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 چکیده
وهش ود. روش پژب ساله دوازده تا هشتان آموزدانشهدف از این پژوهش، بررسی سطح سواد بدنی 

ن آموزادانشا کلیه ر. جامعه آماری است یدانیو م یابیینهها زمداده یو به لحاظ نحوه گردآور یفیتوص

–یاخوشه یریگنمونهدوم تا ششم ابتدایی شهر تهران تشکیل دادند. در این پژوهش از روش  پایه

این  ، حاضر به شرکت درمدرسه هشت یانماز  آموزدانش 284تعداد  .استفاده شد ایچندمرحله

ت فعالی، شایستگی جسمانی مقیاسِ چهار شاملکه  ، استفاده شدنیابزار سواد بدمطالعه شدند. از 

را ان آموزدانشسواد بدنی  سطح ،نتایج. است دانش و درک ،نفساعتمادبهانگیزش و ، حرکتی روزانه

 اب یسواد بدنداری میان نمرات تفاوت معنارابطه و  مشخص شد .نشان داد ابتداییو  ضعیف وضعیتِ

ردار برخو یگروه پسران از سواد بدنی باالتر کهیطور به ،دارد وجود و شاخص توده بدنی ، سنجنسیت

دکی کو دورهاین بهبود در مرحله گذر از  البته .سن سطح سواد بدنی بهبود یافت افزایشبا . بودند

از  وزناضافه چاق وبا شاخص توده بدنی ان آموزدانشگروه  همچنینبود.  کمتر ،به دوره نوجوانی پایانی

 یجهتن در. بودند برخورداربا شاخص توده بدنی متناسب ان آموزدانشسواد بدنی کمتری نسبت به 

بدنی قابل قبولی  از سطح سواد سالهدوازدهتا  هشتان آموزدانشمشخص شد  شدهانجامهای یبررس

ز داشتن تا ششم ابتدایی ا دوم پایهان آموزدانشکه  بیانگر آن استاین مطلب  .برخوردار نیستند

سالمت این  جدی نگرفتن این مسئله ممکن است در صورت و دارند فاصلهسالم و سبک زندگی فعال 

 کند. روروبه در آینده، روانی و حرکتی جامعه را با خطرهای متفاوت جسمیقشر از 

 

و  هیزروزانه، انگ یحرکت یتدانش و درک، فعال ی،جسمان یستگیشا ی،سواد بدن کلیدی:واژگان

 نفساعتمادبه
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 قدمهم
 موجب ماشینی و نشینیآپارتمان زندگی که است این امروزی جوامع بزرگ معضالت و مسائل از

؛ 2013)قدرت نما، حیدری نژاد و داوودی،  است شده تحرککم زندگی به تمایل و حرکتی فقر بروز

 گیرد،می قرار شهری زندگی تأثیر تحت که مواردی از یکی ،لذا ؛(2010رضوی و طاهری، 

ظهور همچنین  .استخصوص کودکان و نوجوانان هب افراد روزمره ورزشی و جسمانی هایفعالیت

را  آنهااوقات فراغت  یش،نماسازگار با صفحه یکاربرد یهابرنامه یو معرف ینترنتا یفنّاور

1یتزالشعاع خود قرار داده است )دتحت
2و همکاران یس؛ ف2004 ،1

 یتاهم یدنبا ینبنابرا؛ (2001، 2

 بدنی فعالیت به پرداختنکه  چرا؛ گرفت یدهقشر ناد ینا یانرا در م یو بدن یجسمان هاییتفعال

3و همکاران النگمیر) دارد بسزایی اهمیت بلندمدت و مدتکوتاه در کودکان سالمت برای
 ؛(2015 ،3

 و بزرگسالی استرس تا دهدمی قدرت کودکان به ورزش روانی و فیزیولوژیکی هایجنبههمچنین، 

 از ازحدبیش که استفاده دارد ضرورت بنابراین .بپذیرند را کار در آینده به مربوط هایمحدودیت

 هایفعالیت ایجاد در اولیه انگاریسهل .گیرند قرار موردتوجه ترسریع چه هر اینترنت یا و تلویزیون

پاین و شود )می استرس ایجاد باعث بعدها و شده جسمی و روحی تسلیم به منجر مناسب، و صحیح

4ایساکس
 اجتماعی، شناختی، متفاوت ابعاد دارای انسان که جادر همین راستا و ازآن .(2012، 4

 توجه مذکور ابعاد تمامی به باید وپرورشآموزش خانواده و نظام است، جسمانی و اخالقی عاطفی،

 (.2007 سلطانی،) آورند فراهم آنها مجموع اعتالی و رشد برای را زمینه و کنند

5بدنی سواد
 سازمان بدنیتربیت و ورزش علوم المللیبین شورای توجه مورد که است مسائلی ازجمله 5

 و نهادن ارج برای ادراک و جسمانی و دانش شایستگی ،نفساعتمادبه ،انگیزه با و قرارگرفت یونسکو

 سالمتی داشتن برای کودک هایقابلیت از را آن توانمی و شودمی تعریف بدنی فعالیت در شرکت

 .(2015، همکاران و النگمیربرشمرد )

 سواد. است ورزشی منظم هایفعالیت انجام یا مدارس در بدنیتربیت از فراتر مفهومی بدنی سواد

 الگوهای تفکّر، جدید هایشیوه اتّخاذ و ویژه هاییتربیت و تعالیم از استفاده طریق از تواندمی بدنی

 را هاییفرصت و دهد نوید تروسیع جمعیتی برای را بدنی فعالیت و بدنی قدرت ازتری یانهگراواقع

                                                      
1. Dietz 

2. Faith, Berman, Heo, Pietrobelli, Gallagher, Epstein & Allison 

3. Longmuir, Alpous, Hamer, Pohl & Lougheed, 

4. Payne & Isaacs 

5. Physical Literacy 
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 تبدیل هافعالیت گونهاین در باانگیزه و فعال هاییکنندهشرکت به تا آورد فراهم افراد تکتک برای

1)وایتهد شوند
1 ،2010). 

 نگرش که است دانشمندان برخی درک از مفهوم سواد بدنی برآمدهضرورت ایجاد و به وجود آمدن 

2جسمانی بعد ازرا  ایویژه
 رسیدن برای ابزاری عنوان به تنهانه زندگی بر جسمانی بعد .اندپذیرفته 2

 لذا ،کندمی کمک هیجانی و شناختی رشد به که است قابلیتی بلکه دارد تأثیر کاربردی اهداف به

 نظرات، نقطه این به توجه با. نیست فراموشی قابل بشر زندگی متمم عنوان به جسمانی بعد

 با تعامل مقدمات ،جسمانی وجه اصطالح. دانندمی جسمانی وجه را بشر زندگی اساس دانشمندان

 محسوب بشر، هایقابلیت از ایگسترده توسعه اساس و پایه و کندمی فراهم را اطراف محیط

 شودمی محسوب ضرورت یک انسان از قابلیتی عنوان به بدنی سواد مفهوم رو همین از .شودمی

 .(2007، 2010 وایتهد،)

 یزه،تا باانگ دهدیاست که به کودک اجازه م یو ورزش یحرکت یادینبن یهاتوسعه مهارت یسواد بدن

حرکت کند و در قبال  یتمیکو ر یبدن هاییتاز فعال یعیوس یفنفس و کنترل در طاعتمادبه

 آورد،یموجود به دست م یطکه بر اساس درکش از مح یقیدق گیرییمو تصم یطیمح یطشرا

 یتفعال یابیارز یمناسب برا یارمع یکمفهوم  ینا یکل طور را نشان دهد. به مناسبواکنش 

ارند، از د یشتریب یکه سواد بدن یافراداست. سالمت جسم و روان افراد آن بر  تأثیرو  یجسمان

