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چکيده
تربيت بدنی در آموزشوپرورش هميشه به عنوان سكویی در نظر گرفته میشود كه فراگيران در آن تجارب
و مهارتهای تمرینی خود را در ورزشهای مختلف و فعاليتهای فيزیكی گسترش میدهند .هدف
پژوهش حاضر ،تأثير رویكرد آموزشی «تدریس بازی برای فهم» ) (TGFUبر مهارتهای ورزشی
دانشآموزان در درس تربيت بدنی در دورۀ اول متوسطه بود .روش پژوهش شبهآزمایشی ،طرح پيشآزمون
 پسآزمون با گروه شاهد بود .جامعۀ آماری پژوهش شامل دانشآموزان دورۀ اول متوسطه در شهر اروميهبودند كه از بين آنها دو كالس از مدارس مناطق متوسط شهر انتخاب شدند و به صورت تعيين تصادفی در
دو گروه آزمایش و شاهد قرار گرفتند .برای ارزیابی عملكرد دانشآموزان در فوتبال ،از آزمون مهارت
فوتبال و فرم مشاهدۀ عملكرد (ميچل ،اسلين و گریفين( استفاده شد .پس از محاسبۀ روایی و پایایی ابزار،
برای تحليل سؤاالت از تحليل كواریانس استفاده شد .نتایج پژوهش نشان داد تفاوت معناداری بين
مهارتهای ششگانۀ دانشآموزان گروه آزمایش و گواه پس از آموزش با رویكردهای متداول و

TGFU

وجود دارد .بر اساس نتایج ،میتوان دریافت با تأكيد بر ارزشهای تدریس متمركز بر یادگيرنده و برنامۀ
مبتنی بر رویكرد تاكتيكی  TGFUمیتوان به توانمندسازی دانشآموزان در مهارتهای ورزشی كمک
شایانی كرد.

