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  مهارت پرتاب دارت یادداريو  اکتسابزمینه بر  تاثیر رنگ

  3ريحمید رضا طاهدکتر  ،2مهدي سهرابیدکتر  ،1هادي مرادي

  چکیده

رنگ بر اجراي مهارت ورزشی تا  تأثیرگذاريشود و هاي مختلف انجام میبا توجه به اینکه اجراهاي ورزشی در محیط با رنگ :مقدمه و هدف

 . استهاي زمینه منتخب بر اکتساب و یادداري مهارت پرتاب دارت رنگ تأثیربررسی  ،حدودي مورد پذیرش واقع شده است، هدف از این پژوهش

در این مطالعۀ نیمه تجربی از نوع کاربردي، از بین تمامی دانشجویان پسر دانشگاه فردوسی که شرایط ورود به تحقیق را داشتند روش شناسی: 

-(گروه شدندگروه تقسیم  6پیش آزمونی به عمل آمد و در ادامه این افراد به صورت تصادفی به  هاآننفر به صورت تصادفی انتخاب و سپس از  72

کوشش) به 10بلوك  10جلسه (هر جلسه  6ها، طی هاي با پس زمینه آبی، سبز، مشکی، قرمز، رنگ مورد عالقه و گروه کنترل). سپس آزمودنی

 10هاها آزمون اکتساب به عمل آمد که طی آن آزمودنیتمرین مهارت پرتاب دارت با دست برتر پرداختند. در انتهاي مرحله تمرین، از آزمودنی

ها آزمون یادداري به عمل آمد. تجزیه و ساعت پس از اجراي آزمون اکتساب، از آزمودنی 48دادند. پرتاب دارت را با دست برتر انجام میکوشش 

 د، هاي مکرر، تحلیل واریانس یکراهه و آزمون تعقیبی توکی انجام شتحلیل واریانس با اندازه گیري ، k-sها با استفاده از آزمون آماريتحلیل داده

به طور  می کردندهایی که با رنگ زمینه مورد عالقه و رنگ آبی تمرین که هم در مرحله اکتساب و هم یادداري گروه می دهدنتایج نشان  ها:یافته

 هاي دیگر نتایج بهتري به دست آوردند. معناداري نسبت به گروه

توان به عنوان یک عامل محیطی که در بهبود یا افول رنگ را می حتماالًابا توجه به نتایج به دست آمده از این تحقیق  :بحث و نتیجه گیري

  به حساب آورد.  ،یادگیري نقش داشته باشد
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  مقدمه

همواره یکی  ي،از این رو هاي حرکتی است.ب مهارتکمک به یادگیرندگان مبتدي در اکتسا،بدنی و مربیانهاي مهم معلمان تربیتیکی از مسئولیت

دانشمندان  رساند.شناسایی شرایط تمرینی است که یادگیري مهارت حرکتی را به حد مطلوب می از اهداف مهم تحقیقات در یادگیري حرکتی انسان،

یک مهارت حرکتی را به بهترین نحو ممکـن بهبـود   توان یادگیري اند که چگونه میسی این موضوع پرداختهربا دستکاري متغیرهاي مختلف به بر

ثر در یادگیري این است که فراگیرنده بتواند از اطالعات مفید در جهت پیشرفت و بهبود مهارت ؤبدون شک یکی از مهمترین عوامل م ).1( بخشید

ها و معانی هاي انتقال پیامنگ یکی از سریعترین روشر کالمی،در تمامی اشکال و ارتباطات غیر).2استفاده و از اطالعات نامربوط چشم پوشی نماید (

بـه آن محتـوي و   تواند می ،هم از نظر فیزیکی و هم از نظر شیمیایی). رنگ، ماده قابل تجزیه و قابل شناختی است که مغز و چشم انسان 3است (

ها بر انسان ثابت شده است جسمی و روانی رنگ تأثیرات امروزه ).3فیزیولوژیکی است ( -دهد. درك رنگ یک واقعیت روانشناختی مفهومی انسانی 

هـاي  اي است که در ایجاد تمایز بین طول مـوج تجربه ،کاربرد آن آشکار است. رنگد، که به نوعی با انسان سروکار دارن تمامی علومیدر  تقریباًو 

 را آنبخش جدایی ناپذیر از هر چیزي است که ما  ،رنگ .)3آدمی قادر به تشخیص بیش از هفت میلیون رنگ است ( کنیم.مختلف نور احساس می

بین مغز و بدن ارتباط مستقیم وجود دارد و واکنش بـه رنـگ   . اثرات فعل و انفعالی قوي بر احساسات و هیجانات ما دارد و همچنین کنیمدرك می

روشن و فعـال در مقابـل تیـره و    ، ال در مقابل سرد و منفعلگرم و فع ها عبارتند از:این واکنش. دهدمستقل از فکر و بدون آگاهی و مجال رخ می

 ).3شود (نور آبی با طول موج کوتاه باعث تسکین میو  نور قرمز با طول موج بلند باعث تحریک سیستم عصبی خود مختارباشد. همچنین می منفعل

ردازش بینایی و کاهش استرس شده و با تحریک بینایی و محیطی بدون تهدید فراهم کرده که باعث بهبود پ در محیط یادگیري، ي مناسبهارنگ

سازد که ادراك مغز را تقویت کرده و ارتباطات قویتري در مغز می عمالًتحریک بینایی  شود.ها باعث رشد مغز میهمچنین جستجوي الگوها و بافت

