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رفتار حرکتی

تأثیر سه رویکرد آموزشی بر عملکرد بازی بسکتبال در دانشجویان پسر
3

برهانالدین قاری ،1حسن محمدزاده ،2مالک احمدی
*1

 .1دانشجوی دکتری رفتار حرکتی ،دانشگاه ارومیه
 .2دانشیار رفتار حرکتی ،دانشگاه ارومیه
 .3استادیار رفتار حرکتی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومیه
تاريخ دريافت1395/11/10 :

تاريخ پذيرش1396/06/26 :

چکیده
هدف پژوهش حاضر ،تعیین تأثیر سه رويکرد آموزشی مبتنی بر تاکتیک ،ترکیبی و تکنیک به
تاکتیک (سنتی) بر تصمیمگیری ،اجرای مهارت ،حمايت و يادگیری تکنیکهای پايهای بسکتبال
بود .پژوهش ازنوع نیمهتجربی بود که در يک طرح پیشآزمون -میانآزمون -پسآزمون-
يادداری -انتقال درمدت هشت هفته اجرا شد .شرکتکنندگان  45دانشجوی پسر بودند که به سه
گروه مبتنی بر تاکتیک ( 15نفر) ،ترکیبی ( 15نفر) و سنتی ( 15نفر) تقسیم شدند و در  18جلسة
آموزش بسکتبال شرکت کردند .نتايج نشان داد که دو گروه مبتنیبر تاکتیک و ترکیبی در
تصمیمگیری و حمايت نسبت به گروه سنتی بهتر بودند؛ اما در آزمونهای مهارتی ايفرد ،گروه
ترکیبی و سنتی بهتر عمل کردند .يافتهها پیشنهاد میکنند که مدلهای آموزش مبتنیبر تاکتیک
و استفاده از فرايند پرسش و پاسخ درقالب بازیهای تعديلشده روش تمرينی مناسبی برای
ارتقای عملکرد بازی در دانشجويان هستند و بهنظر میرسد که اين پیشرفت قابلیت انتقال
بیشتری به شرايط بازی واقعی را دارد.
واژگان کلیدی :آموزش بازی مبتنیبر تاکتیک ،بازی تعديليافته ،عملکرد بازی

* نویسندة مسئول

Email: Ghari.pe@gmail.com
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مقدمه
ورزشهای تیمی مانند بازی بسکتبال میتوانند نقش مهمی در جذب دانشجویان به ورزش و توسعة
سبک زندگی فعال داشته باشند؛ اما هنگام شرکت دانشجویان در ورزشهای تیمی بهنظر میرسد
آنها تحرک بدنی اندکی دارند .بسیاری از آنها نمیدانند چگونه و در کدام منطقة زمین بازی
حرکت کنند؛ مالکیت توپ را حفظ کنند و از بازیکنان همتیمی حمایت کنند .مدلهای آموزشی
سنتی رایج در کالسهای تربیتبدنی دانشگاهها ممکن است از عوامل مؤثر در کاهش کیفیت بازی
دانشجویان در ورزشهای تیمی باشند؛ بهطوریکه به عقیدة باتلر و گریفین )1(1درنتیجة استفاده از
مدلهای سنتی ،عالوهبر کودکان ،بزرگساالن نیز درک و فهم اندکی از بازیها پیدا میکنند.
روش سنتی آموزش و ارتقای عملکرد در دروس تربیتبدنی بر استفاده از رویکرد مبتنیبر تکنیک و
معلممحور تأکید دارد ( .)2در روش سنتی ،مربی کنترلکنندة اصلی محیط یادگیری است و
مسئولیت برنامهریزی محتوای درس را برعهده دارد ( .)3همچنین ،مهارتها بهصورت مروری 2و
مجزا از زمینة واقعی تمرین میشوند؛ بهنحویکه یادگیرنده بر تکرار اجرای مهارت که بهوسیلة الگو
برای او نمایش داده میشود ،تمرکز میکند ( .)2سیدنتاپ و تانهیل )2000(3بیان کردند که یکی از
مهمترین محدودیتهای مدلهای سنتی ،قابلیت انتقال کم مهارتهای تمرینشده به زمینة واقعی
بازی است که درنتیجه موجب فقدان پیشرفت چشمگیر در عملکرد بازی 4میشود .افزونبراین،
استفاده از این رویکرد به دلزدگی و خستگی از بازی منجر میشود (به نقل از  .)4درنتیجة این
مشاهدهها ،بونکر و ثورپ )1982(5رویکرد آموزشی متفاوتی را به نام «آموزش بازی برای فهمیدن»
( 6)TGfUتوسعه دادند .هدف این رویکرد ،توسعة فهم بازی 7است که باعث کفایت و اطمینان در
اجراکننده میشود؛ بنابراین ،هدف اصلی  ،TGfUفهم 8و درک 9بازی است ( .)5حامیان رویکرد
 TGfUپیشنهاد میکنند که انتخاب عمل یا تصمیمگیری باید قبل از نحوة انجام عمل یا اجرای

1. Butler & Griffin
2. Drill
3. Siedentop & Tannehill
4. Game Performance
5. Bunker & Thorpe
)6. Teaching Games for Understanding (TGfU
7. Game Understanding
8. Understanding
9. Appreciation

تأثیر سه رويکرد آموزشی بر عملکرد بازی بسکتبال ...

