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Abstract 
The aim of this study was to compare the role of linear and nonlinear training on team and 

individual creativity in beginner futsal players. In this study, 30 students from Tabriz 

University participated voluntarily. Subjects in each of the linear and nonlinear groups (15 

people in each group) were randomly divided and practiced futsal game and futsal skills 

for three months. Variables dependent on film analysis method were measured. The results 

of analysis of covariance for appropriate and inappropriate actions and descriptive 

statistics for creative and original action and team creativity showed that the nonlinear 

method is better than the linear method. These results emphasize the manipulation of 

constraints instead of providing feedback and pattern and are applicable to educators and 

teachers, and it is recommended that these people be trained to use new learning methods. 
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Extended Abstract  

Background and Purpose 

Recently, an important issue that has attracted the attention of motor 

behavior researchers is how to provide practice to help the learner to have 

more creative movements (1,2). Two linear and non-linear teaching 

methods seem to be effective in this regard. Linear method seeks an ideal 

pattern (3), but in the nonlinear method, the person practices different ways 

by being in the exploratory environment, and this makes them have 

different ways to perform an action (1) . Therefore, non-linear method 

seems to be effective in increasing creativity in sports teams; but studies to 

confirm this claim are limited, and this study seeks to answer the question 

of what educational method is effective in promoting creativity. Therefore, 

the aim of this study was to compare the effect of linear and nonlinear 

methods on team and individual creativity of Tabriz University students. 

 

Methods 

The present study was a quasi-experimental study. The participants of this 

study were all male and were also beginners in the sport of futsal. Their 

mean and standard age deviation was 25.77 and 3.47. Inclusion criteria 

were: 1. Beginner in futsal, 2. Informed participation and obtaining 

consent, 3. complete physical and mental health based on the university 

health record, and 4. Lack of experience in sports such as football, which 

is similar to futsal. For confirmation of being beginners, an expert 

eliminated those who seemed to be at a high level in futsal. All participants 

received and signed a written consent and were insured by the authors for 

one year. 

 

Measurements 

Film analysis was used to measure individual and team creativity. Each of 

the pre-test and post-test games were filmed by two cameras mounted 

approximately three meters from the ground and scored with expert opinion 

(4,5) . Participants in this study were selected by convenience sampling 

method. The selected individuals were randomly divided into two groups: 

linear (n = 15) and non-linear (n = 15). Before the start of the interventions, 

the pre-test, which was a futsal game, was performed in both groups. After 

the intervention, a post-test was performed. The interventions were 

performed in 12 weeks, the share of which was two sessions per week and 

each session lasted one and a half hours, which included practicing futsal 
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skills, playing futsal, cooling down and warming up (6,7) . In the linear 

method, the presentation of pattern and feedback was considered, but in the 

nonlinear method, the manipulation of constraints (8). In individual 

creativity, appropriate, inappropriate, original, and creative actions were 

the criterion for decision, but in team creativity, the number of actions was 

considered. 

 

Results 

The results of independent t-test showed that between linear and non-linear 

groups in age (t (1, 28) = 6.72, p = 0.09), weight (t (1, 28) = 2.22, P= 0.11) and 

height (t (1, 28) = 3.09, p =0.1) there is no significant difference. The results 

showed that, in the post-test, creative (11) and original actions (22) in non-

linear group were more than creative (8) and original actions (15) of linear 

group. To investigate the effect of training in linear and nonlinear groups 

on individual creativity (appropriate and inappropriate actions), the actions 

performed by each player were analyzed using analysis of covariance. The 

results of this test have shown the significance of practice effect on 

appropriate (F (1, 28) = 6.11, P = 0.00, ETA = 0.12) and inappropriate actions 

(F (1, 28) = 0.48, P = 0.00 0, Eta = 0.15). For team creativity, out of 36 team 

actions performed in the pre-test and in two games, 17 actions were 

performed by players in the linear group and 19 actions were performed by 

players in the non-linear group. In the post-test, out of 44 identified  of team 

actions, 18 were performed by players in the linear group and 26 by players 

in the nonlinear group. 

Conclusion 

In general, the result of this study emphasizes the efficiency of 

manipulating the environment instead of feedback and pattern. Beginners 

need independence and this is addressed in a nonlinear way. According to 

the results of the present study, it seems that the method of manipulating 

constraints is an effective method in promoting individual and team 

creativity, and this requires specialized training of exceptional teachers and 

nationwide training of nonlinear methods. 

 

Keywords: Linear method, non-linear method, individual creativity, team 

creativity, futsal 
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 مقالة پژوهشی

 1در فوتسال  یم ی و ت یفرد ت یبر خالق غیرخطیو   یآموزش خط تأثیر
 

 3، شهاب پروین پور2، مرضیه باللی1هومن فهیمی

 

 . دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد 1

واحد تهران مرکز،    یدانشگاه آزاد اسالم  ، یو علو ورزش  یبدن  تیدانشکده ترب  ، ی گروه رفتار حرکت. استادیار،  2

  ران یتهران، ا

 ی دانشگاه خوارزم یو علوم ورزش یبدن تیدانشکده ترب. استادیار، 3
  

04/08/1400تاریخ پذیرش:                                24/01/1400تاریخ دریافت:   

 

 ده یچک

ا  هدف مقا  نیاز   یهاستیدر فوتسال  یو فرد  یمیت  تیبر خالق  یرخط یو غ  ینقش آموزش خط  سهیمطالعه 

در هر   هایبه روش داوطلبانه شرکت کردند. آزمودن  زیتبر  دانشجو از دانشگاه  30مطالعه    نیبود. در ا  یمبتد

به   15)   یرخط یو غ  یخط  هایگروهاز    کی و به مدت سه ماه    دندش  میتقس  یصورت تصادف نفر در هر گروه( 

شدند.   یریگ اندازه  لمیف  لیوابسته به روش تحل  یرهایکردند. متغ  نیفوتسال را تمر  یفوتسال و باز  هایمهارت

و    ابداعیاعمال خالق و    یبرا  یفیاعمال مناسب و نامناسب و آمار توص  ی برا  انسیکووار  لیآزمون تحل  جینتا

ارائه    جایبه  ودیق  کاریدستبر    جینتا   نیاست. ا  یبهتر از روش خط  یرخطینشان داد روش غ  یمیت  تیخالق

  ی ریکارگ به  یافراد برا  نیا  شودمی  هیکاربرد دارد و توص   معلمانو    انیمرب  یدارد و برا  تأکیدبازخورد و الگو  

 .نندیآموزش بب یریادگ ی نینو هایروش

 

 ی رخط یروش غ ، یروش خط ، یمیت تیخالق ، یفرد تیخالق ، ی حرکت  یریادگ ی واژگان کلیدی: 
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 مقدمه 
بخش باشد، هر مربی  نتیجهها  آنتمایل دارند ورزشکارانی را تربیت کنند که آموزش    در ورزشمربیان  

باشد؛ یعنی در شرایطی که تیم نیاز به امتیاز    1پذیرد خالقمی عنوان فراگیرتمایل دارد کسی را که به

بازی را  دارد   نادر تغییر بدهد  با حرکت نتیجه  . به خاطر همین است که امروزه مسئله  (3–1)های 

را به خود جلب کرده است این است که ارائه    مهمی که توجه پژوهشگران یادگیری و رشد حرکتی

 . (1,4)چگونه باشد تا به یادگیرنده کمک کند تا حرکات خالق بیشتری داشته باشد  تمرین

را  آل  ایدهفرد یک الگوی    . در آموزش خطیشودمیمطرح    3غیرخطیو    2در این راستا آموزش خطی

