
 

  
 
 
 

 ورزشهاي فیزیولوژي و مدیریت در  پژوهش

 1400 تابستان، 2شمارة ، 13دورة 

 139 -152 ص ص :

 

 مرکز خوزستان هاي ورزشی سیمايبرنامه مخاطباناي بر انتظارات تأثیر سواد رسانه
 
 

  3یم ایمانیانمر  – 2صدیقه حیدري نژاد   – 1∗خطیبی ن میا
ز، اهواز، ایران1 شگاه شهید چمران اهوا ستادیار مدیریت ورزشی، دان شگاه شهید2. ا ستاد مدیریت ورزشی، دان چمران  . ا

ز، اهواز، ایران شجوي3اهوا ز، اهواز، ایران دکتري  . دان شگاه شهید چمران اهوا  مدیریت ورزشی، دان
 )1398 / 03 / 11 : تاریخ تصویب،  1397 /06 /12(تاریخ دریافت :  

 
 

 
 چکیده

ور شدن د ،یاوقات فراغت، گسترش روابط اجتماع يسازیغن ،یو روان یمسالمت جس نیاز جمله تأم یمتفاوت يهازهیبا انگ ه ورزشامروز
 توجه پزشکان در جامعه مورد یۀو توص یرشد ورزش قهرمان يبرا يسازنهیزم ،ییکارا شیافزا عت،یبازگشت به طب ،ینیماش یاز زندگ

هاي ورزشی، سنجش سواد هدف از این پژوهش، شناسایی انتظارات مخاطبان از برنامه قرار گرفته است. هابیشتر نهادها از جمله رسانه
تان بود. جامعۀ آماري هاي ورزشی سیماي مرکز خوزساي بر انتظارات مخاطبان برنامهچنین بررسی تأثیر سواد رسانهاي آنان و همرسانه

ی تصادف به شکل پرسشنامه 490نفر تعیین شد. تعداد  384پژوهش تمامی شهروندان اهوازي بودند که طبق جدول مورگان تعداد نمونه 
 ها پرسشنامۀ استاندارد سنجش میزان سوادآوري دادهآوري شد. ابزار جمعپرسشنامه جمع 400بین اقشار مختلف توزیع شد و در نهایت 

هاي ورزشی سیماي مرکز خوزستان با ساختۀ شناسایی انتظارات مخاطبان از برنامهسؤال و پرسشنامۀ محقق 36اي با شش بعد و رسانه
ریب آلفاي ضنفر از استادان و کارشناسان رسانه، تأیید شد و پایایی نیز از طریق  14سؤال بود. روایی ابزار پژوهش توسط  35پنج بعد و 

ي آماري هاآزمونها از داده لیوتحلهیزتج) محاسبه شد. براي 89/0اي () و پرسشنامۀ سواد رسانه81/0پرسشنامۀ انتظارات (کرونباخ براي 
اي اي استفاده شد. نتایج حاکی از وجود ارتباط میان میزان سواد رسانهنمونهتک tضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی و آزمون 

سواد  نیز نشان داد ونیرگرس لیتحل). نتایج =001/0P( زستان بودهاي ورزشی سیماي مرکز خواز برنامه نهاآدهندگان و انتظارات پاسخ
هاي کنندگان برنامهبر این اساس به تهیه کند. نییرا تب یورزش يهابرنامه ناانتظارات مخاطب درصد از تغییرات 23 تواندیم يارسانه

 اي مخاطبان نیز توجه کنند.ا در کنار توجه به انتظارات، به میزان سواد رسانههشود در تولید برنامهورزشی توصیه می
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 مقدمه

ی و تربیت ۀجنب در کناردر جوامع امـروزي، ورزش 

 پـر کـردن اوقات فراغت، ابـزاري بـراي سالمت جسمانی

در نتیجۀ صنعتی شدن  . فزونـی اوقـات فراغـتاست

هاي فرهنگ عمومی در جهان جملـه شاخص از جوامع،

کند و است و ورزش از ابزارهایی اسـت کـه سـرگرم می

مـصارف  نیترمهمیکی از  هب تماشاي آن از تلویزیون

است  تبدیل شدهاوقات فراغت  کردن پرفرهنگـی بـراي 

هاي ورزشی ابزارهایی هستند که در ). ورزش و برنامه1(

توانند هم در ارائۀ اطالعات ریزي صحیح، میصورت برنامه

هاي ورزشی در رویدادهاي مؤثر باشند، هم با انعکاس چهره

فرهنگی و اجتماعی باعث ترغیب افراد به حضور فعال در 

تماعی این رویدادها شده، سبب افزایش وحدت و تعامل اج

ها و حواشی و نیز شوند و هم با توجه بیشتر به جذابیت

د پخش زندة مسابقات ورزشی، ساعاتی از اوقات فراغت افرا

بان را پر کنند و به این ترتیب به بخشی از انتظارات مخاط

 منتشر شده، 1397پاسخ داده شود. در گزارشی که در سال 

هاي روش مطرح شده است که تعداد افرادي که ورزش را از

کنند، بسیار بیشتر از ها دنبال میمختلف از جمله رسانه

به  این قضیه توجه بیشتر طبعاً)، 3تعداد ورزشکاران است (

 کند. لب میطکنندگان ورزش را دنبال

اي براي ها، کارکردهاي تازهدنیاي جدید رسانهدر 

هاي کالنی که بین حامیان است. پول شدهورزش ایجاد 

هاي ورزشی، در نتیجۀ ها و تیمها و باشگاهمالی و رسانه

شود، پخش و انعکاس رویدادهاي ورزشی رد و بدل می

 خصوصها بهاي از کارکردهاي جدیدي است که رسانهنمونه

اند. توجه به این هاي اخیر در ورزش ایجاد کردهدر سال

رفته که امروزه در تماشاي یک بازي مسئله تا جایی پیش 

فوتبال بیش از نیمی از مردم جهان تماشاگرند، این در حالی 

کنند. به این فوتبال بازي نمی آنهااست که شاید بیشتر 

                                                           
1. Alshamli 

ها واسطۀ انتقال ورزش به تماشاگران شده و ترتیب رسانه

با این  ورزش مدرن به حوزة فرهنگ عمومی وارد شده است.

