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 چکیده

آموزان در دانشانگیزۀ مشارکت رویکرد آموزش خطی و غیرخطی بر بررسی تأثیر  پژوهشهدف این 

خطی و غیرخطی  نفره آموزش 20تصادفی در دو گروه  صورتبهآموز دانش 40بدنی بود. ساعات تربیت

ردند. کورزشی را تکمیل انگیزۀ مشارکت  نامهپرسشکنندگان آزمون شرکتپیش مرحلۀقرار گرفتند. در 

زش . برای اجرای پروتکل در آموشدمتری انجام  50 مسیر که در با مانع بوددو استفاده،  مورد تکلیف

)تغییر در  محدودگرها یدستکارآموزش غیرخطی از  گروهخطی از رویکرد سنتی آموزش استفاده شد. در 

ن داد نتایج نشاآزمون به عمل آمد. اکتساب پس مرحلۀفاصله و ارتفاع موانع( استفاده شد. پس از پایان 

آموزان دارد. همچنین دانشانگیزۀ مشارکت تأثیر معناداری بر میزان  روش آموزش خطی و غیرخطی

بهتری داشت. به انگیزش مشارکت  ،گروه آموزش غیرخطی نسبت به گروه آموزش خطیمشخص شد 

آموزان از رویکرد دانشیزۀ مشارکت انگ ارتقأ منظوربهشود بدنی پیشنهاد میمعلمان و مربیان تربیت

 آموزش غیرخطی استفاده نمایند.

 

 با مانع آموزش غیرخطی، انگیزه مشارکت، دوآموزش خطی،  :هاکلیدواژه
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 مقدمه
های بدنی در طول مشارکت و درگیر شدن در فعالیت

دوران کودکی و نوجوانی ممکن است به پایبندی مداوم 
 برای یک سبک زندگی فعال در بزرگسالی کمک کند.

فعالیت بدنی برای  انگیزه برای شروع و ادامه دادن
سالمت مهم و و اطمینان از نتایج مثبت رشد و نمو 

چن، سکین، هماناشی، یاگاماشی و ضروری است )
(. 2012، 22؛ پاینه و ایساکس2005، 11کاگامیموری

های های ورزشی به تفاوتدر فعالیتانگیزۀ مشارکت 
پردازد؛ های ورزشی میفردی برای شرکت در فعالیت

های مختلف های فردی و رشتهتفاوتزیرا بسته به 
 ورزشیورزشی نوع انگیزش افراد در دستیابی به اهداف 

(. آگاهی از 2002، 33فردریکاهمیت خاصی دارد )
که چرا برخی افراد برای دستیابی به اهداف خود این

انگیزش باالیی دارند و برخی دیگر فاقد این انگیزش 
ابی، عطار هستند اهمیت خاصی دارد )فوالدیان، سهر

مختلفی در رابطه با  یهاهینظر. (2009زاده و فارسی، 
 شدهانگیزش مشارکت در ورزش و فعالیت بدنی مطرح

توانند ، افراد می44نظریۀ خودمختاری. با توجه به است
با داشتن و کسب انگیزه بیشتر به سمت رفتار بهتر 

بیان  نظریهاین  (. 2008، 5)دسی و رایان حرکت کنند
های خودسازمانی هستند ها سیستمدارد که انسانمی

توسعه و عملکرد یکپارچه تمرکز دارند  ،که بر رشد
، نظریۀ خودمختاری(. با توجه به 2000، و دسی )رایان

-بیشتر سوق می ۀانگیزمکانیزمی که افراد را به سمت 

نیاز بودن از سه نیاز اساسی واقع بی در ،دهد
الش و لذت بیشتری را در که تشناختی است و اینروان

                                                           
1. Chen, Sekine, Hamanishi, 

Yamagami & Kagamimori 

2. Payne & Isaacs 

3. Frederick 

4. Self-Determination Theory 

5. Deci & Ryan 

6. Ryan Deci & Grolnick 

های در محیط .مواجه با موانع پشت سر بگذارند
-شناختی برآورده مییادگیری که در آن نیازهای روان

کند شود، الگوهای رفتاری و حرکتی ظهور پیدا می
 (.1995، 66)رایان، دسی و گرولینک

انگیزۀ مشارکت های گوناگونی جهت افزایش روش
بدنی در های کالسی تربیتفعالیتآموزان در دانش

معلمان یکی  آموزشروش  که شده است مدارس ارائه
 بااست. نوع برخورد معلمان  هاروشاین  نیمهمتراز 

وی  آموزشو همچنین چگونگی  آموزان دانش
. است اثرگذارفرد انگیزۀ مشارکت مستقیم بر  صورتبه

متعددی در  آموزش یهاروشاخیر  یهاسالدر 
 هاآن ازجمله است که گرفته قرار اشاره مورد هاپژوهش

اشاره  88و آموزش غیرخطی 77توان به آموزش خطیمی
آموزش خطی  (.2011 ،99دیویسو هریزتوسکی ،کرد )چو

معلم محور و بر اساس تصمیمات معلم و  ایشیوه
که  استالگوهای تعامل، درگیری و مداخله مستقیم 

هدف از اجرای این مدل و الگو، فراهم آوردن شرایط 
مناسب برای استفاده حداکثر از زمان کالس و سایر 

های آموزان در فعالیتمنابع برای درگیر نمودن دانش
. از طرفی آموزش غیرخطی، استها تمرینی و مهارت

های عنوان بخش رویکردی است که یادگیرندگان به
شوند و شامل طی درک میهای پویای غیرخسیستم
صورت خودسازمان شماری هستند که بههای بیبخش

 هستندهم در تعامل  گیری الگوهای پایدار بابرای شکل
 (.2008، 1010رنشاو و هریزتوسکی، آراجو)دیوید، باتون، 

های معمول برای آموزش مهارت آموزش خطی از روش
گام بهی گامعنوان یک استراتژتوان بهاست و از آن می

(. 1959، 1111جهت بهبود عملکرد استفاده کرد )کراسمن

7. linear Pedagogy 

8. Nonlinear Pedagogy 

9. Chow JY, Davids K, Hristovski 

10. Davids, Button, Araújo, Renshaw, 

Hristovski 

11. Crossman 
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یافته سازمان کامالا صورت  در یک آموزش سنتی که به
آموزان با تمرکز باشد، بیشتر تعامالت آموزگاران و دانش

آموزان و ارائه بازخورد از سوی معلم بر اشتباهات دانش
سنتی  طوربه(. 2006، 11شود )تاینینگارائه می

کنند که از رویکردهایی استفاده می کنندگاننیتمر
. (2005، 22تجویزی و تکراری هستند )ویلیامز و هادگ

در این زمینه چندین دیدگاه مطرح است؛ یکی از 
ها، دیدگاه این دیدگاه نیترشدهشناختهو  مهمترین

شناختی در مورد یادگیری است که یادگیری را حاصل 
داند از الگوی حرکت در ذهن می گیری رد ادراکیشکل

