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Abstract  
The complexity of educational practices and the issue of individual differences has created 

many challenges for motor skills educators. So the purpose of this study was to compare 

the effectiveness of linear and nonlinear pedagogy on manipulation motor skills 

performance of children. The population of this study included all girl children of 8 years 

old primary schools in Babolsar city where 55 children of them were selected using 

available sampling method and participated for 4 weeks, twice a week, in interventional 

program involving linear pedagogy (performing prescriptive and repetitive exercises) and 

nonlinear pedagogy (manipulation of task constraints including equipment and 

instructions) to performance improvement of manipulation motor skills. Data collection 

tools included quantitative or product-oriented tests adjusted of overarm throwing 

accuracy, Moore-christine shot test (modified for children) and basketball spiral dribble 

test. The data were analyzed using mix-ANOVA analysis test. The results showed that 

there was a significant difference between the two nonlinear and linear pedagogy groups 

in throwing accuracy skills, spiral dribbling skill and kicking skill (P <0/001) and children 

with nonlinear pedagogy had a higher level of performance in manipulation motor skills 

than those with linear pedagogy. As a result, it is recommended that teachers and educators 

help children to achieve better performance outcomes in a dynamic learning environment 

by applying a nonlinear pedagogy approach to teaching fundamental motor skills to 

children. 
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Extended Abstract  

Background and Purpose 
The complexity of educational practices and the issue of individual differences 

has created many challenges for motor skills educators. In recent years, the 

attention of researchers in motor behavior sciences in the training of motor skills 

to use pedagogy programs with new approaches to have a greater impact on 

improving the performance of motor skills has increased. In motor skills training, 

practitioners mostly use the traditional conventional or linear approach. In this 

approach, which is a teacher-centered approach, a visual pattern model or a 

standard model for the desired skill is created by demonstrating the technique and 

descriptively, and the novice is asked to recreate that movement pattern by 

repeating (1,2). Theoretical advances and exercises in the field of physical 

education in recent years have provided strong support for student-centered 

educational approaches to meet their individual needs (3). One of the new 

educational approaches that has recently attracted the attention of many 

researchers is nonlinear education. This training is rooted in ecological 

psychology and the theory of dynamic systems. In this approach, educators design 

assignments that give the child the opportunity to explore and discover different 

patterns and decide which pattern is most appropriate for their unique limitations 

(4,5). Therefore, determining the effectiveness of this approach against traditional 

methods can create a new window in the training of motor skills. 
 

Methodology 

The population of this study included all girl children of 8/2 0.7 years old primary 

schools in Babolsar city where 55 children were selected using available sampling 

method and participated for 6 weeks, twice a week, in interventional program 

involving linear pedagogy and nonlinear pedagogy to performance improvement 

of manipulation motor skills. In the linear approach, the exercises are designed so 

that the child acquires an ideal movement pattern. In this approach, the exemplary 

pattern of throwing, kicking, and dribbling skills from Gallahue et al. (2012) has 

been considered for training. For the subject, the movement of the arms and legs 

was first explained separately and then in detail in the form of a general movement 

and the child was asked to execute precisely the same pattern in the practice 

efforts. In contrast, the nonlinear pedagogy approach, instructions that emphasize 

the outcome, variability during exercise and task facilitating. In this study, 

according to the environmental constraints and the task of throwing, kicking and 

dribbling manipulation skills proposed by Gallahue et al (2012). By manipulating 

these constraints, the researcher formulated the difficulty of the task according to 

individual constraints (age, height, individual readiness). For example, the task of 

throwing the ball had components such as ball size, ball weight, distance to the 

target, target height, etc, which the researcher, by changing each of these 
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components as constraints, designed exercises for the throwing task. Data 

collection tools included quantitative or product-oriented tests adjusted of 

overarm throwing accuracy, Moore-christine shot test (modified for children) and 

basketball spiral dribble test. 
 

Result 
The effect of linear and nonlinear pedagogy on the variables of overarm throwing 

accuracy, kick accuracy and dribble time has been investigated using mix-

ANOVA analysis test. The results showed that the effect of measurement time on 

throw accuracy scores (  0/881, P =0/001, F = 393/216), dribble (  

0/752, P =0/003, F = 160/390) and shot (  0/691, P = 0/003, F = 118/346) 

was significant. Therefore, it can be said that regardless of the experimental group 

(linear or nonlinear), there is a significant difference between the mean scores of 

throw accuracy, dribble and shot in the two stages of pre-test and post-test. The 

effect of interaction between time and group is also significant in research 

variables. Therefore, it can be stated that the difference between the mean scores 

of throwing accuracy (  0/788, P =0/001, F=196/487), dribble (  0/557, 

P =0/002, F = 66/641) and shot (  0/650, P = 0/001, F = 98/360) in the pre-

test and post-test stages is different in the two groups with linear and non-linear 

pedagogy. The effect of the group on the throwing accuracy scores (  0/330, 

P=0/003, F=26/084), dribble (  0/152, P =0/001, F = 9/877) and shot (  

0/691, P =0/001, F =118/346) is also significant. Therefore, it can be concluded 

that regardless of the time of measurement, there is a significant difference 

between the scores of throwing to the target, shot Moore-Christine and dribble in 

the two groups with linear and nonlinear pedagogy and children with nonlinear 

pedagogy have a higher level of performance in manipulating motor skills than 

children with linear pedagogy. 

Conclusion 
Since the present study showed the effectiveness of the nonlinear approach in 

teaching fundamental motor skills and nonlinear pedagogy develops exploratory 

learning and a broader search in each individual's perceptual-motor work 

environment comprehend some forms of variability in practice conditions and in 

the learning environment. Teachers and educators can use this issue to challenge 

the learner to try new harmonious patterns and assist learners in applying internal 

unconscious processes and create the ability to produce functional patterns in 

individual that can be very suitable for a dynamic learning environment. 

