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چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،تعیین اثر مدل  TGFUبر انگیزش خودمختاری و یادگیری سرویس والیبال در دانشآموزان
نوجوان شهر کرمانشاه بود .آزمودنیهای پژوهش  93دانشآموز دبیرستانی (با میانگین سنی  61/99سال) شهر کرمانشاه
بودند .این پژوهش شامل سه مرحلة پیشآزمون ،تمرینات به دو شیوۀ  TGFUو سنتی و پسآزمون (یادداری) بود.
تمرینات  TGFUنیز شامل آموزش براساس مدل ششمرحلهای ( TGFUبا تأکید بر تاکتیک) بود که خود این تمرینات
سنتی عبارت بود از :آموزش با تأکید بر مهارت و تکنیک .برای تحلیل دادهها از آمار توصیفی ،روشهای آماری آزمون
تحلیل واریانس مرکب  9*9و آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده گشت .نتایج نشان میدهد که مقادیر انگیزش
خودمختاری برای گروه  TGFUنسبت به گروه سنتی بیشتر است .علاوهبراین ،امتیازات سرویس استاندارد والیبال برای
گروه  TGFUو سنتی در مرحلة پسآزمون نسبت به پیشآزمون افزایش را نشان میدهد؛ اما این افزایش در گروه
 TGFUبیشتر میباشد .بهطورکلی ،نتایج پژوهش مدل  TGFUرا بهعنوان مدلی بهتر درمقایسه با مدل تکنیکی بر پایة
مهارت برای آموزش و مربیگری پیشنهاد میکند.
واژگان کلیدی :دانشآموزان نوجوان ،TGFU ،تمرینات سنتی ،انگیزش ،عملکرد حرکتی

