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Abstract 
Recently, considerable attention has been paid to evaluate the tactical knowledge and 

behavior in soccer schools. However, the efficiency or inefficiency of the 

verbal/nonverbal protocols remains to be addressed. To address this question, the aim of 

the current study aimed to evaluate the relationship of verbal tactical knowledge with 

tactical behavior and technical skills by taking into account the experience level. Totally, 

36 soccer players (18 cases with the experience of 15.33±0.48 years and 18 persons with 

no experience of 15.5±0.51) performed the soccer skill test. First, they completed the 

Tactical Skills Inventory for Sport, then their tactical behaviors during 3×3 with a 

goalkeeper small-sided games in 30×40 meters were videotaped, and finally, game 

performance was evaluated by two expert evaluators. Results showed significant 

differences in the pass, dribble as well as decision making, skill execution and support 

indices of tactical behavior (p=0.00), but no significant difference was observed in 

offensive and defensive tactical knowledge (p=0.23,0.56, respectively) between the two 

groups. For all players, tactical knowledge had no significant relationship with tactical 

behavior and technical skills (p>0.05) as well as for the experienced players, there was a 

significant relationship between attacking tactical knowledge and support index (p=0.01). 

These findings confirmed the inefficiency of verbal methods to evaluate the tactical 

knowledge in soccer schools and introduced the experience level as an important factor to 

make a relationship between tactical knowledge and behavior. 
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Extended Abstract  

Background and Purpose 
In the process of developing football players, tactical knowledge as a capability is 

important to evaluate, and this evaluation has an important place in the game-

centered approaches (1). The need to provide protocols and tools to evaluate the 

professional knowledge of athletes and its relationship with game performance 

and assessing the tactical dimensions have been emphasized in these approaches 

(2,3), leading to conflicting comments and findings on the evaluation methods. 

Some studies have shown that questionnaire and verbal methods are appropriate 

methods to identify players' tactical expertise (4–6). In contrast, other studies 

suggest that tactical performance during the game has no relationship with the 

tactical knowledge level; therefore, verbal methods have no sufficient validity to 

identify tactical expertise (7–11). These contradictions have caused that the 

protocols of verbal and non-verbal assessment of knowledge and tactical behavior 

of football school players and their effectiveness are the challenges considered by 

researchers. 

 

Materials and Methods 
In the current study, 36 (18 cases with experience of 15.3 ±0.48 years and 18 

persons with no experience of 15.5 ± 0.51 years) were selected for the 

performance of the football skill test. The criterion for selecting the players was 

the duration of their activity in the football school. The 22-item Tactical Skills 

Inventory for Sport (TACSIS) was used to assess the perceived competence of the 

players' tactical skills (12). These questions measured the two sub-scales of 

offensive and defensive tactical knowledge. The validity of the Persian version of 

the questionnaire was confirmed by sports experts, and its internal consistency 

was suitable for offensive and defensive tactical knowledge. According to the 

protocol of the study conducted by Aquino et al. (2016) (7), valid technical tests 

were used to evaluate the performance of players in the technical skills of the pass, 

ball control, dribble and shot on goal (13,14). Game Performance Assessment 

Instrument (GPAI) was used to evaluate tactical behavior (15). This tool assesses 

the player's ability to solve tactical problems by decision making (DMI), skill 

execution (SEI), support (SI) and game performance (GPI) indices including 

(DMI + SEI + SI/3) (16). The validity of DMI, SEI, SI and GPI components for 

invasion games was confirmed in the research literature (15,16). For the reliability 

of this tool, 20% of the total tactical behaviors were observed, and notational 

analysis was carried out using the test-retest methods by two evaluators (17). The 

results of weighted kappa demonstrated high agreement strength from 0.88 to 

0.98. Small-sided games (SSGs) were performed in 3 ×3 form with a goalkeeper 

on an area of 40×30 meters according to the ratio of the area to each player (150 

m2) (18). The duration of each game was 9 minutes including two 4-minute halves 
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(19). The games were recorded using a digital video camera. For both groups of 

experienced and inexperienced players, the tests were performed in two sessions 

and in a similar way. Initially, players completed TACSIS for 5 minutes. Then, 

they were asked to perform the technical tests individually. The total time of the 

performance of these tests was 6 minutes per person. In the second session, after 

warming-up, the players played an SSG in conditions close to the real game. 
 

Results 
The results of the Mann-Whitney U test suggested that there was a significant 

difference between the two groups of experienced and inexperienced players only 

in technical skills of pass and dribble (p=0.000, both) as well as tactical 

performance indicators of SEI, SI and GPI (p=0.000, all). There was no significant 

difference between the offensive and defensive tactical knowledge of the two 

groups. In examining the relationship between technical and tactical variables in 

the present study, a positive correlation demonstrated an increase in one factor 

followed by an increase in its correlation factor. However, this correlation was 

negative in terms of dribbling skill because its unit of measurement was "total 

time" and the shorter time indicated better performance. Dribble was significantly 

associated with SEI, SI and GPI tactical behavior indices (ρ=-0.48, -0.52 and -

0.45, p=0.000, respectively) and pass with offensive tactical knowledge (ρ= 0.35, 

p=0.01). Nevertheless, no significant relationship was observed in the mentioned 

variables while examining experienced and inexperienced players separately. The 

technical skills of the ball control and shot performance had a significant 

relationship only with SEI (ρ= -0.58, p=0.01, ρ=0.48, p=0.04, respectively) in 

experienced players. No significant relationship was observed between offensive 

and defensive tactical knowledge with tactical behavior indices, but by examining 

both groups separately, offensive tactical knowledge had a significant relationship 

with SI in experienced players (ρ=0.54, p=0.02). Moreover, no significant 

relationship was found between offensive and defensive tactical knowledge and 

technical skills (p>0.05). 

 

Conclusion 
These results confirmed the inefficiency of verbal methods to assess the tactical 

knowledge of football school players. Questionnaires and verbal methods 

revealed their tactical abilities of the players according to their mental 

experiences. Nevertheless, in the real game conditions, the players must perform 

controlled tactical skills visually, in a changeable and unpredictable environment, 

and in opposition to the opponent and cooperation with the teammate. In 

experienced players, offensive tactical knowledge was related to SI when players 

assessed the experience level. The SI was a non-ball motor behavior whose 

development is caused by players' cognitive development and experiences gained 
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in the process of training and experience (20). On the other hand, inexperienced 

players experienced a decreased tactical performance related to the position 

because they were in the process of transferring and orienting specific sports 

knowledge and they encountered various positions and functions in the game 

during the exercises (21). Therefore, it can be concluded that the experience level 

is one of the relevant factors of knowledge and tactical behavior. 

Keywords: Tactical knowledge, Tactical behavior, Experience, Soccer schools  
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 مقالة پژوهشی

عملکرد تاکتیکی    با دانش تاکتیکی شفاهی بین  تواند میانجی رابطۀتجربه میآیا 

 1باشد؟ فوتبال   مدارس بازیکنان
 

 2، آرش زارعی1محمد ملکی

 

 مسئول(   )نویسندة  دانشگاه کردستان  گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی،،  استادیار رفتار حرکتی.  1

 دانشگاه کردستان   ،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی  ،کارشناس ارشد مدیریت ورزشی.  2
 

 19/09/1399تاريخ پذيرش:                        16/01/1399تاريخ دريافت:  
 

 چکیده 

ها آن  یشفاهی دانش و رفتار تاکتیکی بازيکنان مدارس فوتبال و کارآمدهای سنجش شفاهی و غیر پروتکل

بهتازگی به آن توجه کردهپژوهشگران به  ی است کههاييکی از چالش اين چالش مطالعة    منظور بررسیاند. 

