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Choosing Physical 
Activity for Life
Physical activity is declining at an 
alarming rate globally. More people live 
sedentary and inactive lifestyles, leading to 
obesity, illness and premature death.

Physical literacy challenges the way in which 
individuals engage in and understand physical 
activity. It offers alternative methods to get people 
to engage in physical activity to slow and reverse 
this trend and improve holistic health and wellbeing.

Physical literacy is all about giving people
the motivation, confidence, physical competence, 
knowledge and understanding to value and take 
responsibility for getting involved in physical 
activities for life. 

What is Physical Literacy?
Physical literacy looks at activity from the view of 
the whole person, which includes your emotional, 
physical and mental engagement in physical 
activity – how you behave, think and take part.

Developing physical literacy is about enjoying 
moving, being confident to move freely, knowing 
how to move and why we should move, and being 
creative in physical activities. It is a unique, personal 
lifelong journey. You don’t need to compare 
yourself against others as your progress as a 
holistic person is what is important. 

Physical literacy includes everyone – no matter how 
young or old, how capable or what you want
to achieve. It’s all about fulfilling your potential. 

اختیار ممارسة النشاط
البدني مدى الحیاة

تتراجع ممارسة النشاط البدني علی مستوى العالم 
بمعدل ینذر بالخطر. تزداد أعداد الناس الذین یتبعون 

أنماط حیاة تتسم بالرتابة والخمول، ما یعرضهم 
لإلصابة بالسمنة واألمراض وخطر الوفاة املبکرة.

تشکل الثقافة البدنیة تحدًیا لألسلوب الذي یّتبعه 
األفراد ملمارسة النشاط البدني وفهمه، وتقدم 

أسالیب بدیلة لتحفیز الناس علی ممارسة األنشطة 
البدنیة بهدف إبطاء وتیرة ذلك األسلوب وعکس 
اتجاهه، وتحسین الصحة والعافیة بشکل شامل.

یدور مفهوم الثقافة البدنیة حول منح الناس الحافز، 
والثقة، والکفاءة البدنیة، واملعرفة، واإلدراك لقیمة 
الریاضة وتحمل مسؤولیة املشارکة في األنشطة 

البدنیة مدى الحیاة.

ما معنی الثقافة البدنیة؟
یتناول مفهوم الثقافة البدنیة النشاَط البدني للفرد 

بکلیته، والذي یتضمن إشراك الجوانب العاطفیة 
والجسدیة والذهنیة في النشاط البدني – أي طریقة 

الفرد في التصرف والتفکیر واملشارکة.

تتعلق تنمیة الثقافة البدنیة باالستمتاع بالحرکة، 
والثقة في التحرك بحریة، ومعرفة کیفیة التحرك 

وملاذا یجب أن نتحرك، واإلبداع في األنشطة البدنیة. 
إنها رحلة شخصیة فریدة تستمر مدى الحیاة. ال ینبغي 

أن تقارن نفسك باآلخرین ألن إحرازك تقدًما یشمل 
جمیع جوانبك کشخص هو األهم.

تشمل الثقافة البدنیة الجمیع - بغض النظر عما إذا 
کانوا صغاًرا أو کباًرا، أو مدى قدرتهم أو ما یریدون 

تحقیقه، إْذ یتعلق األمر کله بتحقیق قدراتهم 
الکامنة.

Who Benefits
from Physical Literacy?
Physical Literacy is for everyone. Its goal is to 
motivate people to choose physical activity for life. 
Everyone is welcomed and appreciated as 
individuals on a unique physical literacy journey. 

Physical literacy aims to nurture the motivation, 
confidence, physical competence, knowledge and 
understanding of physical activity experiences by 
promoting holistic health and wellbeing. 

Attributes of a Person
with Physical Literacy Include: 
• Wanting to take part in physical activity
• Having the self-confidence to plan and effect
 a physically active lifestyle
• Having confidence when taking part in different  
 physical activities
• Moving efficiently and effectively in different   
 physical activities
• Working independently and with others
 in different physical activities
• Having awareness of movement needs
 and possibilities in different physical activities 
• Knowing how to improve performance
 in different physical activities
• Knowing how physical activity can
 improve well-being 

Motivation 
Confidence 
Physical Competence 
Knowledge & Understanding 

ملن تحقق
الثقافة البدنیة الفائدة؟

تحقق الثقافة البدنیة الفائدة للجمیع. والهدف منها 
هو تحفیز الناس علی اختیار ممارسة النشاط البدني 

مدى الحیاة. یلقی الجمیع الترحیب والتقدیر کأفراد 
في رحلة فریدة من نوعها لتحقیق الثقافة البدنیة. 

تهدف الثقافة البدنیة إلی غرس الحافز، والثقة، 
والکفاءة البدنیة، واملعرفة، وإدراك تجارب النشاط 

البدني من خالل تعزیز شامل للصحة والعافیة.

