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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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 .1دانشیار بخش مدیریت و برنامهریزی آموزشی دانشگاه شیراز (نویسنده مسئول)
 2و  .3دکتری برنامهریزی درسی ،دانشگاه شیراز
 .4دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز
 .5کارشناس ارشد مدیریت شهری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز
 .6دانشجوی دکتری برنامهریزی درسی دانشگاه شیراز
 .7کارشناس ارشد روانشناسی عمومی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد فیروزآباد
 .8کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی ،دانشگاه پیام نور واحد شیراز
تاریخ دریافت0999/12/42 :

تاریخ پذیرش0999/01/14 :

چکیده
هدف پژوهش حاضر ،طراحی چارچوب شایستگیهای سواد بدنی مورد نیاز دانشجویان بود .این پژوهش
کیفی با استفاده از روش شش مرحلهای ساندلوسکی و باروسو ( )4117انجام شده است .تیم فراترکیب
متشکل از سه نفر متخصص برنامهریزی درسی ،یک نفر متخصص در حوزه تربیت بدنی و یک نفر متخصص
در روش پژوهش فراترکیب بود 47 .منبع پژوهشی مرتبط ،مبنای تحلیل قرار گرفت که نتیجه آن استخراج
 00شایستگی سواد بدنی دانشجویان و دستهبندی آنها در سه مضمون اصلی شایستگیهای فردی (توانایی
شناختی ،توانایی عملی ،توانایی عاطفی و مشارکت در فعالیتهای بدنی) ،شایستگیهای دانشگاهی
(امکانات آموزشی ،ویژگیهای اساتید ،محیط آموزشی ،خانواده و گروه همساالن) و شایستگیهای اجتماعی
(بافت فرهنگی جامعه ،سیاستها و رسانههای جمعی) است .اعتبار دادهها با استفاده از تکنیکهای
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اعتبارپذیری ،انتقالپذیری و همسوسازی دادهها و اعتمادپذیری به دادهها نیز با هدایت دقیق جریان
جمعآوری اطالعات و همسوسازی پژوهشگران تأیید شد .پژوهش حاضر با ارائه چارچوب شایستگیهای
سواد بدنی مورد نیاز دانشجویان ،اهمیت و ضرورت آموزش سواد بدنی را در نظام آموزش عالی نشان داده و
آن را به عنوان عاملی مهم و ضروری برای مشارکت فعال در جوامع ،توسعه و حفظ سالمت معرفی نموده
است.
واژگان کلیدی :سالمت ،فعالیتهای بدنی ،مهارتهای حرکتی ،پیشرفت ورزشی