با توجه به نظریـه شناسـایی    ).3دهد(منفعل بودن را کاهش میو  ماللبخشد. تنوع رنگ بینایی را بهبود داده و حل مسئله و خالقیت را بهبود می

رنـگ   تأثیر") در پژوهشی تحت عنوان 2011( 2زازوتا). هال4و3( باشد عالئمتواند به عنوان عاملی براي کاهش خطا در شناسایی ، رنگ می1عالئم

یش رایانه بر زمان واکنش افراد مختلف بررسی کرد و  به اثرات رنگ مختلف را از طریق صفحه نما 6 تأثیر "اي صفحه نمایش بر زمان واکنشزمینه

البتـه   ).5شود (ها میترین زمان واکنش در آزمودنیهاي زمینه بر زمان واکنش پی برد و گزارش کرد که پس زمینه مشکی باعث آهستهثابت رنگ

هاي مختلف تشخیص رنگ را در دید پیرامونی ورزشکاران رشته) 1969( 3کوب متفاوت رنگ در حوزه ورزش نیز صورت گرفته است. تأثیراتبررسی 

شوند. وي این نظر را مطرح کرد که شـاید  که رنگ قرمز و آبی بیشتر از سبز و سفید تشخیص داده می کردورزشی مورد ارزیابی قرار داد و گزارش 

) با استفاده از سه توپ با 1976( 4موریس). 6و3( ند، عمل مفیدي باشدهنگام مسابقه همدیگر را بیاب گروهپوشیدن لباس قرمز یا آبی براي اینکه افراد 

هاي رنگـی بـر   دبستانی مورد ارزیابی قرار داد. وي پی برد توپ هايي در بچهرنگ را بر عملکرد توپ باز تأثیرهاي مختلف و دو رنگ زمینه، رنگ

هاي سفید باالتر بود، اما در عین حال بی و زرد، به نحو قابل توجهی نسبت به توپهاي آگذارد. نمرات افراد هنگام گرفتن توپمی تأثیر هاآنعملکرد 

مثبتی بر گرفتن توپ داشت و بیان داشت ممکن است دستکاري رنگ زمینه و توپ  تأثیرزمینه سیاه،  هاي زرد باهاي آبی با زمینه سفید و توپتوپ

ساله بیان داشت که کودکان توپ با رنـگ مـورد    8و  7روي کودکان  ايمطالعه) در 8019( 5همچنین ایزاك ).7( در گرفتن توپ شود تأثیرموجب 

انجام دادند به این  تندرستی و عملکردبر  هاي مختلفرنگ تأثیر) به بررسی 2007و همکاران ( 6در تحقیقی که میلز ).6( گیرندعالقه خود را بهتر می

). 8همچنین باعث عملکرد بهتري در افراد شود ( تر، خستگی کمتر، بهبود هوشیاري وهنی بیشتواند باعث سالمت ذنتیجه رسیدند که رنگ آبی می

زیرا  ؛انجمن مربیان بسکتبال صورت گرفت منجر به تغییر رنگ حلقه بسکتبال از سیاه به نارنجی شد ازسوي 1950تحقیقاتی که در اوایل همچنین 

   .)3( رسیدنده نارنجی به نتیجه بهتري میآزاد و پنالتی به طرف حلق هايپرتاببازیکنان در 

بیان داشت که رنگ آبی در محیط آموزش و کار  2005در سال  7لورنس است.بسیار مهم  بر عملکرد انسان هامتفاوت و احتمالی رنگ تأثیرات     

در سال  8بیت مایرهمچنین  ).3شود(متی میدر پژوهش خود پیشنهاد کرد که رنگ آبی باعث افزایش یادگیري و سال و شودباعث بهبود کارایی می

زمینه رنگی بر شناسایی محرك را بررسی و گزارش کردند که رنگ قرمز تشخیص محرك را افزایش  پس یراتتأث) 1391به نقل از خواجویی ( 1994

ترین رنگ بـراي سـالن   طرفدار نگ و پرعنوان بهترین ره در پژوهش خود عنوان کردند که رنگ آبی ب1389مظفر و همکاران در سال  .)3( دهدمی

تواند باعث کاهش سطح انگیختگی و استرس در انسان بخش این رنگ اشاره و عنوان کردند که این رنگ میبه اثرات آرامش هاآن .استامتحانات 

مشکی و سفید انجام  قرمز، سبز، ،هاي آبیرنگ پس زمینه بر زمان واکنش با رنگ تأثیرسی رر) در پژوهش خود که به ب1391( ).خواجویی10شود (

در تحقیقـات گذشـته اثـرات ادراك رنـگ بـر ادراك       .)3( شودداد، عنوان کرد که قرار گرفتن در محیط آبی رنگ باعث کاهش در زمان واکنش می

  

1 Signal detection theory 
2 Hall-zazueta 
3 Kobe 
4 Morris 
5 Issak 
6 Mills 
7 Lorenz 
8 Bit Mayer 
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 که صورت گرفتهقات مختلفی تحقی ،هاي یادگیريها در محیطمختلف رنگ تأثیراتحال در مورد ه . تا بکمتر مورد توجه محققین بوده است حرکتی

عنوان رنگی ه در بیشتر تحقیقات رنگ آبی را ب البته، هستندهاي آبی و سبز آرام کننده محرك و رنگ ،هاي قرمز و زردست که رنگا بیان کننده این

- ین در تکالیفی که حرکت کنندهبرند. همچننام می ،شودکه باعث افزایش یادگیري و همچنین باعث افزایش ضربان قلب، دماي بدن وهوشیاري می

