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Abstract 

The aim of this study was to design a framework for physical literacy competencies 

required by students. This qualitative study was conducted using the six-step method of 

Sandlowski and Barroso (2007). The Meta-synthesis team consisted of three curriculum 

planning specialists, one physical education specialist and one meta-research expert. 

Moreover, 27 related research sources were used as the basis for the analysis, which 

resulted in extracting 11 students 'physical literacy competencies and classifying them 

into three main themes: individual competencies (cognitive ability, practical ability, 

emotional ability and participation in physical activities), academic competencies 

(Educational facilities, characteristics of faculties, educational environment, family and 

peer group) and social competencies (cultural context of society, policies and mass 

media). Data validation was confirmed using data validation, transferability and data 
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alignment and data reliability techniques with precise guidance of researchers' data 

collection and alignment. The present study, by providing a framework of physical 

literacy competencies required by students, has shown the importance and necessity of 

physical literacy education in the higher education system and has introduced it as an 

important and necessary factor for active participation in communities, development and 

health protection. 
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Extended Abstract  
Background and Purpose 
Physical activity plays an essential role in the health and well-being of teenagers 

and youth. This contributes to their short-term and long-term physical, social, 

emotional and psychological development. This promotes independence and 

healthy growth and helps develop basic motor skills (1). Young people need 

daily physical activity for healthy growth and development. In addition, 

worldwide researches show that teenagers and young people who engage in 

regular physical activities have more improvement in their academic 

performance (2). 

Physical literacy is different from exercise. Exercise and physical literacy are 

both subsets of physical education activities. Exercise should be done to improve 

or maintain a level of fitness and should be structured, planned, repetitive and 

purposeful (3). Everyone should be able to be physically literate, regardless of 

age, ability or gender (4). Physical literacy is necessary not only for professional 

athletes and for adults, but also for people who participate in sports activities 

throughout their lives and also children. Everyone should engage in physical 

activity with confidence and competence to be active throughout their lives and 

increase their health at any age (5, 6). 

Most research done so far has focused on the conceptualization of physical 

literacy and its components; As a result, researches have been conducted 

focusing on the role of theoretical knowledge, the effect of motor competence, 

the importance of motivation, the role of educators, family and peers in the 

development of physical literacy. Due to the lack of a comprehensive model that 

includes the features of a favorable curriculum for physical education, the 

present study aims to design the framework of physical literacy competencies 

required by students and designed the physical literacy competencies required by 

students to be a desirable basis for providing physical literacy training in higher 

education curricula. 
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Methods 
This qualitative study was conducted using the six-step method of Sandelowski 

and Barroso (7). The meta-synthesis team consisted of three curriculum planning 

specialists, one physical education specialist and one meta-synthesis expert. 27 

related research sources were used as the basis for the analysis. Data validation 

was verified using data validation, transferability, and data alignment and data 

reliability techniques by precisely guiding the data collection and alignment 

process of the researchers. 

 

Results 
Findings included extracting 11 students' physical literacy competencies and 

classifying them into three main themes of individual competencies (cognitive 

ability, practical ability, emotional ability and participation in physical 

activities), academic competencies (educational facilities, characteristics of 

teachers, educational environment, family and peer group) and social 

competencies (cultural context of society, policies and mass media). 
 

 
Discussion 

Examination of students' physical literacy characteristics showed that some of 

these characteristics play a prerequisite role. Students' competencies play a key 

role in achieving physical literacy. In other words, students experience different 

levels of physical literacy based on cognitive ability, practical ability, emotional 

ability and participation in physical activities. The present study has shown the 

importance and necessity of physical literacy education in the higher education 

system and has introduced it as an important and necessary factor for active 

participation in communities, development and maintenance of health. 

Keywords: Health, Physical activities, Motor skills, Athletic development 
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 مقالة پژوهشی

 کردیرو :انیدانشجو ازین مورد یسواد بدن یها یستگیشاچارچوب  یطراح

  1بیفراترک

 سای، پر4یئی، پرستو نب3ی، خاطره محمد جعفر2یجهرم ی، رضا ناصر1یمحمد یمهد

  8، زهرا حسامپور7یجهرم یناصر لی، راح6یرغفاری، فاطمه م5معارف
 

 (مسئول سندهی)نو رازیش دانشگاه یآموزش یزیر برنامه و تیریمد بخش اریدانش. 1

 ، دانشگاه شیرازیدرس یزیر برنامه یدکتر. 3و  2

 اهواز چمران دیشه دانشگاه یآموزش تیریمد یدکتر یدانشجو. 4

 ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیرازیشهر تیریمد ارشد کارشناس .5

 رازیش دانشگاه یدرس یزیر برنامه یدکتر یدانشجو .6

 آزاد اسالمی واحد فیروزآباد، دانشگاه یعموم یشناس روان ارشد کارشناس .7

 ، دانشگاه پیام نور واحد شیرازیآموزش قاتیتحق ارشد کارشناس. 8
 

 14/01/0999تاریخ پذیرش:              42/12/0999تاریخ دریافت: 
 

 چکیده

 پژوهش ایندانشجویان بود. مورد نیاز سواد بدنی های  شایستگیف پژوهش حاضر، طراحی چارچوب هد

یب فراترک یمت شده است. انجام( 4117) باروسو و ساندلوسکی ای مرحله شش روش از استفاده با کیفی

نفر متخصص  یکو  یبدن یتنفر متخصص در حوزه ترب یک ی،درس یزیر سه نفر متخصص برنامه متشکل از

مبنای تحلیل قرار گرفت که نتیجه آن استخراج  ،منبع پژوهشی مرتبط 47 بود. یبدر روش پژوهش فراترک

 ای فردی )تواناییه شایستگیبندی آنها در سه مضمون اصلی  شایستگی سواد بدنی دانشجویان و دسته 00

 یدانشگاه های شایستگیهای بدنی(،  در فعالیت مشارکتعملی، توانایی عاطفی و  شناختی، توانایی

اجتماعی  های محیط آموزشی، خانواده و گروه همساالن( و شایستگیهای اساتید،  امکانات آموزشی، ویژگی)

 های یکها با استفاده از تکن اعتبار داده. استهای جمعی(  ها و رسانه )بافت فرهنگی جامعه، سیاست

                                                                        

1. Email: m48r52@gmail.com  

2. Email: dr_rnaseri@hotmail.com  

3. Email: khaterejafari95@gmail.com  
4. Email: parastoo_nabeei@yahoo.com  
5. Email: parisa_maaref@yahoo.com 
6. Email: fateme.mirqafari@gmail.com 
7. Email: rahil.naseri@gmail.com 
8. Email: zahra.hsm95@gmail.com 

 
 

 
 

  

mailto:a_khadivar@yahoo.com


 0211پاییز ، 42، شماره 9پژوهش در ورزش تربیتی، دوره                                                                         24

 یانجر یقدق یتبا هدانیز  ها داده به یریها و اعتمادپذ داده یسوساز و هم یریپذ انتقال ،یریاعتبارپذ

 های یستگیچارچوب شاارائه پژوهش حاضر با  شد. یدأیت پژوهشگران یسوساز اطالعات و هم یآور جمع

داده و نشان در نظام آموزش عالی را  سواد بدنی اهمیت و ضرورت آموزش، یاندانشجو یازمورد ن یسواد بدن

معرفی نموده مشارکت فعال در جوامع، توسعه و حفظ سالمت  یبرا یمهم و ضرور یعاملآن را به عنوان 

 است.

 

 های حرکتی، پیشرفت ورزشی مهارتبدنی،  های تفعالی ،سالمت واژگان کلیدی:

 

 مقدمه
امر به رشد کوتاه مدت و  نیو جوانان دارد. ا نوجواناندر سالمت و رفاه  ینقش اساس یبدن تیفعال

 ءرا ارتقااستقالل و رشد سالم ؛ کند یآنها کمک م یو روان ی، عاطفی، اجتماعیبلند مدت جسم

 .(2212، 1)سازمان بهداشت جهانی کند یحرکت کمک م یاساس یها مهارت شرفتیو به پ بخشد یم

در  قاتی، تحقنیعالوه بر ا .دارند ازیروزانه ن یبدن تیسالم به فعال شرفتیرشد و پ یجوانان برا

، دهند یانجام م یبدن تیکه به طور منظم فعالی و جوانان نوجواناندهد که  یسراسر جهان نشان م

 (.2222، 2)بالی، وای و هیگز اند دهیرا بهبود بخش خود یدانشگاهتحصیلی و  عملکرد

توانند بر سالمت جوانان و  یقرار دارند که م یمنحصر به فرد تیدر موقع دانشگاه هادر این راستا، 

 یتواند جوانان را برا یم یورزش یها برنامهبه طور ویژه  گذارند. یمثبت تأثیرآنان  یخانواده ها

، 3)باسوگال شود یتواند منجر به بهبود سالمت جسم ی، که به نوبه خود مفراهم کند یبدن تیفعال

جوانان مهم بوده و  یاجتماع یرشد روان یجوانان مدتهاست که برا یورزش یها برنامه .(2218

 یو خودکنترل ی، رهبر، نظم و انضباطیمانند همکار یمهم زندگ یها مهارت یریادگی یبرا یفرصت

 یحرکت یها ارتمه مهم است. اریبس یحرکت یها مهارت یریادگی یبرا کهضمن این کند یفراهم م

بزرگساالن  یحیکنندگان در ورزش تفر و شرکت یمل یورزش ندهیآ یها ستاره یبرا یا هیبه عنوان پا

 .(2226، 4)فراسر کند یم نقش اساسی ایفا

است  تینکته حائز اهم نیا ،5متحد سازمان ملل یو فرهنگ علمی، یآموزش سازماناز نظر  در واقع،

