
  
 

 1400بهار   – ورزشی_ رشد و یادگیري حرکتی 
 109  - 127  :ص   ،1شمارة ، 13دورة 

  99 / 08  /24 تاریخ دریافت : 
1400 / 02 / 06:  پذیرشتاریخ      

 
 

مقایسۀ رویکرد آموزش مبتنی بر بازي و رویکرد سنتی: بررسی میزان 
 و لذت نییتع-خودی، انگیزش بدن تیفعال

 
  3∗زاده جالل دهقانی -2حسن محمدزاده  -  1الدین قاري برهان

شگاه ارومیه، ارومیه، ایران 1 علوم ورزشی، دان شکدة  ستاد رفتارحرکتی، 2. دکتري رفتارحرکتی، دان شکدة د. ا ان
شگاه ارومیه، ارومیه، ایران  شگا3علوم ورزشی، دان علوم ورزشی، دان شکدة  ستادیار رفتارحرکتی، دان ه ارومیه، . ا

 ارومیه، ایران
  

 
 چکیده

عالیت بدنی، بر میزان ف یسنت یآموزش کردیرومطالعۀ حاضر با هدف بررسی تأثیر دو رویکرد آموزشی مبتنی بر بازي و 
وهش ي تربیت بدنی انجام گرفت. پژهاکالسدر  کنندهشرکتعیین و لذت از فعالیت بدنی دانشجویان ت-انگیزش خود

ال) بودند که س 67/20 ± 72/1دانشجوي مرد (میانگین سنی 30شامل  کنندگانشرکت .تجربی بودحاضر از نوع نیمه
 18قسیم شدند و ت یسنت یآموزشصادفی به دو گروه آموزش مبتنی بر بازي و ت طوربهدر دسترس انتخاب و  صورتبه

شامل سیستم  هادادهجلسه به تمرین بازي بسکتبال پرداختند. ابزار گردآوري  3هفته و هر هفته  6جلسه به مدت 
عیینی بود. براي ت-شمار بیورر، پرسشنامۀ انگیزش درونی و پرسشنامۀ خودي زمان آموزش آمادگی، دستگاه گامامشاهده

استفاده شد. نتایج نشان داد  رتبه انسیکووارون تی مستقل، تحلیل کوواریانس و تحلیل ها از آمار توصیفی، آزمتحلیل داده
د گام تفاوت که دو گروه آموزش مبتنی بر بازي و سنتی در فاکتورهاي مدت زمان فعالیت بدنی متوسط تا شدید و تعدا

نی و احساس . از طرفی دو گروه آموزش مبتنی بر بازي و سنتی در لذت بردن از فعالیت بد)P≥001/0معنادار دارند (
عنادار بود. تفاوت م )P≥013/0و احساس تعلق ( )P≥001/0ي (خودمختارشایستگی تفاوت معناداري نداشتند؛ اما از نظر 

نگیزشی دانشجویان ای و کیفیت بدن تیفعالموجب ارتقاي میزان  تواندیمنتایج نشان داد که رویکرد آموزشی مبتنی بر بازي 
 . شودي تربیت بدنی هاکالسدر 

 
 

 هاي کلیديواژه
 . فعالیت بدنی، لذتخودتعیینی، آموزش، انگیزش، 

                                                           
 :jalal.dehghanizade@yahoo.comEmail                          09139704369نویسندة مسئول: تلفن: ∗
 



 1400، بهار 1،  شمارة  13، دورة ورزشی _رشد و یادگیري حرکتی                                               110

 
 مقدمه

رو هستند؛ استرس، اضطراب و افسردگی ي بهداشت روانی زیادي روبههاچالشدانشجویان دانشگاه با 

). این در حالی 2019سه عامل متداول در عملکرد تحصیلی است (انجمن بهداشت کالج آمریکا ،  عنوانبه

. بري و  )1( دانندیمبر سالمت روانی دانشجویان  مؤثراست که محققان کاهش فعالیت بدنی را از عوامل 

پس  دبیرستانی با سطح فعالیت بدنی مطلوب، آموزاناز دانش سومک)، برآورد کردند که ی2004( 1بورن

و همکاران  2. براساس نتایج مطالعۀ مروري کیتینگ)2(فعالیت بدنی کافی ندارند  از ورود به دانشگاه

درصد این افراد، فعالیت جسمانی کافی ندارند که عدم فعالیت بدنی و رفتار غیرفعال  50تا  40)، 2005(

تواند تأثیر منفی بر عملکرد و کارکردهاي حرکتی و شناختی داشته باشد. سطوح باالي فعالیت بدنی می

. )3(هاي مرتبط با اضافه وزن و چاقی دارد ة سالمتی مانند بیماريدکنندیتهدرابطۀ معکوسی با عوامل 

تواند جوابگوي اهداف مهم هاي مهمی است که میها از جمله زمینهی در دانشگاهبدن تیتربهاي کالس

ی ترسیم بدن تیتربهاي )، پنج هدف مهم زیر را براي کالس2001( 3ی باشد. الکساندر و الکمنبدن تیترب

اند: توسعۀ مهارت حرکتی، توسعۀ دانش تاکتیکی و عملکرد بازي، آمادگی بدنی، رشد شخصی و کرده

 .)4(ها  ها و ارزشاجتماعی و نگرش

ی، بدن تیتربهاي هاي مورد استفاده در کالستر برنامه)، در حال حاضر بیش2011( 4طبق نظر متزلر

ها شکسته ة بازيدهندلیتشککه در آن، اجزاي مهم  )5( استمتکی بر مدل سنتی دستورالعمل مستقیم 

شود و احتمال انتقال آن به مجزا از زمینۀ واقعی تمرین می صورتبه، موردنظرهاي بازي شده و تکنیک

. این رویکرد آموزشی از چند جنبه مورد انتقاد قرار گرفته است که )6( استشرایط بازي واقعی اندك 

، و ماهیت مستقل از زمینۀ )7(هاي متعدد براي توسعۀ خالقیت یادگیرنده شامل نقص در ارائۀ فرصت

