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 چکیده
ان در  متخصص ياسواد رسانهۀ سیمقا یپژوهش به منظور بررس نیا

 تحلیلی–روش تحقیق توصیفی . انجام گرفت یبدن تیتربهاي شیگرا
 تینفر از متخصصان ترب 73پژوهش شامل  نیا يجامعه آماراست. 

ار و تعداد شمكه نمونه آماري به صورت كل بود رجندیشهرستان ب یبدن
آوري جهت جمع. بدنی انتخاب شدند نفر از هر گرایش تربیت 03

 نامه، پرسشاطالعات فردي نامهپرسشاز  ازیاطالعات مورد ن
ز آزمون ها اداده لیبراي تحل. دیاستفاده گرد ياساخته سواد رسانهمحقق

مستقل استفاده  Tآزمون وشفه  یبیآزمون تعق، کطرفهی انسیوار زیآنال
 يهاشیدر گرا یبدنتیمتخصصان ترب نینشان داد كه ب نتایج. شد

لزوم بهره بردن . وجود ندارد يتفاوت معنادار ايرسانهمختلف در سواد 
ضیات زمان حال براي كلیه متخصصین تاز سواد رسانه با توجه به مق

 ضروري بوده و نوعی مزیت رقابتی و برند شخصی براي فرد محسوب
  گردد.می

 یدنبتیمتخصصان تربرسانه، ، ياسواد رسانه :کلیدیهایژهوا

Abstract 

This study was conducted to evaluate the 

comparison of media literacy among 

physical education orientation specialists. 

The research method is descriptive-

analytical. The statistical population of 

this study included  physical education 

specialists in Birjand city. The statistical 

sample was all in number and  subjects 

from each physical education tendency. To 

collect the required information, a 

personal information questionnaire, a 

researcher-made literacy questionnaire 

was used. One-way analysis of variance, 

Scheffe post hoc test and independent T 

test were used for data analysis. The results 

showed that there is no significant 

difference between educators in different 

tendencies in media literacy. The necessity 

of using media literacy according to the 

current requirements of the present is 

essential for all specialists and is a kind of 

competitive advantage and a personal 

brand to the individual.
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 مقدمه
دو دهه گذشته به ها در طول مطالعه در خصوص ورزش و رسانه

 ها وجهان گزارش شده است. امروزه در لیتبد یموضوع جذاب
ورزش،  ، مخاطبانیورزش-يامطالعات درباره مؤسسات رسانه

 اتیدر ادب یورزش ينگارها و روزنامهرسانه یورزش نیهمچن
 يهاورزش و رسانه انیاست. م افتهی شیجهان افزا یدانشگاه

، ینقش ورزش در ابعاد اجتماع .وجود دارد یکیرابطه نزد یگروه
 ورزش يواقتصاد يو بعد تجار یاسیس و ياقتصاد، یفرهنگ

 نیبه وجود آمدن ا گر، موجبید ياز سو یگروه يهارسانه يبرا
  (.7: 0367قاسمی و دیگران، شده است ) کیارتباط نزد

ه شد ینینو وارد عصر جیبه تدر الديیم 0961دهه  لیاز اوا ایدن
هاي از دانشمندان حوزه اريیبه اعتقاد بس ریدهه اخ است. در

 یاجتماع یهاي مختلف زندگعرصه، یمختلف علوم اجتماع
 ريیارگكآن با به یستیانسان آنچنان دگرگون شده كه فهم و چ

 شرب اتیح نی. عصر نوستین یدوران قبل از آن عمل هايهینظر
خانی سارو) شودیم نییتب ديیو اصطالحات جد هیمعموالً با نظر

معتقد است كه انتقال ( 6103) (. كارادومان036: 0367و دیگران، 
اطالعات اتفاق افتاده است و هنوز هم  به عصر یاز عصر صنعت

انتقال به عصر اطالعات،  نیاست. ا در حال اتفاق افتادن
 راتییمجبور ساخته است تا خود را با تغ را یمختلف يهاسازمان

 يرسانه به منظور برقرار. (6103، 0كارادومن) راه سازدجامعه هم
د انسان مور یاجتماع یمهم زندگ عناصر از یکی یعنیارتباط 

 رییغت مهارت و دانش و يریادگیارتباط در  .ردیگیاستفاده قرار م
 يای. دن(97: 0367 دیگران، و قاسمی)دارد يادینگرش سهم ز

