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Relationship between the Levels of the Physical Literacy of 
Children Military Families with Job Characteristics of their 
Fathers

Abstract

Introduction: To achieve a desirable level of motor development and physical-
mental competencies and develop a healthy and active lifestyle in all people in 
society, particularly children and families of the military and considering the nature 
of job their fathers’ job, accurate principles on motor and exercise skills, called 
physical literacy principles, is required.

Objective: Present study aimed to determine the relationships between the levels 
of the physical literacy of children in the 8-12 age range with some natures of their 
military fathers’ job. 

Materials and Methods: The method is a descriptive-correlation in which a total 
of 171 children in the 8-12 age range were selected by multi-stage cluster sampling 
in districts 1, 4, 8 and 13 of Tehran and the Iranian version of the physical literacy 
test consisting of 4 subscales such as physical competence, daily physical activity, 
motivation and self-confidence, and knowledge and understanding was administered 
Further, Fathers completed a questionnaire about their occupational nature, corps, 
and their level of education. Findings were analyzed using descriptive statistics, 
ETA correlation coefficient, t- independent test, and one-way covariance analysis. 
Data were analyzed using SPSS 23.

Results: The physical literacy of children with staff fathers was more than those 
with father in the troop (Effect size = 0.36, t = -4.558, P<0.01). Furthermore, the 
physical literacy of children with fathers working in educational-section was greater 
than those whose fathers work in operational section (P= 0.05). 

Discussion and Conclusion: Children’s physical literacy is related to the 
occupational nature of military fathers. These job natures can affect the children’s 
active lifestyles. Knowing this relationship affects the physical literacy of children 
in military families and the implementation of appropriate movement and sports 
programs is needed to increase the physical literacy of these children, especially 
among girls. Further studies on the impact of other factors on physical literacy 
should be conducted. 

Keywords: Health Literacy, Health Behavior, Life Quality, Military Personnel, 
Physical Activity.
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مقاله پژوهشی

رابطه سطح سواد بدنی فرزندان خانواده های نظامی با ویژگی های شغلی پدران
*سعید ولدی1، سید محمدكاظم واعظ موسوی2، مرتضی ناجی3

چکید ه
مقدمه: به  منظور دستیابی به سطح مطلوب رشد حرکتی و شایستگی های جسمانی-روانی و ایجاد یک سبک زندگی سالم 

و فعال در میان همه افراد جامعه به  ویژه خانواده ها و فرزندان قشر نظامی و با توجه به ویژگی های شغلی پدران، نیازمند 
اصول دقیقی از مهارت های حرکتی و ورزشی هستیم که این اصول سواد بدنی نام دارند.

هدف: هدف از پژوهش حاضر، تعیین رابطه میان سطح سواد بدنی کودکان 8-12ساله با برخی از ویژگی های شغلی پدران 

نظامی آن ها بود.
مواد و روش ها: روش تحقیق توصیفی- میدانی و از نوع همبستگی است؛ که در آن با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای 

چندمرحله ای، 171 نفر از کودکان 8-12ساله در مناطق 1، 4، 8 و 13 شهر تهران در نسخه ایرانی آزمون ارزیابی سواد 
بدنی که شامل چهار خرده مقیاس شایستگی جسمانی، فعالیت بدنی روزانه، انگیزش و اعتماد به  نفس، دانش و درك است، 
شرکت کردند. پدران نیز پرسشنامه ای حاوی سؤاالت مربوط به ماهیت شغلی، رسته شغلی و تحصیالت را تکمیل کردند. 
یافته های تحقیق با استفاده از شاخص های آمار توصیفی، ضریب همبستگی اِتا، آزمون تی مستقل و تحلیل کوواریانس 

یک راهه تحلیل شد. از نرم افزار SPSS نسخه 23 جهت تحلیل داده ها استفاده شد.
یافته ها: سواد بدنی فرزندانی که ماهیت شغلی پدرانشان ستادی است بیشتر از آنانی است که ماهیت شغلی پدرانشان صفی 

است )Effect size =0/36 و t= -4/558 و P< 0/01(. همچنین سواد بدنی گروهی از فرزندان که رسته شغلی پدرانشان 
.)P=0/05( آموزشی است، بیشتر از گروهی است که رسته شغلی پدرانشان عملیاتی است

بحث و نتیجه گیری: سواد بدنی با ویژگی های شغلی پدران نظامی مرتبط است. ویژگی های شغلی می تواند بر سبک زندگی 

فعال کودکان تأثیرگذار باشد. دانستن این ارتباط در بهبود سواد بدنی فرزندان خانواده های نظامی مؤثر است و به نظر 
می رسد لزوم اجرای برنامه های حرکتی و ورزشی مناسب جهت افزایش سواد بدنی این کودکان به ویژه برای دختران ضروری 

است. همچنین مطالعات بیشتر در خصوص تأثیرگذاری عوامل دیگر بر سواد بدنی پیشنهاد می گردد.
کلمات کلیدی: پرسنل نظامی، سواد سالمتی، رفتار سالم، فعالیت بدنی، کیفیت زندگی.

کارشناس ارشد رفتار حرکتی - رشد حرکتی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تهران، ایران  )*نویسنده مسئول(. 1ـ 
saeedvl992@gmail.com :آدرس الکترونیک  

دکترای تخصصی روانشناسی ورزشی، استاد، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه جامع امام حسین علیه السالم، تهران، ایران. 2ـ 
دکترای تخصصی مدیریت ورزشی، استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه جامع امام حسین علیه السالم، تهران، ایران. 3ـ 

مقدمه
جهت  مناسبی  زمان  نوجوانی  اوایل  و  بلوغ  کودکی،  دوران 
شکل گیری اندامی متناسب است که از طریق بازی ها و ارتباطات 
تعاملی حاصل می شود )1(. همچنین باید تأکید کرد که در رشد 

اصلی  عناصر  والدین  اجتماعی  و  جسمانی  حرکتی،  مهارت های 
و  آموزش  تربیت،  تولد،  از  بر گستره حیات  تأثیرشان  و  هستند 
سالمت جسم و روان فرزندان تا تداوم و حفظ بقای نوع بشر کاماًل 
شناخته شده و انکارناپذیر است )2(. برای ایجاد سبک زندگی سالم 
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و فعال در کودکان، ضروری است تا اصول دقیقی از مهارت های 
 (Physical ورزشی و حرکتی را مد نظر قرار داد که سواد بدنی
(literacy نام دارند. سواد بدنی رشد مهارت های بنیادین حرکتی 

