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 ضمنی حرکتی یادگیری بر شناختی هایسبک اثر
 3عباس بهرام، 2فرهاد قدیری، 1نندهیب داهللی

 چکیده
  صییتر  به ندهکن شییرکت 90 آزمایش این در .اسییت ضییین  حرک   یادگیری بر شیینای   یهاسییب  ریتأث بررسیی  ،پژوهش این هدف

ساس  بر و ان خاب داوطلبانه س ه  گروه سه  در شده  نهف ه هایشکل  گروه  آزمتن ا   گرف ند. قرار زمینه از مس قل  و طرفب  زمینه، به واب
سیر  در حرکت ها آزمتدن  وظیفه شخص  قبل از م ص     عنتان به آینه ردیاب  تکلیف شده  م  ی  ط  ،ضین    حرک  یادگیری  از شای
س  از بعد .بتد تکلیف هیان از کتشش  4شامل  که شد  اجرا بعد ساعت  24یادداری آزمتن بتد. کتشش    10بلتک   تتزیع بتدن طبیع   برر
ن نشییا ن ایج شیید. تحلیل تتک  قیب تع آزمتن و راهه ی  واریانس تحلیل آماری هایروش کی  به هاداده ،هاواریانس برابری و هاداده
  شیی نددا آینه ردیاب  کلیفت کردن کامل زمان در زمینه به وابسیی ه افراد به نسییبت به ری عیلکرد طرفب  و زمینه از مسیی قل افرادداد 
(05/0>P .) یازهای یادگیرنده است.  ن تتجه به تفاو  های فردی روش  مناسب به منظتر تطبیق شرایط یادگیری با تتان ن یجه گرفت،م 
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 مقدمه
 قابلیت در پایدار نسب اً تغییرا  به که است تجربه یا تیرین با هیراه فرایندهای از ایمجیتعه حرک   یادگیری
 به حرکت اجرای به مربتط اطالعا  مرستم طتر به حرک  ، هایمهار  آمتزش در شتد.م  منجر ماهرانه اجرای
 فرض عیتماً و شتدم  ارائه اجراکننده به کالم  راهنیای  و بازیترد تصتیرسازی، نیایش، طریق از و صریح صتر 

 یحتزه در ویژه به زیادی مطالعا  حال، این با .(1) کنندم  کی  یادگیری فرایند به هاآمتزش این که است این بر
 قتاعد تتانندم  ،گیرندم  قرار مندقاعده محیط ی  معرض در افراد که متقع  که اندداده نشان ضین  یادگیری
 باشند قتاعد این کالم  تتصیف به قادر کهاین بدون و کنند اس خراج را محیط  هایمحرک به مربتط سای اری

 فرایند دو به را یادگیری آن در که کرد پیشنهاد را یادگیری از مدل   نیز (1998)1جن ایل .(2) بگیرند یاد را هاآن
 است فعال اطالعا  پردازش صریح فرایند در او نظر به .کرد تعریف ضین  و صریح شامل هم به وابس ه ول  مجزا
 فرد و نیست دس رس در هشیارانه آگاه  ضین  فرایند در ول  گیرد قرار اس فاده مترد مؤثر طتر به باید تتجه و

 اس تار فرض این بر ضین  حرک   یادگیری .(3) گیردم  یاد ناآگاهانه صتر  به ار مهار  اجرای به مربتط قتاعد
 پرتالش پردازش در اولیه، وابس گ  بدون تتاندم  چنینهم و دهد رخ تتاندم  حرک   هایمهار  یادگیری که است
 بر مب ن  اطالعا  و هتشیاری مقدار حداقل با است محیط  در تیرین شامل ضین  حرک   یادگیری باشد. ثرؤم

 آگاهانه مکانیک  قتانین به اجراکننده ضین  حرک   یادگیری در .است شدهپردازش یادگیرنده وسیلههب که قتاعد
 صتر  به مجریان کهاین اح یال که است این عیل نتع این اصل  مزیت ندارد. نیاز شتدم  انجام که مهارت  برای

