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مقایسه تأثیر دو مدل آموزشی بریادگیری مهارت های بسکتبال در
شرایط رقابتی
رضَاى رضَاًی اغل ،1هْذی ًوبسی سادُ ٍ 2هحوذوبؽن ٍافؼ هَسَی
تبریخ دریبفت 96/10/20 :تبریخ پذیزش97/03/17 :
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چکیده
ّذف اس پژٍّص حبضز همبیسِ تأثیز دٍ هذل آهَسضی (ثبسی ّبی تبوتیىی ٍ هستمین) ثز
یبدگیزی هْبرت ّبی هٌتخت ثسىتجبل در ضزایظ رلبثتی استً .وًَِ پژٍّص  24داًطجَی دختز
تزثیت ثذًی اس داًطگبُ آساد اسالهی ٍاحذ هزٍدضت ثَدًذ وِ ٍاحذ درسی ثسىتجبل را اخذ ًوَدُ
ثَدًذ .ثِ ّویي هٌؾَر ًوًَِ آهبری پژٍّص ،ثِ دٍ گزٍُ تمسین ضذًذ وِ یه گزٍُ ثب هذل آهَسضی
ثبسی ّبی تبوتیىی ( ٍ )n=12گزٍُ دیگز ثب هذل آهَسضی هستمین ( )n=12آهَسش دادُ ضذًذ.
ثزًبهِ توزیٌی ضبهل ّ 8فتِّ ،فتِ ای  2جلسِ ٍ ّز جلسِ  90دلیمِ ثَد .ایي پژٍّص ضبهل سِ
هزحلِ پیص آسهَى ،توزیي ٍ پس آسهَى ثَد ٍ ثب استفبدُ اس اثشار  ،GpAIتبوتیه ّب (تػوین گیزی
ٍ حوبیت ّن تیوی)هَرد سٌجص لزار گزفتٌذ .ثزای تحلیل دادُ ّب اس رٍش ّبی آهبر تَغیفی،
رٍش ّبی آهبری آسهَى تحلیل ٍاریبًس ٍ آسهَى تی استفبدُ ضذً .تبیج ًطبى داد وِ تفبٍت
 )Pثیي هْبرت ّبی هٌتخت ٍ فولىزد حزوتی ثبسیىٌبى دٍ هذل ثبسی
هقٌبداری (
ّبی تبوتیىی ٍ هذل هستمین ٍجَد ًذارد .فالٍُ ثز ایي ًوزات درغذی هْبرت ّبی حزوتی،
تػوین گیزی ٍ حوبیت ّن تیوی ثزای ّز دٍ گزٍُ در هزحلِ پس آسهَى ًسجت ثِ پیص آسهَى،
افشایص هقٌبداری را ًطبى هی دّذ .ثِ عَر ولیً ،تبیج پژٍّص ًطبى هی دّذ وِ هذل تبوتیىی ٍ
هذل هستمین ثِ یه اًذاسُ هی تَاًٌذ در ثْجَد فولىزد ثسىتجبل تأثیز داضتِ ثبضٌذ.
واژگانکلیدی :ضزایظ رلبثتی ،هذل آهَسضی ،هْبرت ّبی حزوتی ،تػوین گیزی ٍ حوبیت
ّن تیوی


1

 داًطجَی دوتزای یبدگیزی حزوتی  ،گزٍُ رفتبر حزوتی ،داًطىذُ تزثیت ثذًیٍ ،احذ تْزاى هزوشی ،داًطگبُ آساد اسالهی،تْزاى ،ایزاى.
 -2داًطیبر گزٍُ رفتبرحزوتی  ،داًطىذُ تزثیت ثذًیٍ ،احذ تْزاى هزوشیٍ ،احذ تْزاى ضوبل ،داًطگبُ آساد اسالهی ،تْزاى ،ایزاى.
 -3استبد گزٍُ رفتبر حزوتی ،داًطىذُ تزثیت ثذًی ،داًطگبُ اهبم حسیي ،تْزاى  ،ایزاى
*ًَ -یسٌذُ هسئَلrrezvani26@yahoo.com :
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پیشگفتار 
سبلیبًی ًِ چٌذاى دٍرً ،یبس ثِ رٍیىزد ٍ رٍحی ًَ در فضبی تقلین ٍ تزثیت ثِ هقٌبی افنٍ ،
تزثیتثذًی ثِ ع َر اخع اس جولِ دالیل هتقذد ثزای تالش هطتزن اًذیطوٌذاًی ضذ وِ گذر اس
«رٍشّب» ٍ رسیذى ثِ «هذل ّب» را در تقلین ٍ تزثیت ٍ تزثیتثذًی ضزٍرت داًستٌذ .ایي همبلِ
یه دیذگبُ جذیذ هجتٌی ثز هذل ارائِ هی دّذ تب هزثیبى ثتَاًٌذ داًص ،هْبرتّب ،درن ٍ هطبروت
ثبسیىٌبًطبى را در ثسیبری اس ضىلّبی حزوتی رایج افشایص دٌّذ .هذل ّبی آهَسضی هیتَاًذ هب را
اس گذضتِ ثِ آیٌذُای ثْتز در تزثیتثذًی رٌّوَى ثبضذ .وَتبُهذت ثَدى دستبٍردّبی هَجَد
در«رٍشّب»« ،راّجزدّب»« ٍ ،سجهّب» فزغت ٍ ضزٍرتی ثزای هغزح ضذى «هذل» ایجبد وزد.
یه هذل جبهـ ٍ هٌسجن ثزای تذریس فجبرت است اس هجوَفِ هطخػی اس عزحّب وِ هجبًی
ًؾزی ،ثزًبهِریشی ،هذیزیت والس ،فقبلیتّبی یبدگیزی ٍ سٌجص را ثب ّن هزتجظ
هیسبسد(.)Metzler, 2017
در هذل«ثبسیّبی ٍرسضی تبوتیىی» ثب استفبدُ َّضوٌذاًِ اس فاللِ ثبسیىٌبى ثِ سبختبر ثبسی
ٍرسضی ،هزثی سلسلِای اس تىبلیف یبدگیزی وِ سبختبری ثبسیگًَِ 1دارًذ را ثزًبهِریشی هیوٌذ تب
هْبرتّب ٍ تبوتیهّبی(تػوین گیزی ٍ حوبیت ّن تیوی) ثبسیىٌبى را تمَیت وٌذ.ثِ ایي تىبلیف
ثبسیگًًَِ ٍ ،یش ثِ ثبسیّبی ٍرسضی تقذیلضذُ ،ثبسیٍارُ 2گفتِ هیضَد .در حیي اجزای ّز
ثبسیٍارُ ،ثبسیىٌبى ثبیذ ثب خاللیت ٍ َّضیبری خَد ،ثبسی را اجزا ًوبیذ؛ هزثی ًیش داًص تبوتیىی ٍ
تَاًبییّبی ثبسیىٌبى را تحلیل هیوٌذ تب دریبثذ چِ خللّبیی در تبوتیه ّب ٍ هْبرت ّبی آى ّب
ٍجَد دارد ٍ در چِ سهیٌِّبیی ثبیذ ثیطتز توزیي ضَد) .(Griffin, Mitchell & Oslin, 2016ثزای
ایي وِ هذل ّوبىعَر وِ عزاحی ضذُ ثِ وبر رٍد ،هزثیبى ثبیذ سبختبر ثبسیٍارُ را تب حذی وِ
هوىي است اًسجبم ثخطٌذ تب توزوش ثز وبرثزدّبی تبوتیىی هْبرتّب ٍ لَُ تػوین گیزی ٍ حوبیت
ّن تیوی ثبسیىٌبى در ضزایظ رلبثتی ٍ حیي اجزای ثبسی اداهِ یبثذ) . (Smith, 2016ثبسی ٍارُ ّب
اثتذا سبدُاًذ ٍ رفتِرفتِ پیچیذُتز هیضًَذ .ثبسیٍارُّب ثبیذ ثبسًوبیبًگز ثبسی ٍرسضی وبهل ثبضٌذ ٍ
اس هَلقیتّبی اغزاق آهیش ثزای توزوش ثز تمَیت هْبرت ّبی تبوتیىی در حیي اجزای ثبسی استفبدُ
وٌٌذ).) Mitchell, Oslin &Griffin, 2013
تبوتیه تزویجی است اس راّجزد ٍ 3هْبرت السم ثزای اجزای ثبسی ٍرسضی ٍ فقبلیتّبی ثبسیٍارُ
.هسئلِ تبوتیىی یه هفَْم ولیذی دارد وِ «َّضیبری تبوتیىی» ًبهیذُ هی ضَد ٍ ثبسیىٌبى ثبیذ
آى را ثفْوٌذ تب ثتَاًٌذ تػوین ثگیزًذ هْبرت هَلقیتی را ثِ عَر هبّزاًِ در ّز جبی تبوتیه وِ
1