و جویان دانش یاست و برا دانشگاه یاز برنامه درس یبخش اساس کی تیفیبا ک یکه آموزش بدن

بر توسعه  یبدن تیترب یها ، برنامهبه طور خاص .است یاتیح اریمسئول آموزش بس رندگانیگ میتصم
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اثرات  یابیو ارز طیبر مح یمبتن یعمل راهبردهایآموزان، درک  خاص توسط دانش یها مهارت

 ی، هدف اصلگفته مشخص است نیطور که از امتمرکز است. همان یبر سالمت یبدن تیترب

 (.2216، 1سام، والهد، ها و سیت) جویان استدانشبهبود سواد  یبدن تیترب یها برنامه

کودکان و نوجوانان و بزرگساالن  یبرا یدر زندگ یاساس یها کسب مهارت یبرا یسوادآموزاز طرفی 

، برطرف با آنها روبرو هستند یرا که در زندگ ییها دهد چالش یمهم است که به آنها امکان م اریبس

مشارکت مؤثر  یبرا یضرور یا لهیاست که وس هیدر آموزش پا یگام اساس کیسازد و نشان دهنده 

، سواد محدود به خواندن و فیتعر نیاساس ا . براست کمیو  ستیقرن ب یو اقتصادها جوامعدر 

( 2223 ،ونسکویسازمان ملل متحد ) یو فرهنگ ی، علماساس اعالم سازمان آموزش . برستینوشتن ن

، زبان و ، درباره دانشیها و روابط اجتماع وهیدر جامعه و ش افرادارتباط  یسواد مربوط به چگونگ

لفه اصلی دانش و درک کردن و فهم ؤم چهارسواد به طور کلی در  .(2218)باسوگال،  فرهنگ است

های تفکر انتقادی و خالق در کارها و فرآیندها،  محتوا و درک مطالب، تفکر و استفاده از مهارت

ها و استفاده از دانش و  ها و اشکال مختلف و کاربرد مهارت ارتباطات و انتقال اطالعات از طریق راه

)مندیگو،  کند های مختلف معنا پیدا می اری ارتباط درون و بین فردی در زمینهها برای برقر مهارت

  (.2222، 3؛ مندیگو، فرانسیس، لودویک و لوپز2227، 2فرانسیس و لودیوک

 تیدر ترب .های بدنی، ورزشی و تربیت بدنی نیز معنای خاص خود را دارد سواد در حوزه فعالیت

است که با  یکسان نیدر ب زین یو تا حد انیمرب نیاز گفتمان در ب یبخش 4یکلمه سواد بدن یبدن

 یکودکان و نوجوانان است. سواد بدن یاز زندگ یورزش بخش کنند. یم یهمکار ورزشی شرفتیپ

سواد  .(2215، 5)لوندوال جوانان دارد یمشارکت و توسعه ورزش در طول زندگ یبرا یعمل یکردیرو

های اخیر محبوبیت زیادی در سراسر دنیا پیدا کرده و  جدید است که در سال بدنی اصطالحی نسبتاً

های زیادی در  میالدی بحث 22های قرن  از نیمه .توجه تحقیقاتی زیادی را به خود جلب کرده است

؛ 2216، 7؛ النگ مویر و ترمبلی2215، 6)دادلی صورت گرفته است بدنیمورد تعاریف و اهداف سواد 

مرکز ورزش کانادا در سال  (.2217، 2؛ ادوارد، بریانت، کیگان، مورگان و جونز2216، 8کوربین
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ها، دانش و  ، در برنامه توسعه بلند مدت ورزشکاران، سواد بدنی را پایه و اساس رشد مهارت2226

 (.2222)مندیگو و همکاران،  دانسته استهای موردنیاز برای زندگی سالم و فعال دانشجویان  نگرش

 ،تیفیبا ک یبدن تیبرنامه ترب کی ییمربوط به هدف نها (2227) 1هد اساس نظر وایت بر یسواد بدن

گذاری و مسئولیت  و معنای انگیزه، اعتماد به نفس، صالحیت بدنی، دانش و درک برای ارزشاساس 

نوظهور به طور کلی سواد بدنی راهبردی  حفظ فعالیت بدنی هدفمند در طول دوران زندگی است.

هد،  وایت) های بدنی در طول عمر است بازگوکردن چگونگی افزایش مشارکت در فعالیتبرای 

سواد بدنی  (.2218ران، و همکا 4جونز؛ 2218و همکاران،  3؛ شریر2212، 2؛ ترمبالی و لیاد2213

های مربوط به  ها، درک و ارزش چتر مانند در نظر گرفته شود که دانش، مهارت همانند مفهومیباید 

های بدنی هدفمند و حرکت انسان در طول زندگی را بدون درنظرگرفتن  مسئولیت انجام فعالیت

مدلی را ارائه  (2215)به همین سبب دادلی  .کند های جسمی یا روانی به خود جذب می محدودیت

. این عناصر اصلی شامل گرفته استرا برای سواد بدنی در نظر  مذکور عنصر چهاردهد که  می

های انگیزشی و رفتاری  ها و راهبردهای حرکتی، مهارت ای حرکتی، قواعد، تاکتیکه صالحیت

سواد بدنی  ازمدلی  (2218جونز و همکاران ) .حرکت و ویژگی شخصی و اجتماعی حرکت هستند

این  اند. را ارائه نمودهبعد درون فردی، برون فردی، سازمانی، اجتماعی و سیاسی  پنج مشتمل بر

 .گذار هستندتأثیرو اتخاذ سواد بدنی  ءدر ارتقاذکر شده که عناصر  دهد مدل نشان می

بدنی  های تربیت دو زیرمجموعه فعالیت ورزش و سواد بدنی هر تفاوت دارد.ورزش  باسواد بدنی 

شود و بایستی ساختاریافته،  ورزش به منظور بهبود یا حفظ سطح تناسب اندام انجام می .هستند

 ؛ وایت هد،1285، 5)کاسپرسن، پوول و کریستنسون و هدفمند باشد ریزی شده، تکراری برنامه

سواد بدنی یکی از اهداف اساسی تر از تربیت بدنی است، در واقع  سواد بدنی بسیار گسترده(. 2221

و ارتباط تنگاتنگی بین فعالیت بدنی، تربیت بدنی و  و تمرکز اصلی تربیت بدنی و آموزش بدنی است

 7لوندال(. 2214، 6گیبلین، کولینز و باتن؛ 2213وایت هد، ؛ 2212)وایت هد،  سواد بدنی وجود دارد

تواند در آن  یند که هم آموزش و هم ورزش مک یم فیتوص یتیرا به عنوان اولو یسواد بدن (2215)

 8ارتدبه زعم استو .برد از بین میو ورزش را  آموزش نیفاصله ب است که یعنوان پل بهباشد و  میسه

تواند به افراد کمک کند تا در مسیر سواد بدنی خود به جلو  آموزش بدنی با کیفیت می( 2218)
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 این تواناییاز همه افراد بدون توجه به سن، توانایی و جنسیت  .حرکت کرده و پیشرفت کنند

سواد بدنی نه تنها برای ورزشکاران  (.2212)وایت هد،  هستند که دارای سواد بدنی باشند برخوردار

های ورزشی شرکت  بلکه برای افرادی که در طول زندگی خود در فعالیت ،ای و بزرگساالن حرفه

نفس و با شایستگی درگیر ه همه این افراد بایستی با اعتماد ب الزم است. کنند و کودکان نیز می

در هر سنی افزایش  های جسمانی شوند تا در طول زندگی خود فعال باشند و سالمتی آنها فعالیت

  (.2218؛ استودارت، 2217)ادوارد و همکاران، یابد 

در  یبدن یها تیاز فعال یا گسترده فیدر ط نانیدارند با مهارت و اطم بدنیکه سواد  یافراد

بدون  برند. یسالم کل افراد سود م شرفتیکنند که از رشد و پ یمختلف حرکت م یها طیمح

و کنند میگیری  کنارهو ورزش  یبدن تیاز کودکان و نوجوانان از فعال یاری، بسبدنیسواد  شرفتیپ

 عاملی مهم و بدنیسواد لذا  ؛آورند روی میناسالم  و رفعالیغ یها در اوقات فراغت خود به انتخاب

بالی و همکاران  .(2226)فراسر،  توسعه و حفظ سالمت است ،مشارکت فعال در جوامع یبرا یضرور

  اند: را به شرح زیر ذکر نموده اند یافتهافرادی که از لحاظ سواد بدنی رشد  های ویژگی( 2212)

 های جسمی  سیلنگذاری در پتا انگیزه و اعتماد به نفس برای سرمایه( برخوردار از 1

 های بدنی چالش برانگیز ای از فعالیت طیف گسترده( انجام 2

گویی  نیازها یا امکانات حرکتی و پاسخبینی  جوانب محیط فیزیکی، پیش تمام ( توانایی شناخت3

 مناسب به آنها

 ت نفس و اعتماد به نفس در افرادایجاد حس عزّ تعامل مناسب با محیط و (4

 گذار بر اثربخشی حرکات تأثیرهای اساسی  توانایی شناسایی و بیان ویژگی( 5

 های اساسی اصول سالمت مانند ورزش، خواب و تغذیه درک جنبه (6

های بهداشتی افراد،  بینی شده زیادی از جمله افزایش میزان مراقبت دارای فواید پیشسواد بدنی 

ها، رشد سطح مهارت و مشارکت بیشتر در  وری در فعالیت بهبود جسمی و روانی، افزایش بهره

سازی تجربه و  پرورش این جنبه موجب غنی(. 2214گیبلین و همکاران، های ورزشی است ) فعالیت

در درک جوانب همچنین فرد  (.2227)وایت هد،  شود های انسان می کل پتانسیلکمک به تحقق 

فعالیت  تمرکز باالگویی مناسب به آنها با هوش و  بینی نیازهای حرکتی و پاسخ محیط فیزیکی، پیش