65

تکنیک آموزش داده شود ( .)6درواقع ،دستیابی به اهداف رویکرد  TGfUبر بازیهای تعدیلشده1و
پرسیدن سؤال2استوار است (.)7
مدل  TGfUشش مرحله دارد .در مرحلة نخست ،بازی معرفی میشود .در این مرحله ،بازی متناسب
با سطح یادگیرنده تعدیل میشود مرحلة دوم ،درک بازی است که در آن یادگیرندگان با قوانین
بازی آشنا میشوند .در مرحلة سوم ،یادگیرندگان فهم و آگاهی تاکتیکی را توسعه میدهند .مرحلة
چهارم ،توسعة تصمیمگیری مناسب است .در این مرحله ،یادگیرندگان مهارتهای تصمیمگیری
درخصوص آگاهی تاکتیکی و انتخاب پاسخ مناسب را توسعه میدهند .مرحلة پنجم ،اجرای مهارت
است که این مرحله بر این موضوع تأکید دارد که یادگیرندگان حرکات و مهارتهای خاص رشتة
ورزشی را اجرا کنند .در مرحلة ششم ،عملکرد بازی برپایة برخی معیارهای متناسب با اهداف بازی
توسعه داده میشود (.)1
پس از مطرحشدن مدل  TGfUو دیگر مدلهای مبتنیبر تاکتیک ،پژوهشهای متعددی دربارة
تأثیر آنها بر رشد تکنیک و عملکرد بازی کودکان و نوجوانان انجام شدهاند .در برخی پژوهشها،
گروههای مبتنیبر تاکتیک و مبتنیبر تکنیک پس از آموزش ،ازنظر اجرای مهارت تفاوت معناداری
را نشان ندادند ( )10-7و برخی نیز برتری گروه مبتنیبر تاکتیک را گزارش کردند (.)4 ،11-13
درزمینة تصمیمگیری نتیجة مطالعات متناقض بوده است .در بعضی جنبهها ،مطالعات از برتری
نسبی گروه مبتنیبر تاکتیک حمایت کردند ( )7 ،9-12و در برخی جنبههای دیگر ،مطالعات چنین
برتریای را مشاهده نکردند ( .)4 ،7 ،12 ،15در ارتباط با حمایت نیز بیشتر پژوهشها از برتری
آموزش تاکتیک حمایت کردند ( .)4 ،7 ،14میلر )15( 3در مرور پژوهشهای انجامشده درزمینة
مدلهای مبتنیبر تاکتیک ،گزارش کرد که  56درصد از مطالعات از توسعة تکنیک 58 ،درصد از
مطالعات از توسعة تصمیمگیری 93 ،درصد از مطالعات از توسعة حمایت و  59درصد از مطالعات از
توسعة اجرای مهارت حمایت کردند .صرفنظر از عامل حمایت ،این یافتهها همراستا با آنچه لی و
وارد )16( 4بیان کردند ،هستند .طبق نظر آنها ،پژوهشهای انجامشده روی مدلهای تاکتیکی،
حمایت اندکی درخصوص پیامدهای شناختی و عملکرد بازی ارائه کردهاند و هنوز شواهد تجربی
کمی وجود دارند که از رویکردهای مبتنیبر تاکتیک حمایت میکنند؛ اما طبق نظر مکموریس5
( ،)17یادگیرنده آنچه را به او آموزش داده میشود ،میآموزد .آموزش مبتنیبر تاکتیک به یادگیری
1. Modified Games
2. Questioning
3. Miller
4. Lee & Ward
5. McMorris
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و بهبود عملکرد تاکتیکی منجر میشود و آموزش تکنیک به یادگیری و پیشرفت تکنیکی منجر
میشود.
برخی پژوهشها سعی کردهاند با ترکیب رویکردهای سنتی و مبتنیبر تاکتیک ،از نقاطقوت هر دو
بهره بگیرند و نقاطضعف هرکدام را پوشش دهند؛ بهعنوانمثال ،فرنچ 1و همکاران ( )18تأثیر
آموزش مبتنیبر تکنیک ،مبتنی بر تاکتیک و ترکیبی از تاکتیک و تکنیک بر یادگیری بدمینتون را
بررسی کردند .پس از شش هفته تمرین ،گروههای مبتنیبر تکنیک و مبتنیبر تاکتیک عملکرد
بهتری در اجرای بازی و تصمیم گیری نسبت به گروه ترکیبی و گروه کنترل نشان دادند  .ناتان و
هاینس )19(2در جستوجوی روشی مؤثر ،رویکردی را ارائه کردند که ترکیبی از سبک آموزش E
موستون 3و روش  TGfUاست .آنها فرض کردند که این مدل میتواند باعث پوشش نقاطضعف
رویکردهای سنتی مبتنیبر تکنیک و رویکرد  TGfUشود؛ یعنی میتواند موجب توسعة عملکرد
بازی ،تصمیمگیری و اجرای تکنیک شود .نتایج پژوهش ناتان و هاینس نشان داد که رویکرد ترکیبی
تأثیر قابلقبولی بر یادگیری تکنیک و عملکرد بازی دارد؛ هرچند کارآمدی آن در مقایسه با مدل
 TGfUو رویکرد سنتی بررسی نشده است.
میلر ( )15پیشنهاد میکند که در پژوهشها باید از دورههای آموزشی طوالنیتری (بیشتر از هشت
ساعت) استفاده شود .میلر نتیجهگیری کرد که دورة آموزشی مبتنیبر تاکتیک طوالنیتر تأثیر
زیادی بر پیشرفت و ارتقای تصمیمگیری و اجرای مهارت دارد .همچنین ،هاروی و جرت )20(4پس
از مرور مطالعات انجامشده از سال  ،2006نتیجه گرفتند که طول دورة تمرین برای پژوهش درزمینة
رویکردهای مبتنیبر تاکتیک هنوز اندک است .آنها بیان کردند که طول دورة مداخلة پژوهشهای
انجامشده غالب ًا هفت تا  12جلسه بوده است .طول دورة مداخله در مطالعات لی و وارد (،)16
مسکویتا5و همکاران ( ،)12و پریچارد6و همکاران ( )4مناسب بوده است؛ اما بهنظر میرسد که فقط
محدودبودن تعداد جلسههای تمرینی در بیشتر مطالعات مقایسهای ،اهمیت ندارد.
مکموریس ( )17انتقاد دیگری را نیز دربارة مطالعات مقایسهای رویکرد  TGfUبا رویکرد سنتی
مطرح کرد .وی برمبنای دیدگاه رفتار حرکتی بیان کرد که دیدگاه رفتار حرکتی رویکرد تـکنـیـک
 به -شناخت7را پیشنهاد میکند .او ادعا میکند که آنچه طرفداران رویکرد  TGfUاز آن با عنوان1. French
2. Nathan & Haynes
3. Mosston's E Teaching Style
4. Harvey & Jarrett
5. Mesquita
6. Pritchard
7. Technique-to-Cognition
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رویکرد سنتی انتقاد میکنند ،پروتکلهای تمرینی ضعیفی هستند که متفاوت از رویـکـرد تکـنیک
 به -شناخت هستند .همچنین ،چاتزوپولوس و همکاران )10( 1انتقادی مشابه را مطرح کردند.طبق نظر آنها ،آنچه به آن توجه نشده است ،تداوم رویکرد مبتنیبر تکنیک با استفاده از
راهبردهای2تاکتیکی است.
پریچارد و همکاران ( )4تأثیر  20جلسه تمرین والیبال را با استفاده از مدل سنتی و مدل آموزش
ورزش3که رویکردی تاکتیکی است ،بر یادگیری تکنیک ،دانش و عملکرد بازی دانشآموزان دختر
 14تا  15سال بررسی کردند .نتایج پژوهش آنها برتری گروه مبتنیبر تاکتیک را در اجرای مهارت
حین بازی و عملکرد بازی نشان داد؛ اما در آزمون تکنیک ،تصمیمگیری و دانش تفاوت معنادار
نداشتند .در پژوهش پریچارد و همکاران ،تمرین گروه سنتی پس از جلسة هفتم با بازیهای
تعدیلشده ادغام شده بود؛ اما برتری نسبی با گروه مبتنیبر تاکتیک بوده است .پراگسیدس 4و
همکاران ( )21تأثیر یک برنامة آموزشی جامع برپایة پرسش و تصمیمگیری را بر عملکرد تاکتیکی
فوتبالیستهای نوجوان بررسی کردند .برنامة آموزشی جامع برگرفته از مدل  TGfUبود؛ یعنی از
اصل پرسش و پاسخ درزمینة بازیهای تعدیلشده استفاده کرد .پس از دورة آموزش ،گروه تجربی
تصمیمگیری بهتری در عمل پاسدادن و دریبلکردن نشان دادند .همچنین ،اجرای مهارت
پاسدادن در این گروه بهطور معناداری بهتر از گروه کنترل بود .هولت 5و همکاران ( )6انتقال
یادگیری از موقعیت تمرین با استفاده از مدل مبتنیبر تاکتیک به بازی واقعی فوتبال را بررسی
کردند .شرکتکنندگان شش دانشجو بودند که ازنظر مهارتهای بازی ،ضعیف تا متوسط بودند.
شرکتکنندگان در  14جلسة تمرین بازی فوتبال شرکت کردند .متغیر وابستة پژوهش عملکرد
بازیکنان در موقعیت حمله بود .نتایج پژوهش آنها نشان داد که آموزش ازطریق تمرین تاکتیک،
برای شرکتکنندگان ماهرتر موفقیت بیشتری دارد؛ زیرا ،آنهایی که یاد گرفتند پاسخهای تاکتیکی
مناسبی در تمرینها اتخاذ کنند ،این آموختهها را به بازی منتقل کردند .افزونبراین ،درخصوص
شرکتکنندگانی که در تمرینها قادر به دادن پاسخهای مناسب نبودند ،انتقال یادگیری اندکی
مشاهده شد.
با توجه به آنچه بیان شد ،مواردی که در پژوهشهای قبلی کمتر به آنها توجه شده است،
طوالنیترکردن دورة آموزش و بهتبع آن ،تغییر در رویکرد آموزشی گروه سنتی (یعنی تکنیک به
1. Chatzopoulos
2. Strategies
3. Sport Education Model
4. Pra´xedes
5. Holt
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تاکتیک) و همچنین ،قابلیت انتقال یادگیری به زمینة واقعی بازی است .بررسیها نشان دادند که با
افزایش طول دورة آموزش نتایج نیز تغییر میکند ( .)15با افزایش تعداد جلسهها ،مسلم است که
نوع تمرینهای گروه سنتی نیز تغییر خواهد کرد و تمرینهای آنها از حالت مرور مجزای تکنیک به
حالتهای پیچیدهتر مانند بازیهای تعدیلیافته تغییر خواهند کرد؛ اما دیگر ویژگیهای رویکردهای
سنتی؛ یعنی مربیمحوری ،ارائة دستورالعملهای مستقیم و تصمیمگیرندهبودن مربی همچنان وجود
دارند .هدف پژوهش حاضر ،مقایسة تأثیر سه روش آموزشی؛ یعنی مبتنیبر تاکتیک (،)TGfU
ترکیبی و سنتی بر یادگیری بازی بسکتبال است .همچنین ،قابلیت انتقال یادگیری به بازی واقعی
در سه گروه ،مقایسه و بررسی میشود.
روش پژوهش
شرکتکنندگان  45دانشجوی پسر (با میانگین سنی )18/177 ± 0/90دانشگاه ارومیه بودند که
بهصورت داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند .هیچکدام از شرکتکنندگان سابقة تمرین بازی
بسکتبال نداشتند .شرکتکنندگان بهصورت تصادفی به سه گروه مساوی ( 15نفری) تقسیم شدند.
یک گروه به روش  ،TGfUگروه دیگر به روش ترکیبی و گروه سوم به روش سنتی تمرین کردند.
روش پژوهش حاضر ازنوع نیمهتجربی بود که سه گروه در آن شرکت داشتند .شرکتکنندگان طی
پنج مرحلة پیشآزمون ،میانآزمون 1،پسآزمون ،یادداری و انتقال ارزیابی شدند .شرکتکنندگان
متقاضی برای شرکت در پژوهش ،پس از تکمیل رضایتنامه در پیشآزمون شرکت کردند .اولین
پیشآزمون ،آزمون مهارتی بسکتبال ایفرد 2بود که از سه آزمون آن یعنی ،آزمون شوت سریع،
آزمون پاس و آزمون دریبل کنترلی استفاده شد .در پیشآزمون دوم ،شرکت کنندگان در دو زمان
 10دقیقهای به رقابت سه به سه بازی در نیمی از زمین بسکتبال پرداختند .ارزیابی با استفاده از
ابزار سنجش عملکرد بازی3و برحسب سه مقیاس تصمیمگیری ،اجرای مهارت و حمایت انجام شد.
همچنین ،امتیاز شرکتکنندگان در دو پیشآزمون برای همگنسازی استفاده شد .افراد ماهر و نیز
افرادی که بهنظر میرسید دارای مشکالت حرکتی هستند ،در این مرحله حذف شدند .درنهایت45 ،
نفر با سطح مهارتی تقریباً برابر انتخاب شدند .برای گروه  TGfUو ترکیبی ،از یک مربی با  10سال
سابقة آموزش بسکتبال و برای گروه سنتی ،از یک مربی با  11سال سابقة آموزش بسکتبال استفاده
شد .عالوهبراین ،سه مربی درجة یک بسکتبال که سابقة آموزش و مربیگری داشتند ،بهعنوان مشاور

