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 مقدمه

حرکت اساسا با زندگی انسان عجین گشته و زندگی بدون حرکت قابل تصور نیست. این در حالی است که یکی 

حرکتی و از مسائل و معضالت اصلی جوامع امروزی، زندگی آپارتمان نشینی و ماشینی است که موجب بروز فقر 

تمایل به زندگی کم تحرک شده است . لذا از مواردی که تحت تاثیر زندگی های شهری قرار می گیرد،فعالیت 

های بدنی و ورزش روزمره افراد است ، چرا که این فعالیت های در سالمتی جسمانی و بهداشتی همه افراد حائز 

ب افزایش و توسعه مهارت های حرکتی، اهمیت است . همچنین شرکت در این فعالیت های می تواند موج

ارتقای آمادگی بدنی و در نهایت، بهبود ترکیب بدنی مناسب همراه با اعتماد به نفس باال، و انگیزه و شوق به 

 زندگی فعال و با نشاط گردد.

در راستای این اهداف، و در جهت ایجاد سبک زندگی فعال و متعاقب آن سبک زندگی سالم در همه افراد 

 زمند اصول دقیقی از مفاهیم با چهارچوب نظام مند هستیم و این اصول سواد بدنی )حرکتی( نام دارد.نیا

سواد حرکتی مفهومی به نسبت جدید است که با اندازه گیری، تغییر، سالمت و حال خوب در طول عمر ارتباط 

ال تعریف می شود. سواد حرکتی دارد. در حال حاضر، سواد حرکتی با ظرفیت فرد برای داشتن زندگی سالم و فع

نترل، کی دهد با انگیزه، اعتمادبه نفس وتوسعه مهارت های بنیادین حرکتی و ورزشی است که به کودک اجازه م

در طیف وسیعی از فعالیت های بدنی و موزون و شرایط ورزشی حرکت کند و در قبال شرایط محیطی موجود و 

د. سواد حرکتی ترکیبی از تسلط بر مهارت های بنیادین حرکتی و براساس ادراک خود، واکنش مناسب نشان ده

ورزشی است که کودک را قادر می سازد حرکات مداوم محیط پیرامونش را نگاه کند و براساس درکش از محیط 

 .تصمیم دقیقی بگیرد
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سواد حرکتی فرصت الزم را برای کودکان در جهت توسعه موفقیت های ورزشی و دستیابی به »

 «ک زندگی سالم تر فراهم می کند.سب

 پیش می روند : سواد حرکتیی که در مسیرآموختن های افراد ویژگی

 به دنبال انجام فعالیت بدنی هستند.  -1

 هنگام انجام فعالیت های بدنی، اعتماد به نفس دارند. -2

 فعالیت و تحرک موثر و کارآمد دارند. -3

 از نیازها و امکانات حرکت آگاه هستند. -4

 ردی و گروهی کار می کنند.به طور ف -5

 شیوه بهبود عملکرد را می دانند. -6

 با داشتن اعتماد به نفس، به برنامه ریزی فعالیت های بدنی می پردازند. -7

این واقعیت را  درک می کنند که فعالیت بدنی، تاثیر مثبتی بر شیوه زندگی و نظام تندرسی آنان  -8

 داشته است.

 

تربیت بدنی محسوب می شود، تربیت بدنی را از نقش مرسوم و نسبتا محدود ، نتیجه سواد بدنی، که آرمانی برای 

به عنوان خدمتگزاری در جهت توسعه ورزش رها خواهد کرد و هم زمان، اثربخشی آن را به عنوان یکی از عوامل 

 شد.مشارکت دائمی در فعالیت های بدنی سالم، لذت بخش و هدفمند، تجربه فیزیکی و یادگیری بهبود می بخ
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 الح مناسبی است ؟طآیا سواد بدنی اص

 اصطالح سواد بدنی به چند دلیل مفهومی بسیار مناسبی شناخته شده است :

اول آن که ، هیچ چیز منحصر به فردی در مورد این عبارت وجود ندارد، چرا که هر فردی به طور ذاتی از یک بعد 

 جسمانی یا بدنی برخوردار است .

به اندازه  ای مفیداست که امروزه برای توصیف یک ویژگی انسانی استفاده می شود و  "سواد"دوم این که ، مفهوم

 در اختیار بیشتر افراد قرار دارد.

سوم هم این است که این اصطالح، با جسم انسان ارتباط دارد، اما توجه را از یک عملکرد جزئی به یک فضای 

 تعاملی معطوف کرده است.