سبک زندگی فرد  ارتقاء و بهبودموجب که  نمایدمیحرکت  به سمت سالمتی . بنابراین فرددکن می

، 1جفریز و ؛ روارت2212وایت هد، ؛ 2227وایت هد، ؛ 2221وایت هد، ) خواهد شد در طول زندگی

های  شناسایی و بیان ویژگی قادر بهین فرد عالوه بر ا(. 2212 ،2؛ تاش2218؛ استودارت، 2214
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ای  در سطح حرفه همچنین درک اصول سالمت خود خواهد بود.گذار بر عملکرد حرکتی خود و تأثیر

تر و بهتری نسبت به نتیجه  دهد که دید آگاهانه به معلم و مربیان این قابلیت را مینیز سواد بدنی 

اهداف فیزیکی هدفمند و چگونگی  ءبه آنچه که باید در ارتقا نسبتتربیت بدنی به دست آورند و 

، درک بهتری داشته باشند. معلمان آگاه به سواد تعامل با کودکان و بزرگساالن مورد توجه قرار دهند

و  نندکتوانند به ترویج و پرورش سرزندگی، پویایی، توانایی، تندرستی کمک  میبدنی و ماهر 

 (.2213 ،1)آلموند نمایندبه حرکت در این زمینه دعوت را آموزان  دانش

این کمبود در زمینه  های زیادی در زمینه سواد بدنی صورت نگرفته است، مخصوصاً پژوهش

ارزیابی سواد بدنی »در پژوهشی با نام ( 2212تاش )خورد.  می های فارسی بیشتر به چشم پژوهش

و معلمان را آموزان  دانشوالدین  کرده وبه نقش معلمان و والدین اشاره  «کودکان مدارس متوسطه

 و همکاران 2تلفوردنموده است. های مختلف تشویق  های بدنی در محیط فعالیتانواع به حضور در 

بر نقش آموزش  تأکیدبا  «رویکرد تربیت بدنی و سواد بدنی»وان ( در پژوهش خود با عن2212)

و  یبدن تیترب کردیروای معلمان موجب تغییر در  که آموزش حرفه ندای معلمان نشان داد حرفه

 یآنان برا زهیانگ شیآموزان و افزا دانش یتوسعه سواد بدن همچنین منجر بهآنها و  یسواد بدن

ای  توسعه حرفه تأثیر»( در پژوهشی با عنوان2218) و همکاران 3سام .شده است یبدن یها تیفعال

بر  «آموزان آموزش تربیت بدنی بر سواد بدنی معلمان و خودکارآمدی آنان و نتایج یادگیری دانش

ها نه تنها  که این آموزش اند نمودهای معلمان توجه کرده و بیان  های مداوم حرفه آموزش نقش

د بود، آموزان نیز خواه ای آنان گردند، بلکه به نفع دانش های حرفه شایستگیتوانند موجب بهبود  می

ترین عامل تعلیم و تربیت بدنی بر انگیزه و سواد بدنی سواد بدنی معلمان به عنوان مهم چرا که

 گذار است. تأثیربدنی  های آموزان و مشارکت آنها در فعالیت دانش

های حرکتی در  نقش صالحیت در مهارت»( در پژوهش خود با نام 2217)و همکاران  4هالتین

نشان با ارائه مدلی مفهومی،  کرده وهای اساسی اشاره  بر نقش کسب مهارت «دستیابی به سواد بدنی

به فرد اجازه فعال بودن  سو ، از یکهای بدنی های اساسی فعالیت مهارت برخورداری ازکه  اند داده

ملی ع»( در پژوهش خود با عنوان 2215) 5چن. ساز سواد بدنی است زمینه دیگراز سوی  و دهد می

داشته و بیان  تأکیدبر اهمیت انگیزه  «کردن سواد بدنی برای یادگیرندگان: ایجاد انگیزه برای حرکت

. از های شخصیتی افراد دارای سواد بدنی، انگیزه قوی برای فعالیت بدنی است که از مشخصه است
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( 2215) 1الندوال این انگیزه باید همراه با دانش، مهارت، عالقه، محیط و هدف عمل باشد. نظر وی،

عنوان نموده و  تأکیدبر نقش مربیان  «سواد بدنی در زمینه تربیت بدنی»ی با عنوان نیز در پژوهش

بدنی  ریزی دقیق معلمان تربیت العمر به برنامه ای شدن فرد در یادگیری حرکتی مادام که حرفه است

  بستگی دارد.

های حرکتی،  ( بر اهمیت نقش تصمیمات معلمان در توسعه مهارت2215)2سیلورمن و مرسیر

ف اهدتحقق اکه  اند داشتهآموزان و برآورده شدن اهداف سواد بدنی اشاره و بیان  یادگیری دانش

 3هد هاستی و وال و مناسب بستگی دارد.طراحی آموزشی خوب  بهسواد بدنی در یک جامعه 

بر نقش مثبت  «عملی کردن سواد بدنی از طریق آموزش ورزش»با عنوان  ی( نیز در پژوهش2215)

( بر ارتباط 2213) 4دانالد و انرایت مک. اند نمودهکید أآموزش ورزش در بسیاری از ابعاد سواد بدنی ت

و سواد بدنی را توانایی عمومی  کندمی تأکیدو هماهنگی بین سواد بدنی و برنامه درسی تربیت بدنی 

که  معتقد استبر نقش معلمان  تأکید( با 2213داند. وایت هد ) می بیست و یکمبرای انسان قرن 

در پژوهشی  .ها بازیگران اصلی پشتیبانی از رشد سواد بدنی فرد هستند معلمان، همساالن و خانواده

به معلمان برای  اند که دادهنی را ارائه ( تعریفی عملی از سواد بد2222مندیگو و همکاران )دیگر 

از  نموده است.آموزان دارای سواد بدنی کمک  رشد دانش و کیفیت تربیت بدنی های با اجرای برنامه

های ورزشی  آموزان با سواد بدنی در برنامه نه تنها موجب پیشرفت دانشنظر آنان، سواد بدنی 

، بهرام و میرعالیپژوهش  خواهد شد.گردد، بلکه موجب توسعه افراد با سواد بدنی در زندگی نیز  می

که برای  نتیجه گرفته استکرده و  اشارهبر نقش دانش نظری و مهارت حرکتی  (2212) قدیری

آموزان بایستی به همان اندازه که بر فعالیت  افزایش میزان فعالیت بدنی و رشد سواد بدنی دانش

 شود، به دانش نظری آنان نیز توجه شود.  می تأکیدعملی 

به سمت کم  افراد، یعدم تحرک کاف و یا سواد رسانه، پیشرفت یننو یها یورآ با گسترش فندنیا 

 یها جهان و سازمان یشمنداناست که اند یموضوع زنگ خطر ینرود و ا یم یشپ یحرکت یسواد

به سطح  یاگر سواد بدن ،از سوی دیگررا نسبت به این موضوع حساس نموده است.  یالملل ینب

در طول عمر  یبدن یتو فعال مشارکت مطلوب در ورزش کننده ینتضم تواند یم یابد،ارتقاء  یمطلوب

متعاقباً و  نظام تعلیم و تربیتخود را در  یگاهو جا یتهو بدنی، یت افراد شود، پس ضرورت دارد ترب

تا  باشند یانداز بر چشم یمبتنبدنی باید  یت ترب یدرس یها برنامهلذا  به دست آورد. عالیآموزش 

را ارتقاء  یسواد بدنسالمتی و یادگیری  ارتقاء بهالتحصیالن دانشگاهی  فارغنگرش دانش، مهارت و 
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های  لیتبا انگیزه، اعتماد به نفس و کنترل، در طیف وسیعی از فعاتا قادر سازد را  آنانبخشند و 

 یپرداز بر مفهوم ی انجام شده تاکنونها پژوهش یشترب د.نبدنی و موزون و شرایط ورزشی حرکت کن

 ی،نقش دانش نظر یتبا محور ییها پژوهشدر نتیجه  ،اند آن توجه نموده یها و مؤلفه یسواد بدن

 انجام یبدن ، خانواده و همساالن در رشد سوادیاننقش مرب یزه،انگ یتاهم ی،حرکت یتصالح تأثیر

های برنامه درسی مطلوب آموزش  با توجه به فقدان الگویی جامع و دربرگیرنده ویژگی. است شده

به پرداخته است تا  یاندانشجو مورد نیاز یسواد بدن یستگیشا پژوهش حاضر به طراحیسواد بدنی، 

 .قرار گیردهای درسی آموزش عالی  بدنی در برنامه سواد های آموزش ارائه برای مطلوب عنوان مبنایی

 

  پژوهش روش
بوده که با استفاده از  1و از نوع فراترکیبکیفی های  پژوهشاین پژوهش از نوع کاربردی، در زمره 

 نفر ( انجام شده است. تیم فراترکیب از سه2227) 2ای ساندلوسکی و باروسو روش شش مرحله

 روش در متخصص نفر یک بدنی و تربیت حوزه در متخصص نفر یک درسی، ریزی برنامه متخصص

 و شناسی دانش علوم رشته و اطالعاتی های پایگاه ارشد کارشناس همراهی با فراترکیب پژوهش

 و اطمینان منظور به اطالعاتی های پایگاه کارشناس حضور. شده است تشکیل رسانی اطالع

 بوده نیاز مورد منابع یافتن و موضوع با مرتبط پیشینه مند نظام و جامع جستجوی به اعتباربخشی

 های فراترکیب عبارتند از: گام .است

 پژوهش سئوال اول( تنظیم مرحله

 هایی مؤلفه چه دانشجویان شاملمورد نیاز چارچوب سواد بدنی اصلی پژوهش این بود که  سئوال

