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 چکیده
 ةطه بود. جامعمتوس ۀان دورآموزدانش یسواد حرکت ةدر توسع یریتصو ةرسان یکارکردها ییناضر، تبهدف از پژوهش ح

نفر از  384افراد با استفاده از جدول مورگان  یقآن و مشخص نبودن تعداد دق ییاجرا یتماه براساسپژوهش  یآمار
در  یریتصو یهاانهنقش رس ةاز دو پرسشنامها داده یگردآور ی. برادشن ییشهر تهران تع ةمتوسط ۀان دورآموزدانش
 یدارد سواد حرکتاستان ة( و پرسشنام1382)و راندال  (1392) یکنامن یقاتاز تحق برگرفته یورزش و سالمت ةتوسع

نه و پایایی رسا ةحیطن مدیریت ورزشی و ابا نظر متخصص هاپرسشنامههمچنین، روایی ( استفاده شد. 1394 ی،)وحدان
رسانه و  رکردکا ۀنمر ینیانگم ینپژوهش نشان داد که ب هاییافتهشد.  تأییداستفاده از آزمون آلفای کرونباخ آنها نیز با 
کارکرد  ینه بکمشخص شد  ینوجود دارد. همچن یتفاوت معنادار یفرض یانگینآنها با م یهامؤلفه یو تمام یسواد حرکت

 بینییشپ یینه، تواناکارکرد رسا یهاو مؤلفه وجود دارد ینادارمثبت و مع ةرابط یآن با سواد حرکت یهارسانه و مؤلفه
ژوهش از پ یاصل یردو متغ ةرابط یکه مدل ساختار شد مشخص یت،. در نهادارندرا  یحرکت دسوا ییراتدرصد از تغ 44

با تمرکز بر کارکرد مربوط  و عوامل ینوالد ن،که مسئوال گفت توانیم هایافته. با توجه به استبرخوردار  یبرازش معنادار
 ندآوران و نوجوانان را فراهم آموزدانش یسواد حرکت ةرشد و توسع تموجبا توانندیورزش، م ةیطدر ح یریتصو یهارسانه

از این محتوا  گیریبهرهوالدین بتوانند با تا  هنددترتیب فرهنگ ارائة محتوای مناسب را در جامعه گسترش و بدین
 آنها داشته باشند. فرزندان خود و آیندۀ مناسبی برای ریزیبرنامه

   

 یدیکل یهاواژه
  .مشارکت اجتماعیرسانه،  یکارکردها سازی،فرهنگ ،انآموزدانش ی،سواد حرکت
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 قدمهم

شور مفهومی یك ک ةتوسعه در ابعاد مختلف در دستور کار تمامی کشورهای دنیا قرار دارد. توسع ،امروزه

سعه در ابعاد مختلف تالش برای تو یازمند. ایران نیابدیکلی است که با توسعه در محورهای مختلف معنا م

انی سالم و تندرست، بخشی انس یروین و تربیت ینتأم سازینهعنوان زمو ورزش به تربیت بدنی ةاست. توسع

جوانب،  ةهمایت ملی، مستلزم رع یهاشمول ورزش در برنامه کهیطورهملی است. ب ةتوسع یهااز برنامه

  (.1آثار و کارکردهای این پدیده در جامعه است )

 یانبهداشت رو و یسالمت اجتماع ینسازوکار تأم ینبهتر یر،فراگ یاجتماع ۀیدعنوان پدورزش به 

بهداشت و درمان و  یهادر بخش هاینهدر آن به کاهش هز گذارییهسرما ،روینازاو  شودیمحسوب م

 یو اجتماع فردی هاییآمدن سطح ناهنجار یینو موجب پا انجامدیم یمراکز مبارزه با مفاسد اجتماع

عمل  ٔەیزمشارکت و انگ حساساورزش، با  یةکه پرداختن به سطوح پا انددادهها نشان (. پژوهش1) شودیم

حضور  شیافزا ینةو زم دشویمنجر مسالمت اجتماع  یشامر به توسعة ورزش و افزا ینکه ا استهمراه 

تر را فعال یسالمت و تداوم رفتارها یارتقا ی،ورزش یندهایافر ازآنها  هیآگا ی،ورزش یمردم در فضاها

آمار  ی،بدن یتعالفپرداختن به  ۀو نحو یزانورد ممختلف در م یکردهایوجود رو یلدلبه (.2) سازدیم یامه

 یزانماطالعات موجود،  تمامیوجود ندارد، اما  رمشارکت در ورزش در کشو یزاناز م یو قطع یقدق

 یداتوسعه پ ییاست که ورزش تا جا ینبر ا یمسئوالن ورزش یدو تأک دهندینشان م یمشارکت را ناکاف

ارزان بودن و سهولت  یرد؛گ مردم قرار یاز سبد زندگ یعنوان بخشبه روزمره، هاییتکند که در کنار فعال

 (. 3)است  هیشرفتپ یدر کشورها یریتیمد یهااز دستورالعمل ی،ورزش تجهیزاتمردم به امکانات و  یدسترس

است  یرشد و گسترش ورزش که منظور همان ورزش همگان ةمهم در مقول یارجمله موضوعات بس از

 (.4است ) یورزش هاییتفعال یسومردم به یشبر گرا یرگذارعوامل تأث ،شود یابیارز یققصورت دبه یدو با

بدنی آزاد، داوطلبانه و  هاییتاز دیدگاه شورای ورزش همگانی اروپا، ورزش همگانی عبارت است از فعال

د و هدف آن ، امکان پرداختن به آن برای همگان وجود داررسدیاختیاری که در اوقات فراغت به انجام م

، تفریح، توسعه و بهسازی انسان ییهابلکه هدف اصلی از پرداختن به چنین ورزش یست،نرقابت و پیروزی 

 یدر راستا یگروه یهاهدف رسانه ینترمهم ،دشکه اشاره  یورزش همگان یت(. با توجه به اهم5) است

 1یریتصو یهارسانه یژهوها، بهنه(. تأثیر شگرف رسا6ورزش باشد ) ةتوسع تواندیهر کشور م یاهداف مل

                                                           
1. Visual Media 
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ها در آگاهی دادن نقـش رسانه رو،ینبـر افـراد جامعـه انکارناپـذیر اسـت. ازا ورزش سیما( ةشبک)همچون 

 هاییتمند ساختن آنها و تقویت گرایش به فعالمنظور جلـب و عالقهبه جامعه و تشویق آحاد مـردم به

 یها(. رسانه7ش ورزش همگانی بسیار حائز اهمیـت اسـت )طور اخص و تعمیم و گسـترورزشی به

 یارو آموزش هستند و عامل بس یرساناطالع ی،مسائل اجتماع یبررس رایب یاساس یاز ابزارها یریتصو