واژههای كليدی :تدریس برای فهم ،مهارتهای ورزشی ،تربيت بدنی ،دانشآموزان ،دورۀ متوسطه.
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مقدمه
بازی و فعاليت بدنی ،نقش مهمی در رشد و تكامل ادراكی افراد دارد .رشد حركتی در
محيطهای محدود به طور طبيعی پيشرفت نخواهد كرد؛ بنابراین ،غنیسازی فضایی مناسب برای
تحرک و رشد حركتی توسط بازیهای قاعدهمند و هدفدار در مدارس میتواند تأثير قابل
مالحظهای بر رشد افراد و تجارب آنها بگذارد (شریدان و رادمچر .)1992 ،1بازی به فرد كمک
میكند تا بدن خود و تواناییهایش را بشناسد و در رقابت با دیگران تواناییهای خود را با
همساالنش مقایسه نماید .در بازی از كشمكش و پرخاش خبری نيست .بازی سيستمی است كه در
آن بازیكنها در رقابتی كه قانونمند بوده و به پيامدی سنجشپذیر منجر میشود ،شركت میكنند
(سالن و زیمرمن .)2004 ،2در واقع ،بازی میتواند موجب رشد عاطفی ،شناختی و هوشی افراد
شود (گينسبرگ2007، 3؛ هو 4و همكاران 2015،؛ ژانگ .)2017 ، 5به اعتقاد الیت )2003( 6تربيت
بدنی در آموزشوپرورش هميشه به عنوان سكویی در نظر گرفته میشود كه فراگيران در آن
تجارب و مهارتهای تمرینی خود را در ورزشهای مختلف و فعاليتهای فيزیكی گسترش
میدهند .تربيت بدنی از طریق جنبش و حركت ،به توسعۀ دانشها ،مهارتها و نگرشها
میانجامد .معلّمان اثربخش در حوزۀ ورزش و تربيت بدنی نيز مانند دیگر معلمان ،بيشتر هدفگرا و
هدفمندند و برای یادگيری بهتر حركات و مهارتهای ورزشی محيط و شرایط مناسب را انتخاب
میكنند و برای فراهمآوردن آنها اقدامات الزم را با همكاری مسئوالن به عمل میآورند؛ به این
ترتيب میتوانند تأثير بيشتری بر یادگيری دانشآموزان داشته باشند (موتونی .)2018 ،7از طرفی
انتظار میرود برنامۀ درسی تربيت بدنی در كنار رشد و ارتقای آمادگی جسمانی و حركتی از طریق
تمرین در كالسهای مهارتی ،افزایش عالقۀ دانشآموزان به شركت فعال در فعاليتهای ورزشی،
گرایش آنان به آمادگی جسمانی و بهبود حركات پایه ،تمایل به رعایت اصول بهداشتی در ورزش،
گرایش به كسب و گسترش مهارتهای ورزشی و رعایت اصول ایمنی در فعاليتهای ورزشی را
از طریق تعامل بين معلم و دانشآموزان و دانشآموزان با یکدیگر در كالسهای دانشی به همراه
داشته باشد (برایان و سالمون .)2012 ،8استيفن و همكاران )1991( 9درس تربيت بدنی و ورزش را
در برنامههای آموزشی مدارس بخشی سازنده میدانند؛ همچنين ،این درس ،وسيله و روشی برای
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Sheridan & Radmacher
2 Salen, Tekinbaş, & Zimmerman
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4 Hu etal
5 Zhang
6 Light
7 Muthoni
8 Bryan & Solmon
9 Stephen et al
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تأمين سالمتی ،نشاط و تعادل هيجانی و تربيت اجتماعی شناخته میشود؛ دانشمندان تربيتی معتقدند
دستيابی به چنين اهداف ارزشمندی ،فقط از راه تدوین برنامههای نظامدار و هدفمند امكانپذیر
است.
بنابراین ،معلمان تربيت بدنی باید به رویكردهای آموزشی به عنوان ابزارهای طراحیشده برای
كمک به انجام وظایف خاصشان نگاه كنند .اگر آنان رویكرد صحيحی را برای آموزش مهارتهای
ورزشی انتخاب كنند ،به احتمال زیاد ،مسئوليتهای خود را به طور اثربخشتر و كارآمدتر انجام
میدهند (برایان و سالمون .)2012 ،یكی از این رویكردها ،رویكرد متداول یا تكنيكی است .شيوۀ
تدریس در بسياری از رویكردهای سنتی معموالًبه این صورت است كه مهارت موجود ابتدا معرفی
شده ،سپس تالش میشود كه فراگيران بر آن تسلط یابند و در نهایت ،آن مهارت را در یک بازی
به كار بگيرند .مراحل آن شامل گرمكردن ،رشد مهارت ،اصالح بازی و سپس بازی است .فلسفۀ
این رویكرد این است كه وقتی كه فراگيران در مهارتهای اساسی ورزشی به حد تسلط میرسند،
خواهند توانست با بهكارگيری مهارتهای تمرینشده در درس و قراردادن آنها در زمينۀ بازی به
شيوه ای معنادار بازی كنند .در این رویكرد ،مهارت و توانایی فراگير برای انجام یک مهارت به
صورت منفرد و نه در موقعيت بازی سنجيده میشود .تدریس در رویكرد تكنيكی بيشتر به صورت
دانشی و مهارتی و به شكل تکسخنگویی (ارائه توسط معلم یا مربی) صورت میگيرد.
همچنان كه بازی پيش میرود ،در آن به فراگيران گفته میشود كه باا اساتفاده از قاوانين و شارایط
بزرگساالن ،چه كاری انجام دهند و چگونه آن را انجام دهند (متزلر .)2000 ،1ميزان موفقيات ایان
رویكرد ،اغلب به ميزان تسلط فراگيران در مهارتهای اساسی وابسته است .بررسی ایان رویكارد،
مشكالتی را كه در فراگرد تربيتی ماورد اساتفادۀ آن ،ميازان مشااركت ،اعتمااد باه نفاس و لاذت
فراگيران از درس تربيت بدنی وجود دارد ،روشن كرده است (هوپر و بل .)2000 ،2مطالعات متعدد
نشان دادهاند كه این رویكرد نه تنها نمیتواناد فراگياران را تقویات كناد ،بلكاه ساطوح انگيزشای
فراگيران را نيز كاهش میدهد و در سالهای تحصيلی باالتر ،ميزان مشاركت عماومی فراگياران در
تربيت بدنی را ،به ویژه برای كسانی كه مهارتهای كمتری دارند ،كااهش مایدهاد (هاوپر و بال،
2000؛ ورنر و همكاران .)1996 ،3پيامدهای رویكرد مهارتمدار (تكنيكی) را میتوان شامل ماوارد
زیر دانست :درصد زیادی از فراگيران موفقيت كمی به دست میآورند؛ بيشتر افرادی كه مدرساه را
ترک میكنند ،اطالعات كمی دربارۀ بازی ها دارند و محصول ،بازیكناان مااهر فرضای هساتند كاه
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دارای تكنيکهای غيرمنعطف و قابليت پایين تصميمگيری هستند (ماندیگو و هالت.)2000 ،1
پس از انتقادات به رویكرد سنتی تدریس تربيت بدنی ،رویكردهای بسياری برای تدریس
تربيت بدنی ایجاد شدند؛ از جمله رویكردهای «حس بازی» (الندر« ،)2001 ،2تمرین بازی»
(تورپ و بانكر« ،)1984 ،مفهوم بازیها» (كميسيون ورزشی استراليا .)2005 ،3اما پژوهشگران
دریافتند كه كافی نيست تدریس ،فراگيران را به بازی وادارد؛ بلكه باید به واسطۀ فهم چكونگی
انجام بازی ،شامل تاكتيکهایی برای رشد هيجانات در فراگيران نيز بشود .بر این اساس ،در اواخر
سالهای  ،1960در واكنش به نارضایتی رو به افزایش از رویكردهای متداولِ تكنيكی ،رویكرد
 TGFUیا «تدریس بازیها برای فهم »4مطرح شد .این رویكرد ،بدیلی را برای تدریس تربيت بدنی
و مربيگری پيشنهاد میكند كه دارای ویژگیهای برجسته و ممتازی نسبت به دیگر مدلهای
تدریس تربيت بدنی است (ماندیگو و هالت .)2000 ،از این دیدگاه ،اگر بخواهيم هيجانهای مورد
نياز بازی را ایجاد كنيم ،باید بازیها ،تغيير داده شده و اصالح شوند .استفاده از سبک مناسب ،به
فراگيران اجازه میدهد كه بازیها را به عنوان فرصتهای حل مسأله و حركت بنگرند و از تأكيد
بر مهارتهای فردی خارج از موقعيت واقعی ،به سمت رویكرد فراگير محور تيممدار بروند .زمانی
كه فراگير یا بازیكن نياز به یک نوع مهارت خاص را درک كرد ،رشد مهارت و نشان دادن آن در
این رویكرد ،نقش مهمی را در تدریس ایفا میكند (گئوركی .)2004 ،5این رویكرد تالش میكند
تا با درگيركردن فراگيران در موقعيت اصالحشدۀ بازی ،بر محدودیتهای رویكردهای متداول غلبه
نماید (رایت و همكاران2005 ،6؛ الندر )2001 ،و با مشاركتدادن فراگيران در همۀ جنبههای
ورزش (مربی ،مقام رسمی ورزش ،امتياز نگهدار و )...ورزشكارانی باسواد ،شایسته و عالقهمند
تربيت كند؛ همچنين ،با فراهمكردن ارتباطی دقيق و محكم بين مهارتها و تاكتيکها كه با شناخت
فراگير از ارزش مهارتها در موقعيت بازی ایجاد میشود ،به بهبود عملكرد فراگير در بازی منجر
گردد (بانكر و تورپ1984 ،؛ ميچل و همكاران2006 ،7؛ برایان و سالمون .)2012 ،تمركز اصلی
این رویكرد ،تربيت اثربخش فراگيران و در همان حال ،رشد شخصی و اجتماعی آنان است (الندر،
2001؛ هوپر و بل2000 ،؛ سایدن تاپ .)1994 ،8در این رویكرد ،طبقهبندیها و ساختهای
مختلفی از ورزش وجود دارد؛ اما متداولترین چارچوب پذیرفتهشده به رویكرد «طبقهبندی بازی»
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تعلق دارد (اوسلين .)2004 ،1بر اساس این چارچوب ،بازیها در چهار طبقه قرار میگيرند:
 .1بازيهاي تهاجمی/يورشی :این بازیها در زمينها ،ميدانها یا استخرهای ورزشی انجام
میشوند .در هنگام بازی ،تيمها با یکدیگر تركيب میشوند و بازیكنان تالش میكنند تا
با یورش به زمين حریف ،امتياز به دست آورند (مانند بسكتبال ،فوتبال و دیگر
ورزشهای مشابه)
.2

بازيهاي تور/ديوار :شامل آن بازیهایی هستند كه تيمها از طریق یک تور از هم جدا
میشوند یا در مقابل یک دیوار بازی میكنند .بر خالف بازیهای تهاجمی كه در آن به
قلمرو حریف یورش میبرند ،ویژگیهای راهبردی بازیهای تور /دیوار آن است كه
بازیكنان سعی میكنند كه شیء یا توپ را به نحوی به زمين رقيب بفرستند كه نتواند آن
را بازگرداند (مانند واليبال ،اسكواش و ورزشهایی از این دست).