یکی بازيکنان مدارس  های تکندانش تاکتیکی شفاهی با رفتار تاکتیکی و مهارت  حاضر با هدف بررسی رابطة

انجام شد )  وششسی.  فوتبال  فوتبال  باتجربة  18بازيکن  کم  18و  ساله    3/15± 48/0  بازيکن    تجربةبازيکن 

آزساله  51/0±5/15 مهارت(  کردندمون  اجرا  را  فوتبال  آنهای  شفاهی  تاکتیکی  دانش  پرسشنامة ه.  با   ا 

ها نیز ارزيابی شد. رفتار تاکتیکی آن(  2004گمسر و همکاران،  -الفرينک)ها  های تاکتیکی برای ورزشمهارت

و تحلیل توسط  شد  متر ثبت    40  ×  30بان در زمینی به ابعاد  با يک دروازه  3  ×  3  برداری از مسابقةطی فیلم

های حرکتی  تجربه در مهارتداد که بین دو گروه باتجربه و کمابزار ارزيابی عملکرد بازی انجام شد. نتايج نشان  

دار مشاهده  حمايت و عملکرد بازی تفاوت معنا  های رفتار تاکتیکی اجرای مهارت،پاس و دريبل، در شاخص

ترتیب به)  دست نیامدها بهای و دفاعی آنتاکتیکی حمله  های، اما تفاوت معناداری در دانش( P=  0.000)  شد

0.23  =P     0.56و    =P )ای و دفاعی با رفتار تاکتیکی ، بین دانش تاکتیکی حملههم  . در بررسی همة بازيکنان با

در    ، هاگروه  ةاما هنگام بررسی جداگان  ، (P  <  0.05)  داری مشاهده نشدهای تکنیکی همبستگی معناو مهارت 

.  (P=  0.01)  دار بودتیمی معناای با رفتار تاکتیکی حمايت از همدانش تاکتیکی حمله  ةرابط  بازيکنان باتجربه 

نتايج ابزارهای گزارش شفاهی    اين  باز  را درناکارآمدی  تاکتیکی  تأيید  ارزيابی دانش  فوتبال  يکنان مدارس 

 دهد.  دانش و رفتار تاکتیکی نشان می ةکنندنوان يکی از عوامل مرتبطعبهو سطح تجربه را  کندمی
 

 .فوتبالمدارس ، تجربه، رفتار تاکتیکیدانش تاکتیکی،  کلیدی: گانواژ
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                                                     ...یشفاه یک یدانش تاکت نیب ةرابط یانجیم تواندی تجربه م اي: آملکی

 مقدمه 
های دانش قبلی و توانایی  بر سازه  در حین بازی  بازیکنان فوتبال نوجوان  تاکتیکی  هایکه تصمیم جاآناز

  شکاف ممکن است ناشی از  دهند،می انجام های که آن، اشتباهاتمبتنی است اطالعات جدیدپردازش 

 ة رشد و توسع  . در متن ورزش باشد  دادن«دادن« و »چگونه چیزی را انجام»چه چیزی را انجام  بین

)جزء . این رفتار حاصل تعامل دانش اختصاصی تحلیل دانش و رفتار بازی است تبحر ورزشی مستلزم

  د شوبهتر میرفتار  کارآمدی    (2)  که با افزایش سطح تجربه  (1)و تکنیک )جزء حرکتی( است    شناختی(

مهارت.  (3) آشکار  اهمیت  توسعة  هابا وجود  تکنیکی در  ُپربازیکنان  ی    ،صلة ذکرشدهفاکردن  برای 

  مهم است و این ارزیابی شدنش  شدنش به همان اندازة یادگرفتهتیکی قابلیتی است که ارزیابیدانش تاک

دانش    و ارزیابی  مطالعهاهمیت    این رویکردهادر  .  (4)  دارد  1حور مجایگاه مهمی در رویکردهای بازی

های متناقضی راجع به نظرها و یافتهاظهارارائة  به  بازی    ش با عملکرداو رابطه  فراگیرندگان  تاکتیکی

ر بین دانش تاکتیکی بازیکنان باتجربه و  دامعناهای  منجر شده است. تفاوت  های معتبر ارزیابیشیوه 

دهد  نشان می  ( 3،  5،  6)  و شفاهی   ایهای پرسشنامهاز طریق روش  ای هجومی هدر ورزش   تجربهکم

  مطالعات دیگریدر  اما    نان است،روش مناسبی برای شناسایی تبحر تاکتیکی بازیک   که رویکرد یادشده 

ارتباط ندارد  که عملکرد تاکتیکی در حین بازی با سطح دانش تاکتیکی    شده است  نشان داده  (11-7)

موجب   ها این تناقض  دارند.ی برای شناسایی تبحر تاکتیکی نهای شفاهی اعتبار کاف و بنابراین شیوه

 قرار گیرد.یکی و تکنیکی بازیکنان مدنظر  کتتبحر تا بین رابطة های ارزیابیمتدولوژی کهاست شده 

  ها و ابزارهایی برایپروتکل  ، بر ضرورت ارائةافزایش نرخ یادگیری  منظور به   محوررویکردهای بازیدر  

کید  و همچنین سنجش ابعاد تاکتیکی تأ بازی    عملکرداش با  ورزشکاران و رابطه  تخصصی دانش    بررسی

 آیتمی مرتبط با بسکتبال  16  با استفاده از پرسشنامة  (14)  و همکاران  2دل ویالر   . (12،  13)  شده است

وجود   دارمعنا  تجربه رابطةجربه و کمهای باتبین دانش تاکتیکی و عملکرد بسکتبالیست که  دریافتند  

، پس  تجربهدر مقایسه با بازیکنان بیبیسبال  که بازیکنان باتجربة    مشخص شد  دیگری  در مطالعة  دارد.

نیمرخ رفتار تاکتیکی بهتری ها و  استراتژی  ویدئویی مختلف از مسابقات بیسبال  هایتماشای سکانساز  

در راستای .  ( 15)  صورت شفاهی ارائه کردندزدنش فرارسیده بود، بهوگانچ  ی که نوبتبازیکنرا برای  

عقیده   پروتکلاین  شیوهکه  شفاهی  بازنماییهای  سنجش  برای  مناسبی  رفتار  ههای  و  دانش  ای 

هستند   کانکنز (16)تاکتیکی   ،3  ( همکاران  از    (17و  استفاده  برای  مهارت  سیاهةبا  تاکتیکی  های 

باتجربةتغییر  (18) (TACSIS)  4ها ورزش   را  های مختلف فوتبالُپست  ات دانش تاکتیکی بازیکنان 

 
1. Game-Centered Approaches 

2. Del Villar 

3. Kannekens 

4. Tactical Skills Inventory for Sport  
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ت تاکتیکی پیشرفت مهار  اینکه  با    بررسی کردند.سالگی    18تا    14طی    )مدافع، هافبک و مهاجم(

های  های خودگزارشی شیوه بیان کردند که آزمون کانکنز و همکاران    ،دار بودمعنان  فقط در مهاجما

  ای ویژةبا ابزار مشاهده  در همین راستا  .های تاکتیکی بازیکنان هستندمهارت  مناسبی برای سنجش

رابطة  مشاهده شد  اسکواش  ورزش افزایش سطح تجربه،  با  تاکتیکی و  معنا  که  داری بین رفتارهای 

مهارت حمله اجرای  باز()به  ایهای  مهارت  یک  ماهر    عنوان  بازیکنان  در  میفقط    (؛ 5)آید  پیش 

ابزار مناسبی برای درک پیشرفت ورزشی    را  های شفاهیگزارش   ترتیب، بخشی از ادبیات علمیبدین

 . نددامیمبتنی بر دانش 

ها و  از قضاوتفقط  های شفاهی، بازیکنان  ست که هنگام استفاده از شیوه ا  ایناعتقاد بر    دیگر،ازطرف 

رفتار تاکتیکی حاصل    کهکنند. ازآنجامی  های تاکتیکی خود استفادهقابلیت  شان دربارةتجربیات ذهنی

شفاهی و واقعی ورزشکاران کی  های تاکتیبین مهارت  نباید  ،(10)ل میان فرد، محیط و تکلیف است  تعام

  هایبررسی تصمیم  ( که به 11و همکاران )   2آراجو   . وجود داشته باشد  قوی  رابطة  1ای هجومی هورزش 

 ییدتأ  این ادعا را  ، پرداخته بودند  مدافع  در مقابل یک  مهاجم  ها در شرایط یکتاکتیکی بسکتبالیست

با عملکرد  شان  از رفتار تاکتیکی  بازیکنانهای خودگزارشی  که داده  نشان داد  ها پژوهش آننتایج    کردند. 