ن لیمک) دارد قرار يااشباع رسانه طیناخواه در شرا ایامروز خواه 
 (.6103، 6و دیگران

عصر كنونی را بسیاري عصر انقالب اطالعات و ارتباطات 
توان گفت وسایل ارتباط عصري كه در واقع می» ؛اندنامیده

ها حترین سالها و كارآمدترین ابزار القاي اندیشهجمعی پیچیده
اخیر با توجه به  براي تسخیر آرام جوامع هستند. در چند دهه

آور پیشرفت و رشد تکنولوژي ارتباطات و سرعت سرسام
اطالعات، هر روزه بر پیچیدگی و كارآمدي این ابزار و وسایل در 

شود. گستردگی و پیچیدگی جامعه انسانی در جهان افزوده می
هاي جمعی را در صحنه مناسبات عصر كنونی، وجود رسانه

ز است. تصویري كه ا كردهناپذیر ها امري اجتناباجتماعی انسان

                                                                                                                                             

سازیم، نمادي از ادراک و برداشت ما از حقیقت در ذهن خود می
 (.0363محمدي، شاه) «واقعیت محسوس و ملموس زندگی است

 يهايكه جامعه عرصه بروز و ظهور توانمند ستین یشک
ه گذشت ك دیهم نبا تیواقع نیانسان است. البته از ا يخداداد

 ياستعدادها يتوان شکوفاساز یطیو تحت هر شرا ياهر جامعه
 شیدایپ نهیزم تواندیم ياجامعه رایبشر را ندارد؛ ز یِانسان

و آرامش الزم  تیامنرا فراهم سازد كه خود از  یانسان يرفتارها
 ياهدر گرو حفظ و پاسداشت ارزش زیامر ن نیبرخوردار باشد و ا

 یو دانشوران فراوان شمندانیرو، اند نیحاكم در آن است. از ا
ها و گرفتن ارزش دهیاند تا عوامل مؤثر بر نادنموده اریبس یسع

 يهاهدگایرغم دكنند، و علی ییبروز انحرافات در جامعه را شناسا
و شناخت اتفاق نظر دارند و  یهمگان بر عامل عدم آگاهتعدد، م
و  نیقرار گرفته است. بهتر دیمورد تأك زین ینیامر در متون د نیا

و  یشبخیآگاه زیحل آن را ن ایو  يریگشیپ وهیش نیكارآمدتر
اند. به حاكم بر جامعه دانسته يها و هنجارهاشناساندن ارزش

در  دیمؤثر و مف يازابزارها یکی، یاعاعتقاد دانشمندان علوم اجتم
ا ها ركه آن ياهستند، به گونه «یجمع يهارسانه»نه، یزم نیا

باورند كه  نیاند و بر ااز قرار دادهستیعوامل شخص فیدر رد
 ای تیرا تقو یاجتماع يهنجارها توانندیم یجمع يهارسانه
ارتباط  لیوسا، )سال( 3نویژان كاز ریتعب هسازند. و ب فیتضع
ها و شدن الگو کسانیو  یفرهنگ حیبه تسط توانندیم یجمع
 (.6119، 4مریجیكنند ) یانیكمک شا هاشهیاند

ها در اند. این نوشتهاي نوشتهزمینه سواد رسانهافراد زیادي در 
 هاي جمعی را نقد،دو ویژگی، مشترک هستند. اول اینکه رسانه

كنند. دوم اینکه پیشنهاد ها تأكید میبار آنبر ماهیت زیان و
ب اي، بسیار متفکر و مراقكنند افراد در جریان رویارویی رسانهمی

ن راه، را به چالش بکشند و از ای هاي نادرستباشند تا بتوانند پیام
 ها، هدف سوادخودشان را از آسیب محافظت كنند. در این نوشته

اي این است كه به مردم یادآوري كند متفکر باشند و در رسانه
اي، موضعی مخالف در هاي رسانهها و پیامبرابر اعمال شركت

ه سواد تر نسبت بپیش بگیرند. این دیدگاه، رویکردي شخصی
تر و در گرایانهگیرد و راهبردهاي واقعاي در پیش میسانهر

 ،یانیزدان)دهدیارائه م ياتري را براي توسعه سواد رسانهدسترس
0390 :0). 
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 یابیزل، اریو تحل هیتجز، يكد بردار ییبه توانا ياسوادرسانه
، 0وبستر) شودیمختلف اطالق م يهاارتباط در حالت جادیو ا

ده دا هیارا نوع سواد نیكه مؤسسه اوفکام از ا یفیتعر. (6113
 جادیدرک و ا، یدسترسیی اي تواناسواد رسانه است: نیاست، چن