ی آن است که ابه معن یریتصو یها(. رسانه8) روندیشمار مبه یاجتماع یهاارزش یریگدر شکل یمؤثر

 (.9)نفر برسد  هایلیونکارا به م یسرعت و به شکلبه تواندیك منبع روابط عمومی مجریان اطالعات از طرف ی

ایفـاگر نقشـی مهـم باشـد.  تواندیها، تلویزیون با داشتن مخاطبانی انبوه، ممیـان انواع رسانه در

پلی  ةنزلماست که به یجمعاصلی وسـایل ارتباط هاییهتلویزیون قدرتمندترین رسانه و از پا ،امروزه

 یزیون،تلو ةنامفرهنگ ة(. بنا به گفت10) کندیورزشی و افکار عمـومی عمـل م هاییدانارتباطی میان م

رسانه جذب  ینرا از همان ابتدا به ا شمارییمخاطبان ب است توانسته یزیوندر تلو یورزش یسازبرنامه

عموم  یندر ب یزیونشدن تلو رفتهیو پذ یرفراگ یلشد که ورزش تنها دل یمدع توانینم ،کند. هرچند

 یهاشمار دستگاه 1950آن بود که تا سال  یاصل یلگفت که ورزش از دال توانیت مأجربه یاست، ول

  (.11هزار دستگاه برسد ) 500و  یلیونم 10به حدود  متحده یاالتدر منازل مردم ا یزیونیتلو

ادر است اخبار داغ را با سرعت نور به قبرای مثال  ؛داردمهمی  هاییژگیخصوصیات و و تلویزیون

تلویزیونی  ةاطالع بینندگان برساند و همزمان تعداد کثیری بیننده را تحت پوشش قرار دهد. یك برنام

علت ارتباط مستقیم و موازی با بیننده و بهواسطه ندارد. تلویزیون  برای رسیدن به نظر مخاطب نیازی به

 .(12رقابت ) است قابل یاع، رسانههنگام وقوبهنشان دادن رویدادها 

 یااندازه دو صنعت ورزش و رسانه به ینارتباط ب یکمویستبقرن  یلو اوا یستمدوم قرن ب ةیماز آغاز ن 

 یانپا ةنقط یكشروع و کدام ةنقط یكداد که کدام یصتشخ توانیشده است که نم یكو نزد یچیدهپ

مشاور  ی،ا. خبر رسانهنددار یازنآنها  یها و پوشش خبررسانهبقا به توجه  یبرا یورزش یهااست. سازمان

اروپا  ۀدر قاره گرفتانجام(. تحقیقات 13هستند )ه زمین ینمهم در ا ییابزارها یارسانه یو راهنما یارسانه

گسترش و رشد  منظوربه ،روینازاکه رویکرد اصلی در این کشورها ورزش همگانی است،  دهدینشان م

  (.2002اند )مضاعفی کردهآن تالش 

 یاریبس یهاپژوهش یبدن یتورزش و فعال یجرسانه و ورزش و نقش رسانه در توسعه و ترو ةینزم در

در مشارکت  یجمع یهانقش رسانه یل( با تحل1396خواه و همکاران )دولت ینکهکما ا ،صورت گرفته است

 یجادا ماعی،آموزش، مشارکت اجت ی،رسانعاطال ی،سازیآگاه ی،سازکه فرهنگ یافتندبانوان در یورزش
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 ینهو نهاد یجادو با ا استبانوان  یها در مشارکت ورزشمهم رسانه یاربس یهارفتار از نقش ییرنگرش و تغ

مثبت و ارزشمند آنها بر مشارکت  یموجب اثرگذار توانیم یجمع یهامطلوب در رسانه یتساختن وضع

 یریتصو یهادر رسانه یبدن یتفعال رسی( با بر2015) یگلیولیبونفو  یتاسم ین،بانوان شد. همچن یورزش

 یادر استرال یریتصو یهااست تا رسانه یازن در محتوا و تالش هماهنگ، مورد یدنظرنشان دادند که تجد

 یرتحرك درگکم یرفتارها یمنف یراتو تأث یبدن یتفعال یتو درك اهم یآگاه یشمخاطبان را با افزا

در  یلیروزمره )تحل یو ورزش در زندگ یزیونتلو»عنوان  اب یدر پژوهش یزن ،(1395) یکنند. عرب نرم

ورزش نقش  یدرك معنا یشدت در چگونگها به، اظهار داشت که رسانه«(یرانرسانه و ورزش در ا یوندپ

( 2013) 1کنند. نتایج تحقیق ابیویه یفادرك از ورزش ا ییررا در تغ ینقش مهم توانندیم یجهنت و در رنددا

ها در بهبود فعالیت بدنی در در زمینة تأثیر رسانه 2012تا سال ه گرفتانجام یقاتکه با مرور تحق یزن

داشتند، همچنین  روییادهجمعی اثر روشنی بر ترویج پ یهانشان داد که رسانه ،بزرگساالن انجام گرفت

( با 1394) یصالح یدزاده و سیقل ینه،زم یناند. در همدر افراد مؤثر بوده تحرکییها در کاهش برسانه

پنج تهران به این  ةدار منطقزنان خانه یفرهنگ ورزش یارتقاورزش در  ةشبک یهانقش برنامه یبررس

 یارتقاها، در کوهستان ةدامنها و ورزش از پارك ةشبک یدیزنده و تول یهانتیجه رسیدند که پخش برنامه

با  یدر پژوهش یزن ،(2014) رانو همکا 2رزش مؤثر بوده است. همردار در وزنان خانه یفرهنگ یهاارزش

 یانداشتند که همتا یانب «در سالمندان یو خطر چاق یبدن یتفعال یزیون،ورزش در تلو ۀمشاهد»عنوان 

همساالن خود هستند و مشاهدۀ  یبدن یتدر جذب فعال یدیعنوان الگو گردانندگان کلو همساالن به

 ییو رضا یشعبان ین،مسن ندارد. همچن افراد یبدن یتفعال یدر ارتقا یاالً نقشورزشکاران نخبه احتم

 یکه اختصاص ورزش صبحگاه یافتنددر یحیو تفر یرسانه بر ورزش همگان تأثیر ی( با بررس1394) یصوف

 یجتروآموزش و  یبرا یزیونیو تلو یوییراد یهاو وجود برنامه یزیونو تلو یوراد یهااز برنامه یکیعنوان به

و عدم  استمؤثر  یبدن یتباال بردن فعال یبر فرهنگ مردم برا یرگذاراز عوامل مهم و تأث یورزش همگان

ورزش  ةبر توسع یآموزش، اثر منف یبرامد اروز یاز فناور یریگها و ضعف در بهرهمؤثر در رسانه یغاتتبل

