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Introduction: Various intervention programs have been proposed to improve the quality and accuracy of athletes' decision-making. The present study aimed to compare the effectiveness of verbal
instructional (VI), VI + modeling, and VI + implementation methods on female basketball players'
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decision-making speed and accuracy.
Methods: For this purpose, 36 female basketball players present in Iranian Basketball Premier
League competitions with an average age (24.49±1.7) years participated in the present study and
were divided into three groups (each group=12) based on the scores of the speed and accuracy
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decision-making pre-test. The training phase lasted for three sessions of 15 minutes. At this stage,
group 1 was given only verbal instructions, group 2 was given verbal instructions with 15 slides,
and group 3 was given verbal instructions with performances on the field. A retention test was
taken at the end of the last training session, post-test, and after 24 hours.
Results: The results of 3 (group)* 3 (test) mixed analysis of variance in each of the variables of
speed and accuracy decision-making showed that the accuracy in the groups of VI + modeling
and VI + implementation increased from pre-test to retention (P<0.05) and the accuracy of VI +
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implementation group in post-test, and retention was higher than the VI group (P<0.05). Although
all groups showed an increase in speed in decision speed, no difference was observed between the
groups (P<0.05).
Conclusion: Therefore, coaches are advised to use the implementation method instead of instruc-

doi.org/10.30514/icss.24.1.28

tions and modeling to teach tactics.
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Extended Abstract
Introduction
Skilled players, especially in team sports, are character-

cilitates effective sports prediction and decision making.

ized by making relevant and quick decisions in an active,

Many decisions are made based on the perception-action

time-limited environment. It has been stated that adapta-

cycle, as well as functional constraints. Training methods in

tions for skilled people are created due to exercise that fa-

decision-making must move in a direction that is ultimately
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effective in the dynamic conditions of competition. The re-

before data collection. The slides were displayed on a lap-

search focused on predicting and perceiving decision-mak-

top equipped with accuracy and decision speed measuring

ing increases, given the importance of skillful performance

software. Scores were based on the accuracy (maximum

in sports. Various intervention programs have been pro-

correct answer) and speed (minimum response time) of

posed to improve the quality and accuracy of athletes' de-

the participants' decision-making in choosing the answer.

cision-making. Overall, the findings in evaluating the ef-

The training phase lasted for three sessions of 15 minutes.

fectiveness of decision-making training interventions show

At this stage, group 1 was given only verbal instructions,

that these exercises improve players' tactical skills. Educa-

group 2 was given verbal instructions with 15 slides, and

tors attempt to provide information to the learner through

group 3 was given verbal instructions with performanc-

descriptions, verbal instructions, and modeling. They are

es on the field. A retention test was taken at the end of

always looking for ways to convey this information in the

the last training session, post-test, and after 24 hours. In

best possible way. The instructions contain general infor-

all tests, no feedback on the correctness or incorrectness

mation about the fundamental aspects of the skill that in-

of the decision accuracy was observed. However, after

structors usually use verbally. Also, the modeling method

each trial, this feedback was provided to the players in

is one of the most influential and sustainable types of learn-

the training phase. It should be noted that the team coach

ing done through observation. The present study aimed to

was present with the researcher in all stages of training.

compare the effectiveness of verbal instructional (VI), VI
+ modeling, and VI + implementation methods on female

Results

basketball players' decision-making speed and accuracy.

One-way ANOVA test was used to examine the differences between the groups in the pre-test of accuracy

Methods

and speed of decision making. The results revealed no

For this purpose, 36 female basketball players present in

significant difference between the groups in none of the

Iranian Basketball Premier League competitions with an

variables of accuracy (P=0.981) and accuracy (P=0.7).

average age (24.49±1.7) years participated in the present

The results of 3 (group)* 3 (test) mixed analysis of vari-

study and were divided into three groups (each group=12)

ance in each of the variables of speed and accuracy deci-

based on the scores of the speed and accuracy deci-

sion-making showed that the accuracy in the groups of VI

sion-making pre-test. The pre-test phase consisted of 15

+ modeling and VI + implementation increased from pre-

slides showing different arrangements of offensive and

test to retention (P<0.05) and the accuracy of VI + im-

defenders. Each slide was photographed from the offense

plementation group in post-test and retention was higher

player's point of view, containing a correct answer (drib-

than the VI group (P<0.05). Although all groups showed

ble, shot, or pass). The correct decision for each slide was

an increase in speed in decision speed no difference was

determined and approved by the national team coaches

observed between the groups (P<0.05).

Table 1. descriptive statistics from variables

Decision-making accuracy (score)

Decision-making speed (s)

(M±SD)

(M±SD)

Groups

Pre-test

Post-test

Retention

Pre-test

Post-test

Retention

Verbal instruction

9.75±2.22

8.83±2.03

10.41±1.92

76.85±26.85

57.3±16.06

57.48±16.69
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Decision-making accuracy (score)

Decision-making speed (s)

(M±SD)

(M±SD)

Groups

Pre-test

Post-test

Retention

Pre-test

Post-test

Retention

VI + modeling

9.83 ± 1.94

10.91±1.2

11.58±1.62

71.60±21.23 54.95±12.78 53.64±14.19

VI + Implementation

9.66±2.14

11.5±2.15

12.25±1.6

69.16±19.61 63.09±18.05 56.72±12.82

Conclusion
Skilled players have the ability to receive the essential

ticipants, and they were assured that they could cancel

information from dynamic patterns during the game. The

at any time and for any reason that they were not able to

terms of the VI and the VI + modeling seem to impose

continue participating in the study, which would have no

restrictions on the use of related environmental cues and

material or moral cost to them. This article is an excerpt

peripheral visibility in comparison with the terms of the

from the doctoral dissertation approved by the Faculty

VI + implementation. According to the theory of dynam-

of Physical Education and Sports Sciences, University of

ic ecology, the most relevant informational constraints

Tehran, No. 1929.