.gamelike
.game form
3
.strategy
2
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السم است اجزا وٌٌذ)ّ (Zetou, Vernadakis, Derri, Bebetsos, & Filippou, 2014ز گبُ
ثبسیىٌبى یه راُحل هٌبست ثِ هزثی ارائِ هیدٌّذ ،سقی هیوٌٌذ ّوبى راُحل را در ثبسیٍارُ ثِ
اجزا درآٍرًذ؛ اهب توبم ایي ّب ثب حل هسئلِ تبوتیىی ثِ عَر ضٌبختی( تػوین گیزی) آغبس هیضَد ٍ
ثب حوبیت ّن تیوی ٍ ثِ وبرگیزی هٌبست ّز هْبرت در جبی خَد اداهِ هی یبثذ ( Doolittle
.)Memmert, Almond, Bunker, Butler, Fasold, Griffin, . . . König, 2015 ; &Girard, 1991
الگَی آهَسضی «ثبسیّبی ٍرسضی تبوتیىی» تىبهل یبفتِ رٍیىزد «تذریس ثزای فْویذى »1است
( Bunker &Thorpe, 1981ثِ ًمل اس .) Metzler, 2005ثبًىز ٍ تَرح هفَْم عجمِثٌذی ثبسیّبی
ٍرسضی( 2تْبجوی 3،تَری/دیَاری 4،دارای ضیَُ ًوزُدّی ثز اسبس فیلذیٌگ/راىّ ٍ 5،ذفگیزی) را
هغزح وزدًذ .ثبسیّبی ٍرسضی ّنعجمٍِ ،یژگیّبی هطتزن ثسیبری دارًذ وِ ثبسیىٌبى ثب
فزاگزفتي آى ّب هیتَاًٌذ تبوتیه سبیز ثبسیّبی ٍرسضی ّن عجمِ خَد را درن وٌٌذ ٍ تقوین
دٌّذ) .( Griffin, Mitchell & Oslin, 2016
هذل«آهَسش هستمین» ،هجتٌی است ثز هجوَفِای اس هزاحل هطخع ،تػویوبت هقلنٍ ،
عزحّبی درگیزسبسی ثبسیىٌبى در فقبلیت وِ در وٌبر ّن ،عزح هذل را ضىل هیدٌّذّ .ز یه اس
ّطت هذل هَجَد در تزثیت ثذًی اس هذل سَلَف خَد یقٌی هذل «آهَسش هستمین» ًطأت گزفتِ
اًذ ،اهب یه هذل فمظ در غَرتی «آهَسش هستمین» ًبهیذُ هیضَد وِ هزثی آهَسش خَد را عجك
عزح هَرد ًؾز در ایي هذل خبظ ثزًبهِریشی ٍ اجزا وٌذ؛ در غیز ایي غَرت هوىي است «رٍش
هستمین» را ثب « هذل هستمین» اضتجبُ ثگیزد (.)Metzler, 2017
هحتَای ٍاحذ درسی در «هذل آهَسش هستمین» ثِ دٍ هجوَفِ تمسین هیضَد :هْبرتّبی
فولىزدی ٍ حَسُّبی داًطی هتَالی .عجك ًؾز 1983( Rosenshine؛ ثِ ًمل اس  )Metzler, 2005در
ّز حَسُ ،هزثی تػوینگیزًذُ اغلی است ٍ اٍست وِ ثزای درگیز وزدى ثبسیىٌبى در فقبلیتّب عزح
ارائِ هیدّذ .هزثیبى هجوَفِ هطخػی اس اّذاف یبدگیزی را ثِ ثبسیىٌبى ًطبى هیدٌّذ؛ ثب گبمّبی
وَچه ،اهب سزیـ پیص هیرًٍذ ٍ هغبلت درسی را ثبرّب تىزار هیوٌٌذ ٍ ثِتفػیل تَضیح هیدٌّذ.
ثزای ّز فقبلیت یبدگیزیِ ثبسیىٌبى ٍلت هطخػی را تقییي هیوٌٌذ؛ ٍلتی ثبسیىٌبى ثِ اجزا ٍ
توزیي ّز تىلیف یب هْبرت هیپزداسًذ پزسصّبی فزاٍاًی هیپزسٌذ ٍ توزیٌبت هطَْد ٍ پزتحزوی
را تذارن هیثیٌٌذ ،سپس ثبسخَرد اغالحی ،6ثبسخَرد هثجت ٍ ،7تطَیك فزاٍاًی ارائِ هیدٌّذ ٍ وبر
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وبر ثبسیىي را هزتت اغالح هیوٌٌذ (ثٍِیژُ در هزاحل اٍلیِ یبدگیزی) .فمظ تقذاد هحذٍدی اس
تػوینگیزیّب ثِ ثبسیىٌبى ٍاگذار هیضَد ) (Psotta, & Andrew, 2011؛ ثبسیىٌبى وبهالً تبثـ
فزهبى هزثی در والس ّستٌذ ٍ فمظ ّزگبُ هزثی سؤالی اس آى ّب ثپزسذ پبسخ خَاٌّذ دادّ .ذف اس
اجزای ایي عزح فزاّن آٍردى ضزایظ هٌبست ثزای استفبدُ حذاوثزی اس سهبى ٍ هٌبثـ والس ثزای
درگیز وزدى ثبسیىٌبى در تىبلیف ٍ هْبرتّبست .تب ثبسیىٌبى حذاوثز تالشّبی توزیٌی ًؾبرتضذُ
را اًجبم دٌّذ). (Metzler, 2011
اگزچِ اغغالح «هذل آهَسش هستمین» ثِ سفن ثزخی اس هزثیابى ثیابًگز هٌفقال ثاَدى ثابسیىي
است ،اهب در ٍالـ ایي هذل ،ثبسیىٌبى را ثِ هطبروت هؤثز ٍ فقبل ٍاهیدارد ٍ اس ایي رٍ اثزثخص اسات
) .(Metzler, 2017هذل«آهَسش هستمین» سهبًی هیتَاًذ هؤثز ٍالـ گزدد وِ عجاك ثزًبهاِای واِ
ثزای آى تجَیش ضذُ اجزا گزدد .اگز هزثی اّذاف آهَسضی دیگزی را دًجبل هیوٌذ ،یب ًوایتَاًاذ ثاِ
عَر دلیاك ایاي هاذل آهَسضای را اجازا وٌاذ ،ثبیاذ هاذل هتفابٍتی را ثازای آى ٍاحاذ درسای ثاِ
وبر ثجزد). (Dean & Kuhn, 2007
هذل ّبی آهَسضی در آهَسش تزثیتثذًی ثسیبر جذیذ ّستٌذ .فلی رغان پاذیزش گساتزدُ آى
ّب ،تبوٌَى پژٍّصّبی ووی ثز رٍی ایي هذل ّب اًجبم ضذُ است ،ثٌبثزایي دضَار است واِ ثاذاًین
آیب ایي هذل ّب اثزثخص ّستٌذ ٍ ،اگز ّستٌذ ،چِ سهابًی ثیطاتزیي اثزثخطای را دارًاذ .اگزچاِ در
رٍیىزد هجتٌی ثز هذل ّب ،دستبٍردّبی ثلٌذ هذت یبدگیزی ،یقٌی دستبٍردّبی پیص ثیٌی ضذُ ثازای
ول ٍاحذّبی درسی ٍ حتی ثزًبهِّبی درسی هذ ًؾز لزار هیگیزد( رضَاًی ٍ رفیقای)1390 ،؛ اهاب
ٌَّس درثبرُ چٌذ پزسص ،ایذُ هطخػی ٍجَد ًذارد ٍ هَجت ضزٍرت اجزای ایي پژٍّص هی ضاَد؛
هثالً ایي وِّ ،ز یه اس هذل ّبی آهَسضی چگًَِ فول هی وٌٌذ ،وذام هاذل را ثازای ّاز هحتاَای
ٍاحذ درسی ثبیذ ثزگشیذ ،چگًَِ یه هذل را ثز اسبس عزاحی آى هی تَاى اجازا ًواَد ٍ ،در ًْبیات،
آیب هذل هَرد ًؾز ،هقلن را ثِ آى دستِ اس اّذاف یبدگیزی وِ ثزای ثبسیىٌبى در ًؾز دارد های رسابًذ
یب خیز؟ .ثب تَجِ ثِ ّطت هذل آهَسضی وِ هقلَم ضاذُ در آهاَسش تزثیاتثاذًی هؤثزًاذ ،در ایاي
پژٍّص فمظ اس دٍ هذل ثبسی ّبی تبوتیىی ٍ هذل هستمین ثِ فٌَاى ًوًَِ ،ثزای ثزًبهِ ریشی ٍاحاذ
درسی ثسىتجبل داًطجَیبى تزثیت ثذًی استفبدُ ضذُ است.
)(Griffin, Mitchell & Oslin, 2016گشارش وزدًذ وِ داًصآهَساى در والسّبی «ثبسیّبی
ٍرسضی تبوتیىی» فاللِ ٍ اًگیشُ ثیطتزی داضتٌذ ٍلی ثِ لحبػ هماذار داًاص هْابرتی وساتضاذُ،
تفبٍتی ثیي ایي دٍ هاذل ٍجاَد ًذاضات .ایاي پژٍّطاگزاى دریبفتٌاذ داًاصآهاَساًی واِ آهاَسش

