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 تأثیر تمرین با رنگ های زمینه مختلف بر اجرا و یادگیری مهارت

 پرتاب دارت در دختران مبتدی 

  
 محبوبه یوسف پور سلیمانی 2، ندا قبادی1

 
 ghobadi_neda@yahoo.com   و دبیر آموزش و پرورش استان مازندران دانشجوی دکتری رفتار حرکتی دانشگاه خوارزمی 1

   yousefpour_17@yahoo.com و مدرس دانشگاه   وژی ورزشیکارشناسی ارشد فیزیول 2
  

 چکیده

    

نفر از دانش آموزان دختر  22بدین منظور  .است دارت پرتاب مهارت اجرا و یادگیری بر منتخب زمینه رنگهای اتمرین ب تأثیر بررسی پژوهش، این از هدف      

 ،قرمز زمینه پس با) شدند تقسیم گروه 6 به تصادفی صورت بهآزمون  پیش اجرای از پس و انتخاب تصادفی صورت به شهرستان قائم شهرقطع متوسطه دوم م

 ساعت 84 و اکتساب آزمون تمرین،مرحله  انتهای در. پرداختند برتر دست با تمرین جلسه به 6 طی سپس .(کنترل گروه و عالقه مورد رنگ ،آبی ،سبز ،مشکی

 به کردند می تمرین آبی رنگ و عالقه مورد زمینه رنگ با که هایی گروه یادداری و اکتساب مرحله دو هر در با توجه به نتایجانجام شد.  یادداری آزمون ،عدب

 افول یا بهبود در که طیمحی عامل یک عنوان به میتوان را رنگ احتماالً، بنابراین .آوردند دست به بهتری نتایج دیگر گروههای به نسبت معناداری طور

 .آورد حساب به باشد، داشته نقش یادگیری

 اکتساب، یادگیری، رنگ زمینه، پرتاب دارت :كلیدی واژه های

 

  مقدمه -1

 به کمک مربیان، و بدنی تربیت معلمان مهم مسئولیتهای از یکی    

 این از .است حرکتی های مهارت اکتساب در مبتدی یادگیرندگان

 انسان، حرکتی یادگیری در تحقیقات مهم اهداف از ییک همواره روی،

 حد به را حرکتی مهارت یادگیری که است تمرینی شرایط شناسایی

 بررسی به مختلف متغیرهای دستکاری با دانشمندان. میرساند مطلوب

 مهارت یک یادگیری توان می چگونه که اند پرداخته موضوع این

 از یکی شک بدون (. 2)شیدبخ بهبود ممکن نحو بهترین به را حرکتی

 از بتواند فراگیرنده که است این یادگیری در مؤثر عوامل مهمترین

 اطالعات از و استفاده مهارت بهبود و پیشرفت جهت در مفید اطالعات

 ارتباطات و اشکال تمامی در .(14) نماید پوشی چشم نامربوط

 انیمع و پیامها انتقال روشهای سریعترین از یکی رنگ غیرکالمی،

 و مغز که است شناختی قابل و تجزیه قابل ماده رنگ، (.12)است

 آن به میتواند شیمیایی، نظر از هم و فیزیکی نظر از هم انسان چشم

 - روانشناختی واقعیت یک رنگ درك .دهد انسانی مفهومی و محتوی

 بر رنگها روانی و جسمی تأثیرات امروزه(. 12) است فیزیولوژیکی

 انسان با نوعی به که علومی تمامی در تقریباً و است شده ثابت انسان

 در که است ای تجربه رنگ، .است آشکار آن کاربرد دارند، سروکار

 آدمی. کنیم می احساس نور مختلف های موج طول بین تمایز ایجاد

 بخش رنگ، (12)است رنگ میلیون هفت از بیش تشخیص به قادر

 همچنین و میکنیم ركد را آن ما که است چیزی هر از ناپذیر جدایی

 و مغز بین. دارد ما هیجانات و احساسات بر قوی انفعالی و فعل اثرات

 و فکر از مستقل رنگ به واکنش و دارد وجود مستقیم ارتباط بدن

 و گرم: از عبارتند ها واکنش این. میدهد رخ مجال و آگاهی بدون

 فعلومن تیره مقابل در فعال و روشن منفعل، و سرد مقابل در فعال

 سیستم تحریک باعث بلند موج طول با قرمز نور همچنین. باشد می

 تسکین باعث کوتاه موج طول با آبی نور و مختار خود عصبی

 تهدید بدون محیطی یادگیری، محیط در مناسب رنگهای(. 12)میشود

 با و شده استرس کاهش و بینایی پردازش بهبود باعث که کرده فراهم

 مغز رشد باعث بافتها و الگوها تجویجس وهمچنین بینایی تحریک

 قویتری ارتباطات و کرده تقویت را مغز عمالً بینایی تحریک. میشود

 و مسئله حل و داده بهبود را بینایی ادراك که میسازد مغز در

 کاهش را بودن منفعل و مالل ،رنگ تنوع. میبخشد بهبود را خالقیت

 عنوان به تواند می رنگ ،عالئم شناسایی نظریه به توجه با میدهد. 