 .3بازيهاي كنترلی/ميدانی/دويدنی :شامل آن دسته از بازیها است كه در آنها یک شیء
در زمين به عنوان نشانۀ تهاجم یا یورش ضربه خورده و تيم مدافع تالش میكند كه
توپ را كنترل نموده ،مانع دویدن حریف و كسب امتياز او شود (مانند بيسبال ،كریكت
و بازیهای مشابه).
 .4بازيهاي هدف :این بازیها كمترین پيچيدگی را در مقایسه با طبقات دیگر دارند .در
این بازیها ،بازیكنان سعی میكنند به نحوی به هدف ضربه بزنند (مانند بولينگ ،گلف و
غيره).
در  ،TGFUاصول متعددی وجود دارند كه باید مطمح نظر قرار گيرند .دو اصل مهم آن،
«تاكتيکهای عمومی» و «تغيير قوانين برای تشویق آگاهی بيشتر» است (كيسی و هاستی.)2011 ،2
در رویكرد اصلی  TGFUكه توسط تورپ و بانكر ( )1984ارائه شده است ،مراحل زیر طی
میشود .1 :بازی و برنامۀ آموزش آن طراحی و به فراگيران معرفی میشود تا نيازهای رشدی آنان
و پيامدهای یادگيری مورد نظر معلّم محقَّق شوند.
 .2قوانين و ساختار بازی به فراگيران آموخته میشود تا بازی را كامالً بشناسند.
 .3فهم فراگيران از تاكتيکهایی كه در ایفای مؤثرتر بازی دخالت دارند ،افزایش خواهد یافت
و آنان دارای آگاهی تاكتيكی خواهند شد (برای مثال حركت بازیكنان برای ایجاد فضا).
 .4شيوۀ تصميم گيری صحيح دربارۀ آنچه باید انجام دهند و چگونگی انجام آن به فراگيران
آموزش داده میشود (برای نمونه «چون باید جلوی امتيازگيری آبشارزن را بگيریم ،دو دفاع در
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Oslin
Casey & Hastie

1
2
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مقابل او قرار میدهيم»).
 .5با نشاندادن مهارتها یا حركتهای ویژه توسط فراگيران (برای مثال دفاع در واليبال) ،آن
مهارت اجرا میشود.
 .6با اجرای مهارت در موقعيت واقعی بازی ،عملكرد كامل میشود.
با نگاهی به مراحل دو رویكرد متداول و رویكرد  ،TGFUمیتوان دریافت كه در رویكرد
متداول ،آگاهی تاكتيكی ،یعنی دانش چگونگی ارتباط و همكاری با دیگر اعضای تيم ،در آخرین
مرحله صورت میگيرد؛ در حالی كه در رویكرد  TGFUپس از شناخت بازی ،اولين گام ،آگاهی
تاكتيكی است (جدول شمارۀ .)1
جدول شماره  :1مقايسه مراحل رويکرد سنتی و رويکرد TGFU
رويکرد سنتی

رویكرد

TGFU

اجرای مهارت

بازی

شكل بازی

شناخت بازی

عملكرد

آگاهی تاكتيکی*

تصميم گيری

تصميم گيری

آگاهی تاكتيکی*

اجرای مهارت
عملكرد

پژوهشهای متعددی اثربخشی  TGFUرا در درس تربيت بدنی مدارس و دانشگاهها با دیگر
رویكردهای برنامۀ درسی تربيت بدنی مقایسه كردهاند .برخی با رویكرد پژوهش كمّی به نتایجی
مانند تأثير مثبت رویكرد  TGFUبر تقویت و بهبود عملكرد ورزشی (هانيشی 2014 ،؛ هاروی،
2006؛ چو ،داویدز ،بوتون ،شاتلورث و رن شاو2007 ،؛ باالكریشان ،رنگاسامی و آمان 2011 ،؛
دانيا ،كاسيوا و زونهيا2017 ،؛ ناتان2018 ،؛ وب و فارست2006 ،؛ زوفووا و زاپلتالووا2015 ،؛
رانگالن2014 ،؛ چاتزیپانتلی ،دیگليدز ،كاراتزوگليس و دین2015 ،؛ پيلوس ،امين و محمد2017 ،؛
عثمان ،سوپرینتا و یونيتانينگرام ،)2015 ،قدرت تصميمگيری (هانيشی2014 ،؛ باالكریشان،
رنگاسامی و آمان2011 ،؛ پراكسيدوس پيزارو ،مورونئو دومينگوئز ،سویل سرانو ،گارسيا گونزالز
دلویالر آلوارز )2017 ،؛ فهم از آموزش و یادگيری باالتر آنان (ناتان)2018 ،؛ لذت از ورزش (وب
و فارست ،)2006 ،توانایی مشاركت در تيمها و حل مسئله (رانگالن ،)2014 ،افزایش و تقویت
دانش رویهای (ليموس ،پراكسيدس و دلویالر آلوارز ،)2016 ،تواناییهای اجرایی (پراكسيدوس
پيزارو)2017 ،؛ انگيزش (نوروزی سيد حسينی و نوروزی سيد حسينی )1396 ،و تواناییهای
فراشناختی (چاتزیپانتلی و همكاران )2015 ،دست یافتند .پژوهشگران دیگر نيز با استفاده از
رویكرد تحقيق كيفی و با بهرهگيری از تجربيات شركتكننده در رویكرد آموزشی ،TGFU