کامل براي شرایط پیچیدة بازي واقعی آماده  طوربهشود یادگیرندگان نتوانند واقعی آن است که موجب می

بر کودکان، )، در نتیجۀ استفاده از رویکردهاي سنتی، عالوه2010( 5و گریفین. طبق نظر باتلر )8(شوند 

. انتقاد مهم دیگر، به نقش مربی/معلم در )9(کنند ها پیدا میبزرگساالن نیز درك و فهم اندکی از بازي

 .)10( استها بر عهدة مربی/معلم گیريدر این رویکرد، اغلب تصمیم چراکهگردد، این نوع رویکردها برمی

                                                           
1. Bray & Born 
2. Keating  
3. Alexander &Luckman 
4. Metzeller 
5. Butler & Griffin 
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رویکرد سنتی، نوعی آموزش با استفاده از دستورالعمل مستقیم و شامل فعالیت مقدماتی و مرور 

. )11(یابد جام یک بازي تداوم میتکنیک و مهارت است که بر توسعه و بهبود تکنیک تمرکز دارد و با ان

ها ؛ به همین دلیل این مدل ابتدا بر کسب مهارتاستهدف اصلی این مدل آموزشی توسعۀ مهارت تکنیکی 

. با توجه به )12(شوند ل از معرفی قوانین و انجام بازي آموخته میهاي تکنیکی قبتأکید دارد و مهارت

توان ، می)13(کار رفته است )  به2010( 2که توسط الیت و کنتل 1مردانه شدتبهویژگی روش آموزش 

کند و به عدم توازن مقتدري است که دانش را تحمیل می نظرصاحبپی برد که در آن معلم یا مربی، 

ی به بر این، این نوع فعالیت بدنی و مشارکت ورزششود. عالوهقدرت بین معلم/مربی و نوآموز منجر می

ة آنها براي شرکت در تربیت بدنی و فعالیت زیانگشود و بر تعهد و کنار گذاشتن برخی نوآموزان منجر می

 . )14(گذارد بدنی تأثیر می

مدل جایگزین براي رویکرد سنتی بر پایۀ تکنیک   )،TGfU(3ها براي فهمیدنرویکرد آموزش بازي

) بیان کردند که 2001و همکاران ( 5اند. گرهایگن) آن را معرفی کرده1982( 4است که بونکر و ثورپ

متناسب با اصول انجام بازي در زمینۀ انتخاب طرز صحیح عمل و حرکت، همچنین اجراي  TGfUرویکرد 

، افراد را زودتر از معمول در معرض تجربیات مشابه TGfU. رویکرد )15( استکارامد و در طول رقابت 

آید می دستبه 6هاي خردشدهها از طریق شرکت در بازيها و راهکاردهد که با معرفی راهبردبازي قرار می

شود. مرحلۀ مطابق با سطح یادگیرنده معرفی می. در مرحلۀ اول بازي استاي مرحلهو شامل فرایند شش

شود. در مرحلۀ سوم، است که در این مرحله یادگیرنده با قوانین بازي آشنا می 7دوم، درك بازي

دهند. هایی مانند دانش قوانین بازي توسعه میرا همراه با جنبه 8یادگیرندگان یک آگاهی یا فهم تاکتیکی

گیري هاي تصمیم. در این مرحله یادگیرندگان مهارتاست 9ي مناسباهيریگمیتصممرحلۀ چهارم شامل 

ي باید انجام دهند (آگاهی تاکتیکی) و چگونه باید آن را انجام دهند (انتخاب کارچهرا در مورد اینکه 

 توسعهنام دارد، بر  10دهند. مرحلۀ پنجم، که اجراي مهارتي مناسب و اجراي مهارت)، رشد میهاپاسخ

                                                           
1. Hard masculinized pedagogy 
2. Light &Kentel 
3. Teaching Games for Understanding  (TGfU) 
4. Bunker & Thorpe 
5. Grehaigne  
6. Mini game 
7. Game appreciation 
8. Tactical understading 
9. Making appropriate decision 
10. Skill execution 
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که براساس  1ها و حرکات ویژه توسط یادگیرندگان متمرکز است. در نهایت، توسعۀ عملکردرتاجراي مها

 .)16(شود معیارهاي مشخص مطابق با اهداف بازي تعیین می

. اندکردهپژوهشگران تأثیر استفاده از رویکردهاي آموزشی متفاوت بر میزان فعالیت بدنی را بررسی 

)، متوجه شدند که جلسات تربیت بدنی که مبتنی بر تکنیک و به روش 2011روبرتس و فیرکالف (

شوند. آنها بیان کردند که سطوح دستورالعمل مستقیم هستند، به سطوح پایین فعالیت بدنی منجر می

پایین فعالیت بدنی با مدیریت زمان توسط معلم، اختصاص زمان زیادي از جلسۀ تمرین به مرور تکنیک 

در بسکتبال) ارتباط دارد. آنها  5به  5هاي کامل (براي مثال بازي و استفادة بیش از حد معلم از بازي

 3شدهشرطی/شدهلیتعد، 2محدودشدههاي دن در بازيهمچنین بر این مطلب اشاره کردند که درگیر ش

تواند سطوح فعالیت بدنی دانش ، احتماالً میاستکه ویژگی اصلی رویکردهاي مبتنی بر بازي تاکتیکی 

ة دختر را با کنندشرکت)، فعالیت بدنی شش 2000و همکاران ( 4. یلینگ)7(آموزان را افزایش دهد 

گیري کردند و متوجه شدند که سطوح فعالیت بدنی در جلسات مبتنی استفاده از ثبت ضربان قلب اندازه

 . )17(بر بازي، باالتر است 

با میزان فعالیت بدنی، سطوح  TGfUبر ارتباط رویکردهاي مبتنی بر بازي مانند برخی مطالعات، عالوه

اند که انگیزش عامل مهمی در گرایش افراد به مشارکت در کالس انگیزش افراد را بررسی و پیشنهاد کرده