انگیزه، اعتماد  با  تا  و ورزشی است که به کودك اجازه می دهد 
به نفس و کنترل در طیف وسیعی از پویایی های بدنی و ورزشی 
حرکت کند و در قبال شرایط محیطی موجود واکنش مناسب نشان 
دهند )3، 4(. شرکت در فعالیت های بدنی و رقابت های جسمانی 
به رشد مهارت های حرکتی بنیادین، کسب آمادگی بدنی و بهبود 

ترکیب بدن می انجامد )5، 6(.
طبق تعریف شورای بین المللی علوم ورزش و تربیت بدنی یونسکو 
 (International Council of Sport Science and Physical

(Education of UNESCO، چهار مؤلفه ضروری و به هم مرتبط 

انگیزه و اعتماد به نفس  سواد بدنی بدین ترتیب می باشند: 1- 
که مربوط به بعد عاطفی و درك کودکان از توانایی خود در انجام 
فعالیت های بدنی و عالقه آن ها به شرکت در فعالیت های بدنی است. 
2- شایستگی جسمانی (Physical Competence) که مربوط به 
مهارت های حرکتی و آمادگی جسمانی مرتبط با سالمت است. 3- 
دانش و درك که مربوط به بعد شناختی و درك کودکان از فعالیت 
بدنی و سالم زیستن، آگاهی از آمادگی جسمانی و پارامترهای آن 
و روش هایی برای بهبود مهارت ها و استفاده از تجهیزات ایمن در 
طول فعالیت است؛ و 4- شرکت در فعالیت های بدنی روزمره که 
به ارزیابی بعد رفتاری و سالم زیستن در زندگی روزمره می پردازد 
)4، 7، 8(. در حقیقت سواد بدنی پایه و اساس آموختن مهارت ها 
یا آشنایی با ابزارهای اجتماعی، شناختی، رفتاری و روشی برای 
بهره گیری از مزیت های انجام فعالیت بدنی و ورزشی و رسیدن 

به لذت های بلندمدت و کسب موفقیت در طول عمر است )3(.
مطالعات موجود نشان داده اند که بدون افزایش سواد بدنی، کودکان 
و نوجوانان در اوقات فراغت از فعالیت های بدنی دور می شوند و 

کارهای غیرفعال را انتخاب می کنند )10-8(.
(Francis) و همکاران نشان دادند که سواد بدنی در  فرانسیس 
و  رقابت ها  در  نفس  به  اعتماد  با  و  فعال  باعث شرکت  کودکان 
فعالیت های بدنی می شود )11( و کودکانی که سواد بدنی کمتری 
دارند در فعالیت های بدنی مشارکت کمتری می کنند؛ و این امر 
 .)12( می دهد  افزایش  را  برای سالمتی  افزایش مشکالت  خطر 

ترمبالی و لوید (Tremblay & Llyod) معتقدند که ارزیابی جامع 
سواد بدنی به اندازه آموختن سواد و شمارش اعداد اهمیت دارد )3(.

از سوی دیگر، احمدی و همکاران نشان دادند که هم میزان و هم 
کیفیت حضور پدر در خانواده، ارتباط معناداری با عالئم اختالالت 
روانی به ویژه شکایات جسمانی، حرکتی، افسردگی، اضطراب و 
در  روان  سالمت  افزایش  و  تحصیلی  وضعیت  پارانوئیدی،  افکار 
پدران  که  دادند  نشان  همکاران  و  احمدی   .)13( دارد  فرزندان 
نظامی پس از فراغت از کار، بیشتر وقت خود را در خانه می گذرانند؛ 
همین امر باعث شده است تا زنان و فرزندان خانواده بیشتر اوقات 
فراغت خود را در خانه و بدون هیچ تحرك مفید و مناسبی سپری 
کنند )14(. در مطالعه دیگری از احمدی و بیگدلی مشخص شد 
که نظارت خانواده های نظامی بر فرزندان به ترتیب در مواردی 
مانند ساعت بازگشت به منزل، نوع پوشش، انجام فرایض دینی و 
انتخاب دوست است و در زمینه های انجام بازی های کامپیوتری 

و مطالعه کتب کمترین نظارت وجود داد )15(.
به نظر می رسد پدران نظامی بر اساس مقتضیات شغلی، فشارهای 
این فشارها می توان  از جمله  را تجربه می کنند.  بیشتری  روانی 
نیازهای  به  به موقع  و  کامل  رسیدگی  عدم  از  گناه  احساس  از 
اعضای خانواده، غیبت های طوالنی و دوری از همسر و فرزندان، 
مأموریت های جنگی یا اعزام به مناطق مرزی دوردست با کمترین 
امکانات رفاهی و فرهنگ و آداب متفاوت و نگرانی از بروز حادثه 
را نام برد. در همین راستا آمارهای زیادی در زمینه سوء رفتار و 
غفلت نسبت به سالمت روانی و جسمی فرزندان توسط نظامیانی 

که از مأموریت برگشته اند به ثبت رسیده است )16(.
اخیراً توجه به اهمیت سواد بدنی تشدید شده است و ظاهراً گسترش 
مفهوم سواد بدنی در آموزش و پرورش نشانگر افزایش نفوذ فلسفه 
با  تربیت بدنی در تعلیم و تربیت کشور است. همچنین مطابق 
پیشینه های پژوهشی انجام شده می توان به این نتیجه رسید که 
با توجه به اهمیت سبک زندگی فعال در بین خانواده ها و وجود 
غفلت هایی به ثبت رسیده در زمینه سالمت جسمانی و روانی - 
حرکتی فرزندان خانواده های نظامی و همچنین با در نظر داشتن 
شرایط ویژه رشد این قشر از کودکان جامعه و عدم پژوهش های 
پارامترهای  دقیق  بررسی  بخصوص  بدنی،  سواد  زمینه  در  الزم 
مرتبط با این مفهوم، به نظر می رسد که انجام پژوهش در زمینه 
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سواد بدنی این افراد در اولویت پژوهش های تربیت بدنی باشد. 
بر این اساس، در پژوهش حاضر رابطه بین سواد بدنی فرزندان 
نظامی با ماهیت و رسته شغلی پدرانشان مورد مطالعه قرار گرفت.