رد ادراکی  ،نتیجه تمرین و تکرار همان الگو که در
حرکت به  شود و فرد درگرفته تقویت میشکل

 (1978، 33)پیج، توماس و مارشال رسدخودکاری می
که این دیدگاه تغییرپذیری را برای مهارت نامناسب  چرا
نزدیک کند که یادگیری هر چه قدر داند و بیان میمی

به محیط واقعی و تکلیف هدف تمرین شود نتیجه 
، 44شولهورن، هگن و دیویدز) بهتری خواهد داشت

. در این رویکرد چون تأکید بر ارائه الگوی بهینه (2012
یعنی فرد  .های آموزش آن نیز خطی استاست روش

شده سعی در خودکاری با تکرار الگوی حرکتی مطرح
یادگیری با ارائه بازخورد  دارد و مربی در طول فرایند

سعی در تقویت یادگیری فرد دارد و با پیشرفت فرد در 
شولهورن و ) شودتمرین از ارائه بازخورد کاسته می

کند مربیان برای . این دیدگاه ادعا می(2012همکاران، 
فعالیت با  ۀافزایش جذابیت و دادن انگیزه برای ادام

ی فرد جذاب کنند دادن بازخوردهای متنوع تمرین را برا
و او را برای تمرکز بر هدف تمرین و تالش برای 

، لی، ت)اشمی کنندرسیدن بر آن هدف آماده می

                                                           
1. Tinning 

2. Williams & Hodges 

3. Page, Thomas, Marshall 

4. Schollhorn, Hegen & Davids 

؛ چیویاکوفسکی و 2018، 65وینستین، ولف و زالزنیک
  .(2002، 66ولف

های آموزش در آن یادگیری حرکتی و روشزمینۀ  در
های دیگری نیز مطرح است که در چند دهه دیدگاه

اخیر توجه بسیاری از محققین را به خود جلب کرده 
ترین این شدههای پویا شناختهاست. نظریه سیستم

ها است که یادگیری را حاصل تعامل دیدگاه
 در اینداند. فرد، محیط و تکلیف می یهامحدودگر

صورت که یادگیری بهشود دیدگاه چنین مطرح می
 گیرد، بهمستقیم از ادراک فرد درباره محیط صورت می

دیگر قرارگیری در محیط واقعی و تعامل  عبارت
های فرد منجر حاصل از محیط و توانایی یهامحدودگر

)رنشاو، چو و  شودبه اجرای حرکت و یادگیری می
توان طور خالصه می. به(2015، 77دیویس و باتون

عنوان کرد که فرد با قرارگیری در محیط و حل 
رو به رشد و یادگیری دست پیدا پیشهای چالش

رو این رویکرد تغییرپذیری را در تمرین این کند. ازمی
کند که هیچ حرکتی در محیط داند و بیان میمفید می

واقعی شبیه به هم نیست و هر حرکتی متناسب با تعامل 
فرد خودش را خواهد پاسخ منحصربه هامحدودگر
چه قدر در یک محیط  رو یک فرد هراین داشت؛ از

فرد های منحصربهاکتشافی و چالشی متناسب با ویژگی
خود تمرین کند درجات آزادی بیشتری در سیستم 

شود و این منجر به بروز برداری میعصبی او بهره
 گرددگون میهای گوناحرکات خالق و بدیع در محیط

. متناسب با این (2010، 88)رنشاو، دیویس و سالزبرگ
شده است که  رویکرد آموزشی غیرخطی مطرح ،دیدگاه

گیرد. در این روش در مقابل رویکرد خطی قرار می
های یادگیری را با تشویق فرد برای حل چالش ،آموزش

5. Schmidt, Lee, Winstein, Wulf & 

Zelaznik 

6. Chiviacowsky & Wulf 

7. Renshaw, Chow, Davids & Button 

8. Renshaw, Davids, Savelsbergh 
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در آن  ؛ کهآورندبه وجود می هامحدودگرحاصل از 
برای همه افراد وجود ندارد بلکه مربی  آلیایدهالگوی 

های متناسب با ویژگی ،هامحدودگر دستکاریفرد را با 
فرد او به سمت یادگیری و رشد جسمانی منحصربه

برداری از دهد و سعی در بهرهمهارت خاص سوق می
 درجات آزادی بیشتر فرد برای یک مهارت خاص دارد

. در این رویکرد توجه مربی (2015)رنشاو و همکاران، 
رو بر تمرکز این از .محیط و تکلیف است دستکاریبر 

 ،توجه بیرونی تأکید دارد. طرفداران این روش آموزش
د در این نکنمتناسب با شرایط تمرینی آن ادعا می

رویکرد قرارگیری فرد در یک محیط اکتشافی انگیزه او 
های را برای کشف الگوی حرکتی متناسب با ویژگی

رو، این کند. ازاینفرد خود بیشتر میبدنی منحصربه
کند )رنشاو و بخش بوده و ایجاد انگیزه میروش لذت
 (.2015همکاران، 

انسان موجودی پیچیده با سیستمی غیرخطی تلقی 
های آموزش غیرخطی هم گردد و روشمی

های پویای غیرخطی عنوان سیستم یادگیرندگان را به
(. 2014، 1، جو، کومار، تان و باتوند )لیگیرندر نظر می

 از مختلفی انواع تواندمی آموزش غیرخطی رویکرد
آموزش  سنتی رویکرد به نسبت را حرکتی هایحلراه

به  ورزشی هایمهارت کسب برای )آموزش خطی(
 شامل ،خطی رویکرد آموزش. آورد وجود

 با تکراری توصیفی و نوع از است هاییدستورالعمل
 روش در کهیحال در .معیار مدل تکنیک بر قوی تمرکز

است که هیچ  شده اشارهبه این  خطیغیرآموزش 
الگوی معیار و طالیی وجود ندارد بلکه مربی باید به 

 آموزدانشتمرینات را انجام دهد که  یزیربرنامهشکلی 
 بتواند بهترین الگوی مناسب خودش را کشف کند.

 بیشتر تنوع موجب احتماالا آموزش غیرخطی رویکرد
است  ترمناسب فرد برای که شودمی حرکتی الگوهای

واقع تغییرات غیرخطی  در (.2014)لی و همکاران، 

                                                           
 

بدین معنی است که هر فردی در پاسخ به تغییرات، 
وقتی در تعامل با  و دهدرفتار متفاوتی از خود نشان می

ای متفاوت پاسخ گونه گیرد بهقرار می هامحدودگر
هدف اصلی رویکرد غیرخطی پیدا کردن  خواهد داد.

فرد جهت  لهیوسبههای گوناگون های اکتشافی از راهراه
(. در هر دو رویکرد 2013، )چو استانجام حرکات 

 شده یمعرفبودن تمرین عامل ایجاد انگیزه  بخشلذت

 موظفندخطی مربیان  آموزشبا این تفاوت که در  .است
 به وجودمحیط متنوعی را  ،ریناتکردن تم ریرپذییتغبا 

حرکت، لذت  یریرپذییتغتا عالوه بر کاهش  آورند
اما در رویکرد  .برای یادگیرنده افزایش دهند آن راانجام 

مربیان با استفاده از یادگیری اکتشافی سعی  یرخطیغ
در راهنمایی یادگیرندگان برای کشف بهترین نوع اجرا 

که  کنندیممختص به خودشان  یهایژگیومتناسب با 
تمرین و حرکت، موجب  یریرپذییتغ افزایش برعالوه 

افزایش انگیزه فرد خواهد  طبع آنافزایش لذت و به 
 شد.