دروس  6کردند که محیط یا جو انگیزشی )، بیان2010و همکاران (  5. براي مثال جونزاستتربیت بدنی 

اي . نظریه)18(تأثیرگذار باشد  آموزدانشة شدادراكة درونی و کفایت زیانگشدت بر تواند بهتربیت بدنی می

. نظریۀ خودتعیینی بر پایۀ سه نیاز است 7که حامی اهمیت چنین بعدهایی است، نظریۀ خود تعیینی

تعریف شده است. اگر این  10، و احساس تعلق9، شایستگی8ودمختاريی درونی شامل خشناختروان

کند و در عوض موجب مستقل انگیزش بیشتري پیدا می صورتبهنیازهاي درونی برآورده شوند، فرد 

                                                           
1. Performance 
2. Small-sided 
3. Modified/Conditioned 
4. Yelling  
5. Jones  
6. Motivational climate 
7. Self-determination Theory (SDT) 
8. Autonomy  
9. Competence 
10. Relatedness 
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) 1مطابق نظریۀ خودتعیینی، انگیزش خودمختار (رفتار خودتنظیم .)19(شود ارتقاي کیفیت انگیزش می

کند که . نظریۀ خودتعیینی همچنین بیان میاست2شدهییشناساة درونی و زیانگکلی به دو شکل  طوربه

، به نقل از 2002، 3وجود دارد (دسی و رایان شدهکنترلتفاوت زیادي بین انگیزش خودمختار و انگیزش 

معموال  شدهکنترلشود، انگیزش انگیزش خودمختار به انگیزش با کیفیت باالتر اطالق می کهیدرحال). 12

گر دور بوده و به دو صورت ي خودتعیینهاارزششود که از در طیف انگیزش با کیفیت پایین یافت می

 .)12( است 4انگیزش بیرونی یا درون فکن

درونی انگیزه پیدا  صورتبهدهند، بیشتر افرادي که سطوح باالیی از انگیزش خودمختار را نشان می

که این حالت افزایش در سطوح فعالیت بدنی در طول جلسات تربیت  انددادهکنند. تحقیقات نشان می

و تداوم فعالیت بدنی بعد از سنین  )21(، مشارکت بیشتر در فعالیت بدنی خارج از مدرسه )20(بدنی 

) متوجه شدند، 2005( 5طور مشابه، استاندیج، دیودا و نتومانیسشود. بهرا موجب می )22(مدرسه 

یابد، بنابراین شود، انگیزة درونی و رضایت افراد افزایش میکه یک محیط خودتعیین ایجاد میزمانی

. )23(ی مشارکت و تالش در طول تربیت بدنی کمک کند نیبشیپهاي خودمختار ممکن است به محیط

(ادراك عالقه/ لذت،  6گیزة درونیمقیاس پرسشنامۀ ان) تغییرات در شش خرده2010جونز و همکاران (

کفایت ورزشی، تالش/اهمیت، انتخاب، فشار/تنش و مفید بودن) در دو گروه سنتی و مبتنی بر بازي 

مشاهده کردند. آنها همچنین  هااسیمقتاکتیک را بررسی کردند. آنها تفاوت معناداري را در تمام خرده

گروه مبتنی بر بازي ممکن است در  آموزاندانشگیري کردند که افزایش سطوح انگیزش درونی در نتیجه

اي . در مطالعه)18(شود ، تجربه میTGFUمحور ۀ رویکرد بازيواسطبهنتیجۀ تفریح و لذت باشد که 

بر انگیزش  8و تربیت ورزشی TGfUمدل ترکیبی  ریتأث)، 2017و همکاران ( 7آریاس-جدیدتر، گیل

در کالس تربیت بدنی را بررسی کردند. نتایج تحقیق آنها نشان داد که مدل ترکیبی موجب  آموزاندانش

 . )24( شودیم، شایستگی و لذت ارتقاي خودمختاري

                                                           
1. Self-regulated behaviour 
2. Identified 
3. Deci& Ryan 
4. Introjected 
5. Standage  
6. Intrinsic motivation inventory (IMI) 
7. Gil-Arias  
8. Hybrid TGfU-Sport Education 
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ۀ واسطبهکه  استدر نظر گرفته شده  ايیک عامل زمینه عنوانبه، همچنین شدهادراكحق انتخاب 

در مقایسه با رویکرد دستورالعمل مستقیم که بیشتر  TGFUیابد، یعنی اینکه انگیزش درونی افزایش می

عالوه، دیگر . به)12(آورد شود، یک محیط خودمختار را فراهم میتوسط مربی اتخاذ می هايریگمیتصم

هاي تر، استفاده از روشاي مانند تأکید معلم بر عناصر تاکتیکی و شناختی بازي و مهمعوامل زمینه

منظور حمایت از حل مسئله از طریق بحث و تبادل نظر، پرسیدن به سؤالند مان )13( 1ترمیمالآموزشی 

ة فرصت براي گوش کردن و واکنش مطلوب به اجازوگو در طول جلسات تمرین به معلم مناظره و گفت

. نشان داده شده است )12(شود ، انگیزة خودمختار  بیشتري را در جلسات آموزشی موجب میهاحلراه

یی به نیازهاي پاسخگوتر که شامل گوش کردن، هاي آموزش مالیمهاي آموزشی، این روشکه در محیط

، تحسین پیشرفت و تشویق براي تالش، همگی با افزایش در حرف زدنبه افراد براي  فرصت دادنافراد، 

که رفتار کنترلی )، زمانی2014( و همکاران 2هاي دمیر. طبق یافته)25(انگیزة خودمختار ارتباط دارد 

است و موجب  کنندهکنترلکنند که رفتار معلم/مربی احساس می آموزاندانشیابد، معلم افزایش می

. در مقابل، درگیري )26(در درس تربیت بدنی بیشتر احساس اجبار کنند  شود افراد براي مشارکتمی

، موجب ترگستردهو  ترقیعمبر یادگیري یادگیرنده در جریان آموزش و محور قرار دادن یادگیرنده، عالوه