پژوهش پیشین حاکی از آن است که بین  هايهمه یافته

وضع موجود و مطلوب نقش تلویزیون در توسعۀ ورزش 

تر معناداري پایین صورتبهتفاوت وجود دارد و وضع موجود 

به  توانیمهاي آن از جمله ضعف ).4از وضع مطلوب است (

 جزبههاي ورزشی مختلف (انعکاس ضعیف اخبار رشته

زشی مربوط به پایتخت و فوتبال)، انعکاس اخبار ور

هاي شهرستانی، فراموشی رویکرد فرهنگی فراموشی تیم

سازي در میان اعضاي جامعه، توجهی به فرهنگورزش و بی

توجهی به ورزش همگانی اي و کمتوجه به ورزش حرفه

) دریافتند رسانۀ 1391ظریفی و همکاران (). 5اشاره کرد (

اي ورزش توجه دارد و ملی بیشتر به بعد قهرمانی و حرفه

. این در حالی پردازدیمکمتر به بعد همگانی و تفریحی 

است که امروز کشورهاي پیشرفته، تمرکزشان را بر توسعۀ 

اند و ورزش همگانی در ورزش همگانی و تفریحی گذاشته

سالمت جسمانی و روانی و افزایش سطح کنار بهبود سطح 

تواند بستري براي پرورش شادابی و نشاط جامعه، می

). در همین 6استعدادها براي ورزش قهرمانی فراهم کند (

هاي جمعی نقش رسانه) نیز دریافت 1392خالدیان (زمینه 

سازي، آموزش، رسانی، گفتمانمهمی در فرایند اطالع

ي ورزشی در جامعه، اعتالي سازمشارکت اجتماعی، فرهنگ

). 7ورزش کشور و توسعه و فراگیر کردن آن بر عهده دارند (

 توانندیمها ) نیز معتقدند رسانه2012و همکاران ( 1الشملی

در ترویج مشارکت مردم در ورزش، ارائۀ اطالعات ورزشی و 

در نهایت افزایش سالمتی مردم نقش شایان توجهی ایفا 

  ).8کنند (

هاي جدید، سبب تغییر اساسی ظهور رسانهل با این حا

ها از اندك هاي جمعی شده است. تعداد کانالدر نقش رسانه

به بسیار افزایش یافته و مفهوم مخاطب، از جمع میلیونی 
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یکپارچه، به گروهی پراکنده، تغییر کرده است، که هریک 

هاي خود را انتخاب به دلخواه پیام توانندیم هاگروهاز این 

ند؛ کنترل از فرستنده به گیرنده منتقل شده و انتقال از کن

و در  هیدوسوحالت یکسویه و در زمان مشخص، به حالت 

زمان دلخواه کاربر تغییر یافته است. با تغییر شرایط و محیط 

اي، موقعیت اجتماعی نیز دگرگون شده و در پی آن رسانه

نیازهاي هاي افراد تغییر کرده است. به این ترتیب، انگیزه

اي جدیدي در مخاطبان ایجاد شده که پیش از این رسانه

). در پژوهشی از افراد خواسته شد تا 9مطرح نبوده است (

ها تلویزیون یا هر انتظارشان از برنامه«به این پرسش که 

یی که هاپاسخپاسخ دهند. در » رسانه دیگر چیست؟

امل شود که شمنظمی دیده می نسبتاًآمد، الگوي  دستبه

دهندگان یکی از . کسب اطالعات و آموزش: پاسخ1

ها را کسب اطالع و آگاهی دربارة انتظارات خود از رسانه

جامعه و جهان و راهنمایی در مورد مسائل زندگی معرفی 

. وحدت و تعامل اجتماعی: کسب بصیرت دربارة 2کردند؛ 

وضعیت دیگران، احساس تعلق به جمع و کمک به اجراي 

) تفریح و سرگرمی: یکی از عوامل 3جتماعی؛ هاي انقش

. 4ها تفریح و سرگرمی است؛ روي آوردن افراد به رسانه

یابی: کسب آگاهی در مورد خویشتن، تقویت هویت

هاي شخصی، یافتن الگوهاي رفتاري، همانندسازي با ارزش

یابی هاي مورد اعتناي دیگران و در یک کالم هویتارزش

اطالعات مورد نیاز  معموالًخاطبان عالوه م). به10است (

گیرند که با افکار و اعتقاداتشان، خود را از منابعی می

کنند و اي را تماشا نمیهمسوست؛ یعنی مخاطبان برنامه

آن را دوست داشته باشند.  آنکهخوانند، مگر مطلبی را نمی

هاي صحیح ها باید انگیزهبراي دستیابی به این منظور، رسانه

مخاطبان را شناسایی کنند و مورد توجه قرار  و عقالنی

ي رسمی به انتظارات هارسانهی توجهکم). 7دهند (

ي رقیب هارسانهمخاطبان، موجب سوق دادن آنان به دامان 
                                                           

1. Mc Luhan 

همراه پیامدهاي نامطلوبی به تواندیمخواهد شد، که آن نیز 

ها در کنار کارکردهاي مثبت، رسانه چراکهداشته باشد، 

 آنهاهایی از سوي منفی نیز دارند و آسیب کارکردهاي

 متصور است.

براي مقابله با این  شدهارائهي هاحلراهاز جمله  

، مجهز کردن افراد جامعه به توانایی قدرت هابیآس

اي و ، تشخیص، درك و انتخاب پیام رسانهلیوتحلهیتجز

سازي آنان در برابر نفوذهاي ناشی از قدرت همچنین مقاوم

از آن یاد » يارسانهسواد «ها است که تحت عنوان رسانه

چه به چه موقع و  دانندمیاي . افراد با سواد رسانهشودیم

به آن  توانند، کجا و چگونه میچرادارند،  اطالعاتی نیاز

ا کسی و چر چه کننددرك می آنها. پیدا کنند دست

اطالعات را تولید کرده و نیز نقش، مسئولیت و عملکرد 

. بحث کننداطالعات را درك می کنندگانرسانه و فراهم

کانادا  اي نیست.در سطح جهان بحث تازه ياسواد رسانه

اي توسط مفهوم سواد رسانه اولین کشوري بود که

در آن مطرح شد و از  میالدي 6519در سال  1لوهانمک

اي اتخاذ سواد رسانه رايراهبردي درازمدت ب 1987سال 

نزدیکی جغرافیایی کانادا به نیز علت اصلی این رویکرد . کرد

در واقع متولیان فرهنگی کانادا نگران نفوذ . آمریکا بود

 ها در کشور خود بودنداز طریق رسانه فرهنگ آمریکایی

شود که اي سه مرحله را شامل می). سواد رسانه11(

ها و شیوة استفاده . استفادة هدفمند از رسانه1از:  اندعبارت

. به این معنا که مخاطب توجه بیشتري به انتخاب و آنهااز 

ها و میزان مصرف ها و برنامهتماشاي انواع مختلف رسانه

یدن این . تحلیل و تماشاي انتقادي و پرس2دارد؛  آنها

سؤاالت که این قالب چگونه ساخته شده است و چه 

. مخاطب به 3چیزهایی ممکن است حذف شده باشد؛ 

هاي کند و به پرسشتر رسانه توجه میهاي نامحسوسجنبه

هاي پردازد. مانند چه کسی و با چه هدفی پیامعمیقی می
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سازد؟ چه کسی از ارسال پیام سود و چه اي را میرسانه

