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 بر انگیزش خودمختاری و یادگیری سرویس والیبال TGFUروش آموزشی  ثیرأت

 آموزان نوجواندر دانش
 

 2رسول نوروزی سیدحسینی ،1ابراهیم نوروزی سیدحسینی
 

  1* دانشگاه ارومیه، رفتار حرکتیدانشجوی دکتری  .1

 مدرسدانشگاه تربیتمدیریت ورزشی، استادیار . 2
 

 99/30/6921تاریخ پذیرش:                   92/39/6921تاریخ دریافت: 
 

 چکیده
آموزان در دانش بر انگیزش خودمختاری و یادگیری سرویس والیبال TGFUاثر مدل  تعیین ،حاضرپژوهش از هدف 

شهر کرمانشاه  (سال 99/61با میانگین سنی )آموز دبیرستانی دانش 93 ی پژوهشهانوجوان شهر کرمانشاه بود. آزمودنی

بود.  )یادداری( آزمونپسو سنتی و  TGFU ۀ، تمرینات به دو شیوآزمونشیپاین پژوهش شامل سه مرحلة  ند.بود

تمرینات  که خود این بود (کید بر تاکتیکأبا ت) TGFU ایمرحلهشامل آموزش براساس مدل ششنیز  TGFUتمرینات 

های آماری آزمون روش ،ها از آمار توصیفییل دادهکید بر مهارت و تکنیک. برای تحلأآموزش با ت عبارت بود از:سنتی 

مقادیر انگیزش  دهد کهمی. نتایج نشان گشتاستفاده  نفرونیوو آزمون تعقیبی ب 9*9تحلیل واریانس مرکب 

براین، امتیازات سرویس استاندارد والیبال برای . علاوهاستگروه سنتی بیشتر  به نسبت TGFUخودمختاری برای گروه 

اما این افزایش در گروه  ؛دهدرا نشان میآزمون افزایش پیشبه آزمون نسبت و سنتی در مرحلة پس TGFUگروه 

TGFU  نتایج پژوهش مدلطورکلی، باشد. بهمیبیشتر TGFU ةعنوان مدلی بهتر درمقایسه با مدل تکنیکی بر پایرا به 

 کند.گری پیشنهاد میبرای آموزش و مربی مهارت

 

 حرکتیتمرینات سنتی، انگیزش، عملکرد  ،TGFU آموزان نوجوان،نشدا کلیدی: گانواژ
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 مقدمه
های سنتی بدنی نسبت به کارآمدی روشمربیان و معلمان تربیت از سال است که برخی 03بیش از 

هایی اساسی مانند ها دارای محدودیت(. این روش1) اندهای ورزشی دچار تردید شدهآموزش مهارت

صدد برآمدند تا با در دانشمندان علوم ورزشی ،بنابراین ؛واقعی بودند ۀمهارت به زمین عدم انتقال

های . یکی از روش) ها را برطرف سازنداین محدودیت ،خلق رویکردهای آموزشی جدید

تر دارای قوانینی ساده اما ؛باشدمیهای مقدماتی است که نمودی از بازی واقعی پیشنهادی، بازی

ها برای آموزش بازی"عنوان طور صحیح آن را انجام دهند. این رویکرد بههراد بتوانند بتا اف است

 2بونکر و ثورپمدل جدیدی است که توسط  TGFU(. 0) شودشناخته می TGFUیا  "1فهمیدن

های ورزشی معرفی آموزش مهارت منظوربه مهارت ۀنوان جایگزینی برای رویکرد سنتی بر پایعهب

نمود خود جلب را به پژوهشگرانتوجه بسیاری از معلمان، مربیان و  TGFU پس از آن و (4) گردید

(5 .)TGFU ۀمقایسه با مدل تکنیکی بر پایدر هاگری بازینوان مدلی بهتر برای آموزش و مربیعهب 

بسیار  ،شوندبرگزار می)سنتی(  اساس مدل تکنیکیهایی که بر(. کلاس6) مهارت پیشنهاد شده است

 که دنباشاصلی می یعنوان اجزاکردن و تکرار مهارت بههای گرمتوأم با فعالیت واختارمند بوده س

شانس کمی برای شرکت در بازی دارند. تأکید یک مدل تکنیکی بر کسب ها در آنآموزان دانش

 های شناختی لازم برایکه مهارتحالیدر ؛باشدهای تکنیکی لازم برای انجام بازی میمهارت

دانش و  ،آموزان در انتقال مهارتنتیجه، دانشدر ؛گیردنظر قرار نمیمشارکت مؤثر در بازی اغلب مد