رسند و اینکه افرادي که با رنگ هاي قرمز و زرد نزدیکتر از آبی به نظر میدادند مشخص شد که رنگها باید با دید دو چشمی هدف را تشخیص می

   ).9،10،11،6(د کنند، یادگیري بهتري دارنهاي دیگر تمرین میکنند، نسبت به افرادي که با رنگدلخواه خود تمرین می

شود. این رنگ نیز خوانده می "سه راند"گیرد اي که در ورزش دارت مورد استفاده قرار مینکته قابل توجه در این تحقیق اینست که رنگ زمینه     

مشاهده شده اسـت کـه در   گیرد. با این وجود اي مشخص دورتا دور دارت استاندارد کشیده شده و در مسابقات مورد استفاده قرار میزمینه در اندازه

و  هاي دیگر)(قرمز، مشکی و رنگ گیردمورد استفاده قرار میهاي متفاوتی براي زمینه دارت هاي گذشته از رنگمسابقات کشوري و جهانی در سال

واه خود انتخاب کند. از طـرف  دهد که رنگ زمینه دارت را به دلخحتی فدراسیون جهانی دارت این اختیار را به کشور برگزار کننده این مسابقات می

توان گفت که کنند و نسبت به آن بی اهمیت و به نوعی میدر تمرینات خود از این رنگ (رنگ زمینه یا سه راند) استفاده نمی اکثراًدیگر در کشور ما 

بـا  آید. از آن به حساب می جزئیجود دارد و شوند رنگ زمینه دارت ودانند، در شرایطی که وقتی وارد مسابقات میمی تأثیربیآن را در اجراي خود 

 همچنین اینکهگیرد و مسابقات مورد استفاده قرار میو در  شودمیوجود اینکه رنگ زمینه مورد استفاده در ورزش دارت جزئی از این ورزش محسوب 

هـاي  در محـیط  نیـز  رفته و بیشتر این تحقیقاتهاي ورزشی صورت گرنگ به عنوان یک عامل اثر گذار در محیط تأثیررابطه با تحقیقات کمی در 

رنگ زمینه در اجراي مهارت  تأثیردر تحقیق حاضر محقق در صدد بررسی  ،هاي واقعیرنگ پرداخته و نه در محیط تأثیراتآزمایشگاهی به بررسی 

 یـادداري  اکتساب و متفاوتی در تأثیراتجر به هاي زمینه مختلف مناست که، آیا تمرین با رنگ سؤاالتبه دنبال پاسخ به این و  استپرتاب دارت 

    ؟شودو باعث یادگیري بیشتري در مهارت پرتاب دارت میتر است مناسب هارنگ کدام یک ازتمرین در و اینکه شود؟ مهارت پرتاب دارت می

 
  شناسیروش

با  دانشگاه فردوسی مشهد ورزشکار غیردانشجویان پسر تمامی  ،تحقیقجامعه آماري . استنیمه تجربی و از نوع تحقیقات کاربردي  ،تحقیق حاضر

ـ  هدفمنـد  ند که به صـورت هدتشکیل میدانشگاه نفر از دانشجویان  72نمونه آماري تحقیق را  .استسال  22-27دامنه سنی  از میـان   هو داوطلبان

 ،قرمز ،تمرین پرتاب دارت با رنگ زمینه آبیتند: گروه نفري به شرح زیر قرار گرف 12گروه  6نظر انتخاب شدند و به صورت تصادفی در جامعه مورد

تخته دارت استاندارد (بدون رنگ زمینه  تنها براي گروه کنترل در تحقیق حاضر کنترل (بدون رنگ زمینه). و گروه رنگ زمینه دلخواه ، مشکی، سبز

الم، راسـت  داشتن وضعیت جسمانی سـ کان ورزشی قرار داده شد. یا سه راند که در قسمت باال در مورد آن توضیح داده شد)  بر روي دیوار در آن م

ها، مبتدي بودن همه افراد شرکت کننده در مهارت پرتاب دارت و سالم بودن افراد از نظر بینایی از جمله معیارهاي ورود افراد برتر بودن همه آزمودنی

  . استبه این تحقیق 

  

  ابزار اندازه گیري

هـر جلسـه    درثبـت اطالعـات    بـراي  رت از صفحه دارت و پیکان دارت استاندارد استفاده شد. همچنین از چک لیستبراي اجرا و تمرین مهارت دا

هـاي بـا رنـگ    براي گروه هاي رنگی مورد استفاده قرار گرفت.آکاسیفاز هاي متفاوت و مورد نظر محقق، ها با رنگبراي ایجاد زمینهاستفاده شد. 

