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Introduction: The aim of the present study was to investigate the conditions of 
teaching and developing students' physical literacy. 

Methods: the researchers presented a paradigmatic model of physical literacy 
development through qualitative method (Grounded Theory). The data collection 
tools, interviews and research community were 17 experts in physical education and 
physical education. The validity and reliability of the research method was confirmed 
by participant review and review by non-participating experts and the content 
analysis method was used to analyze the data. 

Results: The results of the study proved that the main obstacle to the education and 
development of students' physical literacy is the lack of proper development of 
physical literacy by the authorities of sport in the society which unfortunately is 
caused by causal factors, underlying conditions and interventions in our society. 
 

Conclusion: Based on the results of this study, adopting operational strategies such 
as using leisure time for students to target and plan the development of physical 
literacy, coordinating between sport and evaluation organizations, enhancing the 
skills and motivation of teachers can have implications for education and promote 
the development of physical literacy and the creation of an active lifestyle for 
students. 
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Extended Abstract 
 
Introduction 
We are living in an era where efforts to promote physical 
activity have failed to a large extent, and therefore it is very 
important to examine the different aspects of physical literacy. 
Because the ultimate goal of movement literacy is 
“commitment to physical activity throughout life and 
achieving an active throughout life and achieving an active 
lifestyle".  On the other hand, one of the main goals of physical 
education in schools is to institutionalize physical activity in 
students. In fact, the purpose of physical education in schools 
is to create lifelong commitment to sports through the 
development of students' movement literacy, and a high-
quality physical education program in schools provides the 
best opportunities for the development of movement literacy 
in a way that is able to gain health and activity. Being present 
and active throughout one's life enables one to be human. 
Therefore, this development is not only the consequence of 
physical education lessons, but it is the basis of the attitude, 
desire and participation of adults to perform physical activities 
of any kind in such a way that the causes of inactivity, 
excessive use of the machine And lack of interest in engaging 
in physical activities and sports in free time is caused by 
physical illiteracy. Undoubtedly, what children and 
adolescents learn in the early years of their lives and in the 
field of movement literacy, will create a deep and 
institutionalized attitude in them, which will be manifested in 
the continuation of their growing process in the 
implementation of movement skills. And if you want to 
participate in higher levels, we will see success in sports fields. 
Therefore, according to the current conditions of the societies, 
where mechanical and electronic devices and facilities have 
changed the lifestyle and limited the physical activities and 
mobility of people and the emergence of various physical and 
mental problems, attention should be paid to Physical Literacy 
training and the development of this The concept aims to 
encourage and encourage people in the society, especially 
children and teenagers, towards physical activity and sports, 
which is very vital and necessary. On this basis, in this 
research, we intend to present a detailed and scientific 
introduction to the concept of movement literacy, examine the 
state of education and development of students' movement 
literacy, and present a paradigm model for the development of 
movement literacy in students.  Therefore, considering the 
importance and role of movement literacy in the active 
lifestyle of people, as well as the implementation of programs 
aimed at teaching and developing this concept, in this research, 
we seek to answer and examine the following questions: How 
much does physical education plans and programs play a role 
in the development of Physical Literacy? What are the 
problems in the process of teaching and developing Physical 
Literacy? What people or groups are involved in advancing the 
goals of Physical Literacy and how is their current 
performance? What are the factors involved in the education 
and development of Physical Literacy according to the existing 
conditions, including infrastructure, facilities, programs, 
policies and human resources in the education system? 
And in general, explaining the effective factors, obstacles, 
operational strategies and the results of the growth and 
development of movement literacy in a way that can be 
implemented experimentally in Iranian society and culture is 
one of the main goals of this research. 
 
Methods 
This research is done qualitatively and by applying the 
foundation's data research method, "Grand Theory". The 
validity and validity of the research method has been 
confirmed through review by participants and review by non-
participating experts, and content analysis method has been 

used for data analysis. The tool of information gathering in this 
research is an interview, and the research community consisted 
of 17 experts in physical education and movement literacy. 
The result of these interviews is a set of primary data that is 
collected during the process of open coding and categories are 
extracted from them. Then, in the phase of axial coding, the 
link between these categories under the headings: causal 
conditions, central phenomenon, strategies, background 
factors, intervening conditions, and consequences are 
determined in the form of the paradigm of axial coding; In the 
following and in the stage of selective coding, the course of 
the story is drawn. 
 
Results  
The results show that the internal problems of the 
education system, such as the weakness in planning, 
management and supervision on the one hand, and the 
lack of optimal activity and inconsistency between the 
organizations in charge of sports outside the education 
system, on the other hand, have caused a suitable 
platform for education and There is no development of 
movement literacy of students in the society. Of course, 
environmental and intervening factors such as the 
culture and economy of families, the location of 
physical education lessons, the living conditions of 
teachers and sports infrastructure are effective in 
creating this inappropriate environment. Also, the skills-
specialization weaknesses and the lack of motivation of 
teachers are among the most important individual 
factors, which seems to be the main points of the 
occurrence of these conditions. According to these 
results, it can be stated that the best strategies to promote 
education and develop Physical Literacy, increase the 
knowledge, skills, expertise and motivation of physical 
education teachers on the one hand, and compile and 
present programs and plans for two positions in school 
and sports. And outside of school and as extracurricular 
and free time projects, of course, with the foundation of 
education, the cooperation of all responsible and 
responsible organizations of families, because the 
management of human resources, equipment and 
training hours during free time is flexible. 
 
Conclusion 
In the author's opinion, considering the current critical 
situation, the authorities should lean towards mandatory 
and punitive plans instead of using persuasive and 
encouraging plans and programs, because we see in the 
issues related to traffic laws that the programs 
Mandatory, including fines for not wearing a seat belt or 
not stopping before the crosswalk, has led to the habit of 



 
complying with the above and the growth of traffic 
culture in society. 
 However, the growth and development of Physical 
Literacy should be given more attention because the 
result and output of the development of Physical 
Literacy is the commitment to sports throughout life and 
creating an active lifestyle and ultimately improving the 
health of people in the society. 
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 ۀتوسع یمیپارادا يالگو ۀآموزان و ارائدانش یسواد حرکت ۀآموزش و توسع طیشرا یهدف پژوهش حاضر بررسمقدمه : 
 .است یسواد حرکت

 ۀها، مصاحبه و جامعداده يابزار گردآوربوده و  )ادیبن(داده ییمبنا یۀنظر یفیروش ک روش پژوهش، .روش پژوهش: 
توسط  ینیبازب قیاز طر قیروش تحق ییبودند. اعتبار و روا یو سواد حرکت یبدن تینظران تربنفر از صاحب 17پژوهش، 
محتوا استفاده  لیهاي از روش تحلداده لیو براي تحل دییکننده تأشرکت ریکنندگان و مرور توسط خبرگان غمشارکت

 شد.
سواد  ۀمناسبِ توسع يآموزان، بسترسازدانش یسواد حرکت ۀآموزش و توسع ینشان داد که عامل اصل جینتا ها:  یافته
 ياو مداخله يانهیزم طیشرا ،یعلت عوامل علّما به ۀامر ورزش در جامعه است که متأسفانه در جامع انیتوسط متول یحرکت

 نشده است. جادیا
آموزان از جمله استفاده از زمان اوقات فراغت دانش یاتیعمل يپژوهش، اتخاذ راهبردها جیبراساس نتاگیري:  نتیجه