for decision-making and controlling action in dynamic environments are those that emerge during ongoing
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تصمیم گیری در تاکتیک های حمله بسکتبال :مقایسه تمرینات ترکیبی مبتنی بر دستورالعمل کالمی
فرناز زاهدمنش

1

 ،الهه عرب عامری

2

 ،مهدی شهبازی ،2شهزاد طهماسبی بروجنی

2

 .1دکتری تخصصی رفتار حرکتی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران .تهران ،ایران
 .2دانشیار گروه رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران ،تهران ،ایران

چکیده

دریافت1400/4/04 :

اصالح نهایی1400/08/21 :

مقدمه :ب رنامه های مداخله ای مختلفي در جهت بهبود عملکرد تصمیم گیری ورزشکاران ماهر پیشنهاد شده است .بناب راین،

پذیرش1400/09/09 :

هدف از مطالعه حاضر ،مقایسه اث ربخشی شیوه های تمرینی دستورالعمل ،دستورالعمل+الگودهی و دستورالعمل+اج را بر

واژه های کلیدی

سرعت و دقت تصمیم گیری بسکتبالیست های زن ماهر بود.
روش کار :بدین منظور  36بسکتبالیست زن حاضر در رقابت های لیگ برتر بسکتبال باشگاه های ای ران با میانگین سنی

الگودهی
اجرا

( )24/49±1/7سال به صورت داوطلبانه در پژوهش حاضر شرکت کردند ،و بر اساس نم رات پیش آزمون دقت و سرعت

تصمیم گیری

تصمیم گیری که به وسیله نرم افزار محقق ساخته اندازه گیری شد ،به سه گروه  12نفره تقسیم شدند .مرحله تمرین ،به

سرعت

مدت  3جلسه  15دقیقه ای ادامه یافت .در این مرحله ،به یک گروه فقط دستورالعمل کالمی ،به یک گروه دستورالعمل

دقت

کالمی هم راه با نمایش  15اسالید و به گروه سوم ،دستورالعمل کالمی هم راه با اج رای واقعی  15تاکتیک انف رادی حمله

نویسنده مسئول

ارائه شد؛ سرعت و دقت تصمیم گیری در پس آزمون و آزمون یادداری (پس از  24ساعت) ،مجدد گرفته شد.

الهه عرب عامری ،دانشیار گروه رفتار حرکتی

یافته ها :نتایج تحلیل واریانس مرکب ( 3گروه) در ( 3آزمون) در هر یک از متغیرهای سرعت و دقت تصمی مگیری نشان

و روان شناسی ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی
و علوم ورزشی دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
ایمیلEameri@ut.ac.ir :

داد که دقت در گروه های دستورالعمل+الگودهی و دستورالعمل+اج را از پیش آزمون تا یادداری افزایش پیدا کرد ()P>0/05
و دقت گروه دستورالعمل+اج را در پس آزمون و یادداری نسبت به گروه دستورالعمل بیشتر بود ( .)P>0/05همچنین در
سرعت تصمیم گیری با وجود آن که همه گروه ها افزایش سرعت را نشان دادند ،اما تفاوتی بین گروه ها مشاهده نشد
(.)P>0/05
نتیج هگیری :بناب راین به م ربیان بسکتبال پیشنهاد می شود ب رای آموزش تاکتیک های حمله از روش اج رای درون زمین
به جای دستورالعمل و الگودهی استفاده نمایند.

doi.org/10.30514/icss.24.1.28

مقدمه

اطالعاتی برای تصمیم گیری ( )Decision-makingو کنترل اعمال در

ورزش های تیمی مانند بسکتبال ،طبق نظریه های بوم ناختی پویا

محیط های پویا ،اطالعاتی هستند که از تعامل هم زمان مجری و محیط

( ،)Dynamic ecologyبه عنوان یک سیستم پیچیده در نظر گرفته

به دست می آیند ( .)3مدلهای ارائه شده از تصمیم گیری در علوم

می شوند ( .)1در چنین سیستم پیچیده ای ،ورزشکاران ورزش های تیمی،

ورزشی از ابتدا بر تشخیص رقابت متمرکز بوده است ( )4و تشخیص

باید در حالی که اطالعات محیطی موجود را نسبت به موقعیت توپ،

کمی و کیفی از رفتارهای
رقابت در بازی ها بر تجزیه و تحلیل های ّ
مهاجم و مدافع متمرکز است ( .)5استفاده مناسب از مهارت های

هم تیمی ها و بازیکنان حریف ،درک و تفسیر می کنند ،تصمیمات زیادی

بگیرند ( .)2بر اساس مدل بوم شناختی پویا ،مهم ترین محدودیت های
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تا در همه موارد ،خود را شبیه الگوی مورد نظر سازد ()2؛ به طور کلی،