* نویسندۀ مسئول

Email: ebrahim.norouzi68@gmail.com

612

رفتار حرکتی شماره  ،92پاییز 6921

مقدمه
بیش از  03سال است که برخی از مربیان و معلمان تربیتبدنی نسبت به کارآمدی روشهای سنتی
آموزش مهارتهای ورزشی دچار تردید شدهاند ( .)1این روشها دارای محدودیتهایی اساسی مانند
عدم انتقال مهارت به زمینۀ واقعی بودند؛ بنابراین ،دانشمندان علوم ورزشی درصدد برآمدند تا با
خلق رویکردهای آموزشی جدید ،این محدودیتها را برطرف سازند (  .یکی از روشهای
پیشنهادی ،بازیهای مقدماتی است که نمودی از بازی واقعی میباشد؛ اما دارای قوانینی سادهتر
است تا افراد بتوانند بهطور صحیح آن را انجام دهند .این رویکرد بهعنوان "آموزش بازیها برای
فهمیدن "1یا  TGFUشناخته میشود ( TGFU .)0مدل جدیدی است که توسط بونکر و ثورپ2
بهعنوان جایگزینی برای رویکرد سنتی بر پایۀ مهارت بهمنظور آموزش مهارتهای ورزشی معرفی
گردید ( )4و پس از آن  TGFUتوجه بسیاری از معلمان ،مربیان و پژوهشگران را بهخود جلب نمود
( TGFU .)5بهعنوان مدلی بهتر برای آموزش و مربیگری بازیها درمقایسه با مدل تکنیکی بر پایۀ
مهارت پیشنهاد شده است ( .)6کلاسهایی که براساس مدل تکنیکی (سنتی) برگزار میشوند ،بسیار
ساختارمند بوده و توأم با فعالیتهای گرمکردن و تکرار مهارت بهعنوان اجزای اصلی میباشند که
دانشآموزان در آنها شانس کمی برای شرکت در بازی دارند .تأکید یک مدل تکنیکی بر کسب
مهارتهای تکنیکی لازم برای انجام بازی میباشد؛ درحالیکه مهارتهای شناختی لازم برای
مشارکت مؤثر در بازی اغلب مدنظر قرار نمیگیرد؛ درنتیجه ،دانشآموزان در انتقال مهارت ،دانش و
عناصر تصمیمگیری تاکتیکی تمرین آموزشی به انجام بازی 0شکست میخورند .طرفداران مدل
 TGFUپیشنهاد میکنند که قراردادن دانشآموزان درمعرض تجربیات مشابه بازی در ابتدای فرایند
آموزش به آنها کمک میکند تا دانش اخباری و رویهای مهم را کسب نمایند؛ بنابراین ،این امر
تصمیمگیری درطول بازی را تسهیل میکند ( .)7رویکردهای مبتنیبر بازی مانند  TGFUدر ابتدا
تاکتیکهای سادۀ بازی را معرفی میکنند و به تمرین مهارت در اولویت بعدی و زمانیکه لازم باشد
میپردازند .در رویکرد  TGFUاینکه چه چیزی را باید انجام بدهیم ،مقدم بوده و پیش از نحوۀ
انجام آن آموزش لازم ارائه میگردد ( .)8این تفکر که "انجام بازی باکیفیت تازمانیکه تکنیکهای
مهم از قبل آموخته نشوند ،نمیتواند ظاهر شود" در این دیدگاه موردپذیرش قرار نمیگیرد؛ اما
درمقابل ،روش برقراری ارتباط میان تاکتیکها و تکنیکها که هدف آن ارتقای عملکرد هوشمندانه
و ماهرانه میباشد ،پیشنهاد میشود ( .)9بهنظر میرسد که  TGFUباعث خلق بازیکنانی میشود که
)1. Teaching Games for Understanding (TGFU
2. Bunker & Thorpe
3. Game Play
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در تصمیمگیری تاکتیکی درطول انجام بازی ماهر هستند .مدل  TGFUترکیبی از متغیرهای
مناسب است که عوامل لازم برای ارتقای اجرای بازی را فراهم میآورد ( .)13علاوهبراین ،همانطور
که گرهایگن 1و همکاران بیان کردهاند ،رویکرد  TGFUمتناسب با اصول انجام بازی دررابطه با
انتخاب طرز صحیح عمل و حرکت و همچنین ،اجرای کارآمد و استوار عمل طی رقابت میباشد
( TGFU .)11افراد را زودتر از معمول درمعرض تجربیات شبیه به بازی قرار میدهد که با معرفی
راهبردها و تاکتیکها از طریق درگیرشدن در بازیهای تعدیلشده 2بهدست میآید و اغلب شامل
جنبههایی نظیر قوانین پایهای و دیگر فراهمسازها میباشد ( .)9لازمبهذکر است که آموزش به این
روش ،فرصت یادگیری ارزشمندی را ارائه میکند که فراگیر باید در آن مجددا قابلیتهای حرکتی
موجود را دربرابر نیازهای واقعی محیط ارزیابی کند .روش  TGFUاز حمایتهای پژوهشی متعددی
در یادگیری حرکتی برخوردار میباشد ( .)12مزیت دیگر این روش آن است که فراگیران درطول
تمرین علاقهمند و باانگیزه باقی میمانند ( .)12موضوع انگیزش یکی از برجستهترین مباحث
درزمینۀ روانشناسی ورزش است؛ زیرا ،میزان تلاش و فعالیت هر ورزشکار در مسیر موفقیت بهمیزان
انگیزش وی بستگی دارد ( .)10یکی از انواع جدید نظریههای انگیزشی" ،انگیزش خودمختاری "
است .در تئوری خودمختاری سه نوع انگیزش درونی ،انگیزش بیرونی و بیانگیزشی از یکدیگر تمیز
داده شده و در امتداد یک پیوستار (از انگیزشی که کاملا خود خواسته است تا انگیزشی که اصلا
خودخواسته نیست) تنظیم شده است ( .)14یکی از مهمترین عواملی که مربیان باید از آن آگاهی
داشته باشند ،نقش آنها بر محیط آموزشی و انگیزش فراگیران است .مربیان میبایست مهارتها و
فنون مختلف مدیریت تیم را برای شناسایی تفاوتهای ورزشکاران فرا گرفته و تلاش کنند تا بتوانند
از اینگونه مهارتها بهصورت سودمندی استفاده نمایند و انگیزۀ ورزشکاران را افزایش دهند (.)10
یکی از این روشهای افزایش انگیزش ،طراحی تمرین بهصورت  TGFUیا قیودمحور 4است (.)12
براساس این روش ،وظیفۀ اصلی آموزشدهندگان ایجاد محیط یادگیری برای کشف راهحلهای
بهینه از طریق دستکاری قیود ،تفسیر تغییرپذیری حرکتی و تربیت یادگیرنده براساس جستوجو و
کاوش میباشد ( .)12باید توجه داشت که اگرچه مدل  TGFUموردعلاقۀ آموزشدهندگان بوده
است؛ اما جالب آن است که شواهد تجربی کمی برای حمایت از کارایی آن وجود دارد (.)1