 برندیبهره م یشترب شود،یروزمره حاصل م یجسمان هاییتفعال یلهوسکه به یسالمت یایمزا

 یمعرف این مفهوم یبرا یسواد بدن المللیینکه توسط انجمن ب ی(. چهار جز اساس2010یتهد،)وا

در  یمختلف قرارگرفته است. سواد بدن یدر کشورها یسطح سواد بدن ارتقأ یهااساس برنامه شده،

و  النگمیر) شودیم یجسمان هاییتها و فعالنفس در رقابتکودکان باعث شرکت فعال و با اعتمادبه

3همکاران
مطلوب  یسواد بدن یکه دارا یفرد یرا برا یرز هاییژگیو توانیمجموع م (. در6201 ،3

 هاییتنفس در موقعمتوازن، مقتصدانه و با اعتمادبه یسواد بدن یکرد: الف( افراد دارا یانب هستند

 یحس خوب یافراد از جسم خود در جهان هست ین. ب( اکنندیحرکت م یزیکیف یزبرانگ چالش

. پ( شودینفس منفس و اعتمادبهموجب عزت یطاحساس عالوه بر تعامل روشن با مح ین. اارندد

 به ،کنندیم یافتبعد را در یناز ا یمثبتبازخورد  خود اعتماد داشته و یبه بعد جسمان این افراد

پاسخ  آنهاباال به  رکو د یتبا حما توانندیرا درک کرده و م یگراناحساس د یراحت به که یطور

 آنها عالوه بهث(  .است برجسته و نمایان زندگی مقاطع تمامی در فردی بین تعامل نوع این .بدهند

 را خود حرکتی عملکرد اثربخشی بر گذارتأثیر ضروری شرایط که داشت خواهند را توانایی این

                                                      
1. Whitehead 

2. Embodiment 
3. Longmuir, Boyer, Lloyd, Yang, Boiarskaia, Zhu & Tremblay 
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 خواب ورزش، نظیر ابعادی به توجه با جسمی سالمت اصول ادراک به و کنند بیان را آن و بشناسند

افرادی که سواد بدنی مناسبی است  شدهمشخص از سوی دیگر .(2010بپردازند )وایتهد،  تغذیه و

 قرار مشکالت و هابیماری خطر معرض در بیشتر و کنندمی شرکت بدنی فعالیت در ندارند کمتر

 اکثر میان در که تحرکیکم یا تحرکیبیبنابراین  .(2010، وایتهد، 2013، النگمیر) گیرندمی

 ،و همکاران النگمیر) یابد بهبود باید بدنی سواد از رفتار مؤلفه دهدمی نشان یافته رواج کودکان

1باتن ، کالینز وگیبلین ؛2015
 ؛(2014 ،1

 یتاز ظرف یبخش بدنی ( نشان دادند سواد2001با توجه به مطالعات پیشین، وایتهد و همکاران )

 انگیزهنفس و در ادراک، اعتمادبه ییگذاشته و نقش بسزا تأثیرمراحل عمر  یکه بر تمام استانسان 

2ریالنگم دارد.
 سواد بدنی، یچهار جز اساس پیگیری ندنشان داد یامطالعهدر  (2015و همکاران ) 2

 یشتریب یتبه حما یازکه ن هاییینهکرده و به شناخت زم یشترکودکان ب یسواد بدنما را از درک 

3یسان یقتحق در .کندید، کمک مندار
از دانش و  بدنی سواد افراد با ( هم نیز مشخص شد2015) 3

دانش، انتقال و نوآوری در برنامه آموزش سواد از دو مقوله  توانیم ،همچنینمهارت برخوردارند و 

 و همکاران یبلینگدر مطالعه دیگری  .نموداستفاده  یدجد هاییطدر مح یفانجام وظا یبرابدنی 

 یو داشتن سبک زندگ یتفعال یزانم یجهت بررسدر  توانیم بدنیسواد  نشان دادند از (2014)

 یجسمان یجهت آمادگ بدنیسواد  از توانیم است شده مشخصچنین هم فعال استفاده کرد.

4یرواجداف) بهره بردکودکان 
 .(2014همکاران،  و 4

 پیشرفت که است اصولی مهمترین از یکی جدید نسل پرورش چگونگی به مطالب گفته شد، با توجه

 باید سالم ایجامعه داشتن برای ،هاگذاریسرمایهبنابراین یکی از  است، وابسته بدان کشور یک

است که مطالعه  حالی درباشد. این )سواد بدنی( فعال  و سبک زندگی بدنی فعالیت نقش بررسی

 جمعیت در سالمت مزایای از مراقبتراستای  در بدنی سواد از جامع ارزیابی در ،تواندمیحاضر 

 ایمداخله راهکارهای ارزشیابی و بدنی سواد درباره پژوهش بدنی، سواد آموزش نتایج هدف، پیگیری

بررسی سطح سواد بدنی دانش آموزان  با پژوهش حاضر لذا. کند کمک بدنی در جهت توسعه سواد

تا  گیردمیانجام ایران  کودکاناین قشر ویژه از  میزان سواد بدنیتعیین  هدف با و ساله 12تا  8

 این سطحچگونه است و آیا ایرانی دانش آموزان  سبک زندگی فعال و سواد بدنیمشخص شود که 

تا به امروز موضوع  مسلماً ؛یا خیر مطلوب و مناسب است؟ برای کودکان جامعه ایرانی آمدهدستبه

                                                      
1. Giblin, Collins & Button 

2. Longmuir 

3. Ennis 

4. Ejedafiru 
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پرداخته باشد،  12تا  8کودکان مطالعه حاضر در ایران که به بررسی سواد بدنی  مانند بهپژوهشی 

 است. نشده انجام

 

 پژوهشروش 
 یآوربه لحاظ نحوه گرد است. یفیتوص یتو به لحاظ ماه یحاضر به لحاظ هدف کاربرد پژوهش

و  یاعهتوس یقاتتحق یطهر حدر نظر گرفتن نوع و اهداف آن دبا  است و یدانیو م یابیینهها زمداده

 است. یمقطع یکار، پژوهش یاجرا یوهشبه لحاظ 

 نفر( 485000حدود ) ساله شهر تهران 8-12 دانش آموزان یهکل را یقتحق یناآماری جامعه 

نفر  100آماری  در تحقیقات توصیفی حداقل انتخاب حجم نمونه کهییجاآن از. دهندیمتشکیل 

ام انج پژوهش و ماهیت حسب هدف برانتخاب حجم نمونه بدین سبب،  ،(2013)حیدرعلی،  است

، یاچندمرحله یاخوشه یریگنمونه روشبه  ،، در گام اولینمونه آمارتعیین جهت  بنابراین. تگرف

 از بین ومدر گام د .مدارس ابتدایی دخترانه و پسرانه شهر تهران در نظر گرفته شد یریگنمونهواحد 

اب انتخ در دسترس تصادفی ساده صورت بهمدرسه  هشتمدارس دخترانه و پسرانه شهر تهران 

که ساله(  12) اییتا ششم ابتد ساله( 8) دوم ابتداییپایه  اندانش آموز در گام سوم و از بین .شدند

و  نامهیتضافرم ر یعشرکت کند، با توز پژوهش ینحاضر بودند فرزندشان در ا آنها یهاخانواده

 عنوانهندند برا برگردا نامهیتکه فرم رضارا  یافراد یق،کامل هدف تحق یحتوض شامل یبروشور

 ینرکت در اشساله حاضر به  12تا  8 آموزدانش 284تعداد  یت،نها داوطلب انتخاب شدند. در

ی و بقل هایییماربخاص نظیر  هاییماریبمعیارهای ورود در این مطالعه، نداشتن  پژوهش شدند.