(. سواد 0393كریمی، ) است گوناگون يهاارتباطات در بافت
 در رتأثی زیمردم و ن يباورها یابیارز ییتوانا نیاي همچنرسانه

كه  است دانشی و دارد عمومی را فرهنگ گیريشکل
، 6دیرگارتن و دیگراندارد ) انسان زندگی در متعددي كاركردهاي

ت سواد اس  ارائه شده ونسکویكه توسط  گرید یفیدر تعر(. 6107
 دیتأكها و استفاده از رسانه یابیارزدن، یفهم ییبر توانا يارسانه

توجه به نقش ورزش در توجه  (.6100، 3مولر و دیگران) كندمی
به  ورزش .میورزش بحث كن در رابطه با میبرآن يابه سوادرسانه

ه ك شودیم تهبدن گف یکیزیف تیفعال يهاگونه یتمام
 ای فتهایبه صورت منظم و سازمان توانندیكنندگان آن مشركت

شان بهبود تناسب اندام يگاه به گاه در آن شركت كنند و از آن برا
 بهره ببرند. حیتفر ایو 

 لیكه به دال شودیاطالق م ییهابه ورزش يارسانه ورزش
 ترشیپوشش ب درآمده و مورد توجه و يابه صورت رسانه یخاص

ت اس يا، رسانهی. اما رسانه ورزشردیگیقرار م یگروه يهارسانه
 .كندیاقدام م یورزش يدادهایانعکاس رو ایكه در امر پوشش 

جذب مخاطب به  يبرا یورزش يهااست كه رسانه یعیطب
 یورزش يهارسانه .كنندیتوجه م شتریب يارسانه يهاورزش

 ياكه رسانه ییهاشدن ورزش يارسانه يهدفمند و هوشمند برا
 دیت، مفسالم بودن، مؤثربودن در یچون مل یلیاما به دال ستندین

 یگران،د و قاسمی)كنندیو امثالهم، تالش م یدر اقتصاد مل بودن
0367 :66). 

 لیتبد» با عنوان یقی، در تحق6103همکاران،  و اآنترویگارس
« تیو ترب میانتقاد سواد رسانه، تعل قیاز طر يریادگیآموزش و 
آموزش  يبرا ییهاچارچوب و نمونه کیمقاله  نیا .ارائه كردند
 تیداه یچگونگ، یاز سادگ شی. بكندیرا فراهم م ياسواد رسانه

رو روبه آنكه با  ر متونیآموزان جهت خواندن و تفسدانش
روشن كردن ساختار قدرت  يبرا ياآموزش سواد رسانهشوند، یم

 بوریت. باشدیاست مهم م يااز هر متن رسانه یكه بخش يانهیزم
ها و سواد: سواد رسانه» با عنوان یقی، در تحق6100، یكولت

ضوع به تبیین این مو« یتالیجیسواد د، یسواد اطالعات، يارسانه
ها رسانه تیاز اهم یآگاهتال، یجید يهابا ظهور فناوريپرداخت. 

د سوا، يامهم است. سواد رسانه يادر به دست آوردن سواد رسانه
ه در است ك یمیغالب مفاه عسه نو یتالیجیو سواد د یاطالعات

                                                                                                                                             

. نندكیتمركز م يارسانه يهاامینسبت به پ يانتقاد کردیرو
بررسی آموزش »را با عنوان  یقیقح( ت0390نصیري و عقیلی )

انجام دادند. آموزش « اي در كشورهاي كانادا و ژاپنسواد رسانه
اي در كانادا بر مبناي استانداردهایی یکسان، معین و سواد رسانه

بلکه متناسب با مقتضیات زمانی و  ،شودیکپارچه انجام نمی
آموزان این مکانی هر ایالت و همچنین شرایط خاص دانش

اي گیرد. اما در كشور ژاپن آموزش سواد رسانهصورت میآموزش 
اولین بار از سوي وزارت پست و مخابرات این كشور مطرح شده 

ها و همین وزارت متولی این آموزش است؛ و به همین دلیل ژاپنی
اي تأكید داشته باشند بر سواد بیش از آن كه بر سواد رسانه

دهد ( نشان می6106لح )نتایج پژوهش صا. اطالعاتی تأكید دارند
اي براي رسیدن به توسعه داشتن سواد رسانه كه در آفریقا

و   يدیولوسیاقتصادي، اجتماعی و سیاسی ضروري است. فاب
 یاثربخش یبررس» تحت عنوان یقی( در تحق6107همکاران )