ي مهارتی است که ارسانه). سواد 12کند؟ (ر میکسی ضر

از طریق آموزش قابل انتقال و یادگیري است، چنانکه 

هاي آموزش ) دریافت افرادي که در دوره2015( ۱فانگ

، از آگاهی و تفکر انتقادي اندکردهاي شرکت سواد رسانه

 2جیل و آلکی ).12باالتري نسبت به دیگران برخوردارند (

ي سواد هامهارتدریافتند بهترین روش بهبود نیز  )2011(

ي و ریز اشرفی ).14است ( موزشآاز طریق  يارسانه

 برجنسیت و وضعیت تأهل ) نیز دریافتند 1393همکاران (

 ). 15( نـدارد يمعنادار ریاي تأثمیزان سواد رسانه

ها از غفلت نهادهاي مرتبط در افزایش بعضی رسانه

برند و با تأکید بر برخی اي افراد بهره میسطح سواد رسانه

وجوه مورد عالقۀ انسان، مخاطبان بیشتري را به خود جلب 

) طی پژوهشی دریافت 1395بیچرانلو ( چنانکهکنند. می

، 3اي پرمخاطب من و تو، جمهاي ماهوارهشبکه

هاي متنوعی براي جذب مخاطب از روش 4یلیفميايتر

از تمرکز بر سرگرمی،  اندعبارتکه  کنندیماستفاده 

هاي ساختاري، تمرکز بر حضور پررنگ گیري از زیباییبهره

ها، تمرکز بر حل مشکالت و پاسخگویی به زنان در برنامه

نیازهاي مخاطبان، تمرکز بر فرهنگ و تولیدات هنري 

). هرچند غیر از 16پخش مناسب (پسند و مدیریت عامه

ي شخصیتی مخاطب هم هاپیتها و ، ویژگیذکرشدهموارد 

ها نقش دارد ي وي به محتواي رسانهمندعالقهدر میزان 

تلویزیون در  خصوصها و بهدر توجیه جایگاه رسانه ).17(

) دریافت وسایل 1390گسترش ورزش، آقاجانی (

ق افراد به سمت ی نقش بسیار مهمی در تشویجمعارتباط

) که البته این امر جز با شناخت انتظارات 18ورزش دارند (

اي مخاطبان میسر نیست. استان خوزستان از و سواد رسانه

ي جوان کشور است که در طول تاریخ محل هااستان

                                                           
1 . Phang 
2 . Jill & Aliki 

سیماي مرکز ی اقوام مختلف بوده است. ستیهمز

 ۀساعت برنام 4با تولید روزانه  1377 سالدر  خوزستان

طی  و کرد تأمینی آغاز به کار ۀمحلی و شش ساعت برنام

ها نقش اساسی در همبستگی اقوام مختلف سالاین 

 1391 این شبکه از سال .داشته استخوزستانی بر عهده 

صورت بهبی را هاي فارسی و عربه زبان یهاي متنوعبرنامه

 ). 19کند (تهیه و پخش می ساعته 24

هاي ورزشی ر انواع رشتهها دحضور پررنگ خوزستانی

ي مردم مندعالقهة دهندنشانفوتبال و کشتی،  خصوصبه

 این استان به ورزش است. در کنار حضور فعال در میادین

ورزشی، عدة زیادي از ساکنان این استان به پیگیري 

هاي گوناگون از جمله رویدادها و اخبار ورزشی از رسانه

خش زندة خوزستان با پ. سیماي مرکز مندندعالقهتلویزیون 

برخی رویدادهاي ورزشی و همچنین پوشش اخبار ورزشی 

دلیل . اما بهاست مندانعالقهتا حدودي پاسخگوي نیاز 

ن، جمعیت باالي خوزستان و تنوع اقوام مختلف در این استا

ناپذیر است. نخستین اقدام در تنوع سالئق امري اجتناب

، آشنایی با سالئق پسندمردمهاي ریزي و تهیۀ برنامهبرنامه

از  آنهاو انتظارات مختلف مردم و همچنین چگونگی درك 

ها که متعاقب با توجه به تنوع رسانهي رسانه است. هابرنامه

ژة عالقۀ وی نیهمچنشود، آن، توقعات جدیدي ایجاد می

 ي ورزشی، پژوهش حاضرهاتیفعالمخاطبان خوزستانی به 

ي و انتظارت مخاطبان از ارسانهضمن سنجش سطح سواد 

یی به این پرسش است پاسخگوي ورزشی در پی هابرنامه

اي مخاطبان بر انتظارات آنان از که آیا سواد رسانه

 است؟ رگذاریتأثي مرکز خوزستان هاي ورزشی سیمابرنامه

 شناسی پژوهشروش

این تحقیق از نظر هدف کاربردي، از نظر نحوة گردآوري 

نوع همبستگی بود که به شکل میدانی  ها توصیفی و ازداده

3.  Gem 
4. AAA Family  
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انجام گرفت. جامعۀ آماري تحقیق تمامی شهروندان اهوازي 

و مراکز  هافروشگاههاي مختلف شهر اهواز از جمله در بخش

ها بودند. خرید، ادارات و نهادها، و شهروندان حاضر در پارك

براساس جدول مورگان براي جوامع بیش از صد هزار نفر، 

اطمینان  منظوربهنفر براي نمونه کافی است.  384تعداد 

پرسشنامه به شکل تصادفی بین  490بیشتر، تعداد 

پرسشنامۀ  400شهروندان اهوازي توزیع شد و در نهایت 

ها از دو پرسشنامه براي گردآوري داده آوري شد.کامل جمع

اي استفاده شد؛ پرسشنامۀ سنجش میزان سواد رسانه

که شامل  سؤال 36) با 1392( اشرفی ریزي و همکاران

ها، شیوة استفاده از شش بعد استفاده هدفمند از رسانه

ها، ترکیب اطالعات، ها، ارزشیابی اطالعات رسانهرسانه

 یایی). پا21تبادل اطالعات و رعایت حق مؤلف بود (

 شد. محاسبه 89/0 کرونباخ آلفاي از استفاده با پرسشنامه

هاي ورزشی مخاطبان از برنامهمنظور شناسایی انتظارات به

استفاده  ساختهسیماي مرکز خوزستان از پرسشنامۀ محقق

رسانی، آموزش، سؤال و پنج بعد اطالع 35شد که شامل 

ي و مشارکت اجتماعی بود. سازفرهنگتفریح و سرگرمی، 

 81/0پایایی پرسشنامه نیز از طریق آلفاي کرونباخ مقدار 

نفر از  14نیز توسط  اهپرسشنامهمحاسبه شد. روایی 

نظران رسانه و استادان دانشگاه، بررسی و تأیید شد. صاحب

ي آمار توصیفی براي هاروشمنظور تحلیل آماري از به

استنباط دهندگان و آمار شناختی پاسخهاي جمعیتویژگی

ي آماري ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون هاآزمون از

ي هاهیفرضمون اي جهت آزنمونهتک tخطی و آزمون 

 22نسخۀ  1اساسیپاسافزارهاي تحقیق استفاده شد. نرم

 کار گرفته شد.ها بهبراي تحلیل داده 8/8نسخۀ  2و لیزرل

 
 هاي پژوهشیافته

درصد  71شود دیده می 1که جدول  طورهمان

درصد داراي  40. بودنددرصد زن  29مرد و  دهندگانپاسخ

درصد داراي تحصیالت  32تحصیالت دیپلم و زیردیپلم و 

درصد از قوم  23درصد از قوم عرب و  25. بودندکارشناسی 

 .بودنددرصد از قوم بختیاري  21فارس و 

 دهندگانشناختی پاسخهاي جمعیت. ویژگی1جدول 
 

                                                           
1.SPSS  2. LISREL 

 درصد فراوانی هاي فرديویژگی 

 %71 نفر 285 مرد جنسیت
 %29 نفر 115 زن

 تحصیالت

 %5 نفر 20 زیردیپلم
 %35 نفر 144 دیپلم

 %14 نفر 61 کاردانی
 %32 نفر 130 کارشناسی

 %10 نفر 40 ارشد
 %4 نفر 5 دکتري

 
 قومیت

 %23 92 فارس
 %25 100 عرب
 %8 32 لر

 %21 84 بختیاري
 %5 20 شوشتري
 %5 20 دزفولی
 %6 24 بهبهانی

 %2 8 ماهشهري
 %5 20 غیره
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 61سال و بیشترین آن  16 دهندگانپاسخکمترین سن 