According to the results of research on the effectiveness of nonlinear pedagogy in 

the performance of children's manipulative motor skills and due to little research 

on the effect of this new pedagogy approach in Iran, it is suggested that future 

research examine the effectiveness of nonlinear pedagogy in improving 

fundamental skills in preschool children. 
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 مقالة پژوهشی

های حرکتی  خشی آموزش خطی و غیرخطی بر عملکرد مهارتمقایسه اثرب

 1دستکاری کودکان 
 

 4، رسول یاعلی3، فرهاد قدیری 2، عباس بهرام1قربانی مرزونی معصومه

 

 گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران دانشجوی دکتری،    .1

 )نویسنده مسئول(   دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایرانگروه رفتار حرکتی،  استاد    .2

 ران ی تهران، ا  ،یدانشگاه خوارزم  ،یدانشکده علوم ورزش  ،یگروه رفتار حرکتاستادیار،    .3

 گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران استادیار    .4
 

 29/10/1397تاریخ پذیرش:                                13/05/1397تاریخ دریافت:  
 

 چکیده 
تفاوتشیوهپیچیدگی   و مقولة  فردیهای آموزشی  برای  ، چالشهای  فراوانی  های  آموزش مهارتمتخصصین  های 

بنابراین  ایجاد نموده استحرکتی   بر  .  و غیرخطی  اثربخشی آموزش خطی  عملکرد هدف پژوهش حاضر مقایسه 

های واقع  دبستان  ة سال  8کودکان دختر    جامعة آماری این پژوهش شامل کلیة  .استهای حرکتی دستکاری  مهارت

  2ای  هفته، هفته  6مدت  و به  هب شدانتخا  در دسترسگیری  نفر از آنان به روش نمونه  55که  است  در شهر بابلسر  

دستکاری  )  آموزش غیرخطیو    انجام تمرینات تجویزی و تکراری()   خطی  آموزش  که شامل  ایمداخله  ةبرنامدر  بار  

تکلیف   دستورالعمل  تجهیزات  مانندقیود  عملکردبرای    (هاو  ، شرکت  استی  ستکاردحرکتی   هایمهارت  بهبود 

آزمون    ،شانهتعدیل شده دقت پرتاب از باالی  محور  های کمی یا محصولآزمون  ،شامل  آوری اطالعاتابزار گرد  .کردند

  استفاده   با  های پژوهشداده  . است  کریستین تعدیل شده برای کودکان و آزمون دریبل مارپیچ بسکتبال-شوت مور

در مهارت دقت پرتاب، مهارت دریبل  نتایج نشان داد  قرار گرفت.    آزمون تحلیل واریانس مختلط مورد تحلیل  از

و کودکان    (p< 0/ 01)دارد  داری بین دو گروه آموزش خطی و غیرخطی وجود  یمعن  تفاوتمارپیچ و مهارت ضربه با پا،  

های  برخوردار از آموزش غیرخطی نسبت به کودکان برخودار از آموزش خطی از سطح عملکرد باالتری در مهارت

برای دستیابی به نتایج عملکرد بهتر شود معلمان و مربیان  نتیجه توصیه می در   .هستندحرکتی دستکاری برخودار 

   کنند. استفادهبنیادی کودکان   های حرکتیرویکرد آموزشی غیرخطی در آموزش مهارت از

 

 ، کودکاندستکاری قیود، یبنیادهای حرکتی مهارت، ی یادگیریپویامحیط  آموزش غیرخطی، کلیدی:گانواژ
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 مقدمه 

های  های حرکتی بنیادی اساس رشد مهارتاست. مهارت   1کودکی دوره ظهور الگوهای حرکتی بنیادی 

پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم   ها، دارایمهارت  نمحدود ایدهد از این رو رشد  ورزشی را تشکیل می

های حرکتی  مهارت(.  1مراحل بعدی زندگی است )برای  بر توانایی فرد در انجام حرکات تخصصی  

های دستکاری مانند پرتاب  یتهای جابجایی مانند دویدن و پریدن، فعالمهارت  شامل   (FMS)  2بنیادی

رفتن روی چوب موازنه و حفظ تعادل روی یک های استواری مانند راهو فعالیت ، دریافت کردنکردن

مهارتباشد می  پا  از ورزش  های .  بسیاری  زیربنای  سازمان  دستکاری  پرطرفدار  های  و  و  است  یافته 

برای    ها از این رو رشد این مهارتاست.  های دستکاری  های ورزشی ترکیبی از مهارتبیشتر مهارت

النگندورفر، روبرتون،   ،، گودویستودنا. (2هماهنگ در حرکات کودکان الزامی است ) کسب الگوهای

در دوران کودکی،    FMS( در مدل مفهومی خود درباره اهمیت رشد  2008)  3گارسیاو    رادیسیل، گارسیا 

فرصت  اما شرایط محیطی،  موثر استبنیادی  کتیحر الگوهای چه بالیدگی در رشدتاکید داشتند اگر

های  )زمینه( محیط نیز از عوامل موثر در رشد و توسعه مهارت شناختیتمرین، تشویق، آموزش و بوم

تواند یکی  آموزشی مناسب رشدی می  هایارائه برنامه راستا،    همین  در  (.3)  دباشحرکتی بنیادی می

های شناختی، جسمانی و حرکتی  زمینهگذار بر رشد همه جانبۀ افراد در  ترین عوامل محیطی اثراز مهم

به فعالیتباشد.  در  کودکان  دیگر، شرکت  مناسب، میهای  عبارت  برنامۀ  دارای  و  منظم  تواند  بدنی 

پی داشته های حرکتی، روانشناختی و اجتماعی آنها درفوایدی برای حفظ سالمت و گسترش مهارت 

سال در (.1) باشد در  زمینه،  اخیر  همین  رفتارهای  علوم  پژوهشگران  آموزش  توجه  در  حرکتی 

های آموزشی با رویکردهای جدید برای تاثیر هر چه بیشتر در  های حرکتی به استفاده از برنامهمهارت

  دهندگانهای حرکتی، تمریندر آموزش مهارت   های حرکتی افزایش یافته است.بهبود عملکرد مهارت 

کنند. در این رویکرد که به رویکرد  رویکرد سنتی مرسوم استفاده می)مربیان، معلمان و غیره( بیشتر از  

معروف است از طریق نمایش تکنیک و به صورت تشریحی یک مدل الگوی دیداری یا مدل    4خطی

ایجاد می برای مهارت مورد نظر  نوآموز خواسته میمعیار  از  با تکرار، مجدداًشود و  الگوی   شود  آن 

آلی برای یک مبنای اصلی در این روش این است که الگوی حرکت ایده  (.5،4)  حرکتی را خلق کند

هایی تکلیف وجود دارد که نقش مربی کمک به فراگیر برای خلق مجدد این الگو از طریق چنین آموزش 

محور با تمرکز بر تکرار تمرین و   -  خطی نوعی رویکرد آموزشی معلم   آموزش  ،عبارتی به   (.4) است

های فردی و اینکه انسان موجودی پیچیده با  (. بنابراین تفاوت6) باشد یزی میهای تجودستورالعمل 

 
1. The Patterns of Fundamental Movement 

2. Fundamental Motor Skills 

3. Stodden, Goodway, Langendorfer, Roberton, Rudisill, Garcia & Garcia    

4. Linear Approach 



                                                ... بر عملکرد یرخطیو غ یآموزش خط یاثربخش سهیمقا: یمرزون یقربان

  ظهور حرکات است. در صورتی که باید توجه داشت  نشده  گرفته    نظر  در  سیستمی غیرخطی است

های نظری و تمرین  . پیشرفت(5،2) آینداز تعامل میان قیود فردی، محیطی و تکلیف بوجود می غالباً