  دارد. یهمگان

های یتفعالو پرداختن به  شدهمطرح و مطالعه ی اخیر هاسال، یکی از عواملی که در زمینهدر این 

احتمالی بسزایی بر توسعه و رشد  تأثیرتواند یمورزش  ةشبکی ورزشی همچون هاشبکهورزشی و مانور 

                                                           
1. Abioye  

2 . Hammer 
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دارند که برای یم(، بیان 2015) 2، سیلورمن و مرسیرزمینهاست. در این 1این مقوله بگذارد، سواد حرکتی

ی ورزشی و حرکتی هامهارتاز اصول دقیق  آگاهی نیازمند ،کودکان ةهم برایسالم و فعال  ةجامعایجاد 

ی بنیادین حرکتی و ورزشی هامهارت ةتوسعهستیم که این اصول، سواد حرکتی نام دارد. سواد حرکتی، 

 های بدنییتفعالوسیعی از  دامنةو کنترل در  نفساعتمادبهدهد تا با انگیزه، یماست که به کودك اجازه 

میك و شرایط ورزشی حرکت کند و در قبال شرایط محیطیِ موجود، واکنش مناسبی از خود نشان و ریت

ابزار  ،سواد حرکتی .نداسواد حرکتی ةمبنای توسع ،حرکتی بنیادین یهایادگیری و تمرین مهارتدهد. 

فراهم  ترورزشی و دستیابی به سبك زندگی سالم هاییتموفق ةبرای کودکان در جهت توسع را یازن مورد

 یهاسواد حرکتی، کودکان و نوجوانان در زمان ةبدون توسعکه  دهدینشان م تتحقیقا نتایجکند. یم

 (.21کنند )یغیرفعال را انتخاب م هاییو باز هایو سرگرم شوندیدور مهای بدنی یتفراغت از فعال تاوقا

دلیل اصلی اجتناب آنان از ورزش و فعالیت ت برای بازی، که نداشتن مهار گویندیبه معلمان م هابچه باغل

برند، این در یمبدنی است. کودکانی که از نظر مهارتی و جسمانی اغلب ماهرند، از بازی لذت بیشتری 

 ةتوسعحالی است که در سمت مخالف، کودکانی که توانایی و مهارت کمتری دارند، فرصت کمتری برای 

 نفساعتمادبهدارند و یبرمدم موفقیت از تالش خود دست شکست و ع سبببهی خود داشته و هامهارت

یابد. برای جلوگیری از این مشکل، به توسعه و ارتقای سطح سواد حرکتی در یمآنان کاهش  ۀیزانگو 

  (.22است )نیاز ان آموزدانش

 ی برمبتن یها. مداخلهکنندیم یسپر مدرسه از روز را در چشمگیریکودکان و نوجوانان بخش 

 کم است یبدن یتبا سطح فعال ی مقابلهراه برا یناجراتر راهبرد مطلوب، قابل یكاز  استفاده سه بامدر

در  هاست کهاهداف و موضوع یگستردگ توان گرفت،یم تربیت بدنیدر  یکه به روش سنت یرادیا(. 23)

 یف دقیقتعر یقطر از تربیت بدنیدر  یسنت هاییتمحدود بر توانیمناسب م یاستفاده از مدل صورت

از  تواندیم مناسب یاستفاده از مدل ینکرد. همچن غلبه مناسب یهااهداف، انتخاب راهبردها و موضوع

 یندر سن یت بدنیفعال یبرا یزیرکند و برنامه یریجلوگ تربیت بدنی و تشتت در اهداف معلمان یپراکندگ

 یفرهنگ شرایط را با توجه به یتفاوتم یهامختلف، عوامل و همبستهی هامدل. دسازتر مختلف را منظم

معتبر،  یهامدل الزم است در انتخاب و استفاده از ین،بنابرا دهند؛یم ارائه یبدن یتفعال یهر جامعه برا

                                                           
1 . Motor Literacy 

2 . Silverman & Mercier  



 1400، تابستان 2، شمارة 13يريت ورزشی، دورة مد                                                                                       708

 

 

 1(. کول و هابس24یرند )توجه قرار گ مورد یزجامعة هدف ن اجتماعی و یفرهنگ یاتها و مقتضشاخص

 /فیزیولوژیك را در سه حوزۀ مختلف یبدن یتبالقوۀ فعال یهاهمبستهکننده یا یینتع(، عوامل 1998)

 همکاران و یسکردند. سال بندیدسته شناختییتجمع ی واجتماع ی،شناختروان یطی،مح ی،رشد

 منتشر 1999از سال  یشدر کودکان را تا پ یبدن فعالیت زمینةه در گرفتخالصة مطالعات انجام( 2001)

ی، روان ین(،وزن و والدسن، اضافه) شناختیجمعیتیر ها به پنج متغبستهمطالعه، هم ین. مطابق اکردند

ی بدن یتفعال)و مهارت  یرفتار هاییژگی، وشده(ید دركنفس، نگرش و فوااعتمادبه) یو عاطف شناختی

یزیکی ف یطو مح ین(والد یقتشو) یو فرهنگ های اجتماعییژگی، وی(تحرکحاضر و کم حال و در پیشین

 (.26)شدند  یمتقس (ه امکاناتب یدسترس)

 یزش،انگ ی،است. سواد بدن یبدن سواد مدل ی،بدن یتفعال یشده براارائه یهااز مدل یکی

عوامل (. 27) تطول عمر اس در یت بدنیفعال ینگهدار یو دانش و فهم برا یبدن شایستگی نفس،اعتمادبه

 و آنها را از هم جدا گیرندیا در نظر مانسان ر جسمانی و یابعاد روح ی،سواد بدن یشده برابرشمرده

به نقش دانش  ینها سواد بدنت ی،بدن ی فعالیتهاهمبسته یشده براارائه یهامدل یانم . دردانندینم

 یعد روانو بُ ی(بدن یستگیاش) یجسم عدبُ ین،ا برعالوهاشاره دارد.  یدیکل یاعنوان همبستهبهی نظر

کاغذ و  یصورت مدل و روها بههمبسته عوامل و ینهمة ا ینکهتوجه به ادارد. با  یز مدنظررا ن یزش(انگ)

 یطعوامل در مح ینارتباط ا یسته استاند، شاکودکان ارائه شده یعیطب یطدر مح ی میدانیبدون بررس

 یدادن آنها برا قرار و مبنا یت بدنیشود تا بهتر بتوان دربارۀ عوامل مؤثر در فعال سنجیده کودکان یواقع

 (. 28) کرد یهتک یت بدنیدر فعال یزیرامهبرن

مدل ارائه  یكعوامل مؤثر بر آن را در  ی،بدن یری سوادگاندازه یبرا ،2کانادا یسواد بدن یابیارزسسة ؤم

