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Abstract 
The purpose of the present study was to design a paradigmatic model of physical literacy 

development strategies for the first-grade students of elementary school boys in Iran's 

public schools. This study is a qualitative research (using content analysis) based on the 

grounded theory.  In-depth and semi-structured interview method was used to collect data. 

Max QDA 2020 software was used to analyze the data. The participants were selected 

through the snowball sampling. They included 25 university professors in sports 

management, motor behavior and physical education teachers in Education Ministry. The 

four main strategies consisting of technical and specialized strategies (including the 

concepts of universities, macro-level planning for culture building, implementation of 

interactive programs for children and families), political and social strategies (including 

the two subcategories of government and media), management strategies (including the 

three sub-categories of the Ministry of Sports and Youth, municipalities and public 

centers, the role of education), and environmental strategies (including the three sub-

categories of the role of the family, sports teacher, and sports coach) were identified. It 

can be stated that motor literacy training helps children to develop intrinsically motivated 

behaviors, have the necessary tools to adopt a physically active lifestyle throughout their 
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lives, enhance their quality of life and well-being, and increase knowledge and self-

awareness.  

 

Keywords: Sports Skills, Physical Activities, Fundamental Skills, Education, Sports. 

 

Extended Abstract 

Background and Purpose 
In response to the decrease in children's participation in physical activities 

worldwide, the concept of motor literacy has recently been popularized in the area 

of sports and health. Today, many countries have introduced the concept of motor 

literacy in their educational systems to refocus on physical education in schools. 

motor literacy is a concept that gives importance to human motor to achieve health 

and become an active citizen throughout life (Durden-Myers & Whitehead, 2018), 

motor literacy is a comprehensive concept that has a multidimensional structure 

and as motivation and self-confidence of physical competence is defined as 

knowledge and understanding of valuing and responsibility for participation in 

lifelong physical activities (Ipla, 2017). The purpose of the present study is to 

design a parametric model of motor literacy development strategies for the first-

grade students of primary school boys in Iran's public schools . 

 

Materials and Methods 
This study is a qualitative research based on the grounded theory, and according 

to Glazer's (1999) approach. After identifying the central phenomenon of the 

research, the causal and background conditions are investigated and identified, 

and then the primary and secondary consequences of motor literacy development 

are determined.  The participants were selected through the purposive sampling 

method using snowball technique. They included 25 university professors in 

sports management, motor behavior and physical education teachers in Education 

Ministry.  The current study raises a general question to identify the factors 

affecting the development of motor literacy in Iranian elementary school students, 

and then answers other questions about why and how to develop motor literacy. 

The interview questions were asked in the interview session in such a way that 

they lead to a positive and effective interaction between interviewer and 

interviewees. Then, using coding methods, we identified primary codes and 

arrived at categories and core codes. In this study, the hidden content analysis 

method was used to analyze the data. In this study, the researcher started to collect 

data by conducting in-depth, semi-structured interviews with experts regarding 

the concept, effective factors and consequences of motor literacy development in 

primary school students. In order to achieve the validity of the discovered indices 
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and codes, several participants in the interview, who were university professors 

with a rank of assistant professor, reviewed the coding process, and their views 

on the coding process were applied. Moreover, 2 sports management professors 

(supervisors and advisors) reviewed the findings and commented on the different 

stages of coding. The total number of codes in two 30-day intervals was equal to 

167 and the total number of agreements between codes in these two times was 

equal to 142 codes. The reliability of the recoding (recoding) of the interviews 

conducted in this study using Scott's formula is equal to 85% . 
 

Findings   
As can be seen in the presence matrix, there are 4 main categories including the 

categories of Technical and Specialized strategies (including the concepts of 

universities, macro-level planning for culture building, implementation of 

interactive programs for children and families), the Political and Social strategies 

(including the -sub-categories of government (concepts: attitude, attention to 

health, strategic planning, attention to infrastructure, supporting role) and media 

(concepts: TV channels, mission and content, advertising and marketing, media 

culture, broadcast of scientific programs and educational), Management strategies 

including the sub-categories of Ministry of Sports and Youth, including the 

concepts of federations, operational approaches, policy making, organization), 

municipalities and public centers (including recreational facilities, leisure 

facilities), education and training (including the concepts of the importance of 

activities based on physical fitness), and physical activity, facilities and 

equipment, educational approaches, human resources, and planning), 

Environmental strategies (including the sub-categories of the role of the family 

(including parent education, cultural environment, play and recreation, attitude), 

the role of the sports teacher (including the concepts of empowering building, 

modeling, teacher's knowledge), the role of the sports coach (including the 

concepts of skill components, motivational feedback, practice and game science). 

. Among the determined concepts, the concept of the importance of activities 

based on physical fitness and physical activity, policy-making, educational 

approaches, facilities and equipment, and the cultural environment, each with an 

importance coefficient of 8, had the highest coefficients of importance among 

other concepts. According to the classification of the primary codes in the core 

categories and the explanation of the main categories of motor literacy 

development strategies in the first-grade students of the primary school, which 

was done from interviews with research experts and according to the open and 

core coding process of Strauss and Corbin, the strategic model of motor literacy 

that was compiled and adjusted from the MAXQDA software version 2020 was 
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developed. It should be noted that the more colorful lines indicate the reference 

of the central and main category by the vast majority of research experts, although 

it is not possible to say definitively about the importance of these categories 

because it should be analyzed through quantitative software . 

 

Conclusion   
The four main strategies consisting of technical and specialized strategies 

(including the concepts of universities, macro-level planning for culture building, 

implementation of interactive programs for children and families), political and 

social strategies (including the two subcategories of government and media), 

management strategies (including the three sub-categories of the Ministry of 

Sports and Youth, municipalities and public centers, the role of education), and 

environmental strategies (including the three sub-categories of the role of the 

family, sports teacher and sports coach) were identified.  Researchers and expert 

professors in sports and physical education at primary levels of students can 

develop motor literacy by designing and using game applications to create 

motivation. The media and programs specific to student sports can also be used in 

the direction of spreading knowledge. The government can also play a special role 

in the implementation of interactive programs for children and families as one of 

the stages of technical and specialized strategies. Media culture is very important 

as a concept that can be proposed in the direction and in parallel with the goals of 

motor literacy development. Because this culture should be institutionalized in 

children and their families that sports is for health and not just for winning. Failure 

to promote special fields and specialization in the media for elementary ages, 

failure to promote competitive sports in the media, reforming the view of families 

are among the actions that should be taken into consideration in this concept. 

However, broadcasting scientific and educational programs is one of the concepts 

that can be highlighted in the form of photos and videos in social and national 

media. In Cornish et al.'s (2020) and Keegan's (2019) studies, motor literacy was 

also related to people's overall health. Furthermore, these findings were supported 

in the studies of Weisman et al. (2022), Simpson et al. (2022), Demetriou et al. 

(2018), Sadeghpour et al. (2022) and Mohammadzadeh et al. According to the 

findings, it is suggested that government organizations, including the Ministry of 

Sports and Youth as the organization in charge of sports development and the 

Ministry of Education, changes the attitude of officials towards children's sports, 

public awareness at the community level, and pay attention to the category of 

health and well-being. At the level of children and infants, obesity control in these 

ages and the cooperation of the medical system and pediatric specialists should 

take steps to advance this goal. It is suggested that teachers and sports coaches 
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take into consideration combining games and motor skills for elementary children, 

games and dynamic sports in elementary schools and understanding and 

explaining the importance of the contribution of sports in courses from elementary 

to university for students’ development of motor literacy knowledge.  
 

Keywords: Paradigm Model, Strategies, Motor Literacy Development, Students, 

Sports. 
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 پژوهشیمقالة 

آموزان پایه اول  دوین الگوی پارادایمی راهبردهای توسعه سواد بدنی دانشت

 1مقطع ابتدایی پسران در مدارس دولتی ایران 
 

 4کهن، نسرین عزیزیان3زادهمسعود ایمان ،2زادهمحرم مهرداد  ،1پورعباس صادق

 

 دانشگاه آزاد اسالمی، اردبیل، ایران.  تربیت بدنی،واحد اردبیل،گروه  . 1

 )نویسنده مسئول( دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران. تربیت بدنیگروه  . 2

 دانشگاه آزاد اسالمی، اردبیل، ایران. تربیت بدنی ،واحد اردبیل، گروه  . 3

 دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران. تربیت بدنیگروه  . 4
 

 10/08/1401تاریخ پذیرش:                           1401/ 14/06تاریخ دریافت:  
 

 چکیده 
  یی اول مقطع ابتدا  هیآموزان پادانش  ی توسعه سواد بدن  یراهبردها  یمیپارادا  یالگو   نیحاضر تدو  قیهدف از تحق

 ی. استراتژباشدیم  ادیداده بن  هیبر نظر  یو مبتن  یف یک  وهیحاضر به ش  قیبود. تحق  رانیا  یپسران در مدارس دولت

و   قعمی  مصاحبه  روش  از  ها¬داده  یآوربود. برای جمع  یدانیصورت مپنهان و روش اجرا به  یمحتو   لی تحل  قیتحق

استفاده شد.    2020  شیرایو  یا  ید  و یافزار مکس ک ها از نرمداده  لیوتحله یاستفاده شد. جهت تجز  افتهینیمه ساختار