مقدمه
فعالیت بدنی نقش اساسی در سالمت و رفاه نوجوانان و جوانان دارد .این امر به رشد کوتاه مدت و
بلند مدت جسمی ،اجتماعی ،عاطفی و روانی آنها کمک میکند؛ استقالل و رشد سالم را ارتقاء
میبخشد و به پیشرفت مهارتهای اساسی حرکت کمک میکند (سازمان بهداشت جهانی.)2212 ،1
جوانان برای رشد و پیشرفت سالم به فعالیت بدنی روزانه نیاز دارند .عالوه بر این ،تحقیقات در
سراسر جهان نشان میدهد که نوجوانان و جوانانی که به طور منظم فعالیت بدنی انجام میدهند،
عملکرد تحصیلی و دانشگاهی خود را بهبود بخشیدهاند (بالی ،وای و هیگز.)2222 ،2
در این راستا ،دانشگاه ها در موقعیت منحصر به فردی قرار دارند که میتوانند بر سالمت جوانان و
خانواده های آنان تأثیر مثبتی گذارند .به طور ویژه برنامههای ورزشی میتواند جوانان را برای
فعالیت بدنی فراهم کند ،که به نوبه خود میتواند منجر به بهبود سالمت جسمی شود (باسوگال،3
 .)2218برنامههای ورزشی جوانان مدتهاست که برای رشد روانی اجتماعی جوانان مهم بوده و
فرصتی برای یادگیری مهارتهای مهم زندگی مانند همکاری ،نظم و انضباط ،رهبری و خودکنترلی
فراهم میکند ضمن اینکه برای یادگیری مهارتهای حرکتی بسیار مهم است .مهارت های حرکتی
به عنوان پایهای برای ستارههای آینده ورزشی ملی و شرکتکنندگان در ورزش تفریحی بزرگساالن
نقش اساسی ایفا میکند (فراسر.)2226 ،4
در واقع ،از نظر سازمان آموزشی ،علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد ،5این نکته حائز اهمیت است
که آموزش بدنی با کیفیت یک بخش اساسی از برنامه درسی دانشگاه است و برای دانشجویان و
تصمیمگیرندگان مسئول آموزش بسیار حیاتی است .به طور خاص ،برنامههای تربیت بدنی بر توسعه
1. World Health Organization
2. Balyi, Way & Higgs
3. Basoglu
4. Fraser
)5. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO
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مهارتهای خاص توسط دانشآموزان ،درک راهبردهای عملی مبتنی بر محیط و ارزیابی اثرات
تربیت بدنی بر سالمتی متمرکز است .همانطور که از این گفته مشخص است ،هدف اصلی
برنامههای تربیت بدنی بهبود سواد دانشجویان است (سام ،والهد ،ها و سیت.)2216 ،1
از طرفی سوادآموزی برای کسب مهارتهای اساسی در زندگی برای کودکان و نوجوانان و بزرگساالن
بسیار مهم است که به آنها امکان میدهد چالشهایی را که در زندگی با آنها روبرو هستند ،برطرف
سازد و نشان دهنده یک گام اساسی در آموزش پایه است که وسیلهای ضروری برای مشارکت مؤثر
در جوامع و اقتصادهای قرن بیست و یکم است .بر اساس این تعریف ،سواد محدود به خواندن و
نوشتن نیست .بر اساس اعالم سازمان آموزش ،علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو)2223 ،
سواد مربوط به چگونگی ارتباط افراد در جامعه و شیوهها و روابط اجتماعی ،درباره دانش ،زبان و
فرهنگ است (باسوگال .)2218 ،سواد به طور کلی در چهار مؤلفه اصلی دانش و درک کردن و فهم
محتوا و درک مطالب ،تفکر و استفاده از مهارتهای تفکر انتقادی و خالق در کارها و فرآیندها،
ارتباطات و انتقال اطالعات از طریق راهها و اشکال مختلف و کاربرد مهارتها و استفاده از دانش و
مهارتها برای برقراری ارتباط درون و بین فردی در زمینههای مختلف معنا پیدا میکند (مندیگو،
فرانسیس و لودیوک2227 ،2؛ مندیگو ،فرانسیس ،لودویک و لوپز.)2222 ،3
سواد در حوزه فعالیت های بدنی ،ورزشی و تربیت بدنی نیز معنای خاص خود را دارد .در تربیت
بدنی کلمه سواد بدنی 4بخشی از گفتمان در بین مربیان و تا حدی نیز در بین کسانی است که با
پیشرفت ورزشی همکاری میکنند .ورزش بخشی از زندگی کودکان و نوجوانان است .سواد بدنی
رویکردی عملی برای مشارکت و توسعه ورزش در طول زندگی جوانان دارد (لوندوال .)2215 ،5سواد
بدنی اصطالحی نسبتاً جدید است که در سالهای اخیر محبوبیت زیادی در سراسر دنیا پیدا کرده و
توجه تحقیقاتی زیادی را به خود جلب کرده است .از نیمههای قرن  22میالدی بحثهای زیادی در
مورد تعاریف و اهداف سواد بدنی صورت گرفته است (دادلی2215 ،6؛ النگ مویر و ترمبلی2216 ،7؛
کوربین2216 ،8؛ ادوارد ،بریانت ،کیگان ،مورگان و جونز .)2217 ،2مرکز ورزش کانادا در سال
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 ، 2226در برنامه توسعه بلند مدت ورزشکاران ،سواد بدنی را پایه و اساس رشد مهارتها ،دانش و
نگرشهای موردنیاز برای زندگی سالم و فعال دانشجویان دانسته است (مندیگو و همکاران.)2222 ،
سواد بدنی بر اساس نظر وایتهد )2227( 1مربوط به هدف نهایی یک برنامه تربیت بدنی با کیفیت،
اساس و معنای انگیزه ،اعتماد به نفس ،صالحیت بدنی ،دانش و درک برای ارزشگذاری و مسئولیت
حفظ فعالیت بدنی هدفمند در طول دوران زندگی است .به طور کلی سواد بدنی راهبردی نوظهور
برای بازگوکردن چگونگی افزایش مشارکت در فعالیتهای بدنی در طول عمر است (وایتهد،
2213؛ ترمبالی و لیاد2212 ،2؛ شریر 3و همکاران2218 ،؛ جونز 4و همکاران .)2218 ،سواد بدنی
باید همانند مفهومی چتر مانند در نظر گرفته شود که دانش ،مهارتها ،درک و ارزشهای مربوط به
مسئولیت انجام فعالیتهای بدنی هدفمند و حرکت انسان در طول زندگی را بدون درنظرگرفتن
محدودیتهای جسمی یا روانی به خود جذب میکند .به همین سبب دادلی ( )2215مدلی را ارائه
میدهد که چهار عنصر مذکور را برای سواد بدنی در نظر گرفته است .این عناصر اصلی شامل
صالحیتهای حرکتی ،قواعد ،تاکتیکها و راهبردهای حرکتی ،مهارتهای انگیزشی و رفتاری
حرکت و ویژگی شخصی و اجتماعی حرکت هستند .جونز و همکاران ( )2218مدلی از سواد بدنی
مشتمل بر پنج بعد درون فردی ،برون فردی ،سازمانی ،اجتماعی و سیاسی را ارائه نمودهاند .این
مدل نشان میدهد که عناصر ذکر شده در ارتقاء و اتخاذ سواد بدنی تأثیرگذار هستند.
سواد بدنی با ورزش تفاوت دارد .ورزش و سواد بدنی هر دو زیرمجموعه فعالیتهای تربیت بدنی
هستند .ورزش به منظور بهبود یا حفظ سطح تناسب اندام انجام میشود و بایستی ساختاریافته،
برنامهریزی شده ،تکراری و هدفمند باشد (کاسپرسن ،پوول و کریستنسون1285 ،5؛ وایت هد،
 .)2221سواد بدنی بسیار گستردهتر از تربیت بدنی است ،در واقع سواد بدنی یکی از اهداف اساسی
و تمرکز اصلی تربیت بدنی و آموزش بدنی است و ارتباط تنگاتنگی بین فعالیت بدنی ،تربیت بدنی و
7
سواد بدنی وجود دارد (وایت هد2212 ،؛ وایت هد2213 ،؛ گیبلین ،کولینز و باتن .)2214 ،6لوندال
( )2215سواد بدنی را به عنوان اولویتی توصیف میکند که هم آموزش و هم ورزش میتواند در آن
8
سهیم باشد و به عنوان پلی است که فاصله بین آموزش و ورزش را از بین میبرد .به زعم استودارت
( )2218آموزش بدنی با کیفیت می تواند به افراد کمک کند تا در مسیر سواد بدنی خود به جلو
1. Whitehead
2. Tremblay & Llyod
3. Shearer
4. Jones
5. Caspersen, Powell & Christenson
6. Giblin, Collins & Button
7. Lundvall
8. Stoddart
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حرکت کرده و پیشرفت کنند .همه افراد بدون توجه به سن ،توانایی و جنسیت از این توانایی
برخوردار هستند که دارای سواد بدنی باشند (وایت هد .)2212 ،سواد بدنی نه تنها برای ورزشکاران
حرفهای و بزرگساالن ،بلکه برای افرادی که در طول زندگی خود در فعالیتهای ورزشی شرکت
میکنند و کودکان نیز الزم است .همه این افراد بایستی با اعتماد به نفس و با شایستگی درگیر
فعالیتهای جسمانی شوند تا در طول زندگی خود فعال باشند و سالمتی آنها در هر سنی افزایش
یابد (ادوارد و همکاران2217 ،؛ استودارت.)2218 ،
افرادی که سواد بدنی دارند با مهارت و اطمینان در طیف گستردهای از فعالیتهای بدنی در
محیطهای مختلف حرکت میکنند که از رشد و پیشرفت سالم کل افراد سود میبرند .بدون
پیشرفت سواد بدنی ،بسیاری از کودکان و نوجوانان از فعالیت بدنی و ورزش کنارهگیری میکنند و
در اوقات فراغت خود به انتخابهای غیرفعال و ناسالم روی میآورند؛ لذا سواد بدنی عاملی مهم و
ضروری برای مشارکت فعال در جوامع ،توسعه و حفظ سالمت است (فراسر .)2226 ،بالی و همکاران
( )2212ویژگیهای افرادی که از لحاظ سواد بدنی رشد یافتهاند را به شرح زیر ذکر نمودهاند:
 )1برخوردار از انگیزه و اعتماد به نفس برای سرمایهگذاری در پتانسیلهای جسمی
 )2انجام طیف گستردهای از فعالیتهای بدنی چالش برانگیز
 )3توانایی شناخت تمام جوانب محیط فیزیکی ،پیشبینی نیازها یا امکانات حرکتی و پاسخگویی
مناسب به آنها
