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Abstract
Introduction: The consumption of nutritional supplements among athletes is increasing
and this causes unwanted problems. Therefore, the main objective of this study was to
evaluate the effects of media literacy training on athletes' attitude about dietary
supplements.
Materials and Methods: The statistical population of this study were all the fitness
athletes in clubs of Kermanshah in 1395, among which 376 people were selected using
Cochran formula. To collecting data, a researcher-made questionnaire on about food
supplements and media literacy questionnaire was used. Data were analyzed using
descriptive and analytical methods in SPSS16 software.
Results: The results showed that media literacy (P=0.001, r=0.282) and its components
included media management awareness (P =0.001, r=0.455), critical thinking (P = 0.001,
r=0/282) and media analysis (P=0.001, r=0.638) have a positive and significant relationship
with the attitude toward exercise supplementation. Also, it was found that the linear
relationship between the two variables of media literacy and attitude about the selfadministered supplementation of sport supplements (at the level of P≤0.01 and F = 20.401)
was significant.
Conclusion: The results of this study showed that media literacy and its components
include knowledge of media management, critical thinking and media analysis have a
positive and significant relationship with the attitude toward exercise supplementation.
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چکیده
مقدمه :مصرف مکملهای ورزشی بین ورزشکاران در حال افزایش بوده و این مسئله باعث بروز مشکالت ناخواسته
میشود؛ بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه آموزش سواد رسانه ای بر نگرش ورزشکاران درباره مصرف مکمل
های ورزشی میباشد.
مواد و روشها :جامعه آماری این پژوهش را کلیه ورزشکاران استفاده کننده از باشگاههای بدنسازی شهر کرمانشاه در
سال  1391تشکیل دادند که از این میان با استفاده از فرمول کوکران تعداد  373نفر انتخاب شدند .برای گردآوری داده
ها از پرسشنامه محقق ساخته نگرش درباره مصرف مکمل ورزشی و پرسشنامه سواد رسانه ای صلحی و همکاران ()1394
استفاده شد .دادههای بهدستآمده با استفاده از آزمونهای توصیفی و تحلیلی در نرمافزار  SPSS16مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :نتایج نشان داد که سواد رسانهای ()r= 3/171 ،P=3/331و مؤلفههای آن شامل آگاهی مدیریت رسانهای
( ،)r=3/471 ،P=3/331تفکر انتقادی ( )r= 3/171 ،P=3/331و تجزیه و تحلیل رسانهای ()r= 3/337 ،P=3/331
ارتباط مثبت و معناداری با نگرش درباره مصرف مکمل ورزشی دارند .همچنین در آزمون معناداری معادله رگرسیون،
مشخص شد که رابطۀ خطی بین دو متغیر سواد رسانهای و نگرش درباره مصرف خودسرانه مکمل ورزشی (در سطح
 P≥3/31و  )F=13/431معنادار است.
نتیجهگیری :نتایج این مطالعه نشان داد که سواد رسانهای و مؤلفههای آن شامل آگاهی مدیریت رسانهای ،تفکر انتقادی
و تجزیهوتحلیل رسانهای ارتباط مثبت و معناداری با نگرش درباره مصرف مکمل ورزشی دارند.