 تعریف سواد بدنی

سواد بدنی موهبتی متناسب با هر فرد  است که با انگیزه، اعتماد  "ف دقیق از سواد بدنی بدین صورت است: تعری

 "به نفس، شایستگی جسمانی، دانش و ادارک برای ادامه فعالیت بدنی در طول عمر توصیف می شود.

به نیازهای جسمی خود در محیط مورد  توانندها بیشتر باشند، افراد بهتر میها و تواناییی این قابلیتهرچه دامنه

 نظر پاسخ دهند.

توسعه دادن  کنند.ی تعامل با محیط رشد و پیشرفت میها در نتیجهاین موضوع اهمیت زیادی دارد، زیرا انسان 

 ی افراد از جمله اولیا، پرسنل مدرسه، مسئوالن محلی و شهر نیاز دارد.سواد حرکتی به همکاری همه

ی رشد سواد حرکتی را برعهده دارند، ترین افرادی که وظیفهتا قبل از سنین مدرسه، مهمدر دوران کودکی 

گذاری سواد حرکتی است. والدین یا ای بحرانی در پایهوالدین یا سرپرستان هستند، چرا که این دوره مرحله

رکت و ورزش در منزل و بیرون ها را برای حدهند و آنهای زیادی را در اختیار نوجوانان قرار میسرپرستان فرصت

پردازند. این رود، گروه جدیدی از افراد شاخص به انجام وظیفه میزمانی که کودک به مدرسه می کنند.تشویق می

ی معلمان، اعم از معلمان آموزش ابتدایی و معلمان تربیت بدنی، باید اهمیت و گروه همان معلمان هستند. همه

 ای دارد.های تربیتی و آموزشی اهمیت ویژهها در برنامهی آنو بدانند که وظیفهارزش سواد حرکتی را بشناسند 
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 فرد با سواد بدنی  

به جای وصف خصوصیات یک فرد با سواد بدنی، بهتر است که به توصیف یک فرد در موقعیت واقعی بپردازیم . 

موقعیت فعالیت بدنی نمایان و پدیدار می شود. سواد بدنی در جوانبی از زندگی روزمره و در تعامل با  دیگران و 

افراد با سواد بدنی از اعتماد به نفس و اطمینان باالیی برخوردارهستند. آن ها توازن را، توام با احتیاط و 

هوشمندی در حرکت خویش، نشان می دهند. این افراد با برخورداری از موهبت جسمی ، از هماهنگی و کنترل 

ز همه ابعاد حرکت، بهره مند خواهند شد. این افراد از داشتن جسم سالم خشنود هستند و صحیح و آگاهی حسی ا

پتانسیل جسمی خویش را پذیرفته اند. بازخورد مثبت انجام فعالیت های بدنی باعث تقویت اعتماد به نفس و نیز 

تغییر حرکت خواهد بود  رضایت از توانایی های حرکتی خواهد شد. چنین فردی قادر به پاسخگویی هوشمندانه به

بط است . موفقیت در حوزه حرکت، به تقویت اعتماد به تکه با حرکت دیگران یا اشیا و ویژگی آن در محیط مر

نفس و عزت نفس منتهی خواهد شد. احساس خوب در نتیجه تجربه تعامل موثر جسم با محیط تقویت می شود. 

ود و دیگران حساسیت خبرقرار می کنند و به ارتباطات غیرکالمی  افراد با سواد بدنی به راحتی با اطرافیان تعامل

 نشان می دهند. در این راستا فرد رابطه ای احساسی و دلسوزانه با اطرافیان برقرار می کند. 

افراد با سواد بدنی از انجام فعالیت های بدنی لذت می برند و به شرکت در چنین فعالیت هایی عالقه مند هستند 

ی که مسبب موفقیت آن ها است، اعتماد و اطمینان دارند.  این افراد از تمرین و امتحان کردن فعالیت و به دانش

های جدید خرسند و راضی هستند و از توصیه ها و راهنمایی ها استقبال می کنند. همچنین از حرکات خود 

یان و در باب روش های بهبود آن آگاهی دقیق دارند و قادر خواهند بود جوانب گوناگونی از حرکت را توصیف و ب

بحث کنند. این دسته از افراد اهمیت فعالیت بدنی را برای داشتن سالمت و آرامش دائمی درک خواهند کرد و به 

راحتی در مورد این مسائل صحبت و گفتگو می کنند و قادر هستند این فعالیت ها را در راس امور قرار بدهند، با 

ل گوناگونی از فعالیت های بدنی باید به بخشی از زندگی تبدیل شود، بنابراین ، فرد این توقع که شرکت در اشکا

ارزش واقعی فعالیت بدنی و نیز سهم آن را در سالمت و آرامش، درک خواهد کرد. شرکت در این گونه فعالیت ها، 

 برای کسب لذت و رضایت و نیز چالش ها و رشد شخصی ارزشمند است.  