اندازه هر آکاسیف از انتهاي دارت به بود.  رنگ زمینهگرفت و براي گروه کنترل بدون یف با رنگ مورد نظر قرار میزمینه، صفحه دارت در وسط آکاس

  ).1 متر بود (شکلسانتی 25 جسمت خار

 

  
  براي گروه تمرینی مشکیرنگ زمینه به همراه  استاندارد اي از دارتنمونه. )1( شکل

 
  اجراروش 
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گونه سابقۀ تمرین مهارت پرتاب دارت را نداشتند، پس از انتخاب شدن به عنوان نمونه آماري، ابتدا وارد مرحله قیق هیچهاي تحاز آنجا که آزمودنی

ها در قالب یک جلسه آموزش از سوي پژوهشگر پیرامون آموزش عمومی، تمام آزمودنی یعنی بخش آموزش شدند. در اولین بخش از مرحله آموزش،

هـا  پرتاب دارت به صورت مشترك و همسان آموزش دیدند. پس از پایان یافتن اولین بخش از مرحله آموزش، آزمودنینحوه اجراي صحیح مهارت 

آزمون، نمونـه  کوشش پرتاب دارت را با دست برتر انجام دادند. بعد از اجراي مرحله پیش10آزمون شدند. در این مرحله، هر آزمودنیوارد مرحله پیش

یعنـی بخـش    ؛ها در قالب بخش دوم مرحلـه آمـوزش  ها، آزمودنیگروه تقسیم شدند. پس از تعیین گروه 6گن شده در صورت همهآماري تحقیق ب

در انتهاي مرحلـه   هاي متفاوت زمینه) اعمال شده در گروه مربوطه آموزش دیدند.صورت جداگانه پیرامون متغیر مستقل (رنگهآموزش اختصاصی ب

ساعت  48کوشش پرتاب دارت را با دست برتر انجام دادند.  10ها(آزمون اکتساب) به عمل آمد که طی آن آزمودنیآزمون ها پسآموزش، از آزمودنی

اي مشابه با آزمون اکتساب به عمل آمد. دوره تمرینی نیز پس از بررسی چندین ها آزمون یادداري به شیوهپس از اجراي آزمون اکتساب، از آزمودنی

کوشش) و با شرایط یکسان  600کوششی و در مجموع 10بلوك  10(هر جلسه  جلسه 6لعات پیشین در این زمینه به مدت پروتکل و با توجه به مطا

روش امتیاز دهی نیز با توجه به استفاده از دارت استاندارد در تحقیق حاضر که داراي ). 12،13از نظر محیط تمرین و ساعت انجام تمرین برگزار شد (

بـه   گرفـت، نقطه امتیاز خاصی به آن تعلق مـی به این ترتیب که هر  د بر اساس قوانین فدراسیون دارت در نظر گرفته شد.بو 20 -1الگوي ساعتی 

امتیاز و نـوار   25، حلقه مرکزي خارجی با شدمحاسبه می امتیاز، ناحیه نوار داخلی که اعداد آن سه برابر 50شکلی که حلقه داخلی به نام خال داراي 

  شد استفاده شد. ر نظر گرفته میا عنوان حلقه دوبل که اعداد آن دو برابر دباریک خارجی ب

  روش آماري

-در پـیش هـا  همگنی گروه اطمینان ازها استفاده شد. براي دادهتوزیع اسمیرنوف براي بررسی طبیعی بودن  –از آزمون کولموگروف در این تحقیق 

هـاي  تحلیل واریانس بین گروهـی بـا انـدازه   در مرحله اکتساب  روش آماري مورد استفاده .داز آزمون تحلیل واریانس یک طرفه استفاده ش، آزمون

ز آزمون تعقیبی توکی نیـز بـراي تعیـین محـل     همچنین ا یادداري وآزمون  مقایسه نمرات درآزمون تحلیل واریانس یکراهه براي  از .استتکراري 

   ها استفاده شد.اختالف بین گروه

  در نظر گرفته شد. 05/0ها انجام گرفت. سطح معناداري براي تمامی آزمون SPSS16و تحلیل با نرم افزار  تمامی مراحل تجزیه

  ي تحقیقهایافته

سال، گروه قرمز  00/24سال، گروه سبز  09/24. میانگین سن گروه آبی استسال  27تا  22دامنه سنی  بانفر پسر  72شامل  ،تحقیق حاضر هنومن

   .استسال  08/25 کنترلسال و گروه  91/23سال، گروه رنگ دلخواه  50/23کی سال، گروه مش 08/25

و یادداري نشان  ، آزمون اکتسابهاي حاضر در تحقیق در مرحله پیش آزمونآمار توصیفی گروه شودمی) مشاهده 1در جدول شماره ( همانطوري که

) آورده 1در جدول شـماره (  آن اسمیرنوف استفاده شد که نتایج -کولموگروف ها از آزمونبراي بررسی طبیعی بودن داده و همچنین داده شده است

  شده است. 

 
 ، اکتسابهاي مورد مطالعه در مراحل پیش آزمونهاي توصیفی مربوط به متغیرهاي  وابسته درگروه) آماره1جدول شماره (

  در مراحل مختلف تحقیق هاداده و یادداري و همچنین آزمون طبیعی بودن

  K-S انحراف معیار میانگین  تعداد مرحله  گروه

  آبی

  846/0  114/19  50/92  12  پیش آزمون

 724/0  680/13  33/135  12  اکتساب

  668/0  801/14  17/146  12  یادداري

  قرمز

  966/0  404/18  17/85  12  پیش آزمون

 514/0  291/12  17/115  12  اکتساب

  653/0  396/10  58/116  12  یادداري

  سبز

  667/0  157/23  08/84  12  نپیش آزمو

 424/0  440/14  83/116  12  اکتساب

  645/0  892/13  58/117  12  یادداري

  مشکی

  832/0  850/10  92/91  12  پیش آزمون

 964/0  865/12  33/122  12  اکتساب

  890/0  275/18  17/120  12  یادداري

  896/0  197/17  42/94  12  پیش آزمون  دلخواه
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  K-S انحراف معیار میانگین  تعداد مرحله  گروه

