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 دهیچک
 اب آن مقايسه و آموزاندانش در ورزشی عملکرد بر يازن-حامی طيمح اثر بررسی از پژوهش حاضر هدف
 نیس ميانگين با ابتدايی ششم و پنجم دوره دختر و پسر آموزاندانش از نفر 208. بود رايج سنتی گروه

 سبک دو تحت واليبال و بدمينتون رشته دو در در دسترس انتخاب شدند يریگبه روش نمونه 58/11
 1تجربی گروه در .گرفتند قرار (2 تجربی گروه) نتیس و( 1 تجربی گروه) ازين-یحام طيمح آموزشی

 شناختیروان اساسی نياز سه از محور،-قيود رويکرد اساس بر حرکتی هایمهارت آموزش ضمن انمربي
 عملکرد. دادند آموزش معمولی شکل به مربيان 2تجربی درگروه. ندکرد حمايت آموزشی هایکالس در

 بررسی مورد قبلی مطالعات اساس بر يادداری و آزمونپس آزمون،پيش مرحله سه در حرکتی هایمهارت
( GPAI) بازی عملکرد ارزيابی شاخص از استفاده با انتقال آزمون مرحله در بازی در عملکرد. گرفت قرار

 در رايج سنتی رويکرد همچنين و ازين-یحاممحيط رويکرد داد نشان نتايج. گرفت قرار بررسی مورد
 ماا .داشتمعناداری  تفاوت آزمونپس به آزمونپيش از نتونبدمي و واليبال هایمهارت پيشرفت ۀزمين

 به نتقال،ا مرحله دربود.  سنتی گروه از باالتر مهارت سرويس واليبال گروه تنها در ازين-یحام طيمح در
 افرادی به نسبت بهتری عملکرد بودند ديده آموزش نياز-حامی آموزشی سبک با که افرادی کلی، طور

 تفرضيا کلی ييدأت ضمن حاضر مطالعه نتايج. ندداشت بودند، ديده آموزش رايج سنتی رويکردهای با که
 مطالعه اين. کرد حمايت دنیبتربيت هایکالس زمينه در یمختار-خود نظريه رويکرد از حاضر، پژوهش

 عملکرد ورزشیارتقاء  زمينه در مناسب رويکردی ازين-یحام آموزشی سبک که دهدمی نشان همچنين

 . استهای مورد نظر در مهارت
 

بازی عملکرد ،محور -مختاری، رويکرد قيود-نظريه خود ،ازين-یحام محيط :کلیدیگانواژ
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3. Email: behzadniaa@gmail.com 
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 مهمقد
 این. است داشته توجهی قابل راتیتغی اخیر هایدهه طی حرکتیهای و اکتساب مهارت آموزش

 بیشتر که است شده جلب رویکردهایی سمت به 1اطالعات پردازش رویکردهای از مثال، برای تغییرات،

 مهارت اکتساب به سنتی رویکردهای. است بوده همراه عمل واقعی محیط درها آن کاربردی نقش بر

 تمرکز حرکتی هایبازنمایی برتأکید  و موجود بهینه الگوی با مطابق اجرا تمرین، و تکرار بر بیشتر

 حرکتی هایمهارت اکتساب در سنتی رویکردهای مقابل در( 2005 ،2داویدز و الیوت آنسون،)اندداشته

 و توجه ،3محور-ودیق کردیرو ،یادگیرنده هایپویایی به توجه و شناختیبوم اساس به توجه با

 رویکرد. )52008وهمکاران داویدز ؛1986 ، 4نیوول) است کرده جلب خود به را زیادی هایحمایت

 به یادگیرنده درآن که بوده شناختیبوم رویکرد و پویا هایسیستم هایدیدگاه اساس بر محور -قیود

 7چو  ، 8200 همکاران، و داویدز) شودمی گرفته نظر در 6غیرخطی پویای حرکتی هایسیستم عنوان

 سیستم یك عنوان به یادگیرنده نقش بر کلی طور به پویا هایسیستم نظریه(. 2015 همکاران، و

 ساختارهای(. 8،1985لندکراس و کالرك) دارد تأکید ،است محیط با تعامل در که پیچیده حرکتی

 در(. 1995، 9کلسو) گرفت خواهد صورت خودسازمانی فرایندهای طریق از سیستم این در هماهنگ

 با مناسبی لمتعا باید حرکتی یادگیری جهت محیط و تکلیف فرد، یعنی اصلی قیود سه رویکرد این

 هماهنگی ظهور در اینتیجه تواندمی حرکتی سیستم در قیودها این تعامل ، واقع در. باشند داشته هم

 رویکرد(. 1985 نیوول،) رسدمی بهینه سطحی به تجربه و تمرین وسیلههب که باشد داشته فرد در

 انسان رفتار اساسی ساختار آن در که ،است محیط -فرد ارتباط با رابطه در نیز شناختیبوم در اصلی

 ثابت هایویژگی افراد رویکرد این در. آیدمی دست به محیط اطالعات از مستقیم ادراکی اساس بر

 ارزیابی هایشیوه از یکی. کنند درك توانندمی عمل برای سازهاییفراهم عنوان به را اطراف محیط

 محیط در فرد یادگیری میزان و ،است محیط در آنی هایارزیابی از استفاده رویکرد، این در یادگیری

 .(1979 ،10گیبسون) آزمایشگاهی هایمحیط در نه و شود،می ارزیابی هدف مورد

                                                           
1. Information Processing Theory 

2. Anson, Elliot & Davids 

3.Constraint_led approach 

4. Newell 

5. Davids et al  

6. Nonlinear Dynamic System  

7. Chow et al 

8. Clark & Cross-Land 

9. Kelso 

10. Gibson 
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 تغییر قابل یهاتیمحدود با سازگاری عنوان به را یادگیری توانمی محور قیود رویکرد از استفاده با 

(. 2001، 1کرس لیوومیر، نیوول،: مانند) گرفت نظر در تجربه کسب و رشد با مرتبط زمانی یها دوره در

 فرایندهای طول در یادگیرنده و تکلیف محیطی، قیودهای تحت یادگیرنده رفتار حالت این در

 در یادگیرنده اکتشافی رفتارهای نتیجه در یادگیری که، شکل بدین. دگیرمی شکل خودسازمانی

 فرد که داشت انتظار توانمی حالت این در که ،(2015 همکاران، و چو) ودشیم خلق پویا هایمحیط

 خود بهینه حرکتی الگوی باید یادگیرنده هر دیگر، بیانی به. دهد نشان نیز ایخالقانه رفتارهای حتی

 اساس بر هایادگیرنده همچنین، رویکرد، این در. کند اجرا محیط در هایشتوانایی اساس بر و پیدا را

تأکید  آن در که سنتی رویکردهای از شودمی باعث این که ،دشونمی ارزیابی شانیردف هایویژگی

 و الیوت) شوند دور نیز بود، یادگیرندگان همه برای کلی بهینه حرکتی الگوی یك وجودر ب بیشتر

 (.2001 ، 2همکاران

 ، 4همکاران و لی ؛2015 ،3همکاران و موی: مثال برای) بوده رشد به رو تجربی شواهد زمینه، این در

 به توجه عدم هامحدودیت مهمترین از یکی. دارد وجودها آن در نیز هاییمحدودیت هنوز اما ،(2014

 هاییتالش رویکرد این در البته که است، حرکت اکتساب فرایندهای حین در فرد شناختیروان حاالت

 در مختلف تحقیقات درخأل  این(. 2015 همکاران، و چو) است شده شروع خأل این کردن پر برای

 ؛2000 ،1985 ،6ریان و دسی) 5یمختار-خود نظریه توسطبدنی تربیت در کلی طور به یادگیری زمینه

 .است گرفته قرار بررسی مورد( 2017 ،2000 ، 7دسی و ریان

 در یرفتار و انگیزشی عوامل که است شناختی هاینظریه ترینبرجسته از یکی یمختار-خود نظریه

 شرایطی آن در که هاییمحیط نظریه، این اساس بر. کندمی توصیف خوبی به را خاص فعالیت یك

 وابستگی و شایستگی استقالل، برای شناختیروان اساسی نیازهای از رضایتمندی باعث که آید وجودهب

 نیاز سه این از یطحم که زمانی عالوه،هب. شودمی هایادگیرنده بهزیستی و عملکرد أارتق باعث شود،

 که کرده تجربه را بیشتری رضایتمندی احساس هاهرندیادگی کند،می حمایت شناختیروان اساسی

