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بازي ی (، ترکیبآموزش ورزش، بازي براي دركهاي آموزشی تأثیر روش
 ) و خطی بر خالقیت کودکان در فوتسالآموزش بازي +براي درك

 
 

 4عباس بهرام  – 3فرهاد قدیري -2رسول یاعلی   - 1∗مریم داودي
شجوي دکتري، گروه رفتار حرکتی.1 شکد ،دان دنی تربیت ةدان علوم ورزشی ب شگاه و  . 2یرانخوارزمی تهران، ا، دان

شکد ستادیار، گروه رفتار حرکتی، دان شگاه خوارزمی تهران، ایران تربیت ةا دنی، دان ستادیار، گر. 3ب وه رفتار ا
شکد شگاه خوارزمی تهران، ایران تربیت ةحرکتی، دان دنی، دان ستاد4ب شکد. ا  ربیتت ة، گروه رفتار حرکتی، دان

شگاه خوارزمی تهران،  دنی، دان  ایرانب
 

 چکیده
را به  و ورزش علوم رفتاريژوهشگران ، پنامحقق بسیاري از اي است که امروزه توجهآموزشی مسئله ةیافتن بهترین شیو

و  وزش بازي براي دركآمهاي ترکیبی، بررسی تأثیر بازي تحقیقخود جلب کرده است. در راستاي این بحث هدف این 
 ۀهمتحقیق آماري  ۀهاي فوتسال است. جامعبازي مقایسه با روش خطی دربر خالقیت فردي و تیمی در  آموزش ورزش

هاي ). مداخالت براي مهارت42/1=انحراف استانداردو سال  74/10سن  یانگینمسال شهر اهواز بودند ( 12-9کودکان 
 بازي براي درك، آموزشه روش بنفر در هر گروه)  20کنندگان (رو چهار گروه مشارکتازاین ،شده بود فوتسال طراحی
د. تمرینات به شترکیبی و خطی تمرین کردند. خالقیت تیمی و فردي با استفاده از تحلیل فیلم ارزیابی  آموزش ورزش،

آزمون اختالف ونیم ساعت ارائه شد. نتایج نشان داد در خالقیت فردي در پسجلسه و هر جلسه یک 16مدت دو ماه طی 
 ار است. همچنین براي اعمال خالق و اصیلولی براي اعمال مناسب معناد ،معنادار نیست ها براي اعمال نامناسببین گروه

فت را ترتیب بیشترین پیشرو خطی به آموزش ورزش، ترکیبی، آموزش بازي براي دركو همچنین خالقیت تیمی گروه 
عنادار م) P>05/0و خطی () و ترکیبی P>05/0و خطی ( آموزش بازي براي دركمتغیرها اختالف بین  ۀداشتند. در هم
ده است که و ترکیبی نسبت به روش خطی را نمایان کر آموزش بازي براي درك مؤثر بودن روش تحقیقبود. نتایج این 

 ها کاربرد داشته باشد.تواند در مدارس و مهدکودكمی
 

 هاي کلیديواژه
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 مقدمه

شناختی یک فرد ترین مسئله براي کمک به موفقیت در تمام ابعاد شناختی، جسمانی و روانامروزه مهم

. در )1(هاي اقتصادي و ابعاد دیگر بهبود خالقیت افراد است و همچنین پیشرفت یک جامعه در زمینه

کند تا در شرایط و این خالقیت ورزشکار است که به او کمک می اي داردورزش خالقیت جایگاه ویژه

یک پاس خالقانه در ورزشی مثل فوتسال یا  بحرانی نتیجه را به نفع تیم یا خودش تغییر دهد. براي مثال

هاي تیمی مانند خصوص ورزشرو خالقیت در ورزش بهتواند تیم را برندة بازي کند، ازاینفوتبال می

کنند؛ . در حالت کلی در تعریف خالقیت سه عامل را مطرح می)1(اي دارد فوتسال اهمیت ویژه

هاي فراوان در اجرا و روانی به پاسخهاي گوناگون اشاره دارد، همچنین حلپذیري که به تولید راهانعطاف

هاي پویا ي سیستمهادر روشحال خالقیت  با این .)2( داردفرد اشاره ابتکار به نوآوري و پاسخ منحصربه

شده  کند. براي مثال نشان دادهبه راهکارهایی اشاره دارد که فرد با قرارگیري در محیط غنی کشف می

خوبی در تمرین انجام گیرد یا یک مسیر در حرکت فرد براي کشف مسیرهاي دیگر است اگر دستکاري به

هاي جدید را کشف کند و این همان خالقیت یا عمل نادر است که به حلد راهتوانمسدود شود، فرد می

ترین دوران زندگی و پایۀ کودکی از مهم دوراناز آنجا که  .)3(کاري قیود نیاز دارد تمرین با دست

شک بهبود خالقیت با توجه به اهمیتی که در بی )،4(هاي حرکتی است ها و رشد مهارتیادگیري

توان از افزایش تلف دارد، در سنین کودکی ضرورت باالتري دارد و نتایج بهتري را میهاي مخزمینه

ها را یاد مسئلۀ مهم در کودکی این است که آنها چگونه مهارت .)5(دست آورد خالقیت در کودکان به

رو یافتن روش آموزش مناسب . ازاین)6(زایش دهیم توانیم خالقیت آنها را با آموزش افو چگونه می دنریبگ

 در این زمینه و با توجه به اهمیت خالقیت مهم است.

 ترین آن روش خطی است که ازدر یادگیري حرکتی چندین روش آموزش مطرح است که قدیمی

. با توجه به اینکه در دیدگاه شناختی به ارائۀ الگو توسط مربی و )7،8(گیرد دیدگاه شناختی نشأت می

رو در روش خطی نیز بازخورد و الگو شاکلۀ تمرین را شکل شود، ازاینتکرار آن توسط فراگیر تأکید می

. در این روش سعی )7،8(شود دهند؛ چون در این دیدگاه تغییرپذیري براي یادگیري مضر تلقی میمی

کند فراگیران شود با پیشرفت میانگین گروه شکل آموزش تغییر یابد و مربی با تکرار مهارت سعی میمی

شناختی در زمینۀ اکتساب حال این رویکرد از طریق دیدگاه پویایی بوم . با این)9(را به تبحر برساند 

تر از پیوند هاي کوچکمهارت مورد انتقاد قرار گرفته است؛ زیرا در این رویکرد با تجزیۀ مهارت به بخش