و لذت از فعالیت بدنی و مشارکت را افزایش  دشویمنده ارتقاي کارکردهاي شناختی و اجتماعی یادگیر

 . )27( دهدیم

علت ، بهTGfUهاي مبتنی بر بازي مانند توان نتیجه گرفت که مدلهاي تحقیقی، میبا توجه به یافته

 تیفعالموجب افزایش انگیزش نوآموزان و همچنین افزایش در میزان  بخشلذتایجاد محیطی پویا و 

ی و ورزش بدن تیفعالشوند. این امر شاید بتواند به گسترش عالقۀ دانشجویان به ی افراد در کالس میبدن

ي تحقیقی اشاره شد، توجه به هاافتهی عنوانبهو همچنین تداوم سبک زندگی فعال کمک کند. اما آنچه 

را مدنظر قرار داده  آموزانشداني تحقیق، بیشتر کودکان و هانمونهۀ سنی دامناین نکته الزم است که 

ي رویکردهاي آموزشی مبتنی بر بازي ریکارگبهۀ بررسی و نیزمرسد تحقیقات کافی در نظر میاست و به

تحقیقی  سؤال) ده 2015و همکاران ( 3ي تربیت بدنی دانشجویان صورت نگرفته است. ممرتهاکالسدر 

اي که بر آن تأکید شده، استفاده د. نهمین مسئلهانترسیم کرده TGfUرا براي تحقیقات بعدي در زمینۀ 

                                                           
1. Softer pedagogy 
2. De Meyer  
3. Memmert  
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منظور، تحقیق حاضر . بدین)28( استهاي متفاوت در جوامع مختلف با فرهنگ TGfUو بررسی رویکرد 

تعیین و لذت از فعالیت بدنی دانشجویان پسر -بدنی و انگیزش خودبه بررسی و مقایسۀ میزان فعالیت 

پس از شرکت در یک دوره آموزش بازي بسکتبال با استفاده از روش مبتنی بر بازي و روش سنتی مبتنی 

 بر تکنیک پرداخت.

 

 یشناسروش

 ي پژوهشهانمونه

سال براي گروه سنتی، و  57/20 ± 82/0دانشجوي پسر (با میانگین سنی  30کنندگان شامل شرکت

) دانشگاه ارومیه بودند که  داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند. TGfUسال براي گروه  ±03/21 96/0

رقابتی نداشتند  صورتبهي بودند که سابقۀ تمرین بازي بسکتبال مندعالقه، افراد مبتدي و کنندگانشرکت

و گروه دوم به  TGfUفره) تقسیم شدند. یک گروه به روش ن 15تصادفی به دو گروه مساوي ( صورتبهو 

 روش سنتی مبتنی بر تکنیک تمرین کردند.

 روش اجراي پژوهش

تجربی بود که دو گروه در آن شرکت داشتند.  انگیزش خودتعیین روش تحقیق حاضر از نوع نیمه

ها در طول جلسات تمرین ی آنبدن تیفعالآزمون و میزان آزمون و پسطی دو مرحلۀ پیش کنندگانشرکت

ارزیابی شد. مسائل اخالقی پژوهش شامل روشنگري اولیه، رضایت آگاهانه و آزادانه، حفظ حریم خصوصی 

منظور اجراي تحقیق مدنظر قرار گرفت و گواهی بود که به کنندهشرکتو رازداري، و سالمت و ایمنی افراد 

 افراد. (IR.umsu.rec.1396.56)ارومیه دریافت شد  الزم از کمیتۀ اخالق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی

 کردند شرکت بسکتبال يباز آزمونشیپ در نامهتیرضا لیتکم از پس قیتحق در شرکت يبرا یمتقاض

 نیزم ۀمیندر  3به  3صورت به يبود. باز ياقهیدقدر دو زمان ده بسکتبال يباز قهیدق ستیب شامل که

توسط دو مربی ارزیابی شد. افراد ماهر  کنندگانشرکت. در طول بازي میزان مهارت شد برگزاربسکتبال 

 30رسید مشکالت حرکتی دارند، در این مرحله حذف شدند و در نهایت نظر میو همچنین افرادي که به

هفته و هر هفته  6ها به مدت دانشجو با سطح مهارت مبتدي براي شرکت در تحقیق انتخاب شدند. گروه

در  یبدن تیفعال زانیمدقیقه به تمرین بازي بسکتبال پرداختند.  60جلسه و در هر جلسه به مدت  3

 یابیارزکنندگان شرکت زشیلذت و انگ آزمونشیپ همانند مداخالت، انیپا از پسطول جلسات مداخله و 

 .شد
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 و همکاران 1که هولت TGfU ۀافتیبا استفاده از مدل بسط TGfUي برنامۀ تمرینی گروه زیرطرح

ول آموزشی یافته، در مرحلۀ بازي از اص، انجام گرفت. براساس مدل بسط)29(اند ) ارائه کرده2002(

، در مرحلۀ آگاهی تاکتیکی 4مبالغه-، در مرحلۀ درك بازي از اصل تعدیل3بازنمایی-و تعدیل 2گیرينمونه

-بازنمایی و تعدیل-گیري از اصول تعدیلمبالغه، در مرحلۀ تصمیم-تعدیل وبازنمایی -از اصول تعدیل

شود. در تمامی مراحل، افزایش یبازنمایی استفاده م-مبالغه، و در مرحلۀ اجراي مهارت از اصل تعدیل

ي برنامۀ تمرینی گروه سنتی، دو ویژگی بارز زیرطرحتدریجی در پیچیدگی تاکتیکی رعایت شد. براي 

قرار گرفت. برنامۀ تمرینی این گروه  مدنظرمحور بودن و مبتنی بر تکنیک بودن رویکرد سنتی یعنی معلم

 صورتبهها دریبل، پاس و انواع شوت بود. مرور تکنیک هایی ماننددر جلسات ابتدایی شامل مرور تکنیک

ي دستورالعمل مستقیم، الگودهی و بازخورد براي آموزش هاروشانفرادي و گروهی انجام گرفت. مربی از 

آزادانه به  صورتبهدقیقه  15تا  10کنندگان به مدت استفاده کرد. در انتهاي هر جلسۀ تمرین شرکت

 بازي بسکتبال پرداختند.