تبيين دلزدگی تحصيلی دانشآموزان با توجه به ادراک از محيط یادگيری169 ...
ادراكات مثبت در مهارتهای ورزشی دانشجویان (جرت ،الوی و هاروی  ،)2014،بهبود
فعاليتهای ورزشی دانشآموزان (هاگز ،ویک و فلوره مارتی  )2018 ،و احساس لذت از درس
تربيت بدنی (هاگز و همكاران )2018 ،را بررسی كردهاند .ضمن آن كه اورهارت ( )2012در
تحقيقی با بررسی تأثير  TGFUبر عملكرد ورزشی دانشآموزان در بين  50دانشآموز كالسهای
تربيت بدنیِ دورۀ متوسطه ،به این نتيجه دست یافتند كه هيچ تفاوت معنیداری در عملكرد
ورزشی دانشآموزانی كه تحت این مدل آموزش دیده بودند ،با دیگر دانشآموزان یافت نشد.
با توجه به اهميت زیاد تربيت بدنی برای سالمت دانشآموزان ،انتظار میرود كه سياستهای
كالن آموزشی در جهت توسعۀ درس تربيت بدنی مدارس باشند و مدیران باید برای توسعۀ اماكن
و زیرساختهای درس تربيت بدنی تالش كنند .هدف برنامههای درسی جدید در درس تربيت
بدنی باید بهبود مهارت ،دانش و لذتبردن از فعاليتهای بدنی باشد؛ اما با وجود تأیيد سهم
برنامهریزی برای تربيت بدنی جهت سودمندكردن درس تربيت بدنی مدارس به عنوان یكی از
اولویتهای آموزشی ،در حال حاضر درس تربيت بدنی به عنوان یكی از بیاثرترین بخشهای
برنامۀ درسی مدارس شناخته میشود كه جایی در برنامهریزیهای مدیران ،معلمان و حتی
دانشآموزان نداشته است؛ در نتيجه كمترین اثر را در پرورش مهارتهای ورزشی دانشآموزان
دارد .به عبارتی در كشور ما ،برنامۀ درسی تربيت بدنی به عنوان یک برنامۀ درسی عقيم بدون
اثربخشی بوده ،معموالً ساعات این درس برای تكميل دروس دیگر به كار گرفته میشود یا بدون
هيچ برنامۀ منظم و ساختمندی دنبال میشود.
بر اساس نكات پيشگفته ،هدف این پژوهش ،بررسی تأثير برنامهریزی درس تربيت بدنی بر
اساس رویكردهای آموزش متداول و  TGFUبر مهارتهای ورزشی دانشآموزان دورۀ متوسطه
است .با این اندیشه كه در ضمن بررسی نقش برنامهریزی در آموزش اثربخش مهارتهای
ورزشی ،تأثير یكی از رویكردهای مهم آموزش تربيت بدنی (تأكيد بر تاكتيک ،پيش از تكنيک) كه
جای آن در بسياری از آموزشهای ورزشی در سطوح حرفهای نيز خالی است ،سنجيده شود .بر
این اساس ،هدف كلی این پژوهش بررسی تأثير رویكرد «تدریس بازی برای فهم» بر عملكرد
ورزشی دانشآموزان در درس تربيت بدنیِ دورۀ اول متوسطه بوده است .بر این اساس ،به مقایسۀ
عملكرد ورزشی دانشآموزان گروه آزمایش و شاهد پس از آموزش رویكردهای متداول و

TGFU

پرداخته میشود .سؤال پژوهش عبارت است از :آیا تفاوت معنیداری بين مهارتهای ورزشی دو
گروه آموزش به شيوۀ متداول و  TGFUدر ورزش فوتبال (درس تربيت بدنی) وجود دارد؟

روش پژوهش
روش پژوهش به شيوۀ آزمایشی و در قالب طرح نيمهآزمایشی پيشآزمون–پسآزمون ،با گروه
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گواه بود.

شركت كنندگان پژوهش
جامعۀ آماری پژوهش شامل همۀ دانشآموزان دورۀ متوسطه اول نوبت ظهر اروميه بود .برای
بررسی تأثير برنامۀ درسی  TGFUبر عملكرد ورزشی دانشآموزان دورۀ اول متوسطه ،با رویكرد
هدفمند و روش نمونه گيری معمول 1دو كالس درس از دو مدرسه سطح متوسطۀ شهر كه در
دیگر متغيرها یكسان بودند ،انتخاب شدند .به شيوۀ تعيين تصادفی ،یک كالس به عنوان گروه
آزمایش و یک كالس به عنوان گروه گواه تعيين شد .حضور دانشآموزان در گروههای آزمایشی و
گواه به صورت گروههای بكر 2انجام پذیرفت.
ابزار پژوهش :برای ارزیابی عملكرد دانشآموزان در فوتبال ،از آزمون مهارت فوتبال و فرم
مشاهدۀ عملكرد (ميچل ،اسلين و گریفين )1995،استفاده شد .اعتبار صوری این فرم توسط دبيران
تربيت بدنی و اعضای هيئت علمی تربيت بدنی تأیيد شد .برای پایایی آن از ضریب آلفای كرونباخ
استفاده شده است .برای نمرهگذاری مهارتهای ششگانه ،از مربيان متخصص در بازی فوتبال
كمک گرفته شد كه بر اساس فرم مشاهدۀ عملکرد دانشآموزان (جدول شمارۀ  )2از نمره  2به
عنوان عملكرد بسيار ضعيف تا  10به عنوان عملكرد بسيار مؤثر به شركت كنندگان نمره میدادند.
جدول شمارۀ  :2فرم مشاهدۀ عملکرد دانشآموزان بر اساس مهارت فوتبال
 .1تركيبات/معيارها؛  .2اجرای مهارت .3 :تصميم گيری :نمودار زیر نمرهدهی؛
نمرهبندی و معيار نمرهدهی در روش آموزش بازی برای درک
 = 10عملكرد بسيار مؤثر (هميشه) 8

=

عملكرد مؤثر (معموالً)  = 6عملكرد نسبتاً مؤثر (اغلب)

 =4عملكرد ضعيف (به ندرت)  = 2عملكرد بسيار ضعيف (هرگز)
كالس :فعاليت بدنی
موضوع :بازی ...