 .(4) رساندم  حداقل به، کنندم  تجربه را اجرا و اضطراب ،فشار هاآن که زمان  مکانیک ، قتانین روی آگاهانه
 حرک   هایمهار  یادگیری در را آن و اندبتده آن دنبال به ورزش علم دانشیندان بیش ر که مباحث  از یک      
 دو به باید ثرترؤم و به ر آمتزش برای ورزش مربیان که است این واقعیت است. فردی هایتفاو  اند،داش ه مدنظر
 به .(5) کنند تتجه حرک   هایمهار  اجرای و یادگیری بر هاتفاو  این اثرا  و فردی هایتفاو  ماهیت ینک ه
 بریتردارند؛ زیادی اهییت از مهار  اک ساب در روان  و جسیان  آمادگ  تتجه، انگیزش، نظیر عتامل  رسدم  نظر
  است. شده واقع تتجه مترد شنای   هایسب  مانند عتامل  اییراً اما
 کسب م فاوت  هایشیته به ،یادگیری و 2شنای   هایسب  در فردی هایتفاو  دلیل به حرک   هایمهار      
 آغاز شنای   هایسب  در طالعهم قالب در را هایادگیرنده فردی هایتفاو  به تتجه (1971) 3وی کین .(6) شتندم 
 عیتدی یا و قائم ادراک یارج  هاینشانه نقش مترد در را هابررس  اولین ،1950 از قبل یهاسال در وی د.کر
 بدون را عیتد میله ی  بر عیتد یط قادرند افراد از بعض  که دریافت یتد هایآزمایش انجام حال در او کرد. آغاز
 ایجاد قاب که  هایهزمین ریتأث تحت مداوم طتر به دیگر بری  و نیایند تعیین عکس( قاب)  ش وضعیت به تتجه
 به که افرادی دریافت وی کین دهند.م  قرار کند،م  منعکس قاب که جه   در را میله و گیرندم  قرار کندم 

 هایزمینه تأثیر تحت و کنندم  اس فاده درون  هاینشانه از که ندا افرادی هس ند، عیتد یط تشخیص به قادر آسان 
 قرار زمینه تأثیر تحت که را افرادی و میدان از مس قل افراد را هاآن ،بنابراین گیرند؛نی  قرار میدان  یا محیط 

 که است آن از حاک  هابررس  نهاد. نام میدان به وابس ه افراد ،دهندم  اهییت محیط  هاینشانه به و گیرندم 
 که درحال دهند،م  نشان یکسان تتجه شده ارائه تکالیف فرع  و اصل  مطالب به میدان به وابس ه یادگیرندگان

 عیل تحلیل  صتر  به و نظرصرف فرع  جزئیا  از و کنندم  تتجه اصل  مطالب به میدان از مس قل افراد
 

1. Gentile 

2.cognitive style 

3.Witkin 
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 و ترمطیع بریتردارند، کی ری نفس عز  از میدان از مس قل افراد با مقایسه در میدان به وابس ه افراد .نیایندم 
 میدان به وابس ه افراد به نسبت و ندا یتدآگاه میدان، از مس قل افراد مقابل، در دارند. کی ری یالقیت و پذیراترند
 اشاره ایفردی هایویژگ  به شنای   رویکرد ،واقع در .(7)هس ند بیش ری اب کار و یالقیت عیل، آزادی دارای
 شخصیت، میان نزدیک  یرابطه ،دیگر عبار  به دهند؛م  قرار ریتأث تحت را یادگیری ن ایج مس قییاٌ که کندم 

 منظی  ذهن  رف ارهای یا عادا  شنای  ، هایسب  دارد. وجتد یادگیری ن ایج و هاراهبرد و شنای   هایسب 
 ایپایه و اولیه هایتتانای  براساس و پردازندم  ذهن  هاینقشه یا اطالعا  پردازش مسأله، حل راه به که هس ند
 متضتع یادگیری برای فرد تالش به شنای   رجحان مترد در منطق  طتر به شنای   هایسب  شتند.م  بنا فرد