و هر زمان که تشخیص دهد بازیکن   دهدمیو مربی در هر مرحله به او بازخورد  کندمیمکرراً تمرین 

دیدگاه شناختی  این روش براساس  .  (2)کاهد  است از ارائه بازخورد می   الزم دست پیدا کردهبه پیشرفت  

دانشمندان   . در دیدگاه شناختی بحث وجوه جوهری و وجوه ظاهری مطرح است.شودمیتمرین داده  

باید    بندی زمان  رینظ  تغییرناپذیرثابت و    هایخصلت  ا ی  یوجوه جوهر  این دیدگاه معتقدند در تمرین

  سرعت و جهت حرکت(  رینظ  یی )پارامترها  توان تغییراتی را در وجوه ظاهری داشته شود اما میثابت نگه

برای ظهور حرکات خالق در مورد توانند  مربیان می  کنندمی. این محققین پیشنهاد  (2)به وجود آورد  

گیری رد ادراکی برای وجوه جوهری با تغییر دادن شرایط تمرین پس از شکل  ،شدهمهارت یاد گرفته

در این شرایط بتواند  فرد  شرایط جدیدی برای وجوه ظاهری به وجود بیاورند تا    ،و تصادفی کردن آن

و    هاتالش  باوجود  حال در این دیدگاه بحث حرکات بدیع . بااین(2) های متفاوتی انجام دهد  حرکت 

است و به همین    مانده   بدون جواب  تیاشم  ها آنو در صدر    طهیح  نیمختلف دانشمندان ا  هاتیتوج

 .(4)شده استشناختی مطرحهای پویا و پویایی بومسیستم خاطر دیدگاه

. (4)های پیش رو است  های جدید حاصل قرارگیری در محیط واقعی و حل چالشدر دیدگاهیادگیری  

صورت مستقیم از ادراک فرد درباره محیط صورت  که یادگیری به  شودمیدر این دیدگاه چنین مطرح  

های فرد  دیگر قرارگیری در محیط واقعی و تعامل قیود حاصل از محیط و تواناییعبارتبه  .گیردمی

  کندمی  ن یی( تعقد فرد )ویژگی فردی  مثالعنوانبه.  (4)  شود میمنجر به اجرای حرکت و یادگیری  

و از پله    بنشیندقدم بردارد و یا مثل کودکان   پایککه یک پله )ویژگی محیطی( را دو پا بپرد یا اینکه  

که طوری در این دیدگاه تغییرپذیری برای یادگیری کارکردی است بهباال بروند )انتخاب نوع تکلیف(.  

تر است و  که درستفرد برای رسیدن به هدف مشخص راهی را   شودمیتغییرپذیری در تمرین باعث  

  شودیم. در این دیدگاه روش غیرخطی مطرح  (5)با کمترین هزینه یا انرژی مواجه است انتخاب کند  

 
1. Creative 

2. Linear 

3. Non-Linear 
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مهارت را با تشویق   ،. در این روش آموزش یادگیری(4)مقابل روش آموزش خطی است    دقیقاًکه  

؛ که (4)آورندهای پیشرو و حاصل از قیود فرد، محیط و تکلیف به وجود مییادگیرنده برای حل چالش

قیود محیط و    کاریدستفراگیران وجود ندارد بلکه مربی یادگیرنده را با  الی برای همه  یدهالگوی ا

فرد او به سمت یادگیری و رشد مهارت خاص سوق  های بدنی و منحصربه تکلیف و متناسب با ویژگی

این روش سعی  (4)دهدمی بیشتری    یادگیرنده  شودمی. در  آزادی  در یک مهارت خاص از درجات 

با قرارگیری در محیطبهره مختلفی را تمرین    های راهاکتشافی    برداری کند؛ به این صورت که فرد 

طرفداران این   .(4)مختلفی برای انجام یک عمل داشته باشد  هایراحل   شودمیو این باعث    کندمی

ادعا   الگوی حرکتی ند کنمیروش  برای کشف  را  او  انگیزه  اکتشافی  فرد در یک محیط  قرارگیری  ؛ 

رو فرد برای ادامه فعالیت مشتاق  این . ازکندمیفرد خود بیشتر های بدنی منحصربه متناسب با ویژگی

 . (4)آوردهای جدید فراگیر را خالق بار میاست و کشف راحل 

بن بر  اکتساب    شده مطرح  یادهایعالوه    هایمؤلفهو    ها جنبه   گر،ید  یاز سو  ،یحرکت  هایمهارتدر 

  تیخالقاست.    1« تیخالق»مؤثر    مؤلفه  ها این  از  ی کید.  ندار  تأثیرمهارت    یریادگیبر اجرا و    زین  یگرید

که جدید  ی  ی هاحلراه  ا یو    هاایدهتولید    عنوانبه  و   (9–6)  مهم است  های عملکرداز حوزه  یاریدر بس

  یی)توانا  ی در اجراروان  هایمؤلفه شامل    «تیخالق»  .(10)شودمیریف  تع  مناسب هستند  حالو درعین

  در اجرا   و ابتکار  اجراهای متفاوت(  نیب  رییتغ  یی)توانا  ی در اجراری پذ، انعطاففراوان(  اجرای حرکات

خالقیت یا اعمال خالقانه  . در تعریف دیگر  (11,12) باشدمی  فرد و بدیع(اجرای منحصربه   یی )توانا

که فرد  طوری ؛ بهشودمیعنوان الگوهای حرکتی کارکردی که برای فرد یا گروه جدید است تعریف  به

رو بهترین پاسخ را به مهارت در دست اجرا بدهد  های پیشبا در نظر گرفتن محدودیت کندمیتالش 

و ارتقا آن در  ایفا نموده  در ورزش نقش    کنندهتعیین  عوامل  ترینمهمخالقیت یکی از    روازاین.  (13)

 . (9)سریع )مثل فوتسال( اهمیت فراوانی دارد  هاییورزش 

ولی  دارد  تأکید  ای  شناختی بر بررسی اعمال در شرایط لحظه گرچه مطالعات مربوط به پویایی بوما

های یادگیری را بر خالقیت تیمی و فردی بررسی نکرده است،  روش استراتژی   ایهیچ مطالعهحال  تابه

یک بازیکن به عنوان مثال  است    اثرگذار در موفقیت تیم    تیمیاست که خالقیت فردی و    در حالیاین  

تغییر منجر به هماهنگی تیمی گردد و نتیجه را به نفع تیم خود    تواندمیبا یک عمل خالق فردی  

مکمل هستند و بررسی   باهمپیش برد، یعنی خالقیت فردی و تیمی در ورزشی مثل فوتسال  داده و  

  مطالعات در این زمینه  پژوهشگران  .  (14)  به پژوهشگران خواهد داد  تریجامعاطالعات    ها آن  زمانهم

 
1. Creativity 
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هایی  را در مقایسه با روش (15) ی و انگیزشی اکتشافآموزشی  هایروش  گیری شناختیبا روش اندازه

بهتر می برای خالقیت  )  1مثال، سانتوسعنوانبه  ( 18–16)دانند  سنتی  اثرات   (2017و همکارانش 

. سانتوس و  (19)گزارش کردند  در توسعه رفتار خالق    را  مبتنی بر بازی   ی آموزش  یک برنامهمثبت  

( افزایش  2018همکاران  برای  را  افتراقی  آموزش  روش  از    تیخالق(  آموزش خطی    های روش بهتر 