کلمات کلیدی :سواد رسانه ای ،نگرش ورزشکاران ،مکمل ورزشی ،مدیریت رسانهای.
تمامی حقوق نشر برای معاونت پژوهش بیمارستان بقیه اهلل محفوظ است.
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امروزه ورزش بخش مهمی از زندگی تعداد زیادی از مردم را تشکیل
میدهد .عدهای آن را بهصورت تفریحی و عدهای هم بهصورت حرفهای
انجام میدهند .توجه روزافزون افراد به این پدیده باعث شده ،ورزش
بهعنوان یك صنعت پایۀ بینالمللی در سراسر جهان مطرح گردد [.]1
از زمانی که بشر در فعالیتهای ورزشی مشارکت نمود ،موضوع تغذیه
همواره در ذهن ورزشکاران وجود داشته است [ .]1با پیشرفت علوم
فیزیولوژی ورزشی ،متابولیسم و تغذیه ،این موضوع ثابتشده است که
رژیم غذایی و دریافتهای تغذیهای بر کارکرد ورزشکاران تأثیر دارد
[ .]3تغذیه نقش مهمی در موفقیت ورزشکاران و برگشت به حالت
اولیه بعد از فعالیتهای ورزشی ایفا میکند ازآنجاییکه دریافت انرژی
بیشتر نسبت به افراد عادی ،شاخص مهم و عمومی در بین تمام
ورزشکاران به شمار میرود []4؛ لذا توجه به تغذیه ورزشی بهویژه توجه
به بخش استفاده از مکملها در بین ورزشکاران در حال افزایش است
[ .]1در چند سال اخیر و با پیشرفت علوم مختلف ورزشی ،رشد
چشمگیری در صنعت مکملهای ورزشی به وجود آمده است و به
دنبال آن انگیزه استفاده از این مکملها بهمنظور بهبود سالمتی و
ارتقاء سطح عملکرد ورزشی افزایشیافته است .مکملها در یك تعریف
ساده ابزاری برای افزایش توانایی بدن ازجمله ماهیچه هستند که
میتوان آنها را در انواع ویتامین ،مواد معدنی ،گیاهان دارویی،
اسیدهای آمینه ،آنزیمها ،متابولیتها ،استروئیدها ،چربی سوزها و مواد
محرك دستهبندی نمود [ ]7 ,3و یا به موادی اطالق میشود که باهدف
رفع کمبودهای غذایی ورزشکاران (بهطور مثال کمبود آهن) و یا
افزایش کارکرد ورزشی آنان (بهطور مثال کراتین) از سوی ورزشکاران
مورداستفاده قرار میگیرد .لذا در عمل میتوان گفت مکملهای غذایی
ترکیباتی هستند که بهطورمعمول در رژیم غذایی یافت شده و خاصیت
دوپینگ ندارند [ .]1بسیاری از ورزشکاران به علل گوناگون از
مکملهای ورزشی استفاده مینمایند و ارقام موجود در کشورهای
پیشرفته حاکی از آن است که روند مصرف مکملها در جامعه
ورزشکاران رو به افزایش است [ .]7با توجه به اینکه احتیاجات غذایی
ورزشکاران بیشتر از افراد عادی است و با افزایش مدت و شدت
فعالیتهای بدنی ،این نیازها نیز افزایش مییابند ،برآورده کردن
نیازهای متابولیکی ورزشکاران در حین ورزش یا ریکاوری پسازآن،
بهمنظور آمادگی بدن در وعدههای تمرینی بعدی ،نیازمند مصرف
بیشتر مواد مغذی است [ .]9در برخی موارد ،تأمین نیاز به انرژی
ورزشکاران که گاهی بیش از  9333کیلوکالری در روز میرسد ،از
طریق تغذیه معمولی ،به دلیل حجم زیاد غذای مصرفی و یا فاصله
کوتاه بین وعدههای تمرین ،در اینگونه ورزشکاران مشکل است.
مصرف مکملهای غذایی در این موارد به دلیل داشتن مواد مغذی
موردنیاز ورزشکاران در حجم کمتر ،میتواند مفید باشد [ .]13از طرفی
سودمندی برخی مکملها مثل مکملهای دارای آنتیاکسیدان برای
جلوگیری از تخریب اکسایشی عضالت و یا کراتین بهمنظور افزایش
قدرت و توده عضالنی و یا بیکربنات سدیم برای به تعویق انداختن
خستگی به اثبات رسیده است که برخی از این مواد در مقادیر موردنیاز
افرادی که شدت تمرینات ورزشیشان زیاد است ،به دلیل مقدار کم
آنها در مواد غذایی ،بهسختی تأمین میشود []11؛ بنابراین ،مصرف