 هايو مصرف مکمل نگیبر رفتار دوپ يا)مداخله( سواد رسانه
: در دكردنهاي حاضر را گزارش افتهی «ایتالیدر نوجوانان ا یورزش

 روزایدر برابر استفاده از مواد ن يتريگروه مداخله نگرش نسبتاً قو
به  ،با افراد گروه شاهد گزارش شد سهیدر طول زمان در مقا

 نیدر استفاده از ا يكه در گروه مداخله كاهش معنادار يطور
ش مثبت در كاهش نگر يارسانه لذا سواد ؛دیمواد مشاهد گرد

ود. در نوجوانان مؤثر ب روزایو استفاده از مواد ن نگینسبت به دوپ
ز مواد ا استفادهدر كاهش  يااز اثر سودمند سواد رسانه جینتا نیا
یرپور شجاعی و ام. همچنین كندمی یبانیدر نوجوانان پشت روزاین
اي بررسی وضعیت سواد رسانه»را با عنوان  یقی( تحق0390)

، انجام دادند« دانشجویان خراسان شمالی در جامعه اطالعاتی
ان استفاده كه بین میز دادنتایج ضریب همبستگی اسپیرمن نشان 

از رسانه، سرمایه فرهنگی و تحصیالت والدین با میزان سواد 
د. آزمون اي دانشجویان رابطه مثبت و معناداري وجود داررسانه

ها نشان داد كه بین جنس، وضعیت تأهل، سن، تفاوت میانگین
 اي دانشجویان تفاوتمیزان درآمد خانوادگی با میزان سواد رسانه

ن اي در بیاما تفاوت میانگین سواد رسانه ،معناداري وجود ندارد
ق هاي تحقیو بر اساس یافته استهاي تحصیلی معنادار گروه

اي در حد الی از لحاظ سطح سواد رسانهدانشجویان خراسان شم
و  نیل كه توسط مک گرید یباشند. در پژوهشمتوسطی می

 نارضایتی در ايرسانه نقش سواد»با عنوان  (6103) 4همکاران

نشان داد كه  جیبود، نتاشده  انجام «خوردن اختالالت و بدنی
اختالالت  و یبدن یتینارضا  اي وسواد رسانه نیب یرابطه معکوس
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انجام شد  ( 6101) 0توسط ون دوردی خوردن وجود دارد. پژوهش
 یپژوهش، محقق به دنبال ارتقاء و بهبود سواد اطالعات نیكه در ا
و از راه دور  يآموزان دوره مجازدر دانش يارسانه سواد قیاز طر
سواد بین  معناداري ارتباط كه كندمی بیان تحقیق این نتایجبود. 

 اي وجود دارد.نهو سواد رسا یاطالعات
 یانرسدر اطالع یضمن داشتن نقش اساس یهمگان يهارسانه

ه ورزش هستند ك ياز منابع قابل دسترس و با صرفه برا یکی
 .دهندیعموم قرار م اریمطلوب در اخت یتیفیرا با ك اتیتمام جزئ

 از: عبارتند یگروه يهارسانه ورزش در يهانقش ترینمهم
 يقانون و نظارت بر اجرا از تیحمای، بخشیگاهآو یرساناطالع

، اگونگون دیبرخورد عقا يمناسب برا طیمح جادیا، نیدرست قوان
و  يبه رشد فکر كمک، آموزش مداوم نهیكردن زم فراهم
 هیروح جادیا، آموزنده يهایكردن سرگرم فراهم، جامعه یفرهنگ

 دیگران، و قاسمی)توسعه يهابا برنامه يمشاركت و همکار
0367). 

 يهمپا رانینوع سواد و مهارت در جامعه امروز ا نیضرورت ا
ورزش شهروندان را ازحالت  قیاز طر تواندیشدن م یجهان ندیفرا

حركت دهد و مخاطبان را وادار كند كه  ییایبه سمت پو یانفعال
كاركرد  تواندیم یرسانه جمع داتیتول و هاامیپ از کیكدام

 ،انشربتی)باشد  يرداربقابل بهره داشته و دیمف سودمندانه و
و نقش ورزش در آن  ياسوادرسانه تیبا توجه به اهم .(0366

در  یبدن تیمتخصصان ترب دگاهیمحقق درصد آن است كه د
سؤال پاسخ دهد كه  نیمختلف را بسنجد و به ا يهاشیگرا