این  رانی اصلی در مورد رویکرد خطی. نگ)10،11(شود اطالعات و حرکت در محیط واقعی جلوگیري می
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 است که این رویکرد معموالً با معرفی و تکرار یک الگوي غالب و محدود کردن فرد براي تمرین آن فعالیت،

گیرد و فراگیر تقریبًا نقش غیرفعال دارد و ممکن است حل مسئله را از یادگیرنده می اکتشاف و فرصت

دلیل نوع آموزش خستگی (به شده است که این . همچنین نشان داده)12،13( براي خالقیت مفید نباشد

هاي فردي)، توجه به تفاوتدلیل بیآل)، احساس حقارت (بهحرکت براي رسیدن به الگوي ایدهتکرار یک 

دلیل تغییر تمرین براساس پیشرفت میانگین گروه نه میانگین فرد)، مشارکت نادیده گرفته شدن (به

مرین) را سبب عدم لذت و انگیزش در تعلت تجویزي بودن تمرین) و عدم تعهد (بهغیرفعال در کالس (به

برند، چون روش تدریس . با وجود این کودکان در روش خطی از فعالیت بدنی لذت نمی)14(همراه دارد به

ت نیز نشان . در این زمینه تحقیقا)15(شوند در این روش تجویزي است و کودکان کمتر درگیر بازي می

و هر آموزشی  کنندشوند و از طریق بازي خود را ابراز میطور ذاتی با بازي برانگیخته میاند کودکان بهداده

؛ چون بازي به کودك )16(برند کنند و از آن لذت میکه در قالب بازي باشد، به سمت آن سوق پیدا می

شود تا کودکان از قوانین مختص بازي پیروي کنند و ممکن است و سبب می دهدآزادي عمل بیشتري می

بر خالقیت کودکان  ) تأثیر بازي2017. در این زمینه سانتوس ()16(خالقیت کودکان را نیز بهبود دهد 

تورنتس  همچنین .)17(سنین دبستان را بررسی و نتایج بهتري را در مقایسه با روش خطی گزارش کرد 

 ).10) بازي را عامل مفیدي در ظهور رفتار اکتشافی کودکان معرفی کرد (2018(

 است 1درك يبرا يآموزش باز هاي آموزش مرتبط با بازي، آموزش بازي براي درك یایکی از روش

 که است جدیدي مدل درك يبرا يباز آموزش. )18( استتر نمودي از بازي واقعی با قوانین ساده که

 هايمهارت آموزش منظوربه مهارت پایۀ بر خطی براي رویکرد جایگزینی عنوانبه ثورپ و بونکر توسط

 را پژوهشگران و مربیان معلمان، از بسیاري آموزش بازي براي درك توجه از آنپس  و معرفی شد ورزشی

 هايابتدا تاکتیک آموزش بازي براي درك در مانند بازي مبتنی بر رویکردهاي .)19( دکر جلب به خود

 .)20(پردازند باشد می الزم زمانی که و بعدي اولویت در مهارت تمرین به و کنندمی معرفی را بازي سادة

 نحوة انجام از پیش و است مقدم بدهیم، انجام باید را چیزي چه آموزش بازي براي درك اینکه رویکرد در

 آن هدف که هاتکنیک و هاتاکتیک میان ارتباط برقراري . در این روش)20(شود می ارائه الزم آموزش آن

. این نوع آموزش با توجه به اینکه تمرکز )21(شود می پیشنهاد است، ماهرانه هوشمندانه و عملکرد ارتقاي

آن بر بازي است، براي کودکان مفید است و تحقیقات اخیر نیز کاربرد آن را در این سن تأیید کردند 
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در  تاکتیکی گیريتصمیم که در شودمی بازیکنانی خلق سبب رسدمی نظرهمچنین این نوع بازي به .)22(

 .)20( بردماهرند و خالقیت آنها را باال می بازي انجام طول

بدنی که مرتبط با بازي  با وجود روش آموزش بازي براي درك مدل دیگري نیز در آموزش تربیت

هدف ایجاد  با 1آموزش ورزش مدل شود.است، مطرح است که با عنوان آموزش ورزش شناخته می

که در  ي استیک مدل آموزشی مبتنی بر شواهد این. )23(گیرد انجام میو مشتاق  شایستهآموزان دانش

شش ویژگی  از طریق دهاز طریق تعلیمات سازنکه کنند آموزان تمرکز میمعلمان بر یادگیري دانش آن

به که نسبت طوريشوند، بهکودکان عضوي از تیم می .2 شوند؛اهداف سازماندهی می .1شود: تسهیل می

هر فردي در تیم داراي نقش  .4 شود؛ها ایجاد میدر قالب بازي رقابت بین تیم .3 تیم تعهد داشته باشند؛

 نتیجه، در .)23(شود گرفته می جشن در مواقع پیروزي .6 شود؛ها ضبط می. تمرینات و بازي5 ؛است

زیرا  ،کمک کند آموزاندانش ةانگیز يتواند معلمان را در ارتقامی آموزش ورزشمحیط یادگیري 

سطوح  از نظر شرایطی که ؛دارند گیري و لذت بردن از رقابت راهاي اجتماعی، تصمیمآموزان فرصتدانش

و با باال بردن فعالیت بدنی کودکان ممکن است براي خالقیت کودکان نیز  تالش بسیار ارزشمند است

 .)24( کننده استکمک

هاي آموزش بازي براي درك و آموزش ورزش ممکن شده هریک از روشبا توجه به مطالب مطرح

حال در یادگیري حرکتی و آموزش در تربیت  کننده باشد، با ایناست براي ارتقاي خالقیت کودکان کمک

هاي رو همیشه روشدنبال روشی هستند که بتوانند بهترین نتیجه را بگیرند؛ ازاینبدنی دانشمندان به

شده است  ان دادهآموزش ذکرشده نیز اخیراً نش هايشود و در مورد روشآموزش جدیدتري مطرح می

تنهایی ارائه هاي بازي براي درك و آموزش ورزش بهتر از زمانی است که هریک از آنها بهترکیب آموزش

تأثیر مثبت ترکیب بازي براي درك و آموزش بازي را  )2017و همکاران ( 2شود. در این زمینه آریاسمی

دادند تأثیر ترکیب بازي  ) نشان2021و همکاران ( 3. همچنین کوذا)25(بر انگیزش کودکان نشان دادند 

براي درك و آموزش بازي بر عملکرد شناختی و مهارت حرکتی بهتر از زمانی است که این دو روش 

ها بر خالقیت فردي و حال مشخص نیست که آیا ترکیب این روش با این .)26(شود تنهایی ارائه میبه

رو با دهند نیز مؤثر خواهد بود یا نه. ازاینتیمی که اساس ورزش و فعالیت بدنی کودکان را شکل می
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هاي خطی، آموزش بازي براي درك، آموزش این تحقیق مقایسۀ روششده هدف از استناد به مطالب مطرح

شود ورزش و ترکیبی بر خالقیت فردي و تیمی کودکان در فوتسال بود. در راستاي این هدف فرض می

هاي ترکیبی، آموزش بازي براي درك و آموزش ورزش براي ارتقاي خالقیت روش مؤثرتري نسبت روش

 به روش خطی باشند.