 )4تعامل مناسب با محیط و ایجاد حس عزّت نفس و اعتماد به نفس در افراد
 )5توانایی شناسایی و بیان ویژگیهای اساسی تأثیرگذار بر اثربخشی حرکات
 )6درک جنبههای اساسی اصول سالمت مانند ورزش ،خواب و تغذیه
سواد بدنی دارای فواید پیشبینی شده زیادی از جمله افزایش میزان مراقبتهای بهداشتی افراد،
بهبود جسمی و روانی ،افزایش بهرهوری در فعالیتها ،رشد سطح مهارت و مشارکت بیشتر در
فعالیتهای ورزشی است (گیبلین و همکاران .)2214 ،پرورش این جنبه موجب غنیسازی تجربه و
کمک به تحقق کل پتانسیلهای انسان میشود (وایت هد .)2227 ،همچنین فرد در درک جوانب
محیط فیزیکی ،پیشبینی نیازهای حرکتی و پاسخگویی مناسب به آنها با هوش و تمرکز باال فعالیت
میکند .بنابراین فرد به سمت سالمتی حرکت مینماید که موجب ارتقاء و بهبود سبک زندگی فرد
در طول زندگی خواهد شد (وایت هد2221 ،؛ وایت هد2227 ،؛ وایت هد2212 ،؛ روارت و جفریز،1
2214؛ استودارت2218 ،؛ تاش .)2212 ،2عالوه بر این فرد قادر به شناسایی و بیان ویژگیهای
1. Roetert & Jefferies
2. Tas
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تأثیرگذار بر عملکرد حرکتی خود و همچنین درک اصول سالمت خود خواهد بود .در سطح حرفهای
نیز سواد بدنی به معلم و مربیان این قابلیت را میدهد که دید آگاهانهتر و بهتری نسبت به نتیجه
تربیت بدنی به دست آورند و نسبت به آنچه که باید در ارتقاء اهداف فیزیکی هدفمند و چگونگی
تعامل با کودکان و بزرگساالن مورد توجه قرار دهند ،درک بهتری داشته باشند .معلمان آگاه به سواد
بدنی و ماهر می توانند به ترویج و پرورش سرزندگی ،پویایی ،توانایی ،تندرستی کمک کنند و
دانشآموزان را به حرکت در این زمینه دعوت نمایند (آلموند.)2213 ،1
پژوهش های زیادی در زمینه سواد بدنی صورت نگرفته است ،مخصوصاً این کمبود در زمینه
پژوهشهای فارسی بیشتر به چشم میخورد .تاش ( )2212در پژوهشی با نام «ارزیابی سواد بدنی
کودکان مدارس متوسطه» به نقش معلمان و والدین اشاره کرده و والدین دانشآموزان و معلمان را
به حضور در انواع فعالیتهای بدنی در محیطهای مختلف تشویق نموده است .تلفورد 2و همکاران
( )2212در پژوهش خود با عنوان «رویکرد تربیت بدنی و سواد بدنی» با تأکید بر نقش آموزش
حرفهای معلمان نشان دادند که آموزش حرفهای معلمان موجب تغییر در رویکرد تربیت بدنی و
سواد بدنی آنها و همچنین منجر به توسعه سواد بدنی دانشآموزان و افزایش انگیزه آنان برای
فعالیتهای بدنی شده است .سام 3و همکاران ( )2218در پژوهشی با عنوان«تأثیر توسعه حرفهای
آموزش تربیت بدنی بر سواد بدنی معلمان و خودکارآمدی آنان و نتایج یادگیری دانشآموزان» بر
نقش آموزشهای مداوم حرفهای معلمان توجه کرده و بیان نمودهاند که این آموزشها نه تنها
میتوانند موجب بهبود شایستگیهای حرفهای آنان گردند ،بلکه به نفع دانشآموزان نیز خواهد بود،
چرا که سواد بدنی معلمان به عنوان مهمترین عامل تعلیم و تربیت بدنی بر انگیزه و سواد بدنی
دانشآموزان و مشارکت آنها در فعالیتهای بدنی تأثیرگذار است.
هالتین 4و همکاران ( )2217در پژوهش خود با نام «نقش صالحیت در مهارتهای حرکتی در
دستیابی به سواد بدنی» بر نقش کسب مهارتهای اساسی اشاره کرده و با ارائه مدلی مفهومی ،نشان
دادهاند که برخورداری از مهارتهای اساسی فعالیتهای بدنی ،از یکسو به فرد اجازه فعال بودن
میدهد و از سوی دیگر زمینهساز سواد بدنی است .چن )2215( 5در پژوهش خود با عنوان «عملی
کردن سواد بدنی برای یادگیرندگان :ایجاد انگیزه برای حرکت» بر اهمیت انگیزه تأکید و بیان داشته
است که از مشخصه های شخصیتی افراد دارای سواد بدنی ،انگیزه قوی برای فعالیت بدنی است .از
1. Almond
2. Telfor
3. Sum
4. Hulteen
5. Chen
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نظر وی ،این انگیزه باید همراه با دانش ،مهارت ،عالقه ،محیط و هدف عمل باشد .الندوال)2215( 1
نیز در پژوهشی با عنوان «سواد بدنی در زمینه تربیت بدنی» بر نقش مربیان تأکید و عنوان نموده
است که حرفهای شدن فرد در یادگیری حرکتی مادامالعمر به برنامهریزی دقیق معلمان تربیت بدنی
بستگی دارد.
2
سیلورمن و مرسیر ( )2215بر اهمیت نقش تصمیمات معلمان در توسعه مهارتهای حرکتی،
یادگیری دانش آموزان و برآورده شدن اهداف سواد بدنی اشاره و بیان داشتهاند که تحقق اهداف
3
سواد بدنی در یک جامعه به طراحی آموزشی خوب و مناسب بستگی دارد .هاستی و والهد
( )2215نیز در پژوهشی با عنوان «عملی کردن سواد بدنی از طریق آموزش ورزش» بر نقش مثبت
آموزش ورزش در بسیاری از ابعاد سواد بدنی تأکید نمودهاند .مکدانالد و انرایت )2213( 4بر ارتباط
و هماهنگی بین سواد بدنی و برنامه درسی تربیت بدنی تأکید میکند و سواد بدنی را توانایی عمومی
برای انسان قرن بیست و یکم میداند .وایت هد ( )2213با تأکید بر نقش معلمان معتقد است که
معلمان ،همساالن و خانواده ها بازیگران اصلی پشتیبانی از رشد سواد بدنی فرد هستند .در پژوهشی
دیگر مندیگو و همکاران ( )2222تعریفی عملی از سواد بدنی را ارائه دادهاند که به معلمان برای
اجرای برنامههای با کیفیت تربیت بدنی و رشد دانشآموزان دارای سواد بدنی کمک نموده است .از
نظر آنان ،سواد بدنی نه تنها موجب پیشرفت دانشآموزان با سواد بدنی در برنامههای ورزشی
میگردد ،بلکه موجب توسعه افراد با سواد بدنی در زندگی نیز خواهد شد .پژوهش میرعالی ،بهرام و
قدیری ( )2212بر نقش دانش نظری و مهارت حرکتی اشاره کرده و نتیجه گرفته است که برای
افزایش میزان فعالیت بدنی و رشد سواد بدنی دانشآموزان بایستی به همان اندازه که بر فعالیت
عملی تأکید میشود ،به دانش نظری آنان نیز توجه شود.
دنیا با گسترش فنآوریهای نوین ،پیشرفت سواد رسانهای و عدم تحرک کافی افراد ،به سمت کم
سوادی حرکتی پیش میرود و این موضوع زنگ خطری است که اندیشمندان جهان و سازمانهای
بینالمللی را نسبت به این موضوع حساس نموده است .از سوی دیگر ،اگر سواد بدنی به سطح
مطلوبی ارتقاء یابد ،میتواند تضمینکننده مشارکت مطلوب در ورزش و فعالیت بدنی در طول عمر
افراد شود ،پس ضرورت دارد تربیت بدنی ،هویت و جایگاه خود را در نظام تعلیم و تربیت و متعاقباً
آموزش عالی به دست آورد .لذا برنامههای درسی تربیت بدنی باید مبتنی بر چشماندازی باشند تا
دانش ،مهارت و نگرش فارغالتحصیالن دانشگاهی به ارتقاء سالمتی و یادگیری سواد بدنی را ارتقاء
6. Lundvall
1. Silverman & Mercier
2. Hastie & Wallhead
3. Macdonald & Enright
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بخشند و آنان را قادر سازد تا با انگیزه ،اعتماد به نفس و کنترل ،در طیف وسیعی از فعالیتهای
بدنی و موزون و شرایط ورزشی حرکت کنند .بیشتر پژوهشهای انجام شده تاکنون بر مفهومپردازی
سواد بدنی و مؤلفههای آن توجه نمودهاند ،در نتیجه پژوهشهایی با محوریت نقش دانش نظری،
تأثیر صالحیت حرکتی ،اهمیت انگیزه ،نقش مربیان ،خانواده و همساالن در رشد سواد بدنی انجام
شده است .با توجه به فقدان الگویی جامع و دربرگیرنده ویژگیهای برنامه درسی مطلوب آموزش
سواد بدنی ،پژوهش حاضر به طراحی شایستگی سواد بدنی مورد نیاز دانشجویان پرداخته است تا به
عنوان مبنایی مطلوب برای ارائه آموزشهای سواد بدنی در برنامههای درسی آموزش عالی قرار گیرد.
روشپژوهش
این پژوهش از نوع کاربردی ،در زمره پژوهشهای کیفی و از نوع فراترکیب بوده که با استفاده از
روش شش مرحلهای ساندلوسکی و باروسو )2227( 2انجام شده است .تیم فراترکیب از سه نفر
متخصص برنامهریزی درسی ،یک نفر متخصص در حوزه تربیت بدنی و یک نفر متخصص در روش
پژوهش فراترکیب با همراهی کارشناس ارشد پایگاههای اطالعاتی و رشته علوم دانششناسی و
اطالعرسانی تشکیل شده است .حضور کارشناس پایگاههای اطالعاتی به منظور اطمینان و
اعتباربخشی به جستجوی جامع و نظاممند پیشینه مرتبط با موضوع و یافتن منابع مورد نیاز بوده
است .گامهای فراترکیب عبارتند از:
مرحله اول) تنظیم سئوال پژوهش
سئوال اصلی پژوهش این بود که چارچوب سواد بدنی مورد نیاز دانشجویان شامل چه مؤلفههایی
است؟
مرحله دوم) جستجوی نظاممند ادبیات
4
3
در این پژوهش پنج پایگاه داده به زبان انگلیسی شامل «اسکوپوس »« ،امرالد »« ،ساینس
دایرکت« ،»5اشپرینگر »6و «پروکوئست »7برای مطالعات خارجی و دو پایگاه داده به زبان فارسی
شامل «پایگاه نشریات کشور »8و «پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی »2انتخاب شدند .برای
1