 نیورزش و همچن یمتول يهاسازمان نیب یهماهنگ جادیا ،یسواد حرکت ۀتوسع يزیرو برنامه يگذارمنظور هدفبه
فعال  یسبک زندگ جادیو ا یسواد حرکت ۀآموزش و توسع يامدهایپ تواندیم رانیدب ةزیمهارت و انگ شیافزا ،یابیارزش

 آموزان را حاصل کند.دانش
 
 

 .126-111، 14)2(، مدیریت ورزشینشریه . آموزاندر دانش یسواد حرکت ۀتوسع یمیپارادا يالگو ۀارائ). 1401(  حسن، محمدزاده ؛علیرضا، نصر اصفهانی: استناد
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  مقدمه

ــته، افزا  20در طول  ــال گذش ــتریدرك ب ،یبدن تیو ترب یبدن تیدر مورد فعال قاتیتحق شیس  جادیآن، ا جیترو یو چگونگ تیاز اهم يش
ــت(ورنکرده ــواد حرکت"نیح نی). در ا2017 کا،یاس ــرکت در فعال يفرد برا لیظهورکرد و تما دیمفهوم جد کیبه عنوان  "یس  يها تیش

) در پاسخ  2001-2010يسال ها  ی(طتهدیمفهوم ابتدا توسط وا  نی. ادیکش  ریحرکت را به تصو  قیطر ازو کسب تجربه معنادار   یجسمان 
). از 2018شد(مورگان و همکاران،  شنهاد یپ یدر طول زندگ یبدن تیو سطوح هشدار دهنده عدم فعال   یبدن تیمربوط به ترب يهایبه نگران

سال   تهدیآنجا که وا  يسوادآموز  یلمللا نیدر انجمن ب ریاجتناب ناپذ يتالش ها قیداد، از طر شنهاد یپ رامفهوم  نیبار ا نیاول 1993در 
صالح و تکم  یدرپ  یبدن سواد حرکت  فیتعر لیا ست. به دنبال بحث  یخود از  سا  یبه تازگ فیتعر نیا ف،یتعار ینیو بازب بوده ا  تیدر وب 

شده   انیب "یدر طول زندگ یبدن تیجهت مشارکت در فعال  يگذار رزشدانش و درك، ا ،یبدن تیاعتماد، صالح  زه،یانگ "به صورت   پالیا
سواد حرکت    ست(انجمن  سواد حرکت 2001تهدی). طبق نظر وا2018 ،یا سف  میاز مفاه ی،  س   داریپد زم،یمون یفل س   یو اگز  یشنا  سم یالیستان

  تیکند که شخص   یم شنهاد یپ " سم یالیستانس  یاگز"هستند.  کیتفک رقابلیاست. او معتقد است که ذهن و بدن بهم وابسته و غ   مشتق شده  
و  رندیگیخود از تعامالت شکل م  يتجربه  قیمعتقد است افراد از طر  "یشناس  داریپد"باشد. به طور مشابه،    یتعامالت او م جهیهر فرد نت

صر به فرد  يهادگاهیادراك بوجود آمده د سواد حرکت   اقع). در و2007 تهد،یکند (وا یم جادیدر نگرش افراد به جهان ا يمنح سفه   نیا یفل
سان ها، چن   ست که ما ان ست  يد بعدا شد و ارتقاء در   میه شد   نی. بنابرامیشو  کپارچهیهماهنگ و  گرید يبا بعدها دیبعد با کیو جهت ر ر

 .ستیکامل ن یو اجتماع یدانش ،یبدون رشد روان یبدن

شد در   یاز طرف      شد ابعاد د  کیر سواد حرکت  تیگذارد. مز یم ریتاث زین گریبعد از وجود ما در ر ستان، کانادا،    یدرك  شده در انگل باعث 
سترال  لندیوزیمتحده، ن االتیا س  رایاخ"یسواد حرکت "اصطالح  ایو ا شود. اهم  یمل يها است یدر  کودکان و  يبرا یسواد حرکت  تیآنها ذکر 

س  بتدانوجوانان در ا ست یدر  ستان تحت عنوان  یدولت مل يو برنامه ها ا ش  ندهیآ"انگل ستراتژ  کی: یورز  "ملت فعال کی يبرا دیجد يا
 هیسرما"مدارس يبرا یحرکت يبرنامه سواد آموز"دالر) توسط دولت ولز در  ونیلیم 2,3پوند( ونیلیم 1,78، حدود 2014شد. در سال  دییتأ

ستا    هدفمندبرنامه مداخله  کی نیشد. ا  يگذار سعه جوانان در را سواد آموز    يبا هدف تو س  یحرکت يسفر  ست یو در واقع  ارتقاء  يبرا یا
ــطه و کاهش تاثتعامال ــ تیبر موفق تیمحروم ریت و اعتماد به نفس جوانان در مدارس متوس  راتییتغ را،ی). اخ2007 تهد،یبود(وا یلیتحص

  یِسالمت و تندرست    "از طرح  یبخش  یبدن تیهماهنگ شده است و درس ترب   یبا مفهوم سواد حرکت  یدر ولز به طور ضمن  یبرنامه درس 
ست. به عنوان       "و تجربه يریادگی شده ا سالم و با اعتماد به نفس در نظر گرفته  سعه افراد  شور، کانادا از طر  کیو با هدف تو  ياجرا قیک

ستراتژ    کا،ی(ورن ردیگ یقرار م شیمورد ستا  یرهبر سواد حرکت  و يمدافع قو کیبه عنوان  یورزش مل طهیخوب در ح يها يبرنامه ها و ا
 تیو ترب  یزندگ يکنند، ورزش برا یکار م یمل اسیدر مق یسواد حرکت شیافزا يسرمایه گذاري مستقیم دولت برا). دو گروه که با 2017

شت کانادا   م  یبدن سال    یو بهدا شند. در  شگاه ها    قهیقد 60کودکان  "طرح  ،یزندگ يانجمن ورزش برا 2016با را ثبت کرد که   "در با
سواد حرکت  نیشد. هدف ا  لیتبد  یزندگ يبرا یسواد حرکت "و به ش  یحیتفر ،یسالمت  يدر بخش ها یبرنامه ارتقاء  شم   ،یو آموز و باچ
، " کایآمر پیشــ"یبدن تیتوســط انجمن بهداشــت و ترب کایدرآمر یبود. ســواد حرکت "تمام افراد کانادا يبرا یتوســعه ســواد حرکت "انداز
 دانش آموزان لحاظ شده است.  لیدر طول تحص یبدن تیو برنامه درس ترب یمل ياز استانداردها یشود و به عنوان بخش یم تیحما

سواد حرکت  شده و منعکس م  یبدن تیبه عنوان هدف ترب یدر واقع  سال     کایکند که آمر یمطرح  شده تا   همه کودکان  2029متعهد 
(سازمان    نیاز موسسه اسپ    کایآمر پی، ش 2015). در سال  2016و همکاران،  فردیقرار دهد(ش  یو سواد حرکت  رسالمت یرا در مس  ییکایآمر