 

 شروش پژوه

آزمون بدون پس –آزمون طرح تحقیق پیش و آزمایشی بالینیراهبرد پژوهش حاضر آزمایشی از نوع نیمه 

 .استگروه کنترل و روش تحقیق تحلیل محتوا با آنالیز فیلم 

 جامعه و نمونۀ آماري پژوهش

شده انتخابسال شهر اهواز بودند. با توجه به اینکه ورزش  12-9جامعۀ آماري تحقیق همۀ کودکان 

 را تحقیق این هاينمونه) نفر 80 کل نفر و در 20هر گروه ( براي این مطالعه فوتسال بود و چهار گروه

 گرفتن نظر در با فوتسال ماهیت براساس و مساوي صورتبه بازي به نیاز صورت در که دادند تشکیل

شده بنابراین نحوة تعیین حجم نمونه در این تحقیق با استناد به نوع ورزش انتخاب شوند، تقسیم هاتعویض

کنندگان این تهمۀ شرک .)13،27(مشخص شد و این روش در مطالعات قبلی نیز رواج داشته است 

صورت داوطلبانه از مدارس شهر اهواز انتخاب شدند. معیارهاي ورود به تحقیق تحقیق پسر بودند و به

 .3سالمت جسمی و روحی براساس پروندة سالمت کودکان،  .2سال،  12-9. کودکان 1بود از:  عبارت

. 1. مبتدي بودن در فوتسال با نظر متخصص. معیارهاي خروج نیز عبارت بود از: 4کتبی والدین،  تیرضا

آزمون. . شرکت نکردن در پیش/پس3. رضایت نداشتن از تمرین و 2شرکت نکردن در جلسات تمرینی، 

اي شروع پیش از شروع فرایند مداخله پروپوزال این مطالعه در دانشکدة مربوطه تصویب و کد اخالق بر

 کار دریافت شد.

 ابزار پژوهش

براي سنجش خالقیت تیمی و فردي از تحلیل فیلم استفاده شد. براي این کار یک بازي فوتسال در 

برداري شد و با نظر متخصص خالقیت فردي و آزمون با دو دوربین گوپرو هفت فیلمآزمون و پسپیش

را  7/2تصویري با رزولوشن توانند ر مناسبی است که میگیري شد. این دوربین از این نظر ابزاتیمی اندازه

کنند. همچنین برداري فریم بر ثانیه فیلم 120با سرعت  را کسلیپ 1080فریم بر ثانیه یا  240با سرعت 

توان اطالعات دوربین دیگر را ردیابی و هر دو آنها را با هم هماهنگ کرد ها میبا استفاده از این دوربین
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شده بود که با استناد به مطالعات لیستی از قبل آماده گیري خالقیت فردي و تیمی چک. براي اندازه)17(

ها خالقیت (فردي این آیتم قبلی براي ارزیابی خالقیت عوامل مؤثري هستند و در این تحقیق نیز براساس

برداري . پس از فیلم)17(متري زمین نصب شدند ها در فاصلۀ سهها دوربینو تیمی) سنجیده شد. در بازي

نالیزور و یک مربی فوتسال) انجام گرفت. هر دو متخصصان سابقۀ تحلیل فیلم با نظر دو متخصص (یک آ

در خالقیت فردي و تیمی تحلیل فیلم  تحلیل فیلم داشتند و در این زمینه از تبحر کافی برخوردار بودند.

اعمال خالقانه که از قبل  2و  1 هايجدول . در)17،28( هاي ارزیابی خالقیت انجام گرفتبراساس مالك

آمده است. شایان ذکر است که این اعمال در تحقیقات قبلی براي سنجش خالقیت در شده بود، شناسایی

هاي مشابهی دارند، با نظر و چون فوتسال و فوتبال تقریباً مهارت )17،28(فوتبال استفاده شده است 

این روش تحلیل خالقیت فردي  کار برده شد.متخصصان تغییراتی در آنها ایجاد شد و براي این مطالعه به

 42، 1. با استناد به جدول )17،28(می و شناسایی اعمال خالقانه در مطالعات گذشته نیز بوده است و تی

شناسایی شد. همچنین  )17،28(عمل براي خالقیت فردي براساس بررسی بازي رسمی و مطالعات گذشته 

. متخصصان )17،28(هشت عمل براي سنجش خالقیت تیمی شناسایی شد  2براساس اطالعات جدول 

کردند و در آخر نمرات خالقیت شده در هر گروه آنها را یادداشت میهریک از اعمال مشخص با مشاهدة

 دادند.تیمی و فردي را در هر گروه گزارش می

 
 شده براي سنجش خالقیت فردي. اعمال فردي شناسایی1جدول 

 توصیف  عمل 
 .دهدبازیکن با داخل پا پاس می با داخل پاي برتر و غیربرتر

 .دهدبازیکن با بیرون پا پاس می بیرون پاي برتر و غیربرتربا 
پاس والی با پاي برتر و 

 غیربرتر
 .دهدبازیکن باروي پا پاس می

پاس چیپ با پاي برتر و 
 غیربرتر

 .دهدبازیکن با نوك پا پاس می

 دهدخود پاس می ۀبازیکن با سین پاس سینه
 .کنداستفاده میبازیکن از سر براي پاس دادن  پاس سر
 .دهدبازیکن با زانو پاس می پاس زانو

 .کندهاي دیگر بدن براي پاس دادن استفاده میبازیکن از بخش پاس با سایر اعضاي بدن
 .برد تا از بازیکن روبرو عبور کندبازیکن توپ را به سمت پاي برتر / غیر برتر می در جهت پاي برتر یا غیربرتر
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 شده براي سنجش خالقیت فردياعمال فردي شناسایی. 1جدول ادامۀ 
 توصیف  عمل 