علیرغم پذیرش گستردۀ این رویکرد ،مرور ادبیات پژوهش دراینزمینه نشان میدهد که مطالعات
حمایتکننده از  TGFUنسبت به رویکردهای سنتی یا تکنیکی ناچیز است ( .)15اکنون در ابتدای
1. Gréhaigne
2. Mini Game
3. Self-Determination
4. Constraints-Led
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قرن بیستویکم ،هنوز شواهد تجربی کمی برای رویکردهای آموزش مبتنیبر تاکتیک وجود دارد
( .)15ازسویدیگر ،مدل  TGFUبر تصمیمگیری و ارتقای انگیزش مؤثر میباشد؛ اما شواهد اندکی
دراینزمینه وجود دارد ( .)13دراینراستا ،نتایج پژوهشی که درمورد استفاده از مدلهای سنتی
(مبتنیبر تکنیک) در آموزش مهارتهای ورزشی صورت گرفت ،نشان داد که این مدل تنها
مهارتهای عمومی و سطح آمادگی را افزایش میدهد؛ درحالیکه یافتههای پژوهشی که از مدلهای
مبتنیبر تاکتیک مانند  TGFUاستفاده کردهاند ،حاکی از آن هستند که بازیکنان قادر به
تصمیمگیری صحیح در بازی میباشند (.)16
مطالعات مختلف نشان دادهاند که علاقه به دروس تربیتبدنی من جر به بهبود اجرای بازی و سطح
آمادگی بدنی میشود ( .)13ایشی 1بر این باور است که اگر دانشآموزان قادر به اجرای فعالیت
باشند ،به بازی ادامه خواهند داد ( .)17دانشآموزان با سطوح مهارتی متفاوت و همچنین،
دانشآموزان نوجوان با بالیدگی و رشد زودرس و دیررس ،نیازمند روشهای متفاوت آموزشی و
تمرینی هستند تا بازیها متناسب آنها باشد .در توضیح این امر باید گفت که دانشآموزان بسیار
ماهر از تواناییهای عصبی ـ عضلانی ،هماهنگی چشم ـ دست و آمادگی شناختی برتری برخوردار
هستند؛ بنابراین ،قادر به تداوم برنامههای تمرینی سطح بالا و پیچیده درمقایسه با دانشآموزان با
سطح مهارتی پایین و بالیدگی دیررس میباشند ( .)18ازسویدیگر ،دانشآموزان با سطوح مهارتی
بالا و پایین به رویکردهای آموزشی متفاوتی نیاز دارند تا اجرای بازی آنها بهینه شود .این مسأله
میتواند از طریق خلق روش و برنامۀ آموزش بازی بر پایۀ مطالعات جهت ارتقای اجرای بازی صورت
پذیرد ( .)15این امر که دانشآموزان با تواناییهای متفاوت ،تکالیف تمرینی درست و مناسبی را
انتخاب کنند ،اهمیت زیادی دارد .این احتمال وجود دارد که دانشآموزان با شرکت در بازیهایی که
بر اجرای بازی تأکید دارد ،علاقه و انگیزش بیشتری را تجربه نمایند ()13،19؛ لذا ،بررسی کمی
انگیزش در مدل آموزشی  TGFUضروری بهنظر میرسد؛ بنابراین ،پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر
مدل  TGFUبر انگیزش خودمختاری و یادگیری مهارت سرویس والیبال در محیط مدرسه انجام
شد.
روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع مطالعات نیمهتجربی و کاربردی میباشد که بهصورت میدانی انجام گرفته
است .جامعۀ آماری پژوهش را دانشآموزان پسر دورۀ دوم دبیرستان شهر کرمانشاه که سابقۀ بازی
در ورزش والیبال را نداشتند ،تشکیل دادند .نمونۀ آماری پژوهش که بهروش دردسترس انتخاب شد
نیز شامل  03نفر (با میانگین سنی  16/02سال) بود .درادامه ،دانشآموزان در دو گروه تمرین
1. Ishee
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بهروش  15( TGFUنفر) و گروه تمرین بهروش سنتی ( 15نفر) قرار گرفتند .آموزش براساس مدل
 TGFUشامل یک فرایند شش مرحلهای بود .در مرحلۀ اول بازی مطابق با سطح آزمودنی معرفی
شد؛ مرحلۀ دوم درک بازی 1بود که در این مرحله فراگیران با قوانین بازی عمومی والیبال آشنا
شدند؛ در مرحلۀ سوم فراگیران یک آگاهی یا فهم تاکتیکی 2را همراه با جنبههایی نظیر دانش
قوانین بازی با استفاده از تجربیات قبلی (برایمثال گرفتن توپ در دست ،جاگیری ،زدن سرویس و
غیره) توسعه دادند؛ مرحلۀ چهارم دربرگیرندۀ تصمیمگیریهای مناسب 0بود .در این مرحله،
فراگیران مهارتهای تصمیمگیری را درمورد اینکه چه کاری را باید انجام دهند (آگاهی تاکتیکی) و
چگونه باید آن را به انجام رسانند (انتخاب پاسخهای مناسب و اجرای مهارت) رشد دادند؛ مرحلۀ
پنجم اجرای مهارت 4با تمرکز بر اینکه آزمودنیها مهارتها و حرکات ویژه را چگونه اجرا میکنند،
بود؛ در مرحلۀ ششم نیز عملکرد 5براساس معیارهای مشخص ،مطابق با اهداف بازی اجرا شد (.)9
گروه سنتی با تأکید بر مهارت وارد پژوهش شدند .روش بهکارگرفتهشده برای این گروه ،تکنیکی
(سنتی) بود؛ یعنی محیط تمرینی ساختارمند شامل فعالیتهای گرمکردن و تکرار مهارت بهعنوان
اجزای اصلی که در آن تنها بر تکرار اجرای تکلیف تأکید میشد و دانشآموزان شانس کمی برای
شرکت در بازی داشتند .باید عنوان نمود که مهارتهای شناختی (مانند تصمیمگیری) برای این
گروه مدنظر قرار نگرفت .جهت انجام پژوهش ،هر دو گروه مهارت سرویس والیبال را بهمدت 12
جلسه (طی چهار هفته) آموزش دیدند .درادامه ،یک پیشآزمون قبل از آموزش گرفته شد و درپایان
آموزش و پس از فاصلۀ  48ساعت بیتمرینی ،پسآزمون از تکلیف معیار براساس آزمونهای
سرویس والیبال در دو گروه بهعمل آمد.
درنهایت ،آزمودنیها پرسشنامۀ مقیاس انگیزش ورزشی )SMS( 6را برای سنجش انگیزش
خودمختاری تکمیل نمودند.
ابزارهای مورداستفاده در این پژوهش به شرح زیر میباشد:
 .1پرسشنامۀ اطلاعات فردی :7این پرسشنامه شامل اطلاعاتی درمورد سن ،قد ،دست برتر ،سابقۀ
تمرین والیبال ،سلامت عمومی و رضایتنامۀ شرکت در پژوهش بود.