 (.11 12عالئم باشد) شناسایی در خطا کاهش برای عاملی
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 صفحهتأثیر رنگ زمینه ای  عنوان تحت پژوهشی در 12111هالزازوتا

 نمایش صفحه طریق از را مختلف رنگ 6 تأثیر واکنش زمان بر نمایش

 ثابت اثرات به و کرد بررسی مختلف افراد واکنش زمان بر رایانه

 زمینه پس که کرد گزارش و برد پی واکنش زمان بر نهزمی رنگهای

 (. 11)میشود ها آزمودنی در واکنش زمان ترین آهسته باعث مشکی

 گرفته صورت نیز ورزش حوزه در رنگ متفاوت تأثیرات بررسی البته

 ورزشکاران پیرامونی دید در را رنگ تشخیص 1161 2. کوباست

 که کرد گزارش و داد قرار ارزیابی مورد ورزشی مختلف های رشته

 این وی. میشوند داده تشخیص سفید و سبز از بیشتر آبی و قرمز رنگ

 اینکه برای آبی یا قرمز لباس پوشیدن شاید که کرد مطرح را نظر

 12)باشد مفیدی عمل ،بیابند را همدیگر مسابقه هنگام گروه افراد

 دو و مختلف رنگهای با توپ سه از استفادهبا  1126 3. موریس (12و

 دبستانی های بچه در بازی توپ عملکرد بر را رنگ تأثیر زمینه، رنگ

 تأثیر آنها عملکرد بر رنگی های توپ برد پی وی. داد قرار ارزیابی مورد

 قابل نحو به  زرد، و آبی توپهای گرفتن هنگام افراد نمرات. گذارد می

 یها توپ حال عین در اما بود، باالتر سفید توپهای به نسبت توجهی

 بر مثبتی تأثیر سیاه، زمینه با زرد های توپ و سفید زمینه با آبی

 و زمینه رنگ دستکاری است ممکن داشت بیان و داشت توپ گرفتن

 در 81141ایزاك همچنین(. 4)شود توپ گرفتن در تأثیر موجب توپ

 با توپ کودکان که داشت بیان ساله 4 و 2 کودکان روی مطالعهای

 و 5میلز که تحقیقی در .(12میگیرند) بهتر را خود عالقه مورد رنگ

 و تندرستی بر مختلف رنگهای تأثیر بررسی به 2112 همکاران

 باعث میتواند آبی رنگ که رسیدند نتیجه این به دادند انجام عملکرد

 همچنین و هوشیاری بهبود  کمتر، خستگی بیشتر، ذهنی سالمت

 در که قاتیتحقی همچنین(. 18)شود افراد در بهتری عملکرد باعث

 به منجر گرفت صورت بسکتبال مربیان انجمن ازسوی 1151 اوایل

 در بازیکنان زیرا شد؛ نارنجی به سیاه از بسکتبال حلقه رنگ تغییر

 می بهتری نتیجه به نارنجی حلقه طرف به پنالتی و آزاد پرتابهای

 .رسیدند

ت. تأثیرات متفاوت و احتمالی رنگ ها بر عملکرد انسان بسیار مهم اس

بیان داشت که رنگ آبی در محیط آموزش و  2115در سال  6لورنس

 که کرد پیشنهاد خود پژوهش در و میشود کارایی بهبود باعثکار 

 بیت همچنین(. 12)میشود سالمتی و یادگیری افزایش باعث آبی رنگ

 زمینه پس تأثیرات 1311 خواجویی از نقل به 1118 سال در 2مایر

 قرمز رنگ که کردند گزارش و بررسی را محرك شناسایی بر رنگی

                                                                 

1 Hall-zazueta 

2 Kobe 
3 Morris 
4 Issak 
5 Mills 
6 Lorenz 
7 Bit Mayer 

 سال در همکاران و مظفر (.3)میدهد افزایش را محرك تشخیص

 بهترین عنوان به آبی رنگ که کردند عنوان خود پژوهش در 1341

 اثرات به آنها. است امتحانات سالن برای رنگ طرفدارترین پر و رنگ

 باعث واندمیت رنگ این که کردند عنوان و اشاره رنگ این آرامشبخش

 خواجویی .(3د)شو انسان در استرس و انگیختگی سطح کاهش

 زمان بر زمینه پس رنگ تأثیر بررسی به که خود پژوهش در (1311)