تاریخ های ارزیابی:

محتوای ارزیابی:

قوانين... :
پوشش... :
سازگاری... :

روايی و پايايی آزمون :برای محاسبۀ روایی آزمون عملكرد در فوتبال ،از روش تحليل گویه
(محاسبۀ ضریب همبستگی هر گویه با نمرۀ كل آزمون خود) استفاده شد .نتایج بر اساس طيف
همبستگی (كمترین و بيشترین ضرایب) و سطح معناداری ارائه شده است كه در جدول شمارۀ 3
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
typical sampling method
Intact group

1
2

تبيين دلزدگی تحصيلی دانشآموزان با توجه به ادراک از محيط یادگيری171 ...
دیده میشود.
جدول  :3روايی و پايايی ابعاد ششگانۀ عملکرد فوتبال
مهارت ها

ضرائب روايی

ضريب پايايی

بازی با توپ

0/88 - 0/69

0/94

دریبل

0/82 - 0/70

0/93

پاس سهنفره

0/88 - 0/78

0/94

شوت

0/85 - 0/71

0/90

حملۀ توسعهیافته

0/89 - 0/67

0/91

دفاع انفرادی

0/88 - 0/75

0/94

روش اجرا
برای اجرای برنامه و پس از انتخاب مدارس نمونۀ مطالعه ،ابتدا ،دبيران تربيت بدنی مجری این
طرح دورههای الزم را دیده ،دربارۀ رویكردهای متداول و  TGFUاطالعات الزم را كسب كردند.
این برنامۀ آموزشی نزدیک به یک  45روز ،یعنی از تيرماه  96تا اواسط مرداد  96طول كشيد .از
اول مهر  ،96فعاليتهای پژوهشگر آغاز شد .ابتدا آزمون كمّی مهارتهای ورزشی فوتبال مبتنی بر
شش مهارت «دریبل كردن»« ،پاس»« ،تكل كردن»« ،شوت كردن» «،شوت توسعهیافته» و «حركت
بدون توپ» در دو گروه برگزار شد .پس از اجرای این مراحل كار ،از هفتۀ سوم مهر 96آموزش
گروههای متداول و آزمایشی مبتنی بر برنامه درسی  TGFUتوسط دبيران مجری برنامه (كه قبالً
آموزش الزم را در این زمينه كسب كرده بودند) ،آغاز شد .برنامه ششهفته به شرح زیر تنظيم و
اجرا شد:
هفتۀ اول :نحوه صحيح دریبلكردن؛ هفتۀ دوم :آموزش پاس و پاس سهنفره؛ هفتۀ سوم :شوتكردن
فردی و دقيق؛ هفتۀ چهارم :شوتكردن توسعهیافته از تمام مراكز زمين؛ هفتۀ پنجم :تكل و دفاع
نفربهنفر؛ هفتۀ ششم :حركت بدون توپ .در هفتۀ هفتم نيز دانشآموزان گروه آزمایشی مسابقهای
را با گروه گواه كه آموزش را بر اساس رویكرد متداول دریافت كرده بودند ،برگزار كردند .دو
هفتۀ آخر نيز به اجرای آزمون عملكرد دانشآموزان و اختصاص نمرۀ پسآزمون دانشآموزان
گروههای آزمایشی و گواه اختصاص یافت.
روشهاي تجزيهوتحليل دادهها :برای تحليل سؤال پژوهش ،از آزمون تحليل كواریانس
استفاده شد.
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يافتهها
پيش از انجام تحليل ،پيشفرضهای تحليل كواریانسها بررسی شدند .پيشفرضها به قرار
زیر ارزیابی شد:
فرض نرماليتی :با استفاده از آزمون كالموگروف-اسميرونف ،نرماليتی توزیع نمرات شش
مهارت بررسی شد كه با توجه به مقدار آزمون كالموگروف-اسميرونف ،در گروه آزمایش در بازی
با توپ ( ،)KS=0/14 ،p=0/14دریبل ( ،)KS=0/15 ،p=0/07پاس سهنفره ()KS=0/15 ،p=0/06
شوت ( ،)KS=0/15 ،p=0/09حملۀ توسعهیافته ( )KS=0/12 ،p=0/20و دفاع انفرادی (،p=0/09
 ،)KS=0/19نرماليتی توزیع نمرات در ش مهارت تأیيد گشت .همچنين ،با توجه به مقدار آزمون
كالموگروف-اسميرونف در گروه گواه در بازی با توپ ( ،)KS=0/18 ،p= 0/20دریبل (،p= 0/10
 ،)KS=0/14پاس سهنفره ( ،)KS=0/10 ،p=0/20شوت ( ،)KS=0/13 ،p=0/18حملۀ توسعهیافته
( )KS=0/21 ،p=0/08و دفاع انفرادی ( ،)KS=0/15 ،p=0/09نرماليتی توزیع نمرات در شش
مهارت این گروه نيز تأیيد شد.
آزمون همگنی واريانسها :برای اطمينان از همگنی واریانس دو گروه آزمایشی و گواه ،پيش
از آموزش مبتنی بر تفكر ژرفاندیشانه ،از آزمون لوین استفاده شد .با توجه به مقدار آزمون لوین
برای بازی با توپ ( ،)F=0/13 ،p=0/71دریبل ( ،)F=3/80 ،p=0/056پاس سهنفره (،p=0/49
 ،)F=0/47شوت ( ،)F=3/15 ،p=0/08حملۀ توسعهیافته ( )F=0/41 ،p=0/52و دفاع انفرادی
( ،)F=1/29 ،p=0/14همگنی واریانس دو گروه تأیيد شد.
همبستگی بين متغيرهاي همپراش :نتایج این تحليل نيز نشان داد كه به طور كلی باالترین
ضریب همبستگی بين متغيرهای همپراش  0/57و پایين ترین آن  0/01است.
همگونی شيب رگرسيون :نتایج تحليل این بخش نشان داد كه  Fتعاملی گروه و متغير
همپراش پيشآزمون در مهارتهای ششگانۀ بازی با توپ به ترتيب ( ،)F=0/01 ،p=0/48دریبل
( ،)F=1/69 ،p=0/27پاس سهنفره ( ،)F=1/002 ،p=0/37شوت ( ،)F=0/89 ،p=0/42حملۀ
توسعهیافته ( )F=0/61 ،p= 0/57و دفاع انفرادی ( )F=1/29 ،p=0/14است كه همگونی شيب
رگرسيون را نيز تأیيد میكند.
با توجه به وجود پيشفرضهای الزم برای استفاده از آزمون پارامتریک تحليل كواریانس ،از
این آزمون برای تجزیهوتحليل سؤال استفاده شد.
آيا تفاوت معناداري بين مهارتهاي ورزشی دو گروه آموزش به شيوه متداول

وTGFU

در ورزش فوتبال درس تربيت بدنی وجود دارد؟
براساس جدول  7و  ،8تحليل كواریانس برای مقایسۀ دو گروه نشان داد كه پس از آموزش با