سال بود.  91/30نیز  دهندگانپاسخسال و میانگین سنی 

درصد شغل  17داراي شغل آزاد،  دهندگانپاسخدرصد  57

. از نظر اندبودهو دانشجو  آموزدانشدرصد  17دولتی، 

درصد  59ي ورزشی، مسابقات ورزشی با هابرنامهمحبوبیت 

درصد  37ورزشی با  بیشترین محبوبیت، پس از آن اخبار

درصد  24ي تفریحی و سرگرمی با هابرنامهمحبوبیت، 

درصد محبوبیت و در  11ي آموزشی هابرنامهمحبوبیت، 

درصد محبوبیت قرار  8ي گفتگومحور با هابرنامهآخر 

ي ورزشی مختلف هارشتهداشتند. در مقایسه محبوبیت 

درصد، کشتی  22درصد، والیبال  67مشخص شد، فوتبال 

درصد و  10ي رزمی هاورزشدرصد،  14درصد، شنا  15

محبوبیت  دهندگانپاسخدرصد در بین  6رشته دوومیدانی 

 دارد. 

، بیشترین میزان رضایت 2با توجه به نتایج جدول 

درصد) متعلق به پخش زندة رویدادهاي  22دهندگان (پاسخ

 . استورزشی از سیماي مرکز خوزستان 

 هاي ورزشی سیماي مرکز خوزستاندهندگان از برنامه. میزان رضایت پاسخ2 جدول
 مجموع نظربی ضعیف متوسط خوب  

 %100 %52 %8 %22 %18 فوتبال تا فوتبال
 %100 %58 %10 %18 %14 ورزش خوزستان

 %100 %35 %12 %31 %22 گزارش رویدادهاي ورزشی

شب بهترین  24تا  22، ساعت 3براساس نتایج جدول 

هاي ظهر بدترین زمان 12صبح تا  6درصد) و ساعات  41(

 .استهاي ورزشی درصد) براي پخش برنامه 2ممکن (

 دهندگانهاي ورزشی از نظر پاسخروز براي تماشاي برنامه. بهترین ساعات شبانه3جدول 
 8تا  6 زمان

 صبح
تا  8

10 
 صبح

تا  10
12 
 صبح

تا  12
14 

 بعدازظهر

تا  14
16 

 بعدازظهر

تا  16
18 

 بعدازظهر

تا  18
20 
 شب

تا  18
20 
 شب

تا  22
24 
 شب

24 
شب نیمه

 به بعد

24 
شب نیمه

 به بعد
 %100 %11 %41 %23 %11 %13 %14 %4 %2 %2 %2 درصد

 
رضایت از آمده است، میزان  4که در جدول طورهمان

یزان اي باالتر از حد میانگین است. مهمۀ ابعاد سواد رسانه

گین اي شهروندان اهوازي نیز در سطح باالي میانسواد رسانه

 قرار دارد.

، نتایج آزمون همبستگی و رگرسیون خطی 5در جدول 

ي و انتظارت مخاطبان گزارش شده است. ارسانهبین سواد 

دهندگان و انتظارات آنان از اي پاسخسواد رسانهبین میزان 

هاي ورزشی سیماي مرکز خوزستان همبستگی مثبت برنامه

) که در سطح متوسط است. r=485/0وجود دارد ( و معنادار

درصد از  23تواند اي مخاطب میهمچنین سواد رسانه

هاي ورزشی را تبیین تغییرات انتظارات مخاطبان از برنامه

کند.
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 اي شهروندان اهوازياي براي سنجش میزان سواد رسانهنمونهتک t. آزمون 4ول جد
  Test Value = 3 
 

T سطح  درجۀ آزادي
تفاوت  نیانگیم معناداري

 هامیانگین
 %95فاصلۀ اطمینان 

 حداکثر حداقل 
 7251/0 5392/0 6321/0 6321/3 001/0 399 376/13 هاهدفمند از رسانهاستفادة 

 6815/0 5162/0 5989/0 5989/3 001/0 399 249/14 هاشیوة استفاده از رسانه
 7115/0 5462/0 6289/0 6289/3 001/0 399 957/14 هاارزشیابی اطالعات رسانه

 7420/0 5849/0 6634/0 6634/3 001/0 399 610/16 ترکیب اطالعات
 7862/0 6262/0 7062/0 7062/3 001/0 399 367/17 تبادل اطالعات

 01/1 8526/0 9348/0 9348/3 001/0 399 366/22 رعایت حق مؤلف
 428/20 ايمیزان سواد رسانه

 
 

399 001/0 
 

6937/3 6937/0 6269/0 7605/0 

 
 اي و انتظارات مخاطبین. تحلیل رگرسیون در زمینۀ ارتباط بین میزان سواد رسانه5جدول 

ضریب همبستگی 
R 

مجذور ضریب 
 R2همبستگی 

مجذور ضریب همبستگی 
 R2 شدهلیتعد

 خطاي معیار

485/0 235/0 233/0 68/22 

ة دهندنشان، 05/0، سطح معناداري کمتر از 6در جدول 

 اي است.معنادار بودن مقدار ثابت و متغیر سواد رسانه

 . ضرایب معادلۀ رگرسیون خطی6جدول 
 سطح معناداري T ضرایب استاندارد راستانداردیغضرایب  مدل

B خطاي استاندارد Beta 

 001/0 722/8 485/0 163/7 473/62 ثابت
 001/0 349/10  053/0 549/0 ايسواد رسانه

، 6معادله رگرسیونی با استفاده از مقادیر جدول 

 آید:به اجرا درمی صورتنیبد

 در شکل X =      →          X  549/0  +473/62=Y ايرسانه و سواد = Y ناانتظارات مخاطب        

 ریتأثي تحلیل مسیر مرتبط با هاشاخص 7در جدول 

 ي بر انتظارات مخاطبان گزارش شده است.ارسانهسواد 

 ي تحلیل مسیرهاشاخص. 7جدول 
X2/df RMSEA NFI CFI NNFI IFI GFI AGFI 

9/2  07/0  91/0  93/0  91/0  93/0  91/0  87/0  

 .نیز نمودار تحلیل مسیر ترسیم شده است 1در شکل 
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 هاي ورزشیهاي مورد انتظار مخاطبان از برنامهاي با نقش. ارتباط ابعاد سواد رسانه1شکل 

، در مدل حاضر مقدار نسبت 7با توجه به نتایج جدول 

است.  3از  ترکوچکو  9/2دو به درجۀ آزادي برابر با کاي

) RMSEAمقدار ریشۀ میانگین مربعات خطاي برآورد (

است. از سوي دیگر،  07/0و برابر با  08/0از  ترکوچکنیز 

)، شاخص نیکویی CFIمقادیر شاخص برازش تطبیقی (

یافته )، شاخص نیکویی برازش تعدیلGFIبرازش (

)AGFI) شاخص برازش افزایشی ،(IFI شاخص برازش ،(

) و شاخص برازش هنجارنیافته NFIهنجاریافته (

)NNFI از آن هستند،  تربزرگیا  9/0)، همگی نزدیک به

 ی برازش یافته و مورد تأیید است.خوببهبنابراین مدل 

هاي ورزشی انتظارات مخاطبان از برنامه 8در جدول 

انتظار  شودیمکه مشاهده طورهمان. اندشدهي بندتیاولو

رسانی، اولویت اول را کسب کرده مخاطبان از عامل اطالع

 است.

