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Introduction: In recent years, there has been considerable interest in the evolution 
of physical education teaching from a linear to a non-linear approach. 
The aim of this study was to investigate the effectiveness of local games with hybrid 
of teaching game for understanding and game sense approach on student's motor 
skills.  

Methods: This research was quasi-experimental with a pre-test and post-test design 
that was performed in a field form. Fifty-five girl students (10-11years) were 
randomly divided into four groups: teaching game for understanding, game sense, 
hybrid of teaching game for understanding and game sense and traditional group. 
Subjects practiced 3 one-hour sessions per week according to their group's 
educational approach for 12 weeks. The Bruininks-Oseretsky test was used to assess 
children's motor proficiency. 

Results: The results of Mixed ANOVA showed that there was a significant 
difference between pre-test and post-test of the first three groups. so, it can be say, 
in the gross motor skill of the hybrid group 79% changes, in the fine motor skills 
and total motor skills of the teaching game for understanding group got the highest 
scores with 84% and 85% of the changes, respectively. 

Conclusion: It can be concluded that using the hybrid approach improve children's 
motor skills. The present study shows that teaching game for understanding and 
game sense models in the form of local games are a good training method to improve 
motor skills in students, it seems that these approaches can be transferred to other 
educational levels. 
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Extended Abstract 

Introduction 
In recent years, there has been considerable interest in the evolution of 
physical education teaching from a linear to a non-linear approach. 
Play is one of the main ways for children to learn and grow. 
Educational and psychological researchers have suggested that play is 
a powerful mediator for learning various skills throughout people's 
lives. So children learn through play and are obviously born naturally 
curious and ready to learn. Motor skill is mastery in performing a 
motor task. In fact, mastery of motor skills is the basis for playing 
different types of games and having physical, social and mental health 
(Payne & Isaacs, 2017). Motor skills are divided into gross and fine 
motor skills (Stappa et al., 2021). In the late 1970s, in response to 
growing dissatisfaction with conventional technical approaches, the 
teaching games for understanding (TGFU) approach emerged 
(Harvey, pill, & Almond, 2018). One of the other approaches that are 
somewhat opposite to the traditional approaches to motor learning is 
the Game Sense Approach (GSA).so, the aim of this study was to 
investigate the effectiveness of local games with hybrid of teaching 
game for understanding and game sense approach on student's motor 
skills.  
 
Methods 
This research was semi-experimental with a pre-test and post-test 
design that was performed in a field form. The statistical population of 
this research was all fifth grade students of Tabriz city, which by 

gender include 13130 girl students and 14102 boy students (27232 
people in total). Purposive sampling method was used to collect data. 
The minimum number of samples was 13 people using G*power 
software and taking into account statistical power of 0.8, effect size of 
0.3 and confidence interval of 0.95. Therefore, the statistical sample 
was 55 fifth grade girls with an age range of 10 to 11 years (mean = 
10.78, standard deviation = 0.93) who were randomly assigned to four 
groups of teaching games for understanding (14 people), Game sense 
(14 people), a hybrid of game teaching approach to understand and 
game sense (13 people) and traditional group (14 people) were 
included. The criteria for participating in the research included fifth 
grade female students who had physical and mental health, the written 
consent of the family and no history of education based on non-linear 
approaches in the form of native-local games and in the physical 
education unit at school. The exclusion criteria of participants from the 
study included not being able to participate in the game and being 
injured as diagnosed by the physical education teacher. The Bruininks-
Oseretsky test was used to assess children's motor proficiency. 

Results 
The results of Mixed ANOVA showed that there was a significant 
difference between pre-test and post-test of the first three groups. so, 
it can be say, in the gross motor skill in the hybrid of teaching game 
for understanding and game sense group 79% changes, in the fine 
motor skills and total motor skills of the teaching game for 
understanding group got the highest scores with 84% and 85% of the 
changes, respectively. 

Table1. Two-to-two comparison of groups in the pre-test and post-test of motor proficiency 
Training 

conditions 
Skill Group (i) Group (j) Mean difference 

(i-j) 
standard error P Value 

TGFU Gross Pre-test Post-test -37.93 2.39 *0/0001 
 Fine Pre-test Post-test -34.07 1.84 *0/0001 
 motor proficiency Pre-test Post-test -79.50 4.09 *0/0001 

GSA Gross Pre-test Post-test -34.00 2.39 *0/0001 
 Fine Pre-test Post-test -29.21 1.84 *0/0001 
 motor proficiency Pre-test Post-test -69.57 4.09 *0/0001 

GSA/TGFU Gross Pre-test Post-test -37.69 2.39 *0/0001 
 Fine Pre-test Post-test -32.31 1.84 *0/0001 
 motor proficiency Pre-test Post-test -76.46 4.09 *0/0001 

Traditional Gross Pre-test Post-test -3.43 2.39 0.16 
 Fine Pre-test Post-test -1.36 1.84 0.46 
 motor proficiency Pre-test Post-test -5.07 4.09 0.22 

 

Conclusion 
It can be concluded that using the hybrid of teaching game for 
understanding and game sense approach improve children's motor 
skills. The present study shows that teaching game for understanding 
and game sense models in the form of local games are a good training 
method to improve motor skills in students, it seems that these 
approaches can be transferred to other educational levels. 
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  ها:واژهکلید
 هاي سنتی، بازي

 تدریس بازي براي فهمیدن، 
 ترکیب رویکردها،

 تبحر حرکتی، 
 حس بازي، 

 کودکان.
 

 وجود غیرخطی رویکرد به خطی رویکرد از بدنیتربیت آموزش تحول به توجهیقابل عالقه اخیر، هايسال رد :مقدمه
تدریس بازي براي هاي آموزشی با روشمحلی -هاي بومیاثربخشی بازيپژوهش حاضر با هدف بررسی  .است داشته

 آموزان انجام شد.فهمیدن و حس بازي بر تبحر حرکتی دانش

 شکل میدانی انجام شد.که به بود آزمونپس و آزمونپیش طرح با تجربی ونیمه نوع از پژوهش این روش پژوهش:
فهمیدن، حس بازي، گروه تدریس بازي براي  صورت تصادفی به چهاربه سال)11-10( دختر آموزپنجاه و پنج دانش

هفته، هر  12ها به مدت آزمودنیشدند.  گروه سنتی تقسیم و ترکیب رویکرد تدریس بازي براي فهمیدن و حس بازي
براي  اوزورتسکی-آزمون برونیکسد. از مطابق رویکرد آموزشی گروه خود به تمرین پرداختن جلسه یک ساعته 3هفته 

 ارزیابی تبحر حرکتی کودکان استفاده شد.