دهد و از بازیکن توپ را از یک سمت حریف عبور می دریبل دوطرفه
 .کندسمت دیگر حریف به جلو فرار می

دارد و پس از چرخش پا توپ را نگه میبازیکن با یک دریبل زیدانی
 .برددرجه با پاي دیگر توپ را به جلو می 180

دهد و بازیکن از باالي سر حریف توپ را عبور می دریبل باالي سر
 .روددنبال توپ میبه

حرکت است توقف  که با سرعت دربازیکن درحالی دریبل رونالدویی با پاي برتر/غیربرتر
کند و با داخل پاي برتر/غیربرتر توپ را از پشت می

 .دهدپاي غیربرتر حرکت می
 ،کندکه با سرعت به جلو حرکت میبازیکن درحالی سر توپ

شود و در مسیر دیگر حرکت ناگهان متوقف می
 .کندمی

 .کندبازیکن از سرخود براي دریبل حریف استفاده می دریبل با سر
 .کنددایره را طی میشوت بازیکن یک مسیر نیم شوت کاتت دار با داخل پا

 .کندمیشوت بازیکن در مسیر مستقیم حرکت  شوت بدون کات
 .کنددایره را طی میشوت بازیکن یک مسیر نیم کاتت دار شوت با بیرون پا

 .کندشوت بازیکن در مسیر مستقیم حرکت می بدون کات
 کندبازیکن از روي پا براي ضربه زدن استفاده می شوت باروي پا

بیند متري خود میبازیکن توپ را در ارتفاع حدود نیم شوت والی
که پاي طوريبه ،زندپا به توپ ضربه میروي  و با

 .درجه دارد 90زننده با زمین یک زاویه تقریباً ضربه
 .زندصورت چرخشی به توپ ضربه میبازیکن به شوت برگردان

بازیکن از داخل پاي برتر/غیربرتر براي دریافت کردن  با داخل پاي برتر/غیربرتر
 .کنداستفاده می

برتر/غیربرتربا بیرون پاي  بازیکن با بیرون پاي برتر/غیربرتر توپ را دریافت  
 .کندمی

بازیکن باروي پاي برتر/غیربرتر توپ را دریافت  باروي پاي برتر/غیربرتر
 .کندمی

 .داردمیبازیکن توپ ارسالی را در زیر پاي خوب نگه دریافت مارسلویی
داخل پاي برتر/غیربرتر توپ را دریافت بازیکن با  دریافت نیماري با پاي برتر/غیربرتر

که این پا در پشت پاي غیربرتر/برتر طوريبه ،کندمی
 .قرار دارد

 .کندبازیکن توپ را با زانو دریافت می دریافت با زانو
 .کندبازیکن با سینه توپ را دریافت می دریافت با سینه
هاي بدندریافت با سایر قسمت هاي بدن از سایر قسمتبازیکن براي دریافت توپ  

 .کنداستفاده می
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شده براي بررسی خالقیت تیمیبندي. اعمال طبقه2جدول   

 توصیف طبقه
 .مناسب حمله باشد ۀرسد که در نقطپاس به مهاجمی می دقت پاس

 .پاس در جهت حرکت مهاجم هدف است جهت پاس

هاي پاس 
 مداوم

هاي دهند. در اینجا تعداد پاسبه همدیگر می هاي مداومی که بازیکنان یک تیمتعداد پاس
 .مداوم بیشتر از پنج مالك بود

 .آزاد براي فریب دادن بازیکنان تیم حریف ۀهماهنگی در شرایط خاص مثالً سانتر یا ضرب هماهنگی
دویدن 
 متقاطع

بیند تیمی را در سمت راست و چپ زمین میدو بازیکن هم ،بردبازیکنی که توپ را جلو می
شوند که روند. در این حالت بازیکنان تیم مقابل سردرگم میکه به سمت دروازه حریف می

 توپ به کدام بازیکن پاس داده خواهد شد.
ایجاد فضا با و 

 بدون توپ
ایجاد شود یا بازیکن بدون ی یرود که براي بازیکنان خودي فضابازیکن با توپ به سمتی می

تر پاس بدهد یا بازیکنان تیم حریف راحت ،رود که بازیکنی که توپ را داردتوپ به سمتی می
 تیمی دیگر بتوانند موقعیت ایجاد کنند.دهد تا بازیکنان همرا فریب می

سرعت به به ،کنندتیم حریف را خنثی می ۀاینکه حمل از بان پسبازیکن مدافع یا دروازه ضد حمله
 .دهدمهاجم تیم خود پاس می

 آیند.مهاجمان در دفاع و مدافعان در بازي تهاجمی به کمک هم می بازي ترکیبی
 

 روند اجراي پژوهش

صورت در دسترس از مدارس شهر اهواز انتخاب ساله به 12-9آموز دانش 80 قیتحق نیا ياجرا يبرا

. شید افتیدر یکتب ۀنامتیو از آنها رضا هداده شد حیتوض نیوالد ياول هدف پژوهش برا ۀ. در مرحلندشد

 يفرد تیمربوط به خالق آزمونشیپ سپسو ثبت شد.  يریگها اندازهآزمودنی یشناختتیجمع يهایژگیو

 .نددر چهار گروه قرار گرفت یصورت تصادفها بهگرفته شد و آزمودنی یمیو ت

عمل بودند فرزندانشان در این تحقیق شرکت کنند، دعوت بهآزمون از والدینی که حاضر قبل از پیش

هاي مختلف تقسیم شده حضور یابند. در این مرحله کودکان در گروهآمد که در یک سالن از قبل آماده

هاي شدند و بازي کردند و یک متخصص که سابقۀ چندین سال مربیگري در این زمینه داشت، گروه

صورت ها تقریباً در یک سطح بودند. سپس هر گروه بهکه همۀ گروهريطوچهارگانه را تقسیم کرد، به

ها باید براي همۀ ها طوري بود که تعویضها را انجام دادند. بازيآزمونجداگانه در چهار روز پیش

 شد و همۀ بازیکنان یک گروه فرصت مشابه براي بازي داشتند.ها یکسان میآزمودنی
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صورت جداگانه آموزش داده شدند و براي بهبود عملکرد ها بههارتدر روش آموزش خطی هریک از م