 .است م غیر دیگر فرد به فردی از که هس ند دائی  یبالقته هایتتانای  هاسب  این ،واقع در بتد. یتاهد م فاو 
 شنای  سب  چنینهم .(9 ,8)بگذارند تأثیر فرد عیلکرد ینحته بر یصتص به یادگیری بر است میکن هاسب  این
 دو به افراد رویکرد، این براساس گذارد.م  تأثیر افراد گیریتصییم و ادراک بر که است محیط  شرایط از ایدرجه
 .(9) شتندم  تقسیم زمینه از مس قل و وابس ه یدس ه
 یادگیری دارند، تفاو  یکدیگر با شنای   هایسب  و هاویژگ  شخصی  ، نظر از یادگیرندگان کهاین لیدل به     
 یلقِ دادند نشان (1996) سالیتان و ماتتر برایان، .(10)نیز م فاو  یتاهد بتد مسایل با هاآن بریترد ینحته و

 حافظه، مانند شنای   عناصر از اس فاده و نیاز داش ه سازگاری ،یریپذانعطاف به پیچیده شنای  ِ کارکردهای
 که کنیم فرض که است منطق  بنابراین، ؛(11) کندم  تسهیل را یادگیری و یریگمیتصی مسئله، حل ،یبندطبقه
 .(12) گذاردم  ریتأث شنای   سازمان یزیرمجیتعه بر نیز هاآن
 در فردی هایتفاو  و ضین  یادگیری عیلکرد بین کی  نسب اً ارتباط ی  فقط که اندداده نشان مطالعا      

 ضین  طتر به دانش کسب تتانای  در فردی هایتفاو  دکر اس دالل (1992) ریبر دارد. وجتد شنای   تتانای 
 صریح یادگیری در را فردی یهاتفاو  که (1989) ریبر ییاف ه با اس دالل ینا .(13) است کی ر صریح به نسبت
 را اساس  فردی هایتفاو  (1991) هیکاران و ریبر هیچنین .(14) بتد هیختان ،اندداده تتضیح ضین  مقابل در
 دادن نشان لهیوس به را دیدگاه این اییر مطالعا  اما .(15) دادند نشان ضین  تکلیف در نه اما ،صریح تکلیف در

 (18 ,17) شخصی   عتامل با (16) هتش   سنجروان یجنبه از ضین  یادگیری در فردی هایتفاو  از شتاهدی
  .دشیدنک چالش به

 فردی هایتفاو  م غیرهای از تعدادی با ضین  یادگیری که اندداده نشان (2010) هیکاران و کافین ویژه، به     
 و )یارج ( بیگانه زبان دو اجرای پردازش، سرعت هتش   سنجروان جتانب و کالم  منطق  اس دالل شامل

 قبل  تحقیقا  و ذکرشده مطالب به تتجه با .(16) دارد ارتباط )تحری ( تکانش و تجربه برای بازی شهتد، هیچنین
 .(19) باشد داش ه ریتأث ضین  یادگیری روی تتاندم  شنای   هایسب  فاک تر رسدم  نظر به

 نشان صریح حرک   یادگیری بر را زمینه به وابس ه و زمینه از مس قل شنای   هایسب  اثر زیادی مطالعا      
 هامهار  زمینه به وابس ه نتآمتزان به نسبت زمینه از مس قل نتآمتزان که دادند نشان تامستن و لیت مثال برای دادند،
 بعض  اما .(20) آمتی ند ترسریع بدن اطالعا  از متثر اس فاده و تریقت مس قل گیریتصییم هایفرایند یاطر به را

 ی  تنها زمینه این در .(21) دارد وجتد ارتباط ضین  یادگیری اجرای و  شنای سب  بین که دادند نشان شتاهد
 و شهتدی شنای   هایسب  اثر مطالعه این در که ؛(19) گرفت انجام (2010) هیکاران و پرتز تتسط مطالعه
 اینکه به تتجه با هیچنین و ذکرشده مطالب به تتجه با تحقیق این در اما دادند نشان ضین  یادگیری بر را تحلیل 
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 بیش ری اهییت از (1971) هیکاران و وی کین زمینه به وابس ه مس قل/ سب  ،شده معرف هایسب  تیام بین
 و زمینه به وابس ه هایسب  از تحقیق این در ما است. شده اس فاده آن از زیادی تحقیقا  در و است بریتردار
 .کنیمم  بررس  ضین  رک  ح یادگیری بر را هاسب  این اثر هیچنین و کنیمم  اس فاده زمینه از مس قل