هایروانشناختی/سالنهم/شمارهسیودو/تابستان161 79


هاومدل

روش
1

«ثبسی ّبی ٍرسضی تبوتیىی» را دریبفت وزدُ ثَدًذ ،فولىزد ثْتزی در دٍ حَسُ جبگیزی در سهایي
ٍ تػوینگیزی اس خَد ًطبى دادًذ .ثزخی اس هغبلقبت اٍلیِ در هَرد هذل تبوتیىی ًتبیج ضذًٍمیضی
درثبرُ اثزثخطی آى ًطبى دادًذ )Mateus, Santos, Vaz, Gomes & Leite, 2015) .دریبفتٌاذ واِ
در ٍاحذ درسی وَتبُتز ،وِ ضص ّفتِای ثَد ،تفبٍتّبی چٌاذاًی ثایي اثزثخطای ایاي دٍ رٍیىازد
هطبّذُ ًطذ .در ٍاحذ درسی عَالًیتزی وِ ًُِ ّفتِای ثَد ،داًصآهَساى تبوتیىی در داًص فولای
ٍ تػوینگیزی در ثبسی ٍرسضی پیطزفت ثیطتزی ًطبى دادًذ)Rink, 2013( .چٌایي اؽْابروزد واِ
رٍیىزد تبوتیىی ،در افشایص هَفمیت داًصآهَس ،تػوینگیزی ،یب تاأثیز هثجاتً ،ساجت ثاِ رٍیىازد
هجتٌی ثز هْبرت هؤثزتز ًجَدُ استٍ .ی ثیبى وزد وِ در هذل تبوتیىی هوىي است توبیال ثاِ ایاي
ثبضذ وِ تبوتیهّب را خیلی سٍدتز اس هْبرت یبد دٌّذ ،ثٌبثزایي داًصآهَساى هایفْوٌاذ واِ "چاِ"
ثبیذ اًجبم دٌّذ ٍلی تَاًبیی ضبى در اجزای هْبرت ّبی السم ثزای ثابسی ٍرسضای ،ثیطاتز اس تَاًابیی
داًاصآهاَساًی ًیسات واِ اثتاذا هْابرت را یابد هایگیزًاذ .الجتاِ ایاي ثاِ آى هقٌای ًیسات وااِ
هذل«ثبسیّبی ٍرسضی تبوتیىی»ًبوبرآهذ است؛ سیزا ثسیبری اس یبفتِّب)(Psotta, & Andrew,2011
ًطبى هیدٌّذ ثبسیىٌبًی وِ تبوتیهّب را آهَسش دیذُاًذ ،حذالل ثِ اًاذاسُ ثبسیىٌابًی واِ آهاَسش
هْبرت دریبفت وزدُاًذ ،اس ًؾز هْبرتّب ،داًص ،تػوینگیازی ٍ فولىازد ثابسی ٍرسضای ،پیطازفت
وزدُ اًذ .ایي پژٍّص تىویلی هغزح هیسبسد وِ هذل تبوتیىی یىی اس راُّبی هٌبست ثزای آهَسش
ثبسی ّبی ٍرسضی ثِ ثبسیىٌبى است ،حتی اگز ثبثت ًطَد واِ در ثزخای سهیٌاِّاب ثزتاز اسات .اوثاز
هغبلقبتی وِ ثز راّجزدّبی تذریس هستمین هتوزوشًذ ،درثبرُ اثزثخطی رٍیىزد «آهَسش هساتمین»
ثیبًبت هقتجزی را هغزح هی وٌٌذ )Metzler, 2017( .در هغبلقبت هذاخلِای ًطبى داد واِ در هاذل
«آهَسش هستمین» ثب افشایص هیشاى ثبسخَرد هقلن ،ثْجَد هذیزیت والس ٍ سهبى ،افاشایص «فزغات
پبسخگَیی» ثبسیىٌبى ٍ ،افاشایص «سهابى یابدگیزی آهَسضای» های تاَاى هَجات افاشایص احتوابل
یبدگیزی ثبسیىي در تزثیاتثاذًی ضاذ(Smith, Harvey, Savory, Fairclough, Kozub, & Kerr, .
) 2015ثب یه پژٍّص تَغیفی درثبرُ «آهاَسش هساتمین» ًطابى دادًاذ واِ ثسایبری اس هقلوابى
تزثیتثذًی ایي هذل را ثِ ّوبى ضىلی وِ عزاحی ضذُ استفبدُ ًویوزدًاذ ،ایاي پاژٍّص تجزثای
ًطبى داد وِ هی تَاى ثِ آسبًی اغالحبتی را در ایي خػَظ اجزا وزد ٍ تقوین داد .لذا ثاب تَجاِ ثاِ
هجبحث فَق هحمك در غذد همبیسِ تأثیز دٍ هذل آهَسضای (ثابسی ّابی تابوتیىی ٍ هساتمین) ثاز
یبدگیزی هْبرت ّبی هٌتخت ثسىتجبل در ضزایظ رلبثتی هی ثبضذ.

1

. court position
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جامعهآماری،نمونهوروشنمونهگیزی 
جبهقِ آهبری پژٍّص حبضز ضبهل ولیِ داًطجَیبى دختز تزثیت ثذًی داًطگبُ آساد اسالهی
ٍاحذ هزٍدضت ثَدًذ وِ در ًیوسبل دٍم تحػیلی ٍ 95-96احذ درسی تخػػی ثسىتجبل را
اًتخبة ًوَدًذ .در هزحلِ اٍل ثب استفبدُ اس رٍش ًوًَِ گیزی در دستزس ،داًطجَیبًی وِ در
ًیوسبل دٍم سبل تحػیلی  95-96ثزای اٍلیي ثبر ٍاحذ درس تخػػی ثسىتجبل را اخذ هی وزدًذ،
اًتخبة ٍ در هزحلِ ثقذ ثِ عَر تػبدفی در دٍ گزٍُ هذل آهَسش تبوتیىی( 12دختز) ٍ هذل
آهَسش هستمین( 12دختز) لزار گزفتٌذٍ .یژگی ّبی جوقیت ضٌبسی آسهَدًی ّبی تحمیك ضبهل
سي ،جٌس ،سالهت رٍاى ،ثذٍى سبثمِ ٍرسضی ٍ ،راست دست ثَد .پس اس اًتخبة جبهقِ آهبری ٍ
تقی یي ًوًَِ تحمیك ،آسهَدًی ّب ثِ عَر تػبدفی در دٍ گزٍُ آسهبیطی لزار گزفتٌذ .یه گزٍُ(12
دختز) تحت آهَسش تبوتیىی ٍ گزٍُ دیگز( 12دختز) تحت آهَسش هستمین لزار گزفتٌذ .پزٍتىل
تحمیك ضبهل هزاحل پیص آسهَى ،جلسبت توزیي ٍ پس آسهَى ثَد .در پیص آسهَى ،اثتذا ضزوت
وٌٌذگبى ّز دٍ گزٍُ ،ثب آسهَى  GPAIهزثَط ثِ ثزرسی هْبرت ّب ،تػوین گیزی ٍ حوبیت ّن
تیوی در حیي رلبثت هَرد سٌجص لزار گزفتٌذ .سپس گزٍُ آهَسش تبوتیىی ثب تَجِ ثِ هذل ثبسی
ّبی تبوتیىی التجبس ضذُ از ( ; Bunker &Thorpe, 1981ثِ ًمل اس  )Metzler, 2005تحت
آهَسش تبوتیىی لزار گزفتٌذ ٍ گزٍُ آهَسش هستمل ثب تَجِ ثِ هذل تىٌیىی ( Bunker &Thorpe,
1981؛ ثِ ًمل اس  :)Kirk, & MacPhail, 2002 ; Metzler, 2005تحت آهَسش هستمین لزار گزفتٌذ.
ثِ ایي غَرت وِ در ایي دٍ هذل آهَسضی ،آسهَدًی ّب ثِ هذت ّ 8فتِّ ،فتِ ای دٍ جلسِ (16
جلسِ) ٍ ّز جلسِ  90دلیمِ ثِ توزیي پزداختٌذ.
پروتکل تمرین
مدلباسیهایتاکتیکی:آهَسش ثز اسبس هذل ثبسی ّبی تبوتیىی ضبهل یه فزایٌاذ ضاص
هزحلِ ای بود (Bunker &Thorpe, 1981؛ ثِ ًمل اس Kirk, & MacPhail, 2002 Metzler, 2005