ادراکی_شناختی ( )Perceptual-cognitive skillsمثل جستجوی

بصری ،شناسایی الگو ،تخمین برآوردهای موقعیت و پیش بینی ،یک

الگودهی به وسیله مشاهده فیلم ویدئویی ،به عنوان ابزاری مفید و مؤثر

تصمیم گیری ،مهارت اصلی بازیکنان بسکتبالیست که به دنبال برتری

دارد ( .)15-17از این ابزار در آموزش انواع تکنیک های ورزشی در

در افزایش عملكرد برنامه های آموزشی در مهارت های ورزشی كاربرد

عمل مهم برای ساخت تصمیمات مؤثر در ورزش های سطح باالست (.)6

رشته های مختلف استفاده شده است ( .)18-21به عالوه این روش،

فردی و تیمی هستند ( )7و به عنوان توانایی بازیکنان در انتخاب عمل

یکی از برنامه های تمرینی اختصاص داده شده به تصمیم گیری را نیز

کارکردی از بین تمام اقدامات احتمالی ناشی از محیط برای رسیدن

شامل می شود ( .)22نتایج یک فراتحلیل در سال  2021نشان می دهد

به هدف خاص در نظر گرفته می شود .بازیکنان ماهر به دلیل به دست

در مهارت های تاکتیکی رشته های تیمی ،استفاده از ویدئو به خصوص

آوردن و پردازش نشانه های محیطی ،تشخیص و تفسیر الگوهای مشابه

به روش سه بُعدی و بازنمایی شرایط واقعی ،موجب بهبود تصمیم گیری

بازی در تصمیم گیری ماهر هستند ( .)3اشاره شده است که به جای

ویژگی های جسمانی ،بر اساس توانایی در سازمان دهی ،تفسیر و به

در بازیکنان جوان رشته های تیمی می شود ( .)9مطالعه Panchuk

می شوند ()8؛ بازیکن ماهر به ویژه در ورزش های تیمی ،با توانایی در

ویدئویی (با زوایه  360درجه از زمین بازی) باعث بهبود تصمیم گیری

کارگیری اطالعات بینایی ،ورزشکاران نخبه و مبتدی از هم متمایز

و همکاران نیز در سال  2018نشان داد سه هفته تمرین مشاهده

ساخت تصمیمات مرتبط و سریع در محیط فعال و تحت زمان محدود

بسکتبالیست ماهر هم در اجرای واقعی بازی های کوچک در زمین و هم

و همچنین محدودیت های کارکردی گرفته می شود (.)9

که استفاده از  11جلسه مداخله بازخورد ویدئویی از تصمیمات گرفته

مشخص می شوند؛ تصمیمات بسیاری که بر اساس چرخه ادراک_عمل

در آزمون ویدئویی می شود .همچنین نتایج پژوهش ها نشان می دهد

با در نظر گرفتن اهمیت مهارت های شناختی در ورزش و ارتباط

شده بازیکنان در بازی موجب بهبود دقت تصمیم گیری ،دانش رویه ای

بهبود عوامل شناختی و اجرایی ضروری است ( .)10بیان شده است

در سال  2017نشان می دهد که اگرچه توانایی بازشناسی الگوها در

آن با سطح عملکرد و اجرا ،نیاز به توسعه برنامه های تمرینی جهت

و سطح مهارت اجرایی آنان می شود ( .)10نتایج  Northو همکاران

که سازگاری هایی برای افراد ماهر در نتیجه تمرین ایجاد می شود

بازیکنان ماهر بسکتبال از طریق دستورالعمل کالمی و هدایت بینایی

( .)8در همین راستا ،با توجه به اهمیت عملکرد ماهرانه در ورزش،

پیش بینی که یکی از عوامل مؤثر در تصمیم گیری است ،تحت تأثیر

که پیش بینی و تصمیم گیری کارآمد ورزشی را تسهیل می کند

بهبود می یابد ،اما این دو روش تفاوتی با هم ندارند؛ به عالوه توانایی

پژوهش های متمرکز بر پیش بینی و ادراک تصمیم گیری روز به روز در

مداخله دستورالعمل کالمی/هدایت بینایی قرار نگرفت .این نتیجه بیانگر

حال افزایش است ( )11و با هدف بهبود کیفیت و دقت تصمیم گیری

این موضوع بود که توانایی پیش بینی با بازشناسی الگو رابطه قوی ندارد

شده است ( .)13 ،12از همین رو ،مربیان سعی دارند اطالعاتی را به

 2021نشان می دهد که  11جلسه تمرینی بازی های تاکتیکی موجب

در ورزشکاران ،برنامه های مداخله ای از طرف پژوهشگران پیشنهاد

( .)23در مقایسه دستورالعمل کالمی و اجرا نیز نتایج مطالعه ای در سال

وسیله توصیف ها ،دستورالعمل های کالمی ( )Verbal instructionsو

بهبود سیزده مهارت تکنیکی و تاکتیکی بسکتبال از جمله تصمیم گیری

الگودهی ( )Modelingحرکت ،برای فراگیرنده فراهم کنند و همواره در

شد ،در حالی که دستورالعمل کالمی مستقیم ،تنها موجب بهبود سه

شکل ممکن انتقال دهند ( .)14یکی از شیوه های رایج و پرکاربرد،

 2021در بررسی اثربخشی مداخالت تمرینی تصمیم گیری نشان

مهارت شد ( .)24به طور کل ،یافته های مطالعه فراتحلیل در سال

جستجوی یافتن روش هایی هستند تا بتوانند این اطالعات را به بهترین

استفاده از دستورالعمل ها است .دستورالعمل ها حاوی اطالعات کلی

