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Introduction & Purpose: One of the most widespread underlying 
approaches is ecological theory. This view emphasizes a wide range of 
situations and situations that a person may face. These characteristics 
are influenced and changed by the environmental context of 
individuals. The aim of this study was to investigate the effect of linear 
and nonlinear training on the performance of selected basic motor 
skills.  
Methodology: For this purpose, 30 female students with an age range of 
7 to 9 years were selected using the available sampling method. Then, the 
shoulder throwing test and the kick were performed and the participants 
were randomly divided into 3 groups: linear training, nonlinear training 
and control. According to the program, the intervention groups performed 
the program for 6 weeks and two 60-minute sessions each week. The 
control group was not active. After the last training session, a post-test was 
performed and the results were recorded.  
Results: The results of analysis of covariance showed that there was a 
significant difference between the remaining mean scores of kicking 
and throwing over the shoulders of the subjects in terms of group 
membership (experimental and control groups) (P <0.05). The results 
of Bonferroni post hoc test showed that the linear and nonlinear 
training groups performed better than the control group in the studied 
skills, but the difference between the two groups was not statistically 
significant (P <0.05). 
Conclusion: According to the results, linear and non-linear training 
can be used to improve performance in students' basic motor skills. 
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 دیدگاه  این.  است  شناختی  بومزیست   نظریه  اي،زمینه   رویکردهاي  ترینگسترده   از  یکی  مقدمه و هدف:
  ها ویژگی این.  دارد  تأکید  شود  روروبه  آن  با فرد  است  ممکن  که شرایطی  و  هاموقعیت  از  وسیعی  طیف  به
  بررسی  حاضر  پژوهش  از   هدف.  کندمی  تغییر  و  قرارگرفته  تأثیر  تحت  افراد   محیطی  هايزمینه  طریق  از

 . بود منتخب بنیادي حرکتی هاي مهارت عملکرد   بر غیرخطی  و  خطی آموزش  اثر
  از   استفاده   با   سال   9  تا   7  سنی   دامنه   با   دختر   آموز دانش   30  تعداد   منظور   همین   به   روش شناسی:

  به   پا   با   ضربه   و   شانه   باالي   پرتاب   آزمون پیش   سپس .  شدند   انتخاب   دسترس   در   گیري نمونه   روش 
  کنترل  و   غیرخطی   آموزش   و   خطی   آموزش  گروه  3  در   تصادفی   صورت به   کنندگان شرکت   و   آمد   عمل 

  اي دقیقه   60  جلسه   دو   هفته   هر   و   هفته   6  مدت   به   مداخله   هاي گروه   برنامه،   به   توجه   با .  شدند   تقسیم 
  تمرینی   جلسه   آخرین   از   بعد .  نداشت   فعالیتی   کنترل   گروه .  پرداختند   موردنظر   برنامه   اجراي   به 

   . گردید   ثبت   نتایج   و   آمد   عمل   به   آزمون پس 
ضربه با پا و پرتاب از باالي    نمرات   مانده ی باق ، بین میانگین  نشان داد   انس ی کووار حاصل از تحلیل    نتایج   نتایج:
.  ) >0P/ 05( وجود دارد  داري  ی ) تفاوت معن تجربی و کنترل   گروه   دو (   عضویت گروه   برحسب ها  آزمودنی شانه  

هاي آموزش خطی و غیرخطی عملکرد بهتري  آزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد که گروه نتایج حاصل از  
دار نبود  آماري معنی   ازلحاظ داشتند اما تفاوت این دو گروه    ی موردبررس هاي  نسبت به گروه کنترل در مهارت 

 )05 /0P< ( . .   
هاي عملکرد در مهارت  توان از آموزش خطی و غیرخطی براي باال بردن با توجه به نتایج می  نتیجه گیري:
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 مقدمه 
بوم شناختی  اي، نظریه زیست ترین رویکردهاي زمینه گسترده یکی از  

ها و شرایطی که ممکن  است. این دیدگاه به طیف وسیعی از موقعیت 
-ها از طریق زمینه رو شود تأکید دارد. این ویژگی است فرد با آن روبه 

می  تغییر  و  قرارگرفته  تأثیر  تحت  افراد  محیطی  نظریه    کند. هاي 
شود.  ی محسوب می شناخت بوم هاي دیدگاه  خه هاي پویا از شا سیستم 

دهد اما بسیار  طبق این نظریه تغییرات پویا باگذشت زمان رخ می 
-قرار می   1سازها فردي بوده و تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند فراهم 