;) :در گبم  ،1ثبسی ٍرسضی(همذهبتی/آهبدُ سبسی) هقزفی ضذ .ایي هقزفی ضابهل عجماِثٌاذی ثابسی
ٍرسضی ،هتٌبست ثب سي ٍ تجزثِ آسهَدًی ّب ٍ هزٍری ثز چگًَگی اجازای آى ثاَد .در گابم  ،2درن
ارسش ثبسی ٍرسضی هغزح ضذ تب ثب آهَسش لاَاًیي اٍلیاِ ٍ ،آداة ٍ رساَم ثابسی ٍرسضای ،فاللاِ ٍ
رغجت آسهَدًی ًسجت ثِ آى ثبسی ٍرسضی ارتمب یبثذ .در گبم  ،3داًص تبوتیىی(َّضایبری تابوتیىی)
آسهَدًی ،اس عزیك ارائِ هسبئل فوذُ تبوتیىی( اس سبدُ ثِ پیچیذُ) هزثَط ثِ ثبسی ٍرسضای ،افاشایص
یبفت .در گبم  ،4ثب آهَسش فقبلیتّبی ثبسیگًَِ (ثبسیٍارُّاب) ثاِ آسهاَدًی ّاب یابد دادُ ضاذ واِ
تطخیع دٌّذ در چِ سهبى ٍ چگًَِ داًص تبوتیىی خَد را ثِ وبر ثجزًذ .در گبم  ،5تزویات داًاص
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تبوتیىی ثب اجزای هْبرت ّب ،هجذداً در لبلت فقبلیتّبی ثبسیٍارُ توزیي ضذ .در گبم  ،6آسهَدًی ّب
ثز پبیِ ایي داًص هْبرتی ٍ تبوتیىی ،تَاًبیی فولىزدی هتجحزاًِ خَد را افشایص دادًذ ٍ اس آى داًص
در ثبسیٍارُّب یب ًسخِّبی وبهل ثبسیّبی ٍرسضی استفبدُ وزدًذ.
مدلآموسشمستقیم :آهَسش ثز اسبس هذل آهَسش هستمین ًیاش ضابهل یاه فزایٌاذ ضاص
هزحلِ ای ثَد (Rosenshine, 1983؛ به نقل از .1 :)Metzler, 2005هازٍر هغبلات یبدگزفتاِضاذُ
لجلی(همذهِ چیٌی) وِ ثِ هزٍر اسبسی تزیي هْبرتّب ٍ هفبّین یابد گزفتاِ ضاذُ در درس لجلای ٍ
ّوچٌیي پیصًوبیص هحتَای درس آیٌذُ هی پزداخت .2 .ارائِ هحتَای تىلیف/هْبرتّابی جذیاذ
ثِ آسهَدًی ّب ثَد تب آى ّب درثبرُ اجزای هتجحزاًِ هْبرتّب ،داًص ،یب هفبّیوی وِ ثبیذ اًجابم های
دادًذ« ،تػَیز» یب «ایذُای» ثِ دست آٍرًذً .3 .خستیي توزیي آسهاَدًی ّابدرسات پاس اسارائاِ
تىلیف ،ضزٍؿ یه ثخص فولی ثَد وِ آسهَدًی ّب اٍلیي گابمّابی خاَد را در هسایز وسات تجحاز
ثزداضتٌذ .4 .ثبسخَرد ٍ اغالحآسهًَگز ثِ هٌؾَر وست اعویٌبى اس آهبدگی آسهَدًی ّاب ثازای آغابس
هزحلِ ثقذی .5 .توزیي هستمل آسهَدًی ّب ٍ اجزای تىبلیف توزیٌی پبیِ ٍ ًؾبرتضذُ وِ الجتِ ثابس
ّن آسهًَگز هسئَلیت عزاحی فقبلیت ّبی یبدگیزی ٍ ّذایت ارائِ تىلیف را ثز فْذُ داضت اهب اجبسُ
هیداد ّز آسهَدًی در خػَظ سزفت اجزای تىلیف ،هستمالًِ تػوین ثگیزد .6 .هزٍرّابی دٍرُای
وِ ووه هی وزد یبدداری 1آسهَدًی ّب اهتحبى ضَد ٍ آى ّب را آگبُ هی سبخت وِ هحتَای جذیاذ
ثز هجٌبی هحتَای لجلی ٍاحذ درسی ثَدُ است .پزٍتىل تحمیك ضبهل هزاحل پیص آسهَى ،جلسابت
توزیي ٍ پس آسهَى ثَد.
اثشار هَرد استفبدُ در ایي پژٍّص آسهَى ارسیبثی فولىزد ثابسی(  ) 2 GPAIثبضاذ واِ ٍضاقیت
هْبرتی ،تػوین گیزی ٍ حوبیت ّن تیوی در حیي اجزای ثبسی ٍ ضزایظ رلبثتی را هی سٌجذ.
ابسار ارزیابی عملکرد بازی به شیوه تاکتیکی( )GPAI
رٍش اهتیبسدّی تىٌیه ٍ تبوتیه در حیي رلبثت ثسىتجبل وِ در ایي پاژٍّص هاَرد اساتفبدُ
لزار گزفت ،رٍش چَة  -خظ ثَد .آسهًَگز در هذت  2دلیمِ فزغات داضات تاب چاَة  -خاظ ّاز
فولىزدی را ثزای ّ ز آسهَدًی هطخع ًوبیذ ٍ ثِ آى ًوزُ دّذ .ثِ ایي تزتیت اجشای ثبسی ثسىتجبل
هیتَاًستٌذ ثِ ضىلّبی «هٌبست» یب «ًبهٌبست»« ،وبرآهذ» یب «ًبوبرآهذ» ثاب چاَة-خاظ ًوازُ-
گذاری ضًَذ () ; Mitchell & Oslin, 1999ثِ ًمل اس رضَاًی ٍ رفیقی .)1390 ،افتجبر ایي آسهاَى ثاب
. retention
. Game Performance Assessment Instrument

1
2
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هحبسجِ ضزیت ّوجستگی ثیي هطبّذُ گازاى  ٍ -0/77پبیابیی آى ثاز اسابس ضازیت تَافاك ثایي
هی ثبضاذ)ً .(Nadeau, Richard, & Godbout, 2008وًَاِ
هطبّذُ گزاى %81/4
ای اس جذٍل  GPAIدر سیز آهذُ است.
جدول:1سیستمارسیابی GPAIبهروشچوب–خط 
والس ....ارسیبثگز ...گزٍُّ ...ذف ثبسی ....تبریخ هطبّذُ :الف)پیص آسهَى ة)پس آسهَى
فزآیندنمزهگذاری 
* ثزای هطخع وزدى عجمِ هَرد هطبّذُ اس چَة – خظ استفبدُ وٌیذ.
* پبسخّبی ّز ثبسیىي در حیي ثبسی ثزای ارسیبثی هْبرتّبی گًَبگَى استفبدُ هی ضَد .هطبّذُ ضذ وِ ثابسیىي
تػوین هٌبسجی هیگیزد یب ًبهٌبست ٍ آیب هْبرتّب وبرآهذ ّستٌذ یب ًبوبرآهذ؟
اجزای هْبرت

هقیبرّب
ًبم ثبسیىي

وبرآهذ

تػوین گیزی
هٌبست

ًبوبرآهذ

ًبهٌبست

حوبیت ّن تیوی
هٌبست

ًبهٌبست

در ًْبیت ثب تقییي درغذ اهتیبسات ثزای ّز جشء ،دادُ ّبی السم ثزای ارسیبثی ّابی تَغایفی «
پیص-پس آسهَى» ثزای ثزرسی تىٌیه ٍ تػوین گیزی در حایي رلبثات تْیاِ ضاذ .ثازای تقیایي
درغذ اهتیبسات ّز جشء وبفی ثَد چٌذ جوـ ٍ تمسین سبدُ اًجبم ضَد .فزهاَل ّابی هحبساجبتی در
سیز آهذُ است:
تقاااذاد تػویاانگیاازیّابی هٌبست

* درغذ ضبخع تػوینگیزی

; ((DMI

تقذاد تػوین گیزی ّبی هٌبست  +تقذاد تػوینگیزیّبی ًب هٌبست

1

* درغذ ضبخع اجزای ; هْبرت
()SEI

تقذاد اجزاّبی هْااابرت وبرآهاااذ

2

تقذاد اجزای هْبرت وبرآهذ  +تقذاد اجزای هْبرت ًبوبرآهذ
تقذاد حزوبت هٌبست حوبیتی

* درغذضبخع حوبیت ;
()SI
* فولىزد ثبسی;

3

تقذادحزوبتهٌبست حوبیتی +تقذادحزوبتًبهٌبست حوبیتی

DMI+SEI+SI
3

1-Decision – Making Index
1-Skill Execution Index
2-Support Index
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درغذّبی  SI, DM, SEIثزای گشارش آسبًتزًذ ٍ ثب آى ّب هی تاَاى ًوَدارّاب یاب جاذاٍلی ثاب
همیبس  100ثزای ّز ًفز ًیش ثِ دست آٍرد .استفبدُ اس اثشار  GPAIثزای ّوِ اّذاف دٍرُ آهَسضای-
هی تَاًذ ثِ وبر رٍد.
نتایج
در پژٍّص حبضز فولىزد تبوتیىی  GPAIضبهل یه ًوزُ فولىزد ولی ٍ  3فولىزد فزفی
(هطتول ثز اجزای هْبرت ،تػوینگیزی ٍ حوبیت ّنتیوی) است .وِ ًوزات هذوَر حبغل ارسیبثی
آسهًَگز ثَدُ است .ثزای ثزرسی تفبٍت گزٍُ ّبی آسهبیطی در سهیٌِ فبهل ّبی اغلی ٍ فزفی ،اس
آسهَى تحلیل ٍاریبًس ٍ آسهَى تی هستمل ٍ ّوجستِ استفبدُ ضذُ است.
پیص اس آسهَى ّز فزضیًِ ،خست ضبخعّبی تَغیفی (ضبهل هیبًگیي ،اًحزاف هقیبر ٍ
وَچىتزیي ٍ ثشرگتزیي ًوزات) ٍ ًتبیج آى در جذاٍل  2تب  9ارائِ ضذُ است.
جذٍل :2هیبًگیي ،اًحزاف هقیبر ٍ داهٌِ ًوزات اجزای هْبرت ()SEI
گزٍُّب