 

 يریگاندازهابزار 

ي زمانی کوتاه و بردارنمونهسیستم  عنوانبه)، SOFIT( 5زمان آموزش آمادگی ايسیستم مشاهده

بدنی ت یفعالخصوص براي تعیین کمی فاکتورهایی که باور است اي تعریف شده است که بهثبت وقفه

شود. بخش به سه بخش تقسیم می SOFITبخشد، طراحی شده است. ابزار مرتبط با سالمتی را ارتقا می

 5تا  1 صورتبهی بدن تیفعال. سطح است کنندگانشرکتنخست شامل مشاهدة سطوح فعالیت بدنی 

) اعتباریابی 1991و همکاران ( 6کنزيشود. این سیستم از طریق ثبت ضربان قلب توسط مککدگذاري می

. همچنین )30(را براي فاکتورها گزارش کردند 90/0شده است که حاکی از روایی قابل قبول و پایایی باالي 

، نشان دادند که متريکالراین ابزار با دستگاه  هاداده) با بررسی ارتباط 2008و همکاران ( 7مطالعۀ هوناس

ة نحو. )31( است) =81/0Rی (بدن تیفعال شدهمصرفسیستم روشی معقول براي ارزیابی انرژي این 

                                                           
1. Holt  
2. Sampling 
3. Modification-representation 
4. Modification-exaggeration 
5. System for Observing Fitness Instruction Time (SOFIT) 
6. McKenzie  
7. Honas  
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= در حال 4= ایستاده سر پا، 3= نشسته، 2= حالت دراز کشیده، 1کدگذاري به این صورت است که اعداد 

شامل کدگذاري دهد. بخش دوم شامل ثبت محتواي درس و بخش آخر را نشان می فعال اریبس= 5، رفتنراه

هاي متفاوت دویدن ی متوسط و سرعتبدن تیفعال عنوانبه رفتنراه. در این تحقیق، حالت استرفتار معلم 

براي ثبت  AS80شمار بیورر مدل ی شدید در نظر گرفته شد. همچنین از دستگاه گامبدن تیفعال عنوانبه

) 1991ي و همکاران (کنزمکبق نظر در طول جلسات تمرین استفاده شد. ط کنندگانشرکتتعداد گام 

شمار بر مچ دست تصادفی انتخاب شدند و دستگاه گام صورتبهۀ تمرین از هر گروه چهار نفر هر جلسدر 

مشاهده و  SOFITي امشاهدهی براساس ابزار بدن تیفعالآنها نصب شد. همین چهار نفر براي ثبت نوع 

 .)30(ارزیابی شدند. نحوة ثبت و مشاهدة مطابق با دستورالعمل ابزار اجرا شد 

ده شد. لذت، از طریق ) استفاIMIبراي سنجش لذت بردن از تمرین از پرسشنامۀ انگیزش درونی (

گذرد) انجام ورزش هستم، زمان زود می در حالکه آیتمی ( براي مثال من متوجه شدم زمانی 5مقیاس 

دهی = کامالً موافق) نمره5= کامالً مخالف تا 1ارزشی لیکرت (پنج صورتبهشود. هر آیتم ي میریگاندازه

گزارش کرد  79/0) پایایی درونی این مقیاس را بررسی و ضریب آلفاي  آن را 2003( 1شود. فیرکالفمی

ی ابزار در دانشجویان، گزارش سنجرواني هایژگیو)، پس از بررسی 1392. عربشاهی و همکاران ()32(

مقیاس لذت را براي خرده 83/0بزار واجد روایی مناسب است و پایایی با ضریب آلفاي کردند که این ا

 .)33(گزارش کردند 

گیري کیفیت انگیزشی افراد پیش و پس از مداخله با استفاده هاي تئوري خودتعیینی، براي اندازهسازه

) اعتباریابی شده است، ارزیابی شد. آنها 2005و همکاران ( 3که توسط استاندیج 2از پرسشنامۀ خودتعیینی

تئوري خودتعیینی در زمینۀ ورزش و تربیت بدنی هاي گیري تمامی جنبهاین پرسشنامه را براي اندازه

= کامالً 7= کامالً مخالف تا 1متغیر که بر مقیاس لیکرت ( 5گیري طراحی کردند. خودتعیینی با اندازه

شود. پرسشنامه سه نیاز درونی خودمختاري، شایستگی و تعلق ي شده است، ارزیابی میگذارارزشموافق) 

و  هااسیمقرا براي  90/0و  80/0. استاندیج و همکاران ضریب آلفاي بین کندگیري میداشتن را اندازه

)، گزارش کردند که 1396( . بهزادنیا و همکاران)23(را براي این ابزار گزارش کردند  70/0پایایی درونی

 .)34( است 75/0داراي ضریب آلفاي کرونباخ باالي  هاعاملاین ابزار داراي روایی مطلوب و پایایی 

                                                           
1. Fairclough 
2. Self-determination questionnaire 
3. Standage  
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 تحلیل آماري

ۀ محاسب صورتبه، از آمار توصیفی و هادادهي کردن بنددستهدر این پژوهش، براي خالصه و 

ي گرایش به مرکز و پراکندگی (میانگین و انحراف استاندارد) استفاده شد. براي بررسی طبیعی هاشاخص

ها از آزمون تی مستقل، تحلیل ویلک و براي تحلیل داده-ي پژوهش از آزمون شاپیروهادادهبودن توزیع 

نسخۀ  SPSS افزارنرماز استفاده شد. تمامی عملیات آماري با استفاده  رتبه انسیکووارکوواریانس و تحلیل 

 انجام گرفت. 05/0و در سطح معناداري  21

 

 هاافتهی

گروهی فاکتورهاي براي مقایسۀ بین tي توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و نتایج آزمون هاداده

تعیین و لذت و اطالعات توصیفی مرتبط با نیازهاي انگیزش خود 1ی در جدول بدن تیفعالمرتبط با میزان 

و تحلیل کوواریانس  tآزمون و همچنین نتایج آزمون آزمون و پسدر پیش هاگروهی بدن تیفعالبردن از 

ها، در سه نمودار هاي متغیرهاي تحقیق براي مقایسۀ گروهائه شده است. در نهایت دادهار 2در جدول 

 ستونی مجزا ارائه شده است.