صورت مجزا از بازخورد استفاده شد. کودکان با نظر مربی آموزش دیدند و تکالیف پس از یادگیري به

ها همۀ مطالب را یاد از اینکه آزمودنیصورت ترکیبی آموزش داده شدند. در این روش در نهایت پس به

مثال براي تمرین پاس دادن در  براي .)7،8(رت بازي همۀ تکالیف را با هم تمرین کردند صوگرفتند، به

داد. در مرحلۀ بعد فوتسال مربی در مرحلۀ اول خودش یا با استفاده از ویدئو الگویی به فراگیران نشان می

کرد رار کنند. مربی در این مرحله با بازخوردهاي کالمی سعی میشد الگو را تکاز فراگیران خواسته می

مهارت فراگیران را به الگوي موردنظر نزدیک کند و در نهایت اگر الگوي موردنظر توسط همۀ فراگیران 

رفتند و این مرحله و مراحل بعدي نیز به همین شد، به مرحلۀ باالتر مثالً دویدن و پاس دادن میکسب می

 ).دینیبب را وستیپ جدول شتریاطالعات ب ي(برا شدیمش داده شیوه آموز

ها را از اول در قالب بازي یاد گرفتند. در روش آموزش بازي براي درك کودکان تمام تکالیف و مهارت

شدند، ها تلفیق میشد و سپس در قالب بازي مهارتدر این روش اول تکالیف ساده در قالب بازي تمرین می

هاي رقابتی، جشن براي بازي شد. در روش آموزش ورزشام زمان کودك در بازي سپري میکه تمطوريبه

پیروزي، دادن نقش به هر کدام از کودکان و سازماندهی هدف براي کل تمرین که کودکان نیز از آن باخبر 

ها . براي مثال در مرحلۀ اول مربی مهارت)25(گرفت. روش ترکیبی تلفیق این دو روش بود  انجام ند،بود

مثال اگر پاس دادن را در نظر بگیریم، مربی اول پاس دادن کرد. براي بندي میرا از ساده به پیچیده طبقه

تعداد بازیکنان توپ تهیه کرد. براي مثال به گرفت و براي این مهارت بازي طراحی میساده را در نظر می

روي هم قرار بگیرید و توپ را به سمت هم پاس بدهند و سریع جاي گفت روبهکرد و به فراگیران میمی

ها متناسب با خالقیت مربی متنوع بود و با پیشرفت فرد ترکیب و تلفیق خود را عوض کنید. این نوع بازي

داد که همۀ در کار نبود و هر وقت مربی تشخیص می شد و بازخورديشد. در این روش الگو داده نمیمی

. این )25(شد هاي پیچیده در نظر گرفته میاند، بازي ترکیب و مهارتفراگیران مهارت را یاد گرفته

 .)25(ارائه شد ونیم ساعت جلسه و هر جلسه یک 16تمرینات به مدت دو ماه طی 

 )28(ها و نمرة خالقیت فردي براساس جدیدترین تحقیق در این زمینه انجام گرفت گردآوري داده

مربیان هر کدام از اعمال مناسب (اعمال موفقی که بیشتر بازیکنان اقدام  1سپس براساس اطالعات جدول 

درصد بازیکنان  5کنند)، اصیل (فقط کنند)، نامناسب (اعمال ناموفقی که بازیکنان اقدام به آن میبه آن می

دهند) را در هر گروه درصد بازیکنان انجام می 5خالق (اعمال موفقی که فقط  ) وکنندم به آن میاقدا

شده شناسایی کردند و در اختیار نویسندگان قرار دادند. براي سنجش خالقیت تیمی تعداد اعمال شناسایی
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یا خالق یا اصیل توان از واژة مناسب، نامناسب مالك بود. چون براي خالقیت تیمی نمی 2در جدول 

عنوان عمل خالق در نظر گرفته شدند و تعداد آنها مالك تفاوت شده بهاستفاده کرد. تمام اعمال شناسایی

شده است و روش معتبري براي سنجش خالقیت ها بود. البته این روش در مطالعات اخیر استفاده بین گروه

هاي مداوم هاي مداوم، تعداد پاسحال باید توجه داشت که براي تعداد پاس . با این)28،29(تیمی است 

هاي مداوم باالي پنج داشتند، بازیکنان سه بار تعداد پاس باالي پنج مالك بود. براي مثال در یک گروه اگر

 ها وارد اکسل شدند و نتایج گزارش و مقایسه شد.شد. این دادهبه آنها نمرة سه داده می

 روش آماري

وسیلۀ آزمون آماري آنواي یکراهه بررسی و مقایسه شد. اعمال خالق ها بهاطالعات دموگرافی آزمودنی

دلیل نادر بودن توصیفی گزارش شدند، اما براي اعمال مناسب فردي و خالقیت تیمی بهو اصیل خالقیت 

ها از آزمون کولموگروف از آزمون آنکوا استفاده شد. براي بررسی نرمال بودن داده و نامناسب خالقیت فردي

 شد.هاي آزمون آماري آنکوا بررسی ها نیز فرضیهاسمیرنوف استفاده شد و پیش از تحلیل داده

 

 نتایج

ها براي اعمال مناسب و نامناسب اسمیرنوف نرمال بودن داده -ابتدا با استفاده از آزمون کولموگروف 

𝒑𝒑)ها از توزیع نرمال برخوردار است ها نشان داد دادهبررسی شد. نتیجۀ این آزمون > . در جدول (𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟎

ها یکراهه نشان داد تفاوتی بین آزمودنیها آمده است. آزمون آنواي شناختی آزمودنیاطالعات جمعیت 3

) و شاخص تودة بدنی  P ،41/0=F=66/0)، وزن ( P ،18/0=F=08/0) ، قد ( P ،9/0=F=41/0(  مانند سن

)87/0=P ،13/0=F  .وجود ندارد ( 

 3153بازیکن)  80آزمون (مشخص است، در مجموع از چهار بازي در پیش1 ولطورکه در جدهمان

 780، گروه آموزش بازي براي درك 800، گروه آموزش ورزش 789شناسایی شد. گروه خطی عمل فردي 

آزمون ارتقا یافتند و در گروه آموزش بازي عمل را انجام دادند؛ اما این اعمال در پس 784و گروه ترکیبی 

ت کامل از آن گروه ترکیبی و آموزش ورزش قرار داشتند. اطالعابراي درك بیشتر از همه بود و پس 

 آمده است. 4خالقیت فردي در جدول 
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 هاشناختی آزمودنیهاي جمعیت. ویژگی3جدول 