 981/0  684/21  25/141  12  اکتساب

  974/0  231/18  25/138  12  یادداري

  کنترل

 143/0  804/17  33/94  12  پیش آزمون

 931/0  580/12  08/118  12  اکتساب

 752/0  445/11  58/106  12  یاداري

ابتدا  ).<05/0P( استعی ها و مراحل آزمون طبیها براي تمامی گروهدهد که توزیع دادهنشان می اسمیرنوف - حاصل از آزمون کولموگروف نتایج     

هاي تحقیق را نشان داد  که نتایج عدم تفاوت معنادار بین گروه ،آزمون از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شدبراي مقایسه نمرات پیش

)628/0P=  5،66( =697/0و(F .( 

 

  
  و یادداري ، اکتسابآزمون هاي تحقیق در مراحل پیشدست آمده از روند تغییرات گروهه ) نتایج ب1( نمودار

  

که با توجـه بـه نتـایج     هاي مکرر استفاده شداز آزمون تحلیل واریانس با اندازهو تعامل با اثر گروه،  آزموندورة  تأثیراتبراي ارزیابی در ادامه      

گزارش شـده   )2(که نتایج در جدول شماره )، از آمارة مناسب استفاده گردید <05/0Pپیش فرض مبنی بر کرویت ( تائیدحاصل از آزمون موچلی و  

   است.

  

  براي مقایسه نمرات پرتاب دارت در  هاي مکررگیرينتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس با اندازه )2(شماره جدول

  مراحل مختلف تحقیق

  آماره                           

  عامل
  معناداري  F  میانگین مجذورات  درجه آزادي  مجموع مجذورات

  001/0  759/158  060/28183  2  120/56366  دورة آزمون

  001/0  57/3  777/633  10  769/6337  دورة آزمون*گروه

  -  -  521/177  132  778/23432  خطا

 ). همچنینF)132،2( =759/158و  =001/0P( استدهد که اثر دورة آزمون بر مهارت پرتاب دارت معنادار نشان می )2(مندرجات جدول شماره       

هاي آزمونی با توجـه بـه عضـویت    دهد در دوره) که نشان میF)132،10( =57/3و  =001/0Pدست آمد (ه تعامل اثر دورة آزمون با گروه معنادار ب

 داد نشـان  را گـروه  در معنـادار  اثـر  هاي مکرر،. از طرفی نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس با اندازههستندگروهی نمرات داراي تفاوت معنادار 
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)001/0P= 66،5( =061/7 و(F.(  ها در آزمون اکتساب استفاده شد از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه براي مشخص شدن تفاوت بین گروهبنابراین

  گزارش شده است.  3که نتایج در جدول شماره 

  

  مون اکتسابنتایج آزمون تحلیل واریانس یکراهه براي مقایسه نمرات  پرتاب دارت در آز )3(شماره جدول 

  آماره                      

  عامل
  معناداري  F  میانگین مجذورات  درجه آزادي  مجموع مجذورات

  001/0  326/6  633/1413  5  167/7068  بین گروهی

  -  -  452/223  66  833/14747  درون گروهی

). F)66،5( =326/6و  =001/0Pوت معنادار وجود دارد (هاي تحقیق در آزمون اکتساب تفادهد که بین گروهنشان می 3مندرجات جدول شماره      

ها لذا براي مشخص شدن محل این تفاوت ،به عبارتی اثر گروه در آزمون اکتساب معنادار است و عضویت گروهی نمرات متفاوتی را ایجاد کرده است

  شده است.  آورده 4در آزمون اکتساب از آزمون تعقیبی توکی استفاده شد که نتایج در جدول شماره 

  

  ها در مرحله اکتسابنتایج آزمون تعقیبی توکی به منظور مقایسه دو به دو گروه )4(شمارهجدول 

  گروه  گروه
اختالف 

  میانگین

خطاي 

  انحراف

معنی 

  داري
  گروه گروه

اختالف 

  میانگین

خطاي 

  انحراف

معنی 

  داري

 آبی

 

 018/0 103/6  167/20  قرمز

 سبز

 945/0 103/6  -5/5  مشکی

 002/0 103/6  -417/24  دلخواه 039/0 103/6  5/18  سبز

 000/1 103/6  -25/1  کنترل 285/0 103/6  00/13  مشکی

 926/0 103/6  -917/5  دلخواه
 مشکی

 032/0 103/6  -917/18  دلخواه

 982/0 103/6  25/4  کنترل 066/0 103/6  250/17  کنترل

 قرمز

 000/1 103/6  -667/1  سبز

 004/0 103/6  167/23  کنترل دلخواه
 847/0 103/6  -167/7  مشکی

 001/0 103/6  -083/26  دلخواه

 997/0 103/6  -917/2  کنترل

ها براي هاي زمینه مختلف، تفاوت در نمرات اکتساب وجود دارد، ولی این تفاوتها بارنگدهد که هرچند بین گروهنشان می )4(جدول شماره      

)، همچنین گروه =039/0P)، گروه تمرین با رنگ آبی با گروه تمرین با رنگ سبز (=018/0Pگروه تمرین با رنگ آبی با گروه تمرین با رنگ قرمز (

  مد. ) معنادار بدست آ=004/0P) و کنترل (=032/0P)، مشکی (=002/0P)، سبز (=001/0Pتمرین با رنگ دلخواه با گروه تمرین با رنگ قرمز (

، از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه استفاده گردید که هاي زمینهها با رنگبین گروهپرتاب دارت در مرحله یادداري  مقایسۀ نمراتهمچنین به منظور 