 یبدن تیفعال يها در فاکتورهاگروه یفیو آمار توص tآزمون جینتا . 1جدول 

 TGFU T DF P سنتی متغیر       گروه
اندازة 

 اثر
مدت زمان فعالیت 
بدنی متوسط (درصد 

 از کل زمان کالس)
06/23±0/0  08/36±0/0  982/4-  34 001/0  42/0  

مدت زمان فعالیت 
بدنی شدید (درصد از 

 کل زمان کالس)
06/17±0/0  06/27±0/0  926/4-  34 001/0  41/0  

584/2290±33/61 تعداد گام  45/22±417/3146  054/5-  34 001/0  42/0  

 
ی در طول کالس بدن تیفعالاز نظر عوامل مرتبط با میزان  هاگروهمستقل براي مقایسۀ  tنتایج آزمون 

 تیفعال)، مدت زمان t  ،34=df  ،001/0≤P=-054/5نشان داد که دو گروه تفاوت معناداري در تعداد گام (

،  t  ،34=df=-982/4ی متوسط (بدن تیفعال)، و مدت زمان t  ،34=df  ،001/0≤P=-926/4ی شدید (بدن

001/0≤P.دارند ( 
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 مدت زمان فعالیت بدنی شدید و متوسط بین دو گروه تحقیق ۀ. مقایس1نمودار 

 
و  نییخودتع شزیانگ يازهایها در نگروه یفیو آمار توص انسیکووار لیو تحل t آزمون جیتا. ن2جدول 

 یبدن تیلذت بردن از فعال
 گروه     

 متغیر
 تحلیل آماري TGfU سنتی

آزمونپیش آزمونپس  آزمونپیش  آزمونپس   T df P  اندازه
 اثر

0/3±11/56 خودمختاري  12/84±0/3  08/81±0/3  04/35±0/4  373/3-  28 002/0  289/0  

0/3±07/59 شایستگی  12/15±0/4  08/68±0/3  09/35±0/4  778/0  27،1  386/0  028/0  

0/3±09/48 احساس تعلق  19/92±0/3  06/56±0/3  08/43±0/4  649/2-  28 013/0  20/0  

0/5±16/61 لذت  16/18±0/6  13/86±0/5  07/36±0/6  543/0-  28 591/0  010/0  

 
 اسیمقخرده، بین دو گروه از نظر آزمونشیپ، پس از تعدیل اثر نمرات انسیکووارطبق نتایج تحلیل 

). براي خردهمقیاسهاي P1 ،27  =0/778 ،Fشایستگی تفاوت معناداري مشاهده نشد (0/386=
الزم براي آزمون تحلیل  يهافرضشیپعلت عدم برقراري ، احساس تعلق، و لذت بهيخودمختار

 استفاده شد. نتایج نشان داد که در دو خردهمقیاس RANCOVA1کوواریانس، از آزمون 
=-373/3خودمختاري ( t   ،28= df   ،002/0= P =-649/2) و احساس تعلق ( t   ،28= df   ،013/0= P بین (

=-543/0لذت ( اسیمقخردهاما در  ،دو گروه تفاوت معنادار است t   ،28= df   ،591/0= P تفاوت معنادار (
 نبود.

                                                           
1. Rank analysis of covariance (Quade's test) 
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 آزمونپس. روند تغییرات متغیرهاي تحقیق بین دو گروه از پیش تا 2نمودار 

 

 يریگجهینتبحث و 

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر دو رویکرد آموزشی مبتنی بر بازي تاکتیکی و آموزش سنتی مبتنی 

بر تکنیک بر میزان فعالیت بدنی و فاکتورهاي منتخب انگیزشی دانشجویان در بازي بسکتبال بود. 

آزمون آزمون و پسپیش جلسه به تمرین بسکتبال پرداختند. نتایج در قالب 18طی  کنندگانشرکت

 بررسی شد.

 تیفعالآموزش مبتنی بر بازي، در طول جلسات آموزش میزان  گروهنشان داد که  هادادهنتایج تحلیل  

ی بدن تیفعالی شدید، بدن تیفعالی بیشتري نسبت به گروه سنتی مبتنی بر تکنیک داشتند. میزان بدن

ي هاافتهمعناداري باالتر از گروه سنتی بود که با ی طوربهمبتنی بر بازي  گروهمتوسط و تعداد گام در 

 .)12، 17، 20، 35( ستتحقیقات پیشین همسو

ی کمتر در جلسات آموزش گروه بدن تیالفع) اشاره کردند، 2011که روبرتس و فیرکالف (طورهمان

سنتی مبتنی بر تکنیک، با مدیریت زمان کالس توسط مربی/معلم، اختصاص بیشتر زمان کالس به تمرین 

هاي کامل، عالوه، در بازيهاي کامل ارتباط دارد. بهو مرور مهارت، و استفادة بیش از حد معلم از بازي
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باشند. آنها  گرنظارهبازیکن ذخیره بیرون از زمین بنشینند و  نوانعبهشوند برخی یادگیرندگان مجبور می

 هاي محدودشده که ویژگیهمچنین بر این مطلب اشاره کردند که درگیر شدن در بازي

را  کنندگانشرکتی بدن تیفعالتواند سطوح ، احتماالً میاستاصلی رویکردهاي مبتنی بر بازي 

ایش . همچنین افزایش انگیزة خودتعیین براساس آموزش مبتنی بر بازي موجب افز)6(افزایش دهد 

رو . ازاین)27( بخشدیمکه میزان فعالیت بدنی را ارتقا  شودیمتمرین  درگیري یادگیرنده در طول جلسات