بازیکن همان  موقعیت    انرفتارهای  همان  مهارت مطابقت  واقعی  در  اینکه  به  توجه  با  های  نداشت. 

سال طی  بازیکنان  میتاکتیکی  بهبود  تمرین  نتایج(19)  یابدها  همکاران    ،  و  کانکنز    (17)پژوهش 

بازیکنان  مهارت  نکردنپیشرفتبر  مبنی تاکتیکی  و هافبکهای  افزایش سن  فوتبال  مدافع  زیر   طی 

های تاکتیکی نسبت داده  یابی مهارتهای شفاهی برای ارزبودن آزمون به نامناسب  و  (10) رفتال سؤ

با هدف بررسی رابطة بین تصمیم. در حمایت اشد انتقاد،  این  های تاکتیکی خودگزارشی و  گیری ز 

فوتبالیست    16از    در یک مطالعه شود،گرفته می  3( SSGدر ابعاد کوچک )ر طی بازی  که دهایی  تصمیم

بیستماه پرسشنامةر  نتایج نشان داد بین نسبت  را تکمیل کنند  TACSIS  ساله خواسته شد که   .

ای این نتایج موجب ایجاد شائبه  (.9)  ای وجود نداردرابطه  شفاهیو نمرات دانش تاکتیکی    4عملکرد

کی نیز  های تکنیوابسته نباشد و نقش مهارتشد که شاید عملکرد تاکتیکی لزوماً به دانش تاکتیکی  

سیستم ارزیابی    ابزار  توسط  (8)و همکاران    5پراکا   ،ی سنجش این ادعاراستا  در  .الزم است بررسی شود

ای( ای عملکرد تاکتیکی )دفاعی و حملههبین شاخص   رابطةبه بررسی    ( SAT-FUT)  6تاکتیکی فوتبال

.  پرداختندساله    15و    14  تجربةبازیکن فوتبال کم  24  میانپاس، دریبل و شوت    تکنیکی های  و مهارت

 
1. Invasive Games 

2. Araujo 

3. Small Sided Games 

4. Performance Ratio 

5. Praça 

6. Sistema de Avaliação Táctica no Futebol (FUT-SAT) 
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یا   تکنیکیبین دانش مهارت    شکافها  ، آنشدهرهای ذکضعیف بین شاخص  پس از شناسایی رابطة

ای کردند. در مطالعهرا گزارش  «  دادن چه چیزی را انجام»یا  « با دانش تاکتیکی  ادندچگونه انجام »

 11زیر    فوتبالیست  15در    تکنیکیهای  ای و مهارتبین دانش تاکتیکی حمله  مناسبی  نیز رابطةدیگر  

یافته    (. 7)یافت نشد  باتجربه    سال تفاوت تجربةاین  تجربیات ذهنی    در شرایط واقعیفوتبال    به  و 

در شد  ناپذیریبینیپیشو    تغییرپذیری  بازیکنان  داده  نسبت  کالمی    درمجموع.  بازی  استخراج 

؛ چون بازیکنان هنگام مشاهدة شرایط داردن  تاکتیکی  های تاکتیکی دقت مناسب برای ارزیابیمهارت

 . ( 7-9، 11) کنند از اطالعات متفاوتی استفاده میشده سازیواقعی و شرایط شبیه 

تکنیکیمهارت شوت،های  مانند  توپدریبل  ای  کنترل  و  پاس  پردازش  ،  تصمیمحاصل  گیری های 

های شناختی برای استفاده از آن  عنوان شایستگیتوان بههای تاکتیکی را میمهارت  بنابراین  هستند؛

های ادبیات پژوهش  یافتههمسونبودن    (.20)  حساب آورددر متن بازی به  لهبرای حل مسئ  ها مهارت

می روشرا  متفاوت  ماهیت  به  مهارتتوان  عملی  و  ادراکی  ارزیابی  در  داد. ها  نسبت  تاکتیکی  های 

که   لی هستندبازیکنان برای حل مسائ  دنبال ارزیابی قابلیت ادراکی به  شفاهی   های روشو   هاپرسشنامه

شده  ادراک محدودة زمانی ندارد و اطالعات کسب  درواقعشوند.  ها مواجه میطی بازی با آنبازیکنان  

می محیط  دورهدربارة  در  طوالنیتواند  و  متوالی  شودهای  استفاده  ازحالیدر  ؛تر  )اقدام(  عمل    که 

طالعاتش از ا  سرعتو بنابراین به  کنداستفاده می  اجرابرای کنترل آنی حرکت درحال   برخطاطالعات  

خوانی وتبال، بازیکن باید توانایی بازیبودن ف  ناپذیربینیدلیل تغییرپذیری و پیشبه .(21)  رودبین می

گیری بر یش را داشته باشد که این تصمیمپیش رو  های مناسب برای حل مسئلةو گرفتن تصمیم

  (. 17)ند  کهای تاکتیکی کسب میه ورزشکار آن را در طی رشد مهارت دانشی تاکتیکی مبتنی است ک

ر ابعاد  ها دبازی  استفاده از  شیوة،  دانش تاکتیکی  شفاهی   های ارزیابیروشدر برابر    یات پژوهش در ادب

پیشنهاد   ادراک و عمل در طی بازی فوتبالبرای مشارکت دوطرفة    روشیعنوان  به  (SSGکوچک )

افزایش کیفیت   به  این امر  ها چرخش دارند کهستُپدر این شیوه بازیکنان در کل  (.  9)داده شده است  

سمت و شوت به  1ها ها، قطع توپاز قبیل تعداد تماس با توپ، پاس  ای و دفاعی سنجش اقدامات حمله

ادبیات  ناهمسانی  (.9،  22)  شودمیمنجر  گل   در  موجود  با    هایرابطه  دربارة  پژوهشهای  دانش 

به    (5،  7،  8)  تاکتیکی  هایتکنیکی با مهارت  هایمهارتنیز  و    (5- 9،  11،17)  تاکتیکی  هایمهارت

و کنترل  آزمون شدهبسته  ماهیت  و  بودن  تکنیکی  واقعی    نداشتنتجانسهای  بازی  باز  ماهیت  با  آن 

  های معتبر و استانداردشدةبا پروتکلحاضر    در مطالعة  اساس،(؛ برهمین7،  10)  نسبت داده شده است

رابطة7،  9)  علمی بررسی  به  مهارت  (  تاکتیکی،  دانش  عامل  سه  هر  عملکرد  میان  و  تکنیکی  های 

تری از که بتوان درک مناسب ه شدپرداخت کردن عامل سطح تجربهبا لحاظ SSGتاکتیکی در شرایط 

 
1. Interception 
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این دو سؤال بررسی شد: اول اینکه آیا میان  بنابر  دست آورد؛رفتار ورزشی بازیکنان فوتبال به  ارزیابی

ی بازیکنان فوتبال باتجربه  های تکنیکی و عملکرد تاکتیکای و دفاعی(، مهارتدانش تاکتیکی )حمله

های  ای و دفاعی و نیز مهارتتجربه تفاوت وجود دارد یا خیر؟ دوم اینکه آیا دانش تاکتیکی حمله و کم

 ؟یا خیر مرتبط باشندتجربه د تاکتیکی بازیکنان باتجربه و کمعملکربا    توانندمی تکنیکی

 

 پژوهشروش 

 36  ،های توحید و دکتر ذوالفقارنسب سنندجبازیکن ردة نوجوانان باشگاه  200از میان    1398  در پاییز

؛ میانگین )انحراف 3/15  ±   48/0=    انحراف استاندارد( سن، میانگین )نفر  18)  بازیکن فوتبال باتجربه

استاندارد(   ، میانگین )انحراف  نفر  18)  هتجربو بازیکن فوتبال کم  (4/ 4  ±   1/2بازی =    اندارد( تجربةاست

  با مشورت مربیان انتخاب (  7/1  ±  3/1بازی =    میانگین )انحراف استاندارد( تجربة؛  5/15  ±  51/0=    سن

طرح آزمایشی مطالعه،    دربارة   توضیح  که در مطالعه شرکت کنند. پس از  خواسته شدها  و از آن  شدند 

شده  رهای ذکمدیریت باشگاه  شدن این مطالعه اجازةها گرفته شد. برای انجامنامه از آنضایتفرم ر

مالک انتخاب بازیکنان مدت زمان فعالیت   .ز امکانات باشگاه گرفته شداستفاده از بازیکنان و نی  منظوربه

عنوان افراد با سه تا پنج سال سابقه به  ا هنامی آنثبتهای  ده. با بررسی پرون فوتبال بود  ها در مدرسةآن 

  تبطبرای این امر از راهنمایی مربیان مر  تجربه لحاظ شدند. افراد کمنوان  ع ربه و کمتر از آن بهتجافراد با

 روی   صبح  11:30  تا  10در ساعت بین    هایکی و اجرای بازی های تکنهمة آزمون   نیز بهره گرفته شد.