 اد بدنی برای همه افرادانگیزه و اهمیت سو

سواد بدنی گرایشی است که با داشتن انگیزه و قابلیت ذاتی حرکتی به کیفیت زندگی کمک شایانی می کند و 

همه انسان ها از این قابلیت برخوردارند. بیان این قابلیت، به داشتن قابلیت های دیگر، بخصوص قابلیت حرکت 

 گی است که فرد در آن زندگی می کند . بستگی دارد و خاص فرهن

فقدان انگیزه، دلیل عدم مشارکت اغلب مردم در انجام فعالیت های بدنی است. فعالیت های بدنی شامل قدم زدن، 

باغبانی و انواع ورزش ها و سایر ورزش های شناخته شده نظیر اسکی، پیالتس و بولینگ است. تجارب اولیه ، 
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تواند به توسعه شایستگی های جسمانی این افراد کمک کند، اما این تجربه میل و معموال در طول تحصیل می 

 عالقه آن ها را به ادامه فعالیت تحریک نمی کند.

تند؟ چنین شرایطی این سوال را به دنبال دارد که چرا برخی افراد نسبت به انجام فعالیت های بدنی بی انگیزه هس

گذشته تجارب ناخوشایندی داشته اند و همین مساله آن ها را از ادامه فراد در در پاسخ می توان گفت، این ا

فعالیت های بدنی باز می دارد. ممکن است تجارت افراد مثبت و خوشایند نباشد، اما این افراد ، موفقیت کمتری را 

تحقیر شوند و تجربه کردند. ممکن است که در بدترین شرایط این افراد از جانب والدین، معلمان و همساالن خود 

 مورد تمسخر و انتقاد قرار گیرند، لذا اعتماد به نفس این افراد ممکن است آسیب پذیر باشد.

در واقع، فکر انجام فعالیت بدنی، می تواند ترس را در وجود افراد غیرشرکت کننده القا کند . پایه ریزی و تداوم 

 های بدنی است. سواد بدنی وابسته به تجارب افراد شرکت کننده در فعالیت 

 سواد بدنی، تقویت کننده کیفیت زندگی

داشتن سواد بدنی، کمک قابل توجهی به کیفیت زندگی می کند. ماهیت انسان به عنوان یک موجود زنده در عالم 

هستی، که از تعامل با محیط پیرامون پدید می آید، بدین معناست که تمامی جوانب وجود مهیا کننده  این تعامل 

سزایی دارد. هرچه ادارک و ارتباط با محیط پیرامون بیشتر باشد، عالم هستی را بیشتر خواهیم شناخت و اهمیت ب

پتانسیل و ظرفیت ها را درک خواهیم کرد. ارتباط دائمی با محیط تنها روشی است که  انسان ها می توانند به 

دلیل نقش وجه جسمانی در این تعامل،  پتانسیل کامل دست یابند، زمینه های رشد و زیستن را فراهم کنند. به

 تردیدی نیست که قابلیت انسان نقش مهمی در بهبود کیفیت زندگی دارد. 

 سواد بدنی و چاقی

سواد بدنی می تواند دامنه گسترده ای از فرصت های متنوع در زمینه فعالیت بدنی را برای شخص فراهم سازد  

رد دارد . اما روند فعلی جهانی بسیار نگران کننده است، چرا که در که تاثیر بسیاری در باالبردن کیفیت زندگی ف

سرتاسر دنیا اثبات شده که چاقی سدی در برابر بهره بردن از سواد بدنی است. در واقع، این دسته از افراد )چاق(از 

و همچنین پرداختن به فعالیت های بدنی امتناع می کنند که این امر سالمت عمومی آن ها را تهدید می کند 

اعتماد به نفس و عزت نفس آن ها را پایین می آورد . توسعه سواد بدنی روشی مناسب برای کمک به این افراد در 

 . مبارزه با چاقی است
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 تاثیر والدین 

 خانواده ها نقش مهمی در مشارکت جوانان در فعالیت های بدنی دارند.

ناشی از نگرش های والدین بر مشارکت کودکان در فعالیت های یافته هایی وجود دارند که بیانگر تاثیرات قوی 

 بدنی هستند .

 با توجه به اهمیت تاثیر والدین ، نگرش ها و باورهای والدین شامل نتایج زیر است :

 والدین تصویر صحیحی از وزن خود و فرزندان خود ندارند 

  وزن و چاقی بسیار محدود است آگاهی بسیاری از والدین در مورد در مورد خطرات ناشی از اضافه 

 خانواده ها اغلب از ارتباط میان سالمت و رفتاهای کم تحرک ناآگاه هستند 

 خانواده ها معتقدند که کودکان شاد، کودکانی سالم هستند 

 خانواده ها نقش خود، به عنوان الگو برای فرزندان شان را دست کم گرفته اند. 