محور   - آموزهای قوی از رویکردهای آموزشی دانشهای اخیر حمایتبدنی در سالدر حوزۀ تربیت  

مشابه    های چالشی وآموزان در محیطکه دانشبرای رفع نیازهای فردی آنان ارائه نموده است. زمانی

  شوند ها میکنند؛ بیشتر درگیر فراگیری مهارت با آنچه در زمینه اصلی عملکردی وجود دارد، تمرین می

تشافی شناسایی و دستکاری  که قیود کلیدی در فرآیند آموزش برای ترقیب یادگیری اکزمانی(.  7)

های  از رویکرد  (.8) شودمیمسئله خالقانه فراهم   -هایی برای عمل مشارکتی و حل فرصت  شوند، می

  ، خود جلب کردهه توجه محققین زیادی را ب آموزشی جدید که بر همین اصول بنا نهاده شده و اخیراً

  دارد  3پویا   هایسیستم  نظریه  و   2شناختیروانشناسی بوم  در  ریشه  است. این آموزش  1غیرخطی   آموزش

  غیرخطی  دینامیک  ابزارهای  و   مفاهیم  از  استفاده  اساسبر  که  است  مربیگری  تمرین  برای  رویکردی  و

در حال تعامل فرد، تکلیف و محیط است که بر    4است. پایه و اساس آموزش غیرخطی دستکاری قیود

کند تا به آنان در ظهور الگوهای حرکتی مختلف کمک کند. در این رویکرد  روی فراگیران عمل می

شود تا الگوهای مختلف را د که در آن به کودک فرصت داده میکنن تکالیفی را طراحی می  ،مربیان

تر از همه مناسبوی  فرد  بههای منحصر و تصمیم بگیرد کدام الگو برای محدودیتکرده  بررسی و کشف  

این رویکرد    (.9،7)  است اثربخشی  تعیین  تواند روزنه جدیدی در های سنتی میدر مقابل روشلذا 

های حرکتی رشد مهارت ،های پویاهای سیستمبراساس نظریه حرکتی ایجاد کند.های آموزش مهارت 

کید  أترو تغییر کرده و  بنیادی فرایندی پویا و غیرخطی است و کارآمدی الگو با توجه به تکلیف پیش

دستکاری با    یادگیری کودک را  بتوان  این امکان نیز وجود دارد که  (،2) شودزیادی بر الگوی بالیده نمی

نتیجه  در(.  01) کردتسهیل    5مدارهای هدفرفتارمرزهای    عنوانبهو تغییر قیود فرد، محیط و تکلیف 

کودکوظیفه   محدویت  ،مربیان  محیطدستکاری  و  تکلیف  آن  های  هدایت  هدف  سوی  با  به  ها 

های  ای از الگومجموعه گسترده  های جدید حرکتی و منطبق با نیازهای تکلیف است تا در نهایتجاذب

از   شاید  (، که2) در کودک رشد یابد  ویژه-های زمینهدر فعالیت  با قابلیت استفاده  حرکتی این امر 

 . روش آموزش غیرخطی یک چارچوب  دباشپذیر  طریق بکارگیری رویکرد آموزش غیرخطی امکان

 تخمین تغییرات غیرخطی یادگیری برای  تواندکند که میمی  آموزشی فراهم نظری را برای اصول 

کودک را برای دهد تا بتواند  و یک انگیزه تئوریک به مربی می (11) گیرد  قرار  استفادهحرکتی مورد

 
1. Nonlinear Pedagogy 

2. Ecological Sychologhy 

3. Dynamic Systems Theory 

4. Constrain 

5. Goal-Directed Behaviour 
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دستکاری قیود تکلیف مانند   باهای حرکتی مختلف  حلاز طریق بررسی راه   ترین راهانتخاب مناسب

حمایت   وزمین( تشویق    ها و اندازۀ)برای مثال راکت، توپ  دستورالعملها، قوانین فعالیت و تجهیزات

به   فرصت  این روش رسدنظر میبه  (.5) کند برای توجه  فردی و تفاوت  بیشتری  محیط   ایجاد   های 

این   ، بر( 11،5) کند بنیادی متنوع در کودکان فراهم می از الگوهای حرکتیدر استفاده یادگیری پویا 

در  کناست فرض    منطقی   اساس آموزش سنتی  رویکرد  با  مقایسه  غیرخطی در  آموزش  رویکرد  یم 

  این موضوع صرفاًولی  (.  5،12)  شودتری  های متنوعحل راهمنجر به ایجاد  های حرکتی  اکتساب مهارت

علیرغم افزایش توجه پژوهشگران    .بیشتری انجام شودباشد و الزم است در تحقیقات  می  یک فرضیه

انجام    هم در چند رشته ورزشیآن   های اخیر به رویکرد آموزش غیرخطی، تحقیقات محدودیدر سال

( اثربخشی رویکرد آموزش غیرخطی را در اکتساب 2012)  1گن و دیویدسلهورن و هگرفته است. اسک

(  2014) 2باتون و چاو، کومار، تن ،  (. لی 21) یادگیری تکنیک حرکتی در ورزش فوتبال نشان دادندو 

مشخص کردند آموزش غیرخطی نسبت به آموزش خطی در یادگیری مهارت ضربه فورهند تنیس 

نشان دادند که    با مبنا قرار دادن دستکاری قیود  ( نیز4201)  3للتوچ  و   ، چاو کومار(.  5)  تر استموثر

مفید واقع    قورباغه  یاندامی در شنا  های درونتواند در بهبود کیفیت هماهنگیمی  آموزش غیرخطی

حرکتی    ( در تحقیق خود روی اثر آموزش غیرخطی در تدریس دو مهارت2017)  4سحر  (.31)  شود

بنیادی گرفتن و پرتاب از باالی شانه نشان داد آموزش غیرخطی اثر مثبت بر عملکرد مهارت گرفتن  

اثربخشی آموزش غیرخطی نیز  (  1395)  بهرامو    ، یاعلیموسوی  (.14)و پرتاب از باالی شانه داشته است  

اکثر تحقیقات انجام شده در    (.15)   هند کوتاه بدمینتون نشان دادنداکتساب مهارت سرویس بکرا در  

های ورزشی بخش بودن این رویکرد را در یادگیری و اکتساب مهارتحوزه رویکرد آموزش غیرخطی، اثر

اثربخشی رویکرد آموزش غیرخطی بر مهارته  نشان داد های حرکتی  و تنها یک تحقیق به بررسی 

در    آنهای ورزشی بوده و رشد و توسعه  که پایه و اساس مهارت  هاییپرداخته است، حرکت   نیادیب

کودکان  سال برای  اول  مدارس  های  از  هایمهارتشود.  میتوصیه  در  بسیاری  زیربنای  دستکاری 