خورند. طرفداران مدل شکست می 0گیری تاکتیکی تمرین آموزشی به انجام بازیعناصر تصمیم

TGFU یند ای فرمعرض تجربیات مشابه بازی در ابتداآموزان دردادن دانشکنند که قرارپیشنهاد می

این امر  ،بنابراین ؛نمایندای مهم را کسب کند تا دانش اخباری و رویهها کمک میآموزش به آن

در ابتدا  TGFUبر بازی مانند (. رویکردهای مبتنی7) کندتسهیل می را طول بازیگیری درتصمیم

که لازم باشد و زمانید و به تمرین مهارت در اولویت بعدی نکنبازی را معرفی می ۀساد هایتاکتیک

 ۀنحوو پیش از  بوده مقدم ،باید انجام بدهیم را که چه چیزیاین TGFU در رویکردد. نپردازمی

های که تکنیکزمانیکیفیت تاانجام بازی با"(. این تفکر که 8) گرددلازم ارائه میآموزش  انجام آن

گیرد؛ اما دگاه موردپذیرش قرار نمیدر این دی "تواند ظاهر شودشوند، نمینمهم از قبل آموخته 

عملکرد هوشمندانه  یارتقا آن ها که هدفها و تکنیکروش برقراری ارتباط میان تاکتیک ،درمقابل

شود که می بازیکنانیباعث خلق  TGFUرسد که نظر میبه .(9) شود، پیشنهاد میباشدو ماهرانه می

                                                           

1. Teaching Games for Understanding (TGFU) 

2. Bunker & Thorpe 

3. Game Play 
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ترکیبی از متغیرهای  TGFUر هستند. مدل طول انجام بازی ماهگیری تاکتیکی دردر تصمیم

طور همان براین،علاوه(. 13) آورداجرای بازی را فراهم می یمناسب است که عوامل لازم برای ارتقا

رابطه با متناسب با اصول انجام بازی در TGFU رویکرد اند،بیان کرده و همکاران 1که گرهایگن

 باشدرقابت می طیای کارآمد و استوار عمل اجر ،انتخاب طرز صحیح عمل و حرکت و همچنین

(11) .TGFU دهد که با معرفی معرض تجربیات شبیه به بازی قرار میافراد را زودتر از معمول در

اغلب شامل  و آیددست میهب 2شدههای تعدیلاز طریق درگیرشدن در بازی هاتاکتیکو  راهبردها

ذکر است که آموزش به این به(. لازم9) باشدسازها میاهمای و دیگر فرهایی نظیر قوانین پایهجنبه

های حرکتی قابلیت مجددا  در آن باید  فراگیرکه  کندروش، فرصت یادگیری ارزشمندی را ارائه می

های پژوهشی متعددی حمایت از TGFUروش  برابر نیازهای واقعی محیط ارزیابی کند.موجود را در

 طولدر فراگیراناست که  آنروش مزیت دیگر این (. 12) باشدیمبرخوردار در یادگیری حرکتی 

ترین مباحث انگیزش یکی از برجسته وضوع(. م12) مانندانگیزه باقی میمند و باهتمرین علاق

میزان میزان تلاش و فعالیت هر ورزشکار در مسیر موفقیت به زیرا،شناسی ورزش است؛ روان ۀزمیندر

"انگیزش خودمختاری"های انگیزشی، (. یکی از انواع جدید نظریه01) بستگی دارد ویانگیزش 

از یکدیگر تمیز  شیانگیزمختاری سه نوع انگیزش درونی، انگیزش بیرونی و بیاست. در تئوری خود

خواسته است تا انگیزشی که اصلا  که کاملا  خود شیاز انگیز)داده شده و در امتداد یک پیوستار 

ترین عواملی که مربیان باید از آن آگاهی (. یکی از مهم14) نظیم شده استت (خواسته نیستخود

ها و مهارت بایستمی است. مربیان و انگیزش فراگیران بر محیط آموزشی هاآنداشته باشند، نقش 

تا بتوانند های ورزشکاران فرا گرفته و تلاش کنند فنون مختلف مدیریت تیم را برای شناسایی تفاوت