 اي مورد انتظار مخاطبین هاي رسانهي نقشبندتیاولو. 8جدول 
 میانگین درجۀ آزادي عوامل رتبه

 9229/3 399 رسانیاطالع 1
 9200/3 399 آموزش 2
 8914/3 399 سازيفرهنگ 3
 8457/3 399 مشارکت اجتماعی 4
 7786/3 399 تفریح و سرگرمی 5

 يریگجهیو نت بحث

 نیاز جمله تأم یمتفاوت يهازهیبا انگ هورزش، امروز 

اوقات فراغت، گسترش  يسازیغن ،یو روان یمسالمت جس

بازگشت به  ،ینیماش یدور شدن از زندگ ،یروابط اجتماع

رشد ورزش  يبرا يسازنهیزم ،ییکارا شیافزا عت،یطب

پزشکان در جامعه مورد توجه قرار گرفته  هیو توص یقهرمان

مندان به ورزش تعداد عالقه رسدیمنظر بهاست. اما 

ها نشان کنندگان آن است. پژوهشاز شرکت شتریمراتب ببه

با احساس مشارکت  ،یدهد ارتباط با ورزش به هر شکلمی

و انگیزة عمل همراه است که به توسعۀ ورزش و افزایش 

شود، و زمینۀ افزایش حضور سالمت اجتماع منتهی می

مردم در فضاهاي ورزشی و آگاهی آنها در مورد فرایندهاي 

تر را سالمت و تداوم رفتارهاي فعالورزش، زمینۀ ارتقاي 

رسانه در  نیقدرتمندتر ونیزی). تلو22( سازدمهیا می

 يدادهایرو ةخصوص با پخش زندبهصنعت ورزش است که 

به ورزش  هیسرما قیمخاطبان و تزر موجب افزایش ،یورزش

در  يکلید ۀعنوان یک نقطورزش به نیشده است. همچن

روزانه بخشی از ر است. محوجهانی، کاالیی رسانه گفرهن

دارد.  اختصاصورزش  به تلویزیونی يهابرنامه پخش زمان

مطابق انتظارات  ون،یزیتلو يهابرنامه يچنانچه محتوا

S1 = هابهینه از رسانه ةاستفاد  
S2 = هااستفاده از رسانه ةشیو  
S3 = ارزشیابی اطالعات 
S4 = ترکیب اطالعات 
S5 = تبادل اطالعات 
S6 = رعایت حق مؤلف    
E1 = رسانیاطالع  
E2 = آموزش 
E3 = سازيفرهنگ  
E4 = مشارکت اجتماعی 
E5 = تفریح و سرگرمی 
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 گرید يهابه رسانه کند ومیرا رها  ونیزیمخاطب نباشد، تلو

