
 21مروری برآموزش مهارتهای پایه کانگ فوتوآ

 مهدیه لطفی

 چکیده

های حرکتی بنیادی دوره مهارتها و حرکات مقدماتی، رشد بعد از رشد بازتاب زمینه و هدف:

های حرکتی و ورزشی را در مراحل حساسی از رشد حرکتی کودکان است که زیربنای تمامی مهارت

های مختلف ریزی در حیطهبه برنامهامروزه توسعه ورزش های پایه نیاز دهد. بعدی زندگی تشکیل می

 باشد. ورزش های پایه توسعه ترین آنهاسیدارد که یکی از اسا

ابتدا به بررسی مهارتهای حرکتی در این پژوهش پس از بررسی های انجام شده  روش بررسی:

 بررسی یافته های تحقیق پرداخته شده است.و در نهایت به  های بنیادینمهارتبنیادی و 

جایی های جابههای استواری قامت، مهارتهای بنیادی به سه دسته کلی مهارتمهارت یافته ها:

ها از سن الزام خاص خود را دارند. این مهارتشوند که هر یک کاری تقسیم میهای دستو مهارت

سالگی  8کنند و بسته به ماهیت و پیچیدگی آن تا سن حدود دو سالگی به بعد شروع به رشد می

 یابند. تکامل می

در میان همه موسسات با توجه به بررسی های انجام شده و نتایج به دست آمده،  نتیجه گیری:

تربیتی و آموزشی کشور بدون شک وزارت آموزش و پرورش مهمترین موسسه و نهادی در کشور 

را در کشور است که هم می تواند نسبت به توسعه ورزش همگانی اقدام و هم ورزش های پایه ایی 

تقویت کند ، اقدامی که خالء آن در جامعه جوان ایران کامال مشاهده می شود. آموزش ورزش پایه 

می تواند به نحوی اثربخش به دانش آموزان کمک کند تا چگونگی مشارکت در مسابقات و رقابت 

ت های حرکتی پایه تقریبا پایه و اساس همه فعالیت های بدنی و های ورزشی را بیاموزند. مهار

 .ورزشی را تشکیل می دهند

 ، آموزشمروری، ورزش، مهارتهای پایه : کلید واژه ها
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 مقدمه

های ها، حرکات مقدماتی، مهارترشد حرکتی انسان در دوران کودکی به چهار دوره اصلی بازتاب

های اول و دوم بیشتر به دوران طفولیت شود. دورهمیحرکتی بنیادی و حرکات تخصصی تقسیم 

خانگی  شود و بیشتر اوقات طفل در اختیار مادر/ پدر یا پرستارهای)تولد تا دو سالگی( مربوط می

سالگی کودکان بر حرکات مقدماتی که در طفولیت رشد داده بودند، تسلط پیدا  است. در پایان دو

جایی(. با رشد سیستم عصبی کنترل ر محیط اکتشاف بپردازند )جابهراحتی دتوانند بهکنند و میمی

آیند )استواری قامت( و با رشد ادراک، کنند و از پس نیروی جاذبه برمیبیشتری روی عضالت پیدا می

تری با اشیای محیط برقرار کنند. دوره سوم )دوره حاضر یا دوره شدهتر و کنترلارتباط دقیق

بدنی و رشد حرکتی نهایی انسان اهمیت بسیار زیادی دارد، ادی( که در تربیتهای حرکتی بنیمهارت

ـ حرکتی، کودک، آزادی حرکت و عمل بیشتری ای است که با توجه به پیشرفت رشد جسمانیدوره

 (6).پردازدشود و در محیط به کاوش میدارد و به تدریج از دامن خانواده خارج می

شود که زیربنای تمامی های درشتی گفته میبه حرکت:  (FMS1) های حرکتی بنیادیمهارت

جا کردن وسایل های انسان در فعالیت روزمره زندگی )مانند، رانندگی، باال رفتن از پله، جابهحرکت

های ورزشی )دریبل زدن فوتبال، دریافت توپ هندبال، سه گام بسکتبال و منزل و غیره(، فعالیت

ای )مانند، نجاری، هنرهای دستی و غیره( است. گفتنی است که حرفههای حرکتی غیره( و فعالیت

شود که در اثر آموزشی کسب شده باشد. بنیاد نیز به معنای شالوده یا مهارت به قابلیتی گفته می

کنیم روی این های حرکتی/ ورزشی تخصصی که بعدها کسب میپی است، یعنی تمامی مهارت

های حرکتی بنیادی ابزارهای اساسی هستند که عبارت دیگر، مهارتشوند یا به ها ساخته میمهارت

 (6) .شوندهای ورزشی با ترکیبی از این ابزارها اجرا میمهارت

  

 

 روش کار

آرشیو ملی دیجیتال،  ،تخصصی نور التپایگاه مج علمی معتبر از سایت های مقاالت پژوهش حاضر با مقایسه

 یبه اهمیت موضوع تجزیه و تحلیل حرکات پایه ورزش ، سایت ورزشی سابلیمیران،نشریات علمی ایران 



و در نهایت به  های بنیادینمهارتدر این تحقیق ابتدا به بررسی مهارتهای حرکتی بنیادی و پردازد می

 بررسی یافته های تحقیق پرداخته شده است.