روش آموزش غیرخطی در مقایسه با روش تمرینی   تأثیر . همچنین در مطالعه دیگر  (17)دانند  می

مطالعات به اهمیت رفتار خالقانه    تأکید شده و  وجود مطالب مطرحبا  .(20)خطی بر خالقیت بیشتر بود  

طور کامل مشخص نشده است که کدام روش  هنوز به  (23–16,21) تیمی مانند فوتبال    یهاورزش در  

غیرخطی( برای خالقیت یا رفتار خالقانه مناسب است. در مطالعه محمدی اورنگی  خطی یا  آموزش )

است که در این مطالعه   قرارگرفته موردبررسی( نیز فقط خالقیت تیمی در فوتبال 2020و همکاران )

از روش خطی    غیرخطیروش   ارتقا خالقیت تیمی بهتر  در مطالعه دیگر که توسط   .(24) است  در 

ارتقا    غیرخطینقش روش خطی با روش    ه استانجام شد  (2021)  محمدی اورنگی و همکاران در 

بیشتر از روش خطی بهبود    غیرخطی  درروشخالقیت فردی بررسی شد و نتایج نشان داد که خالقیت  

است ( این  2021؛2020)محدودیت مطالعات محمدی اورنگی و همکاران    ترینمهم  حالبااین. یابدمی

  آزمون پسبه    آزمونپیشتغییرات خالقیت را از    هاآنو نتایج    هرا بررسی نکرد  آزمونپیش  ها آن که  

تیجه کرد که افزایش خالقیت ن  گیرینتیجه  تواننمیکامل    طوربهو در این دو مطالعه    دهدنمیگزارش  

 .استلذا در این مطالعه این محدودیت برطرف شده  .(14)مستقیم تمرین بوده است 

سرعتی مانند فوتسال و   هایورزشو با توجه به اهمیت خالقیت در    شدهمطرحمطالب    باوجود

بررسی خالقیت تیمی و فردی در ورزش    ۀدرزمینهمچنین با توجه به اطالعات نویسندگان  

نشد.    ایمطالعهفوتسال   ا  روازاینپیدا  ا  طوربه  مطالعه  نیدر  به  پاسخ  دنبال  به    نیخاص 

  لذا   ؟ بیشتری دارد یا روش غیرخطی  تأثیرخطی بر خالقیت    آیا روشکه    ایم بوده  هاپرسش

مقایسه   مطالعه  این  و    های روش  تأثیرهدف  فردی   غیرخطیخطی  و  تیمی  خالقیت  بر 

 . استدانشجویان دانشگاه تبریز 
 

 پژوهش  روش
 روش   و   کنترل  گروه   بدون  آزمونپس  –  آزمونشیطرح پژوهش پ   ،یش یآزما  مهیپژوهش حاضر از نوع ن

با توجه دانشگاه تبریز بودند.    پسرجامعه آماری این مطالعه تمام دانشجویان   محتوا بود.  لتحلی  پژوهش

که به روش    استدو گروه آزمودنی  نیازمند  شده برای این پژوهش فوتسال و  به اینکه ورزش انتخاب

 
 1. Santos 
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صورت مساوی نفر نیاز بود که در صورت نیاز به بازی به  15خطی، غیرخطی تمرین کنند برای هر گروه  

های این مطالعه  ها( و بر اساس طبیعت ورزش فوتسال تقسیم شوند. آزمودنیظر گرفتن تعویض)با در ن

افراد مبتدی با نظر متخصص  .  است  47/3،  77/25  ها آنهمگی مرد و میانگین و انحراف استاندارد سنی  

گری در این ورزش را متخصص کسی بود که سابقه چندین سال مربیدر این مطالعه شرکت داشتند.  

عبارت مطالعه  به  ورود  معیارهای  از:  داشت.  فوتسال،  1اند  در  مبتدی  و کسب  2.  آگاهانه  شرکت   .

روانی  3نامه،  رضایت اساس. سالمت کامل جسمی و  . عدم  4پرونده بهداشت سالمت دانشگاه و    بر 

که این موضوع در ابتدا با پرسش    که مشابه با ورزش فوتسال است  نظیر فوتبال  هایورزشتجربه در  

منظور از مبتدی   .شداعمال  و در بخش بعدی با حذف افراد ماهر با نظر متخصص    کنندگانشرکت از  

های آموزشی فوتسال و فوتبال را  در فوتسال این است که شرکت کنندگان سابقه شرکت در کالس

ای در فوتسال  و برای چندین سال به صورت مداوم چه به صورت تفریحی و چه به صورت حرفه  تهنداش

به سوال   اول  همانطور که گفته شد در مرحله  بودن  تایید مبتدی  برای  کنندگان  از شرکت نبودند. 

قرار فوتسال در سطح باالیی  های  رسید در تمرینمیکسانی که به نظر    یبسنده شد و در مرحله بعد

ر یک سطح باشند، با این حال با توجه به امکان  د   همهتا تقریباًشده  حذف  دارند توسط متخصص  

توسط فرد   برای اطمینان بیشتر افراد  یخصص در انتخاب افراد، در مرحله بعدانتزاعی بودن نظر مت

ها تقسیم شدند )این فرد از انتخاب افراد و سطح تبحر آنها مطلع  به صورت تصادفی در گروه  دیگری

با انتخاب آزمون آماری مناسب و فیکس کردن نمرات پیش آزمون نگرانی همسانی  نبود( و در نهایت 

نامه کتبی دریافت و امضا  کنندگان همگی رضایتشرکت  .  (14)مانند؛  گروهها تا حدی کاهش یافت 

 کردند و از طرف نویسندگان برای مدت یک سال بیمه ورزشی شدند.

 گیری اندازهابزار 

که هر یک  طوری . بهکرده استبرای سنجش خالقیت فردی و تیمی از تحلیل فیلم استفاده  پژوهشگر  

شده  تقریباً سه متر از زمین نصب  بافاصلهآزمون توسط دو دوربین که  آزمون و پسها در پیشاز بازی

نمره  شدهبرداری  فیلماست   متخصص  نظر  با  شد.  و  دوربینگذاری  برای  از  گوپرو  برداری فیلمهای 

  کسلیپ   1080فریم بر ثانیه یا    240را با سرعت    7/2تصویری با رزولوشن    دوربینیان    . استفاده شد

 (17,24)باشد و ابزار مناسبی برای تحلیل فیلم میکرده برداری فریم بر ثانیه فیلم 120با سرعت  را

تمایل به همکاری در این    هاآن کنندگان این مطالعه به روش در دسترس انتخاب شدند. همه  شرکت

تشریح شد. پس از قطعی شدن پروژه در   هاآن معیارهای ورود برای و و اهداف مطالعه  هپروژه را داشت 

منظور تعیین سطح تبحر افراد انجام شد یک متخصص که  در یک بازی که به دانشکده محل تحصیل
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شده  سابقه چندین سال مربیگری دارد افراد مبتدی را برای این مطالعه برگزید. سپس افراد انتخاب

های فوتسال را  تمرین بازی و مهارتو    هخطی و غیرخطی تقسیم شد  صورت تصادفی در دو گروهبه

قبل از شروع مداخالت در هر  آزمون که یک بازی فوتسال بود  پیشبرای مدت سه ماه دریافت کردند. 