 يادر سواد رسانه یبدن تیمتخصصان ترب يهادگاهید نیابیآ
 وجود دارد؟ يمعنادار تفاوت

 شناسی پژوهشروش
 نیو هدف از انجام ا یلتحلی – یفیپژوهش حاضر از نوع توص

متخصصان  دگاهیاز د ياسواد رسانهسۀ یمقا یپژوهش بررس
نفر از متخصصان  73بود. جامعه مورد مطالعه شامل ی بدن تیترب
 يسرشمار به روشبودند كه نمونه  رجندیشهرستان ب یبدن تیترب

اطالعات، با توجه به  يآوردر بخش ابزار جمعانتخاب گردید. 
 نامهاطالعات از پرسش يگردآور يبراق، یهدف تحق

 زا ياساخته سواد رسانهنامه محققو پرسش یشناختتیجمع
از  نانیاطم ي. برادیاستفاده گرد یبدن تیترب نیمتخصص دگاهید

 ياهییها از نظرات و راهنماآن نیتدو زها، بعد انامهپرسش ییروا
 ورزش استفاده شد تیرینظر در علم مدتن از استادان صاحب 01

 يای. پادیلحاظ گرد یینامه نهاها در پرسشو نظرات آن

                                                                                                                                             

( α=66/1كرونباخ ) يآلفا بیبا استفاده از ضر زینامه نپرسش
 يهاها از روشداده لیوتحل هیتجز يدست آمد. در ادامه برابه

 یو جداول( و استنباط اریانحراف معن، یانگی)م یفیتوص آمار
(tبا استفاده از نرمطرفهکی انسیوار لیمستقل، تحل ) افزار

SPSS22 .استفاده شد 

 های پژوهشیافته
( درصد از 3/33نفر ) 41شناختی، هاي جمعیتبراساس یافته

دهندگان زن ( درصد پاسخ7/43نفر ) 33دهندگان مرد و پاسخ
 -61سن  ينفر از متخصصان دارا 01 یفراوان نیكمترهستند. 

-31 یمربوط به رده سن یفراوان نیشتریدرصد، ب 0333معادل  63
معادل  31-33سن  ينفر دارا 36درصد، و  7/46سال معادل  63
باشد. یدرصد م 64معادل  33-41سن  اينفر دار 06درصد و  61

فوق  و مپلیطور مشترک مربوط به سطح دبه یفراوان نیكمتر
مدرک  يدرصد و متخصصان دارا 3/0نفر معادل  0با  پلمید

 مربوط یفراوان نیشتریدرصد، ب 7/63نفر معادل  61كارشناسی 
 33افراد به سطح كارشناسی ارشد و باالتر با  التیتحص زانیبه م

 .باشدیدرصد م 7/71نفر معادل 
براي  zشود اماره می مشاهده فوق درجدول كه طورهمان

و ضریب معناداري آزمون نیز 679/0اي برابر با متغیر سواد رسانه
 نرمالیتگی از ايرسانهمتغیر سواد  نتیجه بود. در 173/1برابر 

 .بود برخوردار یکنواختی
 مطالعه مورد متغیرهاي نرمالیتگی آزمون -6جدول

 يرهایمتغ
 پژوهش

تعداد 
نمونه 

 يآمار

نتیجه  سطح خطا zآماره 
 آزمون

سواد 
 ايرسانه

               
31 

 
     679/0        66/47       173/1 

f (734/1 )ماره اكه مقدار از آنجایی دوبا توجه به جدول شماره 
 باشد و سطح معناداري باالتر از( می376/1) و سطح معناداري

نابراین ب .شودمی تأییدگیریم كه فرض صفر نتیجه می( 13/1)
 ارد.اي تفاوتی وجود ندبین متخصصان ورزشی از نظر سواد رسانه
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يادرباره سواد رسانه یبدن تیترب نیمتخصص دگاهیدآزمون تحلیل واریانس یک راهه )آنوا( جهت بررسی تفاوت  -4جدول

 F میانگین مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات منابع تغییر
سطح 

 معناداري

 933/337 4 733/0430 گروهیبین 

درون  376/1 734/1
 گروهی

933/34061 71 
446/467 

 

    74 337/33337 كل

دهد سطح معناداري در نشان می سهكه جدول شماره  طورهمان
( است بنابراین نتیجه <13/1P) 13/1ها باالتر از همه رشته

 اي متخصصان فیزیولوژي ورزشیگیریم كه بین سواد رسانهمی
و سایر متخصصان تفاوت معناداري وجود ندارد.