1. Game Appreciation
2. Tactical Understading
3. Making Appropriate Decision
4. Skill Execution
5. Performance
(6. Sport Motivation Scale )SMS
7. Demography
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 .2پرسشنامۀ مقیاس انگیزش ورزشی :بهمنظور جمعآوری اطلاعات در رابطه با انگیزش
خودمختاری از پرسشنامۀ "مقیاس انگیزش ورزشی" استفاده شد .روایی صوری این پرسشنامه که
توسط والرنت و لوزیر )23( 1تدوین شده است ،با استفاده از نظر متخصصان موردتأیید قرار گرفت.
سازندگان این پرسشنامه روایی سازۀ آن را از طریق تحلیل عاملی تأییدی و براساس واریانس
تبیینشده برابر با ( )3/70گزارش کردهاند .برای تعیین پایایی در یک مطالعۀ مقدماتی از ضریب
آلفای کرونباخ ( )α=0.79استفاده گردید .این پرسشنامه شامل سه خردهمقیاس است که
دربرگیرندۀ انگیزش درونی ( 12سؤال) ،بیرونی ( 12سؤال) و بیانگیزشی (چهار سوال) میباشد.
درمجموع ،پرسشنامۀ مذکور دارای  28سؤال براساس مقیاس هفتگزینهای لیکرت (در دامنهای از
یک= کاملا مخالفم تا هفت= کاملا موافقم) میباشد .ثبات درونی برای هر خردهمقیاس توسط والرنت
و لوزیر بهترتیب برابر با ( )3/84برای انگیزش درونی )3/75( ،برای انگیزش بیرونی )3/82( ،برای
بیانگیزشی و ( )3/79برای کل سؤالات بهدست آمده است (.)23
 .0آزمون سرویس والیبال ایفرد :2با استفاده از این آزمون که برای اندازهگیری صحت و دقت اجرای
مهارت سرویس والیبال استفاده میشود ( ،)21امتیاز اجرا در مراحل پیشآزمون و پسآزمون
محاسبه گردید .این آزمون ،روایی و پایایی قابلقبولی ( 83درصد) دارد .براساس دستورالعمل آزمون،
یک نیمۀ زمین والیبال به چهار قسمت تقسیم شده و امتیازات یک تا چهار در آن علامتگذاری
میشود (شکل شمارۀ یک) .در پژوهش حاضر آزمون بدینصورت انجام گرفت که به هر آزمودنی
اجازۀ زدن  13سرویس داده میشد و مجموع امتیازات کسبشده از  13سرویس ،جمع شده و
بهعنوان امتیاز وی محسوب میگشت .شایانذکر است توپهایی که خارج از زمین یا به تور برخورد
میکرد ،علاوهبر ازدستدادن امتیاز ،یک نوبت از  13نوبت را کاهش میداد .همچنین ،توپهایی که
روی خط فرود میآمد ،به منطقهای تعلق داشت که دارای بیشترین امتیاز بود.

