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  هاي شناختی و شنیداري ساده و انتخابی در سبکزمان واکنش دیداري  يمقایسه

  ابسته به زمینه و مستقل از زمینهو

  4احمد قطبی ورزنه  ،3ب بوشهري، دکترسیده ناهید شتا2، دکتر پروانه شفیع نیا1سودابه غفارزاده آهنگر

 :چکیده

هاي سبک .در اکتساب مهارت ها با یکدیگر تفاوت دارند خاص خودهاي شناختی سبکبه دلیل داشتن ها انسان :هدفمقدمه و 

در گزینش افراد برتر در  که می تواندی می باشد در روانشناسی ورزش موضوع جدیدي ته به زمینه و مستقل از زمینهوابس شناختی

زمان واکنش دیداري و شنیداري ساده و انتخابی ي حاضر مقایسه هدف از پژوهش بنابراین .بسته به مربیان کمک کندمهارتهاي باز یا 

تري عملکرد افراد در بر شناختی افراد می تواندسبک آیا ریابیمتا بدینوسیله د .می باشد کنندگان وابسته به زمینه و مستقل از زمینهشرکت

  .یط محیطی باز و بسته موثر باشددر شرا

به داوطلب  دختر اندانشجوی يکلیهبین  تصاویر پنهان شدهآزمون گروهی هاي شناختی، سبک به منظور تعیین :شناسیروش

 2و  1 بدنی عمومیدر حال گذراندن واحد تربیت 89- 90تحصیلی  دوم سالنیم که در ،)سال 18/21±59/1 با میانگین سنی( همکاري

صورت  به کنندگانشرکت ،راساس نمرات بدست آمده از آزمونب در نهایت. توزیع گردید ،)=195N(  بودند نشگاه شهید چمران اهوازدر دا

زمان  براي آزمونی نفر به صورت تصادف 15از هر گروه و  زمینه قرار گرفتندمستقل از  نفري وابسته به زمینه و 30گروه  تصادفی در دو

کنندگان در زمان شرکت. انتخاب شدند) باز شرایط محیطی(واکنش انتخابی زمان  براي نفر 15و ) حیطی بستهشرایط م(واکنش ساده 

مستقل  tآزمون  ها ازجهت تجزیه و تحلیل داده . محرك شنیداري پاسخ دادند 60محرك دیداري و  60واکنش ساده و انتخابی به 

  ).>P 05/0 سطح معنی داري( استفاده گردید

- شرکتبهتر از  مستقل از زمینه به طور معنی داري کنندگانشرکت در زمان واکنش دیداري ساده نشان داد که تحقیق نتایج :هایافته

شرکت  لی رغم عملکرد بهترع دیداري و شنیداري انتخابی و در زمان واکنش شنیداري ساده اما. وابسته به زمینه عمل کردند کنندگان

 عملکرد میان نشد و به زمینه و مستقل از زمینه مشاهدهکنندگان وابسته داري میان شرکتت معنیتفاو کنندگان مستقل از زمینه،

  .تفاوت معنی داري مشاهده شد و شنیداري در زمان واکنش دیداري )n=30(و وابسته به زمینه  )n=30( مستقل از زمینه کنندگانشرکت

قل از کنندگان مست، مبنی بر اینکه شرکت)1971(ل و وابستگی به زمینه ویتکین تقالها تنها بخشی از نظر یه اساین یافته :گیرينتیجه

و به طور کلی شرکت  .تائید نمود ، را)5( دهندنشان میبسته عملکرد بهتري  هايدر مهارت وابسته به زمینه رقیبانزمینه درمقایسه با 

  .کنندگان وابسته به زمینه داشتندسبت به شرکتکنندگان مستقل از زمینه زمان واکنش دیداري و شنیداري سریعتري ن

  

  .زمان واکنش انتخابی، زمان واکنش ساده ل از زمینه،زمینه، مستقوابسته به : واژه هاي کلیدي
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  مقدمه

 دهد از دیرباز مورد توجه مربیان ورزشآن را تحت تاثیر قرار می موضوع اکتساب مهارت و عواملی که احتماالٌ

میت رسد عواملی نظیر انگیزش، توجه، آمادگی جسمانی و روانی در اکتساب مهارت از اهمی  به نظر. بوده است

اکتساب  .واقع شده است هاي شناختی و یادگیري مورد توجهعواملی مانند سبک اما اخیراٌ. زیادي برخوردارند

ها مهارت ها نسانا گربه عبارت دی .)1( باشدمیهاي شناختی متفاوت به علت سبک روشهاي مختلف مهارتها به

 1پاالدینو و همکارانبطوریکه   .)2( دآموزنهاي متفاوتی میمتفاوت به شیوه ناختیهاي شرا به خاطر سبک

دانند که در اکثر موارد تجارب هاي تخصصی پردازش اطالعات در افراد میهاي شناختی را شیوهسبک) 1997(

هاي سبک اظهارکرد،) 2007(2هوینکويوکهمچنین  ).3(دهند مربوط به ادراك، یادگیري و حافظه را نشان می

این . ی پردازندان مبه پردازش اطالعات در مورد محیطش هاي اکتشافی داللت دارند که افرادشناختی بر روش