همپوشان، در مرکز مدل  یهاحوزه دانش و درك و یزشانگ ی،بدن یستگیمدل، شا ین. در ااست داده

ین . در ا(29)و متأثر از آنهاست  یگر ابعاددر تعامل با د تریکل یمعنوان مفهوبه یبدن فعالیت هستند و

ی بدن یتو فعال یدانش نظر یزش،با سالمت، انگ ی مرتبطجسمان یآمادگ ی،مهارت حرکت یستگیشا مدل،

 مزایای از یگرد یکی رسدینظر مبه. آیدیدست مبه ین نمرههر فرد چند یابیارز یو برا شودیم سنجیده

 ین مالكنمره از چند یكاستفاده از  یجابه تربیت بدنی درس سنجش یاست که برا ینا یبدنمدل سواد 

 .شودیاستفاده م یابیارزش

                                                           
1. Kohl & Hobbs 

2 . Canadian Assessment Physical Literacy (CAPL) 
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ی هاانجمن مدارس، کارکنانافراد از جمله اولیا، مدیران و  ةهمسواد حرکتی، مستلزم همکاری  ةتوسع

   .(30) استدر سیستم ورزش  ، مدیران باشگاه و تمامی افراد درگیرتربیت بدنین اورزشی، معلم

ان، هفت آموزدانشسواد حرکتی  ةتوسع(، با بررسی 1394، وحدانی و رضاسلطانی )زمینهدر این 

. فعالیت در برخی 1 :از اندعبارتان معرفی کردند که آموزدانشسواد حرکتی  ةتوسعراهکار را برای 

. بازی برای 5. ورزش صبحگاهی؛ 4ی رقابتی؛ هایتفعال. 3های ماجراجویانه؛ یتفعال. 2ی پایه؛ هارشته

(، با ساختاریابی مدل 1398. طرح حیاط پویا. میرعالی و همکاران )7. فعالیت در فضای باز؛ و 6یادگیری؛ 

شهر اهواز، به این نتیجه رسیدند که عوامل سواد بدنی، انگیزش و شایستگی  ةسال 10سواد بدنی در دختران 

یشگویی مناسبی برای پی ارتباط معناداری نداشتند و فقط دانش نظری قابلیت بدنی با میزان فعالیت بدن

که برای افزایش میزان فعالیت بدنی ند کردداشت. همچنین بیان  کنندگانشرکتفعالیت بدنی 

شود، به دانش نظری یمید تأکان دختر در مدارس ابتدایی، به همان اندازه که بر فعالیت بدنی آموزدانش

ی بنیادی در هامهارت( نیز نشان داد که بین ادراك شایستگی و 2011) 1وجه شود. رابینسوننیز باید ت

سطح سواد بدنی  ةرابط(، با بررسی 1399کودکان همبستگی متوسطی وجود دارد. ولدی و همکاران )

اهیت های شغلی پدرانشان، دریافتند که سواد بدنی فرزندانی که میژگیوی نظامی با هاخانوادهفرزندان 

شغلی پدرانشان ستادی است، بیشتر از آنانی است که ماهیت شغلی پدرانشان صفی است. همچنین سواد 

شغلی  ةرستشغلی پدرانشان آموزشی است، بیشتر از گروهی است که  ةرستبدنی گروهی از فرزندان که 

 تأثیرو سنجش  یلتحلبا هدف  یقیدر تحق نیز (2019همکاران ) و 2یالواو یزالوئ. استپدرانشان عملیاتی 

 که ند، نشان دادگرفتانجام  یتالیاییکه در مدارس ایی غذا یمو رژ یسواد حرکت در یژهو یشیآزما ةبرنام

داشته  یمثبت تأثیر یف،ضع ییغذا یمرژ ۀیدو پد یاز عدم تحرك بدن یریدر جلوگ دتوانیم سواد حرکتی

حرکتی و  ةتوسع( با تحلیل 2020) 3اُزکور .دباشسالم  یزندگ یهاسبك یارتقا یبرا ییباشد و سنگ بنا

در این  کنندهشرکت( درصد 68افراد ) بیشتردبستانی، به این نتیجه رسید که یشپ کودکانسواد حرکتی 

 ةرابطپژوهش از سطح نامناسبی در سواد حرکتی برخوردار بودند. نتایج آزمون همبستگی نشان داد که 

 نیز (2019و همکاران ) 4رکتی و سواد حرکتی وجود دارد. باتاگلیاح ةتوسعمثبت و معناداری بین نمرات 

دبستانی، یشپدر کودکان  تربیت بدنی ةبرنامی حرکتی و سواد حرکتی از طریق هامهارت ةتوسعبا بررسی 

                                                           
1. Robinson 

2. Luisa Vavilla  

3. Özkür 

4. Battaglia  

http://www.frontiersin.org/people/u/611542
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( با بررسی 2020و همکاران ) 1برمر. استمعناداری بین این دو متغیر در کودکان برقرار  ةرابطدریافتند که 

، برنامه بعد از مدرسه یكکودکان در  یبرا یبا سواد بدن یاهفته 12 ةمداخل یكو امکان انجام  یجنتا

کودکان از ابتدا به بعد از  یزۀانگ یا یمداخودکار، یحرکت ییتوانا ییردر تغ یتفاوت گروه دریافتند که

مشاهده  یشوه آزماگر کنندگانشرکت یاندر م یتوجهشایان  یشحال، افزا ینبا ا مداخله مشاهده نشد.

 یهامهارتیادگیری افتراقی در  ةبرنامسواد بدنی و  تأثیربا بررسی  نیز (2015و همکاران ) 2نونو .شد

نسبت به گروه کنترل از  آزمایشگروه حرکتی، تکنیکی و تاکتیکی بسکتبال، به این نتیجه رسیدند که 

اقدامات  ان این گروهآموزانشدشد که  مشخص ینداشته است. همچن چشمگیری یشرفتپ ینظر چابک

 . دهندیمرا کاهش  یدر طول باز هگرفتانجامناموفق 

 هاژوهشپاین ر بیشتکه  دشویمطه مشخص در این حی هگرفتانجام یهاپژوهشدر نهایت، با بررسی 

رکتی در حسواد ة تا مقولشد در این پژوهش سعی  روازاینو  انددر سنین کودکی و پایه صورت گرفته

 .شودبررسی  متوسطهۀ ان سنین باالتر و دورآموزنشدا

و است ه گرفتو ورزش انجام  یریتصو یهارسانه ةیندر زم یمتعدد یقاتتحق ،طورکه اشاره شدهمان

 یریتصو ةرسان ینکهبا توجه به ا ،دارند. اما یدورزش تأک ةبر توسع یریتصو ةرسان تأثیربه  یقاتتحقر بیشت