 و درمان چاقی رهنمودها و توصیه ها در خصوص پیشگیری

 توسعه و ایجاد محیطی حمایت کننده و انگیزه دهنده 

 مشارکت اعضای خانواده 

 اصالح رفتار، به طور مثال: تعیین هدف 

 آموزش و مشاوره در رژیم غذایی 

 کاهش رفتارهای کم تحرک 

 خاب سبک زندگی فعال با فعالیت منظمتان 

 پرداختن منظم به ورزش و فعالیت های ورزشی 

  نظارت متخصصان آموزش دیدهآموزش تحت 

 حمایت و پرستاری و پیگیری درازمدت 
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 "آنچه در مدرسه قابل انتظار است"

 
نظر از افزایش میزان یادگیری،  بدنی با موضوعات درسی، صرفتلفیق تربیت ها با تربیت بدنی:. تلفیق درس1

ورت تیمی و گروهی کار کنند و با شناختی صدهد تا با هم بهآموزان، معلمان و اولیای مدرسه فرصتی میبه دانش

بدنی و ورزش را بازی تلقی نکنند، بلکه آن را یک آورند، تربیتکه از اثربخشی و کارایی این برنامه به دست می

های غیرحرکتی و های حرکتی، مهارتحرکتی، مهارت -های ادراکیموضوع درسی واقعی به حساب آورند. مهارت

توانند عالوه بر ارتقای دهند که میهار ستون اصلی ساخت سواد حرکتی را تشکیل میهای دستکاری، چمهارت

 آموزان افزایش دهند.ها و علوم را در دانشی درسهای ورزشی، یادگیری بقیهمهارت

هایی است که در آن، با بدنی یکی دیگر از فرصتکالس درس تربیت بدنی:. توجه به کالس درس تربیت2

آموزان ی سواد حرکتی دانشتوان شرایطی را برای توسعهت مندرج در محتوای کتاب راهنما، میرعایت ملزوما

های های بنیادین حرکتی و مهارتی ابتدایی، عالوه بر آمادگی جسمانی، با مهارتآموزان در دورهفراهم کرد. دانش

اجرای شاد، مفرح و فعال ساعت درس تربیت بدنی و آموزگاران پایه، باتربیت . معلمانشوندی ورزشی آشنا میپایه

های بنیادین حرکتی و ورزشی و افزایش نشاط و شادابی دانشی مهارتبدنی، قادرند شرایطی را برای توسعه

 آموزان فراهم کنند. 

ای، نرمش صبحگاهی و کانونمدرسههای ورزشی درونالمپیاد ی ورزشی:برنامه فوق های . اجرای فعالیت3

 ها شرکت کنند.توانند در آنآموزان میهایی هستند که دانشرزشی از جمله فعالیتهای و

وجو در اردوها و تفریحات ورزشی و های بازی و جستتدارک فرصت . برگزاری اردوها و تفریحات ورزشی:4

تماعی، عاطفی های شخصی، اجساز افزایش مهارتهای ماجراجویانه در فضاهای باز و مفرح، زمینهانجام فعالیت

ی همه های کلیدی مانند تفکر و ارتباطات، ایجاد انگیزه و عالقهدرستی، افزایش مهارت)افزایش سالمت اندام و تن

 پذیری آنان است.آموزان در جهت مسئولیتسازی دانشآموزان( و توانمنددانش
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دیوارهای مدرسه فرصتی  ها درکف حیاط وهای هندسی و تصویرترسیم شکل . پویا کردن حیاط مدرسه:5

ها و تصویرها های حرکتی ترغیب شوند. این شکلآموزان در زنگ تفریح به انجام فعالیتکند که دانشفراهم می

ی تلفیق تفکر و حرکت را ایجاد آموزان، بتوانند زمینهدانش ای باشند که ضمن ایجاد تحرک و نشاط درگونهباید به

 .و تفکر در آنان پرورش یابد ی ماجراجویانهکنند تا روحیه

 

 

 
 

 

جهت کسب اطالعات بیشتر و نحوه ورود اطالعات به طرح 

 ملی سواد حرکتی به سامانه پادا مراجعه نمایید. 

 

 جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص بسته تحولی سواد حرکتی دانش آموزان به آدرس ذیل مراجعه نمایید. 

 

 

 
pel.medu.ir 
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 "مقطع ابتدایی"بی سواد حرکتینمونه هایی از آزمون های ارزیا
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