1. Mid-test
2. AAHPERD Basketball Skills Test
)3. Game Performance Assessment Instrument (GPAI
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در پژوهش شرکت کردند .پروتکل تمرین هر گروه با توجه به الگوی کلی مدل و با استفاده از
پژوهشهای مشابه و نظر مربیان مشاور طرحریزی شد .پیش از هر جلسة تمرین ،اطالعات مرتبط با
محتوای درس آن جلسه به مربی تمرین اعالم میشد .گروهها بهمدت شش هفته و هر هفته سه
جلسه و در هر جلسه ،بهمدت  60دقیقه تمرین کردند .پس از جلسة نهم ،شرکتکنندگان در یک
میانآزمون بهصورت بازی سه به سه در دو زمان  10دقیقهای شرکت کردند .یک روز پس از آخرین
جلسة تمرینی ،پسآزمون اجرا شد .پسآزمون شامل آزمون مهارتی بسکتبال ایفرد و بازی بسکتبال
در دو زمان  10دقیقهای بهصورت سه به سه بود (مشابه با پیشآزمون) .سپس ،شرکتکنندگان
بهمدت دو هفته هیچگونه تمرین بسکتبالی انجام ندادند .در این مدت ،شرکتکنندگان برای حفظ
آمادگی جسمانی ،به تمرین بازی والیبال پرداختند تا از تأثیر احتمالی افت آمادگی بدنی بر عملکرد
در آزمون یادداری کاسته شود .تمرین والیبال هر هفته سه روز و هر جلسه یک ساعت برگزار شد.
سپس ،یک آزمون یادداری مشابه با پیشآزمون و پسآزمون اجرا شد .در روز بعد ،شرکتکنندگان
در آزمون انتقال بازی کامل بسکتبال در شرایط پنج به پنج کل زمین شرکت کردند .آزمون انتقال
نیز در دو زمان  10دقیقهای برگزار شد .ارزیابی تصمیمگیری ،اجرای مهارت و حمایت درحین بازی
و همچنین ،آزمونهای مهارت بسکتبال ایفرد بهصورت همزمان توسط دو آزمونگر دارای کارت
مربیگری درجة یک که با آزمون ابزار سنجش عملکرد بازی آشنایی داشتند ،انجام شد .درصد توافق
بین دو ارزیاب برای تصمیمگیری  82درصد ،برای اجرای مهارت  87درصد و برای حمایت 84
درصد بهدست آمد.
طرحریزی برنامة تمرینی گروه  TGfUبا استفاده از مدل بسطیافتة )22( TGfU1انجام شد .براساس
مدل بسطیافته ،در مرحلة بازی از اصول آموزشی نمونهگیری2و تعدیل -بازنمایی 3،در مرحلة درک
بازی از اصل تعدیل -مبالغه 4،در مرحلة آگاهی تاکتیکی از اصول تعدیل -بازنمایی و و تعدیل-
مبالغه ،در مرحلة تصمیمگیری از اصول تعدیل -بازنمایی و تعدیل -مبالغه و در مرحلة اجرای مهارت
از اصل تعدیل -بازنمایی استفاده میشود ( .)22در تمامی مراحل ،افزایش تدریجی در پیچیدگی
تاکتیکی رعایت شد .نمونة تمرینهای گروه  TGfUدر جدول شمارة یک ارائه شده است .برنامة
تمرینی گروه ترکیبی مشابه با گروه  TGfUبود؛ اما پس از  45دقیقه ،روش تمرین تغییر میکرد و
شرکت کنندگان بهمدت  15دقیقه تکنیکهای مهم بسکتبال مانند دریبل ،انواع پاس ،شوت ثابت،
شوت جفت و لیآپ را تمرین کردند .برای طرحریزی برنامة تمرینی گروه سنتی ،دو ویژگی بارز
1. Expanded Model
2. Sampling
3. Modification-Representation
4. Modification-Exaggeration
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رویکرد سنتی؛ یعنی معلممحوربودن و مبتنیبر تکنیکبودن مدنظر قرار گرفت .برنامة تمرینی این
گروه در جلسههای ابتدایی شامل مرور تکنیکهایی مانند دریبل ،پاس و انواع شوت بود .مرور
تکنیکها بهصورت انفرادی و گروهی انجام شد .مربی از روشهای دستورالعمل مستقیم ،الگودهی و
بازخورد برای آموزش استفاده کرد .در انتهای هر جلسة تمرین ،شرکتکنندگان بهمدت  10تا 15
دقیقه بهصورت آزادانه به بازی بسکتبال پرداختند .پس از جلسة نهم ،بعد از آنکه شرکتکنندگان در
اجرای تکنیکها پیشرفت نسبتاً قابلقبولی نشان دادند ،از بازیهای تعدیلشده برای آموزش
بهکارگیری مهارت در موقعیتهای چالشزا استفاده شد .همچنین ،از بازیهای تعدیلشده برای
آموزش تاکتیکهای ساده تا پیچیدة حمله و دفاع مانند اوتلت ،ضدحمله و دفاع منطقهای استفاده
شد .میزان پیچیدگی تمرینها بهطور تدریجی درطول جلسهها افزایش یافت .تفاوت اصلی استفاده از
بازیهای تعدیلشده در گروه سنتی و  ،TGfUمعطوف به ویژگیهای بارز دو رویکرد بود .برای گروه
سنتی ،حتی پس از جلسة نهم و شروع تمرین بازیهای تعدیلشده ،مربی نقشی محوری در تمامی
تصمیمگیریها داشت .مربی با استفاده از دستورالعملها ،راهنماییها و بازخوردهای همزمان بازی را
هدایت میکرد .از روش توقف بازی و سؤال درمورداینکه بهتر است بازیکن چه عملی را چگونه انجام
دهد ،استفاده نشد .شرکتکنندگان سعی داشتند دستورالعملهای مربی را درقالب بازی اجرا کنند.
آزمون مهارتی بسکتبال ایفرد برای اندازهگیری مهارتهای شوت ،پاس ،دریبل و حرکت دفاع بازی
بسکتبال بهکار میرود .اعتبار آزمون برای هر چهار ماده برابر با  0/80و پایایی آزمون برای هر چهار
ماده برابر با  0/90گزارش شده است .این آزمون برای سنین  10سال تا سنین دانشگاه ،برای پسران
و دختران استفاده میشود ( .)23در این پژوهش ،از سه آزمون شوت ،پاس و دریبل استفاده شد.
همچنین ،از ابزار سنجش عملکرد بازی 1که اوزلین 2و همکاران ( )24طراحی کردهاند ،برای
اندازهگیری عملکرد بازی استفاده شده است  .منظور از عملکرد بازی رفتارهایی است که نشاندهندة
فهم بازی و همچنین ،توانایی بازیکن در حل مسائل تاکتیکی ازطریق انتخاب و بهکارگیری
مهارتهای مناسب هستند .ابزار سنجش عملکرد بازی بهوسیلة سه گروه از بازیهای حملهای
(فوتبال و بسکتبال) ،تور /دیوار (والیبال) و میدانی /دو /امتیاز (سافتبال) بررسی شده است .اعتبار و
پایایی آزمون ازطریق سه مطالعة مجزا در دانشآموزان مقطع راهنمایی سنجیده شده است که
یافتهها نشان دادهاند این ابزار آزمونی معتبر و پایا برای سنجش عملکرد بازی است ( .)24از این ابزار
برای سنجش سه شاخص تصمیم گیری ،اجرای مهارت و حمایت استفاده شد .طبق نظر اوزلین و