 ونیزیبر کاهش توان تلوعالوه ر،یمس نی. در اآوردیم يرو

فرهنگ و سالمت افراد و جامعه، منبع درآمد  يدر اعتال

با بحران  زیبخش آن است ن نیترمهم غاتیکه تبل ونیزیلوت

در  دیانتظارات مخاطبان با یی. پس شناساشودیمواجه م

. ردیقرار گ یورزش يهابرنامه کنندگانهیته يکار تیاولو

 ياانتظارات، سنجش سطح سواد رسانه ییبر شناساعالوه

 يهابرنامه دیو تول هیدر ته يزیربرنامه يبرا زیمخاطبان ن

 ياچراکه سواد رسانه ،رسدینظر مبه يضرور ،یورزش

و  دهدیم ياریهر برنامه،  امیپ ییرا در شناسا يمخاطب، و

برنامه را دنبال کند  ردیگیم میاساس مخاطب تصم نیبر ا

  .از ادامه دادن، انصراف دهد ای

دهندگان، مرد و درصد پاسخ 71براساس نتایج تحقیق، 

ها در سطوح پرسشنامه نکهیابا توجه به درصد زن بودند.  29

 یو اماکن مختلف شهر اهواز از جمله بازار و مرکز شهر، برخ

ی و بدن تیهمچون اداره کل ترب یدولت يادارات و نهادها

 میقست یساحل يهادر پارك حاضر نشهروندابین  نیهمچن

بوده از زنان  شتریرصد حضور مردان بد رسدیمنظر د، بهش

سال است.  31دهندگان حدود پاسخ یسن نیانگیم. است

 ،است ياموضوع پژوهش هم، ورزش و سنجش سواد رسانه

 ونسل جوان است  نیها در بمقوله نیتراز محبوب یکه اول

ها به تار و پود جامعه، هم با توجه به هجوم انواع رسانه یدوم

 .رسدینظر مبه يجوانان، ضرور يوص براخصبهتوجه به آن 

 ریدرصد ز 5دهندگان، فقط پاسخ التیتحص زانیم مورد در

 يدارا هیدرصد بق 60و  پلمیدرصد د 35بودند،  پلمید

 نیبودند. ا يتا دکتر پلمیاز فوق د یدانشگاه التیتحص

باشد.  رگذاریپژوهش تأث یینها جینتا يرو تواندیموضوع م

 57( شغل آزاد بودند يدهندگان دارااز پاسخ زیاديدرصد 

آزاد قرار ریبعد با اختالف باال، مشاغل غ ۀ)، و در رتبرصدد

افراد با مشاغل  يتعداد باال نیدرصد). علت ا 17(داشتند 

دهندگان از از پاسخ ياکه بخش عمده این است آزاد،

دسته  نیچراکه به نظر پژوهشگر، ا ،انتخاب شدند انیبازار

 . دهندیم لیاز جامعه را تشک ییباال درصد

 یبرخی، ورزشهاي در مورد میزان تماشاي برنامه

و  يکار طیمختلف از جمله شرا لیدهندگان به دالپاسخ

روزانه با  ۀتقارن مشغل ون،یزیبه تلو ی نداشتندسترس

ها، امکان برنامه نییپا تیفیها، و کساعات پخش برنامه

 زین يرا نداشتند. در مقابل، افراد یورزش يهابرنامه يتماشا

 کردیم همامکان را فرا نیا شانیبرا يکار طیبودند که شرا

 ونیزیبا تلو توانستندیاز طول روز را م يادیکه زمان ز

تر از مناسب يانهیخودشان، گز ۀکنند و به گفتپري س

افراد،  نیا ۀتماشا نداشتند. از جمل يبرا یورزش يهابرنامه

داران بودند که در ساعات رکود بازار، زمان خود را با مغازه

هم  گرید ۀ. دستکردندیم يسپر یورزش يهابرنامه يتماشا

 ةانجام امور روزمر نیح توانستندیدار بودند که مبانوان خانه

 ةزند پخش .کنند یهمراه زیها را نو برنامه ونیزیمنزل، تلو

 نیترعنوان محبوب ،هاصد پاسخدر 59با  یورزش يدادهایرو

 .مخاطبان از آن خود کرد نیرا در ب یورزش يهابرنامه

بخش، توجه نشان  نیخوزستان به ا ۀخوشبختانه شبک

 ایاستان را به شکل زنده  يهامیو مسابقات ت دهدیم

 ياحرفه يهاگیخوزستان در ل .کندیشده پخش مضبط

دارد  یمناسب گاهیجا زیاز فوتبال ن ریغ ییهاکشور در رشته

برتر بسکتبال است که استان خوزستان  گیو از آن جمله ل

نفت آبادان و پدافند  شیبندر امام، پاال یمیپتروش میت سهبا 

 شایاناست.  گیدر ل ندهینما نیشتریب يدارا دزفولرعد 

بسکتبال  میت 1396-1397سال  گیذکر است که در ل

طور اما آن داشت،ر بندر امام در صدر جدول قرا یمیپتروش

خوزستان قرار نگرفت.  یاستان ۀمورد توجه شبک دیکه با

 یورزش ۀرشت نیا يدادهایاست که پخش زنده رو یعیطب

مخاطبان  ۀعالق تواندیآن، م یانعکاس اخبار و حواش زیو ن

موضوع  نیدهد و ا شیرشته را افزا نیا ابقاتمس يبه تماشا

. شودیبسکتبال در جامعه م رشته از شتریباعث اقبال ب



 1400بهار  ، تابستان2 ارة، شم13هاي فیزیولوژي و مدیریت در ورزش، دورة  نشریۀ پژوهش                                        148
 

 

از کشور انجام  يگرید ۀپژوهش در هر منطق نیاحتماالً ا

باز هم  ،یورزش يهارشته نیتردر بخش محبوب ،شدیم

در پژوهش  نکهی. کما اکردیاول را کسب م ۀفوتبال رتب

موضوع تکرار شده  نیا ز،ی) ن1390و همکاران ( يمحمدیعل

فوتبال  ۀرشت تیها نشان از محبوبپژوهش آن جهیاست. نت

. فوتبال )23داشت (و بسکتبال  بالیوال يهانسبت به رشته

در  و حضور فعالبرتر  گیدر ل ندهینما چهارخوزستان با 

فوتبال  يدر سطوح باال ياژهیو گاهیجا ک،یدسته  گیل

فوتبال  عیوس گاهیجا نیکشور دارد. پس با توجه به ا

به  هایخوزستان ةالعادفوق ۀکشور، عالق حخوزستان در سط

است که به  یمناسب اریابزار بس نیاست و ا یعیفوتبال طب

بر جامعه گذاشت.  ياریمثبت بس راتیتأث توانیکمک آن م

 ریاز سا شتریبه فوتبال ب ز،یخوزستان ن یاستان ۀشبک

نقش  حیثموضوع از  نیتوجه دارد. ا یورزش يهارشته

از  یاست. اما بخش ریقابل تقد ه،رشت نیا رگذاریتأث

 يهاشنهادیو پ هاانتقاد ةسؤال باز، دربار کیپرسشنامه که با 

 ۀتحت پوشش شبک یورزش يهاشهروندان نسبت به برنامه

مخاطبان  نییپا تیسؤال شده بود، نشان از رضا یاستان

 هايانتقاد ةاز عملکرد شبکه داشت. عمد ياهواز یفوتبال

چه در  هايربرداریتصو نییپا تیفیمخاطبان مربوط به ک

 يهابرنامه ریو چه در سا دادهایرو ةها و پخش زندورزشگاه

 یژگیو نیترشبکه بود. اساساً مهم يوهایدر استود يدیتول

حواس  نیاست. در ب ریتصو تیفیک ون،یزیتلو ۀهر برنام

حس است. زبان  نیترمهم یینایگانه بدون شک، بپنج

سرعت  ر،یتصو يریگیبه پ طبمخا قیپس از تشو ریتصو

توجه شک بی). 24( به مخاطب دارد امیدر انتقال پ زیادي

 چشمگیرتحوالت  سبب ها،يربرداریتصو تیفیبه ک یکاف

 يهاو برنامه ونیزیتلو تیمحبوب جهیو در نت تیفیدر ک

را پاسخ  آنانمخاطبان خواهد شد و انتظارات  نیدر ب یورزش

 يهامیت ۀمالحظ شایان گاهیخواهد داد. بسکتبال با وجود جا

برتر کشور که در بخش قبل به آن اشاره  گیدر ل یخوزستان

از عوامل مهم  یکی. ستیبرخوردار ن زیادي تیشد، از محبوب

رشته است. واضح  نیبه ا ونیزیپرداختن تلونموضوع،  نیا

 ۀها به هر رشتتوسط رسانه شتریاست که اختصاص زمان ب

 موجب ،یورزش ۀهر رشت يها روو مانور رسانه یورزش

توجه رسانۀ  طورکه. همانشودیتر شدن آن رشته ممحبوب

ملی به رشتۀ والیبال موجب افزایش عالقه به این رشته در 

دهندگان از پاسخ تیرضا زانیمسطح جامعه شده است. 

تان، در حد متوسط مرکز خوزس يمایس یورزش يهابرنامه

 ریتصو تیفیبر کدهندگان، عالوهپاسخ هايبود. طبق نظر

 انیقبل به آن اشاره شد، گزارشگران و مجر هايکه در بخش

 نیمخاطبان را تأم تیرضا توانندیشبکه نم نیا یورزش

خواهان استخدام و  هندگانداز پاسخ يادیکنند. تعداد ز

تر بودند دتر و جوانتوانمن انیو مجر ندگانیگو يریکارگبه

از  يگریبودند. در بخش د یناراض دادهایو از گزارش رو

 تريدهندگان خواهان حضور کارشناسان قو، پاسخهاانتقاد

 هر ها بودند. بهبرنامه لیها جهت تحلآشناتر در برنامهو نام

گرفت که با  جهینت توانیبخش م نیا يبندحال در جمع

شبکه  دادها،یرو ةمخاطبان به پخش زند ادیز ۀتوجه به عالق

 يربرداریصدا و تصو يرو يگذارهیبا سرما تواندیم

، توجه مخاطبان بردها را باال ببرنامه تیفیک دادها،یرو

در کنار پر  بیترت نیرا به خود جلب کند و به ا يشتریب

 يهااز رسالت یکیعنوان افراد به اغتکردن اوقات فر

 بخش بازرگانیبرسد، چراکه  زین ییبه درآمدزا ون،یزیتلو

به  ترنندهیپرب يهامحصوالت خود را در برنامه تمایل دارد

و ورزش،  ونیزیتلو ياقدامات برا نیبگذارند. پس ا شینما

 .استبرد -برد يباز کی

مناسب  يهازمان ،یفیتوص يهاافتهی یانیبخش پا در

اب از نظر شهروندان انتخ یورزش يهابرنامه يتماشا يبرا

دهندگان، ابتدا پاسخ يزمان ممکن برا نیشده است. بهتر

شب  22-20درصد) و بعد ساعت  41شب ( 24-22ساعت 

 یعنیشب  24تا  20. ساعت عنوان شده استدرصد)  23(
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اند، انتخاب کرده ونیزیتلو دنید يبرا ناکه مخاطب یزمان

