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  چکیده
 يالگو بر یرخطیغ و یخط آموزش ریثأت سهیمقا هدف با حاضر پژوهش
 تهران شهر نوجوان دختران نتونیبدم فورهند دراپ مهارت یهماهنگ
 و آزمونشیپ صورت به و بود یتجرب مهین پژوهش روش شد. انجام
 دختران هیکل را حاضر پژوهش يآمار جامعه شد. انجام آزمونپس

 لیتشک تهران شهر هفت منطقه يرودیش هباشگا سال 12 تا 10 نوجوان
 رشته در يمبتد دختران از نفر 30 را پژوهش نیا يآمار نمونه دادند.
 داشتند، نتونیبدم رشته در ماه 3 از کمتر تیفعال سابقه که نتونیبدم
 صورتبه و شدند انتخاب هدفمند يریگنمونه وهیش به که دادند لیتشک
 30 شدند. میتقس یرخطیغ و یخط آموزش گروه دو به یتصادف
 یخط آموزش روش دو از استفاده با را فورهند دراپ مهارت کنندهشرکت

 مرسوم و یسنت يهاروش هیپا بر یخط روش .دندید آموزش یرخطیغ و
 استفاده با یشناختبوم يهاییایپو از برگرفته یرخطیغ روش مقابل در و
 اجرا و يزیرطرح )زاتیتجه و تیفعال به مربوط نی(قوان فیتکل ودیق از

 و نیانگی(م یفیتوص يآمار يهاروش از اطالعات لیتحل يبرا شد.
 يرو بر )انسیکووار لیتحل و یزوج t (آزمون یاستنباط و )اریمع انحراف
 نشان حاضر پژوهش جینتا شد. استفاده 22 نسخه Spss يآمار افزارنرم
 تفاوت هندفور دراپ مهارت دقت و یاهنگهم يالگو در گروه دو که داد

 از یخط گروه به نسبت یرخطیغ آموزش گروه و داشتند هم با يمعنادار
 داد نشان حاضر پژوهش جینتا ).p>05/0( بود برخوردار يبهتر عملکرد

 يالگوها بهبود جهت در یمناسب روش تواندمی یرخطیغ آموزش که
  .باشد وجوانانن در نتونیبدم فورهند دراپ مهارت یهماهنگ

  کلیدي هايواژه
 دراپ نتون،یبدم ،یهماهنگ يالگوها ،یرخطیغ آموزش ،یخط آموزش
دختران فورهند،

Abstract
The aim of this study was to compare the effect of 
linear and nonlinear training on the coordination pat-
tern of drop forehand badminton skills of adolescent 
girls in Tehran. The research method was quasi-
experimental and was performed as pretest and post-
test. The statistical population of the present study 
consisted of all adolescent girls aged 10 to 12 years in 
Shiroodi Club, District 7 of Tehran. The statistical 
sample of this study consisted of 30 beginner girls in 
badminton who had less than 3 months of experience 
in badminton, who were selected by purposive sam-
pling and randomly divided into two groups of linear 
and nonlinear training. Thirty participants were 
trained in drop forehand skills using linear and non-
linear training methods. The linear method was de-
signed and implemented based on traditional and 
conventional methods and in contrast to the nonlinear 
method derived from ecological dynamics using task 
constraints (rules related to activity and equipment). 
For data analysis, descriptive (mean and standard 
deviation) and inferential (paired t-test and analysis 
of covariance) statistical methods were used on SPSS 
software version 22. The results of the present study 
showed that the two groups had a significant differ-
ence in the pattern of coordination and accuracy of 
drop forehand skills and the nonlinear training group 
had better performance than the linear group (p 
<0.05). The results of the present study showed that 
nonlinear training is a good method to improve the 
coordination patterns of drop forehand badminton 
skills in adolescents. 

Keywords
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  مقدمه
 از دیبا که است يادهیچیپ کار یحرکت يهامهارت يریفراگ
 ترمناسب يهاياستراتژ تا شود لیتحل و هیتجز جامع منظر
 کند دایپ را کل کی عنوان به آموزاندانش شرفتیپ يبرا

 هماهنگ حرکات .)2021 ،1استیو -والورد و کرایدو- (گومز
 و ردیگیبرم در را یورزش و روزانه يهامهارت از یعیوس ۀدامن
 ياجزا کردن هماهنگ یمهارت هر ياجرا ۀالزم قت،یدرحق
 و یحرکت يریادگی است. متفاوت حاالت در حرکت متعدد

 یهماهنگ يالگوها يبرا جستجو ندیفرا یهماهنگ اکتساب
 يالگو نیبهتر تواندیم رندهیادگی که است يکارکرد
 يفرد هر .ردیگ کار به طیشرا با متناسب را یهماهنگ

 ظهور بر ضوعمو نیا و دارد یمتفاوت تجارب و هایژگیو
 يهاتفاوت .گذاردیم ریتأث فرد، يسو از یحرکت يالگوها
 ییایپو و بودن چندجانبه ،یهماهنگ يالگوها اکتشاف و يفرد
 و يریادگی که است واضح .دهندیم نشان را يریادگی ندیفرا

 ياجرا لیدل به هماهنگ حرکات ياجرا در تبحر کسب
 در تنها که تاس یحرکات ریسا از دشوارتر عضو دو همزمان

 يریادگی و کنترل حوزة در که یسؤال .شوندیم اجرا عضو کی
 یعصب ستمیس چگونه که است نیا شودیم مطرح یحرکت
 اجرا و یسازمانده را دهیچیپ یحرکت فیتکل نیچند يمرکز
 که مناسب یآموزش کردیرو کی داشتن رو،نیازا کند؟؛یم
 اکتساب يبرا آورد، حساب به را يریادگی بر اثرگذار املعو
 همکاران، و موسوي( است يضرور یورزش مهارت کی

1399.( 
 روش نیترمتداول که است داده نشان یقبل قاتیتحق
 است یسنت کردیرو جهان، سراسر در یبدن تیترب آموزش

 اکتساب یسنت يهايتئور در ).2014 ،2دیویدز و رنشاو موي،(
 و دیتقل ،يسازیکالم و یمنطق استدالل يبرمبنا مهارت
 يهاروش از استفاده با ياهیرو و ياخبار دانش يسازیدرون
 هدف به دنیرس يبرا یکالم يهادستورالعمل تکرار ای آشکار
 ).2007 ،3همکاران و آبرنتی( است شدهیم انجام فیتکل