تشمل سمات
الشخص املثقف بدنًیا ما یلي:

الرغبة في املشارکة في النشاط البدني  •
امتالك الثقة بالنفس للتخطیط وممارسة   •

نمط حیاة یتسم بالنشاط البدني  
التمتع بالثقة عند املشارکة في         •

األنشطة البدنیة املختلفة  
التحرك بکفاءة وفعالیة في األنشطة        •

البدنیة املختلفة  
العمل بشکل مستقل وبمشارکة         •

اآلخرین في مختلف األنشطة البدنیة  
إدراك احتیاجات الحرکة وإمکانیاتها في        •

األنشطة البدنیة املختلفة  
الدرایة بکیفیة تحسین األداء في األنشطة   •

البدنیة املختلفة  
معرفة کیفیة تحسین النشاط البدني        •

لعافیة اإلنسان  

التحفیز
الثقة

الکفاءة البدنیة
املعرفة واإلدراك

About the IPLA
IPLA – Promoting physical literacy worldwide The 
International Physical Literacy Association (IPLA) is 
a registered charity that encourages and supports 
organisations to advance physical literacy to inspire 
and empower individuals to choose physical 
activity for life. Our goal is to provide a forum for 
exchanging views on physical literacy to encourage 
and support in all aspects of physical literacy. 
We co-ordinate a global community committed to 
physical literacy.

IPLA Mission 
Enable everyone everywhere to understand and 
embrace physical activity as an integral part of life 
by nurturing committed participants in a culture that 
values and promotes physical literacy.

The Story Behind Physical Literacy 
Literacy is all about developing capabilities
such as music, literature, mathematics and more.
Physical literacy comes from the same philosophy.
It aims to foster motivation, confidence, physical 
competence, knowledge and understanding.
It is about maximizing movement opportunities 
during the early years, expanding experience in 
varied environments throughout formal schooling 
and providing opportunities throughout life to 
engage in physical activity. Our premise is that 
everyone has the potential to make progress on 
their physical literacy journey. 

Where the term comes from
The term physical literacy has been used for over
a hundred years to describe ideas such as physical 
education to enhance the quality of life, physical 
health and movement vocabulary.

Today, it has developed as a result of new research 
into movement science, embodiment and 
neuroscience. It’s about the holistic development
of people engaging in physical activity, of 
promoting participation and enhancing the quality 
of people’s lives.

We promote the importance for people to have 
positive experiences in physical activity and carry 
these forward into life. Each person is unique and 
while they bring unique experiences to activities, 
each physical activity should be inclusive. 

Get Involved 
Physical literacy is for everyone – regardless of age, 
background or physical ability. If you work with 
people and have the opportunity to inspire
and encourage them to a more holistic way
of approaching physical activity, then physical 
literacy is for you. 

Groups Who Can Help Promote 
Physical Literacy Include: 
• Parents and carers of young children
• Teachers and coaches
• Carers of the elderly
• Medical and para-medical professionals
• Academic institutions
• Central and Local
 Government / Policy Makers 

Working with physical literacy is about promoting 
healthy attitudes and behaviours for lifelong 
engagement in physical activity. Working together 
with colleagues in education, health, care, leisure, 
transport, etc., we can together create a 
coordinated approach to physical activity and 
health wellbeing promotion.
 
If we can support individuals by encouraging them 
to embrace physical activity, then we contribute to 
the health and wellbeing of the global community.
 
Why not work together with the IPLA and become 
an advocate of physical literacy? 

Contact us at 
www.physical-literacy.org.uk/contact-us
to discuss how we can work together
to achieve this.

For more information
on the IPLA and physical literacy visit 
www.physical-literacy.org.uk

         

بادر باملشارکة
یشمل مفهوم الثقافة البدنیة الجمیع - بغض النظر 
عن العمر أو الخلفیة أو القدرة البدنیة. إذا کنت تعمل 

مع الناس، وأتیحت لك الفرصة إللهامهم وتشجیعهم 
علی طریقة أکثر شمولیة في تناول مفهوم النشاط 

البدني، فإن الثقافة البدنیة موجهة لك.

تشمل الفئات التي یمکن أن تساعد 
في تعزیز الثقافة البدنیة:

اآلباء ومقدمي الرعایة لألطفال الصغار  •
املعلمین واملدربین  •

مقدمو الرعایة للمسنین  •
مقدمو الخدمات الطبیة وشبه الطبیة   •

املؤسسات األکادیمیة  •
اع       الحکومة املرکزیة واملحلیة / صنَّ  •

السیاسات  

العمل في مجال الثقافة البدنیة یتعلق بتعزیز 
املواقف والسلوکیات الصحیة للمشارکة في النشاط 

البدني مدى الحیاة. بالعمل مع الزمالء في مجاالت 
التعلیم، والصحة، والرعایة، والترفیه، والنقل، وما إلی 

ق للنشاط البدني  ذلك، یمکننا مًعا إنشاء نهج ُمَنسَّ
وتعزیز الصحة. 

 
إذا استطعنا تقدیم الدعم لألفراد من خالل تشجیعهم 
علی ممارسة النشاط البدني، فإننا نساهم في صحة 

وعافیة املجتمع العاملي.

لَم ال تبدأ العمل مع االتحاد الدولي للثقافة البدنیة 
وتصبح من دعاة الثقافة البدنیة؟ 

تواصل معنا  علی 
  www.physical-literacy.org.uk/contact-us

ملناقشة کیف یمکننا العمل مًعا
لتحقیق ذلك.

ملزید من املعلومات عن االتحاد الدولي للثقافة 
البدنیة وعن الثقافة البدنیة قم بزیارة الرابط: 

 www.physical-literacy.org.uk

عن االتحاد الدولي للثقافة
IPLA  البدنیة

 االتحاد الدولي للثقافة البدنیة - تعزیز الثقافة البدنیة 
في جمیع أنحاء العالم (IPLA) هو مؤسسة خیریة 
مسجلة تشجع وتدعم املنظمات لتعزیز الثقافة 
البدنیة بهدف إلهام األفراد وتمکینهم من اختیار 

ممارسة النشاط البدني مدى الحیاة. غایتنا هي توفیر 
منتدى لتبادل اآلراء التي تدور حول الثقافة البدنیة 

لتشجیعها ودعمها في جمیع جوانب الثقافة البدنیة. 
نقوم بتنسیق جهود مجتمع عاملي ملتزم بمفهوم 

الثقافة البدنیة.

