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 مقاله پژوهشی

بسکتبال به روش راهبردهای ها و نقش دستکاری قیود تکلیف بر یادگیری مهارت

 1آموزش غیرخطی
 

 2حسن محمدزاده ،1لیلی علیزاده
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 استاد رفتار حرکتی، دانشگاه ارومیه. 2
 

 19/10/1396تاريخ پذيرش:                  02/06/1396تاريخ دريافت: 
 

 چکیده
 ها و راهبردهایبررسی نقش دستکاری قیود تکلیف بر يادگیری مهارت ،پژوهش حاضراز انجام هدف 

جامعة آماری پژوهش ( بود. ها برای فهمیدنبازیآموزش ) (TGFU) بسکتبال به روش آموزش غیرخطی

 40آموزان دختر مقطع اول متوسطة شهرستان ارومیه بودند. ازبین متقاضیان شرکت در پژوهش، دانش

 06/13 ± 3 سنی میانگین با ،سالم بودند نظر جسمانیو از دتبال نداشتنسابقة بازی بسک که قبالًنفر 

آزمون  نفر( قرار گرفتند. برای گردآوری اطالعات از 20نظر )هر گروه های موردصورت تصادفی در گروهبه

ر شامل تغییر ددستکاری قیود  ةمهارتی بسکتبال ايفرد و ابزار سنجش عملکرد بازی استفاده شد. نحو

آموزش  نشان داد که هاآزمونتوپ، ارتفاع حلقه و تغییر در قوانین بازی بود. نتايج  ةفضای بازی، انداز

 ها پس از آموزش نسبت به زمان قبل از آموزشو آزمودنی های بسکتبال مؤثر بودو مهارت راهبردها

با دستکاری قیود  TGFUهای اثر آموزش بسکتبال به روش ،خود، يادگیری بیشتری داشتند. همچنین

باهم  ،بازی بسکتبال ها و راهبردهایبر يادگیری مهارتبدون دستکاری قیود تکلیف  TGFUو  تکلیف

 ،رواين؛ ازبود(  P<0.01 در سطح ) نشانگر تأيید نقش مثبت دستکاری قیود تکلیف و تفاوت داشت

 کنند یطراح را هايیفعالیت ثر در يادگیریؤتوانند با استفاده از دستکاری در قیود ممربیان آموزشی می

 .دنکن کمک حرکت-اطالعات هایشدنجفت دادنشکل برای يادگیرندگان به که

 

 .قیود تکلیف، دستکاری قیود، آموزش غیرخطی، بسکتبال کلیدی: گانواژ

 

                                                           
1. Email: ipak65@gmail.com 

2. Email: ha.moha64@gmail.com 
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 مقدمه
عنوان بخش مرکزی زندگی بدنی مدارس ابتدایی و متوسطه، بهها در تربیتتدریس و آموزش بازی

گونه تفکر و نگرش به تدریس و . این(1)توصیف شده است  آموزان سنین متفاوتتحصیلی دانش

ارتقای  آموزش بازی، مسئولیت مهم و درخور توجهی برای معلمان و مربیان آموزشی با هدف

  .همراه داردها بهبیشتر و بهتر کیفیت آموزش بازیهرچه

 2است که بونکر و ثورپاز آموزش غیرخطی  جدید یمدل 1(TGFU)« ها برای فهمیدنآموزش بازی»

های ورزشی آموزش مهارت مهارت، برای ةپایان جایگزینی برای رویکرد سنتی برعنوآن را به( 2)

معرض تجربیات آموزان دردادن دانشکنند که قرارپیشنهاد می TGFUطرفداران مدل  .معرفی کردند

ای کند تا دانش اخباری و رویهها کمک مییادگیری به آن-یند آموزشبا بازی در ابتدای فرا مشابه

. رویکردهای (3) کندمی گیری را درطول انجام بازی آسانتصمیم ،بنابراین مهم را کسب کنند و

د و به تمرین مهارت در نکنبازی را معرفی می ةهای ساد، در ابتدا تاکتیکTGFUبر بازی مانند مبتنی

دادن بازی کند که انجامد. این دیدگاه این تفکر را رد مینپردازمی ،اولویت بعدی و زمانی که الزم باشد

روش  جای آن،و به (4)تواند ظاهر شود قبل آموخته نشوند، نمیهای مهم ازکه تکنیکباکیفیت تازمانی

کند که هدفش ارتقای عملکرد هوشمندانه ها را پیشنهاد میها و تکنیکان تاکتیکبرقراری ارتباط می

پرداخت که سوی معلمان و عواملی از TGFU ( به بررسی چگونگی ارائة6) 3. الری(5) و ماهرانه است

ها نشان داد که رویکرد آموزشی سنتی . یافتهگذارندادگیری غیررسمی این مدل آموزشی تأثیر مییبر 

 ،اندشدهحدودی در آموزش باالتر یاد گرفته کودکی و تا هایی که ازموزش بازییا خطی نسبت به آ

