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 دانش آموزان دوره ی ابتدایی برای د بدنیطراحی برنامه درسی مبتنی بر سوا

 مرتضی همایون

 زهره میری

 محمد اکبری بورنگ

 

 چکیده :

ی یا اد بدنخاصیت علم پویایی و زایش است، یکی از تولیدات مستمر علم، واژه ها و اصطالحات جدید و تخصصی است و سو

 هایبرنامه ریقط از بدنی سواد قویتت با .ادگیری تربیت بدنی استی-ر یاددهی حوزه علم و هنجسمانی یکی از عبارت های جدید در 

 این انجام رد بیشتری آمادگی لکهب شوند،می آماده فعال و سالم ندگیز به بهتر ستیابید برای نهات نه مروزا آموزاندانش بدنی،تربیت باکیفیت

در این مقاله پس از بیان ضرورت و اهداف، به تحلیل .دارند وآورانهن و جدید هایایده ارائه و زیست محیط به احترام دیگران، هب کمک برای کار

س از تحلیل و سند به روش سنتز پژوهی بررسی شد که پ30بیش از  و پرداخته شده است بدنیمتون پژوهشی و اسناد در زمینه سواد 

-1 دولیلر در جشد. همچنین مضامین طبق الگوی چهارگانه برنامه درسی تااستخراج بدنی ترکیب  یافته ها، مولفه های آموزش سواد

ه بیرامون بحث شده پ قلمرو مطالعاتی کلیه منابع چاپی و دیجیتالی نوشتهتفکیک شدند و اهداف، محتوا، روش و ارزشیابی مشخص گردید.2

 noormags-irandocn-sid-magiran-ericی چون از ژورنال ها و سایت های علمی معتبر 1399تا  1390شیوه نمونه گیری از سال 

 ده است.شتفاده می باشدو برای اعتبارسنجی محتوا نیز از اساتید راهنما و صاحب نظران برنامه درسی و متخصصان تربیت بدنی  اس

 

 بدنیبرنامه درسی سواد –بدنیطراحی الگوی سواد  –سواد جسمانی – بدنی:سواد  کلمات کلیدی

 

 :مقدمه 

نوعی کم تحرکی و به تبع  191،فرهنگی و سیاسی و بروز بیماری کووید ه در سیستم های اجتماعی ،اقتصادیبه علت تغییرات گستردامروزه 

. استرس ناشی از این بیماری و اثرات اولیای آنها به وجود آمده است آن بروز بیمارهای مختلف قلبی و عروقی و چاقی در بین دانش آموزان و

عالوه بر درگیری سالمت واعی آن ،سالمت ،بهزیستی روانی و سازگاری همه گروههای سنی را تحت شعاع قرار داده است مخرب روانی اجتم

بقای فرد در گروه  ،(.در جوامع اولیه اساس آموزش و پرورش1399روان آنها ،سالمت جسمانی آنها نیز درگیر شده است)ابوالمعالی الحسینی ،
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امروز و فعالیتهای ورزشی فرصتی  یت بدنیتربدن و پریدن و باال رفتن و.. بوداما مل شکار کردن ،ماهیگیری ،دویمهارتهای ابتدایی بقا شاوبود

شاگردانمان را با مهارتهایی آشنا می کنیم که بتوانند دنیای اطراف را درک و با آن ارتباط  ما وین مهارتهای بقا ندارد برای یادگیری و تمر

ابزار اصلی ما برای حفظ شخصیت ،تقویت همکاری جمعی ،قبول مسئولیت فردی و گسترش آگاهی فرهنگی و  برقرار کنند .ورزش و حرکت

اطمینان به ارزش های انسانی است .اینها مهارتهای بقا در قرن بیست و یکم هستند ومهمترین هدف این است که کودکان را در ارتباط با 

 .(1380موسوی ،ند)یکدیگر و در واقعیت نگه دار

نیازمند اصول دقیق از مهارتهای ورزشی و حرکتی در جهت ساخت زندگی  ،همه کودکان برای برای ایجاد یک جامعه سالم و فعال 

 یدهه سوادآموز)عنوان سازمان ملل متحد  ی، مجمع عموم2002 هیژانو 18در نامیده می شوند . بدنیاصول سواد که این تر هستیم ، سالم

هر کودک، نوجوان و بزرگسال  یبرا یضرور یاز مهارتها یسوادآموز:کردی م انیبکه کرد بیتصو را(همه یراسازمان ملل متحد: آموزش ب

 ییتنها توانا سواد را نه 2(1987و ماسدو ) ری. فرابیایندکنار  شوندی مواجه م یکه در زندگ ییها تا با چالش سازدی است که آنها را قادر م

امر مستلزم آن است که  نیتر از کسب دانش و درک محتواست. ا سواد گسترده ،کردند فیجهان تعرخواندن  ییبلکه توانا ه،خواندن کلم

. ردیبگو منصفانه بر عهده  یاخالق یدست آمده در راهها استفاده از دانش به یرا برا یو اجتماع یشخص یریپذ تیآموز هر دو مسئول دانش

اشکال مختلف ارتباطات و استفاده از  قیو خالقانه، انتقال اطالعات از طر یتفکر انتقاد یاندهیفرا ایشامل استفاده از مهارتها « باسواد بودن»

بودن  وادکه از منظر باس یزندگ یمهارتها گر،یمختلف است. به عبارت د یها نهیزم انیارتباط در درون و در م یبرقرار یدانش و مهارتها برا

 .(1397وحدانی،(آن است یو با معنا یاصل یژگیو یتجل رد،یگیشکل م

 و اخالقی اجتماعی، روحی، جسمی، رشد به تا دارد تمایل بدنیتربیت که است کرده مطرح را دیدگاه این (2007) اروپا پارلمان 

عزت )مثل اجتماعی روانی رشد سالمت، ارتقای در بدنیفعالیت تأثیر درک بدن، و ذهن یکپارچه رشد بدن، به احترام جمله از کودکان غیره

 به احترام و دیگران تحمل )مثل شدن اجتماعی و اجتماعی هایمهارت تحصیلی، پیشرفت و شناختی و اجتماعی رشد نفس(،اعتمادبه و سنف

 بازی )مثل اخالقی و احساسی معنوی، شناختی،زیبایی رشد ضداجتماعی(، رفتار عالج تیمی، روحیه رهبری، انسجام، و همکاری ها،آن

 و زندگی کیفیت افزایش نشسته، زندگی شیوه و تحرکیبی بحران چاقی، اپیدمی فصل و حل برای عالجی صیت(،شخ ساختن جوانمردانه،

 شدهمطرح ادعاهای تأیید مدرک یا گواه الف( شوند:می مطرح اساسی هایپرسش این اینجا در اما بکند. متمایزی و توجه قابل هایکمک غیره

 برای هفته در دقیقه 30 فقط مدارس بعضی در وقتی هستند، قانونی و مشروع ادعاها این اگر ب( کجاست؟ و چیست بدنیتربیت جانب از

 نقل ؛به3 هاردمن )کنکند؟ اثبات شودمی ادعا که را آنچه همه تواندمی چگونه بدنیتربیت است، یافته اختصاص زمان بدنیتربیت هایکالس

 .(2011آزمون،

 وندیپ درس موضوع با را ما اکثر که است یبدن یهامهارت کسب یمعنا به و است یبدنتیبتر یدیکل اهداف از یکی یبدن یستگیشا