 استقالل برای نیاز. باشدهمراه  نیز فعالیت آن در شرکت جهت بهتری انگیزشی کیفیت با تواندمی

 احساس کردن فراهم یعنی شایستگی برای نیاز ،یادگیرنده به هافعالیت در انتخاب حق دادن یعنی

 و شاگردان با معلم گرم رابطه خلق یعنی وابستگی برای نیاز و شاگرد، برای کارها انجام در صالحیت

                                                           
1. Newell.liu &Mayer-Kress 

2. Elliot et al 

3. Moy et al 

4. Lee et al 

5. Self-Determination Theory 

6. Deci & Ryan 

7. Ryan & Deci 
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 عدم ، شوندمی خنثی یا و شودنمی حمایت نیازها این از که زمانی اما،. همدیگر با هاهمکالسی یا

 و ریان) شد خواهد روبرو مشکالتی با یادگیری و آمده وجودهب بهزیستی عدم و کالس ترك انگیزش،

 (.2017دسی،

 را ایمداخله ،یمختار-خود هینظر و محور - قیود رویکرد ترکیب با( 2017) همکاران و بهزادنیا اخیراً

 اساس بر ،(هاتاکتیك و تکنیك مثل) یادگیرنده اصلی نیازهای به توجه ضمن آن در که ندکرد طراحی

 رایب( یمختار-خود)استقالل نیاز احساس از حمایت برای را شرایطی یمختار-خود هینظر رویکرد

 نیازهای و محیطی ساختارهای به آموزشی محیط در که وقتی داد نشان نتایج. کردند فراهم شاگردان

 هایقابلیت و انتخاب حق ،یمختار-خود از هااین کنار در و شود،توجه  یادگیرنده در فردی و تکلیفی

 یادگیری برای بهتری درونی انگیزش هاهیادگیرند شود، حمایت کالس در هاهیادگیرند گیریتصمیم

 ختاریم-خود از که زمانی مقابل در. داشت دنخواه بهتری عمکلرد و یادگیری نهایت در و داشته

 از یجدا و تکراری تمرینات اجرای جهت کالس در محور-معلم رویکرد یك و نشود حمایت شاگردان

 و یادگیری لکهب یابد،نمی بهبود یادگیری و فعالیت سمت به فرد انگیزش تنها نه شود، اجرا بازی لاص

 .شد خواهد روبرو مشکالتی با عمکرد

 شده یبررسبدنی تربیت حوزه قاتیتحق در یاگسترده طور به استقالل یاساس ازین از تیحما کردیرو

 یخاص طور به کردیرو نیا که است شده داده نشان و( 2012 ،یوویر و چئون: مثال یبرا) است

 یمختار-خود هینظر نهیزم در. باشد موثر یبدن بیترت در یشناختروان یهاشاخص بر تواندیم

( یوابستگ و یستگیشا استقالل،) یشناختروان یاساس ازین سه هر از تیحما که است شده شنهادیپ

 به که یقاتیتحق در زین مهم نیا. (2017یو دس انی)رباشد موثر یریادگی بر یموثر طور به تواندیم

 نیبد(. 2018 ،1سیانتومان و یویر چئون، مثال، یبرا) است گرفته قرارتأکید  مورد شده انجام یتازگ

 ازین احساس از تیحما دادند نشان یتجرب پژوهش كی اساس بر( 2018) همکاران و چئون که شکل

 و گذاشتهتأثیر ها آن پسندجامعه یرفتارها بر یموثر طور به آموزان( دانشیمختار-خود) استقالل

از  تیحما کردیرو. بود آمده نییپا آموزانگروه از دانش نیپسند در ارجامعهیغ یرفتارها نینهمچ

این  بود داده نشان زین گذشته قاتیدر تحقبدنی تربیت یهادر کالس آموزاندانش یمختار-خود

 ،یوی)چئون و ر است بوده موثر شده ادراك یحرکت یهامهارت رشد زشیانگ بر یموثر طور به رویکرد

 هایپیشرفت مهارت نهیزم در موجود اتیادب گسترش و توسعه دنبال به حاضر(. پژوهش 2012

 ازین یحام کردیرو كی از استفاده( 1: است معنادار روش چند دربدنی تربیت یها کالس در یحرکت

 تیحما فقط نه و( یابستگو و یستگیشا استقالل، یبرا یشناختروان یاساس ازیاز هر سه ن تی)حما

 و اکتساب یکردهایرو و ساختارها یبررس( 2 ؛(2017 ،یدس و انیر) آموزاندانش یمختار-خود از

                                                           
1. Cheon, Reeve & Ntoumanis 
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 مثل هااکتساب مهارت یسطح یبررس به نسبت یترقیدق صورت به یحرکت یهامهارت پیشرفت

نظر در دو رشته  موردرد کیرو یبررس( 3 ؛(2012 ،یویر و)چئون  شده ادراك یحرکت مهارت رشد

؛ 2017و همکاران،  ای)بهزادن یورزش رشته كی فقط یبررسبه نسبت  یو انفراد یمیت متفاوت یورزش

 كی فقط یبررسبه ( استفاده از هر دو جنس دختران و پسران نسبت 4( و 2015و همکاران،  یمو

 (.2017، و همکاران ای)بهزادنها آن از گروه

 در نیاز سه هر از حمایت دادند نشان شناختی روان اساسی نیاز سه برتأکید  با( 2017) دسی و ریان

-یحام محیط شکل، بدین. شود یادگیری جمله از مثبت هایشاخص أارتق موجب آموزشی هایمحیط

-تصمیم هایقابلیت انتخاب، حق از کالس در معلم وقتی مثال، طور به که آیدمی وجودهب زمانی 1 ازین

 زمان در مناسبی ارتباط و کند حمایت شادگردان توسط تمرینات انجام قابلیت و شایستگی گیری،

 زمینه در مثبت هایشاخص أارتق در اینتیجه حالت این در د،کن برقرار شاگردان با هاکالس برگزاری

 گذارند،میتأثیر  عملکرد و یادگیری فرایندهای روی بر که شناختیروان حاالت و عملکرد یادگیری،

 به یوابستگ و یستگیشا یبرا یاساس یازهاین از که یصورت در گر،ید انیب به. داشت خواهد همراه به

 و یریادگی طیمح در شرکت یبرا یشتریب لیتما شاگردان شود، تیحما طیمح در استقالل همراه

شده  مثبت یشناختروان حاالت أارتق باعث هممهم  نیا جهینت در .کنندیم دایپ دشوار فیتکال انجام

-روان یمنف یهاشاخص کاهش باعث زین همزمان و شودیم تیفعال در تداوم و یریادگی باعث هم و

 .شودیم( ازهاین نیا بیتخر) یشناخت

. دهد کاهش ار نیازها تخریب یا و کنندهخنثی یهاساختار باید همزمان معلم ،ازین-یحام رویکرد در

 کاهش راها آن گیریتصمیم قابلیت و تحمیل دانشجویان به را هایشانتخاب نباید معلم که شکل بدین

 رویکرد با کالس نزما در نباید و ببرد، سئوال زیر را افراد شایستگی انتقادانه رویکردی با نباید .دهد

 دهد، انجام ار تخریبی رفتارهای این معلم که صورتی در. بگیرد فاصله شاگردان از سرد و غیردوستانه

 کاهش یا و آمده وجودهب مصنوعی شکلی به یادگیری ،شده شناختیروان اساسی نیازهای تخریب باعث

 دسی، و ریان) شودمی (فعالیت ترك) فعالیت در شرکت به افراد تمایل عدم باعث نتیجه در و یابدمی

2017.) 