به خود نگرفته است  دیکارکر ةجنب یکردرو ینا یرانحال تاکنون در ا ینبا ا ،ردگذایورزش اثر م یجبر ترو

و  یانتقاد یبا نگاه توانیم روینازا. پردازندیدرصد مردم کشور به ورزش م 10و طبق آمارها تنها 

در  یریتصو یهانقش رسانه یلوجودآمده در ادوار گذشته به تحلبه یطشرا یینضمن تب یانهکارکردگرا

، پرداختان و نوجوانان آموزدانشسواد حرکتی  ةتوسعاز آن  ترمهمو ورزش کشور  ةبه توسع یمنته یضاف

در سنجش  یعد جسمتوجه صرف به بُ است، با آن مواجه تربیت بدنیکه امروزه  ییهااز چالش زیرا یکی

. گیردیقرار م تربیت بدنی تأثیر است و تحت انسان مهم یهااز جنبه یعد روانبُ کهیدرحال یابی است؛و ارز

و  یچندبعد یزآن ن یابیارز ی،سواد بدن تعریف در یعدببا توجه به مفهوم چند یسواد بدن ی سنجشبرا

در  یریتصو یهانقش رسانه ترویجدر  یانهکارکردگرا هاییشنهادپ یانب بهبود و در ادامه  خواهد مشکل

 یهاجنبه یپژوهش ضمن معرف یجاست تا نتا دی. امشودیم پرداختهان آموزدانشسواد حرکتی  ةتوسع

 یراهنما یان، به بانآموزدانشسواد حرکتی  ةتوسعو  ورزش یدر فضا یریتصو یهارسانه یکارکرد

در پژوهش حاضر این  روازاین ها بپردازد.رسانه ینموجود ا یتمطلوب وضع یریتمد یدر راستا یشنهادیپ

                                                           
1 . Bremer 

2 . Nuno 
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ان آموزدانشبر سواد حرکتی  تواندیمرکردهای رسانة تصویری که آیا تمرکز و توسعة کا بررسی شد سؤال

 یا خیر.د کنو تغییرات آن را تبیین  بگذارد تأثیرمقطع متوسطه 

 

 تحقیق یشناسروش

با رویکرد مدل  همبستگی-یفیمطالعات توص ءنوع جز یثو از ح یپژوهش حاضر برحسب هدف کاربرد

پژوهش  یآمار ةشده است. جامع یآورجمع یدانی،م صورتبود که اطالعات آن به 1معادالت ساختاری

نفر از  384 2و مشخص نبودن تعداد دقیق افراد با استفاده از جدول مورگانآن  ییاجرا یتماه براساس

حضوری و  صورتبهپرسشنامه  400بر این اساس  کهد ششهر تهران تعیین  ةمتوسط ۀدوران آموزدانش

مورد  368ی مخدوش و ناقص، هاپرسشنامهو حذف  آنهای آورجمعز و در نهایت پس اد شاینترنتی توزیع 

 شدند.  23 ةنسخ 3اس پی اس اس افزارنرموتحلیل وارد یهتجز منظوربهانتخاب و  آنهااز 

برگرفته  یورزش و سالمت ةدر توسع یریتصو یهارسانه نقش ةپرسشنامدو  از هاداده یگردآور برای

 14شامل  اول ةاستفاده شد. پرسشنام (40حرکتی ) استاندارد سواد ةامپرسشنو  (39و  38) یقاتاز تحق

 ی(، آموزش7تا  5 هاییهوگ) ی(، مشارکت اجتماع4تا  1 هاییهوگ) یرساناطالع ةو چهار مؤلف یهگو

 یابیارز یکرتل یارزش 5 یفط براساسکه  است( 14تا  11 هاییهوگ) یساز( و فرهنگ10تا  8 هاییهوگ)

(، عوامل عاطفی 9 تا 1 هاییهوعوامل شناختی )گ ةمؤلفگویه و سه  22دوم شامل  ة. پرسشنامشد

 4ارزشی لیکرت 5که براساس طیف  است( 22 تا 19 هاییهو( و عوامل رفتاری )گ18 تا 10 هاییهو)گ

 تاداناستن از  12از  یق،ابزار تحق 5منظور تعیین روایی محتوایی، بهزمینه یندر اتنظیم شده است. 

 6مقدماتی ةمطالع ،هاتعیین پایایی پرسشنامه منظوربهنظر در این زمینه کمك گرفته شد و سپس حبصا

 8کرونباخ یبا استفاده از آزمون آلفا آنها 7یاییپا یبنفر( انجام گرفت و ضر 30پرسشنامه توسط  یلتکم)

 دست آمد. به (α= 79/0)و برای پرسشنامة سواد حرکتی ( α= 71/0) ترتیب برای کارکردهای رسانهبه

                                                           
1. Structural Equation Modeling 

2. Morgan table 

3. Statistical package for social science (SPSS) 

4. Likert 

5. Content validity 

6. Pilot Study 

7. Reliability coefficient 

8. Cronbach's alpha test 
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 یلتحل ی( و برایو درصد فراوان یفراوان یار،انحراف مع یانگین،)م توصیفی آمار ازها داده یفتوص یبرا

ی تی هاها(، آزمونداده یعنرمال بودن توز یینتع ی)براآزمون چولگی و کشیدگی  ازها داده یاستنباط

 ةرابط، آزمون همبستگی پیرسون برای تعیین هاهمؤلفی برای تعیین میزان اهمیت متغیرها و انمونهتك

بین دو متغیر  ةرابطی معادالت ساختاری مدلسازو در نهایت،  همزمانبین متغیرها، آزمون رگرسیون 

 افزاربا استفاده از نرم یزها نداده یآمار وتحلیلیه. تجزدشاستفاده  آنهای هامؤلفهاصلی پژوهش و 

 است.ه گرفتانجام  8/8نسخة  1لیزرلو  23نسخة اس اسپیاس

 

 تحقیق یهاافتهینتایج و 

 16ا ت 15سنی  ۀمربوط به رد سنبرحسب  یفراوان یشترینکه ب دشپژوهش مشخص  هاییافتهبراساس 

 ینبود، همچن( درصد 8/12سال ) 12تا  11سنی  ۀمربوط به رد یفراوان ینو کمتر( درصد 38سال )

کمترین فراوانی  و( درصد 8/65رین فراوانی مربوط به شغل آزاد )ان نیز بیشتآموزدانشبراساس شغل پدر 

 دارخانهل شغل مادر، بیشترین فراوانی مربوط به شغ براساسو ( درصد 1/7بازنشسته ) ةینگزمربوط به 

برادر و خواهر  بود. براساس تعداد( درصد 6/4بازنشسته ) ةینگزو کمترین فراوانی مربوط به ( درصد 3/69)