1. Vallerand, Losier
2. Ahpred Volleyball Serve Test
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شکل 6ـ آزمون استاندارد سرویس والیبال ایفرد

جمعآوری و دستهبندی اطلاعات با استفاده از آمار توصیفی صورت گرفت و آزمون فرضیههای
پژوهش توسط آزمون تحلیل واریانس مرکب  2*2و آزمون تعقیبی بونفرونی انجام شد .از نرمافزار
آماری اس.پی.اس.اس 1نسخۀ  22نیز برای عملیات آماری استفاده گردید.
نتایج
نتایج آزمون تحلیل واریانس مرکب نشان داد که اثر اصلی گروه معنادار میباشد ()P=0.001؛
بنابراین ،نوع مداخله بر اجرای سرویس والیبال اثر متفاوتی گذاشته و گروهها پیشرفت متفاوتی
داشتهاند (نمودار شمارۀ یک) .علاوهبراین ،یافتهها حاکی از آن است که اثر اصلی جلسات آزمون
معنادار میباشد ()P=0.001؛ بهعبارتدیگر ،اثر تمرین مهارت منجر به بهبود عملکرد در دو گروه
شده است .اثر تعاملی بین جلسات آزمون و گروه نیز معنادار میباشد ()P=0.001؛ بنابراین ،میتوان
گفت که تعامل جلسات و نوع مداخله بر عملکرد اثرگذار بوده است.
جدول 6ـ نتایج تحلیل واریانس مرکب درمورد جلسات آزمون و گروهها
منبع تغییرات
گروه
جلسات آزمون
گروه * جلسات آزمون

جمع

درجة

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

11/062
82/861
10/357

1
1
1

11/062
82/861
10/357

F

P

270/263
1/149
281/150

3/331
3/331
3/331

مجذور
اتا
3/951
3/988
3/950
1. SPSS
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بررسی آمارههای توصیفی مراحل آزمون بیانگر آن بود که دو گروه در مرحلۀ پسآزمون پیشرفت
داشتهاند و اثر مداخلۀ تمرینی بر نتایج این مرحله مثبت بوده است ( .(P≥0.01مقایسۀ میانگین
امتیاز سرویس والیبال این دو گروه (جدول شماره یک و شکل شمارۀ دو) نیز نشان داد که گروههای
تمرینی با توجه به نوع مداخله طی جلسات آزمون پیشرفت متفاوتی داشتهاند؛ اما گروه تمرین
بهروش  TGFUدرمقایسه با گروه تمرین بهروش سنتی در پسآزمون عملکرد بهتری را نشان
میدهد (.(P=0.001