 است؟

 ادبیات مند دوم( جستجوی نظام مرحله

ساینس »، «4امرالد»، «3اسکوپوس»پایگاه داده به زبان انگلیسی شامل در این پژوهش پنج 

برای مطالعات خارجی و دو پایگاه داده به زبان فارسی « 7پروکوئست»و « 6اشپرینگر»، «5دایرکت

انتخاب شدند. برای « 2پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی»و « 8پایگاه نشریات کشور»شامل 
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چارچوب سواد »، «2سواد بدنی»، «1سواد» های کلیدی ها از واژه پایگاهوجوی مقاالت در این  جست

استفاده و مقاالت مرتبط در بازه « 5های سواد بدنی مؤلفه»و « 4 شایستگی سواد بدنی»، «3بدنی

 آوری گردید. جمع 2212تا  2212های  زمانی سال

 ارزیابی کیفیتمرحله سوم: 

های اشاره شده  منبع با کلید واژه 62در مجموع تعداد  ،مذکوری ها داده  گاهیپا هیپس از جستجو اول

به دست آمد. فرآیند بازبینی شامل بررسی عنوان منابع، چکیده و محتوای آنها بود و در هر مرحله 

ها از سال  ها فارسی و انگلیسی، زمان انجام پژوهش متناسب با معیارهای پذیرش )زبان پژوهش

های زیر از  ی ترکیبی یا کیفی( مورد بررسی قرار گرفت. پژوهشها ، پژوهش2212تا سال  2212

 فرآیند تجزیه و تحلیل کنار گذاشته شدند:

 .موضوع یا محتوای آنها متناسب با موضوع پژوهش حاضر )سواد بدنی( نبودند 

 های کیفی )از جمله فراترکیب( جا که پژوهشبا روش تحقیق کمّی انجام شده بودند. از آن

 نظرشوند، مطابق یا تبیین انجام می 7های کمّی با هدف توضیحو پژوهش 6با هدف کشف

 ای) یفیک قیبا روش تحق دیبا بیدر فراترک شده استفاده یها ( پژوهش2227) باروسو و یساندلوسک

 .باشد شده انجام( یبیترک

 های گیری آنها، به سودمندی هیچ یک از مؤلفهها یا بحث و نتیجههایی که در یافتهمقاله

 سواد بدنی نپرداخته باشند. 

مقاله که  3پژوهش کمّی و  2پژوهش،  سئوالمنبع به دلیل عدم ارتباط با  7در این مرحله 

 وارد بیشتر بررسی برای منبع 41 و شدند گذاشته گیری نامرتبط بودند کنار دارای بحث و نتیجه

 .شدند بعد مرحله

 از یکی بودند تکراری های یافته دارای یا مشترک نویسندگان به مربوط که منابعی از مرحله، این در

 36 تعداد نهایت در و حذف نیز دیگر منبع 5 ترتیب این به. ماند باقی تر کامل پژوهش و حذف آنها

 . ماند باقی بعدی مرحله به ورود برای منبع

از این گام، حذف  شناختی مطالعات، مورد ارزیابی قرار گیرد. هدف در قدم بعدی، باید کیفیت روش

ای که  های آنها اعتمادی نداشته باشد. بنابراین ممکن است مطالعه منابعی است که پژوهشگر به یافته
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2. Physical Literacy Components 

3. Explore  

4. Explain 
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مورد استفاده قرار  1باید در تلفیق وجود داشته باشد رد شود. به همین دلیل ابزار ارزیابی حیاتی

دهد و برای تعیین اعتبار، کاربردی بودن و  را ارائه می تسئواالگرفت که لیست کامل و جامعی از 

ی جهت سئوال 12(. به این منظور، چک لیستی 2211، 2چنایلشود ) تناسب پژوهش به کار برده می

ت شامل بررسی اهداف پژوهش، سئواالبررسی دقت، اعتبار و اهمیت مطالعات کیفی تهیه شد. 

ها، رابطه پژوهشگر و  آوری داده ش جمعگیری، رو منطق روش، طرح پژوهش، روش نمونه

ها و ارزش  ها، بیان واضح یافته کنندگان، مالحظات اخالقی، اعتبار تجزیه و تحلیل داده مشارکت

پژوهش بود. هنگام استفاده از این ابزار، منابع مطالعه شد و برای هر منبع به لحاظ دارا بودن 

امتیازی این روش، هر  52ه شد. بر اساس مقیاس درنظر گرفت 5تا  1های باال امتیازی بین  ویژگی

-32»، متوسط «31-42»، خوب «41-52»منبع بر اساس درجه کیفی و مطابق طیف: خیلی خوب 

 بندی شدند. دسته« 2-12»و خیلی ضعیف « 11-22»، ضعیف «21

منبع در  27منبع به دلیل کسب امتیاز ضعیف و خیلی ضعیف حذف شدند و  2بر این اساس، 

مقاله امتیاز خیلی خوب و  7منبع امتیاز متوسط،  14د ارزیابی پذیرفته شدند که از این تعداد فرآین

 مقاله امتیاز خوب را کسب کردند. 6

 

 مقاالت انتخاب شده نهایی برای جمع آوری اطالعات -0جدول

 ردیف نویسنده عنوان پژوهش

ساله ناحیه یک  دهساختاریابی مدل سواد بدنی در دختران 

 شهرستان اهواز
 1 (1328) و همکاران میرعالی

 2 (2212تلفورد، الیو، کیگان و بارنت ) رویکرد تربیت بدنی و سواد بدنی

 3 (2212) 3ورزش استرالیاانجمن  چارچوب سواد بدنی استرالیا

 4 (2212تاش ) ارزیابی سواد بدنی کودکان مدارس متوسطه

 5 (2212) 4پیالر، رافائل، فلیکس و گابریل های جمعی ورزشی بر رفتار و سالمت جامعه رسانه تأثیر

 6 (2218) 5کومار و پریتی ات رسانه بر ورزشتأثیر
 7 (2218جونز و همکاران ) تدوین الگوی سواد بدنی برای بزرگساالن مسن

ای آموزش تربیت بدنی بر سواد بدنی  توسعه حرفه تأثیر

 آموزان معلمان و خود کارآمدی آنان و نتایج یادگیری دانش
 8 (2218) و همکاران سام

                                                                        

5. CASP (Critical Appraisal Skills Program) 

1. Chenail 

2. Sport Australia23 

3. Pilar, Rafael, Feli24x & Gabriel 

4. Kumar & Priti25 
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مالحظات انتقادی برای سیاست سواد بدنی در بهداشت 

 عمومی، تفریح، ورزش و آموزش

دادلی، کیرنی، وین رایت، کریالرس و 

 (2217) 1میچل
2 

   

 مقاالت انتخاب شده نهایی برای جمع آوری اطالعات -0جدول
 

 ردیف نویسنده عنوان پژوهش

 12 (2217ادوارد و همکاران ) تعاریف، مبانی و مشارکت در سواد بدنی

های حرکتی در دستیابی به سواد  نقش صالحیت در مهارت
 بدنی

 11 (2217هالتین و همکاران )

یادگیرندگان: ایجاد انگیزه برای عملی کردن سواد بدنی برای 
 حرکت

 12 (2215چن )

 13 (2215هاستی و وال هد ) عملی کردن سواد بدنی از طریق آموزش ورزش
 14 (2215الندوال ) سواد بدنی در زمینه تربیت بدنی

 15 (2215سیلورمن و مرسیر ) آموزش سواد بدنی

 16 (2215دادلی ) مدل مفهومی سواد بدنی

 17 (2214) 2انجمن بین المللی سواد بدنی اجماع سواد بدنی کانادابیانیه 

 های جامع سواد بدنی مدرسه برنامه
کاستلی، سنتیو، بیل، کارسون و 

 (2214) 3نیکسیک
18 

 12 (2214) 4تامپست، بورکت و مک کین های حرکتی های توسعه سواد بدنی و صالحیت مرور پیشنه

 شهر مردم گرایش در جمعی های رسانه نقش بررسی

  همگانی ورزش به همدان
 22 (1323صادقیان، حسینی و فرزان )

 21 (1322یزدانی ) شدن ورزش یثیر رسانه بر همگانأت

 22 (2213) 5نوبخت رمضانی و توکلی، نجفی های جمعی در توسعه ورزش بررسی نقش رسانه

 23 (2213مکدانالد و انرایت ) سواد بدنی و سالمت و برنامه درسی تربیت بدنی استرالیا

 24 (2213وایت هد ) سازی موضوعات مرتبط تعریف سواد بدنی و شفاف

های جمعی ورزشی بر ارتقای ورزش به منظور  رسانه تأثیر
 بهبود سالمت عمومی

 25 (2212) 6الشاملی، االنازی و احمد شوقی

 26 (2211) 7نظری و قاسمی های جمعی بر توسعه پایدار ورزش نقش رسانه

                                                                        

5. Dudley, Cairney,26 Wainwright, Kriellaars & Mitchell 

1. International Phsyic27al Literacy Association 

2. Castelli, Centeio, Beighle, Carson & Nicksic 

3. Tompsett, Burkett & McKean 

4. Tavakolli, Najafi & Nobakht Ramezani 

5. Alshamli, Al Anazi & Ahmed Shawqi 

6. Nazari & Ghasemi 
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 27 (2222مندیگو و همکاران ) سواد بدنی برای مربیان

 

 

 های کیفی مرحله چهارم: تجزیه و تحلیل داده

به  یابیدست منظورشده را به  یینها منتخب و مقاله 27، وستهیمرحله، پژوهشگران به طور پ نیدر ا

 به ند وکرد مرور اند، چندبار انجام شده یاصل مطالعاتکه در آنها  ییمجزایی درون محتوا ها افتهی