هاي اکتشافی را می توان در سطوح مختلف پردازش اطالعات از ادراکی تا فراشناختی تعیین کرد و بر اساس روش

ها به صورت خودکار تا تخصیص منابع شناختی اجرایی به صورت هوشیار، کرد تنظیمی از رمزگذاري دادهعمل نوع

تقسیم  وابسته به زمینه و مستقل از زمینههاي شناختی به دو دسته بعد ادراکی سبک نظر از ).4(گروهبندي کرد 

که در پاسخ به آزمون گروهی تصاویر  ، افرادي)1971( 3براساس نظریه تمایز روانشناختی ویتکین )2( دنمی شو

افراد  ).5( هویت شخصی نیرومندتري دارند هستند که هاي باالیی به دست آورند مستقل از زمینهنمره پنهان شده

به سادگی می  از سوي دیگر. ت خود قرار می دهندهاي درونی را مالك قضاوینه عالئم و نشانهمستقل از زم

). 6(پذیرد  جدا کنند، بنابراین ادراکات آنها از تغییرات محیطی تاثیر چندانی نمیتوانند محرکها را از زمینه 

نسبت به  فراديچنین ا ).4( ا تحلیلی دارندهمچنین افرادمستقل از زمینه، تمایل به درك اطالعات به طور مجزا ی

بازخورد (عات بدن ي موثر از اطالاستقالل در تصمیم گیري و استفادهترند و به خاطر اطالعات بدن حساس

افراد مستقل از زمینه می توانند ). 7( ندترهاي مرتبط با ورزش حساسقعیتبه مو) جنبشی و آگاهی حسی عمقی

هاي پاسخ در دقت را و توانایی باالتري ازبی توجهی اجتناب کنند ،یداري توجه کنندبه عوامل مهم در زمینه د

در طرف  ).8(د زمان عکس العمل ساده و تعادل پویا برتر هستند در تکالیفی مانن و نشان دهند از خود حرکتی

دیگر پیوستار افراد وابسته به زمینه هستند که محیط بیرونی را به عنوان یک مرجع قضاوت براي خود در نظر می 

محیطی، حت تاثیر تغییرات گیرند، به راحتی نمی توانند محرکها را از زمینه جدا کنند لذا ادراك آنها به سادگی ت

و در شناسایی و استفاده از . دارند هاها و رفتاردر تصمیم گیري يکمترملکرد مستقل این افراد ع). 6(گیرد قرار می

در  و )4(کلی درك می کنند  ت را به طورهمچنین افراد وابسته به زمینه اطالعا. )7( اطالعات بدن کمتر کارامدند

  ).9(مشکل دارند  ،توجه کردن به عوامل مربوط

ارتباط شروع شد و بسیاري از آنها به  1970وابستگی به زمینه و ورزش از سال  مطالعات مرتبط با استقالل و      

یک طرحواره مهم  زیرا .)10(هاي با برتري مهارت باز یا بسته پرداختند ورزش و و وابستگی به زمینه استقالل

هاي ادراکی تکلیف مورد نظر ویژگیبراساس است که لیف بعد باز و بسته بودن تک ،طبقه بندي رفتارهاي حرکتی

). 2( تغییرات در محیط، تصمیم گیري در عملکرد حرکتی را تحت تاثیر قرار می دهد و .)11( تعیین می شود

د به طوري که هیچ کس نبینی و با ثبات اتفاق می افتهاي قابل پیشبسته در محیطهاي با مهارت ورزش

 

1. Palladino, et al 
2. koehevinkoy 

3. Witkin  



     133 ...هاي شناختیزمان واکنش دیداري و شنیداري ساده و انتخابی در سبک يمقایسه

هاي بر اساس گیرنده هایی اجرا عمدتاٌدر چنین ورزش .تقیم عملکرد ورزشکار را مختل کندتواند به طور مس نمی

طر به محیط به خا و کنند شده را اجرا میکاران به طور مداوم حرکات آموختهرزشو، )12( باشدمی حسی درونی

هاي با حالی که ورزش در .هایی ژیمناستیک وشنا می باشدمثال چنین ورزش. اش کم توجه می کنندثبات نسبی

اي ه در آن ورزشکاران به طور گستردههاي تغییر پذیر وغیر قابل پیش بینی اتفاق می افتد کمهارت باز در موقعیت

 تنظیمعملشان را مطابق با تغییرات پویا در محیط  و )10( کنندمطابق با تغییرات لحظه به لحظه محیط عمل می

د که تجزیه و تحلیل ادراکی نشان دا) 1964(1نپ بر این اساس ).12(ی مختلف هاي توپمانند بازي ،)2( کنندمی

ند مزیتی براي توانشان داد که استقالل از زمینه می) 1972(2کین ، و)13( هاي باز وبسته متفاوت اندمهارت

درحالیکه ). 12( دهاي با مهارت بسته باشد که نیاز بیشتري به استفاده از اطالعات درونی دارنورزشکاران در ورزش

اجراکنندگان باید با مهارت باز باشد زیرا هاي ورزش ورزشکاران در زمینه می تواند مزیتی براي به ویژگی وابستگی