مواد و روش ها
پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت توصیفی 
از نوع  و به لحاظ نحوه گردآوری داده ها زمینه یابی و میدانی و 
در حیطه  آن  اهداف  و  نوع  گرفتن  نظر  در  با  است.  همبستگی 
پژوهشی  کار،  اجرای  شیوه  لحاظ  به  و  توسعه ای  پژوهش های 

مقطعی است که در سال 1397 به انجام رسید.
شرکت کنندگان پژوهش حاضر، کلیه کودکان هشت تا 12  ساله از 
خانواده های یکی از سازمان های نظامی در شهر تهران می باشند. 
به دلیل عدم اطالع از حجم دقیق و واقعی جامعه، انتخاب حجم 
نمونه، برحسب نوع هدف پژوهش انجام گرفت )12، 17(. نمونه 
آماری شامل تعداد 171 کودِك هشت تا 12  ساله )58 درصد پسر 
و 42 درصد دختر( از خانواده های نیروی های مختلف آن سازمان 
و ساکن در مناطق 1، 4، 8 و 13 می باشند. معیارهای ورود در 
این مطالعه، نداشتن اختالالت حرکتی، جسمی و ذهنی و نداشتن 
بیماری های خاص نظیر بیماری های قبلی و عروقی، آنمی، فشار 

خون دیابت و همچنین داشتن سن 8 تا 12 سال بود.
به  منظور گردآوری داده ها در این مطالعه ابتدا معرفی نامه ای جهت 
انجام این پژوهش دریافت شد؛ پس از ارائه معرفی نامه به سازمان 
فرهنگی خانواده، این سازمان، نامه ای به مدیران محترم فرهنگی 
خانواده نیروهای مختلف ارسال نمود تا همکارهای الزم در اجرای 
این طرح با پژوهشگر صورت گیرد. با استفاده از روش نمونه گیری 
خوشه ای چندمرحله ای و در گام اول، واحد نمونه گیری، نیروهای 
زیر مجموعه این سازمان در شهر تهران در نظر گرفته شد. در 
ادامه و در گام دوم از بین نیروهای مختلف، شهرك های مسکونی 
که خانواده های آنان در آنجا ساکن بودند، به  صورت تصادفی در 
ابتدایی  مدارس  بین  از  و  سوم  گام  در  شدند.  انتخاب  دسترس 
دخترانه و پسرانه شهرك ها، تعداد 171 کودك هشت )پایه دوم( 
تا 12 )پایه ششم( و خانواده های آنان حاضر به شرکت در این 
و  رضایت نامه  فرم  کننده  شرکت  داوطلبان  به  شدند.  پژوهش 
پرسشنامه حاوی سؤاالت مربوط به ماهیت و رسته شغلی جهت 

ارائه به پدر خانواده داده شد. الزم به ذکر است که در زمان آغاز 
ارزیابی ها، سعی پژوهشگر بر این بود که آزمودنی ها بخصوص در 
آزمون های پرسشنامه ای، پرسشنامه ها را در مکانی آرام و ایمن 
تکمیل نمایند. همچنین نهایت دقت به عمل آمد تا آزمودنی ها با 
صداقت پرسشنامه های سواد بدنی )مقیاس های: درك - دانش و 
انگیزش - اعتماد به  نفس( را پاسخ دهند و آزمون های میدانی- 
حرکتی سواد بدنی )مقیاس های شایستگی جسمانی و رفتارهای 
حرکتی روزمره( را با جدیت و همراهی کامل اجرا و دنبال کنند.

برای گردآوری داده ها از ابزار جامع ارزیابی سواد بدنی کانادایی 
شد  استفاده   (Canadian Assessment Physical Literacy)

)10(؛ این ابزار توسط خانم النگمویر و همکارانشان در سال 2015 
در چهار مقیاس اصلی که هرکدام خرده مقیاس ها و فاکتورهای 

خاصی را می سنجند، طراحی شده است.
1- فعالیت بدنی روزانه (Daily Physical Activity): به طورکلی 

شامل اندازه گیری و سنجش سطح فعالیت بدنی کودکان و سطح 
رفتارهای بی تحرکی آن ها است )10(. این مقیاس از سه آزمون 
تشکیل شده است. الف( سنجش مستقیم فعالیت بدنی و با استفاده 
از گام شمار، در واقع به  وسیله گام شمار دیجیتال میزان تحرك 
و فعالیت افراد در طی یک روز )از زمان بیدار شدن فرد تا هنگام 
خواب شبانه( و متعاقب آن در یک هفته ثبت و اندازه گیری می شود. 
ب( فعالیت بدنی به صورت غیرمستقیم توسط سؤال 19 پرسشنامه 
سواد بدنی مورد سنجش قرار می گیرد. هدف این آزمون ارزیابی 
ادراك بچه ها از میزان درگیری شان در فعالیت های بدنی روزانه 
با شدت متوسط تا شدید و بازمان حداقل 60 دقیقه است. ج( 
آزمون کم تحرکی، این آزمون به  وسیله سؤاالت 15، 16، 17 و 
18 پرسشنامه سواد بدنی اندازه گیری می شود؛ هدف این آزمون 
ارزیابی ثبت تعداد ساعاتی است که کودك در روزهای تعطیل و 

عادی هفته صرف تماشای تلویزیون می کند.
میزان   :(Physical Competence) جسمانی  شایستگی   -2

توانایی حرکتی افراد را جهت مشارکت در فعالیت های جسمانی 
مورد  زیر  آزمون های  به  وسیله  مقیاس  این  می کند.  ارزیابی 
موانع:  از  عبور  آزمون   -1 می گیرد.  قرار  سنجش  و  اندازه گیری 
به سنجش مهارت های حرکتی و چابکی می پردازد و شامل: الف( 
مهارت های حرکتی بنیادین )پریدن، سرخوردن، گرفتن، پرتاب 
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ترکیبی  مهارت های  ب(  کردن(.  پرتاب  و  کردن  لی  لی  کردن، 
)تعادل، پایداری مرکز ثقل، هماهنگی، توازن و دقت(. ج( ترکیب 
بین اندامی )هماهنگی چشم-دست، حرکات ریتمیک، افزایش و 
کاهش شتاب( است. امتیازدهی در این آزمون بر اساس کیفیت 
اجرای مهارت ها و زمان اجرا کل آیتم ها است. زمان و امتیاز مهارتی 
دارای وزن مشابه هستند، به  طوری که فرد دارای سواد بدنی باالتر 
قادر به یافتن نسبت بهینه بین سرعت و دقت در اجرای آزمون ها 
است. 2- آزمون ترکیب بدنی: بر پایه دو متغیر 1- شاخص توده 
بدنی (BMI) و 2- اندازه دور کمر محاسبه می شود. شاخص توده 
بدنی= وزن )برحسب کیلوگرم( / مجذور قد )برحسب متر مربع( 
است. با توجه به دستورالعمل ابزار سواد بدنی، داده های خام به  
دست  آمده از BMI برحسب سن و جنسیت به امتیازات Z تبدیل 
امتیازات z BMI برحسب سن و جنسیت  شدند. برای محاسبه 
مبنای  بر  که   (http://reference.medscape.com) وب سایت  از 
شد.  استفاده  است،   (WHO) جهانی  بهداشت  سازمان  اطالعات 
 Progressive( 3- آزمون آمادگی هوازِی پیش رونده 15 الی 20 متر
 :)Aerobic Cardiovascular Endurance Run (PACER) test

