بتواند درسـتی يا نادرسـتی و همچنین، هدف از انتشـار 
پیـام را به خوبـی درک کنـد؛ بنابرايـن، بـا درک انتقـادی ايـن نکتـه کـه بـا ظهـور 
رسـانه هاي جديـد، وارد دوران جديـدی شـده ايم، بايـد بدانیـم ايـن دوره مؤلفه هـای 
اقتصـادي، سیاسـي، فرهنگـي و انسـاني متفاوتـي بـا دوره هـای پیش از خـود دارد و 
عنـوان »پسـاحقیقت« می توانـد توصیـف مناسـبي برای آن باشـد؛ دوره ای اسـت که 
بـه لحـاظ نحـوه حضـور و تأثیرگـذاری رسـانه ها، همچنیـن انـواع کاربـران مفیـد و 
مخـرب، تفـاوت اساسـی بـا دوره های پیشـین خود دارد )سـاعی و همـکاران، 1398: 
235( در نتیجه الزم اسـت که ضمن شـناخت کامل از رسـانه های ورزشـی منتخب، 

بـا نـگاه يـا همـان تفکـر انتقادی بـه دريافـت پیام هـای ارسـالی اقدام شـود.

اليه پنجم- پيامدها
منظور از پیامدها، خروجی حاصل از اسـتخدام راهبردهاسـت )دانايی   فرد و همکاران، 
1393(. نشـانگرهای پیامدهـا در ايـن پژوهـش، شـامل مقوله   هـای ارتقـای مهارت   هـای 

اجتماعی، توسـعه و تحريک آگاهی و توانمندسـازی در مصرف رسـانه ای اسـت.
 يکـی از خصوصیـات ورزش، اجتماعـی بـودن و ارتقـای مهارت هـای اجتماعی از 
طريـق مشـارکت در فعالیت هـای مربـوط بـه آن اسـت. بر همین اسـاس، رسـانه های 
ورزشـی نیـز می تواننـد عامـل ايجـاد نشـاط اجتماعـی، افزايش مشـارکت ورزشـی و 
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رســانـه ای در ورزش درنهايـت، بـاال رفتـن میـزان مخاطـب شـوند. يکـی از مهم   تريـن کارکردهای رسـانه، 

کمـک به روند رشـد مهارت   های اجتماعی اسـت، بـه همین منظور، قاسـمی )1385( 
يکی از اصول هفتگانه سـواد رسـانه   ای را اين اصل که رسـانه   ها بار سیاسـی و اجتماعی 
دارنـد، برمی   شـمارد. اصـل مزبور به پیامدهای سیاسـی و اجتماعی پیام   های رسـانه      ای 
اشـاره دارد و به طـور دقیـق، بـا يافته هـای ايـن پژوهش همخـوان اسـت. همان طوری 
کـه پیشـتر نیـز اشـاره شـد، يکی از شـیوه های آمـوزش سـواد رسـانه ای، اسـتفاده از 
ظرفیـت رسـانه های جمعی و به ويژه رسـانه ملی اسـت. برنامه های تلويزيونی ورزشـی 
بـا توجـه بـه داشـتن مخاطبـان عالقه منـد، می تواننـد بـرای آموزش سـواد رسـانه ای 
آنـان نیـز تولیـد محتوا کننـد و در نهايت، از ايـن طريق، موجب تغییر نگـرش و رفتار 
مخاطبـان ورزشـی شـوند. ديرگارتـن )2017( در پژوهـش خـود بیان کرده اسـت که 
سـواد رسـانه ای در شـکل گیری فرهنـگ عمومـی نقـش دارد و ايـن يافتـه، بـا پیامـد 

برگرفته شـده از نظـر مصاحبه شـوندگان پژوهـش حاضر نیز همسـو اسـت.
بـه  منجـر  ورزشـی،  رسـانه های  مخاطبـان  در  رسـانه ای  سـواد  شـدن  نهادينـه 
توانمندسـازی آنـان در مصـرف رسـانه ای يـا به عبارتـی، در نظـر گرفتـن رژيم رسـانه ای 
می شـود. مخاطبـی کـه بتوانـد میـزان مطالـب مـورد نیـاز خـود را در زمـان دريافـت از 
منابـع رسـانه ای مديريـت کند و بعـد از دروازه بانی )يکـی از مهارت های حاصل از سـواد 
رسـانه ای(، پیام هـای معتبـر را دريافت کنـد، درواقـع، به عنوان يک مخاطـب فعال عمل 
می کنـد. شـکرخواه )1385( يکـی از جوانـب سـواد رسـانه ای را آگاهـی نسـبت به رژيم 

مصـرف رسـانه ای می دانـد کـه در نـگاه اول، قابل مشـاهده نیسـت و وجـه آخـر اسـت.