 يالگو کی که است نیا يکردیرو نیچن کی يربنایز فرض
 نقش و دارد وجود فیتکل هر يبرا آلدهیا یحرکت
 آن مجدد خلق يبرا را رندهیادگی که است نیا دهندهنیتمر
 نوع نیا در ).2005 ،4هادگس و ویلیامز( کند کمک الگو

                                                
1. Gómez-Criado, Valverde-Esteve 
2. Moy, Renshaw, Davids 
3. Abernethy 
4. Williams, Hodges 

 هستند حرکت در یهمسان دنبال به نوعاً که کردهایرو
 يخطا عنوان به يریرپذییتغ اغلب ،)2013 ،5نیول و (رانگانتان

 دینبا اما گردد. حذف دیبا که شودیم قلمداد يریگاندازه
 مهارت يریادگی صدد در که يفرد هر که کرد فراموش
 و فراوان يآزاد درجات با دهیچیپ يموجود باشد، یحرکت
 التیتما يدارا که دیآیم حساب به مختلف یحرکت تجارب

 نیبرهم است. یهماهنگ يالگوها به دادن شکل يبرا یذات
 که کندیم شنهادیپ یشناختبوم يهاییایپو يتئور اساس

 درك یرخطیغ يایپو يهاستمیس عنوان به دیبا رندگانیادگی
 صورت به و هستند شماریب يهابخش شامل که شوند

 تعامل گریکدی با داریپا يالگوها يریگشکل يبرا خودسازمان
  ).2008 ،6بنت و باتون (دیویدز، کنندیم

 يمتدولوژ و یماتیتعل یررسب و قیتحق ر،یاخ يهاسال در
 در يدیجد يروندها و شنهادهایپ که است شده باعث ورزش
 از یکی شود. ظاهر یرخطیغ آموزش مانند یورزش آموزش
 ازین کند،یم منتقل دیجد کردیرو نیا که ییهاجنبه نیترمهم
 يسازگار رابطه کی عنوان به یورزش عملکرد درك به
 اجرا یکیمکان ندیفرا کی انعنو به نه و است طیمح با کنیباز
 دیجد کردیرو نیا درك .شودیم ارائه ییالگو آن از قبل که
 ما به یطیمح ستیز یشناسروان رایز است، مهم اریبس
 آن در که يانهیزم از خارج تواندینم انسان رفتار که دیگویم
 ،7الزاراگا و برارو - مارتین( شود لیتحل و هیتجز دهد،یم رخ

 کنیباز عملکرد بهبود و يریادگی روند ن،یا بر عالوه ).2020
 نییتع ورزشکار مختلف يهاتیفیک میتقس قابل جمع با
 ریپذامکان یخودسازمانده ندیفرا کی با بلکه ؛شودینم
 نهیبه ورزشکار مختلف يهاییتوانا و هاتیظرف تا شودیم

 با اساساً دیجد کردیرو نیا ).2019 ،8رودریگز- فلورس( شود
 بسته يالگوها کرارت بر یمبتن آموزش، یسنت يهاروش
 طیشرا و هانهیزم به محدود يریگتصمیم که ییجا و یحرکت
  ).2019 ،9همکاران و باالگو( است متفاوت است، بسته
 درجات با چندگانه عنصر شامل که هماهنگ فیتکل در
 یفیتکل جینتا به دنیرس ضمن توانندیم افراد ،هستند يآزاد
 ستمیس يهابخش مختلف يهابیترک از یوعتن از کسانی

 کردیرو بیترت نیبد ).2014 ،10همکاران و لی( کنند استفاده
                                                
5. Ranganathan, Newell 
6. Davids, Button, Bennett 
7. Martín-Barrero, Lazarraga 
8. Flores-Rodríguez 
9. Balagué 
10. Lee 
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 مدنظر را )ی(سازش يکارکرد يریرپذییتغ ،یرخطیغ آموزش
 یرخطیغ کردیرو .)2014 ،1همکاران و اسمیت( است داده قرار

 مانند فیتکل ودیق يدستکار قیطر از هم آموزش
 عنوان (به زاتیتجه و تیفعال به مربوط نیقوان ،هادستورالعمل

 يسازفراهم با کندیم تالش )نیزم اندازه و توپ راکت مثال
 رندهیادگی تا گردد ادراك و عمل شدنیکی موجب ،يعملکرد

 آن يبرا که کند قیتشو یختلفم يهاحلراه کشف به را
 قطع طور به ).2012 ،2دیویدز و چاو تان،( است نیترمناسب
 نیا در که است متفاوت گرید فرد با هرفرد تجارب و ادراك
 به منحصر یاختصاص يالگو ظهور به شودیم یسع کردیرو
 چارچوب کی در يفرد يهاتفاوت و کند کمک فرد هر

 در اساس نیهم بر شوند، گرفته نظر در مناسب یآموزش
 شکل از شتریب حرکت جینتا بر آموزش یرخطیغ کردیور

 که گونه همان ؛)2008 همکاران، و چاو( شودیم دیکأت حرکت
 به زدن ضربه در آهنگران که داد نشان )1967( 3نیبرنشتا
 همکاران، و ی(آبرنس نکردند عمل کسانی صورت به چکش
2007.(   
 به )2014( 4فرتیش و چالت چاو، کومار، راستا نیا در
 .ندپرداخت قورباغه يشنا در یاسیق يهادستورالعمل اثر یبررس
 یاسیق گروه در یاندام نیب یهماهنگ تیفیک نکهیا رغمیعل

 که کنترل گروه به نسبت گروه نیا حرکت جینتا افت،ی بهبود
 نیهمچن نداد. نشان را یتفاوت بود، مسافت کردن یط ترعیسر

 یجنرسید عنوان با یقیتحق در )،2015( همکاران و کومار
 و يریپذانعطاف ثبات، از تیحما در یستیز یعصب
 نشان ده،یچیپ یحرکت يهامهارت در چندگانه يهالیپتانس
 از نانیاطم در يکارکرد نقش توانستیم یجنرسید که دادند
 داشته یحرکت مهارت اکتساب در يریپذانعطاف نیع در ثبات
 ندیفرآ از استفاده با )2014( همکاران و یل آن، بر عالوه باشد.
 روش ود به سیتن فورهند مهارت آموزش به ودیق يدستکار
 يریرپذییتغ که دادند نشان و پرداختند یرخطیغ و یخط

 مهارت کی آوردن دست به يبرا و ستین مضر الزاما حرکت
 جینتا به دنیرس در گروه دو اگرچه است، ازین مورد دیجد
 يالگو به یابیدست حال نیا با داشتند. یکسانی عملکرد فیتکل