1. Meta-Synthesis
2. Sandelowski & Barroso
3. Scopus
4. Emerald
5. Science Direct
6. Springer
7. ProQuest
8. http://www.magiran.com/
9. https://www.sid.ir/fa/journal/
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جستوجوی مقاالت در این پایگاهها از واژههای کلیدی «سواد« ،»1سواد بدنی« ،»2چارچوب سواد
بدنی« ،»3شایستگی سواد بدنی  »4و «مؤلفههای سواد بدنی »5استفاده و مقاالت مرتبط در بازه
زمانی سالهای  2212تا  2212جمعآوری گردید.
مرحله سوم :ارزیابی کیفیت
پس از جستجو اولیه پایگاه دادههای مذکور ،در مجموع تعداد  62منبع با کلید واژههای اشاره شده
به دست آمد .فرآیند بازبینی شامل بررسی عنوان منابع ،چکیده و محتوای آنها بود و در هر مرحله
متناسب با معیارهای پذیرش (زبان پژوهشها فارسی و انگلیسی ،زمان انجام پژوهشها از سال
 2212تا سال  ،2212پژوهشهای ترکیبی یا کیفی) مورد بررسی قرار گرفت .پژوهشهای زیر از
فرآیند تجزیه و تحلیل کنار گذاشته شدند:


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

 با روش تحقیق کمّی انجام شده بودند .از آنجا که پژوهشهای کیفی (از جمله فراترکیب)
با هدف کشف 6و پژوهشهای کمّی با هدف توضیح 7یا تبیین انجام میشوند ،مطابق نظر
ساندلوسکی و باروسو ( )2227پژوهشهای استفاده شده در فراترکیب باید با روش تحقیق کیفی (یا
ترکیبی) انجام شده باشد.