ازمون گ  و  (گاالهو  برنامه 2012،    2یرد  آموزشی  ).     عنوان به هاي 
-ك نقش مهمی ایفا می سازهاي محیطی در توسعه رشد کود فراهم 

متناسب با رشد   آموزشی  هاي ). برنامه 2008کنند (مستر و همکاران،  
مهم  از  رشد   اثرگذار  عوامل  ترین کودکان  کودك    جانبه همه براي 

از روش 2012،  3باشند (مستر و همکاران ی م  هایی که براي  ). یکی 
برنامه  می تدوین  مناسب  آموزشی  روش  هاي  شود،  استفاده  تواند 

شناختی تکلیف است. در این روش پس از مشخص کردن  ل بوم تحلی 
هاي اصلی تکلیف، پژوهشگر با بررسی میزان سختی تکلیف،  مؤلفه 

در    مثال عنوان به کند.  ي می کار دست ها را با توجه به قیود فردي  آن 
هایی مثل اندازه توپ، وزن توپ،  انجام تکلیف ضربه با پا داراي مؤلفه 

،   ها آن فاصله تا هدف، و قوانین است که آزمونگر با تغییر هر یک از  
 ). 2008کند (مسترو همکاران،  تکلیف را از آسان تا مشکل طراحی می 

هاي مبتنی بر نظریه را در حیطه  یر مداخله تأث تحقیقاتی اندکی    
بررسی  رت مها  بنیادي  حرکتی  وجود  اند کرده هاي  عدم  همچنین   .

برنامه  حرکتی  هاي از مهارت  دقیقی  تعریف  یافته و  سازمان  بنیادي، 
دیگر  آن  سنجش  چگونگی  از  بر  یت محدود ها  مبتنی  پژوهش  هاي 

وود  (هی  است  حرکتی  2005،  4نظریه  رشد  اینکه  به  توجه  با   .(
کاري و تغییر  دگیري با دست فرایندي پویا و غیرخطی است، تسهیل یا 

محور  هدف  رفتارهاي  مرزهاي  که  تکلیف  و  محیط  فرد،    5قیود 
یر است، که این اصل مطابق با رویکرد آموزش غیرخطی در  پذ امکان 

. مطابق با این رویکرد براي یادگیري  است هاي حرکتی  رشد مهارت 
تا  حرکتی، کنترل  ندارد    مشخص کننده مرکزي (مثل مربی) وجود 

).  2008، 6گیرد(استودنت و همکاران ک رفتار چگونه انجام می کند ی 
بنابراین روش آموزش غیرخطی یک چارچوب نظري را براي اصول  

می  که  است  براي  آموزشی  غیرخطی  گ اندازه تواند  تغییرات  یري 
یک انگیزه نظري    عنوان به قرار گیرد و    مورداستفاده یادگیري حرکتی  

  ها آن کاري قیود فردي جهت ترکیب  ست براي مربی باشد تا بتواند از د 
ها مؤثر استفاده کند این روش فرصتی  با یکدیگر در طراحی مداخله 

می  مربیان  تفاوت به  گرفتن  نظر  در  با  تا  محیط  دهد  و  فردي  هاي 
ها  یادگیري پویا از انواع الگوهاي حرکتی براي بهبود عملکرد آزمودنی 

 ). 2012،  7(تن و همکاران   استفاده کند 

 
1 Affordances 
2 Gallahue, D. L., Ozmun 
3 Masters et al 
4 Hywood 
5 Goal- Directed 

آموزش   طریق  رخط ی غ رویکرد  از  تالش  کار دست ی  قیود   ي 
ي عملکردي موجب یکی شدن  سازها فراهم با مهیا نمودن    کند ی م 

ي مختلف که  ها حل راه را به کشف    رنده ی ادگ ادراك و عمل گردد تا ی 
کند    تر مناسب   ها آن براي   تشویق  همکاران،  است  و    ). 2012(تن 

که در    است با فرد دیگر متفاوت    ادراك و تجارب هر فرد   طورقطع به 
به ظهور الگوي اختصاصی منحصر به هر    شود ی م این رویکرد سعی  

و   شود  کمک  آموزشی  ها تفاوت فرد  چارچوب  یک  در  فردي  ي 
. بر همین اساس  شود ی م و سطح مهارت در نظر گرفته    باسن متناسب  

  . شود می   د ی تأک ی آموزش بر نتایج حرکت بیشتر  رخط ی غ در رویکرد   
همکاران  و  چانگ  راستا  همین  فرایند  2014(   8در  از  استفاده  با   ،(