)1. Game Performance Assessment Instrument (GPAI
2. Oslin
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همکاران ( ،)1998این سه شاخص برای موفقیت در بازیهای حملهای مانند بسکتبال مهم است.
شاخصها ازطریق معادالت زیر محاسبه شدند:
شاخص تصمیمگیری = تعداد تصمیمگیری مناسب /تعداد تصمیمگیری مناسب  +تعداد
تصمیمگیری نامناسب؛
شاخص اجرای مهارت = تعداد اجرای کارآمد /تعداد اجرای کارآمد  +تعداد اجرای ناکارآمد؛

شاخص حمایت = تعداد حمایت مناسب /تعداد حمایت مناسب  +تعداد حمایت نامناسب.
جدول  - 1برنامة تمرينی و محتوای درسی جلسههای گروه TGfU
جلسه

مرحله

 1تا 3

بازی

4و5

درک بازی

نمونة تمرين
و

تعقیب
گریز،
1
سدشکن،
2
توپ -گوشه،
3
حذفکننده،
پاس به فضای
خالی و پاس
4
پیلتز
استفاده
بازیهای
جلسههای
قبل

از

نمونة اهداف اختصاصی

تغییرپذيریهای تمرين

فرارکردن و جاخالیدادن ،تغییر
سرعت درهنگام دویدن ،حفظ فاصله،
هماهنگی و تصمیمگیری تیمی،
دریافت و پاس سینة سریع ،حمایت،
بازیکنان،
حرکت
پیشبینی
محدودکردن مسیرهای انتخابی
بازیکنان تیم مقابل ،محافظت از
فضاها .قطعکردن پاس ،حمایت ،دفاع
نفربهنفر
آشنایی تدریجی با قوانین بازی
بسکتبال مانند ابعاد زمین،
محدودیتهای زمانی ،تخلفها و
خطاها ،اعمال قوانین ثانویه برای
تأکید بر جنبههای خاص بازی

محدودکردن محوطة بازی
بهصورت تدریجی ،اجرای بازی
همزمان با دریبلکردن ،حفظ و
کنترل توپ ،قراردادن بازیکنان
سدکنندة ساکن یا درحالحرکت
در محوطه ،افزایش تعداد
بازیکنان سدکننده ،مجازنبودن
ارتباطات کالمی برای تقویت
ارتباطات چشمی و زبان اشارهای
تغییر در سیستم امتیازدهی،
بازیکنان درهنگام تخلف یا خطا
خودشان بیان کنند.