 روش
 این آماری یجامعه .ای استنامهپرسش و بالین  تحقیق روش و تجرب  نییه نتع از تحقیق این پژوهش  طرح

 و دی ر دانشجتی 90 شامل تحقیق هایآزمتدن  بتدند. یتارزم  دانشگاه بدن  تربیت رش ه دانشجتیان تحقیق
 صتر  به که بتد تهران یتارزم  دانشگاه بدن  تربیت رش ه ارشد کارشناس  و کارشناس  سال(33-19) پسر

 هیچگتنه ضینا بتدند. عادی دید و کامل سالمت دارای افراد این هیه کردند. شرکت تحقیق این در داوطلبانه
 میکرد م اس فاده دستراست افراد از باید پژوهش این در کهاین به باتتجه .نداش ند نظر مترد تکلیف با قبل  یتجربه
 هاکنندهشرکت از نفر ی  هیچنین و شدند حذف ما پژوهش از بتدند دست چپ که کنندگانشرکت این از نفر سه
 شد. نفر 86 تحقیق این در نظر مترد نیتنه ،دلیل این به .شد گذاش ه کنار پژوهش از تیرکز نداش ن علت به

  هاداده یآورجمع ابزار
 مس قل و زمینه به وابس ه شنای   هایسب  با دانشجتیان شناسای  منظتر به شده پنهان تصاویر گروه  آزمتن زا
 تیرین برای که است تصتیر 7 شامل اول بخش است. شده تشکیل بخش سه از آزمتن این شد. اس فاده زمینه از

 تصتیر 9 دارای کدام هر ستم و دوم بخش شتد.م  داده زمان دقیقه دو آزمتدن  به بخش این در شتد.م  ارائه
 به ستم و دوم هایبخش از آزمتن ینیره شتد.م  گرف ه نظر در وقت دقیقه 5 بخش هر به پاسخ برای و هس ند
 12 زمان مد  در باید آزمتدن  است. م غیر ،)کامل اس قالل( 18 تا ،)کامل وابس گ ( صفر بین و آید،م  دست
 آن و بیابد دیگر هایشکل از ایمجیتعه درون در است آزمتن این آیر صفحه در که را ایساده هایشکل دقیقه
 باشد، باالتر آزمتدن  نیره چه هر و گیردم  تعلق نیره 1 درست پاسخ هر به ند.ک مشخص یا کرده یزیآمرنگ را

 از اس قالل 18 تا 12 و طرف ب 11 تا 7 زمینه، به وابس گ  6 تا 0 نیره است. زمینه از بیش ر بتدن مس قل نشانه
 دهدم  نشان را زمینه
 دارای ابزار این شد. اس فاده ضین  یادگیری تکلیف برای الفایت( شرکت سایت) اس اندارد یآینه ردیاب  ابزار از     
 در م ر سان  5/17 قطر با ضلع  شش یس اره ی  .ای قرار داردپایه رویبر  درجه 90 ایزاویه در که ای استآینه
 28 تا سان یی ر 21 اس اندارد در هاس اره .استتعبیه شده  م ر سان  21 قطر با دیگر ضلع  شش س اره دایل
 ردیاب  برای م ر سان  13-10 مداد ی  چنینهم ند.اشده م صل ابزار پایه به و شدهچاپ کاغذ روی م ر سان 
 که دارد قرار پایه روی یاگتنه به است و کدر سخت صفحه ی  دارای ابزار این .شتد م اس فاده س اره
 تتانند م تنها کنندگانشرکت ببینند. را یتد دست مس قیم طتر به تتانندی ن هاس اره ردیاب  برای هاکنندهشرکت