 یینها فاهدا جزء یحرکت يهامهارت در متناسب و هماهنگ
 در ینیتمر مناسب يراهکارها شناخت و است تکرار و نیتمر

1. Smith
2. Tan, Chow
3. Bernstein 
4. Komar, Chow, Chollet, Seifert 

 ورزشکاران ناتیتمر شتریب یاثربخش به تواندیم راستا نیا
 ماچادو )،2019( 5فرتیش و چالت ن،یپاتدو کومار، شود. منجر
 يهاپژوهش در )2020( 7یالتهیسرک و )2019( 6همکاران و

 و ینیتمر يرراهکا عنوان به را یرخطیغ ناتیتمر خود
 در یهنگهما کسب و عملکرد بهبود نهیزم در اثربخش
   کردند. یمعرف یحرکت يهامهارت
 دهدیم نشان قاتیتحق جینتا راستا نیا در و حال نیا با
 يبرا یمختلف یهماهنگ يالگوها از افراد مشخص طوربه
 در مسئله نیا و رندیگیم بهره فیتکل اهداف به دنیرس
 از است. نگرفته قرار توجه مورد وزشآم یسنت يکردهایرو
 ساختن فراهم آموزش، نینو کردیرو در یاصل شعار ییسو

 ییایپو به توجه و یهماهنگ يالگوها نیا ظهور امکان
 يبرا رندهیادگی قیتشو واقع، به است. رندهیادگی و يریادگی

 از يریگبهره ضمن که شودیم انجام هدف نیا با اکتشاف،
 مداخالت ۀنیزم در .ابدی دست فیتکل اهداف به افراد، التیتما

 اریبس و اندك يهاپژوهش یرخطیغ کردیرو با یآموزش
 ناتیتمر نیا یاثربخش و شده انجام کشور داخل در يمحدود

 است ازین و است ابهام از ياهاله در ینیتمر مختلف يالگو در
 در بتوان تا ردیگ قرار یبررس مورد مختلف يهامهارت تا
 .افتی دست يمستندتر جینتا به ناتیتمر نیا یبخشاثر نهیزم
 در ناتیتمر نیا نقش نهیزم در یقاتیتحق خأل به توجه با لذا

 تا دارد نظر در پژوهش نیا نتون،یبدم در فورهند دراپ مهارت
 یهماهنگ يالگو ظهور بر یرخطیغ آموزش ریثأت یبررس به
بپردازد. نتونیبدم در فورهند دراپ مهارت در

  قیقتح روش
 نوع از قیتحق نیا کار، روش و کیتکن موضوع، به توجه با

 .دیگرد اجرا یدانیم ترصوبه که است یتجرب مهین قاتیتحق
 12 تا 10نوجوان دختران هیکل را حاضر پژوهش يآمار جامعه
 در که تهران شهر هفت منطقه يرودیش باشگاه سال

 دوره و کرده شرکت نتونیبدم یتابستان آموزش يهاکالس
 در کنندگانشرکت دادند. لیتشک بودند، کرده آغاز را یمقدمات
 ،یاجتماع يها(شبکه غاتیتبل قیطر از حاضر مطالعه
 شهر هفت منطقه يرودیش باشگاه در شده چاپ يپوسترها
 صورت به و شدند انتخاب هدفمند يریگنمونه وهیش به تهران)
 و شده میتقس یرخطیغ و یخط آموزش گروه دو به یتصادف

5. Komar, Potdevin, Chollet, Seifert 
6. Machado
7. Särkilahti 
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 ساله؛ 12- 10 دختر سالم، (نوجوانان ورود يارهایمع به توجه با
 تیرضا و نتونیبدم شتهر در تیفعال ماه 3 از کمتر سابقه
 ؛یعروق یقلب يماریب (هرگونه خروج يارهایمع و )یپزشک
 براساس دیشد یافسردگ ؛یعصب /يارتوپد تیمحدود ابت؛ید

 شدند. دییتأ داروها) از استفاده بک؛ یافسردگ هنامپرسش
 محاسبه با گروه) هر در نفر زدهی(س نفر 26 نمونه اندازه حداقل
 5 يآلفا از استفاده با )3,1,9,2 نسخه G*Power( توان
 مطالعات براساس 88/0 اثر اندازه و درصد 80 يبتا درصد،

 در هانمونه افت جهت حاضر مطالعه در .دیگرد اقتباس ن،یشیپ
 انتخاب گروه هر در نفر 15 تعداد ق،یتحق مختلف مراحل
   .دندیگرد

 تیرضا فرم از هاداده يآورجمع يبرا پژوهش نیا در
 ،یپزشک سالمت و یبدنتیفعال ،یتندرست هنامپرسش آگاهانه،
 جهت يمترنوار ،وزن يریگاندازه جهت سکا تالیجید يترازو
 مدل تالیجید نیدورب (از يلمبرداریف نیدورب ،قد يریگاندازه

CASIO-EXZR700 در نصب با يهرتز 120 سفرکان با 
 يمتر 3 فاصله در )تالیساج (سطح هایآزمودن یجانب طرف
 هایآزمودن فورهند دراپ مهارت ياجرا از يلمبرداریف يبرا

 نوایک افزار(نرم 8/0 نسخه نوایک افزارنرم )،دیگرد استفاده
 یورزش حرکات زیآنال يبرا دئویو کننده پخش کی8/0 نسخه
 کردن، ضبط مانند ابزارها از يامجموعه افزارمنر نیا است.
 و یسینوهیحاش سه،یمقا و مطالعه دئو،یو کردن کند
 مطالعه نیا در .سازدیم فراهم را یفن عملکرد يریگاندازه
 شانه مفصل و مچ مفصل آرنج، مفصل بر مارکر
 و يلمبرداریف هنگام در که گرددیم نصب کنندگانشرکت
 و باشد) مشخص قیدق مفاصل نوایک فزارانرم طیمح در لیتحل

 که شد استفاده )1996( ١همکاران و فرنچ دراپ فورهند آزمون
  .شد خواهد پرداخته آن شرح به ادامه در

 ):1996( همکاران و فرنچ دراپ فورهند آزمون
 است. دراپ فورهند ضربات دقت بررسی آزمون این از هدف
 با طناب با بدمینتون تور طول به ايپارچه نوار آزمون این در

 چهار و شده نصب محکم تور باالي در سانتیمتر 50 فاصلۀ
 بخش در و زمین چپ سمت در متر یک در متر یک مربع
 زمین در شونده آزمون شود.می رسم زمین يکنار و جلویی
 تالش و گیردمی قرار خود زمین راست سمت در و مقابل
 سرویس وسیلۀ به گرآزمون توسط که را هاییتوپ کندمی
 تور و طناب بین محدودة از است، شده ارسال او سمت به بلند
 ترتیب به هامربع امتیاز کند. ارسال شده مشخص مناطق به