نظریۀ موضوع مهمی است که در  ،حلراهاکتشاف 
ایجاد انگیزه را تحریک  یهاعامل تواندیم خودمختاری

وقتی فرد بدون کمک دیگران بر  مثال عنوان به. کند
 أاحساس استقالل در وی ارض کندیممشکالت غلبه 

به سبب این پیروزی، ادراک شایستگی در  و گرددیم
نظریۀ کنش فرد به وجود خواهد آمد. همچنین بر اساس 

متقابل با دیگران  درکنشما  که یهنگاممتقابل نمادین 
هستیم « اییهسرنخ»گیریم دائماا در جستجوی قرار می

که چه نوع رفتاری در آن زمینه مناسب است برای این
را که منظور دیگران است تعبیر  آنچهکه چگونه و این

در این شرایط فرد در مواجهه با افراد دیگر تالش  .کنیم
رفتار کند که مورد پذیرش قرار گیرد.  یاگونهبه کندیم

ین و سوم آمدهدر این شرایط احساس تعلق به وجود 
که  شودیم برآوردهنیز  نظریۀ خودمختاریعامل از 

از اثرات اکتشافی نهفته در روش آموزش  همآن

1. Lee, Chow, Komar, Tan & Button 
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رنشاو . (2012، 11رنشاو، اولهام و باودنخطی است )غیر
اتخاذ اصول آموزشی  بیان کردند( 2012همکاران )

شناختی تواند سه نیاز اساسی روانغیرخطی در عمل می
( فرد را برطرف ارتباط با دیگران)شایستگی، استقالل 

ی پژوهش( در 2018) 22کرنر و ساتلرکند. همچنین 
قبلی  ۀتجرب عوامل محیطی از قبیلنشان دادند 

 ۀمداخلکنندگان، حذف عامل خارجی و شرکت
کنندگان تأثیر دارد. مدت بر میزان انگیزه شرکتکوتاه

ی نشان پژوهشدر نیز ( 2016) 3موی، رنشاو و دیویس
استفاده از رویکرد آموزش غیرخطی نسبت به دادند 

 توجهقابلتواند موجب بهبود رویکرد آموزش خطی می
کنندگان خودمختاری و انگیزش درونی باالتر در شرکت

  شود.
 یرخطیغ آموزش یهاروشگفته شد  آنچهبا توجه به 

که همین باعث هستند نوعی یادگیری اکتشافی 
. در مقابل در روش خطی کمتر گرددیمافزایش انگیزه 

و از همان ابتدا فرد مجبور  گرددیماین موضوع مطرح 
الگویی که بر او دیکته شده است را اجرا کرده  است آن

فرد در  نکردن به دلیل مشارکت روشاین  .و یاد بگیرد
نادیده  آناز  مهمترناسب و فرایند شناسایی الگوی م

ایجاد  یرخطیغروش  کمتر از ،فردی یهاتفاوتگرفتن 
. ادعای محققان پایبند به روش دینمایمانگیزه 

این نیست که فقط این روش ایجاد انگیزه  یرخطیغ
بیشتری انگیزۀ ولی مدعی هستند این روش  کندیم

 آوردخواهد  به وجودسنتی قبلی  یهاروشنسبت به 
 ،نکته مهم در این زمینه(. 2016و همکاران،  ی)مو

 است خصوص در داخل کشوراندک بهوجود مطالعات 
های مهارتبهبود  برایروش آموزش  این دو که از

استفاده کرده  از قبیل انگیزش مشارکت روانشناسی
 کنندرا با یکدیگر مقایسه  هاآنو نتایج حاصل از  باشند

را در این  یاجهینت)تا جایی که جستجوی محققان 

                                                           
1. Renshaw, Oldham & Bawden 

2. Körner & Staller 

 یهامهارت زمینۀ دراکثر تحقیقات  .زمینه نشان نداد(
فقط  یرخطیغ آموزشدرونی( در انگیزۀ  ژهیو بهروانی )
 یرخطیغکه روش ودند باین موضوع نشان دادن در پی 

در این زمینه با  یاسهیمقاولی کند؛ یمایجاد انگیزه 
بیشتر  همچنین .روش خطی انجام نگرفته است

روش آموزش خطی و غیرخطی در حیطۀ مطالعات در 
کتساب مهارت بوده است و کمتر رابطه با اجرا و ا

ی به بررسی تأثیر رویکرد آموزش خطی و پژوهش
از قبیل انگیزش  یشناختروانهای مهارتغیرخطی بر 

ی در این زمینه پژوهشلذا ضرورت انجام  پرداخته است.
 با توجه به موارد اشارهشود. پیش احساس می از بیش

 سؤالدر پی بررسی این  پژوهششده در باال، در این 
خواهیم بود که آیا استفاده از رویکرد خطی و غیرخطی 

آموزان در ساعات دانشانگیزۀ مشارکت تواند بر می
 ؟تأثیر متفاوتی داشته باشدبدنی تربیت

 

 روش پژوهش

 اظلح ازتجربی و  از نوع نیمه پژوهشروش اجرای این 

-که با استفاده از طرح پیش استکاربردی  ،هدف

 آزمون انجام شد.پس-آزمون

 کنندگانشرکت
پایۀ  دختر آموزاندانششامل  آماری پژوهش ۀجامع
متوسطه  ۀمدرس 17از بین  .بوکان بودند شهرستان نهم

تصادفی  صورت شهرستان بوکان یک مدرسه به
 20آموز )دانش 40پژوهش شامل  ۀانتخاب شد و نمون

گروه آموزش نفر در  20نفر در گروه آموزش خطی و 
گیری تصادفی ها به روش نمونهغیرخطی( از بین آن

شامل  پژوهشد به این های ورومالکانتخاب شدند. 
تحصیلی  ۀو پایجنسیت دختر، داشتن سالمتی کامل 

های خروج از این پژوهش داشتن غیبت مالکبود.  نهم

3. Moy, Renshaw & Davids 
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و مایل  یقراریببیش از یک جلسه در فرایند تمرین، 
و شرکت  پژوهششرکت در فرایند  ۀنبودن به ادام

های درمانی یا آموزشی زمان در دورهمکردن ه
 بود. پژوهشبا فرایند  مرتبطریغ

 هاابزار و شیوه گردآوری داده
انگیزۀ  نامهپرسش پژوهشابزار مورد استفاده در این 

 نامهپرسش( بود. این PMQ)11ورزشیمشارکت 
. است شده هیته( 1983) و همکاران 22گیل توسط

سؤال با  30ورزشی شامل انگیزۀ مشارکت  نامهپرسش
 (خیلی مهم تا بدون اهمیت)سطحی  5 مقیاس لیکرت

