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 چکیده
نگیزش دهندة سواد بدنی )درک و دانش، اهای تشکیلسازهالیت بدنی با زیرتعیین ارتباط میزان فع ،هدف این پژوهش

آموزی این ناحیه، دو مدرسه میان کل جمعیت دانشسالة ناحیة یک شهر اهواز بود. از 10و شایستگی بدنی( دختران 
انجام پژوهش  نفر واجد شرایط برای 220ند. تعداد اب شدآموز در این محدودة سنی انتخدانشبا بیشترین تعداد 

عوامل سواد بدنی،  یرسون نشان داد کهدگانه و همبستگی پها از رگرسیون چندعوت به همکاری شدند. تحلیل داده
یی گوپیشقابلیت  دانش نظری شتند و فقطانگیزش و شایستگی بدنی با میزان فعالیت بدنی ارتباط معناداری ندا

آموزان برای افزایش میزان فعالیت بدنی دانشکه  داد کنندگان داشت. نتایج نشانفعالیت بدنی شرکتمناسبی برای 
 .ظری نیز باید توجه شود، به دانش نشوددختر در مدارس ابتدایی، به همان اندازه که بر فعالیت عملی تأکید می

 .نگیزش، دانش، شایستگی بدنی، فعالیت بدنیسواد بدنی، ا ها:کلیدواژه
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 مقدمه
شد کارکردهای جسمانی، فعالیت بدنی در ر

در کودکان و  ،، آموزشی، اجتماعی و روانیفیزیولوژیک
(. 0132، 1کلالندرد )مکدانوجوانان نقش زیادی 

مشارکت فعال و منظم در فعالیت بدنی و ورزش طی 
دوران کودکی و نوجوانی باعث سبک زندگی فعال در 

شود. ها میبیماریبروز آینده و جلوگیری از 
 ،دارند ، کودکانی که فعالیت بدنی کمیاینبرعالوه

، 2اغلب گرفتار فقر حرکتی هستند )پارتیسون و پرسون
زندگی غیرفعال  با روشهای مرتبط (. بیماری2013

خصوص در افزایش هستند؛ بهتحرک( درحال)کم
انی آنان با پسران قابلیت جسم دختران که مقایسة

های صعود قابلیت دهندة( نشان1985-2003ایرانی )
ها در دختران برخی از قابلیتجسمانی پسران و نزول 

. این امر لزوم توجه بیشتر (2002 )کاشف و نامنی، است
 دهد. فعالیت بدنی در دختران را نشان میبه 

ا در توجهی از روز رکودکان و نوجوانان بخش قابل
بر مدرسه با های مبتنیکنند. مداخلهمدرسه سپری می

 اجراترین راه برای، قابلاستفاده از یک راهبرد مطلوب
(. 2013، 3است )کریزا، مقابله با سطح فعالیت بدنی کم

توان بدنی میدر تربیت ایرادی که به روش سنتی
است که  ها، گستردگی اهداف و موضوعگرفت

توان بر صورت استفاده از مدلی مناسب میدر
طریق تعریف بدنی ازهای سنتی در تربیتدودیتمح

مناسب  هایها و موضوعهداف، انتخاب راهبرددقیق ا
مناسب همچنین، استفاده از یک مدل  غلبه کرد.

ف معلمان تت در اهداو تشتواند از پراکندگی می
ریزی برای فعالیت و برنامه بدنی جلوگیری کندتربیت

های . مدلتر  کندی در سنین مختلف را منظمبدن

                                                                        

1. McClelland 

2. Particsson & Persson 

3. Koreza 

4. Kirk 

5. Kohl & Hobbs 

توجه به  های متفاوتی را بامختلف، عوامل و همبسته
برای فعالیت بدنی ارائه  شرایط فرهنگی هر جامعه

الزم است در انتخاب و استفاده از  دهند؛ بنابراین،می
 ها و مقتضیات فرهنگی ومعتبر، شاخصهای مدل

د نتوجه قرار گیرجامعة هدف نیز مورد اجتماعی
 .(2013، 4ک)کیر

 یا کنندهتعیین عوامل( 1998) 5کوهل و هوبس
 مختلف حوزة سه در را بدنی فعالیت بالقوة هایهمبسته

 اجتماعی، شناختیروان، محیطی، رشدی /فیزیولوژیک
 و سالیس. کردند بندیتقسیم شناختیجمعیت و

 با ارتباط در شدهانجام مطالعات خالصة همکاران
 منتشر 1999 سال از پیش تا را کودکان در بدنی فعالیت
 :متغیر پنج به هاهمبسته ،مطالعه این مطابق .کردند

 ،روانی( والدین و وزناضافه ،سن) شناختیجمعیت
 فواید و نگرش ،نفسبهاعتماد) عاطفی و شناختی