هدف از ارزیابی این آزمون اندازه گیری و سنجش استقامت قلبی- 
تنفسی پیش رونده است و اساس اجرا و اندازه گیری آن برای فهم 
این است که آیا کودکان استقامت الزم و ضروری برای مشارکت در 
بازی های فعال را دارند، یا خیر. 4- آزمون آمادگی جسمانی مرتبط 
با سالمت به  وسیله الف( آزمون پالنک )مقاومت عضالنی بدن(، ب( 
آزمون قدرت پنجه و ج( آزمون ارزیابی انعطاف پذیری )نشستن و 
رساندن( اندازه گیری و ارزیابی می شود. درنهایت امتیازات حاصل 
از تمامی موارد فوق باهم ترکیب شده و معیار شایستگی جسمانی 

حاصل می شود.
(Knowledge & Understanding): میزان  3- درک و دانش 

درك و آگاهی از فواید ورزش و آمادگی جسمانی، ادراك سالمتی 
و استفاده از تجهیزات ایمنی در طی ورزش با استفاده از پرسشنامه 

سواد بدنی ارزیابی می شود.
 :(Motivation & Confidence) 4- انگیزش و اعتماد به نفس

این مقیاس با استفاده از پرسشنامه ای جهت ارزیابی »خودآگاهی 
(Children’s Self- کودکان از کافی بودن و تمایل به فعالیت  بدنی
 Perception of Adequacy in and Predilection for Physical

Activity (CSAPPA) « و شرکت در این گونه فعالیت ها، همراه 

با مقیاسی که به ارزیابی »مزایا و معایب« فعالیت بدنی طراحی 
 شده است، اندازه گیری می شود )10، 12(.

مجموع نمرات سواد بدنی دارای 100 امتیاز است، به  طوری  که 
شایستگی جسمانی 32 امتیاز، فعالیت روزمره 32 امتیاز، درك و 
دانش 18 امتیاز و انگیزش و اعتماد به  نفس 18 امتیاز را به خود 
اختصاص می دهند. از ویژگی های ابزار سواد بدنی ارائه نمرات به 
 صورت کمی و کیفی است. نمره کل سواد بدنی بر اساس نمرات 
کمی به  دست  آمده از هر یک از خرده مقیاس ها، آیتم ها و مجموع 
آن ها محاسبه می شود و طبقه بندی نمرات در چهار سطح کیفی و 
از 1 تا 4 و به ترتیب سطح ابتدایی )دامنه 43>(، در حال پیشرفت 
)در دامنه 43/8 - 63/8(، موفق )در دامنه 63/8 - 74/0( و عالی 
)دامنه 74/0<( نیز می باشد؛ هدف از تبدیل و تفسیر نمرات کمی 
در مسیر  پیشرفت کودکان  از  بازخوردی  ارائه  کیفی،  نمرات  به 

سواد بدنی است.
پایایی و روایی نسخه ایرانی این ابزار توسط ولدی و حمیدی بررسی 
شده است؛ روایی سازه ابزار را به روش تحلیل عاملی تأییدی بررسی 
کردند و نشان دادند که مدل مفهومی سواد بدنی در ایران برازش 
قابل قبولی را با چهار عامل »شایستگی جسمانی، رفتار حرکتی 
روزمره، انگیزش- اعتماد به نفس و درك و دانش« و متناسب با 
مفاهیم نظری دارد؛ همچنین پایایی ابزار به روش آلفای کرونباخ 
را برابر با 0/75گزارش شد؛ نتایج به دست آمده از این مطالعه 
نشان داد که نسخه ایرانی ابزار سواد بدنی با نسخه اصلی هم ارز 

بوده و روایی و پایایی خوبی را نشان داد )12، 18(.
در ادامه پرسشنامه ای حاوی سؤاالت ذیل در اختیار پدران قرار 
گرفت: 1- سن به سال. 2- ماهیت شغلی )صفی کارمند، صفی 
پایور، ستادی کارمند و ستادی پایور(. 3- رسته شغلی )عملیاتی، 
آموزشی، اداری، درمانی، فنی مهندسی، پشتیبانی و سایر موارد(. 
4- میزان تحصیالت پدر )دیپلم، فوق دیپلم، کارشناسی، کارشناسی 
فوق دیپلم،  )دیپلم،  مادر  تحصیالت  میزان  و  دکتری(  و  ارشد 

کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری(.
تحلیل داده های این پژوهش از طریق روش های آمار توصیفی و 
بر  آماری و تحلیل داده های خام  نتایج  انجام گرفت.  استنباطی 
اساس اهداف و فرضیه های پژوهش در قالب جدول و نمودار نشان 
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داده شدند. در این مطالعه به  منظور محاسبه و تجزیه  و تحلیل 
آماری اطالعات خام از نرم افزار SPSS نسخه 23 استفاده شد. در 
تعیین روابط همبستگی از ضریب همبستگی اِتا (Eta) استفاده شد. 
همچنین جهت مقایسه بین گروه ها و بررسی وجود تفاوت میان 
میانگین نمرات سواد بدنی و گروه های موردپژوهش از آزمون تی 
 (One Way ANOVA) و آنالیز واریانس یک راهه (t-Test) مستقل
استفاده شد. پژوهشگر سطح معناداری را در تمام روش های آماری 

را برابر 0/05 در نظر گرفت.
در این پژوهش به کلیه خانواده ها و کودکان اطمینان داده شد 
که هیچ گونه اجباری جهت شرکت در این پژوهش وجود ندارد. 
اطالعات شرکت کنندگان به صورت محرمانه محفوظ بوده و نتایج 
بدون نام منتشر شدند. کلیه مندرجات در این مقاله در جای دیگری 
ارسال و چاپ نشده است. به منظور حفظ رعایت اصول اخالقی 
پژوهش، کد اخالق به شماره IR.SSRI.REC.1399.695 از کمیته 
اخالق پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی )وزارت علوم تحقیقات 
و فناوری( دریافت شد. همچنین رضایت نامه کتبی از کلیه شرکت 

کنندگان حاضر در این پژوهش اخذ شده است.