(. 10) ورزشکاران را افزایش دهند ۀو انگیز ایندنمصورت سودمندی استفاده ها بهونه مهارتگاز این

(. 12) است 4محوریا قیود TGFU صورتطراحی تمرین به ،های افزایش انگیزشیکی از این روش

های حلایجاد محیط یادگیری برای کشف راه دهندگاناصلی آموزش ۀاساس این روش، وظیفبر

جو و وبراساس جست هگیرنداز طریق دستکاری قیود، تفسیر تغییرپذیری حرکتی و تربیت یادبهینه 

دهندگان بوده آموزش ۀعلاقمورد TGFUاگرچه مدل باید توجه داشت که (. 12) باشدمیکاوش 

  (.1) یی آن وجود دارداشواهد تجربی کمی برای حمایت از کار که اما جالب آن است ؛است
که مطالعات  دهدنشان میزمینه ایندر پژوهشادبیات  مروراین رویکرد،  ۀش گستردرغم پذیرعلی

(. اکنون در ابتدای 15) ناچیز استنسبت به رویکردهای سنتی یا تکنیکی  TGFUاز  کنندهحمایت

                                                           

1. Gréhaigne 

2. Mini Game 

3. Self-Determination 

4. Constraints-Led 
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 بر تاکتیک وجود داردیکم، هنوز شواهد تجربی کمی برای رویکردهای آموزش مبتنیوقرن بیست
؛ اما شواهد اندکی باشدمیانگیزش مؤثر  یگیری و ارتقابر تصمیم TGFUمدل ، دیگرازسوی(. 15)
 های سنتیمورد استفاده از مدلدرکه  پژوهشیراستا، نتایج دراین(. 13) زمینه وجود داردایندر

که این مدل تنها  نشان دادصورت گرفت، های ورزشی بر تکنیک( در آموزش مهارت)مبتنی
های که از مدل پژوهشیهای که یافتهحالیدر؛ دهدمی و سطح آمادگی را افزایش میهای عمومهارت
بازیکنان قادر به  که حاکی از آن هستند ،انداستفاده کرده TGFUبر تاکتیک مانند مبتنی
  (.16) باشندگیری صحیح در بازی میتصمیم
جر به بهبود اجرای بازی و سطح بدنی منکه علاقه به دروس تربیت اندداده مختلف نشان مطالعات

آموزان قادر به اجرای فعالیت دانشاگر که  بر این باور است 1(. ایشی13) شودآمادگی بدنی می
 ،آموزان با سطوح مهارتی متفاوت و همچنین(. دانش17) به بازی ادامه خواهند داد ،باشند
های متفاوت آموزشی و روش نیازمند ،و رشد زودرس و دیررس بالیدگیآموزان نوجوان با دانش

 بسیارآموزان که دانش در توضیح این امر باید گفتها باشد. آن متناسبها تمرینی هستند تا بازی
برخوردار دست و آمادگی شناختی برتری ـ  عضلانی، هماهنگی چشم ـ های عصبیییتوانا ازماهر 
آموزان با مقایسه با دانشو پیچیده در های تمرینی سطح بالاقادر به تداوم برنامه ،بنابراین ؛هستند

آموزان با سطوح مهارتی دانشدیگر، ازسوی(. 18) باشندمی سطح مهارتی پایین و بالیدگی دیررس
له أها بهینه شود. این مسبالا و پایین به رویکردهای آموزشی متفاوتی نیاز دارند تا اجرای بازی آن

صورت  اجرای بازی یجهت ارتقاۀ مطالعات زش بازی بر پایآمو ۀتواند از طریق خلق روش و برناممی
های متفاوت، تکالیف تمرینی درست و مناسبی را ییآموزان با تواناکه دانش امر(. این 15) پذیرد

هایی که آموزان با شرکت در بازیدانشاین احتمال وجود دارد که . ، اهمیت زیادی داردکنندانتخاب 
بررسی کمی  ،لذا ؛(13،19) نمایندعلاقه و انگیزش بیشتری را تجربه  ،بر اجرای بازی تأکید دارد
اثر  بنابراین، پژوهش حاضر با هدف بررسی ؛سدرنظر میضروری به TGFUانگیزش در مدل آموزشی 

انجام  بر انگیزش خودمختاری و یادگیری مهارت سرویس والیبال در محیط مدرسه TGFUمدل 
 شد.