 

 یافته های پژوهش

ل در توسعه ورزش یک جامعه را ورزش های پایه دانست. وکی از مهمترین بخش های متدای کوئن

امروزه ورزش های پایه بطور ویژه مورد توجه کشورهای مختلف قرار گرفته است. دانشمندان بسیاری 

های پیش بینی کننده افراد مستعد در ورزش های مختلف را شناسایی در تالش هستند تا شاخص 

بطوریکه کشور استرالیا قبل از المپیک سیدنی توجه بسیار زیادی را به ورزش پایه . و توسعه دهند

 . در مدارس پرداخته است

نظیر ژیمناستیک و  ورزش های پایه ای حرکتی پایه و آموزشهارائه مهارت  در پژوهش سالمی

شنا و دومیدانی به دانش آموزان آن ها را برای ورزش های آینده، فعالیت های بدنی، خدمت سربازی 

آموزش ورزش پایه در دوران تحصیلی دبستان و .هتر آماده خواهد کردو به طور کلی برای زندگی ب

حتی باالتر از این دوره می تواند به نحوی اثربخش به دانش آموزان کمک کند تا چگونگی مشارکت 

عالوه بر این ورزشی که پایه و طبق تحقیقات خدایی . در مسابقات و رقابت های ورزشی را بیاموزند

درسه باشد فرصت خوبی است برای معلمان که به طور معمول صالحیت دارند و مهارت اساس آن بر م

های چگونه زیستن و علم و دانش را به گونه ای سازمان یافته به همه کودکان در محیطی امن و 

حمایت کننده بیاموزند. مهارت های حرکتی پایه تقریبا پایه و اساس همه فعالیت های بدنی و ورزشی 

 (. 3می دهند) را تشکیل

بررسی رکوردها و نتایج قهرمانان برتر و نخبه جهان مبین  قالیباف  طدر پژوهش انجام شده توس

آن است که اکثریت رکوردها مربوط به آن دسته نظام های ورزشی است که دارای برنامه ای جامع، 

شد و تکامل یک انسان، علمی و نظام مند برای تربیت ورزشکاران نخبه و سطح باال هستند. اگر ر

تامین نیازهای او تلقی شود و تامین نیازهای یک انسان را نیز زمینه مساعد برای شناخت استعداد و 

بارورکردن و به شکوفایی رساندن آنها بدانیم، به این حقیقت می توان پی برد که از نظر فلسفی، 

عوامل مهم تاثیرگذار در رشد و علمی و تحقیقاتی، حرکت، ورزش، بازی و فعالیتهای جسمانی از 
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تکامل طبیعی هر فرد می باشند و در مسیر رشد و تکامل انسان باید استعدادهای نهفته در درون او 

را شناخت و بارور کرد. بنابراین، بهترین محیط برای تحقق این امر مدرسه و بهترین دوره برای 

سایل برای شکوفاکردن آن ورزش و بازی بارورکردن آن دوره نوجوانی و جوانی و یکی از بهترین و

 .(8است)

کشورهای پیشرفته در ورزش، پایه و اساس برنامه های تعلیم و بیان می کنند   باقرزاده و همکاران

تربیت ورزشکاران را در مدارس ابتدایی متمرکز می کنند و زمینه را برای جذب دانش آموزان کم 

از اهمیت  ورزشی فراهم می سازند. بنابرین توجه به ورزش پایهسن و سال به اماکن و تاسیسات 

زیادی برخوردار می باشد. سیستم ادراکی و حرکتی کودک در اثر جنبش و فعالیت توسعه می یابد، 

کودکان در قالب حرکات بسیاری از خواسته ها و عالیق خود را که بیان آنها از طریق زبان امکان 

ودکان با انجام ورزش های مختلف مهارت های حرکتی پایه را می پذیر نیست بیان می کنند. ک

آموزند. بدیهی است چنانچه نتوان فرصت های الزم برای توسعه و شناسایی موانع ورزش را در 

کودکان و دانش آموزان فراهم نمود سبب از دست دادن انگیزه های آنان از حضور در ورزش و عدم 

 (2).گرد توسعه ورزش قهرمانی در آینده می

در میان همه موسسات تربیتی و آموزشی کشور بدون شک وزارت آموزش و  مظفری و همکاران،

پرورش مهمترین موسسه و نهادی در کشور است که نسبت به توسعه ورزش پایه تاثیرگذار باشد. 