 نیهاست و بپخش انواع برنامه يزمان برا نیترمناسب

ساعات  نیدر ا شانیهاپخش برنامه يبرا کنندگانهیته

 نیخوزستان، در ا ۀدر شبک انهرقابت وجود دارد. خوشبخت

  .داده شده است تیمورد به ورزش، اولو

 ياسواد رسانه زانیم دادنشان  یاستنباط يهاافتهی

. استباالتر از حد متوسط  ،ي در همه ابعادشهروندان اهواز

 )1390) و حاجی حیدري (1393(ی پژوهش اشرف جینتا

 ۀاي در جامعحکایت از سطح نسبتاً مطلوب سواد رسانه نیز

 1ي کالورهاپژوهش . اما)25، 14( ه استداشتآماري آنها 

اي در مدرسه باسک را ) که میزان سواد رسانه2012(

اي ) که ارتباط سواد رسانه2011( 2) و پیسینا26سنجید (

سطح )، 27را بررسی کرد (در ترویج تعامالت اجتماعی 

اند و آموزش آن را را مطلوب گزارش نکرده ايسواد رسانه

بندي این جدول، رعایت حق در رتبه اند.ضروري دانسته

در رتبه نخست جاي گرفت. این  9/3مؤلف با میانگین 

)، 1393نتیجه با نتایج پژوهش اشرفی و همکاران (

نیز مکاران همخوانی دارد. در نتایج پژوهش اشرفی و ه

رعایت حق مؤلف در جایگاه نخست عوامل اصلی سواد 

اي جاي گرفت. حق مؤلف، موضوعی است که در رسانه

این قانون شامل هر قانون نیز مورد توجه قرار گرفته است. 

ة کارهاي ادبی، سینمایی، حوز(از جمله  اي از آثارنوع عرضه

ویزیونی هاي تلتولید موسیقی، نقاشی، عکاسی، پخش برنامه

 حقوقاین دهد که از به صاحب اثر اجازه می فقط و استو..) 

، استفاده است الگوبرداريتکثیر و نشر، که شامل  انحصاري

برداري از این آثار منوط به هرگونه استفاده و بهرهکند. 