1. Block Buster
2. Corner Ball
3. Eliminator
4. Piltz Pass
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ادامة جدول  - 1برنامة تمرينی و محتوای درسی جلسههای گروه TGfU
جلسه

مرحله

نمونة تمرين

 6تا 9

آگاهی
تاکتیکی

بازی خرس
وسط ،پاس
1
حلقه،
2
چالش ،دفاع
منطقهای،
اوتلت 3،ضد
حمله

 10تا
12

تصمیمگیری

بازیهای
تعدیلشده و
بازیهای
6
محدودشده

 13و
14

اجرای
مهارت

بهکارگیری
در
مهارت
شرایط ساده
تا
موقعیتهای
چالشزای
پیچیده

نمونة اهداف اختصاصی
آگاهی از قوانین بازی ،گولزدن و
پاسدادن ،استفاده از راهبردهای
غیرکالمی ،پیشبینی ،یادگیری
اکتشافی جاگیری مناسب .دفاع
نفربهنفر ،فضاسازی ،جایار 4،استفاده
از دید پیرامونی ،آشنایی با مفهوم
دفاع منطقهای ،آشنایی با مفاهیم
مرتبط با ضدحمله ،فضاسازی برای
پاس اوتلت ،اجرای پاس یک -دو،
5
اجرای پاس برو
توسعة مهارتهای مرتبط با
پیشبینی زمان حمله ،دفاع ،حفظ
مالکیت توپ و تغییر وضعیت ،بهبود
و ارتقای حل مسئله ،مشارکت در
بحثهای مرتبط با تاکتیکهای
مناسب حمله و دفاع در موقعیتهای
مختلف بازی
کنترل و تسلط بر توپ ،دریبل،
تعویض دست ،تغییر مسیر ،پاس
سینه ،پاس دودست زمینی ،پاس
دودست باالی سر ،دریافتکردن،
شوت ثابت ،شوت جفت و شوت
سهگام

تغییرپذيریهای تمرين
موقعیتهای بازی  2به  3 ،1به
 3 ،2به  4 ،3به  ،4اعمال
محدودیتهای زمانی و فضایی
برای تصمیمگیری سریع ،تغییر
در تعداد بازیکنان مهاجم و
مدافع ،استفاده از دفاع منطقهای
کشویی

بازیهای محدودشده و بازیهای
شبیهساز
که
تعدیلشده
موقعیتهای واقعی بازی بسکتبال
هستند؛ مثالً  1به  2 ،1به 2 ،1
به  3 ،2به  3 ،1به  3 ،2به 3
تمرین ایستا ،گنجاندن تدریجی
محدودیتکنندههای متعدد مانند
اجرای مهارت حین حرکت و
ایجاد موانع ثابت و متحرک
مرور و بهکارگیری مهارت در
موقعیتهای چالشزا مانند  1به
 1 ،1به  2 ،2به 2

1. Hoop Pass
2. Challenge
3. Outlet
4. Match up
5. Give and Go
6. Small-Sided Game
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ادامة جدول  - 1برنامة تمرينی و محتوای درسی جلسههای گروه TGfU
جلسه

مرحله

نمونة تمرين

 15و
16

عملکرد

بازیهای
محدودشده،
افزایش
پیچیدگی
تاکتیکی
تدریجی

 17و
18

بازی

بازی
تعدیلشده

نمونة اهداف اختصاصی

بهکارگیری مهارتهای تکنیکی و
تاکتیکی متناسب با شرایط و
موقعیتهای بازی محدودشده

بکارگیری مهارتهای تکنیکی و
تاکتیکی درشرایط مشابه با
موقعیتهای بازی 5به.5

تغییرپذيریهای تمرين

بازیهای محدودشده با اعمال
در
بازی
کامل
قوانین
موقعیتهای  2به  2و  3به 3

تمرین دفاع منطقهای ،1-2-2
بررسی مناطق آسیبپذیر این نوع
آرایش دفاعی و تمرین سیستم
حملة 1-3-1
بازیکنان دفاع ثابت میایستند،
راه می روند و در آخر ،پس از
آشنایی کامل میتوانند با سرعت
جابهجا شوند.

برای تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزار اس.پی.اس.اس نسخة  121استفاده شد .توزیع دادهها با
استفاده از آزمون شاپیرو -ویلک 2بررسی شد .برای ارزیابی تغییرات درونگروهی و بینگروهی از
آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر (پیشآزمون تا آزمون یادداری) و آزمون تحلیل واریانس
یکطرفه استفاده شد .برای استفاده از آزمون تحلیل واریانس ،ابتدا همسانی واریانسهای متغیرهای
وابسته با استفاده از آزمون لون 3بررسی شد .با توجه به اینکه سطوح معناداری محاسبهشدة لون
بیشتر از  0/05بودند ،دادهها ناهمسانی واریانسها را زیرسوأل نبردند .همچنین ،برای تحلیل
واریانس با تأکید بر مطالعة درونآزمودنیها ،ابتدا یکسانی کوواریانسهای متغیرهای وابسته ازطریق
آزمون کرویت موخلی 4بررسی شد .درخصوص دادههایی که فرض کرویت را زیرسوأل بردند ،برای
بررسی معناداری به اپسیلون هینه -فلت5رجوع شد.

1. SPSS 21
2. Shapiro-Wilk Test
3. Levene Test
4. Mauchly Sphericity Test
5. Huynh-Feldt
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نتایج
دادههای توصیفی مربوط به تصمیمگیری ،اجرای مهارت و حمایت سه گروه در پیشآزمون،
میانآزمون ،پسآزمون ،یادداری و آزمون انتقال ،در جدول شمارة دو و همچنین ،دادههای توصیفی
آزمونهای مهارتی ایفرد برای سه گروه در سه مرحلة پیشآزمون ،پسآزمون ،و یادداری ،در جدول
شمارة سه ارائه شده است.
تحلیل واریانس با اندازهگیریهای مکرر نشان داد که در ارتباط با تصمیمگیری ،اثـر زمـان ( = ŋ2
 )F2.62, 110.23 = 96.346 ،P > 0.0005 ،0.69و اثر تـعاملی زمان و گروه (،P = 0.001 ،ŋ2 = 0.17
 ،)F2.24, 110.23 = 4.306در اجرای مهارت اثر زمان ( )F3, 126 = 133.028 ،P > 0.0005 ،ŋ2 = 0.76و
در حمایت اثر زمان ( )F2.09, 87.78 = 246.092 ،P > 0.0005 ،ŋ2 = 0.85و اثر تعاملی زمان و گروه ( ŋ2
 )F4.18, 87.78 = 3.500 ،P = 0.01 ،= 0.14معنادار است .بهنظر میسد که پروتکل تمرینی در هر سه
گروه مؤثر بوده است و باعث پیشرفت شرکتکنندگان از پیشآزمون تا پسآزمون و آزمون یادداری
شده است.
جدول  -2میانگین و انحراف استاندارد امتیازهای سه گروه در تصمیمگیری ،اجرای مهارت و حمايت در بازی
سنتی
پیشآزمون

میانآزمون

پسآزمون

آزمون یادداری

آزمون انتقال

تصمیمگیری
اجرای مهارت
حمایت
تصمیمگیری
اجرای مهارت
حمایت
تصمیمگیری
اجرای مهارت
حمایت
تصمیمگیری
اجرای مهارت
حمایت
تصمیمگیری
اجرای مهارت
حمایت

(0/36 )0/07
(0/31 )0/07
(0/29 )0/07
(0/41 )0/12
(0/43 )0/07
(0/40 )0/09
(0/53 )0/14
(0/57 )0/11
(0/54 )0/11
(0/51 )0/12
(0/55 )0/10
(0/51 )0/09
(0/44 )0/13
(0/49 )0/11
(0/44 )0/08

TGfU
(0/34 )0/08
(0/28 )0/08
(0/31 )0/08
(0/43 )0/14
(0/39 )0/11
(0/53 )0/09
(0/66 )0/14
(0/54 )0/12
(0/67 )0/11
(0/65 )0/11
(0/53 )0/09
(0/65 )0/08
(0/63 )0/11
(0/47 )0/10
(0/60 )0/06