  است. آورده شده  5نتایج حاصل از این آزمون در جدول شماره 



  75 زمینه بر اکتساب و یادداري مهارت پرتاب دارت تاثیر رنگ

  نمرات  پرتاب دارت در مرحله یادداري نتایج آزمون تحلیل واریانس یکراهه براي مقایسه )5(شمارهجدول 

  آماره                            

  عامل
  معناداري  F  میانگین مجذورات  درجه آزادي  مجموع مجذورات

  001/0  114/12  022/2660  5  111/13300  بین گروهی

  -  -  581/219  66  333/14492  درون گروهی

). F)66،5( =114/12و  =001/0Pهاي تحقیق در آزمون یادداري تفاوت معنادار وجود دارد (روهدهد که بین گنشان می 5شماره  مندرجات جدول     

لذا براي مشخص شدن محل این  ،اثر گروه در آزمون یادداري معنادار است و عضویت گروهی نمرات متفاوتی را ایجاد کرده است دیگر، به عبارتی

   ورده شده است.آ 6فاده شد که نتایج در جدول شماره تها در آزمون یادداري از آزمون تعقیبی استفاوت

  

  ها در مرحله یاددارينتایج آزمون تعقیبی توکی به منظور مقایسه دو به دو گروه )6(شمارهجدول 

  گروه  گروه
اختالف 

  میانگین

خطاي 

  انحراف

معنی 

  داري
  گروه گروه

اختالف 

  میانگین

خطاي 

  انحراف

معنی 

  داري

 آبی

 001/0 05/6  583/29  قرمز

 سبز

 999/0 05/6  583/2  مشکی

 013/0 05/6  667/20  دلخواه 001/0 05/6  583/28  سبز

 461/0 05/6  000/11  کنترل 002/0 05/6  000/26  مشکی

 779/0 05/6  917/7  دلخواه
 مشکی

 044/0 05/6 083/18  دلخواه

 232/0 05/6 583/13  کنترل 001/0 05/6  583/39  کنترل

 قرمز

 000/1 05/6 000/1  سبز

 001/0 05/6  667/31  کنترل دلخواه
 991/0 05/6 583/3  مشکی

 008/0 05/6 667/21  دلخواه

 567/0 05/6 000/10  کنترل

اوت معنادار ها تفدهد که در آزمون یادداري، بین گروه تمرین با رنگ آبی و گروه تمرین با رنگ دلخواه با بقیه گروهنشان می )6(جدول شماره       

و برتري بین این دو  )=779/0P( . البته بین گروه تمرین با رنگ آبی و گروه تمرین با رنگ دلخواه این تفاوت غیرمعنادار است)≥05/0P( وجود دارد

تواند بـر یـادداري در   می اي آبی و همچنین انتخاب رنگ مورد عالقه و به دلخواه فرد،توان بیان نمود که رنگ زمینهگروه وجود ندارد. بنابراین می

  معناداري داشته باشد.  تأثیرمهارت پرتاب دارت 

  

  گیريبحث ونتیجه

. نتایج انجام شد افراد مبتديو یادداري  اکتساباي متفاوت بر هاي زمینهتمرین مهارت پرتاب دارت با رنگ تأثیرپژوهش حاضر با هدف بررسی 

به شود. مهارت پرتاب دارت  اکتسابتواند باعث افزایش در رنگ زمینه میکه  می دهدنشان  ي مکررگیربا اندازهحاصل از آزمون تحلیل واریانس 

ها، هم در آزمون اکتساب و هم در هاي زمینه آبی و رنگ زمینه مورد عالقه نسبت به دیگر رنگتمرین با رنگ بیشتر اثربخشی ،نتایج این ترتیب که

هاي سایر تحقیقات مبنی بر اثرگذاري رنگ محیطی بر اجراي ورزشکاران و همچنین پژوهش حاضر با یافته. نتایج می دهدآزمون یادداري را نشان 

ها متفاوتی باشد که رنگ یراتتأثشاید به خاطر آبی و رنگ مورد عالقه  ۀبهتر شدن یادگیري در زمین .استایجاد هوشیاري توسط رنگ آبی همسو 

توجه، تمرکز  توانند زمینهدانند که میهاي آرام بخش میعنوان رنگه هاي آبی و سبز را بعنوان مثال رنگه بگذارند، جاي میدر یادگیري از خود به

 دهندرا نشان می خونفشارکاهش  مثل یهاي فیزیولوژیکپاسخ مردم با دیدن رنگ آبی کهنین بیان شده است همچو آرامش بیشتري را فراهم آورد. 

 آیدوجود میه ب هاآنرود و نوعی فشار عصبی خفیف در خون اکثر مردم با دیدن رنگ قرمز باال مید و بر عکس فشاررسنو به یک آرامش خیال می

 به این ترتیب رنگ ،گیري داردهاي هدفویژه در ورزشه زیادي در عملکرد افراد ب یرتأثکه رنگ زمینه و همچنین انگیختگی  توجه به این با .)9،14(

مانند  دارد،که نیاز به انگیختگی کمتر و آرامش بیشتري  شودهایی برگزار میورزش هاآنکه در  یورزش فضاهايتواند براي می ،آبی در مقابل قرمز
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 پاسخ مناسبی بدهد، بنابر این تمرکز و هوشیاري هاآنورزش تنیس که در آن فرد باید در هر لحظه آماده دریافت دادهایی از محیط باشد و بتواند به 

