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 قدمهم

. هاي پژوهشي در حيطة يادگيري حركتي تبديل شده است هاي فردي به يكي از جاذبه مطالعة تفاوت
. هاي شناختي است هاي افراد در سبك هاي فردي، تفاوت يكي از موضوعات مورد بحث در مطالعة تفاوت

 خصصي پردازش اطالعات در افراد هاي تهاي شناختي را شيوه سبك) 1997(و همكاران  1پاالدينو

بين . )24( دهنددانند كه در بيشتر موارد، تجارب مربوط به ادراك، يادگيري و حافظه را نشان ميمي
ارزش زيادي ) 1971( و همكاران 3ويتكين 2وابسته به زمينة/ شده، سبك مستقل هاي معرفي تمام سبك

بندي، افراد وابسته به  براساس اين طبقه) . 1(است كسب كرده و در تحقيقات زيادي از آن استفاده شده 
صورت  گرا هستند و به دريافت الگو به گيرند؛ در يادگيري كل زمينه، بيشتر تحت تأثير محيط قرار مي

كنند؛ بيشتر تمايل دارند تا يك  كه افراد مستقل از زمينه، تحليلي عمل مي كلي گرايش دارند؛ درحالي
 ).27(گيرند  ف تجزيه و به جزييات آن توجه كنند و كمتر تحت تأثير محيط قرار ميهاي مختل الگو را به بخش

به بعد شروع  1971ورزش از سال  در حيطة نهيبه زم ياستقالل و وابستگة مرتبط در حوز مطالعات
 دليل بهبسته  يها در مهارت اصوالً. مطالعات مرتبط با مهارت بسته و باز بودند نيا شتريب). 23،27( شد

 رايز ،دارند رامونيپ طيبه مح يورزشكاران توجه كمتربودن آن،  پذير بيني ثابت بودن محيط و پيش
 ياگسترده ورط بهباز  هاي كننده در مهارت در مقابل، ورزشكاران شركت. ثابت است نسبتًا رامونيپ طيمح

لحظه  و شرايط ذير استناپ بيني پيش طيمح مهارت،نوع  نيدر اچراكه  ؛كننديتوجه م رامونيپ طيبه مح
قابل  -بسته و باز  هاي با در نظر گرفتن تفاوت پردازش اطالعات در مهارت). 19( كنديم رييبه لحظه تغ

به  يكه وابستگ كندياستدالل م) 1972( نيك -بودن محيط پيرامون ناپذير بيني بيني بودن و پيش پيش
 يبرا يتيمز ،نهيمستقل از زم يژگيباز و و يها در مهارت كنندگان  شركت يبرا يتيمز توانديم نهيزم

 ،)22( 5مك لئود ،)9( 4پيبارل و ترهاي مطالعات  يافته). 18( بسته باشد يها در مهارت كنندگان شركت
 هم )7(و همكاران  يقطب، و  )17( 9و كالت تيوليج، )21( 8ويل، )11( 7وزيكانو و مارك ،)13( 6چو
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رسد كه آيا در شرايط يكسان،  ها اين سؤال به ذهن مي ساس اين يافتهبرا. استدالل كين را تأييد كردند
  آموزند؟ طور متفاوت مي هاي بسته و باز را به هاي شناختي متفاوت، مهارت  افراد با سبك

حاكي از اين بود ) 6(و غفارزاده و همكاران ) 3( رانو همكا ي، بهرام)30( 1انيمطالعات  يهاافتهي
در  مستقل از زمينه نسبت به وابسته به زمينه كنندگانشركتيزان يادگيري كه در شرايط يكسان، م

اما در  بيشتر است؛ )6( ساده يداريو شن يداري، زمان واكنش د)3( پرتاب دارتچون  ؛بسته يها مهارت
در  نكهيبر ا يمبن نياستدالل ك يرا برا يشتريب اتنتوانست تأييد) 3،6،30(مطالعات  نيباز ا يها مهارت

كنندگان مستقل از نسبت به شركت يعملكرد بهتر نهيكنندگان وابسته به زم باز شركت يها ارتمه
كنندگان به افراد مستقل  بندي شركت شايد دليل اين فقدان تفاوت، روش تقسيم. آوردبار  دارند، به نهيزم