آموزش بازي  آموزش ورزش خطی کل متغیر
 براي درك

 ترکیبی
 

 20تعداد= 20تعداد= 20تعداد=  20تعداد= 80تعداد=
میانگین 

انحراف ±
 استاندارد

میانگین 
انحراف ±

 استاندارد

انحراف ±میانگین 
 استاندارد

انحراف ±میانگین 
 استاندارد

میانگین 
انحراف ±

 استاندارد
74/10 سن ± 42/1  53/10 ± 27/1  74/10 ± 61/1  88/10 ± 55/1  82/10 ± 33/1  
75/36 وزن ± 82/3  54/37 ± 09/4  05/36 ± 47/3  01/37 ± 96/3  42/36 ± 77/3  
70/144 قد ± 92/2  64/144 ± 47/3  99/143 ± 66/2  96/145 ± 22/3  22/144 ± 36/2  

شاخص 
بدن ةتود  

55/17 ± 46/0  94/17 ± 33/0  38/17 ± 49/0  37/17 ± 38/0  51/17 ± 67/0  

 
 شده براي خالقیت فردي به تفکیک گروه. اعمال شناسایی4جدول 

آموزش  خطی گروه
 ورزش

آموزش 
بازي براي 

 درك
 کل ترکیبی

مجموع 

 اعمال

 3150 784 780 800 789 آزمونپیش

 3256 820 822 812 802 آزمونپس

 مناسب
 1499 376 364 380 379 آزمونپیش

 1699 433 436 420 410 آزمونپس

 نامناسب
 1654 408 416 420 410 آزمونپیش

 1557 387 386 392 392 آزمونپس

 اصیل
 47 12 13 11 11 آزمونپیش

 61 17 19 14 11 آزمونپس

 خالق
 13 3 4 3 3 آزمونپیش

 27 7 10 6 4 آزمونپس
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 ) در28مشخص است، گروه آموزش بازي براي درك ( 1طورکه در نمودار تیمی همانبراي خالقیت 

) 22) و آموزش ورزش (24از آن گروه ترکیبی (آزمون بیشتر از سه گروه دیگر عمل کرده است و پس پس

 تیمی را انجام دادند. اعمال خالق نیشتریب

 

 
 هاي آموزشتفکیک گروهشده براي خالقیت تیمی به . اعمال شناسایی1 نمودار

 

شده از آزمون آنواي یکراهه استفاده شد. براي این متغیر این آزمون به براي مقایسۀ تأثیر تمرینات ارائه

داري وجود دارد یا نه تا براساس کار برده شد تا مشخص شود که بین حرکات کلی تفاوت معنااین دلیل به

پیش آزمون  یج آزمون آنواي یکراهه براي اعمال کل درآنها اعمال مناسب و نامناسب بررسی شود. نتا

) نشان داد F ،97/0=P ،003/0=E)3و86=(07/0) و پس آزمون (F ،98/0=P ،002/0=E)3و86=(04/0(

تفاوت معناداري بین گروه ها وجود ندارد. همچنین نتایج آزمون آنواي یکراهه براي اعمال مناسب در 

آزمون  و براي اعمال نامناسب در پیش )F ،86/0=P ،34/0=E)3و86=(11/0آزمون ( پیش

) نشان داد تفاوتی F ،6/0=P ،22/0=E)3و86=(17/0آزمون ( پس) و F ،14/0=P ،09/0=E)3و86=(15/0(

، F ،003/0=P)3و86=(01/1بین گروه ها وجود ندارد، اما براي اعمال مناسب در پس آزمون (

۱۶
۱۹

۱۴
۱۷۱۸

۲۲

۲۸
۲۴

۰

۵

۱۰

۱۵

۲۰

۲۵

۳۰

۳۵

خطی SE TGFU ترکیبی

ده
 ش

جام
ل ان

عما
د ا

عدا
ت

گروههاي آموزشی

پیش آزمون  پس آزمون 
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77/0=E( آزمون ال اس دي نشان داد بین گروه خطی و آموزش تفاوت معنادار مشاهده شد. نتایج پس

بازي براي درك و بین گروه خطی و ترکیبی در اعمال مناسب پس آزمون تفاوت معناداري وجود دارد 

)05/0 P>ورزش و آموزش بازي براي درك و  )  ؛ اما بین گروه خطی و آموزش ورزش، بین گروه آموزش

اطالعات کامل این  3)در جدول <05/0Pداري وجود ندارد (عناترکیبی و آموزش بازي براي درك تفاوت م

آزمون براي گروه آموزش بازي براي درك بیشتر از بخش آمده است. در حالت کلی اعمال مناسب در پس

 بقیه بود و سپس گروه ترکیبی، آموزش ورزش و خطی بیشترین اعمال مناسب را داشتند.

 آزمونمال مناسب در پس. نتایج آزمون ال اس دي براي اع5جدول 

(I) گروه (J) گروه 
اختالف میانگین 

)I-J( 
انحراف 
 استاندارد

 معناداري

 خطی

آموزش 
 85/0 91/2 -55/0 ورزش

آموزش بازي 
 00/0 91/2 45/0 براي درك

 03/0 91/2 25/0 ترکیبی

آموزش 
 ورزش

آموزش بازي 
 73/0 91/2 1 براي درك

 78/0 91/2 8/0 ترکیبی

آموزش بازي 
 براي درك

 87/0 91/2 -45/0 ترکیبی

 
 گیريبحث و نتیجه

آزمون ها در پیشنتایج این تحقیق در بخش خالقیت فردي نشان داد براي اعمال نامناسب تفاوت بین گروه

که گروه آموزش بازي براي طوريآزمون معنادار نیست؛ اما براي اعمال مناسب تفاوت معنادار بود، بهو پس

 رزش و خطی بودند. با ایندرك بیشترین پیشرفت را در خالقیت داشتند و سپس گروه ترکیبی، آموزش و

حال از نظر آماري فقط بین روش خطی با آموزش بازي براي درك و روش ترکیبی با خطی تفاوت معنادار 

بود. نتایج براي اعمال اصیل و خالق نشان داد روش آموزش بازي براي درك، روش ترکیبی، روش آموزش 
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را داشتند. نتایج در بخش خالقیت تیمی هم اصیل  ترتیب بیشترین اعمال خالق وورزش و روش خطی به

 مشابه با نتایج خالقیت فردي بود.