دستکاري قیود به آموزش مهارت فورهند تنیس به دو روش خطی و  
به نتایج    دن ی دررس ی پرداختند و نشان دادند که هردو گروه  رخط ی غ 

همکاران   و  موسوي  همچنین  داشتند.  یکسانی  عملکرد  تکلیف 
اث 1395(  بررسی  به  پژوهشی  در  در  )،  غیرخطی  آموزش  رگذاري 

ی حرکت و اکتساب مهارت پرداختند  و گزارش کردند که  اثربخش 
طریق  رخط ی غ رویکرد   از  ساختن   کار دست ی  مهیا  و  قیود   ي 

 است.   مؤثر افراد به نتایج دلخواه تکلیف    دن ی دررس   سازها فراهم 
آموزش  اثربخش   شده انجام مطالعات    نکه ی باا  با  رخط ی غ ی  را  ی 

از   گزارش  ار ک دست استفاده  تکلیف  قیود  مطالعات    اند کرده ي  اما 
و توجه اي    اند پرداخته ي قیود محیطی  کار دست بیشتر به   شده انجام 

تکلیف   قیود  و    اند نکرده به  اریکسون  مطالعات  راستا  همین  در 
ی  بدن ت ی ترب ي  ها ت ی فعال افزایش    ر ی تأث )، در بررسی  2017(   9همکاران 
رشد   (   ي، کار دست ي  ها مهارت بر  اثر  2012فتروسی  بررسی  در   ،(

ي حرکتی جابجایی و  ها مهارت تمرینات مینی بسکتبال بر پیشرفت  
،  گذارد اثر می   ها مهارت ي کودکان و مقدار تمرینی که بر این  کار دست 

 ) همکاران  و  جاللی  اثر 1394میر  بررسی  در  حرکتی    تمرینات   )، 
موزش  توان ذهنی آ پسران کم   ی هاي کنترلش منتخب بر رشد مهارت 

)، در بررسی اثر یک دوره تمرینات  1391، محمدي و همکاران ( پذیر 
بر  گاالهو   مدل  مبناي  بر  مهارت   ایروبیک  حرکتی  رشد  هاي 

ي  کار دست ، که به  آموزان پسر مقطع اول ابتدایی کاري در دانش دست 
ی محیط را نشان داد اما با توجه به  اثربخش محیط پرداختند و نتایج  

بنابراین باید به تمام جوانب توجه    است ي  چندبعد اینکه رشد فرایندي  
ي  کار دست هاي است که با  کرد که مطالعه حاضر جز محدود پژوهش 

 . پردازد ی م قیود تکلیف به بررسی رشد حرکتی  
و  مهارت  روزانه  حرکات  رشد  زیربناي  کودکان  در  پرتابی  هاي 

ورزشی  فعالیت  در    افته ی سازمان هاي  آموزش  نیازمند  باشندکه  می 
ي  ها مهارت محیط غنی جهت شکوفایی هستند در این پژوهش از  

زیرا  کار دست  شد  استفاده  شانه  باالي  از  پرتاب  و   پا  با  ضربه  ي 

6 Stodden et al 
7 tan et al 
8 chang et al 
9 erikson et al 
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هاي پرتاب از باالي شانه و ضربه با پا به ترتیب به دلیل اهمیت  مهارت 
  - ریتم،  هماهنگی دست   ازلحاظ یدگی   باال در زندگی روزانه و  پیچ 

چشم  هماهنگی  و  بیشتر  - چشم  است  شایسته  قرار  موردبررس پا  ی 
ي  ) و  در اکثر تحقیقاتی که درزمینه 2012گیرند (گاالهو و ازمون،  

محمدي و همکاران،  هاي پرتابی صورت گرفته است ( آموزش مهارت 
رتابی  ) مهارت تمرینی یک تکلیف پ 2003، پلتون و همکاران،  1393

پژوهش حاضر   در  بنابراین  است.  بوده  بنیادي  ها مهارت با دست  ي 
باالي شانه (مهارت  از  پا به هدف، پرتاب  با  کاري)  هاي دست ضربه 

ي آموزشی  ها برنامه و در این تحقیق صرفاً به بررسی اثر   شده انتخاب 
شده  بر این دو مهارت پیچیده پرداخته شد. بر اساس مطالعات انجام 

قیقاتی  که هر دو مهارت را در دانش آموزان ابتدایی بررسی  تاکنون تح 
کند اندك بوده، و اکثر تحقیقات روي افراد  داراي اختالل بوده است  

اینکه  هم  به  توجه  با  مهارت چنین  اصالح  و  رشد  در  هاي  شکست 
ناکام سال   ی ط   ي اد ی بن  به  اغلب  مدرسه،  رشد    ی هاي  در  کودکان 