شکل9ـ امتیازات سرویس استاندارد والیبال در مراحل مختلف پژوهش توسط گروههای تمرین بهروش
 TGFUو تمرین سنتی

نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی جهت مقایسۀ نتایج امتیاز سرویس والیبال نشان میدهد که گروه
تمرین بهروش  TGFUبیشترین پیشرفت را در جلسات آزمون داشته است و نسبت به گروه تمرین
بهروش سنتی ( (P=0.001با اختلاف میانگین ( )3/873دارای تفاوت و امتیاز بیشتری میباشد.
علاوهبراین ،آزمون تعقیبی بونفرونی در رابطه با مراحل مختلف آزمونها حاکی از آن است که هر دو
گروه از پیشآزمون تا پسآزمون پیشرفت داشتهاند (اختلاف میانگین= 2/05؛ .)P=0.001
توصیف یافتهها برای نوجوانان پسر در گروه تمرین سنتی در بررسی انواع انگیزش خودمختاری
نشان میدهد که بیانگیزشی با میانگین ( )M=5.431و انحراف معیار ( )SD=1.10دارای بیشترین
میزان بوده و انگیزش درونی با میانگین ( )M=4.02و انحراف معیار ( )SD=0.89کمترین میزان را
بهخود اختصاص داده است .همچنین ،در توصیف یافتهها برای نوجوانان پسر در گروه تمرین بهروش
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 ،TGFUبررسی انواع انگیزش خودمختاری نشان میدهد که انگیزش درونی با میانگین ( )M=6.11و
انحراف معیار ( )SD=1.01بیشترین میزان را داشته و بیانگیزشی با میانگین ( )M=4.23و انحراف
معیار ( )SD=0.89از کمترین میزان برخوردار میباشد.
همانطور که در جدول شمارۀ دو مشاهده میشود ،نتایج آزمون تحلیل واریانس مرکب حاکی از آن
است که اثر اصلی گروه معنادار میباشد ()P=0.001؛ بنابراین ،نوع مداخله بر انگیزش خودمختاری
اثر گذاشته است (نمودار شمارۀ دو) .ازسویدیگر ،اثر اصلی جلسات آزمون نیز معنادار بود
( .)P=0.001علاوهبراین ،اثر تعاملی بین جلسات آزمون و گروه نیز معنادار بود ()P=0.001؛ بنابراین،
میتوان گفت که تعامل جلسات و نوع مداخله بر میزان انگیزش خودمختاری اثرگذار بوده است.
جدول 9ـ نتایج تحلیل واریانس مرکب درمورد جلسات آزمون و گروهها
منبع تغییرات
گروه
جلسات آزمون
گروه * جلسات آزمون

جمع

درجة

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

10/973
10/743
10/104

1
1
1

10/973
10/743
10/104

F

P

943/501
1/588
916/888

3/331
3/331
3/331

مجذور
اتا
3/985
3/991
3/985

نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی جهت مقایسۀ نتایج مقادیر انگیزش خودمختاری بیانگر آن است که
گروه تمرین بهروش  TGFUبیشترین افزایش انگیزش خودمختاری را در پسآزمون نسبت به گروه
تمرین بهروش سنتی داشته است (اختلاف میانگین= 3/965؛ .)P=0.001نتایج این آزمون در رابطه
با مراحل مختلف آزمونها نیز نشان میدهد که تنها گروه تمرین بهروش  TGFUاز پیشآزمون تا
پسآزمون پیشرفت داشته است (اختلاف میانگین= 3/957؛.)P=0.001
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شکل9ـ مقادیر انگیزش خودمختاری در مراحل مختلف پژوهش توسط دو گروه تمرین بهروش  TGFUو
روش سنتی