 .شد برگزارچمن مصنوعی 

 ی زیر استفاده شد. ابزارهاها از آوری دادهدر این پژوهش برای جمع

مهارت  ورزش پرسشنامة  برای  تاکتیکی  ادراک  برای  (:TACSIS)  1ها های  شایستگی  شدة  ارزیابی 

ورزش  هجومیهورزشکاران  از  مهارت  در  ای  تاکتیکی  شد  TACSISهای  این  .  ( 18)  استفاده  در 

را با عملکرد یک بازیکن برتر   شود در حین اینکه عملکرد خودکننده خواسته میپرسشنامه از شرکت

  = الی تا یک  ع  =)شش    سطحی لیکرتسؤال در مقیاس شش   22، به  کند سن خودش مقایسه میهم

ارزیابی  مقیاس را  ها دو خردهپاسخ دهند. سؤال تقریباً هرگز(  )شش = همیشه تا یک =  یا    خیلی ضعیف(

حمله می تاکتیکی  دانش  برای  سؤال کنند:  دربارة ای  دانش  زمینة  در  توپ  هایی  با  و    2اقدامات 

  با   هایی در زمینةبرای دانش تاکتیکی دفاعی سؤال و  شود  پرسیده می  3گیرییابی و تصمیمموقعیت

 
1. Tactical Skills Inventory for Sport 

2.  Knowing about Ball Actions 

3. Positioning and Deciding 
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 2عکس( )از حمله به دفاع و برها  یافتن موقعیتو اقدام هنگام تغییر  1حمایت از دیگران   دربارةدانش  

حمایت از دیگران   دانش دربارة اقدامات با توپ و دانش دربارة  های مربوط بهشود. آیتمپرسیده می

یابی  موقعیتهای مربوط به  هستند و آیتم  دادن(دانستن چه چیزی را انجام)  مرتبط با دانش اخباری

دانستن چگونه  ) دانش روندی تاکتیکی    ها مرتبط باموقعیتگیری و اقدام هنگام تغییریافتن  و تصمیم

ارزیابی عنوان یک مقیاس کاربردی و قابلبه  TACSISبرای روایی  .  ( هستنددادنانجام برای  اعتماد 

استفاده    3عقبة روبه ترجم  در ابتدا از روش  (، 18)  ای هجومی ههای تاکتیکی بازیکنان ورزشمهارت

ها مربی فوتبال بود(  انگلیسی پرسشنامه به فارسی از دو مترجم )یکی از آن پس از ترجمة نسخة شد.

شده،  های اصلی انگلیسی و ترجمهبا مقایسة بین نسخه  را به انگلیسی برگردانند.  خواسته شد تا آن

  یید چند شده به تأ پرسشنامة ترجمه   سپس روایی صوری  ها و مفاهیم رسیدند.ها به توافق روی واژه آن 

باتجربه رسید.  متخصص ارزیابی همسانی درونی نسخة   علوم ورزشی و مربی فوتبال  برای    درنهایت 

ترتیب آلفای کرونباخ  ای و دفاعی بههای دانش تاکتیکی حملهمقیاسبرای خردهفارسی پرسشنامه،  

 . دست آمد به 82/0و  84/0برابر با 

های تکنیکی معتبری آزمون  (7) و همکاران  4آکینوگیری از پروتکل مطالعة با بهره  :فوتبال ایهآزمون 

بازیکنان در مهارت ارزیابی عملکرد  به دروازه برای  پاس، کنترل توپ، دریبل و شوت   های تکنیکی 

پاس، کنترل و شوت  در آزمون  . (23،  24)  استفاده شدند  بهترین    دهندة نمرات نشانبیشترین  های 

آزمون دریبلبودند  عملکرد اما در  نشانزمان کوتاه  ،  بود.  دهندةتر  بهتر  فوتبال  آزمون   عملکرد  های 

 عبارت بودند از: 

،  متر قرار بگیرند  9  ×  9از بازیکنان خواسته شد که در فضایی به ابعاد    :زدن()روپایی  آزمون کنترل توپ

که تعداد  همچنان  زدن مانع از افتادن توپ شوند.را با پای خود از زمین بلند کنند و با روپایی  توپ

شدند. هر بازیکن دو تالش اجرا ها نباید از زمین خارج میآن  ،شدها شمارش میلمس توپ با بدن آن

 .(23، 24)   شدکرد و بهترین اجرای او ثبت میمی

ایستاد و میمتر    2  ×  3به ابعاد    هدفیمتر از  ی بازیکن به فاصلة نُه  آزمون شوت: در این آزمون بایست 

به شش قسمت    توسط نوار رنگی  این هدف   کرد.شوت میشده روی دیوار  ترسیمسمت هدف  توپی را به

امتیاز برای    شد: یک امتیاز برای مرکز دروازه، دو صورت کسب میامتیازات بدین  تقسیم شده بود که

ازه و پنج امتیاز برای دو  پایین درو چپ و راست دو گوشة امتیاز برایسه  بخش مرکزی باالی دروازه،

امتیاز ، دو  کردکنندة مرکزی برخورد میر توپ به نوارهای تقسیم اگ  باالی دروازه.  چپ و راست   گوشة

 
1. Knowing About Others 

2. Acting in Changing Situations 

3. Back-Translate 

4. Aquino 
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ان ناحیه، سه یا پنج امتیاز ثبت  و در صورت برخورد به نوارهای کناری مطابق با امتیاز همشد  ثبت می

 (؛ 23، 24)  شدها برای او ثبت میداد که بهترین آنهر بازیکن پنج تالش انجام می شد. می

گرفت و  قرار میمتر  23/4متر و پهنای  83/1ای به درازای بایست در محوطه بازیکن می آزمون پاس:

متر که روی دیوار ترسیم شده    2/ 44متر و ارتفاع    22/1سمت هدفی به پهنای  ثانیه به  20مدت  به

بهترین   و  دادانجام میتالش  هر بازیکن سه   متر بود.  83/1هدف    او با   کرد. فاصلة، پاس را اجرا میبود

ک تکرار از مجموع تکرارها  ی  ،ترفکه توپی از محوطة هدف به خارج می  و هنگامی  شدمیبت  ها ثآن 

 (؛  23، 24) شدکسر می

« انگلیسی توسط  Mحرف »به  متر یک مسیری شبیه    9  ×  9ای به ابعاد  در محوطه  آزمون دریبل:

ن زمان ممکن  تریشروع تا پایان مسیر را در سریع   بایست نقطةها طراحی شد که بازیکن میمخروط

جای  را به  بازیکن باید آنشد،  جا میهافتاد یا جابدر طی اجرای تست مخروطی می  کرد. اگرطی می

رد و بهترین زمان  کر بازیکن دو بار آزمون را اجرا میه  رفت.گرداند و ادامة مسیر را میخودش برمی

 (.  23، 24)  شدبرای او ثبت می

ای معتبر برای ثبت رفتارهای عملکرد  مشاهدهیک ابزار   GPAI:  (GPAI)  1ابزار ارزیابی عملکرد بازی

است کمک  (.25)  بازی  ابزار  با  بازیکنتوان  می  این  توسط  را  توانایی  تاکتیکی  مسائل  حل  این   در 