های بنیادی نیازمند  ها نسبت به سایر مهارتو این مهارتاست  های سازمان یافته و پرطرفدار  ورزش 

بندی شده  تمرین تخصصی و ساختار  مندنیازاز نظر محققین  پا بوده و  -دست و چشم-هماهنگی چشم

ها  این مهارتحقیقات انجام شده، بر اساس ت  .(17،16) های حرکتی بنیادی دستکاری استدر مهارت

در   واست  بنیادی، دچار ضعف و عقب ماندگی بیشتری  حرکتی  های  نسبت به سایر مهارتدر کودکان  

ماندگی، پایین    دالیل این عقبیکی از برند که رنج میاین میان دختران بیش از پسران از این ضعف 

 
1. Schollhorn, Hegen & Davids 

2. Lee, Chow, Komar, Tan & Button 

3. Komar, Chow & Chollet 

4. Sahar 
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بدن آگاهی  محدودیتبودن  و  محیطی  ی  دانسته(  18،2)  استهای  ضروری  محقق  نتیجه    است   در 

که در  های دستکاری دختران مورد بررسی قرار دهد. از آنجاییاثربخشی آموزش غیرخطی را بر مهارت

( اثر آموزش غیرخطی فقط بر دو مهارت حرکتی دستکاری گرفتن و پرتاب از  2017)  سحرتحقیق  

که آموزش غیرخطی  هم تنها از نظر الگوی حرکت مورد بررسی قرار گرفته است در حالیآن  ، باالی شانه

الگوی حرکت، یا  تا فرایند  نتیجه اجرا تمرکز داشته است  بر  اینرو  بیشتر  این سوال برای محقق    از 

های  که آیا رویکرد آموزش غیرخطی نسبت به آموزش خطی بر نتیجه اجرای مهارت  استشد    مطرح

اثر آموزش غیرخطی را عالوه بر    در نتیجه تحقیق حاضرتواند موثر باشد؟  حرکتی دستکاری نیز می

پا و دریبل کردن از نظر نتیجه اجرا مهارت دستکاری پرتاب از باالی شانه، در مهارت های ضربه با 

انجام این پژوهش و مشخص شدن اثر این رویکرد   .سبت به آموزش خطی مورد بررسی قرار داده استن

مهارت آموزش  مهارتدر  کارآمدتر  آموزش  در  مربیان  راهگشای  بنیادی،  حرکتی  حرکتی  های  های 

   باشد.های یادگیری پویا میهای فردی آنها در محیطکودکان با توجه به ویژگی

 

 پژوهش روش

 پس آزمون -پیش آزمونتحقیق از نوع  تجربی و طرحه شبتحقیق حاضر از نوع    روش تحقیق:  - الف

 . است

ساله   2/8±7/0آموزان دختر  دانشآماری شامل کلیه    جامعۀ  جامعه آماری و نمونه تحقیق:  - ب

تحصیل بودند. از  همشغول ب  96-97که در سال تحصیلی  است  های واقع در شهرستان بابلسر  دبستان

کالس در مقطع دوم دبستان  2ها یک مدرسه بصورت تصادفی انتخاب شد که دارای  بین این دبستان

بین   از  کالس  بود.  یک  کالس  دو  غیرخطیاین  آموزش  مداخله    ،تعداد=27]  برای 

خطی  [(kg)=وزن83/4±13/26  ، (cm)=قد124/ 35/7±17 آموزش  مداخله  جهت  دیگر  کالس   و 

رضایت والدین  در ابتدا  مشخص شد.    ([kg)=وزن52/4±53/25،  (cm)=قد31/123±38/7،  تعداد=28]

 های فردی کسب گردید. ویژگی ۀبا تکمیل پرسشنامکنندگان  و موافقت شرکت

سنجش    :هاآوری دادهابزار جمع-ج  محصول آزمون از  دستکاری  های  مهارتعملکرد  برای   های 

 استفاده شد:   محور زیر

گیری عملکرد برای اندازه  :(1383)  زادهپرتاب از باالی شانه خلجی و شفیعآزمون تعدیل شده دقت  -

( استفاده شد  1383)  زادهپرتاب از باالی شانه خلجی و شفیع دقت پرتاب از باالی شانه، از آزمون دقت  

آنکه   بازآزمایی    87/0  اعتبار  پایایی  ضریب  شد.    82/0و  عملکردگزارش  آزمون  پرتاب   این  دقت 

سال    8های تحقیق حاضر  که آزمودنی. از آنجایی(19)  کند می   گیریسال را اندازه  7تا    3 کودکان

هدف    طوریکهها تعدیل شد. بهبرای آزمودنی  این آزمونو  بودند در ابتدا مطالعه مقدماتی انجام شد  
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تری از سطح زمین به دیوار نصب سانتیم  100با ارتفاع    در نظر گرفته شد که  سانت  40در    40مربع  

  6در این آزمون  به سمت هدف پرتاب کردند.  متری    3صله  از فا  توپ تنیس خاکی را  کودکان  شد و 

در هر کوشش در صورت برخورد توپ به هدف یک امتیاز و در صورت عدم برخورد شد.  انجام  کوشش  

تا    0  آزمودنی در دسته کوشش تمرین حداقلبرای هربا هدف، صفر امتیاز ثبت شد. جمع امتیازها  

 .   بود 6حداکثر 

 ،کریستین تعدیل شده برای کودکان: برای سنجش دقت شوت )ضربه با پا( کودکان-آزمون شوت مور-

( برای کودکان تعدیل شده استفاده شد.  1390)  فخریانامیرکریستین که توسط  -از آزمون شوت مور

متخصص فوتبال تایید    10ساس نظر  )صوری( این آزمون بر ا  اعتبار منطقی  ،فخریانامیر  پژوهشدر  

امتیاز به    10که    استورت  د. نحوه امتیازدهی بدین صگزارش کر  75/0را    آن  پایایی بازآزمایی  د وش

های دروازه در قسمت ی است که در کنارها)هدف: حلقه  گیرد که به هدف زده شودهایی تعلق میشوت 

گیرد که به تیرک عمودی یا طناب همان سمت  هایی تعلق میامتیاز به شوت   4پایین قرار گرفته( و  

امتیازی   تیرک افقی برخورد کند،هایی که به  شوتو به    ای اصابت نمایدنزدیک و مماس به بخش دایره

   (. 20) گیردتعلق نمی

دریبل  ها، از آزمون تعدیل شده  برای سنجش دریبل آزمودنی (:SDT)  1آزمون دریبل مارپیچ بسکتبال-

( استفاده شد. در این آزمون شرکت کنندگان در پشت خط شروع در حالت  SDT)  مارپیچ بسکتبال

بسکتبال با حداکثر سرعت بصورت دریبل خود را با دست برتر با توپ    ، آماده ایستاده و با فرمان رو