مکملهای غذایی برای ورزشکارانی سودمند است که در سطوح باالی
تمرینی به فعالیت بدنی میپردازند و این در حالی است که تأمین
نیازهای غذایی در ورزشکاران عادی با رعایت ،اصول صحیح تغذیه
امکانپذیر است [ .]11 ,9اگرچه فعالیت ورزشی و تمرین در برخی از
ورزشکاران باعث افزایش احتیاجات تغذیهای آنها میشود ،اما رژیم
غذایی با کالری کافی ،مواد مغذی الزم را برای آنها فراهم میسازد
[ .]13ولی مصرف بیرویه انواع مکملهای غذایی در بین ورزشکارانی
که نیازی به مصرف اینگونه مواد ندارند مشاهده میشود؛ اثربخشی
برخی از مکملها برخالف ادعاهای کارخانههای سازنده آنها هنوز به
اثبات نرسیده است و یا مصرف زیاد آنها عوارضی مثل نقرس ،کمآبی
بدن و کاهش توده استخوانی را به دنبال دارد [.]11 ,9 ,1
ازجمله دالیل مصرف مکملها در کشور ،افزایش شهرنشینی ،کمتحرکی
درنتیجه زندگی صنعتی ،پیر شدن جمعیت که باعث شده است مصرف
مکملها ضروریتر جلوه کند .وجود چنین باورهای غلط و همچنین
تبلیغات گستردهای که در مورد فواید و تأثیرات داروها و مکملهای
گوناگون مبنی برافزایش طول عمر ،کاهش وزن ،بهبود تناسباندام،
افزایش ساخت عضله و افزایش قدرت ،باعث گردیده تا عدهی زیادی از
جوانان و نوجوانان ،برای دستیابی به اهداف موردنظر خود (ظاهر
جسمانی و تصویر بدن) ،اقدام به مصرف موادی نمایند که هیچگونه
تضمینی برای سالمت آنها از سوی هیچ سازمانی وجود ندارد [.]14
در چنین شرایطی نیاز هست توجه افراد جامعه را از طریق افزایش سواد
رسانهای به این زمینه جلب نمود ،سواد رسانهای یعنی توانایی و قدرت
دسترسی ،تحلیل ،ارزیابی و انتقال اطالعات و پیامهای رسانهای که
میتوان در چارچوبهای مختلف چاپی و غیر چاپی عرضه نمود .سواد
رسانهای بهعنوان یکی از مهمترین پدیدههای عصر اطالعات است تا به
مخاطب کمك کند سطح اطالعات و دانش خود را باال ببرد و سعی
کند از سر عادت و صرفاً برای تفریح از رسانهها استفاده نکند بلکه با
بینش و آگاهی الزم به تولید و تفسیر پیامها بپردازد [ .]11سواد رسانه-
ای و اطالعاتی کمك میکند در روزگاری که مخاطب با حجم زیاد
اطالعات درست و نادرست بمباران میشود ،او بتواند مطالب درست و
نادرست و بیطرف و هدفمند را تا حد امکان از یکدیگر تفکیك کرده
و بر اساس سلیقه و خواست واقعی خود ،آنها را انتخاب ،دریافت و
تحلیل نماید [.]13
سواد رسانهای بهعنوان ابزار ارزشمندی در جهت پیشرفت توسعه انسانی و
درنهایت توسعه پایدار جوامع محسوب میشود [ .]13به نقش رسانههای
گروهی در ارتقاء سواد سالمتی در جامعه اشارهشده است .این نقش با توجه
به کارکرد رسانههای گروهی ،به لحاظ آموزشی و هم به لحاظ آگاهی بخشی
و خبری و همچنین به لحاظ پر کردن اوقات فراغت مردم مطرح است.
رفتارهای تغذیهای در بین ورزشکاران بادانش و اطالعات آنها با مصرف
مواد غذایی و مکملها ارتباط دارد []17؛ لذا اکثر افرادی که از مکملها
استفاده میکنند ،اطالعات خود را از رسانهها ،روزنامهها و مربیان خود
کسب کردهاند [.]1
تحقیقات انجامشده در خصوص مکملهای مجاز و غیرمجاز ورزشی.،
 )2005(Martin et alبامطالعهای که بر روی ورزشکاران تیمهای
دانشگاهی انجام دادند ،دریافتند که  97/3درصد افراد تیمها از مکملهای
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این مطالعه مقطعی از نوع توصیفی تحلیلی باهدف تعیین تأثیر آموزش سواد