موفقیت، جو  خرده مقیاس 8از  نامهپرسش است. این
آمادگی، رهایی  عوامل موفقیت، گرایی،یا گروه گروهی

 لیتشک یابی و تفریحموقعیتی، دوست انرژی، عوامل
نظر  با استفاده از نامهپرسشاین  رواییاست.  شده

علوم ورزشی مورد بررسی قرار گرفت  ۀحوزمتخصصان 
آن پایایی  درصد به دست آمد. همچنین 87میزان آن 

درصد به دست  82آزمون مجدد -با استفاده از آزمون
 (.2006بهرام،  زاده وشفیع) آمد

 اجرای آزمون ۀشیو
 هاینامهپرسشها، نمونه انتخاب و مدارس به مراجعه با

 اینشد.  توزیع کنندگانشرکت بین فردی هایویژگی
 همرحل بود که در هر شده دادهکنندگان اختیار به شرکت

رایند فتوانستند از که مایل بودند می پژوهشاز فرایند 
گاهی کنار بروند. الزم به ذکر است که پس از آ پژوهش

ند ایاز اهداف و فر کنندهکودکان شرکتکامل والدین 
جهت شرکت نامه کتبی رضایت، تمام والدین پژوهش

ها این را تکمیل نمودند و به آن پژوهشدر فرایند 
اطالعات شخصی افراد در اطمینان داده شد که 

 شود.میصورت محرمانه حفظ  پژوهش به
کنندگان آزمون تمامی شرکتپیش مرحلۀدر 

ورزشی را تکمیل کردند. انگیزۀ مشارکت  نامهپرسش

                                                           
1. Participation Motivation 

Questionnaire 

طور تصادفی به دو گروه آموزش  کنندگان بهشرکت
 خطی و آموزش غیرخطی تقسیم شدند.

برای اجرای پروتکل در آموزش خطی از رویکرد سنتی 
استفاده در این  مورد مهارتآموزش استفاده شد. 

در یک  بود. دو با مانع مانع با دواستفاده از  پژوهش
 76 ارتفاع با مانع 6که  گرفت متری انجام 50 مسیر
در طول مسیر قرار  متری 7 فواصل در مترییسانت

بر اساس میزان زمان ، با استفاده از کرنومترگرفت. 
صورت  گذارینمره ،صرف شده برای طی کردن مسیر

از  یکیاز  های تمرینیدر طراحی کوشش. گرفت
وی کمک گرفته شد. از  یدانیم و دوبرجسته  انیمرب

 دینما یموزش به ما معرفآ یرا برا یروش شد خواسته
است.  یدانیم و دو انیمرب نیروش در ب نیترمتداولکه 
کرد و یرا اجرا م حیحرکت صح یاساس ابتدا و نیبر ا
 یحرکت را برا حیصح یالگو یهایژگیو تکتک

حرکت  حیصح ۀنحو) نمودیم حیتشر کنندگانشرکت
ها یزمودنآ(. سپس بدون وجود مانع هادستپاها و 

کردند یم یمرب ینوع حرکات دست و پا دیدر تقل یسع
را با بازخورد  هرکداماشکاالت  یمرب نیب نیو در ا

-یها میزمودنآاز  ینمود. سپس مربیمتناسب رفع م
پرش را  یالگو مجدداا  زیدورخخواست که با چند قدم 

شد. پس از یاصالح م هاآنحرکات  مجدداااجرا کنند و 
 هایآزمودنو  گرفتیمقرار  ریمانع در مس کی آن

را از کنار مانع با  ندبود گرفته ادیکه  یحرکت یالگو
موفق  هایآزمودن تینها درو  دادندیمانجام  زیدورخ

)مدل  یمرب مدنظر حیصح یشدند موانع را با الگو
 مانع( پشت سر بگذارند. یپرش از رو ییطال
با توجه  یرخطیغبر اساس روش  ناتیتمر یطراح یبرا

رنشاو و همکاران  در دو کتاب شده دادهبه اصول شرح 
همچنین مقاله موی  (2019)و رنشا و همکاران  (2010)

شکل که  نی. بددیکار به انجام رس (2016)و همکاران 

2. Gill 
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ارتفاع موانع، فواصل موانع  رهامحدودگ دستکاری یبرا
 دستکاری ینیدر جلسات تمر یزمودنآ زیو مقدار دورخ

 هادستکاری نیکه در هر جلسه همه ا یبه شکل .شدیم
بود. نکته  شده گرفتهدر نظر  ینیتمر یهاکوششدر 

 .افراد بود بهموزش عدم ارائه الگو آروش  نیمهم در ا
بتدا . ابود دهیحذف گرد زیمنظور بازخورد ن نیبه هم

تغییراتی در محیط کرد و سپس معلم حرکت را اجرا می
هایی با ایجاد شد. برای شروع فرایند کار ابتدا مخروط

شد و از  قراردادهمتری  5متر و فاصله سانتی 40ارتفاع 
ها عبور کنندگان خواسته شد که از روی آنشرکت

سانتیمتری و  60بعد از موانع با ارتفاع  مرحلۀنمایند. در 
 68ع متری استفاده شد. سپس از ارتفا 5فاصله 

 تاا ینهامتری استفاده شد. و  5/6 بافاصلهسانتیمتری و 
نظر گرفته  سانتیمتری در 76متری و ارتفاع  8فاصله 

ما را پوشش  مدنظرکه همان فاصله و تعداد مانع  شد
 گونهچیه . در گروه آموزش غیرخطی معلمدادیم

 کلی عبارات از فقط و دادنمی ارائه کالمی دستورالعمل

، "حرکت کنید موانع بین گامسه با کنید سعی" مثل
 کشف را تمرین محیط آموزاندانش تا کرداستفاده می

 (.2016و همکاران،  مویکنند )
آزمون به عمل آمد و پس ،اکتساب مرحلۀپس از پایان 
انگیزۀ  نامهپرسشبار دیگر کنندگان یکتمام شرکت

 ورزشی را تکمیل کردند.مشارکت 

 هاروش پردازش داده
ها با استفاده از آزمون تحلیل تجزیه و تحلیل داده

 22نسخه  SPSSافزار کوواریانس و با استفاده از نرم
 انجام شد.