پس از سه ماه مداخله مشابه با شرایط آزمون نیز  پسثبت گردید    هاآندو گروه انجام شد و اطالعات  

. مداخالت در دوازده هفته انجام شد که سهم هر هفته دو جلسه بود و هر جلسه آزمون گرفته شدپیش

، سرد کردن و گرم  فوتسال  ، بازیفوتسال  هایمهارتکشید که شامل تمرین  یک ساعت و نیم طول  

شده در تبریز انجام شد. هرکدام از همه مداخالت در یک سالن از قبل اجاره  . (25,26)است  کردن  

متخصص  به  ها گروه مربی  روش   درروشوسیله  با  کار  سابقه  که  دیدند  آموزش  غیرخطی  یا  خطی 

یا بی فدراسیون فوتبال ایران را داشتند که   دودرجه همه مربیان مدرک مربیگری    خودشان را داشتند.

چیزی    دقیقاًکه مربی  الزم به ذکر است که برای بررسی این   باالی پنج سال بود.  هاآن از    هرکدامتجربه  

در مرحله اول در جلسات توجیهی شرکت  مربیان  مطالعه است  باهدفسب  که متنا  دهد میرا آموزش  

  ها کالسکردند. در مرحله بعدی برای اطمینان از این موضوع نویسندگان بدون هماهنگی قبلی در  

همچنین پس از هر جلسه   رودمیطبق اصول پیش  آموزشتا اطمینان حاصل شود که  شدمیحاضر 

به ذکر    الزم.  (27،  14مانند،)  کردندمیو گزارش دریافت    کردندمینویسندگان با مربیان ارتباط برقرار  

در آن   که  خصوصی باز بودند انجام شد؛  هایباشگاهاست که این مداخالت در تابستان و زمانی که  

بودند  متعهد شده    کنندگانشرکتو  شد  رعایت    19  دیکوئ  یماریمرتبط با ب  بهداشتی  هایپروتکلتمام  

در    اگر کرونا  یا  و  از سرماخوردگی  خانواده    ها آنعالئمی  یا  جلسه   هاآنو  در  از شرکت  دیده شد 

 خودداری کنند.

که مربی توضیحات کلی مهارت مانند دریبل یا پاس و یا  است  خطی مداخالت به این شکل    روش

که فیلم  طریق  یا از    دادهنشان    به صورت عملیمهارت را    داده و پس از آنارائه    را  دیگر  هایمهارت

که یادگیرندگان    این  از. پسدهدنمایش میها  آزمودنیبرای    انجام گرفته استیک فرد ماهر  توسط  

هر زمان مهارت با الگوی نمایند.  ند تکرار  اهآنچه را که دید  دوشمیخواسته    هاآندیدند از  مهارت را  

در این گروه از بازخوردهای انگیزشی  مربی  .  ( 28,29)  هددشده فاصله داشت مربی بازخورد ارائه میارائه 

د بلکه وش. درروش غیرخطی الگو ارائه نمی(30)  ندکو خودکنترل برای تقویت یادگیری استفاده می

قرار   محیط  در  ویژگیگرفته  فراگیران  گرفتن  نظر  در  با  مربی  فرد و  هر  را   ،های  تکلیف  و  محیط 

مثال در آموزش پاس هوایی برعکس روش خطی به آزمودنی گفته  عنوان . به(31)  ند کمی  کاریدست

د که باید با داخل پای برتر به توپ ضربه بزند تا از زمین جدا شود. بلکه مدافعان در مقابل  وشنمی

نیست آزمودنی ه دروازه حریف را هدف قرار دهد. مهم  ک  دوشمیو از بازیکن خواسته    گرفتهبازیکن قرار  

که  است  مهم این  بلکه    شودمیزده  ضرفه  یا چند بار    و  و یا با کدام قسمت پا   زندمیبا کدام پا ضربه  
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که اگر توپ به مدافع  است  این  دارد  . تفاوتی که این روش با روش خطی (31)توپ از زمین بلند شود  

و یا اینکه مربی با  کرده  بلکه بازیکن آن را کشف    هد دمربی به بازیکن دستورالعمل نمیکند  برخورد  

در جدول یک    .(31)  ندکده یا پیچیده میساآزمودنی  مهارت را برای    ،محیط یا تکلیف  کاریدست

که در هر جلسه آموزش داده    هایمهارتو در جدول دو    آموزش آمده است  های روشتفاوت کلی بین  

 . (14آمده است )مانند،  هشد
 

 های تمرینی در دو روش آموزش خطی و غیرخطی تفاوت -1جدول 
Table 1 - Practical differences between linear and nonlinear training methods 

 روش 

 قوانین 
 غیرخطی  خطی 

 هدف 
هدف مشخص است و آزمودنی باید به آن 

 برسد 
 هدف مشخص است و آزمودنی باید به آن برسد 

 الگو 
ایدئال وجود دارد که آزمودنی یک الگوی 

 باید آن را انجام بدهد 
 هیچ الگوی بهینه یا ایدئال وجود ندارد 

 توصیف 
توصیف چگونگی عملکرد و چگونگی انجام  

 شودمیآن مجاز است و حتی نمایش داده 

توصیف چگونگی انجام عمل وجود ندارد اما  

 چگونگی عملکرد ممکن است باشد 

 تکرار وجود دارد داردتکرار وجود  تکرار

 تغییرپذیری 
تغییرپذیری بر اساس تغییر فواصل تمرین  

 است 

کاری قیود و اضافه کردن  تغییرپذیری با دست

 شود میها انجام محدودیت

 شود بازخورد داده نمی شود میبازخورد داده  بازخورد 

 دستورالعمل 
دستورالعمل برای رسیدن به الگوی ایدئال 

 است 

  شودمیدستورالعمل برای تعیین حدومرز داده 

توانید از یک خط  شما نمی شودمیگفته  مثالً

 مشخص جلوتر بروید 

 
 تمرین شده در همه جلسات در هر دو روش مداخله  هایمهارت -2  جدول

Table 2 - Skills practiced in all sessions in both intervention methods 
 جلسات  خطی  غیرخطی 

و   یساعت باز  میپاس ساده به همراه ن 

 سرد کردن و گرم کردن 

پاس ساده به همراه نیم ساعت بازی و سرد کردن و گرم  

 کردن 
 اول

و سرد   ی ساعت باز میبه همراه ن   شوت

 کردن و گرم کردن 
 دوم شوت به همراه نیم ساعت بازی و سرد کردن و گرم کردن 
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 های تمرین شده در همه جلسات در هر دو روش مداخله مهارت -2 جدولادامة 
Table 2 - Skills practiced in all sessions in both intervention methods 