 هاآن کسب به قادر کودکان که دارند وجود یادیبن یحرکت یهامهارت از یعیوس فیط که کنندیم اظهار (2006) 4ناوزمو و گاالهو .دهدیم

                                                             
2  -Frair &macedo 
3 -Ken  Hardman 
4 - Gallahue and Ozmun 
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 در هامهارت نیا رشد یبرا نهیزم و فرصت ق،یتشو آموزش، تدارک بر یبدنتیبتر یهابرنامه از یاریبس و هستند یگسال هفت سن حدود در

 اندازه به «درک» و «دانش» ،«نفساعتمادبه» «زهیانگ» مانند ییهایژگیو حال، نیا با دارند. تمرکز آن از بعد و ییابتدا یلیتحص یهاسال یط

 یهاتیفعال به یمجاز یفضا از ای منظم ورزش به یتنبل و یتحرکیب از را هاآن که است یژگیو کی «زهیانگ» .دهستن مهم یبدن یستگیشا

 دیبا کردند کسب را هامهارت هاآن یوقت رایز است، یاتیح نفسشوند،اعتمادبه استفاده یخوب به هایستگیشا چنانچه برد. خواهد یجسمان

 جهینت به که بکشد دست یبدنتیترب درس کی از واندتیم یوقت کودک هر هستند. هاآن انجام به قادر که کنند حاصل نانیاطم

 و کودکان چنانچه هستند. یضرور فعال یزندگ سبک حفظ به کمک یبرا درک و دانش (.2008 ،5رمی)ر دهم انجام را آن توانمیم:برسد

 یاجبار لیتحص یهاسال طول در دیاب هایژگیو نیا .شوندیم عالقمند شتریب بدانند خودشان یبرا را یبدنتیفعال یسودمند لیدل نوجوانان

 تمام در سال به سال که میدار ازین یجوانان و کودکان به ما شوند. میتحک و تیتثب و شده داده نیتمر داده، رشد داده، ادی داده، پرورش

دید است که با اندازه گیری، مفهومی به نسبت ج بدنیسواد .شوند همراه شوندیم سپرده خاطر به جیتدربه که ییهایژگیو نیا با یسن مراحل

توسعه مهارت های بنیادین حرکتی و ورزشی است که به کودک اجازه می دهد با وحال خوب در طول عمر ارتباط داردتغییر، سالمت و 

موجود  انگیزه، اعتمادبه نفس و کنترل، در طیف وسیعی از فعالیت های بدنی و موزون و شرایط ورزشی حرکت کند و در قبال شرایط محیطی

 بدنیسواد  در برخی مقاالت اصطالح سواد حرکتی و سواد جسمانی نیز آورده شده است .و براساس ادراک خود، واکنش مناسب نشان دهد.

ترکیبی از تسلط بر مهارت های بنیادین حرکتی و ورزشی است که کودک را قادر می سازد حرکات مداوم محیط پیرامونش را نگاه کند و 

 .( 1397وحدانی،)ز محیط تصمیم دقیقی بگیردبراساس درکش ا

را تدارک بنیادی قابل اطمینانی می داند که کودکان و جوانان در سایه آن مهارتها دانش  بدنیجوهره و ذات سواد 6(  2007وایتهد)

غول می شوند .هایدن و دیویس و نگرش های خود را در طیف وسیعی از فعالیت ها رشد داده و به طور متوازن و با اعتماد به نفس به آنها مش

شامل اصول یادگیری مادام العمر   وچیزی بیشتر از ماهر شدن صرف در یک یا چند فعالیت جسمانی است   بدنیمعتقدند که سواد  7(2008)

تبر ناظر بر ابعاد یعنی همه آنچه که اشخاص در دوران زندگی از تولد تا مرگ یاد می گیرند و هم اصول یادگیری در موقعیت های واقعی و مع

و انواع یادگیری در دوران زندگی است که شامل یادگیری رسمی و یادگیری غیر رسمی و یادگیری برنامه ریزی نشده است و سواد جسمانی 

 .(1393؛ترجمه آزمون ،8)ماندیگوبه نوعی خالصه شده ارتباطات پیچیده بین قابلیت بدنی و حیطه عاطفی است 

و ورود به مدرسه از ضعف مهارتهای حرکتی پایه در کودکان شکایت کردند که اغلب از بی توجهی به رشد بسیاری ازمربیان در بد

ی مه.ه(1397ا به وجود می آیند )سعیدی ،ه برای توسعه این گونه مهارتهگان 5بودن محیط های یا فراهم ندر مراحل سنی   بدنیسواد 

ها در برنامهی آنرا بشناسند و بدانند که وظیفه بدنیتربیت بدنی، باید اهمیت و ارزش سواد معلمان، اعم از معلمان آموزش ابتدایی و معلمان 

( بیان شده که دختران در مقایسه با پسران فعالیت بدنی 1398در پژوهش میرعالی و همکاران ). ای داردهای تربیتی و آموزشی اهمیت ویژه

                                                             
5 -Rimmer 
6  -Waythed 
7 - Haiden&Dywis 
8 - Mandigo 
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ن اندازه که برفعالیت عملی تاکید می شودبه دانش نظری نیز باید توجه شود .و در تحقیق کمتری دارند و برای افزایش میزان فعالیت به هما

( نشان دادکه پرورش حرکات در دوران اولیه دبستان بوسیله ی آموزش های منظم و پیوسته و کیفی و از همه 1399صالح طریق و همکاران )

سالمت جسمی و حرکتی در دوره دبستان و باالتر بسیار با اهمیت تلقی  مهمتر تمرین های تحت نظر می توانند در دستیابی کودکان به

اشاره کرده که  9(2006اساسی تربیتی در ورزش ها و بازی ها نهفته است و انگجی ) ثابت شده است که بسیاری از تعهدات امروزهگردد.

ی از پاک ترین روشهای فکری قابل دسترسی برای براساس نظریات پیاژه و ویگوتسکی بازی اصلی ترین عامل رشد شناختی کودکان و یک

کودکان در قالب بازی با درک واقعیت ها و کنترل مهارتهای شخصی به تعادل دست می یابند)معماری و همکاران وکودکان است 

ان دادکه سطح ساله پرداختندو نتیجه نش 12تا8(در پژوهش خود به بررسی سطح سواد بدنی دانش آموزان 1396ولدی و حمیدی )(.1393،

(در پژوهشی نشان دادکه 1399همینطورولدی )سواد بدنی مطلوبی وجود ندارد و کیفیت ابتدایی و متوسط رو به پایینی در آنها وجود دارد.