این مطالعه نشان داد «. روندازبین می»ها محور در آموزش بازیآموزرویکرد دانشثیر آموزش توسط تأ

به شرطی که شرایط  ؛بیشتری در مقایسه با رویکرد سنتی دارد ظرفیت TGFUرسد نظر میکه به

 .ان کافی نیز وجود داشته باشدبرای یادگیری مساعد باشد و زم

حاالت  ،های پیچیدهبهتر فراگیران، در سیستمچهنظر از نوع رویکردهای آموزشی در یادگیری هرصرف

عنوان را به 5( ایدة قیود7) 4د. نیوولنشوظاهر میها یا همان محدودکنندهشرایط قیود  درنظم و ترتیب 

 نند؛کهای کوچک سیستم را محدود میحرکت بخشکه پیشنهاد کرد هایی یا ویژگی 6مرزها

ای یک سیستم پیچیده را مشخص دیگر، قیود متغیرهای متعددی هستند که فضای مرحلهعبارتهب

                                                           
1. Teaching Games for Understanding  

2. Bunker & Thorpe 

3. O’Leary 

4. Newell 

5. Constraints 

6. Boundary 
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هستند و شامل اهداف تکلیف، تر اختصاصیهای اجرا از قیود محیطی . قیود تکلیف در زمینهکنندمی

ها و اندازه اسباب مربوط به فعالیت، سطوح، فضاهای زمین،قوانین ویژة مرتبط با فعالیت، ابزارها یا 

شوند. توانستن تغییر عملکرد ها میده و پستششده مثل تور، خطوط مشخصحدومرزهای مشخص

ناپذیر از اکتساب مهارت است و یادگیری جدایی، بخشی عمل های گوناگونطبق زمینهحرکتی بر

  .(7) قیود بدیع مانند تغییر شرایط اجرا برآینداز عهدة دهد سازگار به افراد اجازه می

کننده و یری را کنترل کنند. یک روش تعیینتغییرات یادگهای حرکتی نیاز دارند مربیان مهارت

ر یادگیرنده است. مربیان مؤثر دکردن قیود دستکاریهای حرکتی، حلراه ش برایدر تال حیاتی

تر اکتساب مهارت به میزان پیشرفت آهستهکه تکنیک پیشنهادی ممکن است آموزشی باید آگاه باشند 

 ،یند اکتساب مهارت و کسب نتایج بهترمنجر شود، ولی برای فراتدریس سنتی  1نسبت به راهبردهای

دهد که چگونه خطی توضیح میآموزش غیر ،واقعنیاز است. در تریی بیشتر و طوالنیزمانبه 

را تواند مفاهیم یادگیری ( میTGFUها برای فهمیدن )مانند آموزش بازی 2محوررویکردهای بازی

های توانند از محدودیتها مین و مربیدهد که معلماو نشان می برای آموزش بازی پشتیبانی کند

. طراحی قیود تکلیف در رویکردهای (8) اده کنندیند آموزش استفکردن فراکلیف و محیط برای آسانت

بودن تاکتیک، ز: تعداد بازیکنان، میزان پیچیدهند ااچهار اصل اساسی است که عبارت ةپایمحور بربازی

 4شدههای خردمتفاوت بازی به استفاده از بازی ة. ارائ(9) 3بودن آنآمیزمتفاوت بازی و میزان اغراق ةارائ

با این تفاوت که  های رسمی دارد؛بازی با ساختاری مشابهعنوان تکالیف اکولوژیک اشاره دارد که به

مبنای تقابل بین محیط و ها برعناصر و ابزار بازی در آن کاهش یافته است. در این محیط ةانداز

که این ضروری وفق دهند  یرا با اطالعاتتوانند ازطریق تمرین حرکات خود بازیکنان، بازیکنان می

؛ (9) کندمی ی شایانهدایت رفتار بازیکنان کمک عمل برای-دن ادراکشفرایند در دستیابی به جفت

یابد؛ کاهش می بازی نیزة امتیازی وجود ندارد و محدودبسکتبال، خط پرتاب سهمینیمثال، در عنوانبه

های و با ویژگی های رسمی بسکتبال استبازیبا میزان پیچیدگی تاکتیکی آن مشابه  ،روایناز

ترتیب، اصل آموزشی اغراق در بازی شامل اصالح همینیادگیرندگان نیز سازگاری بیشتری دارد. به

حین برای یادگیرندگان برای کشف مشکالت خاص تاکتیکی درکلیدی بازی است تا فرصتی را عناصر 

تبال حذف شود، مشکالت تاکتیکی زدن در فوهای بازی فراهم کند؛ برای مثال، اگر گلحفظ اولویت

                                                           
1. Strategies 

2. Game-Based Approaches (GBAs) 

3. Exaggeration 

4. Small-Sided Games (SSGs) 
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نتایج  ،زمینهند یافت. دراینها و حرکات آزاد افزایش خواهچگونگی حفظ توپ، استفاده از پاس مانند

تأثیر مشکالت که رفتارهای بازیکنان بیشتر تحت ( نشان داد10و همکاران ) 1ویلورا-گونزالز ةمطالع