رسالة االتحاد الدولي للثقافة البدنیة
تمکین الجمیع في کل مکان من فهم النشاط 

البدني وجعله جزًء ال یتجزأ من الحیاة، من خالل رعایة 
املشارکین امللتزمین، وذلك في إطار ثقافي ُیعلي 

قیمة الثقافة البدنیة ویسعی لتعزیزها.

قصة الثقافة البدنیة
تتعلق الثقافة بتطویر القدرات مثل املوسیقی 

واألدب والریاضیات وغیر ذلك. وتستقي الثقافة البدنیة 
مفهومها من الفلسفة ذاتها، فهي تهدف إلی تعزیز 
الحافز، والثقة، والکفاءة البدنیة، واملعرفة، واإلدراك. 

وذلك یدور حول زیادة فرص الحرکة خالل السنوات 
األولی، وتوسیع نطاق الخبرة في بیئات متنوعة من 

خالل التعلیم املدرسي وتوفیر فرص تدوم مدى 
الحیاة ملمارسة األنشطة البدنیة. إننا ننطلق من 

قاعدة فحواها هو أن کل شخص یمتلك القدرة علی 
تحقیق ذلك التقدم في رحلة الثقافة البدنیة التي 

ینطلق فیها.

منشأ املصطلح
استخدم مصطلح الثقافة البدنیة منذ أکثر من مائة 

عام لوصف أفکار مثل التربیة البدنیة الهادفة لتحسین 
جودة الحیاة، والصحة البدنیة، ومفردات الحرکة.

والیوم، أسهمت األبحاث الجدیدة في علم الحرکة 
والجسد وعلم األعصاب في تطویر املصطلح،

إْذ صار األمر یتعلق بالتنمیة الشاملة لألشخاص الذین 
یمارسون نشاًطا بدنًیا، وتعزیز مشارکة الناس

وجودة حیاتهم.

نحن نعلي أهمیة خوض الناس تجارب إیجابیة فیما 
یتعلق بالنشاط البدني ومواصلة هذه التجارب مدى 

الحیاة. إن کل شخص فرید من نوعه، وبینما هو یقدم 
تجارب فریدة من نوعها في مجال األنشطة،
من املهم أن یکون کل نشاط بدني شامًال.
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while they bring unique experiences to activities, 
each physical activity should be inclusive. 

Get Involved 
Physical literacy is for everyone – regardless of age, 
background or physical ability. If you work with 
people and have the opportunity to inspire
and encourage them to a more holistic way
of approaching physical activity, then physical 
literacy is for you. 

Groups Who Can Help Promote 
Physical Literacy Include: 
• Parents and carers of young children
• Teachers and coaches
• Carers of the elderly
• Medical and para-medical professionals
• Academic institutions
• Central and Local
 Government / Policy Makers 

Working with physical literacy is about promoting 
healthy attitudes and behaviours for lifelong 
engagement in physical activity. Working together 
with colleagues in education, health, care, leisure, 
transport, etc., we can together create a 
coordinated approach to physical activity and 
health wellbeing promotion.
 
If we can support individuals by encouraging them 
to embrace physical activity, then we contribute to 
the health and wellbeing of the global community.
 
Why not work together with the IPLA and become 
an advocate of physical literacy? 

Contact us at 
www.physical-literacy.org.uk/contact-us
to discuss how we can work together
to achieve this.

For more information
on the IPLA and physical literacy visit 
www.physical-literacy.org.uk

         

بادر باملشارکة
یشمل مفهوم الثقافة البدنیة الجمیع - بغض النظر 
عن العمر أو الخلفیة أو القدرة البدنیة. إذا کنت تعمل 

مع الناس، وأتیحت لك الفرصة إللهامهم وتشجیعهم 
علی طریقة أکثر شمولیة في تناول مفهوم النشاط 

البدني، فإن الثقافة البدنیة موجهة لك.

تشمل الفئات التي یمکن أن تساعد 
في تعزیز الثقافة البدنیة:

اآلباء ومقدمي الرعایة لألطفال الصغار  •
املعلمین واملدربین  •

مقدمو الرعایة للمسنین  •
مقدمو الخدمات الطبیة وشبه الطبیة   •

املؤسسات األکادیمیة  •
اع       الحکومة املرکزیة واملحلیة / صنَّ  •

السیاسات  

العمل في مجال الثقافة البدنیة یتعلق بتعزیز 
املواقف والسلوکیات الصحیة للمشارکة في النشاط 

البدني مدى الحیاة. بالعمل مع الزمالء في مجاالت 
التعلیم، والصحة، والرعایة، والترفیه، والنقل، وما إلی 

ق للنشاط البدني  ذلك، یمکننا مًعا إنشاء نهج ُمَنسَّ
وتعزیز الصحة. 

 
إذا استطعنا تقدیم الدعم لألفراد من خالل تشجیعهم 
علی ممارسة النشاط البدني، فإننا نساهم في صحة 

وعافیة املجتمع العاملي.