ترکیبی
(0/38 )0/06
(0/35 )0/07
(0/34 )0/07
(0/49 )0/09
(0/47 )0/11
(0/55 )0/08
(0/61 )0/11
(0/59 )0/10
(0/69 )0/10
(0/59 )0/08
(0/56 )0/07
(0/66 )0/09
(0/55 )0/10
(0/51 )0/10
(0/63 )0/07
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جدول  -3میانگین و انحراف استاندارد امتیازهای چهار گروه در آزمونهای مهارتی بسکتبال ايفرد
سنتی
پیشآزمون

پسآزمون

آزمون یادداری

آزمون شوت
آزمون دریبل
آزمون پاس
آزمون شوت
آزمون دریبل
آزمون پاس
آزمون شوت
آزمون دریبل
آزمون پاس

(14/20 )1/14
(12/46 )0/74
(47/00 )4/20
(24/06 )1/98
(9/42 )0/58
(63/60 )3/08
(23/46 )1/88
(9/60 )0/62
(62/20 )3/29

TGfU
(14/26 )1/98
(12/61 )1/13
(46/33 )5/65
(23/40 )3/15
(9/69 )0/52
(60/00 )3/02
(21/86 )2/50
(10/20 )0/41
(59/66 )3/92

ترکیبی
(14/46 )1/30
(12/23 )0/89
(46/86 )2/74
(25/06 )2/31
(9/04 )0/58
(64/66 )2/79
(23/26 )2/21
(9/39 )0/53
(63/00 )3/13

در ادامه ،گروهها در هر مرحله از آزمون با همدیگر مقایسه شدند .نتایج تحلیل واریانس یکطرفه
نشان داد که گروهها در پیشآزمونها تفاوت معناداری ندارند .در بررسی میانآزمون ،گروهها ازنظر
تصمیمگیری و اجرای مهارت تفاوت معناداری نداشتند؛ ولی در حمایت تفاوت معنادار بود
( .)F2, 42 = 11.833 ،P > 0.0005 ،ŋ2 = 0.36مقایسة دوبهدوی گروهها نشان داد که تفاوت معنادار
بین سنتی با  TGfUو سنتی با گروه ترکیبی وجود دارد .مقایسة پسآزمونها نشان داد که در
تصمیمگیری ( )F2, 42 = 3.38 ،P = 0.043 ،ŋ2 = 0.13و حـمایت

(F2, 42 = ،P = 0.002 ،ŋ2 = 0.26

 )7.606تفاوت معنادار است.
آزمون تعقیبی توکی نشان داد که ازنظر تصمیمگیری ،تفاوت معنادار بین گروه سنتی و  TGfUو
ازنظر حمایت ،تفاوت معنادار بین گروه سنتی و  TGfUو بین گروه سنتی و گروه ترکیبی وجود
دارد .در مقایسة آزمون یادداری ،تـفاوت معنادار در

تـصمیـمگـیـری (F2, 42 ،P = 0.007 ،ŋ2 = 0.21

 )= 5.580و حـمایت ( )F2, 42 = 11.618 ،P > 0.0005 ،ŋ2 = 0.35مشاهده شد.
نتایج آزمون تعقیبی نشان داد که ازنظر تصمیمگیری ،بین گروه سنتی و  TGfUو ازنظر حمایت،
بین گروه سنتی و  TGfUو بین گروه سنتی و گروه ترکیبی تفاوت معنادار وجود دارد .مقایسة
آزمون انتقال نشان داد که گروهها ازنظر تصمیمگیری ( )F2, 42 = 9.059 ،P = 0.001 ،ŋ2 = 0.30و
حمایت ( )F2, 42 = 21.213 ،P > 0.0005 ،ŋ2 = 0.50تفاوت معنادار دارند .نتایج آزمون تعقیبی نشان
داد که در تصمیمگیری ،بین گروه سنتی و  TGfUو بین گروه سنتی و گروه ترکیبی و در آزمون
حمایت ،بین گروه سنتی و  TGfUو بین گروه سنتی و گروه ترکیبی تفاوت معنادار وجود دارد.
شکل شمارة یک تعامل گروه × زمان را برای تصمیمگیری ،اجرای مهارت و حمایت نشان میدهد.
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در بررسی آزمونهای مهارتی ایفرد ،نتایج تحلیل واریانس با اندازهگیریهای مکرر نشان داد که اثر
زمان در شوت ( ،)F2, 82 = 481.826 ،P > 0.0005 ،ŋ2 = 0.92دریـبـل

(،P > 0.0005 ،ŋ2 = 0.89

 ،)F1.49, 62.90 = 338.579و پاس ( )F1.28, 54 = 313.07 ،P > 0.0005 ،ŋ2 = 0.88معنادار است.
همچنین ،نتایج تحلیل واریانس یکطرفه نشان داد که در هیچکدام از پیشآزمونهای مهارتی ایفرد،
بین سه گروه تفاوت معنادار وجود ندارد.
برای آزمون شوت ،تفاوت معناداری بین سه گروه در پسآزمون و آزمون یادداری مشاهده نشد؛ ولی
گروهها تفاوت معناداری در پسآزمون دریبل ( ،)F2, 42 = 4.933 ،P = 0.012 ،ŋ2 = 0.19یادداری
دریبل ( ،)F2, 42 = 9.365 ،P > 0.0005 ،ŋ2 = 0.30و پسآزمون پاس (F2, 42 ،P > 0.0005 ،ŋ2 = 0.32

 )= 10.155نشان دادند .آزمون تعقیبی توکی نشان داد که در پسآزمون دریبل ،بین گروه  TGfUو
گروه ترکیبی و در آزمون یادداری دریبل ،بین  TGfUو هر دو گروه تفاوت معنادار وجود دارد.
همچنین ،در پسآزمون پاس بین  TGfUو هر دو گروه تفاوت معنادار بود .تعامل گروه × زمان
برای آزمونهای عملکرد بازی در شکل شماره یک و آزمونهای مهارتی ایفرد در شکل شماره دو
ارائه شده است.

تأثیر سه رويکرد آموزشی بر عملکرد بازی بسکتبال ...
تصمیمگیری

اجرای مهارت

حمايت

شکل  -1امتیازهای گروهها در تصمیمگیری ،اجرای مهارت و حمايت
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78
آزمون شوت