 .کنند هدایت را یتد اجرای ینه،آ در دس شان حرکت انعکاس  طریق از

  ابزار روایی و اعتبار
 زنان برای و 82/0 مردان برای یارج  ینیتنه در آزمتن این پایای  ضریب شده: پنهان تصاویر گروه  آزمتن
 زنان برای و 82/0 مردان برای آن زمانهم روای  چنینهم است. گردیده محاسبه هیکاران و وی کین تتسط 79/0
 کرونباخ آلفای روش به ایران  ینیتنه در را آزمتن این پایای  ضریب (1377) متستی است. شده گزارش 63/0
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 )هیایتن ، گردید محاسبه 60/0 ریچاردستن-کتدر آزمتن از اس فاده با آزمتن این روای  و آورد دست به ./87
 گردید. محاسبه ./91 کرونباخ آلفای روش به تحقیق این در آزمتن، این پایای  ضریب چنینهم (.1385

 اجرایی روش
 زمینه به وابس ه گروه سه در هاآن نیرا ه ب باتتجه و هکرد تکییل را شنای   یهاسب  آزمتن ها آزمتدن اب دا
 تکلیف اک ساب، یمرحله در هاآزمتدن  .اندقرارگرف ه (18 تا 12) طرفب  و (11 تا 7) زمینه از مس قل ،(6 تا 0 )نیره
 پذیرش مترد قبل  تحقیقا  در کتشش تعداد این ؛اندداده انجام کتشش  10 بلتک ی  صتر  به را آینه ردیاب 
 و سرعت تیام با و داده قرار شروع نقطه در را یتد غالب دست هازمتدن آ که صتر  این به .(22)است شده واقع
 باید دوباره اس راحت دقیقه ی  از بعد ؛اندداده انجام را حرکت کاغذ روی از مداد کردن بلند بدون میکن دقت
 و ردیاب  کردن کامل زمان .یاف ه است ادامه کتشش ده تیام دادن انجام تا روش این کرده و تکرار را قبل  حرکت
 یمرحله در شد. ثبت وابس ه یهایریگاندازه عنتان به کتشش هر برای یطتط( از شدن یارج )ا یطاه تعداد

 .دادند انجام را کتشش 4 کنندگانشرکت گرفت، انجام بعد روز که یادداری

  آماری تحلیل
 شد. اس فاده هاانسیوار هیگن  برای لتن آزمتن از و هاداده بتدن نرمال برای اسییرنتف -کلیتگروف آزمتن از

 مترد م غیرهای در معیار انحراف و میانگین نظیر تتصیف  آمارهای از تحقیق، این در آماری تحلیل و تجزیه جهت
 طرفب  و زمینه از مس قل زمینه، به وابس ه شنای   هایسب  در ضین  حرک   یادگیری یمقایسه برای و مطالعه

 در هاتفاو  جایگاه کردن مشخص برای تتک  تعقیب  آزمتن از و شد اس فاده راهه ی  واریانس تحلیل آزمتن از
  .گردید اس فاده 21SPSS افزارنرم از ./05  یارمعناد سطح در هاگروه

 نتایج
 نیایانگر که است 05/0 از تربزرگ م غیرها تیام در یدار معن سطح داد نشان اسییرنتف کتلیتگروف آزمتن ن ایج
  .بتد هاواریانس برابری یهندهد نشان لتن آزمتن ن ایج هیچنین .است هاداده تتزیع بتدن طبیع 