1. French

 طناب یا تور لبۀ به توپ چنانچه است. یک و دو سه، چهار،
 از خارج مناطقی به اگر اما شودمی تکرار ضربه بخورد،
 کند، عبور طناب االيب از یا آید فرود شده رسم هايبخش
  ).1397 همکاران، و متشرعی( گیردنمی تعلق امتیازي

 ابتدا در بود. یدانیم روش به مطالعه نیا يگردآور روش
 نیهمچن شد. کسب یکتب آگاهانه امهن تیرضا نیوالد از

 در شرکت يبرا را خود لیتما یشفاه صورت به زین کودکان
 قیتحق اهداف اب کنندگانشرکت سپس .کردند اعالم پژوهش

 آشنا نظر مورد يهاآزمون ياجرا و یازدهیامت نحوه و
 و )نی(تمر مداخله آزمون،شیپ مراحل شامل مطالعه .دندیگرد
 فیتکل با ییآشنا يبرا کنندگانشرکت ابتدا در بود. آزمونپس

 مهارت شکل پرداختند. فورهند دراپ بار 5 ياجرا به موردنظر
 و شد داده شینما هایزمودنآ به ماهر فرد کی توسط دراپ
 گفته فورهند دراپ به مربوط نیقوان شامل فیتکل ودیق سپس
 ادی را نیقوان که شد حاصل نانیاطم تکرار بار چند با و شد

 انجام به اقدام کنندگانشرکت آزمونپیش مرحله در اند.گرفته
 دراپ فیتکل ياجرا نیح در نمودند. فورهند دراپ کوشش 10

 يلمبرداریف نی(دورب نظر مورد نیدورب توسط فورهند،
CASIO-EXZR700( یجانب سطح در که )سمت به 

 گرفته قرار دارد) قرار هایآزمودن دست در راکت که یدست
 يبرا (مارکرها شد مهارت ياجرا لمیف ضبط به اقدام است
 در شد). نصب مچ و شانه آرنج، مفصل بر ترساده يهالیتحل

 3 هفته هر و هفته شش مدت به هک )،نی(تمر مداخله مرحله
 و یخط آموزش يهاگروه دیانجام طول به ياقهیدق 60 جلسه
 مرحله در پرداختند. مربوطه ناتیتمر به یرخطیغ آموزش
 کوشش 10 انجام به اقدام کنندگانشرکت زین آزمونپس
 به حاضر پژوهش در ینیتمر پروتکل .کردند فورهند دراپ
  باشد:می لیذ شرح

 طیشرا در فیتکل ودیق يدستکار يبرا :یطرخیغ روش
 ابتدا ،یرخطیغ صورتبه نیتمر انجام و یرخطیغ آموزش
 هایآزمودن به ماهر فرد کی توسط مهارت ياجرا شکل
 به مربوط نیقوان شامل فیتکل ودیق سپس، شد. داده شینما
 بار چند با و شد گفته افراد به آن يخطاها و سیسرو نیا

 باشند. گرفته ادی کامل را نیقوان که شد حاصل نانیاطم تکرار
 روش 10 به را فیتکل و يفرد ودیق ینیتمر يهاکوشش يبرا
 ارتفاع شیافزا تور، ارتفاع کردن کوتاه :میکرد يدستکار ریز

 از استفاده دراپ، منطقه شیافزا دراپ، منطقه کاهش تور،
 سینت راکت از استفاده پر، توپ از استفاده ،یکیپالست توپ
 ،یخاک سیتن راکت از استفاده مورب، دراپ ياجرا ز،یم يرو

 هرجلسه در هايدستکار نیا کاور) همراه به راکت از استفاده
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 که شد انجام یرخطیغ گروه افراد همه يبرا نیتمر
 موسوي( کردیم قیتشو را يکارکرد یهماهنگ و يریرپذییتغ
 10 يدستکار هر يبرا افراد از کدام هر ).1399 همکاران، و

 نیا آنها به نیتمر ياجرا از قبل و دادند انجام ینیتمر کوشش
 چیه اجرا نرمال حالت با سیسرو ۀجینت که شد يادآوری نکته
 گروه نیا در کنندگانشرکت باشد. داشته دینبا یتفاوت

 آخر کوشش 20 در شرفتیپ زانیم براساس ییهادستورالعمل
 طفع نقاط (براساس کردند افتیدر ینیتمر دور هر در
 به د،ییتأ صورت در و هاپر) از شده اقتباس يورت يهايباز

   ).2014 همکاران، و لی( شدند تیهدا يبعد ۀمرحل
 به فورهند دراپ سیسرو آموزش يبرا :یخط روش

 در و نتونیبدم راکت و توپ گرفتن نحوة ابتدا ،یخط روش
 تیموقع نیبهتر س،یسرو تیموقع در قرارگرفتن شکل ادامه،
 و حیتوض ضربه، کردن وارد نحوة و سیروس زدن يبرا
 ازین صورت در اول، ياجرا نیچند از پس شد. داده شینما
 ن،یهمچن .شدیم داده شینما ارهدوب سیسرو ياجرا
 ینیتمر ۀبرنام در را سیسرو نوع نیا ژةیو هاينیتمر

 دایپ دست نهیبه و آلدهیا يالگو به رندهیادگی تا میگنجاند
 و يدستور يهانشانه از استفاده کردیرو نیا یاصل محور کند.
 یباق کشف يبرا را یکم فرصت که است يتکرار يهانیتمر
 توسط لآهدیا يالگو خلق يراستا در یلاص تالش .گذاردیم
 هر در آخر کوشش 20 یط در کنندکانشرکت بود. رندهیادگی

 افتیدر شرفتیپ براساس ییهادستوالعمل ینیتمر دوره
   کردند.
 دراپ ضربه کینماتیس درباره شده انجام قاتیتحق جینتا
 فورهند دراپ ضربه اگرچه که دهدیم نشان نتونیبدم فورهند
 مهارت نیا در است، یچندمفصل مهارت کی نتونیبدم

 مفاصل خصوص به شاتل ضربه به کینزد مفاصل حرکات
 کنندهنییتع شنق مفصل نیا نیب یهماهنگ و مچ آرنج، شانه،
 نیا در نیبنابرا دارند. مهارت نیا ياجرا در تیقموف يبرا
 هیزاو - هیزاو نمودار و مچ آرنج، شانه، مفاصل حرکات قیتحق
 يهاداده منزله به آرنج - شانه هیزاو -هیزاو نمودار و مچ - آرنج
 روش از جهت نیا به گرفت. قرار یبررس تحت یکینماتیس