ازي، با استفاده ی در کالس آموزش مبتنی بر ببدن تیفعالافزایش میزان  رسدیمنظر ي، بهبندجمعدر یک 

ویکرد ر، ارتباط دارد. از طرف دیگر، در شودیمشده که موجب خلق محیطی پویا ي تعدیلهايبازاز 

مستقیم،  ي دستورالعملهاروشي تکنیکی با استفاده از هامهارتآموزشی سنتی مبتنی بر تکنیک، 

تا و ثابت مرور را در شرایط ایس هاکیتکنو سپس نوآموزان این  شودیمالگودهی و بازخورد آموزش داده 

 .کنندیم

 اسیمقخردهی پرسشنامۀ انگیزش درونی و سه بدن تیفعالز ا لذت بردن اسیمقخردهدر خصوص 

ي خودمختاري، شایستگی و احساس تعلق پرسشنامۀ خودتعیینی، فرض تحقیق این بود که رویکردها

ة دورکه پس از  دارد. نتایج نشان داد هااسیمقخردهی بیشتري بر این اثربخشآموزشی مبتنی بر بازي 

یانگین مو احساس شایستگی تفاوت معناداري وجود ندارد؛ هرچند  از نظر لذت هاگروهآموزش، بین 

ي هااسیمقدهخرمبتنی بر بازي در  گروهي مبتنی بر بازي نسبت به گروه سنتی بیشتر بود. اما هاگروه

 خودمختاري و احساس تعلق برتري معناداري نسبت به گروه مبتنی بر تکنیک نشان داد.   

محور )، رویکرد مبتنی بر بازي تاکتیکی، رویکردي یادگیرنده1995و همکاران ( 1طبق نظر گریفین

) نشان دادند که 2010. جونز و همکاران ()36(شود است و موجب افزایش لذت از محیط یادگیري می

. )18( شودانگیزش درونی می يهااسیمقخردهر بازي موجب افزایش در شرکت در برنامۀ آموزش مبتنی ب

سبت به گروه سنتی گزارش کردند. نتایج مشابهی گروه مبتنی بر بازي، میزان لذت بیشتري را نهمچنین 

. اما نتیجۀ )73، 83() گزارش شده است 2008( 3)، ایوانز و الیت2008و همکاران ( 2در تحقیق ماندیگو

 لذت نشان نداد. اسیمقخردهاي را براي رویکرد آموزش مبتنی بر بازي از نظر تحقیق حاضر، برتري ویژه
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ي هااسیمقخردهي ندارند، اما در ها از نظر شایستگی تفاوت معنادارنتایج همچنین نشان داد گروه

 اسیمقخردهی در گروهنیبگروهی معنادار است. هرچند تفاوت خودمختاري و احساس تعلق تفاوت بین

)، 2010توان این نتایج را با نتایج تحقیقات جونز و همکاران (ی میطورکلبهشایستگی معنادار نبود، اما 

)، ایوانز و الیت 2008)، ماندیگو و همکاران (2017ران (آریاس و همکا-)، گیل2009لونسدیل و همکاران (

هاي اسمیت و همکاران . همچنین این نتایج با یافته)18، 20، 24، 37، 38() همسو فرض کرد 2008(

با نتایج بیشتر  هایشان. اسمیت و همکاران چند علت را براي تناقض یافته)12( ست) ناهمسو2015(

اي بوده است. در تحقیق هاي حملهتحقیقات پیشین گزارش کردند؛ اول اینکه تمرکز تحقیق آنها روي بازي

اي گزارش شد. هاي حملهترین سطوح انگیزش خودتعیین در بازي) نیز پایین2008ماندیگو و همکاران (

نهایت تعداد  ل آموزش مبتنی بر بازي و در)، همچنین به تفاوت در نوع ارائۀ مد2015اسمیت و همکاران (

 . )12(جلسات آموزشی متفاوت در تحقیقات اشاره کردند 

اي در یک فاکتور زمینه عنوانبهرا  شدهادراك) حق انتخاب 1995( 1گوداس، بیدل، فاکس و آندروود

؛ یعنی رویکرد مبتنی بر بازي در مقایسه )39(یابد یزش درونی افزایش میۀ آن انگواسطبهنظر گرفتند که 

شود، محیط خودمختاري ها توسط مربی اتخاذ میگیريستقیم که بیشتر تصمیمبا رویکرد دستورالعمل م

) مانند تأکید 12، به نقل از 2011، 2اي متفاوت (متزلرعالوه، تعامالت زمینه. به)27( آوردیمرا فراهم 

 سؤالی مالیم مانند ي آموزشهاروش، استفاده از ترمهممربی/معلم بر عناصر تاکتیکی و شناختی بازي و 

وگو در طول جلسات از طریق بحث و تبادل نظر، مناظره و گفت حل مسئلهمنظور تقویت پرسیدن به

، انگیزة هاحلراهدهد و واکنش مطلوب به می پاداش دادنو  گوش کردنفرصت براي  اجازهتمرین به معلم 

که این  انددادهشود. تحقیقات نشان خودمختار (درونی) بیشتري را در جلسات آموزشی موجب می

به آنها براي  فرصت دادنیی به نیازهاي نوآموزان، پاسخگو، گوش کردنهاي آموزشی مالیم که شامل روش

ة خودمختار (درونی) ارتباط زیانگ، تحسین پیشرفت و تشویق براي تالش، همگی با افزایش در حرف زدن

)، افزایش در رفتار کنترلی 2014هاي دمیر و همکاران (که اشاره شد، طبق یافتهگونههمان. )25(دارد 

. آنها بیان کردند که مربی/معلم )26(شود می کنندگانشرکتمعلم موجب کاهش در کیفیت انگیزشی 

هاي انتخابی معناداري را ) و گزینهشدهلیتعدهاي ي بازياندازراهباید خالقیت را تشویق (مثالً با تشویق 

گیل آریاس و همکاران  کهیدرحالشده به نوآموزان). ارائه کند (مثالً دادن اختیار تغییر قوانین بازي تعدیل
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از طریق آموزش مبتنی بر بازي تغییر  تواندیمي ورزشی هامهارتگیزش در ) معتقدند که نوع ان2021(