در آموزش و پروش   یخبره حوزه سواد بدن  رانیو دب  یرفتار حرکت  ،یورزش  تیر یمد  دیاسات  ق،یتحق  یجامعه آمار

عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شدند. چهار راهبرد نفر به  25تعداد    یگلوله برف  یرگی¬روش نمونه  هبودند که ب

 ،یسازفرهنگ  ی در سطح کالن برا  یز یرها، برنامهدانشگاه  می)شامل مفاه  یو تخصص  یفن  یشامل راهبردها   یاصل

رسانه(، دولت و  ی)شامل دو مقوله فرع یو اجتماع یاسیس یکودک و خانواده(، راهبردها ی تعامل یهابرنامه ی اجرا

نقش    ،یو مراکز عموم   ها¬یوزارت ورزش و جوانان، شهردار  یشامل )شامل سه مقوله فرع  یتیریمد  یراهبردها

( کشف و  یورزش  ینقش خانواده، معلم ورزش و مرب  ی)شامل سه مقوله فرع  یطیمح  یوپرورش(، راهبردهاآموزش

را    یذات  زهیبا انگ  یتا رفتارها  کندیبه کودکان کمک م  یآموزش سواد بدن  هاظهار داشت ک   توان¬ی. مدیاحصاء گرد

  تیفیک  ت یخود داشته و در نها  یرا در طول زندگ  یکیزیفعال ف  یزندگ  وه یداشتن ش  یالزم برا  ی کنند و ابزارها  جادیا

 . ابدی شیفرد از بدن و حرکت افزا یشناخت و خودآگاه  شیافزا نیها و همچنو رفاه آن یزندگ

  وپرورش، ورزش.های بنیادین، آموزشهای بدنی، مهارتهای ورزشی، فعالیت مهارت کلیدی:واژگان
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 مقدمه 
به کاهش   واکنش  فعالیتدر  در  اخیراًمشارکت کودکان  در سطوح جهانی،  بدنی  مفهوم سواد  های 

را در    بدنیدر زمینه ورزش و سالمت رواج یافته است. امروزه بسیاری از کشورها مفهوم سواد    1بدنی 

بدنی در مدارس ایجاد شود. سواد اند تا تمرکز مجدد بر تربیتهای آموزشی خود وارد کردهسیستم 

و تبدیل شدن به شهروند فعال در   سالمتیبه یابیدست مفهومی است که به حرکت انسان برای   بدنی

جامع است که  یک مفهوم  بدنی (، سواد 2018، 2د وایتهدهد )دوردن مایرز و طول زندگی، اهمیت می

گذاری بدنی، دانش و درک ارزش   قابلیت نفس،  عنوان انگیزه، اعتمادبهدارای ساختار چندبعدی است و به

(. سواد 2017،  3شود )ایپال العمر تعریف میهای بدنی مادامپذیری برای مشارکت در فعالیتو مسئولیت

و    پردازدمی، اجتماعی و شناختی  جسمانی، روانی   هایقابلیتاست که به یکپارچگی    ایمقوله  بدنی 

و همکاران،    4بارنت )کند تا انسان شیوه و سبک زندگی فعال، سالم و کاملی را داشته باشد  کمک می 

نفس، دانش و درک برای اتخاذ فعالیت بدنی و  دارای انگیزه، اعتمادبه  بدنی (. کودکان با سواد  2022

آموزان باید ظرفیت به دست آوردن، شرح، تفسیر های سالم زندگی هستند. در همین راستا دانششیوه 

الزم را برای ارتقا   هایمهارتو درک اطالعات اساسی را در زمینه سالمتی داشته باشند و دانش و  

 (. 2018، 5آورند )چوی و همکاران سالمت به دست 

دهد تا باانگیزه،  بنیادین حرکتی و ورزشی است که به کودک اجازه می  هایمهارتتوسعه    بدنیسواد  

های بدنی و ریتمیک حرکت کند و در قبال شرایط  نفس و کنترل در طیف وسیعی از فعالیتاعتمادبه

آورد، واکنش مناسب  موجود به دست میگیری دقیقی که بر اساس درکش از محیط  محیطی و تصمیم

آن بر   تأثیرطورکلی این مفهوم یک معیار مناسب برای ارزیابی فعالیت جسمانی و  را نشان دهد. به

وسیله  بیشتری دارند، از مزایای سالمتی که به  بدنیسالمت جسم و روان افراد است. افرادی که سواد 

برند از سوی دیگر مشخص شده است  شود، بیشتر بهره میهای جسمانی روزمره حاصل میفعالیت

کنند و بیشتر در معرض خطر مناسبی ندارند کمتر در فعالیت بدنی شرکت می  بدنیافرادی که سواد 

تحرکی که در میان اکثر کودکان رواج  تحرکی یا کمبیبنابراین  ؛  گیرندها و مشکالت قرار میبیماری

 (.2010، 6باید بهبود یابد )وایتهد   بدنیدهد مؤلفه رفتار از سواد یافته نشان می
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ویژگی  بدنیسواد   بر  بر مبتنی  که  دارد  محققان همخوانی  تحقیقات  سایر  با  و  است  چندگانه  های 

مثال پنی  عنوان دارند. به  تأکید تماعی و فرهنگی  های فیزیکی فرد در محیط اجاهمیت تعامل توانایی

شناختی برای توسعه حرکتی  و جامعه شناختیروانابعاد مهم    کنند کهمی  ( پیشنهاد2000و چاندلر )

های اجتماعی و روانی موردنیاز برای این توسعه و برای مشارکت و  و توانایی  هامهارتوجود دارد و  

ها  اید در طراحی و تدریس برنامه درسی بیشتر باشد. مطالعه سبکهای جسمانی، ب عملکرد در فعالیت

می شرکتنشان  خصوصیات  و  توانایی  به  وابسته  سبک،  هر  که  تجربه،  دهد  سن،  از:  اعم  کنندگان 

بسیار  بدنیها در ارتقای سواد اجتماعی و استقالل است و استفاده از سبک  هایمهارتنفس، اعتمادبه

ک سبک نادرست، ممکن است مانع پیشرفت یک و یا چند صفت از سواد  ارزشمند است و انتخاب ی

شود. مشخصه یک متخصص کارآمد و اثربخش، تسلط بر چندین سبک آموزشی است )روترت   بدنی 

های تدریس آشناست، خود را برای رویارویی با شرایط (. معلمی که با انواع سبک 2018،  1و همکاران

 (. 2022نت و همکاران، رکند )باآموزان آماده میرفتارهای متفاوتی از دانشجدید و تعامل مؤثر با 

هایی  های مهمی را برای فعالیت کودکان در محیطتواند فرصتبدنی در مقطع ابتدایی میآموزش تربیت 

کنند و مشارکت در آموزش فیزیکی  حرکتی و ورزشی حمایت می  هایمهارت فراهم کند که از رشد  

العمر و رشد  در سطح دبستان، عامل مهمی برای تسهیل مشارکت در فعالیت بدنی مادامبا کیفیت باال

(. اگرچه دسترسی کودکان به آموزش بدنی با کیفیت، در  9201،  2)کریالرس و همکاران  حرکتی است

سازی مداوم در حوزه برنامه درسی است؛ در  سراسر جهان متفاوت است که تا حدی نتیجه حاشیه

شود.  طور منظم توسط معلمان عمومی دبستان، ارائه میبدنی در مقطع ابتدایی بهزش تربیت ایران آمو 

بدنی را بر  های برنامه درسی، ازجمله تربیتمعلمان عمومی ابتدایی، مسئولیت تدریس در تمام زمینه

اختالفات   بدنی ندارند. با این زمینه، چندین مطالعهطورکلی آموزش تخصصی در تربیت عهده دارند و به

بدنی و غیرمتخصصان را برجسته کرده  بدنی مدارس ابتدایی توسط متخصصان تربیتدر آموزش تربیت 

بدنی مقطع ابتدایی در آموزش ارائه شده توسط معلمان است و نقص در کیفیت و کمیت برنامه تربیت

 (. 2019، 3غیرمتخصص در مقایسه با متخصص را شناسایی کرده است )کیگان و همکاران

های مختلف، مانند آموزش، ورزش و ارتقای فعالیت  طور گسترده در زمینهبه  بدنی اخیراً مطالعات سواد  

سواد   است.  شده  انجام  مدرسه  بدنیبدنی  گرفت کودکان  قرار  موردبررسی  ورزش  زمینه  در  نیز  ای 
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  هایبرنامه( در تحقیق خود اظهار داشتند  2022)  2و همکاران  (. ویس من2018،  1)دمتریو و همکاران 

تا    تواند می  شوند میتمرینی راهبردی در سطوح مقدماتی که از سوی مربیان ورزشی انتخاب و اتخاذ  

بر سواد   زیادی  و همکاران   تأثیرگذارکودکان    بدنی سطح  کار  ( طی یک  2022)  3باشد. سیمپسون 

آنالین برای سواد   ایحرفه تصادفی کنترل شده با عنوان نتایج معلم مدرسه ابتدایی از توسعه    آزمایی

پس از مداخله    بدنیبه این نتیجه رسیدند که معلمان در بخش مداخله در دانش و کاربرد سواد   بدنی

د. مطالعه  نسبت به همتایان خود در هر دو گروه کنترل و مقایسه نمره قابل توجهی باالتری کسب کردن 