  .  از زمينه و وابسته به زمينه باشد
محققان از  ،يو عملكرد حركت يشناخت يها سبك نيدر مورد تفاوت و ارتباط ب قاتيشروع تحق با
 يهايبند هگرو نيا. استفاده كردند يشناخت يها افراد با سبك يبند هگرو يبرا يمتعدد يهاروش

 يشناخت يها بندي افراد با سبك ميدر تقس قاتيتحق يشناس را در مورد روش ييهايمتفاوت، نگران
شده  شنهاديپ يشناخت يها سبكبراي ارزيابي  2شده پنهان ريتصاو يآزمون گروه. وجود آورد به ختلفم

 يها در سبك راتييطور متداول تغ به. مرتبط است يليتحل يهاييها و توانا آزمون با مهارت نيا. است
وابسته  – نهيممستقل از ز وستار،يپ يبا استفاده از دو انتها(آغاز شد  يادومقوله يبندميبا تقس يشناخت
و  نهيعنوان افراد مستقل از زم را به ييباالسوم  يكهاي  نمره) 1984( فرانك). 12،16) (نهيبه زم
 ةدر مطالع) 2010( اني. )15( دكر يبنددسته نهيعنوان افراد وابسته به زم را به نييپا سوم يك هاي نمره

ا استفاده ب اني. دكرمتفاوت استفاده  يشناخت يها افراد با سبك يبندطبقه يبرا ديگري كرديخود از رو
 اريانحراف مع كيبا  راداف كرديرو نيدر ا. بندي كرد را دستهافراد  ،نيانگياز م فاصله اريانحراف مع يك از
 ،نيانگيباالتر از م اريانحراف مع كيافراد با  نه،يعنوان افراد وابسته به زم به نيانگيهاي م از نمره تر نييپا
 طرفيعنوان افراد ب به اريانحراف مع كيو  نيانگيم نيب هاي و نمره نه،يافراد مستقل از زم منزلة به

 يبند دستهدر مورد  هااختالف نظرمطالب مذكور، مشخص است كه  با توجه به .)30( شدند يبنددسته
كه عدم  يمورد مسائلدر . رسد كه استفاده از منطق فازي مؤثر باشد نظر مي بنابراين به. است اريبس افراد،
). 14(جاي منطق كالسيك پيشنهاد شده است  ، استفاده از منطق فازي بهد دارددر آنها وجو تيقطع
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 حل مسائل مربوط به  برايتوانمند  يابزار ،شدمطرح  كيكه در برابر منطق كالس يمنطق فاز

و استنباط  يرگيميكه وابسته به استدالل، تصم يمسائل ايكه درك آنها مشكل  ايدهيچيپ هايستميس
دو نوع  يسازمدل يبرا يخوب توان بهيرا م يفاز هايستميس يطور كل به. دآييشمار م هب هستنند، يبشر
از ضعف دانش  يناش تينوع اول، عدم قطع. كار برد موجود در جهان به هايدهيدر پد تيعدم قطع ياصل

 مربوط به عدم صراحت و تينوع دوم عدم قطع. است دهيپد كي هاييدگيچيدر شناخت پ يو ابزار بشر
 ق،يمرز دق يدارا كيكالس هايمجموعه. )14(خاص است  يژگيو اي دهيپد كيمربوط به  تيعدم شفاف

 يبرا يمورد نظر است و تفاوت يژگيبر داشتن و نداشتن و يليمرز دل نيمعنا كه ا نيبد. ندا  نيو مع حيصر
 ك،يكالس هايجموعهخالف م بر. ستيقائل ن گريد ةباز يبازه و ابتدا كي يمشترك در انتها هاييژگيو

 يانتها هاييژگيباند و نيدر ا. استباند  كيصورت  نبوده، بلكه به قيو دق حيصر يزفا هايمرز مجموعه
مشترك از توابع  هاييژگيو نينشان دادن ا يبرا. رندگييرا در نظر م گريد ةباز يبازه و ابتدا كي

كه  شوديگرفته م ردر نظ ياحتمال هايژگياز و كيهر  يبرا تيدر توابع عضو. كنيمياستفاده م تيعضو
  ).4(دهد يمورد انتظار را نشان م يژگياحتمال درصد و نيا

در آزمون  كيو منطق كالس يمنطق فاز ةسيبه مقا يادر مطالعه) 1391(و همكاران  يبهرام
 يدبنهمان طبقه اي كيمطالعه با استفاده از منطق كالس نيا جينتا. پرداختند يشناخت يها سبك