 
آزمون تعقیبی شفه جهت بررسی تفاوت بین متخصص فیزیولوژي ورزشی با سایر متخصصان -3جدول   

 هامیانگیناختالف   متخصصان
انحراف 
 استاندارد

سطح 
 معناداري

فیزیولوژي 
 ورزشی

 900/1  130/6 -6 بیومکانیک

 933/1 130/6 -33/3 شناسیآسیب

 976/1 130/6 -41/3 مدیریت

 933/1 130/6 31/3 رفتارحركتی

دهد سطح معناداري نشان می چهاركه جدول شماره  طورهمان
بنابراین نتیجه  .است (<13/1P)13/1ها باالتر از در همه رشته

اي متخصصان مدیریت ورزشی و گیریم كه بین سواد رسانهمی
 سایر متخصصان تفاوت معناداري وجود ندارد.

 
 

 آزمون تعقیبی شفه جهت بررسی تفاوت بین متخصص مدیریت ورزشی با سایر متخصصان -2جدول 

 متخصصان
اختالف 

 هامیانگین
 سطح معناداري انحراف استاندارد

مدیریت 
 ورزشی

 999/1. 130/6 -31/6 بیومکانیک ورزشی

شناسی آسیب
 ورزشی

03/0- 130/6 0 

 976/1 130/6 41/3 فیزیولوژي ورزشی

 639/1 130/6 9 رفتارحركتی

دهد سطح معناداري در نشان میپنج كه جدول شماره  طورهمان
است بنابراین نتیجه  (<13/1P) 13/1ها باالتر از همه رشته

ی اي متخصصان بیومکانیک ورزشسواد رسانهگیریم كه بین می
و سایر متخصصان تفاوت معناداري وجود ندارد.
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 آزمون تعقیبی شفه جهت بررسی تفاوت بین متخصص بیومکانیک ورزشی با سایر متخصصان -5جدول 
 

 متخصصان
اختالف  

 هامیانگین
انحراف 
 استاندارد

سطح 
 معناداري

 بیومکانیک
 ورزشی

 0 130/6 43/0 ورزشیشناسی آسیب

 999/1 130/6 31/6 مدیریت ورزشی

 900/1 130/6 6 فیزیولوژي ورزشی

 763/1 130/6 31/00 رفتارحركتی

دهد سطح معناداري نشان می ششكه جدول شماره  طورهمان
( است بنابراین نتیجه <13/1P) 13/1ها باالتر از در همه رشته

ی و سایر حركت اي متخصصان رفتارگیریم كه بین سواد رسانهمی
متخصصان تفاوت معناداري وجود ندارد.

 آزمون تعقیبی شفه جهت بررسی تفاوت بین متخصص رفتار حركتی با سایر متخصصان -1جدول 

 متخصصان
اختالف  

 هامیانگین
 انحراف استاندارد

سطح 
 معناداري

 رفتارحركتی 

بیومکانیک 
 ورزشی

31/00- 130/6 763/1 

شناسی آسیب
 ورزشی

03/01- 130/6 606/1 

 639/1 130/6 -9 مدیریت ورزشی

فیزیولوژي 
 ورزشی

31/3- 130/6 933/1 

 

بین  13/1در سطح ، دهدنشان می هفتكه جدول  طورهمان
 ايمیانگین مردان و زنان متخصص ورزشی در مورد سواد رسانه

(.<13/1P) تفاوت معناداري وجود ندارد 

 

 مستقل جهت بررسی تفاوت بین متخصصان ورزشی بر اساس مؤلفه جنسیت tآزمون  -1جدول 

 درجه آزادي tمقدار  نمونه مؤلفه
سطح 

 معناداري
اختالف 
 هامیانگین

سواد 
 ايرسانه

 مرد          
667/1- 73 660/1 031/0- 

م          زن  

دهد با توجه به اینکه نشان می  هشتكه جدول شماره  طورهمان
( 363/1) ( و سطح معناداري برابر با310/1) برابر با fماره امقدار 

نتیجه ، ( است<13/1P) باشد و سطح معناداري باالتر ازمی

خصصان بنابراین بین مت. شودمی تأییدگیریم كه فرض صفر می
اي تفاوت ورزشی از نظر سطح تحصیالت درباره سواد رسانه

ندارد. معنادار وجود

 
 

 
 



55                                     یبدن تیترب یهاشیگرا متخصصان  در یارسانه سواد سةیمقا  

اساس سطح تحصیالتآزمون تحلیل واریانس یک راهه )آنوا( جهت بررسی تفاوت بین متخصصان ورزشی بر -9جدول 