( وجود دارد مشکل حفظ موقعیت، نفوذ به دفاع و حمله  در موقعیت حمله،تاکتیکی قرار دارند )مثالً

طول های تکلیف درحدودکنندهترین ممیدان. یکی از مهم ةتا مشکالت مربوط به تعداد بازیکنان یا انداز

( پیشنهاد کرد که اگر تجهیزات 11) 2. کنزاکتوپ یا راکت( است ، اندازه و جرم ابزار )مانندتمرین

متناسب باشد،  یابندکودکی تغییر می ةدر دوربدنی کودکان که پیوسته  درستی با ابعادهورزشی ب

توپی که کودکان  ةانداز با بررسی (12)و همکاران  3. رجیمبالیابداکتساب مهارت در آنان افزایش می

تر ها توپ کوچکنآدرصد از  66دهند، دریافتند که ساله در بازی بسکتبال برای پرتاب ترجیح میده

های حرکتی با افزایش تناسب بین توپ دهند و دقت پاسخبزرگساالن را ترجیح می ویژةتوپ  ةاز انداز

 .و دست ارتباط دارد

 سهشده )های خردعملکرد تهاجمی در بازی ( نقش دستکاری قوانین را در13و همکاران ) 4آلمیدا

بازیکنان را در شرایطی قرار « دوبار لمس توپ»دریافتند که قانون  ها( بررسی کردند. آنسهمقابل در

نون قا کهحالیتری داشته باشند؛ درگیری سریعو تصمیم که اطالعات محیطی را دریافت کنند دهدمی

شد که ایجاد موقعیت  دخواهتری های تهاجمی طوالنیتوالیدادن موجب روی« های چهارتاییپاس»

( نیز در پژوهشی با 14)و همکاران  5د. ماچادوناندازخیر میتأدادن به حفظ توپ بهحمله را با اولویت

 «شده و شرطی فوتبالهای اصالحثیر دستکاری قوانین بر الگوهای حمالت تهاجمی در بازیتأ»عنوان 

دهد تیم را تغییر می ةشده الگوهای حملهای اصالحبه این نتیجه رسیدند که دستکاری قوانین در بازی

 .شودمیمنجر ها به خودسازمانی آنسته به دستکاری قیود کلیدی تکلیف که ب

کرد برای رویجایگزینی عنوان به TGFUبر تاکتیک مانند های مبتنیرویکردهای غیرخطی و مدل

بودن دستکاری ثرؤزان ممی ةمینهایی اندک درزاند و نیز پژوهشبر تکنیک معرفی شدهسنتی مبتنی

، ضرحا اساس، هدف اصلی پژوهشاند؛ براینهای بسکتبال انجام شدهقیود تکلیف بر یادگیری مهارت

ست. اش غیرخطی های بسکتبال به روش آموزر یادگیری مهارتبررسی نقش دستکاری قیود تکلیف د

آموزشی در دستکاری قیود مربی  یند تمرین با توجه به نقشطور دقیق جزئیات فرادر این بررسی به

 های تمرین بررسی خواهد شد.تکلیف درطول جلسه

 

                                                           
1. González-Víllora 

2. Konczak 

3. Regimbal 

4. Almeida 

5. Machado 
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 روش پژوهش
آزمون آزمون و پسنوع پیشپژوهش، روش پژوهش حاضر تجربی از اهداف و موضوع ماهیت به توجه با

های ارزیابی عملکرد یق آزمونطرصورت میدانی و ازپژوهش به اطالعاتتجربی است. نیمهنوع و نیز از

ون بد TGFUیک گروه به روش  دو گروه در این پژوهش شرکت کردند که .ندآوری شدبسکتبال جمع

تمرین  همراه با دستکاری قیود تکلیف به TGFUو گروه دیگر به روش دستکاری قیود تکلیف 

 آموزانانشد و معلم انگیزة معلم، تدریس شیوة مانند گریمداخله کنترل متغیرهای پرداختند. برای

آشنایی  شد که از یک مربی بسکتبال برای هر دو گروه استفاده، گروه دو هر برای تدریس تجربة و

ستکاری دبدون TGFU  گروه برای زوج روزهای ای،هفتههشت ةردو درظر را داشت. کامل با مدل موردن

 فتهگر درنظر با دستکاری قیود تکلیف همراهTGFU  گروه آموزش برای فرد ایروزه و تکلیف قیود

 ند.شد

رومیه اشهرستان اول  ةدور وزان دختر نوجوان مقطع اول متوسطةآمآماری این پژوهش دانش ةجامع

فراغت در کردن اوقاتپژوهش مانند غنی این در شرکت مزایای ها،آزمودنی مشارکت جلب برای .ندبود

آموزان دانش و والدین ورزشی به هاینیز مسابقه و برنامههای فوقفعالیت در شرکت تابستان، امکان

ابقة بازی س قبالًنفر که  40آموزان متقاضی شرکت در پژوهش، بین دانش، ازنهایتدر .شد نشانخاطر