 

 هایافته
نتایج مربوط به میانگین و انحراف معیار  1جدول در 

-وزن( شرکت ،)سن، قد یشناخت تیجمعهای ویژگی

شده است.کنندگان آورده 

 

 هاآزمودنی یشناخت تیجمعهای میانگین و انحراف معیار ویژگی -1 جدول

 قد وزن سن گروه

 70/144 ± 39/7 95/44 ± 20/5 45/14 ± 82/1 آموزش غیرخطی
 70/139 ± 23/4 25/43 ± 84/5 85/14 ± 48/0 آموزش خطی

 

انگیزۀ میانگین و انحراف معیار نمرات  2 جدول
های آموزش خطی و ها را در گروهآزمودنیمشارکت 

آموزش غیرخطی در طی مراحل مختلف آزمون نشان 
 دهد.می

 

-آزمون و پسپیش مرحلۀدر  کنندگانشرکتانگیزۀ مشارکت  نمرات اریمع انحراف و نیانگیم -2 جدول

 آزمون

 گروه
 آزمونپس آزمونپیش

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 06/4 75/66 40/3 25/46 آموزش غیرخطی
 82/4 75/59 59/4 50/47 آموزش خطی



 1398زمستان ، 30، شماره 8ورزشی ، دوره  شناسیروان مطالعات                                                                 212

آزمون دو گروه آموزش آزمون و پسجهت مقایسه پیش
 استفادهخطی و غیرخطی از آزمون تحلیل کوواریانس 

 است. شده گزارش 3نتایج آن در جدول شماره  وشد 
های تحلیل کوواریانس نشان داد فرضبررسی پیش

(. همچنین نتایج آزمون P>05/0)د هستنها نرمال داده

( و P>05/0حکایت داشت ) هاانسیوارلون از برابری 
مگنی شیب خط رگرسیون نیز مورد تأیید قرار نیز ه

(. نتایج آزمون تحلیل کوواریانس در P>05/0گرفت )
 است. شده گزارش 3جدول شماره 

 

انگیزه  در آموزش خطی و آموزش غیرخطیهای واریانس در بین گروهکوتحلیل  آزمون نتایج -3جدول 

 مشارکت

  متغیر
مجموع مجذور 

 سوم

درجه 

 ازادی

میانگین 

 مجذور سوم
 اف

سطح 

 معناداری

ضریب 

 اتا

انگیزه 
 مشارکت

 03/0 743/0 109/0 05/2 1 05/2 آزمونشیپ
 21/0 03/0* 89/4 34/92 1 34/92 گروه
    87/18 36 46/679 خطا

غیر با توجه به نتایج آزمون تحلیل کوواریانس در مت
بین گروه آموزش خطی و آموزش انگیزۀ مشارکت 

(. با 03/0Pغیرخطی تفاوت معناداری وجود داشت )
 ها، گروه آموزش غیرخطیاختالف میانگینتوجه به 

نسبت به گروه آموزش خطی عملکرد بهتری داشت. 
این نتایج بیانگر اثربخشی روش آموزش غیرخطی 

 نسبت به روش آموزش خطی است.

 

 گیریبحث و نتیجه
حاضر مقایسه روش آموزش  پژوهشهدف از انجام 

آموزان در دانشانگیزۀ مشارکت خطی و غیرخطی بر 
بدنی بود. نتایج نشان داد هم آموزش ت تربیتساعا

تأثیر انگیزۀ مشارکت غیرخطی و هم آموزش خطی بر 
همچنین مشخص شد که استفاده از آموزش  .مثبت دارد

انگیزۀ مشارکت غیرخطی نسبت به آموزش خطی در 
اندکی که  هاییافتهقسمت اول نتایج با  مؤثرتر است.

و انگیزش وجود دارد  یرخطیغ آموزشۀ زمین در

                                                           
 

و همکاران  1چانگ مثال عنوان بهاست.  راستاهم
ی نشان دادند آموزش غیرخطی پژوهش( در 2017)

-می بهبود را استقالل صالحیت و داشتن درک توانایی

 تمرین طول در را لذت و ذاتی ۀانگیز درنتیجه، بخشد و
( نیز نشان 2012و همکاران ) دهد. رنشامی افزایش
استفاده از رویکرد غیرخطی با برآورده کردن سه دادند 

تواند نیاز استقالل، شایستگی و ارتباط با دیگران، می
های کنندگان رشتهموجب بهبود انگیزش در شرکت

( نیز در 2015شود. همچنین گیل و همکاران ) تیمی
خود بدین نتیجه رسیدند که انگیزش درونی  پژوهش

مبتنی بر  هر دو گروه آموزش خطی و رویکرد
)آموزش غیرخطی( نسبت به قبل از ارائه  هارمحدودگ

مداخله بهبود یافت. همچنین عملکرد گروه آموزش 
 .استغیرخطی بهتر از گروه سنتی 

 از عبارتندانگیزش  گانهسهعوامل 
عبارت است از کمبودی که هنگام عدم  ازی: نازهاین-1 

 گر،ی. به عبارت دشودیماحساس  یکیولوژیزیتعادل ف

1. Chang 
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 و انجام کار وا تیدرون فرد که او را به فعال زىیچ
 .داردیم
 ازهاین فیجهت تخف هازهیانگ ای هاسائق: هاسائق-2

 کی گر،ی. به عبارت دندهست دارجهتبوده و کمبودهای 
تنش  نای و شودیمتنش  جادینشده باعث ا أارض ازین

ود. ش ختهیدرون فرد برانگ ییهاسائق گرددیمموجب 
 ندشویم باعث که هستند درونى امورى هاسائق نیا

 یاانهجستجوگررفتار  ،یاژهیواهداف  نیتأم پى در فرد
 .دهد بروز خود از
ارج از فرد که خدر  زىیها: عبارت است از چشوقم-3

 هب گاه و نامندیمشناسان غالباا آن را محرک روان
ه است و بست دیاشاره دارد که فرد به آن ام ییهاپاداش

 .شودیم تیها هداآن یسوبه شیهازهیانگ
برآورده  یشناختروان یازهاینکه در آن  ییهاطیمح

. ابندییخودزا، بروز و ظهور م یانطباق یهازهیشود، انگ
ناراحت  غالباابرآورده نشوند افراد  ازهایکه ن ییجا
 دهندینابهنجار از خود نشان م یرفتارهاو  شوندیم

 یژگی(. و1995و همکاران،  انی؛ ر2000 ان،یو ر ی)دس
 یشناختروان یازهایکه در برآورده کردن ن رفتارهایی

بودن  زیو چالش برانگ یکنندگناتوان هستند، کنترل
 صورت سرمشق ارائه به هایژگیو نیا معموالا است؛ 

شدن به مهارت و  کینزد یبرا یشده و مدل مناسب
در حالت (. 2009 دز،یویو د 11ریشدن هستند )گالز ماهر
 یورزشکار محور ایکودک محور  کردیهر رو ،آلایده

 از دیمشارکت است، با یفرد برا بیکه به دنبال ترغ
 نیرا تأم ازهاین نیکه ا پیروی کرده یآموزش ایفلسفه

مثل  یمیبه مفاه دیبا یریادگی بنابراین تجارب .کند
به صورت فردی  جانیه و ادراک، اراده، توجه، شناخت

و  2کاندوال) کند یزیربرنامه نگاه کرده و برای آن
 (.2016همکاران، 

ورزشکاران در حال رشد  زشیانگ ،یریادگی یهاطیمح
 دیناچار با به هم انیمربو  دهندیقرار م ریتأثرا تحت 

                                                           
1. Glazier 

را  یزشیانگ یهایریگجهت توانیبدانند که چگونه م
 یمؤثر یهاقرارداد و جلسات و برنامه ریتأثتحت 