ریگینتیجهبحث و 
در یک تعریف بسیار كلی عبارت است از یک نوع  0ايسواد رسانه

ها و توان انواع رسانهدرک متکی بر مهارت كه براساس آن می
 ردك اخت و از یکدیگر تفکیک و شناساییرا شنها آن انواع تولیدات

با  خیاز فرهنگ و تار يادهیا دیجدهاي رسانه. (0366 ،شکرخواه)
 کیز است كه فراتر ا ریفراگ يایتوسعه پو ستمیابعاد متفاوت س

 مختلفهاي موضوع در زمان رییثابت است و با توجه به تغ حوزه
 با دیجدهاي رسانه. رودمی شیمختلف پ ياخواسته يبه سو

له بردن فاص نیارتباط و از ب يبرقرار یو مکان یكاهش موانع زمان
 ادجیا نژاد و فرهنگ به دنبال، سن، یتیموانع جنس، یطبقات

اساس بر .(6103، 6)یین زو مردم است انیارتباطات مشترک م
داد  نشان حاضر پژوهش، گردید ارایه هایافته بخش در كه آنچه
باره با دیگر متخصصین در بدنیهاي متخصصان تربیتدیدگاه بین

پژوهش این هاياي تفاوت معناداري وجود ندارد. یافتهسواد رسانه
و  چشمه سهرابی، (0390) امیرپور، هاي شجاعییافته از بخشی با

( همخوانی دارد. 0390) عقیلیو  نصیري، (0390) تحقیقی شاهین
اي تفاوت آن از لحاظ سواد رسانه بدنی كهدیگري از تربیت گرایش

اسی و شن)كالبد در بین متخصصان سنجیده فیزیولوژي ورزشی
شناسی است در مورد بدن فیزیولوژي كه از اجزاي علم زیست

شناسی ساختمان موجود زنده البدكند در كودات زنده بحث میموج
شود و در فیزیولوژي اعمال هاي مختلف آن مطالعه میو دستگاه

فیزیولوژي است.  (0: 0360 ،گاینی)( كندموجود زنده را بررسی می
توان تفاوت می بدنیهاي تربیتگرایش یکی از عنوان، بهورزشی

هر چند در  در بین متخصصان سنجیداي آن را از نظر سواد رسانه
 هاي فرهنگی وشاید دلیل آن شباهت، تحقیق معنادار نشده این

ها اهداف رسانه اصول آموزشی یکسان و آگاهی متخصصان از
 باشد.

اي تفاوت آن از لحاظ سواد رسانه بدنی كهدیگري از تربیت گرایش
، سازماندهی) مدیریت ورزشی شود میدر بین متخصصان سنجیده 

هدف  .است( كنترل و نظارت در ورزش و تربیت بدنی، ریزيبرنامه

مدیران و كارشناسان آگاه و ماهر براي  تأمیناز این رشته تربیت و 
: 0396 ،مسیر ایرانی)است هاي ورزشی كشور اداره امور سازمان

بدنی هاي تربیتگرایش یکی از عنوان، بهمدیریت ورزشی. (0
اي در بین متخصصان ت آن را از نظر سواد رسانهتوان تفاومی

شاید دلیل آن ، هر چند در این تحقیق معنادار نشده سنجید
هاي فرهنگی و اصول آموزشی یکسان و آگاهی شباهت

 ها باشد.اهداف رسانه متخصصان از
تفاوت آن از لحاظ سواد  بدنی كهدیگري از تربیت گرایش

 یبیومکانیک ورزش شودمی اي در بین متخصصان سنجیدهرسانه
بیومکانیک كاربرد قوانین مکانیکی در ارتباط با ساختار موجود زنده )

توان گفت بیومکانیک علمی همچنین می. است (انسان و خصوصاً
است كه نیروهاي داخلی و خارجی وارد بر بدن انسان و اثرهایی 

 ،ننظریا)دهدكنند را مورد بررسی قرار میكه این نیروها ایجاد می
هاي گرایش یکی از عنوان، بهبیومکانیک ورزشی. (0: 0391
اي در بین توان تفاوت آن را از نظر سواد رسانهمی بدنی تربیت

ل شاید دلی، هر چند در این تحقیق معنادار نشده متخصصان سنجید
هاي فرهنگی و اصول آموزشی یکسان و آگاهی آن شباهت

 د.ها باشاهداف رسانه متخصصان از
تفاوت آن از لحاظ سواد  بدنی كهدیگري از تربیت گرایش