 نمودار اطالعات ردنک یکم يبرا No-RMS محاسبه
 است. شده استفاده یحرکت یهماهنگ یبررس و هیزاو - هیزاو
 اصالح شکل که )2001( وکسینیمول فرمول از منظور نیا به

 یزمان است. شده استفاده است )1995( يداویس فرمول شده
 کردن یکم يبرا یروش منزله به No-RMS از که

 که هاداده اریمع انحراف شود،یم استفاده یهماهنگ
 است کوشش کی به مربوط يهاداده یپراکندگ دهندهنشان
 در شاخص نیا ادیز اختالف و است ياکنندهنییتع عامل

 و دهدیم قرار ریتأث تحت را جینتا مختلف يهاکوشش
 )2001( وکسینیمول مشکل نیا رفع يبرا .شودیم سازمشکل
 شنهادیپ را هاکوشش تمام در هاداده کردن همسان روش
 تمام يهاداده کردن همسان منظور به قیتحق نیا در کرد.

 یمصنوع یعصب شبکه روش دو و متلب افزارنرم از هاکوشش
 با حرکت از يلمبرداریف زمان در شد. استفاده یابیدرون و

 هانیدورب که دارد وجود امکان نیا قرمز نیدورب از استفاده
 به موفق و ندهند صیتشخ را مارکرها یبرخ حرکت از یبخش
 نیا رفع يبرا قیتحق نیا در .شوندن آنها اطالعات ضبط
 ینیبشیپ منظور به یمصنوع یعصب شبکه روش از مشکل

 يبرا هافرم تکتک در تا شد استفاده رفته دست از اطالعات
 از استفاده با سپس باشد. داشته وجود اطالعات مارکرها تمام
 افزارنرم در که تیارسین و نیاسپال ،یخط یابیدرون نوع سه

 همسان هاکوشش یتمام در هاداده فت،گر صورت متلب
 لهیوس به شده همسان يهاداده از تینها در و شدند
 به SNR نیانگیم نیشتریب داشتن لیدل به نیاسپال یابیدرون
 مچ و آرنج شانه، يعضو درون یهماهنگ کردن یکم منظور
 فرمول از ستفادها با هاداده شدن همسان از پس شد. استفاده
 آزمونپیش در فرد هر يبرا No-RMS )2001( وکسینیمول
  شد. محاسبه آزمونپس و

 آمار يهاروش از اطالعات، لیتحل و هیتجز منظور به
 یت (آزمون یاستنباط و )اریمع انحراف و نیانگی(م یفیتوص

 لیتحل و هیتجز شد. استفاده )انسیکووار آزمون و وابسته
  .دیگرد انجام 22 نسخه SPSS افزارنرم از دهاستفا با هاداده

  هایافته
 وزن و قد سن، اریمع انحراف و نیانگیم .1 جدول در

 است. دهیگرد ارائه مختلف هايگروه در کنندگانشرکت
 باشدیم نیا از یحاک مستقل یت آزمون جینتا نیا بر عالوه
 سطح بودن باالتر علت به رمتغی سه هر در هاگروه که
  .باشندیم همگن 05/0 از اريادمعن

هاآزمودنی وزن و قد سن، به مربوط معیار انحراف و میانگین .1 جدول
)لوگرمی(ک وزن  )یمتر(سانت قد  (سال) سن  تعداد  گروه

26/31±23/3  80/126±09/10  13/11±91/0  15  یرخطیغ آموزش
73/30±76/2  93/122±68/8  93/10±88/0  15  یخط آموزش
P، 60/0= (t  )27/0=P، 12/1= (t  )63/0=P، 48/0=(t=54/0(  -   مستقل یت آزمون
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 آزمون از تحقیق هايداده بودن نرمال بررسی براي
 در رهایمتغ همه اداريمعن سطح که شد استفاده ویلک شاپیرو
 عتوزی از هاداده جهینت در بود، 05/0 از باالتر هاگروه همه
 يبرابر فرض یبررس يبرا .کردندیم يرویپ بودن یعیطب
 نتایج شد. استفاده لوین آزمون از قیتحق هايداده انسیوار

 ،Pآزمونپیش=622/0( فورهند دراپ دقت متغیر براي آزمون
 آرنج- مچ ايزاویه هماهنگی )،P آزمونپس=098/0

 زاویه هماهنگی و )P آزمونپس=P، 054/0آزمونپیش=578/0(
 دست به )P آزمونپس=P، 128/0آزمونپیش=696/0( مچ - آرنج
 از باالتر لون آزمون يدارامعن حسط دهدمی نشان که آمد
 هاانسیوار يبرابر فرض از هاداده جهینت در است. 05/0
 یهمگن آزمون يدارامعن سطح همچنین .کنندیم يرویپ
 ؛F=918/0( فورهند دراپ دقت متغیر در ونیرگرس خط بیش

409/0=P،( آرنج -  مچ ايهیزاو یهماهنگ )436/2=F؛ 
107/0=P( شانه - آرنج ايهیزاو یهماهنگ و )161/2=F؛ 
169/0=P( در باشدیم 05/0 از باالتر همگی که آمد دست به 
 يرویپ ونیرگرس خط بیش یهمگن فرض از هاداده جهینت
  .کنندیم

 يالگو بر یرخطیغ و یخط آموزش .2 جدول جینتا طبق
 مهارت دقت و شانه -  آرنج آرنج، - مچ ياهیزاو یهماهنگ
 کنترل با نیهمچن دارد. يدارمعنا ریتاث نتونیبدم فورهند دراپ
 ياهیزاو یهماهنگ يالگو نیب يدارامعن تفاوت آزمونشیپ اثر
 شد همشاهد گروه دو در دقت و شانه -آرنج آرنج، -مچ

)05/0<p.( در آرنج - مچ ياهیزاو یهماهنگ يالگو نیانگیم 
 گروه به نسبت يمعنادار طورهب یرخطیغ آموزش گروه

 با است برابر اتا مجذور مقدار است. بوده کمتر یخط آموزش
 يالگو راتییتغ از درصد 11 حدود که معنا نیبد ،11/0

 آموزش گروه در تفاوت از آرنج - مچ ياهیزاو یهماهنگ
 44 تفاوت نیا صیتشخ يبرا آزمون توان و هستند یرخطیغ

 یرخطیغ و یخط آموزش اثر نیب نیبنابرا شد. مشاهده درصد
 وجود يدارامعن تفاوت آرنج -مچ ياهیزاو یهماهنگ يالگو بر

   دارد.