 مختلف تحقیقات و است عمر طول درآموزان دانش همه برای مهم و اجباری فعالیت یكبدنی تربیت

-تربیت کالس بنابراین،. دارند قرار بدنیفعالیت کاهش به حساسیت معرض در کودکان دهدمی نشان

 مانند باشد، بدنیفعالیت با مرتبط متغیرهای تحلیل و تجزیه برای جذاب زمینه یك تواندمی بدنی

 ریتغی و فعال رفتارهای کنار در(. 2004 ،3چن و سون ؛2010 همکاران، و 2هین) بدنیفعالیت اهداف

                                                           
1. Need-Supportive 

2. Hein 

3. Sun & Chen 
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 یادگیری به توجه سالم، و فعال زندگی سبك به بدنیتربیت هایکالس در آموزاندانش زندگی سبك

 یبدنتیترب و سالمت انجمن) .باشد نیز نظر مورد رفتارهای با رابطه در تواندمی کودکان عمکلرد و

 از حمایت با ارتباط در مربی انگیزاننده رفتارهای به توجه مهم، این به رسیدن برای( 2014 ،1کایآمر

 در مهمی بسیار نقش تواندمی انگیزشی الگوهای بررسی و هاکالس در شناختیروان اساسی نیازهای

 (. 2007 ریان، و دسی) باشد داشته رابطه این

-یمحا رویکرد کاربردی کردن همچنین و بهتر بررسی و گسترش دنبال به محققین پژوهش این در

 هایسکال در آموزاندانش بین در های حرکتیورزشی جهت اکتساب و پیشرفت مهارت محیط در ازین

کتساب ا زمینه در محور-ودیق و ازین-یحام رویکرد دو که شکل بدین. هستند بدنیتربیت آموزش

 یتنها در و( پژوهش شناسیروش قسمت در بیشتر جزئیات) شده تلفیق هم با های حرکتیمهارت

 تیمی و( بدمینتون) انفرادی هایرشته در را آموزاندانش عملکرد و های حرکتیمهارتپیشرفت 

  .گیردمی قرار سنجش مورد( والیبال)

 با آن ۀمقایس و آموزاندانش عملکرد بر نیاز-یحام رویکرد مداخله بررسی حاضر مطالعه هدف

 هایمهارت اکتساب مداخله، این بیشتر بررسی برای .است مهارت اکتساب در رایج سنتی رویکردهای

 قرار بررسی مورد بازی عملکرد، انتقال مرحله در و بررسیآزمون پسو آزمون پیش مراحل در حرکتی

مداخله در رشته  نیا یبه بررس ،نیاز-یحام طیمح جادیبر اتأکید حاضر ضمن  ۀرو مطالع نیا از .گرفت

با توجه به  یو انفراد یمیت یهاشکل که، عمکلرد در رشته نیدارد. بدتأکید  یمیو ت یانفراد یها

-شاخص نیو همچن پیشرفت یبرا یمدت زمان متفاوت تواندیم ها،رشته نیمتفاوت در ا یساختارها

-دانش ژوهشپ نیا ر، دهمچنین(. 2003و همکاران،  2سی)انتومان باشد داشته همراه به عمکلرد یها

های اکتساب مهارتو به طور خاص در  یبدنیتترب یهابرنامهدر  انآن نقش تاهمی به توجه با آموزان

الوه، این پژوهش به دنبال عهب .گرفت صورتها آن یرو مداخله وقرارگرفته  یمورد بررس حرکتی

آموزان دختر و پسر بوده، گسترش ادبیات مورد نظر در رویکرد حامی نیاز با استفاده از آزمودن دانش

( 2017تحقیقات گذشته )بهزادنیا و همکاران، به نسبت  تواندو بدین شکل نتایج پژوهش حاضر می

این موضوع کمتر به  کهاست  نیا قیتحق نیا یبررس گرید لیدال ازتر باشد. تر و قابل اکتفاکاربردی

 یهمبستگ از نوع در این زمینه قاتیتحق شتریب تیماه و است شده انجام هاصورت تجربی در پژوهش

 .(2015و همکاران،  3مثال، هائرنس ربه طوبوده است )
 

                                                           
1. SHAPE AMERICA 

2. Ntoumanis  

3. Haerens  
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 پژوهش یشناسروش
 نیاز،-حامی مداخله گروه: 1 آزمایش) آزمایش گروه دو با تجربینیمه روش به حاضر پژوهش طرح

 پنجم مقاطع پسر و دختر آموزاندانش شامل تحقیق مورد نمونه. است( رایج سنتی رویکرد: 2 آزمایش
 تحقیق این در شرکت نامهرضایت فرم. بود زنجان شهر سما مدارس در دسترس در ابتدایی ششم و

 و آزمونپیش مرحله دو در حرکتیهایمهارت اکتساب و پیشرفت .شد فراهم کنندگانشرکت برای
 مورد (انتقال آخر )آزمون مرحله مرحله در نیز بازی در عملکرد. گرفت قرار سنجش مورد آزمونپس

 . گرفت قرار سنجش
 ییآشنا ها رشته نیا با بعضاًکه  ی)کسان مبتدی (دختر نفر 109 و پسر نفر 99) آموزدانش 208 تعداد
 به (بودند دهیمتخصص آموزش ند ینظر مرب ریها زمهارت یاصول یریادگی یبرا یول اندداشته ییابتدا

 این در پژوهش هدف مورد هایمهارت اکتساب به نسبتدر دسترس انتخاب و  یریگنمونه روش
 پسران نیاز -حامی گروه: شدند جایابی گروه هشت در تصادفی صورت به ها.آنکردند شرکت تحقیق

 رایج سنتی گروه ،(نفر 26) والیبال رشته در پسران نیاز -حامی گروه ،(نفر 25) بدمینتون رشته در
 -حامی گروه ،(نفر 25) والیبال رشته در پسران رایج سنتی گروه ،(نفر 23) بدمینتون رشته در پسران

 گروه ،(نفر 29) والیبال رشته در دختران نیاز -حامی گروه ،(نفر 22) بدمینتون رشته در دختران نیاز

 (نفر 30) والیبال رشته در دختران رایج سنتی گروه ،(نفر 28) بدمینتون رشته در دختران رایج سنتی
 بدنیتربیت معلم هشت مجموع در که خود مربی یا معلم یك توسط هاآزمودنی از گروه هر. گرفتند قرار
 هینظر نهیزم در گذشته قاتیتحق در، عالوههب .ندنمود اقدام تمرینی هایبرنامه انجام به نسبت نددشمی

 دو هر یبرا یمساو طور به هادر کالس یآموزش یکردهای( رو2017 ،یو دس انی)ر یمختار-خود
 متفاوت یرفتار یهاوهیش اساس برها آن عمکلرد ای و طیمح از درك در یتفاوت و داشته تیاهم جنس

 .گرفت قرار سنجش مورد انسیوار لیتحل از استفاده با تیجنس نقش حال، نیا با .است نداشته وجود
 بر یمرب یتیحما یمهم رفتارهاتأثیر توجه به  با شد، طور در مقدمه نشان داده، هماننیهمچن

و محمدزاده،  یدس ،یآداچ ا،ی)بهزادن یانفراد ای یمیت یورزش رشته از فارغ یشناختروان یساختارها
 به بالیوال و نتونیبدم رشته درمعلم  ازین-یحام یرفتارهاتأثیر  که شد یسع پژوهش نیا در( 2018
 .شود مطالعه یو عملکرد ورزش هامهارت پیشرفت در لحاظ

 ینيتمر ۀمداخل
 .ندباش هداشت نظر مورد هایرشته در الزم مدارك و مهارت که ندشد انتخاب تحقیق این در معلمانی

 توضیح جداگانه طوره ب تمرینی برنامه انجام ۀنحو مورد در نمعلما به تمرینی پروتکل اجرای از قبل
 مقررات و قوانین ،نظر مورد رشته با آشنایی شامل کلی اطالعات هاگروه تمامی ،ولا ۀجلسدر . دش داده

 آزمونپیش نظر، مورد مهارت آموزش از بعد ،دوم جلسه در. نمودند دریافت راها آن عمومی تمرینات و
 .دش گرفته
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 جدول) گرفت صورت آموزشی جلسه 24 مجموع در جلسه 2 هفته هر در و هفته 12 مدتهب مداخله

 توسط معلمان تمرینی برنامه و آموزاندانش پیشرفت ،آموزش و مداخله نحوه از اطمینان برای .(1
 نیمحقق همچنین .گرفتقرار سنجش مورد ایمشاهده ارزیابی شیوه بهو  تصادفی صورت به محققین

حاصل  نانیمعلمان طبق برنامه ذکر شده اطم توسط مداخله ۀنحو از و شدندیم حاضر نیتمر زمان در
 بهکه  ،شد بررسی انتقال مرحله آزمون نعنوا به که آخر جلسه در بازی عملکرد سنجش .کردندیم

 دو طی در خارجی گرهایآزمون به. شد انجام کالس هردر  معلم کنار در خارجی نگرآزمو دو همراه
 زین هایآزمودن. شد داده حیتوض ،بازی در عملکرد ارزیابی نامهپرسش اساس بر امتیازدهی نحوه ،جلسه