محقق و  در همين زمينه،. باز بپردازد يهاطيها و مح در مهارت نينتوانست به تأييد استدالل ك نيشيپ
 نهيو وابسته به زم نهيبندي افراد مستقل از زم به طبقه يفاز كرديبا استفاده از رو )1391( همكاران
آشكار شد كه  هانيانگيم ةسيمقا با ،معنادار نبود ياگرچه از لحاظ آمار يفاز كرديبا رو جينتا .پرداختند
با  يبرتر، باز يطيمح طيدر شراو  نهيكنندگان مستقل از زم با شركت يبسته برتر يطيمح طيدر شرا
مل در آن مطالعه أقابل ت ةنكت. است نيكه همراستا با استدالل ك است نهيكنندگان وابسته به زمشركت

 ديبا همكارانمحقق و  ةبه گفت هاافتهي نير استفاده از ابود كه د يها از لحاظ آمار معنادار نبودن تفاوت
هاي شناختي بر مبناي منطق فازي و  رسد، مطالعة اثر سبك نظر مي بر اين اساس به. )3( كرد اطياحت

  . كالسيك بر يادگيري، واجد ارزش پژوهشي باشد
اي شناختي متفاوت ه گيرد كه افراد با سبكها شكل ميبا توجه به مطالبي كه ذكر شد اين سؤال

تواند مشكل اختالف دهند؟ آيا رويكرد منطق فازي ميچگونه به تغييرات در شرايط محيطي پاسخ مي
تواند حمايت هاي شناختي را حل كند؟ و آيا رويكرد منطق فازي مي بندي سبك نظر در مورد گروه

  وجود آورد؟ به) 1972(بيشتري از استدالل كين 
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  روش تحقيق
همچنين با توجه به . تجربي است شده، از نوع تحقيقات نيمه بيني با توجه به اهداف پيشپژوهش حاضر، 

در ابتدا . آمده، بنيادي است دست طول زمان اجراي تحقيق از نوع مقطعي و به لحاظ استفاده از نتايج به
ضر به نفر حا 113هاي شهر ورزنه سالة دبيرستان 16- 17آموزان  وسيلة فراخوان در بين دانش به

سپس براي . اولين شرط فراخوان تجربه نداشتن در ورزش بسكتبال بود. همكاري در اين تحقيق شدند
شده بين جامعة آماري  كنندگان، آزمون گروهي تصاوير پنهان هاي شناختي شركت مشخص كردن سبك
در  سؤال است كه 18اين آزمون شامل . كنندگان مشخص شود هاي شناختي شركت توزيع شد تا سبك
 گيرد؛ يعنيتعلق مي 1به هر سؤال صحيح نمرة ) بندي متداول در تحقيقات طبقه(رويكرد كالسيك 

از افراد با دامنة  .، استقالل كامل، متغير است18دامنة امتيازهاي اين آزمون از صفر، وابستگي كامل، تا 
به زمينه به روش كالسيك،  صورت تصادفي در گروه تجربي اول يعني گروه وابسته نفر به 15، 0- 6امتياز 

صورت تصادفي در گروه تجربي دوم يعني گروه مستقل از زمينه به  نفر به 15، 13-18از افراد با امتياز 
اي در تئوري مفهوم تابع عضويت اهميت ويژه(روش كالسيك، با استفاده از توابع عضويت فازي 

وسيلة تابع عضويت آن  مجموعة فازي بههاي فازي دارد، چراكه تمام اطالعات مربوط به يك مجموعه
تابع عضويت . شودهاي فازي از آن استفاده ميتوصيف و در تمام كاربردها و مسائل تئوري مجموعه
كند و در واقع به تابعي كه ميزان درجة عضويت مقدار فازي بودن يك مجموعة فازي را مشخص مي

). 1387پردازان دزفولي،  كوزه(گويند ضويت ميهاي مختلف را به يك مجموعه نشان دهد، تابع عالمان
وه وابسته به زمينه و مستقل از هاي مشترك در دو گردر اين تحقيق سعي در به صفر رساندن ويژگي

نفر در  15نفر در گروه تجربي سوم يعني گروه مستقل از زمينه به روش فازي و  15، )زمينه داشتيم
چون مطالعه شامل دو . زمينه به روش فازي قرار گرفتند گروه تجربي چهارم يعني گروه وابسته به