تمرکز و هوشیاري بیشتري دارند و با ریتم که نیاز به  هاییورزشبهتر است  تر باشد.مناسبکمک کند،  بهترتواند به او در عملکرد می بمناس

د هایی که نیاز به شتاب و قدرت زیادي دارن(مثل آبی) اجرا شوند و ورزش داراي طول موج کوتاههاي هایی با رنگند در محیطشویکنواختی اجرا می

هاي قرمز و زرد محرك رنگ). 15(مثل قرمز) اجرا شوند (داراي طول موج بلند هاي هایی با رنگهاي انفجاري (وزنه برداري) در محیطمثل ورزش

داراي هاي توان نتیجه گرفت که رنگسی تمام نتایج به دست آمده از اینگونه تحقیقات میر. با برهستندکننده هاي آبی و سبز آرامهستند و رنگ

  ). 9،14کوتاه، محرك هستند (هاي داراي طول موج طول موج بلند، بیشتر از رنگ

شود به طوري که وقتی این افراد قرار گرفتن افراد در معرض رنگ آبی باعث افزایش سطح مالتونین در این افراد میکه  می دهدتحقیقات نشان      

-علت ترشح مالتونین را فعال شدن سلول نا). محقق11،16،17شود (مشاهده نمی هاآنبین هاي دیگر قرار گرفتند چنین چیزي در در معرض رنگ

ن بر این عقیده قادارد. این محق یرتأثهاي فوقانی مغز بیان کردند که بر ریتم شبانه روزي و هوشیاري افراد اي گانگلیون رتینال واقع در هستهه

هاي با طیف هایی با رنگباعث هوشیاري و تمرکز بیشتر و قرار گرفتن در محیطول موج پائین هاي سرد با طهستند که قرار گرفتن در معرض رنگ

افرادي  بنابراین در تحقیق حاضر نیز. استنیز همسو  حاضرهاي تحقیق شود، که با یافتهقرمز باعث افزایش انگیختگی و کاهش توجه می بلند مثل

در بین  و افرادي که با رنگ زمینه قرمز تمرین کرده بودند باعث یادگیري کمتري باعث یادگیري بهتر آبی به تمرین پرداخته بودند زمینهکه در رنگ 

رنگ در فضاهاي آموزش پرداختند به این نتیجه رسیدند که رنگ  تأثیر) به برسی 2011( و همکاران 1در تحقیقی که گینس). 11،16،17شد ( هاآن

ین میزان یادگیري دست توان به باالترها میدرست از رنگ گیريبهرهبا داشته باشد و اینکه  تأثیرموزشی هاي آتواند به عنوان عاملی در محیطمی

شود. همچنین در پژوهش خود پیشنهاد کرد بیان داشت که رنگ آبی در محیط آموزش و کار باعث بهبود کارایی می )2005( 2لورنس). 18(پیدا کنند 

 در پژوهش حاضر نیز گروه آبی در پرتاب دارت، یادداري بهتري ).3( شودباعث افزایش یادگیري و سالمتی می رهاي دیگنسبت به رنگ که رنگ آبی

 توجه، تمرکز و هوشیاري بیشترآبی قرار گرفتن باعث  زمینهتوان گفت در معرض بنابراین می .استهمسو  هاي لورنسرا از خود نشان داد که با یافته

و  3ویوالهمچنین  اثرگذاشته است. هاآنصورت غیرمستقیم بر عملکرد بهتر هتمرین با رنگ آبی داشته که این عامل بدر یادگیرندگان در گروه 

در تحقیقات  )2007( و همکاران 6میلز و )2006( و همکاران 5)، واندیوال2004( و همکاران 4)، پرین2000( نا)، کاجوچن و همکار2008( همکاران

بر این  توانندمیها اند که رنگن پرداختند که همگی بر این عقیدهاري، توجه، تمرکز و سالمت ذهیهاي مختلف بر هوشرنگ تأثیرخود به بررسی 

شود. و توجه در افراد می) در تحقیق خود به این نتیجه رسید که رنگ آبی باعث افزایش هوشیاري 2006طوري که شبا (هگذار باشد. ب تأثیرفاکتورها 

هاي مختلف توسط ها بر روي مغز پرداختند و با استفاده از تصویر برداري از مغز در حین دیدن رنگرنگ تأثیرات) به بررسی 2004( پرین و همکاران

بیان کردند که قرار  هاآنشده و  نددار تأثیرهاي فوقانی مغز که در هوشیاري هاي آبی باعث تحریک قسمتافراد به این نتیجه رسیدند که رنگ

هاي بدست آمده از این تحقیقات با یافتهیافته). 19،20،21،22،23( شودمیمعرض رنگ آبی باعث هوشیاري و توجه بیشتر در این افراد گرفتن در 

و همانطور که در این تحقیق نیز مشاهده شد گروهی که با رنگ زمینه آبی به تمرین پرداخت باعث کسب نتایج  استهاي تحقیق حاضر همسو 

  شد و به یادگیري بیشتري دست پیدا کردند.  هانآبهتري در بین 

بیان شده از این رنگ، ایجاد یادگیري بیشتر و بهتر در این محیط از طریق افزایش  یراتتأثآبی و  رنگبا توجه به مطالعات انجام شده در زمینه      

بنابراین در پژوهش حاضر نیز . )9( شودراي انسان قابل توجیه میهایی که نیاز به تمرکز و آرامش بیشتري دارند، بدر ورزش هوشیاري و ایجاد آرامش