یافته ها
در مطالعه حاضر و بر اساس نتایج به دست آمده بیشترین تعداد 
شرکت کننده در گروه پسران، گروه سنی 11 ساله )25 درصد( و در 
گروه دختران، گروه سنی 9 ساله )35 درصد( می باشد. به  طور کلی 
میانگین سنی آزمودنی ها در زمان مطالعه 1/28±9/82 سال بود.

میانگین وزن شرکت کنندگان 9/66±36/38 کیلوگرم و میانگین 
قد شرکت کنندگان 18/43±135/1 سانتی متر است که با توجه 
به میانگین قد و وزن و با توجه به میانگین شاخص توده بدنی 
3/59±18/97 و نمرات Z شاخص توده بدنی )3/27±14/74( در 
کِل شرکت کنندگان، نشان دهنده آن است که شاخص توده بدنی 
نمونه های مورد مطالعه در سطح وزن متناسب است. تحصیالت 
و  درصد   39 کارشناسی  سطح  در  کننده  شرکت  پدران  بیشتر 
کارشناسی ارشد 38 درصد است که پدران به نسبت مادران از 

سطح تحصیالت باالتری برخوردار هستند.
با جنسیت  بدنی  نمره کل سطح سواد  بین  اِتا  آزمون  اساس  بر 
دارد.  وجود   )r=23 و   P< 0/05( معناداری  و  مثبت  همبستگی 

همچنین نتایج حاصل از بررسی نشان داد که بین میانگین نمره 
کل سواد بدنی پسران )0/67±1/69( و دختران )1/45±0/52( 
با جنسیت تفاوت معناداری وجود دارد )P< 0/01 و t=2/91(؛ به 
 عبارت  دیگر سطح سواد بدنی گروه پسران از سطح سواد بدنی 

گروه دختران باالتر بود.
نتایج )جدول 1( همبستگی معناداری را میان نمره کل سواد بدنی 
کودکان با سطح تحصیالت پدران نشان داد. 118 نفر )69 درصد( 
از پدران ماهیت شغلی شان ستادی است که از این تعداد 42 نفر 
)25 درصد( طبقه بندی ماهیت شغلی شان ستادی کارمندی و 76 
نفر )44 درصد( ستادی پایور است، همچنین، 53 نفر از پدران 
گروه نمونه ماهیت شغلی شان صفی است، به  طوری  که 19 )11 
پایور  صفی  درصد(   20( نفر   34 و  کارمندی  صفی  نفر  درصد( 
می باشند، این در حالی است که هرکدام از پدران در رسته های 
ویژه ای که متناسب با تخصص و مهارت هایشان است، قرار می گیرند 
که منطبق بر یافته های توصیفی بیشترین رسته شغلی مربوط به 

رسته عملیاتی و کمترین آن مربوط به رسته درمانی است.
نمره کل سواد بدنی، دامنه متفاوتی از ارزش ها را از یک تا چهار 
نشان داد. میانگین نمره کل سواد بدنی گروه نمونه 1/49±0/62 
سطح  در  کیفی  نمرات  طبقه بندی  اساس  بر  که  آمد  دست  به 
ابتدایی )ضعیف( ارزش گذاری می شود؛ اما در بررسی تک تک خرده 
مقیاس های سواد بدنی، با کمی اغماض و به صورت جداگانه نتایج 
را می توان در سطح متوسط یا در حال پیشرفت ارزیابی کرد. به 
 طوری  که در بین چهار خرده مقیاس سواد بدنی بهترین و بیشترین 
میانگین از امتیازات به  دست  آمده مربوط به خرده مقیاس انگیزش 
و اعتماد به  نفس )0/40±2/023( بود و کمترین میانگین مربوط 

 

 ضریب همبستگی اِتا متغیر
 معناداری  آماره 

 01/0 29/0 شغلی پدر  ماهیت
 03/0 27/0 پدر شغلی رسته

 01/0 27/0 تحصیالت پدر 
 65/0 12/0 تحصیالت مادر 

 03/0 23/0 جنسیت 

جدول 1- نتایج مربوط به همبستگی اِتا میان نمره کل سواد بدنی با متغیرهای 
دیگر پژوهش
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به خرده مقیاس رفتار حرکتی روزانه )0/61±1/72( بود.
جهت بررسی وجود رابطه میان سطح سواد بدنی با ماهیت و رسته 
شغلی پدران، از آزمون همبستگی اِتا استفاده شد. نتایج همبستگی 
اِتا )جدول 1( بیانگر آن است که میان سطح سواد بدنی با ماهیت 

و رسته شغلی پدران همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد.
جهت مقایسه نمره کل سواد بدنی با ماهیت شغلی پدران )صفی 
و ستادی( ابتدا شرکت کنندگان در دو گروه مستقل تعریف شدند 
بدین معنی که گروه اول، شرکت کنندگانی بودند که پدران آن ها 
ماهیت شغلی شان صفی بود و گروه دوم شرکت کنندگانی بودند که 
 (t-welch) ماهیت شغلی پدران آن ها ستادی بود. از آزمون تی- ولچ
برای این بررسی استفاده شد. همان طور که در جدول شماره 2 
مشخص است، در تمام گروه های شرکت کننده مقدار معناداری 
آزمون شاپیرو - ویلک (Shapiro-Wilk Test) بزرگ تر از خطای 
0/05 می باشد که بیانگر طبیعی بودن توزیع داده ها است. همچنین 

کوچک تر   0/05 خطای  از  نیز   )0/001( لون  آزمون  معناداری 
می باشد که نشان می دهد واریانس خطا در گروه های مختلف از 
شرکت کنندگان یکسان نیست و بر اساس سطح معناداری آزمون 
تی )0/001(، سواد بدنی در بین گروه های شرکت  کننده با اندازه 
اثر 36 درصد متفاوت می باشد؛ به  عبارت  دیگر تفاوت در سطح 
با ماهیت شغلی پدران صفی و  سواد بدنی و در بین گروه هایی 
معنادار  آماری  لحاظ  به  درصد   95 اطمینان  سطح  در  ستادی 
است؛ بنابراین نه  تنها در نمونه آماری فرزندانی که ماهیت شغلی 
پدران آن ها صفی است، سطح سواد بدنی پایین تری دارند بلکه با 
اطمینان حداقل 95 درصد انتظار داریم که فرزندانی که ماهیت 
شغلی پدران آن ها ستادی است در جامعه آماری مورد مطالعه، از 
نمرات سواد بدنی بیشتری برخوردار باشند. نمودار شماره 1 نتایج 