در سواد بدنی در کودکان باعث رشد فعال و اعتماد به نفس در رقابت ها و فعالیت های بدنی می شودو کودکانی که سواد بدنی کمتری دارند 

 ت های بدنی مشارکت کمتری می کند.فعالی

 بصورت شدن سرگرم هدف با نشاط و یشاد با و یدرون التیتما یارضا منظور به انسانها که یاریاخت یتهایفعال مجموعه به یباز

 و نیقوان ارچوبهچ درقالب شده یطراح قبل از یجسمان یتهایفعال و اعمال انجام ورزش یباز که یحال در دهدیم انجام یگروه و یفرد

 در یسع یتیترب اهداف با یورزش یها یباز. باشد یم آن کنندگان استفاده ییتوانا و یجنس ،یسن یها یژگیو با متناسب خاص مقررات

 نوجوانان و کودکان وزشآم و تیترب یبرا اقواممختلف توسط گذشته در که دارند بهتر یزندگ انجام یبرا ها انسان یروحان و یجسمان تیتقو

 یستمهایس زین حاضر عصر در است شده سبب یورزش یها یباز تیهما .(1390بهار، یشعبان)است گرفتهیم قرار یآموزش استفاده مورد

 یریادگی یبرا وزانآم دانش به یعلم میمفاه انتقال و یورزش یهایباز با یدرس متون بیترک یبرا هدفمند یزیر برنامه در یسع یآموزش

 قیطر از آموزش تیماه(.1397 نژاد، یقاسم)باشند آنان یبرا ندهیآ در بهتر یزندگ نیتضم یبرا کودک یذهن و یجسمان رشد و یعلم متون

 بهتر یزندگ انجام یبرا جو صلح و سالم شمند،یاند  یانسانها تیترب هدف با کیالمپ جنبش جادیا سبب ما اکانین یدرزندگان یورزش یهایباز

 و آموزش با هیدوسو تباطار با زمیالمپ. باشد یم یآموزش یها ستمیس ی استفاده مورد زمیالمپ ی لسفهف قالب در زین اکنون هم که است شده

 بصورت بتوانند یوزاند علم و تالش صداقت، شجاعت، ،ییجو صلح مانند ییها ارزش با که دهدیم آموزش یا گونه به را ها انسان فرهنگ؛

 توسعه به دنیرس یبرا یکاربرد بصورت یزندگ مختلف یها طهیح در سالم یزندگ و یتعال به یابیدست جهت را مختلف یها دانش یعلم

 یسع و دانند یم خود آموزش ستمیس اهداف با راستا هم را زمیالمپ ی فلسفه کشورها اغلب لیدل نیهم به. کنند کسب را خود هماهنگ

 مجهز ار آنان بتوانند ندهیآ یراب دانا و رومندین آموزان دانش تیترب بر عالوه تا کنند استفاده خود یآموزش یفضا در را زمیالمپ ی فلسفه دارند

 .(2014همکاران، و یریخب)کنند یزندگ یکاربرد دانش به

                                                             
9  -Anghaji  
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 دو هر آموزش امر کنار در یورزش یها تیفعال از استفاده ای یبدن تیترب ی لهیبوس آموزش که است آن از یحاک ها قیتحق جینتا

 و یسنت آموزش نیب آموزان دانش زهیانگ ی سهیمقا مورد در و شوند یم مسائل یریادگی یبرا آموزان دانش در شتریب زهیانگ جادیا باعث

 یتوجه قابل ی اندازه به یبدن تیترب آموزش با آموزان دانش ی زهیانگ که شود یم مشاهد یاضیر مبحث در یبدن تیترب لهیبوس آموزش

 و یاضیر مانند مختلف دروس یریادگی شیافزا سبب یزشیانگ عامل کی بعنوان یورزش یها تیفعال از استفاده نیباشدهمچن یم باالتر

 (.1398، یمانیرسلیم)شود یم خواندن مهارت

سالمت پیشرفت تکنولوژی و ماشینی شدن ،خوردن غذاهای فست فودی ،کم تحرکی ،امروزه به خاطر شرایط خاص کرونایی 

در نظر گرفته شود و برنامه درسی طراحی و تدوین شود که بیش از گذشته بر فعالیت زم باید تمهیدات الجسمی دانش آموزان درخطراست و

بنابراین در این پژوهش د داشته باشد تا جامعه ای سالم و با اعتماد به نفس و پویا داشته باشیم .ی و سواد حرکتی دانش آموزان تاکیبدن

مورد توجه واقع شده است و مساله اصلی پژوهش حاضر  نش آموزان ابتداییی به دابدنآموزش سواد  طراحی و اعتبار بخشی الگوی تدریس

 باتوجه به دیدگاه صاحبنظران  چیست؟بدنی این است که ویژگیهای الگوی تدریس سواد 

 :  پژوهش  دافاه
  بدنیبررسی ویژگی های برنامه درسی مبتنی بر سواد  -1

  بدنیبر سوادبررسی اعتبار الگوی پیشنهادی برای برنامه درسی مبتنی  -2

 به دانش آموزان ابتدایی  بدنید بررسی الگوی نهایی آموزش سوا -3

 :پژوهش سواالت 
 دارای چه ویژگی هایی است ؟ بدنیبرنامه درسی آموزش سواد  -1

 از اعتبار الزم برخوردار است ؟ بدنیآیا این برنامه درسی سواد -2

  :پژوهشروش 
هدف سنتز .برای انجام پژوهش از روش سنتزپژوهی استفاده شده است می باشد و از نوع تحقیقات توسعه ایاین تحقیق بر حسب هدف، 

در این پژوهش با جستجو در میان تحقیقاتی که در ارتباط با ب کند.پژوهی این است که تحقیقات تجربی را به منظورخلق تعمیم ها،ترکی

رهای به کار برده شده در این تحقیقات در قالب یک مجموعه آموزش سواد جسمانی انجام شده است، به استخراج مؤلفه ها، روشها و ابزا

گام های عمده و اساسی سنتز پژوهی دارای سه مرحله است که در پژوهش موارد مذکور به یک مدل دست یافتیم.و با تحلیل  یمپرداخت

 .به اختصار بیان شده اند1-1 حاضر نیز بکار رفته است. این سه مرحله در جدول

 سنتزپژوهیمراحل  1-1جدول
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 توضیحات زیرمرحله  مرحله

 مرحله اول :

تعیین جغرافیای پژوهش و 

پژوهش هایی که مقرر است 

از یافته های آنها استفاده 

 شود .

تعیین پارامترهای جست و جوی مقاالت و  -الف

 حوزه بررسی 

که در ایران و سایر  99-90پژوهش های مربوط به دهه اخیر 

 اد باالدستی و کتب آموزشی کشورها انجام شده است .اسن

 نوع پژوهش :مطالعات نظری و ارزیابانه و مطالعات تجربی 

تعیین معیارهای انتخاب اسناد گردآوری شده  -ب

 مرحله قبل 

 مرتبط بودن با موضوع پژوهش حاضر

د حرکتی تعیین کلیدواژه های مرتبط با سواد جسمانی ،سوا  تعیین راهبردجست و جوی اسناد و پایگاهها  -ج

 ،سواد بدنی و طراحی الگو و تعیین پایگاه داده ای .

 مرحله دوم :

 نقد نظام مند اسناد منتخب

مطالعه چکیده اسناد و کنارگذاشتن مقاالت نامربوط به موضوع  غربال گری درشت  -الف

 اصلی 

 لعه کل متون اسناد و تفکیک مقاالتمطا عنوان غربالگری  -ب

سناد باقی مانده مجدد شبیه به مراحل کدگذاری براساس ا واکاوی اسناد  –ج 

 سواالت پژوهش تشریح شدندو مورد بررسی قرار گرفتند.

 مرحله سوم :

سنتز ،خلق چیزی از عناصر 

 جدااز هم 

در این تحقیق از سنتز پژوهی استفاده شد.حوزه 

ای مشترک از پژوهش ها را ترکیب میکند.شیوه 

ت است و شیوه گردآوری اطالعات ،مرور مقاال

به روش کدگذاری باز و محوری  تحلیل مقاالت

 است

تجمیع و یکجا کردن بخش بخش یافته های اسناد منتخب 

 ،بازخوانی ،مقایسه یافته های متشابه و متناقض .