تحقیقات انجام شده در این رابطه سبب ). 14،13،12،10( شوند با شرایط محیطی سازگاربه طور مستمر 

-وردند که دوک گزارش 3لرل و تریپ 1970در اواسط سال  ).12(هاي مداوم از استدالل کین شده است  حمایت

که  نشان داد) 1972( 4بارد ).12( بازان بیشتر مستقل از زمینه اندداري نسبت به تنیسکاران به طور معنیمیدانی

در د بسیار وابسته به زمینه که افرافرادي بهتر عمل کردند در حالیهاي اندر ورزش سیار مستقل از زمینهافراد ب

ه ورزشکاران اي دریافتند کبه طور جداگانه) 1988(6وچو) 515(مک لئود. )9(هاي تیمی بهتر عمل کردند ورزش

ننده در کیمناستیک نسبت به ورزشکاران شرکتهاي بسته مانند شنا، تیراندازي ماهرانه و ژکننده در مهارتشرکت

ویتکین و  .)12( اندداري بیشتر مستقل از زمینه معنی، والیبال و فوتبال به طور هاي باز مانند بسکتبالمهارت

نتیجه گرفتند رقیبان ورزشی بسیار وابسته به زمینه نسبت به همتایان مستقل از زمینه شان  )1977(7گودیناف

ید گشت که نیز تای )17( 8یوزاستدالل کین توسط کانو ومارک). 16(بیشتر به انسجام تیمی کمک می کنند 

هاي مستقل از زمینه بیشتري را نسبت به ورزشکاران داري ویژگیو شنا به به طور معنی میدانیوورزشکاران دو

هاي با ورزش(ومیدانی و شنا رزشکاران دوگزارش داد که و) 10( لیو. نده ابسکتبال، والیبال وفوتبال نشان داد

بیشتر مستقل از زمینه ) هارت بازهاي با مورزش(ن بسکتبال، والیبال و کشتی نسبت به ورزشکارا) مهارت بسته

، ترامپلین ،ژیمناستیک( ورزشکاران آکروباتیک که  نتایج مشابهی را گزارش دادند) 9( 9جولیوت و کالت.اند

بیشتر مستقل از ) تنیس و تنیس روي میز (هاي توپی نسبت به ورزشکاران ورزش) ی آزاد شیرجه و اسک اسنوبورد،

- انفرادي نسبت به ورزشکاران ورزش هايکه ورزشکاران ورزش گزارش دادند) 1974( 10پارگمن و ورد .زمینه اند

 آزمون تصاویر پنهان شده گزارش دادبا استفاده از ) 1988(11وانگ). 18( هاي گروهی بیشتر مستقل از زمینه اند

سته انتخاب هاي با مهارت بهاي رزمی، ژیماستیک، دو ومیدانی به عنوان ورزشکاران ورزشکه ورزشکاران ورزش

. هاي با مهارت باز انتخاب شدندوالیبال به عنوان ورزشکاران ورزشورزشکاران بسکتبال و  کهدر حالی ،شدند
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هاي با ان ورزشنشان داد که ورزشکار 1همچنین او در تحقیق مشابه جداگانه اي با استفاده از آزمون رد و فریم

، بسکتبال(هاي مهارت باز ران ورزشداري نسبت به ورزشکاعنیبه طور م) تیر اندازي ماهرانهشنا و (مهارت بسته 

نیز در تحقیقاتشان استدالل کین ) 21( 3و بارل و تریپ )20( 2راویو و نابل ).19( بیشتر مستقل از زمینه اند) والیبال

را ) 1980، 5مزویلیا ؛1976 ؛ پارگمن و ورد،4،1983رید(مطالعات نتایج متضادي  از طرف دیگر برخی. را تایید کردند

ي با مهارت باز و ها- گی به زمینه براي ورزشکاران ورزشیا هیچ اختالفی را در امتیاز استقالل و وابست نشان دادند

گزارش  )1390( 7قطبی و همکاران  ).13( نشان ندادند) 1995 ،6برادي( هاي با مهارت بستهورزشکاران ورزش

 در تکلیف پرتاب دارت به شرکت کنندگان وابسته به زمینه در کردند که شرکت کنندگان مستقل از زمینه نسبت

8یان همچنین .)1( هر دو شرایط محیط باز و بسته عملکرد بهتري داشتند
نشان داد که افراد مستقل از   )2010( 

ها به طور معنی داري نسبت به وابسته به زمینه) باز شرایط محیطی( طرف در زمان واکنش انتخابی زمینه و بی

  .)2(ریعتر و دقیق تر عمل کردندس

هاي با هاي شناختی را به صورت میدانی و در ورزشکاران ورزشاکثر تحقیقات پیشین سبک کهدر حالی      

 کنندگانو تجربه شرکت) 18-26( مطالعه حاضر درصدد است تا با کنترل سن بررسی کردند، مهارت باز و بسته

تا  .کندبررسی  و در شرایط محیطی باز و بسته یرا در محیط آزمایشگاههاي شناختی سبک )غیر ورزشکار افراد(

با توجه به  به زمینه هو وابست کنندگان مستقل از زمینهشرکت در مورد میزان ادراك و عمل اطالعات بیشتري