صورت تصادفی در ، به06/13 ± 3 سنی میانگین با ،سالم بودندبسکتبال نداشتند و ازنظر جسمانی 

 طرح دگانکننتمامی شرکت پژوهش، شروع از نفر( قرار گرفتند. قبل 20نظر )هر گروه های موردگروه

 رد شرکت مجوز و خود رساندند عمومی و اولیای پزشک ییدة وضعیت سالمت عمومی را به تأبرگ

 برگة ینوالد ،آزمایشی طرح شروع از قبل ،همچنینکردند.  را دریافت بسکتبال آموزش هایجلسه

قبل ها زمونآتکمیل کردند.  آموزشی هایجلسه در تمامی کودکان موقعبه شرکت رایب را نامهرضایت

 :شدت استفاده . از ابزارهای زیر برای گردآوری اطالعاندآموزشی اجرا شد ةهفته برنامو بعد از هشت 

ریبل و های شوت، پاس، دگیری مهارتهدف آزمون اندازه :1آزمون مهارتی بسکتبال ايفرد -الف

و پایایی آزمون برای  80/0 برابر با . روایی آزمون برای هر چهار مادهحرکت دفاع بازی بسکتبال است

تا سنین دانشگاه، برای  10گزارش شده است. این آزمون برای سنین  90/0 برابر با هر چهار ماده

 ؛(15) تواند استفاده شودن و دختران میپسرا

                                                           
1. AAHPERD: American Association for Health, Physical Education, Recreation and 

Dance  

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=17&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO25ugvLjXAhUFKewKHVCJArcQFgiLATAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.motionfitness.com%2Faahperd-s%2F361.htm&usg=AOvVaw1V9LvT2PD83dQLZ0chmjVV
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=17&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO25ugvLjXAhUFKewKHVCJArcQFgiLATAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.motionfitness.com%2Faahperd-s%2F361.htm&usg=AOvVaw1V9LvT2PD83dQLZ0chmjVV
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و را توسعه دادند این ابزار سنجش ( 16همکاران )و  2وزلینا :1ابزار سنجش عملکرد بازی -ب

راحی شده است؛ رفتارهایی که گیری رفتارهای عملکرد بازی طبعدی برای اندازهصورت چندهب

کارگیری هطریق انتخاب و ببازیکن در حل مسائل تاکتیکی از یتوانای فهم بازی و نیز ةدهندنشان

ارائه عملکردی بازی افراد  تحلیلی از اجزای ،ابزار سنجش عملکرد بازی. های مناسب استمهارت

ی انتخاب دادنآموز هنگام پاسدانش های آن این است که)از ویژگی گیریتصمیم ،برای مثالکند؛ می

حمایت  ،دهد(میپاس  آورآزاد و بدون محافظ برای ایجاد موقعیت امتیاز تیمیبه هم ند وکمیدرست 

؛ )مانند حرکت اش دریافت کندتیمیدر موقعیتی قرار بگیرد که پاس را از همکند آموز تالش می)دانش

 ةکننددریافت به توپ د ودهمی پاس دقتهب را توپ بازیکنمهارت ) سمت هدف( و اجرایبه جلو به

و  لیکرت با مشابه ایدرجهپنج طیف در را شدهرذک متغیر ،گویه سه قالب زار دراب این .(رسدمی نظردم

عملکرد  ثر )همیشه( امتیاز پنج،ؤه برای عملکرد خیلی مکترتیباینبه کند؛می ارزیابی حین بازیدر

ندرت( عملکرد ضعیف )بهقات( امتیاز سه، ثر متوسط )بعضی اوؤ( امتیاز چهار، عملکرد مثر )معموالًؤم

اعتبار و پایایی آزمون شود. نظر گرفته مییک درامتیاز دو و برای عملکرد خیلی ضعیف )هرگز( امتیاز 

و  86/0ترتیب که به آموزان مقطع راهنمایی سنجیده شده استروی دانشمجزا  ةطریق سه مطالعاز

 پایا برای سنجش عملکرد بازی است.و  معتبر یآزمونگزارش شده است. همچنین، این ابزار  91/0

هایی در از توپتعدیل تجهیزات سعی شد در این پژوهش برای  تغییر در قیود تکلیف: ةنحو

بسکتبال تعدیل شد که  ةارتفاع حلق ،های متفاوت )کوچک و استاندارد( استفاده شود. همچنیناندازه

در ارتفاع استاندارد بود. از دیگر  ،سپس بسکتبال( ومینی ةمتری )ارتفاع حلق 60/2ابتدا در ارتفاع 

ها، قوانین مربوط به تعداد ابتدایی آموزش های، دستکاری قوانین بود که در جلسهها در قیوددستکاری

یا ها با تعداد قانونی بازیکن ،هاو در مراحل انتهایی آموزش دودوبه و سهبهسههای ها )بازیبازیکن

شده(، قوانین مربوط های خردبعدی در بازی دوره های های قبلی درکنمحدودیت در استفاده از بازی