کند که شواهد تجربی  در حوزه سالمت بیان می  بدنی ( درباره فهم سواد  2020)  4کورنیش و همکارانش 

مانده است.  صورت نظری باقیبه  هاآن و پیامدهای سالمتی محدود است و رابطه    بدنیمرتبط باسواد  

اظهار داشتند مداخالت    هاآنممکن است چارچوبی جدید و جامع برای سالمتی ارائه دهد.    بدنیسواد  

گردد و مشارکت پایدار در فعالیت بدنی در  کننده سالمت محسوب میعنوان تقویتفعالیت بدنی به

وتحلیل گیرند. بیشتر تعاریف مورد تجزیه عامل حیاتی برای انسان در نظر می  عنوانبه   طول زندگی را

از سواد    تأثیرتحت   العمر سواد  مورد مفاهیم جامع و مادام  اند. درقرارگرفته  بدنیتفسیرهای وایتهد 

اختالفات زیادی در ادبیات وجود دارد. سه اصل فلسفی پیشنهاد شده توسط وایتهد در آثار کمی    بدنی 

نسخه شد.  سواد  یافت  معاصر  مفاهیم    بدنی های  اجتماعی  و  شناختی  روانی،  جسمی،  یادگیری  با 

( در دانشگاه  2019)  6(. کریالرز2021،  5)مارتینز و همکارانالعمر نیز مرتبط بود  ارتباطات و سفر مادام

مورد   در  و    تأثیرمانیتوبا  کودکان  به  سیرک  هنرهای  آموزش  سواد    تأثیرجدید  بر    ها آن  بدنیآن 

توجهی  های قابلای انجام داد. با استفاده از یک طرح شبه آزمایشی، محققان توانستند پیشرفتمطالعه

کودکان و درک اصطالحات حرکتی و مشارکت فعال را نشان  به نفس  اعتماد  حرکتی،    هایمهارتدر  

و چارچوب  بدنی( در مورد توسعه سواد 2019) 7دهند. مقاله استرالیایی به رهبری کیگان و همکاران

  بدنیدهد. محققان توانستند سواد  سازی را در آن کشور گزارش میاستانداردهای مناسب برای پیاده

(  2018ختار یادگیری با تئوری یادگیری و پیشرفت تقویت کنند. دمتریو و همکارانش )را در حوزه سا

دیگر لی   تحقیقیدر  آموزان پیدا کردند.های ورزشی را بر توانایی جسمانی دانشتأثیرات مثبت برنامه
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همکاران سواد  2018)  1و  ارتقای  به  دانش  بدنی(  میدر  میآموزان  بیان  و  معلمان پردازند    دارند 

مدارسبدنی  تربیت محیطدر  در  را  مناسبی  ارزیابی  باید  به،  آموزشی  سواد  های  ارتقاء    بدنیمنظور 

)آموزدانش همکاران  و  پور  صادق  باشند.  داشته  ابتدایی  مقطع  عنوان 2022ان  با  تحقیقی  طی   )

آموزان مقطع ابتدایی به این نتیجه رسیدند که در  در دانش  بدنی پیشامدها و پیامدهای توسعه سواد  

، توسعه بعد  بدنی ( شش مقوله اصلی توسعه  بدنی بخش شناسایی پدیده محوری تحقیق )توسعه سواد  

مهارتی، مفهوم ادراکی، مفهوم جسمانی، مفهوم شناختی و مفهوم انگیزشی، دو مقوله اصلی عوامل  

ها  مقوله اصلی شامل عوامل فرهنگی، سازمان  8نوان شرایط علی و  ع تخصصی بهو  محیطی و عوامل فنی  

و عوامل اثرگذار بیرونی، عوامل اجتماعی، خانواده، رسانه، آموزش، منابع، تکنولوژی و نهادهای آموزشی 

زمینه به عوامل  توسعه  عنوان  اصلی    بدنیای  مقوالت  اولیه  پیامدهای  بخش  در  گردید.  استخراج 

ثر مثبت بر ابعاد رشدی، اثرات مثبت روحی و روانی، اثرات مثبت بر شخصیت  پیشگیری از چاقی، ا

کودکان، بهبود یادگیری و اثرات مثبت جسمی و در بخش پیامدهای ثانویه مقوالت اصلی اثر عملکردی 

محمدزاده بر ورزش و تربیت نسل سالم، اثرات مثبت اجتماعی، اثرات مثبت اقتصادی اکتشاف گردید.  

( پژوهشی را با عنوان ارائه مدل مفهومی توسعه سواد بدنی در ایران مورد مطالعه  2021و همکاران )

تواند بهبود سبک زندگی، حفظ سالمت و تندرستی،  ها نشان داد پیامد سواد بدنی مییافته  قرار دادند.

ی از افزایش مشارکت در فعالیت بدنی و سالمت جامعه باشد. نتایج مطالعه حاضر الگوی جامع و شفاف

گذاران در ارائه سواد تواند به متخصصان، محققان و سیاستچارچوب سواد بدنی را شناسایی کرد و می

بدنی به جامعه کمک نماید. مدل توسعه سواد بدنی درنهایت به شکل زیر ارائه شد. ولدی و حمیدی  

آموزان وضعیتِ ضعیف و ابتدایی است. از  دانش  بدنیسطح سواد   در تحقیقشان نشان دادند (2020)

آموزان با شاخص  باالتری برخوردار بودند. گروه دانش  بدنی طرفی نتایج نشان داد گروه پسران از سواد  

آموزان با شاخص توده بدنی متناسب  کمتری نسبت به دانش  بدنی وزن از سواد  توده بدنی چاق و اضافه

نتایج ادامه  بودند. در  بود که دانش  برخوردار  از آن  از  شان حاکی  ابتدایی  تا ششم  پایه دوم  آموزان 

این مسئله ممکن است داشتن سبک زندگی فعال و سالم فاصله   دارند و در صورت جدی نگرفتن 

روبه آینده  در  حرکتی  و  روانی  متفاوت جسمی،  خطرهای  با  را  جامعه  از  قشر  این  کند.  سالمت  رو 

توانایی/ ظرفیت متأثر از رشد در    بدنی تحقیق خود نشان داد سواد ( در  2020محمدزاده و همکاران )

ها  ، جسمانی و رفتاری( در قالب سبک زندگی فعال است. یافتهشناختیروانابعاد چندگانه )شناختی،  

هایی  همچنین نشان داد شرایطی مانند جنسیت، اختالالت، سن و مشارکت در فعالیت بدنی زمینه
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، وزارت ورزش، وزارت بهداشت،  وپرورشآموزش تند، همچنین عواملی مانند  هس  بدنیبرای بروز سواد  

شهرداری  و  سواد  بهزیستی  بر  خانواده  و  رسانه  اجتماعی،  اقتصادی،  سیاسی،  عوامل    تأثیر  بدنیها، 

گذارند. عالوه بر این، آموزش، مداخالت در کودکی و نوجوانی، فراهم کردن امکانات، افراد متخصص  می

  بدنیها نشان داد پیامد سواد  کمک کند. یافته  بدنی تواند به توسعه سواد  مناسب می ریگذاو سیاست

تواند بهبود سبک زندگی، حفظ سالمت و تندرستی، افزایش مشارکت در فعالیت بدنی و سالمت می

 جامعه باشد. 

رسه برای در بسیاری از کشورهای پیشرفته، افزایش فعالیت بدنی کودکان دبستانی از طریق محیط مد

های کافی برای دولت یک اولویت است، اما هنوز یک روش مؤثر و پایدار برای فراهم کردن فرصت

پدیدار نشده است؛ اخیر، پیشنهاد شده است که مداخالت مدرسه مدار با هدف   فعالیت بدنی آنان 

آنان متمرکز شود که این مهم نیازمند معلمانی با سطح سواد  بدنیافزایش فعالیت بدنی باید بر سواد 

های  در طول کالس  بدنیباال است زیرا مدارس ابتدایی، بارزترین فرصت رسمی برای توسعه سواد    بدنی 

شود که غالباً برای آموزش وجود فعالیت بدنی معموالً توسط معلمانی تدریس میبدنی است. بااینتربیت

بنا بر موارد بیان شده در مورد    (؛2014،  1)کاستلی و همکاران  کنندکافی نمیآن احساس آمادگی  

در مدارس ابتدایی ایران کمتر مورد  بدنیتحرکی در دوران کودکی، با توجه به اینکه سواد چاقی و بی

  تواند در آینده،آموزان، میدانش  بدنیتوجه قرار گرفته است و امروزه عدم دانش کافی در مورد سواد  

سالمت کل جامعه را مورد تهدید قرار دهد. اگر رسالت ما، خلق جمعیتی سالم و فعال در جامعه و  

هم باید  است،  مزمن  فراوان  مشکالت  با  نسلی  پرورش  از  و  پیشگیری  )چاقی  معضل  این  به  اکنون 

های  یتمثابه ابزاری برای کودکان است که به کمک آن در فعالبه  بدنی. سواد  ندتحرکی( رسیدگی کنبی

کنند و از این راه عالوه بر موفقیت در ورزش، از زندگی سالم بلندمدت نیز بدنی ورزش شرکت می

