
دكتر محسن وحداني
دكتراي مديريت و برنامه ريزي تربيت بدني دانشگاه تهران، 
رئيس گروه برنامه ريزي درس تربيت بدني دوره ي ابتدايي 
معاونت تربيت بدني و سالمت

 برنامه ي درسي-تربيت بدني 

سواد حرکتى 
سواد حركتي مفهومي به نسبت جديد است كه با اندازه گيري، تغيير، سالمت 

و حال خوب در طول عمر ارتباط دارد. در حال حاضر، سواد حركتي با ظرفيت 
فرد براي داشتن زندگي سالم و فعال تعريف مي شود. سواد حركتي توسعه ي 

مهارت هاي بنيادين حركتي و ورزشي است كه به كودك اجازه مي دهد با انگيزه، 
اعتماد به نفس و كنترل، در طيف وسيعي از فعاليت هاي بدني و موزون و شرايط 

ورزشي حركت كند و در قبال شرايط محيطي موجود و براساس ادراك خود، 
واكنش مناسب نشان دهد. سواد حركتي تركيبي از تسلط بر مهارت هاي بنيادين 

حركتي و ورزشي است كه كودك را قادر مي سازد حركات مداوم محيط پيرامونش 
را نگاه كند و براساس دركش از محيط تصميم  دقيقي بگيرد. 

ویژگي هاي افراد باسواد حرکتي
é نه تنها توانمند هستند، بلكه به ظرفيت هاي 
حركتي كه به آن ها ارزاني شده اعتماد دارند.

é انگيزه ي آنان با تمركز بر بعد جســماني 
بيشتر مي شود.

é از انجام حركات لذت  مي برند. 
é توانايي و قابليت هاي جسماني خود را به 

نمايش مي گذارند. 
é از برخورد با چالش ها لذت مي برند.

é خــود را بــراي تالش و مشــاركت در 
فعاليت هاي بدني آماده مي كنند.

é با داشتن دامنه اي از قابليت هاي حركتي، 
قادرنــد با انواع محيط هاي آشــنا و جديد 

تعامل مؤثر و پويا برقرار كنند.
هرچه دامنه ي ايــن قابليت ها و توانايي ها 
بيشتر باشند، افراد بهتر مي توانند به نيازهاي 
جســمي خود در محيط مورد نظر پاسخ 
دهند. اين موضوع اهميت زيادي دارد، زيرا 
انسان ها در نتيجه ي تعامل با محيط رشد و 

پيشرفت مي كنند. 
توســعه دادن ســواد حركتي به همكاري 
همه ي افراد از جمله اوليا، پرسنل مدرسه، 

مسئوالن محلي و شهر نياز دارد. 
در دوران كودكي تا قبل از سنين مدرسه، 
مهم ترين افرادي كه وظيفه ي رشــد سواد 

حركتي را برعهده دارند، والدين يا سرپرستان 
هستند، چرا كه اين دوره مرحله اي بحراني 
در پايه گذاري سواد حركتي است. والدين يا 
سرپرستان فرصت هاي زيادي را در اختيار 
نوجوانان قــرار مي دهند و آن  هــا را براي 
حركت و ورزش در منزل و بيرون تشــويق 

مي كنند. 
زماني كه كودك به مدرســه مي رود، گروه 
جديدي از افراد شــاخص به انجام وظيفه 
مي پردازند. اين گروه همان معلمان هستند. 
همــه ي معلمان، اعم از معلمــان آموزش 
ابتدايي و معلمان تربيت بدني، بايد اهميت 
و ارزش سواد حركتي را بشناسند و بدانند 
كه وظيفه ي آن ها در برنامه هاي تربيتي و 

آموزشي اهميت ويژه اي دارد. 