  هاهای درست/تعداد کل تصمیمشامل تعداد تصمیم  2(DMIگیری )شاخص تصمیم  ریافت:ها دشاخص

مهارت،  نادرست(  +  )درست اجرای  مها  3( SEI)  شاخص  اجراهای  تعداد  کل  شامل  مؤثر/تعداد  رت 

شامل تعداد حرکات حمایتی درست/تعداد کل    4( SI)  حمایت  شاخص  ، ثر(اجراهای مهارت )مؤثر + نامؤ

 گیری سه/ شاخص تصمیم   شامل  5( GPIو شاخص عملکرد بازی )نادرست(    +  حرکات حمایتی )درست

مهارت  + اجرای  حمایت  +   شاخص  یک  (. 26)(  DMI+SEI+SI/3)   شاخص  ابزار  ثبت    این  روش 

با  مناسب  6خطیچوب  عملکردهای  ثبت  بازیکنان    برای  توپ  بدون  و  ویدئویی  توپ  مسابقات  از 

ادبیات پژوهش های هجومی در برای بازی GPIو  DMI ،SEI ،SIروایی اجزای  (.27)شده است ضبط 

در    .شودمون استفاده میآزباز-ابزار از روش آزمونیید پایایی این  برای تأ   (.25،  26)  استتأیید شده  

های تکراری توسط ها )توافق بین مشاهدهارزیابهایی برای تعیین پایایی درونمطالعة حاضر پروتکل

کی بازیکنان صورت گرفت. های رفتارهای تاکتیگیری شاخص ها برای اندازهارزیاب یک ارزیاب( و بین 

از ثبت داده  ابتدا قبل  از پژوهشگرانها  در  از مربیان باتجربة فوتبال  این مطالعه به   یکی  همراه یکی 

 
1. Game Performance Assessment Instrument 

2. Decision Making Index 

3. Skill Execution Index 

4. Support Index 

5. Game Performance Index 

6. TallySscoring Method 
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 را تمرین کردند تا به هماهنگی رسیدند.  GPAIای توسط  گذاری مشاهدهمدت چهار ساعت نشانهبه

فته برای ه  به فاصلة یک  GPAI  وسیلةصورت جداگانه بهها بهگرپس دو جلسه تحلیل توسط مشاهدهس

درصد    20هایی شامل  بازآزمون( داده. در هر دو جلسه )آزمون و  اثرات یادگیری انجام شدجلوگیری از  

تجربه و برای بازیکنان کم  33و    61،  40  ترتیب)برای بازیکنان باتجربه به   کل رفتارهای تاکتیکیاز  

ای شد و تحلیل نشانهمشاهده    گیری، اجرای مهارت و حمایت(رفتار تصمیم  24و    31،  31ترتیب  به

های عملکرد در هر دو جلسه از روش کاپای وزنی استفاده  شاخص  برای ارزیابی پایایی همة  (. 28)  شد

گر  مشاهدهرا نشان داد که بیانگر پایایی درون  98/0تا    88/0نتایج قدرت توافق زیادی از    (. 29)  شد

هر زیادی ارزیاب  برای  نشانه  ها دوی  از  پس  دیگر،  پروتکل  در  تاکتیکی  بود.  رفتارهای  کل  گذاری 

  دهندة اطمینان زیاددست آمد که نشانبه   r =  0.93  1ها ارزیابهمبستگی بین،  ها SSGبازیکنان در  

 ها بود. یابی عملکرد تاکتیکی توسط ارزیابارز

  به  در زمینی   بانا دروازهب  3  ×   3ورت  صبه  هاSSGدر این مطالعه،    :( SSGبازی های در ابعاد کوچک )

اجرا شدند. طول مدت هر    (30)  (2m 150و مطابق با نسبت زمین به هر بازیکن )  متر  40  ×  30ابعاد  

که   ین دو تیم بودجایی زمهدقیقه فرصت برای جابیک  ای با دقیقه چهار ةدو نیم  دقیقه شاملنُه بازی 

 ة ها، پرتاب اوت، ضربهای توقف توپ )خطاها، گلانتخاب شد و شامل زمان  های معتبرپروتکلاساس  بر

توپ    10متر  و    6  ×  2به ابعاد    2نفرهفوتبال هفت ةدروازها از دو  برای بازی  (.27،  34)  ( نبود ...دروازه و

رنگبهچهار    ةاندازفوتبال   به  کاور  تجهیزات   یک استفاده شد.    متفاوت های  همراه دو سری  با  داور 

همکرد  قضاوت  را  ها  بازیرسمی   رسمی  ةو  اعمال شد  قوانین  آفساید  از  غیر  بازیکن  . فوتبال  ها  از 

و در این مدت، بازخوردی راجع به بگذارند نمایش  عملکرد خود را به  ها بهترینخواسته شد طی بازی

بررسی   منظوربه(  Canonجیتال )یک دوربین ویدئویی دی   باشد. مسابقات  ها داده نمیکیفیت بازی آن

عملکرد طی  شاخص فیلمبازیهای  سهب،  روی یک  دوربین  )رداری شدند.   Vanguard, MK-2پایه 

Germanyها از  متری نصب شد. فیلمهشتط وسط زمین مسابقه و در ارتفاع  متر از خ   25  ة( به فاصل

 مشاهده شدند.   KMPlayerافزاری  نرم  ةبرنامریق طاز و   ندبه رایانه منتقل شد USBطریق کابل 

فوتبال    لسات آزمایش، مدیر و مربیان مدرسةقبل از شروع ج  روند اجرای پژوهش به این صورت بود که

برای هر دو گروه  .  شد   ها گرفتهها از آنبرگزاری آزمون   در جریان اهداف مطالعه قرار گرفتند و اجازة

اجرا شدند. در ابتدای جلسة صورت مشابه  و بهها طی دو جلسه  آزمون  تجربهنان باتجربه و کمبازیک

پنج  اول بازیکنان به های تکنیکی  اجرای تست   را تکمیل کردند. سپس نحوة  TACSISدقیقه  مدت 

سپس    به بازیکنان توضیح و نشان داده شد.   توسط یک مربی باتجربه  صورت شفاهی و عملی فوتبال به

 
1. Inter-Rater 

2. Seven-a-Side 
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ها  . کل زمان اجرای این تست های تکنیکی را اجرا کنندانفرادی تست   صورتها خواسته شد که به ناز آ 

ل  ردن مفاصکمشغول گرم دقیقه    10مدت  بتدا بازیکنان بهادوم،    در جلسة  دقیقه بود.برای هر نفر شش  

  اکتیکی در شرایط نزدیک به مسابقهسپس برای ارزیابی عملکرد ت  . شدندو تمرینات پاس و دریبل  

SSG 20دمای هوای صبح و در   11:30تا 10ها بین ساعات های تکنیکی و بازیتست همة د. اجرا ش  

 . گراد روی زمین چمن مصنوعی انجام شد درجة سانتی 23تا 

بررسی   دادهبیعیطبرای  توزیع  کشیدگی مقادیر    ابتدا   ها بودن  و  بررسیآن  چولگی  و    ها  همة شد 

دامنةمقیاسخرده در  کلموگروفبودند  +5/1تا    - 5/1  ها  آزمون  سپس  که  -.  داد  نشان  اسمیرنوف 

دارای توزیع طبیعی نیستند؛    کنترل توپ، شوت، عملکرد بازی و دانش تاکتیکی دفاعیمتغیرهای  

عملکردهای    برای مقایسة.  شد  مناسب تشخیص دادهها  برای تحلیل داده  پارامتریناآمار    ترتیببدین

 ( ρ)  اسپیرمنای  از همبستگی رتبه متغیرها  هنگام بررسی رابطة  و    ویتنی-یو مندو گروه از آزمون  

 د. تعیین ش 05/0نیز در سطح  ها آزمون  اریدمعنا  استفاده شد.