 شانه -آرنج ياهیزاو یهماهنگ يالگو نیانگیم نیهمچن
 گروه به نسبت يمعنادار طورهب یرخطیغ آموزش گروه در

 با است برابر اتا مجذور مقدار است. بوده کمتر یخط آموزش
 يالگو راتییتغ از درصد 21 حدود که معنا نیبد ،21/0

 آموزش گروه در تفاوت از شانه - آرنج ياهیزاو یهماهنگ
 تفاوت نیا صیتشخ يبرا آزمون توان و باشدیم یرخطیغ

 و یخط آموزش اثر نیب نیبنابرا شد. مشاهده درصد 73
 تفاوت شانه -آرنج ياهیزاو یهماهنگ يالگو بر یرخطیغ
  دارد. وجود يدارامعن

 موزشآ گروه در مهارت دقت نیانگیم آخر، در و
 شتریب یخط آموزش گروه به نسبت يمعنادار طورهب یرخطیغ

 که معنا نیبد ،53/0 با است برابر اتا مجذور مقدار است. بوده
 گروه در تفاوت از مهارت دقت راتییتغ از درصد 53 حدود
 نیا صیتشخ يبرا آزمون توان و باشدیم یرخطیغ آموزش
 یخط آموزش راث نیب نیبنابرا شد. مشاهده درصد 100 تفاوت

  دارد. وجود يدارامعن تفاوت مهارت دقت بر یرخطیغ و

  بحث و گیرينتیجه
 و یخط آموزش ریثأت سهیمقا حاضر، پژوهش از هدف
 نتونیبدم فورهند دراپ مهارت یهماهنگ يالگو بر یرخطیغ

 نشان حاضر پژوهش جینتا بود. تهران شهر نوجوان دختران
 یهماهنگ يالگو بر یطرخیغ و یخط آموزش اثر نیب که داد
 نتایج با که دارد وجود يدارامعن تفاوت آرنج - مچ ياهیزاو

 همکاران، و اورنگی (محمدي است همسو پیشین مطالعات
 همکاران، و علیزاده ؛1399 همکاران، و موسوي ؛1399
 ،2همکاران و پیزارو ؛2020 ،1ریوس و رود رابرتز، ؛1398
 ماچادو ؛2019 همکاران، و کومار ؛2020 ی،التهیسرک ؛2020

 در .)2018 ،3همکاران و ماجدکوتی ؛2019 همکاران، و

1. Roberts, Rudd, Reeves
2. Pizarro 
3. Majeedkutty

فورهند دراپ دقت و شانه - آرنج ياهیزاو آرنج، - مچ ايزاویه هماهنگی الگوي گروهی درون و گروهی بین تغییرات .2 جدول
)انسی(کووار یگروه نیب هايتفاوت  یگروه درون هايتفاوت  آزمونپس  آزمونپیش  گروه  متغیر

F  P  آزمون توان  اثر اندازه
ʎ 01/0=P، 78/2= t(  55/3  *043/0  116/0  44/0(  73/18 ±75/4  46/26 ±88/7  غیرخطی  آرنج - مچ ايهیزاو   )ʎ 03/0=P، 34/2= t(  40/22±23/6  40/28±92/7  خطی
ʎ 001/0=P، 18/8= t(  18/7  *012/0  210/0  73/0(  20/12 ±72/3  40/24 ±88/4  غیرخطی  شانه - آرنج ايهیزاو   )ʎ 01/0=P، 75/2= t(  80/16±00/5  53/22±24/5  خطی
ʎ 001/0=P، 99/9 -= t(  86/30  *001/0  533/0  0/1(  44/2 ±45/0  10/1 ±35/0  غیرخطی  فورهند دراپ دقت   )ʎ 002/0=P، 91/3 -= t(  62/1±35/0  18/1±29/0  خطی
.)خطی آموزش گروه با غیرخطی آموزش گروه( گروه دو نیب معنادار تفاوت *: ،آزمونپس به آزمونپیش از معنادار يهاتفاوت
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 ریتأث سۀیمقا به که )1399( همکاران و يموسو پژوهش
 سیسرو در یهماهنگ يالگوها ظهور بر یرخطیغ آموزش
 کردیرو که داد نشان جینتا پرداختند، نتونیبدم کوتاه هندبک

 يالگوها خلق و فیتکل جینتا به دنیرس در یرخطیغ آموزش
 ؤثرم رندگانیادگی يهایژگیو با متناسب و متنوع یحرکت
 تیماه چون یعوامل به یاختصاص يالگوها ظهور اما است
 ن،یبنابرا دارد؛ یبستگ رندهیادگی زةیانگ و هدف ف،یتکل
 کند فراهم را يبهتر جینتا تواندیم سازهافراهم قیدق یطراح
 مطالعه جینتا باشد. ترمناسب فیتکل و رندهیادگی يبرا که

 که داد نشان زین )1399( همکاران و یاورنگ يمحمد
 دارند اعتقاد و بوده باالتر یرخطیغ گروه در تیخالق
 یاکتشاف خاطر به یمیت تیخالق ارتقا يبرا ودیق يکاردست
 و زادهیعل است. دیمف یحرکت يهاچالش حل به کمک و بودن

 يدستکار نقش هب که خود پژوهش در )1398( محمدزاده
 به البسکتب يراهبردها و هامهارت يریادگی بر فیتکل ودیق

 ودیق يدستکار نحوة و پرداختند یرخطیغ آموزش روش
 رییتغ و حلقه ارتفاع توپ، اندازة ،يباز يفضا در رییتغ شامل
 راهبردها آموزش که دندیرس جهینت نیا به بود يباز نیقوان در
 آموزش از پس هایآزمودن و بود مؤثر بسکتبال يهامهارت و

 داشتند. يشتریب يریادگی خود، آموزش از قبل زمان به نسبت
 با TGFU يهاروش به بسکتبال آموزش اثر ن،یهمچن
 ودیق يدستکار بدون TGFU و فیتکل ودیق يدستکار
 با بسکتبال، يباز يراهبردها و هامهارت يریادگی بر فیتکل
 ودیق يدستکار مثبت نقش دییتأ نشانگر و داشت تفاوت هم
  بود. فیتکل