 مقالههایی که در یافتهها یا بحث و نتیجهگیری آنها ،به سودمندی هیچ یک از مؤلفههای
سواد بدنی نپرداخته باشند.
در این مرحله  7منبع به دلیل عدم ارتباط با سئوال پژوهش 2 ،پژوهش کمّی و  3مقاله که
دارای بحث و نتیجهگیری نامرتبط بودند کنار گذاشته شدند و  41منبع برای بررسی بیشتر وارد
مرحله بعد شدند.
در این مرحله ،از منابعی که مربوط به نویسندگان مشترک یا دارای یافتههای تکراری بودند یکی از
آنها حذف و پژوهش کاملتر باقی ماند .به این ترتیب  5منبع دیگر نیز حذف و در نهایت تعداد 36
منبع برای ورود به مرحله بعدی باقی ماند.
در قدم بعدی ،باید کیفیت روششناختی مطالعات ،مورد ارزیابی قرار گیرد .هدف از این گام ،حذف
منابعی است که پژوهشگر به یافتههای آنها اعتمادی نداشته باشد .بنابراین ممکن است مطالعهای که
10. Literacy
11. Physical Literacy
12. Physical Literacy Framework
1. Physical Literacy Competence
2. Physical Literacy Components
3. Explore
4. Explain
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باید در تلفیق وجود داشته باشد رد شود .به همین دلیل ابزار ارزیابی حیاتی 1مورد استفاده قرار
گرفت که لیست کامل و جامعی از سئواالت را ارائه میدهد و برای تعیین اعتبار ،کاربردی بودن و
تناسب پژوهش به کار برده میشود (چنایل .)2211 ،2به این منظور ،چک لیستی  12سئوالی جهت
بررسی دقت ،اعتبار و اهمیت مطالعات کیفی تهیه شد .سئواالت شامل بررسی اهداف پژوهش،
منطق روش ،طرح پژوهش ،روش نمونهگیری ،روش جمعآوری دادهها ،رابطه پژوهشگر و
مشارکتکنندگان ،مالحظات اخالقی ،اعتبار تجزیه و تحلیل دادهها ،بیان واضح یافتهها و ارزش
پژوهش بود .هنگام استفاده از این ابزار ،منابع مطالعه شد و برای هر منبع به لحاظ دارا بودن
ویژگیهای باال امتیازی بین  1تا  5درنظر گرفته شد .بر اساس مقیاس  52امتیازی این روش ،هر
منبع بر اساس درجه کیفی و مطابق طیف :خیلی خوب « ،»41-52خوب « ،»31-42متوسط «-32
 ،»21ضعیف « »11-22و خیلی ضعیف « »2-12دستهبندی شدند.
بر این اساس 2 ،منبع به دلیل کسب امتیاز ضعیف و خیلی ضعیف حذف شدند و  27منبع در
فرآیند ارزیابی پذیرفته شدند که از این تعداد  14منبع امتیاز متوسط 7 ،مقاله امتیاز خیلی خوب و
 6مقاله امتیاز خوب را کسب کردند.
جدول -0مقاالت انتخاب شده نهایی برای جمع آوری اطالعات
ردیف

نویسنده

عنوان پژوهش

1

میرعالی و همکاران ()1328

2

تلفورد ،الیو ،کیگان و بارنت ()2212

ساختاریابی مدل سواد بدنی در دختران ده ساله ناحیه یک
شهرستان اهواز
رویکرد تربیت بدنی و سواد بدنی

3

3

انجمن ورزش استرالیا ()2212

چارچوب سواد بدنی استرالیا

4

تاش ()2212

ارزیابی سواد بدنی کودکان مدارس متوسطه

5

پیالر ،رافائل ،فلیکس و گابریل)2212( 4

تأثیر رسانههای جمعی ورزشی بر رفتار و سالمت جامعه

6
7

کومار و پریتی)2218( 5
جونز و همکاران ()2218

تأثیرات رسانه بر ورزش
تدوین الگوی سواد بدنی برای بزرگساالن مسن

8

سام و همکاران ()2218

تأثیر توسعه حرفهای آموزش تربیت بدنی بر سواد بدنی
معلمان و خود کارآمدی آنان و نتایج یادگیری دانشآموزان

)5. CASP (Critical Appraisal Skills Program
1. Chenail
2. Sport Australia23
3. Pilar, Rafael, Feli24x & Gabriel
4. Kumar & Priti25
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دادلی ،کیرنی ،وین رایت ،کریالرس و
میچل)2217( 1
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مالحظات انتقادی برای سیاست سواد بدنی در بهداشت
عمومی ،تفریح ،ورزش و آموزش

جدول -0مقاالت انتخاب شده نهایی برای جمع آوری اطالعات
ردیف

نویسنده

عنوان پژوهش

12

ادوارد و همکاران ()2217

تعاریف ،مبانی و مشارکت در سواد بدنی

11

هالتین و همکاران ()2217

12

چن ()2215

نقش صالحیت در مهارتهای حرکتی در دستیابی به سواد
بدنی
عملی کردن سواد بدنی برای یادگیرندگان :ایجاد انگیزه برای
حرکت

13
14

هاستی و وال هد ()2215
الندوال ()2215

عملی کردن سواد بدنی از طریق آموزش ورزش
سواد بدنی در زمینه تربیت بدنی

15

سیلورمن و مرسیر ()2215

آموزش سواد بدنی

16

دادلی ()2215

مدل مفهومی سواد بدنی

17

انجمن بین المللی سواد بدنی)2214( 2

بیانیه اجماع سواد بدنی کانادا

18

کاستلی ،سنتیو ،بیل ،کارسون و
نیکسیک)2214( 3

برنامههای جامع سواد بدنی مدرسه

12

تامپست ،بورکت و مک کین)2214( 4

مرور پیشنههای توسعه سواد بدنی و صالحیتهای حرکتی

22

صادقیان ،حسینی و فرزان ()1323

21

یزدانی ()1322

22

توکلی ،نجفی و نوبخت رمضانی)2213( 5

بررسی نقش رسانههای جمعی در توسعه ورزش

23

مکدانالد و انرایت ()2213

سواد بدنی و سالمت و برنامه درسی تربیت بدنی استرالیا

24

وایت هد ()2213

25

الشاملی ،االنازی و احمد شوقی)2212( 6

تعریف سواد بدنی و شفافسازی موضوعات مرتبط
تأثیر رسانههای جمعی ورزشی بر ارتقای ورزش به منظور
بهبود سالمت عمومی

26

نظری و قاسمی)2211( 7

بررسی نقش رسانههای جمعی در گرایش مردم شهر
همدان به ورزش همگانی
تأثیر رسانه بر همگانی شدن ورزش

نقش رسانههای جمعی بر توسعه پایدار ورزش

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

مندیگو و همکاران ()2222

سواد بدنی برای مربیان

مرحله چهارم :تجزیه و تحلیل دادههای کیفی
در این مرحله ،پژوهشگران به طور پیوسته 27 ،مقاله منتخب و نهایی شده را به منظور دستیابی به
یافتهها درون محتوایی مجزایی که در آنها مطالعات اصلی انجام شدهاند ،چندبار مرور کردند و به
استخراج کدها از متون انتخابی اقدام شد .برای استخراج کدها سئوال اصلی پژوهش مالک عمل
قرار گرفت .مراحل پنجم (ترکیب یافتههای کیفی) و ششم (اعتباریابی یافتههای کیفی) در بخش
یافتهها ارائه شده است.
یافتهها
مرحله پنجم :ترکیب یافتههای کیفی
ابتدا تمام عوامل استخراج شده از پژوهشها به عنوان کد درنظر گرفته شد و سپس طبق قاعدههای
تقلیل با درنظرگرفتن مفهوم هر یک از کدها ،کدها خالصه شد .سپس این کدها بر اساس مفاهیم
مرتبط با مفهوم سواد بدنی ،در سه مضمون اصلی  )1شایستگیهای فردی مشتمل بر چهار مضمون
فرعی توانایی شناختی ،توانایی عملی ،توانایی عاطفی و مشارکت در فعالیتهای بدنی؛ )2
شایستگیهای دانشگاهی مشتمل بر چهار مضمون فرعی امکانات آموزشی ،ویژگیهای اساتید،
محیط آموزشی ،خانواده و گروه همساالن و  )3شایستگیهای اجتماعی مشتمل بر سه مضمون
فرعی بافت فرهنگی جامعه ،سیاستها و رسانههای جمعی طبقهبندی شدند .نتایج در جدول  2ارائه
شده است:
جدول -4مضامین اصلی و فرعی مستخرج از پژوهش
مضمون اصلی