مترین کیك خواهر یا برادر دارم و  ةینگزمربوط به ( درصد 44که بیشترین فراوانی )د شنیز مشخص 

ن پرداختن به . در نهایت، براساس میزااستخواهر و برادر ندارم  ةینگزمربوط به ( درصد 1/14فراوانی )

نی مربوط واو کمترین فرا( درصد 4/30سال ) 5بیش از  ةینگزفعالیت بدنی، بیشترین فراوانی مربوط به 

 بود. ( درصد 12زیر یك سال ) ةینگزبه 

میانگین سواد  ۀنمری آن و هامؤلفهتمامی میانگین کارکرد رسانه و  ۀنمر، 1با توجه به نتایج جدول 

میانگین فرضی و  عنوانبهارزشی لیکرت  5طیف  ةیانم عنوانبه 3ی آن )عدد هامؤلفهحرکتی و تمامی 

سبی برخوردارند، کما اینکه ی از اهمیت منابررس مورد ةنمونشود( از دید یممالك در این آزمون انتخاب 

توان یمی، دست آمده است. همچنین با توجه به سطوح معناداربه 3د باالتر از عد آنهامیانگین تمامی 

 دارد. ، تفاوت معناداری وجود01/0گفت که بین میانگین تمامی متغیرها با میانگین فرضی در سطح 

 

  

                                                           
1. linear structural relations (Lisrel) 
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 سواد حرکتیو  کارکرد رسانه ةبرای تعیین نقش نمر یانمونهتک آزمون تی .1 جدول

 میانگین متغیر
 ةمارآ

t 

سطح 

 معناداری
 میانگین متغیر

 ةآمار
t 

سطح 

 معناداری

 001/0 29/11 49/3 یرساناطالع
عوامل 

 شناختی
64/3 42/10 001/0 

کت مشار

 اجتماعی
55/3 16/18 001/0 

عوامل 

 عاطفی
82/3 67/10 001/0 

 001/0 15/17 69/3 آموزشی
عوامل 

 رفتاری
91/3 92/8 001/0 

 001/0 14/23 89/3 یسازفرهنگ
سواد 

 حرکتی
86/3 89/9 001/0 

     001/0 09/35 48/3 کارکرد رسانه

 

 با سواد حرکتیآن  یهاو مؤلفه کارکردهای رسانهآزمون همبستگی بین  .2 جدول

یداراسطح معن همبستگی پیرسون متغیر رديف  

ی و سواد حرکتیرساناطالع 1  65/0  002/0  

47/0 مشارکت اجتماعی و سواد حرکتی 2  001/0  

72/0 آموزشی و سواد حرکتی 3  01/0  

ی و سواد حرکتیسازفرهنگ 4  54/0  04/0  

63/0 کارکرد رسانه و سواد حرکتی 5  001/0  

 

مثبت  ةرابطی آن با سواد حرکتی، هاهمؤلفو تمامی  رسانه، بین کارکردهای 2با توجه به نتایج جدول 

 در سطح مطلوب برقرار است.  (>05/0P)و معناداری 

بینی تغییرات سواد حرکتی براساس یشپ، به همزماندر ادامه، با استفاده از آزمون رگرسیون 

 ی کارکرد رسانه پرداخته شده است. هامؤلفه

 آزمون رگرسیون .3 جدول

R R2 R2 ر ضريب تبیینخطای معیا تعديلشده  
دوربین  ةآمار

 واتسون

سطح 

یداریمعن  

65/0  45/0  44/0  46415/0  83/1  001/0  
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 83/1باشد،  5/2تا  5/1 ینب یعدد یدواتسون که با یندورب ۀ، مقدار آمار3جدول  یجبا توجه به نتا

سواد و  کارکرد رسانه یهامؤلفه ۀنمر ینب یینتب یبو ضر یهمبستگ یبضر یزانم نیندست آمد. همچبه

 44/0برابر با  یینتب یبو ضر 65/0برابر با  یهمبستگ یبشده است که در آن چون ضر مشخص حرکتی

. در استکارکرد رسانه  یهامربوط به مؤلفه یسواد حرکت ییراتدرصد از تغ 44گفت که  توانیم ،است

  .شودیم یلتحل یونادامه آزمون رگرس

 ضرايب مدل  .4 جدول

 

ضرايب 

 نشدهاستاندارد

ضرايب 

 t sig استانداردشده

B SE Beta 

 001/0 676/7  312/0 703/2 ثابت

 04/0 088/3 230/0 080/0 167/0 یرساناطالع

 062/0 239/4 065/0 076/0 170/0 مشارکت اجتماعی

 001/0 642/4 245/0 079/0 050/0 آموزشی

 001/0 617/3 265/0 060/0 157/0 یسازفرهنگ

 

فرمول  ،جدول ینبا توجه به ا شود.یاستفاده م یونیرگرس ةنظور نوشتن فرمول معادلمبه ،4جدول 

 :استصورت  ینبه اسواد حرکتی  ةمحاسب

 (یساز)فرهنگ×  265/0( + آموزشی)×  245/0( + یرسان)اطالع×  230/0+  703/2= یسواد حرکت

ژوهش و نتایج و پبین متغیرهای لیزرل، مدل ساختاری ارتباط  افزارنرمدر ادامه و با استفاده از 

 است. ده شی آن ارائه هاشاخص
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 و سواد حرکتی در حالت استاندارد رسانهبین کارکردهای  ۀرابط. مدل معادالت ساختاری 1شکل 

 

های مدل ساختاری کارکرد رسانه و سواد حرکتیها و شاخص. آزمون5جدول   

X2/df CFI NFI GFI RMSEA P-Value 

87/1  96/0  92/0  95/0  065/0  001/0  

 
 87/1باشد،  3تا  1آزادی که باید عددی بین  ةدرجدو به خی، نسبت 5با توجه به نتایج جدول 

، 96/0ترتیب بهباشند،  1تا  09/0که باید عددی بین  GFIو  CFI ،NFIی هاشاخصدست آمد. همچنین به

دست آمد. به 065/0باشد،  08/0نیز که باید کمتر از  RMSEAدست آمدند. شاخص به 95/0و  92/0

بین کارکرد رسانه  ةرابطد که مدل ساختاری شویمی مدل، مشخص هاشاخصبنابراین، با توجه به اعداد و 

 .استو سواد حرکتی از برازش مطلوب و مناسبی برخوردار 

 

 یریگجهینتبحث و 

عنوان بپذیریم و فرهنگ را به برای بهتر شدن بر مبنای اهدافی مشخصیندی افرعنوان گاه توسعه را به هر

گفت که یکی  توانیم تردیدیدر نظر بگیریم، ب دهدیکه رفتار اجتماعی را قوام م ییهاهنجارها و ارزش

پژوهش،  ین(. هدف پژوهشگران در ا10هستند ) یریتصو یهااز عوامل اصلی در این توسعة فرهنگی، رسانه