هذل آهَسش
تبوتیىی ()n;10
هذل آهَسش
هستمین ()n;10
ول ()n;20

پسآسهَى

پیصآسهَى

M

S.D

Min

Max

M

S.D

Min

Max

14/3

4/97

6

22

89/6

9/75

75

100

14

6/69

5

21

86

19/23

50

100

14/15

5/73

5

22

87/8

14/95

50

100

جذٍلً : 3تبیج تحلیل ٍاریبًس هختلظ ثیي ا درٍىگزٍّی فبهل اجزای هْبرت ()SEI
هٌجـ ٍاریبًس

هجوَؿ
هجذٍرات

df

هیبًگیي هجذٍرات

همذارF

سغح
هقٌبداری

اثز ثیي گزٍّی (هستمین ٍ تبوتیىی)

38/025

1

38/025

0/18

0/67

خغبی ثیي گزٍّی

3670/7

18

203/93

اثز درٍىگزٍّی (پیص آسهَى ٍ پس آسهَى)

54243/225

1

54243/225

857/75

0/0001

خغبی درٍى گزٍّی

1138/3

18

63/24

اثز تقبهلی (گزٍُ × هزحلِ)

27/225

1

27/225

0/43

0/52

مقایسهتأثیزدومدلآموسشیبزیادگیزیمهارتهای ...

ًتبیج جذٍل  3ثیبًگز آى است وِ اثز تقبهلی فَاهل ثیي گزٍّی ٍ درٍى گزٍّی ثز فبهل
اجزای هْبرت هقٌبدار ًیست ( .)F)1ٍ18(; 0/43، P 0/52ثِ فجبرتی ،هی تَاى گفت وِ اجزای
هْبرت در دٍ گزٍُ آهَسش تبوتیىی ٍ هستمین ٍاثستِ ثِ هزاحل آسهبیص ًیست .دیگز یبفتِ ایي
جذٍل ًطبى هی دّذ وِ اثزات ثیي گزٍّی ثزای ول گزٍُ ًیش هقٌبدار ًیست (0/43، P 0/52
;( .) F)1ٍ18ثذیي هقٌب وِ دٍ گزٍُ آهَسش تبوتیىی ٍ هستمین اس ًؾز الگَی ولی اجزای هْبرت
هتفبٍت اس یىذیگز ًیستٌذ .افشٍى ثز ایي ،در ثزرسی اثز درٍى گزٍّی ًیش هطخع ضذ وِ در توبهی
آسهَدًی ّب ،تفبٍت ثیي ًوزات پیص آسهَى ٍ پس آسهَى ضبخع اجزای هْبرت هقٌبدار است
( .) F)1ٍ18(; 857/75، P 0/0001ثِ فجبرتی ،در هجوَؿ ،آهَسش ثسىتجبل هٌجز ثِ تغییز لبثل
تَجْی در ضبخع اجزای هْبرت ضذُ است.
ًتبیج آسهَى  tهس تمل حبوی اس آى است وِ ّن در هزحلِ پیصآسهَى(t; 0/11 ٍ P 0/91
)ٍ ّن در هزحلِ پسآسهَى( ،) t; 0/53 ٍ P 0/60افزاد دٍ گزٍُ تفبٍت هقٌبداری در سهیٌِ
ضبخع اجزای هْبرت ًذارًذ .در ٍالـ ًِ ،پیص اس ارائِ آهَسشّب ٍ ًِ پس اس آى ،تفبٍت هقٌبداری
در ًوزات اجزای هْبرت دٍ گزٍُ ٍجَد ًذاردً .تبیج حبغل اس آسهَى ّ tوجستِ ثزای همبیسِ ًوزات
اجزای هْبرت در پیص آسهَى ٍ پس آسهَى ّز یه اس گزٍُّب ًطبى دادُ است وِ ًوزُ اجزای
هْبرت اس پیصآسهَى ثِ پس آسهَى در گزٍُ آهَسش ثب هذل تبوتیىیٍ )t; -34/44، P≥0/0001( ،
در گزٍُ آهَسش ثب هذل هستمین( )t; -15/89، P≥0/0001ثِعَر هقٌبداری هتفبٍت است .ثٌبثزایي
هی تَاى گفت وِ آهَسش ثب هذل ثبسی تبوتیىی ٍ هذل هستمین هٌجز ثِ افشایص فولىزد اجزای
هْبرت ضذُ است.
جذٍل : 4هیبًگیي ،اًحزاف هقیبر ٍ داهٌِ ًوزات تػوینگیزی ()DMI
گزٍُّب

پسآسهَى

پیصآسهَى

M

S.D

Min

Max

M

S.D

Min

Max

هذل آهَسش تبوتیىی ()n;10

4/70

1/88

2

8

86/6

10/43

71

100

هذل آهَسش هستمین ()n;10

6/90

3/38

2

12

81/10

13/57

60

100

ول ()n;20

5/80

2/89

2

12

83/85

12/11

60

100

در جذٍل ً 5تبیج هزثَط ثِ آسهَى تحلیل ٍاریبًس هختلظ ثزای ثزرسی تفبٍت گزٍُّبی
آسهبیطی در سهیٌِ فبهل تػوینگیزی ( )DMIآٍردُ ضذُ است.
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جذٍلً :5تبیج تحلیل ٍاریبًس هختلظ ثیي ا درٍىگزٍّی فبهل تػوینگیزی ()DMI
هٌجـ ٍاریبًس

هجوَؿ هجذٍرات

df

هیبًگیي
هجذٍرات

همذارF

سغح
هقٌبداری

اثز ثیي گزٍّی (هستمین ٍ تبوتیىی)

27/225

1

27/225

0/37

0/55

خغبی ثیي گزٍّی
اثز درٍىگزٍّی (پیص آسهَى ٍ پس
آسهَى)
خغبی درٍى گزٍّی
اثز تقبهلی (گزٍُ × هزحلِ)

1327/05
60918/025

18
1

73/72
60918/025

759/76

0/0001

1443/25
148/225

18
1

80/18
148/225

1/85

0/19

هغبثك ثب ًتبیج جذٍل  5اثز تقبهلی فَاهل ثیي گزٍّی ٍ درٍى گزٍّی ثز فبهل فولىزد
تػوینگیزی در ثبسی ( )DMIهقٌبدار ًیست ( .)F)1ٍ18(; 1/85، P 0/19ثِ فجبرتی ،هیتَاى
گفت وِ فولىزد تػوینگیزی در دٍ گزٍُ آهَسش تبوتیىی ٍ هستمین ٍاثستِ ثِ هزاحل آسهبیص
ًیست .دیگز یبفتِ ایي جذٍل ًطبى هی دّذ وِ اثزات ثیي گزٍّی ثزای ول گزٍُ ًیش هقٌبدار ًیست
( .) F)1ٍ18(; 0/37، P 0/37ثذیي هقٌب وِ دٍ گزٍُ آهَسش تبوتیىی ٍ هستمین اس ًؾز الگَی
ولی فولىزد تػوینگیزی در ثبسی هتفبٍت اس یىذیگز ًیستٌذ .افشٍى ثز ایي ،در ثزرسی اثز درٍى
گزٍّی ًیش هطخع ضذ وِ در توبهی آسهَدًی ّب ،تفبٍت ثیي ًوزات پیص آسهَى ٍ پس آسهَى
فولىزد تػوینگیزی هقٌبدار است ( .)F)1ٍ18(; 759/76، P 0/0001ثِ فجبرتی ،در هجوَؿ،
آهَسش ثسىتجبل هٌجز ثِ تغییز لبثل تَجْی در فولىزد تػوینگیزی ضذُ است.
ًتبیج آسهَى  tهستمل حبوی اس آى است وِ ّن در هزحلِ پیصآسهَى(t; -1/79 ٍ P 0/08
) ٍ ّن در هزحلِ پسآسهَى( ،) t; 1/02 ٍ P 0/33افزاد دٍ گزٍُ تفبٍت هقٌبداری در سهیٌِ
ضبخع فولىزد تػوین گیز ی ًذارًذ .در ٍالـ ًِ ،پیص اس ارائِ آهَسشّب ٍ ًِ پس اس آى ،تفبٍت
هقٌبداری در ًوزات فولىزد تػوین گیزی دٍ گزٍُ ٍجَد ًذاردً .تبیج حبغل اس آسهَى ّ tوجستِ
ثزای همبیسِ ًوزات تػوین گیزی در پیص آسهَى ٍ پس آسهَى ّز یه اس گزٍُّب ًطبى دادُ است،
ًوزُ اجزای هْبرت اس پیصآسهَى ثِ پس آسهَى در گزٍُ آهَسش ثب هذل تبوتیىی(P≥0/0001
 ٍ )t; -23/85،در گزٍُ آهَسش ثب هذل هستمین( )t; -16/47، P≥0/0001ثِعَر هقٌبداری هتفبٍت
است .ثٌبثزایي هی تَاى گفت وِ آهَسش ثب هذل ثبسی تبوتیىی ٍ هذل هستمین هٌجز ثِ افشایص
فولىزد تػوین گیزی ضذُ است.