قانون براي . آن اثر است ةدریافت اجازه از ناشر یا پدیدآورند

تولید و تکثیر آثار سمعی و  نۀیدر زم رمجازیفعالیت غ

جمله لزوم جبران  ی متنوعی ازیضمانت اجرا ،بصري

 دیده، حبس و جزاي نقدي در نظر گرفته استخسارت زیان

                                                           
1. Culver 

مندي از بهره ۀداشتن آگاهی و اطالعات الزم در زمین. )28(

از  افراد ةتواند استفادهاي اطالعاتی و ارتباطی میرسانه

گسترش  باد. کنتر بخشتر و لذتمؤثرتر، پویا را هارسانه

هاي هاي جدید اطالعاتی و ارتباطاتی امکانات و افقفناوري

هاي مختلف فراهم جوامع در حوزه ۀجدیدي براي توسع

ها، شده است، اما براي استفاده از قابلیت این فناوري

ها مانند مهارت، دانش و اي جدید از صالحیتمجموعه

 نینرد نیاز است. یونسکو چنگرش نسبت به آن فناوري مو

اي مطرح کرده است. قابلیتی را تحت عنوان سواد رسانه

شهروندان  ياسواد رسانه زانیم يسطح متوسط رو به باال

شهروندان  نیموضوع در ب نینشان از سطح نسبتاً خوب ا

 .دارد

 ،یخط ونیرگرس لیآزمون تحلدر بخش بعد، نتایج 

از  ناانتظارات مخاطب تواندیم ياکه سواد رسانه نشان داد

 نانیکند. در ادامه پس از اطم نییرا تب یورزش يهابرنامه

 ۀمعادل ،يار سواد رسانهیثابت و متغ ریبودن مقاد دارااز معن

عنوان به ياشد که در آن، سواد رسانه یطراح یونیرگرس

عنوان به ،یورزش يهامستقل، و انتظارات از برنامه ریمتغ

مخاطب بر  ياسواد رسانه ریگرفتند. تأث يجاوابسته  ریمتغ

بود. به زبان  ینیبشیقابل پ ،یورزش يهاانتظاراتش از برنامه

است که هوشمندانه  ییغذا میمثل رژ ياساده، سواد رسانه

 چهمضر؛  يند و چه موادامناسب يمراقب است که چه مواد

 زانیم نکهیا ایرا نه  يزیمصرف کرد و چه چ دیرا با يزیچ

 ياباشد. سواد رسانه دیبا ییمصرف هر ماده بر چه مبنا

 جادیا یچگونگ به افراد جامعه کمک کند تا تواندیم

 خواهندیها مآنچه رسانهد، را درك کنن يارسانه يهاامیپ

تعصبات، اطالعات ، مخاطب به باورش برسد، درك کنند

از  یقسمت، دهند صیرا تشخ يارسانه يهاغلط و دروغ

 يارسانه يهاامیپ، درك کنند ،شودیداستان را که کتمان م

 یابیارز شانیهاخود، باورها و ارزش اتیرا براساس تجرب

2. Piscina 
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 عیو توز جادیا ،یخود را طراح يارسانه يهاامیپ، کنند

 ياسطح سواد رسانه شیبا افزا بیترت نیا هب .)29( کنند

 امیپ ياز محتوا يشتریب یآگاه يو ون،یزیمخاطب تلو

تر که آگاهانه شودیم سببموضوع  نی. اابدییها مبرنامه

را انتخاب کند. در  ازشیرفع ن يمناسب برا يبتواند محتوا

باال، از  ياانتظارات مخاطب با سطح سواد رسانه جهینت

 يشتریب یچراکه با آگاه ،شودیم شتریب ونیزیتلو

عدم و در صورت  کندیرا تماشا م یونیزیتلو يهابرنامه

. اما رودیم گرید يهاانتظارش، به سراغ رسانه نیتأم

هم در  دیمرکز خوزستان، با يمایطورکه اشاره شد، سهمان

رسالتش در قبال جامعه و هم کسب درآمد  يجهت اجرا

 یورزش يهاانتظارات مخاطبان از برنامه ات،یح ۀادام يبرا

 ها مدنظر قرار دهد. برنامه نیا دیرا در تول

منظور بررسی ارتباط بین ابعاد سواد شده بهطراحیمدل 

اي مورد انتظار مخاطبان، تأیید هاي رسانهاي با نقشرسانه

دارند. شد. در این مدل همۀ مقادیر بارهاي عاملی معنا

فاکتور دیگري که در این مدل به آن اشاره شده، مقدار 

RMSEA تر از مقدار پایین کهیدرصورت. این مقدار است

در این مدل  RMSEAباشد قابل قبول است. مقدار  08/0

ة قابل قبول بودن مدل دهندنشاناست که باز هم  07/0

 ۀمورد سؤال در پرسشنام یاصل عواملشده است. طراحی

 يمایس یورزش يهااز برنامه ناانتظارات مخاطب ییشناسا

در پنج  بیترتخوزستان، با تفاوت اندك نسبت به هم، به

از عوامل،  کیهر نیانگیم ۀفتند. پس از محاسبگر يرتبه جا

 بیترت نیشدند و به ا سهیآمده با هم مقادستبه ریمقاد

عامل  :اول تا پنجم را به خود اختصاص دادند يهارتبه

ی و مشارکت اجتماع ي،سازفرهنگ، آموزشی، رساناطالع

که  یرساندر بخش اطالع مخاطبانی. و سرگرم حیتفر

از جمله  یرا به خود جلب کرد، انتظارات آنها توجه نیشتریب

 یاخبار، پوشش حواش ۀو صداقت در ارائ یاصل تازگ تیرعا

را  دادهایمناسب در مورد زمان و مکان رو یرسانو اطالع

 ییهابه زمان حساس باشد. رسانه سبتن دیداشتند. خبر با

خود  بانیتر از رقرا زودتر و تازه شانیترند که خبرهاموفق

ورزش  يایاخبار در دن ی). اصل تازگ29( کنندیعرضه م

 ایدر دن زیادي. ورزش، از وسعت ابدییدوچندان م تیاهم

که ورزش  افتی توانیرا نم ياجامعه باًیبرخوردار است. تقر

وسعت، تنوع  نیدر تار و پودش، نفوذ نکرده باشد. ا ینوعبه

دارد همراه دارد. مخاطب ورزش حق را به دادهایاخبار و رو

زمان ممکن پس از انتشار  نیاخبار در کمتر دنیخواهان شن

که  دهندیدر ورزش رخ م عیباشد، چراکه اتفاقات آنقدر سر

اخبار و اطالع از حوادث  يریگیممکن است مخاطب در پ

 یاخبار و پوشش حواش ۀروز، عقب بماند. صداقت در ارائبه

 تیمخاطبان اهم يهستند که برا يگرید عاملورزش، دو 

با هم تناقض دارند.  ی، از جهتعاملدو  نیا کهیدارند. درحال

مخاطبان،  يدر ورزش، معموالً از متن ورزش برا یحواش

 ی آنحواش سببورزش را به ياعده یتر است و حتجذاب

دروغ  یو گاه یینمابا مبالغه و بزرگ ی. حواشکنندیدنبال م

موارد با اصل صداقت در  نیهمراهند و ا یپراکنعهیو شا

 يایدن ،طورکه ذکر شدانعکاس اخبار تناقض دارد. اما همان

در آن آنقدر  زین یحواش زانیاست و م عیوس اریورزش بس

 جادیا يبرا يسازعهیبه دروغ و شا يازیاست که ن ادیز

حال انعکاس اصل خبر و  هر . بهستیدر اخبار ن تیجذاب

همراه دارد و حق ت را بهآن، اصل صداق فیاز تحر يریجلوگ

 زینعوامل  یۀ. بقاستاخبار توأم با صداقت  افتیمخاطب در

بعد  يهاکم، در رتبه اریبس يابا فاصله يبنددر جدول رتبه

عوامل  ۀمخاطب به هم ۀنشان از عالق نیقرار گرفتند و ا

 نیا ۀمرکز خوزستان، هم يمایو چه خوب است که س دارد

مورد  ،یورزش يهابرنامه دیاندازه در تول کیعوامل را به 

  .توجه قرار دهد

بندي در این تحقیق در کنار نشان دادن اولویت

اي آنان، وجود انتظارات مخاطبان و تعیین سطح سواد رسانه

هاي اي و انتظارات از برنامهارتباط بین دو متغیر سواد رسانه
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در گام  تواندورزشی نیز تأیید شد. نتایج این پژوهش می

هاي ورزشی مؤثر باشد. نظر به اینکه نخست در تولید برنامه

در این پژوهش اقشار مختلف جامعه اعم از زن و مرد، و پیر 

و جوان به ورزش ابراز عالقه کرده بودند، تلویزیون با توجه 

به رسالتش در بهبود سطح فرهنگ و سالمت روانی جامعه، 

ن ابزار در راه دستیابی به تریقوي عنوانبهتواند از ورزش می

این رسالت استفاده کند. در این مسیر در نظر گرفتن همۀ 

اي نزدیک در این پژوهش انتظارات مخاطب که با فاصله

بندي شدند، ضروري است. ضمن اینکه سیماي رتبه

خوزستان در مسیر طی رسالتش نباید به این نتایج در 

اي، انتظارات دوره ابتداي کار اکتفا کند، بلکه باید به شکل

مخاطب را بسنجد و نتایج را در تولیداتش اعمال کند. در 

 طوربهاي مخاطبان کنار این موضوع، سنجش سواد رسانه

منظور بررسی میزان مرتب از طرف مرکز خوزستان، به

دستیابی به رسالت مهم این رسانه در بهبود سطح اطالعات 

هاي مختلف ضروري و مهارت شهروندان در استفاده از رسانه

 . رسدیمنظر به
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Abstract 
Today, the sport and exercise are considered by most institutions, including media due 
to providing physical and mental health, enriching leisure time, expanding social 
relationships, moving away from machine life, returning to nature, increasing 
efficiency, preparing the ground for growth of championship sport, and 
recommendation of physicians in community. The purpose of this research was to 
identify audience's expectations of sport shows, measure their media literacy, and 
investigate the effect of media literacy on audiences' expectations of sports shows in the 
Khouzestan Broadcasting Center. The population consisted of all citizens in Ahvaz. 
According to Morgan table, the sample size was determined to be 384. 490 
questionnaires were randomly distributed among different groups of people and finally, 
400 questionnaires were collected. The research tools included two questionnaires: 
standard questionnaire for media literacy (six factors and 36 items) and a researcher-
made questionnaire for identifying audiences' expectations (five factors and 35 items). 
The validity of research instrument was confirmed by 14 faculty members and media 
experts and the reliability was calculated by Cronbach's alpha coefficient for 
expectations (0.81) and media Literacy (0.89) questionnaires. The Pearson correlation 
coefficient, linear regression, and one-sample t-test were used to analyze the data. The 
findings indicated that there was a correlation between media literacy of participants 
and their expectations of sports shows of Khuzestan’s Broadcasting Center (P=0.001). 
Also, the linear regression analysis showed that the media literacy may explain 23% of 
changes in audience expectations of sport shows. Therefore, the sports show producers 
were recommended to produce shows in line with audience expectations and pay 
attention to their media literacy. 
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