طوري به آزمون سه گروه اول نشان دادپس و آزمونبین پیش تفاوت معناداري را مرکب واریانس تحلیل نتایج ها: یافته
تغییرات، در مهارت حرکتی ظریف و تبحر حرکتی  درصد 79با ترکیبی در مهارت حرکتی درشت گروه  توان گفتکه می

از تغییرات بیشترین نمره را کسب کردند. در  درصد 85و  درصد 84کل گروه تدریس بازي براي فهمیدن به ترتیب با 
 که آموزش سنتی تأثیر معناداري در متغیرهاي مورد بررسی نداشت.حالی

تواند تبحر حرکتی کودکان را به طور همزمان توان نتیجه گرفت که استفاده از رویکرد ترکیبی میمی نتیجه گیري:
 هايدرقالب بازيو حس بازي  تدریس بازي براي فهمیدنهاي آموزش مدلدهد که بهبود بخشد. مطالعه حاضر نشان می

قابلیت  رویکردهارسد این نظر میهستند و به آموزاندانشدر  ء تبحر حرکتیروش تمرینی مناسبی براي ارتقا محلی-بومی
 .دنرا دار به سایر مقاطع تحصیلیانتقال 
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 مقدمه
 قوي میانجی بازي که اندکرده پیشنهاد روانشناسی و آموزش محققان. است کودکان رشد و یادگیري اصلی هايراه از یکی بازي
 به که است بدیهی و گیرندمی یاد بازي طریق از کودکان است. بنابراین افراد زندگی طول در مختلف هايمهارت یادگیري براي
 از مهمی بخش ). در واقع بازي2020اوباسی، -باچی، اینمو و چیگبوآیند (اممی دنیا به یادگیري براي آماده و کنجکاو طبیعی طور

 جسمانی را یاد هايمهارت جمله از هاییمهارت و مفاهیم کودکان که است بازي طریق از. است اولیه هايسال توسعه و آموزش
هاي هاي هدفمند همراه با سایر فعالیتهاي حرکتی و بازي) برنامه2018( و همکاران 1سنه). طبق گفته 2007گیرند (گیسبورگ، می

). 2015است (جلیسی و یازیسی، در دوره دبستان  حرکتیتربیتی و پرورشی بستري مناسب براي تمرین و تکرار برخی از مفاهیم 
آزادانه  تیا در نظر گرفتن ماه) ب1852-1782( 2فروبل شیدریفر که است فطري و ذاتی امري زيبه با کودك عالقه ین،ا باوجود

شکل  نیتریبه عنوان عال يدر نظر گرفتن باز" يبرا یو راه يریادگیادغام  يبرا یپردازش شناخت زمیبه عنوان مکانرا  آن ،يباز
وجه به نیاز کودك براي بازي کردن در تمام جوامع بشري رایج بوده و جایی که تاز آن). 2018(فروبل،  کرد ینیبشیپ "يریادگی

 کهشده  3محلی-بومیهاي موجب پیدایش بازي ، بازي کردن اهمیت داشته است؛ این امردور هايگذشتهاز هم در کشور ما 
محلی، استفاده از ابزار -هاي بومیهاي مهم بازيگیهم در نقاط مختلف کشور رایج است. یکی از ویژ ها هنوزبسیاري از این بازي

حرکات متنوعی  لها از میراث فرهنگی هر ملتی بوده و شامو عدم نیاز به تجهیزات خاص است. این بازي گیزندل و امکانات مح
 هاييبازهمچنین، ). 1994فیلد و همکاران، (گرین را فراهم آوردبنیادي هاي رشد مهارتیادگیري و تواند موجبات شود که میمی

 از وسیعی و عظیم قشر شیوه، ینترساده به محدودیتی هر از فارغ و اجتماع در موجود و امکانات ساده با توانندیممحلی  -بومی
 به بودن مقید بدون و آزادي نهایت با کهيطوربه)، 1400دهند (اورنگی و همکاران،  قرار پوشش تحت مختلف در سنین را افراد

در طی بازي، کودکان دامنه وسیعی از ). 1400ثانی، زاده، اقدسی و زمانیهستند (ایلچی اجراقابل و پاگیر، دست ابزار و مکان، زمان
هاي کنند و با یک خودپنداره مثبت و پایدار، به تبحر در مهارتهاي جابجایی بنیادي، دستکاري و پایداري را کسب میتوانایی

 ). 2021نا، رسند (پریانو، ساهودي و هندریاحرکتی می
انجام انواع  براي ايپایه حرکتی هايمهارت در در واقع، تبحرتبحر حرکتی، ماهرشدن در اجراي یک تکلیف حرکتی است. 

 درشت دسته دو به حرکتی هايمهارت). 2017است (پایینه و ایساکس،  روانی و اجتماعی جسمی، ها و داشتن سالمتمختلف بازي
 براي اصلی عضالنی هايگروه از استفاده توانایی درشت حرکتی هاي). مهارت2021(استاپا و همکاران، شوند می تقسیم ظریف و

 کوچک هايعضله توسط ظریف هاي حرکتی). در حالی که مهارت2018است (عبدالهاي و عبدالعزیز،  مفصلی منظم حرکات انجام
 هاطبق نتایج بسیاري از تحقیقات، انجام انواع مختلف بازي). 2017پایینه و ایساکس، شوند (می تنظیم عضالنی فرعی هايگروه یا

بخشد (دالگویا و همکاران، می بهبود را ظریف و درشت مانند هاي حرکتیمهارت و گذاردمی تأثیر آموزانعملکرد دانش در مدارس بر
دهد تا یمرا امکان این آموزان به دانش یبدنتیدر ترب یسنت يهايباز ياجرا). همچنین، 2022لونگ و کیانجی، ؛ منگ2018

(سامسوداین، جلیل و  کسب کنند یخوب یحرکت يها و مهار ابندیدست  یجسمان یداشته باشند، به آمادگ یبخشلذت يهاتیفعال
ي هامهارت يبا هدف ارتقا محلی-بومی يهايباز انجامکه  کنندیم انیب) 2019( 4). از طرف دیگر، مولیانا و لنگکانا2016مادیونو، 

 ممکن یادگیري ترینکامل تسهیل مدرسه اصلی هدف رو، این ازشود. انجام میآموزان دانش قیتشو به منظوردر مدرسه و  تیحرک
. )2021همکاران، است (بسا و  هایشانانگیزه و عالیق ها،توانایی به توجه با آنها از حمایت مستلزم که است آموزاندانش همه براي

                                                 
1. Sene & et al 
2. Fredrish Frobel  
3. Local games  
4. Mulyana & Lengkana 
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 تحقیقاتی کار دستور در برجسته موضوع یک بنابراین،. است ضروري خاص آموزشی و ايزمینه شرایط کردن فراهم امر، این براي
 ). 2022است (داسیلوا،  آموزشی رویکردهاي به در مدارس مربوط بدنیتربیت

 1رویکردهاي متداول تکنیکی، رویکرد تدریس بازي براي فهمیدن، در واکنش به نارضایتی روبه افزایش از 1970هاي در اواخر سال
)TGFU ،بانکر و ثورپ که اولین بار از مفهوم 2018) مطرح شد (هاروي، پیل و آلموند .(TGFU  استفاده کردند، عقیده دارند که