  .ها در هر دو محيط باز و بسته آزمون دادند  شرايط محيطي باز و بسته بود، هر يك از گروه
  گيريابزار اندازه

. شده براي سنجش سبك شناختي مستقل و وابسته به زمينه استفاده شد از آزمون گروهي تصاوير پنهان
شكل هندسي تشكيل يافته است كه بايد اين اشكال با توجه به اشكال نمونه مشخص  18اين آزمون از 

بنابراين دامنة امتيازهاي اين آزمون از صفر، وابستگي . گيردبه هر پاسخ صحيح امتياز يك تعلق مي. شود
ه به هاي اين آزمون افراد در سه گروه وابست براساس نمره. ، استقالل كامل، متغير است18كامل، تا 



 1395، بهار  1شمارة ، 8دورة ورزشي،  _رشد و يادگيري حركتي                                             

 

64

 اين پايايي ضريب) 1971( همكاران و ويتكين. شوندطرف و مستقل از زمينه تقسيم ميزمينه، بي
 روايي همچنين. اند كرده محاسبه 79/0 زنان براي و 82/0 مردان براي خارجي نمونة در آزمون را
يب ضر) 1377(موسوي ). 10( است شده گزارش 63/0 زنان براي و 82/0 مردان براي آن همزمان

منظور  دست آورد و به به 87/0ايراني به روش آلفاي كرونباخ  همساني دروني اين آزمون را در نمونة
نتايج نشان . هاي هوشي بررسي كردبررسي روايي همگرايي اين آزمون، ضريب همبستگي آن را با آزمون

  ).8(است  62/0شده و آزمون هوشي ريون  هاي نهفته داد كه همبستگي بين آزمون گروهي شكل
  رويكرد كالسيك

) 1، 27(توان مطابق با تحقيقات پيشين طرف و مستقل از زمينه را ميبندي وابسته به زمينه، بيطبقه
 :صورت زير تعريف كرد براي رويكرد كالسيك به

 
  رويكرد فازي

كالسيك بندي هاي وابسته به زمينه و مستقل از زمينه مطابق با طبقه بندي گروهدليل اينكه طبقه به
براي در نظر گرفتن عدم قطعيت ناشي از عدم صراحت در تعريف   صورت صريح انجام گرفته است، به

توان از توابع عضويت فازي استفاده كرد تا مرز  هاي وابسته به زمينه و مستقل از زمينه مي بندي طبقه
 .صورت غيرصريح در نظر گرفته شود هاي مزبور به بندي بين طبقه

 

 

 

  
  
  
  
  

  ينهوابسته به زم

  مستقل از زمينه
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گيرد، در رويكرد فازي هر امتياز بر خالف رويكرد كالسيك كه يك امتياز تنها به يك گروه تعلق مي
ورزشي و (ها گيرد كه امتياز هر آزمودني در آزمونبه دو يا چند گروه با درجة عضويت متفاوت تعلق مي

درجة عضويت هر . شده ضرب شود بايد در درجة عضويت مربوط به آزمون گروهي تصاوير پنهان) غيره
  .نمايش داده شده است 1شده در جدول  هاي آزمون گروهي تصاوير پنهان يك از نمره

با رويكرد فازي شده آزمون گروهي تصاوير پنهان هاي نمرهعضويت  درجة. 1جدول   
هاي آزمون گروهي تصاوير  نمره

شده پنهان طرفبي وابسته به زمينه   مستقل از زمينه 

110 0
210 0
310 0
48/02/0  0
56/04/0  0
64/06/0  0
72/08/0  0
801 0
901 0
1001 0
1108/0  2/0
1206/0  4/0
1304/0  6/0
1402/0  8/0
1500 1
1600 1
1700 1
1800 1

  آزمون پاس بسكتبال
، در شرايط محيطي بسته، آزمون پاس تكليف. اين مطالعه شامل دو شرايط محيطي باز و بسته بود

نحوة انجام اين آزمون به اين صورت است كه آزمودني مطابق با . دودستي سينة بسكتبال بود
تر با استفاده از  گيرد و با سرعت هرچه تمام متري از ديوار قرار مي 6دستورالعمل اين پاس در فاصلة 



 1395، بهار  1شمارة ، 8دورة ورزشي،  _رشد و يادگيري حركتي                                             

 