 ارتقاو که خواهان رشد  یانیمرب ینمود. برا یطراح
 یزشیسطوح انگ جادیورزشکاران خود هستند ا بلندمدت
 یآموزش کیتاکت متأسفانهاست.  تیاهم یباال دارا

 ایاستفاده از پاداش  رانیفراگ ختنیبرانگ یبرا عیشا
به  یمتکورزشکاران  جادیبه ا تواندیاست که م هیتنب
 ختم شود . یرونیب زشیانگ

عمل در  کیبه انجام  لیتما یدرون زشیانگ ۀمشخص
اکتساب  کهییجاآن است. از یرونیب یهامحرک ابیغ

 نیدارد انجام تمر ازین ادیز نیبه تمر یگونه مهارت هر
. کندیم فایا ینقش مهم رونییبانگیزۀ  هدفمند بدون

 نیو ا شوندیعاشق ورزش منتخب خود م هایاحرفه
. شودیم شرفتیپ یها براآن تیزمان فعال یامر مبنا

 یبخش مهم یدرون زشیگفت که انگ توانیم نیبنابرا
 جا کهتا آناست  یکسب مهارت و خبرگ ندیاز فرا

 یهانهیزم ای انیچه مربآن هدفمند را فراتر از یرفتارها
 .دینمایم کیتحر ،کنندیفراهم م یخاص ورزش

مستلزم آن است  داریو پا یکارکرد یزشیجو انگ جادیا
 تواندیم ینیبداند چگونه جلسات تمر یکه مرب

 یزمان یهابازهورزشکاران را به تفکر احساس عمل در 
 چندگانه وادار سازد.

طرح  ریدرک تأث یبرا توانندیم انیکه مرب یمهم ابزار
ورزشکاران خود از آن بهره  یزشیانگ بر حاالت یریادگی

که است ( 2000) انیو ر یسد یزشیانگ وستاریببرند پ
 وستاریپ نی. اکندیم یبندرا دسته یزشیحاالت انگ

و  خودزاد زشیانگ ،یرونیب زشیانگ ،یزگیانگیشامل ب
 مهمتریناز  یکی است. یدرون زشینگو ا خودزاد ریغ

 ان،یو ر ی)دس نظریۀ خودمختاری زش،یانگ یهاهینظر
 یشناختروان ازیسه ن ه،ینظر نیاق با ( است. مطاب1985
و ارتباط.  یستگی، شایوجود دارد: خودمختار یاساس

 ،یستگیشا یبرا ازهایاعتقاد است که ن نیبر ا هینظر نیا

2. Kandola 
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هستند.  انسان یرفتارها یربنایز یارتباط و خودمختار
 یاز زندگ یاطهیحدر هر  هینظر نیمطابق با ا نیهمچن

 یستگیشا ،یخودمختار ۀتجرب برای هافرصتانسان، 
 یضرور یستیبهزو  یاز زندگ تیرضا ارتقأو ارتباط در 

که افراد احساس  دهدیمرخ  یزمان یاست. خودمختار
 ارادۀ احساس هاآن یعنیکنند علت رفتارشان هستند؛ 

دارند و قادر به عملکرد  شانیهاانتخاب در مطمئن
احساس  یبرا ازیبه ارتباط، ن ازیمطلوب هستند. ن

 بهخود  ۀتجرب یبرا ازیو ن گرانیارتباط با داز  نانیاطم
عشق و احترام است.  ستهیقابل و شا یفرد عنوان

 طیبا مح تعاملبه مؤثر بودن در  ازیعبارت از ن یستگیشا
بردن استعدادها و  اربه ک تمایل برای انگریکه ب است

 یهاچالشدنبال کردن  در انجام تکلیف و هامهارت
 یستگیاست. شا هاآن چالشبر  افتنیو تسلط  نهیبه
 کردن و تالش نه،یبه یهاچالشدنبال کردن  یبرا
 نیتأمرا  یفطر زشی، انگهاآنبر  افتنیتسلط  یبرا
برآورده  یشناختروان یازهاین که یصورت در. کندیم
در افراد  یو خود ارزشمند نفساعتمادبهاحساس  وندش

اما در صورت ممانعت و عدم برآورده  .ردیگیمشکل 
 ،یشکننده، منف یفرد ادراک یاساس یازهاین نیشدن ا

چه بر  خواهد داد. اگر بروزاز خود  زیو انتقادآم گانهیب
مستعد  یذات صورت بهافراد  نظریۀ خودمختاریطبق 

و  قیدر تطابق با عال لشاناعما یدهخودسازمان
مانع  تواندیم یاجتماع طیهستند، اما مح شانیهاارزش

 ان،یو را یشود )دس هاآندر  یمیکارکرد خودتنظ نیچن
2008.) 

انگیزش فرد زمانی افزایش پیدا مطابق با این نظریه، 
کند که فرد دارای استقالل باشد و فرصت انتخاب می

 مهارت باها را ها را داشته باشند، فعالیتآزادانه فعالیت
انجام دهد )شایستگی( و احساس کنند که افراد مهم 

کنند والدین( از او حمایت می و )مربی، معلم، همسال
(. در رویکرد آموزش غیرخطی 2005و دسی،  1)گاگنه

                                                           
1. Gagne 

ای و آسان به همرحل صورت بهنیز شرایط محیطی 
بود که فرد در حین اجرای مهارت  شده فراهمسخت 

 باارادهمستقل و  کامالاا مانع، بتواند مهارت ر دو با
خویش انجام دهد، همچنین در ابتدای کار که شرایط 

کنندگان تمرین ساده و قابل انجام توسط اکثر شرکت
صورت صحیح انجام  بود، زمانی که فرد مهارت را به

داد، احساس خوشحالی شدید داشت و مورد تشویق می
. رفتگکننده و نیز مربی خود قرار میدیگر افراد شرکت

شده بود  ای طراحیگونه بنابراین رویکرد غیرخطی به
که هدف آن افزایش انگیزش فرد از طریق برآورده 
شدن سه نیاز اساسی استقالل، شایستگی و ارتباط با 

شده توسط معلم و یا  دیگران بود. جو محیطی ایجاد
تواند عالوه مربی در طی فرایند آموزشی و تمرینی، می

نیازهای شایستگی،  که بر برآورده شدنبر تأثیر مهمی 
استقالل و ارتباط با دیگران داشته باشد، بر عالقه و 
انگیزه درونی ورزشکار جهت شرکت در فعالیت نیز تأثیر 

(. رویکرد 2000مستقیم داشته باشد )رایان و دسی، 
شده در تحقیق حاضر   آموزشی غیرخطی در نظر گرفته
ای بود که گونهنیز به با توجه به مبنای اکتشافی آن،

هدف آن برآورده کردن نیازهای شایستگی، استقالل و 
 ارتباط با دیگران بود.