و  اکتسابمثبت فیزیولوِیکی رنگ زمینه آبی بر  تأثیراتهاي دیگر را همین توان دلیل برتري گروه تمرین با رنگ زمینه آبی نسبت به رنگمی

دهند و در طول زندگی با هایی تمایل نشان مید، نسبت به رنگ یا رنگافراد با توجه به عالیق خو افراد دانست. در پرتاب دارتدر مهارت  یادداري

، عالقه خود را ، موقعیت جغرافیایی، فرهنگ جامعههاي هوشی، سالمت جسمی و روانی، فصول سالتوجه به عوامل متعددي از جمله سن، زمینه

آن به رنگی دیگر در بین افراد مختلف امري طبیعی است رنگ و ترجیح انتخاب  .)24(شود ها دچار تحول مینسبت به رنگ هاآنتغییر داده و نگرش 

 اکتسابهاي دیگر، ). همان طور که مشخص شد عالوه بر گروه آبی، گروهی که با رنگ مورد عالقه خود به تمرین پرداختند نیز نسبت به گروه25(

دهند و در طول زندگی با توجه به عوامل هایی تمایل نشان میرنگ یا رنگبیشتري بدست آوردند. افراد با توجه به عالیق خود، نسبت به  یادداريو 

). بهتر شدن یادگیري در زمینه رنگ مورد 24( شودها دچار تحول مینسبت به رنگ هاآنعالقه خود را تغییر داده و نگرش که اشاره شد،  متعددي

متفاوتی  یراتتأث. این امر شاید به خاطر نمودهاي فردي اشاره توان به تفاوتمی هاآنترین باشد که از مهم مربوطتواند عالقه به عوامل مختلفی می

دهند، آرامش خیال هاي دیگر بیشتر ترجیح میرا نسبت به رنگ و افراد در رنگی که آنگذارند ها در افراد مختلف از خود به جاي میباشد که رنگ

  . )24( شودمی هاآنتر و آرامش بیشتر در رنگ مورد عالقه بیشتري دارند که همین امر باعث انگیختگی پایین
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4 Perrin 
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تواند گویاي خصوصیات اخالقی و روانشناسی او باشد. نفوذ می باشد،برخی از روانشناسان عقیده دارند که رنگی که برگزیده و دلخواه کسی      

هاي مختلفی در مورد علل ترجیح یک رنگ به رنگ دیگر، آثار وهشهاي گوناگون ثابت شده است. پژروي بدن انسان به روش هاآن تأثیرها و رنگ

فرد  مورد عالقهبنابراین محیط با رنگ ). 26( و تعادل فکري و جسمی، انجام شده است هاآنایجاد شادي یا افسردگی در  ،ها بر ذهن آدمیرنگ

آگاه اثرگذار باشد. به خصوص براي خوداحل اجراي حرکتی به صورت ناتواند در مرگذارد که میروان و فاکتورهاي روانی فرد میمثبتی بر  تأثیرات

که مستقیماً  استهایی با توجه به این که پژوهش حاضر یکی از اولین پژوهش آرامش دارد.و اي چون تمرکز رشته دارت که نیاز به فاکتورهاي روانی

در ارتباط با  بدست آمده قطعی براي نتایجدلیل  بیان، براي پرداخته استب دارت هاي زمینه بر عملکرد و یادداري در مهارت پرتارنگ تأثیربه بررسی 

. در حال استنیاز بیشتر  هاينیاز به پژوهشاي هاي زمینهرنگ نسبت به دیگریادداري در محیط آبی و رنگ مورد عالقه  و اکتسابیی برتري چرا

سرد  هايرنگ هاي گانگلیون رتینال واقع در مناطق فوقانی مغز که نسبت بهسلول در آبی محقق علت احتمالی این موضوع را پردازش رنگ ،حاضر

در مورد رنگ مورد عالقه هم اینکه با  و داندمی ،شودو باعث تمرکز و هوشیاري بیشتر براي افراد می هستندحساس  با طول موج کوتاه مانند آبی و

با توجه  که افرادي که با رنگ مورد عالقه خود به تمرین پرداختند استاین نکته قابل توجه  فردي که بین همه افراد وجود داردهاي توجه به تفاوت

   شده است. هاآنو نشاط بیشتري به تمرین پرداخته و همین امر باعث یادگیري بیشتر  ، تمرکزبا انگیزه آن رنگ داشتنداي که به به عالقه

ورد زش مهارت پرتاب دارت در مرحلۀ اکتساب و یادداري، استفاده از رنگ زمینۀ آبی و رنگ مدهد که براي آمونتایج پژوهش حاضر نشان می     

از آنجایی که رنگ زمینه و محیط در اماکن ورزشی کمتر  ایجاد نماید. مهارت پرتاب دارت در یادگیرندگانتواند اثرات مثبت بیشتري در می عالقۀ

به شود تا پژوهشی مشابه رنگ زمینه بود، پیشنهاد می تأثیربه این که هدف این پژوهش بررسی  و با توجه ن قرار گرفته استمورد توجه مسئوال

شود که مربیان و هاي پژوهش حاضر، پیشنهاد میهمچنین با توجه به یافتهنیز انجام شود. رنگ پس زمینه (رنگ محیط ورزشی)  تأثیربررسی 

در بین  بیشتریادگیري  کسب براي یادگیرندگان استفاده، تا باعث مورد عالقهرنگ نه آبی و رنگ زمی ازمعلمان ورزشی براي تمرین مهارت دارت، 

   ها شود. آن
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