 عنوان داد، انجام سفید و مشکی قرمز، سبز، آبی، رنگهای با واکنش

 واکنش زمان در کاهش باعث رنگ آبی محیط در گرفتن قرار که کرد

 ادراك بر رنگ ادراك اثرات گذشته حقیقاتت در(. 12) شود می

 مورد در حال به تا .است بوده محققین توجه مورد کمتر حرکتی

 مختلفی تحقیقات یادگیری، های محیط در رنگها مختلف تأثیرات

 محرك زرد، و قرمز رنگهای که است این کننده بیان که گرفته صورت

 تحقیقات بیشتر در البته هستند، کننده آرام سبز و آبی رنگهای و

 همچنین و یادگیری افزایش باعث که رنگی عنوان به را آبی رنگ

. میبرند نام میشود، وهوشیاری بدن دمای قلب، ضربان افزایش باعث

 هدف چشمی دو دید با باید ها کننده حرکت که تکالیفی در همچنین

 از نزدیکتر زرد و قرمز رنگهای که شد مشخص میدادند تشخیص را

 تمرین خود دلخواه رنگ با که افرادی اینکه و میرسند رنظ به آبی

 یادگیری میکنند، تمرین دیگر رنگهای با که افرادی به نسبت میکنند،

  (.12،13،3،15) دارند بهتری

 در که ای زمینه رنگ که اینست تحقیق این در توجه قابل نکته    

 می خوانده نیز "راند سه" میگیرد قرار استفاده مورد دارت ورزش

 استاندارد دارت دور دورتا مشخص ای اندازه در زمینه رنگ این. شود

 وجود این با. میگیرد قرار استفاده مورد مسابقات در و شده کشیده

 سالهای در جهانی و کشوری مسابقات در که است شده مشاهده

 قرار استفاده مورد دارت زمینه برای متفاوتی رنگهای از گذشته

 جهانی فدراسیون حتی و  )دیگر رنگهای و مشکی قرمز،) میگیرد

 که دهد می مسابقات این کننده برگزار کشور به را اختیار این دارت

 در دیگر طرف از. کند انتخاب خود دلخواه به را دارت زمینه رنگ

 (راند سه یا زمینه رنگ) رنگ این از خود تمرینات در اکثراً ما کشور

 گفت میتوان نوعی به و همیتا بی آن به نسبت و کنند نمی استفاده

 وارد وقتی که شرایطی در دانند، می تأثیر بی خود اجرای در را آن که

 به آن از جزئی و دارد وجود دارت زمینه رنگ شوند می مسابقات

 ورزش در استفاده مورد زمینه رنگ اینکه وجود با. آید می حساب

 دمور مسابقات در و شود می محسوب ورزش این از جزئی دارت

 تأثیر با رابطه در کمی تحقیقات اینکه همچنین و میگیرد قرار استفاده

 گرفته صورت ورزشی محیطهای در گذار اثر عامل یک عنوان به رنگ

 بررسی به آزمایشگاهی های محیط در نیز تحقیقات این بیشتر و

 حاضر تحقیق در واقعی، محیطهای در نه و پرداخته رنگ تأثیرات

 دارت پرتاب مهارت اجرای در زمینه رنگ تأثیر بررسی صدد در محقق

 رنگهای با تمرین آیا که، است سؤاالت این به پاسخ دنبال به و است

 مهارت یادداری و اکتساب در متفاوتی تأثیرات به منجر مختلف زمینه
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 از یک کدام در تمرین اینکه و میشود؟در دانش آموزان  دارت پرتاب

 دارت پرتاب مهارت در بیشتری یرییادگ باعث و است مناسبتر رنگها

 شود؟ می دختران 

 شناسی روش -2

 جامعه .است کاربردی تحقیقات نوع از و تجربی نیمه حاضر، تحقیق   

دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم  تمامی تحقیق، آماری

 تشکیل آنها از نفر 22 را تحقیق آماریشهرستان قائم شهر و نمونه 

 به و شدند انتخاب موردنظر جامعهی از تصادف صورت به که دهند می

 گروه: گرفتند قرار زیر شرح به نفری 12 گروه 6  در تصادفی صورت

 زمینه رنگ مشکی، سبز، قرمز، آبی، زمینه رنگ با دارت پرتاب تمرین

 در کنترل گروه برای (. زمینه رنگ بدون )کنترل گروه و دلخواه

 راند سه یا زمینه رنگ نبدو) استاندارد دارت تخته تنها حاضر تحقیق

 آن در دیوار روی بر ( شد داده توضیح آن مورد در باال قسمت در که

 راست ،سالم جسمانی وضعیت داشتن .شد داده قرار ورزشی مکان

 در کننده شرکت افراد همه بودن مبتدی ها، آزمودنی همه بودن برتر

 هجمل از بینایی نظر از افراد بودن سالم و دارت پرتاب مهارت

 .است تحقیق این به افراد ورود معیارهای

 گیری اندازه ابزار -3

 دارت پیکان و دارت صفحه از دارت مهارت تمرین و اجرا برای   

 در اطالعات ثبت برای لیست چک از همچنین .شد استفاده استاندارد

 مورد و متفاوت رنگهای با ها زمینه ایجاد برای .شد استفاده جلسه هر

 برای .گرفت قرار استفاده مورد رنگی سیفهایآکا از محقق، نظر

 مورد رنگ با آکاسیف وسط در دارت صفحه زمینه، رنگ با گروههای

 هر اندازه .بود زمینه رنگ بدون کنترل گروه برای و میگرفت قرار نظر

 (.1 شکل( بود سانتیمتر 25 خارج سمت به دارت انتهای از آکاسیف

 
 