بحث و نتیجهگیری
هدف از این پژوهش ،بررسی تأثیر آموزش براساس مدل  TGFUبر انگیزش خودمختاری و یادگیری
سرویس والیبال در پسران دانشآموزان نوجوان بود .نتایج نشان داد که انگیزش خودمختاری در
مدل  TGFUبهطور معناداری بیشتر از روش سنتی است ()P>0.05؛ بهعبارتدیگر ،انگیزش
خودمختاری در محیط یادگیری که براساس روش آموزشی  TGFUایجاد شده است ،بیشتر میشود.
این امر با یافتههای اسمیت 1و همکاران ( ،)8هولت 2و همکاران ( ،)13گریفن0و همکاران ( )19و
نظرات دیویدز 4و همکاران ( )12همخوانی دارد .این نتایج بیانگر آن است که روش آموزشی TGFU
میتواند انگیزش خودمختاری دانشآموزان را تحتتأثیر قرار دهد .اهداف رویکرد  TGFUشامل
درک و فهم بازیها میباشد که به دانشآموزان نوجوان کمک خواهد کرد تا به بازیکنانی باکفایت و
بااعتمادبهنفس تبدیل شوند؛ بنابراین ،هدف رویکرد  TGFUضرورتا تبحر در اجرای مهارت نیست؛
بلکه درک و فهم بازیها میباشد ( .)22میتوان انگیزش خودمختاری بیشتر گروه  TGFUرا با
1. Smith
2. Holt
3. Griffin
4. Davids
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پژوهشهای زیمرمن )20( 1و استراکا )24( 2تبیین کرد؛ بهعبارتدیگر ،در تمرین و اکتساب مهارت
بهروش  TGFUیا دانشآموزمحور ( ،)12آزمودنیها از انگیزش بیشتری برخوردار هستند ،درمورد
هدفگزینی خودمختار میباشند ،خودشان مقدار دریافت بازخورد را در برخی از شرایط مشخص
میکنند و احساس استقلال و خودکارآمدی بیشتری دارند؛ ازاینرو ،دارای انگیزش درونی بالاتری
هستند و در امر یادگیری بیشتر تلاش میکنند .علاوهبراین از دیدگاه شناختی ،آزمودنیهای گروه
 TGFUبرمبنای آگاهی از تکلیف و قابلیتهای خود باید درمورد یادگیری خود تصمیم بگیرند (چه
مدت و به چه اندازه دشواری اجرای تکلیف را تغییر دهند؟ در چه زمانی و چگونه میبایست بازخورد
درخواست نمایند؟) .ازسویدیگر ،پژوهشگران گزارش کردهاند که مدلهای مبتنیبر بازی مانند
 TGFUبهدلیل ایجاد محیطی پویا و لذتبخش باعث افزایش انگیزش فراگیران و میزان فعالیت بدنی
افراد در کلاس میشود .این امر میتواند به گسترش علاقۀ افراد به فعالیت بدنی و ورزش و تداوم
سبک زندگی فعال کمک کند .نتایج این پژوهش میتواند در طراحی و بازنگری محیط کلاسهای
تربیتبدنی و محیطهای آموزش مهارتهای ورزشی برای کودکان ،نوجوانان و حتی بزرگسالان
بهکار گرفته شود.

علاوهبراین ،یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که مدل
سرویس والیبال نسبت به مدل سنتی میشود ( .)P<0.05این نتیجه با یافتههای پژوهش ناتان و
TGFU

منجر به عملکرد بهتری در

هینز ،)9( 0بونکر و ثورپ ( ،)4اسمیت و همکاران ( )8و دانیا 4و همکاران ( )2که روش  TGFUرا در
ارتقای عملکرد حرکتی بهتر دانستهاند ،همسو است.
روشهای سنتی آموزش مهارتهای ورزشی بر برنامههای ارائهشده ازسوی معلم تأکید کرده و
دراصطلاح "معلممحور" میباشند و در آنها کمتر به نیازهای یادگیرنده توجه میشود .هدف اصلی
مدل آموزش سنتی ،توسعۀ مهارت تکنیکی است؛ بههمیندلیل ،این مدل ابتدا بر کسب مهارتها
تأکید دارد و در آن مهارتهای تکنیکی قبل از معرفی قوانین و انجام بازی یاد گرفته میشوند (.)8
بونکر و ثورپ ( )4براساس مشاهده و بررسیهای خود از مدلهای مبتنیبر تکنیک ،رویکرد TGFU
را ارائه کرده و توسعه دادند .انتقادات از مدلهای مبتنیبر تکنیک (سنتی) شامل دو بحث اساسی
میباشد .1 :تأکید بر اجرا که منجر به موفقیت اندکی در بیشتر افراد میشود؛  .2تکنیکهای
یادگرفتهشده ،انعطافناپذیر بوده و اغلب به اجرای بازی منتقل نمیشوند ( .)12بونکر و ثورپ