رسانهای بر نگرش ورزشکاران درباره مصرف مکملهای ورزشی در
باشگاههای بدنسازی شهر کرمانشاه میباشد جامعه آماری این پژوهش کلیه
ورزشکاران استفادهکننده از باشگاههای بدنسازی شهر کرمانشاه به تعداد
 13333هزار نفر میباشند .حجم نمونه در این مطالعه بر اساس فرمول
کوکران برابر با  373نفر محاسبه شد .روش نمونهگیری تخصیص تصادف
بود .ابزار گردآوری اطالعات در این مطالعه دو پرسشنامه بود:
پرسشنامه محقق ساخته نگرش درباره مصرف مکمل ورزشی (مطالعه
موردی باشگاههای بدنسازی شهر کرمانشاه) شامل  11سؤال مربوط به
نگرش درباره پیشگیری از مصرف مکملهای ورزشی با مقیاس لیکرت بود.
جهت سنجش اعتبار پرسشنامه پژوهش حاضر از روش اعتبار محتوی
استفاده شد .بدینصورت که پرسشنامه در اختیار  13نفر از متخصصان
آموزش بهداشت قرار داده شد و تغییرات و اصالحات الزم طبق نظر آنان
انجام شد .همچنین پیشنهادها متخصصان در خصوص اعتبار صوری برای
کوتاه کردن یا واضح کردن برخی سؤاالت اعمال شد .شاخص روایی ()CVI
بهدستآمده همه سؤاالت این بخش از  3/71بیشتر بود و نسبت روایی
( )CVRبهدستآمده همه سؤاالت این بخش حداقل  3/31به دست آمد
که طبق جدول الوشه (برای ده نفر) مناسب بود .برای تعیین پایایی
پرسشنامه نگرش ،این پرسشنامه دو بار توسط  13دانشجوی خارج از نمونه
به فاصله ده روز تکمیل گردید و ضریب بهدستآمده آزمون آلفاکرونباخ برای
سؤاالت  r =3/77و ضریب همبستگی نمرات نگرش بر اساس آزمون مجدد
 r= 3/77به دست آمد.
پرسشنامه استاندارد سواد رسانهای صلحی و همکاران ( )1394در قالب سه
بخش آگاهی مدیریت رسانهای ،تفکر انتقادی و تجزیهوتحلیل رسانهای
درباره مصرف خودسرانه مکملهای ورزشی در نظر گرفته شد .سؤاالت
آگاهی مدیریت رسانهای در این پرسشنامه شامل  41سؤال با مقیاس
چندگزینهای که نمره بیشتر برای مناسبترین جواب بود .جهت سنجش
اعتبار پرسشنامه سواد رسانهای از روش اعتبار محتوی استفاده شد.
بدینصورت که پرسشنامه در اختیار  13نفر از متخصصان آموزش بهداشت
قرار داده شد و تغییرات و اصالحات الزم طبق نظر آنان انجام شد .شاخص
روایی ( )CVIکسبشده همه سؤاالت این پرسشنامه از  3/79بیشتر بود.
نسبت روایی ( )CVRسؤاالت این پرسشنامه حداقل  ./31به دست آمد که
طبق جدول الوشه (برای  13نفر) مناسب بود .همچنین پیشنهادها
متخصصان در خصوص اعتبار صوری برای کوتاه کردن یا واضح کردن برخی
سؤاالت اعمال شد .برای تعیین پایایی پرسشنامه سواد رسانهای ،پرسشنامه
دو بار توسط  13ورزشکار خارج از نمونه به فاصله ده روز تکمیل گردید و
ضریب بهدستآمده بر اساس آزمون آلفاکرونباخ در همه سؤاالت بیشتر از
 3/73بود همچنین ضریب بهدستآمده در آزمون مجدد در بخش آگاهی و
درك رسانه  ،r=3/34در قسمت تفکر انتقادی  r=3/77و در بخش
تجزیهوتحلیل  r=3/74به دست آمد.
همچنین مشخصات فردی شامل سن ،وضعیت تأهل ،رشته تحصیلی ،مقطع
تحصیلی ،وضعیت تا هل و شاخص توده بدنی نیز از ورزشکاران موردمطالعه
کسب شد.
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ورزشی استفاده میکردند [ .]17نتایج حاصل از پژوهش Rodek et al.
( )2012نشان از شیوع  77درصدی مکملهای رژیمی داشت ،بهطوریکه
 37درصد از مصرفکنندگان بهطور منظم به مصرف مکملها مبادرت