ا ت 8سن  و داشتن آنمی و...، نداشتن اختالالت حرکتی، جسمی و ذهنی ،دیابت، فشارخون، عروقی

 .بود سال 12

1کانادایی یبدن سوادارزیابی  از ابزاراطالعات  یگردآور یبرا 

این ابزار شامل چهار . استفاده شد 1

 سنجند:خاصی را می هاییاسمقها و خرده کدام فاکتور اساسی است که هر مقیاسیا  مؤلفه

2هروزانفعالیت حرکتی  -1
روزانه  یحرکت یتفعال یابیارز :درگیر شدن در فعالیت بدنی و جسمانی() 2

 تحرکییب یهارفتارسطح و  انکودک یجسمان یتسطح فعالو سنجش  یریگاندازهشامل  یطورکل به

شده است  یلتشکاین مقیاس از سه خرده مقیاس و آزمون . (2016، و همکاران النگمیر)است  آنها

 به واقع در، شودیمسنجیده  استفاده از گام شمارو با  یممستق طور بهبدنی  یتفعال -1 که یطور به

تا فرد وسیله گام شمار دیجیتال میزان تحرک و فعالیت افراد در طی یک روز )از زمان بیدار شدن 

                                                      
1. Canadian Asesement Physical Literacy (CAPL) 

2. Daily Physical Activity 
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معتبر توسط گام  شده ثبت یازامت یک .گرددیمثبت  یک هفتههنگام خواب شبانه( و متعاقب آن در 

 ینب یدبا روز هردر  شدهثبت یهاگامتعداد الف(  باشد: یرز هاییژگیو یدارا باید روز یکشمار در 

ج(  ساعت در روز گام شمار به فرد متصل باشد. 10 یدحداقل باب(  گام باشد. 30000تا  1000

در صورت عدم  .، ثبت گرددهادادهسه روز توسط گام شمار در برگه ثبت  یهادادهحداقل باید 

استفاده  هاگام تعداد ینبرآورد و تخم یبرای آمار یکردرو یکاز  آنهاثبت نادرست  یا هاگامشمارش 

 مورد بدنیسواد  نامهپرسش 19 سؤالتوسط هم  یرمستقیمغ طور به بدنیفعالیت  -2. شودیم

روزانه  یتدر فعال شانیریدرگ یزاناز م هابچهادراک  یابیارز این آزمون هدف .گیردیمقرار  سنجش

 17تا  5 یهابچه ،شده یهتوصکه  . چرااست یقهدق 60حداقل  زمان باو  یدمتوسط تا شدبا شدت 

سبک  یایکسب مزا یشافزا یبرا یدمتوسط تا شد اییقهدق 60 حداقل یتدر فعال روزانه ساله

و  17، 16، 15 سؤاالت یلهوس به ، این آزمونیتحرکآزمون کم -3 شوند. یردرگ ،و سالم فعال یزندگ

که است  یتعداد ساعاتثبت  هدف این آزمون ارزیابی، شودیم یدهسنج سواد بدنی نامهپرسش 18

یابی ارز این اساس توانیم .کندیم یزیونتلو یهفته صرف تماشا یو عاد یلتعط یکودک در روزها

با  یرابطه منف اندنشسته یشگرهانما یدر جلو کودکانکه  یمقدار زمانبیان کرد که  گونهینارا 

 دارد. شانیسالمت
1شایستگی جسمانی -2

 یابیارز یجسمان هاییتفعالمشارکت در  یبرا راافراد  یحرکت ییتوانا :1

 -1. گیردیمقرار  و سنجش یریگاندازه موردزیر  هاییاسمقخرده وسیله بهمقیاس این . کندیم

2مون عبور از موانعآز
الف( شامل: و  پردازدیم حرکتی و چابکی یهامهارتسنجش که به  2

 ،لی کردن و پرتاب کردن()پریدن، سرخوردن، گرفتن، پرتاب کردن، لی نبنیادیحرکتی های مهارت

ترکیب بین  و ج( ،و دقت(مرکز ثقل، هماهنگی، توازن های ترکیبی )تعادل، پایداری مهارتب( 

در این  یازدهیامت .است دست، حرکات ریتمیک، افزایش و کاهش شتاب(-هماهنگی چشم) اندامی

زمان و  .است هایتمآکل  زمان اجرا بر اساس و هم هامهارت یاجرا کیفیت بر اساسهم  آزمون

 یافتنباالتر قادر به  بدنیسواد  یدارا فرد که یطور بهوزن مشابه هستند،  یدارا یمهارت یازامت

شاخص  یهبر پا ،یبدن یبزمون ترکآ -2. است هاآزمون یسرعت و دقت در اجرا ینب ینهنسبت به

 بر /( یلوگرمک برحسب= وزن ) یشاخص توده بدن .شودیمدور کمر محاسبه  یازو امت یبدن یبترک

ابزار سواد بدنی،  دستورالعمل. ما در این پژوهش و با توجه به است (مترمربع برحسبمجذور قد )

 یلتبد Z یازاته امتب جنسیتسن و  حسب بر ی راشاخص توده بدناز  آمده دست بهخام  یهاداده

شاخص  z یازاتمحاسبه امت یبرا .کندیم ییرتغ هابچه یدگیبا رشد و بال یبدن یبترک یراز .کردیم

                                                      
1. Physical Competence 

2. Obstacle Course 
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که  http://reference.medscape.com یتساوباز  جنسیتسن و  حسب بر موزانآدانش  یتوده بدن

که  1جدول بر همین اساس و با توجه به  .استفاده کردیم، است یسازمان بهداشت جهان یهبر پا

 -3مربوط به ترکیب بدنی تعیین گردید.  یهاشاخص ،از سازمان بهداشت جهانی است برگرفته

 این آزمون ارزیابی ، هدف ازمتر 20 یال 15 یشروندهپ یِهواز یمادگیا آزمون آ PACER زمونآ

فهم آن برای  یریگاندازهاساس اجرا و  .است یشروندِپی تنفس-یاستقامت قلب سنجش و یریگاندازه

 یا خیر. دارند رافعال  هاییباز درمشارکت  یبرا یضرورالزم و استقامت  کودکان آیا ین است کها

الف( آزمون پالنک، هدف از  یهاآزمون یلهوس بهکه مرتبط با سالمت  یجسمان یآمادگآزمون  -4

و سنجش آن این  یریگاندازهی است و فلسفه عضالن و استقامت مقاومت یابی این آیتم سنجشارز

تنه و  فوقانی بخش بدن و عملکردو تعادل ثبات  با سالمت کمر، تنهیمنمقاومت و قدرت  کهاست 

1ب( آزمون قدرت پنجه ارتباط دارد. تنهیینپا
 سنجش قدرت چنگ زدن، هدف از اجرای این آزمون 1

محسوب از قدرت باالتنه  یقدرت چنگ زدن شاخصاست و فلسفه ارزیابی این آیتم این است که 

سنجش  آن یریگاندازه(، هدف از نشستن و رساندنآزمون ) یریپذانعطاف یابیارزج(  .شودیم

 یریپذانعطاف کهاین است هم ینگ است و فلسفه این ارزیابی تنه و عضالت همستر یریپذانعطاف

 یتنها در. دارد ینقش مهم افراد یجسمان یهارقابتشایستگی و است که در  یجز مهم یک

 شود.حاصل می جسمانی شایستگیو معیار  شده یبترکهم  موارد فوق باتمامی امتیازات حاصل از 
 

 Zترکیب بدنی بر اساس امتیاز  یبندطبقهدامنه  -1 جدول

 

 

 
 

 
 

2دانش و درک -3
، آمادگی جسمانیمیزان آگاهی از فواید ورزش و  در این مقیاس :فعالیت بدنی از 2