 در یازیامت سطح) قبل مراحل در که یازیامت اساس بر و یتصادف صورت به )عملکرد( مرحله نیا در
، همسان سازی با هم فیبا هم و افراد ضع ی)افراد قو کرده بودند افتیدر (یادداری و آزمونپس مرحله
 از گرفته بر 1 آزمایش گروه در هادستورالعمل. پرداختند رقابت به هم با و بانتخا یدر باز (شدند

 همکاران و بهزادنیا) محور-قیود رویکرد ۀحوز و یمختار-خود نظریه ۀنظری ۀحوز در گذشته تحقیقات

 همکاران و داویدز ؛2011 ، همکاران و چو ؛2016 ، چئون و ریوی ؛2012 ، همکاران و چئون ؛2017 ،
 والییبال و بدمینتون زمینه در فوق تحقیق در استفاده برای که بود (2015 ، همکاران و موی ؛2008 ،

. شد (حاضر یرده سن یبرا و اجرا در سطح قابل فهم متعادل و مناسب راتیی)تغ تعدیل و ترکیب
 . دیدند آموزش مربی توسط رایج سنتی شیوه به 2 آزمایش گروه در هاآزمودنی

 

 محور-يودو ق يازن- حامی رويکرد مداخالت -1 جدول

 هادستورالعمل اجرا شيوه

 نيازهای
-روان اساسی

 شناختی
 چطور کهاین در شاگردان تصمیمات همچنین و آزادی و انتخاب حق از معلم

 طریق از تا دهدمی زمان شاگردان به کند؛می حمایت دهند انجام را تمرینات
 هایروش از کنند؛ پیدا را تکالیف انجام برای بهینه حلراه شاناکتشافی رفتار

 روشی به را هایشانفعالیت و کندمی حمایت شاگردان ترجیح مورد تدریس
 .کندمی سازماندهی دهندمی ترجیح که

 کردن فراهم
 انتخاب حق

 استقالل
 کهاین از و داده آزادی هامهارت یادگیری و تمرین زمینه در شاگردان به معلم

 حمایت موردها آن تصمیمات کند؛می حمایت بگیرند یاد دخواهنمی چطور
 را مهارتی چطور که بگیرند تصمیم شاگردان خود که شکلی به گیردمی قرار
 شاگردان معلم دهند؛ انجام کالس زمان قالب در را تمرینی کی و کنند، اجرا

 .بگیرند تصمیم خودشان تا کندمی تشویق را

 از حمایت
 هایقابلیت
 گیریتصمیم

 یادگیرندگان
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 محور-يودو ق يازن- حامی رويکرد مداخالت -1 جدولادامۀ 

 هادستورالعمل اجرا شيوه
 نيازهای

-روان اساسی

 شناختی
 باید هاحلراه چطوری)مثل:  دهد نشان شکیبایی مشکالت حل برای معلم
 به(؛ یدوجود آهدر شاگردان ب یرفتار یسازمان-خود تا کند صبر شود؛ پیدا

احترام بگذارد؛  یینتع-خود یامختار -خود افراد عنوان به شاگردان
 جلسات خواهندیم یها کآن کهیندر ا ،شاگردان را بپرسد یشنهاداتپ

 و کنند، بازی دارند دوست وقتی چه کنند، تمام کی و شروع را تمرینی
 .دهند انجام را تمرینات که دهندمی ترجیح چطور

 رویکرد گرفتن
 در شاگردان
 هاکالس

 استقالل

-شاگرد ومحور -معلم هایدستورالعمل براساس را کالسی هایفعالیت معلم
 تکالیف و قوانین با رابطه در متنوع هایدیدگاه از کند؛یم یمحور معرف

 کند،می فراهم قوانین را و تکالیف با مرتبط اساس و بنیاد کند؛می استفاده
 تکالیف هایقیود دارد؛ وجود خاص قانون یك چرا کهاین دادن توضیح: مثل

( را ین)مثل: ابعاد زم محیطی و( متنوع تجهیزات و قوانین نت، ارتفاع)مثل: 
 ساده ارتباطات وسیله به را کالس در ساختارها و کرد؛یم و ساده یدستکار

 .کند فراهم شاگردان راهنمایی برای مشخص جهت یك با

 کردن فراهم
 اساسی و بنیاد

 در معنادار
 تمرین قوانین

 شایستگی
و  یرکنترلیغ ی)بازخورد بدهد شاگردان عملکرد به مثبت بازخورد معلم

 بگیرند تصمیم کهاین زمینه در بدهد شاگردان به هاییفرصت(؛ یرمستقیمغ
 .کنند دریافت را هامهارت یادگیری با مرتبط بازخورد چطور و کی

 کردن فراهم
 مثبت بازخورد

 اجازه معلم کند؛ استفاده کندمی فراهم اطالعات که کردنی صحبت طرز از
 زبان از کنند؛ هدایت را کالس عالیقشان اساس بر شاگردان تا دهد

 به را خالقانه رفتارهای کند؛ استفادهآموزان - دانش هدایت برای غیرمستقیم
انجام “ باید تو”و نه  ،“توانیمی تو”کند )مثل:  یقتشو هاجمله برخی وسیله

 ینکهاز ا یشترب“ خواهندمی چه”ساده از شاگردان بخواهد که  ی(؛ به زبانیده
 “.دهند انجام چطور و چه” یدبگوها آنبه 

 یك با صحبت
 و اطالعاتی زبان

 تشویقی

(؛ هستید؟ آماده)مثل:  دارند تمایل یا خواهندمی چه شاگردان بپرسد معلم
 و کنترلی رفتارهای از دهد؛ تشخیص تکالیف مورد در را شاگردان هیجانات

 بپرسد بپذیرد؛ را شاگردان منفی هیجانات بعالوه، بپرهیزد؛ بودنمحور -خود
 فقط اینکه از بیشتر ها،مهارت یادگیری مورد در سئواالت به دهد گوش و

 معلم کند؛ برقرار خوب ارتباطی شاگردان با کند سعی اینکه و دهد، آموزش
 در مشکالت بپذیرد؛ و بفهمد را شاگردان یادگیری هایسبك تا کند تالش

 .برساند حداقل به را آن از ناشی فشارهای و بپذیرد را هامهارت یادگیری

 هیجانات
 را یادگیرندگان

 دهد تشخیص

 وابستگی
توسط شاگردان  هامهارت اجرای نحوه و شاگردان کارهای و رفتارها به معلم

جواب دادن به سئواالت شاگردان  یبرا یشهکند که هم یعالقه نشان دهد؛ سع
 اعم آموزاندانش شناخت برای کند؛خوب گوش ها آن بهو  بوده در دسترس

 با اینکه از که دهد نشان بگذارد؛ وقتها آن مهارتی و شخصیتی شناخت از
بوجود آورد؛  یشاگرد-معلم خوب رابطه برد؛می لذت گذارندمی وقت شاگردان

بوجود  یهمکالس-یرابطه گرم همکالس آموزاندانش ینکند که ب یو سع
 آورد.  

مناسب با  ارتباط
 یادگیرندگان

 کندبرقرار 
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 اطالعات یآورجمع روش

 رشته در و اسمش و تاس فورهند، بلند سرویس تکنیك سه وسیلههب بدمینتون رشته در هامهارت

 جلسات در آموزاندانش .شد ارزیابی ساعد و پنجه اده،س چکشی سرویس تکنیك سه وسیلههب والیبال

. ندپرداخت تکنیك آن تمرین به هاتکنیك از هرکدام مشاهده از پس گروه هر در هامهارت آموزش

و تمرین  نظر اجرا شده توسط مربی آزمون( پس از مشاهده مهارت مورداولین مرحله آزمون )پیش

 آزمونپیش نمره عنوان به که شد گرفته آزمونها آن از )جلسه اول آموزش( جلسه همانمختصر در 

از  یشمهارت مورد نظر پ ینبه تمر یقهدق 30 یال 20آموزان در حدود شکل، دانش ینبد .شد ثبت

 مورد شده داده آموزش هایمهارت از هرکدام نیز آزمونپس مرحله در .پرداختند آزمونپیش نجاما

 نیانگیو م شدیبار تکرار م 10 آزمونحله ردر هر م هاهر کدام از مهارت .گرفت قرار مجدد سنجش

استفاده  یرانا درمورد نظر  های. آزمونشد ثبتهر مرحله  درفرد  ازیتکرار به عنوان امت 10ها در ازیامت

 رشته در همچنین نظر مورد هایآزمون .(1392 هادوی،) بودند قبولی قابل روایی یشد و دارا

تفاده شده اس زین یقبل قاتیتحق در( 1392 ،ی)احمد بالی( و وال2017 همکاران، و ایبهزادن) نتونیبدم

 زمینه درتوسط چند نفر متخصص  محتوایی از طریق روایی مورد نظر هایعالوه، روایی آزمونهب. بود

 ییدأمورد بررسی و ت پژوهش اهداف به توجه و همچنین در زمینه بدمینتون و والیبال، با حرکتی رفتار

 محاسبه شد. 1براون –های مورد نظر با استفاده از روش اسپیرمن ی آزمونیپایا. گرفت قرار

 : بدمينتون هایمهارت

 شد استفاده سرویس مهارت ارزیابی برای( 1986 ،3نلسون و جانسون) 2پول بلند سرویس مهارت .