66

در اين شرايط، مدت زماني كه ده پاس . كند پاس دودستي، توپ را به سمت هدف مورد نظر پرتاب مي
  . سنج ثبت شد به هدف مورد نظر برخورد كرد، با استفاده از زمان

  برگرفته از آزمون پرتاب توپ بسكتبال( تكليف در شرايط محيطي باز، آزمون پاس از باالي سر 
ا وجود يك مدافع كه سعي نحوة انجام اين آزمون به اين صورت بود كه آزمودني بايد ب. بود) 1984هان، 

اين اهداف شامل شش . شوند، پرتاب كند شن ميرو ارويد يرودر دفاع دارد، توپ را به سمت اهدافي كه 
شرايط محيطي باز با ). 2(ند ا متري نسبت به هم واقع سانتي 60مربع است كه هر كدام در ارتفاع 

مربع تعريف شد كه اين  6اين برنامه  در. طراحي شد Macro Media Flash MXافزار  استفاده از نرم
برنامه به اين صورت بود كه در هر بار . مربعي كه روي ديوار طراحي شده بود، تطابق داشت 6ها با  مربع

شد و با روشن شدن آن مربع آزمودني بايد با حضور مدافع، با روش پاس از  ها روشن مي يكي از از مربع
كشيد  در اين شرايط، مدت زماني كه طول مي. كرد نظر پرتاب ميباالي سر، توپ را به سمت هدف مورد 

  .سنج ثبت شد تا ده پاس به هدف مورد نظر برخورد كند، با استفاده از زمان
  روش اجرا

كنندگان،  كنندگان با شرايط محيطي، نحوة پرتاب و نحوة امتيازدهي، از شركت بعد از آشناسازي شركت
كنندگان در هر يك از  كشيد، شركت ه مدت زماني كه طول ميبدين نحو ك. آزمون گرفته شد پيش

مرحلة اكتساب شش جلسه بود كه در هر يك از جلسات . پاس به هدف بزنند، ثبت شد 10شرايط 
كوششي را در هر يك از شرايط تمرين كردند؛ يعني، شش  10بلوك  6كوشش در  60كنندگان  شركت

دقيقه  5بين هر بلوك . مرين مهارت باز پرداختندبلوك به تمرين مهارت بسته و شش بلوك به ت
. اي بود دقيقه تر، و پانزده غير از بلوك سوم و چهارم كه استراحت طوالني شد؛ بهاستراحت در نظر گرفته 

كنندگان در شرايط  بدين نحو كه از هر يك از شركت. در انتهاي هر جلسه، آزمون اكتساب گرفته شد
كنندگان در هر يك  كشيد تا شركت كه طول مي ن گرفته شد و مدت زمانيمحيط بسته و سپس باز، آزمو

آزمون يادداري يك هفته بعد از مرحلة اكتساب انجام گرفت . از شرايط، ده پاس به هدف بزنند، ثبت شد
. پاس به هدف بزنند، ثبت شد 10كنندگان در هر يك از شرايط  كشيد شركت كه طول مي و مدت زماني

ل كه يك روز بعد از مرحلة اكتساب انجام گرفت، نوع پرتاب تغيير كرد و در شرايط در مرحلة انتقا
  .محيط بسته از پرتاب يك دست سينه و در شرايط محيط باز از پاس هوك استفاده شد
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  روش آماري
پيش از . عنوان آمار توصيفي استفاده شد وتحليل آماري، از ميانگين و انحراف معيار به منظور تجزيه به
ها و از آزمون لون براي ها از آزمون كولموگروف اسميرنوف براي بررسي توزيع نرمال دادهرسي دادهبر

تحليل واريانس  ها ازها و برابري واريانسپس از بررسي توزيع نرمال داده. ها استفاده شدبرابري واريانس
عنوان آمار استنباطي براي  ت بهگيري تكراري روي عامل جلسابا اندازه)  2) گروه(×  6) جلسه( (يكراهه 

همچنين از آزمون پيگردي . گروهي در مرحلة اكتساب استفاده شد گروهي و بين هاي درون بررسي تفاوت
مستقل  tاز آزمون . گروهي استفاده شد ها براي عوامل درون بنفروني براي مشخص كردن جايگاه تفاوت

هاي مربوط به مراحل آزمون، و براي تحليل يافته ها در مرحلة پيشبراي مشخص كردن عدم تفاوت گروه
  .يادداري و انتقال استفاده شد