 بدنی فعالیت) مهارت و رفتاری هایویژگی ،(شدهدرک
های ویژگی، (تحرکیکم و حاضرحالدر و پیشین

 فیزیکی محیط و( والدین تشویق) فرهنگی و اجتماعی
 پاو، ،)وندرهرست ندتقسیم شد (امکانات به دسترسی)

 (.2007، 6تویسک و مچلن
مدل  ،شده برای فعالیت بدنیهای ارائهمدلیکی از 

نفس، بهانگیزش، اعتماد ،است. سواد بدنی 7سواد بدنی
ستگی بدنی و دانش و فهم برای نگهداری فعالیت شای

(. 11، ص. 2010، 8هدطول عمر است )وایتبدنی در
د روحی و ابعا ،شده برای سواد بدنیشمردهعوامل بر

ها را از هم جدا و آن گیرندمیانی انسان را درنظر جسم
های شده برای همبستههای ارائهند. درمیان مدلداننمی

دانش نظری تنها سواد بدنی به نقش  ،فعالیت بدنی
این، بعد برای کلیدی اشاره دارد. عالوهعنوان همبستهبه

6. Van der horst,  Marijke, Chin, Paw, 

Jos w. Twisk & Mechelen 

7. Physical Literacy 

8. Whitehead 
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انگیزش( را نیز )و بعد روانی جسمی )شایستگی بدنی( 
وامل و ه همة این عنظر دارد. با توجه به اینکمد

صورت مدل و روی کاغذ و بدون بررسی ها بههمبسته
، شایسته اندمیدانی در محیط طبیعی کودکان ارائه شده

است ارتباط این عوامل در محیط واقعی کودکان 
ا بهتر بتوان دربارة عوامل مؤثر در فعالیت سنجیده شود ت

فعالیت ریزی در برای برنامه هادادن آنبدنی و مبناقرار
 .(2011، 1)رشد درازمدت ورزشکاربدنی تکیه کرد 
بدنی با آن مواجه هایی که امروزه تربیتیکی از چالش

د جسمی در سنجش و ارزیابی است، توجه صرف به بع
های مهم ی یکی از جنبهکه بعد روانحالیدر است؛

گیرد. برای بدنی قرار میأثیر تربیتتانسان است و تحت
عدی در بُبدنی با توجه به مفهوم چندسنجش سواد 

بعدی و مشکل ارزیابی آن نیز چند ،تعریف سواد بدنی
 (. 2013، 2خواهد بود )لونگمویر

گیری ازهبرای اند 3موسسة ارزیابی سواد بدنی کانادا
ر آن را در یک مدل ارائه داده سواد بدنی، عوامل مؤثر ب

ک و شایستگی بدنی، انگیزش و در ،است. در این مدل
مرکز مدل هستند و در  ،پوشانهای همدانش حوزه

در تعامل با دیگر  ترعنوان مفهومی کلیفعالیت بدنی به
(. در این 2013)لونگمویر،  ها استابعاد و متأثر از آن

شایستگی مهارت حرکتی، آمادگی جسمانی  ،مدل
ش، دانش نظری و فعالیت بدنی مرتبط با سالمت، انگیز

برای ارزیابی برای هر فرد چندین  و شوندسنجیده می
یکی دیگر از رسد که مینظر آید. بهدست مینمره به

این است که برای سنجش  مزایای مدل سواد بدنی
جای استفاده از یک نمره از چندین بدنی بهدرس تربیت

 شود. مالک ارزشیابی استفاده می

                                                                        

1. Long Term Athlete Development 

(LTAD)  

2. Longmuir 

3. Canadian Assessment Physical 

Literacy (CAPL) 
 

4. Sttoden 

ا در مطالعات مختلف هعوامل فعالیت بدنی و روابط آن
رخی عوامل اثرگذار بر فعالیت بدنی اما ب اند؛سی شدهبرر

 تأکید در مدل سواد بدنی و نیز مجموعة عواملمورد
در  ،عالوهاند. به، تاکنون مطالعه نشدهشدهبرشمرده

های این عوامل نیز تناقض ، درزمینةمطالعات جداگانه
این مطالعات به برخی از  ،د. در ادامهنشوزیادی دیده می

 شود.اشاره می اند،بیشتری را بررسی کرده که عوامل
 4سازی مدل استودن( در بومی2012خداوردی )

 بین شایستگی ،سالة ایرانی( در کودکان دختر نُه2008)
 یمثبت و معنادار مهارت حرکتی و فعالیت بدنی رابطة

آمادگی که نشان داد وی پژوهش دست آورد. نتایج را به
 هادر مداخلهند نتواجایی میجابههای هوازی و مهارت

)خداوردی، ای افزایش فعالیت بدنی  استفاده شوند بر
ی های دیگری نیز ارتباط کم و ضعیف(. پژوهش2012

دست بهبین شایستگی مهارت حرکتی و فعالیت بدنی  را
بین شاخص تودة بدنی  هاآن، همچنین آوردند.