لَم ال تبدأ العمل مع االتحاد الدولي للثقافة البدنیة 
وتصبح من دعاة الثقافة البدنیة؟ 

تواصل معنا  علی 
  www.physical-literacy.org.uk/contact-us

ملناقشة کیف یمکننا العمل مًعا
لتحقیق ذلك.

ملزید من املعلومات عن االتحاد الدولي للثقافة 
البدنیة وعن الثقافة البدنیة قم بزیارة الرابط: 

 www.physical-literacy.org.uk

عن االتحاد الدولي للثقافة
IPLA  البدنیة

 االتحاد الدولي للثقافة البدنیة - تعزیز الثقافة البدنیة 
في جمیع أنحاء العالم (IPLA) هو مؤسسة خیریة 
مسجلة تشجع وتدعم املنظمات لتعزیز الثقافة 
البدنیة بهدف إلهام األفراد وتمکینهم من اختیار 

ممارسة النشاط البدني مدى الحیاة. غایتنا هي توفیر 
منتدى لتبادل اآلراء التي تدور حول الثقافة البدنیة 

لتشجیعها ودعمها في جمیع جوانب الثقافة البدنیة. 
نقوم بتنسیق جهود مجتمع عاملي ملتزم بمفهوم 

الثقافة البدنیة.

رسالة االتحاد الدولي للثقافة البدنیة
تمکین الجمیع في کل مکان من فهم النشاط 

البدني وجعله جزًء ال یتجزأ من الحیاة، من خالل رعایة 
املشارکین امللتزمین، وذلك في إطار ثقافي ُیعلي 

قیمة الثقافة البدنیة ویسعی لتعزیزها.

قصة الثقافة البدنیة
تتعلق الثقافة بتطویر القدرات مثل املوسیقی 

واألدب والریاضیات وغیر ذلك. وتستقي الثقافة البدنیة 
مفهومها من الفلسفة ذاتها، فهي تهدف إلی تعزیز 
الحافز، والثقة، والکفاءة البدنیة، واملعرفة، واإلدراك. 

وذلك یدور حول زیادة فرص الحرکة خالل السنوات 
األولی، وتوسیع نطاق الخبرة في بیئات متنوعة من 

خالل التعلیم املدرسي وتوفیر فرص تدوم مدى 
الحیاة ملمارسة األنشطة البدنیة. إننا ننطلق من 

قاعدة فحواها هو أن کل شخص یمتلك القدرة علی 
تحقیق ذلك التقدم في رحلة الثقافة البدنیة التي 

ینطلق فیها.

منشأ املصطلح
استخدم مصطلح الثقافة البدنیة منذ أکثر من مائة 

عام لوصف أفکار مثل التربیة البدنیة الهادفة لتحسین 
جودة الحیاة، والصحة البدنیة، ومفردات الحرکة.

والیوم، أسهمت األبحاث الجدیدة في علم الحرکة 
والجسد وعلم األعصاب في تطویر املصطلح،

إْذ صار األمر یتعلق بالتنمیة الشاملة لألشخاص الذین 
یمارسون نشاًطا بدنًیا، وتعزیز مشارکة الناس

وجودة حیاتهم.

نحن نعلي أهمیة خوض الناس تجارب إیجابیة فیما 
یتعلق بالنشاط البدني ومواصلة هذه التجارب مدى 

الحیاة. إن کل شخص فرید من نوعه، وبینما هو یقدم 
تجارب فریدة من نوعها في مجال األنشطة،
من املهم أن یکون کل نشاط بدني شامًال.



Choosing Physical 
Activity for Life
Physical activity is declining at an 
alarming rate globally. More people live 
sedentary and inactive lifestyles, leading to 
obesity, illness and premature death.

Physical literacy challenges the way in which 
individuals engage in and understand physical 
activity. It offers alternative methods to get people 
to engage in physical activity to slow and reverse 
this trend and improve holistic health and wellbeing.

Physical literacy is all about giving people
the motivation, confidence, physical competence, 
knowledge and understanding to value and take 
responsibility for getting involved in physical 
activities for life. 

What is Physical Literacy?
Physical literacy looks at activity from the view of 
the whole person, which includes your emotional, 
physical and mental engagement in physical 
activity – how you behave, think and take part.

Developing physical literacy is about enjoying 
moving, being confident to move freely, knowing 
how to move and why we should move, and being 
creative in physical activities. It is a unique, personal 
lifelong journey. You don’t need to compare 
yourself against others as your progress as a 
holistic person is what is important. 

Physical literacy includes everyone – no matter how 
young or old, how capable or what you want
to achieve. It’s all about fulfilling your potential. 

اختیار ممارسة النشاط
البدني مدى الحیاة

تتراجع ممارسة النشاط البدني علی مستوى العالم 
بمعدل ینذر بالخطر. تزداد أعداد الناس الذین یتبعون 

أنماط حیاة تتسم بالرتابة والخمول، ما یعرضهم 
لإلصابة بالسمنة واألمراض وخطر الوفاة املبکرة.

تشکل الثقافة البدنیة تحدًیا لألسلوب الذي یّتبعه 
األفراد ملمارسة النشاط البدني وفهمه، وتقدم 

أسالیب بدیلة لتحفیز الناس علی ممارسة األنشطة 
البدنیة بهدف إبطاء وتیرة ذلك األسلوب وعکس 
اتجاهه، وتحسین الصحة والعافیة بشکل شامل.

یدور مفهوم الثقافة البدنیة حول منح الناس الحافز، 
والثقة، والکفاءة البدنیة، واملعرفة، واإلدراك لقیمة 
الریاضة وتحمل مسؤولیة املشارکة في األنشطة 

البدنیة مدى الحیاة.