گیري و انتقال ه توانایی تصمیمرویکرد سنتی در آموزش بازي تأکید زیادي بر تمرین با تکیه بر تجزیه مهارت داشتند که منجر ب
هاي تاکتیکی بازي با استفاده از اشکال تغییر یافته براي یادگیري جنبه TGFUکه شد. در حالیضعیف مهارت به زمینه بازي می

 باشد (بانکر و ثورپ،بازي اصلی، توسعه یافته است به طوري که تمرکز اصلی به جاي مؤلفه مهارت حرکتی، بر درك تاکتیک می
بدنی باید به افراد اجازه بازي آزادانه را بدهند و امیدوار باشند کند که مربیان و معلمان تربیت). در واقع، این رویکرد عنوان نمی1982

). معلمان 2020مارتین و همکاران، -کنند، کامل کنند (بارباراها مجموعه تکالیف را در هر روشی که مناسب فرض میکه یادگیرنده
آموزان بتوانند از پاسخ مناسب براي دستیابی به پیامد ها را در محیط یادگیري مدنظر داشته باشند، تا آنجا که دانشدکنندهباید محدو

برترین مدل تمرین آموزشی، در آموزش  TGFUیادگیري مطلوبی که براي آن جلسه طراحی شده است، استفاده کنند. به عبارتی، 
 ). 2022است (جنسین و همکاران،  سال گذشته بوده 20ها در طی بازي

) GSA( 2دارد، رویکرد حس بازي وجود حرکتی یادگیري به سنتی رویکردهاي مقابل در تاحدي که دیگري رویکردهاي از یکی
ورزش  ونیسیو کم 3تورپ يشد، که از همکار یمعرف ایاسترال یورزش يگریمرب اتیبه ادب 1990در طول دهه  کردیرو. این است
 بهتر ظاهر شد فهمیدن ي(ورزش) برا هايباز تدریس ییایبه عنوان نسخه استرال 1998تا  1994 يهاسال نیب )ASC( ایاسترال

 قیتلف قیآموزش ورزش از طر يهدف برا نیا .است کنانیبازتفکر توسعه  ،يحس باز کردیرو یتمرکز اصل). 1982(ثورپ و بانکر، 
 يباز نهی+ زم کیداد، تکن حیتوض 4نایهمانطور که دن د ایشود. یبه عنوان عملکرد ماهرانه دنبال م يباز نهیحرکت با زم کیتکن

 رایز دباشنیمحور م ياند، بازشده یطراححس بازي  کردیکه در چارچوب رو ینی، جلسات تمر). به عبارتی2021(پیل،  = مهارت
شکل  بیترت نیکه به ا ینی. جلسات تمرابدییادامه م يو با تمرکز بر باز شودیشروع م يپس از گرم کردن (در صورت لزوم) با باز

درك و  به کنانیپرسش از باز قیاز طر مشاوره است تا دستور کالمی و شتریب ینقش مرب رایز ،هستندمحور  کنیباز زین ردیگیم
 در مربی/معلم یادگیري فرصت کشف )، براي2019( 5ویلیامز و پیل). 2022کند (ویلیامز و همکاران، ي کمک میتفکر در طول باز

 بازي حس رویکرد از استفاده با که استرالیایی بومی بازي یک ابتدایی، بر مدرسه یک در شده داده آموزش کار واحد یک چارچوب
 آموزان تأکیددانش براي مؤثر یادگیري فرصت یک عنوان به بازي حس شد، تمرکز کردند. در این مطالعه بر رویکردمی داده آموزش

 مسئولیت افزایش و یادگیري کننده تسهیل به معلم نقش تغییر آموزشی، مدل دو هر اصلی مشترك هايویژگی از یکی بنابراین،شد. 
نیازهاي  تطبیق بر GSAو  TGFUمدل  دو هر ). همچنین2012نیکو و وودراف، است (استرن، سینل آموزاندانش به معلم از

 شدن ترکیبی که است شده پیشنهاد این، بر ). عالوه2016کنند (رنشاو و همکاران، می تمرکز یادگیرنده فعلی هايقابلیت با تمرین
 معلم ترسنتی آموزشی رویکرد از استفاده طریق از توانمی که چیزي به نسبت را یادگیري از تريعمیق و تروسیع دامنه هامدل این

؛ فریس، هاستاي و 2018فیل، سازد (کیسی و مکمی پذیرامکان آورد، دست به خود مجزاي قالب در مدل هر همچنین و محور
 هايبرنامه در باالتر کیفیت با یادگیري نتایج به دستیابی براي مؤثري مکانیسم تواندمی هابنديترکیب نتیجه، ). در2017مسکیتا، 

هاي حرکتی در انجام مهارتکودکان هنوز  که، بعضی از). با توجه به این2017ایریس، -؛ گیل2014بدنی باشد (کیسی، تربیت درسی
 ریهدف و سا کیبا الگوها و موانع، پرتاب  دنیدومحلی، -بومی يباز انجام بنابراین، دارند. يکمتر یهماهنگ درشت و ظریف

                                                 
1. Teaching games for understanding  
2. Game Sense Approach 
3. Thorpe  
4. Den Duyn 
5. Williams & Pill  
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-آموزان ضروري است (هاستاي و کورنترهاي بنیادي دانشدر مدارس بر اساس رویکردهاي غیرخطی براي تقویت مهارت هايباز
 ).2006اسمیت، 

یزان اثر آن پژوهش حاضر به دنبال بررسی مطالعات انجام شده در زمینه رویکردهاي غیرخطی بوده و به مقایسه م
است که با پردازد. این در حالیبعدي) میبا رویکردهاي سنتی (تأکید بیشتر بر تکنیک و مهارت بصورتی بیشتر تک

وهش محلی، این پژ-هاي بومیهاي پژوهشی تجربی از ترکیب رویکردهاي غیرخطی در قالب بازينبود حمایتوجود 
ن سوال است که به دنبال پاسخ به ای بنابراین، مطالعه حاضر در پی گسترش ادبیات تجربی موجود در این زمینه است.

 تبحر حرکتیبر  و حس بازي تدریس بازي براي فهمیدن هاي آموزشیروشبا ترکیبی از محلی  -هاي بومیآیا بازي
 آموزان اثر مثبتی دارد یا خیر؟ دانش

 پژوهش شناسیروش
آماري این  جامعه شکل میدانی انجام شد و از حیث نوع پژوهش کاربردي بود.تجربی است که بهروش پژوهش حاضر از نوع نیمه

 14102دختر و آموز دانش 13130 که به تفکیک جنسیت شاملبودند شهرستان تبریز  آموزان پایه پنجم ابتداییکلیه دانشتحقیق 
حداقل تعداد  گیري هدفمند استفاده شد.از روش نمونه هاآوري داده. براي جمعباشندر) مینف 27232در مجموع ( پسرآموز دانش

نفر برآورده شد.  13، تعداد 95/0و فاصله اطمینان  3/0اندازه اثر ، 8/0و با احتساب توان آماري  1پاورافزار جینمونه با استفاده از نرم
= انحراف معیار) 93/0= میانگین، 78/10سال ( 11تا  10نفر از دختران پایه پنجم ابتدایی با دامنه سنی  55بنابراین، نمونه آماري 