 مشکی زمینه رنگ همراه به رداستاندا دارت از ای نمونه(1) شکل

 تمرینی گروه برای

 روش اجرا -8
 پرتاب مهارت تمرین سابقۀ هیچگونه تحقیق آزمودنیهای که آنجا از   

 ابتدا آماری، نمونه عنوان به شدن انتخاب از پس نداشتند، را دارت

 یعنی آموزش، مرحله از بخش اولین در شدند. آموزش مرحله وارد

 از آموزش جلسه یک قالب در ها آزمودنی تمام عمومی، آموزش بخش

 به دارت پرتاب مهارت صحیح اجرای نحوه پیرامون پژوهشگر سوی

 اولین یافتن پایان از پس. دیدند آموزش همسان و مشترك صورت

 در. شدند آزمون پیش مرحله وارد آزمودنیها آموزش، مرحله از بخش

 انجام برتر دست با را دارت پرتاب کوشش 11 آزمودنی هر مرحله، این

 به تحقیق آماری نمونه  آزمون، پیش مرحله اجرای از بعد. دادند

 ها، گروه تعیین از پس. شدند تقسیم گروه 6 در شده همگن صورت

 آموزش بخش یعنی ؛ آموزش مرحله دوم بخش قالب در ها آزمودنی

 متفاوت رنگهای) مستقل متغیر پیرامون جداگانه صورت به اختصاصی

 مرحله انتهای در. دیدند آموزش مربوطه گروه در شده مالاع ( زمینه

 آن طی که آمد عمل به اکتساب آزمون ها آزمودنی از آموزش،

 84. دادند انجام برتر دست با را دارت پرتاب کوشش 11 آزمودنیها

 به یادداری آزمون ها آزمودنی از اکتساب، آزمون اجرای از پس ساعت

 پس نیز تمرینی دوره. آمد عمل به اکتساب آزمون با مشابه شیوهای

 زمینه این در پیشین مطالعات به توجه با و پروتکل چندین بررسی از

 611 مجموع در و کوششی 11 بلوك 11 جلسه هر) جلسه 6 مدت به

 انجام ساعت و تمرین محیط نظر از یکسان شرایط با و (کوشش

 استفاده هب توجه با نیز دهی امتیاز روش  .(12،13شد) برگزار تمرین

 بود 21 -1ساعتی الگوی دارای که حاضر تحقیق در استاندارد دارت از

 که ترتیب این به شد. گرفته نظر در دارت فدراسیون قوانین اساس بر

 حلقه که شکلی به گرفت، می تعلق آن به خاصی امتیاز نقطه هر

 آن اعداد که داخلی نوار ناحیه  امتیاز، 51 دارای خال نام به داخلی

 نوار و امتیاز 25 با خارجی مرکزی حلقه شد، می محاسبه برابر سه

 نظر در برابر دو آن اعداد که دوبل حلقه عنوان با خارجی باریک

 .شد استفاده میشد گرفته

 آماری روش -5

 بررسی برای اسمیرنوف – کولموگروف آزمون از تحقیق این در   

 همگنی از اطمینان برای. شد استفاده ها داده توزیع بودن طبیعی

 استفاده طرفه یک واریانس تحلیل آزمون از آزمون، پیش در گروهها

 بین واریانس تحلیل اکتساب مرحله در استفاده مورد آماری روش شد.

 یکراهه واریانس تحلیل آزمون از .است تکراری های اندازه با گروهی

 تعقیبی آزمون از همچنین و یادداری آزمون در نمرات مقایسه برای

 .شد استفاده ها گروه بین اختالف محل تعیین برای نیز یتوک

 انجام 16نسخه  SPSS افزار نرم با تحلیل و تجزیه مراحل تمامی

 .شد گرفته نظر در 15/1 آزمونها تمامی برای معناداری سطح ..گرفت

 تحقیق یافته های -6
  12تا 15 سنی دامنه با دختر نفر 22 شامل حاضر، تحقیق نمونه    

سال، 11/16گروه سبز ، سال14/16میانگین سن گروه آبی  .است سال

 11/16گروه دلخواه ، سال15/ 11سال،گروه مشکی 11/16گروه قرمز 

 است.  سال 151/16سال و گروه کنترل 

 توصیفی آمار میشود مشاهده (1) شماره جدول در که همانطوری   

 و اکتساب آزمون آزمون، پیش مرحله در تحقیق در حاضر گروههای

   بودن طبیعی بررسی برای همچنین و است شده داده نشان یادداری
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 در آن نتایج که شد استفاده اسمیرنوف -کولموگروف آزمون از ها داده

 .است شده آورده (1) شماره جدول
 وابسته متغیرهای به مربوط توصیفی های آماره(1) شماره جدول

 یادداری اب واكتس آزمون، پیش مراحل در مطالعه مورد درگروههای

 تحقیق مختلف مراحل در ها داده بودن طبیعی آزمون همچنین و

انحراف  میانگین تعداد مرحله گروه

 معیار

k-s 

 166/1 818/14 12/45 12 پیش آزمون قرمز 

 518/1 211/12 12/115 12 اکتساب 

 653/1 316/11 54/116 12 یادداری

 662/1 152/23 14/48 12 پیش آزمون سبز

 828/1 881/18 43/116 12 ساباکت

 685/1 412/13 54/112 12 یادداری

 486/1 118/11 51/12 12 پیش آزمون آبی

 228/1 641/13 33/135 12 اکتساب

 664/1 411/18 12/186 12 یادداری

 423/1 451/11 12/11 12 پیش آزمون مشکی

 183/1 465/12 33/122 12 اکتساب

 411/1 225/14 12/121 12 یادداری

 416/1 112/12 82/18 12 پیش آزمون دلخواه

 141/1 648/21 25/181 12 اکتساب

 128/1 231/14 25/134 12 یادداری

 183/1 418/12 33/18 12 پیش آزمون کنترل

 131/1 541/12 14/114 12 اکتساب

 252/1 885/11 54/116 12 یادداری

 