اليه ششم- مقوله محوری )پديده محوری(
منظـور از مقولـه محـوری، يـک صـورت ذهنـی از پديـده ای اسـت کـه اسـاس 
فراينـد اسـت )دانايی فـرد و همـکاران، 1393(. نشـانگرهای مقولـه محـوری در ايـن 
پژوهـش، عبـارت از مقوله   هـای پـردازش اطالعـات، تجزيه وتحلیل، انتخـاب آگاهانه، 
دسترسـی بـه پیـام و جداسـازی مفاهیـم هسـتند. تنـوع و تعـدد اطالعـات دريافتی 
از رسـانه های مختلـف ورزشـی بـه دلیـل گسـتردگی مقولـه ورزش، نیاز بـه پردازش 
اطالعـات و جداسـازی مفاهیم دارد که به طور خالصه، داشـتن قـدرت تمیز خبرهای 
ورزشـی، رمزگشـايی و پیگیـری داليـل موفقیـت و شکسـت   ها، همچنین تشـخیص 
اليه هـای پنهـان محتوای پیام های ورزشـی را شـامل می شـود. اين مهارت، مسـتلزم 
برخورداری از سـواد رسـانه ای ورزشـی اسـت. به عبارت ديگر، سواد رسـانه ای، مهارتی 
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الزم و ضـروری اسـت کـه بـه انسـان کمـک می   کنـد تـا به طور مسـتقل فکـر کند و 
تصويـری کافـی و همه جانبـه از رسـانه ها داشـته باشـد و بـا آگاهـی کامل، پیـام آنها 
را پـردازش کننـد. بهرامـی )1397( ارتقـای آگاهی در خصوص پیشـگیری از مصرف 
مکمل هـای ورزشـی را نیازمنـد مديريـت رسـانه ای، تفکـر انتقـادی و تجزيه وتحلیل 
رسـانه ای از سـوی مخاطبـان ورزشـی می دانـد. عـالوه بـر ايـن، انتخـاب آگاهانـه بـا 
تجمیعی از کدهای تشـخیص رسـانه   های زرد و توانايی شـناخت و تفکیک رسانه های 
ورزشـی از دو ديـدگاه اعتبـار رسـانه و خبـر، همچنیـن انتخـاب صحیح رسـانه مورد 
نظر، از موارد ديگری اسـت که در اين پژوهش مطرح شـده اسـت. داشـتن اطالعات 
و آگاهی هـای الزم در زمینـه بهره منـدی از پیام هـای رسـانه ای می توانـد اسـتفاده ما 
را از رسـانه   ها در عصـر پیچیدگـی اطالعـات و اخبـار، مؤثرتر و لذت بخش تر سـازد تا 
به راحتـی تحـت تأثیـر ارزش   هـا و ايدئولوژی   های خاص رسـانه ای قـرار نگیريم. نتايج 
ايـن پژوهـش بـا يافته هـای پونـوا )2019(، ديرگارتـن )2017(، بهرامـی )1397(، 

بنی هاشـم و همـکاران )1396( و سـلیمان و همـکاران )1392( همخوانـی دارد.
نظريـه شـکاف آگاهی بر اين عقیده اسـتوار اسـت که رسـانه   ها، فاصلـه اطالعاتی 
بیـن طبقـات مختلـف مـردم را روزبـه روز بیشـتر می کننـد چراکـه شـیوه ارتباطـات 
افـراد بـا رسـانه   ها متفـاوت اسـت و چگونگـی برخـورداری آنـان، میـزان دسترسـی 
بـه رسـانه   ها و نحـوه اسـتفاده از اطالعـات نیـز يکـی از عوامـل وجـود ايـن شـکاف 
محسـوب می شـود )سـورين و تانـکارد، ترجمـه دهقـان، 1397(. در ايـن زمینـه، 
قاسـمی )1385( بـر ايـن بـاور اسـت کـه يکـی از موانـع سـواد رسـانه   ای در ايـران، 
نبـود زيرسـاخت   های الزم ارتباطـی با تأکید بر 3 شناسـه دسترسـی، اتصـال و رقابت 
اسـت. وجـوه دسترسـی در ايـن پژوهـش، شـامل برقـراری ارتبـاط بـا تولیدکننده و 

فرسـتنده پیـام و دسترسـی بـه پیام   های رسـانه   ای اسـت.

پيشنهادها
سـواد رسـانه ای، نهضتـی علیـه رسـانه ها نیسـت، بلکـه عادت رسـانه ای افـراد را 
تغییـر می دهـد و بـا هوشـیار کـردن مخاطبـان، بـه آنـان می آمـوزد بـه چـه نحـو از 
رسـانه ها اسـتفاده کننـد. همچنـان کـه گفتـه شـد، اگـر مخاطب ورزشـی به سـواد 
رسـانه ای مجهـز باشـد، می توانـد نگاهـی نقادانـه بـه انبـوه پیام هـای دريافتـی، از 
رسـانه های معتبـر گرفتـه تـا رسـانه های زرد، داشـته باشـد و در نهايـت، بـا درکـی 
صحیـح، احساسـات و هیجانـات ناشـی از دريافـت پیام های ورزشـی را نیـز مديريت 
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رســانـه ای در ورزش کنـد. گسـترش انديشـه سـواد رسـانه ای يکـی از مـواردی بـود کـه قريـب به اتفـاق 