 

 پژوهش روش
صورت میدانی انجام گرفته باشد که بهمیتجربی و کاربردی نیمهمطالعات از نوع پژوهش حاضر 

بازی  ۀدوم دبیرستان شهر کرمانشاه که سابق ۀپسر دور آموزاندانش راآماری پژوهش  ۀامعج است.

 دسترس انتخاب شدروش درکه بهپژوهش  آماری ۀ. نمون، تشکیل دادنددر ورزش والیبال را نداشتند

تمرین آموزان در دو گروه دانشدرادامه، . بود (سال 02/16با میانگین سنی )نفر  03ل شامنیز 

                                                           

1. Ishee 
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 اساس مدل. آموزش برقرار گرفتندفر( ن 15) سنتیروش بهتمرین فر( و گروه ن 15) TGFUروش به

TGFU معرفی آزمودنی اول بازی مطابق با سطح  ۀای بود. در مرحلیند شش مرحلهاشامل یک فر

والیبال آشنا  عمومی بازی با قوانین اندر این مرحله فراگیر که بود 1بازی دوم درک ۀحلمر ؛شد

هایی نظیر دانش را همراه با جنبه 2سوم فراگیران یک آگاهی یا فهم تاکتیکی ۀدر مرحل ؛ندشد

گرفتن توپ در دست، جاگیری، زدن سرویس و  مثالبرای) بازی با استفاده از تجربیات قبلی قوانین

 ،بود. در این مرحله 0های مناسبگیریتصمیمۀ برگیرندچهارم در ۀمرحل ؛توسعه دادند (یرهغ

)آگاهی تاکتیکی( و  که چه کاری را باید انجام دهندمورد اینگیری را درهای تصمیممهارت فراگیران

ۀ مرحل ؛های مناسب و اجرای مهارت( رشد دادند)انتخاب پاسخ به انجام رسانندچگونه باید آن را 

کنند، ها و حرکات ویژه را چگونه اجرا میمهارت هاآزمودنیکه با تمرکز بر این 4پنجم اجرای مهارت

(. 9) مطابق با اهداف بازی اجرا شد ،اساس معیارهای مشخصبر 5عملکرد؛ در مرحلۀ ششم نیز بود

 تکنیکی ،این گروه برای شدهکارگرفتهکید بر مهارت وارد پژوهش شدند. روش بهأگروه سنتی با ت

عنوان کردن و تکرار مهارت بههای گرمساختارمند شامل فعالیت یمحیط تمرین ؛ یعنی)سنتی( بود

آموزان شانس کمی برای دانششد و در آن تنها بر تکرار اجرای تکلیف تأکید می کهاصلی  یاجزا

برای این گیری( صمیم)مانند ت های شناختیمهارت باید عنوان نمود کهشرکت در بازی داشتند. 

 12مدت بهمهارت سرویس والیبال را هر دو گروه جهت انجام پژوهش، . نظر قرار نگرفتمدگروه 

پایان آزمون قبل از آموزش گرفته شد و دریک پیشدرادامه، آموزش دیدند.  (چهار هفته )طیجلسه 

های براساس آزمون از تکلیف معیارآزمون ، پستمرینیساعت بی 48 ۀاز فاصل پسو  آموزش

 عمل آمد.سرویس والیبال در دو گروه به

را برای سنجش انگیزش  (SMS) 6مقیاس انگیزش ورزشی ۀنامها پرسشآزمودنی ،نهایتدر

 .نمودندخودمختاری تکمیل 

 :باشدبه شرح زیر میدر این پژوهش  استفادهموردابزارهای 

 ۀسن، قد، دست برتر، سابق اطلاعاتی درمورد ملشا نامهپرسش: این 7اطلاعات فردی ۀنامپرسش. 1

 شرکت در پژوهش بود.  ۀنامتیرضاوالیبال، سلامت عمومی و  تمرین

                                                           

1. Game Appreciation 

2. Tactical Understading 

3. Making Appropriate Decision 

4. Skill Execution 

5. Performance 

6. Sport Motivation Scale ) SMS( 

7. Demography 



 6921پاییز  ،92رفتار حرکتی شماره                                                                                                        611

آوری اطلاعات در رابطه با انگیزش منظور جمعبه: نامۀ مقیاس انگیزش ورزشیپرسش. 2

 که نامهسشاین پر روایی صوری استفاده شد. "مقیاس انگیزش ورزشی" ۀناممختاری از پرسشخود