فوق را به  روشنی نشان می دهد.
در ادامه، از آزمون تحلیل واریانس یک راهه )جدول 3( به  منظور 

 

 گروه  متغیر
 آزمون نرمالیتی 

 ویلک(  -)شاپیرو  
 آزمون برابری  

 )لون(  هاانس یوار
 آزمون 

 ولچ(  –)تی  
 اندازه اثر معناداری  تی  معناداری  آماره  معناداری  آماره 

 237/0 985/0 ستادی 36/0 001/0 -558/4 001/0 121/12 103/0 963/0 صفی  سواد بدنی 

جدول 2- نتایج آزمون های مقدماتی و آزمون تی مستقل از مقایسه سواد بدنی کودکان با ماهیت شغلی )صفی و ستادی( پدران

نمودار 1- نمودار جعبه ای مقایسه میانگین نمره کل از سواد بدنی به تفکیک ماهیت شغلی پدران

میانگین
میانگین 0/95 = سطح اطمینان
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بررسی دقیق تر تفاوت ها در نمره کل سواد بدنی با دسته بندی های 
و صفی  پایور  گروه صفی   4 در  پدران  ماهیت شغلی  به  مربوط 
کارمندی و ستادی پایور و ستادی کارمندی استفاده شد. نتایج 
نشان داد که در سطح خطای 0/05، میزان سواد بدنی در بین 
هین  تام  تعقیبی  آزمون  اساس  بر  و  می باشد  متفاوت  گروه ها 
(Tamhane) و مقادیر معناداری، تفاوت معناداری در بین نمرات 

سواد بدنی گروه با ماهیت شغلی پدران صفی کارمند و ستادی 
کارمند )P< 0/01(، صفی کارمند و ستادی پاور )P< 0/05(، صفی 
پایور و ستادی پایور )P< 0/01( و نیز صفی پایور و ستادی کارمند 
فرزندانی که  بدنی  فلذا، متوسط سواد  )P< 0/01( وجود داشت. 
ابتدا ماهیت شغلی پدران آن ها ستادی کارمند و سپس ستادی 
پایور می باشد، بیش از سطح سواد بدنی فرزندانی است که ماهیت 

شغلی پدران آن ها صفی کارمند و صفی پایور است )نمودار 2(.
مهارت های  با  متناسب  شغلی،  ماهیت  بر  عالوه  شغل نظامی 
تخصصی افراد دارای دسته بندی دیگری می باشد که با عنوان رسته 
مشخص می شوند. رسته های مربوطه شامل: عملیاتی، آموزشی، 

درمانی، فنی - مهندسی، پشتیبانی و اداری است.
بدنی  سواد  مقایسه  برای  یک راهه  واریانس  تحلیل  آزمون  از 
فرزندان با رسته های شغلی مختلف پدرانشان، استفاده شد. پس 
از برقراری پیش فرض های آزمون پارامتریک تحلیل  از اطمینان 
از   (F-Fisher) فیشر   - اف  آزمون  نتایج   ،)4 )جدول  واریانس 
سواد  سطح  در  معناداری  تفاوت  که  داد  نشان  واریانس  تحلیل 
سطح  در  تفاوت  این  دارد،  وجود  شرکت کننده  گروه های  بدنی 
اطمینان 95 درصد به لحاظ آماری معنادار است. به کمک آزمون 

 

 گروه  ماهیت  متغیر
 آزمون نرمالیتی 

 ویلک(  -)شاپیرو  
 آزمون برابری  

 )لون(  هاانس یوار
 آزمون 

 فیشر  -اِف
 معناداری  آماره  معناداری  آماره  معناداری  آماره 

 سواد بدنی 
 971/0 982/0 کارمندی صفی 

 928/0 978/0 پایور 001/0 173/7 007/0 222/4

 760/0 983/0 کارمندی ستادی
 182/0 977/0 پایور

جدول 3- نتایج آزمون های مقدماتی و آزمون تحلیل واریانس یک راهه از مقایسه سواد بدنی کودکان با دست بندی ماهیت شغلی پدران

نمودار 2- نمودار جعبه ای مقایسه میانگین نمره کل از سواد بدنی به تفکیک دسته بندی های ماهیت شغلی پدران

میانگین
میانگین 0/95 = سطح اطمینان
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تعقیبی توکی (Tukey) مشخص شد که در بین نمرات سواد بدنی 
چهار زوج از گروه ها تفاوت معناداری وجود دارد. این تفاوت در 
میانگین ها عبارت اند از: آموزشی و عملیاتی )P=0/05 و 6/881 
= میانگین(، آموزشی و درمانی )P< 0/05 و 9/803 = میانگین(، 
 - فنی  میانگین(،   =10/337 و   P< 0/05( پشتیبانی  و  آموزشی 
مهندسی و پشتیبانی )P=0/05 و 8/439 = میانگین(. به  عبارت 
 دیگر، گروهی که رسته شغلی پدرانشان آموزشی است نسبت به 
سه گروه درمانی، پشتیبانی و فنی، سواد بدنی شان بیشتر است 
و مهم تر از آن پایین بودن سواد بدنی در گروهی است که رسته 

شغلی پدرانشان عملیاتی است.

بحث و نتیجه گیری
هدف این مطالعه، تعیین رابطه میان سطح سواد بدنی کودکان 8 
تا 12 ساله با برخی از ویژگی های شغلی پدران نظامی آن ها بود.