حرکت مهارت  ورزش   ی تخصص   ی هاي    شود ی م   منجر   آینده در    ی و 
بررسی   حاضر  پژوهش  از  هدف    و   خطی   آموزش   ر ی تأث بنابراین 

  دانش   در   منتخب   بنیادي   حرکتی   ي ها مهارت   عملکرد   بر    غیرخطی 
 . باشد می   دختر   آموزان 

 شناسی روش  
طرح   با  کاربردي  هدف  اساس  بر  تجربی  نیمه  حاضر  تحقیق 

اثر  و گروه کنترل بود. که در آن به بررسی    آزمون پس   - آزمون ش ی پ 
مهارت   و   خطی   آموزش  عملکرد  بر  بنیادي  غیرخطی  حرکتی  هاي 

کنندگان  ضربه با پا و پرتاب از باالي شانه پرداخته شد. کلیه شرکت 
سال شهر سراوان تشکیل    9تا    7  از دانش آموزان دختر با دامنه سنی 

روش   از  نمونه  انتخاب  براي  جامعه  وسیع  حجم  به  توجه  با  شد. 
گیري در دسترس و هدفمند استفاده گردید که درنهایت تعداد  نمونه 

هاي موردنظر جایگزین شدند. از  تصادف در گروه نفر انتخاب و به   30
ناهنجاري  نبود  تحقیق  به  ورود  اسکلتی معیارهاي  عضالنی،    – هاي 

پا بودن، عدم شرکت در  دست و راست ها، راست نبود سایر ناهنجاري 
 یافته ورزشی بود هاي سازمان فعالیت 

تحقیق   اجراي  نمونه    صورت ن ی بد روش  انتخاب  از  بعد  که  بود 
، نحوه اجراي صحیح مهارت و نوع امتیاز و خطا توسط الگوي  موردنظر 

پرتاب باالي    آزمون ش ی پ ها آموزش داده شد، سپس  ماهر به آزمودنی 

شانه با استفاده از آزمون دقت پرتاب و ضربه با پا با استفاده از آزمون  
که هر آزمودنی    صورت ن ی بد به عمل آمد    ها ی آزمودن دقت ضربه با پا از  

را اجرا کرد و میانگین امتیازات فرد ثبت    موردنظر کوشش از مهارت    6
انجام پیش  از    3ها در  دفی آزمودنی تصا   صورت به آزمون  گردید بعد 

و  کار دست گروه   تکلیف  قیود  کنترل  کار دست ي  و  محیط  قیود  ي 
  6به مدت    موردنظر تقسیم شدند و سپس با توجه به برنامه، گروه  

برنامه  ا قه ی دق   60هفته و هر هفته دو جلسه   به اجراي    موردنظر ي 
شناختی  پرداخت.  گروه آموزش غیرخطی مطابق با روش تحلیل بوم 

از    ها مؤلفه هاي اصلی تکلیف را تمرین کردند. این  بتدا مؤلفه تکلیف  ا 
که   شدند  حاصل  تکلیف  سختی  میزان  در  تکلیفی  قیود  تحلیل 

شد.  ساز ساده کودکان    سن   با متناسب   تکلیف    مثال عنوان به ي  در 
هایی مثل اندازه توپ، وزن  پرتاب توپ از باالي شانه که داراي مؤلفه 

کاري هر یک از  ، پژوهشگر با دست است توپ، فاصله تا هدف و غیره 
ریزي کرد.  ها، تکلیف پرتاب کردن را از آسان تا مشکل طرح این مؤلفه 

دست  از  یادگیري  شرایط  تسهیل  مثل  براي  تکلیف  قیود  کاري 
مثل راکت، توپ و اندازة زمین) براي  ابزار ( ها، قوانین و  دستورالعمل 

انواع راه   کنندگان شرکت تشویق   ایجاد  هاي حرکتی استفاده  حل در 
به روش    شد.  این مدت گروه آموزش خطی  به ذکر است در  الزم 

هاي متناسب  مرسوم به تمرین پرداخت در این گروه با استفاده از بازي 
به   سن  فعالیتی  ساز ی غن با  کنترل  گروه  و  شد  پرداخته  محیط  ي 

به عمل    آزمون پس ،  آزمون ش ی پ نداشت. بعد از آخرین جلسه مطابق  
هاي مورد مداخله، ضربه با پا و پرتاب  ایج ثبت گردید. مهارت آمد و نت 