 جلسات  خطی  غیرخطی 

 یساعت باز  میبه همراه ن   طرفهیک بلیدر

 و سرد کردن و گرم کردن 

کردن و  طرفه به همراه نیم ساعت بازی و سرد دریبل یک

 گرم کردن 
 سوم 

و   یساعت باز  میبه همراه ن   ییهوا  پاس

 سرد کردن و گرم کردن 

پاس هوایی به همراه نیم ساعت بازی و سرد کردن و گرم  

 کردن 
 چهارم 

 ی ساعت باز  میکاتت دار به همراه ن   شوت

 و سرد کردن و گرم کردن 

شوت کاتت دار به همراه نیم ساعت بازی و سرد کردن و  

 کردن گرم 
 پنجم

  یساعت باز میدوطرفه به همراه ن  بلیدر

 و سرد کردن و گرم کردن 

دریبل دوطرفه به همراه نیم ساعت بازی و سرد کردن و  

 گرم کردن 
 ششم

( به  ک یاز نزد  افت ی دونفره )پاس و در پاس

و سرد کردن و   یساعت باز میهمراه ن 

 گرم کردن 

همراه نیم  پاس دونفره )پاس و دریافت از نزدیک( به 

 ساعت بازی و سرد کردن و گرم کردن 
 هفتم

( از فاصله دور به افت ی )سانتر و در  افتیدر

و سرد کردن و   یساعت باز میهمراه ن 

 گرم کردن 

دریافت )سانتر و دریافت( از فاصله دور به همراه نیم  

 ساعت بازی و سرد کردن و گرم کردن 
 هشتم 

  میبه همراه ن   نهیبا س  افتیو در  سانتر 

 و سرد کردن و گرم کردن  یساعت باز

سانتر و دریافت با سینه به همراه نیم ساعت بازی و سرد  

 کردن و گرم کردن 
 نهم 

 می و استفاده از ضربه کرنر به همراه ن  کرنر 

 و سرد کردن و گرم کردن  یساعت باز

کرنر و استفاده از ضربه کرنر به همراه نیم ساعت بازی و  

 کردن و گرم کردن سرد 
 دهم

ضربه به گل   ی و استفاده از سر برا سانتر 

و سرد کردن و   یساعت باز  میبه همراه ن 

 گرم کردن 

سانتر و استفاده از سر برای ضربه به گل به همراه نیم  

 ساعت بازی و سرد کردن و گرم کردن 
 یازدهم 

 یساعت باز  میبه همراه ن   افتیو در  پرتاب

 و سرد کردن و گرم کردن 

پرتاب و دریافت به همراه نیم ساعت بازی و سرد کردن و  

 گرم کردن 
 دوازدهم

ای به همراه  صورت دایرهنفره بهسه پاس

و سرد کردن و گرم   ی ساعت باز مین 

 کردن 

ای به همراه نیم ساعت بازی و  صورت دایرهنفره بهپاس سه

 سرد کردن و گرم کردن 
 سیزدهم
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 های تمرین شده در همه جلسات در هر دو روش مداخله مهارت -2 جدولادامة 
Table 2 - Skills practiced in all sessions in both intervention methods 

 جلسات  خطی  غیرخطی 

و   یساعت باز میآزاد به همراه ن  ضربه

 سرد کردن و گرم کردن 

سرد کردن و گرم  ضربه آزاد به همراه نیم ساعت بازی و  

 کردن 
 چهاردهم 

  میدو نفر مقابل هم به همراه ن  بلیدر

 و سرد کردن و گرم کردن  یساعت باز

دریبل دو نفر مقابل هم به همراه نیم ساعت بازی و سرد  

 کردن و گرم کردن 
 پانزدهم 

به همراه   افتی جهت )شوت( و در رییتغ

و سرد کردن و گرم   ی ساعت باز مین 

 کردن 

تغییر جهت )شوت( و دریافت به همراه نیم ساعت بازی و  

 سرد کردن و گرم کردن 
 شانزدهم

زانو )توپ در هواست( به   ا یبا سر   پاس

و سرد کردن و   یساعت باز میهمراه ن 

 گرم کردن 

پاس با سر یا زانو )توپ در هواست( به همراه نیم ساعت  

 کردن بازی و سرد کردن و گرم 
 هفدهم

و   یساعت باز میاز مانع به همراه ن  عبور

 سرد کردن و گرم کردن 

عبور از مانع به همراه نیم ساعت بازی و سرد کردن و گرم  

 کردن 
 هجدهم 

 ن یزم یاز ابتدا شتریب   ای نفره سه یهمکار

و سرد   یساعت باز  میتا انتها به همراه ن 

شوت، پاس و  ن یکردن و گرم کردن )تمر 

 ( افتیدر

نفره یا بیشتر از ابتدای زمین تا انتها به همراه  همکاری سه

نیم ساعت بازی و سرد کردن و گرم کردن )تمرین شوت،  

 پاس و دریافت( 

 نوزدهم 

کاری و شوت  و دفاع به همراه پاس حمله 

و سرد کردن و   یساعت باز  میبه همراه ن 

 ( کنانیهمه باز یریگرم کردن )درگ

کاری و شوت به همراه نیم  حمله و دفاع به همراه پاس

ساعت بازی و سرد کردن و گرم کردن )درگیری همه  

 بازیکنان( 

 بیستم

گرفتن توپ به همراه  یو تالش برا بلیدر

و سرد کردن و گرم   ی ساعت باز مین 

 کردن 

دریبل و تالش برای گرفتن توپ به همراه نیم ساعت بازی  

 و سرد کردن و گرم کردن 

بیست و  

 یکم

و   یساعت باز میبه همراه ن  یپنالت ضربه

 سرد کردن و گرم کردن 

ضربه پنالتی به همراه نیم ساعت بازی و سرد کردن و گرم  

 کردن 

بیست و  

 دوم

های  در محیط بلیو در  کاریپاس

و سرد  یساعت باز میچهارنفره به همراه ن 

 کردن و گرم کردن 

های چهارنفره به همراه نیم  کاری و دریبل در محیطپاس

 ساعت بازی و سرد کردن و گرم کردن 

بیست و  

 سوم 

کوچک شش به   ی از راه دور و باز  شوت

و سرد   ی ساعت باز میپنج به همراه ن 

 کردن و گرم کردن 

شوت از راه دور و بازی کوچک شش به پنج به همراه نیم  

 ساعت بازی و سرد کردن و گرم کردن 

بیست و  

 چهارم 



 1400، پاییز 45، شماره 13رفتار حرکتی، دوره                                                                                          172

فاصله سه متری   های ثبت بازی در دوربین.  شودمیگیری خالقیت فردی و تیمی با تحلیل فیلم اندازه

برداری با نظر دو متخصص )یک آنالیزور و یک  پس از فیلمتحلیل فیلم  .  (17)شود  میزمین نصب  

انجام   فوتسال(  این  داشته  متخصصین سابقه تحلیل فیلم  .  شودمیمربی  در  از تبحر کافی  زمینه  و 

  شودمیهای ارزیابی خالقیت انجام  مالک  بر اساس در خالقیت فردی و تیمی  فیلم    تحلیل  برخوردارند.

آمده است. الزم به ذکر است  ،شدهاعمال خالقانه که از قبل شناسایی چهارو  سهجدول  . در(17,32)

قبلی برای سنجش خالقیت در فوتبال مورداستفاده قرارگرفته است و    هاپژوهشکه این اعمال در  

ایجاد شد    ها آنمشابهی دارند با نظر متخصصین تغییراتی در    هایمهارتچون فوتسال و فوتبال تقریباً  

این برای  قرار گرفتمطالعه    و  استفاده  این روش تحلیل خالقیت فردی و تیمی و شناسایی    .مورد 

  ،سهبا استناد به جدول    (17,24,32)است  مدنظر قرار گرفته  اعمال خالقانه در مطالعات گذشته نیز  

شناسایی    (17,32)ردی بر اساس بررسی بازی رسمی و مطالعات گذشته  ودو عمل برای خالقیت فچهل 

شده  هشت عمل برای سنجش خالقیت تیمی شناسایی  ، چهارشد. همچنین بر اساس اطالعات جدول  

را یادداشت   هاآنشده در هر گروه  هر یک از اعمال مشخص  . متخصصین با مشاهده (17,32)است  

هر گروهکرده   فردی  و  تیمی  آخر مجموع خالقیت  پسکردندگزارش    را  و در  با .  نویسندگان  ازآن 