 .یید قرار گرفتأتنظر متخصصان مورد با استفاده از ،( تدوین شده است23) 1لوزیر و والرنتتوسط 

ییدی و براساس واریانس أآن را از طریق تحلیل عاملی ت ۀنامه روایی سازسازندگان این پرسش

ضریب  مقدماتی از ۀپایایی در یک مطالع تعیین برای .اندگزارش کرده( 70/3) شده برابر باتبیین

مقیاس است که خرده سهنامه شامل ( استفاده گردید. این پرسشα=0.79) آلفای کرونباخ

. باشدمیسوال(  چهار) انگیزشی( و بیسؤال 12) ال(، بیرونیؤس 12) انگیزش درونی ۀبرگیرنددر

ای از ر دامنهد)ای لیکرت گزینهال براساس مقیاس هفتؤس 28مذکور دارای  ۀنامپرسشدرمجموع، 

والرنت مقیاس توسط . ثبات درونی برای هر خردهباشدمیکاملا  موافقم( = هفتتا  کاملا  مخالفم= یک

برای ( 82/3) ،برای انگیزش بیرونی( 75/3) برای انگیزش درونی،( 84/3با )ترتیب برابر به لوزیر و

 .(23) دست آمده استهب برای کل سؤالات( 79/3)انگیزشی و بی

ی صحت و دقت اجرای ریگاندازهبرای : با استفاده از این آزمون که 2فردیآزمون سرویس والیبال ا .0

آزمون آزمون و پسامتیاز اجرا در مراحل پیش(، 21)شود مهارت سرویس والیبال استفاده می

آزمون،  لدستورالعم اساسبردرصد( دارد.  83قبولی ). این آزمون، روایی و پایایی قابلگردیدمحاسبه 

ی گذارعلامتدر آن  چهارتا  یک اتو امتیاز شده میتقسۀ زمین والیبال به چهار قسمت مین کی

که به هر آزمودنی  گرفتانجام  صورتنیبدآزمون در پژوهش حاضر (. شمارۀ یک شکل) شودمی

جمع شده و  ،سرویس 13از  شدهکسب اتامتیاز مجموعو  شدیمسرویس داده  13اجازۀ زدن 

یی که خارج از زمین یا به تور برخورد هاتوپذکر است شایان. گشتیمامتیاز وی محسوب  عنوانهب

یی که هاتوپ همچنین،. دادیمنوبت را کاهش  13دادن امتیاز، یک نوبت از دستبر از، علاوهکردیم

 ی تعلق داشت که دارای بیشترین امتیاز بود.امنطقه، به آمدیمروی خط فرود 

 

                                                           

1. Vallerand, Losier 

2. Ahpred Volleyball Serve Test 
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 آزمون استاندارد سرویس والیبال ایفرد ـ6 لشک
 

های و آزمون فرضیهصورت گرفت بندی اطلاعات با استفاده از آمار توصیفی آوری و دستهجمع

افزار . از نرمشدانجام  نفرونیوتعقیبی بآزمون و  2*2 تحلیل واریانس مرکبآزمون  توسط پژوهش

 .گردیدماری استفاده برای عملیات آنیز  22 ۀنسخ 1اس.اس.پی.اسآماری 
  

 نتایج
 ؛(P=0.001) باشددار میااثر اصلی گروه معن که نتایج آزمون تحلیل واریانس مرکب نشان داد

ها پیشرفت متفاوتی و گروه هاثر متفاوتی گذاشت سرویس والیبالبنابراین، نوع مداخله بر اجرای 

که اثر اصلی جلسات آزمون  از آن استها حاکی یافتهبراین، علاوه (.شمارۀ یک )نمودار نداهداشت

گروه  دو دیگر، اثر تمرین مهارت منجر به بهبود عملکرد درعبارتبه ؛(P=0.001) باشدمیدار امعن

توان بنابراین، می؛ (P=0.001) باشدمیدار ااثر تعاملی بین جلسات آزمون و گروه نیز معن .استشده 

 . ه استگذار بودد اثرکه تعامل جلسات و نوع مداخله بر عملکر گفت
 

 هامورد جلسات آزمون و گروهنتایج تحلیل واریانس مرکب در ـ6 جدول
مجذور 

 اتا
P F 

میانگین 

 مجذورات

 ةدرج

 آزادی

جمع 

 مجذورات
 منبع تغییرات

 گروه 062/11 1 062/11 263/270 331/3 951/3

 جلسات آزمون 861/82 1 861/82 149/1 331/3 988/3

 جلسات آزمون *گروه  357/10 1 357/10 150/281 331/3 950/3

                                                           