در طی ورزش با و ایمن و استفاده از تجهیزات امن بهبود، درک سالمتی  هایروشمهارت حرکت و 

 کهاساس سنجش این آزمون این است  شود.سنجیده میویژه سواد بدنی  نامهپرسشاستفاده از 

 یسبک زندگا را ب یچطور سالمتکه  موضوع ینانتخاب ا یبرا شانیجسمان یتاز دانش فعال هابچه

 .کنندیمورند، استفاده آبه دست  ،فعال

                                                      
1. Grip Strength 

2. Knowledge & Understanding 

 ترکیب بدنی Zامتیاز  سازمان بهداشت جهانی یبندطبقه

 > 0/2 چاق

 > 0/1تا  ≤ 2 وزناضافه

 > -0/2تا  ≤ 0/1 متناسب

 > -3تا  ≤ -0/2 الغر

 > -0/3 خیلی الغر
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1نفسانگیزش و اعتمادبه -4
این مقیاس به ارزیابی و سنجش مزایا و معایب فعالیت بدنی، ادراک  :1

کافی بودن و حمایت از فعالیت بدنی، ادراک کودکان از موفقیت در فعالیت بدنی و کودکان از 

 شود.ویژه سواد بدنی ارزیابی می نامهپرسشبا استفاده از  و پردازدیم ،شرکت در آن

 یستگیشا؛ است یازامت 100 یدارا بدنیسواد  نمره کلصورت است که  ینبه ا یازدهیامت یوهش

نفس عتمادبهاو  یزشانگ یاز،امت 18 یدانش و آگاه یاز،امت 32روزمره  یتفعال یاز،امت 32 یجسمان

 کهیطوربه ،است ییفک و یکمارائه نمرات در سطح  یابزار سواد بدن هاییژگیواز  .دارد یازامت 18

و  هایاسمق، هایاسمقاز خرده  یکاز هر  آمده دست به ینمرات کم بر اساسنمره کل سواد بدنی 

سطح  یبو به ترت 4تا  1و از کیفی نمرات در چهار سطح  یبندطبقه .شودیم محاسبه آنهامجموع 

و  (0/74 – 8/63)در دامنه  موفق ،(8/63 – 8/43)در دامنه  یشرفتپ در حال ،(<43)دامنه  ییابتدا

 ازخوردی ازبارائه  ،هدف از تبدیل و تفسیر نمرات کمی به نمرات کیفی است.( >0/74)دامنه  یعال

 .استپیشرفت کودکان در مسیر سواد بدنی 

 ویژه این امهنپرسشروایی  و ؛است شده یبررساین ابزار در ایران مجموعه  یسنجروانخصوصیات 

حلیل تروش  بهابزار شد. روایی سازه  ییدتأبه لحاظ محتوایی و ظاهری و فرهنگی بررسی و  ابزار

 کرانباخ یی آلفایپایا. و به لحاظ نظری نشان داد عامل چهاررا با  یقبولبرازش قابل  ،ییدیتأعاملی 

و  ی)ولد استمئن این ابزار در ایران ابزاری معتبر و مط بنابراین .گزارش شد 75/0برای این ابزار 

 (.2017 حمیدی،

از  هانامهیترضاو دریافت  پرورش و آموزشالزم از  یمجوزهااخذ  از پس برای اجرای پژوهش،

 15 یهاهوگررا به چند دسته و در داوطلب دانش آموزان  ،در هر مدرسه و دانش آموزان، هاخانواده

زمان اجرای کامل  .سواد بدنی پرداختیم یهاآزمونبه اجرای  آن از پسنفری تقسیم کردیم،  20تا 

آن تعداد کم  دلیل طوالنی شدن .طول انجامید به روز چهار هر گروهسواد بدنی برای  یهاآزمون

جداگانه برای هر گروه در  صورت بهسواد بدنی  نامهپرسشنفر(. در روز اول  2گرها بود )آزمون

و  هایتمآمجموعه  و سوم مدرسه اجرا و توسط دانش آموزان تکمیل شد. در روز دوم نمازخانه

 و شد اجرااز دانش آموزان برای هر گروه و کامل جداگانه  صورت بهشایستگی جسمانی  یهاآزمون

 یهاآزمونتمامی  اجرایالزم به ذکر است که برای  .ندقرار گرفت و ارزیابی یریگمورداندازه همگی

سالن  ترینیکنزد ،هاآزمون تکتکمحقق جهت اجرای راحت و دقیق مقیاس شایستگی جسمانی، 

تحویل  منظور به چهارم روز در. جا اجرا گردیدنددر آن هاآزمونورزشی به مدرسه را تهیه نمود و 

دعوت به  دانش آموزان یهاخانوادهاز و همچنین استفاده دقیق و اصولی از گام شمار،  شمارهاگام 

 در. ارائه نمودیمدانش آموزان  تکتکو توضیحات تکمیلی و دقیق را با حضور والدین  .عمل آمد

                                                      
1. Motivation & Self- Confidance 
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 شمارهاگام  شده ثبتاطالعات  یآورجمعاقدام به  شمارهاپس از یک هفته از تحویل گام  یتنها

 .نمودیم

 .انجام گرفت یو استنباط یفیآمار توص هایروش یقپژوهش از طر ینا یهاداده تحلیل و یهتجز

 و  داولجدر قالب  یو پراکندگ یمرکز یهاو شاخص هایفراوان یینجهت تع یفیاز آمار توصبنابراین 

، سن و شاخص توده جنسیتبا سواد بدنی  میانگین نمرات یسهمقا جهت .بهره گرفته شد هاشکل

1استیودنت-تی پارامتریک یهاآزموناز  بدنی
 آزمونو همچنین از  راههیک یانسکووار یلتحل و 1

2ویتنی-یومن یکپارامترنا
3آزمون رگرسیونهمچنین  .استفاده شد 2

میان رابطه  جهت تعیین 3

4و شاخص توده بدنی جنسیت، سن یرهایمتغ
استفاده  هایاسمقنمرات و  یسواد بدنکل  نمره با 4

و برای بررسی همگنی  یلکو یرواز آزمون شاپ هادادهنبودن  یانرمال بودن و  یینتع منظور به .شد

5از آزمون لوین هایانسوار
اطالعات خام از  یآمار تحلیل و یهمحاسبه و تجز برای استفاده شد. 5

6.اس.اسیاس.پافزار نرم
را  یآمار هایروشدر تمام  یاستفاده شد. محقق سطح معنادار 23نسخه  6

 در نظر گرفت. 05/0برابر 

 

 نتایج
( %67) آموزانشد 175، دوم تا ششم ابتداییپایه  آموزدانش 284از  آمده دست بهنتایج  اساسبر 

نها به دلیل و ت بود یت تصادفیسجن. این اختالف در بودنددختر  (%38) آموزدانش 109پسر و 

در  کنندهشرکتبیشترین تعداد حاضر به شرکت در این پژوهش شدند. پذیرش داوطلبانی بود که 

در گروه  کنندهشرکتو کمترین تعداد  بود %23با  هاساله 10مربوط به گروه سنی  جنسیتدو هر 

. دهدیمدانش آموزان را نشان  جنسیتسن و  «شکل شماره یک» بود. %18با  هاساله 12سنی 

ش آموزان دان ٪59است که  یدر حالاین گرم بود. کیلو 21/38 ±76/10میانگین وزن دانش آموزان 

 ند.دارای شاخص توده بدنی الغر بودآنان از  %1متناسب و تنها دارای شاخص توده بدنی 

 

 

 