هاي آموزش بازي براي حال در زمینۀ مقایسۀ اثر روش اگرچه براساس اطالعات نویسندگان تا به

نگرفته است، مطالعات قبلی آموزش اي انجام درك، ترکیبی، آموزش ورزش و خطی بر خالقیت مطالعه

 )1396نوروزي و همکاران (دانند. براي مثال نتایج تحقیق رك را روش مناسبی در آموزش میبازي براي د

نیز همراستا با این مطالعه آموزش بازي براي درك را براي یادگیري سرویس والیبال بهتر از روش خطی 

کنند ) بازي را در بهبود خالقیت یک روش مؤثري معرفی می2017یا سانتوس و همکاران ( )30(دانند می

که با نتایج این تحقیق همراستاست. در روش آموزش بازي براي درك بازي اساس تمرین را شکل  )17(

شود تا کودك شده است که هر مرحله از یادگیري مهارت با بازي تلفیق میدهد و طوري طراحی می

. این روش آموزش با استناد به این امر که تکرار حرکت و )31(مهارت موردنظر را از طریق بازي بیاموزد 

کند (روشی که در آموزش خطی وجود دارد) رین خسته میاجبار کودك به انجام یک مهارت او را از تم

کار بگیرد که کودك از حضور در جلسۀ تمرین رضایت داشته باشد و نتیجۀ ، تالش دارد تا روشی را به)9(

و ادامۀ فعالیت مهارت حرکتی کودك  )31(این رضایت با حضور مداوم کودك در تمرین همراه خواهد بود 

حال بهبود مهارت حرکتی مستلزم آزادي عمل بیشتر و استفاده از عضالت  . با این)32(دهد را بهبود می

 از يبرداربهره مراحل به دنیرسبرنشتاین (موقعیت خاص است که به مرحلۀ سوم از دیدگاه  بیشتر در

. وقتی فرد بتواند درجات آزادي بیشتري را براي یک حرکت فعال کند، )33( ي) اشاره داردآزاد درجات

دیگر او خواهد  عبارتانجام یک حرکت و یا مهارت خواهد داشت، به پس آزادي عمل بیشتري نیز براي

راهکارهاي متفاوت همان اعمال  نیا .)33(کار گیرد توانست راهکارهاي متنوعی را براي اجراي حرکت به

شوند. پس در حالت کلی بازي (در این اند که از اعمال مناسب در یک بازي استخراج میخالق و اصیل

کند میبراي ادامۀ فعالیت به تبحر حرکتی او کمک  مطالعه روش آموزش بازي براي درك) با تشویق فرد

تبع آن اعمال خالقانۀ بیشتر است (چه تیمی و چه فردي خواهد نیاز آن درجات آزادي بیشتر و بهکه پیش

 بود).

آموزش بازي براي درك و ترکیبی براي اعمال خالقانۀ تیمی و اعمال روش همچنین نتایج نشان داد 

ر روش آموزش ورزش برخی اصیل و خالق در خالقیت فردي بهتر از روش آموزش ورزش و خطی است. د

نفس کودك تواند در استقالل و اعتمادبهجشن براي پیروزي می مانند نقش دادن به کودك و هامزیت

که کودکی نقشی در حال این روش ممکن است براي تیم بازنده یا زمانی . با این)34(کننده باشد تعیین
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ها در ها و نقش. اگرچه محققان تأکید دارند پیروزي)25(لسه مضر باشد بازي ندارد، حداقل براي یک ج

؛ اما مسئلۀ اصلی براي جلساتی است )25(اي باشد تا همۀ کودکان در آن سهیم باشند این روش باید دوره

کنند، یاي کودکی قوانین مختص خود را دارد و کودکان در حال زندگی میکه کودك نقش ندارد و چون دن

رو ترکیب روش آموزش . ازاین)34(تواند براي یادگیري و رشد آنها اثرگذار باشد این لحظات گذار می

. در این تحقیق هم این موضوع )25(کننده باشد تواند کمکورزش با روشی که بر بازي تأکید دارد، می

حال نتایج روش مشهود است و نشان داده شد روش ترکیبی بهتر از روش آموزش ورزش است. با این 

داند و باید توجه داشت که تأکید صرف بر بازي در آموزش بازي براي درك را بهتر از روش ترکیبی می

. در روش آموزش بازي براي درك )30(دهد از هر نوع آموزش دیگري جواب میسنین کودکان بیشتر 

شده است و فقط مربی از هدف تمرین آگاه است، گیرند که براي بازي طراحی قرار میکودکان در محیطی 

اي باشد که براي روش ترکیبی هم تأثیر اما در روش آموزش ورزش موضوع بردوباخت شاید مسئله

توان گفت روش خطی با تأکید بر گذارد. این روش نیز بهتر از روش خطی بود که در تفسیر آن میمی

گوید، رو او کاري را که معلم میگیرد و ازاینالگو آزادي عمل و قدرت اکتشاف را از یادگیرنده می تکرار و

. با استناد به همین موضوع در این تحقیق خالقیت در گروه )35(دهد و نقش غیرفعال دارد انجام می

ها در اعمال نامناسب تفاوتی بین گروه خطی کمترین پیشرفت را داشت. در بحث مربوط به اینکه چرا

دهند و مشاهده نشد، باید گفت که اعمال نامناسب همه اعمالی هستند که فراگیران در بازي انجام می

آمیز نیستند و چون زمان بازي براي هر چهار گروه مشابه بود، طبیعی است که هر چهار گروه موفقیت

ت که اعمال موفق از بین آنها چقدر باشد. در بحث معنادار نبودن اعمالی را انجام خواهد داد و مهم این اس

تفاوت بین روش ترکیبی و آموزش بازي براي درك و ترکیبی با آموزش ورزش و آموزش ورزش با خطی 

ها مبتدي بودند، به توان به طول تمرین در این زمینه اشاره داشت و با توجه به اینکه همۀ آزمودنیمی

برداري شود و چون این موضوع شاکلۀ خالقیت است، ز است تا درجات آزادي بیشتر بهرهزمان بیشتري نیا

رسد در مداخالت بیشتر از دو ماه نتایج بهتر خواهد بود. در حالت کلی نتایج این تحقیق به بهتر نظر میبه

تأکید شده بودن روش بازي براي درك در مقایسه با روش سنتی بر شایستگی حرکتی واقعی و ادراك