 کی یورزش مهارت کی يریادگی است مشخص آنچه
 در و ردیگیبرم در را لفهمؤ نیچند که است دهیچیپ ندیفرآ
 در .کنندیم تعامل گریکدی ای هامولفه نیا دهیچیپ ندیفرآ کی
 و اکتساب روند بر گذارریتأث هايمولفه جمله از ارتباط نیا
 افراد، یحرکت هوش و تجارب ف،یتکل تیماه ،يریادگی

 يهاستمیس کردیرو در است. یروان طیشرا و یبدن ساختار
 يآزد درجات وجود به پاسخ دنبال به که یحرکت کنترل يایپو
 ظهور تیخصوص کی عنوان به حرکت یهماهنگ هست، زین
 ).1399 همکاران، و (موسوي شودیم یتلق م،یخودتنظ افتهی
 طیمح و اجراکننده انیم تعامل ،انسان حرکت يهاستمیس در
 میسه خودسازمان و میخودتنظ يرفتارها يریگشکل در آن

 ندیفرآ کی در یحرکت يهاحلراه خودسازمان ظهور است.
 و فیتکل اجراکننده، ودیق انیم تعامل قیطر از انه،یجستجوگرا

 عمل مرز و حد عنوان به واقع به که گرددیم لیتسه طیمح
 همکاران، و چاو( دهند شکل را هدفمند يارفتاره تا کنندیم

 و انسان یدگیچیپ یحالت نیچن در رسدیم نظر به .)2008
 قطع طور به .شودیم آورده حساب به شتریب مهارت، کسب
 رد،یبگ بر در را دامنه کی هدف به دنیرس يهاراه تعداد اگر

 يبرا یهماهنگ يالگوها خلق يبرا یحرکت يهافرصت
 نکهیا به نسبت شد خواهد فراهم افراد از يترعیوس گستره

 به دنیرس امکان آن دنبال به که باشد داشته وجود مرز کی
 نهیزم میمستق ادراك که یزمان ژهیو به شودیم شتریب جینتا
 است نیا گواه پژوهش نیا جینتا باشد. حرکت ياجرا نیا ساز
 يریرپذییتغ بر دیکأت با توانسته یرخطیغ کردیرو که

 و کند فراهم میمستق ادراك يبرا ییایپو نهیزم ،يکارکرد
 نهیزم در يگیربهره يبرا يآزاد درجات به یمناسب پاسخ
 یاختصاص يالگوها توسعه به ن،یهمچن باشد. داده اجرا يایپو

 رگذاریتأث فیتکل فاهدا تحقق در و کند کمک هماهنگ،
   باشد.
 یخط آموزش اثر نیب که داد نشان حاضر پژوهش جینتا

 تفاوت شانه -  آرنج ياهیزاو یهماهنگ يالگو بر یرخطیغ و
 است همسو پیشین مطالعات نتایج با که دارد وجود يدارمعنا

 همکاران، و يموسو ؛1399 همکاران، و یاورنگ ي(محمد
 ؛2020 ،همکاران و رابرتز ؛1398 همکاران، و زادهیعل ؛1399

 و کومار ؛2020 ،یالتهیسرک ؛2020 همکاران، و زارویپ
 و یماجدکوت ؛2019 همکاران، و ماچادو ؛2019 همکاران،
 )1398( همکاران و يموسو پژوهش در ).2018 همکاران،

 گروه يهمپا فیتکل اهداف به یابیدست در یرخطیغ کردیرو
 ار،یناهوش پردازش دادن، قرار محور لیدل به اما بود، یخط

 شتریب آن یاثربخش فیتکل ژهیو يازهاین و يفرد يهاتفاوت
 به توجه است. همسو حاضر پژوهش مطالعه با که است
 يهاتفاوت آن، يازهاین و فیتکل تیماه چون ییهامقوله
 تواندیم سازها فراهم ترقیدق یطراح نیهمچن و يفرد
 که ودیق يدستکار از هدف سازد. تریغن را یرخطیغ کردیرو
 يریادگی ندیفرا شروع در ژهیو به و است یموقت صورت به

 در ژهیو يسازگار بیترغ و ذهن در ژهیو ياجرا شیافزا است،
 ندیفرا مهارت، اکتساب دگاه،ید نیا از است. رندهیادگی رفتار
 شخص هر در وجودم یهماهنگ يهاییایپو یجیتدر رییتغ
 دگاهید است. فیتکل دیجد ودیق از يامجموعه برآوردن يبرا
 حرکت و اطالعات نیب ارتباط دربارة که )2014( 1بسونیگ

 مؤثر نیتمر یسازمانده که کندیم تیحما دهیا نیا از است،
 و ادراك هايستمیس خرده يکارکرد یکپارچگی براساس دیبا

 که هستند مفهوم نیدب هادهیا نیا باشد. رندهیادگی عمل

1. Gibson
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 از يدیکل منابع همه با ایپو شیب و کم طیشرا در دیبا نیتمر
 يرو هارندهیادگی يبرا )انیجر درحال ای( موجود تاطالعا

 آموزش یمش خط و نیقوان با کامل طور به کردیرو نیا دهد.
 آموختن و کنترل يبرا که است متناقض یبخش نیتمر یسنت
 یاطالعات بار کاهش ورمنظ به ثابت يهاطیمح بر بهتر
 دکنیم شنهادیپ کردیرو نیا آن، يجا به دارد. دیتأک رندهیادگی
 کنند. اتخاذ را يسازساده يراهبردها دیبا یآموزش انیمرب که

 یاطالعات ودیق کهیدرحال که است نیا یآموزش انیمرب چالش
 کنند یطراح را ییهاتیفعال کنند،یم کنترل را رندهیادگی بر
 اطالعات يهانشد جفت دادن شکل يبرا هارندهیادگی به که
 دیبا نیتمر طیشرا یعنی ،يسازساده کند. کمک حرکت - 
 يرهایمتغ دیبا یول کند، يسازهیشب را اجرا یعیطب طیشرا
 و سطوح نیب فاصلۀ افراد، و اءیاش سرعت مانند اجرا يدیکل
 فیتکل تا ابدی کاهش اءیاش و افراد حرکت يروهاین و اءیاش

 منابع که است یاتیح موضوع نیا ن،یتمر یدرط .دشو ساده
 در يکارکرد حرکات با همراه را یادراک اطالعات مهم
 و (علیزاده میکن حفظ هدف فیتکل سادة يهاشکل

 به آنها يدستکار و فیتکل ودیق از استفاده ).1398 محمدزاده،
 منابع با را حرکاتشان تیموفق با دهدیم اجازه رندگانیادگی