سند   ست کرد  ضوع  يمطالعات آموزش و پرورش) درخوا ستراتژ  کیمتحده:  االتیدر ا یسواد حرکت "تیبا مو و فراخوان  کیمدل، برنامه ا
ــپ دیرا تول "به حرکت ــند2015( لندیوزیورزش ن وزلند،ی). در ن2014 نگلر،یکند(اس ــواد آموز کردیرو"با عنوان ي) س   ییراهنما ،یحرکت يس

موفق بود لذا به  یها داشتن کشور ورزشکند چون هدف آن یم حیتصر لندیوزیمنتشر کرد. ورزش ن "یورزش اتیو تجرب یبدن تیفعال يبرا
کننده ها با نسبت به شرکت   يجامع تر دگاهید کردیرو نیکه ا راتوجه کردند چ یورزش عموم يبرا یبدن يمتمرکز سوادآموز  کردیرو کی

به طور خاص در مقاله  یمفهوم سواد حرکت ایها داشت. در استرالآن يو معنو یشناخت ،یو عاطف یاجتماع ،یجسمان يازهاینظر گرفتن ن در
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ست "با عنوان  ي سترال  یابید سط دولت ب  "فعال يایبه ا شگاه   یقاتیزمان، گروه تحق نیا ی). در ط2014و همکاران،  يشد(لور  انیتو دان
سوادآموز  سترال  یبدن يکانبرا  رهبر  سپ  ایدر ا سال  2014 نگلر،یبود(ا سترال  ونیس یکم 2016). در ماه مه  از محققان را با  یگروه  ایورزش ا

ــواد حرکت فیتعر نییهدف تع ــتورالعمل ،یس ــتانداردها، دس ــتخدام  ،یابیو ارز ییاجرا يهاچارچوب اس کند که  یم دیگروه تاک نی. اکرداس
سعه و   سواد حرکت  دیبا يریادگیتو صرفا بر رو   "و هماهنگ کپارچهی" یدر هر چهار حوزه  س   یاهداف بدن يشود و نه  شد. برر  یمتمرکز با

شان م   يها سکاتلند، چ   زهمچونین گرید يدهند در کشورها  یانجام شده ن توجه  مورد یبدن يسواد آموز  يو هند برنامه ها نیسنگاپور، ا
 باشد. یل اجرا مدولت و در حا

 ياند به نحو رفتهیمفهوم را پذ نیدر سراسر جهان ا يادیز يباشد و کشورها یم یعیجاذبه وس يدارا کردیرو نیآنچه مشخص است ا
را در  یاند چرا که درك سواد حرکتتمرکز کرده یبر موضوع سواد حرکت یمختلف يهاها و کتابمقاالت، فصل ،یالمللنیب يهاکه گروه

 قیتحق کی) در 2018). سام و همکاران (2015و همکاران،  ری(النگمونندیب یشهروندان خود موثر م يو شاد يبهره ور ،یبهبود سالمت
 انیدانشجو یبدن تیآن بر فعال راتیو تاث يو خودکارآمد یسواد حرکت نهیمعلمان  در زم يااثرات توسعه حرفه یکنترل شده به بررس یتجرب

موثر در نظر  یآموزش جسمان یاصل کنندهنییتوان به عنوان عوامل تع یمعلمان را م يودکارآمدو خ ینشان داد سواد حرکت جیپرداخت. نتا
 يریگ میبا عنوان: تصم یقی) در تحق2018. بارنت (گذاردیم ریتاث یدانش آموزان و مشارکت ورزش یگرفت که به نوبه خود بر سواد حرکت

در مورد  يریگمیکند، تصم یم انیب يارائه کرد. و یابیارز يانتخاب روش ها يبرا یشنهاداتی: پیسواد حرکت یابیروش ارزانتخاب  يبرا
 ریامکان پذ نیو ا ردیگ یاز عناصر وابسته را در بر م يادیاصطالح تعداد ز نیچون ا ستیآسان ن یسواد حرکت يبرا یابیارز کردیرو کی
 رانی) در مقاله خود با عنوان درك دب2018عمل شود. استفان ( يزیسازه، تجو یدگیچیپ لیبه دل يریگاندازه يکه در مورد ابزارها ستین

برنامه  ،یمل يها طیبا مح  یسواد حرکت "قیتطب" يبرا يادیزمان و تالش ز دیکند که شا یم انیب یاز مفهوم سواد حرکت یبدن تیترب
در دسترس  يدانش آموزان و محتوا شآموز يدر مورد نحو یکاف يگذار هیسرما یصرف شده باشد ول ينهاد يو برنامه ها یشخص يها
توان کودکان  را  یدهد که چگونه م یسؤال پاسخ م نی) درمقاله خود به ا2018و همکاران( يانجام نگرفته است. جفر یبدن تیترب رانیدب

 يمهارت ها ،حرکت میکند که مفاه یم شنهادتیمقاله پ نی. اابدیتوسعه  آنها یفعال و سواد حرکت یکمک کردکه تا از لحاظ جسمان
 ارمهمیکودکان بس یدر توسعه سواد حرکت نیبه کودکان ارائه گردد و نقش والد دیبا يدستکار يو مهارت ها یانسان يمهارت ها ،یحرکت

در هنگام برنامه  دیکه معلمان با يدیاصول کل "یسواد حرکت جیترو يبرا یضمن میمفاه")در مقاله 2018و همکاران( زابتیباشد. ال یم
 زه،یباشد: فرد، ارتقاء انگ یم یکنند که شامل هفت اصل آموزش یم انیرا مدنظر داشته باشند راب یبدن يها تیو جذب جوانان در فعال يزیر

 کیبه عنوان  شرفتیاز بازخورد و نمودار پ ،استفادهيریپذ تیتوسعه دانش و درك، مسئول ،یبدن تیاعتماد به نفس، توسعه صالح شیافزا
 یابیمطالعه، اعتبار نیپرداختند. هدف از ا ییساله کانادا 12تا  8کودکان  یسواد حرکت ی) به بررس2016و همکاران ( فردی.  شیزشیابزار انگ

روزانه،  یجسمان  تیشامل: فعال یار حوزه تعاملبا چه یمدل یقیتحق نیداده ها بود. در ا یعامل لیتحل قیاز طر  یابزار سنجش سواد حرکت
نمره  نینمرات ب سهیدر مقا نیقرار گرفت. همچن دییو اعتماد، و دانش و درك مورد تا زهی)، انگیو مهارت حرکت ی(آمادگ یکیزیف تیصالح

 نیوجود داشت. پول روتر و ل یارتباط و هماهنگ یبدن تینگرش، تناسب اندام، مهارت و فعال زه،یکاپل با نمره معلمان در عوامل انگ
ازمعلم  يچه انتظار رندهیادگیکند که  یم حی: تشریبدن تیترب يبرا یکردن مفهوم سواد حرکت ازب") در مقاله خود با عنوان2015کانتور(
 یم طهیح نیاز چند یحرکت يها تیاز فعال يگسترده ا فیط سیمستلزم تدر یکند که سواد حرکت یم انیب يداشته باشد؟  و دیخود با

 یاجتماع سهیمقا طیشرا دیمهارت باشد.  محتوا با يآموزان دارا دانشو مشارکت محدود  یمیت یمدل ورزش کیبر  یمتک دیباشد و  نبا
را به سمت دانش آموزان   قیطر نیباشد و از ا شرفتیو پ يدانش آموزان را به حداقل برساند و با کاهش رقابت، تمرکز بر تالش فرد انیم