  

  هاي تحقيقيافته
  رويكرد كالسيك

  .دهدتوصيفي مربوط به مراحل مختلف آزمون را با رويكرد كالسيك نشان مي هاييافته 1نمودار 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بسته در مراحل مختلف آزمون با رويكرد مدت زمان اجراي آزمون در دو شرايط محيطي باز و . 1نمودار 
  كالسيك
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هاي گروه مستقل از زمينه طي مراحل اكتساب، شود آزمودنيمشاهده مي 1كه در نمودار طور همان
پيش  .يادداري و انتقال در هر دو شرايط محيطي عملكرد بهتري نسبت به گروه وابسته به زمينه داشتند

مستقل به  tاكتساب، يادداري و انتقال با استفاده از آزمون  ها در مراحل از بررسي تفاوت بين گروه
مستقل نشان داد كه بين  tنتايج آزمون . پردازيم آزمون مي ها در مرحلة پيش آزمون همساني گروه

و در در شرايط  )P ،05/1= )28،1(t=30/0( ها با توجه به آمارة آزمون در شرايط محيطي بسته گروه
  .كنندگان وجود نداردداري بين شركتتفاوت معنا )P ،50/0 =)28،1(t=61/0( محيطي باز 

  
گيري تكراري طي مرحلة اجرا در گروهي با اندازه گروهي و بين آزمون تحليل واريانس درون. 2جدول 

  دو شرايط محيطي با رويكرد كالسيك
شرايط 
مجموع   منبع تغييرات  محيطي

  مجذورات
درجة 
  آزادي

ميانگين 
  مجذورات

نسبت 
F  

ح سط
  معناداري

  001/0*  80/23  58/60 5 90/302 جلسات  بسته
  57/0  76/0  95/1 5 76/9 گروه*جلسات

  007/0*  15/16  50/34 1 50/34 گروه
     54/2 140 25/356 )جلسات(خطاي

     13/2 28 80/59 )گروه(خطاي

  باز

  001/0*  51/4  70/108 5 53/543 جلسات
  71/0  57/0  88/13 5 44/69 گروه*جلسات

  01/0*  22/6  52/122 1 52/122 گروه
     08/24 140 53/3371 )جلسات(خطاي

     68/19 28 14/551 )گروه(خطاي

  
ها در شرايط محيطي بسته با رويكرد كالسيك شود بين گروه مشاهده مي 2طوركه در جدول  همان

. مستقل استفاده شد tاز آزمون ها  دار بين گروهبراي مشاهدة تفاوت معنا. تفاوت معناداري وجود دارد
داري را بين گروه مستقل از زمينه و وابسته به زمينه در جلسات اول مستقل تفاوت معنا t نتايج آزمون

)01/0sig=،59/2t=( پنجم  ،)02/0sig=،39/2t= ( و ششم)01/0sig=،51/2t=( ديگر . دهدنشان مي
  . محيطي باز تفاوت معناداري وجود دارد ها در شرايطدهد كه بين گروهنشان مي 2نتايج جدول 

مستقل تفاوت  tنتايج آزمون . مستقل استفاده شد t ها از آزمون دار بين گروهبراي مشاهدة تفاوت معنا
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نشان ) =03/0sig=،17/2t(داري را بين گروه مستقل از زمينه و وابسته به زمينه تنها در جلسة سوم معنا
  .داد

قل را در مراحل يادداري و انتقال طي شرايط محيطي باز و بسته با مست tنتايج آزمون  3جدول 
  .دهدرويكرد كالسيك نشان مي

يادداري و انتقال طي شرايط محيطي باز و بسته با  مرحلةي آزمون تي مستقل در ها هيافت. 3جدول 
  رويكرد كالسيك

  داريسطح معنا  tمقدار   درجة آزادي  محيط  مرحله

  يادداري
  04/0*  14/2  28  بسته

  04/0*  09/2  28  باز

  02/0*  46/2  28  بسته  انتقال

  89/0  13/0 28 باز
 

هاي مستقل از زمينه و وابسته به زمينه در مرحلة يادداري محيط بين گروه 3مطابق با جدول 
اما در . داري وجود داردبسته، در مرحلة يادداري محيط باز و در مرحلة انتقال محيط بسته تفاوت معنا

  .داري مشاهده نشدهاي مستقل از زمينه و وابسته به زمينه تفاوت معنامرحلة انتقال محيط باز بين گروه
  