ی هادی مورد بررسی در آزمون هاگروهاستاندارد  انحراف و . فروانی، میانگین1جدول

 اکتساب و یادداری

 م غیر
 

 گروه
 تعداد

 کردن کامل زمان
 )اک ساب(

 یطا
 )اک ساب(

 کامل زمان
 کردن
 )یادداری(

 یطا
 )یادداری(

 M SD M SD M SD M SD 
  شنای  سب 

 وابس ه
27 41/2 69/0 83/11 03/7 24/1 50/0 91/0 70/0 

-ب   شنای  سب 

 طرف
35 77/1 74/0 05/10 30/6 83/. 37/0 67/0 57/ 

  شنای  سب 
 مس قل

24 85/1 82/0 70/8 21/6 81/0 37/0 94/0 69/0 
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 و طرف ب کنندگانشرکت با مقایسه در زمینه از مس قل کنندگانشرکت ،دهد م نشان 1 جدول که طتر هیان     
 وجتدی با افراد این اما داش ند به ری عیلکرد یطا( و زمان )نهیآ ردیاب  تکلیف اک ساب یهمرحل در زمینه به وابس ه
 وابس ه و طرف ب  گروه دو هب نسبت بیش ری یطای ول  اندداده نشان یادداری یمرحله در را به ری زمان که

 داش ند.

 ی تحلیل واریانس یک طرفه، زمان کامل کردن تکلیف در مرحله آزموننتایج  .2جدول

 یادگاراکتساب و ی

 م غیر آزمتن
 مجیتع
 مجذورا 

 درجه
 یآزاد

 میانگین
 مجذورا 

 Fنسبت
 سطح

 یدار معن

 اک ساب

 گروه  بین
 درون
 گروه 
 کل

81/6 
16/47 
029/54 

2 
83 
85 

40/3 
568/. 
- 

03/6 
- 
- 

004/. 
 
 

 یادداری

 گروه  بین
 درون
 گروه 
 کل

26/3 
60/14 
87/17 

2 
83 
85 

63/1 

176/0 

- 

27/9 000/0 

شان  باال جدول ن ایج      ساب  مراحل در تکلیف کردن کامل زمان در مخ لف یهاسب   بین که دهد م ن  و اک 
شاهد  برای دارد. وجتد معناداری تفاو  یادداری س فاده  تتک  پیگردی آزمتن از هاگروه بین دار معن تفاو  یهم  ا

 مس قل  افراد که صتر   این به دهد م نشان  را گروه سه  بین را معناداری تفاو  تتک  پیگردی آزمتن ن ایج .شد 
 .داش ند به ری عیلکرد افراد این و داش ند معناداری تفاو  زمینه به وابس ه افراد با طرفب  و زمینه از

 متفاوت سبک سه در کردن کامل زمان درمورد توکی آزمون به مربوط یهاشاخص .3 جدول

 میانگین فراوان  گروه شرایط م غیر مرحله
 انحراف
 معیار

 یمعنادار سطح

 اک ساب
 یهاسب 

 شنای  

 وابس ه
 004/0 193/0 636/0 35 طرفب 

 026/0 211/0 558/0 24 مس قل

 مس قل
 026/0 211/0 558/0 27 وابس ه

 920/0 199/0 077/0 35 طرفب 

 یادداری
 هایسب 

 شنای  

 وابس ه
 001/0 107/0 412/0 35 طرفب 

 001/0 117/0 431/0 24 مس قل

 مس قل
 001/0 117/0 431/0 27 وابس ه

 981/0 111/0 020/0 35 طرفب 
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 تحلیل واریانس یک طرفه در تعداد خطا در مرحله اکتساب و یادداری آزموننتایج . 4جدول

 م غیر آزمتن
 مجیتع
 مجذورا 

 درجه
 یآزاد

 میانگین
 مجذورا 

 Fنسبت
 سطح

 یدار معن

 اک ساب

 گروه  بین
 درون
 گروه 
 کل

68/126 
19/3523 
87/3649 

2 
83 
85 

34/63 
44/42 
- 

49/1 
 
 

231/. 
 