مرتبط عنوان یکی از عوامل مهم آمادگی جسمانی )به
 ،با سالمت( و شایستگی مهارت حرکتی در کودکان

، الرکین، ندز)ه دست نیاوردندبهرا ارتباط معناداری 
کولی، جانسن و  ،؛2009، 5پارکر، استراکر و پری

پژوهش دیگری نشان داد  ،مقابل(. در2012، 6ترمبلی
بین شاخص تودة بدنی و شایستگی مهارت حرکتی که 

)لوگان، فلچر، مودسکی و  معکوس وجود دارد یارتباط
 (.2011، 7گچل

وجود ، با(2014) 8مروری هولفلدر و اسکات در مطالعة
و  بین فعالیت بدنی وجود ارتباط مثبتشواهد قوی 

برای تعیین  شایستگی مهارت حرکتی، مشخص شد که
به مطالعة الیت بدنی و شایستگی مهارتی ارتباط بین فع

 اجزای میاندیگر نیز ازنیاز است. در پژوهشی بیشتری 

5. Hands, Larkin, Parker, Straker & 

Perry 

6. Colley, Janssen & Tremblay 

7. Logan, Scrabis-Fletcher, Modlesky 

& Getchell 

8. Holfelder & Schott 
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های که مهارتمهارت حرکتی بنیادی نشان داده شد 
در  کنترل شیء در کودکان فرصت فعالیت بیشتری را

د داد )بارنت، بردن، مورگان، نها خواهنوجوانی به آن
 (.2009،  1بروک و برد

های حرکتی و بین مهارتکه شد  نشان داده ،همچنین
ی با توجه و خاصطور قابلادگی جسمانی بهآم

های پذیرش اجتماعی، شایستگی ورزشی مقیاسخرده
با ارزش خود ارتباط وجود  ،کلیطورو ظاهر بدنی و به

، 2، سیگمودسون، استندوتر و هاگاجلسس دارد )ودول
بین ادراک که نیز نشان داد  3بینسون(. را2013

های بنیادی در کودکان همبستگی شایستگی و مهارت
ای که (. مطالعه2011بینسون، )را ردمتوسطی وجود دا

در آن میزان دانش نظری با فعالیت بدنی سنجیده شده 
 باشد، یافت نشد.

 آیددست میاز بررسی مطالعات مختلف این نتیجه به
گذار بر فعالیت بدنی در کودکان که هنوز تمام عوامل اثر

گذار بر و ارتباط عوامل اثر انددرستی شناسایی نشدهبه
میزان فعالیت بدنی مشخص نشده است. افزایش 

های مختلف، ابزارهای متفاوت و وجود مدلبا
مطالعه و پژوهش برای ، های فرهنگی مختلفمحیط

مدلی مناسب بسیار ضروری است.  درک بهتر عوامل و
 مسیرهای مختلف فرهنگی هایکه گروهازآنجایی

 نشان را متفاوتی( شناختی زبانی و حرکتی،) رشدی
 هایدر فرهنگ رشدی مسیرهای این بررسی دهند،می

مدل رشدی  گونهاست و الزم است هر ضروری مختلف
صورت عملی در محیط طبیعی فرهنگی کودکان و به

ما در این  هایالؤس. (2010، وایتهد) بررسی شود
با توجه به  :مطالعه بر این دو حوزه استوار خواهند بود

بناهای متفاوت چه عواملی های فرهنگی و زیرتفاوت
در فعالیت بدنی کودکان ما مشارکت دارند؟ آیا این مدل 

تواند می آیاصورت خواهد بود؟ همیندر کشور ما نیز به

                                                                        

1. Barnett, Van Beurden, Morgan, 

Brooks & Beard  

به ما کمک کودکان افزایش میزان فعالیت بدنی در 
ریزی در توانیم مدلی جامع برای برنامهکند؟ آیا می

های لفهؤط مو اینکه رواب بدنی داشته باشیمتربیت
 ؟استبدنی چگونه تربیت

وامل عه تعیین ارتباط بین عهدف این مطال ،بنابراین 
هر شسالة  10ده در مدل سواد بدنی در دختران شمعرفی

 .اهواز است
 

 پژوهش  شناسیروش
 راهبرد آن همبستگی و این مطالعه ازنوع توصیفی،

های نامه است. دادهبر پرسشمبتنیروش آن 
طریق های توصیفی ازبر آمارهشده عالوهگردآوری

 .  گانه تحلیل شدندپیرسون و رگرسیون چند همبستگی

 کنندگانشرکت
آموزان دختر حاضر تمامی دانش جامعة آماری پژوهش

در  نفر 1576شهر اهواز به تعداد سالة ناحیة یک  10
 فرمولاستفاده از حجم نمونه با . ندمدرسه بود 38