ما معنی الثقافة البدنیة؟
یتناول مفهوم الثقافة البدنیة النشاَط البدني للفرد 

بکلیته، والذي یتضمن إشراك الجوانب العاطفیة 
والجسدیة والذهنیة في النشاط البدني – أي طریقة 

الفرد في التصرف والتفکیر واملشارکة.

تتعلق تنمیة الثقافة البدنیة باالستمتاع بالحرکة، 
والثقة في التحرك بحریة، ومعرفة کیفیة التحرك 

وملاذا یجب أن نتحرك، واإلبداع في األنشطة البدنیة. 
إنها رحلة شخصیة فریدة تستمر مدى الحیاة. ال ینبغي 

أن تقارن نفسك باآلخرین ألن إحرازك تقدًما یشمل 
جمیع جوانبك کشخص هو األهم.

تشمل الثقافة البدنیة الجمیع - بغض النظر عما إذا 
کانوا صغاًرا أو کباًرا، أو مدى قدرتهم أو ما یریدون 

تحقیقه، إْذ یتعلق األمر کله بتحقیق قدراتهم 
الکامنة.

Who Benefits
from Physical Literacy?
Physical Literacy is for everyone. Its goal is to 
motivate people to choose physical activity for life. 
Everyone is welcomed and appreciated as 
individuals on a unique physical literacy journey. 

Physical literacy aims to nurture the motivation, 
confidence, physical competence, knowledge and 
understanding of physical activity experiences by 
promoting holistic health and wellbeing. 

Attributes of a Person
with Physical Literacy Include: 
• Wanting to take part in physical activity
• Having the self-confidence to plan and effect
 a physically active lifestyle
• Having confidence when taking part in different  
 physical activities
• Moving efficiently and effectively in different   
 physical activities
• Working independently and with others
 in different physical activities
• Having awareness of movement needs
 and possibilities in different physical activities 
• Knowing how to improve performance
 in different physical activities
• Knowing how physical activity can
 improve well-being 

Motivation 
Confidence 
Physical Competence 
Knowledge & Understanding 

ملن تحقق
الثقافة البدنیة الفائدة؟

تحقق الثقافة البدنیة الفائدة للجمیع. والهدف منها 
هو تحفیز الناس علی اختیار ممارسة النشاط البدني 

مدى الحیاة. یلقی الجمیع الترحیب والتقدیر کأفراد 
في رحلة فریدة من نوعها لتحقیق الثقافة البدنیة. 

تهدف الثقافة البدنیة إلی غرس الحافز، والثقة، 
والکفاءة البدنیة، واملعرفة، وإدراك تجارب النشاط 

البدني من خالل تعزیز شامل للصحة والعافیة.

تشمل سمات
الشخص املثقف بدنًیا ما یلي:

الرغبة في املشارکة في النشاط البدني  •
امتالك الثقة بالنفس للتخطیط وممارسة   •

نمط حیاة یتسم بالنشاط البدني  
التمتع بالثقة عند املشارکة في         •

األنشطة البدنیة املختلفة  
التحرك بکفاءة وفعالیة في األنشطة        •

البدنیة املختلفة  
العمل بشکل مستقل وبمشارکة         •

اآلخرین في مختلف األنشطة البدنیة  
إدراك احتیاجات الحرکة وإمکانیاتها في        •

األنشطة البدنیة املختلفة  
الدرایة بکیفیة تحسین األداء في األنشطة   •

البدنیة املختلفة  
معرفة کیفیة تحسین النشاط البدني        •

لعافیة اإلنسان  

التحفیز
الثقة

الکفاءة البدنیة
املعرفة واإلدراك

About the IPLA
IPLA – Promoting physical literacy worldwide The 
International Physical Literacy Association (IPLA) is 
a registered charity that encourages and supports 
organisations to advance physical literacy to inspire 
and empower individuals to choose physical 
activity for life. Our goal is to provide a forum for 
exchanging views on physical literacy to encourage 
and support in all aspects of physical literacy. 
We co-ordinate a global community committed to 
physical literacy.

IPLA Mission 
Enable everyone everywhere to understand and 
embrace physical activity as an integral part of life 
by nurturing committed participants in a culture that 
values and promotes physical literacy.

The Story Behind Physical Literacy 
Literacy is all about developing capabilities
such as music, literature, mathematics and more.
Physical literacy comes from the same philosophy.
It aims to foster motivation, confidence, physical 
competence, knowledge and understanding.
It is about maximizing movement opportunities 
during the early years, expanding experience in 
varied environments throughout formal schooling 
and providing opportunities throughout life to 
engage in physical activity. Our premise is that 
everyone has the potential to make progress on 
their physical literacy journey. 

Where the term comes from
The term physical literacy has been used for over
a hundred years to describe ideas such as physical 
education to enhance the quality of life, physical 
health and movement vocabulary.

Today, it has developed as a result of new research 
into movement science, embodiment and 
neuroscience. It’s about the holistic development
of people engaging in physical activity, of 
promoting participation and enhancing the quality 
of people’s lives.

We promote the importance for people to have 
positive experiences in physical activity and carry 
these forward into life. Each person is unique and 
while they bring unique experiences to activities, 
each physical activity should be inclusive. 

Get Involved 
Physical literacy is for everyone – regardless of age, 
background or physical ability. If you work with 
people and have the opportunity to inspire
and encourage them to a more holistic way
of approaching physical activity, then physical 
literacy is for you. 