 دسته بندی در ذیل مضامین بزرگتر

 

منابع چاپی و  ه.قلمرو مطالعاتی کلی.موجود در این زمینه بود مهمترین منبع برای گردآوری اطالعات، کتابها، مقاالت و پژوهشها و نظریه های

های علمی معتبری چون  تاز ژورنال ها و سای 1399تا  1390ی از سال رنمونه گی وهبحث به شی رامونی نوشته شده پیتالیجدی

noormags-irandocn-sid-magiran-eric  گرفته، جمع بندی نهایی ارائه  با بررسی نقاط اشتراک و افتراق پژوهشهای انجاممی باشدو

شد و ویژگیهای الگوی آموزش سواد حرکتی  با کیفیت با توجه به نظر صاحبنظران در آموزش ابتدایی شناسایی شد و الگوی نهایی ارائه 

 .استفاده شد نیتن از اساتید و متخصصان در حوزه تربیت بد 3و نظرگردید. در مرحله دوم، به منظور اعتبار بخشی الگو از روش توصیفی 
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 یافته های پژوهش:
دارد. برای اینکه بتوانیم الگویی برای بهبود  در سالمت و پویای دانش آموزان دارد به عنوان یکی از ابزارهای اصلی ، نقش مهمی حرکتیسواد 

های برنامه درسی مبتنی بر سواد که ویژگی 1به مفهوم دقیقی از آن دست یابیم.و برای پاسخ به سوال طراحی کنیم ابتدا باید  حرکتی سواد 

عناصر برنامه  و یافته های این پژوهش در قالب عناصر چهارگانه تایلر مورد تحلیل و ترکیب قرار گرفته استبدنی شامل چه مواردی می شود ،

 درسی از نگاه رالف تایلر شامل: هدف، محتوا، روش و ارزشیابی است.

 ش آموزان ابتداییی در دانبدنویژگی های عناصر تدریس سواد 

   :اهداف

که اجازه می دهند کودک با اطمینان و با کنترل در  است  توسعه مهارتهای حرکتی بنیادی و مهارتهای ورزشی بنیادیبعبارتی  بدنیسواد 

اندن و حیطه وسیعی از فعالیت های جسمانی ،موقعیت های ورزشی و حرکات موزون شرکت و عمل کند.سواد جسمانی همچنین توانایی خو

برنامه های کیفی .(2008ی شود)هیگزو همکاران ،م ،دگذر نشان دادن واکنش مناسب به رویدادها و آنچه در اطراف یک موقعیت فعالیتی می

فراهم میکنند.همانطور که با افزایش سواد خواندن و نوشتن یک دانش آموز  بدنیتربیت بدنی بهترین فرصت ها را برای تقویت و توسعه سواد 

احتماال تمایل بیشتری برای شرکت ماهرانه و جسورانه  بدنیی خواندن بخش وسیعی از ادبیات برانگیخته می شود دانش آموز دارای سواد برا

شتری نها برای شرکت ماهرانه انگیزه بیی دارد نه تبدنفردی که سواد (.1393دنی خواهند داشت )آزمون ،در گستره وسیعی از فعالیتهای ب

ی دانش آموزان دائما بدنکه کارهایی که برای خود و همه افراد پیرامونش سودمند است انجام خواهد داد .با تقویت سواد خواهد داشت بل

انگیزه و توانایی خود را در درک ،ارتباط برقرار کردن ،کاربرد تجزیه و تحلیل اشکال مختلف حرکتی را رشد می دهند و قادرند انواعی از 

اعتماد به نفس ،ماهرانه ،خالقانه و مدبرانه در حین انجام فعالیت های بدنی گوناگون مرتبط با تندرستی به نمایش حرکات را جسورانه و با 

شامل دودسته اهداف کلی و جزئی تقسیم بندی بدنی همان منبع (.با توجه به تعاریف سواد جسمانی هدف های الگوی بهبود سواد گذارند)

ندگی سالم و  بهبود پشتیبانی از سبک ز-3رشد شایستگی در انواع مهارت و آمادگی جسمانی  -2شناخت سواد حرکتی  -1شد که شامل :

 آمده است . 2-1ی جزئی که در جدول هدف ها سالمت عمومی و

 :حتوا م
د سال که در دوره آموزش ابتدایی مشغول به تحصیل هستن 12تا  6باتوجه به هدفها و حیطه های روانی حرکتی و شناختی کودکان 

معرفی سواد بدنی ،کانون های ارتقای سواد بدنی ،مهارت های مورد نیاز سواد بدنی محتوایی که برای آنها در نظر میگیریم شامل :

 خواهد بود. ،حیطه های سواد بدنی ،محیط های پایه برای ارتقا سواد بدنی و راهکارهای توسعه سواد بدنی

(سپس کانون 1397دو سپس اهمیت و ضرورت آن ونظر بزرگان نیز بیان می شود)سعیدی ،درابتدا سواد بدنی تعریف و توضیح داده می شو

 ( بیان می شود.1399(و اهمیت و نقش رسانه )اناری ،1397های ارتقای سواد بدنی که شامل خانه ،مدرسه ،محله و شهر )وحدانی ،
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و بنیادین مانند توانایی های پایداری ،توانایی های جابجایی در ادامه مهارت های مورد نیاز سواد بدنی که شامل مهارت های حرکتی پایه 

(وپس از تسلط بر مهارت های پایه ،مهارتهای ورزشی مختلف 1391،توانایی های دستکاری است با دانش آموزان کار خواهد شد)وزینی طاهر ،

 ربیت بدنی(مانند والیبال ،فوتسال ،تنیس روی میز و ... آموزش داده خواهد شد)راهنمای تدریس ت

بر  یجسمان طهیح:هم تدریس خواهد شد که شامل  بدنیدر ضمن آموزش مهارت های حرکتی و ورزشی ،حیطه های مختلف سواد 

است  یموارد در خالل حرکات نیو کاربرد ا یهماهنگ کنندهانیفرد تمرکز دارد و ب یکل یجسمان یکنترل بدن و آمادگ ،یحرکت یهامهارت

عناصر  ریکنترل قامت و سا ،یهماهنگ زات،یانجام حرکت با تجه ،یحرکت شامل مهارت یجسمان طهیعناصر مهم در ح .کندیکه فرد اجرا م

در خالل  هاجانیها و هبر احساسات، نگرش یشناختروان طهیح( است. رهیسرعت و غ ،ی)مانند قدرت، استقامت، چابک یجسمان یآمادگ

مرتبط با حرکت و  یعاطف یهاو درک پاسخ زشینفس و انگنفس، اعتمادبهشامل رشد عزت هطیح نیمتمرکز است. ا یبدن تیحرکت و فعال

 رهیو حرکت( و غ جانی)در ه یمیخودتنظ ،یخودادراک زش،ینفس، انگبه اعتمادبه توانیم یشناختروان طهیح اصراست. از عن یبدن تیفعال

 یباز ،یمانند همکار یاجتماع یهاحرکت اشاره دارد و شامل رشد مهارت نهیمدر ز گرانیتعامل با د ییبه توانا یاجتماع طهیحاشاره کرد. 