مضامین فرعی
توانایی شناختی

شایستگیهای
فردی

توانایی عملی

توانایی عاطفی

منبع
مکدانالد و انرایت ( ،)2213انجمن بین المللی سواد بدنی
( ،)2214هاستی و وال هد ( ،)2215جونز و همکاران (،)2218
میرعالی و همکاران ()1328
تامپست و همکاران ( ،)2214انجمن بین المللی سواد بدنی
( ،)2214سیلورمن و مرسیر ( ،)2215هالتین و همکاران (،)2217
جونز و همکاران ( ،)2218انجمن ورزش استرالیا ( ،)2212میرعالی
و همکاران ()1328
انجمن بین المللی سواد بدنی ( ،)2214چن ( ،)2215دادلی
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مشارکت در فعالیتهای
بدنی
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( ،)2215ادوارد و همکاران ()2217
مکدانالد و انرایت ( ،)2213انجمن بین المللی سواد بدنی (،)2214
ادوارد و همکاران ()2217

ادامة جدول -4مضامین اصلی و فرعی مستخرج از پژوهش
مضمون اصلی

شایستگیهای
دانشگاهی

مضامین فرعی

منبع

امکانات آموزشی

کاستلی و همکاران ()2214
مندیگو و همکاران ( ،)2222الندوال ( ،)2215سیلورمن و مرسیر
( ،)2215سام و همکاران ( ،)2218جونز و همکاران (،)2218
تلفورد و همکاران ()2212
جونز و همکاران ()2218
وایت هد ( ،)2213ادوارد و همکاران ( ،)2217جونز و همکاران
( ،)2218تاش ()2212
دادلی و همکاران ( ،)2217جونز و همکاران ()2218
جونز و همکاران ()2218
پیالر و همکاران ( ،)2212کومار و پریتی ( ،)2218صادقیان و
همکاران ( ،)1323یزدانی ( ،)1322توکلی و همکاران (،)2213
الشاملی و همکاران ( ،)2212نظری و قاسمی ()2211

ویژگیهای اساتید
محیط آموزشی
خانواده و همساالن

شایستگیهای
اجتماعی

بافت فرهنگی جامعه
سیاستها
رسانههای جمعی

مرحله ششم :اعتباریابی یافتههای کیفی
در سراسر فرآیند این پژوهش تالش گردید تا با فراهم کردن توضیحات و توصیف واضح و روشن
برای گزینههای موجود ،مراحل پژوهش به دقت طی شود و در زمان الزم از ابزارهای مناسب جهت
2
ارزیابی پژوهشها استفاده شود .اعتبار دادهها با استفاده از تکنیکهای اعتبارپذیری 1و انتقالپذیری
از طریق خودبازبینی پژوهشگران 3و همسوسازی دادهها 4و اعتمادپذیری 5با هدایت دقیق جریان
جمعآوری اطالعات و همسوسازی پژوهشگران( 6لینکلن و گوبا )1285 ،7تعیین شد .همچنین برای

1. Credibility
2. Transferability
3. Nvestigator self-monitoring
4. Data Triangulation
5. Dependability
6. Investigator Triangulation
7. Lincoln & Guba
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اطمینان بیشتر از روش توافق بین دو کدگذار 1و ضریب کاپا استفاده شده است .بدین صورت که
پژوهشگر دیگری در حوزه تعلیم و تربیت -بدون اطالع از نحوه ادغام کدها و مفاهیم ایجاد شده
توسط پژوهشگران حاضر -اقدام به دستهبندی کدها و مفاهیم نموده سپس با مفاهیم ارائه شده
توسط پژوهشگران مقایسه شده است .در نهایت با توجه به تعداد مفاهیم ایجاد شده مشابه و
متفاوت ،ضریب کاپا برابر با  2/88محاسبه شده است که نشان میدهد نتایج پژوهش ،از قابلیت
اطمینان زیادی برخوردارند .همچنین ،در طول فرآیند پژوهش ،منابع استفاده شده توسط دو نفر از
پژوهشگران به صو رت مستقل جستجو شده و مورد ارزیابی قرار گرفته است .جلسههای هفتگی تیم
پژوهشی به منظور بحث درباره نتایج جستجوها ،شکلدهی و اصالح راهبردهای جستجوی منابع،
بحث درباره نتایج ارزیابیها و تصمیمگیری درباره راهبردهای ارزیابی مطالعات ،تثبیت حوزههای
مورد توافق و مذاکره درباره حوزهها و موارد شامل اختالف نظر تا رسیدن به اجماع برگزار گردید.
همچنین مستندسازی از تمام فرایندها ،رویه ها و تغییرات در روند کار و نتایج صورت پذیرفت لذا از
اعتبار توصیفی ،2تفسیری ،3نظری 4و پراگماتیک( 5ساندلوسکی و باروسو )2227 ،برخوردار است.
همچنین از نظریات خبرگان موضوعی در خصوص کدگذاریهای انجام شده بهره گرفته شد .در
این راستا گروه کانونی 6با شرکت  8نفر از اعضای هیئت علمی و متخصص در حوزه تعلیم و تربیت
برگزار شد .مشخصات اعضای گروه کانونی در جدول  3ارائه شده است:
جدول -9مشخصات اعضای گروه کانونی
کمتر از  12سال سابقه
بین  12تا  22سال سابقه
بیش از  22سال سابقه