نفر)، ترکیبی از رویکرد تدریس  14س بازي (نفر)، ح 14بودند که به صورت تصادفی در در چهار گروه تدریس بازي براي فهمیدن (
به پژوهش شامل  کنندگانشرکتمعیارهاي ورود نفر) قرار گرفتند.  14نفر) و گروه سنتی ( 13بازي براي فهمیدن و حس بازي (

ابقه آموزش س، رضایت کتبی خانواده و نداشتن برخوردار بودند جسمی و روانی المتسآموزان دختر پایه پنجم ابتدایی که از دانش
کنندگان بود. معیارهاي خروج شرکتبدنی در مدرسه و در واحد تربیت محلی-هاي بومیبراساس رویکردهاي غیرخطی در قالب بازي

 نیآخرجایی که، بود. از آن بدنیدیدگی با تشخیص دبیر تربیتآسیب براي شرکت در بازي واز مطالعه نیز شامل نداشتن توانایی 
آموزان مشارکت دانش شیافزا يتالش برا نیدر ع سیتدر يهاوهیو ش یآموزش يکردهایرو رییاز تغ یحاک ؛آموزش نهیروندها در زم
غیرخطی بر اساس رویکردهاي جدید، بازي است که در این  یادگیري هايشرو یکی ازاست. بنابراین،  يریادگی ندیو بهبود فرآ

 شده است. محلی به عنوان مداخله استفاده-پژوهش از بازي بومی

 کنندگانپژوهش و شرکتطرح 
 مراجعه ورزش معلمان به دهنویسن تحقیق، انجام از قبلپس از مداخله بود.  و مداخله مداخله، از له پیشطرح پژوهش شامل سه مرح

 تأکید استفاده باخطی مورد رویکردهاي غیر و مطالعه پیشینه مورد در معلمان آن، از پس .کنند بحث مطالعه هدف مورد در تا کرد
 شدند. مطلع بود، داوطلبانه آنها مشارکت که واقعیت این بر

 ابزار
سکی ( -آزمون تبحر حرکتی برونیکس هاي حرکتی درشـت و  یک مقیاس حرکتی هنجار مرجع براي مهارت): 1978اوزورت

کند تا کودکان بهنجار را از کودکان با اختالل حرکتی  ســاله اســت. این آزمون به محققین کمک می 5/14تا  5/4ظریف کودکان 
ده دارد. در مطالعه حاضر  ما 14و فرم کوتاه آن  46باشد که فرم طوالنی آن،  خرده آزمون می 8شناسایی کنند. این مقیاس شامل    

                                                 
1. G*Power 



 
 
 
 
 

 
ستان ، دورة چهاردهم، شمارة دوم،ورزشی  رشد و یادگیري حرکتی  1401 تاب

 

 

108 

هاي  هاي حرکتی درشت و چهار خرده آزمون دیگر، مهارتسوالی این مقیاس استفاده شد. چهار خرده آزمون آن، مهارت 14از فرم 
باشد که براي هر خرده آزمون، تعدادي آزمون ویژه و  دهی در این مقیاس بدین صورت می سنجند. نحوه نمره حرکتی ظریف را می

کند. در انتها میگر، نمرات هر تکرار ثبت و با هم جمع ها باید هر کدام را دو بار تکرار کنند. آزمونارد وجود دارد که آزمودنیاستاند
سوب می   شتند، به عنوان نمره فرد در آن خرده آزمون مح سیبان و جاناه،   از بین دو تکرار، هر کدام که باالترین امتیاز را دا شود (ه

شی وانگ افته). بنابر ی2017 سی تعادل    1302و همکاران ( 1هاي پژوه ستگی معناداري با آزمون تعادل ح ) این آزمون را داراي همب
دانند که نسخه اصالح شده کلینیکی آزمون سازماندهی حسی است. ضریب پایایی بازآزمایی این آزمون در فرم         براي کودکان می

ست    86/0و در فرم کوتاه  87/0طوالنی  شده ا ضریب پایایی بازآزمایی آزمون  گزارش  گزارش  84/0و روایی آن  87/0. همچنین 
 ).  1978اوزرتسکی، -شده است (برونیکس

 اجراي تحقیقروند 
محلی (بازي وسطی، -هاي بومیانواع بازيبا ، در مدرسه یک هفته توسط مربی و به مدتها آزمودنی ،از مداخله پیش مرحلهدر 

 شد، بحث مجزا صورتبه تمرینی رویکردهاي دربارهو مراحل پژوهش آشنا شدند، دولک و ...) لی، کبدي، الکخروس جنگی، لی
 2کیاوزرتس-آزمون تبحر حرکتی برونیکسآزمون با استفاده از در پیش وابسته پژوهش متغیر سپس و شد داده شرح اهداف و وظایف

یکردهاي تدریس ومحلی بر اساس ر-هاي بومیبازي هايپروتکل با پژوهش مستقل متغیرهاي مداخله، مرحلهسپس در . ارزیابی شد
یک ساعت هفته سه جلسه و هر جلسه  هر هفته، 12 مدتبه سنتی بازي براي فهمیدن، حس بازي و ترکیبی از دو رویکرد و تمرین

 :اجرا شد ها و موارد زیرو با رعایت ویژگی صورت مجزا در هر گروهبه
نده جهت کشف محور استفاده کرده و محیط را به جهت جستجوي یادگیر –مربی در حین تمرین از رویکرد شاگرد  •

 هاي بهینه مهیا کرد.حلراه
هاي فردي فاوتتتر وي مقایسه شد. این کار همچنین بر اساس توجه به همچنین عملکرد هر فرد با عملکرد پیش  •

 باشد. می
 ها در طول بازي، و در خارج از آن آموزش داده شد. دستورالعمل •
 قیاز طربه تفکر و تأمل آموزان و تمرکز خود را بر واداشتن دانش هها متوقف کردتیرا در طول فعالخود  ینقش اصل معلم •

 .برساند یکیتاکت یتا آنها را به آگاهداد پرسیدن میسؤال 
 مطابق بود. آموزدانش یسطح مهارت بدن ایها با سن يباز •
 هم بود.ی فراکیتاکت یاصل يمحتوا يسازکمک به همسان ياصالح آنها برا ای دیجد نیگنجاندن قوان مکانا •
 بود. یکیتاکت يدر دشوار شرفتیبر اساس پ دیمطرح شده با فیوظا •
تفاوت در  يکه برا یماتیبا تنظ کنیباز ییبر اساس تواناها يباز رای، زداشتقرار  ندیدر مرکز فرآ رندهیادگی تیموقع •

 شدند. یشود، طراحیاستعدادها انجام م
 کردند.  ییراهنما يرا در طول باز کنیباز يهاتیمسئول انیو مرب معلمان  •
 انجام شد. طور هدفمندبه هايباز •
 رفت.گساعت انجام  1بدنی و به مدت ها فقط در واحد تربیتبازي •
 شد.آموزان داده میدقیقه فرصت استراحت به دانش 10جلسه  در طول هر •

                                                 
1. Wang & et al  
2. Bruininks-Oseretsky 
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محور اســتفاده کرده و با اســتفاده از رویکردهاي آموزش مهارت  –در گروه ســنتی مربی در حین تمرین از رویکرد معلمهمچنین، 
شرفت بازیکنان با همدیگر    مربوط به پایه پنجم ابتدایی، مهارت شد. پی صورت      هاي مختلف آموزش داده  شد و تمرین ب سه  مقای

شده و به تکرار مهارت ستورالعمل   صوت تمرینات ثابت بود.  هاي آموزش داده  شیوه مربی از د هایی براي ارتقاء  همچنین، در این 
  الگوي حرکت یا تکنیک استفاده کرد. در نهایت رویکرد مربی در شیوه سنتی بر اساس یک درك درونی مربی بوده است.