می دهد که این تمرینات موجب بهبود مهارت های تاکتیکی بازیکنان

صورت کالمی و گاهی نوشتاری به کار می برند .این روش ،گاهی به

با در نظر گرفتن مطالعات گذشته چند خالء پژوهشی را می توان بیان

جوان در رشته های تیمی می شود (.)9

درباره جنبه های اساسی مهارت هستند که معموال مربیان آنها را به

کرد؛ اول آن که به نظر می رسد کمتر مطالعه ای به مقایسه روش های

صورت مجزا و گاهی به صورت ترکیبی با روش های دیگر از جمله

آموزشی دستورالعمل کالمی ،مشاهده و اجرا در تاکتیک های انفرادی

الگودهی و اجرا استفاده می شود؛ روش الگودهی ،یکی از موثرترین و

حمله بسکتبال در بازیکنان ماهر پرداخته باشد .مطالعات عمومأ به

پایدارترین انواع یادگیری است که یادگیری در آن به طور مستقیم و از

مقایسه دو به دو یا یکی از روش ها در کنار گروه کنترل پرداخته اند .و

طریق مشاهده انجام می گیرد .در این روش ،الگوهای عینی و قابل تقلید

جای این سوال مطرح است که آیا در شرایطی که امکان دسترسی به

در برابر فرد قرار می گیرد و فرد ،با مشاهده اعمال و گفتار الگو ،می کوشد
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مکان تمرین محدود است شیوه های دیگر (مانند الگودهی ویدئویی و

مهاجم گرفته شده بود که حاوی یک پاسخ صحیح شامل (دریبل ،شوت

مهارتی باال به خصوص در ورزش های تیمی ،به روشنی مشخص است

مهاجم است .شماره هایی که با دایره مشخص شده اند هم تیمی های فرد

و یا پاس) بود .در تمام تصاویر بازیکنی که با رنگ مشکی مشخص شده،

دستورالعمل کالمی) نیز موثرند .اهمیت یادگیری تاکتیک ها در سطوح

مهاجم هستند و شماره هایی که با ضربدر مشخص شده است مدافعان

و مربیان زمان زیادی را صرف آموزش تاکتیک های تیمی و انفرادی

می باشند .شرکت کنندگان با توجه به موقعیت قرارگیری فرد حامل توپ

می کنند اما ،این در حالی است که شرایط تمرین و محدودیت های

(مهاجم) در زمین و همچنین قرارگیری بازیکنان مدافع و هم تیمی های

زمانی ،همواره برای تمرینات واقعی داخل زمین ،مهیا نیست و

فرد ،باید گزینه صحیح را از بین سه انتخاب (شوت ،دریبل و پاس)،

روش های جایگزین ،باید مد نظر قرار بگیرد .دوم آن که ،پایداری اثرات

تشخیص می دادند .گزینه صحیح اسالیدها ،قبل از شروع جمع آوری

این شیوه ها نیز جزء خالءهای مطالعات گذشته است؛ اکثر پژوهش ها

داده ها توسط مربیان تیم ملی تعیین و مورد تأیید قرار گرفت .در 5

در مداخالت تصمیم گیری ورزشکاران ،آزمون یادداری را مد نظر قرار

تصویر با توجه به این که کلیه مدافعان به مهاجمین نزدیک هستند و

نداده اند و تنها اثرات موقتی در مرحله اکتساب ،مورد توجه قرار گرفته

تنها یکی از مدافعین از مهاجم فاصله دارد ،بهترین انتخاب توسط فرد

است .همچنین در بحث تفاوت های مردان و زنان ،بررسی این شیوه ها

حامل توپ گزینه پاس بود (شکل  .)1در  5تصویر با توجه به این که

در زنان بسکتبالیست ماهر نیز توجه کمی را به خود اختصاص داده

کلیه مدافعان به مهاجمین نزدیک هستند و مدافع فرد حامل توپ از

است .بنابراین هدف این مطالعه این است که اثر بخشی پایدار این سه

او فاصله دارد ،بهترین انتخاب توسط مهاجم گزینه شوت بود (شکل )2

شیوه آموزشی را در تاکتیک های انفرادی زنان بسکتبالیست ماهر مورد

و همچنین در  5تصویر با توجه به این که کلیه مدافعان به مهاجمین

مقایسه قرار دهد .به طور کل و بر اساس دیدگاه بوم شناختی پویا فرض

و حتی فرد حامل توپ نزدیک هستند ،بهترین انتخاب توسط مهاجم،

بر این است که احتماال به دلیل تفاوت در میزان کسب توانایی ادراکی_

گزینه دریبل و نفوذ بود (شکل .)3

شناختی متاثر از روش های تمرینی ،عملکرد تصمیم گیری بازیکنان

نمایش اسالید ها در لپ تاپی که مجهز به نرم افزار محقق ساخته

ماهر نیز به صورت متفاوتی از روش های تمرینی مشاهده ویدئویی ،اجرا

سنجش دقت و سرعت تصمیم گیری بود ،انجام شد .دقت و سرعت

و یا دستورالعمل کالمی تأثیر می پذیرد .نتایج این پژوهش می تواند برای

تصمیم گیری شرکت کنندگان با فشردن کلید مربوط به پاسخ در صفحه

مربیان به خصوص در سطوح باال ،راهبردی را برای آموزش تاکتیک های

کیبورد لپ تاپ ،اندازه گیری شد و نمرات بر اساس دقت (حداکثر پاسخ

انفرادی بسکتبال ارائه دهد.