ي آزمون اولریخ  کار دست مهارت حرکتی    7از باالي شانه بود که جزء  
می  سوم  به ویرایش  جهت  مهارت باشند.  این  بازي کارگیري  هاي  ها 

ها   پرتاب به هدف، شوت به سمت هدف مبتنی بر دقت، در مداخله 
این بازي استفاده شد که  هدف طراح  از  ی  ها بهبود مهارت پرتاب 
با پا در   ها  بود. هرکدام از بازي   کنندگان شرکت باالي شانه و ضربه 

کاري  داراي سه سطح ساده، متوسط و سخت بود که با تغییر و دست 
شد.  در این پژوهش براي  هاي قیود تکلیف و محیط ایجاد می مؤلفه 
آزمون  آزمون  و پس در پیش گانه    3هاي  ها در گروه وتحلیل داده تجزیه 

و   کواریانس  تحلیل  بونفرونی   ن مو آز از  است.  استفاده   تعقیبی  شده 
 . ) در نظر گرفته شد  p>  0/ 05همچنین سطح معناداري آماري ( 

 ها یافته 

 آزمون پسي سه گروه در مرحله پیش و ها یآزمودنمیانگین و انحراف معیار نمرات ضربه با پا و پرتاب باالي شانه  .1جدول 
 آزمون پس آزمون یشپ متغیر  گروه 

 انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانگین 
 51/1 00/6 45/1 86/4 ضربه با پا خطی

 941/0 80/7 30/1 74/4 پرتاب
 50/1 53/7 39/1 66/4 ضربه با پا غیرخطی 

 43/1 73/7 65/1 20/4 پرتاب
 02/1 53/4 29/1 60/4 ضربه با پا کنترل

 14/1 80/4 55/1 00/4 پرتاب
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و    1در  جدول   پا  با  نمرات ضربه  معیار  انحراف  و  میانگین 
باالي شانه   ي سه گروه در مرحله پیش و  ها ی آزمودن پرتاب 

حاصل مشخص    شده ارائه   آزمون پس  نتایج  به  توجه  با  است 

نمرات سه گروه مشابه بوده    آزمون ش ی پ که در مرحله    شود ی م 
ي گروه تمرینات خطی و  ها ی آزمودن   آزمون پس اما در مرحله  

 .اند داشته غیرخطی عملکرد بهتري  

 ضربه با پا نتایج تحلیل کواریانس سه  گروه در مقایسه با یکدیگر در مهارت  .  1  جدول 
 توان آماري  ر ی میزان تأث  (P)ي معنادار  F میانگین مجذورات  درجه آزادي  رها ی متغ 

 0/ 874 0/ 219 0/ 002 11/ 50 18/ 727 1 آزمون ش ی پ 
 0/ 912 0/ 641 0/ 001 36/ 62 59/ 61 2 عضویت گروه 

 

 
می   2جدول   باق نشان  میانگین  بین    نمرات   مانده ی دهد، 
تجربی    گروه   دو (   ها برحسب عضویت گروه آزمودنی ضربه با پا  

با    ). >0P/ 05(   شود مشاهده می   ي دار ی ) تفاوت معن و کنترل 
توجه به اینکه عضویت گروه معنادار شده است بنابراین نشان  

درصد بوده    64  ر ی است. میزان این تأث از اثرات برنامه مداخله  

حاکی از دقت آماري بسیار  ،  0/ 912توان آماري برابر با  ،  است 
آزمون  این  نمونه   باالي  جهت مقایسه    است.   و کفایت حجم 

ها از آزمون برنفرونی استفاده گردید که نتایج در  جفتی گروه 
 .است   شده   ارائه   3جدول  

 ها نتایج آزمون تعقیبی برنفرونی براي مقایسه جفتی گروه   . 3جدول 
 (P)ي معنادار  ها یانگین م تفاوت   گروه 

 0/ 123 - 1/ 630 غیرخطی   - خطی 
 0/ 001 2/ 338 کنترل   – خطی  

 0/ 001 3/ 96 کنترل   - غیرخطی 
 

نتایج آزمون تعقیبی برنفرونی براي مقایسه    3در جدول  
گروه  مشخص    شده ارائه ها  جفتی  نتایج  به  توجه  با  است 

با  ی م  غیرخطی  و  خطی  آموزش  گروه  بین  تفاوت  که  شود 

.  اند داشته و این دو گروه عملکرد بهتري    است کنترل معنادار  
غیرخطی   با  خطی  تمرینات  گروه  تفاوت    ازلحاظ همچنین 