مقایسهتأثیزدومدلآموسشیبزیادگیزیمهارتهای ...

جذٍل :6هیبًگیي ،اًحزاف هقیبر ٍ داهٌِ ًوزات حوبیت ّن تیویّب
گزٍُّب

پیصآسهَى

M

پسآسهَى

M

S.D

Min

Max

هذل آهَسش تبوتیىی ()n;10

3

2/16

0

6

80

هذل آهَسش هستمین ()n;10

2/4

1/89

0

5

75/7

ول ()n;20

2/7

2/01

0

6

Max

S.D

Min

29/05

0

100

9/91

60

90

77/85

21/25

0

100

در جذٍل ً 7تبیج هزثَط ثِ آسهَى تحلیل ٍاریبًس هختلظ ثزای ثزرسی تفبٍت گزٍُّبی
آسهبیطی در سهیٌِ فبهل حوبیت ّنتیویّب آٍردُ ضذُ است.
جذٍل ً :7تبیج تحلیل ٍاریبًس هختلظ ثیي ا درٍىگزٍّی فبهل حوبیت ّن تیویّب
هٌجـ ٍاریبًس

هجوَؿ هجذٍرات

df

هیبًگیي
هجذٍرات

همذارF

سغح
هقٌبداری

اثز ثیي گزٍّی (هستمین ٍ تبوتیىی)

60/025

1

60/025

0/23

0/64

خغبی ثیي گزٍّی
اثز درٍىگزٍّی (پیص آسهَى ٍ پس آسهَى)

4732/45
56475/225

18
1

262/91
56475/22

265/69

0/0001

خغبی درٍى گزٍّی
اثز تقبهلی (گزٍُ × هزحلِ)

3826/05
34/225

18
1

212/56
34/225

0/16

0/69

ّوبى عَر وِ در جذٍلً 7طبى هی دّذ ،اثز تقبهلی فَاهل ثیي گزٍّی ٍ درٍى گزٍّی ثز
هتغیز حوبیت ّنتیویّب هقٌبدار ًیست ( .)F)1ٍ18(; 0/16، P 0/69ثِ فجبرتی ،هیتَاى گفت
وِ هیشاى حوبیت ّنتیویّب در دٍ گزٍُ آهَسش تبوتیىی ٍ هستمین ٍاثستِ ثِ هزاحل آسهبیص
ًیست .دیگز یبفتِ ایي جذٍل ًطبى هی دّذ وِ اثزات ثیي گزٍّی ثزای ول گزٍُ ًیش هقٌبدار ًیست
( .) F)1ٍ18(; 0/23، P 0/64در ٍالـ ،افزاد دٍ گزٍُ آهَسش تبوتیىی ٍ هستمین اس ًؾز ضبخع
حوبیت اس ّن تیویّب ،الگَی هتفبٍتی ًذارًذ .افشٍى ثز ایي ،در ثزرسی اثز درٍى گزٍّی ًیش هطخع
ضذ وِ در توبهی آسهَدًی ّب ،تفبٍت ثیي ًوزات پیص آسهَى ٍ پس آسهَى حوبیت ّنتیویّب
هقٌبدار است ( .) F)1ٍ18(; 265/69، P 0/0001ثِ فجبرتی ،در هجوَؿ ،آهَسش ثسىتجبل هٌجز
ثِ تغییز لبثل تَجْی در ًوزات ضبخع حوبیت ّنتیویّب ضذُ است.
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ًتبیج آسهَى  tهستمل حبوی اس آى است وِ ّن در هزحلِ پیصآسهَى(0/66 ٍ P 0/52
;ّ ٍ ) tن در هزحلِ پسآسهَى( ،) t; 0/44 ٍ P 0/63افزاد دٍ گزٍُ تفبٍت هقٌبداری در سهیٌِ
هتغیزحوبیت ّن تیوی ًذارًذ .در ٍالـ ًِ ،پیص اس ارائِ آهَسشّب ٍ ًِ پس اس آى ،تفبٍت هقٌبداری
در ًوزات هتغیزحوبیت ّن تیوی دٍ گزٍُ ٍجَد ًذاردً .تبیج حبغل اس آسهَى ّ tوجستِ ثزای
همبیسِ ًوزات اجزای هْبرت در پیص آسهَى ٍ پس آسهَى ّز یه اس گزٍُّب ًطبى دادُ استً ،وزُ
حوبیت ّن تیوی اس پیص آسهَى ثِ پس آسهَى در گزٍُ آهَسش ثب هذل تبوتیىی(P≥0/0001
 ٍ )t; -8/71،در گزٍُ آهَسش ثب هذل هستمین( )t; -15/28، P≥0/0001ثِعَر هقٌبداری هتفبٍت
است .ثٌبثزایي هی تَاى گفت وِ آهَسش ثب هذل ثبسی تبوتیىی ٍ هذل هستمین هٌجز ثِ افشایص
هتغیز حوبیت ّن تیوی ضذُ است.

جذٍل :8هیبًگیي ،اًحزاف هقیبر ٍ داهٌِ ًوزات فولىزد ثبسی
گزٍُّب

هذل آهَسش تبوتیىی ()n;10
هذل آهَسش هستمین ()n;10
ول ()n;20

پسآسهَى

پیصآسهَى

M

S.D

Min

Max

M

S.D

Min

Max

7/33

2/48

4

10/67

85/4

12/78

52/67

100

7/76

3/29

3/5

11/17

80/93

11/13

56/67

96/67

7/55

2/84

3/5

11/17

83/17

11/88

52/67

100

در جذٍلً 9تبیج هزثَط ثِ آسهَى تحلیل ٍاریبًس هختلظ ثزای ثزرسی تفبٍت گزٍُّبی
آسهبیطی در سهیٌِ فبهل فولىزد ثبسی آٍردُ ضذُ است.
جذٍلً :9تبیج تحلیل ٍاریبًس هختلظ ثیي ا درٍىگزٍّی فبهل فولىزد ثبسی
هٌجـ ٍاریبًس

هجوَؿ هجذٍرات

df

هیبًگیي هجذٍرات

همذارF

سغح
هقٌبداری

اثز ثیي گزٍّی (هستمین ٍ تبوتیىی)

40/67

1

40/67

0/44

0/51

خغبی ثیي گزٍّی

1680/83

18

93/38

اثز درٍىگزٍّی (پیص آسهَى ٍ پس آسهَى)

57178/803

1

57178/803

خغبی درٍى گزٍّی

1057/367

18

58/743

اثز تقبهلی (گزٍُ × هزحلِ)

60/025

1

60/025

973/38
1/02

0/0001
0/32

مقایسهتأثیزدومدلآموسشیبزیادگیزیمهارتهای ...

آى گًَِ وِ در جذٍل  9هالحؾِ هیضَد ،اثز تقبهلی فَاهل ثیي گزٍّی ٍ درٍى گزٍّی ثز
هتغیز فولىزد ثبسی هقٌبدار ًیست ( .)F)1ٍ18(; 1/02، P 0/32در ٍالـ ،هیتَاى گفت وِ
فولىزد ثبسی در دٍ گزٍُ آهَس ش تبوتیىی ٍ هستمین ٍاثستِ ثِ هزاحل آسهبیص ًیست .دیگز یبفتِ
ایي جذٍل ًطبى هی دّذ وِ اثزات ثیي گزٍّی ثزای ول گزٍُ ًیش هقٌبدار ًیست (0/44، P 0/51
;( .) F)1ٍ18ثِ فجبرتی ،افزاد دٍ گزٍُ آهَسش تبوتیىی ٍ هستمین اس ًؾز الگَی فولىزد ثبسی تفبٍتی
ًذارًذ .ا فشٍى ثز ایي ،در ثزرسی اثز درٍى گزٍّی ًیش هطخع ضذ وِ در توبهی آسهَدًیّب ،تفبٍت
ثیي ًوزات پیص آسهَى ٍ پس آسهَى فولىزد ثبسی هقٌبدار است (973/38، P 0/0001
;( .) F)1ٍ18ثِ فجبرتی ،در هجوَؿ ،آهَسش ثسىتجبل هٌجز ثِ تغییز لبثل تَجْی در ًوزات فولىزد
ثبسی ضذُ است .ایي ًتیجِ ًطبى هی دّذ وِ در توبهی افزاد ًوًَِ ،آهَسش ثسىتجبل هٌجز ثِ
افشایص ًوزُ فولىزد ثبسی ضذُ است.
ًتبیج آسهَى  tهستمل حبوی اس آى است وِ ّن در هزحلِ پیصآسهَى(t; -0/33 ٍ P 0/74
) ٍ ّن در هزحلِ پسآسهَى( ،) t; 0/83 ٍ P 0/42افزاد دٍ گزٍُ تفبٍت هقٌبداری در فولىزد
ثبسی ًذارًذ .در ٍالـ ًِ ،پیص اس ارائِ آهَسش ّب ٍ ًِ پس اس آى ،تفبٍت هقٌبداری در ًوزات فولىزد
ثبسی دٍ گزٍُ ٍجَد ًذاردً .تبیج حبغل اس آسهَى ّ tوجستِ ثزای همبیسِ ًوزات اجزای هْبرت در
پیص آسهَى ٍ پس آسهَى ّز یه اس گزٍُّب ًطبى دادُ استً ،وزُ فولىزد ثبسی اس پیصآسهَى ثِ
پس آسهَى در گزٍُ آهَسش ثب هذل تبوتیىی( ٍ )t; -20/44، P≥0/0001در گزٍُ آهَسش ثب هذل
هستمین( )t; -24/52، P≥0/0001ثِعَر هقٌبداری هتفبٍت است .ثٌبثزایي هیتَاى گفت وِ آهَسش
ثب هذل ثبسی تبوتیىی ٍ هذل هستمین هٌجز ثِ افشایص فولىزد ثبسی ضذُ است.
بحثونتیجهگیزی
ّوبى عَر وِ اضبرُ ضذ ّذف اس ایي پژٍّص همبیسِ تبثیز دٍ هذل آهَسضی (ثبسی تبوتیىی ٍ
هستمین) ثز یبدگیزی هْبرت ّبی هٌتخت( هْبرت ّبی وبرثزدی ثسىتجبل ضبهل :پبس ،ضَت ٍ
دریجل) در ضزایظ رلبثتی در داًطجَیبى تزثیت ثذًی ثَدً .تبیج ًطبى داد وِ ّز دٍ هذل تبوتیىی ٍ
هستمین ثِ عَر هقٌبداری ( )F)1ٍ18(; 857/75، P 0/0001هَجت یبدگیزی ثیطتز هْبرت
ّبی هٌتخت(پبس ،ضَت ،دریجل ٍ فجَر هَاًـ) ٍ اجزای ثْتز آى ّب در ضزایظ رلبثتی ثبسی ثسىتجبل
ضذُ است.
ایي یبفتِ ّب ثب ًتبیج پژٍّص ّبی );Mateus, Santos, Vaz, Gomes & Leite, Nathan, 2016
; (Daniela, Virgil, & ;Zetou, Vernadakis, Derri, Bebetsos, & Filippou, 2014 2015