 ،یاکتشاف یریادگیۀ زمین دربرونر  هیبر اساس نظر
سؤال باشند که  نیا یجوابگو دیبا یآموزش اتینظر

که تنها به نه آن ،آموخت شتریبهتر و ب توانیمچگونه 
 ،بپردازد. به اعتقاد او یریادگی حیو تشر فیتوص

 دی، بلکه باداد قرار هادانستهدر برابر  دیشاگردان را نبا
 انیروبرو کرد تا خود به کشف روابط م مسئلهآنان را با 

. برونر (1995، 22مرودر)ا اقدام کنند هاآنامور و حل 
باشد  افتهیسازمانمنظم و  یقدر به دی: برنامه بادیگویم

اگر ما پاسخ را  رایدارد؛ ز وا تیکه شاگرد را به فعال
و  آنان را به کتاب م،یشاگرد قرار ده اریدر اخت ماایمستق

که از خود  میشویم ببو س میسازیم یمعلم متک

2. Ormrod 
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خاطر از  تی، رضاجهیدرنتنشان ندهند و  یکوشش
در آنان  یریادگی یهازهیانگو  اورندیبه دست ن یریادگی

 شود.  فیتضع
 دیأکت اریبس ،بحث خود، بر چهار عامل نییدر تب برونر
 دارد:

  یریادگی ندیبر فرا دیتأک .1
  یریادگی ساخت بر دیتأک .2
 شهود  تیبر اهم دیتأک  .3
 ۀزیانگ: یدرون زشیانگ تیبر اهم دیتأک .4

موجب  زیآمتیموفقو  حیصح تیآن است که فعال یدرون
 یهاپاداشرفتار گردد، نه  تیخاطر و تقو تیرضا

 یدرون یزهیانگ، او به چهار نوع نهیزم نی. در ایرونیب
 :کندیماشاره  ریعمده به شرح ز

 یریادگیبه  لیم -الف
 (گرانیباط با د)ارت گرانیبا د ی: همکاریسائق ذات -ب
هام رفع اب یبرا قیبه تحق لیو م یکنجکاو -ج

 )استقالل(
 (یستگیو توانمند شدن )شا افتنی تیقابل یزهیانگ -د

 یراحتبه زهیچهار انگ نیمعلمان توسط ا ،نظر برونر به
و  دزاننیبرانگ ایکنند  قیشاگردان را تشو توانندیم

 نینتایج مثبت ا واقع درشوند.  مؤثر یریادگیموجب 
آموزان روش معلول این واقعیت است که این دانش

خود به  ۀنوب بهدر یادگیرى شرکت دارند، و این  فعاالنه
 . انجامدیمو حافظه بهتر  ترقیعمدرک 
 یریادگی یبر مبنا یرخطیغ آموزش کهییجاازآن

 هارمحدودگ دستکاری ۀنحواستوار است، اگر  یاکتشاف
کند  جادیرا ا یاکتشاف یریادگیباشد که  یبه شکل

 ریأثتروش تحت  نیرا با ا انگیزش میادعا کن میتوانیم
 .میادادهقرار 

 که کندیمبیان  متقابل نمادیننظریۀ کنش از طرفی 
طور پیوسته جهت تعیین  عوامل محیطی و موقعیتی به

دهیم در تعامل و آنچه انجام می میکنیمآنچه ما فکر 

                                                           
 

های بیرونی و کننده. مطابق با این نظریه، تعیینندهست
-های فردی رفتار، از قبیل هنجارها، نگرشکنندهتعیین

ما  کهیهنگام باورها بر رفتار فرد تأثیرگذار هستندها و 
دائماا در  میریگیقرار م گرانیمتقابل با د درکنش
چه نوع  کهنیا یبرا میهست ییهاسرنخ یجستجو

چگونه آنچه  کهنیمناسب است و ا نهیدر آن زم یرفتار
، 1)بندورا و الک میکن ریاست تعب گرانیرا که منظور د

 تیمتمرکز شدن بر موقع یجابه هینظر نیا (.2003
کنش متقابل  عتیعلل رفتار افراد بر طب یاجتماع
 متمرکز است. افتد،یافراد اتفاق م نیکه ب یاجتماع
 گریکدیافراد در ارتباط با  کهنیا یعنیمتقابل  کنش

. گردندیم گریکدیو موجب ساختن عمل  کنندیعمل م
 گرانیاز د یریپذریتأث منزله بهکنش متقابل صرفاا 

زمان و  انیو تأثر متقابل در جر ریبلکه تأث ست،ین
عمل  کیصورت  نیگوناگون است. در ا یهاتیموقع

که  یااست نه عمل ساده مطرح ر،ییمتحول در حال تغ
عمل انسان  .ردیتحقق پذ یخاص یطیمح طیدر شرا
بلکه از  شود،ینم جادیکنش متقابل ا واسطه بهصرفاا 

 یکنش افراد ناش .شودیم جهیفراد نتا نیکنش متقابل ب
نظریۀ کنش  است. تیاو از موقع فیاز تفکر فرد و تعر

ساخت  ای تیشخص یجا بهمتقابل  برکنشمتقابل 
 بهبر انسان فعال  هینظر نیا .کندیم دیتأک یاجتماع

 کندیم دیانسان منفعل در ساخت اجتماع تأک یجا
یادگیری  ،با توجه به این اصول (.2003 ،1)بندورا و الک

بارز در جهت ایجاد  یانمونه تواندیماکتشافی 
افزایش  آن واسطه بهنمادهایی برای تعامل بهتر و 

 بهانگیزش گردد که این از طریق مشارکت در ورزش 
برای تحریک یادگیری  ییهاروشاستفاده از  ژهیو

 ریپذامکان یرخطیغ آموزشاکتشافی همچون 
نتیجه گرفت که بر اساس این نظریه،  توانیم. گرددیم

بهتر توانسته بودند نمادهای  یرخطیغ آموزشگروه 

1. Bandura & Locke 
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تعامل اجتماعی را در خود شکل دهند و این سبب 
 گردیده بود. هاآنانگیزۀ مشارکت افزایش 

پذیری تمرین در فرایند در تحقیق حاضر از رویکرد تغییر
تمرینی دوی با مانع استفاده شد. تغییرپذیری تمرین 
یک ویژگی مهم در فرایند یادگیری است که رفتارهای 

رو زمانی این از .دهدمی أارتقاکتشافی را در فراگیران 
-، شرکتگیردمیقرار  مورداستفادهکه این رویکرد 

غیرمنتظره  کنندگان آمادگی انطباق و مقابله با تغییرات
و همکاران،  1در محیط اجرا را خواهند داشت )تان

با مانع، امکان ایجاد تغییرپذیری در  . در دو(2012
های گوناگونی میسر است. جلسات تمرین به روش

بندی استارت، توان این کار را با تغییر در زمانمی
فواصل متفاوت بین موانع، ارتفاع موانع یا حتی جنس 

اد تا فراگیران به خم کردن باالتنه روی موانع انجام د
هایی که توجه مانع ترغیب شوند. استفاده از دستورالعمل

کنند، صورت بیرونی به مانع بعد جلب می فراگیران را به
همچنین استفاده از قیاس برای عبور سریع از موانع هم 