1. SPSS 
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پیشرفت  آزمونپس ۀگروه در مرحل دوکه  بیانگر آن بودهای توصیفی مراحل آزمون بررسی آماره

میانگین  ۀ. مقایسP)≤0.01) تمرینی بر نتایج این مرحله مثبت بوده است ۀو اثر مداخل اندداشته

ی هاگروهکه  دادنشان نیز ( دوشمارۀ  شکلو  اره یکشم گروه )جدول دواین  امتیاز سرویس والیبال

تمرین اما گروه  ؛اندداشتهپیشرفت متفاوتی  آزمونتمرینی با توجه به نوع مداخله طی جلسات 

نشان عملکرد بهتری را  آزمونپسدر  روش سنتیتمرین بهمقایسه با گروه در TGFUروش به

 .P)=0.001) دهدمی

 

 

 روشتمرین بههای استاندارد والیبال در مراحل مختلف پژوهش توسط گروهامتیازات سرویس  ـ9شکل

TGFU و تمرین سنتی 
 

که گروه  دهدمینشان  امتیاز سرویس والیبالنتایج  ۀفرونی جهت مقایسنونتایج آزمون تعقیبی ب

گروه تمرین به نسبت  داشته است و آزمونبیشترین پیشرفت را در جلسات  TGFUروش تمرین به

باشد. می امتیاز بیشتریدارای تفاوت و ( 873/3) با اختلاف میانگین P)=0.001) روش سنتیبه

 دوکه هر  حاکی از آن استها نفرونی در رابطه با مراحل مختلف آزمونوآزمون تعقیبی ببراین، علاوه

 .(P=0.001؛ 05/2 =اختلاف میانگین) اندپیشرفت داشته آزمونپسآزمون تا گروه از پیش

 مختاریبررسی انواع انگیزش خود در ها برای نوجوانان پسر در گروه تمرین سنتیوصیف یافتهت

بیشترین دارای ( SD=1.10) ( و انحراف معیارM=5.431)انگیزشی با میانگین دهد که بینشان می

ا ر( کمترین میزان SD=0.89( و انحراف معیار )M=4.02و انگیزش درونی با میانگین )بوده میزان 

 روشبهتمرین  ها برای نوجوانان پسر در گروه. همچنین، در توصیف یافتهخود اختصاص داده استبه
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TGFU ،نشان می مختاریبررسی انواع انگیزش خود( دهد که انگیزش درونی با میانگینM=6.11 و )

و انحراف  (M=4.23انگیزشی با میانگین )و بی را داشته ( بیشترین میزانSD=1.01) انحراف معیار

 باشد.میبرخوردار کمترین میزان از ( SD=0.89معیار )

حاکی از آن شود، نتایج آزمون تحلیل واریانس مرکب مشاهده می شمارۀ دو طور که در جدولهمان

 انگیزش خودمختاریبنابراین، نوع مداخله بر ؛ (P=0.001) باشددار میاکه اثر اصلی گروه معن است

 دار بودااثر اصلی جلسات آزمون نیز معن دیگر،ازسوی(. شمارۀ دو )نمودار ه استاثر گذاشت

(P=0.001) .دار بودا، اثر تعاملی بین جلسات آزمون و گروه نیز معنبراینعلاوه (P=0.001)بنابراین،  ؛

 . ه استگذار بوداثر انگیزش خودمختارینوع مداخله بر میزان که تعامل جلسات و  گفتتوان می
 

 هامورد جلسات آزمون و گروهنتایج تحلیل واریانس مرکب در ـ9 لجدو
مجذور 

 اتا
P F 

میانگین 

 مجذورات

 ةدرج

 آزادی

جمع 

 مجذورات
 منبع تغییرات

 گروه 973/10 1 973/10 501/943 331/3 985/3

 جلسات آزمون 743/10 1 743/10 588/1 331/3 991/3

 * جلسات آزمون گروه 104/10 1 104/10 888/916 331/3 985/3

  
که  بیانگر آن استنتایج مقادیر انگیزش خودمختاری  ۀنفرونی جهت مقایسونتایج آزمون تعقیبی ب