به نفر محاس 240 به بی نزدیکبه شکل تقری کوکران
استفاده  نفر با 240 شده،رشد؛ بنابراین، ازمیان جامعة ذک

ای تصادفی انتخاب شدند؛ گیری خوشهاز روش نمونه
رش، پرووآموزش رةااساس و با دریافت مجوز از ادبراین

. کودکان کل دانش آموزان دو مدرسه ارزیابی شدند
نامه را آنان فرم رضایتبیمار، بالغ و کسانی که والدین 

. گذاشته شدنداز مطالعه کنار  ،تکمیل نکرده بودند
 نفر واجد شرایط پژوهش بودند. 221 ،میانازاین

 ابزار پژوهش
گیری شش شش ابزار برای سنجش و اندازه ،مجموعدر

نظر در این مطالعه استفاده شدند که شرح متغیر مد
 آید.کدام در ذیل میهر

2. VedulKjelsås, Sigmundsson, 

Stensdotter & Haga 

3. Robinson 
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( ابزار .1دی.ام.جی.درشت حرکتی الریخ )تی اول، آزمون
در این مطالعه بود آوری متغیر شایستگی حرکتی جمع

های شایستگی لفهکه در مدل سواد بدنی یکی از مؤ
ر از دو بخش تشکیل . این ابزااستعنوان شدهبدنی 

شش مهارت حرکتی بنیادی را در  یکشده است که هر
جابجایی )دویدن، های آزمون مهارتند: خردهگیرمیبر

گام کشیده، پرش  رفتن، جهش بالیرفتن، لییورتمه
آزمون کنترل جفت پای ایستاده و سرخوردن( و خرده

پ، )دریبل درجا، ضربه به توپ با دست، دریافت تو شیء
ضربه با پا، پرتاب باالی شانه و غلتاندن از زیر شانه(. 

 11تا این آزمون را برای کودکان سه ( 2009زاده )زارع
ر تهران روا، پایا و هنجاریابی کرد. پایایی این سالة شه
 دست آمد؛به 87/0آزمون 

های آمادگی جسمانی گیری شاخصدوم، برای اندازه
مرتبط با سالمت )آمادگی هوازی، قدرت و استقامت 

پذیری( از آزمون ی و انعطافعضالنی، شاخص تودة بدن
طریق نی ازاستفاده شد. شاخص تودة بد 2مگراسنفیت

فرمول وزن )کیلوگرم( تقسیم بر مجذور قد )متر( 
رفتن دویدن دست آمد. آمادگی هوازی با آزمون راهبه

ری شد. آمادگی عضالنی گییارد( اندازه 600متر ) 540
 ،خیز و شنای باستانینشست نیموطریق آزمون درازاز
گیری قدرت/ استقامت عضالت ترتیب برای اندازهبه

دست آمد. ای و اندام فوقانی بهند شانهمربشکم و ک
پذیری از آزمون بنشین و گیری انعطافاندازهبرای 

پذیری فجعبة انعطا ازطریق استثنای پشتبرسان به
 ؛استفاده شد

ادراک شایستگی( با استفاده از سوم، انگیزش )
( که از 1982) 3نامة مقیاس شایستگی هارترپرسش

اعی، ادراک شایستگی شناختی، اجتممقیاس چهار خرده
گیری شد. مندی تشکیل شده است، اندازهبدنی و رضایت

گان در این کنندنامه برای شرکتپایایی این پرسش
 دست آمد؛به 86/0پژوهش 

                                                                        

1. TGMD 

2. Fitnessgram 

کنندگان گیری دانش نظری شرکتچهارم، برای اندازه
راهنمای معلم در پژوهش از مطالب درسی کتاب 

( استفاده شد. در 2002م دبستان )رسال چها بدنیتربیت
ی این آزمون توسط گروهی از متخصصان روای ،ابتدا

زمایشی در گروهی از صورت آ، بهو سپس تأیید شد
بررسی   مطالعهساله غیر از گروه مورد 10آموزان دانش

طراحی و اجرا شد.  شد. این آزمون  توسط پژوهشگر
 دست آمد؛به 75/0ایایی این آزمون پ

ها، گیریها و اندازهپس از پایان تمامی آزمونپنجم، 
نامة کنندگان با استفاده از پرسشفعالیت بدنی شرکت

گیری المللی فعالیت بدنی کودکان و نوجوانان اندازهبین
کنندگان از گیری فعالیت بدنی شرکتشد. برای اندازه

وجوانان المللی فعالیت بدنی کودکان و ننامة بینپرسش
کاربرد است، استفاده شد. های درس قابلسکه در کال

نامه فعالیت بدنی کودکان و نوجوانان را طی این پرسش
و سطح کلی فعالیت کند میمدت یک هفته بررسی 