 که میدهد نشان سمیرنوفا - کولموگروف آزمون از حاصل نتایج   

 طبیعی آزمون مراحل و گروهها تمامی برای ها داده توزیع

 آزمون از آزمون پیش نمرات مقایسه برایابتدا (. p>0/05)است

 بین معنادار تفاوت عدم نتایج که شد، استفاده یکطرفه واریانس تحلیل

  .)F)5،66)  =.612/1و =P 624/1 (داد نشان را تحقیق گروههای

 
 در تحقیق گروههای تغییرات روند از آمده دست به نتایج (1دار)نمو

 یادداری و اكتساب آزمون، پیش مراحل

 از گروه، اثر با تعامل و آزمون دورة تأثیرات ارزیابی برای ادامه در     

 به توجه با که شد استفاده مکرر اندازه های با واریانس تحلیل آزمون

 بر مبنی فرض پیش ئیدتا و موچلی آزمون از نتایج حاصل

 در نتایج که گردید استفاده مناسب آمارة از( ، p>0/05)کرویت

 .شده است گزارش (2) شماره جدول

 

 با واریانس تحلیل آزمون از حاصل نتایج (2)شماره جدول

 در دارت پرتاب نمرات مقایسه برای مکرر اندازهگیریهای

 تحقیق مختلف مراحل

 آماره     

 

 عامل

مجموع 

 اتمجذور

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

F  معنی

 داری

 111/1 251/154 161/24143 2 121/56366 دوره آزمون

دوره 

 آزمون*گروه

261/6332 11 222/633 52/3 111/1 

 - - 521/122 132 224/23832 خطا

 بر آزمون دورة اثر که میدهد نشان (2) شماره جدول مندرجات    

 132،2 =(251/154و =P 111/1) است معنادار دارت پرتاب مهارت

(F( .همچنین تعامل اثر دوره آزمون با گروه معنار به دست آمد . (

111/1 P= 132،11 =(52/3و (F(  که نشان می دهد در دوره های

 معنادار تفاوت دارای نمرات گروهیآزمونی با توجه به عضویت 

 های ندازها با واریانس تحلیل آزمون از حاصل نتایج طرفی از .هستند

 5،66 =(161/2و =P 111/1)  .داد نشان را گروه در معنادار اثر مکرر،

(F(شدن مشخص برای یکطرفه واریانس تحلیل آزمون از بنابراین 

که نتایج در جدول  شد استفاده اکتساب آزمون در گروهها بین تفاوت

 گزارش شده است.  3شماره 

 

 برای یکراهه واریانس تحلیل آزمون نتایج (3شماره) جدول

 اكتساب آزمون در دارت پرتاب نمرات مقایسه
 آماره     

 

 عامل

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

F  معنی

 داری

 111/1 326/6 633/1813 5 162/2164 بین گروهی

درون 

 گروهی

433/18282 66 852/223 - - 

 

 به دو سهمقای منظور به توكی تعقیبی آزمون ( نتایج4شماره ) جدول

 اكتساب مرحله در گروهها دو
گرو

 ه

اختالف  گروه

میانگی

 ن

خطا

ی 

انحرا

 ف

معنی 

 داری

اختالف  گروه گروه

 میانگین

خطا

ی 

انحرا

 ف 

معنی 

 داری

/162 قرمز آبی

21 

113/

6 

114/

1 

 

 

 سبز

مش

 کی

5/5- 113/

6 

185/

1 

/113 5/14 سبز

6 

131/

1 

دلخو

 اه

812/

28- 

113/

6 

132/

1 

/113/111 -25/1کنتر/11/113/245/مش

0

50

100

150

200

   یادداری  اکتساب  پیش آزمون 

 قرمز 

 سبز 

 آبی 

 مشکی

 دلخواه

 کنترل
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 1 6 ل 1 6 13 کی

دلخو

 اه

112/

5- 

113/

6 

126/

1 

مش

 کی

دلخو

 اه

112/

14- 

113/

6 

142/

1 

کنتر

 ل

251/

12 

113/

6 

166/

1 

کنتر

 ل

25/8 113/

6 

142/

1 

قرم

 ز

662/1 سبز

- 

113/

6 

482/

1 

دلخو

 اه

کنتر

 ل

162/

23 

113/

6 

118/

1 

مش

 کی

162/2

- 

113/

6 

482/

1 

دلخو

 اه

143/

26 

113/

6 

111/

1 

کنتر

 ل

112/

2- 

113/

6 

112/

1 

 

 با گروهها بین هرچند که دهد می نشان ( 8شماره) جدول   

 دارد، وجود اکتساب نمرات در تفاوت مختلف، زمینه رنگهای

 با تمرین گروه با آبی رنگ با تمرین روهگ برای تفاوتها این ولی

 تمرین روهگ با آبی رنگ با تمرین گروه گروه همچنین سبز رنگ

 با تمرین   سبز مشکی کنترل آمدو بدست معنادار قرمز رنگ با

 منظور به همچنین قرمز رنگ با تمرین گروه با دلخواه رنگ

 با گروهها بین یادداری مرحله در دارت پرتاب نمرات مقایسۀ

 گردید استفاده یکطرفه واریانس تحلیل آزمون از زمینه، رنگهای

 شده آورده 5 شماره جدول در ونآزم این از حاصل نتایج که

 .است

 
 مقایسه برای یکراهه واریانس تحلیل آزمون نتایج(5)شماره جدول

 یادداری مرحله در دارت پرتاب نمرات

 آماره     

 

 عامل

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

F  معنی

 داری

 111/1 118/12 122/2661 5 111/13311 بین گروهی

درون 

 گروهی

333/18812 66 541/211 - - 

       