ورزشی پایه است که به کودک    هایمهارتحرکتی پایه و    هایمهارت، توسعه  بدنیبرند. سواد  لذت می

دهد که  رزشی میهای وهای بدنی، ریتمیک موقعیتای از فعالیتدر حالی امکان حرکت را در دامنه

را به دست آورده است؛ بنابراین هدف   ها مهارت نفس و همچنین کنترل الزم برای اجرای آن اعتمادبه

آموزان پایه اول مقطع  دانش  بدنیتوسعه سواد    راهبردهای  پارادایمیالگوی  از پژوهش حاضر تدوین  

 باشد. ابتدایی پسران در مدارس دولتی ایران می
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 پژوهش روش
بر نظریه به رویکرد گلیزر  روش تحقیق به شیوه کیفی و مبتنی  توجه  با  بنیاد است و  پردازی داده 

ای موردبررسی و شناسایی قرار  ( پس از شناسایی پدیده محوری تحقیق، شرایط علی و زمینه1999)

آوری  منظور جمعکشف و احصاء شد. به  بدنیگیرد و پس از آن پیامدهای اولیه و ثانویه توسعه سواد  می

ها از روش مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل اساتید  داده

و  نظریصورت گیری به بوده و روش نمونه  بدنیمدیریت ورزشی، رفتار حرکتی و خبرگان حوزه سواد 

عنوان حجم نمونه تحقیق در نظر گرفته شدند. در  نفر به  25به شیوه گلوله برفی بود؛ بنابراین تعداد  

ها استفاده شد. در این نوع وتحلیل دادهاین تحقیق، از تاکتیک تحلیل محتوای پنهان جهت تجزیه

انجام مصاحبه  با  عواتحقیقات محقق  تحقیق در خصوص مفهوم،  با خبرگان  عمیق  و  های  مؤثر  مل 

ها نمود. فرمت  آوری دادهآموزان مقطع ابتدایی مبادرت به جمعدر دانش بدنی پیامدهای توسعه سواد 

ها در این بخش از تحقیق به شکل صوت و متن بود. پس از این مراحل، محقق با استفاده از نظر  داده

قدر  ها را آنه و مصاحبه( مبادرت به دو نوع کدگذاری باز و محوری نمود1990اشتراوس و کوربین )

ادامه داد تا به اشباع نظری دست مقوالت احصاء شده دست یافت. در روش تحلیل محتوای پنهان  

صورت کد  های هر بخش یا واحدهای معنایی بهگزاره  هاآنها و مطالعه  ها و متنپس از استخراج صوت 

این کدگذاریاستخراج می روشگردد،  به  توصیفیها  کدگذاری  شد.  های  انجام  فرایندی  این    و  در 

ها، عالوه بر یادداشت روز مطالب، با کسب  منظور ثبت اطالعات حاصل از مصاحبهپژوهش، پژوهشگر به

اجازه از فرد مصاحبه شونده به ضبط مصاحبه با استفاده از دستگاهی ویژه ضبط صدا اقدام نمود. قبل  

  بودند درکسانی که مایل به شرکت در مصاحبه  از این کار با مصاحبه شونده آن تماس گرفته شده و  

. در این راستا، ابتدا راهنمای مصاحبه برای  پذیرفتزمان و مکان موردنظر با این افراد مصاحبه صورت  

ها  شوندههای کلی مصاحبه بوده تا با مصاحبهافراد ارسال گردید که در برگیرنده عنوان اهداف و سؤال

ش کنونی یک سؤال کلی برای شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه سواد  پژوه  .با موضوع بحث آشنا شوند

دانش  بدنی  میدر  مطرح  ایران،  ابتدایی  مقطع  و آموزان  چرایی  به  دیگر  سؤاالت  به  سپس  و  گردد 

ای در جلسه مصاحبه مطرح گونه شود. سؤاالت مصاحبه بهپاسخ داده می  بدنی چگونگی توسعه سواد  

های  سپس با استفاده از روش  .قاء یک تعامل مثبت و مؤثر منجر گردندشدند که ازنظر پویایی به ارت

کدگذاری توصیفی و فرایندی کدهای اولیه را شناسایی و به مقوالت و کدهای محوری رسیدیم. با  

 20201افزار مکس کیو دا نسخه  استفاده از فرایند کدگذاری اولیه، محوری و گزینشی با استفاده از نرم

 
1. MAXQDA2020 



29                                                                       ی...توسعه سواد بدن   یراهبردها  یمیپارادا  یالگو  نیتدو:  پورصادق

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

پیامدها، راهبردها نمود و در قالب  ین شاخصمبادرت به تدو  های مربوط به عوامل مؤثر بر توسعه، 

ها  یابی به روایی شاخصمنظور دستو تدوین مدل کیفی را به اتمام رساند. به  1ماتریس فراوانی شانون

علمی دانشگاه  کنندگان در مصاحبه که از اساتید هیئتو کدهای اکتشاف شده، چند تن از مشارکت

ها را مورد بازبینی قراردادند و دیدگاهشان در  ودند و دارای مرتبه استادیاری بودند، فرایند کدگذاریب

تن از اساتید مدیریت ورزشی )اساتید راهنما و    2خصوص مراحل کدگذاری اعمال شد. همچنین از  

یافته از ها و اظهارنظر درباره مراحل مختلف کدگذاری پرداختند. در امشاور( به بررسی  ین تحقیق 

از   باز آزمونمنظور محاسبه پایایی  روش پایایی باز آزمون جهت تعیین ضریب پایایی استفاده شد. به

فاصله  در یک  ها آنعنوان نمونه انتخاب شد و هرکدام از  گرفته چند مصاحبه بههای انجاممیان مصاحبه

صورت تصادفی  گرفته، بهانجام هایمصاحبه  بین (. از1زمانی مشخص مجدداً کدگذاری شد )جدول  

 فاصلهیک در بار دو هاآن  از و هرکدام شد انتخاب مصاحبه بود؛  4ها که شامل  درصد مصاحبه  20

 2شدند. در این راستا استملر  کُدگذاری پژوهشگر دیگر از تیم پژوهش توسط روزه )یک ماه( 30 زمانی

قبول بیان نمود )استملر، درصد را مورد تائید و قابل  60بیشتر از  ( در پژوهش خود میزان پایایی  2006)

 است:  آمده 1جدول شماره  در از بازکُدینگ )کُدگذاری مجدد( حاصل نتایج (.6: 2006
 

 کدهای استخراج شده   باز آزمونمحاسبه ضریب پایایی  -1جدول 

Table 1- Reliability Coefficient of the Test-retest of the Extracted Codes 

 شوندگان مصاحبه

Interviewees 

تعداد کدهای  

 استخراجی 

Extracted 

Codes 

 تعداد توافقات 

Agreements 

تعداد عدم 

 توافقات

Non- 

Agreements 

 پایایی باز آزمون 

Reliability of test-

retest 

 مصاحبه اول 

Interview 1 
39 35 4 90/0 

 مصاحبه دوم 

Interview 2 
62 54 8 87/0 

 مصاحبه سوم 

Interview 3 
34 28 6 82/0 

 مصاحبه چهارم 

Interview 4 
32 25 7 78/0 

 مجموع 

Total 
167 142 25 85% 

 
1. Shanon Entropy 

2. Stemler 
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برابر  روزه 30 زمانی فاصله دو در کُدها  کل شود تعداد، مشاهده می1که در جدول شماره    طورهمان

بازکُدینگ )کدگذاری  پایایی  کد بود.  142برابر   زمان دو  این در کُدها بین کل توافقات تعداد ،167

 با درصد است. 85 برابر اسکات، فرمول  از استفاده با پژوهش این در گرفتهانجام هایمجدد( مصاحبه 

 (. 2006درصد است )استملر،  60از  بیشتر پایایی میزان این به اینکه توجه

 

 هایافته

 آمده است. 2کنندگان در تحقیق در جدول های توصیفی مشارکتیافته
 

 کنندگان در تحقیق های جمعیت شناختی مشارکتویژگی -2جدول  

Table 2- Demographic Characteristics of Research Participants 

 ردیف 

Row 
 جنسیت 

Gender 
 تحصیالت

Education 

 رشته تحصیلی

Field of 

Study 

 پست/ مرتبه 

Position/Affiliation 

P1 
 مرد

Male 
 دکتری

Ph.D. 

 شناسی آسیب

Sports 

Injuries 

 مدرس دانشگاه آزاد تهران مرکز 

Lecturer at Central Tehran, Azad 

University 

P2 
 زن 

Female 

دکتری 

 تخصصی

Ph.D. 

 رفتار حرکتی 

Motor 

Behavior 

 بدنی کرمان دبیر تربیت

Physical Education Teacher, Kerman 

P3 
 مرد

Male 

دکتری 

 تخصصی

Ph.D. 

 مدیریت ورزشی 

Sports 

Management 

 بدنی قم دبیر تربیت

Physical Education Tteacher, Qom 

P4 
 مرد

Male 

دکتری 

 تخصصی

Ph.D. 

 رفتار حرکتی 

Motor 

Behavior 

 مدرس دانشگاه آزاد یزد 

Lecturer, Yazd Azad University 

P5 
 زن

Female 

دکتری 

 تخصصی

Ph.D. 