                                                      
1. T - Student 

2. Umen-Whitney 

3. Regression 

4. Body Mass Index (BMI) 

5. Levene 

6. SPSS 
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 دانش آموزان جنسیتسن و  -1شکل 
 

نمره کل و . دشطور کامل محاسبه  کننده بهحاضر نمرات همه دانش آموزان شرکت در مطالعه

داشتن یک ی و از سطح سواد بدنباالیی  یریپذتنوع یسواد بدنی هایاسمق یک از هر امتیازات

 1فی که در جدول آمار توصی یهاشاخصبه  با توجه. کندیمفراهم  در هر فردرا  سبک زندگی فعال

 یهاگروه بر اساس و 4تا  1را از  هاارزشدامنه متفاوتی از  سواد بدنی، است، نمره کل شده ارائه

به  609/1±59/0گروه نمونه سواد بدنی  است که میانگین نمره کل یدر حال؛ این دادسنی نشان 

است.  568/1±61/0و در گروه دختران  634/1±59/0ه پسران ودر گر یانگینمالبته این  .آمد دست

 بر است.زان دانش آمو ابتداییسطح میانگین نمره کل گروه نمونه مبین  بر اساسو  هاشاخصاین 

 ازختر و پسر سواد بدنی دانش آموزان دسطح و کیفیت عنوان کرد  توانیم ،نتایج موجود اساس

 وضعیت مطلوب و قابل قبولی برخوردار نیست.

فعالیت بوط به مقیاس مر ،مقیاس چهارهر از  آمدهدستبه کمترین میانگین ،2 مطابق با جدول

لیت روزانه تحرک کم و نداشتن فعا دهندهنشاناین مطلب  .است 612/1 ±59/0 حرکتی روزانه

است  یالحدر سطح ابتدایی است. این نشان از و  استساله  12تا  8مطلوب در بین دانش آموزان 

سطح و از ( 038/2±43/0) نفس هب اعتمادمقیاس انگیزش و در  آمدهدستبهمیانگین امتیاز که 

ه هم در زمر البته این مقیاس .برخوردار بود یشرفتسطح در حال پو برابر با  ترمناسبکیفیت 

می ایرانی نموزان برای دانش آکیفیت قابل قبولی  دهندهنشان مجموع درح متوسط قرار دارد و وسط

 .تواند باشد
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 های آنتوصیف سواد بدنی دانش آموزان و مقیاس -2 جدول

 

 اری دیده نشدرابطه معناد جنسیتبا آن  هاییاسمقبین نمره کل سواد بدنی و در بررسی نمرات 

 ه شرکت درکه پسران نسبت به دختران تمایل بیشتری ب حرکتی روزانهفعالیت در مقیاس  جزبه

 تفسیریات جای نمرههمچنین در زمان بررسی نمرات عددی ب .بدنی روزانه داشتند هاییتفعال

ه مشاهد جنسیتبا بین نمره کل سواد بدنی و مقیاس شایستگی جسمانی  ی)کیفی(، رابطه معنادار

 شد.

پسران،  و از دختران کنندهشرکت دو گروه یندر ب دادنشان  یلکو-یروشاپ یتیآزمون نرمال نتایج

 یدارمعنا مقداراز کننده شرکت یهادر تمام گروهکل سواد بدنی  هات شایستگی جسمانی و نمرنمر

استیودنت -تیآزمون نتایج  ،3جدول است. ها داده یعبودن توز یعیطب یانگرکه ب است تربزرگ 05/0

 .دهدیمرا نشان  جنسیتبا شایستگی جسمانی بررسی تفاوت میان نمره کل و مقیاس جهت 
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شایستگی 

 جسمانی
63 2/22 178 7/62 37 0/13 6 1/2 950/1 66/0 4 1 

فعالیت 

حرکتی 

 روزانه

126 4/44 143 4/50 14 9/4 1 4/0 612/1 59/0 4 1 

درک و 

دانش از 

 فعالیت

83 2/29 147 8/51 41 4/14 13 6/4 934/1 78/0 4 1 

انگیزش و 

 نفساعتمادبه
20 0/7 234 4/82 29 2/10 1 4/0 038/2 43/0 4 1 

کل  نمره

 سواد بدنی
128 1/45 139 9/48 17 0/6 0 0 609/1 59/0 3 1 

نمره کل 

 سواد بدنی

 گروه پسران

74 3/42 91 0/52 10 7/5 0 0 634/1 59/0 3 1 

نمره کل 

سواد بدنی 

 گروه دختران

54 5/49 48 9/48 7 4/6 0 0 568/1 61/0 3 1 
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تفاوت معناداری در بین میانگین نمره کل سواد بدنی و نمره شایستگی جسمانی  ،جدولبر بق منط

از فاکتورهای سواد بدنی )انگیزش  مقیاس دیگر میانگین سهوجود دارد. همچنین بررسی تفاوت بین 

نرمال بودن  فرضیشپکه  جنسیتا ب( دانش و درکو  فعالیت حرکتی روزانه، نفس به اعتمادو 

تنها تفاوت معناداری  .ویتنی بهره گرفتیم–منیو یکنا پارامتراز آزمون برقرار نبود،  آنهابرای  هاداده

که  (009/0ی= دارمعنا، 50/7558آماره= ) بود فعالیت حرکتی روزانهمربوط به مقیاس  شده مشاهده

پسران نسبت به  واقع در .بودپسران  فعالیت حرکتی روزانهباال بودن میانگین نمرات  دهندهنشان

 بدنی روزمره داشتند. هایتفعالدختران تمایل بیشتری به شرکت در 

 
 با جنسیت یجسمان یستگیشا یاسو مق سواد بدنی نمره کلمقایسه  -3جدول 

یر
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م
 

 گروه

 )جنسیت(

 آزمون برابری 

 لوین() هاانسیوار
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 میانگین ) استیودنت -یت (

 یدارمعنا آماره یدارمعنا آماره

ل
 ک

ره
نم

 

د 
سوا ی
دن

ب
 

 پسران
834/0 362/0 018/2 04/0 

46/46 

 21/44 دختران
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ی
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 پسران
200/0 655/0 260/2 02/0 

62/17 

 55/16 دختران

 

سه  و یدنسواد برابطه معناداری بین سن با نمره کل  نشان داد با سن سواد بدنی بررسی نمرات

سن و  بین اما. وجود داردو شایستگی جسمانی  نفس به اعتماد، انگیزه و دانش و درکمقیاس 

 معناداری مشاهده نشد. رابطهمقیاس فعالیت حرکتی روزانه 

سال، نمره کل و  12تا  8گروه سنی در بین پنج  دادنشان  یلکو-یروشاپ یتیآزمون نرمالنتایج 

از توزیع نرمال و  دانش و درکو  نفس به اعتمادسه مقیاس شایستگی جسمانی، انگیزش و  نمرات

نتایج مربوط به بررسی مقایسه بین  4( برخوردار هستند. جدول 05/0تر بزرگ یدارمعناطبیعی )

میان نمره شایستگی جسمانی  شد مشخص .دهدیماز سواد بدنی با سن را نشان  آمدهدستبه نمرات

آزمون تعقیبی توکی این تفاوت در بین نمرات  بر اساس .وجود دارد یدارمعنابا سن تفاوت 

ساله  8 – 12( و 070/2، میانگین= 05/0= یدارمعناساله ) 8-11شایستگی جسمانی دانش آموزان 

 به اعتمادنمرات انگیزش و بین ( بود. بررسی وجود تفاوت 806/2، میانگین= 005/0= یدارمعنا)

نتایج  .را نشان داد نفس به اعتمادبا سن نیز تفاوت معنادار میان سن و نمرات انگیزش و  نفس

، میانگین= 001/0= یدارمعنا) 8-11گروه سنی  3 یندر بآزمون تعقیبی توکی مبین وجود تفاوت 