 

 یادداری

 گروه  بین
 درون
 گروه 
 کل

35/1 
98/24 
33/36 

2 

83 

85 
685/0 60/1 208/0 

 کی ری یطای زمینهبهوابس ه و طبیع  فرادا به نسبت مس قل افراد که داد نشان 1جدول ن ایج کهاین رغمعل      
 .نبتد معنادار هاتفاو  این که دهد م نشان 4جدول ن ایج ول  داش ند

 

 یریگجهینت و بحث
 یهاگروه به مربتط ن ایج بتد. ضین  حرک   یادگیری بر نای  ش یهاسب  ریتأث بررس  حاضر تحقیق هدف
 مرحله در طرفب  و زمینه از مس قل ،زمینه به وابس ه کنندگانشرکت اجرای بین داد نشان شنای   یهاسب 
 و زمینه از مس قل افراد و دارد وجتد معناداری تفاو  ،آینه ردیاب  تکلیف کردن کامل زمان در یادداری و اک ساب

 یادداری و اک ساب یمرحله در داد نشان ن ایج گرچه کردند. عیل به ر زمینه به وابس ه افراد به نسبت طرفب 
 عیل به ر زمینه از مس قل و طرفب  افراد و داش ند تفاو  هم با گرف ه صتر  یطای تعداد در کنندگانشرکت
 وابس ه، شنای   یهاسب  اثر بررس  به که نشد یافت پژوهش تا کنتن  .نبتد معنادار هاتفاو  این ول  کردند
 با مطالعه این از حاصل ن ایج حال این با باشد. پردای ه ضین  حرک   یادگیری بر طرفب  و زمینه از مس قل
 و انیس (،2006) لیت (،2008) تامستن و لیت (،2004) تامستن و لیت (،2010) هیکاران و هاجستن یهاپژوهش
 یادگیرندگان اندداده نشان مطالعا  این .است هیختان گرف هانجام حرک   یادگیری در که (1991 ،1990( هیکاران
 ؛دارند به ری کارای  جدید حرک   مهار  یادگیری در زمینه به وابس ه یادگیرندگان با مقایسه در زمینه از مس قل

 را قایقران  مهار  فراگیری و زمینه به وابس گ  و اس قالل میان ارتباط (2010) هیکاران و هاجستن نیتنه طتر به
 مس قل افراد داد نشان ن ایج شد. یریگاندازه فریم و رد آزمتن طریق از زمینه به وابس گ  و اس قالل کردند. بررس 

 زمینه از مس قل فراگیران چنینهم داش ند. مهار  فراگیریِ هایآزمتن و هامهار  در به ری عیلکرد زمینه از
 داشت، نیاز عیق  حس  و جنبش  بازیترد از اس فاده و شنای   بازسازی به که ورزش  هایمهار  کسب هنگام
 اس فاده م فاو  شنای   یهاسب  به افراد بندیگروه برای فریم و رد آزمتن از تحقیق این در گرچه داش ند. برتری
 هیکاران و هاجستن تحقیق ن ایج در که یانک ه .است هیختان تحقیق این با ما پژوهش تحقیق ن ایج ول  شد
 حس در زمینه به وابس ه افراد به نسبت زمینه از مس قل شنای   یهاسب  با افراد بتدن برتر دارد، وجتد (2010)

 از ما تحقیق ن ایج ،شتد م اس فاده عیق  حس از آینه ردیاب  تکلیف انجام برای که این به تتجه با ؛است عیق 
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 ارتباط در پژوهش این یهیاف  چنینهم .هیختان  دارد (2010) هیکاران و هاجستن تحقیق ن ایج با هم منظر این
 طابقم .است هیختان (1971) هیکاران و وی کین یهزمین به وابس گ  و اس قالل یهنظری با آینه ردیاب  تکلیف با