 عمل مالک پژوهش اصلی سئوالکدها  استخراج برای شد. اقدام انتخابی متون از کدها استخراج

های کیفی( در بخش  یابی یافتهاعتباری( و ششم )فیک یها افتهی بیترکمراحل پنجم ) گرفت. قرار

 ها ارائه شده است. یافته
 

 ها یافته
 یفیک یها افتهی بیترک :مرحله پنجم

 یها سپس طبق قاعدهنظر گرفته شد و به عنوان کد در ها پژوهشتمام عوامل استخراج شده از ابتدا 

. سپس این کدها بر اساس مفاهیم از کدها، کدها خالصه شد کیمفهوم هر  گرفتننظربا در لیتقل

ر مضمون های فردی مشتمل بر چها ( شایستگی1در سه مضمون اصلی مرتبط با مفهوم سواد بدنی، 

( 2های بدنی؛  در فعالیت مشارکتعملی، توانایی عاطفی و  شناختی، توانایی فرعی توانایی

های اساتید،  های دانشگاهی مشتمل بر چهار مضمون فرعی امکانات آموزشی، ویژگی شایستگی

های اجتماعی مشتمل بر سه مضمون  ( شایستگی3محیط آموزشی، خانواده و گروه همساالن و 

ارائه  2نتایج در جدول بندی شدند.  طبقههای جمعی  ها و رسانه ت فرهنگی جامعه، سیاستفرعی باف

 :استشده 
 

 مضامین اصلی و فرعی مستخرج از پژوهش -4جدول

 منبع مضامین فرعی مضمون اصلی

های  شایستگی

 فردی

  شناختی توانایی

(، انجمن بین المللی سواد بدنی 2213دانالد و انرایت ) مک

 (،2218(، جونز و همکاران )2215هاستی و وال هد )(، 2214)

 (1328میرعالی و همکاران )

  عملی توانایی

(، انجمن بین المللی سواد بدنی 2214تامپست و همکاران )

(، 2217(، هالتین و همکاران )2215(، سیلورمن و مرسیر )2214)

(، میرعالی 2212ورزش استرالیا )انجمن (، 2218جونز و همکاران )

 (1328همکاران ) و

 (، دادلی2215(، چن )2214انجمن بین المللی سواد بدنی ) توانایی عاطفی 
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 (2217(، ادوارد و همکاران )2215)

های  در فعالیت مشارکت

 بدنی

(، 2214(، انجمن بین المللی سواد بدنی )2213مکدانالد و انرایت )

 (2217ادوارد و همکاران )

 

 
  

 اصلی و فرعی مستخرج از پژوهشمضامین  -4جدولادامة 

 منبع مضامین فرعی مضمون اصلی

های  شایستگی

 یدانشگاه

 (2214کاستلی و همکاران ) امکانات آموزشی

 های اساتید ویژگی

(، سیلورمن و مرسیر 2215(، الندوال )2222مندیگو و همکاران )

(، 2218(، جونز و همکاران )2218(، سام و همکاران )2215)

 (2212همکاران )تلفورد و 

 (2218جونز و همکاران ) محیط آموزشی

 خانواده و همساالن
(، جونز و همکاران 2217) (، ادوارد و همکاران2213) وایت هد

 (2212(، تاش )2218)

های  شایستگی

 اجتماعی

 (2218(، جونز و همکاران )2217دادلی و همکاران ) بافت فرهنگی جامعه

 (2218) جونز و همکاران ها سیاست

 های جمعی رسانه

(، صادقیان و 2218(، کومار و پریتی )2212پیالر و همکاران )

(، 2213(، توکلی و همکاران )1322(، یزدانی )1323همکاران )

 (2211(، نظری و قاسمی )2212الشاملی و همکاران )

 

 ی کیفیها افتهی یابیمرحله ششم: اعتبار

واضح و روشن  فیو توص حاتیتا با فراهم کردن توض دیپژوهش تالش گرد نیا ندیدر سراسر فرآ

مناسب جهت  ید و در زمان الزم از ابزارهاوش یموجود، مراحل پژوهش به دقت ط یها نهیگز یبرا

 2پذیری و انتقال 1پذیریاعتبار های تکنیک از استفاده با ها داده اعتبار استفاده شود. ها پژوهش یابیارز

با هدایت دقیق جریان  5اعتمادپذیریو  4ها دادهسوسازی  همو  3پژوهشگراناز طریق خودبازبینی 

همچنین برای  تعیین شد.( 1285، 7)لینکلن و گوبا 6پژوهشگرانآوری اطالعات و همسوسازی  جمع

                                                                        

1. Credibility 

2. Transferability 

3. Nvestigator self-monitoring 

4. Data Triangulation 

5. Dependability 

6. Investigator Triangulation 

7. Lincoln & Guba 
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شده است. بدین صورت که  و ضریب کاپا استفاده 1کدگذار دو بین توافق روش اطمینان بیشتر از

بدون اطالع از نحوه ادغام کدها و مفاهیم ایجاد شده  -تربیتتعلیم و  پژوهشگر دیگری در حوزه

سپس با مفاهیم ارائه شده  هنمودبندی کدها و مفاهیم  اقدام به دسته -توسط پژوهشگران حاضر

مقایسه شده است. در نهایت با توجه به تعداد مفاهیم ایجاد شده مشابه و  پژوهشگرانتوسط 

 قابلیت پژوهش، از نتایج دهد محاسبه شده است که نشان می 88/2متفاوت، ضریب کاپا برابر با 

در طول فرآیند پژوهش، منابع استفاده شده توسط دو نفر از همچنین،  زیادی برخوردارند. اطمینان

های هفتگی تیم رت مستقل جستجو شده و مورد ارزیابی قرار گرفته است. جلسهبه صو پژوهشگران

دهی و اصالح راهبردهای جستجوی منابع، پژوهشی به منظور بحث درباره نتایج جستجوها، شکل

های گیری درباره راهبردهای ارزیابی مطالعات، تثبیت حوزهها و تصمیمبحث درباره نتایج ارزیابی

ها و موارد شامل اختالف نظر تا رسیدن به اجماع برگزار گردید. اکره درباره حوزهمورد توافق و مذ

ها و تغییرات در روند کار و نتایج صورت پذیرفت لذا از همچنین مستندسازی از تمام فرایندها، رویه

 . است( برخوردار 2227)ساندلوسکی و باروسو،  5و پراگماتیک 4، نظری3، تفسیری2اعتبار توصیفی

شد. در  گرفته بهره شده انجام های کدگذاری خصوص در موضوعی نظریات خبرگان از چنینهم

 حوزه تعلیم و تربیت علمی و متخصص درت ئهیاعضای نفر از  8با شرکت  6این راستا گروه کانونی

 ارائه شده است: 3. مشخصات اعضای گروه کانونی در جدول برگزار شد
 

 یگروه کانون یمشخصات اعضا -9جدول

 استاد دانشیار استادیار 

 --- --- 2 سال سابقه 12کمتر از 

 --- 2 1 سال سابقه 22تا  12بین 

 1 2 --- سال سابقه 22بیش از 

  

 گیری نتیجهبحث و 
همه بود.  یاندانشجو یازمورد ن یسواد بدن های یستگیچارچوب شا یهدف پژوهش حاضر، طراح

که دارای سواد بدنی  از این توانایی برخوردارند جنسیتدانشجویان بدون توجه به سن، توانایی و 

                                                                        

8. Interceder Reliability (ICR) 

1. Descriptive 

2. Interpretive 

3. Theoreticall 

4. Pragmatic 

5. Focus Group 
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ای و بزرگساالن بلکه برای  سواد بدنی نه تنها برای ورزشکاران حرفه .(2212)وایت هد،  باشند

کنند و کودکان نیز، الزم  های ورزشی شرکت می دانشجویانی که در طول زندگی خود در فعالیت

 .است

های جسمانی شوند تا در  و شایستگی درگیر فعالیت به نفسماد همه این دانشجویان بایستی با اعت

؛ 2217در هر سنی افزایش یابد )ادوارد و همکاران،  آنهاطول زندگی خود فعال باشند و سالمتی 

تواند به دانشجویان کمک کند تا در مسیر سواد  بدنی با کیفیت میسواد (. آموزش 2218استودارت، 

 بدنیدانشجویانی که سواد  (.2218)استودارت،  و پیشرفت کنندبدنی خود به جلو حرکت کرده 

مختلف حرکت  یها طیدر مح و یبدن یها تیاز فعال یا گسترده فیدر ط نانیدارند با مهارت و اطم

، بدنیسواد  شرفتیبدون پ برند. یسالم کل دانشجویان سود م شرفتیکنند که از رشد و پ یم

و در اوقات فراغت خود به  روند یو ورزش کنار م یبدن تیاز کودکان و نوجوانان از فعال یاریبس

مشارکت فعال در  یبرا یضرور یا لهیوس یروند. سواد جسم یم ناسالم تر و رفعالیغ یانتخاب ها

(. سواد بدنی دارای فواید پیش بینی شده زیادی 2226)فراسر،  سعه و حفظ سالمت استجوامع و تو

، بهبود جسمی و روانی، افزایش بهره وری ان مراقبت های بهداشتی دانشجویانجمله افزایش میزاز 

)گیبلین و  در فعالیت ها، رشد سطح مهارت و مشارکت بیشتر در فعالیت های ورزشی است

(. پرورش این جنبه موجب غنی سازی تجربه و کمک به تحقق کل پتانسیل های 2214همکاران، 

 (. 2227ایت هد، )و انسان می شود
پژوهش حاضر، طراحی چارچوب سواد بدنی دانشجویان تربیت بدنی بود که با بر این اساس، هدف 

دانشجویان،  فردیشایستگی های توجه به یافته های پژوهش سه شایستگی سواد بدنی شامل 

 شایستگی محیطی دانشگاه و شایستگی اجتماعی بود. 
توانایی شناختی، توانایی عملی، است:  یهار حوزه استعدادشامل چدانشجویان  فردیشایستگی های 

ها( و  مهارت ای) ها ییتسلط برتر بر توانا واستعداد  توانایی عاطفی و مشارکت در فعالیت های بدنی.