، میانگین= 007/0= یدارمعنا) 9-11و ( 376/1، میانگین= 011/0= یدارمعنا) 12-8 (،652/1
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این تفاوت در بین  .مشاهده شد یدارمعناهم تفاوت  دانش و درک. میان نمرات است( 225/1

، میانگین= 002/0= یدارمعنا) 12-8(، 890/1، میانگین= 016/0= یدارمعنا) 11-8گروهای 

، میانگین= 001/0= یدارمعنا) 11 -9(، 640/1، میانگین= 019/0= یدارمعنا) 9-10 -(414/2

و مقایسه  یبررس ،یتنها در( ساله بود. 418/1، میانگین= 001/0= یدارمعنا) 12- 9( و 463/2

ی سنی و نمره کل هاگروهمیانگین نمره کل سواد بدنی در بین گروهای سنی نشان داد در بین 

 8-11 یهاگروهآزمون تعقیبی این تفاوت را در بین  .معناداری وجود داردسواد بدنی تفاوت 

 8-12(، 940/5، میانگین= 002/0= یدارمعنا) 9-11(، 891/6، میانگین= 001/0= یدارمعنا)

( نشان داد. 847/6، میانگین= 001/0= یدارمعنا) 9-12( و 798/7، میانگین= 001/0= یدارمعنا)

 11دانش آموزان  یسواد بدننمره کل متوسط  دهدیم ها نشانیانگینل ممثبت بودن عالمت تفاض

سواد  ،رود با باال رفتن سنیمساله باالتر است بنابراین انتظار  9و  8ساله از دانش آموزان  12ساله، 

 10گروه سنی دانش آموزان سواد بدنی در  شد مشخصچند در نتایج  هر .شود یشترببدنی کودکان 

تواند مربوط به ورود دانش آموزان به دوره جدید یمدلیل آن  .نیست دارمعنا ،یشافزا این روندِ  ه،سال

 وضوحبه «شکل شماره دو»به دوره نوجوانی یا بلوغ بوده باشد. در  )پایانی( دوم بعد از کودکی

 توان تفاوت میان سواد بدنی با سن دانش آموزان را مشاهده کرد.یم
 

 با سن (هایاسمقسواد بدنی )نمره کل و نمرات  یسهمقا -4جدول 
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361/3 010/0 309/4 003/0 52/15 76/16 50/17 59/17 54/18 

انگیزش و 

 نفساعتمادبه
904/2 022/0 450/5 001/0 28/10 71/10 21/11 94/11 66/11 

دانش و 

 درک
371/0 825/0 560/9 001/0 71/7 14/7 78/8 60/9 13/10 

نمره کل 

 سواد بدنی
302/1 270/0 868/7 001/0 39/41 34/42 89/45 28/48 19/49 
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 یسن یهاگروه یکبه تفک ینمره کل سواد بدن یانگینم یسهمقا -2 شکل

 

 پنجبه  اشت جهانیسازمان بهد یبندطبقه بر اساس شاخص توده بدنی افرادگفته شد، که  طورهمان

نها ت ،حاضرطالعه مدر گروه نمونه  .شدندتقسیم و خیلی الغر الغر  ،، متناسبوزناضافهچاق،  طبقه

و  هاروهگهمگن کردن محقق جهت  .بودند «الغر»دارای شاخص توده بدنی  از دانش آموزان نفر دو

و  وزنضافهاطبقه چاق،  3مابقی دانش آموزان در نتیجه مناسب، آن دو نفر مذکور را حذف نمود. 

ار چه ی ورگرسیون جهت بررسی رابطه نمره کل سواد بدن تحلیلبتدا از امتناسب قرار داشتند. 

گی شایست هاییاسمقو  کل نتایج نشان داد میان نمره .استفاده شدبا شاخص توده بدن  آن یاسمق

 5نتایج جدول  سبر اسادر ادامه و  وجود دارد. یدارمعنارابطه روزانه فعالیت حرکتی و  جسمانی

کل  و نمره ، فعالیت حرکتی روزانهنمرات شایستگی جسمانی میان مشخص شد تفاوت معناداری

 (.>001/0P) وجود دارد سواد بدنی با شاخص توده بدنی

ارای د اندانش آموز یجسمان یستگینمرات شا ینتفاوت در ب بنفرونی این یبیبر اساس آزمون تعق

 و( 789/9 =)میانگین چاقآموزان دارای شاخص توده بدنی  دانش با شاخص توده بدنی متناسب

 وزناضافهآموزان دارای  دانش بامتناسب  یبدندانش آموزان دارای شاخص توده  همچنین

 .>P)001/0) بود رامعناد (011/5 =)میانگین

نتایج آزمون تعقیبی بنفرونی برای نمره فعالیت حرکتی روزانه و شاخص توده بدنی نشان داد 

آموزان دارای شاخص توده  دانش بامتناسب  یبدندانش آموزان دارای شاخص توده  در بین هاتفاوت
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 ( و دانش آموزان دارای شاخص توده بدنی217/3، میانگین= 011/0 =یدارمعنا) «چاق»بدنی 

  .است (563/1 =، میانگین021/0 =یدارمعنا) وزن اضافهآموزان دارای  دانش بامتناسب 

 ده بدنیدارای شاخص تو دانش آموزان نمره کل در بینرا  تفاوت ن بنفرونی اینوهمچنین، آزم

ن دارای (، دانش آموزا646/6 =)میانگین چاقآموزان دارای شاخص توده بدنی  دانش بامتناسب 

ش آموزان ( و دان147/3 =)میانگین وزن اضافهآموزان دارای  دانش با متناسب شاخص توده بدنی

شکل  در. (>001/0P) دادنشان  رمعنادا (498/3 =آموزان چاق )میانگین دانش با وزن اضافهدارای 

سطح  ترینییناپد ندر گروه افراد چاق قرار دارکه  یآموزاندانشمشخص است  وضوح به 3 شماره

ز سطح سواد بدنی متناسب است ا آنهاکه شاخص توده بدنی  یآموزاندانشو  دارند رابدنی  سواد

 برخوردار هستند. یترمناسب
 

 شاخص توده بدنیبا  (هایاسمقسواد بدنی )نمره کل و نمرات  یسهمقا -5جدول 

 متغیر
 گروه

 )شاخص توده بدنی(

 آزمون برابری 

 لوین() هاانسیوار

 راههکتحلیل واریانس ی

F)- ولچ ( 

 یدارمعنا آماره یدارمعنا آماره

 شایستگی جسمانی

 چاق

 متناسب 001/0 912/58 05/0 194/3

 وزناضافه

 حرکتی روزانه فعالیت

 چاق

 متناسب 001/0 901/8 001/0 578/8

 وزناضافه

 نمره کل سواد بدنی

 چاق

 متناسب 001/0 907/19 004/0 674/5

 وزناضافه
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 دانش آموزان شاخص توده بدنی یکبه تفک ین نمره کل سواد بدنیانگیم -3 شکل
 

 یریگجهینتو  بحث
 بااین پژوهش  ،بلندمدتو  مدتدر کوتاهسالمت کودکان  یبرا اهمیت سبک زندگی فعالبا توجه به 

واد سسطح یعنی سالم و فعال  یسبک زندگ یکداشتن  یکودکان برا یتظرف یابیارزبررسی  هدف

 انجام گرفت. ساله )دختر و پسر( 12تا  8بدنی دانش آموزان 

واد ساز سطح  مجموع درهای توصیفی تحقیق مشخص گردید دانش آموزان متناسب با نتایج و یافته

ه به سال 12تا  8 دیگر، سطح سواد بدنی دانش آموزان یعبارتبه .بدنی مطلوبی برخوردار نیستند

 اشت. دردرا  لحاظ کیفی دارای کیفیت ابتدایی و یا در بهترین حالت، کیفیت متوسط رو به پایینی