گیري آزمون اندازهبا ابزار مدنظر و مشابه با پیشآزمون، پس مرحلهدر آموزان تبحر حرکتی دانشوتکل تمرینی، پس از اتمام پر
  ها بر اساس رویکردها ارائه شده است.. در جدول شماره یک پروتکل تمرینی گروهشد

 هاپروتکل تمرینی گروه .1جدول 
 ها در قالب هر رویکردانواع بازي

هاهفته  TGFU GSA TGFU/GSA سنتی 

 اول
بازي وسطی، توضیح درمورد 

 چرایی انجام بازي
بازي وسطی، پرسش و بحث در 

 حین بازي و بدون توقف بازي
بازي وسطی، توضیح چرایی بازي 

 و داشتن پرسش پاسخ
بازي وسطی، دستورالمل 

 مستقیم معلم

 دوم
ایجاد  لی، پاسخ به سواالتبازي لی لی، دادن آگاهی تاکتیکیبازي لی

شده و اصالحات تاکتیکی و 
 تکنیکی در حین بازي

لی، آگاهی تاکتیکی و بازي لی
پاسخ به سواالت و تعدیل بازي 

 متناسب با سطح جسمی افراد

لی، تأکید بر تکرار بازي لی
 مهارت به صورت صحیح

 سوم
پرچم را بگیر، ارائه تاکتیک در 
 مورد گرفتن پرچم بدون خطا

و بحث درباره پرچم را بگیر، پرسش 
بازي، تعدیل بازي با سطح مهارت 

 آموزاندانش

پرچم را بگیر، ارائه تاکتیک و 
 پرسش و بحث

پرچم را بگیر، توضیح در 
مورد چگونگی انجام بازي و 

 تمرین آن

 چهارم
گیري نخ و سوزن، نحوه تصمیم

صحیح براي موفق شدن و اجراي 
 صورت مسابقهبازي به

تناسب با نخ و سوزن، تعدیل بازي م
هدف بازي، تحریک افراد به فکر 

 کردن

گیري نخ و سوزن، تأکید بر تصمیم
سریع و تحریک به تفکر و بحث 

 کردن

وسوزن، آموزش بازي نخ
صورت توسط معلم و به
 دستوري

 پنجم
کبدي، توضیح بازي، تقویت 

گیري و ارائه آگاهی تصمیم
 تاکتیکی

کبدي، توضیح بازي در حین اجراي 
درگیر افراد و بحث در حین آن و 

 بازي

کبدي، ارائه آگاهی تاکتیکی و 
 چرایی و پرسش و پاسخ

کبدي، آموزش چگونگی 
 انجام بازي

 ششم
هوپ،  تاکید بر داشتن هوپ

سرعت عمل و تصمیم گیري بهتر 
 همراه با بشین و پاشو

آموزان و مشارکت دانش هوپ،هوپ
حل براي اجراي بهتر پیدا کردن راه

 به سواالت توسط مربی و پاسخ

هوپ، ارائه راهکار براي هوپ
داشتن سرعت عمل، پاسخ به 

 سواالت و واداشتن به تفکر

هوپ، توضیح چگونگی هوپ
 انجام بازي توسط معلم

 هفتم
خروس جنگی، تأکید بر حرکت و 
هماهنگی افراد و توضیح در مورد 

 چرایی انجام بازي

خروس جنگی، پرسیدن از 
درباره راهکارهاي آموزان دانش

 انجام بازي

خروس جنگی، توضیح در مورد 
 کارهاي انجام بازيچرایی و راه

خروس جنگی، دستورالعمل 
مستقیم معلم و انجام آن 

 آموزتوسط دانش

 هشتم
کار باال بلندي، ارائه تعدادي راه

 تاکتیکی و چرایی انجام بازي
باالبلندي، ایجاد سوال و پرسیدن 

 بحث و تفکرقوانین بازي سپس 
کار باالبلندي، ارائه تعدادي راه

 تاکتیکی و پرسش و پاسخ
باالبلندي، آموزش مهارت و 

 انجام ان

 نهم
بازي با کش، رقابت گروهی و 
همکاري، توضیح درباره چرایی 
 انجام بازي و آگاهی تاکتیکی

بازي با کش، آگاهی تاکتیکی در 
حین بازي و درگیر کردن افراد در 

 توضیح بازي

بازي باکش، توضیح درباره چرایی 
بازي و درگیر کردن افراد در 

 توضیح بازي

بازي با کش، توضیح درباره 
چگونگی انجام بازي توسط 

 معلم

 دهم
، داشتن عملکرد سریع و پرانکاله

 گیري و آگاهی تاکتیکیتصمیم
آموز محور کردن و پران، دانشکاله

 آموزاندرگیري همه دانش
آگاهی تاکتیکی و درگیر پران، کاله

 وپاسخکردن با پرسش
صورت پران، آموزش بهکاله

 سنتی توسط معلم

 یازدهم
بازي، تقویت مهارت ظریف تیله

 همراه با آگاهی تاکتیکی
بازي، توضیح بازي و همزمان تیله

نشان دادن آن، سوال پرسیدن و 
 بحث درباره نحوه زدن صحیح

بازي، توضیح درمورد چرایی و تیله
آموزان سوال پرسیدن از دانش

 درباره چگونگی موفق شدن

بازي، توضیح چگونگی تیله
انجام بازي و تکرار مهارت 

 آموزانتوسط دانش
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 دوازدهم
ها و بهبود دولک، رقابت گروهالک

عملکرد حرکتی با توضیح درمورد 
 چرایی بازي

دولک، سوال پرسیدن و ارائه الک
آگاهی تاکتیکی توسط مربی و 

 آموزانشدان

ودلک، آگاهی تاکتیکی و سوال الک
 پرسیدن

دولک، توضیح چگونگی الک
 انجام بازي و تمرین آن

 روش آماري
واریانس ها و از آزمون تحلیل بودن توزیع دادهبراي بررسی طبیعی ویلک-ها، از آزمون شاپیروبندي دادهاز آمار توصیفی براي دسته

سی   مرکب شی براي برر ساس رویکردهاي تدریس بازي براي فهمیدن، حس بازي و ترکیبی از  -بومی هايبازي اثربخ محلی بر ا
 .انجام گرفت 05/0 آلفاو در سطح  24اس نسخه اسپیاسافزار استفاده از نرم با مراحل این. شد استفاده هر دو