 رفتار حرکتی 

Motor 

Behavior 

 مدرس دانشگاه فرهنگیان تهران 

Lecturer, Fargangian University, 

Tehran 

P6 
 زن

Female 

کارشناسی  

 ارشد 

MSc 

 مدیریت ورزشی 

Sports 

Management 

 مدرس مدارس تهران 

Teacher, Tehran Schools 
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 کنندگان در تحقیق های جمعیت شناختی مشارکتویژگی -2جدول  

Table 2- Demographic Characteristics of Research Participants 

 ردیف 

Row 

 جنسیت 

Gender 

 تحصیالت

Education 

 رشته تحصیلی

Field of 

Study 

 پست/ مرتبه 

Position/Affiliation 

P7 
 مرد

Male 

کارشناسی  

 MSc ارشد

 شناسی آسیب

Sports 

Injuries 

 مدیر مرکز ورزشی کودکان اصفهان 

Director of Isfahan Children's Sports 

Center 

P8 
 مرد

Male 

دکتری 

 تخصصی

Ph.D. 

 فیزیولوژی 

Sports 

Physiology 

 بدنی تهران دبیر تربیت

Physical Education Teacher, Tehran 

P9 
 زن

Female 

دکتری 

 تخصصی

Ph.D. 

 رفتار حرکتی 

Motor 

Behavior 

 مدرس دانشگاه آزاد واحد سیرجان 

Lecturer, Sirjan Branch, Azad 

University 

P10 
 مرد

Male 

کارشناسی  

 MSc ارشد

 بدنی تربیت

Physical 

Education 

 رئیس انجمن طناب زنی مدارس کشور 

Director  of the Iran schools' roping 

association 

P11 
 مرد

Male 

دکتری 

 تخصصی

Ph.D. 

 رفتار حرکتی 

Motor 

Behavior 

بدنی و سالمت وزارت  کارشناس معاونت تربیت

 وپرورش آموزش

Expert of the Deputy of Physical 

Education and Health, Ministry of 

Education 

P12 
 مرد

Male 

دکتری 

 تخصصی

Ph.D. 

 مدیریت ورزشی 

Sports 

Management 

 مدرس دانشگاه شاهرود 

Lecturer, Sharood University 

P13 
 مرد

Male 

دکتری 

 تخصصی

Ph.D. 

 مدیریت ورزشی 

Sports 

Management 

 دانشیار دانشگاه پیام نور تهران 

Associate Professor, Payame Noor 

University, Tehran  

P14 
 مرد

Male 

دکتری 

 تخصصی

Ph.D. 

 مدیریت ورزشی 

Sports 

Management 

 وپرورش معاون وزیر آموزش

Deputy  of Ministry of Education 

P15 
 زن

Female 

دکتری 

 تخصصی

Ph.D. 

 رفتار حرکتی 

Motor 

Behavior 

 استادیار باهنر کرمان 

Assistant Professor, Bahoner Kerman 

University 
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 کنندگان در تحقیق های جمعیت شناختی مشارکتویژگی -2جدول  

Table 2- Demographic Characteristics of Research Participants 

 ردیف 

Row 

 جنسیت 

Gender 

 تحصیالت

Education 

 رشته تحصیلی

Field of 

Study 

 پست/ مرتبه 

Position/Affiliation 

P16 
 مرد

Male 

دکتری 

 تخصصی

Ph.D. 

 رفتار حرکتی 

Motor 

Behavior 

 بدنی علمی پژوهشگاه تربیتعضو هیئت

Faculty Member of Physical 

Education  and Sports Sciences 

Research Institute 

P17 
 مرد

Male 

دکتری 

 تخصصی

Ph.D. 

 رفتار حرکتی 

Motor 

Behavior 

 بدنی پژوهشگر حوزه سواد  

Physical literacy researcher 

P18 
 زن

Female 

کارشناسی  

 MSc ارشد

 شناسی آسیب

Sports 

Injuries 

 بدنی تبریز دبیر تربیت

Physical education teacher, Tabriz 

P19 
 مرد

Male 

دکتری 

 تخصصی

Ph.D. 

 مدیریت ورزشی 

Sports 

Management 

 دانشیار دانشگاه عالمه طباطبائی 

Associate Professor, Allameh 

Tabatabai University 

P20 
 مرد

Male 

دکتری 

 تخصصی

Ph.D. 

 مدیریت ورزشی 

Sports 

Management 

 وپرورش کارشناس وزارت آموزش

Expert of the Ministry of Education 

P21  کارشناسی  خانم 
 بدنی تربیت

Physical 

Education 

 والد کشور مسئول کمیته بازی کودک و 

Head of Iranian Child and Parent 

Game Committee 

P22 
 مرد

Male 

دکتری 

 تخصصی

Ph.D. 

 رفتار حرکتی 

Motor 

Behavior 

 بدنی و علوم ورزشیاستادیار پژوهشگاه تربیت

Assistant Professor, Physical 

Education Research Institute 

P23 
 مرد

Male 

دکتری 

 تخصصی

Ph.D. 

 رفتار حرکتی 

Motor 

Behavior 

 علمی دانشگاه تبریز هیئت

Faculty Member of Tabriz University 

P24 
 مرد

Male 

دکتری 

 تخصصی

Ph.D. 

 رفتار حرکتی 

Motor 

Behavior 

 علمی دانشگاه خوارزمی هیئت

Faculty Member of Kharazmi 

University 

P25 
 مرد

Male 

دکتری 

 تخصصی

Ph.D. 

 حرکتی رفتار  

Motor 

Behavior 

 علمی دانشگاه سمنان هیئت

Faculty Member of Semnan 

University 
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  بدنیی سواد شود خبرگان تحقیق دارای تخصص در حوزهمشاهده می 2که در جدول  طورهمان

 بوده و از تحصیالت الزم در این خصوص برخوردار هستند.
 

 
ان پایه اول مقطع آموز دانشدر   بدنیکدهای اولیه، مفاهیم و مقوالت اصلی راهبردهای توسعه سواد  -1شکل 

 ابتدایی 

 

  راهبردهای  راهبردهای تخصصی و فنی،   های مقولهبا  سواد بدنی    توسعهراهبردهای    1مطابق شکل  

مرتبط با هر   های زیرمجموعه محیطی با   راهبردهای مدیریتی،   راهبردهای ،رسانه سیاسی و اجتماعی،

 قرار گرفت.  بندیدسته مقوله مورد 

مقوله اصلی شامل مقوالت راهبردهای   4  گرددمیمشاهده    2شکل  ون  نکه در ماتریس ش  طورهمان

مفاهیم   )شامل  تخصصی  و  برای    ریزیبرنامه،  هادانشگاهفنی  کالن  سطح  اجرای سازیفرهنگدر   ،

تعاملی کودک و خانواده(، مقوله اصلی راهبردهای سیاسی و اجتماعی شامل مقوالت فرعی    هایبرنامه

)شام به سالمت،    ل دولت  توجه  نگرش،  به    ریزیبرنامهمفاهیم:  توجه  نقش  هازیرساختراهبردی،   ،

رسانه   فرعی  مقوله  مفاهیم:  )حمایتی(،  و    هایشبکهشامل  تبلیغات  محتوی،  و  رسالت  تلویزیونی، 

پخش  بازاریا رسانه،  فرهنگ  مدیریتی    های برنامهبی،  راهبردهای  آموزشی(،  و  وزارت )علمی  شامل: 

مفاهیم   و جوانان شامل  عملیاتی، سیاستت گذاری،  ها فدراسیون ورزش  رویکردهای  (،  دهی سازمان، 

عمومی   مراکز  و  شهرداری  فرعی  تفریحی،  )مقوله  اماکن  فرعی   اوقات شامل  مقوله  فراغت( 

مبتنی بر آمادگی جسمانی و فعالیت بدنی، امکانات    هایفعالیتامل مفاهیم اهمیت  )ش  وپرورشآموزش 

(، راهبردهای محیطی شامل مقوله فرعی  ریزیبرنامهآموزشی، منابع انسانی،    رویکردهایو تجهیزات،  
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مقوله فرعی نقش معلم  ط فرهنگی، بازی و تفریح، نگرش(،  نقش خانواده )شامل آموزش والدین، محی

شا مفاهیم  ورزش  مفاهیم  الگوبرداری،  توانمندسازی)مل  شامل  ورزشی  مربی  نقش  معلم(،  دانش   ،

، بازخوردهای انگیزشی، علم تمرین و بازی( کشف و احصاء گردید. در میان مفاهیم  ها مهارت اجزای  )

بر آمادگی جسمانی  هایفعالیتاهمیت    احصاء شده مفهوم ،  گذاریسیاستو فعالیت بدنی،    مبتنی 

بیشترین   8ردهای آموزشی و امکانات و تجهیزات و محیط فرهنگی هرکدام با ضریب اهمیت  رویک

دهای اولیه، مفاهیم  کتبیین    منظوربهیم برخوردار بودند. در ادامه  رایب اهمیت را در میان سایر مفاهض

 و مقوالت فرعی و اصلی جدول زیر ارائه گردید. 