صحیح) و سرعت (حداقل زمان پاسخ) تصمیم گیری شرکت کنندگان

روش کار

در انتخاب پاسخ بود اما ،بازخوردی در رابطه با صحیح یا نادرست بودن

پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی بوده که اجرای آن با  3گروه آزمایشی

پاسخ تصمیم گیری ،به شرکت کنندگان داده نشد .سپس ،بر اساس نمره

طرح سری زمانی صورت گرفت .همچنین ،این پژوهش از لحاظ هدف

تقسیم شدند .در هر گروه بازیکنان پُست های متفاوت حضور داشتند؛

پیش آزمون ،شرکت کنندگان به صورت همگن به سه گروه  12نفره

(دستورالعمل ،دستورالعمل+الگودهی و دستورالعمل+اجرا) به صورت

در گروه دستورالعمل کالمی ،دستورالعمل مختص به هر تاکتیک

کاربردی بود .جامعه آماری این پژوهش شامل کلیۀ بسکتبالیستهای

انفرادی ،مبتنی بر این که در صورت جاگیری های مختلف مدافعان و

زن ماهر (بدون هیچ نوع اختالل ذهنی یا مشکالت جسمانی و حرکتی)

مهاجمین (هم تیمی ها) کدام پاسخ (دریبل ،شوت یا پاس) صحیح است،

با سابقه  5-7سال حضور در لیگ برتر بسکتبال بودند .از این میان ،با

به شرکت کننده ها آموزش داده شد .گروه دستورالعمل کالمی همراه با

توجه به طرح پژوهش (تحلیل واریانس مرکب  3گروه در  3آزمون) و

نمایش الگو 15 ،تاکتیک انفرادی را در قالب اسالید مشاهده و همراه با

با استفاده از نرم افزار ( G Powerاندازه اثر=  0/3و سطح آلفا=  0/05و

آن برای هر اسالید دستورالعمل کالمی را نیز دریافت کردند .به گروه

توان=  36 )0/8نفر به عنوان نمونه آماری ،به صورت داوطلبانه انتخاب

دستورالعمل+اجرا ،دستورالعمل کالمی مختص به هر تاکتیک انفرادی

شدند و همه شرکت کنندگان فرم رضایت نامه کتبی برای شرکت در

ارائه و همراه با آن ،در زمین نیز تاکتیک را اجرا کردند .تمرین به مدت

پژوهش را تکمیل نمودند.

 3جلسه ادامه داشت و زمان هر جلسه  15دقیقه بود .در هر جلسه،

نحوه انجام کار برای کلیه شرکت کنندگان توسط پژوهشگر توضیح

تمام  15تاکتیک انتخاب شده یک بار با ترتیب تصادفی نمایش داده

داده شد؛ مرحله پیش آزمون شامل نمایش  15اسالید از چیدمان های

شد و شرکت کنندگان در مجموع جلسات تمرین 45 ،کوشش را تمرین

متفاوت مهاجمان و مدافعان بود .در هر اسالید عکس از زاویه دید
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و امتیازات با توجه به دقت و سرعت تصمیم گیری فرد ارزیابی شد.

کردند و بعد از هر کوشش ،بازخوردی مبنی بر درستی یا نادرستی

اسالیدهای نمایش داده شده در تمام مراحل آزمون و تمرین مشابه بود.

دقت تصمیم گیری به بازیکنان ارائه می شد .در پایان آخرین جلسه

الزم به ذکر است که در کلیه مراحل آموزش و تمرین مربی تیم همراه

تمرین ،پس آزمون و بعد از گذشت  24ساعت آزمون یادداری گرفته

با پژوهشگر حضور داشت.

شد .جلسات پس آزمون و یادداری مشابه جلسه پیش آزمون برگزار شد

شکل  .1تاکتیک های حمله مربوط به انتخاب گزینه پاس

شکل  .2تاکتیک های حمله مربوط به انتخاب گزینه شوت
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شکل  .3تاکتیک های حمله مربوط به انتخاب گزینه دریبل

برای تحلیل داده ها ،در بخش آمار توصیفی ،از شاخص های گرایش

و دستور  Syntaxانجام گرفت .تحلیل ها با نرم افزار  SPSS-26و در

مرکزی میانگین و انحراف معیار استفاده شد .در بخش استنباطی

سطح معناداری  P>0/05انجام شد.

شاپیرو_ویلک ( ،)P<0/05برای هر یک از متغیرهای سرعت و دقت

یافت هها

با توجه به تأیید توزیع طبیعی داده ها با توجه به نتایج آزمون
تصمیم گیری از تحلیل واریانس مرکب ( 3گروه) در ( 3آزمون) استفاده

جدول  ،1ویژگی های جمعیت شناختی شرکت کنندگان را در گروه های

شد .همچنین ،مقایسه های زوجی با استفاده از آزمون تعقیبی بونفرونی

مختلف نشان می دهد.

جدول  .1اطالعات توصیفی ویژگی های جمعیت شناختی شرکت کنندگان

میانگین و انحراف معیار
گروه ها

دستورالعمل

دستورالعمل  -اجرا

دستورالعمل  -الگودهی

سن (سال)

24/83 ± 1/9

24/58 ± 1/7

24/08 ± 2/2

قد (سانتیمتر)

168 ± 1/9

164 ± 1/7

169 ± 2/2

وزن (کیلوگرم)

58/33 ± 2/2

56/41 ± 2/5

58/25 ± 3/2

سابقه شرکت در لیگ

6/41 ± 0/9

4/25 ± 1

4/25 ± 1

متغیر

در مراحل مختلف برای گروه ها نشان می دهد.