 زمینه شناختی مستقل ازت پاسخ دهد که آیا افراد با سبکو به این سواال بدست آورد، شرایط محیطی باز و بسته

ه عمل می کنند؟ آیا شناختی وابسته به زمینبهتر از افراد با سبک) بسته شرایط محیطی( زمان واکنش ساده در

شناختی بهتر از افراد سبک) باز شرایط محیطی( شناخی وابسته به زمینه درزمان واکنش انتخابی افراد با سبک

  مستقل از زمینه عمل می کنند؟

  

  تحقیقشناسی روش 

میانگین ( دانشجویان دخترنفر از  195معه ي آماري این تحقیق را جا. نیمه تجربی می باشد ،حاضر حقیقروش ت

 1 در حال گذراندن واحد تربیت بدنی 89-90که در نیمسال اول اهواز دانشگاه شهید چمران )21.18±59/1سنی،

9هان شدهبراي نمونه گیري آزمون گروهی تصاویر پن. عمومی بودند، تشکیل دادند 2و 
ماري توزیع بین جامعه ي آ 

نفر در گروه  30،بود به روش تصادفی 0-6نمرات آزمون، از بین کسانی که امتیاز آنها بین  بعد از محاسبه. گردید

گروه مستقل نفر در  30 ،بود به روش تصادفی 12- 18از بین کسانی که امتیاز آنها بین  همچنین ،وابسته به زمینه

) بسته شرایط محیطی(زمان واکنش ساده تصادفی براي آزمون  نفر به روش 15از هر گروه  ند واز زمینه قرار گرفت

  .انتخاب شدند) باز شرایط محیطی(زمان واکنش انتخابی  نفر براي آزمون15و 

  ابزار اندازه گیري
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 زمینه و مستقلهاي شناختی وابسته به منظور شناسایی دانشجویان با سبک به گروهی تصاویر پنهان شده آزمونزا

تصویر است که براي تمرین  7بخش اول شامل . این آزمون از سه بخش تشکیل شده است .استفاده شد زمینهاز

تصویر  9بخش دوم و سوم هر کدام داراي . در این بخش به آزمودنی دو دقیقه زمان داده می شود. ارائه می شود

هاي دوم و سوم به نمره آزمون از بخش. ه می شودگرفتدقیقه وقت در نظر  5است و براي پاسخ به هر بخش 

 12ی باید در مدت زمان آزمودن. ، متغیر است)کاملاستقالل( 18، تا )کاملوابستگی(دست می آید، و بین صفر 

هاي دیگر بیابد و در درون مجموعه اي از شکل هاي ساده اي که در صفحه آخر این آزمون است رادقیقه شکل

نمره تعلق می گیرد و هر چه نمره آزمودنی باالتر  1به هر پاسخ درست  .ندکرده یا مشخص کآن را رنگ آمیزي 

 18تا  12بی طرف و  11تا  7وابستگی به زمینه،  6تا  0نمره . باشد نشانه مستقل بودن بیشتر از زمینه است

و براي زنان  82/0ردان ضریب پایایی این آزمون در نمونه خارجی براي م. استقالل از زمینه را نشان می دهد

و براي  82/0همچنین روایی همزمان آن براي مردان . توسط ویتکین و همکاران محاسبه گردیده است 79/0

ایرانی به روش آلفاي  این آزمون را در نمونه ضریب پایایی) 1377(موسوي . ش شده استگزار 63/0زنان 

 .)22(محاسبه گردید /. 60ریچاردسون  - راده از آزمون کوداین آزمون با استفروایی به دست آورد و /. 87کرونباخ 

 .محاسبه گردید/. 91 آلفاي کرونباخ در این تحقیق به روش ،آزمون همچنین ضریب پایایی

که شامل . ژاپن استفاده گردید 1ساخت یاگامی اکنش از دستگاه سنجش زمان واکنشزمان وارزیابی  جهت      

  :بخش هاي زیر است

این واحد  .که شامل جعبه اي است که کلید روشن و خاموش دستگاه روي آن قرار می گیرد: یواحد اصل -1

ي و همچنین انتخاب روش ارائه) اري دیداري و شنید(هایی است که امکان انتخاب نوع محرك داراي کلید

  .را به آزمونگر می دهد) انتخابی تشخیصی، ساده،(محرك 

و دهنده که داراي یک صفحه ي نمایشقسمت شامل جعبه اي است این : واحد نمایش دهنده تحریک -2

  .ي محرك دیداري و شنیداري می باشدهمچنین یک واحد صوتی جهت ارائه

ده که داراي سه کلید به رنگهاي قرمز، زرد و آبی می باشد که با توجه به نوع محرك خواسته ش: واحد دستی-3

در این تحقیق به روش  زمان واکنش دستگاه ضریب پایایی و .ب کندها را انتخامی بایست یکی از کلید آزمودنی

  .محاسبه گردید/. 81آلفاي کرونباخ 

  طرز اجرا

. می باشد) زمان واکنش ساده و زمان واکنش انتخابیبه ترتیب (بسته و باز  العه شامل دو شرایط محیطیاین مط

ها خواسته شد که هر موقع رنگ قرمز را در دنیام ارائه محرك دیداري از آزمودر آزمون زمان واکنش ساده هنگ