Groups Who Can Help Promote 
Physical Literacy Include: 
• Parents and carers of young children
• Teachers and coaches
• Carers of the elderly
• Medical and para-medical professionals
• Academic institutions
• Central and Local
 Government / Policy Makers 

Working with physical literacy is about promoting 
healthy attitudes and behaviours for lifelong 
engagement in physical activity. Working together 
with colleagues in education, health, care, leisure, 
transport, etc., we can together create a 
coordinated approach to physical activity and 
health wellbeing promotion.
 
If we can support individuals by encouraging them 
to embrace physical activity, then we contribute to 
the health and wellbeing of the global community.
 
Why not work together with the IPLA and become 
an advocate of physical literacy? 

Contact us at 
www.physical-literacy.org.uk/contact-us
to discuss how we can work together
to achieve this.

For more information
on the IPLA and physical literacy visit 
www.physical-literacy.org.uk
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البدني مدى الحیاة. بالعمل مع الزمالء في مجاالت 
التعلیم، والصحة، والرعایة، والترفیه، والنقل، وما إلی 

ق للنشاط البدني  ذلك، یمکننا مًعا إنشاء نهج ُمَنسَّ
وتعزیز الصحة. 

 
إذا استطعنا تقدیم الدعم لألفراد من خالل تشجیعهم 
علی ممارسة النشاط البدني، فإننا نساهم في صحة 

وعافیة املجتمع العاملي.

لَم ال تبدأ العمل مع االتحاد الدولي للثقافة البدنیة 
وتصبح من دعاة الثقافة البدنیة؟ 

تواصل معنا  علی 
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ملناقشة کیف یمکننا العمل مًعا
لتحقیق ذلك.

ملزید من املعلومات عن االتحاد الدولي للثقافة 
البدنیة وعن الثقافة البدنیة قم بزیارة الرابط: 
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عن االتحاد الدولي للثقافة
IPLA  البدنیة

 االتحاد الدولي للثقافة البدنیة - تعزیز الثقافة البدنیة 
في جمیع أنحاء العالم (IPLA) هو مؤسسة خیریة 
مسجلة تشجع وتدعم املنظمات لتعزیز الثقافة 
البدنیة بهدف إلهام األفراد وتمکینهم من اختیار 

ممارسة النشاط البدني مدى الحیاة. غایتنا هي توفیر 
منتدى لتبادل اآلراء التي تدور حول الثقافة البدنیة 

لتشجیعها ودعمها في جمیع جوانب الثقافة البدنیة. 
نقوم بتنسیق جهود مجتمع عاملي ملتزم بمفهوم 

الثقافة البدنیة.

رسالة االتحاد الدولي للثقافة البدنیة
تمکین الجمیع في کل مکان من فهم النشاط 

البدني وجعله جزًء ال یتجزأ من الحیاة، من خالل رعایة 
املشارکین امللتزمین، وذلك في إطار ثقافي ُیعلي 

قیمة الثقافة البدنیة ویسعی لتعزیزها.
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واألدب والریاضیات وغیر ذلك. وتستقي الثقافة البدنیة 
مفهومها من الفلسفة ذاتها، فهي تهدف إلی تعزیز 
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وذلك یدور حول زیادة فرص الحرکة خالل السنوات 
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individuals engage in and understand physical 
activity. It offers alternative methods to get people 
to engage in physical activity to slow and reverse 
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activities for life. 

What is Physical Literacy?
Physical literacy looks at activity from the view of 
the whole person, which includes your emotional, 
physical and mental engagement in physical 
activity – how you behave, think and take part.

Developing physical literacy is about enjoying 
moving, being confident to move freely, knowing 
how to move and why we should move, and being 
creative in physical activities. It is a unique, personal 
lifelong journey. You don’t need to compare 
yourself against others as your progress as a 
holistic person is what is important. 

Physical literacy includes everyone – no matter how 
young or old, how capable or what you want
to achieve. It’s all about fulfilling your potential. 

اختیار ممارسة النشاط
البدني مدى الحیاة

تتراجع ممارسة النشاط البدني علی مستوى العالم 
بمعدل ینذر بالخطر. تزداد أعداد الناس الذین یتبعون 

أنماط حیاة تتسم بالرتابة والخمول، ما یعرضهم 
لإلصابة بالسمنة واألمراض وخطر الوفاة املبکرة.

تشکل الثقافة البدنیة تحدًیا لألسلوب الذي یّتبعه 
األفراد ملمارسة النشاط البدني وفهمه، وتقدم 

أسالیب بدیلة لتحفیز الناس علی ممارسة األنشطة 
البدنیة بهدف إبطاء وتیرة ذلك األسلوب وعکس 
اتجاهه، وتحسین الصحة والعافیة بشکل شامل.

یدور مفهوم الثقافة البدنیة حول منح الناس الحافز، 
والثقة، والکفاءة البدنیة، واملعرفة، واإلدراك لقیمة 
الریاضة وتحمل مسؤولیة املشارکة في األنشطة 

البدنیة مدى الحیاة.

ما معنی الثقافة البدنیة؟
یتناول مفهوم الثقافة البدنیة النشاَط البدني للفرد 

بکلیته، والذي یتضمن إشراك الجوانب العاطفیة 
والجسدیة والذهنیة في النشاط البدني – أي طریقة 

الفرد في التصرف والتفکیر واملشارکة.