 ییمتوسطه بود که با شناسا ۀان دورآموزدانش یاد حرکتسو ةدر توسع یریتصو ةرسان یکارکردها یینتب

 ینا تأثیرو  یرسانو اطالع یسازفرهنگ ی،مشارکت اجتماع ی،بر چهار عامل آموزش یدعوامل مؤثر با تأک
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 هاییافته از گیرییجهبخش به بحث و نت ین. در ایرفتان انجام پذآموزدانش یحرکت سواد ةعوامل بر توسع

 .مپردازییپژوهش م

مشارکت  ی،رساناطالع یهانقش رسدینظر مبهتحقیق حاضر و تحقیقات گذشته نتایج توجه به  با

سواد  ةکه در توسع شوندیها محسوب ماز کارکردهای مهم رسانه یسازو فرهنگ یآموزش ی،اجتماع

 .کنند یفاا یینقش بسزا توانندیم یزن یحرکت

ان آموزدانش یدآن از د ةو هر چهار مؤلف یریتصو یهاانهکه کارکرد رس دهدینشان م هایافته بررسی

 هاییافتهبا  یافته ینمشاهده شد که ا یتفاوت معنادار یفرض یانگینآنها با م یانگینم ینو ب دراد یتاهم

(، 2013) یویه(، اب1395) ینرم ب(، عر2015) یگلیولیو بونف یت(، اسم1396خواه و همکاران )دولت

. ست( همسو1394) یصوف ییو رضا ی( و شعبان2014(، همر و همکاران )1394) یحصال یدزاده و سیقل

بانوان  یدر مشارکت ورزش یجمع یهانقش رسانه یل( با تحل1396خواه و همکاران )دولت زمینه یندر ا

 ییرنگرش و تغ یجادا ی،آموزش، مشارکت اجتماع رسانی،عاطال ی،سازیآگاه ی،سازکه فرهنگ یافتنددر

 یتساختن وضع ینهو نهاد یجادو با ا استبانوان  یها در مشارکت ورزشمهم رسانه یاربس یهااز نقش رفتار

بانوان  یمثبت و ارزشمند آنها بر مشارکت ورزش یموجب اثرگذار توانیم یجمع یهامطلوب در رسانه

نشان دادند  رییتصو یهادر رسانه یبدن یتفعال ی( با بررس2015) یگلیولیو بونف یتاسم ینشد. همچن

مخاطبان را  یادر استرال یریتصو یهااست تا رسانه یازن در محتوا و تالش هماهنگ، مورد یدنظرکه تجد

 هکنند. با توج یرتحرك درگکم یرفتارها یمنف یراتو تأث یبدن یتفعال یتو درك اهم یآگاه یشبا افزا

 یو متمرکز بر نقش کارکردها یژهتوجه و با که گفت توانیها، مپژوهش یرسا یجپژوهش و نتا هاییافتهبه 

 یو آگاه ساختن عموم مردم، دعوت آنان به مشارکت اجتماع یرساننسبت به اطالع توانیم یری،تصو ةرسان

 یورزش هاییتساختن مردم به فعال مندجذب و عالقه یمناسب در راستا یهاآموزش ةدر امور ورزش، ارائ

و انتظار داشت که د کربه آن، اقدام  یبندیو پا یبدن یتمنظم به فعال فرهنگ پرداختن یجادا یتو در نها

 یاز افراد جامعه از تمام زیادیمناسب، درصد  یهاو با استفاده از راهکارها و برنامه یكنزد اییندهدر آ

 . کردجذب  یبدن یتو انجام فعال ورزشرا به  یسن یهارده

ند دار ییبسزا یتاهم یموردبررس ةنمون یدآن از د ةفو هر سه مؤل ینشان داد که سواد حرکت یجنتا

(، 2011) ینسون(، راب1398و همکاران ) یرعالی(، م1394) یو رضاسلطان یوحدان هاییافتهبا  یافته ینکه ا

و  یخصوص، وحدان ین( همسوست. در ا2019و همکاران ) یالواو یزا( و لوئ1399و همکاران ) یولد

سواد  ةتوسع یرا برازیر ان، هفت راهکار آموزدانش یسواد حرکت ةسعتو ی(، با بررس1394همکاران )
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. 3 یانه؛ماجراجو هاییت. فعال2 یه؛پا یهارشته یدر برخ یت. فعال1: کردند یان معرفآموزدانش یحرکت

 یاط. طرح ح7باز؛ و  یدر فضا یت. فعال6 یادگیری؛ یبرا ی. باز5 ی؛صبحگاه ورزش. 4 ی؛رقابت هاییتفعال

 هاییژگیبا و ینظام یهافرزندان خانواده یسطح سواد بدن ةرابط ی( با بررس1399و همکاران ) یولد .یاپو

 یر از آنانیشتاست، ب یپدرانشان ستاد یشغل یتکه ماه یفرزندان یکه سواد بدن یافتندپدرانشان، در یشغل

 یشغل ةکه رستاز فرزندان  یگروه یسواد بدن یناست. همچن یپدرانشان صف یشغل یتاست که ماه

و  یالواو یزا. لوئاست یاتیپدرانشان عمل یشغل ةاست که رست یاز گروه یشتراست، ب یپدرانشان آموزش

و  یدر سواد حرکت یژهو یشیآزما ةبرنام تأثیرو سنجش  یلبا هدف تحل یقیدر تحق یز( ن2019همکاران )

از  یریدر جلوگ دتوانیم یاد حرکت، نشان دادند که سوگرفتانجام  یتالیاییکه در مدارس ا ییغذا یمرژ

 یهاسبك یارتقا یبرا ییداشته باشد و سنگ بنا یمثبت تأثیر یف،ضع ییغذا یمرژ ۀیدو پد یتحرکبی

 ی،که طراح گفت توانیها، مپژوهش یرسا یجپژوهش حاضر و نتا هاییافتهسالم باشد. با توجه به  یزندگ

عنوان ان بهآموزدانش یژهوافراد به یسواد حرکت زمینةاسب در من یهابرنامه یو اجرا یزیرو برنامه یمتنظ

و آنها را در  ودش ادافر ینمهم در ا ینا ةموجب رشد و توسع تواندیجامعه م سازانیندهو آ یارکان اصل

 . کند یاری یو رفتار یعاطف ی،ابعاد شناخت یتمام

 ی،آن با سواد حرکت یهامؤلفه یامو تم یریتصو ةکارکرد رسان ینپژوهش نشان داد که ب هاییافته

سواد  ییراتتغ بینییشپ ییکارکرد رسانه توانا یهامؤلفه ینهمچن است.برقرار  یمثبت و معنادار ةرابط