عناصر  نیترلذت ببرد. از مهم گرانیتا از مشارکت و تعامل مؤثر با د کندیاست که به فرد کمک م رتباطاتو ا یمردانه(، رهبرمنصفانه )جوان

بر رشد دانش و درک  زین یشناخت طهیح.را نام برد یو فرهنگ یاجتماع اخالق و مسائل ،یارتباط، همکار یبرقرار توانیم یاجتماع طهیح

دانش  نیخاص و همچن یهاحرکت به روش ییو چرا یتمرکز دارد و شامل توسعه درک فرد از زمان، چگونگ یبدن تیحرکت و فعال یالزم برا

و  ین، استدالل، استراتژیو خطر، قوان یمنیانش محتوا، اعناصر، د نیترمهم یشناخت طهیاست. در ح یبدن تیحرکت و فعال یایاز مزا یو آگاه

 .( 1399)ولدی ، است رهیو غ هاکیتاکت ،یزیربرنامه

ها و همه ورزش یبرا یانهی)زم نیزم یرو -: الفردیبگ ادیرا  یادیبن هارتم لیذ طیمحدر چهار  دیکودک با ،بدنیرشد سواد  لیتکم یبرا

و  کیدر هوا )حرکات آکروبات -(؛ دیزمستان یها)ورزش خی ایبرف  یرو -(؛ جیآب یهادر آب )شنا و ورزش -(؛ بهاتیفعال

رشد  نهیزم ،ییدر مدارس ابتدا ژهیوبه یورزش یهادانیمو  یبدنتیدرس ترب یهاکالس جادیالزم است در مدارس، با ا نیبنابرا(.کیمناستیژ

 (.1399)ولدی ،کودک محکم شود یو رشد ورزش یشد حرکتر ادیفراهم شود تا بن بدنیسواد 

از عملکرد در  ییبه سطح باال یتیفعال یهاحوزه ریکه بدون کسب هرگونه تجربه از سا یاست. افراد تجربهوسعت  یعنصر مهم سواد بدن کی

 یاالعادهجانبه فوقهمه بخشتیرضا ای یچالش ریمس کنند،یرا رها م یبدنتیهرگونه فعال یو به محض بازنشستگ ابندییدست م تیفعال کی

شود.  ایکودکان و جوانان مه یاز تجارب برا یعیوس فیدر مدرسه در حد امکان ط لیدوران تحص ی. مهم است که در طمودیپ درا نخواهن

بتواند  یستگیاده شود تا شاهر تجربه اختصاص د یبرا یکه زمان کاف دیاست. فراموش نکن دارتریتر باشد، پاو برنامه گسترده یمشهرچه خط

 ادیکودکان و جوانان  خواهندیها م. آنخواهندیرا م هانیخود بهتر یکودکان و جوانان تحت سرپرست یخوب برا ان. معلمابدیرشد و توسعه 

را در  یتا نقش مهمطالب آن خواهند بود  یمعلمان نیصورت، چن نیکنند. در ا یبالقوه خود را عمل یهاییکنند و توانا شرفتیپ رند،یبگ

خود  یرشد و توسعه سواد بدن یبرا یخودشان را رشد و توسعه دهند. هرکس یها سواد بدنتا آن ندکن یکمک به کودکان و جوانان باز

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

 

9 

افراد را  نیشدن به بهتر لیو تبد یرشد و توسعه سواد بدن یبرا یابالقوه ییآموزان مدارس، تواناهمه دانش رونیدارد و از ا یتیاستعداد و ظرف

 دارند.

ورزش ،  LTADالگوی توسعه ورزش بلند مدت می پردازیم .  LTADدر بخش توسعه سواد حرکتی به معرفی مدل توسعه کانادایی 

در کشورهای گوناگون ،مسئول برای زندگی است که با تالش های سازمان های ورزشی کانادا تدوین شده است . سازمان های ملی ورزش 

یژه براساس برنامه ورزش برای زندگی هستند و به کمک اجزای استانی و ناحیه ای الگوی ویژه ای را در سطح کشور گسترش تدوین الگوی و

 :گام متوالی است که شامل 7می دهند.این مدل دارای 

ست که عادات سالگی (:فعالیت جسمانی برای توسعه سالمت کودک ضروری است و هدف از این مرحله این ا 6گام آغازین )تولد تا  -1

خوب در فعالیت های بدنی در دوران کودکی با تمرکز بر لذت بردن ،توسعه یابد .در طول این مدت مهارت های اساسی و نگرش 

مثبت به جنبش و فعالیت توسعه می یابدوکودکان نیاز به انجام مکرر فعالیت های بدنی دارند تا هماهنگی و تعادل در اعضای بدن آنها 

دقیقه فعهالیت با لذت و شدت در طول روز پیشنهاد می شود و این فعهالیت ها شامل شکل دادن به بدن  60مجموعه شکل گیرد .در 

 ،بازی های پرتابی ،تعادل ،پرش ،فعالیت های آبی و دوچرخه سواری می شود.

برای کودکان ترکیبی از بازی های  سال برای دختران (: توسعه مهارت 8تا  6-سال برای پسران  9تا  6مرحله اصلی )ز –گام بنیادین  -2

بدون ساختار در یک محیط  امن با استفاده از طرح ها ی چالش برانگیز است و هدف این است که مهارت های حرکتی اساسی قبل از 

 مهارت های ویژه رشته های ورزشی معرفی شوند و شامل چابکب ،تعادل ،هماهنگی و سرعت می باشند.

سال دختران (:این مهمترین مرحله برای توسعه ی مهارت های خاص ورزشی  11تا 8-سال پسران  12تا 9)گام یادگیری برای تمرین  -3

شتاب ،هماهنگی و کنترل حرکتی خوب می دانند.این مرحله زمانی است که بچه ها از تمرین کردن است که آن را یک دوره یادگیری 

 ینند لذت ببرند.مهارتهایی که آنها را یاد می گیرند و بهبودشان را می ب

سال دختران (: اهداف این گام مبتنی بر هوازی ،ساخت قدرت و توسعه  15تا  11-سال پسران  16تا 12گام تمرین برای ورزیدگی ) -4

 مهارت های ورزشی بنا نهاده شده است .

بهینه سازی تناسب اندام و سال دختران (: هدف از این مرحله  17تا  15-سال پسران  18تا 16گام تمرین برای مسابقه و رقابت ) -5

 توجه به مهارتهای رشته های ورزشی ،مهارت و عملکرد می باشد.

سال برای دختران (:این مرحله به دنبال به حداکثر  17سال برای پسران و بیشتر از  18گام تمرین برای برنده شدن )سن بیشتر از  -6

کرد باال می باشد و همه ظرفیت های جسمانی ،فنی ،تاکتیکی رساندن تناسب اندام ،مهارت های رشته های ورزشی و همچنین عمل

 ،روانی و شخصی و شیوه زندگی به طور کامل برقرار می شود و آموزش همراه با تمرینات شدید و حجم باال صورت خواهد گرفت .