، آغاز  اندگرفتهمتری از یکدیگر قرار    5/1مانع که در یک خط مستقیم و با فاصله    4مارپیچ از بین  

. فاصله  گردندمیطور مستقیم به سمت نقطه شروع برهو بعد از دور زدن آخرین مانع با سرعت ب هکرد

عبور فرد از خط  شروع به کار و بعد از    «رو»سنج با فرمان  . زماناستمتر    6نقطه شروع تا آخرین مانع  

 از   آزمون اجرای  طی توپ. اگر  گردد میو بدین ترتیب زمان اجرای آزمون ثبت    هد شپایان متوقف  

، آزمون دوباره اجرا دهدو یا کودک تعادل خود را از دست  کرده  یا به مانع برخورد  شود    خارج  کنترل

  80/0آزمون مجدد -پایایی آزمون از طریق آزمون و  78/0آزمون  روایی در این تحقیق. (21) ودشمی

               د. بدست آم

 روش اجرایی   - د  

منتخب، کودکانی    ۀمدرس  الس  8کودکان  والدین  های فردی توسط  ویژگی  ۀپس از تکمیل پرسشنام

بودند سالم  روانی  و  جسمی  نظر  از  شدند به  ، که  انتخاب  آزمودنی  جلسه  عنوان  دو  در  از  نخست.   ،

شانه،    که شامل سه مهارت پرتاب از باالی  های حرکتی بنیادی دستکاریآزمون مهارتها پیشآزمودنی

پا و دریبل کردن بود از نحوه صحی  .شدگرفته    ،ضربه با  از   دو بار  ها،ح اجرای آزمون برای اطمینان 

 
1. Slalom-Dribble-Test 
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ها در آزمون دقت پرتاب از باالی  تعداد کوشش  .آزمون گرفته شدثبت نتیجه  از  قبل    کنندگانشرکت

کوشش به سمت چپ دروازه( و    4کوشش به سمت هدف راست و    4)  8کریستین  -، شوت مور6شانه  

شیوه خطی و  یک کالس برای اجرای مداخله به   ،سپس از دو کالس  بود.  1دریبل مارپیچ بسکتبال  

ای دو بار  هفته، هفته  6مدت  هب  هامودنیآز  شد و کالس دیگر برای مداخله غیرخطی در نظر گرفته  

گرم کردن    دقیقه زمان  10  .(6)تعیین شد  ساعت    1جلسه در هفته  مدت زمان هر    تمرین کردند.

برای  15  و   عمومی مهارت  دقیقه  از  بههاتمرین هر یک  از  ی دستکاری  برای هر یک  طور جداگانه 

هدف اصلی هر دو مداخله خطی و غیرخطی    . در نظر گرفته شد   های آموزش خطی و غیرخطیگروه

مهارت بنیادی  توسعه  حرکتی  رویکرد  استدستکاری  های  دو  هر  و  آموزشی  .  از  غیرخطی  خطی 

ان  گشرکت کنند در طول مداخله برای    های الزم آموزش  که است    مجموعه اهداف مشترکی برخوردار 

های کلیدی برای هر کدام از دو رویکرد  ای خاص در برگیرندۀ ویژگیهای مداخلهولی فعالیت  .ارائه شد

عنوان یک هآمده است و یادگیرنده بدر رویکرد آموزش خطی که از دیدگاه سنتی بر  . می باشدمربوطه  

آل  هریزی شد که کودک یک الگوی حرکتی ایدای طرح گونههشود، تمرینات بسیستم خطی قلمداد می

پا و دریبل کردن از کتاب های پرتاب کردن، ضربه با  را کسب کند. در این رویکرد الگوی بالیده مهارت

برای آموزش مدنظر  2012)  1اوزمون، گودوی و  گالهو آزمودنی نحوه حرکت قرار گرفت  (  برای  که 

دقیق توضیح و نمایش  طور  هطور مجزا و سپس در غالب یک حرکت کلی بهها و پاها در ابتدا بدست

مقابل رویکرد  در    های تمرینی اجرا کند.داده شد و از کودک خواسته شد دقیقا همان الگو را در کوشش 

  تسهیل  ول تمرین و ط  بر نتیجه، تغییرپذیری در تأکید کرد که های  خطی بر دستورالعمل آموزشی غیر

های دستکاری پرتاب  . در این تحقیق با توجه به قیود محیطی و تکلیف مهارتمتمرکز است  تکلیف

(، محقق با دستکاری  2012)  همکارانکردن، ضربه با پا و دریبل کردن مطرح شده توسط گالهو و  

د. برای کر)سن، قد، آمادگی فردی( تدوین    این قیود میزان سختی تکلیف را با توجه به قیود فردی

هایی مثل اندازه توپ، وزن توپ، فاصله تا هدف، ارتفاع هدف و  ب توپ دارای مولفه مثال تکلیف پرتا

تکلیف پرتاب کردن    تمارین را برای  عنوان قیود،هها بیک از این مولفهبا تغییر هر    حققکه ماست  ...  

ک مهارت  درطراحی  در  قیود  دستکاری  است()نمونه  پیوست  مقاله  انتهای  در  جدولی  در  برای  ها   .

 وسیله چکهاساس رویکرد غیرخطی، برنامه اجرایی هر جلسه ب اطمینان از اجرای پروتکل تمرینی بر 

ت. بعد از اتمام دوره تمرینی،  ( مورد ارزیابی قرار گرف2015)  لیست برگرفته از کتاب چاو و همکاران

 های حرکتی دستکاری انجام شد.  ها در مهارتآزمون پس

 

 

 
1. Gallahue, Goodway & Ozmon 
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 روش آماری 

از آمار توصیفی میانگین و   کنندگانمشخصات عمومی شرکتمتغیرهای پژوهش و  منظور توصیف  به

شد. معیانحراف   استفاده  فرضیه   ار  آزمون  پژوهش  برای  این  مختلط  های  واریانس  تحلیل  آزمون  از 

  عنوان عاملگیری: پیش آزمون و پس آزمون( به استفاده شد که در آن، عامل زمان )دو زمان اندازه

ها  یک از آزمون  قبل از اجرای هر  عنوان عامل بین گروهی مالحظه شد. درون گروهی و عامل گروه به

 بررسی برای ویلک  و   شاپیرو  از آزمونهای آزمون اطمینان حاصل شد.  نسبت به برقراری پیش فرض

باکس برای بررسی  -ن امو آزموها  ادهد واریانس تجانسبرای    لوین  مارهآ  ها،داده  توزیع بودن  طبیعی

ماتریس گروهبرابری  بین  در  وابسته  متغیرهای  شده  مشاهده  کوواریانس  شد.  های  استفاده  برای ها 

نظر   در(   p<05/0)  سطح معناداری  استفاده شد و   20نسخه    SPSSافزار  از نرمها  تجزیه و تحلیل داده