برخوردار  یاز برازش معنادار یزن یرمتغ ود ةرابط یو مدل ساختار ستدرصد دارا 44 یزانرا به م یحرکت

 یصالح یدزاده و سیقل(، 2013) یویه(، اب1395) یرب نرمع یهاپژوهش یجبا نتا یافته یناست که ا

 . ست( همسو1394) یصوف ییو رضا ی( و شعبان2014(، همر و همکاران )1394)

 یلیروزمره )تحل یو ورزش در زندگ یزیونتلو»با عنوان  ی(، در پژوهش1395) یعرب نرم زمینه ینا در

ورزش  یدرك معنا یشدت در چگونگها بهرسانه ، اظهار داشت که«(یرانرسانه و ورزش در ا یونددر پ

تحقیق ابیویه  یجکنند. نتا یفادرك از ورزش ا ییردر تغ ینقش مهم توانندیم یجهو در نت رنددانقش 

ها در بهبود فعالیت بدنی در زمینة تأثیر رسانه 2012ه تا سال گرفتکه با مرور تحقیقات انجام یز( ن2013)

داشتند، همچنین  روییادهجمعی اثر روشنی بر ترویج پ یهانشان داد که رسانه ،در بزرگساالن انجام گرفت

( با 1394) یصالح یدزاده و سیقل ینه،زم ین. در همنددر افراد مؤثر بود تحرکییها در کاهش برسانه

دار به این نتیجه رسیدند که زنان خانه یفرهنگ ورزش یارتقاورزش در  ةشبک یهانقش برنامه یبررس

 یفرهنگ یهاارزش یارتقاها، در کوهستان ةها و دامنورزش از پارك ةشبک یدیزنده و تول یهاخش برنامهپ
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رسانه بر  تأثیر یبا بررسنیز ( 1394) یصوف ییو رضا یدار در ورزش مؤثر بوده است. شعبانزنان خانه

و  یوراد یهابرنامهاز  یکیعنوان به یکه اختصاص ورزش صبحگاه یافتنددر یحیو تفر یورزش همگان

مهم و  لاز عوام یورزش همگان یجآموزش و ترو یبرا یزیونیو تلو یوییراد یهاو وجود برنامه یزیونتلو

ها و ضعف در مؤثر در رسانه یغاتو عدم تبل است یبدن یتباال بردن فعال یبر فرهنگ مردم برا یرگذارتأث

پژوهش  ةیافتدارد. با توجه به  یورزش همگان ةر توسعب یآموزش، اثر منف یبرامد اروز یاز فناور یریگبهره

 ةشبک یریتصو ةرسان یژهورسانه به یمؤثر از کارکردها ۀادگفت که استف توانیها، مپژوهش یرسا یجو نتا

در  یسازآموزش و فرهنگ ةآحاد جامعه است و ارائ یورزش در تمام یجورزش که رسالت آن توسعه و ترو

 ینهبه ۀبه استفاد تواندیان، مآموزدانشنوجوانان و  یدر زندگ یاز سواد حرکت یآگاه تأثیرخصوص نقش و 

 یباالتر با مشکالت خاص حرکت ینتا در سن شودمنجر  ینها و آموزش مناسب کودکان در آن سنفرصت از

کشور  ۀیندآ یو مؤثر برا یدمف یبه افراد یر،متغ ینمناسب از ا یو بتوانند با دانش و آگاهند شونمواجه 

 شوند.  یلتبد

 یماریب خصوصدولت در  یشده از سواعمال هاییتپژوهش حاضر، محدود هاییتجمله محدود از

ساخت، ها را دشوار پرسشنامه یآورو جمع یعتوز یکه کار پژوهشگران برا بودمدارس  یلیو تعط 19 یدکوو

مبحث  ینشدند. همچن یآورو جمع لیتکم اینترنتیصورت طورکه اشاره شد، بهاز آنها همان یالبته تعداد

 هاییهسؤاالت و گو یقدرك درست و دق یبترتینبدشده و  مطرح یتازگدر کشور ما به یسواد حرکت

 کند. یجادرا ا یمشکالت تریینپا ینسن یژهوان بهآموزدانش یبرا تواندیپرسشنامه م

مناسب  ییهاان، کتابآموزدانشدر  ینبد یتفعال یزانم یتمنظور تقوتا به شودیم یشنهادانتها، پ در

 یکارکردها یننشان داد ب یجنتا ینکه. با توجه به اه شودو در مدارس به آنها آموزش داد یآنها طراح یبرا

 یتفعال یبرا یزیربرنامه یبرا ییمبنا راامر  ینا توانیبرقرار است، م یمعنادار ةرابط یرسانه و سواد حرکت

نگرش،  ییندر تع ییبسزا تأثیرجامعه  یو اجتماع یمختصات فرهنگ ینهمچن در مدارس قرار داد. یبدن

 یاطبااحت یگرد یابه جامعه هایافته یمتعم یدبا ینافراد دارند؛ بنابرا یسواد حرکت یزانم یجه،و در نت یزشانگ

 یترهاها در بسهمبسته تریقدق یینتع یبرا ین. همچندگیرموردنظر انجام  اتو با در نظر داشتن مختص

 ةیسمقابا  توانیم یت،نها است. در یازن ینهزم یندر ا یشتریبه انجام مطالعات ب یگر،د یو اجتماع یفرهنگ

 تربیت بدنیدرس  برای یآموزش یزیربرنامه سازیینهبه به یقدق یدختران و پسران به شکل یسواد بدن

 . دکر یریان، کمك چشمگآموزدانش
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Abstract 
The purpose of this study was to explain the functions of video media in the 

development of high school students' motor literacy. The statistical population 

of the study was determined based on its executive nature and the exact 

number of people was not known using Morgan table of 384 high school 

students in Tehran. To collect data, two questionnaires were used on the role 

of visual media in the development of sports and health taken from research 

(Niknam, 1392 and Randall, 1382) and the standard questionnaire of motor 

literacy (Vahdani, 1394). Also, the validity of the questionnaires was 

confirmed by sports management and media experts and their reliability was 

confirmed using Cronbach's alpha test. Findings showed that there is a 

significant difference between the mean score of media performance and 

motor literacy and all their components with the hypothetical mean. Also, it 

was found that there is a positive and significant relationship between media 

function and its components with motor literacy and media function 

components have the ability to predict 44% of changes in motor literacy. 

Finally, it is clear that the structural model of the relationship between the two 

main variables of the research has a significant fit. According to the findings, 

it can be said that officials, parents and related persons by focusing on the 

function of visual media in the field of sports, can promote the growth and 

development of motor literacy of students and adolescents and thus expand 

the culture of providing appropriate content in society, So that parents can use 

this content to have a good plan for their children and their future. 
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Media functions, motor literacy, students, social participation, culture 
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