بنابراین آموزش غیرخطی در  .تواند اثربخش باشدمی
ایجاد انگیزه در فراگیران برای  دوی با مانع شامل

یافتن الگوهای حرکتی متنوع و پایدار است  و جستجو
در تحقیق حاضر نیز استفاده  (.2011)چو و همکاران، 

از تغییرپذیری تمرین در دوی با مانع در گروه آموزش 
غیرخطی موجب بهبود انگیزش مشارکت در بین 

 کنندگان گردید.شرکت
، هر دو گروه در مقیاس پژوهشبا توجه به نتایج این 

انگیزش، پیشرفت داشتند. ولی تأثیر رویکرد آموزش 
غیرخطی بر بهبود انگیزش پیشرفت بیشتر از رویکرد 

تأثیر  ۀدهندنشانتواند آموزش خطی بود. این نتایج می
 خصوصبه) هارمحدودگ دستکاریمثبت و مستقیم 

محیط( از قبیل تغییر در ارتفاع  محدودگر دستکاری
موانع و یا تغییر در فواصل بین موانع، در فرایند طراحی 

                                                           
1. Tan 

2. Komar 

آموزشی بر برآورده شدن نیازهای  ۀبرناممحتوای 
پاسخ به این سؤال که چرا  همچنینانگیزشی فرد باشد. 

رویکرد آموزشی  اندازه بهاستفاده از رویکرد خطی 
آمیز نبود فقیتغیرخطی در بهبود انگیزش مشارکت مو

را شاید بتوان در طراحی محتوای آموزشی این رویکرد 
محققان زیادی معتقدند که استفاده  کهچونپیدا کرد. 

از تمرینات تکراری یکنواخت، همیشه منجر به عملکرد 
آمیزتر نخواهد شد. با توجه به وجود بهتر و موفقیت

های فردی در بین فراگیران یک مهارت و تأکید تفاوت
شناختی در متفاوت بودن های پویا و بومنظریه سیستم

شرایط فرد و محیط برای هر فرد، لذا استفاده از تنها 
کنندگان مفید و یک راهکار تکراری برای تمام شرکت

رویکرد آموزش غیرخطی  ثمر نخواهد بود. مثمر
که فرد در قالب آن بتواند کند میچارچوبی را فراهم 
ی تکلیف و محیط یادگیری پویا هاخود را با پیچیدگی

هماهنگ سازد. در رویکرد آموزش غیرخطی فرد 
 تا با الگوهای مختلف حرکت وشود میتشویق 

-حلساختارهای متفاوت خود را منطبق سازد تا به راه

های حرکتی کاربردی جهت رسیدن به هدف دست یابد 
 (.2013و همکاران،  22)کومار

ای گونهحاضر بهرویکرد آموزش غیرخطی در تحقیق 
های شده بود که هدف اصلی آن پیدا کردن راهطراحی

خود توسط  مختلفهای راهها و اکتشافی به روش
یادگیری از طریق  رویکرد اصلی. اشدب کنندهشرکت

و  مربیان است که شدهیطراح صورت نیبد اکتشاف
 فراگیراز سوی  که اشتباه کردن معلمان باید بپذیرند

اشتباه کردن فراگیر در طی فرایند ضرورت دارد و 
گونه که همان .است تمرین و اکتساب امری طبیعی

گفته است که اگر شما  33بزرگی به نام جان وودن مربی
و  44)رگار کنیدواقع هیچ کاری نمی کنید، دراشتباه نمی

(. این نکته تأکیدی است که مربیان 2012، همکاران

3. John Wooden 

4. Regar 
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 باشند که در حال تجربه جدید هستند افرادیباید حامی 
دچار اشتباهات زیاد در طی تمرین  ادیز احتمال بهو 

بین مربی ورزشکار را  ۀرابط. پذیرش این ایده، شوندمی
دهد و مربی را از ایفای نقش انتقادی یا تغییر می

این  .سازدگری به نقش حامی رهنمون میاصالح
اصلی ایجاد انگیزه تواند یکی از عوامل موضوع خود می

 در فراگیر باشد. با توجه به مبحث آموزش اکتشافی و
های متعددی برای آگاهی از این نکته که پاسخ

وجود دارد، تأکید دیگری است  مختلف موضوعات
که به فراگیر بگوید که این یجا بهمربی  کهاین جهت

 کارچهکه د بگوی هابه آن چگونه کاری را انجام دهد،
 در هنگام آموزش یک مطلب جدید، رونیا از .کنند

 محدودگرهای آموزشی را باید بر مبنای اهداف عمومی
تعیین نمود و مداخالت کالمی  اکتشافی صورت بهو 
ها باید حاوی اطالعاتی باشند که بتوان از آن هم انیمرب

همکاران،  و رنشابرای پیشبرد اجرا استفاده کرد )
2015.) 

آموزش غیرخطی این  رویکرد کهتوان گفت در کل می
 هایحلراه از مختلفی انواع بتواند توانایی را دارد که

 جهت آموزش خطی رویکرد به نسبت را حرکتی
بنابراین . وجود آورد به ورزشی هایمهارت اکتساب

 از استفاده با مربیان و معلمان که داشت انتظار توانمی
 وهایالگ بیشتر تنوع موجب آموزش غیرخطی رویکرد
 است. ترمناسب فراگیر برای که شوند حرکتی

که این پروتکل بر روی ورزش انفرادی با توجه به این
که ( مورد ارزیابی قرار گرفت و اینمانع با دو)

های تیمی و انفرادی انگیزشی در رشتههای ویژگی
-روی ورزش شود تأثیر آن برمتفاوت است، پیشنهاد می

با توجه های تیمی نیز مورد ارزیابی قرار گیرد. همچنین 
 نظر ازروی دختران انجام شد و  پژوهشکه این به این

های روانی بین دختران و پسران تفاوت وجود شاخص
روی پسران نیز تکرار  پژوهشاین شود پیشنهاد میدارد 
شود.
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Abstract  

The present study was conducted to compare the effect of linear and nonlinear 

pedagogy on students̓ participation motivation in physical education class. 40 students 

were selected by random sampling method and were assigned to two groups of linear 

and nonlinear pedagogy consisting of 20 subjects per each group. In the pre-test, 

participants were asked to complete the Participation Motivation Questionnaire 

(PMQ). Flights of hurdles were used as the task completed in a 50-meter route. 

Traditional education approach was applied in linear pedagogy group. In nonlinear 

pedagogy group, constraint changes (distance and height of barriers) were used. The 

post-test was performed after acquisition phase. Results showed that linear and 

nonlinear teaching methods had a significant effect on student’s participation 

motivation. It was also found that, the subjects in non-linear training group had better 

participation motivation than those in the linear training group. In this regard, physical 

education teachers and educators are suggested to use a nonlinear approach to enhance 

student’s participation motivation. 

 

Keywords: Nonlinear Pedagogy, Linear Pedagogy, Participation Motivation, 

Flights of Hurdles 
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