بر مهارت ها و حرکات  دیبا یبرنامه درس ،یلیه تحصیاول يها هیدر طول عمر سوق دهد. در پا یجسمان يها تیمشارکت مستقل در فعال
) در 2015و همکاران ( تریشود، تمرکز داشته باشد. پ یبعد اعمال م يسال ها یبدن يها تیخاص، ورزش و فعال يها يکه در باز يادیبن

 ییدانش آموزان از هر توانا يبرا یروشاست، به عنوان  افتهیتجسم   یبدن تی، همانطور که در ترب یکند که، سواد حرکت یم انیمقاله خود ب
 يدل هام یآموزش يها یژگیاستفاده از و یمقاله در مورد چگونگ نیدر تمام طول عمر است. در ا یبدن يها تیبه فعال وستنیپ يبرا
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ادعا  نیا دییات يموجود برا یو شواهد تجرب یبدن تیدر ترب یکردن سواد حرکت یعمل يبرا یمعاصر، از جمله مدل آموزش ورزش یآموزش
 ياریاست که به طور مثبت به توسعه بس زیمتما یآموزش يها یژگیو يدارا یکه آموزش ورزش ندینما یادعا م سندگانیشده است. نو انیب

   .کند یکمک م یاز ابعاد سواد حرکت

و  یمختلف ورزش يهامفهوم درگروه نیا عیسر شیدارد. افزا زین ینموده، مخالفان و منتقدان دایمفهوم پ نیکه ا یبا همه اقبال البته
 يهااست، به روش افتهیراه یبه عرصه عموم یچون مفهوم سواد حرکت یکرده است. از طرف تیمفهوم را تقو نیآزاد از ا فیسالمت، تعر

قابل  ریو غ یذهن ،یاز حد انتزاع شیب یسواد حرکت میاز مفاه یمعتقدند که بعض ،یاز منتقدان سواد حرکت ياری. بساسترشدهیتفس یمختلف
سئواالت که واقعا  نیو ا ندیتمرکز دارد تا فرا جهیبر نت شتریب نیباشد. همچن ینم يو کاربرد دیمشارکت کنندگان مف يدسترس است و برا

استعاره قانع کننده (مثل سواد خواندن  کیرا به عنوان  یتوان سواد حرکت یم ایاست و آ ییها یژگیچه و يرادا یسواد حرکت يفرد دارا کی
گذاشته است. در کل به  یرا دارد را بدون پاسخ باق سهیمقا کی جادیفقط قصد ا ایو  رفتیپذ یاتیو مدل عمل هینظر جادیو نوشتن) جهت ا

 یو عمل يمانع اجماع نظر یکردن سواد حرکت یاتیو عمل یابیارز ،یعناصر اصل ؛یفلسف یمبان ف؛یرسد اختالفات موجود در تعر ینظر م
 وهیدر ش ایکننده و  جیدر حال از دست رفتن، گ یشده که مفهوم اصل ییها یاختالفات منجر به نگران نیمفهوم شده است. ا نیجامع درا

 .)2015خود متفاوت است(پل جربال،  یبا قواعد اصل ییاجرا يها

صر  نکهیا تاینها ست    يادیتا حد ز یبدن تیفعال جیترو يکه تالش برا میکن یم یزندگ يما در ع س   شک ست و لذا برر ابعاد  یخورده ا
سواد حرکت  س  یمختلف  شد چرا که هدف نها  یم تیاهم زیحا اریب سبک   لیدر طول عمر و ن یبدن تیتعهد به فعال" ،یسواد حرکت  ییبا به 

شد. از طر  یم "فعال یزندگ صل  یکی یفبا ست.    یبدن تیکردن فعال نهیدر مدارس نهاد یبدن تیآموزش ترب یاز اهداف ا در دانش آموزان ا
 يباشــد و برنامه  یدانش آموزان م یتوســعه ســواد حرکت قیتعهد به ورزش در طول عمر از طر جادیمدارس، ا یبدن تیدر واقع هدف ترب

که قادر به کسب تندرستی و فعالیت کنونی    يبه نحو یسواد حرکت  يتوسعه   برايباکیفیت در مدارس، بهترین فرصت ها را   یِتربیت بدن
شند را فراهم می آورد. از ا      سان با سر زندگی ان سرتا سعه نه تنها پ  نیرو، ا نیو فعال بودن در  شود   درس تربیت بدن امدیتو سوب می  ی مح

ساالن به انجام فعا     شارکت جویی بزرگ ساس نگرش، تمایل و م ست به گونه ا   لیتبلکه پایه و ا سمانی از هر نوع ا که دالیل کم  يهاي ج
سوادي   یبیش از حد از ماشین و بی عالقگی به پرداختن به فعالیت هاي حرکتی و ورزش در زمان فراغت، ناشی از ب   يتحرکی، استفاده  

آموزند، نگرشی عمیق   یم  یحرکت دسوا  يزندگی خود و در زمینه  ياست. بدون شک آن چه کودکان و نوجوانان در دوران اولیه    یحرکت
ــد آنها در اجراي مهارتهاي حرکتی و در صــورت   ــده را در آ نها به وجود خواهد آورد که تجلی آن را در تداوم فرایند رو به رش و نهادینه ش

سب موفقیت ها     سطوح باالتر، در ک ضور در  شاهده خواه   ییتمایل به ح شی م ش  میدر میادین ورز جه به ). لذا با تو1394 ،يریکرد(حالج و 
سا  یفعل طیشرا  ش  لیجوامع که و و تحرك افراد را  یبدن  يها تیوفعال دهیگرد یسبک زندگ  رییباعث تغ یکیو الکترون ینیو امکانات ما

سمان     شکالت ج ضالت و م سواد حرکت     یو روان یمحدود و بروز انواع مع ست توجه به آموزش  شته ا سعه   یرا در بر دا مفهوم با  نیا يو تو
 باشد.  یم يو ضرور یاتیح اریو ورزش بس یبدن تیافراد جامعه و بخصوص کودکان و نوجوانان به سمت فعال بیو ترغ قیتشوهدف 

 یآموزش و توسعه سواد حرکت تیوضع ،یمفهوم سواد حرکت یو علم قیدق یضمن معرف میما در صدد هست قیتحق نیمبنا در ا نیبر هم
. خوشبختانه همزمان با رشد مییدر دانش آموزان را ارائه نما یتوسعه سواد حرکت یمیپارادا يالگو وقرار داده  یدانش آموزان را مورد بررس

وزارت آموزش و پرورش مطرح و مورد  یبدن تیترب نیمسئول قیاصطالح در کشور ما و از طر نیا شرو،یپ يدر کشورها یمفهوم سواد حرکت
است که از آن جمله تلفیق  رفتهیدر مدارس صورت پذ یو توسعه سواد حرکت آموزشدر جهت  یاقدامات زیاستفاده قرار گرفت و تاکنون ن

درسها با تربیت بدنی، اجراي فعالیت هاي فوق برنامه ورزشی (مانند المپیا دهاي ورزشی درون مدرسه اي، نرمش صبحگاهی و کانون  ریسا
در سبک  یو نقش سواد حرکت تیباشد. لذا با توجه به اهم یم ههاي ورزشی)، برگزاري اردوها و تفریحات ورزشی و پویا کردن حیاط مدرس