 هایجلسه ةاوت و در ادامدو تایم دورهدر هر  ،اول مراحل آموزشیهای ها )در جلسهاوتبه تعداد تایم

ند داشته باشند( و قوانین مربوط به زمان بازی )در مراحل ستتواناوت مییک تایم دورهدر هر  ،آموزشی

( شدوقت متوقف می شت،که پرتاب پنالتی وجود داروان بود و فقط زمانی ازیبآموزش، زمان  ةاولی

ثانیه هشت  ةمسئلدفاع در بازی آزاد بود و  ،و مراحل اول آموزش ها، در جلسهتعدیل شدند. همچنین

ی جایگزین قوانین اصل ،آموزانولی در ادامه و متناسب با پیشرفت دانش داشت،ثانیه وجود ن 24و 

هایی متفاوت برای شدند. روش دیگر برای دستکاری قیود، دستکاری فضای بازی بود که از زمین

 12در زمینی به ابعاد  زمین بازی، بازی ةفقط از یک نیم ها استفاده شد؛ مانند استفادةتعدیل بازی

                                                           
1. Game Performance Assessment Instrument (GPAI) 
2. Oslin 
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متر عرض و زمین استاندارد بازی به  12متر طول و  26متر عرض، زمینی به ابعاد هفت متر طول و 

ای هر دو بر TGFUدر رویکرد  یتمرین ةهر جلسترتیب محتوایی متر عرض.  15متر طول و  28ابعاد 

سخ و چالش بیشتر، پا-پاسخ و چالش، بازی، پرسش-کردن، بازی، پرسشگروه عبارت بود از: گرم

این موارد  نیز شاملتمرینی  ةبرنامدوره و کل اهداف آموزشی بازی و تکرار چرخه.  ایبرد و ارتقپیش

زدن و کار پای حمله، پاس و دریافت، دریبل، شوت، دفاع انفرادی، حمایت از کار با توپ، گول بودند:

برای این برنامة آموزشی نیز ریباند و چرخش. آموزش گیری مناسب در حمله و دفاع، تیمی، جایهم

 شمارة جدول در. دستکاری شدند وت که در یک گروه قیود تکلیفبا این تفا ؛هر دو گروه مشترک بود

 .است شده ارائه TGFU گروه برای تمرینی هایجلسه تفکیک به قیود انواع دستکاری نحوة یک
 

 یتمرين هایستکاری قیود تکلیف به تفکیک جلسهجدول د -1جدول 

 بازی ةجلس

 دستکاری قیود
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

   * * * * * * * * * *     فضای بازی

         * * * * * * * * توپ ةانداز

         * * * * * * * * ارتفاع حلقه

   * * * * * * * * * * * * * * قوانین

 

 نتایج
 یفیابتدا اطالعات توصاستفاده شد.  چندمتغیره انسیکووار لیاز تحل این پژوهش ةیآزمون فرض یبرا

 بدون دستکاری و TGFUدستکاری  گروه دو بسکتبال در یهاراهبرد ها ومهارت ریمتغمربوط به 

TGFU اندهارائه شد. 
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 و TGFUدستکاری  گروهدو  در بسکتبال هایو مهارت راهبردهامربوط به  یفیاطالعات توص -2 جدول

 TGFU بدون دستکاری

 گروه 
 آزمونپیش

 

 آزمونپس
 تعداد

 میانگین
انحراف 
 استاندارد

 

 میانگین
انحراف 
 استاندارد

 مهارت اجرای
TGFU 523/0 80/1 دستکاری 

 

1000/4 64072/0 20 
TGFU 826/0 95/1 بدون دستکاری 

 

6500/3 42441/1 20 

 گیریتصمیم
TGFU 447/0 90/1 دستکاری 

 

1000/4 64072/0 20 
TGFU  851/0 75/1 دستکاریبدون 

 

6500/3 30888/1 20 

 حمایت
TGFU 489/0 65/1 دستکاری 

 

7500/3 55012/0 20 
 TGFU681/0 60/1 بدون دستکاری 

 

0000/4 48678/1 20 

 شوت
TGFU 654/14 00/26 دستکاری 

 

25/76 223/14 20 
TGFU 406/16 75/26 بدون دستکاری 

 

25/75 538/28 20 

 پاس
TGFU 466/15 50/25 دستکاری 

 

100/71 701/27 20 
 TGFU729/11 75/26 بدون دستکاری 

 

25/68 980/14 20 

 دریبل
TGFU 150/12 50/23 دستکاری 

 

50/73 925/17 20 
TGFU 515/15 25/22 بدون دستکاری 

 

00/73 672/28 20 

 دفاع
TGFU 199/17 00/28 دستکاری 

 

50/72 283/26 20 
TGFU 20 980/14 25/68  600/15 25/27 بدون دستکاری 

 

آزمون هر آزمون و پستفاوت بین میانگین پیش ،شودمالحظه می دوشمارة که در جدول گونههمان

-یادگیری مهارت ةحمایت( و هر چهار مؤلف گیری و)اجرای مهارت، تصمیم بسکتبال راهبرد ةسه مؤلف

آموزش  معنی است کهیافته بدینست. این شوت، پاس، دریبل و دفاع( محسوس ا) بسکتبال یها

ش نسبت به زمان قبل از ها پس از آموزو آزمودنی ای بسکتبال مؤثر بوده استهو مهارت راهبردها

 آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیرهقبل از انجام  یادگیری بیشتری داشتند.در هر دو گروه  آموزش

های اساسی استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیره اطمینان حاصل شرطالزم بود از رعایت پیش

 ایبر که ستا یانسارکو–یانسوار یماتریسها یبرابر، نموآز ینا صلیا هایضهومفراز  یکیشود. 