 (.1397وحدانی ،نگهداری : هدف جهت گیری به سمت مربیگری ،مدیریت ،مقام و.. می باشد )–گام بازنشستگی  -7
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است که باعث افزایش میزان یادگیری دانش اموزان می شود  تلفیق تربیت بدنی با سایر دروسمبحث بعدی برای توسعه سواد بدنی 

ستون اصلی ساخت سواد بدنی  4حرکتی ،–مهارت های دستکاری و مهارت های ادراکی –مهارت های غیر حرکتی –ومهارت های حرکتی 

 یاصل هدف یقیتلف یبدن تیترب در ارتقای مهارت های ورزشی یادگیری بقیهی دروس را افزایش می دهند.را شامل می شوندکه عالوه بر 

 باشد یم.. و سرعت استقامت، ،یچابک مانند یجسمان یآمادگ یفاکتورها تیتقو نیهمچن و نیادیبن یالگوها همان ای یحرکت سواد انتقال

 زین یمیش و یاضیر مانند دروس ریسا آموزش یبرا آن از مذکور اهداف به یابیدست مهنگا یورزش یها نیتمر خاص یطراح با توان یم اما

 اییاول و معلمان به نیهمچن آموزان دانش به ری،یادگی زانیم شیافزا از نظر صرفه ،یدرس موضوعات با یتبدنیترب قیتلف. نمود استفاده

 آورند، یم دست به برنامه نیا ییکارآ و یاثربخش از که یشناخت با و کنند کار یگروه و یمیت صورت به هم با تا دهدیم یفرصت مدرسه

 (.1393وهمکاران، یاقوتی)آورند یم حساب به یواقع یدرس موضوع کی را آن بلکه نکرده، یتلق بازی کی را ورزش و یبدن تیترب

ل ساعت درس تربیت بدنی قادرند شرایطی ،معلمان تربیت بدنی و آموزگاران پایه با اجرای شاد ،مفرح و فعا کالس درس تربیت بدنیدر 

 (. 1397وحدانی ،و شادابی دانش آموزان فراهم کنند)را برای توسعه مهارت های بنیادین حرکتی و ورزشی و افزایش نشاط 

به مانند المپیادهای ورزشی درون مدرسه ای با هدف توسعه آمادگی جسمانی و سالمت دانش آموزان  فعالیت های فوق برنامهاجرای 

دنبال ایجاد فرصت مشارکت وسیع تر در فعالیت های ورزشی است و می تواند با پرکردن بخشی از اوقات فراغت دانش آموزان در کاهش 

 (.1393آسیب های اجتماعی و سالمت رفتاری آنان نقش بسزایی داشته باشد)حامدی ،

جتماعی ،عاطفی و توانمند سازی دانش آموزان در جهت که باعث افزایش مهارت های شخصی ،ا برگزاری اردوها و تفریحات ورزشی

هم با ترسیم شکل های هندسی و تصویرها در کف حیاط و دیوارهای مدرسه  مدرسه پویا و حیاط پویامسئولیت پذیری آنان است .طرح 

ه گونه ای باشند که ضمن ایجاد فرصتی را فراهم می کند که دانش آموزان در زنگ تفریح به انجام فعالیت های حرکتی ترغیب شوندوباید ب

 (.1397تحرک و نشاط در آنها بتوانندزمینه تلفیق تفکر و حرکت را ایجاد کنندو روحیه ماجراجویانه و تفکر را افزایش دهند)وحدانی ،

 روش :

می   بدنیای سواد روش های تدریس تنوع بسیار وسیعی دارند، با توجه به اسناد، توجه به روش های تدریسی که سبب پرورش مهارت ه 

شود ضروری به نظر می رسد. روش تدریس فعال و مشارکتی در این زمینه بسیار حایز اهمیت خواهد بود همچنین روشهای مانند ایفای نقش 

 و بازی های بومی محلی در افزایش این مهارت موثرخواهد بود . ، اکتشافی وراهنمایی و هدایت گام به گامو نمایش

مبانی نظری و تکرار  دبرسنتی آموزش با تاکی وهو خاص برای برطرف کردن نقصهای شی ژهفرصت آموزشی وی کی یقلفیبدنی ت تروش تربی

 هدف آموزشی نبه ای دنرسی کهبدنی است  تی تربی لهمتفکرانه، هوشمندانه و با برنامه آموزش بوسی قکه با هدف ادغام و تلفی باشدآنها می 

 ندمعلمان از اهداف و فرآی حدرک و فهم صحی ازمندبدنی نی تی تربیقتلفی روش .گرددمی سربدنی می تبا حفظ اهداف اصلی دروس تربی ،

ی اکتشافی طبقه ها فتکلی-3ی )عملی(  نی تمریها فتکلی-2ی نیگزی جایها فتکلی-1بخش   سهرا می توان در قتلفی تدارد. فعالی قتلفی
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ی دانش نتمری فتکلی. زدیآم ورزش درهم میبا  ،حس چالش جادجهت غنی سازی ایصرفا  را یعادی که درس نیگزی جایفهاتکلی.بندی کرد

دانش آموز از حوزه درسی مربوطه می باشد که با  شترورزشی به دنبال شناخت بی تعادی درس مربوطه با فعالی فتکلی بیترکآموزان با 

های  گوشه اززان خواسته می شود استان های مختلف کشور را شده اند برای نمونه از دانش آمو بی در قالب بازی ورزشی ترکیادبنی حرکات

که دانش آموز امکان می  باشد ی اکتشافی می وهشی ناکتشافی کاملتری فکلیت ندماینی را کامل می شی بازی جمع آوری کنند و نقشه نزمی

با استفاده از دانش علوم تجربی مبنی و  ودشیم بخش های مختلف درسی را درک کند برای نمونه از دانش آموزان خواسته ندهد ارتباط بی

 (.1398)میرسلیمانی ،کنند ورزشی زاتی تجهی دهای کمختلف اقدام به ساخت ی لطراحی و ساخت با وسای

  ارزشیابی :

می تواند در  ییرتغ اهی اینلبته گاگر یادگیری را به معنای تغییر در رفتار شاگردان بدانیم ارزشیابی این تغییرات را باید اندازه گیری کند. ا

اشد و ند مستقیم بتوا میرفتار بالقوه افراد باشد و ارزشیابی به سنجش سطوح نگرشی فراگیران می پردازد. با توجه به اهداف ارزشیابی ن

تفاده عی اسمتنو تقیم وهای غیر مس دیدگاه سنتی که غالبا به صورت قضاوت پایانی صورت می گیرد در این الگو موفق نیست و باید از شیوه

 ببخشند. بهبود کنیم. فراگیران باید در حین آموزش از طریق ارزشیابی بازخورد های مشورتی دریافت کنندو روند یادگیری خود را

 ته است؛جام گرفزمانی که دانش آموز، عملکرد و فعالیتهای یادگیری خودش را ارزشیابی می کند، می گوییم خود سنجی ان: خودسنجی

 اصلی سئولیت بیشتر نسبت به یادگیری خود و نیز خودآگاهی و افزایش حس مراقبت از فرایند یادگیری هدفایجاد احساس م

 در آموزش سواد حرکتی دانش آموزروند تغییرات را در خود مشاهده می کند . برای استفاده از این روش است

به  گیرد، ؛ پس اگر با هدف، معیار و آگاهی صورتهمسال سنجی نزدیک ترین و شبیه ترین مفهوم به خود سنجی است:همسال سنجی

عریف، اده ترین تسد. در دانش آموزان کمک خواهد کرد، تا آن ها از توانایی ها و قابلیت های خود و همساالنشان، درک درستی داشته باشن

 (.1394ی،ظری سینا و راثهمسال سنجی یعنی: سنجیدن عملکرد یک دانش آموز توسط همسال یا همساالن)قاسم نژاد؛ محمدپور؛ ن