 هاي پژوهشیافته
 نسیت، قد و وزن هر گروه ارائه شده است.کنندگان شامل سن، جدر جدول شماره دو، اطالعات دموگرافی شرکتابتدا 

 کنندگانهاي فردي شرکتویژگی .2جدول 

هاگروه  سن (سال) 
 جنسیت

 (دختر، پسر)
 قد
متر)(سانتی  

 وزن
 (کیلوگرم)

TGFU 61/10 دختر 14   64/145  21/37  
GSA 77/10 دختر 14   27/144  28/37  

GSA/TGFU 90/10 دختر 13   148 23/39  
1/11 سنتی دختر 14   34/145  14/38  

 
تفکیک هر به معیار انحراف و میانگین شامل  پژوهش متغیرهاي توصیفی  آمار به مربوط اطالعات ره سه در جدول شما  سپس، 

 .آزمون ارائه شده استآزمون و پسگروه و در پیش

 هاي توصیفی پژوهشیافته .3جدول 

 متغیرها گروه
آزمونپیش آزمونپس   

معیارانحراف میانگین معیارانحراف میانگین   

TGFU 
 

21/31 مهارت درشت  28/5  14/69  50/15  
50/31 مهارت ظریف  73/6  57/65  37/11  

35/70 تبحر حرکتی کل  72/12  58/149  64/29  

GSA 

36/37 مهارت درشت  86/6  36/71  05/15  
21/34 مهارت ظریف  91/10  43/63  40/13  

43/79 تبحر حرکتی کل  15/18  00/149  91/29  

GSA/TGFU 

46/41 مهارت درشت  39/6  15/79  68/9  
31/40 مهارت ظریف  76/6  61/72  88/5  

08/93 تبحر حرکتی کل  71/10  54/169  96/14  

 سنتی
43/38 مهارت درشت  45/4  85/41  32/6  
86/33 مهارت ظریف  07/5  21/35  77/5  

79/78 تبحر حرکتی کل  47/8  86/87  57/11  
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ویلک استفاده شد. نتایج -آزمون، از آزمون شاپیروها در نمرات پیشبودن توزیع دادهبراي بررسی طبیعیهمانگونه که اشاره شد، 
ها تأیید بودن توزیع دادهفرض طبیعی در تمامی متغیرها ،05/0آمده از  دستهاي بهبودن معناداري با توجه به بزرگترکه نشان داد 

راهه آزمون از تحلیل واریانس یکها جهت بررسی وجود یا عدم وجود تفاوت در پیشدادهبعد از تأیید نرمال بودن )؛ P<05/0(شد 
آزمون و ها در متغیرهاي وابسته تحقیق، جهت بررسی تفاوت بین پیشآزموناستفاده شد. با توجه به عدم تفاوت معنادار در پیش

براي تبحر  3×4×2و گروه سنتی) از آزمون تحلیل واریانس مرکب  TGFU،GSA، GSA/TGFUآزمون در هر چهار گروه (پس
حرکتی (شامل مهارت حرکتی درشت، مهارت حرکتی ظریف و تبحر حرکتی کل) استفاده گردید. با توجه به نتایج آزمون لون و 

روند تغییرات متغیر وابسته ها نیز رعایت شده است. در شکل یک، نمودار ها و کوواریانسآزمون باکس، پیش فرض برابري واریانس
 آزمون و در هر گروه ارائه شده است.آزمون و پستحقیق در پیش

 

 
 گروه 4نمودار روند تغییرات تبحر حرکتی در هر  .1شکل 

 بررسی تبحر حرکتی
، P=77/0دست نیامد (به تبحر حرکتیآزمون گروه در پیش چهاربا توجه به نتایج تحلیل واریانس یک راهه، تفاوت معناداري بین 

 آزمون)آزمون و پسدست آمده از تحلیل واریانس مرکب نشان داد که اثر اصلی زمان (پیش). در ادامه نتایج بهF)4و64(=45/0
)0001/0=P ،72/1172=)641و(F( ، گروه) اثر اصلی گروهCLA ،TGFU ،CLA/TGFU سنتی و) (0001/0=P، 31/15=)644و(F( ،

، اثر تعاملی )F)4و64(=P ،03/64=0001/0(، اثر تعامل بین گروه و زمان )F)2وP ،96/1627=)63=0001/0(اثر اصلی تبحر حرکتی 
و در آخر  )F)8و128(=P ،66/5=0001/0(اثر تعاملی بین گروه و تبحر حرکتی  ،)F)2وP ،74/567=)63=0001/0(تبحر حرکتی و زمان 

در ادامه با توجه به معنادار معنادار است.  )F)8وP ،35/11=)128=0001/0(اثر تعامل سه عامل یعنی زمان در گروه در تبحر حرکتی 
 ها پرداخته شد. به بررسی اثرات آن شماره چهارجدول تعامل زمان، گروه و تبحر حرکتی در  بودن اثر 

 
  

۰
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰

۱۰۰
۱۲۰
۱۴۰
۱۶۰
۱۸۰

TGFU Pre TGFU Post GSA Pre GSA Post hybrid Pre hybrid
Post

traditional
Pre

traditional
Post

نمودار روند تغییرات متغیر وابسته در هر گروه  

مھارت  درشت  مھارت ظریف تبحر حرکتی کل
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 تبحر حرکتیآزمون آزمون و پسدر پیشها دوي گروهمقایسۀ دوبه .4جدول 

 سطح معناداري خطاي استاندارد تفاوت میانگین )jگروه ( )iگروه  ( مهارت شرایط تمرین

آزمونپیش درشت  آزمونپس   93/37-  39/2  0001/0*  

TGFU آزمونپیش ظریف آزمونپس   07/34-  84/1  0001/0*  

آزمونپیش تبحر کل آزمونپس   50/79-  09/4  0001/0*  

 
GSA 

آزمونپیش درشت آزمونپس   00/34-  39/2  0001/0*  

آزمونپیش ظریف آزمونپس   21/29-  84/1  0001/0*  
آزمونپیش تبحر کل آزمونپس   57/69-  09/4  0001/0*  

 
GSA/TGFU 

آزمونپیش درشت آزمونپس   69/37-  39/2  0001/0*  
آزمونپیش ظریف آزمونپس   31/32-  84/1  0001/0*  

آزمونپیش تبحر کل آزمونپس   46/76-  09/4  0001/0*  
 

 سنتی

آزمونپیش درشت آزمونپس   43/3-  39/2  16/0  

آزمونپیش ظریف آزمونپس   36/1-  84/1  46/0  

آزمونپیش تبحر کل آزمونپس   07/5-  09/4  22/0  

 
ت حرکتی درشت ها را نشان داد: مهارها در رویکرد تدریس بازي براي فهمیدن این یافتهدوي گروهنتایج مقایسه دوبه