 
ان پایه آموزدانش بدنیاولیه، مفاهیم، مقوالت فرعی و اصلی راهبردهای توسعه سواد  هایگزاره  -3جدول 

 اول مقطع تحصیلی ابتدایی 

Table 3- Primary propositions, concepts, subcategories and main categories of 

physical literacy development strategies of first grade students 
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ان  آموزدانش بدنیاولیه، مفاهیم، مقوالت فرعی و اصلی راهبردهای توسعه سواد  هایگزاره -3جدول ادامة 

 پایه اول مقطع تحصیلی ابتدایی

Table 3- Primary propositions, concepts, subcategories and main categories of 

physical literacy development strategies of first grade students 
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ان  آموزدانش بدنیاولیه، مفاهیم، مقوالت فرعی و اصلی راهبردهای توسعه سواد  هایگزاره -3جدول ادامة 

 پایه اول مقطع تحصیلی ابتدایی

Table 3- Primary propositions, concepts, subcategories and main categories of 

physical literacy development strategies of first grade students 
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ان  آموزدانش بدنیاولیه، مفاهیم، مقوالت فرعی و اصلی راهبردهای توسعه سواد  هایگزاره -3جدول ادامة 

 پایه اول مقطع تحصیلی ابتدایی

Table 3- Primary propositions, concepts, subcategories and main categories of 

physical literacy development strategies of first grade students 
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ان  آموزدانش بدنیاولیه، مفاهیم، مقوالت فرعی و اصلی راهبردهای توسعه سواد  هایگزاره -3جدول ادامة 

 پایه اول مقطع تحصیلی ابتدایی

Table 3- Primary propositions, concepts, subcategories and main categories of 

physical literacy development strategies of first grade students 
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ان  آموزدانش بدنیاولیه، مفاهیم، مقوالت فرعی و اصلی راهبردهای توسعه سواد  هایگزاره -3جدول ادامة 

 پایه اول مقطع تحصیلی ابتدایی

Table 3- Primary propositions, concepts, subcategories and main categories of 

physical literacy development strategies of first grade students 

 

 
 

جدول   بدنی    هایگزاره  3مطابق  سواد  توسعه  راهبردهای  اصلی  و  فرعی  مقوالت  مفاهیم،  اولیه، 

 قرار گرفت.  بندیدستهمورد بررسی و   ان پایه اول مقطع تحصیلی ابتدایی آموزدانش

 ان پایه اول مقطع ابتدایی چگونه است؟آموزدانشدر    بدنیالگوی پارادایمی راهبردهای توسعه سواد  

بندی کدهای اولیه در مقوالت محوری و تبیین مقوالت اصلی راهبردهای توسعه  حال با توجه به دسته 

ان پایه اول مقطع ابتدایی که از مصاحبه با خبرگان تحقیق و با توجه به فرایند آموزدانشدر    بدنی سواد  

که از محیط    بدنیکدگذاری باز و محوری اشتراوس و کوربین صورت پذیرفت. مدل راهبردی سواد  

کنیم. الزم به  ترسیم می  در شکلتدوین و تنظیم گشته است را    2020نسخه    مکس کیودا  افزارنرم



 1401، پاییز 28، شماره 10پژوهش در ورزش تربیتی، دوره                                                                         40

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

خبرگان   اتفاقبهاز اشاره مقوله محوری و اصلی توسط اکثریت قریب    حاکی  ترپررنگذکر است خطوط  

به میان آورد چرا که    صورت قطعی از اهمیت این مقوالت سخنیتوان بهتحقیق دارد هرچند که نمی

 افزارهای کمی مورد واکاوی قرار گیرد. باید در محیط نرم

 
 ان پایه اول مقطع ابتداییآموزدانشدر   بدنیالگوی پارادایمی راهبردهای توسعه سواد  -2شکل 

 

 گیرینتیجه
آموزان پایه اول  دانش  بدنی یمی راهبردهای توسعه سواد  داهدف از پژوهش حاضر تدوین الگوی پارا

بود.   ایران  ابتدایی پسران در مدارس دولتی  فنی و تخصصی  مقطع  راهبردهای  از    عنوانبهدر  یکی 
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وم هیکی از مفاهیمی که بدان از طرف خبرگان اشاره گردید مفبدنی  راهبردهای توسعه سواد    ترینمهم

به   افزایش میزان توجه  با  توانمی  بدنیتربیت  هایدانشکدهو بخصوص در    ها دانشگاهبود.    هادانشگاه

بین اساتید،  بدنی  و تعریف دقیق و منسجم از مفهوم سواد    بدنی تربیتدر بین متخصصان  بدنی  سواد  

و   ورزش  مفهوم  سواد    بدنیتربیتجداسازی  متخصصین    ،بدنیو  آگاهی  و    بدنیتربیتافزایش 

در جهت ارتقاء دانش    بدنی تربیتدرسی در دانشگاه برای دانشجویان    واحدهایختصاص  دانشجویان، ا

برداشت.  اسا پرورش دانشجویان و مربیان ورزش گام  با اختصاص   همچنینتید و متخصصان جهت 

جهت ارتقاء دانش این حوزه در دانشجویان   توانمیدر کودکان  بدنی  درسی مربوط به سواد    واحدهای

برگزاری  مب  بدنیتربیت با  ارتقای دانش    هافستیوال و    سمینارهاادرت نمود و  در سطح کشور جهت 

دانشجویان مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی اقدام کرد.  ویژه  به  بدنی تربیتاساتید و دانشجویان رشته  

تبی است ی مفهوم دیگری که در جهت  اشاره شده  بدان  و تخصصی  فنی  راهبردهای  اصلی  مقوله  ن 

. پژوهشگران و اساتید متخصص در حوزه ورزش باشدمی  سازیفرهنگدر سطح کالن برای    ریزیبرنامه

های بازی برای  با طراحی و استفاده از اپلیکیشن  توانمیدر حوزه سطوح پایه و کودکان    بدنیتربیتو  

جهت اشاعه    در  توانمیی نیز  آموزدانشمختص ورزش    های برنامهرسانه و  ور در  ، حضایجاد انگیزه

. همچنین نحوه مدیریت صحیح استفاده کودکان از در جامعه گام برداشتبدنی  سواد    دانش توسعه

 توان میرا آموزش داد. دولت نیز    ایمشاورهتکنولوژی از طریق جلسات آموزشی، فستیوال، جلسات  

صصی راهبردهای فنی و تخ  هایمؤلفهیک از    عنوانبه  تعاملی کودک و خانواده  هایبرنامهدر اجرای  

 داشته باشد.  ایویژهنقش 

  اجتماعی  _ راهبردهای سیاسی  برگان تحقیق مطرح گردیدراهبرد توسط خ  عنوانبهمقوله دیگری که 

حوزه  باشدمی زمینه  در  اثرگذار  ارکان  از  یکی  تردید  بدون  دولت    گذاریسیاست.  سازی  تصمیم  و 

. یکی از مفاهیمی که در زمینه دولت بدان اشاره شده است بحث نگرش ارکان دولت نسبت  باشدمی

ابتدایی  آموزدانشدر  بدنی  به توسعه سواد   . ارکان دولت از جمله وزارت ورزش و باشدمیان مقطع 

تغییر نگرش مسئولین    با  بایستمی  وپرورشآموزش متصدی امر توسعه ورزش و وزارت    عنوانبه ن  جوانا

عمومی در سطح جامعه و توجه به مقوله سالمت و تندرستی در    هایآگاهینسبت به ورزش کودکان،  

سطوح کودکان و نونهاالن، کنترل چاقی در این سنین و همکاری نظام پزشکی و متخصصین حوزه  

  تواندمی  گذارقانون  عنوانبهمجلس شورای اسالمی  کودکان در جهت پیشبرد این هدف گام بردارند.  

در کودکان بخصوص بدنی  کمک شایانی به توسعه سواد  بدنی  واد  با حمایت از تحقیقات در زمینه س 

  بایستمیان پایه اول مقطع ابتدایی نماید. در ادامه مشاهده شد که یکی از مفاهیمی که  آموزدانش

برای فرهنگ    بلندمدت. داشتن برنامه  باشدمیراهبردی    ریزیبرنامهمورد توجه دولت قرار گیرد مفهوم  
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ورزشی کشور   هایارگاندر اسناد تحولی و راهبردهای کالن، هماهنگی  بدنی  ورزش، توجه به سواد  

  فرا بخشی، داشتن برنامه  هاارگان، داشتن برنامه ملی و جامع با هماهنگی سایر  بدنیدر توسعه سواد  

یکی    ها زیرساخت که در این مفهوم مورد نظر خبرگان تحقیق بوده است. توجه به    هایی استشاخص از  

در جهت تبیین راهبردهای فنی  بدنی  یک مفهوم اثرگذار بر توسعه سواد    عنوانبهی است که  از مفاهیم

مجوز ندادن به مراکزی که   تواندمیو تخصصی بر دوش دولت نهاده شده است. از جمله این اقدامات  

در سطح کالن، تمرکز منابع و امکانات    رسانی اطالعرند، تبلیغ و  افضای مناسب تحرک کودکان را ند

و کاهش استفاده از   تحرکی بیبستر اصلی، ایجاد نهضت ملی برای کاهش    عنوانبهش  ردر آموزش پرو

ر در گرو  یک مفهوم اثرگذا  عنوانبهاما نقش دیگر که  ؛  ساختار سازی در فضای کشور باشد  اینترنت،

. حمایت از انجمن کودکان، حمایت دولت از  باشدتی دولت میوظایف دولت است مفهوم نقش حمای