ایمانی و همکاران کند. فقیهمشخص میبدنی فرد را 
 18نامه را برای کودکان هشت تا ین پرسش( ا2010)

یایی و روایی آن را و پا سنجی کردندسالة ایرانی روان
 89/0نامه در این مطالعه پرسش . پایاییکردندتأیید 

  دست آمد. به
موسسة سواد بدنی کانادا برای ارزیابی سواد بدنی 

صورت عملیاتی، آن را به چهار حوزة همپوشان به
که شامل رفتار روزانه، شایستگی  تقسیم کرده است
شایستگی درک و دانش است. بعد نیز بدنی، انگیزش و 

زمان آمادگی جسمانی مرتبط با سالمت طور همبدنی به
کند گیری میهای حرکتی بنیادی را اندازهو مهارت

ساس مدل ابرحاضر (. پژوهش 2013، 4)لونگ مویر
 است. سواد بدنی کانادا انجام شده ارزیابی مؤسسة

 هاآوری دادهشیوة گرد

3. Harter 

4. Longmuir 
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نامه یتپرورش و رضاوپس از گرفتن مجوزها از آموزش
ها در ساعت درس کنندگان، آزموناز والدین شرکت

ند. آموزان و در حیاط مدرسه گرفته شدبدنی دانشتربیت
 ؛های آمادگی جسمانی مرتبط با سالمتآزموندر ابتدا، 

خیز، شنای ت نیمسنشومتر، آزمون دراز 540یعنی دوی 
پذیری و شاخص تودة بدنی گرفته باستانی، انعطاف

 .(دی.ام.جی.آزمون درشت حرکتی )تی س،ند. سپشد
نامة مقیاس با استفاده از پرسش ،و پس از آنگرفته شد 

گیری ادراک شایستگی اندازه ،(1982شایستگی هارتر )
کنندگان با آزمون نظری شرکتدانش  ،شد. سپس

گیری شد و در آخر با استفاده از ساخته اندازهپژوهشگر
نی، میزان فعالیت ای فعالیت بدهفتهنامة یکپرسش

 د. شکنندگان سنجیده بدنی شرکت

 هاردازش دادهپهای روش
، از روش های این پژوهشبرای آزمون فرضیه

همبستگی  ،ساده و همچنین گانةرگرسیون چند
 افزار مجموعةها در نرممامی دادهپیرسون استفاده شد. ت

نسخة  1.اس.اس.پی.آماری برای علوم اجتماعی )اس
نظر گرفته در 05/0. سطح معناداری  ( تحلیل شدند19

 شد. 
 

 هایافته
برای تعیین اثر نمرة آزمون درشت حرکتی، ادراک 

 انی مرتبط با سالمت و دانششایستگی، آمادگی جسم
سالة  10آموزان میزان فعالیت بدنی دانشبدنی بر تربیت
 . ، رگرسیون چندگانه تحلیل شددختر

بین فعالیت که تحلیل همبستگی پیرسون نشان داد 
 بدنی و آزمون درشت حرکتی ارتباط وجود دارد

)01/0P<، 163/0= r .) 
 

 

 فعالیت بدنی و آزمون درشت حرکتی .1جدول 
 داریسطح معنا ضریب همبستگی پیرسون فعالیت بدنی

 017/0 163/0* آزمون درشت حرکتی

 

 نی بین آمادگی جسمانی مرتبط با سالمت و فعالیت بد

 

(. 02/0P<، 156/0=r( دست آمدارتباط به

 

 فعالیت بدنی و آمادگی جسمانی مرتبط با سالمت . 2جدول 
 داریسطح معنا ضریب همبستگی پیرسون فعالیت بدنی

 023/0 156/0* آمادگی جسمانی مرتبط با سالمت

های مهارت ؛ یعنیارتباط دو جزء آزمون درشت حرکتی
بین  ی و دستکاری با فعالیت بدنی بررسی شد.جایجاب

معنادار  دستکاری و فعالیت بدنی رابطةهای نمرة مهارت
  .(03/0P<، 142/0 =r) دست آمدبه

 فعالیت بدنی و دستکاری. 3جدول 
 داریسطح معنا ضریب همبستگی پیرسون فعالیت بدنی

 038/0 142/0* دستکاری

                                                                        

 1. SPSS 
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 (.p، 126/0=r>05/0(ددست نیامارتباط معناداری بهو فعالیت بدنی  جاییهای جاببین نمرة مهارت  
 

 های جابجاییفعالیت بدنی و  مهارت .4جدول 
 داریسطح معنا ضریب همبستگی پیرسون فعالیت بدنی

/01 0/126 های جابجاییمهارت  

 مقیاس ادراک شایستگی هارتر و فعالیت بدنی بین
  (.p، 041/0=r>05/0)دست نیامد ارتباط معناداری به