آزمون دريبل

آزمون پاس

شکل  -2امتیازهای گروهها در آزمونهای مهارتی ايفرد
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بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر سه رویکرد آموزشی مبتنیبر تاکتیک ( ،)TGfUمبتنیبر تکنیک
(سنتی) و ترکیبی از تاکتیک و تکنیک ،بر یادگیری مهارتهای منتخب بسکتبال و جنبههای
تصمیمگیری ،اجرای مهارت و حمایت حین بازی بسکتبال بود .شرکتکنندگان در سه گروه سنتی،
 TGfUو ترکیبی ،طی  18جلسه به تمرین بسکتبال پرداختند .نتایج درقالب پیشآزمون،
میانآزمون ،پسآزمون ،آزمون یادداری و آزمون انتقال بررسی شد.
نتایج این پژوهش نشان داد که در آزمون بسکتبال ایفرد بهغیراز آزمون شوت ،در آزمون دریبل و
پاس ،گروه ترکیبی هم در پسآزمون و هم در یادداری برتری قابلتوجهی نسبت به گروه TGfU
دارند .همچنین ،برتری گروه سنتی نسبت به گروه  TGfUدر پسآزمون پاس و یادداری دریبل
مشاهده شد .گروه ترکیبی نسبت به گروه سنتی در بیشتر آزمونها برتری داشتند؛ ولی این تفاوت
معنادار نبود .بررسیهای درونگروهی نیز آشکار کرد که در تمامی گروهها پروتکل تمرین تأثیرگذار
بوده است .در هر سه گروه ،تفاوت بین پیشآزمون و پسآزمون و تفاوت بین پیشآزمون و یادداری
معنادار بود .بهطورکلی ،نتایج آزمون بسکتبال ایفرد نشان میدهد که پروتکل ترکیبی تأثیر
قابلتوجهی بر اجرای آزمونهای تکنیکی دارد که این یافته با یافتههای مطالعة ناتان و هاینس ()19
همسو و با یافتههای مطالعة فرنچ و همکاران ( )18ناهمسو است .یک دلیل احتمالی برای این نتایج
متناقض ممکن است نوع بازی منتخب باشد .در پژوهش فرنچ و همکاران ،تأثیر روشهای مبتنیبر
تاکتیک ،تکنیک و ترکیبی بر یادگیری بازی بدمینتون انجام شده است .بازی بدمینتون جزو
بازیهای تور /دیوار میباشد؛ اما بازی بسکتبال در این پژوهش همانند بازی هاکی در مطالعة ناتان و
هاینس( ،)19جزو بازیهای حملهای است.
بهطورکلی،گروه سنتی نسبت به گروه  TGfUدر پسآزمون و یادداری آزمونهای دریبل و پاس بهتر
عمل کردند .این نتایج با یافتههای بیشتر پژوهشها ( )25 ،11 ،9 ،4ناهمسو است .این نتایج با
محتوای برنامة تمرینی گروه مبتنیبر تکنیک در این پژوهش همخوانی دارد .محتوای کلی برنامة
تمرین گروه مبتنیبر تکنیک شامل گرمکردن ،مرور مهارت و تمرین کاربردی مهارت1بود که پس از
جلسة نهم به بازیهای تعدیلشده تغییر یافت .مرور مهارت که بخش بیشتر جلسههای تمرین
بهویژه در جلسههای ابتدایی به آن اختصاص داده شد ،در شرایط ایستا و بدون اعمال هیچگونه
محدودیتی انجام میشود .بهنظر میرسد که این شرایط تناسب زیادی با شرایط اجرای آزمونهای
مهارتی مانند آزمون ایفرد دارد .در انتهای هر جلسة تمرینی ،گروه ترکیبی نیز به مرور مهارتها
میپرداختند تا ازنظر اجرای تکنیکی نیز پیشرفت کنند .طبق نتایج ،گروه ترکیبی در آزمونهای
1. Applied Skill Practice
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دریبل و پاس نسبت به گروه  TGfUبهتر عمل کردند .بهنظر میرسد که مرور مهارت و تمرین
کاربردی مهارت در انتهای هر جلسه ،بر پیشرفت تکنیکی این گروه نیز مؤثر بوده است؛ اما اینکه
چرا گروهها ازنظر آزمون شوت با هم تفاوت معنادار نداشتند ،جالب توجه است .شرکتکنندگان
تمامی گروهها در مرحلة گرمکردن و وقفههای میان بازی مکرراً به تمرین پرتاب شوت میپرداختند
و این تکنیک را بهصورت دائم مرور میکردند .احتماالً تکرار زیاد این تکنیک توسط شرکتکنندگان
ممکن است باعث معنادارنشدن تفاوت گروهها شده باشد.
نتایج عملکرد بازی نشان داد که روند تغییرات در هر سه رویکرد آموزشی باعث ارتقای تصمیمگیری
شده است .بررسی نتایج میانآزمون نشان میدهد که ارتقای تصمیمگیری در گروه ترکیبی بهطور
قابلتوجهی روبهافزایش بوده است؛ اما درمورد گروه  ،TGfUاین افزایش تدریجی و تقریباً برابر با
گروه مبتنیبر تکنیک بوده است .همانطورکه توماس و توماس )26(1بیان کردند ،درزمینة ورزش،
انتخاب پاسخ مناسب یا تصمیمگیری مناسب لزوماً ارتباطی با عملکرد موفق ندارد .مطابق با مدل
 ،TGfUشرکتکنندگان ابتدا فهم بازی و تصمیمگیری را توسعه میدهند و در مراحل بعد،
مهارتهای تکنیکی توسعهداده میشوند .احتماالً تصمیمگیری نسبتاً ضعیف گروه  TGfUدر
میانآزمون (پس از نُه جلسه تمرین) تحتتأثیر ضعف این گروه در اجرای مهارت قرار گرفته است؛
زیرا ،ضعف تکنیکی ممکن است گزینههای انتخابی در موقعیتهای پیشآمده در بازی را محدود
کند .پیشرفت قابلتوجه این گروه در مرحلة پسآزمون شاید دلیلی بر این ادعا باشد .در
موقعیتهای مختلف بازی انتخاب هدف ممکن است بهدرستی صورت بگیرد؛ اما تخصیص
پارامترهای مناسب به برنامة حرکتی انتخابشده مشکل اساسی افراد مبتدی است ( .)27یا
همانطورکه مگیل )1993( 2فرض میکند ،دو فرایند «چه چیز» 3و «چگونه» 4احتماالً مختصبه
مهارتهای حرکتی پیچیده مانند بازی هستند (به نقل از  .)11پروتکل نسبتاً طوالنی در این
پژوهش احتماالً توانسته است بخش ضعیف؛ یعنی «چگونه» را در پسآزمون گروه  TGfUارتقا دهد.
تمرین مهارتهای مهم بسکتبال و برنامة ارتقای عملکرد پس از جلسة دوازدهم در گروه ،TGfU
احتماالً باعث پیشرفت این گروه در نحوة اجرا شده است .شاید این مسئله باعث پیشرفت زیاد گروه
 TGfUاز میانآزمون تا پسآزمون شده است .همین دلیل را شاید بتوان دربارة گروه ترکیبی نیز
بیان کرد .ازآنجاییکه این گروه بهطور پیوسته و در انتهای هرجلسه به مرور مهارتهای الزم
میپرداختند ،این پروتکل تمرین ممکن است دو فرایند «چه چیز» و «چگونه» را بهطور همزمان
1. Thomas & Thomas
2. Magill
3. What to Do
4. How to Do
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توسعه داده باشد .پیشرفت یکنواخت و تدریجی این گروه از پیشآزمون تا پسآزمون احتماالً نتیجة
این فرایند است .یک جنبة مهم دیگر در ارتباط با ارتقای تصمیمگیری گروه  TGfUو ترکیبی،
استفاده از اصل آموزشی پرسش و پاسخ است .همانطورکه پراگسیدس و همکاران ( )21نتیجهگیری
کردند ،استفاده از اصل آموزشی پرسش و پاسخ درزمینة بازیهای تعدیلشده باعث پیشرفت
تصمیمگیری میشود .راب و جانسون )28( 1تأکید کردند که «پرسش» ابزاری است که میتواند
باعث موفقیت در موقعیتهای بسیار پیچیده شود؛ زیرا ،باعث هدایت توجه ورزشکار به جنبههای
مهم بازی و کسب نتایج مثبت میشود.
نتایج مربوط به اجرای مهارت نشان داد که در هیچکدام از آزمونها تفاوت بین گروهها معنادار