تبيين دلزدگی تحصيلی دانشآموزان با توجه به ادراک از محيط یادگيری173 ...
رویكرد متداول و  TGFUاز نظر مهارت بازی با توپ ،با كنترل اثر متغير همپراش ،در مهارت
بازی با توپ پيش از آموزش ( ،)F=11/20 ، p= 0/001ميانگين گروه آزمایشی ( )3/74از ميانگين
گروه گواه ( )3/73باالتر است؛ اما بر اساس  Fبهدستآمده ( )0/14تفاوت معنیداری بين مهارت
بازی با توپ دو گروه وجود ندارد.
جدول  :7ميانگين و انحراف استاندارد مهارت بازي با توپ گروه آزمايشی و گواه پس از آموزش
آزمايشی

ابعاد

ميانگين

مهارت بازي با توپ

گواه

انحراف استاندارد

3/74

ميانگين
3/73

0/72

()29

انحراف استاندارد
0/83

()28

اعداد درون پرانتز تعداد شركت كنندگان گروه()n
جدول  :8مقايسۀ ميانگين مهارت بازي با توپ پس از آموزش با كنترل متغير همپراش
منبع

مجموع مجذورات

df

ميانگين مجذورات

مقدارF

گروه

0/60

 1و 54

0/60

0/14

متغير همپراش

4/72

 1و 54

4/72

*11/20

خطا

22/77

54

0/42

*P<0.05 **P<0.01

همچنين ،براساس جدولهای  9و  ،10تحليل كواریانس برای مقایسۀ دو گروه نشان داد كه
پس از آموزش با رویكرد متداول و  TGFUاز نظر مهارت دریبل ،با كنترل اثر متغير همپراش
مهارت دریبل پيش از آموزش ( ،)F=7/93 ،p= 0/007ميانگين گروه آزمایشی ( )4/43از ميانگين
گروه گواه ( )3/52باالتر بوده و بر اساس  Fبهدستآمده ( ،)34/75تفاوت معنیداری بين مهارت
دریبل دو گروه ،در سطح  0/001وجود دارد.
جدول  :9ميانگين و انحراف استاندارد مهارت دريبل گروه آزمايشی و گواه پس از آموزش
ابعاد
مهارت دريبل

آزمايشی
ميانگين

گواه

انحراف استاندارد

4/43
()29

اعداد درون پرانتز تعداد شركت كنندگان گروه()n

0/40

ميانگين
3/52
()28

انحراف استاندارد
0/76
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جدول  :10مقايسۀ ميانگين مهارت دريبل پس از آموزش با كنترل متغير همپراش
مقدار

منبع

مجموع مجذورات

df

ميانگين مجذورات

گروه

11/54

 1و 54

11/54

*34/75

متغير همپراش

2/63

 1و 54

2/63

*7/93

خطا

17/93

54

0/33

F

*P<0.05 **P<0.01

بر اساس جدول  11و  ،12تحليل كواریانس برای مقایسۀ دو گروه نشان داد كه پس از آموزش
با رویكرد متداول و  TGFUاز نظر مهارت پاس سهنفره ،با كنترل اثر متغير همپراش مهارت پاس
سهنفره پيش از آموزش ( ،)F=19/44، p=0/001ميانگين گروه آزمایشی ( )4/18از ميانگين گروه
گواه ( )4/06باالتر بوده است .بر اساس  Fبهدستآمده ( ،)6/47تفاوت معنیداری بين مهارت
پاس سه نفره ،در سطح  0/001وجود دارد.
جدول  :11ميانگين و انحراف استاندارد مهارت پاس سهنفرۀ گروه آزمايشی و گواه پس از آموزش
ابعاد

آزمايشی
ميانگين

انحراف استاندارد
4/18

مهارت پاس سه نفره

گواه
ميانگين
4/06

0/44

()29

انحراف استاندارد
0/72

()28

اعداد درون پرانتز تعداد شركت كنندگان گروه()n
جدول  :12مقايسۀ ميانگين مهارت پاس سهنفره پس از آموزش با كنترل متغير همپراش
مقدار

منبع

مجموع مجذورات

df

ميانگين مجذورات

گروه

1/71

 1و 54

1/71

*6/47

متغير همپراش

5/15

 1و 54

5/15

*19/44

خطا

17/48

54

0/32

F

*P<0.05 **P<0.01

براساس جدول  13و  14تحليل كواریانس برای مقایسۀ دو گروه ،نشان داد كه پس از آموزش
با رویكرد متداول و  TGFUاز نظر مهارت شوت ،با كنترل اثر متغير همپراش مهارت شوت پيش
از آموزش ( ،)F=35/06، p=0/001ميانگين گروه آزمایشی ( )3/98از ميانگين گروه گواه ()3/71
باالتر بوده و براساس  Fبهدستآمده ( ،)10/97تفاوت معنیداری بين مهارت شوت ،در سطح
 0/02وجود دارد.

تبيين دلزدگی تحصيلی دانشآموزان با توجه به ادراک از محيط یادگيری175 ...
جدول  :13ميانگين و انحراف استاندارد مهارت شوت گروه آزمايشی و گواه پس از آموزش
آزمايشی

ابعاد

ميانگين

گواه
انحراف استاندارد

3/98

مهارت شوت

0/40

()29

انحراف استاندارد

ميانگين
3/71

0/76

()28

اعداد درون پرانتز تعداد شركت كنندگان گروه()n
جدول  :14مقايسۀ ميانگين مهارت شوت پس از آموزش با كنترل متغير همپراش
مقدار

منبع

مجموع مجذورات

df

ميانگين مجذورات

گروه

2/49

 1و 54

2/49

*10/97

متغير همپراش

7/96

 1و 54

7/96

*35/06

خطا

14/32

54

0/26

F

*P<0.05 **P<0.01

همچنين ،براساس جدول  15و  ،16تحليل كواریانس برای مقایسۀ دو گروه ،نشان داد كه پس
از آموزش با رویكرد متداول و  TGFUاز نظر مهارت حملۀ توسعهیافته ،با كنترل اثر متغير
همپراش مهارت حملۀ توسعهیافته پيش از آموزش ( ،)F=1/18 ، p= 0/28ميانگين گروه آزمایشی
( )4/01از ميانگين گروه گواه ( )3/52باالتر بوده و براساس  Fبهدستآمده ( )11/37در درجه
آزادی  1و  ،54تفاوت معنیداری بين مهارت حملۀ توسعهیافته در سطح  0/001وجود دارد.
جدول  :15ميانگين و انحراف استاندارد مهارت حملۀ توسعهيافتۀ گروه آزمايشی و گواه پس از آموزش
آزمایشی
ابعاد