 هیچو  ستا هشد عایتر ضهومفر ینا کهداد  ننشا نتیجه .شد دهستفاا 1باکسام نمواز آز آن سیربر

 عبارت بسکتبال راهبردهای یریادگیمربوط به نتایج مفروضه وجود ندارد. ین از ا اییجد تخطی عنو

 ها عبارتهمچنین، نتایج مربوط به یادگیری مهارت .(sig ،1.789 :F ،15.177 :M: 0.019): بودند از

در گروه  Fداد که مقادیر  ننشا 2لوین نموآز نتایج (.sig ،1.828 :F ،19.356:M: 0.041): بودند از

                                                           
1. Box's M 
2. Levene's Test 
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، بنابراین ند؛بود 05/0از  دارای سطح معناداری بیشتر TGFU بدون دستکاری و TGFUدستکاری 

 تأیید شد. بر همگنی واریانسفرض مبنی
 

 بدون دستکاری و TGFUدستکاری گروه  یيانسهاوار یبرابربررسی  دربارةلوين  نموآز نتايج -3جدول 
TGFU 

دودرجه آزادی  سطح معناداری يکدرجه آزادی    F مقیاس 
657/0  38 1 201/0  مهارت یاجرا 

165/0  38 1 002/2  یریگمیتصم 

951/0  38 1 004/0  تیحما 
274/0  38 1 233/1  شوت 

650/0  38 1 209/0  پاس 

216/0  38 1 586/1  دریبل 

411/0  38 1 692/0  دفاع 

 

هفت شاخص مورد هر شده درمحاسبه Fنشان داد که مقادیر متغیره نتایج تحلیل کواریانس چند

شود که حداقل بین یک جفت میانگین از مشخص می ،بنابراین معنادار است؛ 01/0آزمون، در سطح 

شمارة  در جداول ،بردن به این تفاوتبرای پی دار وجود دارد.اها در یکی از متغیرها تفاوت معنگروه

 حاصل از آزمون تحلیل کواریانس در متن مانکوا آورده شده است.نتایج چهار و شمارة پنج، 
 

بررسی تفاوت بین گروه دستکاری  دربارةمتغیره )مانکوا( نتايج تحلیل کواريانس چند ةخالص -4جدول

TGFU بدون دستکاری و TGFU 

 ضريب اتا
سطح 

 داریمعنا
F 

میانگین 
 مجذورات

 درجة
 آزادی

مجموع 
 مجذورات

 مقیاس
منبع 
 تغییر

  مهارت یاجرا 974/1 2 987/0 467/2 099/0 118/0
 گروه
 

 یریگمیتصم 074/0 2 037/0 118/0 889/0 006/0

 تیحما 272/6 2 136/3 244/10 000/0 356/0

 مهارت یاجرا 801/14 37 400/0   

 یریگمیتصم 526/11 37 312/0    خطا

 تیحما 328/11 37 306/0   

 مهارت یاجرا 000/681 40    

 یریگمیتصم 000/684 40     جمع

 تیحما 000/690 40    
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حمایت در سطح  شده فقط در راهبردمحاسبه Fکه مقادیر دهد نشان می شمارة چهارنتایج جدول 

. این یافته شوددیده نمی گیری تفاوت معناداراجرای مهارت و تصمیممتغیر معنادار است و در  01/0

بر  TGFUبدون دستکاری و  TGFUهای دستکاری اثر آموزش بسکتبال به روش معنی است کهبدین

است و گروه دستکاری قیود در راهبرد حمایت بهتر عمل حمایت بازی بسکتبال تفاوت داشته  راهبرد

-بین دو گروه در متغیرهای اجرای مهارت و تصمیم معنادارتفاوت ، با توجه به نبود . همچنیننداهکرد

گیری( بین دو گروه )با میم)اجرای مهارت و تص شدهرنتیجه گرفت که دو راهبرد ذک توانگیری می

 اند.نداشته و بدون دستکاری( با یکدیگر تفاوتدستکاری 
 

دستکاری بررسی تفاوت بین گروه متغیره )مانکوا( دربارة نتايج تحلیل کواريانس چند ةخالص -5 جدول