ساله معرفی شده است وبه معرفی چهار زمینه برای سنجش سواد  12تا  8در کانادا برای کودکان (: CAPL)10ابزارسواد بدنی کانادایی ها 

 (2010ید،بدنی می پردازدکه شامل فعالیت بدنی روزمره ،انگیزش و اعتماد ،شایستگی جسمانی و همچنین دانش و آگاهی است )ترمبلی و لو

( باهدف ساخت و اعتبار سنجی ابزاری برای بررسی سواد بدنی ادراک 2016(:توسط سام و همکاران ) PPLI)11ابزار سواد بدنی ادراک شده 

معلمان تربیت بدنی طراحی شده و تنها ابزاری است که تاکنون برای بزرگساالن و نوجوانان مورد تایید قرار گرفته است و به طور شده 

ای برای سنجش ادراک نوجوانان از سواد بدنی و شرایط جسمی و روانی آنها مورد استفاده قرار می گیردومحمدزاده و همکاران  گسترده

 ( درستی و قابلیت اعتماد آن را در نسخه فارسی تایید کردند.1399)

                                                             
1 0 -canadian assessment of physical literacy 
1 1 - perceived physical literacy instrument 
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 جدول مضامین   1-2جدول 

مضمون 

 فراگیر

 ارجاع  مضامین پایه  مضامین سازمان دهنده

رنا
ب

ان
وز

آم
ش 

دان
ی 

دن
د ب

وا
 س

ود
هب

ی ب
رس

 د
مه

 

 

 

 

 

 

 

 اهداف 

 شناخت سواد بدنی  کلی 

 و آمادگی جسمانی  ها رشد شایستگی در انواع مهارت

 پشتیبانی از سبک زندگی سالم و  بهبود سالمت عمومی 

 

ماندیگو ،جیمز،لودویک )

انسی ،کن،فرانیس،ن

؛آزمون،جوادو 

 ( 1393حاجیانی،مسعود،

با مفهوم سواد بدنی و ضرورت آن در به عنون فرایندی فراگیر  جزئی

 مادام العمر آشنا شود .

 پیامد های استفاده از سواد بدنی را بداند .-

 مهارت های الزم برای دستیابی به سواد بدنی را کسب کند .-

 های ارتقاءسواد بدنی را بشناسد .کانون -

حالجی و سپاه )

 (1398منصوری ،

 

 

 

 

 

 

 

 

 مفاهیم 

سواد عرفی م

 بدنی  

 مفهوم سواد بدنی 

 اهمیت سواد بدنی

 سواد بدنی از نگاه معصومین و بزرگان 

 (1397)سعیدی ،

)آزمون و حاجیانی 

،1393) 

 

کانون های 

ارتقای سواد 

 بدنی

 خانه 

 مدرسه 

 محله 

 شهر

 رسانه

 

 (1397وحدانی ،)

 

 

 (1399و قاسمی، اناری)

مهارت های 

مورد نیاز سواد 

 مهارت های حرکتی پایه )بنادین(

 مهارت های ورزشی 

 (1391وزینی ،)

راهنمای تدریس درس 
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 تربیت بدنی  بدنی

حیطه های 

 بدنیسواد 

-هتر شیوه زندگی ب-کیبحران بی تحر-جسمانی ) اپیدمی چاقی

 تن سالم ورشد مطلوب(

 نگیزش و عالقها-روانشناختی ) اعتماد به نفس

 ن شخصیت(تساخ-ازی جوانمردانهب-عزت نفس 

 حرکت به ییو چرا یتوسعه درک فرد از زمان، چگونگ شناختی )

 ی(نبد تیحرکت و فعال یایاز مزا یدانش و آگاه-خاص  یهاروش

 عالج رفتار ضد–اجتماعی)  تحمل دیگران و احترام به آنها 

 حیه تیمی(رو-هبری ر-مکاری و انسجام ه-اجتماعی 

 

 

 

 و حمیدی  ولدی)

،1399 ) 

 

 ای پایهمحیط ه

ارتقاء  برای

سطح سواد 

 بدنی 

 زمین )اساس بسیاری از بازی ها و فعالیت های پایه( 

 آب )اساس تمام فعالیت های آبی (

 برف و یخ )اساس تمام فعالیت های زمستانی (

 هوا )اساس ژیمناستیک ،شیرجه و سایر فعالیت های هوایی (

 (1397سعیدی ،)

توسعه سواد 

 بدنی 

  LTAD مدل کانادایی

 تلفیق درس تربیت بدنی با سایر دروس 

 کالس درس تربیت بدنی 

 فعالیت های فوق برنامه ورزشی 

 اردوها و تفریحات ورزشی 

 مدارس پویا /حیاط پویا

 

 (1397)وحدانی ،

 

 (1393)حامدی ،

 

 (1399)صالح طریق ،

 

 

سازمان دهی 

موضوعی برنامه 

 میان رشته ای 

 تلفیقی 

و همکاران  )یاقوتی

،1393) 

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 شبکه مضامین

 درسی  روش 

 حل مسئله  آموزشی 

 نمایش و ایفای نقش 

 اکتشافی

 راهنمایی وهدایت گام به گام 

 

کتاب راهنمای تدریس 

 درس تربیت بدنی 

  

 

 ارزشیابی

 

 

 انواع ارزشیابی 

 همسال سنجی 

 خودسنجی 

 (CAPL)کانادایی  بدنیابزار سواد

 (PPLIابزار سواد بدنی ادراک شده)

محمدپور؛  قاسم نژاد؛)

 نظری سینا و راثی

1394) 

 (2017)رفیعی ،

)سام و همکاران 

،2018) 
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در این راستا نظر سه تن از متخصصان که در حوزه های:  از اعتبار الزم برخوردار است ؟ بدنیآیا این برنامه درسی سواد 2برای پاسخ به سوال 

رداختند و یافته های حاصل این پپژوهش  ند را جویا شدیم و آن ها به اعتبار سنجی محتوایی اینمتخصص بودی و تربیت بدنی برنامه ی درس

 .ابتدایی مورد توافق و تایید آن ها قرار گرفت در دوران سواد بدنیپژوهش برای آموزش 

 

 نتیجه گیری :

در فعالیت های بدنی و ورزشی شرکت می  سواد بدنی یا به عبارتی دانش حرکتی مانند ابزاری برای کودکان است که به کمک آن

کنندو از این راه عالوه بر موفقیت در ورزش از زندگی سالم بلندمدت نیز لذت می برند.همچنان که یادگیری حروف الفبا ،اعداد و جمع و 

پایه برای کودکان الزم و  تفریق برای خواندن کتاب یا حسابرسی امورمالی ضروری است ،توسعه مهارتهای حرکتی پایه و مهارت های ورزشی

،به اعتماد به نفس بیشتری ضروری است تا آنها ضمن شرکت در فعالیت های بدنی برای تفریح و سالمتی یا رقابت و رسیدن به سطح نخبگی 

 (.1397)سعیدی ،نیز دست یابند

ن مرحله مهم برای یادگیری مهارت سال برای دخترا 8تا 6سال برای پسران و  9تا 6نتایج تحقیقات نشان می دهند که بازه سنی 

آموزش سواد بدنی ،در این مقاله پژوهش برنامه درسی آموزش سواد  های بنیادین و توسعه سواد بدنی در آنان است لذا باتوجه به ضرورت