میکردند [ .]19همچنین در تحقیقی که توسط کارگر فرد و همکاران
( )1377بر روی ورزشکاران رشتههای مختلف در هر دو جنس صورت
پذیرفت مشخص شد بیش از  31درصد از ورزشکاران حداقل یكبار از
مکملهای ورزشی بهره بردهاند [ .]13نتایج  )1994( Sobal et al.نشان
داد که میزان مصرف مکملهای ویتامینی و مواد معدنی رایج در میان
مردان  47درصد و در میان زنان  17درصد بوده است [.]11
محبی و همکاران ( )1377نیز در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که
بین نگرش و میزان مصرف مکملها همبستگی متوسطی برقرار است اما
بین دانش تغذیه با نگرش و میزان مصرف مکملها رابطۀ معنادار وجود
ندارد ( .)1مداخله سواد رسانهای در پژوهش )2017( Lucidi et al.در
کاهش نگرش مثبت دانشجویان نوجوان نسبت به استفاده از دوپینگ و
کاهش استفاده از مکملهای ورزشی قانونی مؤثر بوده است [ .]11اصلی-
ترین منبع پیشنهاددهنده در بین ورزشکاران المپیکی ایران برای مصرف
مکمل ،متخصص تغذیه و سپس مجله ،کتاب ،اینترنت و درنهایت
ورزشکاران همتیمی بوده است .همچنین مهمترین دالیل مصرف مکمل از
دیدگاه ورزشکاران افزایش سرعت و چابکی و افزایش قدرت و توان گزارش
شد [ .]13در تحقیق  )2009( Braun et al.ورزشکاران و در پژوهش
 )2009(Tian et al.رسانهها و اینترنت عمدهترین منابع کسب اطالعات
بودند []11 ,14؛ همچنین  )2009( Braun et al.نشان دادند که اکثر
ورزشکاران فاقد دانش تغذیهای هستند .پیامد چنین امری ممکن است به
خطر افتادن سالمت و عملکرد ورزشکار باشد [ .]14صلحی و همکاران
( )1394در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که نگرش و ابعاد سواد
رسانهای (آگاهی ،تفکر انتقادی و تجزیه تحلیل رسانهای) دانشجویان
موردبررسی در پژوهش در سطح متوسط قرار دارد []13
امروزه ،سواد رسانهای بهعنوان شاخص مهم برای شناسایی وضعیت کلی
سالمت جامعه موردتوجه و ارزیابی صاحبنظران قرارگرفته است .آموزش
سالمت باهدف باال بردن سطح سواد رسانهای مردم به آنها کمك میکند
تا در مورد سالمت خود و خانواده و جامعهای که در آن زندگی میکنند
قادر به تصمیمگیری باشند تا رفتارهای بهداشتی را اتخاذ نمایند .نتیجه
این کار ارتقای سالمت جامعه را به دنبال دارد [ .]13همچنین تحقیقات
متعددی به بررسی شیوع داروها ،مکملهای افزایشدهندۀ عملکرد و بررسی
آگاهی ورزشکاران درباره آثار این مواد پرداختند که همگی شیوع مصرف
باالی این داروها و آگاهیهای بسیار کم ورزشکاران و غیر ورزشکاران را
نشان دادند؛ که مصرف برخی از این مواد همچون استروئیدهای آنابولیك،
عالوه بر عارضههای جانبی خطرناکی که برای سالمتی فرد دارند ،میتوانند
زمینهساز یا مقدمهای برای مصرف مواد دیگری همچون مواد مخدر و
نوشیدنیهای الکلی به شمار روند [ .]33-17لذا آموزش صحیح و درست
از مصرف این مکملها در ورزشکارانی که بهطور مداوم در معرض مصرف
مکملهای گوناگون قرار دارند ضروری است .با توجه به اهمیت موضوع،
محقق بر آن است که به بررسی تعیین تأثیر آموزش سواد رسانهای بر نگرش
ورزشکاران نسبت به مصرف مکملهای ورزشی بپردازد تا بر اساس نتایج
حاصل ،نقاط ضعف و قوت موجود را شناسایی کند و با پیشنهاد راهکارهای
اساسی بهمنظور بهبود و رفع موانع و مشکالت موجود ،جهت ارتقاء نگرش