سئواالت  یبه دنبال پاسخ و بررس قیتحق نیمفهوم، ما در ا نیبا هدف آموزش و توسعه ا  ییبرنامه ها ياجرا نیفعال افراد و همچن یزندگ
کند؟ مشکالت موجود در  یم فاینقش ا یرکتآموزش و پرورش چقدر در رشد سواد ح یبدن تیترب ي: طرح ها و برنامه هامیباش یم لیذ

 یعملکرد فعل ينقش دارند و نحو یحرکت ياهداف سواد آموز شبردیدر پ ییگروه ها ایچه افراد  ست؟یچ یآموزش و رشد سواد حرکت ندیفرا
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امکانات، برنامه ها،  ها، رساختیموجود از جمله ز طیبا توجه به شرا یدر آموزش و توسعه سواد حرکت لیباشد؟ عوامل دخ یآنها چگونه م
رشد و  جیو نتا یاتیعمل يعوامل موثر، موانع، راهبردها نییو در کل تب  ست؟یآموزش و پرورش چ ستمیدر س یانسان يرویهاو ن استیس

ما  .شدبا یپژوهش م نیا یاجرا داشته باشد از اهداف اصل تیقابل یرانیدرجامعه و فرهنگ ا یکه بطور تجرب يبه نحو یتوسعه سواد حرکت
فعال  یبه سبک زندگ دنیو رس یسواد حرکت شتریکردن ب یاتیدر جهت عمل یگام دیمفهوم نسبتا جد نیابعاد گوناگون ا یبا بررس میدواریام

 .میینما جادیموضوع ا نیدر ا يبعد قاتیتحق يبرا ییمبنا نیو همچن میبردار

 

 شناسی پژوهشروش
مند است تا می شود. نظریه داده بنیاد، روالی نظامانجام  "گراند تئوري"،ادیداده بن قیروش تحق ريیکارگ با بهو  کیفی نوع از پژوهش این

. اي تولید کند که یک فرآیند، یک کنش یا برهم کنش را درباره یک موضوع واقعی در یک سطح مفهومی کلی را تشریح نمایدنظریه
آنها باهم،  لیاطالعات، تحل يجمع آور ندیکند و فرا ینم يرویپ يشده ا نییتع شیپثابت و از  ندیفرا کیاز  ادیداده بن يدرواقع، روش تئور

 هینظر چیو بدون ه ستین یمعلوم شیاز پ يتئور ای هیروش محقق به دنبال آزمون فرض نیدرا چون گر،یکامل دارند به عبارت د یهمپوشان
 نیدرك رابطه ماب و بسط آنها و لیاطالعات نسبت به تحل يهمزمان با جمع آور .کند یاطالعات اقدام م ينسب به جمع آور یمفروض

 یاصل ندی. فرآ)1393(دانایی فر و امامی، کند یاقدام م ه،یو ارائه نظر لیحلو ت يجمع آور يدر مراحل بعد جینتا نیاز ا يریآنهاجهت بهره گ
 و .اعتبارآنها است نیو روابط ب یو مقوالت اصل میخام، استخراج مفاه يداده ها يوطبقه بند يکدگذار ندیفرآ اد؛یداده بن يتئور کیدر تکن
 از هاي داده تحلیل براي و تایید کننده شرکت غیر خبرگان توسط مرور و کنندگان مشارکت توسط بازبینی طریق از تحقیق روش روایی
 است. شده استفاده محتوا تحلیل روش
 تربیت بدنی و سواد حرکتی صاحب نظران از تن 17 تعداد پژوهش پژوهش مصاحبه می باشد و جامعهابزار گردآوري اطالعات در این  

هایی  از درون آنها مقوله که طی فرایند کدگذاريِ باز، گردآوري و می باشداولیه داده هاي اي از  ها، مجموعه حاصل این مصاحبهبودند. 
محوري، راهبردها، عوامل  ذیل عناوین: شرایط علی، پدیده ها ند میان این مقولهسپس در مرحله کدگذاري محوري، پیو می شود.استخراج 

انتخابی نیز، سیر  ؛ در ادامه و در مرحله کدگذاريمی شوندگر و پیامدها در قالب پارادایم کدگذاري محوري تعیین  اي، شرایط مداخله زمینه
 .گرددمی داستان ترسیم 

 

  هاي پژوهشیافته

صاحب نظر در زم    یمبانپس از مطالعه  صاحبه با افراد  سواد حرکت  یبدن تیترب نهینظري موجود، م شد. نمونه   یو ورزش و آموزش  انجام 
صورت ذ      يا شده به  صاحبه  سئواالت م سواد حرکت     "بود:  لیاز  سعه  شد و تو سه با  ییچه مهارت ها و تواناها یجهت ر آموزش  دیدر مدر

شکالت آموزش     شود؟ م سواد     وداده  سعه  شرا  ست؟ یدانش آموزان در مدارس چ یحرکتتو ساعت   طیبا توجه به  موجود (کمبود امکانات، 
ــواد حرکت راهبردهاي.) …دانش آموز و ادیتعداد ز ،یبدن تیمحدود درس ترب ــعه س ــازمان ها ســت؟یدانش آموزان چ یتوس  يعملکرد س

ــهردار یمتول ــعهاداره ورزش و جوانان) جهت  ،يورزش در جامعه (ش ــواد حرکت توس ــد؟ یچگونه م یس ــاحبه ها و  يدر نتیجه  "باش مص
در  یتوسعه سواد حرکت   یمیپارادا يو الگو یمربوط به آموزش و توسعه سواد حرکت   یو فرع یکدبندي در مراحل سه گانه، مقوله هاي اصل  

   .و استخراج گردید نیدانش آموزان تدو

 )داده ها (کدگذاري لیتحل

انجام دادن  قیها و ابعاد آنها در داده ها از طر یژگیو طبقه بندي و کشف و مینام گذاري مفاه یلیتحل ندیباز : کدگذاري باز فرا کدگذاري
 یمتفاوت دگاهیکند تا د یم لیو تحل یوارونه اي  بررس ای  رونیاز درون و ب یمختلف ايیرا از زوا میاي مدام است که پژوهشگر مفاه سهیمقا
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 ادهی). در پژوهش حاضر مصاحبه هاي ضبط شده پس از پ2008 ن،یکسب کند (استراوس و کورب میمفاه گاهیو جا تیاهمدر خصوص 
مفهوم پردازي، مقوله بندي و سپس بر اساس مشابهت، ارتباط  ،یمحتوا  به صورت سطر به سطر بررس لیسازي، با استفاده از روش تحل

  .) مشخص شدندمیو مقوالت (طبقه اي از مفاه میمفاهکدهاي باز،  نیمشترك ب اتیو خصوص یمفهوم

). 1385 ،یفر و امام ییمورد مطالعه باشد(دانا  دهیبه وجود آورنده پد یکه عامل اصل  شود یگفته م یطیبه شرا  یعلّ طی: شرا یعلّ طیشرا 
صل  یحاک جینتا سازمان  ،یاز وجود دو مقوله ا سازمان  یدرون  شرا    یو برون  صوص  ست که   دهیپد جادیبراي ا یعلّ طیدر خ مورد مطالعه ا

 است. 1کدهاي باز مربوط به آنها به شرح جدول
 

 علّی شرایط به مربوط يهامقوله و باز کدهاي .1جدول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 با مرتبط وقایع یا حوادث محل عبارتی،کند؛ بهمی داللت يادهیپد به که است ویژه خصوصیات یک سري ةدهند: نشانيانهیزم شرایط