بررسی یافته های اولیه از نتایج سطوح سواد بدنی کودکان نشان داد 
که میانگین هریک از چهار فاکتور سواد بدنی )شایستگی جسمانی، 
فعالیت بدنی روزانه، درك و دانش و انگیزش و اعتمادبه نفس( و 
نمره کل سواد بدنی در سطح ابتدایی قرار دارد. در واقع فرزندان 
خانواده های جامعه مورد مطالعه، سواد بدنی قابل قبولی را چه به 
لحاظ کمی و چه به لحاظ کیفی به دست نیاوردند. این در حالی 
مقیاس  خرده  بدنی،  سواد  مقیاس های  خرده  میان  از  که  است 
رفتار حرکتی روزمره، ضعیف ترین میانگین را در بین دیگر خرده 
مقیاس ها نشان داد؛ یکی از دالیل پایین بودن نمرات سواد بدنی 
را می توان به محل سکونت اکثر خانواده های نظامی دانست. چرا 
که در این شهرك ها محدودیت هایی وجود دارد که امکان تحرك 

داشتن )به خصوص برای دختران( و یا فعال بودن را از کودکان 
سلب می کند. برای مثال در این  گونه از شهرك های سازمانی، فضا 
یا امکانات ورزشی، تفریحی و بازی برای کودکان و به خصوص برای 
دختران در مقایسه با پسران بسیار محدودتر است و دختران این 
امکان را ندارند تا از فضاهای بازی استفاده کنند. این موضوع خود 
با بزرگ تر شدن دختران به  مراتب سخت تر شده و محدودیت ها 
را برای آن ها بیشتر می کند؛ چرا که گزارش ها نشان داد که گروه 
دختران نسبت به گروه پسران شرکت  کننده سطح سواد بدنی 
پایین تری دارند، در واقع سواد بدنی پسران در سطح متوسط رو 
به پایین و سطح سواد بدنی دختران در حد ابتدایی ارزشیابی شد. 
از طرفی هم اگر امکانات ورزشی در این محل های مسکونی موجود 
باشد، به نظر می رسد که یا بسیار کم از آن ها استفاده می کنند و 
یا استفاده از این مکان های ورزشی بر اساس برنامه ریزی مناسب 
و مدون که بتواند در جهت ارتقاء فعالیت های بدنی به شکلی که 
در قالب مهارت های بنیادین در رشته های ورزشی مختلف انجام 

بگیرد، وجود ندارد.
یافته ها نشان دادند که رابطه مثبت و معناداری میان سطح سواد 
با ماهیت، رسته و سطح تحصیالت وجود دارد، همچنین  بدنی 
میان سطح سواد بدنی فرزندان با وضعیت تحصیلی مادران رابطه 
معناداری به دست نیامد؛ این نتیجه در بین خانواده های نظامی، 
نشان  دهنده نقش و اهمیت حضور پدرانی با تحصیالت باال در 

جهت پیشرفت سطح سواد بدنی کودکان است.
متناسب با هدف اصلی پژوهش مشخص شد که یکی از عواملی 
که می تواند سطح سواد بدنی این کودکان )با تأکید بیشتر برای 
گروه دختران( را با محدودیت رو به  رو کند، ویژگی شغلی پدران 

 

 گروه  متغیر
 آزمون نرمالیتی 

 ویلک(  -)شاپیرو  
 آزمون برابری  

 )لون(  هاانس یوار
 آزمون 

 فیشر  -اِف
 معناداری  آماره  معناداری  آماره  معناداری  آماره 

 سواد بدنی 

 931/0 987/0 عملیاتی 

530/1 183/0 223/4 001/0 

 610/0 962/0 آموزشی 
 841/0 988/0 اداری
 311/0 919/0 درمانی

 070/0 934/0 فنی و مهندسی 
 811/0 962/0 پشتیبانی 

جدول 4- نتایج آزمون های مقدماتی و آزمون تحلیل واریانس یک راهه از مقایسه سواد بدنی کودکان با رسته شغلی پدران
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یا به طورکلی نظامیان به لحاظ شغلی است؛ بنابراین، از آنجایی 
 که تمامی خرده مقیاس های سواد بدنی با یکدیگر تعامل دارند 
و به  مانند یک چرخه بر هم اثر می گذارند، ضعف در یک یا چند 
خرده مقیاس باعث می شود که دیگر خرده مقیاس ها نیز به همان 
نسبت یا کمتر و یا بیشتر سیر نزولی داشته باشند و در مجموع، 
این نتیجه نامطلوب از سطح سواد بدنی را به وجود آورند. این 
نتایج با نتایج احمدی و همکاران که نشان دادند پدران نظامی 
پس از فراغت از کار، بیشتر وقت خود را در خانه می گذرانند و 
این امر باعث می شود تا زنان و فرزندان آنان اوقات فراغت خود را 
در خانه و بدون هیچ تحرك مفید و مناسبی سپری کنند )14(. 
آن،  بهبود  تالش جهت  عدم  و  موضوع  این  تداوم  است.  همسو 
باعث می شود که فقر حرکتی از سوی پدران نظامی تقویت گردد 
و در طول زندگی کودکان ادامه دار شود و از انجام فعالیت های 
بدنی بیشتر دور شوند و کارهای غیرفعال انجام دهند، در نهایت 
خطر مشکالت سالمتی در میان آنان افزایش یابد؛ این نتایج نیز 
(Giblin) و همکاران و  (Whitehead)، گیبلین  وایتهد  هم راستا 

فرانسیس (Francis) و همکاران است )4، 9، 11(.
نتایج نشان داد که میان سطح سواد بدنی و ماهیت شغلی پدران 
که دارای دو دسته صفی و ستادی هستند و هرکدام به دو طبقه 
کارمندی و پایور نیز تقسیم می شوند تفاوت معناداری وجود دارد. 
بر اساس یافته ها به  دست  آمده کودکانی که ماهیت شغلی پدران 
پایور(  اول ستادی های کارمند و سپس  آنان ستادی )در درجه 
به گروهی که ماهیت  را نسبت  باالتری  بدنی  است سطح سواد 
شغلی پدران آن ها صفی )کارمندی و پایور( است، دارند. در واقع 
کودکانی که ماهیت شغلی پدران آن ها صفی پایور است سواد بدنی 
پایین تری را دارند و دلیل آن می تواند نظامی بودن صرف و حضور 
بیشتر آن ها در مأموریت های کاری باشد که این خود موجب حضور 

کمتر آن ها در خانه و در کنار خانواده هایشان می شود.
برای مشخص کردن تخصص های  رسته شغلی اصطالحی است 
نظامی که با مأموریت، نوع کار و وظایف مشاغل نظامی ارتباط 
نزدیکی دارد. نتایج نشان داد که سطح سواد بدنی در بین گروه های 
کودکان با رسته های شغلی مختلف پدرانشان در سطح اطمینان 
95 درصد به لحاظ آماری معنادار است. پدرانی که رسته شغلی 
آن ها آموزشی است سطح سواد بدنی فرزندانشان هم بهتر است؛ و 

پدرانی که در رسته های عملیاتی و پشتیبانی فعالیت دارند سطح 
سواد بدنی فرزندانشان پایین تر است، این ممکن است به دلیل 
باشد، چرا که  از پدران در منزل  این رسته شغلی  حضور کمتر 
به نظر می رسد تعداد مأموریت های شغلی در رسته های عملیاتی 