 . آماري معنادار نیست 

 سه  گروه در مقایسه با یکدیگر در مهارت پرتاب از باالي شانه   کوواریانس نتایج تحلیل  .  4جدول 

 درجه آزادي  رها ی متغ 
میانگین  
 ر ی میزان تأث  (P)ي معنادار  F مجذورات 

توان  
 آماري 

 0/ 698 0/ 456 0/ 001 22/ 51 30/ 65 1 آزمون ش ی پ 
 0/ 897 0/ 623 0/ 001 41/ 80 45/ 87 2 عضویت گروه 

 
می   4جدول   باق نشان  میانگین  بین    نمرات   مانده ی دهد، 

شانه   باالي  از  گروه آزمودنی پرتاب  عضویت  برحسب    دو (   ها 
کنترل   گروه  و  معن تجربی  تفاوت  می   ي دار ی )    شود مشاهده 

 )05 /0P<  .(  با توجه به اینکه عضویت گروه معنادار شده است
  ر ی است. میزان این تأث بنابراین نشان از اثرات برنامه مداخله  

، حاکی از دقت  0/ 89توان آماري برابر با  ،  درصد بوده است   62
آزمون  این  باالي  بسیار  نمونه   آماري  حجم  کفایت    است.   و 

گروه  جفتی  مقایسه  استفاده  جهت  برنفرونی  آزمون  از  ها 
 . است   شده   ارائه   5گردید که نتایج در جدول  

 ها . نتایج آزمون تعقیبی برنفرونی براي مقایسه جفتی گروه 5جدول  
 (P)ي معنادار  ها یانگین م تفاوت   گروه 

 0/ 978 0/ 336 غیرخطی   - خطی 
 0/ 001 3/ 22 کنترل   – خطی  

 0/ 001 2/ 89 کنترل   - غیرخطی 
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نتایج آزمون تعقیبی برنفرونی براي مقایسه    5در جدول  
گروه  مشخص    شده ارائه ها  جفتی  نتایج  به  توجه  با  است 

با  ی م  غیرخطی  و  خطی  آموزش  گروه  بین  تفاوت  که  شود 
.  اند داشته و این دو گروه عملکرد بهتري    است کنترل معنادار  

غیرخطی   با  خطی  آموزش  گروه  تفاوت    ازلحاظ همچنین 
 . آماري معنادار نیست 

 نتیجه گیري بحث و  
با نتایج تحقیق حاضر،  آموزش    دار ی معن   براثر مبنی     مطابق 

رشد   بر  غیرخطی  و  و  ها مهارت خطی  پا  با  ضربه  بنیادي  ي 
شانه می  باالي  از  مداخله   توان گفت پرتاب  از  در  استفاده  ها 

هاي ضربه با پا و پرتاب از باالي شانه در هر دو گروه   مهارت 
مهارت  دو  هر  رشد  موجب  غیرخطی  و  خطی  در    آموزش 

مها  دو  هر  نمره  پیشرفت  نتیجه  گردید.  مورد  کودکان  رت 
مطالعات  نتایج  با  گروه  دو  در  کومار  1394باللی(   آزمون   ،(

از    آمده دست به و نتایج  )  2016)، چانگ و همکاران ( 2014( 
ها بر  ) ؛ در ارتباط با تأثیر مداخله 1390تحقیق مال نوروزي ( 

مهارت  منطبق  رشد  بنیادي  حرکتی  به  است هاي  توجه  با   .
از  تحقیقات  از  محدودي  تعداد  در  اعمال    اینکه  در  بازي 

هاي مبتنی  است. بهره بردن از مداخله   شده استفاده ها  مداخله 
مهارت  رشد  تسریع  موجب  بازي،  بنیادي  بر  حرکتی  هاي 

به    جه ی درنت گردد.  کودکان و لذت از مشارکت در مهارت می 
کند  کودك احساس بهتري از شرکت در فعالیت را منتقل می 

شود؛ در این  می   که این عوامل موجب افزایش تالش کودك 
محور جهت   بازي  تکلیف  و  قیود محیط  آموزش  از   مطالعه 

منظور افزایش یادگیري و لذت از تمرین  ها به طراحی مداخله 
هاي تمرین و  واضح است به وجود آوردن فرصت   . استفاده شد 

دوره  در  در  بازي  ماهرشدن  موجب  سنی  حساس  هاي 
گردد  می کاري در کودکان  هاي حرکتی بنیادي دست مهارت 

می  صورت  صحیح  رشد  سال و  دبستان  پذیرد.  از  پیش  هاي 
مهارت  اعمال  براي  مناسبی  حرکتی  زمان  چون    است هاي 