ميانگين

انحراف استاندارد

4/01

مهارت حمله توسعهیافته

گواه

0/57

()29

انحراف استاندارد

ميانگين
3/52

0/53

()28

اعداد درون پرانتز تعداد شركت كنندگان گروه()n
جدول  :16مقايسۀ ميانگين مهارت حملۀ توسعهيافته پس از آموزش با كنترل متغير همپراش
مقدار

منبع

مجموع مجذورات

df

ميانگين مجذورات

گروه

3/49

 1و 54

3/49

*11/37

متغير همپراش

0/36

 1و 54

0/36

1/18

خطا

16/57

54

0/30

F

*P<0.05 **P<0.01
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براساس جدول  17و  18تحليل كواریانس برای مقایسۀ دو گروه نشان داد كه پس از آموزش
با رویكرد متداول و  TGFUاز نظر مهارت دفاع انفرادی ،با كنترل اثر متغير همپراش مهارت دفاع
انفرادی پيش از آموزش ( ،)F= 3/27 ، p= 0/07ميانگين گروه آزمایشی( )4/30از ميانگين گروه
گواه ( )3/85باالتر بوده و براساس  Fبهدستآمده ( ،)4/13تفاوت معنیداری بين مهارت دفاع
انفرادی در سطح  0/04وجود دارد.
جدول  :17ميانگين و انحراف استاندارد مهارت دفاع انفرادي گروه آزمايشی و گواه پس ازآموزش
آزمايشی

ابعاد

ميانگين

انحراف استاندارد

4/30

مهارت دفاع انفرادي

گواه
ميانگين
3/85

0/68

()29

انحراف استاندارد
0/78

()28

اعداد درون پرانتز تعداد شركت كنندگان گروه()n
جدول  -18مقايسه ميانگين مهارت دفاع انفرادي پس از آموزش با كنترل متغير همپراش
مقدار

منبع

مجموع مجذورات

df

ميانگين مجذورات

گروه

2/15

 1و 54

2/15

*4/13

متغير همپراش

1/70

 1و 54

1/70

3/27

خطا

28/06

54

0/52

F

*P<0.05 **P<0.01

بحث و نتيجهگيري
یافتههای اصلی تحقيق حاكی از آن است كه بر اساس نتایج عملكرد در شش مهارت ،بين
دانشآموزانی كه در معرض رویكرد  TGFUقرارگرفتهاند ،در مقایسه با دانشآموزان دارای
مهارتهای متداول ،تفاوت معنیداری وجود دارد .مرور ادبيات نشان داده است كه برای تسهيل در
یک درس و آموزش مهارتهای ورزشی ،آموزش صرف از بعد شناختی برای معلّمان تربيت بدنی
كار دشواری است (بانكر و تورپ b1986 ،؛ چو و همكاران2007 ،؛ هاپر2002 ،؛ تورپ.)1990 ،
دليل این امر آن است كه فرآیند شناختی شامل مشاركت فعال دانشآموزان برای تجدید نظر در
دانش قبلی خود طی مواجهه با اطالعات جدید است و بر اساس نتایج پژوهش حاضر،
دانشآموزانی كه با رویكرد  TGFUآموزش دیده بودند ،از نظر فهم و شناخت جنبههای درک
تاكتيكی پيشرفت چشمگيری داشتند.
این یافته ،با نتایج پژوهشهای انجامشده توسط گریفين و پاتون ( ،)2005فرنچ و همكاران