 یهپا دانش آموزانِ که استاین مطلب  دهندهنشانواقع این نتیجه و با توجه به مفهوم سواد بدنی، 

این  .ستنددوم تا ششم ابتدایی از داشتن سبک زندگی فعال و متعاقب آن سبک زندگی سالم دور ه

تی انی و حرکتواند سالمت این قشر از جامعه را با خطرهای متفاوت جسمی، روحی، رویمموضوع 

 ج است.نی احتیابد سواد باالبته توجه و مطالعات بیشتری برای بررسی عوامل مرتبط  .کند روروبه

پیشرفت( برای مقیاس شایستگی جسمانی دانش آموزان که ارتباط  در حالسطح متوسطی ) ،نتایج

 یدر حالاین  .نشان داد را حرکتی دارد یهاچالشجدید و  هاییطمحبا  مؤثرتعامل  مستقیمی با

بیشتر باشد، افراد قادر خواهند بود به نیازهای چقدر دامنه شایستگی جسمانی  است که هر

 هانا. این موضوع اهمیت زیادی دارد زیرا انس(2001وایتهد، ) در محیط پاسخ بدهند شانیجسمان

با . (2001وایتهد، ؛ 2018و همکاران،  ولدی) کنندتعامل با محیط رشد و پیشرفت می یجهنت در

آمادگی ی مناسب، تحرک یهامهارتی مانند داشتن دشایستگی جسمانی موار کهینابه  توجه
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ترکیب بدنی را شامل  یتنها دراجرا و آمادگی جسمانی مرتبط با سالمت و حتی جسمانی مرتبط با 

دانش  این ویژگی ارتقأمعلمین نقش خود را در جهت  بدنییتتربدرس در  رسدیم، به نظر شودیم

شایستگی  توسعهبرای  دغدغه عدم ایجادو  یانگارسهل ،بنابراین .اندندادهانجام  یخوببه آموزان

 .های زیادی را در آینده به دنبال داشته باشد ینههز تواندیم ،سواد بدنی ارتقأ و متعاقب آن جسمانی

 دآوریا گذارد،یم یشآن را به نما یسواد بدن دارایاست که فرد  یاز صفات مهم یجسمان یستگیشا

 یانب (.2010شود )وایتهد، یمحسوب م یسواد بدناز  یجزئ ییتنها بهصفت  ینکه ا شویمیم

اجرای  جهتم الز و دانش ، انگیزه و اعتماد فرد به خودبا نگرش مثبت توأم یدبا یجسمان یستگیشا

 یتدر موقع که از آنآن شرط به شودیممحسوب ضرورت  یک یزهانگ. باشد یتانجام فعال حرکت و

وجه ستا با ترا در همین را فراهم سازد. یشرفتو پ ییحرکت استفاده شود و امکان حفظ و ادامه توانا

ی دارا مقیاس هم نیز اینمشخص شد  نفس به اعتماداز مقیاس انگیزش و  آمدهدستبه هاییافتهبه 

مکن مآموزان انش نبودن این آیتم از سواد بدنی د قبولقابل .پیشرفت است در حالسطح متوسط یا 

 کودکان )معلمین( بدنییتتربخصوص افراد متخصص در حوزه هبه دلیل توجه کمتر جامعه ب است

. وده باشدبالیت بدنی صحیح کودکان به انجام فع هایییراهنماایجاد انگیزه، تشویق و  یپارامترهابه 

و مهارت  اندامتناسب) یانجسم یستگیشا یزه،انگ یانم( نشان دادند 2016نگمیر و همکاران )ال

واد سداوم ت یاشانس اکتساب  یزه،بدون داشتن انگ بنابراین ؛وجود داردهمپوشانی حرکت( و دانش 

 (.2010 یتهد،کمتر خواهد بود )وا یبدن

درصد  که ی هستندو چاق وزنافهاضاز دانش آموزان دارای شاخص توده بدنی  %40مشخص شد 

ر بین رین میانگین را دحرکتی روزانه کمت هایتفعالنتایج مقیاس  که یحال دراین  .است یتوجهقابل

نشان  یخوب بهاین نتایج  .معرف سطح ضعیف یا ابتدایی بود آن وچهار مقیاس دیگر نشان داد 

و  کنندیمرا تجربه  روزانه بسیار کمی هاییتفعالو یا  رفتارها یطورکل بهدانش آموزان  دهدیم

عف ضخود عاملی برای  تواندیمهمین امر با توجه به همپوشانی تمامی چهار مقیاس سواد بدنی 

آپارتمانی -شهری و ماشینی هاییزندگبرای آن عنوان کرد  توانیمعلتی که  .باشد هایاسمقدیگر 

 ایداقل برسد و حبازی و فعالیت برای کودکان به  یهامکانو  هایطمحکه موجب شده  استامروزه 

 دهندیمرجیح تبنابراین کودکان و نوجوانان  .باشدسخت  شانیدسترسمکان ا آنهادر صورت وجود 

م تحرکتی کء این نتیجه درکه  بگذرانند یتاینترن هاییفناورو  هایانهراروزانه خود را با  هاییتفعال

. این نتایج با شودیمبیشتر  مرور به بعدی مانند چاقی، استرس و... هاییبآسفقر حرکتی  و

(، 2013ران )(، قدرت نما و همکا2015یر و همکاران )ازجمله النگممحققان متعددی  هاییافته

 همخوان است. (2001( و فیس و همکاران )2004(، دیتز )2010رضوی و همکاران )
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در  اولیه از الگوها تمنجر به شناخ تواندیم ینوع به جنسیترابطه میان سطح سواد بدنی با سن و 

شد رابطه  بر همین اساس مشخص .(2015، و همکاران النگمیر) بین این گروه سنی از جامعه گردد

 لیت حرکتیشایستگی جسمانی و فعا هاییاسمق و و تفاوت معناداری میان نمره کل سواد بدنی

ایش سن افز وجود دارد. سطح سواد بدنی و شایستگی جسمانی با باال رفتن جنسیتبا سن و روزانه 

 وزانه درررکتی حسطح فعالیت  در گروه پسران اندکی باالتر از دختران بود. ومعناداری را نشان داد 

باشد  هایییتحدودممربوط به  تواندیم یتا حدودپسران باالتر از دختران بود که علت این موضوع 

پسران  مانندکه دختران  شودیمباعث  و ردداوجود و فرهنگی  ه ایران به لحاظ اعتقادیکه در جامع

میان  یدارمعنااد تفاوت دشوند. نتایج نشان  مندبهرهو حرکتی  ، جسمانیبدنی هاییتفعالاز نتوانند 

ز ایکی ارد. ود ندوج جنسیتاز فعالیت بدنی با  دانش و درکو  نفس به اعتماددو مقیاس انگیزه و 

، ما ینظام آموزش در آن باشد که تواندیماز فعالیت بدنی  دانش و درکدالیل پایین بودن نمرات 

 اختهپردبه آن  بوده و کمتر توجه مورد کمترالزم به این قشر از جامعه  یهاآموزشارائه نکات و 

آینده  ورا که در فراخور حال  اییافتهسازمانبدنی منظم و  هاییتفعالدانش آموزان  . پساست شده

 پیشنهاد پرورش و موزشآبه بنابراین . وردار بودندبرخ هابرنامهکمتر از این و یا  نداشتند، باشد آنها

بدنی  هاییتفعالث نظارت بیشتر در بح رغمیعلو ورزش مدارس  بدنییتتربن درس طدر بَ شودیم

چون شناختی همآموزش مفاهیم ، استکه با شایستگی جسمانی کودکان مرتبط  یامدرسهدرون 

ارض جانبی و عو سالمتبهداشت و  ،آمادگی جسمانیپارامترهای ، بدنییتتربتعاریف کاربردی 

بال دنمقطع ابتدایی  دارسرا جدی تر در م یشنماصفحهسازگار با  یهابرنامهاز  ازحدیشباستفاده 