بر ارتباط فعالیت ، این فرضیة پژوهش مبنیبا این تفسیر
 میان شود. ازی و ادراک شایستگی رد میبدن

دهندة ادراک شایستگی هارتر، بین چهار جزء تشکیل
ایستگی جسمانی رابطة فعالیت بدنی و ادراک ش

دیگر  اما ؛(04/0p<، 119/0 =r)دست آمد معناداری به
. با فعالیت بدنی نشان ندادندرا رابطة معناداری  اجزا

 

 فعالیت بدنی و ادراک لیاقت هارتر .5جدول 

یت بین فعالکه تحلیل رگرسیون نشان داد  ،همچنین
 معناداری  بدنی ارتباطبدنی و نمرة آزمون دانش تربیت

 (.01/0P<، 248/0=r) دارد وجود

 بدنیفعالیت بدنی و دانش تربیت .6جدول 

 
 
 

بینی فعالیت بدنی با استفاده از متغیرهای برای پیش
میزان ضریب همبستگی در جدول رگرسیون  ،پژوهش

 تواند بدنی مینه نشان داد که تنها دانش تربیتچندگا

کنندة میزان فعالیت بدنی باشد بینیتاحدودی پیش
(66/15=f، 00/0p<، 10/0=2r). میزان  ،هادر بقیة متغیر

 ضریب همبستگی بسیار پایین بود. 

 

 متغیرهای پژوهشتحلیل رگرسیون بین فعالیت بدنی و نتایج . 7جدول 
 شاخص

 یرمتغ

ضریب 

 رگرسیون

خطای 

 استاندارد

ضریب استاندارد 

 رگرسیون
 داریمعنا تی

 159/0 415/1  713/0 009/1 ثابت
 001/0 418/3 248/0 029/0 100/0 درک و دانش
های دستکاری و مهارت

 جابجایی
015/0 020/0 059/0 766/0 445/0 

آمادگی جسمانی مرتبط با 
 سالمت

02/0 02/0 075/0 970/0 333/0 

 746/0 325/0 023/0 024/0 008/0 ادراک لیاقت هارتر

 داریسطح معنا ضریب همبستگی پیرسون فعالیت بدنی

 563/0 041/0 ادراک لیاقت هارتر

 داریسطح معنا ضریب همبستگی پیرسون فعالیت بدنی

 00/0 248/0 بدنیدانش تربیت
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 گیریو نتیجهبحث 
و  ط بین فعالیت بدنییافتن ارتبا ،پژوهش حاضرهدف 

لة سا 10دختران شده برای سواد بدنی در عوامل تعریف
 ها مشخص شد کهتحلیل داده شهر اهواز بود. پس از

بین شایستگی مهارت حرکتی و میزان فعالیت بدنی 
ط با ارتباط معنادار وجود دارد. آمادگی جسمانی مرتب

چنین، اداری دارند. همسالمت و فعالیت بدنی رابطة معن
 دارد؛ فعالیت بدنی رابطة معناداریبدنی با دانش تربیت

عنادار اما میان فعالیت بدنی و ادراک شایستگی رابطة م
 مشاهده نشد.

و  اساس مدل سواد بدنی، شایستگی مهارت حرکتیبر
نی عنوان شایستگی بدآمادگی جسمانی در یک حوزه با 

آمده دستتایج به(. ن2013ویر، شود )لونگ متعریف می
لیت فعا رابطة معناداروجود  دهندةاین پژوهش نشان از
ین . ادو عامل از عوامل سواد بدنی است دنی با اینب

که در دهد نشان میرا یافته همبستگی بین این عوامل 
دا یید موسسة سواد بدنی کانامدل سواد بدنی موردتأ

اما  ست؛ان انجام شده اساس آکه این مطالعه براست 
گویی فعالیت بدنی این دو عامل در این میزان پیش

مدل سواد بدنی، عوامل  مطالعه ضعیف بود. در
 اما ؛کنندة فعالیت بدنی ارتباطی قوی با هم دارندتعیین

ن ایکه  اط قوی در پژوهش حاضر مشاهده نشداین ارتب
در ادامه  ددی باشد کهوامل متععتواند ناشی از میامر 

است  ها خواهیم پرداخت؛ اما شایان ذکربه برخی از آن
شمرده های فعالیت بدنی برهمبسته این عوامل جزو

 شدند.
آمده بین فعالیت بدنی و دستارتباط ضعیف به

و  زمهارت حرکتی مطابق با مطالعة هندشایستگی 
بین فعالیت  ،هاست. در این پژوهشا ( 2009همکاران )

ی در کودکان ارتباط بدنی و شایستگی مهارت حرکت
ود مطالعة خ( نیز در 2012. خداوردی )کمی وجود داشت