 

 نتایج 
از   استفاده  طی    1102  درمجموع  GPAIبا  تاکتیکی  شد  هاSSGرفتار  شاملاین  .ثبت    200  ها 

  155گیری،  تصمیم  157برای بازیکنان باتجربه و    حمایت  165اجرای مهارت و    305گیری،  تصمیم

و   مهارت  بازیکنان کم  حمایت   120اجرای  بودند. برای  داده  تجربه  توصیفی  جدول شمارة یک  های 

 . دهد را نشان می تجربهشده در بازیکنان باتجربه و کممطالعههای  متغیرها و شاخص

های  تجربه فقط در مهارت ن دو گروه بازیکنان باتجربه و کمنشان داد که بی  ویتنی-یو منآزمون  نتایج  

  همگی)    GPI و     SEI   ،SI  های عملکرد تاکتیکی( و شاخص = P  0.000  هر دو تکنیکی پاس و دریبل )

0.000  P =دفاعی دو گروه  ای و  مله دار بین دانش تاکتیکی حمعناتفاوت  مشاهده شد.    دارمعنا  ( تفاوت

حاضر،   متغیرهای تکنیکی و تاکتیکی مطالعة  میان  در بررسی رابطة  .( )جدول شمارة دو  مشاهده نشد

اما در    نبال افزایش عامل همبستة خودش است،ددهندة افزایش یک عامل بهبت نشانهمبستگی مث

و    آن »زمان کلی« است  گیریدریبل این همبستگی منفی است؛ چون واحد اندازه  رابطه با مهارت

،  SEI  های رفتار تاکتیکیبا شاخصدریبل    .بهتر است  عملکرد  دهندة نشان  ، هرچه زمان کمتر باشد

SI    وGPI    (0.45،   به ترتیب-   ρ = ،  0.52-  ρ =  ،0.48- ρ=   ،  0.000همگی  P =)    پاس با دانش و  
بازیکنان    ةسی جداگانهنگام برراما    ،ندداری داشت عناة مرابط  ( ρ = 0.35   ،p = 0.01ای )حملهتاکتیکی  

کنترل های تکنیکی  مهارت  اری مشاهده نشد.دمعنا  ةرابطشده  ردر متغیرهای ذکتجربه  باتجربه و کم

 ،  p = 0.04ترتیب،  )به  داشتند  دارمعنا  ةرابط  SEIتجربه فقط با شاخص  در بازیکنان با  و شوت  توپ

ρ = 0.48   و p = 0.01 , ρ = -0.58 ).  تاکتیکی معنا  ةرابط دانش  میان  با حمله  داری  دفاعی  و  ای 
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دانش    مشاهده شد که  هر دو گروه   ةبررسی جداگاناما با    ، های رفتار تاکتیکی مشاهده نشدشاخص

با شاخصتاکتیکی حمله رابطدر  SI   ( p= 0.02  ،ρ = 0.54   )  ای  باتجربه   داشت.  دارمعنا  ةبازیکنان 

 Pمشاهده نشد )  دارمعنا  ةهای تکنیکی رابطو مهارتای و دفاعی  دانش تاکتیکی حمله  میان  همچنین

 .شمارة سه(( )جدول 0.05 <
 

میانگین نتايج دو گروه بازيکنان باتجربه و کم تجربه در دانش تاکتیکی، مهارت های فنی و   - 1جدول 

  تاکتیکیعملکرد 

Table 1- Mean of Results of Experienced and Unexperienced Players in Tactical 

Knowledge, Technical Skills and Tactical Performance 
Tactical 

Knowledge/Technical 

Skills/Tactical 

Behavior 

Group Number 
 

Mean 
Standard 
Deviation 

Standard 

Error 

 ای تاکتیکی حملهدانش 

Offensive Tactical 

Knowledge 

باتجربه  
Experienced 

18 62.11 6.03 1.42 

تجربه  کم
Unexperienced 

18 59.61 6.38 1.5 

 دانش تاکتیکی دفاعی

Defensive Tactical 

Knowledge 

باتجربه  

Experienced 
18 42.94 6.36 1.5 

تجربه  کم
Unexperienced 

18 41.72 6.1 1.44 

 پاس 

Pass 

باتجربه  
Experienced 

18 22.89 2.87 0.67 

تجربه  کم

Unexperienced 
18 17.28 4.11 0.97 

 کنترل توپ

Ball Control 

باتجربه  
Experienced 

18 61.78 39.76 9.37 

تجربه  کم
Unexperienced 

18 51 27.65 9.52 

 شوت 

Shot 

باتجربه  
Experienced 

18 8.78 4.29 1.01 

تجربه  کم

Unexperienced 
18 6.78 2.88 0.68 
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میانگین نتايج دو گروه بازيکنان باتجربه و کم تجربه در دانش تاکتیکی، مهارت های فنی   - 1جدول ادامة 

 و عملکرد تاکتیکی 

Table 1- Mean of Results of Experienced and Unexperienced Players in Tactical 

Knowledge, Technical Skills and Tactical Performance 

Tactical 

Knowledge/Technical 

Skills/Tactical 

Behavior 

Group Number Mean 
Standard 
Deviation 

 دریبل

Dribble 

باتجربه  
Experienced 

18 9.6 0.74 0.17 

تجربه  کم

Unexperienced 
18 11.91 1.28 0.3 

 گیری شاخص تصمیم

Decision Making 

Index 

باتجربه  
Experienced 

18 0.85 0.16 0.03 

تجربه  کم
Unexperienced 

18 0.53 0.17 0.04 

 شاخص اجرای مهارت 

Skill Execution Index 

باتجربه  

Experienced 
18 0.69 0.14 0.03 

تجربه  کم
Unexperienced 

18 0.51 0.21 0.05 

 شاخص حمایت 
Support Index 

باتجربه  
Experienced 

18 0.7 0.2 0.04 

تجربه  کم

Unexperienced 
18 0.39 0.24 0.05 

 عملکرد بازی 

Game Performance 

باتجربه  
Experienced 

18 0.66 0.12 0.02 

تجربه  کم
Unexperienced 

18 0.48 0.19 0.04 
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های تکنیکی و رفتار تاکتیکی بازيکنان های دانش تاکتیکی، مهارتمقیاستفاوت بین خرده -2جدول  

  ويتنی-تجربه توسط آزمون يو منکم/تجربه با
Table 2- Differences among Tactical Knowledge, Technical Skills and Tactical 

Behavior Sub-Scales of Experienced and Unexperienced Players by Mann-Whitney 

U Test 
Tactical 

Knowledge/Technical 

Skills/Tactical 

Behavior 

Group Mean 

Rank 

Sum 

of 

Ranks 

Mann-

Whitney 

U 
Sig. 

 ای دانش تاکتیکی حمله

Offensive Tactical 

Knowledge 

باتجربه  
Experienced 

21.17 381 
114 0.13 

تجربه  کم
Unexperienced 

15.83 285 

 دانش تاکتیکی دفاعی

Defensive Tactical 

Knowledge 

باتجربه  
Experienced 

19.94 359 
136 0.42 

تجربه  کم

Unexperienced 
17.06 307 

 پاس 

Pass 

باتجربه  
Experienced 

25.33 456 
39 0.00 

تجربه  کم
Unexperienced 

11.76 210 

 کنترل توپ

Ball Control 

باتجربه  

Experienced 
19.67 354 

141 0.52 
تجربه  کم

Unexperienced 
17.33 312 

 شوت 

Shot 

باتجربه  

Experienced 
20.78 374 

121 0.2 
تجربه  کم

Unexperienced 
16.22 292 

 دریبل

Dribble 

باتجربه  
Experienced 

10.03 180.5 
9.5 0.00 

تجربه  کم
Unexperienced 

26.97 485.5 

 گیری شاخص تصمیم

Decision Making 

Index 

باتجربه  
Experienced 

20.25 364.5 
130 0.32 

تجربه  کم

Unexperienced 
16.75 301.5 
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های تکنیکی و رفتار تاکتیکی  های دانش تاکتیکی، مهارتمقیاستفاوت بین خرده -2ادامة جدول 

 ويتنی -تجربه توسط آزمون يو منتجربه/کمبازيکنان با
 Table 2 (continued)- Differences among Tactical Knowledge, Technical Skills 

and Tactical Behavior sub-Scales of Experienced and Unexperienced Players by 

Mann-Whitney U Test 
Tactical 

Knowledge/Technical 

Skills/Tactical 

Behavior 

Group Mean 

Rank 

Sum 

of 

Ranks 

Mann-

Whitney 

U 
Sig. 