گروه  به آزمون نسبتبیشترین افزایش انگیزش خودمختاری را در پس TGFUروش گروه تمرین به

آزمون در رابطه ن نتایج ای. (P=0.001؛965/3 =روش سنتی داشته است )اختلاف میانگینتمرین به

آزمون تا از پیش TGFUروش که تنها گروه تمرین به دهدمینشان نیز ها با مراحل مختلف آزمون

 .(P=0.001؛957/3 =)اختلاف میانگین آزمون پیشرفت داشته استپس
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و  TGFUروش تمرین بهدر مراحل مختلف پژوهش توسط دو گروه  انگیزش خودمختاریمقادیر  ـ9شکل

 تیسن روش
 

 گیریبحث و نتیجه
بر انگیزش خودمختاری و یادگیری  TGFUاساس مدل آموزش برتأثیر بررسی  ،پژوهشهدف از این 

انگیزش خودمختاری در  که نشان دادآموزان نوجوان بود. نتایج در پسران دانش سرویس والیبال

انگیزش  ،دیگرعبارتبه ؛(P<0.05) داری بیشتر از روش سنتی استامعن طوربه TGFUمدل 

شود. بیشتر می ،ایجاد شده است TGFUاساس روش آموزشی در محیط یادگیری که بر مختاریخود

و  (19)و همکاران 0گریفن ،(13) و همکاران 2هولت(، 8) و همکاران 1اسمیت هاییافتهبا  امراین 

 TGFUت که روش آموزشی اس آنهمخوانی دارد. این نتایج بیانگر  (12) و همکاران 4دیویدز نظرات

شامل  TGFUتأثیر قرار دهد. اهداف رویکرد آموزان را تحتمختاری دانشتواند انگیزش خودمی

به بازیکنانی باکفایت و  آموزان نوجوان کمک خواهد کرد تاباشد که به دانشها میدرک و فهم بازی

 ؛نیستاجرای مهارت  تبحر در تا رضرو TGFUهدف رویکرد  ،بنابراین ؛نفس تبدیل شونداعتمادبهبا

را با  TGFU توان انگیزش خودمختاری بیشتر گروه(. می22) باشدها میفهم بازی بلکه درک و

                                                           

1. Smith 

2. Holt 

3. Griffin 

4. Davids 
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دیگر، در تمرین و اکتساب مهارت عبارتبه ؛( تبیین کرد24) 2( و استراکا20) 1های زیمرمنپژوهش

مورد در ،ندهست ز انگیزش بیشتری برخوردارا ها(، آزمودنی12) محورآموزیا دانش TGFU روشبه

مقدار دریافت بازخورد را در برخی از شرایط مشخص  شانخود باشند،می مختارگزینی خودهدف

دارای انگیزش درونی بالاتری  رو،ازاین ؛احساس استقلال و خودکارآمدی بیشتری دارند و کنندمی

های گروه آزمودنی ،از دیدگاه شناختی براینلاوهکنند. عتلاش میبیشتر هستند و در امر یادگیری 

TGFU چه ) مورد یادگیری خود تصمیم بگیرندباید در خود هایبرمبنای آگاهی از تکلیف و قابلیت

بازخورد  بایستمیو چگونه  یچه زمان دهند؟ درمدت و به چه اندازه دشواری اجرای تکلیف را تغییر 

بر بازی مانند های مبتنیاند که مدلگزارش کرده پژوهشگران ،دیگرسویاز درخواست نمایند؟(.

TGFU و میزان فعالیت بدنی  فراگیرانباعث افزایش انگیزش  بخشایجاد محیطی پویا و لذت دلیلبه

افراد به فعالیت بدنی و ورزش و تداوم  ۀتواند به گسترش علاقشود. این امر میافراد در کلاس می

های تواند در طراحی و بازنگری محیط کلاسمی پژوهشکند. نتایج این  سبک زندگی فعال کمک

سالان نوجوانان و حتی بزرگ ،های ورزشی برای کودکانهای آموزش مهارتبدنی و محیطتربیت

 کار گرفته شود.هب

منجر به عملکرد بهتری در  TGFUمدل  که های پژوهش حاضر نشان دادبراین، یافتهعلاوه

ناتان و  های پژوهشیافتهاین نتیجه با (. P<0.05) شودمدل سنتی می به نسبت لسرویس والیبا

را در  TGFUکه روش  (2) و همکاران 4دانیا و (8) همکاران(، اسمیت و 4) پ(، بونکر و ثور9) 0ینزه