ها خواسته از آزمودنی) زمان واکنش ساده( همچنین در همین شرایط. دهندند پاسخ صفحه نمایش مشاهده نمود

هرتز را شنود کردند تکمه مربوطه را فشار  500، هر موقع صدا با شدت د که هنگام ارائه ي محرك شنیداريش

محرك دیداري با رنگهاي قرمز،آبی و زرد ارایه شد و از آزمودنی ها  3ان واکنش انتخابی اما در آزمون زم. دهند

ي محرك شنیداري در آزمون ند همچنین هنگام ارائهخواسته شد که با مشاهده هر رنگ تکمه مربوطه را فشار ده

خواسته شد که با شنود  هاهرتز ارایه شد و از آزمودنی 100و 500، 01000صدا با شدت  3زمان واکنش انتخابی 

زمان واکنش شنیداري و دیداري با دقت صدم ثانیه در دستگاه ذخیره می . هر صدا تکمه مربوطه را فشار دهند

مان زمان واکنش ساده یا ز ي اجراي آزمونطالعه ابتدا با محل آزمون و نحوهکنندگان در این مشرکت. گردد
 

1. Yagami 
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ي اجراي آزمون روي هر شرکت کننده برا. دنفرادي اجرا گردیزمون به صورت اآ. آشنا شدند واکنش انتخابی

و  ي و شنیداري جلوي اوصفحه نمایش محرك دیدار. ت او روي دسته صندلی قرار گرفتو دس صندلی نشست

ربوطه در رنگ یا شنود صدا تکمه مي مشاهده    شرکت کننده با. پاسخ روي دسته صندلی قرار گرفتصفحه 

محرك شنیداري در زمان  60محرك دیداري و  60کننده به شرکت هر در کل و.اددصفحه پاسخ را فشار می

  .واکنش ساده و انتخابی پاسخ داد

  روش آماري

 بیشترین ، میانگین ،انحراف معیار،فراوانی ي توصیفی نظیراز آمارهاجهت تجزیه و تحلیل آماري در این تحقیق، 

و شنیداري  مطالعه و براي مقایسه ي زمان واکنش دیداري هاي موردهاي کسب شده در متغیرنمره کمترینو

 .استفاده شد مستقل t آماري روش شناختی وابسته به زمینه و مستقل از زمینه از-هايساده وانتخابی در سبک

  .انجام شد 18نسخه spss ها با استفاده از نرم افزار تجزیه و تحلیل داده

  هایافته

کنندگان وابسته به زمینه و شرکتو انتخابی  ساده و شنیداري نش دیداريزمان واک توصیفی نتایج 1جدول 

  .نشان می دهد را مستقل از زمینه

کنندگان شرکت و انتخابی گردد درزمان واکنش دیداري و شنیداري سادهمشاهده می 1همانطور که در جدول 

  .کردند کنندگان وابسته به زمینه بهتر عملمستقل از زمینه در مقایسه با شرکت

  

  .کنندگان وابسته به زمینه و مستقل از زمینهشرکت ساده و شنیداري زمان واکنش دیداري نتایج توصیفی 1جدول

انحراف   میانگین  تعداد  گروه  زمان واکنش

  معیار

  کمترین  بیشترین

  

  ساده

  

  دیداري

  

  /.49  58/1  /.291  /.910  15  وابسته به زمینه

  /.47  21/1  /.182  /.687  15  مستقل از زمینه

  شنیداري

  

  /.42  46/1  /.288  /.837  15  وابسته به زمینه

  /.42  /.96  /.154  /.681  15  مستقل از زمینه

  /.56  36/1  /.244  /.811  15  وابسته به زمینه  دیداري  انتخابی

  /.53  17/1  /.166  /.678  15  مستقل از زمینه

  /.58  50/1  /.297  /.967  15  وابسته به زمینه  شنیداري

  /.53  59/1  /.251  /.801  15  مستقل از زمینه

  

را  کنندگان وابسته به زمینه و مستقل از زمینهشرکت زمان واکنش دیداري و شنیداري نتایج توصیفی 2 جدول

  .نشان می دهد

کنندگان مستقل از زمینه در -گردد درزمان واکنش دیداري و شنیداري شرکتمشاهده می 2همانطور که در جدول 

  .کنندگان وابسته به زمینه بهتر عمل کردند-مقایسه با شرکت

  .کنندگان وابسته به زمینه و مستقل از زمینهنتایج توصیفی زمان واکنش دیداري و شنیداري شرکت 2 جدول
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زمان 

  واکنش

  کمترین  بیشترین  انحراف معیار  میانگین  تعداد  گروه  متغیرها

  دیداري

  

  /.49  58/1  /.268  /.860  30  بسته به زمینهوا

  /.47  21/1  /.171  /.682  30  مستقل از زمینه

  شنیداري

  

  /.42  50/1  /.295  /.902  30  وابسته به زمینه

  /.42  59/1  /.214  /.741  30  مستقل از زمینه

  

بسته به زمینه و مستقل کنندگان واشرکتو انتخابی اري ساده مقایسه زمان واکنش دیداري و شنید 3جدول      