 انتهای و زمین راست سمت به بلند سرویس خود زمین راست سمت در باید هاآزمودنی آزمون، این در

 خط به نسبت اینچی 2 فاصله از شروع با و اینچ 16 اندازه با شده بندیمقیاس مناطق. بزنند حریف

 زمین انتهایی نقطه .شدند تقسیم مرحله پنج به امتیازات نظر مورد نقاط. شودمی شروع زمین انتهایی

های نزدیك  امتیاز در نظر گرفته شد و به همین ترتیب سرویس بیشترین عنوانه ب انتهایی خط از قبل

 براون –استفاده روش اسپیرمن  با آزمون این پایایی تر به تور امتیازات کمتری کسب می کردند.

 .آمد دستبه 61/0

 دش استفاده ریکل ضربه سنجش جهت( 1986 نلسون، و جانسون) 4پول کلیر فورهند مهارت .

 خاصی طور به آزمون این. اولیه خط از پا 5/2 فاصله به بایستند، زمین وسط نقطه در باید هاآزمودنی

 برای نظر مورد نقاط به مناسب تاب یك با را شاتل معلم که شکل بدین .شد تعدیل حاضر تحقیق در

                                                           
1. Spearman Brown 

2. The Pool Long Serve Test 

3. Johnson & Nelson 

4. The Pool Forehand Clear Test 
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 ضربه یك از استفاده با نیز هاآزمودنی .(هدف نقاط به کلیر ضربه از استفاده با) فرستادمی هاآزمودنی

 را هاییشاتل هاآزمودنی که، شکل بدین. فرستادندمی زمین نقطه چهار به را شاتل باید کلیر فورهند

 ارزیابی راها آن ضربات معلم سپس، و دادندمی جواب باید را کردندمی دریافت درست صورت به که

 شکل، بدین. کردندیم برخورد نیزم یانتها به که بود هاییپرتاب با مرتبط باالترامتیاز . کردمی

 آزمون با استفاده ینا پایایی. شدند تقسیم( امتیاز بیشترین) چهار تا( امتیاز کمترین) یك از امتیازها

 .آمد دستبه 64/0براون  -اسپیرمن  روش

 طراحی اندازتوپ ماشین یك از استفاده با که( 1986 نلسون، و جانسون) 1بدمینتون اسمش مهارت 

 شکل بدین. بود شده تعدیل معلم بوسیله آزمودن جهت( a1996) همکاران و فرنچ توسط بود شده

(. کلیر آزمون با مشابه) فرستادمی مناسب سرعت و شیب یك با هدف مورد نقاط به را شاتل معلم ،که

 که اینقطه دو از یکی به را شاتل اسمش، ضربه یك با سپس و ایستاده زمین وسط در نیز هاآزمودنی

 امیتاز. ندفرستادمی داشتند، فاصله هم از اینچ 4 اندازه به و( زمین کناری های سمت در) تور از پا 4

 بودند ترنزدیك  که هاییشاتل و بود، هدف نقاط این از یکی به شاتل رسیدن با مرتبط که بود 2 باالتر

 .آمد دستبه 76/0براون  -اسپیرمن  روش آزمون با استفاده ینا پایایی. گرفتندمی را 1 امتیاز

  واليبال هایمهارت

 سرویس در دقت و مهارت گیریاندازه ،آزمون ینا هدف:  2یفردا نآزمو با والیبال سرویس مهارت 

 تقسیم توپ فرود نقطه براساس ،قسمت 4 به والیبال زمین ارزیابی این در بود. والیبال در ساده چکشی

 هایقسمت و 3 کناری هایتقسم و امتیاز 4 دارای انتهایی قسمت که طوریهب .بود شده گذارینمره و

 که هاییتوپ اساس بر و سرویس بار 10 زدن با فرد هر. داشت ذاریگنمره 2 و 1 ترتیب به مرکزی

 6 تور تا سرویس مکان فاصله ، سال 12 زیر افراد برای. کردمی کسب امتیاز آمدمی فرود نقطه هر در

 مجموع اساس بر امتیاز حداکثر و آمدمی فرود توپ که بود ایمنطقه براساس توپ هر امتیاز. بود متر

آزمون با  ینا پایایی .شدنمی داده امتیازی کردنمی عبور تور از که توپی به نیز و بود سرویس بار 10

 .آمد دستبه 77/0براون  -اسپیرمن  روش استفاده

 پنجه مهارت گیریاندازه آزمون این هدف:  3النگ -راسل آزمون با والیبال در زدن پنجه مهارت 

 سانتیمتر 225 فاصله به متر 3 طول به خطی صاف سطح با دیوار یك روی منظور این برای. بود زدن

 دیوار از سانتیمتر 90 فاصله به خطی سپس ، شودمی رسم( والیبال تور ارتفاع مانند) زمین کف از

 شروع برای .شودمی کشی خط گچ با دیوار روی متری 3 خط موازات به متر 3 طول به زمین کف روی

                                                           
1. The Badminton Smash Test 

2. AAHPERD Volleyball Serving Test 

3. Russel-Lang Volleyball Test 
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 فرمان با و ایستدمی آماده حالت به توپ با دیوار از سانتیمتری 90 خط پشت آزمایش مورد فرد ،تست

 ادامه به پنجه با برگشت در و زندمی دیوار روی شده تعیین منطقه طرف به پنجه با را توپ شروع

 تعداد کهطوریهب است ثانیه 30 تست این برای شده تعیین زمان مدت. نمایدمی اقدام دیوار به ضربات

 مذکور تست. شودمی داده امتیاز و شده ثبت وی رکورد عنوان به مدت این در فرد پنجه ضربات تکرار

 ینا پایایی .شودمی منظور فرد رکورد عنوان به تکرار هر امتیاز بهترین و شودمی انجام نوبت 2 در

 .آمد دستبه 45/0براون  -اسپیرمن  روش آزمون با استفاده

 پنجه آزمون انندم مهارت این انجام مراحل:  النگ -راسل آزمون با والیبال در ساعد مهارت 

 دهیامتیاز نحوه و (ثانیه 30) زمان همان با ساعد مهارت اجرای به پنجه جای به افراد فقط ،بوده

 .آمد دستهب 87/0براون  -اسپیرمن  روش آزمون با استفاده ینا پایایی .پردازندمی

  

 آزمون شاخص توسط آخر مرحله در( بازی در عملکرد) انتقال آزمون :بازی در عملکرد آزمون

 روش اساس بر ابزار این. دش ارزیابی خارجی داور دو وسیلههب( 2006 اوسلین، و میتچل) بازی عملکرد

 بازگشت) بازی اساس: دهدمی قرار سنجش مورد را اصلی شاخص سه که صورت این به. بود ایمشاهده

 اجرای ،(بازی در مناسب جاگیری بازی، حین در تالش هر در هاکوشش بین نظر مورد نقاط به مناسب

 قابلیت و( دهدمی انجام بازی حین در که هاییمهارت صحیح اجرای و انتخاب) هامهارت صحیح

 یا اسمش که کند انتخاب مثالً بگیرد، بازی زمان یا قسمت هر در تصمیمی چه کهاین) گیریتصمیم

 عملکرد) 1 از عملکردی مقیاس یك از استفاده با نیز سنجش ۀشیو(. بزند ساعد یا نجهپ یا و بزند تاس

 شاخص عنوان به معیارها این کلی میانگین که گرفت صورت (موثر بسیار عملکرد) 10 تا (ضعیف بسیار

 اعتبار دارای و استفاده ایران در( 2017) همکاران و بهزادنیا توسط آزمون این .گردید منظور عملکرد

 حرکتی رفتار حوزه در متخصص نفر چهار توسط نیز آزمون این کلی ساختار. است بوده نیز مناسبی