). 2008 کوربین، و استراوس(گیرد می صورت پدیده به پاسخ و اداره براي کنترل، متقابل کنش آن در که است بعد یک طول پدیده در
 .است 2 جدول شرح مؤلفه به سه شامل پژوهش در این يانهیزم شرایط

 

 
 

 

 کد مفهوم مقولۀ کلی
 فراوانی

 تکرار 

 علّی شرایط

 یسازماندرون

 13 هاطرحها و در برنامه هاتیاولوو  هاشرطشیپتوجهی به . بی1
 14 ي وزارتخانه و کاهش کیفیت کار کارشناسی ادارات هاطرح. تعدد 2
 15 . محدودیت ساعت درس تربیت بدنی 3
 15 . نبود سیستم نظارت و ارزشیابی مطلوب4
 10 آموزانمنظورمدیریت اوقات فراغت خارج مدرسۀ دانش. نبود برنامه به5
 9 يآموزدانش. تخصیص بیشتر اعتبارات به بخش مسابقات 6
 11 پروري و تأکید بر ورزش قهرمانی. نخبه7
 12  ریگمیتصمي باالرده. عدم تخصص و تجربۀ مسئوالن 7
 15 منظور ارتقاي انگیزه و نگرش دبیران. نداشتن برنامه به8
 11 ی دانش و مهارت دبیرانروزرسانبهمنظور . نبود بستر مناسب به9

 10 علت نبود برنامه و نظارتخودمختار دبیران به. عملکرد 10
 9 یسازماندرونو همکاري  مراتبسلسلهشدن احترامات،  کمرنگ. 11
 12 عملکرد پس از استخدام و کاهش. معیوب بودن نظام آموزش و پرورش 12
 14 ي مهارتی دبیرانهاضعف. 13
 12 معلمان. نداشتن نگرش مثبت نسبت به شغل معلمی در 14
 13 هاي آموزشی. عدم استفادة معلمان از منابع و برنامه15
 16 . مشکالت انگیزشی معلمان16

 یسازمانبرون

 12 . نزول جایگاه معلمان، مدیران و در کل آموزش و پرورش در جامعه 17
 10 آموزان بر عملکرد دبیران. بازخورد خانواده و دانش18
 13 بستر ورزش همگانی و رایگان توسط دولت. عدم ایجاد 19
 12 هاي متولی ورزش. ناهماهنگی بین سازمان20
 15 نامناسب سازمان ورزش و جوانان و شهرداري عملکرد. 21
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 يانهیزم شرایط به مربوط مقوالت و باز کدهاي .2 جدول

 

 محتواي تحلیل براساس و حاضر پژوهش . درگذارندیماثر  متقابل کنش چگونگی بر و اندوسیع و کلی میانجی شرایطگر: مداخله شرایط
 .شد شناسایی 3 جدول شرح به محیطی میانجی شرایط عنوانبه مؤلفه سه هامصاحبه

 

 گرمداخله شرایط به مربوط مقوالت و باز کدهاي. 3 جدول

فراوانی  کد مفهوم مقولۀ کلی
 تکرار

عوامل 
 گرمداخله
 

 و تجهیزات امکانات،
 ورزشی يهارساختیز

امکانات  کمبود و فیزیکی شرایط بدنی تربیت درس خوب نشدن برگزار . علت1
 14 .استمدارس 

ة نامطلوب و بدون برنامه از و استفادي ورزشی محدود جامعه هارساختیز. 2
 13 وضعیت موجود

 10 . استفاده نکردن از امکانات ورزشی مدارس پس از ساعت کاري آنها3

 دبیران اقتصادي وضعیت

آموزش و تربیت داشته تا تمرکز الزم بر کار  وضعیت معیشت معلمان . تأمین4
 15 باشند.

 درونی يهاپاداش روشود، ازاینمی هانگرش تغییر سبب اقتصادي . مشکالت5
 11 گیرد.نمی قرار توجه مورد

 بدهد انجام رااش خانواده معاش تأمین تواندنمی اقتصادي نظر از معلمی وقتی .6
مطلوب  انجام و درونی يهاپاداش موضوع کند، نیتأم را خودش خانواده و

 کمترخودجوش  صورتبهبرنامه فوق هايوضعیت اصلی و همچنین انجام برنامه
 گیرد.می صورت

14 

شود و ي دوم و سوم توسط دبیران میهاشغل. وضعیت اقتصادي سبب انتخاب 7
 11 .دانجامیمبه کاهش عملکرد و تمرکز در شغل معلمی آنها  معمولطور به

 تربیت درس خاص شرایط
 بدنی

اجتماعی و  شناختی، عاطفی، (جسمانی، جانبههمه تربیت بدنی، . تربیت8
 13 است. بدنی فعالیت و ورزش ابزار باآموز دانش بهداشتی)

 نشاط و شور. براي اینکه درس تربیت بدنی خروجی داشته باشد، باید کالس 9
 13 همراه با برنامه باشد.

 12 .است ترقیعمو  تریعاطف، ترکینزدآموزان در این درس . ارتباط معلم و دانش10
 11 . شرایط فیزیکی و محیطی این درس متفاوت است.11

دیگر دبیران و  و ریمدجامعه، خانواده،  در نظر. اهمیت درس تربیت بدنی 12
 14 .استآموزان و حتی نزد بعضی دبیران تربیت بدنی پایین دانش

 کد مفهوم مقوله کلی
فراوانی 

 تکرار

 شرایط 

 ايزمینه

 فرهنگ
 هاخانواده

 13 نسبت به فعالیت بدنیها خانواده. عدم انگیزة 1
ي ورزشی هادر کالسور حض به فرزندانشان  اجازة خشک مذهبی علت مسائل بهداشتی وبه ها خانواده. 2

 دهند.را  نمی
10 

 13 خانواده جایگاهی ندارد.. ورزش در سبد هزینۀ 3
 9 است. ندگیز ضروریات از ورزش که اندنرسیده نتیجه این به مردم وها خانواده . هنوز4 
 11 .استندان بیشتر از فعالیت بدنی و ورزش فرز هاخانواده در نظر. اهمیت تحصیل و شغل 5

 پایگاه
 اقتصادي

 هاخانواده

 14 هاخانواده. شرایط اقتصادي جامعه و 6
ها معموالً ادهخانوبسیاري از  اقتصادي سبد در بودن ورزش سبب شده است که ورزش برنهیهز. 7

 13 نداشته باشد. جایگاهی

 سبک زندگی
 الکترونیکی

 14 ت از افرادي جدید در امور روزمره و گرفتن تحرك و حرکهايفناور. جایگزین شدن وسایل و 8
 13 جاي فعالیت بدنیفعالیت فراغتی الکترونیکی ساکن، به. جایگزینی 9
 14 فضاي و بستر فعالیت بدنی مناسب و نبودی نینشآپارتمان. سبک زندگی 10 
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 هدف که دارد اشاره مطالعه پدیدة مورد با مواجهه براي ییهاحلراه ارائۀ به بنیادداده نظریۀ درموردنظر  راهبردهاي: پیامدها و راهبردها
ها) العمل(عکس واکنش و) اعمال( کنش نتیجۀ پیامدها و است آن برابر دادن در نشان حساسیت و آن با برخورد ،موردنظر پدیدة کردن اداره آن