جدول  ،2اطالعات توصیفی متغیرهای دقت و سرعت تصمیم گیری را
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جدول  .2اطالعات توصیفی متغیرهای دقت و سرعت تصمیم گیری در مراحل مختلف

سرعت تصمیم گیری

دقت تصمیم گیری

میانگین و انحراف معیار
مرحله آزمون

میانگین و انحراف معیار

پیش آزمون

پس آزمون

یادداری

پیش آزمون

پس آزمون

یادداری

دستورالعمل کالمی

9/75 ± 2/22

8/83 ± 2/03

10/41 ± 1/92

76/85 ± 26/85

57/3 ± 16/06

57/48 ± 16/69

دستورالعمل  -الگودهی

9/83 ± 1/94

10/91 ± 1/2

11/58 ± 1/62

53/64 ± 14/19 54/95 ± 12/78 71/60 ± 21/23

دستورالعمل  -اجرا

9/66 ± 2/14

11/5 ± 2/15

12/25 ± 1/6

56/72 ± 12/82 63/09 ± 18/05 69/16 ± 19/61

گروه

برای بررسی تفاوت گروه ها در مرحله پیش آزمون دقت و سرعت

( )P=0/028به طور معناداری باالتر بود .نتایج مقایسه های زوجی اثر

گروه ها در هیچ یک از متغیرهای دقت (33(= 0/019، P=0/981و)2

پس آزمون تا یادداری دقت افزایش پیدا کرده است ( .)P=0/05در گروه

تصمیم گیری ،از آزمون آنوا یک راهه استفاده شد .نتایج نشان داد که

تعاملی در بررسی های درون گروهی نشان داد در گروه دستورالعمل ،از

 )Fو سرعت (33(= 0/35، P=0/7و )F )2تفاوت معنا داری در مرحله

دستورالعمل  -الگودهی از پیش آزمون تا یادداری ( )P=0/012و در گروه

نتایج تحلیل واریانس مرکب ( 3گروه) در ( 3آزمون) در متغیر دقت

( )P>0/001دقت تصمیم گیری افزایش پیدا کرد .در مقایسه های بین

معنادار شد اما اثر اصلی گروه از لحاظ آماری معنادار نبود (جدول

( ،)P=0/041دقت تصمیم گیری در گروه دستورالعمل  -اجرا نسبت

پیش آزمون ندارند.

دستورالعمل  -اجرا ،از پیش آزمون تا پس آزمون ( )P=0/024و یادداری

تصمیم گیری نشان داد اثر اصلی آزمون و اثر تعاملی آزمون*گروه

گروهی نشان داده شد که در مراحل پس آزمون ( )P=0/012و یادداری

 .)3نتایج مقایسه های زوجی اثر اصلی آزمون نشان داد که دقت

به گروه دستورالعمل بیشتر بود؛ در سایر مراحل ،بین گروه ها تفاوت

تصمیم گیری در یادداری نسبت به پیش آزمون ( )P>0/001و اکتساب

معناداری مشاهده نشد.

جدول  .3نتایج آزمون تحلیل واریانس مرکب در متغیر دقت تصمیم گیری

منبع اثر

df

F

P

Partial Eta Squared

آزمون

( 66و )2

11/11

P>0/001

0/252

گروه

( 33و )2

2/91

0/068

0/15

آزمون* گروه

( 66و )4

2/81

0/032

0/146

همچنین نتایج آزمون تحلیل واریانس مرکب ( 3گروه) در ( 3آزمون)

اثر تعاملی آزمون و گروه و معنا دار نبود (( )P=0/01جدول  .)4نتایج

در متغیر سرعت تصمیم گیری ،فرض کورویت را طبق نتایج آزمون

آزمون تعقیبی برای اثر اصلی آزمون نشان داد سرعت تصمیم گیری از

گیزر نشان داد تنها اثر اصلی آزمون معنادار بود ولی اثر اصلی گروه و

معناداری داشته است.

موخلی رد کرد ()P>0/05؛ نتایج با در نظر گرفتن اصالح گرینهاوس

پیش آزمون تا پس آزمون ( )P>0/001و یادداری ( )P>0/001افزایش
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جدول  .4نتایج آزمون تحلیل واریانس مرکب در متغیر سرعت تصمیم گیری

منبع اثر

df

F

P

Partial Eta Squared

آزمون

1/37

11/11

P>0/001

0/525

گروه

( 33و )2

0/17

0/84

0/525

2/75

1/91

0/14

0/1

آزمون* گروه

بحث

اضافه کردن دستور العمل های ویدئویی بهتر از دستورالعمل کالمی به
تنهایی می باشد (.)29