 .گرفت قرار ییدأت مورد پژوهش نظر مورد اهداف به دستیابی جهت به

 مداخالت صحت یبررس

 آشنا همچنین و حرکتی رفتار زمینه در متخصص نفر دو شده، انجام مداخالت صحت بررسی جهت

 جلسات از تعدادی در تصادفی صورت به رایج، سنتی شیوه و( نیاز – حامی) نظر مورد مداخله زمینه در

 و عالمت را بود شده طراحی( رفتاری مداخالت) 1 جدول اساس بر که لیستی چك و حاضر تمرین

 .  دادندمی مربیان به را نظر مورد مداخالت به توجه عدم و اجرا عدم احتمالی بازخورد

 یآمار ليتحل و هيتجز

با  هاداده لیتحل و هیتجزبرای . گرفت قرار تحلیل مورد 22 نسخه SPSS افزار نرم از استفاده با داده

 .ها نرمال گزارش شدتوزیع متغیرهای وابسته در گروهداشتیم،  2و  1که دو گروه تجربی توجه به این
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 با واریانس تحلیل یبیترک-یهاطرح ازای یا نسبی بودند فاصلههمچنین متغیرهای وابسته مقیاس 

 سنجش برای. شد استفاده گروهیبین و گروهیدرون هایتفاوت بررسی برای تکراری هایگیریاندازه

 چند واریانس تحلیل روش از آزمون در نظر مورد شاخص سه بین همبستگی به توجه با نیز عملکرد

 .شد استفاده هاگروه مقایسه برای متغیره
 

 جینتا
ابتدایی  ششم و پنجم در دوره های که سال بود 13-11 بین پژوهش در کنندهشرکت افراد سنی ۀدامن

 و ورزشی رشته تفکیك به پژوهش نظر مورد یهامهارت آزمون نتایج .بودند مشغول به تحصیل

 هایمهارت شکل ینبد .است شده داده نشان ،2 جدول در آزمونپس و آزمونشیپ مراحل در جنسیت

 گرفت. قرار شجسن مورد مرحله دو در نظر مورد

 
 و جنسيت ورزشی رشته تفکيک به مختلف مراحل در هاآزمون استاندارد انحراف و ميانگين -2 جدول

 

 
 

های تفاوت تمرین،تأثیر  های مکرر برای سنجشتحلیل واریانس با اندازهآزمون  نتایج ،3ول جددر 

جنسیت  ×گروه  ×جنیست، و تمرین  ×گروه، تمرین ×  و همچنین بررسی تعامل تمرین ،گروهیبین

 یرعنوان متغهب یآموزش هایسبك مکرر یهااندازه با انسیوار لیتحل هایآزمون در .ارائه شده است

بدین  .شدند بررسیوابسته  ریعنوان متغه ب هامهارتآموزان در هر کدام از رد دانشعملکمستقل و 
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 2و  1های تجربی در گروهآزمون پستا آزمون پیشهای مورد نظر از شکل، در این آزمون، مهارت

 گروهی و همچنین بین گروهی بررسی شد. برای سنجش اثرات دقیق درون

 

 ها در دو رشته واليبال و بدمينتونتمرين بر پيشرفت مهارتتأثير  -3جدول 

رشته 
 ورزشی

 نتايج آزمون مهارت
-وليکس

 المبدا
F 

ضرايب 
 اتا

p 

 والیبال

 سرویس

 001/0 19/0 88/24 81/0  تمرین
×  تمرین تعامل
 گروه

89/0 91/12 11/0 001/0 

×  تمرین تعامل
 جنسیت

94/0 24/6 06/0 05/0 

×  تمرین تعامل
 جنسیت×  گروه

95/0 10/6 05/0 05/0 

گروه )مقایسه 
 1های تجربی گروه

 (2و 

- 14/13 11/0 001/0 

 پنجه

 05/0 06/0 30/6 94/0  تمرین
×  تمرین تعامل
 گروه

86/0 92/16 14/0 001/0 

×  تمرین تعامل
 جنسیت

94/0 14/7 06/0 01/0 

×  تمرین تعامل
 جنسیت×  گروه

93/0 49/8 07/0 01/0 

گروه )مقایسه 
 1های تجربی گروه

 (2و 
- 68/1 02/0 20/0 

 ساعد

 01/0 09/0 87/9 92/0  تمرین

×  تمرین تعامل
 گروه

97/0 46/3 03/0 07/0 

×  تمرین تعامل
 جنسیت

89/0 97/12 11/0 001/0 

×  تمرین تعامل
 جنسیت×  گروه

99/0 41/0 01/0 52/0 

گروه )مقایسه 
 1های تجربی گروه

 (2و 
- 11/0 02/0 74/0 
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 ها در دو رشته واليبال و بدمينتونتمرين بر پيشرفت مهارتتأثير  -3جدول ادامۀ 
رشته 

 ورزشی
 Wilks نتايج آزمون مهارت

Lamda F Eta p 

 بدمینتون

 سرویس

 001/0 31/0 68/42 69/0  تمرین

×  تمرین تعامل
 گروه

83/0 83/19 17/0 001/0 

×  تمرین تعامل
 جنسیت

99/0 01/0 001/0 97/0 

×  تمرین تعامل
 جنسیت×  گروه

94/0 21/6 06/0 05/0 

گروه )مقایسه 
 1های تجربی گروه

 (2و 
- 66/3 04/0 059/0 

 تاس

 001/0 49/0 63/89 51/0  تمرین

×  تمرین تعامل
 گروه

70/0 15/41 30/0 001/0 

×  تمرین تعامل
 جنسیت

97/0 08/3 03/0 08/0 

×  تمرین تعامل
 جنسیت×  گروه

83/0 55/19 17/0 001/0 

 گروه )مقایسه
 1های تجربی گروه

 (2و 
- 07/0 01/0 79/0 

 اسمش

 001/0 38/0 90/57 62/0  تمرین

×  تمرین تعامل
 گروه

90/0 30/10 10/0 01/0 

×  تمرین تعامل
 جنسیت

00/1 04/0 01/0 8/0 

×  تمرین تعامل
 جنسیت×  گروه

94/0 11/6 06/0 05/0 

گروه )مقایسه 
 1های تجربی گروه

 (2و 
- 21/0 01/0 65/0 

 

 نشان بودند دیده آموزش والیبال که هاییگروه در طور که در جدول، نشان داده شده است، نتایجهمان

×  گروه×  تمرین تعامل و جنسیت،×  تمرین گروه، تعامل×  تمرین تعامل سرویس، تمرین ثیرأت داد

بدین شکل که  بود. معنادار گروه اثر داد نشان نیز گروهیبین آزمون نتایج. بود معنادار جنسیت



 1398، پاييز و زمستان 17، شماره 7پژوهش در ورزش تربيتی، دوره                                           344

 2نیاز( باالتر از گروه تجربی -)رویکرد حامی 1میانگین نمرات آزمون مهارت سرویس در گروه تجربی 

  )رویکرد سنتی رایج( بود.

 گروه،×  تمرین تعامل پنجه، تمرین ثیرأت داد، نشان بودند دیده آموزش والیبال که گروهی در نتایج

 نیز گروهیبین آزمون نتایج. بود معنادار جنسیت×  گروه×  تمرین تعامل و جنسیت،×  تمرین تعامل

 . نبود معنادار گروهاثر  داد نشان

 تمرین تعامل و ساعد تمرینتأثیر  تنها داد نشان بودند دیده آموزش والیبال که گروهی در اما نتایج

 نتایج. نبود معنادار جنسیت×  گروه×  تمرین تعامل و گروه×  تمرین تعامل و بود، معنادار جنسیت× 

 .نبود معنادار اثر گروه داد نشان نیز گروهیبین آزمون

×  تمرین سرویس، تعامل تمرین ثیرأت داد نشان بودند دیده آموزش بدمینتون که گروهایی در نتایج

 نتایج. نبود معنادار جنسیت×  تمرین تعامل اما بود معنادار جنسیت×  گروه×  تمرین تعامل گروه، و

 .نبود معنادار اثر گروه داد نشان نیز گروهی بین آزمون

×  تمرین تعامل کلیر، تاس تمرینتأثیر  داد، نشان بودند دیده آموزش بدمینتون که گروهی در نتایج

 نتایج. نبود معنادار جنسیت×  تمرین تعامل اما بود معنادار جنسیت×  گروه×  تمرین تعامل و گروه،