  .نشان می دهدمستقل  tبا استفاده از آزمون را  از زمینه

کنندگان مستقل از -زمان واکنش دیداري ساده بین شرکت در تنها گرددمشاهده می 3همانطور که در جدول 

واکنش دیداري ، زمان اما در زمان واکنش شنیداري ساده. زمینه و وابسته به زمینه تفاوت معنی داري وجود دارد

کنندگان وابسته به زمینه و مستقل از زمینه تفاوت معنی بین شرکت انتخابی و زمان واکنش شنیداري انتخابی

  .داري وجود ندارد

  

کنندگان وابسته به زمینه و شرکت و انتخابی زمان واکنش دیداري و شنیداري ساده مستقل tنتایج آزمون  3جدول 

  .مستقل از زمینه

  معنی داريسطح  آزاديدرجه tمقدار   هاتفاوت میانگین  زمان واکنش

  ساده
  /.018  28  516/2  /.2230  دیداري

  /.075  28  847/1  /.1562  شنیداري

  انتخابی
  /.091  28  748/1  /.1336  دیداري

  /.110  28  653/1  /.1662  شنیداري

  

  

با استفاده را  زمینه و مستقل از زمینهشرکت کنندگان وابسته به مقایسه زمان واکنش دیداري و شنیداري  4جدول 

  .دهدمستقل نشان می tاز آزمون 

کنندگان وابسته به و شنیداري بین شرکت گردد درزمان واکنش دیداريمشاهده می  4همانطور که در جدول 

  . زمینه و مستقل از زمینه تفاوت معنی داري وجود دارد
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  .اري و شنیداري شرکت کنندگان وابسته به زمینه و مستقل از زمینهزمان واکنش دیدمستقل  tنتایج آزمون   4جدول 

  

  بحث و نتیجه گیري

هاي شناختی وابسته و شنیداري ساده و انتخابی در سبکي زمان واکنش دیداري مقایسه به منظور ضرتحقیق حا

، ) 1990( 1کامپوس و نبوت انجام شده توسط مطالعاتنتایج با توجه به . به زمینه و مستقل از زمینه طرح گردید

، تجربه حرکتی و ماهیت تکلیف سن) 2000( 3، رایدینگ و ال سالیح)1990( ، راویو و نابل)1997( 2مک موریس

در بنابراین ). 2( دنهاي شناختی و کنترل حرکتی دارغیر مستقیمی بر ارتباط میان سبک حرکتی تاثیرات مستقیم یا

ف حرکتی متفاوت در که ماهیت تکلیدر حالی ،این تحقیق سن و تجربه حرکتی افراد تا حد امکان کنترل گشت

کنش و زمان وابسته  با شرایط محیطی عنوان تکلیف حرکتیواکنش ساده به زمان بنابراین  .نظر گرفته شد

ت هاي با مهارورزش انجام دراصوالٌ. باز در نظر گرفته شد با شرایط محیطی تکلیف حرکتی انتخابی به عنوان

 ها و احساسات درونی خود عمل می کنند و توجه کمتري به محیط پیرامونبسته ورزشکاران بر اساس گیرنده

منابع درونی و بیرونی  ظر گرفتن تفاوت پردازش اطالعات بابا در ن. دارند، زیرا محیط پیرامون نسبتا ثابت است

در ورزش هاي کنندگان زمینه می تواند مزیتی براي شرکت استدالل می کند که ویژگی استقالل از) 1972( کین

کنندگان وابسته به زمینه و بین اجراي شرکت کار کردآشنتایج این مطالعه  همانگونه که .)12( با مهارت بسته باشد

کنندگان مستقل از زمینه وجود دارد و شرکت معنی داري مستقل از زمینه در زمان واکنش دیداري ساده تفاوت

)687/0M= (کنندگان وابسته به زمینهبهتري نسبت به شرکت اجراي )910/0M=( این یافته با نتایج  .اندداشته

مینه در زمان واکنش ساده برتر مبنی بر اینکه افراد مستقل از ز) 1972( 4شوگارت و همکارانلعه حاصل از مطا

ن است که در همخوا )1390( ي قطبی و همکارنبا یافته مطالعه حاضرهمچنین یافته . ست، همخوان ا)8(هستند 

پرتاب  ه عملکرد بهتري در اجرايکنندگان وابسته به زمینستقل از زمینه در مقایسه با شرکتکنندگان مآن شرکت

عالوه بر این، این یافته با نظریه استقالل و وابستگی به زمینه ویتکین . )1( داشتند دارت در شرایط محیطی بسته

، )10( ، چو)15( ، مک لئود)21( ، بارل و تریپ)18( ورد، پارگمن و )23( ، بارد)14،13،12،10(، استدالل کین)1(

ل از کنندگان مستق، مبنی بر اینکه شرکت)12(، جیولیوت و کالت )10( ، لیو)17( انو و مارکیوز، ک)20( راویو و نابل

عملکرد بهتري را نشان می دهند، همخوان  هاي بستهدر مهارت ،با درجه استقالل کمتر زمینه درمقایسه با رقیبان