)0001/0=P ،78/0=2ƞpartial ،16/251=)641و(F( مهارت حرکتی ظریف ،)0001/0=P ،84/0=2ƞpartial، 99/342=)641و(F( ،
ها در رویکرد حس بازي این نتایج دوي گروه، در مقایسه دوبه)F)1وP ،85/0=2ƞpartial ،36/378=)64=0001/0(تبحر حرکتی کل 

 ،P=0001/0(، مهارت حرکتی ظریف )F)1وP ،76/0=2ƞpartial، 83/201=)64=0001/0(حاصل شد: مهارت حرکتی درشت 
80/0=2ƞpartial، 17/252=)641و(F( تبحر حرکتی کل ،)0001/0=P ،82/0=2ƞpartial ،76/289=)641و(F(قایسه ، همچنین م

، P=0001/0(ها در ترکیبی از رویکرد تدریس بازي براي فهمیدن و حس بازي عبارت است از: مهارت حرکتی درشت دوي گروهدوبه
79/0=2ƞpartial ،33/230=)641و(F( مهارت حرکتی ظریف ،)0001/0=P ،82/0=2ƞpartial، 38/286=)641و(F( رکتی کل ح، تبحر

)0001/0=P ،83/0=2ƞpartial ،99/324=)641و(F( ها براي گروه سنتی شامل نتایج زیر است: مهارت دوي گروهو مقایسه دوبه
، )F)1و64(=P ،008/0=2ƞpartial، 54/0=46/0(، مهارت حرکتی ظریف )F)1وP ،03/0=2ƞpartial ،05/2=)64=16/0(حرکتی درشت 

حرکتی درشت گروه  که در مهارت توان گفتتوجه به نتایج می با. )F)1وP ،023/0=2ƞpartial ،54/1=)64=22/0(تبحر حرکتی کل 
رکتی کل گروه تدریس ، در مهارت حرکتی ظریف و تبحر حدرصد 79با ترکیبی از رویکرد تدریس بازي براي فهمیدن و حس بازي 

 3که در گروه سنتی فقط لیاز تغییرات بیشترین نمره را کسب کردند. در حا درصد 85و  درصد 84بازي براي فهمیدن به ترتیب با 
 آموزان مشاهده شد. تغییرات در مهارت حرکتی درشت دانش درصد 

 گیريبحث و نتیجه
 هر فرهنگی و اقلیمی وضعیت با متناسب که شوندیممحسوب  فرهنگ هر از بخشی محلی، -بومی هاييبازجایی که از آن

میزان  ،يکه مشارکت در باز دهدینشان م پردازد،یمهاي سنتی يباز ریتأث یکه به بررس مطالعاتی بنابراین،اند. شده یطراح منطقه
رویکردهاي ). از طرف دیگر، 2012زاده و سالک، بخشد (صالحی، زارعهاي حرکتی و اجتماعی کودکان را بهبود مییادگیري و مهارت

 تأثیر بررسی هدف با عه حاضرمطالهاي مختلف آموزش هم شده است. بنابراین، بوجود آمدن شیوهمتفاوت به یادگیري، باعث 
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رویکرد تدریس بازي نظرگرفتن متغیرهاي بدیع و کاربردي  دربا  ساله 10-11آموزان بر تبحر حرکتی دانشمحلی  -هاي بومیبازي
 گرفت. و حس بازي انجام براي فهمیدن
داد که ترکیبی از رویکردهاي تدریس بازي براي فهمیدن و حس بازي در مقایسه با هر رویکرد به  نشان حاضر العهنتایج مط

از تغییرات درصد  79توان گفت احتماالً می کهطوريبهتنهایی و آموزش سنتی برتري معناداري در مهارت حرکتی درشت داشت؛ 
 1هاي بانکر و ثروپکرد ترکیبی بوده است. این نتایج با یافتهآموزان به دلیل استفاده از این رویمهارت حرکتی درشت دانشدر 

 تکیه با ساختارمند بسیار دروس که بودند ) معتقد1983بانکر و ثروپ (طوري که بههمخوانی دارد. ) 2016( 2استولز و پیل)، 1983(
 پیشنهاد آنها .دهدنمی توضیح هابازي در حرکتی هايمهارت کاربرد درمورد کافی اندازه (تمرین سنتی) به متمرکز تمرینی آموزش بر

ها همچنین آن حس بازي اتفاق بیفتد. و رویکرد از طریق رویکرد درك از آموزش بازي باید مؤثر مهارت حرکتی یادگیري که کردند
 منطقی را گیريتصمیم ظرفیت و تاکتیکی درشت، دانش حرکتی هايبه این نتیجه رسیدند که استفاده از این رویکردها مهارت

 معیار یک "مهارت" ،TGfU-GS مدل ) معتقدند که در2016). همچنین، استولز و پیل (1982کند (بانکر و ثورپ، می تقویت
آموزش سنتی  یک در بازي درك از قبل تکنیک با مقایسه در ،TGfU در تکنیک از قبل بازي است؛ چرا که درك زمینه در عملکرد
 تأکید غیرخطی آموزش و پویا هايمهارت بر اساس سیستم یادگیري از تريتکرارشونده حس که بر GSو رویکرد  بدنیتربیت

در تبیین ). 2021کنند (اسپنسر و همکاران، هاي حرکتی درشت کمک میویژه مهارتبه بهبود تبحر حرکتی کودکان به کند،می
آموزان در مدارس اشاره کرد. توان به استفاده از رویکردهاي ترکیبی جهت بهبود تبحر حرکتی دانشهاي ذکر شده پژوهش مییافته
 هايمهارت کاربرد درمورد کافی اندازه (تمرین سنتی) به متمرکز تمرینی آموزش بر تکیه با ساختارمند بسیار جایی که، دروساز آن

از طریق رویکردهاي غیرخطی اتفاق بیفتد؛ و استفاده  باید مؤثر مهارت حرکتی بنابراین، یادگیري .دهدنمی توضیح هايباز در حرکتی
). 1982کند (بانکر و ثورپ، می تقویت منطقی را گیريتصمیم ظرفیت و تاکتیکی درشت، دانش حرکتی هاياز این رویکردها مهارت
 ورزش از اطالع بدون را مدرسه کودکان از بسیاري که کردند گیرينتیجه این از پس را TGfU ) مدل1983در واقع، بانکر و ثروپ (

 را GS). از طرف دیگر، 2014رسانند (استولز و پیل، می پایان به اند،آموخته بدنیتربیت در ظاهراً که هاییورزش انجام نحوه یا
 ). 1996کرد (ورنر، ثورپ و بانکر،  در مدارس توصیف ورزشی اساسی هايمهارت توسعه براي بازي رویکرد یک عنوان به توانمی

در مهارت حرکتی ظریف و تبحر حرکتی کل، گروه تدریس بازي براي فهمیدن به ترتیب هاي پژوهش حاضر نشان داد که یافته
)، 2021( 3سیامسوار و زنتحقیقات از تغییرات بیشترین نمره را کسب کردند. این نتایج همراستا با نتایج  درصد  85و  درصد  84با 
 7) و گري و اسپرول2006( 6هاي اوسلین و میشلاز طرف دیگر، یافته) است. 2022( 5لونگ و کیانجیمنگ)، 2021و همکاران ( 4چو