 شاخص اجرای مهارت 

Skill Execution Index 

باتجربه  
Experienced 

23.33 420 75 0.00 

تجربه  کم
Unexperienced 

13.67 264   

 شاخص حمایت 

Support Index 

باتجربه  
Experienced 

24.5 441 
54 0.00 

تجربه  کم

Unexperienced 
12.5 225 

 عملکرد بازی 

Game Performance 

باتجربه  
Experienced 

23.39 421 
74 0.00 

تجربه  کم
Unexperienced 

13.61 245 

 

بازيکنان  های تکنیکی و رفتار تاکتیکی های دانش تاکتیکی، مهارتمقیاسهمبستگی بین خرده - 3جدول 

  هاتجربهها و کمتجربهو همچنین جداگانه در با
Table 3- Correlation among Tactical Knowledge, Technical Skills and Tactical 

Behavior Sub-Scales as Well as in Experienced and Unexperienced Separately 

 
 



                                                     ...یشفاه یک یدانش تاکت نیب ةرابط یانجیم تواندی تجربه م اي: آملکی

های تکنیکی و رفتار تاکتیکی بازيکنان  های دانش تاکتیکی، مهارتمقیاسهمبستگی بین خرده - 3جدول 

 ها تجربهها و کمتجربهو همچنین جداگانه در با
Table 3- Correlation among Tactical Knowledge, Technical Skills and Tactical 

Behavior Sub-Scales as Well as in Experienced and Unexperienced Separately 

 

 
** p = 0.01; * p = 0.05 
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 گیریبحث و نتیجه 
 ة و رابطدانش تاکتیکی  های ارزیابی شفاهی  شیوه  ةچالش موجود دربار  بررسی  با هدف  حاضر  ةمطالع

مطابق با نتایج، میان    . انجام شداکتیکی بازیکنان مدارس فوتبال  های تکنیکی و رفتار تمهارت  آن با

ای بازیکنان رابطه  ةهای رفتار تاکتیکی در بین همو شاخص ای و دفاعیحمله دانش تاکتیکی شفاهی

  ی دار معنا  ة( رابطSIبا شاخص حمایت )  ایما در بازیکنان باتجربه دانش تاکتیکی حملها  ،یافت نشد 

کم  داشت. و  باتجربه  تاکتیکی شفاهی  بازیکنان  دانش  تفاوت  حملهتجربه در  دفاعی  و  ی  دارمعناای 

ای رفتار تاکتیکی اجرای مهارت هنیکی پاس و دریبل و نیز در شاخصهای تکاما در مهارت ،ندنداشت

(SEI( حمایت ،)SI( و عملکرد بازی )GPI  )بررسی  در    .دار مشاهده شد معنا  تفاوت ،  ها با یکدیگرآن

(،  SEIای رفتار تاکتیکی اجرای مهارت )همهارت فنی دریبل با شاخصکنندگان با هم،  شرکت  ةهم

های فنی  تجربه، مهارتدر بازیکنان با  اما  ،داری داشتمعنا  ة( رابطGPI( و عملکرد بازی )SIحمایت )

 داشتند.داری معنا ة( رابطSEIشوت و کنترل توپ فقط با شاخص اجرای مهارت )

ی سنجش و درک پیشرفت ورزشی های مناسبی براهای شفاهی شیوهبراساس ادبیات پژوهش، پروتکل

دانش مبتنی رفتار   بر  )  و  هستند  ذک  . (5،  6،  15،  17تاکتیکی  ادعای  با  حاضر  مطالعة    شدهرنتایج 

  ذهنی بازیکنان بهها و تجربیات  های شفاهی از قضاوتها و شیوهپرسشنامه  درواقع  .همخوانی ندارد

تاکتیکی  قابلیت واقعیکه در شرایط  حالیدر  ؛برندپی میها  آنهای    هایمهارت  بایدبازیکنان    بازی 

در تقابل با حریف و    ناپذیربینیدر محیطی تغییرپذیر و پیش  صورت بیناییشده را بهکنترلتاکتیکی  

افراد    ادراکفقط    TACSIS  پرسشنامة  هتوان دریافت کیم  بنابراین  جرا کنند؛ تیمی او همکاری با هم

 های مطالعة یافته  (.9)  مشارکت داشتنددوطرفه    صورتادراک و عمل به  SSGاما شرایط    ،سنجدرا می

مشکل .  همخوانی دارد  ،(9-11)  دانند سازی نمیرا قابل کالمی  که دانش تاکتیکی  با مطالعاتی  حاضر

ست که راهکارهای تاکتیکی هر  ا   های تاکتیکی در اینارزیابی مهارت  منظورهای شفاهی بهاصلی شیوه

های  فرد، تکلیف و محیط وابسته است؛ بنابراین در این گزارش با قیود    آمدن قابلیت کناربازیکن به  

  درواقع   افراد وجود دارد.شدة  و جزئیات ناکافی از دانش ارزیابیفردی  های بینشفاهی همیشه ناهمسانی

کند. طبق این رویکرد،  برای اکتساب مهارت نیز حمایت می  شناختیاز رویکرد بومعة حاضر  مطالیافته  

بهپروتکل باید  مهارت  اکتساب  اجراکننده  ایگونههای  که  شوند  منفعالنةفقط    طراحی  دریافت    به 

های  های حرکتی و اکتشاف فرصت فرصت استفاده از تغییرپذیری   بلکه  محدود نباشد؛اطالعات از مربی  

ی که بازیکنان از لحاظ سطح هنگامحاضر    در مطالعة  حالبااین  ؛(11)  نیز بیابدمختلف برای اجرا را  

بررسی شدند،  مسابقات  حملهنتایج    تجربة  تاکتیکی  دانش  باتجربه  بازیکنان  در  که  داد  با  نشان  ای 

ی  رفتارهای حرکت  جزو  ( SI)  رفتار تاکتیکی حمایت  .( رابطه داردSIشاخص رفتار تاکتیکی حمایت ) 

  یند تمرینشده در فراد شناختی بازیکنان و تجربیات کسبکه پیشرفت آن حاصل رش  بدون توپ است
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تجربه مرحلة  تجربهکمبازیکنان  ازآنجاکه    دیگر، ازطرف   .است  (32)  و  جه  در  و  دانش  ت انتقال  یابی 

  ، رو هستنده روبو کارکردهای مختلفی در بازی    هاستُپطی تمرینات با    اختصاصی ورزشی هستند و

و همکاران   1یافتة پژوهش بورگساین یافته با    (.2)  شوندمی  ستُپافت عملکرد تاکتیکی مرتبط با    دچار

نتایج مطالعةهمروی  همخوانی داشت.  (33) آزمونهمخوانی دارد    با مطالعاتیحاضر    رفته،  های  که 

در بررسی    دریافت کهتوان  می  .دانندینمهای مناسبی برای سنجش دانش تاکتیکی  پروتکل  را  شفاهی 

    . دادقرار  مدنظر    را نیز   عامل سطح تجربه  توانمیبین دانش و عملکرد تاکتیکی بازیکنان فوتبال    رابطة

و برای حل   انجام دهدصورت تاکتیکی بهچه چیزی را  بداند که بازیکن در حین بازی بایددر فوتبال،  

مناسببعدی    مسئلة انتخاب  قابلیت  حرکتی  نیز  پاسخ  اجراترین  باشدو  داشته  را  آن  بنابراین    ؛ ی 

شوت،تکنیکیهای  مهارت مانند  پاسدریبل  ای  و  توپ  کنترل  پردازش  همیشه  ،  های حاصل 

کردن  هنگام بررسی همة بازیکنان با هم و بدون لحاظ  حاضر  در مطالعة  .بازیکن هستندگیری  تصمیم

  GPIو    SEI  ،SIهای رفتار تاکتیکی  بل با شاخصدریتکنیکی  فقط بین مهارت    عامل سطح تجربه،

داشت. وجود  همکاران    رابطه  و  پراکا  مطالعة  با  یافته  نداشت.  (8)این  آندر    همخوانی    ها،مطالعة 