ّ ، Gabriel, 2013وخَاًی دارد .در تجییي ایي یبفتِ ّب ثبیذ اضبرُ وزد وِ هذل آهَسضی ثبسی ّبی
تبوتیىی ٍ هذل آهَسضی ه ستمین ّز دٍ هی تَاًٌذ ثبفث ثْجَد هْبرت ّبی هٌتخت(پبس ،ضَت،
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دریجل ٍ فجَر هَاًـ) ثسىتجبل در ضزایظ رلبثتی ضًَذ .ثزاسبس یبفتِ ّبی تحمیك حبضز ّزگبُ
ثزاسبس هذل ثبسی تبوتیىی وِ یه هذل داًص آهَس-هحَر است ٍ هذل هستمین وِ یه هذل
هقلن-هحَر است ،آهَسش دادُ ضَد ،وبرآهذی ثبسیىٌبى در اوتسبة هْبرت ّب افشایص یبفتِ است .
ّذف اغلی هذل آهَسش هستمین تَسقِ هْبرت تىٌیىی است؛ ثِ ّویي دلیل ،ایي هذل اثتذا ثز
وست هْبرت ّب تأویذ دارد ٍ در آى هْبرت ّبی تىٌیىی لجل اس هقزفی لَاًیي ٍ اًجبم ثبسی یبد
گزفتِ هی ضًَذ .ثز هجٌبی ًتبیج هذل تبوتیى ی وِ تأویذ سیبدی ثز یبدگیزی هْبرت ًذارد ٍ یبدگیزی
هْبرت را ثِ پس اس تجحز ثز تػوین گیزی ٍ اجزای ثبسی ثِ تأخیز هی اًذاسد؛ ٍلیىي ثِ دلیل عَالًی
ثَدى دٍرُ توزیي ٍ وبهل ثَدى عزح ٍ ثزًبهِ هذل ،در اجزای هْبرت ّبی ثبسیىٌبى در حیي رلبثت
ضقف دیذُ ًوی ضَد ٍ ثب ووه ثب سی ٍارُ ّب لبدر ثِ اجزای هْبرت ّبی جسوبًی ضذُ اًذ.
دیگز یبفتِ ّب ًطبى هی دّذ وِ دٍ گزٍُ آهَسش تبوتیىی ٍ هستمین اس ًؾز الگَی ولی تىٌیه(
تػوینگیزی ٍ حوبیت ّن تیوی) ،در ثبسی هتفبٍت اس یىذیگز ًیستٌذ ثِ فجبرتی ،در هجوَؿ،
آهَسش ثسىتجبل هٌجز ثِ تغییز لبثل تَجْی در فولىزد تػوینگیزی (0/37، P 0/37
;( ٍ )F)1ٍ18حوبیت ّن تیوی ( )F)1ٍ18(; 265/69، P 0/0001ضذُ است.
ایي یبفتِ ّب ثب ًتبیج پژٍّص ّبی) ّ (Smith, 2016 ;Psotta, & Andrew, 2011وخَاًی دارد.
در تجییي یبفتِ ّب ثبیذ اضبرُ وزد ثب تَجِ ثِ اّذاف ّز دٍ هذل آهَسضی ٍ ،ثب تَجِ ثِ ایي وِ
هَفمیت ّز ضیَُ ی تذریس هجتٌی ثز تَاًبیی هزثیبى در اًتمبل اعالفبت تىٌیىی درست ٍ ایجبد
تفىز وبر ثزای پیطزفت در افزاد تین ٍ رضذ ضخػی است ،لذا در هَلقیت ّبی ٍرسضی ثبسی ّبی
گزٍّی –تْبجوی ّوچَى ثسىتجبل ،ثبسیىي تَاًوٌذ ه ی ضَد تب در هَلقیت ّبی گًَبگًَی وِ ثِ
یه رٍش هغلك رهش گذاری ًطذُ اًذ ،ثذاًذ وِ چگًَِ راُ حل ّبی هٌبست ارائِ دّذ .ثب تَجِ ثِ
ایي وِ هَلقیت ّبی ثِ ٍجَد آهذُ در ثبسی ثسىتجبل ّیچ ٍلت دلیمبً هطبثِ ّن ًیستٌذ ٍ هَلقیت
ثبثتی ٍجَد ًذارد؛ هغبثك ثب ایي دیذگبُ ٍیژگی ّ بیی اس تقبهالت ضٌبختی ٍ تػوین گیزی ثزاسبس
َّضیبری تىٌیىی ٍ تبوتیىی ثِ دست هی آیذ ٍ ثبسیىٌبى ثِ ایي تَاًبیی دست هی یبثٌذ تب پیطزفت
ّبی خبظ اجزایی ٍ ثزًبهِ ّبیطبى را ثِ عَر غحیح پیص ثیٌی وٌٌذ ٍ حزوبت تىٌیىی هٌبست
ثزای دست یبثی ثِ حذاوثز ًتیجِ را اًتخبة وٌٌذّ .وچٌیي ثبسیىٌبى تَاًوٌذ هی ضًَذ تب ثِ
چگًَگی تطخیع اجشاء تىٌیىی ٍ تبوتیىی در حیي پیطزفت فبسّبی (حولِ ٍ دفبؿ) ثبسی وِ
فزآیٌذ پیچیذُ ای است ٍ درگیز یه سزی فقبلیت ّبی تػوین گیزی ٍ تبوتیه ّبی خبظ ثِ ّن
پیَستِ است دست یبثٌذ ٍ آى را در ثبسی ٍارُ ّب اجزا وٌٌذ ٍ حذاوثز فولىزدّبی ٍرسضی خَد را
ثِ ًوبیص ثگذارًذ؛ ّوچٌیي اس آى جبیی وِ ثسىتجبل ثبسی ٍرسضی ای است وِ ًیبس ثِ ثبسیىٌبى
هتفىز ٍ هَلقیت ّبی تػوین گیزی سیبدی دارد تب ثذاًٌذ چگًَِ در یه سیستن (حولِ یب دفبؿ)
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دست ثِ اًتخبة ثشًٌذ ،هفَْم ثبسی تبوتیىی ًطبى هی دّذ وِ افزاد هجتذی ثبسی ّبیطبى را
خَدضبى خلك یب وطف هی وٌٌذ ( Memmert, Almond, Bunker, Butler, Fasold, Griffin, . . .
 .)König, 2015ایي هذل آهَسضی ثِ پیطزفت تَاًبیی ّبی فزاگیزاى در اجزای ثبسی هتوزوش است ٍ
یبدگیزی را ثب ثبسی ّبی تغییز یبفتِ ای ضزٍؿ هی وٌذ وِ ثِ حذالل هْبرت ّب ًیبس ثبضذ & Kirk
) )MacPhail, 2002لذا ثبسیىٌبى آسادًذ تب درگیزی ّبی ضٌبختی (تػوین گیزی ٍ حوبیت ّن
تیوی ) در اجزای ثبسی ٍارُ داضتِ ثبضٌذ ٍ هْبرت ّبی جسوبًی را ٍلتی وِ لبدر ثِ اجزای آى ّب
ضذًذ یبد ثگیزًذ ( .)Light, & Fawns, 2003در ٍالـ ثبسی ٍارُ ثِ ثخص ّبیی تمسین ضذُ وِ
هَجت یبدگیزی هی ضَد ٍ فزآیٌذ یبدگیزی ثِ غَرت هجوَفِ ای اس تذاخل ٍ ّوبٌّگی ثیي ایي
ثخص ّب ثِ ٍجَد هی آیذ).)Kirk & MacPhail, 2002
در ثزرسی فولىزد ثبسی هطخع ضذ آهَسش ثسىتجبل هٌجز ثِ تغییز لبثل تَجْی در ًوزات
فولىزد ثبسی ( )F)1ٍ18(; 973/38، P 0/0001ضذُ است .ایي ًتیجِ ًطبى هیدّذ وِ در
توبهی افزاد ًوًَِ ،آهَسش ثسىتجبل هٌجز ثِ افشایص ًوزُ فولىزد ثبسی ضذُ است .ایي ًتیجِ ثب
یبفتِ ّبی پژٍّص);Psotta, & Andrew,2011 ; Nathan, 2016 ;Nathan& Haynes,2013
ّ (Smith etal., 2015 ; Jayantilal & O’Leary,2017وسَ است.
در تجییي ایي یبفتِ ثبیذ اضبرُ وزد وِ اگزچِ ،هذل آهَسضی هستمین ثز ثزًبهِ ّبی ارائِ ضذُ اس
سَی هزثی تأویذ وزدُ ٍ در اغغالح هقلن-هحَر هی ثبضذ ٍلی ثِ ایي هقٌب ًیست وِ ثِ ًیبسّبی
یبدگیزًذُ تَجْی ًوی ضَدّ .ذف اغلی هذل هستمین ثز پبیِ تَسقِ هْبرت ّبی تىٌیىی است ثِ
فجبرتی در ایي هذل اثتذا ثز وست هْبرت تأویذ هی ضَد ٍ در آى هْبرت ّبی تىٌیىی لجل اس
هقزفی لَاًیي اًجبم ثبسی ّب یبد گزفتِ هی ضًَذ ( ٍ )Smith etal., 2015ایي ثذاى هقٌب ًیست وِ
ثبسیىٌبى اس یبدگیزی لَاًیي ثبسی ٍ اجزای آى ثبس هی هبًٌذ ( .)Metzler, 2017چَى در ًْبیت
اجزای ثبسی ٍارُ ّب در سهیي وَچه ثزای ثبسیىٌبى ّز دٍ هذل اًجبم هی ضَد ٍ لذت ثبسی ٍ
ًگزش هثجت در دٍ هذل ثزای ثبسیىٌبى ثزًذُ ٍ ثبسًذُ ثِ ٍجَد هی آیذ ( & ;Jayantilal
.)Wild & Berger, 2016 ;Jayantilal & O’Leary,2016 O’Leary,2017