تتعلق تنمیة الثقافة البدنیة باالستمتاع بالحرکة، 
والثقة في التحرك بحریة، ومعرفة کیفیة التحرك 

وملاذا یجب أن نتحرك، واإلبداع في األنشطة البدنیة. 
إنها رحلة شخصیة فریدة تستمر مدى الحیاة. ال ینبغي 

أن تقارن نفسك باآلخرین ألن إحرازك تقدًما یشمل 
جمیع جوانبك کشخص هو األهم.

تشمل الثقافة البدنیة الجمیع - بغض النظر عما إذا 
کانوا صغاًرا أو کباًرا، أو مدى قدرتهم أو ما یریدون 

تحقیقه، إْذ یتعلق األمر کله بتحقیق قدراتهم 
الکامنة.

Who Benefits
from Physical Literacy?
Physical Literacy is for everyone. Its goal is to 
motivate people to choose physical activity for life. 
Everyone is welcomed and appreciated as 
individuals on a unique physical literacy journey. 

Physical literacy aims to nurture the motivation, 
confidence, physical competence, knowledge and 
understanding of physical activity experiences by 
promoting holistic health and wellbeing. 

Attributes of a Person
with Physical Literacy Include: 
• Wanting to take part in physical activity
• Having the self-confidence to plan and effect
 a physically active lifestyle
• Having confidence when taking part in different  
 physical activities
• Moving efficiently and effectively in different   
 physical activities
• Working independently and with others
 in different physical activities
• Having awareness of movement needs
 and possibilities in different physical activities 
• Knowing how to improve performance
 in different physical activities
• Knowing how physical activity can
 improve well-being 

Motivation 
Confidence 
Physical Competence 
Knowledge & Understanding 

ملن تحقق
الثقافة البدنیة الفائدة؟

تحقق الثقافة البدنیة الفائدة للجمیع. والهدف منها 
هو تحفیز الناس علی اختیار ممارسة النشاط البدني 

مدى الحیاة. یلقی الجمیع الترحیب والتقدیر کأفراد 
في رحلة فریدة من نوعها لتحقیق الثقافة البدنیة. 

تهدف الثقافة البدنیة إلی غرس الحافز، والثقة، 
والکفاءة البدنیة، واملعرفة، وإدراك تجارب النشاط 

البدني من خالل تعزیز شامل للصحة والعافیة.

تشمل سمات
الشخص املثقف بدنًیا ما یلي:

الرغبة في املشارکة في النشاط البدني  •
امتالك الثقة بالنفس للتخطیط وممارسة   •

نمط حیاة یتسم بالنشاط البدني  
التمتع بالثقة عند املشارکة في         •

األنشطة البدنیة املختلفة  
التحرك بکفاءة وفعالیة في األنشطة        •

البدنیة املختلفة  
العمل بشکل مستقل وبمشارکة         •

اآلخرین في مختلف األنشطة البدنیة  
إدراك احتیاجات الحرکة وإمکانیاتها في        •

األنشطة البدنیة املختلفة  
الدرایة بکیفیة تحسین األداء في األنشطة   •

البدنیة املختلفة  
معرفة کیفیة تحسین النشاط البدني        •

لعافیة اإلنسان  

التحفیز
الثقة

الکفاءة البدنیة
املعرفة واإلدراك

About the IPLA
IPLA – Promoting physical literacy worldwide The 
International Physical Literacy Association (IPLA) is 
a registered charity that encourages and supports 
organisations to advance physical literacy to inspire 
and empower individuals to choose physical 
activity for life. Our goal is to provide a forum for 
exchanging views on physical literacy to encourage 
and support in all aspects of physical literacy. 
We co-ordinate a global community committed to 
physical literacy.

IPLA Mission 
Enable everyone everywhere to understand and 
embrace physical activity as an integral part of life 
by nurturing committed participants in a culture that 
values and promotes physical literacy.

The Story Behind Physical Literacy 
Literacy is all about developing capabilities
such as music, literature, mathematics and more.
Physical literacy comes from the same philosophy.
It aims to foster motivation, confidence, physical 
competence, knowledge and understanding.
It is about maximizing movement opportunities 
during the early years, expanding experience in 
varied environments throughout formal schooling 
and providing opportunities throughout life to 
engage in physical activity. Our premise is that 
everyone has the potential to make progress on 
their physical literacy journey. 

Where the term comes from
The term physical literacy has been used for over
a hundred years to describe ideas such as physical 
education to enhance the quality of life, physical 
health and movement vocabulary.

Today, it has developed as a result of new research 
into movement science, embodiment and 
neuroscience. It’s about the holistic development
of people engaging in physical activity, of 
promoting participation and enhancing the quality 
of people’s lives.

We promote the importance for people to have 
positive experiences in physical activity and carry 
these forward into life. Each person is unique and 
while they bring unique experiences to activities, 
each physical activity should be inclusive. 

Get Involved 
Physical literacy is for everyone – regardless of age, 
background or physical ability. If you work with 
people and have the opportunity to inspire
and encourage them to a more holistic way
of approaching physical activity, then physical 
literacy is for you. 

Groups Who Can Help Promote 
Physical Literacy Include: 
• Parents and carers of young children
• Teachers and coaches
• Carers of the elderly
• Medical and para-medical professionals
• Academic institutions
• Central and Local
 Government / Policy Makers 

Working with physical literacy is about promoting 
healthy attitudes and behaviours for lifelong 
engagement in physical activity. Working together 
with colleagues in education, health, care, leisure, 
transport, etc., we can together create a 
coordinated approach to physical activity and 
health wellbeing promotion.
 