TGFU بدون دستکاری و TGFU 

ضريب 
 اتا

 سطح
 داریمعنا

F 
میانگین 
 مجذورات

 درجة
 آزادی

مجموع 
 مجذورات

 مقیاس
منبع 
 تغییر

 شوت 686/375 2 843/187 871/0 427/0 045/0
 
 گروه
 

 پاس 892/1978 2 446/989 798/4 014/0 206/0

 بلیدر 089/458 2 044/229 849/0 436/0 044/0

 دفاع 689/3251 2 844/1625 933/13 000/0 430/0
 شوت 689/7983 37 775/215   

 خطا
 پاس 483/7630 37 229/206   

 بلیدر 911/9981 37 781/269   

 دفاع 686/4317 37 694/116   

 شوت 000/260375 40    

 جمع
 پاس 000/230875 40    

 بلیدر 000/247600 40    

 دفاع 000/230325 40    

 

شده در دو مهارت یادگیری پاس و دفاع محاسبه Fدهد که مقادیر نشان می شمارة پنجنتایج جدول 

 01/0دفاع برابر با مهارت و در  05/0پاس برابر با مهارت سطح معناداری در  ،معنادار است. درواقع

در یادگیری  TGFU بدون دستکاری و TGFUهای دستکاری اثر آموزش بسکتبال به روش است؛ یعنی

بهتر  TGFUاز گروه بدون دستکاری  TGFUدفاع تفاوت دارد و گروه دستکاری دو مهارت پاس و 

های شوت و دریبل هر دو گروه مانند هم عمل کردند و تفاوتی بین دو . در یادگیری مهارتاندودهب

 گروه وجود نداشت.
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 گیریبحث و نتیجه
 ها و راهبردهایمهارتبررسی نقش دستکاری قیود تکلیف بر یادگیری هدف اصلی پژوهش حاضر، 

یید نقش مثبت دستکاری قیود تکلیف ها نشانگر تأد. نتایج تحلیل دادهبو TGFUبسکتبال به روش 

نشان داد  طورکلی، نتایج این پژوهشبههای بسکتبال به این روش بود. ها و راهبرددر یادگیری مهارت

های گوناگون دستکاری تکلیف به شکل که در آن قیود متفاوت TGFUآموزش بسکتبال به روش که 

بدون دستکاری قیود، موجب افزایش یادگیری  TGFUنسبت به آموزش بسکتبال به روش  ،شده باشند

ویلورا و -(، گونزالز8و همکاران )1های رینشاوشود. نتایج این پژوهش با نتایج پژوهشبیشتری می

( و ماچادو و همکاران 13آلمیدا و همکاران )(، 12) (، رجیمبال و همکاران11) کنزاک(، 10همکاران )

 . ( همسو است14)

یش افزا، ویژه در شروع فرایند یادگیری استصورت موقتی است و بهیود که بههدف از دستکاری ق

. از این دیدگاه، اکتساب (17) هاستسازگاری ویژه در رفتار یادگیرندهاجرای ویژه در ذهن و ترغیب 

ای از دن مجموعههر شخص برای برآوردر های هماهنگی موجود یند تغییر تدریجی پویاییمهارت، فرا

 این از ،است حرکت و اطالعات بین ارتباط ةکه دربار( 18) 2گیبسون قیود جدید تکلیف است. دیدگاه

 هایسیستمخرده کارکردی یکپارچگی براساس باید مؤثر تمرین دهیسازمان که کندحمایت می ایده

 پویا وبیشکم شرایط در باید تمرین کههستند  مفهومبدین هاایده این. باشد یادگیرنده و عمل ادراک

 .روی دهد هایادگیرنده برای( جریاندرحال یا) موجود از اطالعات کلیدی منابع ةهم با

 برای کهمتناقض است  بخشیتمرین سنتی آموزش مشیخط و قوانین با طورکاملبه رویکرد این

جای به دارد. کیدتأ یادگیرنده اطالعاتی بار کاهش منظوربه ثابت هایمحیط بر بهتر آموختن و کنترل

 .(19) کنند اتخاذ را 3سازیساده راهبردهای باید آموزشی مربیان که کندمی پیشنهاد رویکرد این ،آن

-فعالیت کنند،می کنترل را یادگیرنده بر اطالعاتی قیود کهدرحالی که است این آموزشی مربیان چالش

. کند کمک حرکت-اطالعات هایشدنجفت دادنشکل برای هایادگیرنده به که کنند طراحی را هایی

 متغیرهای باید ولی کند، سازیشبیه را اجرا طبیعی شرایط باید تمرین شرایطیعنی  ،سازیساده

 اشیاء و افراد حرکت نیروهای و اشیاء و سطوح بین ةفاصل افراد، و اشیاء سرعت مانند اجرا کلیدی

 ادراکی اطالعات مهم منابع که است حیاتی موضوع این تمرین، درطی. شود ساده تکلیف ایابد ت کاهش

 حفظ کنیم.  هدف تکلیف ةساد هایشکل در کارکردی حرکات با همراه را

                                                           
1. Renshaw 
2. Gibson 
3. Simplification Strategies 
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TGFU های د تا مهارتنکید داریادگیری برای افراد تأ اد تجربیاتو آموزش غیرخطی به تمرکز بر ایج