 رزشیشناسی وآسیب شودمی اي در بین متخصصان سنجیدهرسانه
ها و عوارض جسمانی آگاهی عمومی افراد جامعه نسبت به ضعف)

ترمیم و بازتوانی ، و روحی و روانی خود را باال برده به اصالح
حركات مناسب و كنترل شده اقدام هاي ضعیف خود از طریق اندام

هاي گرایش یکی از عنوان، بهشناسی ورزشیآسیباست.  (نمایند
اي در بین توان تفاوت آن را از نظر سواد رسانهمی بدنی تربیت

ل شاید دلی، هر چند در این تحقیق معنادار نشده متخصصان سنجید
هاي فرهنگی و اصول آموزشی یکسان و آگاهی آن شباهت

ها باشد.اهداف رسانه صصان ازمتخ

سطح معناداري f میانگین مجذورات درجه آزاديمجموع مجذوراتمنابع تغییر

174/7373390/643گروهیبین

310/1 363/1
396/346370گروهیدرون

331/491

337/3333674كل
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تفاوت آن از لحاظ سواد  بدنی كهدیگري از تربیت گرایش
بررسی ) ورزشی رفتار حركتیاي در بین متخصصان سنجیده رسانه

 رمؤثهاي مختلف بدن و عوامل گیري دستگاهرشد و نمو و شکل
آشنایی با ، توسعه و حركات انسانی، فرآیندهاي رشد، هابر آن

 اساس، مل دستگاه عصبی مركزي در كنترل اعمالچگونگی ع
ونگی چگ، فرآیندهاي كنترل و انواع حافظه، فیزیولوژیکی حافظه

رشد و توسعه شناختی و هوش و ارتباط آن با دستگاه عصبی و 
 عنوان، بهرفتار حركتیاست.  (0396 ،مسیر ایرانی)( حركات ارادي

آن را از نظر سواد توان تفاوت می بدنی هاي تربیتگرایش یکی از
هر چند در این تحقیق معنادار  اي در بین متخصصان سنجیدرسانه
هاي فرهنگی و اصول آموزشی یکسان شاید دلیل آن شباهت، نشده

 ها باشد.اهداف رسانه و آگاهی متخصصان از
پیدا  افزایش درصد 31 سال هر در اطالعات رشد میزان»
 بیداري زمان از درصد 31 حدود كه حالی است در این «كند.می

در  و شودمی صرف انحصاري  فعالیتی عنوانبه هارسانه با انسان
 سایر كنار در هارسانه از استفاده نیز دیگر مواقع درصد 39

 میانگینطور به دهدمی نشان محاسبه این. دارد قرار هافعالیت

 رسانه از استفاده به را روزشان یک زمان درصد 71 حدود افراد

 دیگر كارهاي وقف زمان از درصد 30از  كمتر، مقابل در. مشغولند

 هايحوزه تمامی، به هارسانه كه این به توجه با لذا شودمی

، سیاسی، دینی، اخالقی از اعم شما زندگی عمومی و خصوصی

 را خود، هاانسان كه است الزم، اندنفوذ كرده فرهنگی، اجتماعی

 .كنند آماده ايرسانه دنیاي این در زندگی براي
داشتن سواد رسانه و اطالعاتی در عصر حاضر براي هر فردي از 

زن و مرد الزم و ضروري ، از پیر تا جوان، تا دانشجو آموزدانش
ها بر این اساس شکل گرفته و بسیاري وكاركسببسیاري از . است

. هستند ايرسانهجدید ملزم به سواد هاي از اختراعات و نوآوري
ستیم نی هق نشان داد مهم نیست از كدام گرایش تربیت بدتحقی

كنیم تا ضمن ایجاد برند  ايرسانهرا مجهز به سواد  باید خودمان
 شخصی قوي مزیت رقابتی ایجاد كنیم.

هاي بین دیدگاه كه داد نشان پژوهش این هايیافته در مجموع
اي بدنی شهرستان بیرجند از نظر سواد رسانهمتخصصان تربیت

 حکایت پژوهش این نتایج چند هر. ندارد وجود دارىمعنا تفاوت

بین متخصصان  تنها این اما، است مطلوب ايرسانه سواد میزان از
 دیگري هايپژوهش است الزم. است بدنی صورت گرفتهتربیت

ها آن وضعیت طریق این از تا گیرد انجام هاسایر تخصص در نیز
در بین  ايرسانه سواد میزان حوزه در و قضاوت شده مشخص نیز

 .گیرد صورت ترراحت متخصصان
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