زه، انگی تواندمی TGfU به این نتیجه رسیدند که روش 2021اند. سیامسوار و زن در سال ) با نتایج این پژوهش در تناقض2011(
 از کنندمی توصیه ورزش معلمان ها بهآن. دهد افزایش را آموزان(درشت و ظریف) دانش هاي حرکتیجسمانی و مهارت آمادگی

 استفاده از رویکرد استفاده کنند و معلمان نیازمند آموزاندانش مهارت ورزشی پیشرفت و شناخت مشارکت، ارتقاي منظور به الگو این
بدنی تربیت در تمرین براي آن مفاهیم و غیرخطی به بررسی آموزش 2021و همکاران در سال  8همچنین، چوهستند.  مبتنی بر بازي

هستند و استفاده از آموزش  آشنا TGFU رویکردهاي با سنگاپور بدنی درتربیت مدارس پرداختند و گزارش کردند که معلمان

                                                 
1. Bunker & Thorpe 
2. Stolz & Pill 
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 این الزم و ضروري است؛ چون آموزش غیرخطی آموزش وزارت بدنیتربیت درسی برنامه هدف کردن برآورده غیرخطی براي
 ) نیز معتقدند2022و کیانجی ( لونگمنگکند.  تقویت و داده افزایش آموزان رادانش حرکتی هايمهارت و دانش که دارد را پتانسیل

 را هاتوانایی سایر و نظري دانش رقابتی، عملکرد هاي حرکتی درشت و ظریف،مهارت تواندمی خوبی به TGFU تدریس روش که
 حرکتی مهارت توسعه درباره نتایج ) مطرح شد،2006توسط اوسلین و میشل ( که اولیه تحقیقات دهد. اما در پرورش آموزاندانش در

) به 2011بود. همچنین، گري و اسپرول ( مبهم بودند شده داده آموزش فنی و تاکتیکی رویکردهاي با که کسانی براي
 و تکنیکی (سنتی) هايگروه بین را معناداري تفاوت اي،مقایسه رسیدند و در مطالعات این زمینه در مشابهی هايگیرينتیجه

هاي مغایرت نتایج پژوهش حاضر با پژوهشنکردند.  گزارش توپ روي هايمهارت توسعه براي) TGFU/GS(رویکردهاي  تاکتیکی
باشد در حالی که مطالعه  بازي هاي توپی درها بر مهارتو گري و اسپرول ممکن است ناشی از تأکید این پژوهش اوسلین و میشل

 محلی تمرکز کرده است.-هاي بومیحاضر بیشتر بر بازي
در نهایت باید اشاره کرد که بر اساس نتایج پژوهش، موضوع ترکیب رویکردهاي آموزش تدریس بازي براي فهمیدن و حس 

توانند دوباره بررسی شوند می بدنی مدارسدر تربیتهاي آموزش بنابراین برنامهآموزان اثر مثبتی دارد؛ زي بر تبحر حرکتی دانشبا
بهبود هاي آموزشی باید تکالیف و تمرینات بیشتري براي در پروتکل. یادگیرنده تأکید شود توانایی حرکتیتا بر محوریت بهبود 

هاي استفاده کرد تا روش در مدارستوان را می ترکیبیادغام شوند. از این گذشته، رویکرد  ظریف هاي حرکتی درشت ومهارت
آورند.  دست به عمیق درباره تعادل، دستکاري، هماهنگی، دویدن آگاهیدیگري را براي نوآموزان و یادگیرندگان ایجاد کند تا 

 توانایی حرکتیمنظور کمک به بهبود بدنی بهان و مربیان تربیتین رویکردها آموزش متناسب و کافی به معلمره اهمچنین دربا
 .نوآموزان ارائه شود

معلمان و مربیان ممکن است از تخصص الزم هایی در این مطالعه وجود دارد که باید به آنها توجه کرد؛ محدودیتهمچنین، 
 به توجه باها را به طور کامل اجرا کنند. بنابراین، وتکلهاي الزم را دریافت نکرده باشند تا بتوانند پربرخوردار نباشند و آموزش

بنابراین  .است ضروري جایگزین رویکردهاي گرفتن نظر در بدنی،تربیت هايمحیط در یادگیري سنتی به رویکرد از نارضایتی
 مورد توجه قرار گیرد؛ اینتر و همکاري معلمان هاي طوالنیشود که ساختار و تجهیزات مدرسه جهت انجام پروتکلپبشنهاد می

 گذاريبدنی کمک کند. سرمایهرویکردهاي غیرخطی در آموزش تربیت سازيپیاده و مربیان براي معلمان هايتوانایی رشد به تواندمی
 انمندتو را خود آموزاندانش تدریج به و کنند بیشتري امنیت احساس معلمان تا بود خواهد سودمند رویکردها مفهومی سازيشفاف در

 تمرکز ترکیب رویکردهاي تدریس بازي براي فهمیدن/حس بازي با توسعه بر همچنان آینده مطالعات که کنیممی پیشنهاد ما. کنند
هاي آموزشی باید تکالیف و تمرینات در پروتکلهاي ورزشی انجام گیرد. محلی و سایر رشته-هاي بومیبر اساس بازي مداخله بر

ره نحوه بهبود ادغام شوند و مربیان و معلمان باید آگاهانه یادگیرنده را به فکرکردن دربا هاي حرکتیمهارتبهبود بیشتري براي 
معلمان و مربیان  برايآموزش متناسب و کافی هاي شود که دورهپیشنهاد میسوق دهند. از این گذشته، هاي حرکتی توانایی
. انجام ارائه شودویژه رویکرد تدریس بازي براي فهمیدن و حس بازي درباره رویکردهاي آموزش غیرخطی و به بدنی تربیت

 پیرامون بیشتري مسائل کرده و ارزیابی را یادگیري با مرتبط عملی هايتوصیه تواند اثربخشیتحقیقات بیشتري در این حیطه می
شود که در آخر پیشنهاد می .کند اییرا شناس مدرسه محیط در یادگیري غیرخطی معتبر ارائه و طراحی با مرتبط عملی هايچالش

 دفترچه راهنمایی از طرح تدریس بر اساس رویکردهاي مورد بررسی تهیه و به ادراه کل آموزش و پرورش ارائه شود.

 تشکر و قدردانی
هاي اثربخشی بازي«مینا کشاورز با عنوان  نامه دکتريمستخرج از پایان IR/SSRI.REC.1401.1366  اخالقپژوهش با کد ین ا

هاي هاي آموزشی قیودمحور، تدریس بازي براي فهمیدن و حس بازي بر تبحر حرکتی، ساختار دانشی وتواناییمحلی با روش-بومی
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بدنی دانشگاه ارومیه در حال انجام است. است که به راهنمایی دکتر حسن محمدزاده در دانشکده تربیت» شناختی، اجتماعی کودکان
 شود.ه از تمامی افراد که در اجراي پژوهش مشارکت داشتند، تشکر و قدردانی میدین وسیلبه
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