های تکنیکی پاس، دریبل  ( و مهارتایتاکتیکی )دفاعی و حملهای عملکرد  ه همبستگی بین شاخص

بین متغیرهای قوی    ایرابطه   بررسی شد و  FUT-SATآزمون    باهای نوجوان  و شوت بین فوتبالیست 

نیامدبه  شدهرذک اینپراکا و همکاران    .دست  آزمون  دلیل  پویابودن  ایستا و  تفاوت  به  را  های  نتیجه 

بازی و آزمون مهارتال نسبت دادند. دراقعی فوتبتکنیکی و    بایدهای تکنیکی ورزشکار میواقع در 

مقابل،  اش بر اجرای حرکت باشد. درند و تمرکز درونیکمعطوف  توجهش را به اجرای تکنیک ورزشی  

داللت    شود، اطالعاتی که دریافت و پردازش می  مانند بازی واقعی فوتبال، میزان  SSGدر متن بازی  

ی حرکتی و ادراک محرک تقسیم شود  بین اجرا  گیری صحیح توجه باید ای تصمیمبربر این دارد که  

  (. 34) استو تمرکز عمدتاً بیرونی 

شد و بازیکن  ریبل با قید »زمان کلی« کنترل میآزمون دفقط  حاضر نیز به این دلیل که    در مطالعة

ها بیرونی بود و به  تمرکز آزمودنی  احتماالً  ، رسیدترین زمان ممکن به پایان خط میبایستی در کوتاه

اً  رفتارهای تاکتیکی بازیکنان طی بازی در ابعاد کوچک نیز عمدتانتهای آزمون معطوف شده بود؛ چون  

های  در مقایسه با سایر مهارتدریبل    مهارترا با    شد، همبستگی زیادیتحت تمرکز بیرونی اجرا می 

دادند   تکنیکی مهارت    شکافوجود    دهندة نشاننتایج  این    .نشان  دانش  »  تکنیکی بین  چگونه یا 

توان توصیه کرد  بنابراین به مربیان می  د؛ « بودادنچه چیزی را انجام»   یا  « با دانش تاکتیکی دادنانجام

 
1. Borges 
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ی در ابعاد کوچک اجرا هایبازیقالب  در  و    1در متن بازی را  بازیکنان    تکنیکی های  آموزش مهارت  که

   . ش تکنیکی و تاکتیکی بازیکنان شودویت دانکه موجب تق کنند

از لحاظ تجربه، نتایج   با بررسی جداگانة  حاضر  مطالعة   در در بازیکنان  فقط  نشان داد که    بازیکنان 

عملکرد   .رابطه داشتند  SEIهای تکنیکی شوت و کنترل توپ با شاخص رفتار تاکتیکی  باتجربه مهارت

 بازیکن تجربه به    و این  (35)  شوندمیکنترل توپ و شوت با افزایش تجربه بیشتر    های فنیمهارت

گونه بنابراین این  .ده بپردازدله در شرایط پیچیتری به حل مسئکند که با گنجینة مهارتی غنیکمک می

دانند چه عملی را در  بازی می  ،تاکتیکی   اقداماتبا    ها تکنیک  شان در سازگاریورزشکاران با توانایی

این   (.13)  شودتر میتر و دقیقسریع  هایگیری امر موجب تصمیم چه شرایطی انجام دهند که این  

مطالعة با  که  )  2اسالوا-کاتاالن  یافته  همکاران  میهمخوان  (  5و  تأیید  و    کند است،  »دانستن«  که 

موجب  دا»انجام می  تسهیلدن«  تجربة  یکدیگر  و  تمرین  و  بین بیشتر  شوند  فاصله  کاهش  موجب 

 . شونددادن« میدادن« و »چه چیزی را انجام»چگونه انجام 

 و نوع تمرینات  ( 2)  مسابقات  تأثیر تجربةهای جوان تحت رفتار تاکتیکی ظاهرشده توسط فوتبالیست

بازیکنانی استفاده  گر تغییرات رشدی، از  مداخله د. در مطالعة حاضر برای کنترل متغیر  یاببهبود می  (7)

مشابه جسمانی  رشدی  مرحلة  در  که  نش  شد  نتایج  و  داشتند  باتجربه قرار  بازیکنان  که  داد  ان 

  3تمرین عمدی  با نظریة  این یافته  ها داشتند.تجربههای رفتار تاکتیکی بهتری در مقایسه با کمشاخص

را میی بین ورزهاتفاوت  اینکهبرهمخوانی داشت؛ مبنی رقابتی و غیررقابتی  به تمرین شکاران  توان 

نقش بیشتری در    ،تغییرات سن  در مقایسه با  سطح تمرین و تجربه  و  (19)  شده نسبت دادتجمیع 

طبق    (.16)  دکنمی  های تاکتیکی ایفا گیریها هنگام تصمیمویژه و بازنمایی آن-ورزش  دانش  توسعة

می نتایج  بازیتوان  این  رویکردهای  که  روش دریافت  توسعة  محور  برای  کارآمدتری  آموزشی  های 

مربیان ورزش برای و   بهتر است که معلمانو    دهنداختی و حرکتی بازیکنان ارائه میهای شنقابلیت

فر تاکتیکی  رفتارهای  سنجش  و  از  ایادگیری  شربازیگیرندگان  به  نزدیک  مسابقه  های  واقعی  ایط 

شود در مطالعات بعدی نقش تعاملی سن و تجربه نیز در دانش و رفتارهای  پیشنهاد می  . استفاده کنند

  .کتیکی بازیکنان فوتبال بررسی شودتا

نتایج مطالعة از  تاکتیکی حمله نش  حاضر  بخش دیگری  دانش  بین  داد که  بازیکنان  اان  دفاعی  و  ی 

  (36)  4کاستا و ریس   پژوهش   با یافتة  این نتیجه که  وجود ندارد.   معناداری  تجربه تفاوتباتجربه و کم

  های اولیةبه سالبازیکنان در دانش تاکتیکی    بیشترین تفاوت بین  کهکند  همخوانی دارد، تأیید می
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میتمرین   کاهش  تفاوت  این  بازیکنان،  تجربة  افزایش  با  و  است  فوتبالمربوط  در  سن    یابد.  در 

تری و ساده  1بازیکنان درگیر تکالیف مجرد   (،20)  آیدحساب میسالگی که شروع مرحله رشدی بهیازده

ها پاسخگوی بنابراین ظرفیت شناختی آن   کند؛ها از اصول عمومی را آسان میهستند که درک آن 

  ا از دوازدهام  (،20)  ها و رقابت با بازیکنان حریف در فوتبال نیستتیمیهای همکاری با همدرک پویایی

ها  بالیدگی، آن دورة  شدن به پایانو نزدیک  2راه با کسب قابلیت تفکر مجردسالگی به بعد همتا سیزده

هنگام استفاده   که شوداین تغییرات موجب می (. 37) صورت جامعی دریابند توانند این اصول را بهمی

ها مشاهده تجربهمها و کجربهتهای شفاهی برای ارزیابی دانش تاکتیکی بازیکنان، تفاوتی بین بااز شیوه 

بازیکنان   ی بازیکنان فوتبال باتجربه در مقایسه با بودن رفتارهای تاکتیکبا توجه به بهتربنابراین    ؛نشود

کوچک(  هایی در زمین با ابعاد  دیک به شرایط واقعی مسابقه )بازیهای نزدر آزمون  تجربهفوتبال کم

 های پویا استفاده کنند.  ها از آزمون گونه مهارتشود که برای ارزیابی بهتر اینبه مربیان توصیه می
 

 پیام مقاله 
های کارآمدی برای درک که سنجش شفاهی دانش تاکتیکی شیوههای این مطالعه از این ادعا  یافته

نیستند فوتبال  مدارس  بازیکنان  کرد.  ، پیشرفت  تجربةازسوی  حمایت  و    دیگر،  تمرینات  در  شرکت 

شود و تقویت  های ادارکی بازیکنان میهای شناختی و ظرفیتمسابقات ورزشی موجب افزایش قابلیت

 در لحظةکند که بتوانند  د. این بهبود به بازیکنان کمک مینبال داردرابطة بین تکنیک و تاکتیک را به
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