باشگاه  و  ایجاد  امکانات در زمینه توسعه سواد    سازیفراهمها  راهبردها  بدنی  شرایط و  این  از جمله 

اما مقوله فرعی دیگری که در حوزه راهبردهای سیاسی و اجتماعی بدان اشاره شده  ؛  گرددمحسوب می

می  است رسانه  تردید  مقوله  بدون  می   ترینمهمباشد  تداعی  ذهن  در  که  برنامهمفهومی  های  گردد 

های اثرگذار بر ذهن و تفکر جامعه بخصوص کودکان و  های تلویزیونی در حوزه برنامهکهبمربوط به ش

که در زمینه پخش    مؤثرکه  یک شب  عنوانبهاسالمی    جمهوریمای  که سه سیباشد. شبان میآموزدانش

ند در این  توانمیباشد  در کنار شبکه پویا که مختص کودکان میات ورزشی فعال است  زنده مسابق

متولی پخش و اشاعه فرهنگ ورزش در   عنوانبهتواند  باشند. ضمن اینکه شبکه ورزش می  مؤثرزمینه  

اما در این زمینه رسالت و محتوی ؛  ودکان مبادرت ورزددر کبدنی  کودکان به اشاعه و توسعه سواد  

در   بایستمیتخصصی    طوربه  هارسانهگردد.  مهم و حائز اهمیت مطرح میمفهومی    عنوانبه رسانه  

وارد شوند و با ایجاد تحول در ذهن جامعه و تغییر نگرش والدین ساالری به  بدنی زمینه توسعه سواد 

  ها آن  تأثیرو ملی و  تماعی  ی اجهارسانهتربیت روح و بدن کودکان بپردازند. همراهی    توجه به تعلیم و

کودکان   می  منظوربهبر  بدنی  فعالیت  و  ورزش  جایگاه  سواد  تفهیم  توسعه  حوزه  در  در  بدنی  تواند 

تواند با طراحی محتواهای ورزشی در اماکن عمومی تلفیق  ان کمک شایانی نماید. رسانه میآموزدانش

انه مطرح  اما مفهوم دیگری که در زمینه رس؛  ینه مثمر ثمر باشندم شعر و آهنگ با ورزش در این ز

. تمرکز  باشد میگردید مفهوم تبلیغات و بازاریابی در جهت مشارکت کودکان و والدین به فعالیت بدنی  

نه  در زمی  ها خانوادهرسانه تبلیغ بر شادی و نشاط حاصل از ورزش، آگاهی دادن به والدین، آگاه کردن  

 ایمحلههای  یح، ترویج بازیبدنی و بازی و تفر  های فعالیتترویج و تشویق کودکان به مشارکت در  

  غیرواقعیدر نظر گرفت تبلیغات    بایستمی. ضمن اینکه  باشدمیمورد نظر اساتید و خبرگان این حوزه  

منجر به یک مانع بزرگ در این زمینه قلمداد نگردد. فرهنگ    شودمیکه باعث آسیب روحی و جسمی  
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مطرح گردد بدنی  در جهت و موازی با اهداف توسعه سواد    تواندمییک مفهومی که    عنوانبهرسانه  

هایشان نهادینه گردد که  و خانوادهاین فرهنگ در کودکان    بایستمیبسیار حائز اهمیت است. چرا که  

خاص و تخصص گرایی در رسانه    هایرشتهقهرمانی. عدم تبلیغ    صرفاًورزش برای سالمتی است نه  

از جمله اقداماتی است   ها خانواده، اصالح نگاه  ها رسانهرقابتی در    برای سنین پایه، عدم ترویج ورزش

این مفهوم مورد توجه واقع گردد   بایستمیکه   از    هایبرنامهاما پخش  ؛  در  علمی و آموزشی یکی 

های اجتماعی و ملی مورد توجه واقع گردد.  در قالب عکس و فیلم در رسانه  تواند میمی است که  یمفاه

های تلویزیونی ی با محتوای علمی و کاربردی از شبکههایبرنامهها و پخش امه رسانههدفمند بودن برن

 بایست مورد توجه قرار دهد. که رسانه می وظایفی استاشاره شده از 

 اندرکاران دست یک راهبرد اساسی مورد توجه مسئولین و    عنوانبهتواند  در ادامه مقوله اصلی که می

ورزش   و  کودک  اآموز دانشحوزه  مقطع  اول  پایه  در  بخصوص  گردد بی  واقع  توجه  مورد  تدایی 

 تأثیرگذاری متولی ورزش در کشور نقش    عنوانبهباشد. وزارت ورزش و جوانان  می   راهبردهای مدیریتی 

از   ییک  عنوانبهفدراسیون ورزش همگانی    هاآن   رأسی ورزشی و در  هافدراسیون در این زمینه دارد.  

که با ورود   صورتبدیندر جامعه است.  بدنی  مجری در زمینه اشاعه و ترویج فرهنگ سواد    نهادهای

فدراسیون و پرورش مربیان آگاه با ورزش کودک موجبات   ریزیبرنامهفدراسیون ورزش همگانی و  

اینکه  گردد میفراهم  بدنی  توسعه سواد   ا  ها فدراسیون . ضمن  در  که  باشند  داشته  عطای  باید دقت 

مدارک مربیگری به افراد در حوزه کودک و نونهال دقت و وسواس بیشتری به خرج دهند. مجموع 

ورزش و   وزارتیکی از مفاهیم مربوط مقوله    عنوانبهعملیاتی    رویکردهایی تحت عنوان  هایفعالیت

بنیادین،    های مهارتآموزش حرکات و    با   بایستمیجوانان مطرح است. مربیان میدانی در زمینه کودک  

در    هایفرصت  سازیفراهم مفرح،  هایمحیطیادگیری  و  متنوع  و  منفی   مختلف  اثرات  به  توجه 

اما مفهومی  ؛  کودکان گام بردارندبدنی  در جهت توسعه سواد    هاخانوادهبر دیدگاه    اخالق بی ورزشکاران  

از طریق آن   باشد. بحث    یرتأث  تواندمیبسیار مهمی که ورزات ورزش    گذاریسیاستزیادی داشته 

، همکاری آموزش پرورش  بدنیجهت توسعه سواد    ریزیبرنامه. عدم تمرکز بر تخصص گرایی،  باشدمی

ی ، داشتن الگوهای ورزشریزیبودجه ،  بدنی تربیتبا اداره ورزش و جوانان، تربیت نیروهای متخصص  

هایی است وزارت ک مدل بومی از جمله سیاستکشور مبتنی بر ی  سالم و متعهد، توسعه ورزش پایه

بایست اتخاذ نمایند. در این می  وپرورشآموزش   وزارت  بدنی تربیتورزش و جوانان به همکاری معاونت  

این سیاست  دهیسازمانمیان مفهوم   اجرای  است که در  مفاهیمی  از   منظور بهاست.    مؤثرها  یکی 

ستادی    های ردهبازی و ورزش از    های سالنبرگزار گردد و    افزاییدانش  هایدوره  بایستمی  دهی سازمان
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آموزش    هایردهبرای   تخصصی  مراکز  و  شود  گرفته  نظر  در  متخصص   ها مهارتپایه  آموزش  با 

 اختصاص یابد. بدنی یی برای تدریس در حوزه سواد هاباشگاهگردد و همچنین  اندازیراه بدنیتربیت

از مقوالتی که در حو زه راهبردهای مدیریتی بدان اشاره شده است. مفهوم شهرداری و مراکز یکی 

. ایجاد اماکن  گرددمیخود شامل مفاهیم اماکن تفریحی و اوقات فراغت مطرح    ؛ کهباشد میعمومی  

رشد  برای  کودکان  بازی  مراکز  ایجاد  شهرداری،  توسط  عمومی  مراکز  در  امکانات  دارای  و  خاص 

حوزه  فضاهای  زیساایمنحرکتی،    هایمهارت در  امکانات  توسعه  جمله  بدنی  سواد    عمومی،  از 

که    هایی شاخص تبییناست  ساخت    در  و  است  شده  ارائه  تفریحی   اندازی راه،  بازیاسباباماکن 

، ایجاد فضای مناسب کودکان  محله  ،مدرسه ،در شهری بازی و کودک، ایجاد شرایط تمرینی  هاباشگاه

ان مقطع آموزدانشاست که در جهت تبیین اوقات فراغت    هایی شاخصها از جمله  توسط شهرداری

 ابتدایی بخصوص پایه اول مطرح گردیده است. 