ورزشکاران درباره مصرف مکملهای ورزشی گامی هرچند کوچك برای
پیشگیری از آسیب به ورزشکاران کشور بردارد.
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بر اساس جدول  1بیشتر آزمودنیها در رده سنی  11تا  11سال قرار
دارند ( 33درصد) و آزمودنیها با سنین  13-11سال ( 17درصد)-13 ،

جدول  :6پایایی پرسشنامهها بر اساس آلفا کرونباخ
آلفا کرونباخ

متغیر

3/73

آگاهی مدیریت رسانهای
تفکر انتقادی

3/77

تجزیهوتحلیل رسانهای

3/71

سواد رسانهای

3/77

نگرش درباره مصرف مکمل ورزشی

3/71

جدول  :2ضریب همبستگی بین سواد رسانهای و مؤلفههای آن با نگرش درباره مصرف مکمل ورزشی
آگاهی مدیریت

متغیرها

رسانهای

تجزیهوتحلیل

تفکر انتقادی

سواد رسانهای

رسانهای

نگرش درباره مصرف
مکمل ورزشی

1

آگاهی مدیریت رسانهای
تفکر انتقادی

*3/417

1

تجزیهوتحلیل رسانهای

*3/137

*3/473

1

سواد رسانهای

*3/791

*3/731

*3/771

1

نگرش درباره مصرف مکمل ورزشی

*3/471

*3/171

*3/337

*3/173

1

عالمت * در جدول فوق به معنای سطح معناداری کمتر از  3/331میباشد.
جدول  :9نتیجۀ آزمون دوربین واتسون جهت عدم وابستگی خطاها
مدل
1

مجذور R

مجذور  Rتعدیلشده

خطای استاندارد برآورد

آزمون دوربین واتسون

3/173

3/174

1/717

1/313

جدول  :4آزمون معناداری معادله رگرسیون بین دو متغیر سواد رسانهای و نگرش درباره مصرف مکمل ورزشی
مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

رگرسیون

4717/331

1

4717/331

باقیمانده

11319/733

374

33/713

3/331

کل

17477/437

371

.............

3/331
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دادهها در نرمافزار  SPSS16با استفاده از آزمونهای توصیفی (تعداد،
درصد ،میانگین و انحراف معیار) و آزمونهای تحلیلی (فریدمن ،ضریب
همبستگی پیرسون ،ضریب همبستگی اسپیرمن ،کای دو ،تی مستقل ،تی
زوجی ،من ویتنی و ویلکاکسون) مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت.
جهت رعایت مالحظات اخالقی با مکاتبات اداری و هماهنگیهای الزم با
مسئوالن این باشگاهها انجام شد .رضایتنامه کتبی از ورزشکاران
شرکتکننده در مطالعه اخذ شد و به آنها درباره محرمانه بودن اطالعات
اطمینان داده شد .همچنین ورزشکاران شرکتکننده در مطالعه درباره
شرکت داوطلبانه و خروج از مطالعه در هر زمان و چگونگی تکمیل
پرسشنامهها توجیه شدند.
آزمونهای مورداستفاده شامل آلفا کرونباخ ،آزمون کلموگروف اسمیرنوف،
ضریب همبستگی اسپیرمن ،رگرسیون خطی با استفاده از نرمافزار spss
ورژن  13انجامگرفته است.

 33سال ( 11درصد) و  33سال به باال ( 11درصد) در ردههای بعدی
قرار دارند .همچنین 37 ،درصد آزمودنیها مجرد و  31درصد باقیمانده
متأهل هستند .آزمودنیها با مدرك تحصیلی دیپلم و پایینتر (37
درصد) و کارشناسی ( 33درصد) دارای بیشترین تعداد و آزمودنیهای
با مدرك کارشناسی ارشد و باالتر ( 14درصد) و کاردانی ( 17درصد)
دارای کمترین تعداد هستند.
نتایج جدول  1نشان میدهد که متغیر سواد رسانهای و متغیرهای آن
و همچنین متغیر نگرش درباره مصرف مکمل ورزشی دارای توزیع نرمال
نیستند و باید از آزمونهای آمار ناپارامتریك استفاده کرد.
نتایج جدول  1با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن نشان میدهد
که سواد رسانهای ( )r=3/173 ،P=3/331و مؤلفههای آن شامل آگاهی
مدیریت رسانهای ( ،)r=3/471 ،P=3/331تفکر انتقادی (،P=3/331
 )r=3/171و تجزیهوتحلیل رسانهای ( )r=3/337 ،P=3/331ارتباط
مثبت و معناداری با نگرش درباره مصرف مکمل ورزشی دارند
با توجه به نتایج جدول  3نتیجۀ آزمون دوربین واتسون  1/313به دست
آمد که نشاندهنده این است که میتوان از آزمون رگرسیون استفاده
کرد.
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جدول  :5متغیرهای معنادار در رگرسیون
ضرایب غیراستاندارد
بتا ()B

خطای استاندارد

بتا ()Beta

مقدار ثابت

7/131

1/731

..................