1. Zimmerman
2. Straka
3. Nathan, Haynes
4. Dania
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نتیجهگیری کردند که رویکردهای مبتنیبر تکنیک باعث دستیابی به برخی از اهداف مهم
تربیتبدنی از جمله اجرای بازی توسعهیافته و مشارکت طولانیمدت در فعالیتهای بدنی نمیشود.
برمبنای نتایج ،رویکرد  TGFUبر تصمیمگیری ،ارتقای دانش اخباری و رویهای مؤثر میباشد؛ اما
بهنظر می رسد شواهد اندکی وجود دارد که نشان دهد این رویکرد چگونه کارامدی اجرای مهارت در
شرایط بازی را افزایش میدهد .یافتههای پژوهشی که از مدل  TGFUاستفاده کردهاند ،حاکی از آن
هستند که بازیکنان قادر به تصمیمگیری صحیح در بازی بوده اند و دانش رویهای و اخباری آنها
افزایش یافته است؛ اما درمقابل ،بازیکنان دچار نقص اجرای مهارت در شرایط بازی میباشند ()16؛
لذا ،با استفاده از ترکیب  TGFUبا مدل "دستورالعمل مستقیم یا تمرین فنی مهارت)SDT( "1
(شامل :فعالیت مقدماتی و مرحلۀ تمرین مهارت که بر توسعه و بهبود تکنیک و جنبههایی از تکنیک
تمرکز دارد و با انجام یک بازی تداوم مییابد) ( )25،26میتوان این ضعف را برطرف ساخت .با توجه
به اینکه رویکردهای دستورالعمل مستقیم منجر به آن میشود که نوآموزان به درک اندکی از بازی
دست یابند و درنتیجه ،دارای تکنیکهای انعطافناپذیر و مهارت تصمیمگیری ضعیفی باشند ()27؛
بنابراین ،پیشنهاد میشود در مطالعات آتی به بررسی ترکیب و مقایسۀ دو روش  TGFUو SDT
پرداخته شود .ازسویدیگر ،بازیها در مدل  TGFUبه چهار طبقه تقسیمبندی میشوند که عبارت
هستند از :بازیهای تهاجمی ،2بازیهای تور /دیوار ،0بازیهای ضربهای /میدانی 4و بازیهای
هدفگیری )4،9( 5که در پژوهش حاضر از تکلیف تور /دیوار استفاده شد؛ لذا ،بررسی دیگر تکالیف و
بازیها میتواند موضوعات جالبی برای پژوهشهای آتی باشد.
پیام مقاله :مدل  TGFUبه علت ایجاد محیطی پویا و لذت بخش ،باعث افزایش در انگیزش
فراگیران و همچنین افزایش در میزان فعالیت بدنی افراد در کلاس تربیت بدنی می شود .این امر می
تواند ب ه گسترش علاقه افراد به فعالیت بدنی و ورزش کمک کند .نتایج این تحقیق می تواند در
طراحی و بازنگری محیط کلاس های تربیت بدنی و محیط های آموزش مهارت های ورزشی برای
کودکان و نوجوانان و حتی بزرگسالان بکار گرفته شود.

1. Skill Drill Technical
2. Invasion Game
3. Net/ Wall Game
4. Striking/ Fielding Game
5. Target Game
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Abstract
The aim of this study was investigation the effect of TGFU model on self-determine
motivation and learning of Volleyball serve in adolescent students of Kermanshah city.
The subjects were 30 male high school student of Kermanshah city with the average age
of 16.32. The research was conducted in three phases, include: Pre-test, training in
TGFU and traditional method and posttest (retention). TGFU training was consisted of a
TGFU Six-step model based education, with an emphasis on tactic. Moreover,
traditional training was including training with an emphasis on the skills and techniques.
The descriptive statistics and statistical procedures of Mixed ANOVA 2*2 and
Bonferroni post-hoc were utilized to analyze data. Results of independent t-test indicate
that the amount of self-determine motivation for TGFU group was higher than
traditional group. In addition, standard volleyball service points for TGFU group and
traditional group in the pre-test to post-test were enhanced, but this increase was higher
in the TGFU group. The results of this study, suggests that TGFU model as a better
model compared to the technical model based on skills, for educating and coaching.
Keywords: Adolescent Students, TGFU, Traditional Training, Motivation, Motor
Performance
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