اند اشاره دارد به  افتهیطور منظم توسعه هب یانسان یها تیاز فعال نهیزم کیکه حداقل در  فردی

ورزشکار مورد  ایهمساالن خود قرار دهد. اگر توسعه ورزش  باالی ٪12را حداقل در  فرد که یحد

هوش داشته  استعداد و یدر حوزه حرکت وییدانشجکه ممکن است  میریگ یم جهیتوجه باشد، نت

 گرفت نظر نشجو را در برنامه ها درهر دا ییتوانا دی. بااستاوت و بالقوه فمت فردباشد که در هر 

 یبرا یشناخت ییداشتن توانافردی،  یها یستگیشا یها مؤلفهاز  یکی (.2217همکاران، و  گنی)ک

 عیشود، دامنه دانش و مهارت وس یبحث مدانشجویان  یدر مورد بعد شناخت یوقت. استدانشجو 

 ،یعیطب یها طیحضور فعال در مح ی. برااست یجسمحیطه فراتر از  نهیزم نیاست و شامل چند

انجام دهند. چشم انداز و  یخطر یب یداشته باشند و انتخاب ها یدرباره آنها آگاه، دیبادانشجویان 
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 ریقادر به تعب دیبا نیدانند که چگونه بر جسم خود غالب شوند. همچنب ها را درک کرده و ییتوانا

 تهداش یو از خود آگاه ریخ ایروست  شیپ تیمتناسب با موقع شانیمسئله باشند که مهارت ها نیا

در پژوهش خود بر نقش دانش  نیز( 1328و همکاران ) یرعالیم(. 2212، یباشند )توسعه سواد بدن

و  یمهارت حرکت یها یستگیشا انیدارند که م یم انیو ب داشتندتوجه  یو مهارت حرکت ینظر

 یبدن تیبا فعال یبدن تیدانش ترب انیم نیوجود دارد و همچن یارتباط معنادار یبدن تیفعال زانیم

و رشد سواد  یبدن تیفعال زانیم شیافزا یسبب برا نیبه هم .شده است افتی یرابطه معنادار زین

و  یشود، به دانش نظر یم تأکید یعمل تیبه همان اندازه که بر فعال یستیبادانشجویان  یبدن

 انیدانشجو یعمل ییتوانا فردی، یها یستگیشا یها مؤلفه گریتوجه شود. از د زیآنان ن شناختی

 تیدر شرکت در فعال یسواد بدن یدارادانشجویان  یبدن تینقش صالح به مؤلفه نیکه در ا است

 ینقش کسب مهارت هادر پژوهش خود بر  (2217و همکاران ) نیهالت .شده است تأکید یبدن یها

به دانشجو  یبدن یها تیدر فعال یاساس یکه داشتن مهارت ها دنداشاره کردند و نشان دا یاساس

 فردی یها یستگیشا بعدی ۀمؤلفاست.  یساز سواد بدن نهیو زم دهدمیاجازه فعال بودن 

دهد تا خود  یبه کودکان و بزرگساالن اجازه م یعیطب یهاتی. فعالاست یعاطف ییتوانا ان،یدانشجو

 ییدهد. آشنا یم شیدانشجو را افزا کیچالش ها اعتماد به نفس  نیبکشند. غلبه بر ا چالشرا به 

خواهد شد که  نیمنجر به ا شتریشود و ب یاعتماد به نفس م شیباعث افزا آن تداوم وکار  کیبا 

 یبرا ی، تعادل و صعود به چالش بکشند. فرصتترشرفتهیپ یها خود را به سمت جهش دانشجویان

 زینفس را ن، اعتماد به ریمس افتنی، مانند خود یشخص یبه مهارت ها یوابستگ ای بودن و نهات

در  زهیانگ تأثیربر  مؤلفه نیا (. در2212 ،یدهد )توسعه سواد بدن یرا توسعه م یبدن و سواد شیافزا

 تیبر اهم در پژوهش خود، (2215) چن .شده است تأکید یبدن یها تیو انجام فعال یسواد بدن

سواد  یدارا دانشجویان یتیشخص یاز مشخصه ها یکیدارد که  یم انیداشته و ب تأکید زهیانگ

 دیبا زهیانگ نیاذعان داشته است که ا نیاست و همچن یبدن تیفعال یبرا یقو یا زهیانگ ،یبدن

فعالیت های عملی آنان نقش اساسی دارد.  و هدف عمل باشد. طیهمراه با دانش، مهارت، عالقه، مح

ان اشاره شایستگی های فردی می توان به مشارکت در فعالیت های بدنی دانشجوی ۀمؤلفآخرین 

موقعیتی را به وجود می آورد که در و  استفعالیت بدنی همواره جزء مکملی از زندگی افراد کنیم. 

آن شرایط افراد، از مشکالت زندگی دور شده و در فاصله های متناوب فرصتی پیدا می کنند تا 

طبق نتایج پژوهش قره و (. 1326دست آورند )پارسامهر و همکاران، هتجارب شاد و خوشایندی را ب

برخی از ( تداوم مشارکت ورزشی دانشجویان به یک سری عوامل مرتبط است. 1388همکاران )

مشارکت ورزشی دانشجویان دارای فعالیت بدنی منظم، مانند همراهی با گروه،  ۀعوامل انگیزّ

 . استآمادگی، رهایی انرژی، عوامل موقعیتی، توسعهی مهارت و تفریح 
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 یعیوس فیبه ط یدسترس. است یشایستگی کشف شده در این پژوهش شایستگی دانشگاهدومین 

باید  محیط های ورزشیو بعد از  نی، حقبل یبدن یها تیفراهم کننده فعال زاتیاز امکانات و تجه

کنند.  یم قیرا تشو یبدن تیکه حرکت و فعال شود یطراح ییکالس هاهمچنین . شودفراهم 

استفاده  متنوع و فعاالنه فعالیت هایتا از  شودفراهم  کارکنان و دانشجویان یبرا یامکانات کاف

 طیکه مح شودحاصل  نانی. اطمیداخل ورزشی ی، از جمله فضاباز یفضاها هیبه کل یکنند. دسترس

فعال و  یها تیاز فعال شوند تا قیتشونیز  انیشده است. مرب کنترل یمنی، ایاز نظر بهداشت ورزشی

های  مؤلفه(. یکی از 2212)توسعه سواد بدنی،  کنند تیحما محیطدر  فهیانجام وظ نیدر ح یبدن

 تیکه ترب کنندحاصل  نانیاطماساتید باید . استشایستگی محیطی دانشگاه، ویژگی های اساتید 

از  تیحما یاز منابع براباید و  ارزش دارد یبرنامه درس یاصل یاز مؤلفه ها یکیبه عنوان  یبدن

استفاده ی بیشتر عال یاز ابزارها یعیوس فیط یخود برا یبدن تیدر کالس ترب یسواد بدن شرفتیپ

 یتا دانش و مهارت ها نندک یزیرا سرگرم کننده، برنامه ر یبدن تیترب یبرنامه هاهمچنین  .نمایند

 آموزش داده یچند ورزش انیبه مربهمچنین  .داده شودارائه  یمتنوع یها تیو فعال جادیا ،متناسب

 شرفتیقرار دهند. پ تیرا در اولو نانی، قوام و اطم، کنترلیقبل از حرکت به مرحله بعد تاشود 

کار از قبل با  نیاست. ا شرفتیپ یراه برا نیبهتر یحرکت یمحکم مهارت ها هیبر پا یمبتن یجیتدر

اضافه کردن  با تی، در نهاشود یشروع م یو هماهنگ یری، انعطاف پذی، چابکتعادل شرفتیپ

ادامه پیدا می  دهد یمدانشجو اجازه  تیطور که صالحهمان شتریحرکت به ارتفاعات ب ای یدگیچیپ

و برنامه های با کیفیت تربیت  بر نقش معلمان مؤلفه(. در این 2228، 1کانادا یمراکز ورزش) کند

بر  در پژوهش خودنیز  (2215الندوال )شده است.  تأکیدبا سواد بدنی  بدنی در رشد دانشجویان

کرده و بیان می دارد که حرفه ای شدن دانشجو در یادگیری حرکتی مادام العمر  تأکیدنقش مربیان 

. وابسته استبه برنامه ریزی دقیق معلمان تربیت بدنی توجه به سواد بدنی و نتایج یادگیری 

اشاره کرده  بر نقش مهم تصمیمات معلمان( در پژوهش خود 2215من و مرسیر )همچنین سیلور

بر اهمیت نقش تصمیمات معلمان در توسعه مهارت های حرکتی،  "آموزش سواد بدنی"و با نام اند 

می کنند و بیان می دارند که هدف  تأکیدو برآورده شدن اهداف سواد بدنی  یادگیری دانشجویان

محیط  فهمؤل سواد بدنی در یک جامعه با یک طراحی آموزشی خوب توسط معلمان آغاز می گردد.