در ورزش های تیمی ،تصمیم گیری بازیکن صاحب توپ ،یک فرآیند

یافته های این پژوهش نشان داد که در نهایت تمرین بدنی به همراه

پویا است که نیاز به تالش هم زمان ذهنی و بدنی دارد ( .)25هدف

دستورالعمل نسبت به روش های دیگر مزیت ایجاد می کند؛ Deakin

از مطالعه حاضر ،مقایسه روش های آموزشی دستورالعمل کالمی،

و  )2000( Adamsنیز در مطالعه خود نتیجه گرفتند مشاهده تاثیر

دستورالعمل+الگودهی و دستورالعمل+اجرا بر عملکرد تصمیم گیری

مثبتی در اجرا دارد اما عملکرد مطلوب تنها از طریق تعامل تکلیف

بازیکنان ماهر زن بسکتبالیست بود .نتایج مطالعه حاضر نشان داد که

و تمرین بدنی حاصل می شود ( .)30همچنین نتایج حاضر موافق با

دو روش دستوالعمل+الگودهی و دستورالعمل+اجرا باعث بهبود دقت

یافته هایی است که نشان داد بازی های تاکتیکی برای آموزش انواع

تصمیم گیری می شوند ،با این وجود گروه دستورالعمل+اجرا در مراحل

مهارت های بسکتبال مؤثرتر از روش های کالمی عمل می کند (.)24

پس آزمون و یادداری نسبت به گروه دستورالعمل عملکرد بهتری در

طبق دیدگاه ادراک_عمل ،وجود فراهم سازها در محیط موجب می شود

دقت داشت .از طرفی ،باوجود آن که هر سه گروه سرعت تصمیم گیری

درک فرد از فراهم ساز که تحت تأثیر تجربه نیز قرار می گیرد ،نوع عمل

را در دوره تمرین افزایش دادند ،اما این تغییرات وابسته به روش تمرینی

آن را تعیین کند .بیشترین دریافت اطالعات در شرایط اجرا رخ می دهد.

نبود و تفاوتی بین سرعت تصمیم گیری گروه ها ،در هیچ یک از مراحل

چرا که بازیکنان از حداکثر استفاده را از دید مرکزی و پیرامونی می کنند

مشاهده نشد .این افزایش سرعت در گروه دستورالعمل کالمی با افزایش

و با استفاده از راهبردهای جستجوی بصری موثرتر گزینه های بهتر و

دقت همراه نبود؛ در حالی که در دو گروه دیگر ،افزایش سرعت با

بیشتری را هنگام تصمیم گیری انتخاب می کنند ( .)31به وسیله تمرین،

افزایش دقت همراه بود .به نظر می رسد در گروه دستورالعمل ،به دلیل

بازیکنان از نظر ادراکی با فراهم سازهای دیگر بازیکنان و فراهم سازها

یادگیری آشکار و فرآیندهای پردازش هوشیار ،دقت تصمیم گیری را

برای دیگر بازیکنان ،هنگام اجراهای رقابتی هم آهنگ می شود و با

در شرایط آزمون که با حضور مربی و آزمونگر برگزار شد ،تحت تأثیر

پاالیش رفتارهای دیگر هم تیمی ها ،کنش های خود را تنظیم می کنند

قرار گرفته است؛ تصمیم گیری یک مؤلفۀ شناختی است که تحت تأثیر

( .)32به نظر می رسد شرایط دستورالعمل و دستورالعمل+الگودهی ،در

فشارهای مختلف محیطی مانند فشار ناشی از ارزیابی شدن ،تماشاگران،

قیاس با شرایط دستورالعمل+اجرا محدودیت هایی را برای استفاده از

خستگی و یا دستیابی به جایزه قرار می گیرد .نتایج یافته های اخیر

نشانه های محیطی مرتبط و استفاده از دید محیطی ایجاد می کند .از

نشان می دهد که افت عملکرد به دنبال روش های یادگیری آشکار در

طرفی با در نظر گرفتن عدم بهبود دقت در گروه دستورالعمل ،این
موضوع نشان می دهد که احتماالً ،دستورالعمل در گروه های دیگر نیز،

موقعیت های پر فشار و استرس ،اتفاق می افتد .نتایج مطالعه حاضر در

بحث درون گروهی موافق با یافته هایی است که از روش های ویدئویی

سهم چندانی در افزایش دقت تصمیم گیری بازیکنان ماهر بسکتبال

برای افزایش عملکرد تصمیم گیری استفاده کرده بودند (.)26 ،22

ایجاد نکرده است و بهبود حاصل ،صرفأ به دلیل مشاهده الگو و اجرا بوده

همچنین نتایج حاضر موافق با یافته هایی است که نشان داد یادگیری

است .چرا که بسکتبالیست های ماهر برای فهم تاکتیک های ارائه شده

مشاهده ای می تواند برای افزایش بازخوانی و بازشناختی قطعات حرکات

از جانب مربی ،از نشانه های دیداری بیش از دستورالعمل کالمی سود

موزون به کار رود ( .)27چرا که اطالعات موقعیت بازی بر تصمیم گیری

می برند .این احتمال وجود دارد که بازیکنان ماهر ،به دلیل پیچیدگی

موثر است ( .)28در همین راستا  Benjaminو همکاران ( )2017در

تکلیف ،از محدودیت های ایجاد شده به وسیله دستورالعمل کالمی سود

مطالعه راهبرد های یادگیری حرکتی در بازیکنان بسکتبال ،نشان دادند
37
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تصمیم گیری در تاکتیک های حمله بسکتبال
آموزش تاکتیک های حمله انفرادی ،از روش های اجرا بیش از دستورالعمل