نیست؛ هرچند هر سه گروه از پیشآزمون تا پسآزمون پیشرفت تدریجی و قابلقبولی داشتند .نتایج
مشابه در دیگر پژوهشهایی که به مقایسة گروههای مبتنیبر تکنیک و مبتنیبر بازی پرداختهاند،
گزارش شده است ()7 ،9 ،10؛ اما برخی دیگر از پژوهشها برتری گروه مبتنیبر تاکتیک را در
اجرای مهارت گزارش کردهاند ( .)4 ،12 ،13 ،21باوجود برتری گروه سنتی و ترکیبی در آزمونهای
مهارتی ایفرد (دریبل و پاس) ،این گروهها ازنظر اجرای مهارت درزمینة واقعی بازی نسبت به گروه
 TGfUبرتری ویژهای نداشتند .میلر ( )15در مقالة مروری خود چنین استنباط کرد که بین مدت
زمان مداخلة مبتنیبر بازی و اجرای مهارت ارتباط وجود دارد .در پژوهش حاضر ،گروهها بهمدت 18
جلسه و هر جلسه یک ساعت تمرین داشتند .بهنظر میرسد که این حجم تمرین مداخلهای مؤثر
است و باعث پیشرفت گرووها از پیشآزمون تا پسآزمون شده است؛ اما اینکه تفاوتهای بینگروهی
ازنظر اجرای مهارت معنادار نبود (حتی در آزمون انتقال) ،جالب توجه است .بهعلت مناسببودن
تعداد جلسههای تمرین ،ماهیت تمرینهای گروه تمرین سنتی از جلسة نهم بهصورت تدریجی تغییر
یافت .در جلسههای اول ،این گروه به مرور تکنیکهای مهم پرداختند؛ اما پس از جلسة نهم
تکنیکها را بهصورت کاربردی؛ یعنی در موقعیتهای چالشزای فزاینده و درقالب بازیهای
تعدیلشده تمرین کردند؛ هرچند از فرایند پرسش درمورد این گروه استفاده نشد و مربی در مواقع
الزم از دستورالعمل مستقیم برای تسهیل جریان بازی تمرینی استفاده میکرد تا ماهیت مربی
محوربودن مدل سنتی حفظ شود .احتماالً تمرین کاربردی مهارت در گروه سنتی باعث پیشرفت
مناسب این گروه در بهکارگیری تکنیکهای خوب آموختهشده و معنادارنبودن تفاوت بین گروهها در
اجرای مهارت در پسآزمون ،آزمون یادداری و آزمون انتقال شده است.
در بررسی و مقایسة تغییرات گروها ازنظر حمایت ،نتایج نشان داد که پروتکلهای تمرینی باعث
ارتقای حمایت در هر سه گروه شدهاند؛ اما تفاوتهای بینگروهی از همان ابتدا (میانآزمون) آشکار
1. Raab & Johnson
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شدند و تا پسآزمون و آزمونهای یادداری حفظ شدند .نتایجی که در دیگر پژوهشهای مشابه (،16
 )4 ،7 ،8 ،10 ،14گزارش شده است .توسعة حمایت در گام سوم مدل TGfU؛ یعنی آگاهی
تاکتیکی نهفته است ( .)22برخالف اجرای مهارت ،عملکرد حمایت در مدلهای مبتنیبر بازی
میتواند سریعتر توسعه یابد .مطابق با نتیجهگیری میلر ( ،)15حمایت در بازی میتواند در دورههای
تمرینی کوتاه مدت (هشت جلسه) مبتنیبر تاکتیک نیز توسعه یابد .در پروتکل تمرینی گروه
مبتنیبر تاکتیک در این پژوهش ،چهار جلسه (جلسههای ششم ،هفتم ،هشتم و نهم) به توسعة
آگاهی تاکتیکی اختصاص داده شد .تفاوت معنادار گروه مبتنیبر بازی و سنتی در میانآزمون با
استنباط میلر ( )15همخوانی دارد.
در آزمون انتقال ،گروههای  TGfUو ترکیبی نسبت به گروه سنتی بهتر عمل کردند که این مطلب با
یافتههای مطالعة هولت و همکاران ( )6همسو است .بهنظر میرسد تمرینهای این گروهها که برپایة
پرسش و بازیهای تعدیل یافته بود ،به توسعة مهارتهای شناختی و تصمیمگیری منجر شده است.
این توسعه در تصمیمگیری بهقدری عمیق است که حتی در شرایط نسبتاً پیچیدهتر بازی کامل
بسکتبال ،گروههای مبتنیبر تاکتیک میتوانند از آن بهره ببرند .آنچه جالب توجه است ،برتری
تصمیمگیری گروه  TGfUنسبت به گروه ترکیبی در شرایط آزمون انتقال است .اگر فرایند پرسش
درقالب بازیهای تعدیلیافته را عاملی تأثیرگذار بر توسعة تصمیمگیری درنظر بگیریم ،هر دو گروه
از این فرایند درطول برنامة تمرینی بهره بردهاند؛ اما گروه  TGfUنسبت به گروه ترکیبی ،مدت زمان
بیشتری را درگیر این نوع فرایند یادگیری بودهاند.
نتایج کلی پژوهش ،برتری ویژهای برای گروه ترکیبی نسبت به  TGfUنشان نداد .هر دو گروه سنتی
و ترکیبی در آزمون مهارتی ایفرد بهتر عمل کردند؛ ولی این برتری در اجرای مهارت درزمینة واقعی
حفظ نشد؛ اما در ارتباط با گروه سنتی ،حتی گنجاندن برنامههای تمرینی با استفاده از بازیهای
تعدیلشده باعث توسعة تصمیمگیری و حمایت در جریان بازی نشد؛ هرچند ممکن است استفاده از
بازیهای تعدیلشده و بهکارگیری راهبردهای تاکتیکی پس از جلسة نهم برای گروه سنتی ،کامالً
پیشنهاد مکموریس ()17؛ یعنی تکنیک-به-شناخت را برآورده نکند .همانطورکه پراگسیدس و همکاران
( )23پیشنهاد کردند ،بهنظر میرسد که استفاده از پرسش درقالب بازیهای تعدیلیافته،
برجستهترین ویژگی مدل  TGfUاست که بهویژه میتواند موجب توسعة تصمیمگیری و حمایت در
بازی شود .نتایج این پژوهش کارآمدی بهتر رویکرد مبتنیبر تاکتیک را در توسعة عملکرد بازی
نشان داد که توجه ویژه و بررسیهای دقیقتر ،بهکارگیری مدلهای جدید آموزش مهارتهای
ورزشی را میطلبد.
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Abstract
The present study investigated the effects of the three instructional approaches
including tactical-based (TGFU), the hybrid, and the technique to tactic
(traditional) on the university students’ decision-making, skill execution, support
and basic techniques learning in Basketball. The study adhered to a quasiexperimental design by employing pre-, mid-, post-, retention and transfer tests
to evaluate the participants’ performance over eight weeks. The participants
included 45 male students, who were divided into three groups of TGFU (n=15),
hybrid (n=15), and the traditional one (n=15). The treatment was designed and
implemented during an 18-session practice program. The results demonstrated
that TGFU and hybrid groups outperformed the third group in decision-making
and support factors, while in terms of Basketball Skills Test, hybrid and
traditional groups performed better. The findings suggest that tactic-based
models and using a questioning process based on a modified game framework is
an appropriate training method for improving game performance in male
students and it seems that the progress can be more transferable to the real game
situation.

Keywords: Tactical-Based Game Teaching, Modified Game, Game
Performance
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