 . کردندمیرا مقایسه  هاآنآماری  هایروش
 

 شده برای سنجش خالقیت فردی اعمال فردی شناسایی -3 جدول
Table three. Identified individual actions to measure individual creativity 

 توصیف  عمل

 دهد میبازیکن با داخل پا پاس  با داخل پای برتر و غیر برتر 

 دهد میبازیکن با بیرون پا پاس  با بیرون پای برتر و غیر برتر 

 دهد میبازیکن باروی پا پاس  پاس والی با پای برتر و غیر برتر 

 دهد میبازیکن با نوک پا پاس  تر پاس چیپ با پای برتر و غیر بر

 دهد میبازیکن باپاشنه پا پاس  پاس پشت پا با پای برتر و غیر برتر 

 دهد میبازیکن با سینه خود پاس  پاس سینه 

 کندمیبازیکن از سر برای پاس دادن استفاده  پاس سر 

 دهد میبازیکن با زانو پاس  پاس زانو 

 کند میهای دیگر بدن برای پاس دادن استفاده بازیکن از بخش پاس با سایر اعضای بدن 

 در جهت پای برتر یا غیر برتر 
برد تا از بازیکن روبرو  برتر / غیر برتر میبازیکن توپ را به سمت پای 

 عبور کند 
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 شده برای سنجش خالقیت فردی اعمال فردی شناسایی -3 جدولادامة 
Table 3- Identified individual actions to measure individual creativity 

 توصیف  عمل

 دریبل دوطرفه 
و از سمت دیگر حریف   دهدمیبازیکن توپ را از یک سمت حریف عبور  

 کند میبه جلو فرار 

 دریبل زیدانی 
درجه با پای   180دارد و پس از چرخش پا توپ را نگه میبازیکن با یک

 برد دیگر توپ را به جلو می

 رودمیو به دنبال توپ  دهدمیبازیکن از باالی سر حریف توپ را عبور  دریبل باالی سر 

 دریبل رونالدویی با پای برتر/غیر برتر 
و با داخل پای   کندمیکه با سرعت درحرکت است توقف بازیکن درحالی

 دهد میبرتر/غیر برتر توپ را از پشت پای غیر برتر حرکت 

 سر توپ 
ناگهان متوقف    کندمیکه با سرعت به جلو حرکت بازیکن درحالی

 کند میو در مسیر دیگر حرکت  شودمی

 کند میبازیکن از سرخود برای دریبل حریف استفاده  دریبل با سر 

 با داخل پا 

 شوت کاتت دار 
دایره را طی  شوت بازیکن یک مسیر نیم

 کندمی

 شوت بدون کات 
شوت بازیکن در مسیر مستقیم حرکت  

 کندمی

 شوت با بیرون پا 

 کاتت دار 
دایره را طی  شوت بازیکن یک مسیر نیم

 کندمی

 بدون کات 
شوت بازیکن در مسیر مستقیم حرکت  

 کندمی

 کند میبازیکن از روی پا برای ضربه زدن استفاده  شوت باروی پا 

 شوت والی 

بیند و باروی پا به  بازیکن توپ را در ارتفاع حدود نیم متری خود می

که پای ضربه زننده با زمین یک زاویه تقریباً  طوریبهتوپ ضربه میزند  

 درجه دارد  90

 صورت چرخشی به توپ ضربه میزند بازیکن به شوت برگردان 

 کند میبازیکن از داخل پای برتر/غیر برتر برای دریافت کردن استفاده  با داخل پای برتر/غیر برتر 

 کند میبازیکن با بیرون پای برتر/غیر برتر توپ را دریافت  با بیرون پای برتر/غیر برتر 

 کند میبازیکن باروی پای برتر/غیر برتر توپ را دریافت  باروی پای برتر/غیر برتر 

 دارد نگه می د بازیکن توپ ارسالی را در زیر پای خو دریافت مارسلویی 

 دریافت نیماری با پای برتر/غیر برتر 
که این  طوریبه  کندمیبازیکن با داخل پای برتر/غیر برتر توپ را دریافت 

 پا در پشت پای غیر برتر/برتر قرار دارد 
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 شده برای سنجش خالقیت فردی اعمال فردی شناسایی -3 جدولادامة 
Table 3- Identified individual actions to measure individual creativity 

 توصیف  عمل

 کند میبازیکن توپ را با زانو دریافت  زانو  دریافت با 

 کند میبازیکن با سینه توپ را دریافت  دریافت با سینه 

 کند میهای بدن استفاده بازیکن برای دریافت توپ از سایر قسمت های بدن دریافت با سایر قسمت

 
 شده برای بررسی خالقیت تیمیبندیاعمال طبقه -4جدول 

Table four. Classified actions to examine team creativity 

 توصیف  طبقه

 حمله باشد  رسد که در نقطه مناسبپاس به مهاجمی می دقت پاس 

 جهت حرکت مهاجم هدف است پاس در   جهت پاس 

های  پاس

 مداوم 

های مداوم  دهند. در اینجا تعداد پاسهای مداومی که بازیکنان یک تیم به همدیگر میتعداد پاس

 بیشتر از پنج مالک بود 

 سانتر یا ضربه آزاد برای فریب دادن بازیکنان تیم حریف  مثالً هماهنگی در شرایط خاص  هماهنگی

دویدن  

 متقاطع

بیند که به  تیمی را در سمت راست و چپ زمین میبرد دو بازیکن همبازیکنی که توپ را جلو می

شوند که توپ به کدام  روند. در این حالت بازیکنان تیم مقابل سردرگم میسمت دروازه حریف می

 داده خواهد شد. بازیکن پاس 

ایجاد فضا با و  

 بدون توپ 

که برای بازیکنان خودی فضای ایجاد شود یا بازیکن بدون توپ به   رودمیبازیکن با توپ به سمتی 

تر پاس بدهد یا بازیکنان تیم حریف را فریب  که بازیکنی که توپ را دارد راحت رودمیسمتی 

 یت ایجاد کنند.تیمی دیگر بتوانند موقعتا بازیکنان هم دهدمی

 ضد حمله 
سرعت به مهاجم تیم  به کنندمیازاینکه حمله تیم حریف را خنثی بان پسبازیکن مدافع یا دروازه

 دهد میخود پاس 

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

 
 ها شیوه گردآوری داده

خالقیت فردی در این مطالعه بر اساس جدیدترین مطالعه در این زمینه انجام  ها و نمره  گردآوری داده

اعمال  ه استشد راستا  این  بازیکنان    شدهانجام. در  )اکثر  نویسندگان به چهار شکل مناسب  توسط 

آن    توانندمی اجرا  به  اقدام  بازیکنان  )اکثر  نامناسب  کنند(،  اجرا  موفقیت  با  را  اما    کنندمیآن 

( و ابداعی  کنندمیموفق آن را اجرا    صورتبهدر هر تیم    دونفرینیست(، خالق )یک یا    آمیزموفقیت

بر اساس اطالعات مربیان  سپس   .( 32)  نیست(  آمیزموفقیتکرده ولی  )یک یا دو نفر اقدام به اجرای آن  

و در    هو خالق را در هر گروه شناسایی کرد   ابداعیهرکدام از اعمال مناسب، نامناسب،  جدول چهار  
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صورت توصیفی گزارش و مقایسه  و به  ه ها وارد اکسل شد. این دادهدهندمی  اختیار نویسندگان قرار

 . گرددمی

 خالقیت تیمی

شناسایی اعمال  تعداد  تیمی  خالقیت  سنجش  جدول  برای  در  اعمال  استمالک    چهارشده  تمام   .