 شد. گرفته 

 

 هایافته

ابتهدا اطالعهات توصهههیفی مربو  بهه    .پردازدمیههای  بهه تجزیهه و تحلیهل داده  از پژوهش  این بخش

خطی و غیرخطی بر متغیرهای دقت پرتاب  آموزش  اثر  ت. سهپسشهده اسهای پژوهش ارائه هآزمودنی

ه و تحلیل واریانس  با اسهههتفاده از آزمون تجزیاز باالی شهههانه، دقت ضهههربه با پا و مدت زمان دریبل 

 ات توصهیفی اطالع شهود،  مالحظه می 1که در جدول  طورهماناسهت. مورد بررسهی قرار گرفته مختلط 

در دو گروه برخوردار از آموزش خطی و  وهش  پژ  ههایمربو  بهه متغیر  معیهار(،راف  )میهانگین و انح

 در دو مرحلۀ پیش آزمون و پس آزمون ارائه شده است.  یخطغیر

 
 خطی ژوهش در دو گروه آموزش خطی و غیرمعیار(، متغیرهای پ های توصیفی )میانگین و انحرافآماره -1جدول 

 

 متغیرها

 ها آزمون

 دقت پرتاب 
M(SD) 

)برحسب   بسکتبال دریبل

 ثانیه(
M(SD) 

 کریستین -شوت مور
M(SD) 

آموزش  

 خطی

 07/18(985/8) 77/20(162/5) 79/0(876/0) پیش آزمون 

 14/19(189/7) 09/18(158/5) 25/1(967/0) پس آزمون 

آموزش  

 غیرخطی

 12(232/7) 33/25(343/7) 74/0( 656/0) پیش آزمون 

 19/35(019/10) 37/13(268/3) 44/3(801/0) پس آزمون 



                                                ... بر عملکرد یرخطیو غ یآموزش خط یاثربخش سهیمقا: یمرزون یقربان

آزمون مهارت   ش گروه برخوردار از آموزش خطی در مرحله پیامتیازات ، میانگین 1با توجه به جدول 

در  این مقادیر  باشد که  می(  07/18( و شوت )77/20(، دریبل برحسب ثانیه )79/0)  پرتاب به هدف

برخوردار از در گروه  .  است  پیشرفت نموده  14/19و    09/18  ،25/1ترتیب به  به  ،آزمون  پسمرحلۀ  

( و شوت  33/25(، دریبل برحسب ثانیه )74/0پرتاب به هدف )خطی نیز میانگین امتیازات  آموزش غیر

ترتیب امۀ آموزش غیرخطی و در مرحلۀ پس آزمون، این مقادیر بهکه در نتیجۀ اعمال برن  باشد ( می12)

 .است پیشرفت نموده 19/35و  37/13 ، 44/3به 

با استفاده از   هاطبیعی بودن دادههای  رعایت پیش فرضحصول اطمینان از  از    در همین راستا، پس

  های کواریانس با استفاده از آزمون لوین و برابری ماتریس  هاواریانس، همگنی  آزمون شاپیرو و ویلک

  2ᵡ2تحلیل واریانس مختلط  با استفاده از  ،  در متغیرهای پژوهش باکس  -ها با استفاده از آزمون امداده

ه  مورد بررسی قرار گرفت و شوت    دریبل،  اثر آموزش خطی و آموزش غیرخطی بر متغیرهای دقت پرتاب

 (.  2)جدول  است
 

  و دریبل بسکتبال پرتاب،  دقت مقادیر به مربوط 2× 2 مختلط واریانس تحلیل آزمون نتایج خالصه -2  جدول

 کریستین -مور شوت

 
منبع 

 تغییرات

مجموع  

مجذورات  

(SS ) 

درجات  

 آزادی 

میانگین 

مجذورات  

(MS ) 
F 

ارزش  
P 

اندازه  

 اثر

دقت  

 پرتاب 

 881/0 001/0 216/393 976/68 1 976/68 زمان 

 330/0 003/0 084/26 754/31 1 754/31 گروه

تعامل زمان  

 و گروه 
467/34 1 467/34 487/196 001/0 788/0 

    175/0 53 297/9 خطا 

 دریبل

 752/0 003/0 390/160 270/1454 1 270/1454 زمان 

 152/0 001/0 877/9 486/12 1 486/12 گروه

تعامل زمان  

 و گروه 
239/604 1 239/604 641/66 002/0 557/0 

    067/9 53 556/480 خطا 
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دریبل   پرتاب،  دقت مقادیر به مربوط 2× 2  مختلط واریانس تحلیل  آزمون نتایج خالصه  -2 جدولادامة 

 کریستین - مور شوت و بسکتبال

 
منبع 

 تغییرات

مجموع  

مجذورات  

(SS ) 

درجات  

 آزادی 

میانگین 

مجذورات  

(MS ) 
F 

ارزش  
P 

اندازه  

 اثر

 

شوت  

- مور

 کریستین 

 

 691/0 003/0 346/118 798/4043 1 798/4043 زمان 

 106/0 001/0 315/6 279/683 1 279/683 گروه

تعامل زمان  

 و گروه 
886/3360 1 889/3360 360/98 001/0 650/0 

    196/108 53 394/5734 خطا 

 
،  =881/0)  دقت پرتابگیری بر نمرات  تأثیر زمان اندازه  شودمشاهده می  2که در جدول    طور همان

100/0P=  ،216/393F=)  دریبل  ،(752/0=  ،300/0P=  ،390 /160F=)    691/0)و شوت= ،

003/0P=  ،346/118F=)  ،  نظر از گروه آزمایشی  توان بیان نمود که صرف  می  . بنابرایناستمعنادار

ت پرتاب، دریبل و شوت در دو مرحله پیش آزمون و پس  خطی(، بین میانگین نمرات دق)خطی یا غیر

 داری وجود دارد.  آزمون تفاوت معنی

توان بیان  می. بنابراین  استر  داهای پژوهش معنیدر متغیربین زمان و گروه نیز    همچنین اثر تعامل

پرتاب دقت  نمرات  میانگین  تفاوت  که   دریبل  ،(=  ،010/0P=  ،487/196F=788/0)  نمود 

(557/0=  ،200 /0P=  ،641/66F=)،    و شوت(650/0=  ،100/0P=  ،360/89F=)  ،  مرحلۀ در 

 خطی متفاوت است.  ی و غیرهای خطرخودار از آموزش آزمون و پس آزمون در دو گروه بپیش 

جدول  همانطور  همچنین  در  می  2که  هدف   ؛شودمالحظه  به  پرتاب  نمرات  بر  نیز  گروه    تأثیر 

(330/0=  ،300/0P=  ،084 /26F=)دریبل  ،  (152/0=  ،100/0P=  ،877/9F=)،   شوت  و 

(691/0=،  001/0P=  ،346/118F=)،  گرفت که صرف نظر   توان نتیجه، میدار است. بنابراینمعنی