 گروههای بین که میدهد نشان 5 شماره جدول مندرجات    

 111/1)  دارد وجود معنادار تفاوت یادداری آزمون در تحقیق

P= 5،66 =(118/12و (F(.آزمون در گروه اثر دیگر، عبارتی به 

 ایجاد را متفاوتی نمرات گروهی عضویت و است معنادار یادداری

 آزمون در تفاوتها این محل شدن مشخص برای لذا ست،ا کرده

 شماره جدول در نتایج که شد استفاده تعقیبی آزمون از یادداری

 .است شده آورده 6

 

 
 به دو مقایسه منظور به توكی تعقیبی آزمون نتایج ( 6) شماره جدول

 یادداری مرحله در گروهها دو

گرو

 ه

اختالف  گروه

 میانگین

خطا

ی 

انحرا

 ف

معنی 

 ارید

اختالف  گروه گروه

 میانگین

خطا

ی 

انحرا

 ف 

معنی 

 داری

/543 قرمز آبی

21 

15/

6 

111/

1 

 

 

 سبز

مش

 کی

543/2 15/

6 

111/

1 

/543 سبز

24 

15/

6 

111/

1 

دلخوا

 ه

662/

21 

15/

6 

113/

1 

مش

 کی

111/

26 

15/

6 

112/

1 

کنتر

 ل

111/

11 

15/

6 

861/

1 

دلخوا

 ه

112/2 15/

6 

221/

1 

مش

 کی

دلخوا

 ه

143/

14 

15/

6 

188/

1 

کنتر

 ل

543/

31 

15/

6 

111/

1 

کنتر

 ل

543/

13 

15/

6 

232/

1 

قرم

 ز

/15 111/1 سبز

6 

111/

1 

 

 

 

دلخوا

 ه

 

 

 

کنتر

 ل

 

 

 

662/

13 

 

 

 

15/

6 

 

 

 

 

111/

1 

مش

 کی

543/3 15/

6 

111/

1 

دلخوا

 ه

662/

21 

15/

6 

114/

1 

کنتر

 ل

111/

11 

15/

6 

562/

1 

 

 بین یادداری، آزمون در که هدد می نشان (6) شماره جدول     

 بقیه با دلخواه رنگ با تمرین گروه و آبی رنگ با تمرین گروه

 البته ≥P). 15/1 ( دو این بین برتری و معنادار تفاوت گروهها

 این دلخواه رنگ با تمرین گروه و آبی رنگ با تمرین گروه بین

 و برتری میان این دو گروه =P)  221/1(است غیرمعنادار تفاوت

 و آبی ای زمینه رنگ که نمود بیان میتوان بنابراین. ندارد وجود

 بر میتواند فرد، دلخواه به و عالقه مورد رنگ انتخاب همچنین

 .باشد داشته معناداری تأثیر دارت پرتاب مهارت در یادداری

 نتیجه گیری -2

 پرتاب مهارت تمرین تأثیر بررسی هدف با حاضر پژوهش   

 افراد یادداری و اکتساب بر متفاوت یزمینها رنگهای با دارت

 با واریانس تحلیل آزمون از حاصل نتایج .شد انجام مبتدی

 باعث میتواند زمینه رنگ که دهد می نشان مکرر گیری اندازه

 که ترتیب این به .شود دارت پرتاب مهارت اکتساب در افزایش

 زمینه رنگ و آبی زمینه رنگهای با تمرین بیشتر اثربخشی نتایج،

 هم و اکتساب آزمون در هم رنگها، دیگر به نسبت عالقه مورد

 با حاضر پژوهش نتایج .دهد می نشان را یادداری آزمون در

 بر محیطی رنگ اثرگذاری بر مبنی تحقیقات سایر یافتههای

 آبی رنگ توسط هوشیاری ایجاد همچنین و ورزشکاران اجرای

 مورد گرن و آبی زمینۀ در یادگیری شدن بهتر .است همسو

 در رنگها که باشد متفاوتی تأثیرات خاطر به شاید عالقه

 و آبی رنگهای مثال عنوان به میگذارند، بهجای خود از یادگیری

 زمینه میتوانند که میدانند بخش آرام رنگهای عنوان به را سبز
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 بیان همچنین .آورد فراهم را بیشتری آرامش و تمرکز توجه،