4/143

3/331

سواد رسانهای

3/113

3/317

3/111

11/931

3/331

بحث
از این منابع ،ممکن است اطالعاتی در مورد مکملهای غذایی داشته
باشند ،ولی اطالعات آنها مبنای علمی الزم را برای آگاهی بخشی به
مراجعین نداشته باشد [ .]11 ,11بهطورکلی اطالعات کنونی در رابطه
با مصرف مکملهای غذایی و ورزشی ناکافی هستند .درنتیجه
اطالعرسانی برای مصرف صحیح مکملها و پیشگیری از مصرف
خودسرانه مکملها ضرورت پیدا میکند تا پیدایش عوارض جانبی و
غیر مؤثر شدن آنها در درمان جلوگیری شود؛ بنابراین باال بودن سواد
رسانهای یك جامعه میتواند مانع بسیاری از مشکالت بهداشتی،
سالمتی و بیماریهای واگیر و غیر واگیر گردد ،رسانهها و وسایل
ارتباطجمعی قادر هستند با آموزش راهکارهای پیشگیری از مصرف
خودسرانه مکمل ورزشی سالمت جامعه و قشر جوانان را ارتقاء دهند.
آموزش سالمت باهدف باال بردن سواد رسانهای مردم به آنها کمك
میکند تا درباره سالمت خود و خانواده و جامعهای که در آن زندگی
می کنند قادر باشند تصمیم بگیرند و رفتارهای بهداشتی اتخاذ کنند
نتیجه این کار ارتقاء سالمتی ،شادابی و نشاط در جامعه میباشد.
درنتیجه با توجه به تأثیر رسانهها پیشنهاد میشود برنامههای آموزشی
مناسب توسط افراد متخصص و آگاه در زمینه مصرف مکملهای ورزشی
طراحی شود تا با اشاعه فرهنگ صحیح مصرف مکمل و آگاهی دادن
.

نسبت به عوارض احتمالی آنها چنین محصوالتی متناسب با نیاز افراد
مورداستفاده قرار گیرند و بدینوسیله از سوءمصرف یا استفاده نادرست
این محصوالت بهوسیله تجویز و توزیع افراد سودجو و ناآگاه پرهیز شود.
لذا اتخاذ یك رویکرد منظم برای بررسی مصرف مکملهای ورزشی در
میان ورزشکاران ردههای سنی مختلف امری حیاتی است ،سیستمی
که اثرات جانبی و سایر مشکالت مرتبط با مکملها را مورد
تجزیهوتحلیل قرار دهد و به متخصصان سالمت در آگاهی بخشی و
حمایت ورزشکاران در برابر خطرات احتمالی کمك کند.

نتیجهگیری
نتایج این مطالعه نشان داد که سواد رسانهای و مؤلفههای آن شامل
آگاهی مدیریت رسانهای ،تفکر انتقادی و تجزیهوتحلیل رسانهای ارتباط
مثبت و معناداری با نگرش درباره مصرف مکمل ورزشی دارند .لذا بهبود
ابعاد سواد رسانهای میتواند روی ارتقاء نگرش آنها تأثیرگذار باشد و
این ارتقاء آگاهی میتواند درباره پیشگیری از مصرف مکملهای ورزشی
در اولویت باشد .یافته پژوهش حاضر با یافتههای صلحی و همکاران
( ،)1394بران و همکاران ( ،)1339تیان و همکاران ( ،)1339لوسیدی
و همکاران ( )1317و محبی و همکاران ( )1377همخوانی دارد.
ضمناً پیشنهاد میشود مطالعات گستردهتری در زمینه شناسایی عوامل
مرتبط با مصرف مکملهای ورزشی در جامعه و بهویژه قشر جوان انجام
شود.

سپاسگزاری
باکمال احترام از تمامی افراد شرکتکننده در این مطالعه سپاسگزاری
میکنم که من را در انجام این تحقیق یاری کردند.
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