و دریبل    (2کریستین )نمودار  -شوت مور  ،(1گیری، بین نمرات پرتاب به هدف )نمودار  از زمان اندازه

و کودکان  داری وجود دارد  در دو گروه برخوردار از آموزش خطی و غیرخطی تفاوت معنی،  (3)نمودار  

در   آموزش خطی از سطح عملکرد باالتریخطی نسبت به کودکان برخودار از آموزش غیر برخوردار از

 باشند. دستکاری برخودار میحرکتی های اجرای مهارت
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های برخوردار از آموزش خطی و  مقایسة سطح پیشرفت مهارتی دقت پرتاب، در آزمودنی -1 شکل

 (P<0.05)  خطی، )*( نشان دهنده تفاوت معنادار بین گروه هاغیر

 
خطی، )*(  های برخوردار از آموزش خطی و غیرمقایسة سطح پیشرفت مهارتی شوت در آزمودنی -2شکل 

 (P<0.05روه ها )نشان دهنده تفاوت معنادار بین گ 
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های برخوردار از آموزش خطی  مقایسة سطح پیشرفت مهارتی دریبل )برحسب ثانیه(، در آزمودنی -3شکل 

 ( P<0.05خطی، )*( نشان دهنده تفاوت معنادار بین گروه ها )و غیر 
 

 و نتیجه گیری  بحث

عملکرد   بر  اثربخشی آموزش خطی و غیرخطی  پژوهش حاضر بررسی  از  حرکتی های  مهارتهدف 

بین دو گروه آموزش خطی و    مقایسۀ نمرات عملکرد. نتایج پژوهش حاضر در  استدستکاری کودکان  

های پرتاب از باالی شانه،  در مهارتی  اری بین دو گروه آموزشداختالف معنی  نشان داد کهخطی  غیر

 .استخطی  آموزش غیر از  نفع کودکان برخوردار  بهنتایج تحقیق  و    وجود دارد  ضربه با پا و دریبل کردن

حرکتی در گروه آموزشی غیرخطی    هاینتیجه و دقت اجرا در مهارت دهد  مینشان    پژوهشنتیجه این  

همسو و با نتایج تحقیق (  2012) لهورن و همکاران کاس  با نتیجه تحقیقاست که  بهتر از گروه خطی  

لهورن و کچه پژوهش اس  اگر  باشد.( ناهمسو می1395) همکاران( و موسوی و  2014)  لی و همکاران

های ورزشی نشان هایی است که اثر رویکرد غیرخطی را بر مهارت( از جمله پژوهش2012همکاران )

بر تکنیک کنترل و شوت    نسبت به آموزش خطی   اما در این تحقیق اثر آموزش غیرخطی  ، داده است

فوتبال است که مشابه مهارت بنیادی شوت یا ضربه با پا در  رشته ورزشی  به سمت تکالیف هدف در  

آموزش   عملکرد بهتر گروه  دقت اجرا و  همسو با نتیجه بدست آمدهنیز    پژوهش حاضر است و نتایج آن

است.   تحقیق حاضر  آموزش خطی در  به گروه  نسبت  نتیجه رنظر میبهغیرخطی  تفاوت  دلیل  سد 

این   ، که به این خاطر است احتماالً لی و همکاران و موسوی و همکاران تحقیق نتایج تحقیق حاضر با 

هند بدمینتون مورد ی ورزشی تنیس روی میز و سرویس بکهااثر نوع آموزش را بر مهارت  محققین

از مهارت های ورزشی  که مهارتاز آنجایی  .نداهبررسی قرار داد و  است  رکتی بنیادی  های حترکیبی 
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پیچیده مهارماهیت  به  نسبت  آموزش   حرکتی  های ت تری  بیشتر  اثربخشی  برای  دارد شاید  بنیادی 

 و جلسات تمرینی بیشتری باشد. در تحقیق لی و همکاران  بر نتیجه و دقت اجرا نیاز به زمان غیرخطی  

که  حالی  جلسه است در   9  (1395) جلسه و موسوی و همکاران  8پروتکل تمرینی شامل    (2014)

( 2012) لهورن و همکارانکاس  در تحقیق   .انجام گرفتجلسه    16در  پروتکل تمرینی تحقیق حاضر  

انجام گرفت   جلسه  10پروتکل تمرینی    اینکهبا  است  با نتایج تحقیق حاضر همسو    نتایج پژوهش   که

نیز عنوان شد  اما   باال  بر تکنیکنوع  اثر  همانگونه که در  که شامل شوت به سمت   فوتبال  آموزش 

در  است  ضربه با پا در تحقیق حاضر  مهارت حرکتی بنیادی  مشابه  که    بررسی شد  ،است  تکالیف هدف 

 ( 2014)  تحقیق کومار و همکاران  . درهمراه داشتنتیجه با تعداد جلسات کمتر نیز اثربخشی خود را به

با نتایج تحقیق حاضر همراستا  نیز   اثر آموزش بر مهارتاست  که نتایج آن  اینکه  ورزشی شنای    با 

ها با  است و دستورالعمل جلسه تمرینی    18قورباغه انجام گرفته است اما پروتکل تمرینی آن شامل  

)طی   غهطول استروک در شنای قوربا  در  کسب نتایج یا عملکرد بهتر  منجر به  یبیرونتمرکز توجه  

در نتیجه احتمال دارد تعداد جلسات تمرینی بیشتر   ها شد.کننده( اجرا  مسافت مشخص در زمان کمتر

    باشد.شناگران  منجر به اثربخشی آموزش غیرخطی بر نتیجه عملکرد

ه  ت و با استفادآل و مرجع اسخطی مبتنی بر رویکرد قالبی و الگوی ایده  در رویکرد های آموزشی  روش

در    .کندفرد در حافظه کمک می  بهوی منحصر نقش بستن یک الگاز تمرینات تکراری و تشریحی به  

در مورد نحوه و شکل صحیح حرکت   خطا  بر  متمرکز  بازخورد  یا   صریح  هایدستورالعمل   این رویکرد از

ح اجرای حرکت شکل صحیاست  و آنچه برای مربی مهم    )تمرکز بر توجه درونی(  شوداستفاده می

نوآموز می با تمرکز)به  ها دستورالعمل ارائه    . (7)  باشد توسط  تکلیف(،  توجه درونی و    بر  عنوان قیود 

 1ولف، دیوفک، لوزانو و پتتیگرونظر  (. مطابق با  22) مهمی در آموزش و یادگیری دارد  بیرونی کاربرد

که در حالی   ،استاجرا کننده  «  توجه بر اثر یا نتیجه حرکت»عنوان  (، تمرکز توجه بیرونی به 2010)

به درونی  توجه  بدن»عنوان  تمرکز  حرکات  بر  تمرین دباش می«  تمرکز  می.  بهکنندگان  وسیله توانند 

نتایج یک عمل(    )مانند  ی اثرات حرکت بر روی محیطترتیب بر روبه تمرکز توجه به   مربیراهنمایی  

طور (. به22)  یادگیری را تحت تأثیر قرار دهند   های اندام(، عمل)مانند بخش  یا بر روی حرکات بدن

تاکید میدستورالعمل معمول،   بر روی شکل حرکت  توجه درونی که  تمرکز  باعث کنترل  های  کند 

کمتری در فراگیرنده  آمیز  به یادگیری موفقیت  هوشیارانه بیشتری شده و بنابراین ممکن است منجر

باعث کنترل هوشیارانه کمتری بر حرکت شده   های تمرکز توجه بیرونیدستورالعمل مقابل،  در  شود.  