 اند.  هاي حرکتی بنیادي در این سنین تثبیت نشده مهارت 
هاي  صورت بازي در تحقیقات قبلی نوع تکلیف انتخابی به 

حاضر   تحقیق  در  دلیل  همین  به  نبود؛  نظریه  بر  مبتنی 
هایی طراحی شدند تا رغبت و انگیزه  صورت بازي ها به اخله مد 

در   همچنین  باشد.  داشته  کودکان  مشارکت  براي  را  کافی 
بازي  حاضر  تحلیل  تحقیق  نظري  چارچوب  اساس  بر  ها 

اصل خود شناخت بوم  به  توجه  با  و  به    - ی  توجه  با  و  کنترلی 
شد.   طراحی  فردیت  تحقیق    درواقع موضوع  مداخله  تفاوت 

توانستند در  حاضر با تحقیقات قبلی این است که کودکان می 
هایی  صورت آزادانه قرار داشتند؛ بازي ها به محیطی که بازي 

ها یکسان بود، انتخاب و در آن به  را که با سطح مهارت آن 
قبلی   تحقیقات  نتایج  با  مطابق  همچنین  بپردازند.  فعالیت 

اعمال   شده ان ی ب  در  به  مداخله   که  توجه  با  حرکتی  هاي 

مناسب،   و  صحیح  بازخورد  مانند  مسائلی  حساسیت 
کودکان،  تفاوت  مثبت  تشویق  فردي،  ي  ساز متناسب هاي 
ها با توجه به سن کودکان، شاد بودن فضاي آموزشی و  برنامه 

 نحوه آموزش، تخصص مربی امري ضروري است. 
ی   طور همان  بخش  در  شد  ها افته که  اشاره  پژوهش  ي 

ي  ها مهارت بهبود  در  غیرخطی  آموزش    کرد ی رو   ي ثرگذار ا 
آموزان  کار دست  دانش  پا  با  و ضربه  باالي شانه  از  پرتاب  ي 

بود  معنادار  تحق   نکه ی ا   رغم ی عل .  دختر  به    قات ی در  گذشته 
افراد مختلف و در    ان ی گوناگون در م   ی ظهور الگوهاي حرکت 

نتا   دن ی ضمن رس  اما   شده گزارش   ف ی تکل   ج ی به    ی پژوهش   بود 
با   تمر   ی آموزش   کرد ی رو   ک ی   ي ر ی کارگ به که  مداخله    ی ن ی و 

  ي ر ی گ شکل افراد براي    ی ذات   الت ی ضمن مدنظر قرار دادن تما 
به    دن ی و رس  ی دگ ی چ ی مولفه اي از پ   عنوان به   ی حرکت  الگوهاي 

  ق ی تحق   ن ی است. لذا در ا   ده ی کمتر به انجام رس   ف، ی تکل   ج ی نتا 
  بر قیود تکلیف   ی مبتنی رخط ی غ   کرد ی رو بود که    ن ی فرض بر ا 

پ   حساب به در    مؤثر   ی روش  تحقق    ی دگ ی چ ی آوردن  و  انسان 
تکل  نتا   ف ی اهداف  اساس  بر  گروه    ج ی است.  دو  هر  پژوهش 

  شرفت ی پ   ی ن ی جلسات تمر   ان ی ) در پا تکلیف و محیط ( ی آموزش 
اما   دادند  نشان  خود  از  به    کدام چی ه را  برتري  گروه  دو  از 

ا نداشتند   گري ی د  معن   ن ی .  بدان  رو   ی مسئله  که    کرد ی است 
و    مؤثر   ج ی توانسته افراد را در کسب نتا   مبتنی بر قیود تکلیف 
  قات ی تحق   که   گونه همان کمک کند.    ف ی در جهت اهداف تکل 

نشان   از    اجراکنندگان   دهد، ی م گذشته  که  هستند  قادر 
متفاوت  دست   ی الگوهاي  نتا   ی اب ی براي    کسان ی   یی اجرا   ج ی به 
کنند  با    ق ی تحق   ج ی نتا   .استفاده  و    ی ل   ي ها پژوهش حاضر 

)،  2010و همکاران (   ن ی )، ر   2008)، چاو (   2014همکارن ( 
   . ) همراستاست 2006(    وول ی هانگ و ن 

مطالعه   ( در  همکاران  و  بررسی  1395موسوي  در   ،(
در   غیرخطی  آموزش  اکتساب  اثربخش اثرگذاري  و  ی حرکت 

بدمینتون،   کوتاه  سرویس  دو    رغم ی عل مهارت  هر  پیشرفت 
و   خطی  به  رخط ی غ گروه  نسبت  تفاوت    آزمون ش ی پ ی 

ها وجود  ي در نمرات دقت اجراي سرویس بین گروه دار ی معن 
 نداشت که با نتایج مطالعه حاضر همخوانی دارد. 