هاي کنندگان در مهارتشرکت) 1971(نه ویتکین و همکاران مطابق با نظریه استقالل و وابستگی به زمی. است
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از  حاصل در عوض، آنها بیشتر متکی به اطالعات. کمتر تحت تاثیر اطالعات خارجی قرار می گیرند بسته معموالٌ

سازي ذهنی رهاي عمقی و تصوبوابسته به زمینه در حسافراد مستقل از زمینه نسبت به افراد . منابع درونی هستند

هاي با ه رقیبانشان و مشارکتشان در ورزشتواند براي عملکرد بهتر نسبت ب ی میاین ویژگ .دقیق تر هستند

هاي انفرادي هستند که بیشتر ورزش هاي با مهارت بسته معموالٌش، ورزعالوه بر این. بسته سودمند باشد مهارت

ه ک نظر منطقی است به). 1( اشدرا ترجیح می دهند، مناسب می ب) منزوي( براي افراد مستقل که شرایط انفرادي

دیگر  .دت هاي بسته قرار دارند هدایت نموهایی که در طبقه بندي مهارد مستقل از زمینه را بسمت فعالیتافرا

کنندگان بین اجراي شرکترا از لحاظ آماري تفاوت معنی داري  ،در زمان واکنش شنیداري سادهنتایج این مطالعه 

در زمان واکنش شنیداري  مشخص شد کهها اما با بررسی میانگین. نداد ابسته به زمینه و مستقل از زمینه نشانو

 کنندگان وابسته به زمینهاجراي بهتري نسبت به شرکت )=681/0M( زمینه کنندگان مستقل ازساده شرکت

)837/0M= (،ذکر گردید، قابل توجیه می باشد احتمالی که در باال دالیلبا  این نتایج که داشتند.  

از ) باز شرایط محیطی(ي و شنیداري انتخابی در زمان واکنش دیدار نتایج این مطالعه آشکار کرد که ینهمچن      

اما با  .کنندگان وابسته به زمینه و مستقل از زمینه وجود نداردلحاظ آماري تفاوت معنی داري بین اجراي شرکت

کنندگان مستقل از اري انتخابی شرکتها مشخص شد که در هر دو زمان واکنش دیداري و شنیدبررسی میانگین

 80تحقیقی را روي ) 2( در همین زمینه یان.کنندگان وابسته به زمینه داشتندزمینه، اجراي بهتري نسبت به شرکت

در سه گروه وابسته به زمینه، بی طرف و مستقل از زمینه انجام داد و ) پسر 44دختر و  36(دانشجوي دختر و پسر 

طرف در زمان واکنش انتخابی افراد مستقل از زمینه و بی کهبه این نتیجه رسید  به طور ) شرایط محیطی باز( 

 اندازه گیري يوسیله شاید استفاده از که ها سریعتر و دقیق تر عمل کردندمعنی داري نسبت به وابسته به زمینه

ج علت این نتای یاندر تحقیق  و یا مطالعه بر روي هردو جنس زمان واکنش انتخابی متفاوت براي سنجش

، استدالل )1(این یافته با نظریه استقالل و وابستگی به زمینه ویتکین و همکاران . متفاوت باشد

 ، چو)15( ، مک لئود)21( ، بارل و تریپ)18(، پارگمن و همکاران )23( و یافته هاي بارد) 14،13،12،10(کین

هاي با در ورزشمبنی بر اینکه ) 9(، جیولیوت و کالت )10( ، لیو)17( ، کانو و مارکیوز)20( ، راویو و نابل)10(

کنندگان شرکت به عملکرد بهتري را نسبت ،دارندکنندگانی که وابستگی به زمینه بیشتري مهارت باز، شرکت

دلیل ناهمخوانی این یافته با مطالعات پیشین این است که . نا همخوان است ،مستقل از زمینه از خود نشان دادند

شرایط محیطی مستقیم تاثیر بدون مقایسه  هاي شناختی و عملکرد حرکتین سبکقیقات پیشین ارتباط بیدر تح

در شرکت کنندگان به طور مستقیم ) 2(در حالیکه در این مطالعه همانند مطالعه یان . اندبررسی شده باز و بسته

به این علت باشد که در مطالعات پیشین  دلیل دیگر این ناهمخوانی شاید. قرار گرفتند شرایط محیطی باز و بسته

بسته بررسی شده هارت باز و هاي با مورزش ورزشکاران و در ه زمینه، به صورت میدانیاستقالل و وابستگی ب

دو شرایط محیطی باز و بسته  میان افراد غیر ورزشکار، در آزمایشگاهی، و در تحقیق حاضر در محیط است، اما

مطالعات پیشین  اندازه گیري متفاوت مانند آزمون رد و فریم در هاياستفاده از وسیلههمچنین  .انجام گرفته است

، دلیل دیگر به جاي آزمون تصاویر پنهان شده براي شناسایی افراد وابسته به زمینه و مستقل از زمینه می تواند

.                    این ناهمخوانی باشد  

در زمان واکنش  )=30n( کنندگان مستقل از زمینهکتشکار کرد که شربه طور کلی نتایج این مطالعه آ      

 .ه طور معنی داري بهتر عمل کردندب )=30n( وابسته به زمینهکنندگان بت به شرکتدیداري و شنیداري نس
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، همانند شرایط ازستقل از زمینه در شرایط محیطی بان مندگکنشرکتنشان داد که  هاگینمیانبررسی  همچنین