دارد. این نتایج به اهمیت بازي در سنین کودکی و یادگیري بهتر کودکان از طریق بازي اشاره دارد. در 

تواند شناختی اهمیت تمرین به روش بازي را به کودکان با توجه به اینکه میاین زمینه مدل پویایی بوم

شناختی حمایت طریق دیدگاه پویایی بومداند. این نتایج از به یادگیري و اجراي بهتر منجر شود، مؤثر می

 هاي تمرینی از شیوة تمرینی بازي براي درك استفاده شود.شود و تأکید دارد که در محیطمی
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ترین عوامل در ورزش است، کاربرد دارد و نتایج این تحقیق در ارتقاي خالقیت کودکان که از مهم

نقطۀ قوت این تحقیق مقایسۀ روش  کار رود.به هاي ورزشیها و باشگاهتواند در مدارس، مهدکودكمی

ها روش آموزش بازي براي درك، ترکیبی، آموزش ورزش و خطی بود که در مطالعات قبلی فقط یکی از این

شده است. همچنین تحلیل فیلم براي خالقیت از دیگر نقاط قوت این تحقیق با روش خطی مقایسه می

مداخالت بوده است و همچنین با توجه به جدید بودن  است. محدودیت اصلی این پژوهش طول کم

هاي آموزش بازي براي درك و آموزش ورزش مربیان این مداخالت ممکن است تجربۀ کمتري داشته روش

هاي این روش آموزش را سپري نکرده باشند و در نهایت با توجه به اینکه زنان و مردان باشند و دوره

تمرین بدهند، محدودیت دیگر این تحقیق عدم حضور دختران بود. هاي متفاوتی به ممکن است پاسخ

هاي این تحقیق تحقیقات مشابهی شود در مطالعات بعدي با در نظر گرفتن محدودیترو پیشنهاد میازاین

 را انجام دهند.

گرفته است و بازي شاکلۀ اصلی  در حالت کلی نتایج این پژوهش نشان داد کودکی با بازي شکل

هایی تواند در بهبود ویژگیرو هر روشی که با بازي همراه باشد، میدهد. ازاینودکان را تشکیل میدنیاي ک

مانند خالقیت مناسب باشد. مهم این است که کودکان گذر زمان را در تمرین حس نکنند و نقش فعال 

هایی که با وشرسد رنظر میهاي آموزشی نیز حداقل براي سن کودکی بهداشته باشند. در ترکیب روش

 هایی است که براي کودك حکم بردوباخت را دارد.ند، بهتر از ترکیب روشابازي بیشتر مرتبط
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 پیوست
 شکل کلی آموزش

 ترکیبی آموزش ورزش آموزش بازي براي درك سنتی روش
آشنایی و انتخاب  هاتعیین نقش آزمودنی ترین مهارتانتخاب ساده معرفی مهارت 1

مهارت ساده و دادن 
 هانقش به آزمودنی

طراحی بازي گروهی براي  الگو ۀارائ 2
 شدهیادگیري مهارت انتخاب

انتخاب مهارت بر اساس 
 هانقش آزمودنی

طراحی بازي براساس 
 هانقش آزمودنی

تکرار الگو توسط  3
 هاآزمودنی

تعدیل بازي براساس نقاط 
 هاقوت و ضعف آزمودنی

مدت تعیین اهداف کوتاه
 و بلندمدت

تعدیل بازي براي 
رسیدن به اهداف 

 شدهتعیین
تک بازخورد به تک ۀارائ 4

 هاآزمودنی
اضافه کردن مهارت 

 ترپیچیده
جایزه به کودکانی  ۀارائ

درستی مهارت را که به
 دهندانجام می

ها و ترکیب مهارت
 تشویق کودکان موفق

تغییر مهارت یاد  5
شده براساس گرفته

 پیشرفت میانگین گروه

طراحی بازي براي دو مهارت 
 شدهترکیب

 ۀارائها و تغییر نقش
 مهارت جدید

ها تغییر نقش
متناسب با 

هاي مهارت
 شدهترکیب

بازخورد براي افراد  ۀارائ 6
تر جهت تمرین ضعیف

 بیشتر

مهارت جدید و طراحی  ۀارائ
 بازي براي آن

بازي در قالب مسابقه  ایجاد مسابقه بین گروه
براي رسیدن به هدف 

 شدهتعیین
تر کردن مهارت سخت 7

بر اساس پیشرفت 
 میانگین گروه

معرفی مهارت جدید و 
 طراحی بازي براي آن

ها بر اساس تغییر نقش
تغییر مهارت و تمرین 

 براي آن

معرفی مهارت جدید 
و دادن نقش براي 

یاددادن آن مهارت به 
 دوستان

کم کردن بازخورد  8
متناسب با پیشرفت 
گروه و تشویق براي 

انجام مهارت به شکل 
 کامل

ترکیب چهار مهارت 
شده با بازي معرفی

 شدهطراحی

 ۀایجاد مسابقه براي هم
هاي یاد مهارت

 شدهگرفته

تشویق و جایزه براي 
کودکان و  ۀهم

طراحی بازي که در 
 .همه برنده باشند آن

مثالً تقسیم بازیکنان 
به دو تیم بدون 

دروازه و معیار گرفتن 
 توپ از همدیگر باشد.
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Abstract 
Finding the best teaching method is an issue that has attracted the attention of 
many researchers, researchers in behavioral sciences and sports today. In order 
to discuss this, the aim of this study was to investigate the effect of TGFU, 
combination, and SE on individual and team creativity in comparison with the 
traditional method in futsal games. The statistical population of this study was 
all children aged 9-12 years in Ahvaz (M age= 10.74 and SD= 1.42). The 
interventions were designed for futsal skills, so four groups of Participants (20 
people in each group) practiced SE, TGFU, combination and linear methods. 
The test of team and individual creativity was performed using film analysis. 
Exercises were presented for two months in 16 sessions, one and a half hours 
each. The results showed that for individual creativity in the post-test, 
differences between groups were not significant for inappropriate actions but 
significant for appropriate actions. Also for creative and original actions as 
well as team creativity TGFU, combination, SE and linear groups had the most 
progress, respectively. In all variables, the difference between TGFU and 
linear (p <0.05) and combination and linear (p <0.05) was significant. The 
results of this study showed the effectiveness of the TFGU and combined 
methods compared to the linear method, which can be used in schools and 
kindergartens. 
Keywords 
 Creativity, Training, Teaching games for understand, Teaching sports, 
Traditional methods 
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