ارتباط فعالیت بدنی و شایستگی مهارت حرکتی را 
 دست آورد.تر از مطالعة حاضر بهادار و قویمعن

های آزمون مهارت، از دو خردهدر پژوهش حاضر
 جابجایی و کنترل شیء، فقط مهارت کنترل شیء

خوان با ارتباط معناداری با فعالیت بدنی داشت که هم
ایج با این نت ( است؛ اما2008)ة بارنت و همکاران مطالع
راستا نیست. یک ( هم2012خداوردی )پژوهش یافتة 

کنندگان پژوهش مربوط به سن شرکت دلیل احتمالی
سن  در اینکه رود حاضر است. معموالً انتظار می

ند؛ اما های بنیادی به سطح تبحر رسیده باشمهارت
های کنترل شیء که مهارتما نشان داد  هایمشاهده

 دلیل محدودیت در وسایل و ابزارهای الزم ممکنهب
های پژوهش حاضر به سطح تبحر کافی است در نمونه

های تر برای مهارتپاییننمرة  نرسیده باشند. میانگین
یت جایی نیز اهمی جابهانسبت به مهارت کنترل شیء

های افزایش مهارتتوجه به امکانات مدارس برای 
 سازد. نتیجةمیبنیادی کنترل شیء را مشخص 

ا مطالعة راستا بپژوهش حاضر در مؤلفة توان هوازی هم
دنی بارتباط فعالیت  ( نیست؛ زیرا، وی2012خداوردی )

 دست آورده است. دربا توان هوازی را معنادار به
ل با عام فقطان کنندگ، بلوغ شرکتپژوهش حاضر

ز که ممکن است در برخی ا عادت ماهیانه سنجیده شد
ی ت از عوامل بلوغ براکنندگان تنها این عالمشرکت

سن که  رسدمینظر شدن کافی نباشد. بهتعیین بالغ
ن اجرای کنندگان و اقلیم جغرافیایی در مکاشرکت

کننده برای این تناقض پژوهش حاضر دلیلی متقاعد
هوای واست و آبد. اهواز در جنوب ایران واقع شده نباش

ختران در مناطق دلوغ در باشد و سن بآن بسیار گرم می
باشد. پژوهش گرمسیر زودتر از دیگر مناطق می

 ان انجام شده است که( در شهر تهر2012خداوردی )
وردار ل تر برخهوایی متعادونسبت به اقلیم اهواز از آب

هوا را در وقایسة این دو مطالعه اهمیت آبم است.
 دهد.  فعالیت بدنی نشان می

آمده بین فعالیت بدنی و آمادگی دستارتباط معنادار به
کارتز  راستا با مطالعاتجسمانی مرتبط با سالمت هم
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و  هندز( و 1998) ، مالینا، سانگ و بوچارد1مارتنز
با که دهد . این نتیجه نشان می( است2009همکاران )

افزایش آمادگی جسمانی، فعالیت بدنی و تبحر در 
و مطابق با  دنیابهای حرکتی بنیادی افزایش میمهارت

به افزایش ، افزایش شایستگی بدنی مدل سواد بدنی
 شود. میمنجر فعالیت بدنی 

ارتباط وجود  ،های این پژوهشیکی دیگر از فرضیه
یت یستگی( با میزان فعالمعنادار انگیزش )ادراک شا

شده ن فرضیه در تحلیل رگرسیونی انجامای بدنی بود.
ند؛ اما زمینه وجود دارتأیید نشد. مطالعات اندکی دراین

های ما مطابق با بخش مقیاس ادراک یافته ،کلیطوربه
( 2012و همکاران ) جلسس طالعة ودولجسمانی از م

. گونه نیستها ایناسیمقاست؛ ولی در بقیة خرده
از  ادراک شایستگی کودکان در این پژوهش با استفاده

گیری شد. کودکان در سنین نامه اندازهابزار پرسش
نامه و شیوة دبستان ممکن است با مفهوم پرسش
یج تواند بر نتاتکمیل آن آشنا نباشند. این عامل می

اساس اعتماد به درک آنان طالعه برگذار باشد. این ماثر
نامه بنا شده است که محدودیت را در کار با از پرسش

دهد. ارتباط ادراک شایستگی کودکان نشان می
برای افزایش  دهد کهشان میمانی با فعالیت بدنی نجس

ه بدن فعالیت بدنی در کودکان باید شناخت آنان نسبت ب
توسعة که ( معتقد است 2010هد )افزایش یابد. وایت

تعامل  مثبت احساس از خود باعث افزایش انگیزه و
عامل باعث مقابل، این تشود و درمؤثر با محیط می

گردد. فراد مینفس در انفس و عزتبهافزایش اعتماد
های ادارک شایستگی نیز مقیاسارتباط تمامی خرده