اگرچه این یافته با نظریه استقالل و وابستگی به زمینه  .، عملکرد بهتري در زمان واکنش دارندستهب یمحیط

 1ناهمخوان است، اما این یافته با استدالل استرنبرگ، )14،13،12،10(و استدالل کین ) 5(ویتکین و همکاران 

که توانایی فضایی ) 1986( همکاران د وبراساس مطالعه مک لئو) 1997(استرنبرگ  .قابل توجیه می باشد) 1997(

را با امتیازات استقالل و وابستگی به زمینه بررسی کردند، به این نتیجه رسید که افراد مستقل از زمینه توانایی 

کنندگان و یادگیرندگان براي حفظ شکل ها و تشخیص موقعیت این یافته با نیاز شرکت. ی دارندفضایی باالی

عالوه بر این، مایک و . دارد طی تکالیف پنهان شده ادراکی مطابقتدر ذهن در  تکلیف به صورت فضایی

- نشان دادند که افراد مستقل از زمینه کارایی باالتري در سیستم مرکزي اجرایی و لوح بصري) 2001(همکاران 

ل تکالیف فضایی شام -در این مدل کارکرد لوح بصري. دارند) 1986،1999(فضایی در مدل حافظه کاري بادلی 

دیداري و فضایی است که شامل به خاطرسپاري جایگاه و تصویر شکل ها در فضاي دو بعدي یا سه بعدي می 

همچنین مطالعات . هاي شناختی می باشدرکزي مسئول کنترل و تنظیم پردازشدر حالیکه سیستم اجرایی م. باشد

) 2007(و داسونویل  5و والتر) 2006( 4و همکاران، داسوینویل )2000( 3، ریچاردنر و تورنر)2000( 2بهار و هانسل

فضایی و سیستم اجرایی مرکزي  - باالتر و کارایی بهتر لوح بصري تاییدات بیشتري را براي توانایی فضایی

  ).4( ینه نشان می دهندکنندگان وابسته به زممستقل از زمینه را نسبت به شرکت کنندگانشرکت

 ها،هاي شخصیتی، تواناییزمینه ویژگیومستقل از به زمینه دیدگاه که افراد وابستهبا این  ین یافتها همچنین      

 تربه بیان دقیق. ابل توجیه می باشدیادگیري حرکتی وتربیت بدنی متفاوتی دارند، ق هاي مربوط به ورزش،رفتار

 لتا ورو( ي در میان بزرگساالنحرکتی ضعیف تره مهارتهايافراد وابسته به زمینه در مقایسه با افراد مستقل اززمین

، 8؛ شوگارت، سودر و بونکر1971 ،7میک و اسکوبیک(وکودکان سنین مدرسه ). 1991، 1988 ؛ لیو،1978 ،6ندروب

در  .دارند )1987،ودمک لئ؛ 1982 ،12؛ بوچرتی و بوید1974، 11روستگو ، اسچوانشون و10بوندگارد 9؛ اسکینی1972

هاي ودر موقعیت رندقایسه با افراد وابسته به زمینه توانایی ورزشی باالتري دامستقل از زمینه در م افرادحالیکه 

کنندگان مستقل از زمینه در تکالیف مختلف در نتیجه شرکت ).24(را نشان داده اند هایی برتري مرتبط با ورزش

 با هاي فرديتفاوت ،یجنتا این بنابراین بر اساس .کنندگان وابسته به زمینه دارندعملکرد بهتري نسبت به شرکت

هاي تمرینی مناسب تر در نظر برنامه باید در طراحی )وابسته به زمینه( بیرونی و )از زمینه مستقل( مرجع درونی

با توجه به . )2( ها اختصاصی شودن و نوع ورزشهاي شناختی بازیکناو تمرین باید بر اساس سبک .ته شودگرف

کنندگان وابسته به از زمینه در شرایط محیطی بسته نسبت به شرکت کنندگان مستقلنتایج تحقیق که شرکت

به مربیان ورزشی پیشنهاد می شود ) 14،18،12،13(استدالل کین  با توجه به و همچنین بهتر عمل کردند زمینه

با توجه در این زمینه و  یشود تحقیق پیشنهاد می .انتخاب کنند هاي بستهکه افراد مستقل از زمینه را براي مهارت
 

1. Sterenberg 
2. Bahar., & Hansell 
3. Richardson., & Turner 
4. Dassonville, et al 
5. Walter 
6 .Roleta.& Bunder 

7. Meek & Skubic  
8. Souder & Bunker 
9. Svinicki 
10. Bundgaard 
11. Schwensohn & Westgor 
12. Docherty & Boyd 



     141 ...هاي شناختیزمان واکنش دیداري و شنیداري ساده و انتخابی در سبک يمقایسه

به هاي شناختی وابسته شود تحقیقی در رابطه با سبکپیشنهاد می همچنین .به مالحظات جنسی انجام گیرد

  .ا مهارت باز و بسته انجام گیردهاي بمیدانی و در میان ورزشکاران ورزشو مستقل از زمینه به صورت زمینه 
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