ه درسی تایلرصورت بدنی با توجه به اسناد و پژوهش های انجام شده به روش سنتز پژوهی و ترکیب عناصر در قالب عناصر چهارگانه برنام

مضمون کلی شامل :معرفی سواد بدنی ،کانون های ارتقا سواد بدنی ،مهارت های  6مضمون پایه و  25گرفت .یافته های حاصل دارای 

ماندیگو موردنیاز سواد بدنی ،حیطه های سواد بدنی ،محیط های پایه برای ارتقا سواد بدنی و راهکارهای توسعه سواد بدنی می باشد)

(،)حامدی 1399(، ولدی و حمیدی ،1399(،)اناری و قاسمی ،1393،لودویک ،کن،فرانیس،نانسی ؛آزمون،جوادو حاجیانی،مسعود،،جیمز

 (.1397(،)سعیدی ،1391( ، )وزینی ،1397(،)وحدانی ،1393،

ی راهنمای گام به اکتشافی و فعال ،حل مسئله ،روشهای سنت در استفاده از روشهای آموزشی معلم می تواند از روشهای مختلف 

 گام و نمایش و ایفای نقش استفاده کنند که به تفضیل در کتابهای راهنمای تدریس تربیت بدنی برای هرپایه آمده است .

همچنین روشهای ارزشیابی از قبیل خودسنجی و همسال سنجی و استفاده از آزمون های استاندارد مانند ابزار سواد کانادایی و ابزار 

 (.2017)رفیعی ،(،1394)قاسم نژاد؛ محمدپور؛ نظری سینا و راثی  (،2018راک شده وجود دارند)سام و همکاران ،سواد بدنی اد

در نهایت آموزش سواد بدنی امری مهم می باشد که باید از سوی خانواده ها و آموزش و پروش مورد توجه جدی قرار گیرد تا در 

 آینده جامعه ای سالم و پویا داشته باشیم .
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 منابع 

پیامدهای روانشناختی و آموزشی بیماری کرونا در دانش آموزان و راهکارهای مقابله با  .(1399ابوالمعالی الحسینی ،خدیجه )

 .166تا 153 ،56.شماره  15ه طبا طبایی .سال دانشگاه عالم–آنها .فصلنامه روانشناسی تربیتی 

بر انجام فعالیت بدنی براساس الگوی سالمت و سواد بدنی ادراک  (.نقش مصرف رسانه ای1399اناری ،غالمرضا،قاسمی ،حمید)

 .97-114(،34)2.شماره 9شده در دانش آموزان ایران .پژوهش های کاربردی مدیریت ورزشی ،سال 

تدوین استراتژ یهای تربیت بدنی و فعالیت  .(1395حمیدی ،مهرزاد ،وحدانی ،محسن ،خبیری ،محمد ،علیدوست ،ابراهیم )

 . 34شی وزارت آموزش و پرورش .فصلنامه خانواده و پژوهش .شماره های ورز

 ..سال اول 4( آینده تربیت بدنی .نشریه ورزش و علم .شماره 1380اعظ موسوی ،کاظم )وفری عج

بامداد  :سال دارند ( .نشر 12توسعه سواد حرکتی)راهنمای رشد حرکتی برای والدینی که فرزندان زیر .( 1397سعیدی ،پیام )

 تاب .چاپ اول .ک

کتابچه راهنمای اجرای آزمون های سواد بدنی )گروه پژوهشی چاقی .( 2017رفیعی ،صالح ،حسن زاده ،مهدی ،ریاحی،جواد )

 و زندگی فعال و سالم (نسخه دوم.

(.ادراک دانش آموزان دختر از درس 1396رمضانی نژاد،رحیم ،جعفری چمیزانی ،فاطمه ،هژبری ،کاظم ،سپاسی ، حسین)

 .31-21 . 4ربیت بدنی و ورزش .فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی .سال پنجم .شماره ت

تاثیر بازی های سواد حرکتی بر پیشرفت تحصیلی کودکان دارای اختالالت .( 1399صالح طریق ،الهه ،فخاریان ،احمد )

 .347-339.  3یادگیری .مجله علوم حرکتی و رفتاری 

ارتباط بین سواد جسمانی و تربیت .( 1393ویک ،کن،فرانیس،نانسی ؛آزمون ،جواد و حاجیانی ،مسعود )ماندیگو ،جیمز،لود

 . 1بدنی .رشد آموزش تربیت بدنی .دوره پانزدهم .شماره 

شناسایی  ابعاد تحلیل مدل مسیری ارزیابی درس تربیت بدنی .(1393معماری ،ژاله ،گلچین ،الناز ، اصغری جعفرآبادی ،محمد)

 .52-41.  1.شماره  9مدارس ابتدایی .نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزشی .جلد در 

شهرستان اهواز 1ساله ناحیه  10( .ساختاریابی مدل سواد بدنی در دختران 1398میرعالی ،مریم ،بهرام ،عباس ،قدیری ،فرهاد )

 .12-1.  28.مطالعات روانشناسی ورزشی .شماره 
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تربیت بدنی تلفیقی و آموزش مفاهیم ریاضی .(1398جهرمی،مسعود ،قادرپور،ادریس) یرسلیمانی،محمد حسین،نادریانم

 .98.فصلنامه پویش در آموزش علوم پایه . دوره پنجم.شماره چهاردهم .بهار

 .وش تربیت بدنی در مدارس، انتشارات دانشگاه بوعلی سینا،همدانر. (1390شعبانی بهار، غالمرضا)

 انیمرب معلمان و ن،یوالد یکودکان)راهنما یو روان ینقش آن در رشد جسمان یورزش یهایباز.( 1397) یمه پر ،نژاد یقاسم

 .بامداد کتاب :( چاپ چهارم، ناشریبدن تیترب

 .هوری اسالمی ایراننمای مدیریت، کمیته ملی المپیک جراه.( 2014)خبیری، محمد؛ گائینی، عباسعلی؛ سیبی، فتح اهلل

 وتوجه به ورزش  زان( .بررسی می1397ی فرشته )مابراهی ار،نصراهلل، خسروی زاده اسفندی دزهره، سجادی سی م،کری انوندی

  ،ورزشی تیرمدی ه، نشری"در کتاب های درسی دوره ی ابتدایی مدارس کآموزش المپی

آموزش  یمجموعه مصوبات آموزش عال.(1395) جواد،اردکانی  هادی، شرکایی،رزاقی  وحسین،،نژاد  مهدی ، ریاحی،نویدادهم 

 .ریزی آموزشی ناشر سازمان پژوهش و برنامه و پرورش.

 .17-16، 7،شماره  21(.سواد حرکتی ،تسلط بر مهارتهای بنیادین حرکتی.رشد آموزش ابتدایی ،دوره 1397وحدانی ،محسن )

زش تربیتی ر ورساله .فصلنامه پژوهش د 12تا 8بررسی سطح سواد بدنی دانش آموزان .(1399ولدی ،سعید،حمیدی ،مهرزاد )

 .226-205 ، 20.شماره  8.دوره 

(.رابطه سطح سواد بدنی فرزندان خانواده های نظامی با 1399ولدی ،سعید،واعظ موسوی ،سیدمحمد کاظم ،وناجی،مرتضی)

 .127-138(، 2)7ویژگی های شغلی پدران .مجله علوم مراقبتی نظامی،سال 
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