 فیزیولوژیکی پاسخهای آبی رنگ دیدن با مردم که است شده

 خیال آرامش یک به و میدهند نشان را فشارخون کاهش مثل

 قرمز رنگ دیدن با مردم اکثر فشارخون عکس بر و رسند می

 می وجود به آنها در خفیف عصبی فشار نوعی و میرود باال

 انگیختگی همچنین و زمینه رنگ که این به توجه(.  با 15)آید

 گیری هدف ورزشهای در ویژه به افراد کردعمل در زیادی تأثیر

 برای میتواند قرمز، مقابل در آبی رنگ ترتیب این به دارد،

 به نیاز که میشود برگزار ورزشهایی آنها در که ورزشی فضاهای

 که تنیس مانند ورزش دارد، بیشتری آرامش و کمتر انگیختگی

 یطمح از دادهایی دریافت آماده لحظه هر در باید فرد آن در

 و تمرکز این بنابر بدهد، مناسبی پاسخ آنها به بتواند و باشد

 کند، کمک بهتر عملکرد در او به میتواند مناسب هوشیاری

 و تمرکز به نیاز که ورزشهایی است بهتر .باشد مناسبتر

 در میشوند اجرا یکنواختی ریتم با و دارند بیشتری هوشیاری

 اجرا ) آبی مثل( هکوتا موج طول دارای رنگهای با محیطهایی

 مثل دارند زیادی قدرت و شتاب به نیاز که ورزشهایی و شوند

 رنگهای با محیطهایی در  )برداری وزنه( انفجاری ورزشهای

 قرمز رنگهای (.15)شوند اجرا )قرمز مثل( بلند موج طول دارای

 هستند.  کننده آرام سبز و آبی رنگهای و هستند محرك زرد و

 میتوان تحقیقات اینگونه از آمده دست به جنتای تمام بررسی با

 رنگهای از بیشتر بلند، موج طول دارای رنگهای که گرفت نتیجه

 (.15)هستند محرك کوتاه، موج طول دارای

 رنگ معرض در افراد گرفتن قرار که دهد می نشان تحقیقات    

 طوری به میشود افراد این در مالتونین سطح افزایش باعث آبی

 چنین گرفتند قرار دیگر رنگهای معرض در افراد این وقتی که

 ترشح علت محققان(. 13،8)نمیشود مشاهده آنها بین در چیزی

 در واقع رتینال گانگلیون های سلول شدن فعال را مالتونین

 و روزی شبانه ریتم بر که کردند بیان مغز فوقانی های هسته

 که هستند عقیده نای بر محققان این .دارد تأثیر افراد هوشیاری

 باعث پائین موج طول با سرد رنگهای معرض در گرفتن قرار

 رنگهای با محیطهایی در گرفتن قرار و بیشتر تمرکز و هوشیاری

 توجه کاهش و انگیختگی افزایش باعث قرمز مثل بلند طیف با

 بنابراین .است همسو نیز حاضر تحقیق های یافته با که میشود،

 تمرین به آبی زمینه رنگ در که فرادیا نیز حاضر تحقیق در

 زمینه رنگ با که افرادی و بهتر یادگیری باعث بودند پرداخته

 نهاآ بین در کمتری یادگیری باعث بودند کرده تمرین قرمز

 برسی به 2111 همکاران و گینس که تحقیقی در (.8،13)شد

 رسیدند نتیجه این به پرداختند آموزش فضاهای در رنگ تأثیر

 تأثیر آموزشی های محیط در عاملی عنوان به تواند می رنگ هک

 به میتوان رنگها از درست گیری بهره با اینکه و باشد داشته

 (. 1)کنند پیدا دست یادگیری میزان باالترین

 و آموزش محیط در آبی رنگ که داشت بیان 2115لورنس   

 خود پژوهش در همچنین. میشود کارایی بهبود باعث کار

 افزایش باعث دیگر رنگهای به نسبت آبی رنگ که کرد نهادپیش

 آبی گروه نیز حاضر پژوهش در (.3)میشود سالمتی و یادگیری

 یافته با که داد نشان خود از را بهتری یادداری دارت، پرتاب در

 زمینه معرض در گفت میتوان بنابراین. است همسو لورنس های

 در بیشتر شیاریهو و تمرکز توجه، باعث گرفتن قرار آبی

 به عامل این که داشته آبی رنگ با تمرین گروه در یادگیرندگان

 .است اثرگذاشته آنها بهتر عملکرد بر غیرمستقیم صورت

 (،2111)همکاران و کاجوچن،  2114همکاران و ویوال همچنین

 و میلز و 2116 همکاران و واندیوال ،2118همکاران و پرین

 های رنگ تأثیر بررسی به خود تحقیقات در 2112همکاران

 که پرداختند ذهن سالمت و تمرکز توجه، هوشیاری، بر مختلف

 فاکتورها این بر میتوانند ها رنگ که اند عقیده این بر همگی

 این به خود تحقیق در 2116 شبا که طوری به باشد. گذار تأثیر

 در توجه و هوشیاری افزایش باعث آبی رنگ که رسید نتیجه

 .میشود افراد

 روی بر رنگها تأثیرات بررسی به (2118) همکاران و پرین   

 حین در مغز از برداری تصویر از استفاده با و پرداختند مغز

 که رسیدند نتیجه این به افراد توسط مختلف رنگهای دیدن

 در که مغز فوقانی قسمتهای تحریک باعث آبی های رنگ

 در گرفتن قرار که کردند بیان آنها و شده دارند تأثیر هوشیاری

 افراد این در بیشتر توجه و هوشیاری باعث آبی رنگ معرض

 با تحقیقات این از آمده بدست های یافته (.28،16،23میشود)

 این در که همانطور و است همسو حاضر تحقیق های یافته

 تمرین به آبی زمینه رنگ با که گروهی شد مشاهده نیز تحقیق

 یادگیری به و شد آنها بین در تریبه نتایج کسب باعث پرداخت

 . کردند پیدا دست بیشتری

 تأثیرات و آبی رنگ زمینه در شده انجام مطالعات به توجه با    

 این در بهتر و بیشتر یادگیری ایجاد رنگ، این از شده بیان

 ورزش در آرامش ایجاد و هوشیاری افزایش طریق از محیط

 قابل انسان برای دارند، یبیشتر آرامش و تمرکز به نیاز که هایی

 دلیل میتوان نیز حاضر پژوهش در بنابراین (.1) میشود توجیه

 را دیگر رنگهای به نسبت آبی زمینه رنگ با تمرین گروه برتری

 و اکتساب بر آبی زمینه رنگ فیزیولوِیکی مثبت تأثیرات همین

 به توجه با افراد. دانست افراد در دارت پرتاب مهارت در یادداری
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 دهند می نشان تمایل هایی رنگ یا رنگ به نسبت خود، الیقع