  در   کند هی در کنترل حرکات ترغیب میسازماند -ه را به استفاده از فرآیند خودو بنابراین، فراگیرند

، تولید استهایی که تجویزی و متمرکز بر توجه درونی  عمل نتیجه نتایج بهتری را نسبت به دستورال

 
1.Wulf, Dufek, Lozano & Pettigrew 
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بجای شکل  که نحوه رسیدن به هدف چندان اهمیت نداشته و    آموزش غیرخطی  در.  ( 6)  نمایدمی

نتیجۀبیشت  ،حرکت بر  است،  حرکت    ر  توجه –فرایند خودمتمرکز  تمرکز  از  استفاده  با  سازماندهی 

در    یدهد در نتیجه باعث نتایج عملکرد بهتربیرونی( رخ می)توجه    سمت محیط و اثرات حرکت به

های  همچنین در برخی از تحقیقات نیز نشان داده شده که دستورالعمل   (. 12،5)  شوداجراکننده می

به   اکتشافی نسبت  بهتری  نتایج  تکلیف(  قیود  دستکاری  و  بیرونی  توجه  کانون  مثال  )برای 

تولید  دستورالعمل  تمرینات  مشابه  و  تجویزی  نشان  میهایی  تحقیقات  این  که  دهد  مینمایند. 

ویژگیدستورالعمل  شامل  اکتشافی  بهتری  های  اجرای  به  منجر  غیرخطی  آموزش   شود میهای 

بهتر کودکان در گروه آموزشی   بدست آمده در تحقیق حاضر مبنی بر نتایج عملکردنتایج  ( که  24،23)

 .استتایید کننده آن نیز غیرخطی 

با مدنظر قرار دادن زمینه پویای   های محیطی رابرداری بهتری از نشانه شیوه بهره   رویکرد غیرخطی

رابطه دوره  با شعار  و  است  فراهم ساخته  بهاجرا  و عمل  ادراک  میان  است که  ای  این  فرایند دنبال 

را تسهیل کرده و رابطه کارکردی میان اجرا کننده و محیط   حل هماهنگی مرتبط با تکلیف و کنترل راه

ای عمل در اختیار فرد، از طریق دستکاری قیود و القای هبا قرار دادن فرصت را توسعه دهد. این اقدام  

صورت سازها بهبر این اساس مجال استفاده از فراهمگردد.  محقق می  تجارب حرکتی طی یادگیری

مهیا    کامالً  فردی  الگوهای هماهنگی  تولید  با  بهتر  (.7)   گرددمیاختصاصی  نتیجه  برای بنابراین  ی 

پویا    اجرای یادگیری  محیط  در  میفرد  بومبر  .زند رقم  پویایی  چارچوب  رفتارهای  اساس  شناختی 

آید. در این چارچوب وجود میکارکردی حرکت از طریق تعامل میان تکلیف، محیط و ارگانیسم به

بدنی    واقع افراد مختلف، دارای ساختار  (. در2آل برای رفتار خبره وجود ندارد )گونه الگوی ایدههیچ

ایجاد یک الگوی واحد را ایجاب    مرحله رشدی مختلف هستند که لزوماً مختلف، تجارب حرکتی و  

(،  7)  وجود آیدفرد بهبهکند بلکه بنا به شرایط موجود ممکن است که الگوی اختصاصی و منحصرنمی

با دستکاری قیود  نیز  در پژوهش حاضر    . شودرد غیرخطی آموزش هم دنبال میای که در رویکمسئله 

برخالف رویکرد آموزش خطی تاکید بر یک الگوی    دستکاریبنیادی  های  ی مهارت و تمارین متنوع برا

ای به چالش کشیده  گونهبالیده نبوده بلکه تمارین در جهتی بوده که فضای ادراکی حرکتی فرد به

 یادگیرنده در این رویکرد   کهاز آنجایی  . شود که یادگیرنده را به درک هدف اصلی تکلیف هدایت کند

شود الگوی یق میتشوفرد  شود در نتیجه  به شکل فردی و متفاوت از سایر افراد به چالش کشیده می

های بنیادی  ها در مهارتعملکرد بهتر آزمودنینتایج    نماید. فرد خود را خلق  اختصاصی و منحصربه

   دستکاری در گروه آموزش غیرخطی نیز نشان دهنده این موضوع است.
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 گیرینتیجه
  های حرکتی بنیادیدر امر آموزش مهارت را    غیرخطی  اثربخشی رویکرد  تحقیق حاضرکه  نجاییاز آ

غیرخطی،  دهد  می  نشان آموزش  و جست و جوی گسترده و  اکتشافی  کاری  یادگیری  فضای  تر در 

را  -ادراکی برداشتنبا  حرکتی هر فرد  اشکال تغییرپذیری در شرایط تمرین و در محیط   در  برخی 

برای تالش  توانند یادگیرنده را  میرویکرد  با استفاده از این  معلمان و مربیان   ؛دهدیادگیری توسعه می

فرایندهای ناهوشیار  در بکارگیری    به فراگیرانو  کشیده  جدید، به چالش    هماهنگدر جهت الگوهای  

  د تواند که مینآورگوهای کارکردی را در افراد بوجود  توانایی تولید ال  نمایند و از این طریقکمک  درونی  

باشد مناسب  بسیار  یادگیری  پویای  در    .برای محیط  آمده  بدست  پژوهش  نتیجه  به  توجه  زمینه با 

و با توجه به تحقیقات   کودکان  دستکاری  های حرکتیاثربخشی آموزش غیرخطی در عملکرد مهارت

کهاندک ایران  ی  در  جدید  آموزشی  رویکرد  این  اثر  زمینه  است  در  گرفته  شود  میپیشنهاد    انجام 

  بنیادی در کودکان سنین پیش های  های آتی اثربخشی آموزش غیرخطی را در بهبود مهارتپژوهش

 مورد بررسی قرار دهد.  دبستان از
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