 همسو است. ،انددانستهعملکرد حرکتی بهتر ارتقای 

کید کرده و أسوی معلم تشده ازهای ارائههای ورزشی بر برنامههای سنتی آموزش مهارتروش

. هدف اصلی شوده نیازهای یادگیرنده توجه میکمتر بها در آند و نباشمی "محورمعلم"دراصطلاح 

ها این مدل ابتدا بر کسب مهارت ،دلیلهمینبه ؛استمهارت تکنیکی  ۀتوسع ،مدل آموزش سنتی

 (. 8) شوندگرفته می ام بازی یادعرفی قوانین و انجهای تکنیکی قبل از ممهارتدر آن تأکید دارد و 

 TGFUد بر تکنیک، رویکرهای مبتنیمدل از خود هایبررسی ( براساس مشاهده و4) پثور و بونکر

)سنتی( شامل دو بحث اساسی  بر تکنیکهای مبتنی. انتقادات از مدلدادندتوسعه  ارائه کرده و را

های تکنیک. 2؛ شودر به موفقیت اندکی در بیشتر افراد میکید بر اجرا که منجأت. 1 :باشدمی

 پثور و . بونکر(12) شوندمنتقل نمیاغلب به اجرای بازی  بوده و ناپذیرانعطاف ،شدهیادگرفته

                                                           

1. Zimmerman 

2. Straka 

3. Nathan, Haynes 

4. Dania 
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اهداف مهم  از برخی به یابیبر تکنیک باعث دستکه رویکردهای مبتنی ندگیری کردنتیجه

 شود. نمی های بدنیمدت در فعالیتمشارکت طولانیو  یافتهعهاجرای بازی توس از جمله بدنیتربیت

اما  ؛باشدمی ثرؤای مدانش اخباری و رویه یگیری، ارتقاتصمیم بر TGFUرویکرد برمبنای نتایج، 

رسد شواهد اندکی وجود دارد که نشان دهد این رویکرد چگونه کارامدی اجرای مهارت در نظر میبه

حاکی از آن  ،اندستفاده کردها TGFUکه از مدل  پژوهشی هایدهد. یافتهزایش میشرایط بازی را اف

ها نآای و اخباری و دانش رویهبوده اند گیری صحیح در بازی به تصمیم بازیکنان قادر که هستند

 ؛(16) باشندمیبازیکنان دچار نقص اجرای مهارت در شرایط بازی  ،مقابلدر اما ؛افزایش یافته است

( SDT" )1تمرین فنی مهارتالعمل مستقیم یا دستور"با مدل  TGFUبا استفاده از ترکیب  ،الذ

هایی از تکنیک تمرین مهارت که بر توسعه و بهبود تکنیک و جنبهۀ مرحل و فعالیت مقدماتی :شامل)

با توجه . اختسرا برطرف توان این ضعف می (25،26) (یابدتمرکز دارد و با انجام یک بازی تداوم می

موزان به درک اندکی از بازی آشود که نوبه آن می رویکردهای دستورالعمل مستقیم منجر کهبه این

 ؛(27) باشندگیری ضعیفی ناپذیر و مهارت تصمیمهای انعطافدارای تکنیک ،نتیجهدست یابند و در

 SDTو  TGFUو روش د ۀآتی به بررسی ترکیب و مقایس مطالعاتشود در بنابراین، پیشنهاد می

که عبارت د نشوبندی میبه چهار طبقه تقسیم TGFUها در مدل ، بازیدیگرازسویپرداخته شود. 

های و بازی 4میدانی ای/های ضربه، بازی0دیوار های تور/، بازی2های تهاجمیبازیهستند از: 

بررسی دیگر تکالیف و  ،لذا ؛دیوار استفاده شد در پژوهش حاضر از تکلیف تور/ که (4،9) 5گیریهدف

 های آتی باشد.تواند موضوعات جالبی برای پژوهشها میبازی

به علت ایجاد محیطی پویا و لذت بخش، باعث افزایش در انگیزش  TGFUمدل  پیام مقاله:

فراگیران و همچنین افزایش در میزان فعالیت بدنی افراد در کلاس تربیت بدنی می شود. این امر می 

ه گسترش علاقه افراد به فعالیت بدنی و ورزش کمک کند. نتایج این تحقیق می تواند در تواند ب

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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