If we can support individuals by encouraging them 
to embrace physical activity, then we contribute to 
the health and wellbeing of the global community.
 
Why not work together with the IPLA and become 
an advocate of physical literacy? 

Contact us at 
www.physical-literacy.org.uk/contact-us
to discuss how we can work together
to achieve this.

For more information
on the IPLA and physical literacy visit 
www.physical-literacy.org.uk

         

بادر باملشارکة
یشمل مفهوم الثقافة البدنیة الجمیع - بغض النظر 
عن العمر أو الخلفیة أو القدرة البدنیة. إذا کنت تعمل 

مع الناس، وأتیحت لك الفرصة إللهامهم وتشجیعهم 
علی طریقة أکثر شمولیة في تناول مفهوم النشاط 

البدني، فإن الثقافة البدنیة موجهة لك.

تشمل الفئات التي یمکن أن تساعد 
في تعزیز الثقافة البدنیة:

اآلباء ومقدمي الرعایة لألطفال الصغار  •
املعلمین واملدربین  •

مقدمو الرعایة للمسنین  •
مقدمو الخدمات الطبیة وشبه الطبیة   •

املؤسسات األکادیمیة  •
اع       الحکومة املرکزیة واملحلیة / صنَّ  •

السیاسات  

العمل في مجال الثقافة البدنیة یتعلق بتعزیز 
املواقف والسلوکیات الصحیة للمشارکة في النشاط 

البدني مدى الحیاة. بالعمل مع الزمالء في مجاالت 
التعلیم، والصحة، والرعایة، والترفیه، والنقل، وما إلی 

ق للنشاط البدني  ذلك، یمکننا مًعا إنشاء نهج ُمَنسَّ
وتعزیز الصحة. 

 
إذا استطعنا تقدیم الدعم لألفراد من خالل تشجیعهم 
علی ممارسة النشاط البدني، فإننا نساهم في صحة 

وعافیة املجتمع العاملي.

لَم ال تبدأ العمل مع االتحاد الدولي للثقافة البدنیة 
وتصبح من دعاة الثقافة البدنیة؟ 

تواصل معنا  علی 
  www.physical-literacy.org.uk/contact-us

ملناقشة کیف یمکننا العمل مًعا
لتحقیق ذلك.

ملزید من املعلومات عن االتحاد الدولي للثقافة 
البدنیة وعن الثقافة البدنیة قم بزیارة الرابط: 

 www.physical-literacy.org.uk

عن االتحاد الدولي للثقافة
IPLA  البدنیة

 االتحاد الدولي للثقافة البدنیة - تعزیز الثقافة البدنیة 
في جمیع أنحاء العالم (IPLA) هو مؤسسة خیریة 
مسجلة تشجع وتدعم املنظمات لتعزیز الثقافة 
البدنیة بهدف إلهام األفراد وتمکینهم من اختیار 

ممارسة النشاط البدني مدى الحیاة. غایتنا هي توفیر 
منتدى لتبادل اآلراء التي تدور حول الثقافة البدنیة 

لتشجیعها ودعمها في جمیع جوانب الثقافة البدنیة. 
نقوم بتنسیق جهود مجتمع عاملي ملتزم بمفهوم 

الثقافة البدنیة.

رسالة االتحاد الدولي للثقافة البدنیة
تمکین الجمیع في کل مکان من فهم النشاط 

البدني وجعله جزًء ال یتجزأ من الحیاة، من خالل رعایة 
املشارکین امللتزمین، وذلك في إطار ثقافي ُیعلي 

قیمة الثقافة البدنیة ویسعی لتعزیزها.

قصة الثقافة البدنیة
تتعلق الثقافة بتطویر القدرات مثل املوسیقی 

واألدب والریاضیات وغیر ذلك. وتستقي الثقافة البدنیة 
مفهومها من الفلسفة ذاتها، فهي تهدف إلی تعزیز 
الحافز، والثقة، والکفاءة البدنیة، واملعرفة، واإلدراك. 

وذلك یدور حول زیادة فرص الحرکة خالل السنوات 
األولی، وتوسیع نطاق الخبرة في بیئات متنوعة من 

خالل التعلیم املدرسي وتوفیر فرص تدوم مدى 
الحیاة ملمارسة األنشطة البدنیة. إننا ننطلق من 

قاعدة فحواها هو أن کل شخص یمتلك القدرة علی 
تحقیق ذلك التقدم في رحلة الثقافة البدنیة التي 

ینطلق فیها.

منشأ املصطلح
استخدم مصطلح الثقافة البدنیة منذ أکثر من مائة 

عام لوصف أفکار مثل التربیة البدنیة الهادفة لتحسین 
جودة الحیاة، والصحة البدنیة، ومفردات الحرکة.

والیوم، أسهمت األبحاث الجدیدة في علم الحرکة 
والجسد وعلم األعصاب في تطویر املصطلح،

إْذ صار األمر یتعلق بالتنمیة الشاملة لألشخاص الذین 
یمارسون نشاًطا بدنًیا، وتعزیز مشارکة الناس

وجودة حیاتهم.

نحن نعلي أهمیة خوض الناس تجارب إیجابیة فیما 
یتعلق بالنشاط البدني ومواصلة هذه التجارب مدى 

الحیاة. إن کل شخص فرید من نوعه، وبینما هو یقدم 
تجارب فریدة من نوعها في مجال األنشطة،
من املهم أن یکون کل نشاط بدني شامًال.