ّوچٌیي در اداهِ ایي تجییي ثبیذ خبعز ًطبى وزد وِ در هذل تىٌیىی (هستمین ) وبرایی
فولىزد هْبرتی ثبسیىٌبى تَسقِ سیبدی هی یبثذ ٍ هطبروت ثیطتز ثبسیىٌبى اس عزیك اجزای هْبرت
ّب غَرت هی گیزد ٍ ثبسیىٌبى لبدرًذ تَح را در ثبسی ًگِ دارًذ چَى تَاًبیی ثبسیىٌبى ثزای اجزای
هْبرت ّب ،تحت تبثیز هَلقیت ّبی تبوتیىی هی ثبضذ وِ در دستزس آى ّب لزار هی گیزد ٍ ثِ ایي
تزتیت لبدر ثِ وٌتزل ثبسی هی ثبضٌذٍ .لی در هذل آهَسش تبوتیىی اگز چِ ثبسیىٌبى در درن
ثبسی ،تػوین گیزی ٍ حوبیت ّن تیوی ّب ،هَفمیت ّبی ثسیبری ثِ دست هی آٍرًذ ٍلیىي ثزخی
اس ثبسیىٌبى ،هْبرت ّب را ثِ خَثی اجزا ًوی وٌٌذ ٍ اجزای تبوتیه ّب را ثب تىیِ ثز ثبسیىٌبى هبّزی
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وِ در اجزای هْبرت ّب هَفك تزًذ ثِ ثوز هی رسبًٌذ(;André & Hastie, 2016 ;Kim, 2016

.)Casey, Hastie & Jump, 2016
در ًْبیت ثب تَجِ ثِ ًتبیج پژٍّص حبضز ،تفبٍت هقٌی داری در فولىزد ولی ثبسی ثیي دٍ
هذل هطبّذُ ًطذُ است .هذل ّبی آهَسضی در ّز دٍ حیغِ تىبلیف تىٌیىی ٍ تبوتیىی هی تَاًٌذ
ثِ پیطزفت هقٌی داری در فولىزد اجزای هْبرتی ٍ ًیش تػوین گیزی در آسهَدًی ّب هٌجز ضًَذ.
در ایي تحمیك هطخع ضذ وِ تػوین گیزی درهَلقیت ّبی ثبسی ٍ اجزای هْبرت ّبی تَپی هی
تَاًذ اس عزیك یبدگیزی ضوٌی پیطزفت یبثذّ .وچٌیي ًتبیج ایي پژٍّص ًطبى هی دّذ وِ ّز دٍ
هذل هی تَاًذ در عزاحی ٍ ثبسًگزی هحیظ ّبی آهَسضی تزثیت ثذًی ٍ هْبرت ّبی ٍرسضی ثزای
وَدوبىًَ ،جَاًبى ٍ ثشرگسبالى ثِ وبر گزفتِ ضَد ٍ ّز دٍ هذل هٌجز ثِ فولىزد ثْتز در هْبرت
ّبی ثسىتجبل ٍ تػوین گیزی ّبی السم در ضزایظ رلبثتی هی ضَد.
لذا پیطٌْبد هی ضَد در هغبلقبت آتی ثِ ثزرسی تزویت ٍ همبیسِ هذل ّبی آهَسضی دیگز
پزداختِ ضَد ٍ ضزایظ فزٌّگی ،سي ثبسیىٌبى ،اهىبًبت آهَسضی در دستزس ،تَاًبیی ّب ٍ هْبرت
ّبی هزثی هَرد ت َجِ ٍ تحمیك لزار ثگیزًذ.اس سَی دیگز در هذل ّبی آهَسضی ثبسی ّب ثِ چْبر
عجمِ تمسین ثٌذی هی ضًَذوِ فجبرتٌذ اس :ثبسی ّبی تْبجوی ،ثبسی ّبی تَر/دیَار ،ثبسی ّبی
ضزثِ ای/هیذاًی ٍ ثبسی ّبی ّذف گیزی ( )Rezvani & rafei, 2011وِ در پژٍّص حبضز اس
تىلیف تْبجوی استفبدُ ضذُ استّ .وچٌیي الگَّب ی عزاحی ضذُ هَجت افشایص تفىز اًتمبدی ٍ درن
هفبّین در گزٍُ ّبی آسهبیطی در درس هغبلقبت اجتوبفی ًیش ضذُ است (Mahmoodi bardezardi,

) Fathiazar, Mahmoodi, & Badri, 2018؛ لذا ثزرسی دیگز تىبلیف ٍ ثبسی ّب هی تَاًٌذ
هَضَفبت جبلجی ثزای پژٍّص ّبی آتی ثبضذ.
ثِ عَر ولی جْت تجییي ًتبیج ًْبیی ایي پژٍّص هی تَاى اؽْبر وزد وِ ثب تَجِ ثِ ایي وِ ّز
هذل آهَسضی ،تزویجی اس ًؾزیِ ،ثزًبهِ ریشی ،رفتبر هقلن ،رفتبر ثبسیىٌبى ٍ سٌجص است؛ در ٍالـ
ّز هذل هی تَاًذ عزحی جبهـ یب عزحی اٍلیِ ثزای تذریس فزاّن ًوبیذ ٍ ثِ گًَِ ای عزاحی ضَد
تب ثزای ّوِ ٍاحذّبی درسی آهَسضی لبثل استفبدُ ثبضذ یقٌی در ٍالـ ّز هذل آهَسضی ،هطتول
است ثز ّز آى چِ وِ یه هزثی ثزای سبسهبًذّی ،اجزا ٍ سٌجص ٍاحذ درسی ثِ آى ًیبس دارد .هذل
ّبی آهَسضی ثِ هزثیبى ووه هی وٌٌذ تب تذریسی اثزثخص داضتِ ثبضٌذ ٍ در ٍالـ یه جقجِ اثشار
پز اس اثشارّبی هٌبست تمذین هی وٌٌذ ٍ ثْتزیي راُ ّبی استفبدُ اس آى ّب را ًطبى هی دٌّذ .هذل
ّبی آهَسضی در تزثیت ثذًی ثِ هزثیبى ووه خَاّذ وزد تب توزیٌبت هجتٌی ثز پژٍّص را ثب درس
خَد در آهیشًذ ٍ ثِ ثبسیىٌبى ،آهَسضی هتٌبست ثب تَاًبیی ّبیطبى ارائِ دٌّذ ٍ هغبثك استبًذارد ّب
تذریس وٌٌذ.
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