توسعه و آموزش  مطلوب به وضعیت رسیدن براي اساسی راهبرد چندین تحقیق این دارد. در وجود خصوص پدیده در که است شرایطی
 است. شده به شرح جدول پیشنهاد سواد حرکتی

 

 پیامدها و راهبردها به مربوط مقوالت و باز کدهاي .4 جدول

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مقولۀ 

 کلی
 کد مفهوم

فراوانی 

 تکرار

  راهبردها

ریزي و برنامه

ي استگذاریس

و  هاطرح

 هابرنامه

، استآموزان دانش فراغت . با توجه به شرایط موجود بهترین بستر براي توسعۀ سواد حرکتی، اوقات1

 تر است.چراکه مدیریت نیروي انسانی، تجهیزات و ساعت آموزش منعطف
12 

درزمان  خصوصبهتجهیزات  و هارساختیز، هادر برنامه ورزش متولی هايسازمان . هماهنگی2 

 آموزاناوقات فراغت دانش
14 

 12 مدرسه از خارج و فراغت اوقات بر مدرسه برعالوه وزارتخانه يهاتمرکز طرح. 3

 10 هااستان کارشناسی در حرکتی سواد توسعۀ ریزيبرنامه و مدیریت پست . ایجاد4

 14 خانواده مسئولیت با و پرورش و آموزش بسترسازي با مدرسه از خارج در الزامی يهادوره . گذراندن5 

 12 مدرسه از خارج ساعات جهت بدنی تربیت معلم توسط ورزشی هايبرنامه . ارائۀ6

 15 باشد. آموزاندانش به ورزش لذت حس چشاندن ورزش دبیران اصلی وظایف از . یکی7 

 9 مسابقات کیفیت بر کنندهشرکتآموز دانش کمیت . اولویت8 

 8 مدتانیم هدف عنوانبه تحصیالت پایان در ورزشی ۀرشت کی در . تخصص9 

 نیروي انسانی

 15 دبیران عملکرد بر مستمر نظارت و دقیق . ارزشیابی10

 17 معلمان معیشتی و اقتصادي مشکالت . رفع11 

 13 عنوان مرجع تربیت معلمانفرهنگیان به. ارتقاي کیفی دانشگاه 12

 14 . ارتقاي جایگاه اجتماعی معلمان13

 16 کارامد انسانی نیروي يریکارگبه و . جذب14

 17 معلمان رشد تحصیلی و شغلی ،امکان ترقی. 15

 10 مهارت معلمان و دانش افزایش منظوربه تابستان از . استفاده16

 16 دبیران مهارت و انگیزه . افزایش17

 پیامدها هادمپیا 

 17 فعال زندگی سبک . ایجاد1

 16 آموزاندانش اعتیاد و چاقی ساختاري، مشکالت حرکتی، فقر ،هايماریب از . پیشگیري2

 12 سن افزایش با ورزشی انگیزش کاهش از . جلوگیري3

 13 خانواده شتریب شدن فعال .4

نسبت به  هاخانواده با ایجاد نگرش مثبت در آموزاندانش هدایت در ورزشی هايبرنامه . اولویت5

 ورزش
11 
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 به مربوط فرعی و اصلی مقوله هاي توسعه و آموزش سواد حرکتی، صاحب نظر افراد با مصاحبه و موجود نظري مبانی مطالعه از پس
 .شد تدوین زیر شرح به نهایی مدل مفهومی و احصا پدیده

 را دادهها فرعی، و مقوله هاي مقوله بین پیوند طریق از که است رویه هایی سلسله از عبارت محوري کدگذاري: محوري کدگذاري. ب
 از استفاده با کار این. دارد اشاره) فرعی و اصلی(شکل دهی مقوله ها فرایند به محوري کدگذاري ترتیب، بدین. می دهد ارتباط یکدیگر با

 راهبردها میانجی، شرایط زمینه اي، شرایط محوري، پدیده علّی، شرایط بین روابط تا انجام می شود) سرمشق یا الگویی مدل(  پارادایم یک
 دهد. را نشان پیامدها و

 میگردند آن محور بر سایر مقوالت را (که محوري مقوله بنیاد داده پرداز نظریه مرحله این در): نظریه پردازي مرحله(انتخابی کدگذاري
 شرحی که میکند اقدام نظریه نگارش به مقوله ها سایر با دادن آن ارتباط با و انتخاب  روش مند به طور می دهند) تشکیل را کلیتی و

توسعه و  براي شده ارائه ترسیمی مدل .)1385می دهد (دانایی فر و امامی،  ارائه است، شده پژوهش مطالعه در که فرایندي براي انتزاعی
 می باشد. 1 شکل حرکتی به صورتآموزش سواد 

 

 
 آموزاندانش یسواد حرکت ۀتوسع یمیمدل پارادا. 1شکل 

 
 یپژوهش را به طور سنت جیداده ها و نتا ییبحث در باره اعتبار و روا یفیاز پژوهشگران ک یبرخ نکهی: با اادیداده بن هینظر یاعتبارسنج

اریبس یها بخش افتهیصحت و اعتبار داده ها و  زین یفیاست که در پژوهش هاي ک نیا تیدانند. اما واقع یم یمربوط به پژوهش هاي کم 
وجود دارد که در پژوهش  ادیداده بن هیدر نظر یبراي اعتبارسنج ی). روش هاي مختلف2007پژوهش است (کرزول،  ندیفرا زا تیبا اهم
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و  ینظرهاي اصالح افتیه  در پژوهش استفاده و پس از درشرکت کنند ریمشارکت کنندگان  و مرور خبرگان غ ینیحاضر از دو روش بازب
 ارائه شد. ییالزم انجام و مدل نها شیرایو مشاورمشاوره الزم با استادان راهنما و 

 

  يریگجهینتبحث و 
 تیطرف و عدم فعال کیو نظارت از  تیریمد ،يزیآموزش و پرورش مانند ضعف در برنامه ر ستمیس یدهد مشکالت درون ینشان م جینتا

جهت  یباعث شده بستر مناسب گر،یآموزش و پرورش از طرف د ستمیورزش در خارج از س یمتول يسازمان ها نیب یمطلوب وناهماهنگ
و مداخله گر از جمله فرهنگ و اقتصاد  یطیمح یدانش آموزان در جامعه وجود نداشته باشد. البته عوامل یآموزش و توسعه سواد حرکت

 جینتا نیباشد. ا یبسترنامناسب موثر م نیا جادیدر ا یها ورزش رساختیمعلمان و ز یشتیمع تیوضع ،یبدن تیدرس ترب گاهیها، جاخانواده 
 افتهیباشد.  ی) م2007) و داکاس (2007)، فابر  و همکاران(2009( نزی)، داب1392(کشاورز)، 1397مقدم و همکاران ( ییوفا قیموافق با تحق

 ستمیساختها و ساختار س ریامکانات و ز ،یمال ،یانسان ،یتیریسازمان، ابعاد مد یدرون طیدهد که در مح یمقدم نشان م ییهاى پژوهش وفا
سازمان  یرونیب طیدر مح گریباشند. از طرف د یم ییورزش مدارس ابتدا ي سعهموانع اثرگذار بر تو تیدر اولو بیآموزش و پرورش به ترت