 طتر به بس ه هایمهار  در کنندگانشرکت (1971) هیکاران و وی کین یهزمین به وابس گ  و اس قالل یهینظر
 منابع از اطالعا  به م ک  بیش ر هاآن عتض، در؛ (7)گیرند م قرار یارج  اطالعا  یرتأث تحت کی ر معیتل
 .ترندیقدق ذهن  تصتیرسازی و عیق  هایحس در زمینه به وابس ه افراد به نسبت زمینه از مس قل افراد .اند درون
 از مس قل یادگیرندگان باشد. ستدمند بس ه مهار  در رقیبانشان به نسبت به ر عیلکرد برای تتاند م ویژگ  این
 یادگیرندگان با مقایسه در بدن  اطالعا  از متثر اس فاده و یریگمیتصی تریقت و یتدکار پردازش لیدل به زمینه
 باشد داش ه مخ لف  دالیل است میکن امر این .(20)گیرندم  یاد ترسریع را حرک   هایمهار  زمینه به وابس ه
 این که باشد یترعیسر شنای   بازسازی و عیق  هایپاسخ بر تریقت و بیش ر کردن تکیه دلیل به است میکن
 در فردی یهاتفاو  یاطر به حرک   یهامهار  نیایند. کسب ترسریع را هامهار  که شتدم  باعث و دارند افراد
 پردازش م ضاد هایروش زمینه، به وابس گ  و اس قالل شتند.م  کسب م فاوت  هایشیته به شنای   هایسب 

 پردازش راهنیای عنتان به بیرون  منابع به زمینه، به وابس ه شنای  سب  با افراد بطتریکه هس ند، اطالعا 
 بر باشند. داش ه درون  منابع بر بیش ری تاکید دارند تیایل زمینه از مس قل افراد که درحال هس ند، م ک  اطالعا 
 و شغل  تزش ،آم فکری، ادراک ، هایحتزه در زمینه به وابس ه با زمینه از مس قل افراد عیلکرد شتاهد، اساس

 عیلکرد طبیع  و زمینه از مس قل افراد که رفت م ان ظار ذکرشده مطالب به تتجه با .(21)است م فاو  اج یاع 
 .داشت یاجهین  چنین پژوهش این آزمتن ن ایج که باشند داش ه زمینه به وابس ه افراد به نسبت به ری

 با مقایسییه در طرفب  و زمینه از مسیی قل کنندگانشییرکت که داد نشییان پژوهش این ن ایج ،کل  طتر به      
 برای شتد م  پیشنهاد  ورزش   مربیان به ،هایاف ه این مطابق .دارند به ری اجرای زمینه به وابس ه  کنندگانشرکت 
 اولین پژوهش، این که این به  تتجه  با  .کنند  تتجه  افراد بتدن مسییی قل  و وابسییی ه  به  حرک   های مهار   آمتزش
  پیشنهاد  ،کرد بررس   ضین   حرک   یادگیری بر را زمینه از مس قل  و وابس ه  شنای    یهاسب   که بتد پژوهش  

س ه  شنای    هایسب   با رابطه در تحقیقات  چنینهم .شتد  انجام دوباره زمینه هیین در تحقیق  شتد  م  و واب
 از مس قل  و وابس ه  شنای    هایسب   با رابطه در و ضین   حرک   یادگیری بر میدان  صتر   به زمینه از مس قل 
 اجرای در رگذار یتأث  عامل   عنتان به  ، حرک   روان  یها ی تتانا  و فضیییای  یها ی تتانا  در کاری،  حافظه   و زمینه 
شنهاد  .شتد  انجام شنای    و حرک   تکالیف در کنندگانشرکت   اثر کن رل برای آینده هایپژوهش در شتد  م  پی
هده  یادگیری  ند  قرار ازمتن مترد انفرادی صیییتر  به  ها  آزمتدن  ای، مشیییا یام  کن رل پژوهش این در ؛بگیر  ت
 شییدند کن رل امکان حد تا مزاحم م غیرهای کهرغم آنعل  بتد. مشییکل بسیییار زمانهم طتر به مزاحم م غیرهای

س یم  ول   بتد محدود گیری نیتنه زمان چتن ،طرف  از ؛کنیم ایجاد کامل سازی  هیسان  ها نیتنه ان خاب در ن تان
 ها آزمتدن  هتش میزان شتد؛  م  تلق  پژوهش در محدودی   عنتان به مزاحم های م غیر تیام  کن رل عدم این

 شتد م  پیشنهاد  نشد.  کن رل ها آزمتدن  روان  شرایط  و نشد  کن رل ها آزمتدن  یتاب میزان و تغذیه نشد؛  کن رل
 .شتند کن رل شده ذکر هایمحدودیت یندهآ هایپژوهش در
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