آنچه در مدرسه قابل انتظار است: 
1. تلفيق درس ها با تربيت بدني: تلفيق 
تربيت بدني با موضوعات درسي، صرف نظر 
از افزايش ميزان يادگيري، به دانش آموزان، 
معلمان و اولياي مدرسه فرصتي مي دهد تا 
با هم به صــورت تيمي و گروهي كار كنند 
و با شــناختي كه از اثربخشــي و كارايي 
اين برنامه به دســت مي آورند، تربيت بدني 
و ورزش را بــازي تلقــي نكنند، بلكه آن را 

يك موضوع درسي واقعي به حساب آورند. 
مهارت هــاي ادراكي- حركتي، مهارت هاي 
و  غيرحركتــي  مهارت هــاي  حركتــي، 
مهارت هاي دستكاري، چهار ستون اصلي 
ساخت ســواد حركتي را تشكيل مي دهند 
كه مي توانند عــالوه بر ارتقاي مهارت هاي 
ورزشي، يادگيري بقيه ي درس ها و علوم را 

در دانش آموزان افزايش دهند. 

شهر

منزل

محله
کانون هاي  
ارتقاي سواد

حرکتي
مدرسه

تسلط بر مهارت های بنيادين تحرك و ورزش
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2. توجه به كالس درس تربيت بدني: 
كالس درس تربيت بدنــي يكــي ديگر از 
فرصت هايي اســت كــه در آن، با رعايت 
ملزومــات منــدرج در محتــواي كتــاب 
راهنما، مي توان شرايطي را براي توسعه ي 
ســواد حركتي دانش آمــوزان فراهم كرد. 
دانش آمــوزان در دوره ي ابتدايي، عالوه بر 
آمادگي جســماني، با مهارت هاي بنيادين 
حركتي و مهارت هاي پايه  ي ورزشي آشنا 
مي شــوند )براي آشــنايي بيشتر به كتاب 
راهنماي معلــم درس تربيت بدني مراجعه 
فرماييد كه از پايگاه اينترنتي دفتر تربيت بدني 
tb.shs. و فعاليت هاي ورزشــي به نشاني
medu.ir  قابل دريافت اســت(. معلمان 
تربيت بدني و آموزگاران پايه، با اجراي شاد، 
مفــرح و فعال ســاعت درس تربيت بدني، 
قادرند شرايطي را براي توسعه ي مهارت هاي 
بنيادين حركتي و ورزشي و افزايش نشاط 

و شادابي دانش آموزان فراهم كنند. از آنان 
انتظار مي رود، بــا ارائه ي تكاليف حركتي 
در كالس درس تربيت بدني )مطابق كتاب 
راهنما( شرايط انجام فعاليت هاي حركتي در 
منزل را نيز براي دانش آموزان فراهم كنند. 

ریاضیات

زبان

هنر

علوم

اجتماعي

فارسي

کار و 
فناوري

تفکر و 
پژوهش

تربیت
بدني

فــوق  فعاليت هــاي  اجــراي   .3
برنامه ي ورزشــي: المپياد هاي ورزشي 
درون مدرســه اي، نرمــش صبحگاهــي و 
كانون هاي ورزشــي از جمله فعاليت هايي 

هستند كه دانش  آموزان مي توانند در آن ها 
شركت كنند. 

4. برگزاري اردوها و تفريحات ورزشي: 
تــدارك فرصت هاي بازي و جســت وجو 
در اردوهــا و تفريحــات ورزشــي و انجام 
فعاليت هاي ماجراجويانــه در فضاهاي باز 
و مفرح، زمينه ســاز افزايــش مهارت هاي 
شخصي، اجتماعي، عاطفي )افزايش سالمت 
اندام و تن درســتي، افزايــش مهارت هاي 
كليدي مانند تفكر و ارتباطات، ايجاد انگيزه 
و عالقه ي همة دانش آموزان( و توانمند سازي 
دانش آموزان در جهت مسئوليت پذيري آنان 

است. 
5. پويا كردن حياط مدرســه: ترسيم 
شكل هاي هندسي و تصوير ها دركف حياط 
و ديوارهاي مدرسه فرصتي فراهم مي كند 
كه دانش آموزان در زنــگ تفريح به انجام 
فعاليت هــاي حركتي ترغيب شــوند. اين 
شكل ها و تصويرها بايد به گونه اي باشند كه 
ضمن ايجاد تحرك و نشاط در  دانش آموزان، 
بتوانند زمينه ي تلفيــق تفكر و حركت را 
ايجاد كنند تا روحيه ي ماجراجويانه و تفكر 

در آنان پرورش يابد.
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