هارتر  مندی. با توجه به اینکه مقیاس رضایتمعنادار بود
توان انتظار تفسیر شود، می تواندنفس میعنوان عزتبه

ر کودکان با ادراک شایستگی باالتداشت که 
رفتن ترباالتری داشته باشند که خود به باالمندی رضایت
 شود.میمنجر نفس در آنان نفس و عزتبهاعتماد

                                                                        

 

های این پژوهش تغیراز م بدنی تنها متغیردانش تربیت
تواند ادار با فعالیت بدنی، میبر ارتباط معناست که عالوه
کنندة فعالیت بدنی باشد. تنها در بینیتاحدودی پیش

عنوان یک همبستة فعالیت مدل سواد بدنی این عامل به
، (2010هد )اساس نظر وایتاست. بر بدنی معرفی شده

اطالعات خوبی دربارة تغذیه و افراد با سواد بدنی 
تأیید  حاضر ند. این موضوع در پژوهشفعالیت بدنی دار

 ،به انجام رسید هادر آن پژوهششد. در مدارسی که 
دنی به گونه اطالعات نظری دربارة فعالیت بتقریباً هیچ

کتاب  صرفاً به ارائة شود وآموزان داده نمیدانش
شود. نتیجة پژوهش حاضر راهنمای معلم بسنده می

تواند میزان دادن اطالعات نظری می نشان داد که
 آموزان را افزایش دهد. فعالیت بدنی دانش

این پژوهش نشان  آمده ازدست، نتایج بهمجموعدر
آموزان ابتدایی وط به دانشهای مربپژوهشکه دهد می

رار قند که باید مدنظر ص خود را دارخا هایویژگی
فرهنگ جامعة آماری، آشنایی با  گیرند. مختصات

نیز نوع نامه و سشگویی و درک پرهای پاسخشیوه
ای بزارهبردن اکاروهوا برای تعیین سن بلوغ در بهآب

 د.ننظر گرفته شومطالعه در کودکان باید در
توان ر کودکان میت میزان فعالیت بدنی دبرای تقوی 

هایی مناسب در مدرسه درنظر گرفت. برای آنان کتاب
استثنای انگیزش، سایر عوامل سواد بدنی رابطة به

این مطلب معناداری با فعالیت بدنی نشان دادند که 
ریزی برای فعالیت بدنی در تواند مبنایی برای برنامهمی

رابطه میان  که نبودرسد مینظر د. بهدست دهمدارس به
گویی ناشی از شیوة پاسخ ،انگیزش و سواد بدنی

امه است که باید در نآموزان به پرسشدانش
نامه از پرسشمحدودیت استفاده  های آیندهپژوهش

نظر قرار گیرد. نتایج این مطالعه برای سنین پایین مد
های فعالیت بدنی شایستگی همبستهکه نشان داد 
انی مرتبط با سالمت و تی، آمادگی جسممهارت حرک

1. Katzmarzyk 
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قبالً در نتایج  طورکهبدنی هستند. هماندانش تربیت
اجتماعی و مختصات فرهنگی  ،این مطالعه اشاره شد

و  ثیری بسزا در تعیین نگرش، انگیزشجامعه تأ
ند؛ بنابراین، میزان سواد بدنی افراد دار ،نتیجهدر
بر فضای یهای این پژوهش مبتنکه یافتهییآنجااز

ای هاجتماعی خاص خوزستان، جامعو فرهنگی 
وهوای بسیار گرم هستند، چندزبانی و چندفرهنگی با آب

ها با احتیاط و با درنظرداشتن مختصات عمیم یافتهت باید
ها در تر همبستهانجام شود. برای تعیین دقیق شدهرذک

انجام مطالعات به  و اجتماعی دیگربسترهای فرهنگی 
مقایسة  ،. همچنینزمینه نیاز استدراینبیشتری 

تواند ختران و پسران میهای سواد بدنی در دهمبسته
ریزی آموزشی برای درس سازی برنامهبه بهینه

. آموزان کمک چشمگیری کندی دانشبدنتربیت
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Abstract 
The purpose of this study was to determine the relationship between physical 

activity and the components of physical literacy including perception and 

knowledge, motivation, and physical competence. To this end, from among 

the entire student population of the education district One in Ahvaz, two 

schools with the largest number of students within the specified age range 

were selected. The entire sample was 220 participants The analysis of data 

using multiple regressions and Pearson correlation revealed that among the 

components of the physical literacy, motivation and physical competence bore 

no significant relationship with physical activity. On the other hand, 

theoretical knowledge was the only component accounting for a significant 

portion of variance in physical activity. Results imply that to increase female 

primary school students' physical activity, enhancing participants' knowledge 

of physical activity should be given as much attention as it is given to practical 

activities in physical education.  

 

Keywords: Physical Literacy, Motivation, Physical Competence, 
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