مصاحبه شـوندگان در ايـن پژوهـش بـه آن اشـاره کردنـد. ازايـن رو، دسـتیابی به اين 
مهـم، نیازمنـد آموزشـی فراگیـر اسـت و بازهـم در ايـن پژوهـش، بـر آموزش سـواد 

رسـانه ای از طريـق رسـانه های جمعـی تأکیـد شـده اسـت.
در ايـن خصـوص پیشـنهاد می شـود کـه مديـران رسـانه های جمعـی و به ويـژه 
رسـانه ملی )با توجه سـطح پوشـش، دسترسـی آسـان و اعتماد مخاطبان(، با تولید 
برنامه هـای آموزشـی در حـوزه سـواد رسـانه ای، نسـبت بـه ايجـاد و گسـترش ايـن 
انديشـه مهـم در میـان مخاطبـان اقـدام کننـد. همچنیـن تفکیـک پیام هـای زرد از 
پیام هـای معتبـر )تشـخیص تفـاوت میـان رسـانه ها( به ويـژه در حـوزه ورزش، خـود 
می توانـد از طريـق رسـانه های ورزشـی انجـام گیـرد تـا بـا افزايـش سـطح آگاهی و 
اطالعات مخاطبان، در نهايت منجر به ايجاد سـواد رسـانه ای ورزشـی در آنان شـود.

عـالوه بـر ايـن، بهتـر اسـت آمـوزش سـواد رسـانه ای در رسـانه ملـی به ويـژه 
تلويزيـون، از طريـق سـاخت کارتـون، موشـن   گرافی و فیلم هـای کوتـاه 100 ثانیه ای 
کـه بیشـتر مـورد توجـه مخاطبـان و تأکیـد مصاحبه شـوندگان در ايـن پژوهش نیز 
بـوده اسـت، صـورت گیرد. ابعاد مختلف سـواد رسـانه ای در اين پژوهـش مورد تأکید 
قـرار گرفـت کـه بـا توجـه بـه يافته هـای آن، پیشـنهاد می شـود مديران رسـانه های 
ورزشـی، بعـد اخالقـی را در درج مطالـب؛ تولیـد پیـام و تهیـه برنامه هـای ورزشـی 

مدنظـر قـرار دهند.
تولیـد و ارائـه مطالب ورزشـی در قالب های مختلف رسـانه ای، با توجـه به عالقه، 
نیـاز و ذائقـه مخاطـب؛ شفاف سـازی موضوعـات و پشـت پرده های ورزش کشـور در 
تولیـد محتـوا، افزايش سـواد تخصصی مخاطبان رشـته های مختلف ورزشـی و توجه 
بـه بعـد زيبايی شـناختی در تولیـد محتـوا، از ديگر پیشـنهادهای ايـن پژوهش برای 

تولیدکننـدگان پیام هـا و به ويژه برنامه سـازان ورزشـی اسـت.
لـزوم برخـورداری از سـواد رسـانه ای و همچنین ورزشـی، بـرای تولیدکنندگان و 
مديـران رسـانه های مرتبـط، ازجملـه نتايـج پژوهـش حاضر اسـت کـه البتـه به نظر 
می رسـد از چالش هـای مهـم کشـور مـا نیـز به ويـژه در تولیـد برنامه هـای ورزشـی 
برگـزاری دوره هـای آموزشـی سـواد  به اين ترتیـب،  بـه شـمار مـی رود.  تلويزيونـی 
رسـانه ای با تأکید بر رسـانه های ورزشـی، برای برنامه سـازان رسـانه ای ازجمله راديو 

و تلويزيـون پیشـنهاد می شـود.
ايجـاد  بـا راه انـدازی دوره هـای آموزشـی و  همچنیـن پیشـنهاد می شـود کـه 
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اتاق هـای فکـر بـا حضـور صاحبنظـران و اسـتادان سـواد رسـانه ای و رسـانه های 
ورزشـی، برنامه هـای عملیاتـی الزم برای ايجاد يا ارتقای سـواد رسـانه ای ورزشـی در 

مخاطبـان طرح ريـزی شـود.
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Designing a Media Literacy Model in Sports
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Abstract:
The media, while playing a key role in communicating information, 

is one of the most accessible and cost-effective resources for sports, 
providing all the details with the desired quality. So, receiving a variety 
of sports messages requires media literacy. The purpose of this study 
is to provide a practical model of media literacy in the field of sports, 
which has been done with a qualitative approach and grounded theory 
method. The research data were obtained through in-depth interviews 
with 26 university professors in the fields of media and sports, mass 
media managers and active sports media audiences selected by 
purposefully non-random sampling method. The findings present the 
sports media literacy as a model according to which highlighting sports, 
message content management and including media literacy training in 
mass media content, especially national media (contextual conditions), 
leads to empowerment in media consumption, as well as improving 
social skills of sports audiences.

Keywords: Media Literacy, Sports Media, grounded Theory, Sports 
Audience, Sports Literacy
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