. با )27( دشویم ترقیعمیابد، که خود موجب افزایش مشارکت در روند آموزش و متعاقب آن یادگیري 

بر بازي  هاي تحقیقات پیشین، در این تحقیق نیز شاید بتوان برتري نسبی رویکرد مبتنیتوجه به یافته

اي رایج در این رویکردها نسبت داد. از جمله در اثربخشی بر ارتقاي انگیزش درونی را به عوامل زمینه

نحوي گیري اشاره کرد؛ بهو مشارکت در تصمیم شدهادراكتوان به حق انتخاب اي مهم میعوامل زمینه

اي خود را در خصوص تعدیل حتی در مواقعی نظره کنندگانشرکتهاي مبتنی بر بازي، که در گروه

 کردند. قوانین بازي اعمال می

ي لذت هااسیمقخردهاما در خصوص عدم معناداري تفاوت بین گروه مبتنی بر بازي و گروه سنتی در 

رسد این نتایج نسبت نظر میتوان به چند تبیین استناد کرد. در مقایسۀ کلی بهمی شدهادراكو شایستگی 

که نتایج طورهمانتر باشد. اول اینکه، ) ضعیف2010به نتایج تحقیقات قبلی مانند جونز و همکاران (

حمایت، -ترین میزان لذت، خودمختاري) نیز نشان داده است، پایین2008تحقیق ماندیگو و همکاران (

ارش شده و باالترین میزان انند بسکتبال گزاي مهاي حملهشایستگی، چالش، و احساس تعلق در بازي

درصد  42هاي تور/دیوار مانند والیبال بوده است. طبق نتایج، انگیزش درونی مربوط به بازي

اي، نظر منفی به جلسات آموزش مبتنی بر بازي نشان دادند. این هاي حملهدر بازي کنندگانشرکت

صد)، در 3/2هاي تمرینی (، دشوار بودن فعالیتدرصد) 5/21نظرهاي منفی شامل حس مالل و خستگی (

) 1997درصد) بوده است. باتلر ( 3/2هاي تمرینی (درصد) و مفرح نبودن فعالیت 8/3نیاز به تغییر قوانین (

اي، تور/دیوار هاي ضربهي داراي حداقل پیچیدگی و بعد از آن بازيریگهدفهاي بیانکرده است که بازي

 . )37(دگی است اي داراي بیشترین پیچیلههاي حمو در نهایت بازي

ۀ فردي نوآموز در کالس ) بیان کردند، تجرب2006( 1ماندیگو و هولت طورکههماناز طرف دیگر، 

منظور مشارکت موفق در یک فعالیت قرار تربیت بدنی، اغلب تحت تأثیر تجربۀ او از نیازهاي مهارتی به

هاي ، از جنبهکنندگانشرکترسد ارائۀ دروس متناسب با سطوح مهارتی نظر می. بنابراین به)40(دارد 

هاي نسبتاً اي و از نظر پیچیدگی جزو بازيمهم انگیزش درونی است. شاید بازي بسکتبال که بازي حمله

تناسب نبوده و در نتیجه موجب تجربیات منفی در م کنندگانشرکتپیچیده است، با سطوح مهارتی 

ي انگیزش درونی و لذت بردن از بازي تأثیر گذاشته باشد. از هااسیمقخردهکالس شده و در نهایت بر 
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. براي ارزیابی تغییرات استها در هر گروه هاي مهم این تحقیق تعداد کم آزمودنیدیگر محدودیت

تري به نتایج دقیق کنندگانشرکتتماالً استفاده از تعداد بیشتر هایی مانند انگیزش و لذت، احسازه

 بینجامد.

ی و بدن تیفعالنتایج کلی تحقیق برتري نسبی قابل قبولی را براي گروه مبتنی بر بازي از نظر میزان 

گفت که با استفاده از رویکردهاي مبتنی بر بازي  توانیمي تحقیق هاافتهانگیزش نشان داد. با توجه به ی

توان به اهداف سالمتی مهمی مانند ارتقاي کیفیت انگیزش مشارکت تاکتیکی در جامعۀ دانشجویان می

ی در طول جلسات کالس تربیت بدنی دست بدن تیفعالورزشی، لذت بردن از ورزش و افزایش میزان 

. بنابراین تغییر است) متناسب 2001توسط الکساندر و الکمن ( شدهمیترسیافت که با اهداف تربیت بدنی 

رسد و باید در نظر میعمومی دانشجویان الزم بههاي آموزش براي درس تربیت بدنی ریزيرویه در برنامه

هاي آموزشی جایگزینی بود که عالوه بر دستاوردهاي جسمانی مرتبط با ها و روشوجوي مدلجست

 انگیزه و میزان مشارکت دانشجویان گردد. سالمتی، موجب ارتقاي
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Abstract 
The aim of this study was to investigate the effect of two instructional approaches 
(game based and traditional) on physical activity, self-determined motivation and 
physical activity enjoyment in university students who participated in physical 
education classes. This study was semi-experimental. The participants included 30 
male university students (mean age 20.67±1.72 years) who were selected by 
convenience sampling method and randomly divided into two groups: game based 
instruction and traditional instruction. They participated in 18 sessions (for 6 weeks 
and 3 sessions a week) of basketball. The data were collected by the System for 
Observing Fitness Instruction Time, Beurer pedometer, Intrinsic Motivation 
Inventory, and Self-Determination Questionnaire. Descriptive statistics, independent 
t test, ANCOVA, and RANCOVA were used for analysis of data. The results showed 
significant differences between game based and traditional groups in the duration of 
moderate to high intensity physical activity and the number of steps (P≤0.001). There 
were no significant differences in physical activity enjoyment and a sense of 
competence between game based and traditional groups; But there were significant 
differences between two groups in autonomy (P≤0.001) and belonging (P≤0.013). The 
results showed that game based instructional approach can enhance physical activity 
level and quality of motivation of university students in physical education classes.   
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