 سن، جمله از متعددی عوامل به توجه با زندگی طول در و

 سال، فصول روانی، و جسمی سالمت هوشی، های زمینه

 و داده تغییر را خود عالقه جامعه، فرهنگ جغرافیایی، موقعیت

 و رنگ خابانت. میشود تحول دچار رنگها به نسبت آنها نگرش

 طبیعی امری مختلف افراد بین در دیگر رنگی به آن ترجیح

 آبی، گروه بر عالوه شد مشخص که طور همان (.25)است

 نیز پرداختند تمرین به خود عالقه مورد رنگ با که گروهی

 بدست بیشتری یادداری و اکتساب دیگر، گروههای به نسبت

 رنگهایی یا رنگ هب نسبت خود، عالیق به توجه با افراد آوردند.

 عوامل به توجه با زندگی طول در و دهند می نشان تمایل

 آنها نگرش و داده تغییر را خود عالقه شد، اشاره که متعددی

 در یادگیری شدن بهتر .میشود تحول دچار رنگها به نسبت

 باشد مربوط میتواند مختلفی عوامل به عالقه مورد رنگ زمینه

 .نمود اشاره فردی های تفاوت به یتوانم آنها مهمترین از که

 در ها رنگ که باشد متفاوتی تأثیرات خاطر به شاید امر این

 را آن که رنگی در افراد و میگذارند جای به خود از مختلف افراد

 خیال آرامش میدهند، ترجیح بیشتر دیگر رنگهای به نسبت

 آرامش و پایینتر انگیختگی باعث امر همین که دارند بیشتری

 (.1) میشود آنها عالقه مورد رنگ در بیشتر

 و برگزیده که رنگی که دارند عقیده روانشناسان از برخی    

 و اخالقی خصوصیات گویای میتواند باشد، کسی دلخواه

 به انسان بدن روی آنها تأثیر و رنگها نفوذ .باشد او روانشناسی

 در مختلفی پژوهشهای است. شده ثابت گوناگون های روش

 ذهن بر رنگها آثار دیگر، رنگ به رنگ یک ترجیح علل وردم

 و فکری تعادل و آنها در افسردگی یا شادی ایجاد آدمی،

 عالقه مورد رنگ با محیط بنابراین .(2)است شده انجام جسمی،

 که میگذارد فرد روانی فاکتورهای و روان بر مثبتی تأثیرات فرد

 اثرگذار ناخودآگاه صورت به حرکتی اجرای مراحل در میتواند

 روانیای فاکتورهای به نیاز که دارت رشته برای خصوص به. باشد

 حاضر پژوهش که این به توجه با .دارد آرامش و تمرکز چون

 تأثیر بررسی به مستقیماً که است پژوهشهایی اولین از یکی

 دارت پرتاب مهارت در یادداری و عملکرد بر زمینه رنگهای

 در آمده بدست نتایج برای قطعی دلیل انبی برای است، پرداخته

 رنگ و آبی محیط در یادداری و اکتساب برتری چرایی با ارتباط

 پژوهشهای به نیاز زمینهای رنگهای دیگر به نسبت عالقه مورد

 این احتمالی علت محقق حاضر، حال در است. نیاز بیشتر

 واقع رتینال گانگلیون سلولهای در آبی رنگ پردازش را موضوع

 موج طول با و سرد رنگهای به نسبت که مغز فوقانی مناطق در

 هوشیاری و تمرکز باعث و هستند حساس آبی مانند کوتاه

 هم عالقه مورد رنگ مورد در و میداند میشود، افراد برای بیشتر

 دارد وجود افراد همه بین که فردی تفاوتهای به توجه با اینکه

 خود عالقه مورد رنگ با هک افرادی که است توجه قابل نکته این

 داشتند رنگ آن به که ای عالقه به توجه با پرداختند تمرین به

 امر همین و پرداخته تمرین به بیشتری نشاط و تمرکز انگیزه، با

 .است شده آنها بیشتر یادگیری باعث

 مهارت آموزش برای که دهد می نشان حاضر پژوهش نتایج    

 رنگ از استفاده یادداری، و اکتساب مرحلۀ در دارت پرتاب

 در بیشتری مثبت اثرات تواند می عالقۀ مورد رنگ و آبی زمینۀ

 که آنجایی از نماید. ایجاد یادگیرندگان در دارت پرتاب مهارت

 توجه مورد کمتر ورزشی اماکن در محیط و زمینه رنگ

 این هدف که این به توجه با و است گرفته قرار مسئوالن

 تا میشود پیشنهاد بود، زمینه نگر تأثیر بررسی پژوهش

 محیط رنگ) زمینه پس رنگ تأثیر بررسی به مشابه پژوهشی

 پژوهش های یافته به توجه با همچنین شود. انجام نیز ورزشی(

 تمرین برای ورزشی معلمان و مربیان که میشود پیشنهاد حاضر،

 برای عالقه مورد رنگ و آبی زمینه رنگ از دارت، مهارت

 آنها بین در بیشتر یادگیری کسب باعث تا استفاده، یادگیرندگان
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