.  است  ها گروهتفاوت بین  مالک    ها آنو تعداد    هعنوان عمل خالق در نظر گرفته شدشده بهشناسایی

استفاده اخیر  این روش در مطالعات  استالبته  تیمی  برای سنجش خالقیت  معتبری  و روش    شده 

های مداوم باالی  های مداوم، تعداد پاسحال باید توجه داشت که برای تعداد پاس. بااین(23،30،34)

 اندههای مداوم باالی پنج داشتدر یک گروه اگر بازیکنان سه بار تعداد پاس  مثالً.  (24)است  پنج مالک  

کنندگان  و خالقیت تیمی شرکت هافزار اکسل شد. نمرات کلی وارد نرمدوشمینمره سه داده   هاآن به 

 د. وشمیباهم مقایسه 

 تحلیل داده

های  وسیله آزمون آماری تی مستقل مقایسه شده است. دادهها بهاطالعات جمعیت شناختی آزمودنی

)یعنی انجام عمل توسط   در خالقیت فردی به دلیل نادر بودن  ابداعیخالقیت تیمی، اعمال خالق و  

اعمال مناسب و نامناسب در خالقیت فردی   ه است ولیتوصیفی گزارش شد  پنج درصد از بازیکنان(

 . قرار گرفته استبررسی مورد با آزمون تحلیل کوواریانس  

 

 نتایج 
ها از های اعمال مناسب و نامناسب نشان داد دادهدر بررسی نرمال بودن داده  ویلک-روپیشاآزمون  

آزمون تی مستقل نشان داد بین گروه خطی و غیرخطی    نتایج   (.05/0<)پیاست  توزیع نرمال برخوردار  

،  تی  (28،1) =  -09/3)  و قد   (پی =11/0،  ( تی28،1)=-22/2)  وزن(،  پی =09/0،  ( تی28،1)=-72/6در سن )

 آمده است. پنج در جدول  هاآزمودنیاطالعات دموگرافی ( تفاوت معناداری وجود ندارد. پی =1/0
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 هاهای جمعیت شناختی آزمودنیویژگی -5جدول 
Table five. Demographic characteristics of the subjects 

 متغیر
Variable 

 کل 

Total 

 خطی 

Linear 

 غیرخطی 

Nonlinear 

 سن 

Age 
25.77±3.47 24.83±3.61 26.71±3.44 

 وزن 

Weight 
78.41±3.91 77.9±3.92 78.92±3.91 

 قد 

Height 
180.60±4.64 181.97±4.47 179.24±4.81 

 

نتایج   پژوهش  این  و  در  اعمال خالق  و    هایگروه  ابداعیبررسی  در  دهد  مینشان    غیرخطیخطی 

( و  8بیشتر از اعمال خالق )گروه غیر خطی  (  22)  ابداعی ( و  11اعمال خالق )  انجام گرفته  آزمونپس

 را ببینید. شش. برای اطالعات بیشتر جدول است( گروه خطی 15) ابداعی

  ی )اعمال مناسب و نامناسب(فرد  تیدر خالق  یرخطیغ   ی وخط  هایگروه  تمرین در  تأثیر  یبررس  یبرا

انجام بهاعمال  بازشده  آزمون    کنیوسیله هر  از  استفاده  پیش  ابتدا    شد.  لیتحل  تحلیل کوواریانسبا 

  =(28،1اعمال مناسب )اف )  تمرین بر  تأثیرآزمون    ن یا  جینتا  مربوط به این آزمون تائید شد.   هایفرض

نمرات  فیکسرا با    (15/0  =، اتا00/0=، پی48/0  =(28،1)اف  )  نامناسب  ( و12/0  =، اتا00/0=، پی11/6

آزمون در هر  پسآزمون و  شده در پیشاعمال انجام  شش  جدول. در  دهد میآزمون معنادار نشان  پیش

آزمون در پسرخطی  طور که مشخص است گروه غیهای خالقیت فردی آورده شده و همانیک از مؤلفه

است  هایی که در پیش آزمون مطرح  همه مؤلفه بهتر بوده است، در این جا با توجه به تفاوت زمینه  در  

(. از این رو پیشرفت است)مثال حرکات خالق در گروه خطی دو برابر حرکات خالقی در گروه غیر خطی  

گروه خطی گروه خطی چهار و گروه  دهد  مینتایج نشان    ،و در همین مورد ذکر شدهاست  گروه مطرح  

 .ه استغیر خطی نه مورد پیشرفت داشت
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 شده برای خالقیت فردی به تفکیک گروه اعمال شناسایی -6جدول 
Table 6- Identified actions for individual creativity by group 

 Group گروه
 خطی

Linear 
 غیرخطی

Nonlinear 
 Total کل

 Total of اعمال  مجموع 

action 

 Pre test 920 924 1844 آزمونپیش
 Post test 999 1200 2199 آزمونپس

 Adequate مناسب
 Pre test 400 410 810 آزمونپیش

 Post test 521 704 1225 آزمونپس

 Non adequate نامناسب
 Pre test 520 514 1034 آزمونپیش
 Post test 478 496 976 آزمونپس

 Original ابداعی
 Pre test 11 11 22 آزمونپیش
 Post test 15 22 37 آزمونپس

 Creative خالق
 Pre test 4 2 6 آزمونپیش
 Post test 8 11 19 آزمونپس

 
از بین   عمل آن را   17آزمون در دو بازی  شده گروهی در پیشعمل انجام  36برای خالقیت تیمی 

آزمون از بین ند. در پساهبازیکنان در گروه غیرخطی انجام داد  عمل را  19بازیکنان در گروه خطی و  

عمل را بازیکنان در گروه غیرخطی   26عمل را بازیکنان در گروه خطی و  18شده شناساییعمل  44

  آزمونپسو    آزمونپیشدر    ها گروهند. نمودار یک اعمال خالق تیمی را برای هر یک از  اهانجام داد

 . دهدمینشان 
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آزمون و  آموزشی در پیش هایگروهوسیله بازیکنان در هر یک از  شده بهدرصد اعمال انجام -1شکل 

 آزمون پس
Figure 1- Percentage of actions performed by players in each of the training groups 

in pre-test and post-test 

 

 گیرینتیجه بحث و 
از مداخالت گروهی که به روش آزمودنی  خالقیت فردی و تیمی  دهد  نشان می  مطالعه حاضر پس 

. مطالعات دهنداعمال خالقانه بیشتری در مقایسه با روش خطی بروز می  اند،تمرین کردهغیرخطی  

مقایسه  حاوی  اندکی   و  و سیستم  یآموزش  هایروشبررسی  از دیدگاه شناختی  پویا  برخاسته  های 

بهتری بر خالقیت   تأثیرغیرخطی در مقایسه با روش خطی    هایروش  دهد مینشان  وجود دارد که  

شده ظهور خالقیت بهتر از روش خطی گزارش  روش غیرخطی بر   تأثیر. در مطالعات دیگر  (17,33)  دارد

تر از روش خطی بروز بیش  غیرخطی  درروشخالقیت تیمی    دهد میهمچنین نشان   .(19,20,32)است  

  های روش شده است    که اثبات   . چراکندمی  . این مطالعات از نتایج پژوهش حاضر حمایت( 24)  کندمی

چون یادگیری فراتر از الگوبرداری منفعل است  تحمیلی    هایروش اکتشافی برای بروز خالقیت بهتر از  

 .(19,20,32)است 

  های در روشتوان گفت که تغییرپذیری و تنوع عملکرد در بحث درباره نتایج این بخش از مطالعه می