که  امروزه بر همگان و به ویژه مسئولین و معلمان و دبیران آموزش و پرورش روشن و واضح است

استمرار یادگیری و اجرای حرکات اصلی و بنیادی و مهارت های حرکتی در دوره نوجوانی و به 

خصوص در دوره ابتدایی انجام گرفته و توسعه می یابد. بنابراین هر مقدار به کمیت و کیفیت برنامه 

 الگوهای بهبود در مثبت تاثیرات و اثرات شود،  ورزشی پایه در مدارس توجه و سرمایه گذاری الزم نیز

 فرهنگی و اجتماعی و روانی و جسمانی رشد و پیشرفت در بالطبع و دارد آموزان دانش زندگی بعدی

 شناسایی منظور به استعدادیابی برای موثری کمک و دارد ای سازنده و اساسی نقش آموزان دانش

رسیدن به ورزش قهرمانی و عادت به فعالیت جسمانی مستمر در سنین بعدی می  در نخبه افراد

 (11 باشد)

 



 : های بنیادینمهارت

ثباتی یا مربوط به کنترل قامت، یعنی آن دسته  -1اند: های بنیادی به سه دسته تقسیم شدهمهارت

در یک حالت خاص، ایستاده یا در حرکت، باید حفظ شود )مانند حفظ هایی که وضعیت بدن مهارت

هایی گفته کاری به مهارتهای دستمهارت -2جایی و چرخشتعادل، خم و راست شدن بدون جابه

ء/ توپ/ وسیله را پرتاب شود که به ارتباط فرد با اشیای محیط بستگی دارد. برای نمونه یک شیمی

های مختلف ضربه بزند )مثل پرتاب، دریافت، شوت کردن توپ، ضربه آن با اندامیا دریافت کند یا به 

جایی یا انتقال که در آن فرد باید کل بدن خود را از های جابهمهارت -3. به شاتل با راکت و غیره

ای به نقطه دیگر به دود یا از نقطهیک نقطه به نقطه دیگر منتقل کند. برای نمونه، مسافتی را می

پرد. رشد هر سه دسته لی زدن، یورتمه و غیره( میهای مختلف )پرش جفت، جهیدن، لیوشر

ای دارد. برای نمونه راه رفتن، بعد دویدن و سپس های بنیادی، توالی مشخص و روند پیشروندهمهارت

فرد ها از فردی به یابد. این توالی در تمامی کودکان ثابت است، اما زمان ظهور آنپریدن رشد می

صورت جزئی تواند بهفقط می( آغازین. )1ها در سه مرحله تواند متغیر باشد. این مهارتدیگر می

دهد اما در شکل حرکت اشکاالت راحتی انجام میبه( تکاملی  . )2مهارت را به نمایش بگذارد(، 

 (6) .یابندمیدهد، رشد به شکل صحیح و کامل آن را انجام می( پیشرفته  . )3زیادی دارد و 

 

  

 پویش در آموزش

شود، اما این کامالً بدان های حرکتی بنیادی نقش آموزش بیش از پیش نمایان میدر دوره مهارت

ها با نقص شدید مواجه معنا نیست که اگر کودک در معرض آموزش قرار نگیرد رشد این مهارت

های فردی )با آزمون و خطا( جربهای و تراحتی از طریق یادگیری مشاهدهشود، بلکه کودک بهمی

های متنوع ای برای تجربهترین مسئله فراهم کردن زمینهگیرد. بنابراین، مهمها را فرا میاین مهارت

ها در فضاهای مناسب و طبیعی، زمینه مطلوب برای رشد هاست. آزاد گذاشتن بچهدر این مهارت

شده امروزی )به دالیلی ماشینی شدن دگی محدودکند، اما زنهای حرکتی بنیادی را فراهم میمهارت

تحرکی آمد و کم شدن مساحت خانه و نبود حیاط و فضای بازی( کودکان را در وضعیت کمورفت

سازد. برای قرار داده است که این مسئله نقش کلیدی استفاده بهینه از فرصت فعالیت را برجسته می



یار دارند به فعالیت بپردازند باید به شکل بهینه این های اندکی که در اختاینکه کودکان در زمان

های موجود در این زمینه تا حدودی جبران ها و کمبودتحرکیها تمرین و تکرار شوند تا بیمهارت

ها های مناسب قرار گیرند تا در آنشود. شرایط بهینه این است که کودکان در فضایی پر از موقعیت

ها در تعداد زیاد ها، این مهارتها و فعالیتتجربه کنند و در قالب بازیهای بنیادی مختلف را مهارت

گونه طور کامل به ایندبستانی باید بهبدنی در دوره پیشهای تربیتتکرار شوند. بر این اساس، کالس

توان تمرینات های ورزشی میها اختصاص یابد و در دوره ابتدایی نیز گرچه در برخی رشتهفعالیت