 TGFUشده در رویکرد های تعدیلها کسب کنند. بازیای از بازییافتهتاکتیکی را با اجرای انواع تغییر

گونه شود. اینمیمنجر به پیشرفت مناسب رشد تاکتیکی مل تعدیل قیود تکلیف است که شا عموماً

با آنچه در این پژوهش انجام مشابه ها یادگیرنده ةشده برای همدیلهای تعها و طراحی بازیدستکاری

منطبق  TGFUبر افزایش ارزش و اهمیت بازی در رویکرد ( مبنی2شد، با نظرهای بونکر و ثورپ )

یادگیری که بازیکنان مبتدی درحال  ةطی مراحل اولیتر دربزرگ ةبازی در یک محوط مانند است؛

شود یا خطا میهای کمتری از زمین خارج هماهنگی جدید هستند و دریبلکردن الگوهای پایدار

تر برای پایین ةر یا ارتفاع حلقتکوچکتوپ  تمرینی مثلشود، استفاده از وسایل کمکنظر گرفته میدر

تغیرهای محیط که موجب تمرکز مناسب یادگیرنده بر م-محدودکردن موقت سیستم اجراکننده

استفاده که بیان شد، گونههمان شود.حرکت کلیدی می-های اطالعاتشدنفتادراکی ویژه یا بروز ج

حرکاتشان را با منابع  دهد با موفقیتها به یادگیرندگان اجازه میاز قیود تکلیف و دستکاری آن

، شدههایی با قیود تکلیف دستکاریدر محیط ،واقعهای خاص جفت کنند. دراطالعاتی حیاتی در زمینه

شان را با الگوهای هماهنگیزیرا، مجبورند  کنند؛ها را تقویت میمهارت 1پذیریانتقال یادگیرندگان

به این  برای یادگیرندگانترین سود مشخص است که مهم ،طرفیجدید اجرا سازگار کنند. از ةزمین

  .(20) حل مناسب برای قیود جدید تکلیف را پیدا کنندروش، این است که خودشان باید راه

دریس برای عنوان نوعی راهبرد تهای قیود تکلیف بهنتایج این پژوهش بر استفاده از انواع دستکاری

آیا این است که  هایی در آینده استدادن پژوهشالی مهم برای انجامسؤاما  افراد مبتدی حمایت کرد،

-در پاسخ به این چنین دستکاریمدت در عملکرد طوالنی ی مشابههایتر مزیتهای باتجربهیادگیرنده

فقط از  ،های آموزش غیرخطیبین انواع مدلدر این پژوهش از طی تمرین نشان خواهند داد؟هایی در

ثر ؤین سه نوع مختلف قیود متفاده شد و نیز ازبها اسبین گروه ةبرای آموزش و مقایس TGFUرویکرد 

های مدلدیگر شود از انواع پیشنهاد می ، فقط قیود تکلیف دستکاری شدند؛ بنابراین،ر یادگیرید

دستکاری قیود  ا مانندهدیگر دستکاریو  E3سبک  ، مدل تاکتیکی2غیرخطی مانند رویکرد حس بازی

بهتر  بهتر گروهی ةها و هم مقایسهم برای افزایش تعداد نمونه ،. همچنینفاده شوداست اطالعاتی نیز

 ،نهایتها استفاده شود. دراز هر دو گروه پسران و دختران در آموزش مهارت های آیندهاست در پژوهش

مطالعات تجربی بیشتری برای تأیید استفاده  دادنانجام به توان بیان کرد که براساس این پژوهش،می

نظری مناسب  ةپایعنوان یک یت دستکاری انواع مختلف قیود، بهخطی و اهماز چارچوب آموزش غیر

 ست.نیاز ا TGFUاز طراحی آموزشی به روش در حمایت 

                                                           
1. Transferability 

2. Game Sense (GS) 

3. Style E Tactical (SET) 
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Abstract 
The aim of this study was to investigate the role of task constraints manipulation on 

learning of skills and strategies of basketball by nonlinear pedagogy (Teaching Games for 

Understanding). The statistical population of the study was Urmia secondary school girl 

students. Subjects were 40 students (each group= 20 people) who did not already have a 

history of basketball playing and were physically health with an average age of 13.06±3. 

AAHPERD basketball skills test and game performance assessment instrument was used 

to collect data. The manipulation of the constraints included changes in the playing 

location, ball size, loop height, and change in the rules of the game. The results showed 

that training skills and strategies of basketball were effective and the subjects learned more 

after training. Also, the effect of basketball training by constraints manipulation of TGFU 

and TGFU without constraints manipulation was different that represents confirmation of 

the positive role of task constraints manipulation at the level of p<0.01. Therefore, 

educational instructors, by manipulating the effective constraints on learning, can design 

activities that help learners to shape information-movement coupling. 

 

Keywords: Task Constraints, Constraints Manipulation, Nonlinear Pedagogy, 

Basketball. 
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