از ظهور اعمال خالق پشتیبانی  شناختی و سیستمنوین و دیدگاه بوم باعث    و این  کند میهای پویا 

 با تغییرپذیری زیاد سازگاری که سیستم  .(17,34)های خالقانه زیادی داشته باشد  فرد حرکت  شودمی

های نوظهور بیشتری به نمایش تا فرد حرکت  شودمیباعث  شده  داشته باشد بیشتر    تواند میحرکتی  

تا    کنندمیکه درجات آزادی خود را فیکس    . این بحث برای افراد مبتدی به دلیل این(35)بگذارد  
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باعث   دارد چون  اهمیت  دهند  انجام  بیشتر  انعطاف  عدم  و  با خشکی  را  یادگیرنده    شودمیمهارت 

که فراگیر به دنبال الگوی   هایی در روش. این در حالی است که  (36) سرعت از این مرحله عبور کند  به

است مدت بهرهمشخص  به مرحله  برای رسیدن  را  بیشتری  در  اما    ؛( 17)  کندمیبرداری طی  زمان 

تر انعطاف در درجات  سریع  کند میگوناگون را امتحان    هایراهغیرخطی چون فراگیر خودش    هایروش

تری برای ملگنجینه حرکتی کا  کندمی. این موضوع به فراگیر کمک  (37)  گیرد میآزادی او شکل  

با شرایط غیر پیش  آزادی (37)بینی داشته باشد  مواجه  نتیجه فعال شدن درجات  از طرفی دیگر   .

مواجه   ها آنهایی که قبالً با  چالشبرای  پاسخ مناسبی  بتواند  راحتی  بازیکن به  شودباعث می  متعدد

 . (37)ارائه دهد نشده بود 

  ، بوط به مقایسه روش غیرخطی و خطی باید گفت زمانی که یادگیرنده مبتدی استدر ادامه بحث مر

نشان   خود  از  بیشتری  اکتشافی  است  داده  رفتارهای  بیشتر  فراگیری  برای  او  کنجکاوی  .  (28)و 

راه است،  اند برای خالقیت تمرینات که با بازی همدر چند سال اخیر به این نتیجه رسیدهدانشمندان 

دستورالعمل و بازخورد پایین است یا وجود   هاآن قیود همراه است و در    کاریدستتمریناتی که با  

بخش است که خودشان چالش را پیدا و . برای افراد مبتدی لذت (32)برند  ندارد بیشترین سود را می 

انجام دهد نه    ،تا عملی که مربی گفته  دهدمیئه الگو و بازخورد به فراگیر فرصت  . ارا(32)حل کنند  

  (32)  داشت  . بدون شک در چنین تمرینی نباید انتظار اعمال خالق(28)عملی که باید اکتشاف شود  

زایش اعمال خالق مواجه باشیم )همانطور که در این  گرچه ممکن است که در روش خطی هم  با اف

پیشرفت از  که    بایستی مدنظر قرار گیرد  هاییروش ،  اما باید توجه داشت  مطالعه هم مشاهده شد(

تیم  چون یک عمل خالق میبیشتری برخوردار است.   نتیجه  در ورزشی مثل به خصوص  تواند در 

کاری از طریق دستای  اکتشاف در محیط غیرخطی و کمک به حل مسئله  . شودثیر گذار  أفوتسال ت

در مواجه با    کهطوری به  پرورش یابد فراگیر    شود خالقیتباعث می  که فراگیر با آن مواجه استقیود  

د شومنجر به حرکاتی  موضوع ، که این(28)اتخاذ نمایدتری اثربخش و درست  تصمیم شرایط مختلف

غیرخطی به دنبال    درروشهمچنین فراگیر    .مؤثر واقع شود  بازی فوتسالنتیجه یک  تواند در  که می

اقدام  تر به نتیجه برسد وراهی است که سریع  این امر باعث    این  انرژی کمتر همراه باشد.  با صرف 

در پی فراگیر را  بیشتر حرکتی زیاد خالقیت هایراهتکرار  کرده وگوناگون را امتحان  هایراه شودمی

حرکات تیمی و فردی منحصر به فرد نیز شود  وقتی که خالقیت فراگیر بیشتر    .(28)  خواهد داشت

تر، شوت بجا، حرکات تیمی هماهنگ ودرنهایت  های درستشود پاسیم یابد و این باعث  افزایش می

گرد تیم حاصل  پیروزی  و  است. گل  بیشتر مشهود  فوتسال  مثل  ورزش سرعتی  در  موضوع  این   د، 
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است دلیل محکمی برای ظهور اعمال خالقانه    درروش غیرخطی الگوی مشخصی وجود ندارد و این

غیرخطی به دنبال    درروشولی فرد    کند میخطی یک الگوی مشخص را تکرار    روش  درفرد  .  (28)

. این مطالب حاکی از  (28)های بدنی خودش باید آن را کشف کند  ویژگی  بر اساسالگویی است که  

مثل فوتسال و فوتبال    ی یهاو ورزش در محیط بازی   تواندمیغیرخطی    درروش آن است که یادگیرنده

بگیرد و برای انجام اعمال خالقانه تیمی و فردی که به نتیجه تیم    یو درست  نیز تصمیمات خالقانه

 .(28)تر است کننده است آمادهکمک

حال    به  تا  که  گرددیبرم  یرخطی روش آموزش خطی و غ   دومطالعه به استفاده از    نیا  یقدرت اصل

مخصوصاً در محیط   یروش آموزش  این دو با در نظر گرفتن  خالقیت فردی و تیمی را    یامطالعه  چیه

بررسی  و    یامطالعه عدم استفاده از ورزشکاران حرفه  ن یا  یاصل  تی . محدودواقعی بررسی نکرده بود

 مطالعه محدودیت دیگر این    بود.  یبا افراد مبتد  هاآن   جینتا  سهیمقا  نیآموزش و همچن   یطخالقیت  

و این ممکن  نشد  کنترل    کنندگانشرکت  ایرایانه  هایبازیمیزان تماشای بازی فوتبال یا    آن است که

  ها تیمحدودگونه   این   ندهیآ  تمطالعادر   شود می  شنهاد یپ   باشد. لذا   اثرگذارمطالعات  نتایج    روی  است

  چنانچه؛  گیردکودکان نیز انجام  برای  این مطالعه    شودمی. همچنین پیشنهاد  مورد توجه قرار گیرد

خواهد برداشته    یحرکت  هایمهارت  یریادگیدر    یشود گام بلند  تائید  زیمطالعه در کودکان ن  ن یا  جینتا

نتایج این مطالعه در مدارس و   و  دهد تشکیل میکودکان را    یریادگی اساس    یلذت و باز  چون  ،شد

 خواهد داشت.ها فوتسال کاربرد آکادمی

بر کارایی  طورکلی مطالب مطرحبه به  کاریدستشده  الگو  محیط  بازخورد و  افراد    تأکیدجای  دارد. 

. با توجه به نتایج مطالعه  شودمیبه استقالل نیاز دارند و درروش غیرخطی بر این موضوع توجه    مبتدی

ن ارتقا خالقیت فردی و تیمی    کاریدسترسد روش  ظر میحاضر به   و است  قیود روش مؤثری در 

استثنایی و آموزش سراسری    مندنیاز  امر  این  تحقق غیرخطی    های روش آموزش تخصصی معلمین 

 .است
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 183                                                       و تیمی...  یفرد تیبر خالق یرخط یو غ یآموزش خط  ریتأثفهیمی: 
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