 مؤلفهبا توجه به این . استهای شایستگی محیطی دانشگاه  مؤلفهآموزشی و امکانات آن از دیگر 

 دانشجویان یبرا ییو دانشجو یمی، تیرقابت غیر، ی، رقابتریفراگ یو بدن یورزش یهاتیانواع فعالباید 

 تیحما دانشگاهدر  یبدن یهاتیو فعال یابتکارات ورزش تیهدا یبراجویان . از دانششوندفراهم 

. ارتقاء داده شوندو پاداش  وندشناخته ش تیبه رسم تیمشارکت و موفق یبراجویان نش. داشود

                                                                        

1. Canadian Sport Centres 
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 یفرصت ها ییشناسا یبراجویان از دانش در نظر گرفته شود و ینگرش مثبت به توسعه سواد جسم

 (.2212)توسعه سواد بدنی، شود  یبانیخود پشت یو در جامعه محل محیط آموزشیدر  یحرکت

ورزش در بسیاری از ابعاد ( نیز در پژوهش خود بر نقش مثبت آموزش 2215هاستی و وال هد )

شایستگی محیطی  ۀمؤلفه و گروه همساالن سومین خانواددر نهایت  .ندکرده ا تأکیدسواد بدنی 

گذارند.  یم تأثیر سکیتالش و ر یکردهایو رو زهیو همساالن بر انگ نی، والدانیمرب .استدانشگاه 

نقش دارند. تعامل و مشاهده همساالن  یو تجربه در بهبود خودکارآمد دی، تقلای مشاهده یریادگی

کند.  یم تیتقو متنوع یها طیرا در مح بدنی، رشد سواد یو اجتماع یکالم قیتشو نیو همچن

از  کی، درک و کاربرد هر را در تجربه یمثبت جی، نتاتیفیبا ک یسواد جسم اتیمشارکت در تجرب

در سالمت  شرفتیمشارکت منجر به پ نیکند. ا یم جادیمختلف ا ماتیشرکت کنندگان در تنظ

بر اتصال و  یمبتن یمؤلفه ها قیعملکرد از طر شیتناسب اندام و افزا شی، افزایو روح یجسم

درک  ،لذت زهیانگ ،اعتماد به نفسکه موجب تقویت بیشتر  شود یبرنامه م یطراح یستگیشا

از دیگر مزایا می  .می گردد شده تیتقو یاز اصطالحات حرکت یمکان یو آگاه یجنبش ،یاجتماع

 ،یو درمان ی، بهداشتیلیتحص یایبر مزا یبدن تی، ورزش و فعالیبدن تیترب تیارتقاء اهمتوان به 

کم تحرک در  یو کاهش رفتارها بدنیارتقاء سواد  یبرا یعمل یارائه اطالعات منظم و راهکارها

داده ارتقاء باید  یبدن تیبه عنوان الگو در فعال نیوالد با توجه به این مطالب نقش اشاره کرد. خانه

 یایمزا همچنین برفرزندشان شرکت کنند.  یبدن تیکه در ورزش و فعال شوند بیترغ نیوالدو  شود

. توصیه می شود یحیو تفر ی، دانشجویمی، تیرقابت ری، غی، رقابتریفراگ یهاتیشرکت در انواع فعال

 قیتشو یبدن یها تیمشارکت در ورزش و فعال یمتنوع برا یبا سوابق فرهنگ مشارکت دانشجویان

خود را در صورت لزوم به اشتراک بگذارند. خانواده  اتیتا فرهنگ و تجرب شوند بیترغ نیو والد شود

)توسعه سواد  رار کنندفرزندشان ارتباط برق یدر مورد رشد سواد جسم مربیانتا با  شوند بیها ترغ

به نقش معلمان و والدین اشاره کرده و اعالم می  نیز در پژوهش خود( 2212تاش ) (.2212بدنی، 

را به حضور در فعالیت های بدنی دنی، والدین و معلمان دانشجویان کند که به منظور رشد سواد ب

ابطه با سواد بدنی به رتشویق می کنند و دانش کافی را در مختلف در محیط های مختلف 

بر نقش معلمان  تأکید ( در پژوهش خود با2213ارائه می دهند. همچنین وایت هد )دانشجویان 

که معلمان، همساالن و خانواده ها بازیگران اصلی پشتیبانی از رشد سواد بدنی دانشجو اعالم داشت 

 هستند. 

 کیتواند  یم یعیطب طیمحکه کاوش در  یدر حال. استو سومین مورد، شایستگی اجتماعی 

وجود دارد. در  عتیبر طب یمبتن یها تیفعال یبرا یمؤلفه اجتماع کیباشد، غالباً  یانفراد تیفعال

با هم خواهند  یریگ میتصم یبرا یفرصتدانشجویان ، یکوهنورد ای نگی، کمپیرو ادهیهنگام پ
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 کنار هم بودن دارند. ازین یگرید تیخود به حما فهیت در وظیموفق یداشت و اغلب اوقات برا

را به  گریکدیبرقرار کنند و  وندی، پمعاشرت کنندبا یکدیگر  دهد تا یامکان را م نیبه مردم ا)شبکه( 

بودن شکل گرفته و توسعه  های باهمو سواد بدنی در گرده همایی  مختلف درک کنند یروش ها

 ی. برایابدارتقا  بایدجامعه  یبدن یها تیمشارکت در فعال مؤلفه. با توجه به اهمیت این می یابد

همچنین . شودورزش در جامعه برقرار باید ، یحیبا مراکز تفر یبدن تیفعال یفرصت ها تیتقو

از ابتکارات سواد  تیحما یبرا ی، سازمان ها و مشاغل محلیمحل یبهداشت یارتباطات با آژانس ها

 یبه امکانات ورزش یدسترس ها ویت فعال یها رساختیمناطق امن و ز نهیدر زم مشارکت بدنی،

نیز  یو رفاه جامعه محل یسالمت یها امیابتکارات و پ و .شودفعال باید تشویق و  محیط آموزشی

جامعه  بافتهای شایستگی اجتماعی،  مؤلفه لهاز جم (.2212)توسعه سواد بدنی، داده شوند  جیترو

 متنوع، غنی و عاری از تعصبات و متناسبجوامع با سواد بدنی محیطی از فعالیت های بدنی  .است

فراهم می کنند که در آنها سواد بدنی مورد تشویق، دستیابی،  را در طول زندگی برای دانشجویان

توسعه و پایداری است. آمادگی فرهنگی و ویژگی های آن شامل ارتباطات اجتماعی، هنجارها و 

یت های بدنی و سواد بدنی دانشجو را به انتظارات اجتماعی فرهنگی، می توانند مشارکت در فعال

 (.2217دادلی و همکاران ، ؛2218جونز و همکاران ، ) قرار دهند تأثیرطور مثبت یا منفی تحت 

از جمله  یسواد جسم یاز تمام جنبه ها یبانیپشت. استشایستگی اجتماعی، سیاست  ۀمؤلفدومین 

و به  ی، بررسجادیرا در ا و دانشگاه جامعه گسترده مدرسه ،یو شناخت ی، اجتماعی، روانیرشد جسم

 کیبا استفاده از دانشجویان  فردی یازهای. توجه به ننمود ریدرگباید  استیس نیا یاشتراک گذار

سواد  یهشت مؤلفه اصلبایستی . بایستی در اولویت قرار دادبر قدرت و دانش محور را  یمبتن کردیرو

. دنشواقدامات ادغام  نیبهترو  ریو فراگ یمنیاصول ا ،مدارس یراهنما و شود در نظر گرفته یجسم

برنامه  کیاز  یخود به عنوان بخش یبهبود سواد بدن یبرا دانشجویان یرا برا ییها فرصتهمچنین 

فعال  یروز از لحاظ جسم هر جویاندانشکه  شودحاصل  نانیاطم. گرفته شوددر نظر  یستیبهز

 ریسا در ی. سواد بدنستندیمستثنا ن یبدن تیشکاف و هرگونه فعال ،ورزش، هستند و از سالمت

 (2218جونز و همکاران )در این راستا (. 1286، 1)اندرسونباید گنجانده شوند مربوطه  یها استیس

کند و قبول  های سواد بدنی پشتیبانی می مؤلفهدر پژوهش خود نشان دادند که سیاست از دیگر 

تواند با اینکار در بهبود کیفیت زندگی و بهبود  کند و می العمر را تسهیل می های ورزشی مادام فعالیت

  وضعیت سالمتی جامعه هم در سطح خرد و هم در سطح کالن موثر باشد.

ند. رسانه های ورزشی با ارتقا عادات سالم هستنهایی شایستگی اجتماعی، رسانه های جمعی  مؤلفه

و  رای ایجاد تغییر در سبک زنذگی را برجسته می کنندب ات مثبتی بر انگیزه دانشجویانتأثیر

                                                                        

1. Aronson 
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رسانه ها با نقش . همچنین گذاری بر سرشت و پیشرفت ورزش دارندتأثیرظرفیت قابل توجهی برای 

و با . گذارندمی تأثیرمشارکت اجتماعی خود بر گرایش مردم به ورزش و تربیت نیروی انسانی سالم 

ترین نقش خود یعنی آگاه سازی مردم از فواید ورزش همگانی و تبلیغ و اطالع رسانی در مورد مهم

رسانه های جمعی وسیله  می گذارند. تأثیرآن بر گرایش مردم به ورزش همگانی و توسعه ورزش 

و در . میگذارند تأثیرمهمی برای توسعه ورزش هستند که بر تحقق بیشتر اهداف توسعه ورزش 

 (، 2218کومار و پریتی ، ؛2212هستند )پیالر و همکاران، ثر ؤمیک سبک زندگی فعال بدنی ارتقای 

تواند با داشتن  یکه م دانشجویان دارد یجسمان یدر توسعه آمادگ ینقش اصل یبدن بنابراین، سواد

به حداکثر حجم  ناتیبا تحمل تمر یشده و از نظر فن یزیرنامه رب، خوب، منظم یبدن نیتمر کی

 یمادام العمر م یو سالمت یبدن ی. آمادگمنجر گرددتناسب اندام  یبرا ی، استفاده از کالرژنیاکس

تناسب  یبرا یبدن تیفعال زهیتحت انگو تمرین خودتنظیمی و منظم دانشجو  یبدن تیتواند با فعال