استادیار

دانشیار

استاد

2
1
---

--2
2

----1

بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر ،طراحی چارچوب شایستگیهای سواد بدنی مورد نیاز دانشجویان بود .همه
دانشجویان بدون توجه به سن ،توانایی و جنسیت از این توانایی برخوردارند که دارای سواد بدنی
)8. Interceder Reliability (ICR
1. Descriptive
2. Interpretive
3. Theoreticall
4. Pragmatic
5. Focus Group
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باشند (وایت هد .)2212 ،سواد بدنی نه تنها برای ورزشکاران حرفهای و بزرگساالن بلکه برای
دانشجویانی که در طول زندگی خود در فعالیتهای ورزشی شرکت میکنند و کودکان نیز ،الزم
است.
همه این دانشجویان بایستی با اعتماد به نفس و شایستگی درگیر فعالیتهای جسمانی شوند تا در
طول زندگی خود فعال باشند و سالمتی آنها در هر سنی افزایش یابد (ادوارد و همکاران2217 ،؛
استودارت .)2218 ،آموزش سواد بدنی با کیفیت میتواند به دانشجویان کمک کند تا در مسیر سواد
بدنی خود به جلو حرکت کرده و پیشرفت کنند (استودارت .)2218 ،دانشجویانی که سواد بدنی
دارند با مهارت و اطمینان در طیف گستردهای از فعالیتهای بدنی و در محیطهای مختلف حرکت
میکنند که از رشد و پیشرفت سالم کل دانشجویان سود میبرند .بدون پیشرفت سواد بدنی،
بسیاری از کودکان و نوجوانان از فعالیت بدنی و ورزش کنار می روند و در اوقات فراغت خود به
انتخاب های غیرفعال و ناسالم تر می روند .سواد جسمی وسیله ای ضروری برای مشارکت فعال در
جوامع و توسعه و حفظ سالمت است (فراسر .)2226 ،سواد بدنی دارای فواید پیش بینی شده زیادی
از جمله افزایش میزان مراقبت های بهداشتی دانشجویان ،بهبود جسمی و روانی ،افزایش بهره وری
در فعالیت ها ،رشد سطح مهارت و مشارکت بیشتر در فعالیت های ورزشی است (گیبلین و
همکاران .) 2214 ،پرورش این جنبه موجب غنی سازی تجربه و کمک به تحقق کل پتانسیل های
انسان می شود (وایت هد.)2227 ،
بر این اساس ،هدف پژوهش حاضر ،طراحی چارچوب سواد بدنی دانشجویان تربیت بدنی بود که با
توجه به یافته های پژوهش سه شایستگی سواد بدنی شامل شایستگی های فردی دانشجویان،
شایستگی محیطی دانشگاه و شایستگی اجتماعی بود.
شایستگی های فردی دانشجویان شامل چهار حوزه استعدادی است :توانایی شناختی ،توانایی عملی،
توانایی عاطفی و مشارکت در فعالیت های بدنی .استعداد و تسلط برتر بر توانایی ها (یا مهارت ها) و
فردی که حداقل در یک زمینه از فعالیت های انسانی بهطور منظم توسعه یافته اند اشاره دارد به
حدی که فرد را حداقل در  ٪12باالی همساالن خود قرار دهد .اگر توسعه ورزش یا ورزشکار مورد
توجه باشد ،نتیجه می گیریم که ممکن است دانشجویی در حوزه حرکتی استعداد و هوش داشته
باشد که در هر فرد متفاوت و بالقوه است .باید توانایی هر دانشجو را در برنامه ها در نظر گرفت
(کیگن و همکاران .)2217 ،یکی از مؤلفه های شایستگی های فردی ،داشتن توانایی شناختی برای
دانشجو است .وقتی در مورد بعد شناختی دانشجویان بحث می شود ،دامنه دانش و مهارت وسیع
است و شامل چندین زمینه فراتر از حیطه جسمی است .برای حضور فعال در محیط های طبیعی،
دانشجویان باید ،درباره آنها آگاهی داشته باشند و انتخاب های بی خطری انجام دهند .چشم انداز و
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توانایی ها را درک کرده و بدانند که چگونه بر جسم خود غالب شوند .همچنین باید قادر به تعبیر
این مسئله باشند که مهارت هایشان متناسب با موقعیت پیش روست یا خیر و از خود آگاهی داشته
باشند (توسعه سواد بدنی .)2212 ،میرعالی و همکاران ( )1328نیز در پژوهش خود بر نقش دانش
نظری و مهارت حرکتی توجه داشتند و بیان می دارند که میان شایستگی های مهارت حرکتی و
میزان فعالیت بدنی ارتباط معناداری وجود دارد و همچنین میان دانش تربیت بدنی با فعالیت بدنی
نیز رابطه معناداری یافت شده است .به همین سبب برای افزایش میزان فعالیت بدنی و رشد سواد
بدنی دانشجویان بایستی به همان اندازه که بر فعالیت عملی تأکید می شود ،به دانش نظری و
شناختی آنان نیز توجه شود .از دیگر مؤلفه های شایستگی های فردی ،توانایی عملی دانشجویان
است که در این مؤلفه به نقش صالحیت بدنی دانشجویان دارای سواد بدنی در شرکت در فعالیت
های بدنی تأکید شده است .هالتین و همکاران ( )2217در پژوهش خود بر نقش کسب مهارت های
اساسی اشاره کردند و نشان دادند که داشتن مهارت های اساسی در فعالیت های بدنی به دانشجو
اجازه فعال بودن میدهد و زمینه ساز سواد بدنی است .مؤلفۀ بعدی شایستگی های فردی
دانشجویان ،توانایی عاطفی است .فعالیتهای طبیعی به کودکان و بزرگساالن اجازه میدهد تا خود
را به چالش بکشند .غلبه بر این چالش ها اعتماد به نفس یک دانشجو را افزایش می دهد .آشنایی
با یک کار و تداوم آن باعث افزایش اعتماد به نفس میشود و بیشتر منجر به این خواهد شد که
دانشجویان خود را به سمت جهشهای پیشرفتهتر ،تعادل و صعود به چالش بکشند .فرصتی برای
تنها بودن و یا وابستگی به مهارت های شخصی خود ،مانند یافتن مسیر ،اعتماد به نفس را نیز
افزایش و سواد بدنی را توسعه می دهد (توسعه سواد بدنی .)2212 ،در این مؤلفه بر تأثیر انگیزه در
سواد بدنی و انجام فعالیت های بدنی تأکید شده است .چن ( )2215در پژوهش خود ،بر اهمیت
انگیزه تأکید داشته و بیان می دارد که یکی از مشخصه های شخصیتی دانشجویان دارای سواد
بدنی ،انگیزه ای قوی برای فعالیت بدنی است و همچنین اذعان داشته است که این انگیزه باید
همراه با دانش ،مهارت ،عالقه ،محیط و هدف عمل باشد .فعالیت های عملی آنان نقش اساسی دارد.
آخرین مؤلفۀ شایستگی های فردی می توان به مشارکت در فعالیت های بدنی دانشجویان اشاره
کنیم .فعالیت بدنی همواره جزء مکملی از زندگی افراد است و موقعیتی را به وجود می آورد که در
آن شرایط افراد ،از مشکالت زندگی دور شده و در فاصله های متناوب فرصتی پیدا می کنند تا
تجارب شاد و خوشایندی را بهدست آورند (پارسامهر و همکاران .)1326 ،طبق نتایج پژوهش قره و
همکاران ( )1388تداوم مشارکت ورزشی دانشجویان به یک سری عوامل مرتبط است .برخی از
عوامل انگیزّۀ مشارکت ورزشی دانشجویان دارای فعالیت بدنی منظم ،مانند همراهی با گروه،
آمادگی ،رهایی انرژی ،عوامل موقعیتی ،توسعهی مهارت و تفریح است.
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دومین شایستگی کشف شده در این پژوهش شایستگی دانشگاهی است .دسترسی به طیف وسیعی
از امکانات و تجهیزات فراهم کننده فعالیت های بدنی قبل ،حین و بعد از محیط های ورزشی باید
فراهم شود .همچنین کالس هایی طراحی شود که حرکت و فعالیت بدنی را تشویق می کنند.
امکانات کافی برای کارکنان و دانشجویان فراهم شود تا از فعالیت های متنوع و فعاالنه استفاده
کنند .دسترسی به کلیه فضاهای باز ،از جمله فضای ورزشی داخلی .اطمینان حاصل شود که محیط
ورزشی از نظر بهداشتی ،ایمنی کنترل شده است .مربیان نیز تشویق شوند تا از فعالیت های فعال و
بدنی در حین انجام وظیفه در محیط حمایت کنند (توسعه سواد بدنی .)2212 ،یکی از مؤلفه های
شایستگی محیطی دانشگاه ،ویژگی های اساتید است .اساتید باید اطمینان حاصل کنند که تربیت
بدنی به عنوان یکی از مؤلفه های اصلی برنامه درسی ارزش دارد و باید از منابع برای حمایت از
پیشرفت سواد بدنی در کالس تربیت بدنی خود برای طیف وسیعی از ابزارهای عالی بیشتر استفاده
نمایند .همچنین برنامه های تربیت بدنی را سرگرم کننده ،برنامه ریزی کنند تا دانش و مهارت های
متناسب ،ایجاد و فعالیت های متنوعی ارائه داده شود .همچنین به مربیان چند ورزشی آموزش داده
شود تا قبل از حرکت به مرحله بعدی ،کنترل ،قوام و اطمینان را در اولویت قرار دهند .پیشرفت
تدریجی مبتنی بر پایه محکم مهارت های حرکتی بهترین راه برای پیشرفت است .این کار از قبل با
پیشرفت تعادل ،چابکی ،انعطاف پذیری و هماهنگی شروع می شود ،در نهایت با اضافه کردن
پیچیدگی یا حرکت به ارتفاعات بیشتر همانطور که صالحیت دانشجو اجازه می دهد ادامه پیدا می
کند (مراکز ورزشی کانادا .)2228 ،1در این مؤلفه بر نقش معلمان و برنامه های با کیفیت تربیت
بدنی در رشد دانشجویان با سواد بدنی تأکید شده است .الندوال ( )2215نیز در پژوهش خود بر
نقش مربیان تأکید کرده و بیان می دارد که حرفه ای شدن دانشجو در یادگیری حرکتی مادام العمر
به برنامه ریزی دقیق معلمان تربیت بدنی توجه به سواد بدنی و نتایج یادگیری وابسته است.
همچنین سیلورمن و مرسیر ( )2215در پژوهش خود بر نقش مهم تصمیمات معلمان اشاره کرده
اند و با نام "آموزش سواد بدنی" بر اهمیت نقش تصمیمات معلمان در توسعه مهارت های حرکتی،
یادگیری دانشجویان و برآورده شدن اهداف سواد بدنی تأکید می کنند و بیان می دارند که هدف
سواد بدنی در یک جامعه با یک طراحی آموزشی خوب توسط معلمان آغاز می گردد .مؤلفه محیط
آموزشی و امکانات آن از دیگر مؤلفه های شایستگی محیطی دانشگاه است .با توجه به این مؤلفه
باید انواع فعالیتهای ورزشی و بدنی فراگیر ،رقابتی ،غیر رقابتی ،تیمی و دانشجویی برای دانشجویان
فراهم شوند .از دانشجویان برای هدایت ابتکارات ورزشی و فعالیتهای بدنی در دانشگاه حمایت
شود .دانشجویان برای مشارکت و موفقیت به رسمیت شناخته شوند و پاداش داده شوند .ارتقاء
1. Canadian Sport Centres
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نگرش مثبت به توسعه سواد جسمی در نظر گرفته شود و از دانشجویان برای شناسایی فرصت های
حرکتی در محیط آموزشی و در جامعه محلی خود پشتیبانی شود (توسعه سواد بدنی.)2212 ،
هاستی و وال هد ( ) 2215نیز در پژوهش خود بر نقش مثبت آموزش ورزش در بسیاری از ابعاد
سواد بدنی تأکید کرده اند .در نهایت خانواده و گروه همساالن سومین مؤلفۀ شایستگی محیطی
دانشگاه است .مربیان ،والدین و همساالن بر انگیزه و رویکردهای تالش و ریسک تأثیر می گذارند.
یادگیری مشاهده ای ،تقلید و تجربه در بهبود خودکارآمدی نقش دارند .تعامل و مشاهده همساالن
و همچنین تشویق کالمی و اجتماعی ،رشد سواد بدنی را در محیط های متنوع تقویت می کند.
مشارکت در تجربیات سواد جسمی با کیفیت ،نتایج مثبتی را در تجربه ،درک و کاربرد هر یک از
شرکت کنندگان در تنظیمات مختلف ایجاد می کند .این مشارکت منجر به پیشرفت در سالمت
جسمی و روحی ،افزایش تناسب اندام و افزایش عملکرد از طریق مؤلفه های مبتنی بر اتصال و
شایستگی طراحی برنامه می شود که موجب تقویت بیشتر اعتماد به نفس ،انگیزه لذت ،درک
اجتماعی ،جنبشی و آگاهی مکانی از اصطالحات حرکتی تقویت شده می گردد .از دیگر مزایا می
توان به ارتقاء اهمیت تربیت بدنی ،ورزش و فعالیت بدنی بر مزایای تحصیلی ،بهداشتی و درمانی،
ارائه اطالعات منظم و راهکارهای عملی برای ارتقاء سواد بدنی و کاهش رفتارهای کم تحرک در
خانه اشاره کرد .با توجه به این مطالب نقش والدین به عنوان الگو در فعالیت بدنی باید ارتقاء داده
شود و والدین ترغیب شوند که در ورزش و فعالیت بدنی فرزندشان شرکت کنند .همچنین بر مزایای
شرکت در انواع فعالیتهای فراگیر ،رقابتی ،غیر رقابتی ،تیمی ،دانشجوی و تفریحی توصیه می شود.
مشارکت دانشجویان با سوابق فرهنگی متنوع برای مشارکت در ورزش و فعالیت های بدنی تشویق
شود و والدین ترغیب شوند تا فرهنگ و تجربیات خود را در صورت لزوم به اشتراک بگذارند .خانواده
ها ترغیب شوند تا با مربیان در مورد رشد سواد جسمی فرزندشان ارتباط برقرار کنند (توسعه سواد
بدنی .)2212 ،تاش ( )2212نیز در پژوهش خود به نقش معلمان و والدین اشاره کرده و اعالم می