 تیدر اولو بیبه ترت ياقتصاد طیو رکود مح نیناسالم، عدم وجود قوان یاجتماع طیمح ،يفاده از تکنولوژعدم است ،یفرهنگ طیضعف در مح
 یباشد که به نظر م یم يعوامل فرد نیاز مهمتر رانیبد زهیو عدم انگ یتخصص-یمهارت ينشان داد ضعف ها جیهستند. نتا ياثرگذار

 نیبروز ا یاز نکات اصل رانیپس از شروع کار دب یمستمر و تخصص یابیدر بدو امر و عدم نظارت و ارزش یرسد نواقص روند استخدام
 یبدن تیمعلمان ترب يضرور يحرفه ا تیصالح یباشد که در بررس ی) م1396و همکاران( ییآقا قیمطابق با تحق جینتا نیاست. ا طیشرا

استفاده  يا رانهیسخت گ یاستخدام يخود از آزمون ها ازیمورد ن يرویاستخدام ن يوزارت آموزش و پرورش برا نکهیکند که با ا یم انیب
معلمان  يآموزش و باز آموز يبرا یبدن تیادارات ترب يبه گسترده از سو زیاز خدمت و ضمن خدمت ن شیپ یآموزش يکند و دوره ها یم

 نیاز ا ياریوجود دارد، که بس ییها یکاست یبدن تیمعلمان ترب يبرا يضرور يها تیصالحهنوز از نظر  یگردد، ول یاجرا م یبدن تیترب
راهبردها جهت ارتقاء آموزش  نیکرد که بهتر انیتوان ب یم جینتا نیاست. باتوجه به ا ییعدم توجه به بحث تخصص گرا لیکمبود ها به دل

 ییو ارائه برنامه ها و طرح ها نیطرف و تدو کیاز  یبدن تیترب رانیدب زهیدانش، مهارت، تخصص و انگ شیافزا ،یسواد حرکت هو توسع
 يالبته با بسترساز ،یفوق برنامه و اوقات فراغت يدرون مدرسه و زنگ ورزش و خارج از مدرسه و به عنوان طرح ها تیدو موقع يبرا

و ساعت  زاتیتجه ،یانسان يروین تیریباشد چرا که مد یخانواده ها م تیو بامسئول یمتول يها سازمانهمه  يآموزش و پرورش، همکار
 .باشد یآموزش در زمان اوقات فراغت منعطف ترم

 دیوزارت آموزش و پرورش، مو یورزش يتهایو فعال یبدن تیترب يهایاستراتژ نی) با عنوان، تدو1396و همکاران ( يدیحم قیتحق جینتا 
ساعات درس  یاثربخش شیو افزا یبخش تیفیک ،يو ورزش دانش آموز یبدن تیترب يها ياستراتژ يبند تیباشد که، اولو یموضوع م نیا

فوق برنامه به منظور تحقق  يتهایبه فعال دنیبخش تیدانش آموزان، مدرسه محور نمودن و عموم یسواد حرکت حسط يو ارتقا یبدن تیترب
و امکانات  لیهستند. آنچه که مشخص است رشد وسا یمنابع انسان يو بهساز يو توانمندساز  یبدن تیبه اهداف درس ترب دنیبخش

و تحرك را از امور روزمره ما گرفته و افراد  یبدن  يها تیکه فعال يبطور دهیگرد عجوام یسبک زندگ رییباعث تغ یکیو الکترون یتالیجید
گردد  یتلق یبخش زندگ شیو آسا ندیدر ظاهر امر خوشا دیشا تیموقع رییتغ نیداده است. ا تیوضع رییحرکت به سکون تغ تیرا از موقع

حرکت محروم کرده است.  یعنی یذات ازین نیرا از ساده تر نسانباشد چرا که ا یم يرشد و توسعه تکنولوژ راثیم نیزتریفاجع آم یول
 زهیکودکان باعث انگ يدوستانه برا یو ورزش يباز يتک فرزند، نبود فضاها تیکم جمع يخانواده ها ،ینیآپارتمان نش یمتاسفانه زندگ
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 یم ادیاعت یو حت یچاق ،يمشکالت ساختار ،یتها، فقر حرک يماریشدن آنها با انواع ب ریآن  درگ ي جهیآنها شده است که نت یورزش یکش
 یو ورزش فرا م يباز قیرا از طر یزندگ ياز مهارتها ياریاست که کودکان و نوجوانان بس نیا تیو ترب میباشد. اعتقاد متخصصان تعل

توجه  طیشرا نیدر ا نینابرامواجه خواهد شد. ب یدر بزرگسال یزندگ يندارد با ضعف مهارت ها يورزش و باز زهیکه انگ ی. پس کودکرندیگ
تر به  قیبطور دق ایو ورزش و  یبدن تیافراد جامعه و بخصوص کودکان و نوجوانان به سمت فعال بیو ترغ قیدر جهت تشو یبه موضوعات

 باشد.  یم يو ضرور یاتیح اریبس یحرکت يمت سوادآموزس
قرار دارد. متاسفانه گزارش وزارت بهداشت،  یما در حالت بحران يافراد جامعه  یسواد حرکت تیوضع نکهیآنچه که قابل لمس است ا

نوجوان  10خون دارند و از هر  یدرصد دانش آموزان کشور، چرب 25دهد که  ینشان م 1398 بهشتیکشور در ارد یدرمان و آموزش پزشک
 میآموز، هشت نفر از آنها کمتر از ن شنوجوان و دان 10از هر  نیدارد. همچن یشکم ینفر چاق 2نفر اضافه وزن،  کینفر چاق،  کی یرانیا

را درك کرده و  یبحران طیشرا نیاوال ا دیآموزش و پرورش با یبدن تیامر بخصوص ترب انیدارند. لذا متول یورزش تیساعت در روز فعال
به نظر  ایکرد. ثان نخواهد يرییتغ تیوضع نیتنها در قالب شعار و حرف ونه در قالب عمل، ا یو موضوعات میکه با ارائه مفاه ندیتوجه نما

به سمت برنامه  ياریو اخت یقیو تشو یبیترغ ياستفاده از طرح ها و برنامه ها يبجا دیبا نیمسئول ،یفعل یبحران طیباتوجه به شرا سندهینو
 ياجبار يبرنامه ها هک میکن یمشاهده م یو رانندگ ییراهنما نیگردند چرا که ما در موضوعات مربوط به قوان لیمتما یهیو تنب ياجبار يها

در افراد  کیموارد فوق و رشد فرهنگ تراف تیباعث عادت به رعا ادهیعدم توقف قبل از خط عابر پ ایو  یمنینبستن کمربند ا مهیاز جمله جر
تعهد  ،یتتوسعه سواد حرک یو خروج جهیچرا که نت ردیمورد توجه قرار گ شتریب دیبا یجامعه شده است. بهرحال رشد و توسعه سواد حرکت

 باشد. یارتقاء سالمت افراد جامعه م تیفعال و درنها یسبک زندگ جادیبه ورزش در طول عمرو ا

 

 تقدیر و تشکر

استان اصفهان  یبدن تیکارشناسان و معلمان ترب ران،ینمودند بخصوص دب يو همکار ياری قیتحق نیکه ما را در انجام ا ياز همه افراد
 .میینما یو تشکر م ریتقد
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