 تی، فعالیدر گسترش سالمت تحت آموزش بهداشت عمومموفق باشد.  سالم یزندگ وهیاندام و ش

 ستمیکه توسط س تعریف شود یانسانحرکت تواند به عنوان  یم یبدن تیفعال است. یعامل اصل یبدن

 ییباال تیرا که از اهم یو روان یکیولوژیزیتواند سالمت ف یم و انجام شود یعضالن یاسکلت یها

داشتن و  ییکارآبا توجه به اهمیت و  .بهبود بخشدبرخوردار است،  کامل دانشجویان یالمتبرای س

دانشکده ها  درآموزش و یادگیری  برایتوجه و تشخیص الزم کاربردی بودن فعالیت های فیزیکی، 

و همکاران،  1توکر) قرار می گیرد تأکیددانشجویان مورد  یبدن تیارتقاء سطح سواد فعال یبرا

 (. 2216، 3ببلی ؛2217و همکاران،  2الگو ؛2218

 ری، تناسب اندام( ز، ظاهریستگی، شا)لذت انیدانشجو خودتنظیمیی و بدن تیفعال زهیانگهمچنین، 

 .است یدر طول زندگآنان  یو سالمت یجسم یدر مورد آمادگآنان  یمجموعه آموزش سالمت جسم

 تیفعال حفظ ظاهر خود، زهیتحت انگمطالعه فعالیت های بدنی دانشجویان نشان داد که اکثر آنان 

( به عنوان یظاهر زهی)انگ یجسم یمربوط به حفظ مهارت هامورد  نیاکه ، دهند یانجام م یبدن

 زهی)انگ یتمرکز بر حفظ تناسب اندام بدن در طول زندگ ی وبدن تیفعال یبرا یزشیعامل انگ کی

 نیا .دهند یانجام م یبدنی اه تیفعال یحرفه ا به طور ویان نیز. برخی از دانشجتناسب اندام( است

 تیفعال یبرا یزشیعامل انگ که( است یستگیشا زهی)انگ یحرفه ا یحفظ مهارت ها شاملمقوله 

 زهیمشارکت )انگ و تحریکدر حفظ  یعامل اصل کی نیزالقه همچنین، ع محسوب می گردد. یبدن

 (.2217)ببلی،  است یبدن تیفعال یبرا یمحرک نیبنابراو لذت( 

                                                                        

1. Tucker 

2. Laggao 

3. Bebeley 
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 زهی)انگ یدرون ندیتواند با فرآ یم، یبدن تیفعال سواددر  یعامل اصل کیبه عنوان دانشجویان  زهیانگ

به دست  یذات یها شیگرا یعنی عتیطب ی، با فاکتورها(یرونیب زشی)انگ یرونیب ندی( و فرآیذات

به  یطیمح یها شیگرا یعنی هیغذها و ت ییمرتبط باشد. توانا ،قبل از تولد انشجویانآمده توسط د

 لیعقل و پتانست، ، قدرت، تمرکزییتوانند توانا یپس از تولد که مدست آمده توسط دانشجویان 

، یعاطف ییفتارهارا توضیح داده و توجیه کننده رهدفمند  یبدن تیحفظ فعالادامه و ، شروع یبرا

و اقدامات دانشجو  ازهای، نخواسته ها ی،رفتار یریباشد که جهت گشجویان ی دانو شناخت یاجتماع

 یعنی ی)اخالق یعاطف یریادگی، (یبدن تیفعال یعنی ی)بدن یشناختروان یریادگیاز جمله 

)ببلی و همکاران، کند  یکسب دانش( را فعال م یعنیهوش  ی)ذهن یشناخت یریادگی( و یخوددار

، فشار خون و )ضربان قلب یاتیعالئم حدانشجویان از رک د(. 2217توکر و همکارن،  ؛2217

 سواد، سطح (، سندرم درد زانولیآش تی)تاندون یاز صدمات ورزش یری، جلوگ(یشاخص توده بدن

ها  چهیماه یسطح آتروف ی، سواد سالمت(یو پزشک ی، جسمیطیمح طیشرا لیآسم )به دل یسالمت

 یاز خستگ ی)ناش ی، موارد منع مصرف ضعف عضالنو ورزش( ی، پزشکیعوامل جسم لی)به دل

عوامل  لیاسترس )به دل ی، سطح سواد آموزش بهداشت(کیالکت دیو اس یطیمح ی، خستگیمرکز

و تناسب  ی، انسانیرشد یفاکتورها لی)به دل یبدن ی، سطح سواد آمادگ(یو جسم ی، عاطفیشناخت

بر  یبدن تی)برنامه ترب آموزش ها اتتأثیر، (ژنی)حداکثر حجم مصرف اکس یری، سطح اندازه گاندام(

 یآگاه زانی( و مافتیارسال و در ی، مهارت هایبدن ی)حرکت ی، سطح سواد جسم(یحرکت یآمادگ

 یقلب یماری، فشار خون باال و بقلب )ضربان قلب یعروق یقلب یها یماریدر مورد منع مصرف ب

و اوقات فراغت  ی، خودکارآمدرفتار می، تنظزهی، انگجوانب مثبت شی، نه تنها باعث افزا(یویر

مردم و عموم  ستیز طی، محشود، بلکه به دانشجویان، جوامع یم یبدن یها تیدر فعال یهفتگ

 درا کاهش ده ریو مرگ و م یمرتبط با سبک زندگ یها یماری، بیکنترل و چاقبا کند تا  یکمک م

 (. 2216ببلی و همکاران،  ؛2217)توکر و همکارن، 

بدنی را از نقش  تواند تربیت شود که می بدنی محسوب می ای برای تربیت سواد بدنی آرمان و وسیله

عنوان یکی از  زمان اثربخشی آن را به نسبتاً محدود در جهت توسعه ورزش رها کند و هممرسوم و 

بخش و هدفمند، تجربه جسمانی و یادگیری،  های بدنی سالم، لذت عوامل مشارکت دائمی در فعالیت

ریزان نظام آموزشی در تهیه این  گذاران و برنامه از این رو، توجه همه جانبه سیاست .بهبود بخشد

  نماید. ازبیش طلب می هم را بیشم

بررسی ویژگی های مربوط به سواد بدنی دانشجویان نشان داد که برخی از این ویژگی های نقش 

نیاز را ایفا می کنند. یعنی شایستگی های فردی دانشجویان در میزان کسب سواد بدنی نقش پیش

 ییتوانا، یعمل ییتوانا ،یشناخت ییتوانافا می کنند. به عبارتی دانشجویان بر اساس ا ایراساسی 
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، میزان متفاوتی از سواد بدنی را تجربه می کنند. یبدن یها تیدر فعال مشارکتو  یعاطف

بهترین  باشند، با تری از ویژگی های فیزیولوژیکی بدن خود داشتهکاملشناخت دانشجویانی که 

با  و نهایتاً ایندود ایجاد نمفعالیت های عملی قادر هستند بهترین شرایط سالمت بدنی را در خ

مشارکت در فعالیت های بدنی که با انگیزش و احساس مثبت و عالقه باالست می تواند سواد بدنی 

 خود را به طور قابل مالحظه ای باال ببرد.

اما در کنار ویژگی های فردی حضور در محیط دانشگاهی می تواند شرایط تسهیل کننده ای برای 

وجود محیط آموزشی مساعد و غنی از نظر انجام فعالیت  دانشجویان ایجاد نماید.توسعه سواد بدنی 

ورزشی به  تامکاناهای ورزشی، اساتید عالقه مند به ورزش و همراه و همگام و مشوق دانشجویان، 

 انواده و همکالسی های مشوق و حمایت کننده می تواندخروز و مجهز به آخرین فناوری های دنیا و 

سواد بدنی، عمق و کیفیت آن کمک قابل توجهی نماید و در نهایت دانشجویانی که دارای به توسعه 

توسعه یافته باشند می توانند شایستگی های خود را درسطح جامعه نشان دهند. این این سواد بدنی 

چنین دانشجویانی می توانند به عنوان مدیران آشنا به تربیت بدنی، نقش اساسی در تدوین سیاست 

تربیت بدنی در سطح جامعه داشته باشند. ضمن آن که با توجه به این که این دانشجویان از  های

گذاری خود را در توسعه این سواد تأثیری نبافت فرهنگی خود جامعه برخاسته اند می توانند به آسا

ش و تر نشان دهند و در نهایت به دلیل آگاهی و دانجامعه بزرگ بدنی در اجتماع محلی و نهایتاً

مهارت و نگرش اندیشمندانه به سواد بدنی می توانند از طریق رسانه های جمعی این سواد بدنی را 

  در سطح اجتماعی گسترده تر نموده و رشد و توسعه دهند.
 

 
 

 مدل سواد بدنی دانشجویان -0شکل 
 

 های فردی شایستگی

 توانایی شناختی

 توانایی عملی

 توانایی عاطفی

 یهاتیمشارکت در فعال

 یبدن

 سواد بدنی

 یدانشگاه یهایستگیشا

 محیط آموزشی

 های اساتیدویژگی

 امکانات آموزشی

 هاخانواده و همکالسی
 های اجتماعیشایستگی

 هاسیاست

 بافت فرهنگی جامعه

 های جمعیرسانه
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 شود: در نهایت با توجه به نتایج پژوهش پیشنهادات زیر مطرح می

  کنند  یم قیرا تشو یبدن تیکه حرکت و فعال ییکالس هاطراحی 

  فراهم کننده  زاتیاز امکانات و تجه یعیوس فیبه طدانشجویان  یسترسدفراهم سازی

 یبدن یها تیفعال

  یمهارت ها ،دانشدقیق و جامع توسط اساتید، جهت ارائه  یبدن تیترب یبرنامه هاتهیه 

 متنوع یها تیفعال جادیا و متناسب
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