 در واقع، در کنند. جفت خاص هاينهیزم در یاتیح یاطالعات
 رندگانیادگی شده، يستکارد فیتکل ودیق با هاییطیمح

 مجبورند رایز کنند؛یم تیتقو را هامهارت يریپذانتقال
 از کنند. سازگار اجرا دیجد نۀیزم با را شانیهماهنگ يالگوها
 به رندگانیادگی يبرا سود نیترمهم که است مشخص ،یطرف
 يبرا مناسب حلراه دیبا خودشان که است نیا روش، نیا
 ).1395 همکاران، و (محمدزاده کنند دایپ را فیتکل دیجد ودیق
 طیشرا ودیق يدستکار با یرخطیغ آموزش حاضر پژوهش در
 بوجود هایآزمودن در یهماهنگ يالگوها کسب يبرا را يبهتر
 بکس را يباالتر گاهیجا یخط آموزش به نسبت و آورده
  است. نموده
 یخط آموزش اثر نیب که داد نشان حاضر پژوهش جینتا

 دختران در نتونیبدم فورهند دراپ مهارت دقت رب یرخطیغ و
 گروه در دقت نیانگیم و دارد وجود يدارامعن تفاوت نوجوان
 یخط آموزش گروه به نسبت يمعنادار بطور یرخطیغ آموزش

 ي(محمد است همسو پیشین مطالعه نتایج با که است شتریب
 ؛1399 همکاران، و يموسو ؛1399 همکاران، و یاورنگ
 و زارویپ ؛2020 ،همکاران و رابرتز ؛1398 مکاران،ه و زادهیعل

 همکاران، و کومار ؛2020 ،یالتهیسرک ؛2020 همکاران،
 همکاران، و یماجدکوت ؛2019 همکاران، و ماچادو ؛2019
 نشان هاافتهی )1399( همکاران و يموسو پژوهش در ).2018

 یرخطیغ و یخط گروه نیب اریمع يالگو و اجرا دقت که داد
 يهاخوشه یرخطیغ گروه اما نداشت، يمعنادار تفاوت

 دادند نشان يادداری و آزمونپس مرحلۀ دو هر در را يشتریب
 و یقربان پژوهش در است. یسیجنرید وجود یمعن به که

 و یخط آموزش یاثربخش سهیمقا به که )1398( همکاران
 کودکان يدستکار یحرکت يهامهارت عملکرد بر یرخطیغ

 پرتاب، دقت مهارت در که دندیرس جهینت نیا به پرداختند،
 يدارامعن تفاوت پا، با ضربه مهارت و چیمارپ بلیدر مهارت

 کودکان و داشت وجود یرخطیغ و یخط آموزش گروه دو نیب
 از برخودار کودکان به نسبت یرخطیغ آموزش زا برخوردار
 يهامهارت در يباالتر عملکرد سطح از یخط آموزش
 حاضر پژوهش جینتا با که بودند داربرخو يدستکار یحرکت
 که )1398( همکاران و يموسو پژوهش در اما است. همسو
 هندبک سیسرو عملکرد بر یرخطیغ آموزش اثر یبررس به

 یخط گروه دو هر شرفتیپ رغمیعل ند،پرداخت نتونیبدم کوتاه
 دقت نمرات در یتفاوت آزمون،پیش به نسبت یرخطیغ و

 رانهمکا و يموسو نداشت. وجود اهگروه نیب سیسرو ياجرا
 کردیرو که دندیرس جهینت نیا به خود پژوهش در )1395(

 یشناخت بوم يهاییایپو يتئور از برگرفته یرخطیغ آموزش
 فراهم ساختن ایمه با )ایپو نهیزم و میمستق ادراك از یبی(ترک
 ف،یتکل ودیق ژهیو به ودیق يدستکار قیطر از یحرکت يسازها
 التیتما و هارتم کسب يهایدگیچیپ رفتنگ نظر در ضمن
 فیتکل دلخواه جینتا به دنیرس و اهداف تحقق در افراد یذات
 از رانیفراگ ستین الزم که داد نشان جینتا نیبنابرا است. ثرؤم

 رایز ؛کنند دیتقل تیموفق و هدف به دنیرس يبرا مدل و الگو
 نداشت و کاوش يبرا ریفراگ قیتشو با یرخطیغ آموزش گروه
 نمرات ).2014 همکاران، و (لی داشتند يشتریب تیموفق تنوع،
 رییتغ به توجه مهارت، دقت در یرخطیغ یآموزش گروه باالتر
 مشترك هدف کی به یابیدست يبرا را مختلف يهاروش
 و یطیمح ستیز يهايتئور مطالعات .کندیم جلب
 یورزش يهامهارت انجام و يریادگی مورد در ایپو يهاستمیس
 يعملکرد تنوع و عملکرد در تدق نیب که است داده شانن

 يهاتیمحدود از استفاده در تنوع نیا و دارد وجود رابطه
 هر يبرا مناسب یحرکت يالگو به یابیدست يبرا یاصل

 کند کمک رندهیادگی به تا کندیم فایا را یمهم نقش شخص
 و نیتمر نیح در کار مختلف يازهاین و یطیمح راتییتغ با تا
ن و (آتنسیو باشد سازگار يباز  از ).2014 ،1همکارا

 یروان طیشرا به توانیم حاضر پژوهش يهاتیمحدود
                                                
1. Atencio 
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 از قبل یآزمودن هیتغذ نوع به و نیتمر هنگام در هایآزمودن
 کرد. اشاره نیتمر هنگام تا هیتغذ فاصله و نیتمر

 نوجوان دختران جامعه از حاضر پژوهش در کنندگانشرکت
 از ندهیآ مطالعات در شودیم شنهادیپ نیرابناب بودند،
 گردد. استفاده زین پسر کنندگانشرکت

  منابع
 ،یاعلی فرهاد؛ ،يریقد عباس؛ بهرام، معصومه؛ ،یمرزون یقربان

 بر یرخطیغ و یخط آموزش یاثربخش سهیمقا ).1398( رسول
 رفتار کودکان. يدستکار یحرکت يهامهارت عملکرد
  .)2(13.یحرکت

 ودیق يدستکار نقش ).1398( حسن محمدزاده، ؛یلیل زاده،یعل
 روش به بسکتبال يراهبردها و هامهارت يریادگی بر فیتکل

  .128-115 ):38(11 ی،حرکت رفتار .یرخطیغ آموزش
 ،یاقدس عباس؛ بهرام، رسول؛ ،یاعلی بهزاد؛ ،یاورنگ يمحمد

 یآموزش يهاياستراتژ نقش یبررس ).1399( یمحمدتق
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