ری چهار جز پیگی که،این ( مبنی بر2015) و همکاران النگمیراین پژوهش با نتایج نتایج ؛ کنند

 دانش باه کلی افرادی کطور به، معلمان و )متخصصین درک ما شودیماساسی سواد بدنی باعث 

ناخت ما و ش شودبیشتر  آموزان در ارتباط هستند( از سطح و کیفیت سواد بدنی کودکان و نوجوانان

 ، همسو است.بردیما باال رو نیاز به حمایت بیشتری دارند  کندیمکمک  آنهاکه به  هاییینهزمرا از 

دو مقیاس شایستگی جسمانی و فعالیت حرکتی روزانه با  ونمره کل سواد بدنی  بیننتایج نشان داد 

دارای شاخص توده بدنی  دانش آموزان کهیطور به .شاخص توده بدنی رابطه معناداری وجود دارد

که شاخص توده بدنی  یآموزاندانش به نسبت ترییینپااز سطح سواد بدنی  وزن اضافهچاق و دارای 

 هستند وزن اضافهکه چاق و یا حتی دارای  یآموزاندانشپس  .متناسب بود، برخوردار بودند آنها

به نسبت افرادی که  آنهانی سبک زندگی فعالی ندارند که این امر موجب شده که سطح سواد بد

چاق  دانش آموزانبنابراین، اگر برای  .باشد تریینپاناسب هستند تی مبدن توده دارای شاخص

 و ایجاد سبک زندگی فعال جسمانی هاییتفعالتشویق به  منظور بهالزم  یهاآموزشو  یزیربرنامه

در  آنهاسالمت است صورت نگیرد، ممکن  شانیبدنو در جهت پیشرفت سواد  آنهابرای  و سالم
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همسو و  شدهانجاممطالعات  هاییافتهاز پژوهش حاضر با  شدهحاصلنتایج  آینده به خطر بیافتند.

گیبلین  ،(2010، 2007، 2001(، وایتهد )2013، 2015) و همکاران النگمیرجمله  همخوان است از

بدنی  هاییتفعالپایینی دارند کمتر در  یسواد بدن( نشان دادند افرادی که 2014)همکاران  و

 و مشکالت هستند. هایماریبو بیشتر هم در معرض  کنندیمشرکت 

سواد  مفهومبتدا انقش دارند،  دانش آموزان یبدن یتفعال یتتقو درکه  یهمه افراد شودیمپیشنهاد 

 انشد باه ک یمتخصصان یرو سا یانالزم است معلمان، مربواقع  در .را بشناسند و درک کنند یبدن

ق یعم هدف با درک ین. ایرندبپذ یاز اهداف اساس یکی عنوان بهرا  یسواد بدن کنند،یآموزان کار م

 :ئه کردارارا پیشنهاداتی  توانیمتقویت سواد بدنی افراد  منظور به. شودیمحقق م یسواد بدنمفهوم 

م که به انجا یافراد نفس عزتو  نفس به اعتماد یزه،به انگ یدو متخصصان با یانمعلمان، مرب -1

 ارتقأ هدف با برنامهفوق یهاکالسو توجه به تدوین  -2ارزش بدهند. مشغول هستند،  یبدن یتفعال

و از  دهندینم یبدن یتبه انجام فعال یتیاهم یاتوجه  یچکه ه یافراد سواد بدنی برای یهامؤلفه

عوارض جانبی مصرف  ارهدرب یآگاهافزایش بهداشتی و  یهاآموزش ارائه -3 .روندیانجام آن طفره م

اید در نظر داشت که ب -4. سالم یحاتتفرو  هایبازو تشویق آنان به  دانش آموزانغذاهای ناسالم به 

 -5ود. ش یلتبد ارزش یکهمه به  یبرا یدخاص بلکه با استعداد با یافراد یبرا تنها نه یبدن یتفعال

 طمانند طرح حیا ییهاطرح از -6. شود یرو تقد یتحما یدبا یبدن یتفعال یشافراد به افزا یلاز تما

رسی دتدوین کتاب  -7 .حمایت شود ،سواد بدنی یهامؤلفهبا رویکرد توجه به  پویا در مدارس

 ابتدایی از مفاهیم اآنهدانش آموزان با رویکرد افزایش دانش و درک ویژه یا کتاب ورزش  بدنییتترب

 در ؛ وباشد مؤثر آنها برای ایجاد سبک زندگی فعالدر فهم و  توانداین مسئله میی، فعالیت بدن

 درکلبته ا .آگاه باشند هایو باز یبدن یتفعال یتاز اهم انو سرپرست کودک ینالزم است والد یتنها

 .گیردیصورت م ورزشی، مدارس، معلمان و مربیان پرورش و آموزشیق از طر یامپ ینا

وزان، شکار بودن و یا نبودن دانش آماجتماعی، ورز-وضعیت اقتصادیمانند  یعواملدر این پژوهش 

نگرش  وهمچنین نوع  ،آنهاو سطح تحصیالت بدنی یتتربمعلمان ورزش در درس  حضور فعال

های بدنی که ممکن است در سطح سواد بدنی دانش آموزان یتفعالوالدین دانش آموزان به 

 اند.کنترل نشده، باشندگذار تأثیر

. هدف این استتکوین  حالدر و  شده آغاز یتازگ بهسواد بدنی موضوعی است که پژوهش آن 

حاضر  در حالدوم تا ششم ابتدایی بود.  پایهپژوهش شناخت کلی از سطح سواد بدنی دانش آموزان 

این  است.کمتر از حد مطلوب  دانش آموزان سطح سواد بدنی شده انجام هاییافتهو با توجه به 

و این ممکن  دور هستنداز داشتن سبک زندگی فعال دانش آموزان ما مطلب بیانگر آن است که 

قویت برای ت ،لذا .کند رو به رودر آینده شر از جامعه را با خطرهای متفاوتی سالمت این ق است
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بیشتری است. برای توجیه این  هاییهسرماسطح سواد بدنی برای قشر آینده کشور نیاز به توجه و 

بعدی و در  یهاپژوهشدر  بدنیسطح سواد  باال بردنالزم است مزیت  گذارییهسرمااقدامات و 

 بردنباال  یطورکل بهاما .قرار گیرد یبررس موردجهت ارائه مداخالت مختلف حرکتی و شناختی 

اهمیت بسیار مهمی  مسلماً و فردی و اجتماعی به همراه خواهد داشت هاییتمز بدنیسطح سواد 
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Abstract 
The aim of this study was to examine the level of physical literacy for 8-12 years 

students. The method was descriptive with field studies. The sample included all second 

to sixth grades in Tehran. 284 students in 8 elementary schools were selected by 

multistage cluster sampling. Physical Literacy Test with 4 domains of Physical 

competence, Daily physical activity, Motivation and self-confidence, and Knowledge 

and understanding was used to collect data. The results showed the low level of physical 

literacy for students. It was also found that there is a significant difference between the 

scores of physical literacy with gender, age and body mass index, so that The boys' 

group had higher physical literacy and As the age increased, the level of physical literacy 

improved, which was less than the period from the terminal Childhood to adolescence, 

In addition the students with obesity and overweight BMI had fewer physical literacy 

than those with a recommended BMI. As a result of the studies, it was found that 8-12 

years students do not have an acceptable level of physical literacy. This suggests that 

second-grade students up to the sixth grade have an active lifestyle and consequently 

they are far from the active and healthy life style. And if not taking this seriously, this 

group's health from a society may come with different physical, psychological and motor 

health risks in the future. 
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