های حرکتی های هر رشته ورزشی خاص مبتنی بر مهارترا آغاز کرد، اما الزم است آموزش تخصصی

 (3) .بنیادی الزم در آن ورزش باشد

 

 تبحر، تخصص، تسلط

سالگی( و قبل از جهش  8های بنیادی در دوره کودکی )قبل از حدود ضروری است تمامی مهارت

سالی فرد هایی دائمی در حرکات بزرگصورت نقصاینیابند، در غیر طور کامل رشد رشد نوجوانی به

شود، به مشکالتی عنوان سد تبحر شناخته میطور تخصصی بهبه جا خواهد گذاشت. اصطالحی که به

های تخصصی های حرکتی بنیادی در کسب مهارتاشاره دارد که کودکان فاقد تبحر در مهارت

های شوند. به عبارتی، اگر نقصی در مهارتواجه میهای مختلف( با آن مهای مربوط به ورزش)مهارت

های ورزشی با وجود تمرین زیاد بسیار کند صورت بنیادی کودک وجود داشته باشد فراگیری مهارت

های بنیادی دارای گیرد و حتی در برخی موارد ممکن است با هیچ توفیقی مواجه نباشد. مهارتمی

های رشد یابند و اگر کودک نتواند در سنین یا دورهیک دوره حساس است که باید در آن دوره 

ها به اندازه کافی تبحر پیدا کند، ضرورت دارد تحت نظر متخصص رفتار ذکرشده در این مهارت

ها بپردازد. گفتنی است شرکت در حرکتی به آموزش الزم برای فراگیری کامل و پاالیش این مهارت

لیبال یا هر رشته ورزشی دیگر، منوط به پختگی در های ورزشی مانند آموزش فوتبال، واکالس

های ورزشی مختلف های رشتههای بنیادی است. اصرار به شرکت کودک در آموزش مهارتمهارت

تواند باعث شکست یا عدم پیشرفت کودکان های بنیادین حرکت میبدون رشد مطلوب در مهارت

 (2) .شود

 



 نتیجه گیری 

مقایسه تحقیقات مختلف در زمینه آموزش مهارت های پایه ثابت می کند عوامل رشد جسمانی که 

می باشد .  شامل ژنتیک و محیط می باشد زمینه ساز یادگیری و میزان بهره هوشی و استعداد در کودکان

اگر چه فعالیت های بدنی منظم باعث رشد همه سویه فرد می شود و باعث می شود از نظر عضالت ، اعصاب 

و سیستم تنفسی ورزیده شود اما تمام افراد ورزیده را نمی توان برای فعالیت در یک رشته خاص در نظر 

و درثانی استعداد ) ویژگی ( شاخص گرفت . لذا درک این موضوع بسیار ضروری است که اوال عالقه فردی 

تعیین کننده است . نکته مشترک بین گروه های ورزشی این مطلب است که افراد چاق توانایی پیشرفت 

ورزشی در هیچ رشته ای را نخواهند داشت و نیز آموزش حرکات ابتدایی و پایه برای تمام ورزش ها یک 

  .شودپیش نیاز ضروری تلقی می

رای ارتباط موثر با هنرجویان کودک و رسیدن به اهداف آموزشی خود الزم است به بی شک یک مربی ب

های شخصیتی و مولفه های فیزیولوژی کودکان آگاهی کامل داشته باشد . بنابراین داشتن اطالعات  تیپ

  کاربردی الزمه شروع برنامه ریزی تمرینی می باشد. جامع و

 مقدماتی در اطفال ، به طور خودکار و با ترتیبی قابل پیش بینیهای حرکت برخی مهارت ها، مثل مهارت

 ظاهر می شوند و تا حدود زیادی به تاثیرات محیط خارجی مقاومند . این مهارت ها فیلوژنتیک یا وابسته به

 هایپدیداری نوعی نام دارند . از طرف دیگر ، مهارت های آنتوژنتیک یا وابسته به پدیدایی فردی ، مثل مهارت

ورزشی ، اساسا به یادگیری و فرصت های محیطی بستگی دارند. این مهارت ها به صورت خودکار در فرد 

نمی شوند و مستلزم یک دوره تمرین و تجربه و تحت تاثیر فرهنگ خود می باشند . با این حال، انواع  ظاهر

اما شرایط محیطی، سرعت زیادی از الگوهای حرکت ، اساسی زیستی )وابسته به پدیدایی نوعی( دارند . 

میزان اکتساب این الگوها را تعیین می کند . در واقع ، سطح تبحر در هر توانایی حرکت ارادی تا اندازه ای 

ی فردی یا محیطی بستگی دارد و فرصت های تمرین، تشویق، آموزش و شرایط محیطی به طور ربه پدیدا

 . اط داردمعنی داری با رشد مهارت حرکت در سراسر زندگی ارتب
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