 .نبود معنادار اثر گروه داد نشان نیز گروهی بین آزمون

 اسمش، تعامل تمرین ثیرأت داد نشان بودند دیده آموزش بدمینتون که گروهی در نتایج نیز آخر در

. نبود معنادار جنسیت×  تمرین تعامل اما بود معنادار جنسیت×  گروه×  تمرین تعامل و گروه،×  تمرین

  .نبود معنادار اثر گروه داد نشان نیز گروهی بین آزمون نتایج

 های مورد نظررشته و در تمام آزموندر هر دو  گروه ×و تعامل تمرین  با توجه به اثر معنادار تمرین

تر اثرات به منظور بررسی دقیق ، آزمون تی زوجگروه در آزمون ساعد( ×)به غیر از تعامل تمرین 

و در هر دو رشته  2و  1به صورت جداگانه در هر دو گروه تجربی آزمون پستا آزمون پیشتمرین از 

 (. 4انجام گرفت )جدول، 
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 به تفکيک رشته ورزشی  2و  1های تجربی در گروه زوجنتايج آزمون تی  -4 جدول

 رشته ورزشی گروه آزمون هاتفاوت ميانگين t معناداری

 سرویس -04/1 -71/4 001/0

 1گروه تجربی 

 والیبال

 پاس -80/0 -03/4 001/0

 پنجه -49/0 -25/3 002/0

 سرویس -17/0 -54/1 129/0

 پاس -26/0 59/1 118/0 2گروه تجربی 

 پنجه -09/0 -61/0 546/0

 سرویس -32/1 -12/7 001/0

 1گروه تجربی 

 مینتونبد

 تاس -83/1 -85/9 001/0

 اسمش -11/1 -10/7 001/0

 سرویس -28/0 -76/1 085/0

 تاس -37/0 -28/2 027/0 2گروه تجربی 

 اسمش -47/0 -48/3 001/0

 
 طیمح در والیبال تمرینات آموزشنشان داده شده است، نتایج نشان داد  4طور که در جدول همان

 نیاانجام  درآموزان دانش و داشته مثبت تاثیری مهارت سه هر بر معناداری صورت به ازین-یحام

 آموزان،دانش در رایج سنتی شیوه به آموزش مقابل در. اندکرده شرفتیپ یمعنادار صورت به هامهارت

 در معناداریتأثیر  ، نشان داده شده است(،2ها )در جدول مهارت میانگین در هاییافزایش وجود با

 .  نداشتها آن شرفتیپ

-حامی طیمح در بدمینتون تمرینات آموزش داد نشان نتایج در خصوص آموزش رشته بدمینتون نیز

 هامهارت نیاانجام  در آموزاندانش و داشته مثبت تاثیری مهارت سه هر بر معناداری صورت به یازن

 وجود با آموزان،دانش در رایج سنتی شیوه به آموزش مقابل در. اندکرده شرفتیپ یمعنادار صورت به

 اسمش و کلیرتاس  مهارت شرفتیپ در معناداریتأثیر  تنها مهارت، سه هر میانگین در هاییافزایش

 .نداشت سرویس مهارت در معناداریتأثیر  و داشت

 عملکرد نتایج گرفت قرار سنجش مورد آزمونپس از بعد هفته یك که انتقال( مرحله آخر )آزمون در

 داد نشان چندمتغیره واریانس تحلیل آزمون از استفاده با والیبال ورزشی رشته در آن هایشاخص و

 ,Wilks Lambda = .73, F = 9.28, eta = .27) دارد وجود هاگروه بین کلی طور به معناداری تفاوت

p < .001 .)تفاوتی گونه هیچ عملکرد با مرتبط متغیرهای مقایسه در و جزئی صورت به تفاوت این اما 

 هاگروه بین کلی طور به معناداری تفاوت بدمینتون ورزشی رشته با رابطه در. نداد نشان هاگروه بین را

 در عملکرد هایشاخص نتایج (.Wilks Lambda = .71, F = 9.46, eta = .29, p < .001) داشت وجود
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 و مهارت اجرای و گیریتصمیم هایقابلیت بازی، اساس سه هر داد نشان نیز بدمینتون ورزشی رشته

 (. 5 جدول) بود رایج سنتی گروه از باالتر معناداری طور به نیاز-حامی گروه در کلی عملکرد همچنین
 

 2 و 1 آزمايش هایگروه در عملکرد هایشاخص ميانگين -5 جدول

 نتونيبدم باليوال  

 استاندارد انحراف نيانگيم استاندارد انحراف نيانگيم هاگروه 

 هیپا
 08/2 37/6 32/2 31/4 1یتجرب

 49/2 48/4 14/2 86/3 2یتجرب

 یریگمیتصم
 17/2 32/6 25/2 33/4 1یتجرب

 46/2 66/4 37/2 32/4 2یتجرب

 مهارت
 22/2 34/6 22/2 35/4 1یتجرب

 47/2 50/4 48/2 35/4 2یتجرب

 عملکرد
 14/2 34/6 19/2 33/4 1یتجرب

 45/2 55/4 27/2 18/4 2یتجرب

 

 یریگجهینت و بحث
 عملکرد و شرفتیپ در رایج سنتی شیوه با نیاز -حامی شیوه به آموزش اثر مقایسه حاضر پژوهش هدف

 صورت به نتایج. بود ابتدایی ششم و پنجم مقطع آموزاندانش بین در والیبال و بدمینتون هایمهارت

و رویکرد قیود ( 2017 دسی، و ریان ؛2000 ؛1985 ریان، و دسی) یمختار- خود نظریه فرض از کلی

 در عملکرد و پیشرفت بر نیاز – حامی هایمحیط ثیرأت با رابطه ( در2008محور )دیویدز و همکاران، 

 مورد ورزشی هایمهارت پیشرفت زمینه در مهم، به طور کلی، این. کرد حمایت بدنی، تربیت زمینه

. گرفت قرار حمایت مورد رایج سنتی شیوه نسبت به والیبال، و بدمینتون ورزشی رشته دو هر در هدف

 بود معنادار( بدمینتون) انفرادی ورزش در تنها بازی در ورزشی عملکرد زمینه در مهم نتیجه این اما

 . گیردمی قرار بررسی مورد ادامه در که

 و ریوی چئون، و( 2017) همکاران و بهزادنیا پژوهش باراستا هم کلی طور به حاضر پژوهش نتایج

 بر موثری طور به مختاری-خود از حمایتی آموزشی سبك بودند داده نشان که بود (2012) مون

 باراستا هم نتایج تر،جزئی بررسی یك در. است بوده موثرتربدنی تربیت هایکالس در افراد عملکرد

 اساسی نیازهای از حمایت شیوه به آموزشی سبك که داد نشان( 2017) همکاران و بهزادنیا مطالعه

 که دهدمی نشان همچنین مهم این. باشد موثر حرکتی هایمهارت اکتساب بر تواندمی شناختیروان

 افرادی با مقایسه در بازی در بهتری عملکرد انددیده آموزش حمایتی آموزشی سبك این با که افرادی

 نشان پژوهش این در دیگر، بیان بهد. ندار نداهدید آموزش (2 تجربی گروه) رایج سنتی شیوه به که
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 تمرینات اجرای هایقابلیت از شد، جویا کالس در را هایادگیرنده رویکرد مربی که زمانی شد داده

 شکلی به کالس درها آن با مناسب ارتباط و کرد حمایتها آن گیریتصمیم از و یادگیرند خود توسط

 پیشرفت در اینتیجه باشد، کرده خلق یادگیرنده برای یادگیری جهت آرامش با همراه محیطی که

 باراستا هم حاضر پژوهش حال، هر در. دارد بازی درها آن بهتر عملکرد و حرکتی یهامهارت بهتر

 ورزش آموزش زمینه در تواندمی رویکرد این داد نشان ،(2017) همکاران و بهزادنیا پژوهش نتیجه

به ( والیبال) تیمی ورزش آموزش در تفاوت این اما باشد، ترثرؤم بازی عملکرد در( بدمینتون) انفرادی

 بررسی جهت در آتی هایپژوهش در تواندمی مهم این. نبود معنادارها طور کاملی در همه شاخص

تأثیر  به توجه با حال، هر در اما. گیرد قرار بررسی مورد هاورزش ساختار اساس بر رویکرد این بهتر