بیشتر است.
شغلی  رسته  و  ماهیت  که  کودکانی  بدنی  سواد  بنابراین، سطح 
پدرانشان صفی پایور و عملیاتی است، به  طورکلی به نسبت بقیه 
سطح سواد بدنی ضعیف تری دارند. این ضعف در سواد بدنی و با 
توجه به رابطه و نقشی که ویژگی شغلی پدران در ایجاد آن دارد، 
برای مدت های  این خانواده ها، پدر  قابل  توجه است چرا که در 
طوالنی و متناوب به مأموریت می رود و ساختار آن می تواند تا حدی 
شبیه خانواده های تک والدی شود که مادر سرپرستی خانواده را 
به عهده دارد. در ظاهر نقش پدری وجود ندارد، اقتدار او کاسته 
شده، مسئولیت ها، نقش ها، الگوهای رفتاری و مراودات همگی در 
از سایر خانواده ها است. به همین دلیل،  این خانواده ها متفاوت 
ابتال به آسیب در این خانواده ها باالست. همچنین این  احتمال 
نتایج می تواند هم  راستا با نتایج مطالعات احمدی و همکاران مبنی 
بر اهمیت حضور کمی و کیفی پدران نظامی در منزل که ارتباط 
معناداری با عالئم و مشکالت جسمانی، حرکتی، سالمت روان و 
غیره دارد )13، 14(، باشد. در واقع ویژگی های شغلی خاصی که 
نظامیان دارند )برای مثال: مأموریت های کاری و جنگی یا اعزام 
به مناطق مرزی دوردست با کمترین امکانات رفاهی و فرهنگی و 
آداب متفاوت و نگرانی از بروز حادثه و...(، حضور آن ها را در منزل 
و بودن با خانواده هایشان را تحت الشعاع قرار می دهند و احتماالً 
همین ویژگی های شغلی، بر نتایج ما در سطح سواد بدنی فرزندان 
این گروه از خانواده ها تأثیرگذار بوده است و یا اینکه احتماالً در 
زمان های حضورشان در منزل اوقات فراغتشان را در خانه و بدون 
تحرك سپری می کنند و فرزندان هم به تبعیت از پدر خانواده، 
فعالیت کمتری را خواهند داشت؛ بنابراین پیشنهاد می شود که به 
خانواده های نظامی و به خصوص فرزندان آن ها که در مجموع به 
لحاظ وجود داشتن یک سبک زندگی فعال، در وضعیت ابتدایی 
)ضعیف( قرار دارند، توجه بیشتری بشود تا فرزندان این خانواده ها 
که خود به  عنوان یک بخش اصلی و اساسی قدرت نظامی، در 
روند شکل گیری و توسعه جامعه بر حوزه های فرهنگی، اقتصادی، 
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بتوانند  علمی و فناوری به  طور فعال و گسترده حاضر هستند، 
جایگاه بهتری را به لحاظ برخورداری از یک سبک زندگی فعال و 
سالم همراه با تندرستی در میان دیگر اعضای جامعه داشته باشند.

با توجه به نتایج این پژوهش مبنی بر اینکه ویژگی های شغلی پدران 
نظامی به  واسطه کیفیت حضور آنان در خانه با سطح سواد بدنی 
فرزندانشان مرتبط است، پیشنهاد می شود که ارگان های نظامی به 
 ویژه سازمان فرهنگی و خانواده تالش بیشتری در ارائه خدمات و 
برنامه های ورزشی و تفریحی- حرکتی )به خصوص در شهرك های 
مسکونی خانواده ها نظامی( تدوین نمایند و البته طراحی این نوع 
برنامه ها بیشتر به شکل گروهی و با حضور پررنگ پدران صورت 
گیرد؛ یقیناً این نوع برنامه ها به باال رفتن سطح انگیزه کودکان به 
انجام فعالیت بدنی و متعاقب آن توجه بیشتر پدران به فعالیت های 
حرکتی کودکانشان و درنهایت به باال رفتن سطح سواد بدنی آنان 
در دراز مدت منجر می شود و این خود می تواند به کاهش فقر 

حرکتی و بیماری های ناشی از آن  هم نیز کمک بسیاری کند.
به  مانند هر پژوهش دیگری در این پژوهش هم محدودیت های 
وجود داشت که شامل عدم امکان دسترسی دقیق به حجم جامعه 
پژوهش به دلیل موقعیت نظامی، وجود یکسری از حساسیت ها و 
اعتقادات بعضی از والدین نسبت به اجرای آزمون ها، به خصوص 
نظرات  ارائه  از  خودداری  احتمال  همچنین  و  دختران  گروه  در 
از  افراد در تکمیل پرسشنامۀ مربوط به اطالعات پدران  صحیح 
محدودیت های اصلی بود که البته محققین سعی نمودند با جلب 

در  همچنین  برسانند.  حداقل  به  را  محدودیت ها  این  اطمینان، 
ادامه پیشنهاد می شود که در مطالعات آینده از نمونه های بیشتر 
و در ارگان های نظامی دیگر، متغیرهایی نظیر وضعیت اقتصادی-
اجتماعی با جزئیات دقیق تر، موقعیت های جغرافیایی، فرهنگ ها 
آن ها  نقش  و  خانواده  هر  در  حاضر  کودکان  تعداد  قومیت ها،  و 
در ترغیب یا عدم ترغیب یکدیگر به داشتن تحرك و فعالیت و 
همچنین ورزشکار بودن و ورزشکار نبودن والدین و خود کودکان 
یا دیدگاهشان نسبت به فعالیت بدنی، مورد بررسی و تحلیل قرار 
بگیرد. پیشنهاد می شود که میزان تأثیرگذاری مداخالت ورزشی 
و حرکتی در ارتقاء هریک از چهار حوزه مربوط به سواد بدنی در 

تحقیقات بعدی مورد مطالعه قرار گیرند.

تشکر و قدردانی
امور  در  ذی ربط  مسئولین  و  مدیران  کلیه  از  مقاله  نویسندگان 
فرهنگی خانواده شهرهای مسکونی، خانواده ها و به خصوص تمامی 
کودکانی که ما را در این پژوهش همراهی کردند، تقدیر می نمایند. 

این طرح در تاریخ 1397/03/13 به انجام رسیده است.

تضاد منافع
تضاد  هیچ گونه  که  می نمایند  تصریح  نویسندگان  وسیله  بدین  

منافعی در خصوص پژوهش حاضر وجود ندارد.
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