نمی برند ( .)33بسیاری از تاکتیک های حمله در بسکتبال ،بدون حضور

و الگودهی استفاده نمایند .سرعت تصمیم گیری در تاکتیک های حمله

ارتباطات یا نشانه های کالمی بین بازیکنان ایجاد می شود .در واقع،

انفرادی ،در بازیکنان ماهر بسکتبال ،از طریق روش های مختلف قابل

بسیاری از تاکتیک های تیمی ممکن است در گزارش های کالمی بیان

بهبود است؛ اما روش اجرای درون زمین ،دقت تصمیم گیری را نیز

نشده باشد؛ یک وابستگی درونی بین ادراک و عمل وجود دارد که با

همراه با سرعت تصمیم گیری افزایش می دهد ،مطابق با سیستم های

بین کالم و عمل کردن ،تفاوت دارد ( .)8وظیفه صاحب توپ این است

بوم شناختی پویا ،مهم ترین اطالعات جهت تصمیم گیری در محیط های

که فرصتی برای پاسخ گویی با سرعت زیاد و تصمیم گیری سریع و دقیق

پویا ،هنگام تعامل مستقیم فرد و محیط به دست می آید و اطالعات

داشته باشد که منجر به اثر بخشی تیم وی شود .این شخص باید بازی

ذخیره شده قبلی ،در این امر نقش مهمی ایفا نمی کنند .از آنجا که

را بخواند و در زمان کوتاه و فضایی که به صورت پیوسته در حال تغییر

بازیکنان ماهر ،توانایی دریافت مهم ترین اطالعات را از الگوهای پویای

است و شامل بازیکنان مهاجم و مدافع است ،تصمیم گیری کند (.)34

حین بازی دارند؛ محدود کردن بازیکنان ماهر با روش های یادگیری

بنابراین روش های تمرینی در خصوص تصمیم گیری باید به سمتی پیش

آشکار ،توانایی های ادراکی_حرکتی بالقوه آنان را که در اثر تجربه کسب

برود که در نهایت در شرایط پویای بازی و مسابقه کارآمد باشد.

کرده اند را تحت تأثیر قرار می دهد و آنان را ملزم به استفاده از اطالعات

از محدودیت های پژوهش حاضر می توان به انواع جهت گیری افراد اشاره

حافظه ای می کند.

نمود .افراد حاضر در پژوهش ماهر و صاحب سبک به خصوص خود بودند

که بر نتایج تصمیم گیری آنها می تواند تأثیرگذار باشد .برخی از بازیکنان،

مالحظات اخالقی

پس از دریافت توپ ،تمایل به شوت به سمت سبد بسکتبال یا دریبل

پیروی از اصول اخالق در پژوهش

به موقعیت حمله را داشتند ،در حالی که بازیکنان دیگر ،با پاس دادن

توپ به بازیکنان بازیساز ،موقعیت امن را انتخاب می کردند .با این حال،

در این پژوهش ،پیش از شروع پروتکل رضایت نامه کتبی از

وجود تفاوت های فردی در تمامی سطوح عملکردی وجود دارد؛ ممکن

شرکت کنندگان گرفته شد و به آنها اطمینان داده شد در هر زمان و

بود که تخصصی کردن پست بازیکنان ،نتایج به دست آمده را تحت تأثیر

به هر دلیلی که قادر به ادامه شرکت در پژوهش نبودند ،می توانند از

تمایالت فردی آنان قرار دهد .بنابراین وجود هر سه پاسخ ممکن برای

ادامه کار انصراف دهند و این مورد هیچ تبعات مادی و معنوی برایشان

بازیکن (شوت ،دریبل و پاس) در دوره تمرین ،آزمون و هم چنین حضور

نخواهد داشت .این مقاله مستخرج از رساله دکتری مصوب دانشکده

تمامی پُست های بازیکنان در گروه های آزمایشی ،موجب از بین رفتن

تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران به شناسه  1929است.

سوگیری پاسخ شد .همچنین در کنار مداخالتی که به طور مستقیم بر

مشارکت نویسندگان

تصمیم گیری تمرکز دارد ،می توان به تمرینات ادراکی و شناختی برای

بهبود شناسایی الگو و پیش بینی نیز پرداخت؛ ادراک ،تصمیم گیری و

فرناز زاهدمنش :ارائه طرح اولیه پژوهش ،جمع آوری و تحلیل داده ها،

اجرا ویژگی های ضروری با ارزش برابر هستند ( .)35ادراک ورزشکار ماهر

نگارش نسخه اولیه دست نوشته ،الهه عرب عامری :اصالح و تایید نهایی

از محیط و شناسایی الگو ،قابلیت پیش بینی او و در نهایت تصمیم گیری

پیش نویس و نویسنده مسئول ،مهدی شهبازی :تحلیل داده ها ،بازبینی

تمرینی در شرایط شبیه سازی شده بازی از نظر محدودیت زمان و

دست نوشته و مشاور پژوهشی.

او را تحت تأثیر قرار می دهد .همچنین پیشنهاد می شود روش های

دست نوشته و مشاور پژوهشی ،شهزاد طهماسبی بروجنی :بازبینی

امتیازگیری مورد بررسی قرار گیرد؛ چرا که نتایج مطالعات گذشته نشان

منابع مالی

می دهد بازیکنان ماهر در شرایط بحرانی مسابقه (از لحاظ محدودیت

زمانی و امتیازگیری) ،نیمرخ تصمیم گیری متفاوتی نسبت به شرایط

این پژوهش از هیچ سازمان و مؤسسه ای حمایت مالی دریافت نکرده

کمتر بحرانی دارند ( .)28این موضوع نشان می دهد عالوه بر شناسایی

است.

الگو ،تصمیم گیری از عوامل مختلف دیگر نیز تأثیر می پذیرد.

تشکر و قدردانی

نتیج هگیری

بدینوسیله از تمام افرادی در این پژوهش همکاری کردند ،تشکر و

با توجه به نتایج این پژوهش ،پیشنهاد می شود مربیان بسکتبال ،برای

قدردانی می شود .این مقاله مستخرج از رساله دکتری به شماره شناسه
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