کند که به منظور رشد سواد بدنی ،والدین و معلمان دانشجویان را به حضور در فعالیت های بدنی
مختلف در محیط های مختلف تشویق می کنند و دانش کافی را در رابطه با سواد بدنی به
دانشجویان ارائه می دهند .همچنین وایت هد ( )2213در پژوهش خود با تأکید بر نقش معلمان
اعالم داشت که معلمان ،همساالن و خانواده ها بازیگران اصلی پشتیبانی از رشد سواد بدنی دانشجو
هستند.
و سومین مورد ،شایستگی اجتماعی است .در حالی که کاوش در محیط طبیعی می تواند یک
فعالیت انفرادی باشد ،غالباً یک مؤلفه اجتماعی برای فعالیت های مبتنی بر طبیعت وجود دارد .در
هنگام پیاده روی ،کمپینگ یا کوهنوردی ،دانشجویان فرصتی برای تصمیم گیری با هم خواهند
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داشت و اغلب اوقات برای موفقیت در وظیفه خود به حمایت دیگری نیاز دارند .کنار هم بودن
(شبکه) به مردم این امکان را می دهد تا با یکدیگر معاشرت کنند ،پیوند برقرار کنند و یکدیگر را به
روش های مختلف درک کنند و سواد بدنی در گرده همایی های باهم بودن شکل گرفته و توسعه
می یابد .با توجه به اهمیت این مؤلفه مشارکت در فعالیت های بدنی جامعه باید ارتقا یابد .برای
تقویت فرصت های فعالیت بدنی با مراکز تفریحی ،باید ورزش در جامعه برقرار شود .همچنین
ارتباطات با آژانس های بهداشتی محلی ،سازمان ها و مشاغل محلی برای حمایت از ابتکارات سواد
بدنی ،مشارکت در زمینه مناطق امن و زیرساخت های فعالیت ها و دسترسی به امکانات ورزشی
محیط آموزشی باید تشویق و فعال شود .و ابتکارات و پیام های سالمتی و رفاه جامعه محلی نیز
ترویج داده شوند (توسعه سواد بدنی .)2212 ،از جمله مؤلفه های شایستگی اجتماعی ،بافت جامعه
است .جوامع با سواد بدنی محیطی از فعالیت های بدنی متنوع ،غنی و عاری از تعصبات و متناسب
را در طول زندگی برای دانشجویان فراهم می کنند که در آنها سواد بدنی مورد تشویق ،دستیابی،
توسعه و پایداری است .آمادگی فرهنگی و ویژگی های آن شامل ارتباطات اجتماعی ،هنجارها و
انتظارات اجتماعی فرهنگی ،می توانند مشارکت در فعالیت های بدنی و سواد بدنی دانشجو را به
طور مثبت یا منفی تحت تأثیر قرار دهند (جونز و همکاران 2218 ،؛ دادلی و همکاران .)2217،
دومین مؤلفۀ شایستگی اجتماعی ،سیاست است .پشتیبانی از تمام جنبه های سواد جسمی از جمله
رشد جسمی ،روانی ،اجتماعی و شناختی ،جامعه گسترده مدرسه و دانشگاه را در ایجاد ،بررسی و به
اشتراک گذاری این سیاست باید درگیر نمود .توجه به نیازهای فردی دانشجویان با استفاده از یک
رویکرد مبتنی بر قدرت و دانش محور را بایستی در اولویت قرار داد .بایستی هشت مؤلفه اصلی سواد
جسمی در نظر گرفته شود و راهنمای مدارس ،اصول ایمنی و فراگیر و بهترین اقدامات ادغام شوند.
همچنین فرصت هایی را برای دانشجویان برای بهبود سواد بدنی خود به عنوان بخشی از یک برنامه
بهزیستی در نظر گرفته شود .اطمینان حاصل شود که دانشجویان هر روز از لحاظ جسمی فعال
هستند و از سالمت ،ورزش ،شکاف و هرگونه فعالیت بدنی مستثنا نیستند .سواد بدنی در سایر
سیاست های مربوطه باید گنجانده شوند (اندرسون .)1286 ،1در این راستا جونز و همکاران ()2218
در پژوهش خود نشان دادند که سیاست از دیگر مؤلفه های سواد بدنی پشتیبانی میکند و قبول
فعالیتهای ورزشی مادامالعمر را تسهیل میکند و میتواند با اینکار در بهبود کیفیت زندگی و بهبود
وضعیت سالمتی جامعه هم در سطح خرد و هم در سطح کالن موثر باشد.
مؤلفه نهایی شایستگی اجتماعی ،رسانه های جمعی هستند .رسانه های ورزشی با ارتقا عادات سالم
تأثیرات مثبتی بر انگیزه دانشجویان ب رای ایجاد تغییر در سبک زنذگی را برجسته می کنند و
1. Aronson
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ظرفیت قابل توجهی برای تأثیرگذاری بر سرشت و پیشرفت ورزش دارند .همچنین رسانه ها با نقش
مشارکت اجتماعی خود بر گرایش مردم به ورزش و تربیت نیروی انسانی سالم تأثیر میگذارند .و با
مهم ترین نقش خود یعنی آگاه سازی مردم از فواید ورزش همگانی و تبلیغ و اطالع رسانی در مورد
آن بر گرایش مردم به ورزش همگانی و توسعه ورزش تأثیر می گذارند .رسانه های جمعی وسیله
مهمی برای توسعه ورزش هستند که بر تحقق بیشتر اهداف توسعه ورزش تأثیر میگذارند .و در
ارتقای یک سبک زندگی فعال بدنی مؤثر هستند (پیالر و همکاران2212 ،؛ کومار و پریتی ،) 2218،
بنابراین ،سواد بدنی نقش اصلی در توسعه آمادگی جسمانی دانشجویان دارد که می تواند با داشتن
یک تمرین بدنی خوب ،منظم ،برنامه ریزی شده و از نظر فنی با تحمل تمرینات به حداکثر حجم
اکسیژن ،استفاده از کالری برای تناسب اندام منجر گردد .آمادگی بدنی و سالمتی مادام العمر می
تواند با فعالیت بدنی منظم دانشجو و تمرین خودتنظیمی و تحت انگیزه فعالیت بدنی برای تناسب
اندام و شیوه زندگی سالم موفق باشد .در گسترش سالمت تحت آموزش بهداشت عمومی ،فعالیت
بدنی عامل اصلی است .فعالیت بدنی میتواند به عنوان حرکت انسانی تعریف شود که توسط سیستم
های اسکلتی عضالنی انجام شود و می تواند سالمت فیزیولوژیکی و روانی را که از اهمیت باالیی
برای سالمتی کامل دانشجویان برخوردار است ،بهبود بخشد .با توجه به اهمیت و کارآیی داشتن و
کاربردی بودن فعالیت های فیزیکی ،توجه و تشخیص الزم برای آموزش و یادگیری در دانشکده ها
برای ارتقاء سطح سواد فعالیت بدنی دانشجویان مورد تأکید قرار می گیرد (توکر 1و همکاران،
2218؛ الگو 2و همکاران2217 ،؛ ببلی.)2216 ،3
همچنین ،انگیزه فعالیت بدنی و خودتنظیمی دانشجویان (لذت ،شایستگی ،ظاهر ،تناسب اندام) زیر
مجموعه آموزش سالمت جسمی آنان در مورد آمادگی جسمی و سالمتی آنان در طول زندگی است.
مطالعه فعالیت های بدنی دانشجویان نشان داد که اکثر آنان تحت انگیزه حفظ ظاهر خود ،فعالیت
بدنی انجام می دهند ،که این مورد مربوط به حفظ مهارت های جسمی (انگیزه ظاهری) به عنوان
یک عامل انگیزشی برای فعالیت بدنی و تمرکز بر حفظ تناسب اندام بدن در طول زندگی (انگیزه
تناسب اندام) است .برخی از دانشجویان نیز به طور حرفه ای فعالیت های بدنی انجام می دهند .این
مقوله شامل حفظ مهارت های حرفه ای (انگیزه شایستگی) است که عامل انگیزشی برای فعالیت
بدنی محسوب می گردد .همچنین ،عالقه نیز یک عامل اصلی در حفظ و تحریک مشارکت (انگیزه
لذت) و بنابراین محرکی برای فعالیت بدنی است (ببلی.)2217 ،
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انگیزه دانشجویان به عنوان یک عامل اصلی در سواد فعالیت بدنی ،می تواند با فرآیند درونی (انگیزه
ذاتی) و فرآیند بیرونی (انگیزش بیرونی) ،با فاکتورهای طبیعت یعنی گرایش های ذاتی به دست
آمده توسط دانشجویان قبل از تولد ،مرتبط باشد .توانایی ها و تغذیه یعنی گرایش های محیطی به
دست آمده توسط دانشجویان پس از تولد که می توانند توانایی ،قدرت ،تمرکز ،تعقل و پتانسیل
برای شروع ،ادامه و حفظ فعالیت بدنی هدفمند را توضیح داده و توجیه کننده رفتارهایی عاطفی،
اجتماعی و شناختی دانشجویان باشد که جهت گیری رفتاری ،خواسته ها ،نیازها و اقدامات دانشجو
از جمله یادگیری روانشناختی (بدنی یعنی فعالیت بدنی) ،یادگیری عاطفی (اخالقی یعنی
خودداری) و یادگیری شناختی (ذهنی هوش یعنی کسب دانش) را فعال می کند (ببلی و همکاران،
2217؛ توکر و همکارن .)2217 ،درک دانشجویان از عالئم حیاتی (ضربان قلب ،فشار خون و
شاخص توده بدنی) ،جلوگیری از صدمات ورزشی (تاندونیت آشیل ،سندرم درد زانو) ،سطح سواد
سالمتی آسم (به دلیل شرایط محیطی ،جسمی و پزشکی) ،سواد سالمتی سطح آتروفی ماهیچه ها
(به دلیل عوامل جسمی ،پزشکی و ورزش) ،موارد منع مصرف ضعف عضالنی (ناشی از خستگی
مرکزی ،خستگی محیطی و اسید الکتیک) ،سطح سواد آموزش بهداشتی استرس (به دلیل عوامل
شناختی ،عاطفی و جسمی) ،سطح سواد آمادگی بدنی (به دلیل فاکتورهای رشدی ،انسانی و تناسب
اندام) ،سطح اندازه گیری (حداکثر حجم مصرف اکسیژن) ،تأثیرات آموزش ها (برنامه تربیت بدنی بر
آمادگی حرکتی) ،سطح سواد جسمی (حرکتی بدنی ،مهارت های ارسال و دریافت) و میزان آگاهی
در مورد منع مصرف بیماری های قلبی عروقی قلب (ضربان قلب ،فشار خون باال و بیماری قلبی
ریوی) ،نه تنها باعث افزایش جوانب مثبت ،انگیزه ،تنظیم رفتار ،خودکارآمدی و اوقات فراغت
هفتگی در فعالیت های بدنی می شود ،بلکه به دانشجویان ،جوامع ،محیط زیست و عموم مردم
کمک می کند تا با کنترل و چاقی ،بیماری های مرتبط با سبک زندگی و مرگ و میر را کاهش دهد
(توکر و همکارن2217 ،؛ ببلی و همکاران.)2216 ،
سواد بدنی آرمان و وسیلهای برای تربیتبدنی محسوب میشود که میتواند تربیتبدنی را از نقش
مرسوم و نسبتاً محدود در جهت توسعه ورزش رها کند و همزمان اثربخشی آن را بهعنوان یکی از
عوامل مشارکت دائمی در فعالیتهای بدنی سالم ،لذتبخش و هدفمند ،تجربه جسمانی و یادگیری،
بهبود بخشد .از این رو ،توجه همه جانبه سیاستگذاران و برنامهریزان نظام آموزشی در تهیه این
مهم را بیشازبیش طلب مینماید.
بررسی ویژگی های مربوط به سواد بدنی دانشجویان نشان داد که برخی از این ویژگی های نقش
پیش نیاز را ایفا می کنند .یعنی شایستگی های فردی دانشجویان در میزان کسب سواد بدنی نقش
اساسی را ایفا می کنند .به عبارتی دانشجویان بر اساس توانایی شناختی ،توانایی عملی ،توانایی
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عاطفی و مشارکت در فعالیتهای بدنی  ،میزان متفاوتی از سواد بدنی را تجربه می کنند.
دانشجویانی که شناخت کاملتری از ویژگی های فیزیولوژیکی بدن خود داشته باشند ،با بهترین
فعالیت های عملی قادر هستند بهترین شرایط سالمت بدنی را در خود ایجاد نمایند و نهایتاً با
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
توسعه سواد بدنی دانشجویان ایجاد نماید .وجود محیط آموزشی مساعد و غنی از نظر انجام فعالیت
های ورزشی ،اساتید عالقه مند به ورزش و همراه و همگام و مشوق دانشجویان ،امکانات ورزشی به
روز و مجهز به آخرین فناوری های دنیا و خانواده و همکالسی های مشوق و حمایت کننده می تواند
به توسعه سواد بدنی ،عمق و کیفیت آن کمک قابل توجهی نماید و در نهایت دانشجویانی که دارای
این سواد بدنی توسعه یافته باشند می توانند شایستگی های خود را درسطح جامعه نشان دهند .این
چنین دانشجویانی می توانند به عنوان مدیران آشنا به تربیت بدنی ،نقش اساسی در تدوین سیاست
های تربیت بدنی در سطح جامعه داشته باشند .ضمن آن که با توجه به این که این دانشجویان از
بافت فرهنگی خود جامعه برخاسته اند می توانند به آسانی تأثیرگذاری خود را در توسعه این سواد
بدنی در اجتماع محلی و نهایتاً جامعه بزرگتر نشان دهند و در نهایت به دلیل آگاهی و دانش و
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.
شایستگیهای دانشگاهی
محیط آموزشی
ویژگیهای اساتید
شایستگیهای فردی
توانایی شناختی

امکانات آموزشی
خانواده و همکالسیها

توانایی عملی

سیاستها
بافت فرهنگی جامعه

توانایی عاطفی
مشارکت در فعالیتهای

شایستگیهای اجتماعی

سواد بدنی
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:در نهایت با توجه به نتایج پژوهش پیشنهادات زیر مطرح میشود
طراحی کالس هایی که حرکت و فعالیت بدنی را تشویق می کنند



 فراهم سازی دسترسی دانشجویان به طیف وسیعی از امکانات و تجهیزات فراهم کننده
فعالیت های بدنی
 مهارت های، جهت ارائه دانش، تهیه برنامه های تربیت بدنی دقیق و جامع توسط اساتید
متناسب و ایجاد فعالیت های متنوع
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