 رویکردیعنوان به رویکرد این، یورزشرشته  دو هر در حرکتی هایمهارت پیشرفت بر آن مثبت

 وسیله به که حاضر پژوهش بنابراین،. ردیگ و مورد بررسی قرار مطرح تواندمی زمینه این در جایگزین

 و( 2009 ریوی، ،2004 همکاران، و وانستینکه) آموزشی مختلف های زمینه در تحقیقات از بسیاری

 و( 2015 همکاران، و هائرنس ؛2018 انتومانیس، و ریوی چئون،) بدنیتربیت زمینه در خصوصبه

 جالبی طوربه بود، شده پیشنهاد( 2018 همکاران، و ولف ،2017 همکاران، و بهزادنیا) رفتارحرکتی

 های مورد نظرپیشرفت مهارت بر مثبتی طور به شناختیروان نیاز سه هر از حمایت که دهدمی نشان

 بررسی که حاضر تحقیق بودن جدید جنبه توجه با که، شکل بدین. است موثر ورزشی عملکرد و

 ادبیات گسترش با ،است ورزشی عملکرد و های مورد نظرپیشرفت مهارت در نیاز-حامی رویکرد

 ،(2017 دسی، و ریان ؛2000 ،1985 ریان، و دسی) یمختار- خود نظریه رویکرد در نظر مورد پژوهش

 . گیرد قرار توجه مورد تواندمی حاضر مطالعه

 از است کاربردیها آن برای مطالعه این نتیجه که افرادیعنوان  به توانندمی ورزشی معلمان و مربیان

 آموزشی یا وبدنی تربیت هایکالس برای عملی پیشنهاد یك شکل، بدین. کنند استفاده پژوهش این

 استفاده شد بررسی و استفاده پژوهش این در که رفتارهایی و رویکردها از مربیان که است این ورزشی

 هایسال یا هاترم به نسبت هابچه عملکرد اساس بر را خود رویکرد آن با همزمان(. 1 جدول) کنند

 نشده بررسی پژوهش این در البته که رویکرد، این دیگر مهم یهااهمیت از یکی. کنند مقایسه قبل

-حامی رویکرد یك از معلم که زمانی که است این گذاشتند،تأکید  آن بر قبلی هایپژوهش نتایج اما

 که مهم این رو، این از. کرد خواهد پیدا بهتری انگیزشی کیفیت نیز وی خود ،کند یم استفاده نیاز

 ،شد خواهد شکل چه به حرکتی رفتار زمینه در ورزشی مربیان و معلمان عملکرد و انگیزشی وضعیت

 . گیرد قرار بررسی مورد آتی تحقیقات در که شودمی پیشنهاد

 خطرات نیز و نوجوانان و کودکان برای بدنی فعالیت تمرین روحی و یجسمان مزایای متعدد مطالعات

 لند، لی و گری) است داده نشانرا  اجتماعی و روحی جسمی، سالمتی برای تمرین عدم از ناشی
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 در و ،است کمتر هاگروه این در بدنی فعالیت زمان مدت مورد در کلی دستورالعمل چند، هر. (2008

 و ورلویگن) است شده گزارش نوجوانی دوران در بدنی های فعالیت شدید کاهش اخیر هایسال

 بهداشتی و آموزشی اهداف به سالم و فعال زندگی های شیوه تشویق شرایط، این در(. 2012 ،همکاران

 عالقه افزایش به منجر که است شده تبدیل( 2011 جهانی، بهداشت سازمان) مختلف کشورهای در

 تنها نه مهم این .دهندمی أارتق را شده ذکر زندگی های شیوه که است هاییاستراتژی ۀمطالع به

پیشرفت  با رابطه در تواندمی همچنین بلکه باشد، سالمتبا  مرتبط رفتارهای با رابطه در تواندمی

بدین شکل که همزمان با شرکت در  .باشد آموزاندانش در عملکرد أارتق و های مورد نظرمهارت

تواند نیز میها آنهای سالمت در آموزان، شاخصها جهت پیشرفت عملکرد ورزشی در دانشفعالیت

توان رابطه احتمالی عملکرد ورزشی و سالمتی در این گروه توجه باشد که در تحقیقات آتی میمورد 

 افراد بررسی شود. 

 جلسات در آموزاندانش بودن انگیزهبی پژوهش این اجرای زمان در هایتمحدود ترینمهم از یکی

 تواندمی مهم این. بود کلی حالت یك در ورزشی رشته یك آموزش وبدنی تربیت کالس به نسبت اولیه

 عنوان به تواندمی انگیزشی تنظیمات ساختارهای که شکل بدین .شود یابیریشه آتی هایپژوهش در

؛ 2018بهزادنیا و همکاران، ) کند مشخص فعالیت یك به نسبت را افراد میل و اهداف مهم رویکرد یك

 عدم یا و رضامندی میزان بررسی عالوه، به(. 2017 دسی، و ریان ؛1386 امانی، و احمدی بهزادنیا،

 نتایج تواندمی نیز هایادگیرنده توسط شده ادراك شناختیروان اساسی نیازهای( تخریب) رضامندی

 به مهم این(. 1991 ریان، و تیرپلی والرند، دسی،) نماید مشخص را افراد یادگیری درمیزان مهمی

   . است شده داده نشان( 2017) همکاران و فرانکو تجربی مطالعه در مثال طور

 مندیرضایت که بود بدنیتربیت کالس در مداخله یك اثرات بررسی (2017)همکاران و فرانکو مطالعه 

 .کرد تقویت کرد،می حمایت را بدنی فعالیت به تمایل و درونی انگیزش ،پایه شناختینروا نیازهای از

 فرض این بر مطالعه این .دش اجرا( 2012) انیر و استندج های دستورالعمل اساس بر مطالعه این

 و درونی انگیزه ،اساسی شناختیروان نیازهای از رضایت افزایش تجربی گروه دانشجویان که بود شده

 فعالیت از لذت از یبهتر درك اخلهمد هگرو در افراد عالوههب .دهند نشان را بدنی فعالیت به تمایل

 در افراد اساسی نیازهای از که زمانی حاضر، پژوهش باراستا هم شکل، بدین. دادند نشان را ورزشی

-روان اساسی نیازهای از بهتری رضامندی احساس افراد شود، حمایتبدنی تربیت آمورزشی محیط

 زمینه در تواندمی احتماالً نتیجه در د،نبرمی بیشتری لذت فعالیت انجام از و داشته خود شناختی

 .  باشد موثر نیزها آن های ورزشیمهارت یادگیری

 کالس در( 2017 دسی، و ریان) یمختار-خود هینظر رویکرد یك از حاضر پژوهش نتایج کلی طور به

 نتیجه یك. کرد حمایت عملکرد و حرکتی هایمهارت پیشرفت زمینه در خاص طور به وبدنی تربیت
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 ،استقالل برای گانیادگیرند اساسی نیازهای از حمایتی رویکرد یك که است این فوق، پژوهش مهم

 را ورزشی عملکرد و تسهیل را حرکتی هایمهارت و پیشرفت یادگیری تواندمی وابستگی و شایستگی

بدنی تربیت هایکالس در مربیان توسط مداخالت این که شودمی پیشنهاد رو این از. بخشد بهبود

 باشد.  یکاربردبدنی تربیتمتخصصان در حوزه  یبرا تواندمی آن نتایج همچنین و شود، اجرا
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Abstract  

The purpose of this study was to investigate the effect of need-supportive teaching style 

on students’ sport performance, and compared to usual teaching style. Two hundred and 

eight male and female students at the fifth and sixth grades (Mage = 11/58) selected by 

available sampling method in badminton and volleyball and they were delivered need-

supportive (experimental group 1) and usual (experimental group 2) teaching styles. 

In the experimental group 1, teachers taught motor skills according to either the 

constraints-led approach or need-supportive style. In the experimental group 2, teachers 

taught based on teachers’ usual teaching style. Motor skills were measured in pre-test 

and post-test stages based on previous research. Game performance was measured 

through the game-play performance index (GPAI) in the transfer test. The results 

showed that motor skills were promoted in either need-supportive or typical teaching 

styles in both sports. However, compared to the typical teaching style, only serve skill in 

volleyball was higher in the need-supportive teaching style. Overall, game-performance 

was higher in need-supportive teaching style. Findings supported either the study 

hypothesized and the self-determination theory preposition in the elementary physical 

education context. This study also shows that need-supportive teaching style is an 

appropriate approach in promoting game-play performance. 

 

Keywords: Need-supportive Environment, Self-Determination Theory, Constraints-Led 

Approach, Game Performance 
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