 ) همکاران  و  فرایند  2014چانگ  از  استفاده  با   (
ي قیود به آموزش مهارت فورهند تنیس به دو روش  کار دست 

و   گروه  رخط ی غ خطی  هردو  گه  دادند  نشان  و  پرداختند  ی 
داشتند   دن ی دررس  یکسانی  عملکرد  تکلیف  نتایج  با  به  که   ،

 نتایج مطالعه حاضر همخوانی دارد. 
 قیود  کاري دست  طریق  از  هم  آموزش  غیرخطی  رویکرد 

 و  فعالیت  به  مربوط  ها،قوانین دستورالعمل  مانند  تکلیف 
 تالش  زمین،  اندازه  و  راکت،توپ  مثال عنوان به ) تجهیزات 

 یکی  موجب  عملکردي  سازهاي فراهم  نمودن  مهیا  با  کند می 
 هاي حل راه  کشف  به  را  تا یادگیرنده  گردد  عمل  و  ادراك  شدن 

  است  ترین مناسب  ها آن  براي  که  کند  تشویق  مختلف  حرکتی 
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 است  متفاوت  دیگر  با فرد  فرد  هر  تجارب  و  ادراك  طورقطع به 
 اختصاصی  الگوي  ظهور  به  شود می  سعی  رویکرد  این  در  که 

یک   در  فردي  هاي تفاوت  و  کند  کمک  فرد  هر  به  منحصر 
بر  گرفته  نظر  در  مناسب  آموزشی  چارچوب   همین  شوند. 

 از  بیشتر  حرکت  نتایج   بر  آموزش  غیرخطی  رویکرد  در  اساس 
یافته می  تأکید  حرکت  شکل  بخش  در  که  همانظور  ها  شود. 

هاي ضربه با  اشاره شد برنامه تمرینی منجر به بهبود  مهارت 
توان به اهمیت  ی م ها شد.  پا و پرتاب از باالي شانه در آزمودنی 

رشد   براي  متناسب  و  متنوع  حرکتی  تجارب  ساختن  فراهم 
یر تجارب  تأث هر کودك پی برد. یکی از دالیل مهم    جانبه همه 

ي حرکتی، داشتن فرصت تمرینی  ها مهارت حرکتی و آموزش  
هاي  . اما فرصت ) 1393محمدي و همکاران،  ( هدفمند است  

یی به رشد حرکات ماهرانه در بیشتر کودکان  تنها به تمرینی  
شود. بدون داشتن برنامه مناسب رشدي، بسیاري  ی نم منجر  

شوند. یکی  هاي حرکتی بالیده نمی از کودکان هرگز در مهارت 
برنامه  درباره  مطرح  مسائل  رشد  از  در  آموزشی  هاي 

آموزش  ها مهارت  کیفیت  حرکتی  کودکان    شده ارائه ي  به 
و انگیزش از عوامل کیفی برنامه آموزشی    ها برنامه است. تنوع  

در   مهمی  نقش  آموزشی  برنامه  ماهیت  آن  اثرگذار است.  ي 
ط به  حرکات هدفمند و تمرینات متناسب رشدي مربو دارد.  

و  مهارت  تنوع حرکات  انگیزش،  افزایش سطوح  با  پایه،  هاي 
کودکان    لذت از فعالیت بدنی، رشد خود پنداره جسمانی در 

هاي  داشته که این خود منجر به شرکت در فعالیت   را در پی 
سازمان  می ورزشی  آینده  در  ( یافته  و  شود  طهماسبی 

فعالیت    ک ی   ). 1397همکاران،   سطوح  بین  باال  همبستگی 
دل گرازا،  ( کودکان  وجود دارد    در   1FMS  جسمانی و رشد 

شایستگی    ). 2006 رفتن  باال  به  منجر  باالي حرکت  سطوح 
هاي ورزشی  مشارکت بیشتر در فعالیت   جه ی درنت حرکتی باال  

 شود. می 

 تشکر و قدردانی 
بدین  مقاله،  و  نویسندگان  تشکر  مراتب  قدردانی  وسیله 

دانش  و  معاونین  مدیران،  کلیه  از  را  محترم  خود  آموزان 
-کننده در این تحقیق که ما را یاري کردند، ابراز می شرکت 
 . نمایند 
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