تبيين دلزدگی تحصيلی دانشآموزان با توجه به ادراک از محيط یادگيری177 ...
( ،)1996ترنر و مارتينيک ( ،)1992توماس ( )1997و گوردون ( )2008همسو است .با توجه به
هدف اصلی تربيت بدنی ،یعنی اطمينان از لذت بردن ،یادگيری مهارتهای بدنی ،شناختی و
اجتماعی الزم و فعالبودن دانش آموزان ،نتایج این مطالعه نشان داد كه رویكرد  TGFUبا تغيير
رویكرد ،از معلّممحوری و مهارتمحوری به دانشآموزمحوری ،روشها و تاكتيکها را با سرگرمی
و لذت ،در زمينه و بافتار بازی پيوند داده است .بنابراین ،رویكردهای بازیمحور یا تاكتيکمحور از
جمله  TGFUموجب بهبود عملكرد ورزشی دانشآموزان و افزایش ميزان لذت آنها از
فعاليتهای ورزشی و درس تربيت بدنی خواهند شد .این روشها ،نهایتاً با فعالكردن آنان در
بازی ،موجب بهبود عملكرد و خودكارآمدی فراگير خواهد شد (اوسلين و ميتچل.)2006 ،
بنابراین ،با استفاده از رویكرد  TGFUو مشاركتدادن فراگيران در همۀ جنبههای ورزش (به عنوان
مربی ،مقام رسمی ورزش ،امتيازنگهدار و )...میتوان ورزشكارانی باسواد ،شایسته و عالقهمند
تربيت نموده ،با فراهمكردن ارتباطی دقيق و محكم بين مهارتها و تاكتيکها – كه با شناخت
فراگير از ارزش مهارتها در موقعيت بازی ایجاد میشود – عملكرد بازیكنان را در بازی بهبود
داد .با توجه به اینكه در این رویكرد ،مربيان تربيت بدنی دانشآموزان خود را به توسعۀ مفاهيم
تاكتيكی تشویق میكنند ،دانشآموزان با استفاده از مسائل تاكتيكی و راهحلها به عنوان نيروی
محرک این رویكرد آموزشی ،درک فيزیكی و شناختی كافی را از چگونگی استفاده از مهارتهای
الزم در بازیكردن كسب خواهند كرد .این كار به نوبۀ خود به تشویق و ترغيب دانش آموزان برای
مشاركت در بازیها و فعاليتهای ورزشی منجر شده ،بر عملكرد ورزشی آنها تأثيرگذار است.
به طور كلی به نظر می رسد ،اگر هدفِ تربيت بدنی ،توسعۀ تفكر و فهم دانشآموزان از
بازیهای مختلف است ،روش  TGFUبرای تدریس بازیها از روش مبتنی بر مهارت مناسبتر
است؛ یعنی با استفاده از مسائل تاكتيكی و راه حلها به عنوان نيروی محرک این رویكرد آموزشی،
دانشآموزان درک جسمانی و شناختی الزم را از چگونگی استفاده از مهارتهای الزم در
بازیكردن كسب میكنند به دليل آن كه مهارتها هنگامی تدریس میشوند كه دانشآموزان نياز
برای آن مهارتها را در زمينۀ بازی و اجرای آن تشخيص میدهند ،اجرای ماهرانه در زمينۀ تعامل
فراگير و بازی مشاهده میشود (گت .)2008 ،1از سوی دیگر ،نظام طبقهبندی بازیها برای استفاده
از دانش و راهبردهای یک بازی جهت افزایش یادگيری و بهبود عملكرد در بازی دیگر طراحی
شده است؛ در نتيجه ،این شكل طبقهبندی به آموزشدهندگان و مربيان اجازه میدهد تا تصميمات
آگاهانهتری دربارۀ برنامۀ درسی بگيرند و فراگيران را با بهترین موقعيت ممكن برای یادگيری
ورزش و بازیها مواجه كنند .این رویكرد ،محيطی را ایجاد میكند كه فراگيران بتوانند نظرات و
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پاسخهای خود را از طریق تفكر انتقادی و حل مسأله ،مدوّن و سازمانیافته كنند .همچنين ،استفاده
از این رویكرد ،از طریق شكستن بازیهای مختلف به حركتهای گام به گام ،امكان موفقيت
دانش آموزان را در یادگيری مهارتهای پيچيدۀ بازی آسانتر نموده است.
با توجه به نقش رویكرد تدریس بازی برای فهم بر بهبود عملكرد ورزشی دانشآموزان ،توصيه
میشود برای آموزش این رویكرد و روش تدریس آن ،كالسها و دورههای آموزشی برای مربيان
ورزش برگزار شود .همچنين ،با توجه به افزایش سطح عملكرد دانشآموزان گروه آزمایش ،از
روش تدریس بازی برای فهم و دیگر روشهای تاكتيکمحور و دانشآموزمحور در درس تربيت
بدنی استفاده گردد و مربيان ورزش ،تنها بر روشهای قدیمی تأكيد نداشته باشند .الزم است
مدیران و برنامهریزان آموزشی برای بهرهگيری بيشتر از فعاليتهای ورزشی و ایجاد انگيزش و
شركت فعال دانشآموزان در فعاليتهای ورزشی ،از كاربرد روشهای تاكتيکمحور و خالقانه،
برای نيل به اهداف نظام آموزشی و تعليم و تربيت در جهت رشد و ارتقاء آنها ،آگاهی و اطالع
بيشتری پيدا كنند.
با توجه به محدودشدن نمونۀ پژوهش به دانشآموزان پسر (ورزشكاران غيرحرفهای) دورۀ اول
متوسطۀ شهرستان اروميه ،تعميم نتایج باید با احتياط صورت گيرد .همچنين ،با توجه به استفاده از
ارزیابی مشاهدهگر به عنوان تنها ابزارِ تعيين سطح عملكرد ورزشی و ميزان لذت دانشآموزان از
ورزش و فعاليتهای بدنی و با در نظر گرفتن احتمال سوگيری و خطا ،تعميم نتایج باید محتاطانه
انجام شود .همينطور ،نظر به كوتاهبودن دورۀ آموزش رویكرد تدریس بازی برای فهم ،احتمال
ایجادنشدن تغييرات وسيع و ماندگار در سطح مهارتهای ششگانۀ عملكرد دانشآموزان گروه
آزمایشی وجود دارد.
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Introducation
Physical education in education is always considered to be a platform where learners
develop their experiences and practice skills in various sports and physical activities. In
recent decades, several methods aimed at countering decontextualised training, have
suggested an integrated tactical approach to coaching. The Teaching Games for
Understanding (TGFU; Bunker & Thorpe, 1982), Tactical Games (Griffin, Mitchell and
Oslin, 1997), Play Practice (Launder, 2001), Tactical-Decision Learning Model
(Gréhaigne, Richard, Griffin, 2005), Game Sense (Light, 2013; Zuccolo, Spittle & Pill,
2014), Games Concept Approach (GCA) (Rossi, Fry, McNeill & Tan, 2007), the GAG
method, which stands for Global-Analytical-Global (Bonfanti & Pereni, 1998; Csabai et
al., n.d.; “The Grassroots Soccer Session,” n.d.) and Tactical Periodization (Mendonça,
2013) are all methods intended to promote the athletes’ learning through games (tactics)
within a constructivist learner-centred, inquiry-based approach (Light, 2013). The TGfU
model of Bunker and Thorpe (1982), rather than being technique-centered, was intended
to be grounded in a performance and learner context. Therefore, there needed to be
acknowledgement of the learner's stage of learning and an emphasis on the tactics and
games within the performance context. These elements provided a stark contrast to the
traditional methodologies that focused solely on technique acquisition without
considering the three elements of learner, context and content. Exploring how useful this
developed process can be for PE teachers who engage in TGfU, Game Sense and other
game-based approaches, may also be an area of research that can be explored. The
purpose of this research was to investigate the impact of the "teaching games for
understanding (TGFU)" approach on the athletic performance of the freshman highschool students.
Research Question
Is there a significance difference between traditional and TGFU approach groups in
athletic skills?
Methods
This was a quasi-experimental research with pretest-posttest and control group design.
The statistical population of the study encompassed all freshman high-school students in
Oromyeh city. Two classes from two typical secondary schools were selected and
randomly assigned to experiment and control groups. The instrument used in the study
included the Football performance test and an observation form (Mitchell, Griffin, &
Oslin, 1995). After the reliability and validity of the data was verified, covariance test
was used to analyze the data.
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Results
In the findings of the study, prior to the implementation of the TGFU approach, no
significant difference was observed in the athletic performance of experimental and
control groups. However, after the experimental and control groups were,
correspondingly, trained through the TGFU and traditional approaches, the former
demonstrated a significantly better performance as compared to the latter that received
traditional training.
Discussion and Conclusion
Based on the results, it can can be argued that due to its emphasis on learner-centered
values, TGFU is an educational model that enables teachers, students, parents, and
managers to promote general education and change the ability of children through sport
education. Discussion within the paper also focused on the importance of teachers and
coaches recognizing the different theoretical perspectives that underpin the use of TGFU
and traditional approach as this knowledge can foster the professional development of
teachers and coaches and improve the fidelity of the pedagogical approaches
implemented. Future research could compare other game-based approaches to provide
further inshight into them.
Keywords: TGFU, athletic skills, physical education, students, secondary course.
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