یک نهاد    عنوانبهبدنی  یکی از مقوالت مهمی که در توسعه سواد    شد می  بینیپیشکه    طورهماناما  

ان در تحقیق حاضر از سوی خبرگان تحقیق مطرح گردیده آموزدانشدر  بدنی  بر توسعه سواد    مؤثر

  بدنیتربیت. یکی از مفاهیمی که بر عهده معلمان ورزش و دبیران  باشدمی  وپرورشآموزشاست نقش  

مبتنی بر آمادگی جسمانی و فعالیت بدنی   هایفعالیتاهمیت  باشدمیی کودک  مهدهاقرار و مربیان 

بازی و    هایمهارتی و  . در این زمینه تلفیق باز باشدمی ابتدایی،  برای کودکان    هایورزشحرکتی 

تفهیم و    وعملیاتی در این زمینه است    های گزارهو    هاشاخصدر مدارس ابتدایی از جمله    پرتحرک

ی ایدئولوژیکی مفهوم هاشاخصتشریح اهمیت سهم ورزش در دروس از ابتدایی تا دانشگاه از جمله  

. بدون تردید امکانات و تجهیزات باشد میآمادگی جسمانی و فعالیت بدنی  مبتنی بر    های فعالیتاهمیت  

ان پایه اول آموزدانشدر  بدنی  و مدارس یکی از مفاهیم اثرگذار بر توسعه سواد    وپرورشآموزش در  

ابتدایی   سواد  باشد میمقطع  توسعه  ویژه  مراکز  ایجاد  برای  بدنی  .  امکانات  و  فضا  ایجاد  کودکان؛ 

اتاق ورزش در مهدها از جمله مضامینی است که  کر  وخطاآزمون  در    تواندمیدن کودک، اختصاص 

  وپرورش آموزش رویکردهای آموزشی یکی از مفاهیمی است که    مثمر ثمر واقع گردد.بدنی  اشاعه سواد  

نقش اساسی داشته باشد. آموزش معلمان و مربیان، آگاهی  بدنی  بدان در جهت توسعه سواد    بایستمی

آموزشی    های دوره،  بدنی، توجیه و آموزش صحیح معلمان از سواد  بدنیعواقب عدم سواد  والدین از  

سواد   به  رسیدن  جهت  در  معلمان  آموزش  معلمین،  برای  آموزش  بدنی  مرتبط  سالمتی،  سواد  و 

ش در طراحی بازی در دبستان و حذف  ر، اهمیت نقش آموزش پروهامهدکودکورزشی در    هایمهارت

 عنوان بههایی است که در این زمینه مطرح است. در ادامه منابع انسانی  هاز جمله گزار  غیرعلمیموارد  

تسهیل نماید مورد  بدنی  را در انجام رسالت توسعه سواد    وپرورشآموزش نقش    تواندمیمفهومی که  
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بود.   تحقیق  خبرگان  اختص  صورتبدینتوجه  با  سواد    هایکارگروهاص  که  توسعه  ،  بدنیویژه 

معلمان و مربیان در مدارس، توجیه مدیران و معلمان، داشتن مربی متخصص در سنین   توانمندسازی

به فعالیت   ها خانوادهدبستان، آموزش مربیان متخصص توسط آموزش پرورش، درگیر کردن والدین و 

کشف و احصاء   وپرورشآموزشدر زمینه نقش    بر این مهم دست یافت. در نهایت مفهومی که  توانمی

در  بدنی  در امر توسعه سواد    وپرورشآموزشوظایف    ترین ابتدایی  عنوانبهگردید هرچند این مفهوم  

مطرح  آموزدانش ابتدایی  مقطع  اول  پایه  زمینه  گرددمیان  این  در  از  ق.  چیزبل  بودن   دارهدف  هر 

که باید بدان توجه گردد و افزایش برنامه برای   باشد میمضمون مهم    دبستانیپیشمهد و    های برنامه

با استفاده    توانمیمورد توجه مسئولین باشد. حتی    بایستمی  دبستانی پیشو    مهدها بدنی  بعد سواد  

بنابراین ؛ استارت آپ در آموزش پرورش در این زمینه اقدامات الزم را به سرانجام رساند هایبرنامهاز 

 . باشدمیبا ضریب اهمیت باال در این زمینه  هایگزاره هدفمند در آموزش پرورش از  یزیربرنامه

مطرح گردید راهبرهای محیطی است بدنی  ه سواد  راهبرد دیگری که توسط خبرگان حوز  در نهایت

محیط فرهنگی    ها خانواده  باشد ومیبدنی  و معلمان ورزش در توسعه سواد    هاخانوادهکه شامل نقش  

و دادن حق انتخاب به فرزندان   گذارندمیکه بر روی کودک تا قبل از ورود به مدرسه    تأثیریاز جمله  

و ترک ورزش در فرزندان مبادرت ورزند. بدین    زدگیدلند به کاهش عوامل  توانمیو پرهیز از اجبار  

دد. مشاوره والدین با متخصصین مطرح گر   گرمداخلهمفهومی    عنوانبه آموزش والدین    بایستمیمنظور  

 عنوان بهدر سنین پایه    ویژه بهو آموزش والدین برای کار با کودک    فایدهبی  هایکالسرشدی، نرفتن به  

اقدامات حبس نشدن خانوادهرویکردهای آموزشی می این  ها در  تواند مورد نظر واقع گردد در کنار 

اند اثرگذار باشد. این مفاهیم در کنار نگرش تومنزل و حتی کاهش استفاده از سرویس مدارس می

با انتظارات واقعی از فرزندان    ها خانواده  کهطوریبه.  یابدمیکودکان تکامل  بدنی  والدین به مقوله سواد  

خود و توجهشان به عالقه کودکان در سنین دبستان بخصوص در اولین سال حضور کودکان در مدرسه  

دادن   مشارکت  و  تشویق  دبستان  د  ها بچهو  سنین  در  کودک  عالقه  به  توجه  و  مدرسه  از  خارج  ر 

یکی از    عنوانبهاما مفهوم بازی و تفریح  ؛  کودک کمک شایانی نمایند بدنی  ند به توسعه سواد  توانمی

تواند در موفقیت فرزندانشان میبدنی  شده توسط کارشناسان و متخصصان حوزه سواد    تأکیدمفاهیم  

، بازی شدهساخته حرکتی مثمر ثمر باشد. بازی با منابع موجود، چه طبیعی و چه    هایمهارت در زمینه  

با   هایمحیطدر   شدن  همبازی  اردوهای    ساالنبزرگ  مختلف،  برپایی  و  میدانی  اقدامات  جمله  از 

آزاد برای فرزندان و تفهیم تفاوت بازی با    هایبازیخانوادگی، گسترش بازی در بین کودکان، ایجاد  

 . باشدمیبرای اولیا از جمله اقدامات استراتژیک ی  بدنسواد 
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در کودکان با ضریب  بدنی  ای که دائم بر اهمیت توسعه سواد  مقوله  عنوانبهاما مقوله نقش معلم ورزش  

و دانش   ها الگوبرداریکودکان،    توانمندسازیاهمیت باال مطرح شده است شامل مفاهیمی همچون  

های اول مدرسه و آموزش هیم استعداد کودکان بخصوص در سال. معلمان ورزش با تفباشدمیمعلم  

کودکان در افزایش واژگان حرکتی و اهمیت    توانمندسازیپایه در قالب بازی به کودکان و    هایمهارت

دکان  وجسمانی در ک  هایقابلیتند به افزایش  توانمیبه تحرک کودک و افزایش اعتماد به نفس در اجرا  

کودک    به اثرات همساالن، دوستان و اطرافیان در رشد  بایستمین معلمان ورزش  بپردازند. در این میا

اما مفهومی که بسیار در این مقوله حائز اهمیت  ؛  وبرداری را تمرین کننددر ساعات ورزش مقوله الگ

. در نظر گرفتن بعد عاطفی شناختی و اجتماعی  باشد میاست دانش معلمان بخصوص معلمان ورزش 

، افزایش بعد شناختی  بدنیبعد دانشی سواد    درست انتقال مفاهیم به کودک، توجه به  یزیرپایهورزش،  

خودآگاهی فرد از بدن و حرکت، تفهیم اهمیت ورزش و بازی توسط    و حرکتی، افزایش شناخت و 

( و  2020در تحقیقات کورنیش و همکاران )  . باشدمی  تأثیرگذاراز جمله مضامین    بدنیتربیتمعلمان  

و همکاران   ویس منبا سالمت کلی افراد مرتبط بود. همچنین تحقیقات  بدنی  ( نیز سواد  2019کیگان )

( 2022(، صادق پور و همکاران )2018(، دمتریو و همکارانش )2022(، سیمپسون و همکاران )2022)

پیشنهاد    هامطابق با یافته.  استهای تحقیق حاضر همسو بوده  ( با یافته2021محمدزاده و همکاران )و  

از جمله وزارت ورزش و جوانان  می ارکان دولت  امر توسعه ورزش و وزارت    عنوانبه گردد  متصدی 

عمومی در سطح جامعه    هایآگاهیبا تغییر نگرش مسئولین نسبت به ورزش کودکان،    وپرورشآموزش 

تندرست به مقوله سالمت و  این سنین و و توجه  نونهاالن، کنترل چاقی در  ی در سطوح کودکان و 

پیشنهاد  .  همکاری نظام پزشکی و متخصصین حوزه کودکان در جهت پیشبرد این هدف گام بردارند

حرکتی برای کودکان ابتدایی،    هایمهارتگردد دبیران و معلمان و مربیان ورزش، با تلفیق بازی و  می

دارس ابتدایی و تفهیم و تشریح اهمیت سهم ورزش در دروس از در م   پرتحرک  هایورزشبازی و  

 ان اقدام نمایند. آموزدانشدر بدنی ابتدایی تا دانشگاه نسبت به توسعه سواد 
 

 تشکر و قدردانی 
از زحمات و تالش بی این مجموعهافرادی که  دریغ  بدین وسیله  اند تشکر  همکاری داشته  در تهیه 

 .یماز خداوند متعال خواهاننموده و موفقیت همه آنها را 
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