  رويكرد فازي
  .دهدهاي توصيفي مربوط به مراحل مختلف آزمون را با رويكرد فازي نشان مييافته 2نمودار 

  
ر مراحل مختلف آزمون با رويكرد مدت زمان اجراي آزمون در دو شرايط محيطي باز و بسته د. 2نمودار 

  فازي
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هاي گروه مستقل از زمينه طي مراحل اكتساب، شود آزمودنيمشاهده مي 2كه در نمودار طور همان
يادداري و انتقال در شرايط محيطي بسته عملكرد بهتري نسبت به گروه وابسته به زمينه داشتند، اما در 

ندگان وابسته به زمينه اجراي بهتري در كلية شرايط كن شرايط محيطي باز نتايج برعكس بود و شركت
 tها در مراحل اكتساب، يادداري و انتقال با استفاده از آزمون  پيش از بررسي تفاوت بين گروه. داشتند

مستقل نشان داد كه  tنتايج آزمون . پردازيم آزمون مي ها در مرحلة پيش مستقل به آزمون همساني گروه
و در شرايط  )P ،00/1=)28،1(t=32/0( به آمارة آزمون در شرايط محيطي بستهها با توجه  بين گروه

  .كنندگان وجود نداردداري بين شركتتفاوت معنا )P ،47/0=)28،1(t=59/0(محيطي باز 
  

گيري تكراري طي مرحلة اجرا در گروهي با اندازه گروهي و بين آزمون تحليل واريانس درون. 4جدول 
  رويكرد فازيدو شرايط محيطي با 

مجموع منبع تغييرات شرايط محيطي
  مجذورات

درجة
  آزادي

ميانگين 
  مجذورات

نسبت 
F  

سطح 
  معناداري

  بسته

  001/0*  38/23  61/156 5 13/484 جلسات
  44/0  91/0  10/6 5 81/18 گروه*جلسات

  06/0  68/3  70/579 1 70/579 گروه
خطاي

  )جلسات(
72/579 140 69/6     

     33/157 28 42/4405 )گروه(خطاي

  باز

  001/0*  83/4  02/102 5 93/435 جلسات
  71/0  54/0  50/11 5 13/49 گروه*جلسات

  33/0  96/0  41/485 1 41/485 گروه
خطاي

  )جلسات(
14/2523 140 08/21     

     68/504 28 18/14131 )گروه(خطاي

 
محيطي بسته و باز با رويكرد فازي  ها در شرايطشود بين گروه مشاهده مي 4طوركه در جدول  همان

  .تفاوت معناداري وجود ندارد
مستقل را در مراحل يادداري و انتقال طي شرايط محيطي باز و بسته با  tنتايج آزمون  5جدول 

  .دهدرويكرد فازي نشان مي
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ا يادداري و انتقال طي شرايط محيطي باز و بسته ب مرحلةي آزمون تي مستقل در ها هيافت. 5جدول 
  رويكرد فازي

داريسطح معنا  tمقداردرجة آزاديمحيط مرحله  

 يادداري
2806/129/0بسته  
2809/206/0باز  

  انتقال
72/0-2835/0بسته  

28/0-2809/1باز  
  

هاي مستقل از زمينه و وابسته به زمينه در كنيد بين گروهمشاهده مي 5طوركه در جدول  همان
  . داري وجود نداردو شرايط محيطي تفاوت معنااز مراحل  كدام هيچ

  

  گيريبحث و نتيجه
هاي شناختي مستقل از زمينه و وابسته به زمينه بر يادگيري يك تكليف  در اين مطالعه، اثر سبك

نتايج نشان داد كه بين . گيري در محيط باز و بسته با رويكرد فازي و كالسيك بررسي شد هدف
گيري به شيوة كالسيك  ينه و وابسته به زمينه بر اجراي يك مهارت هدفكنندگان مستقل از زم شركت

كنندگان وابسته به  كنندگان مستقل از زمينه در مقايسه با شركت شركتداري وجود دارد و تفاوت معنا
در  نهيمستقل از زم رندگانيادگدهند كه ي ميمورد نشان  نيدر ا قاتيتحق. زمينه اجراي بهتري داشتند

 .دارند يبهتر ييكارا ديجد يمهارت حركت يريادگيدر  نهيوابسته به زم رندگانيادگيا ب سهيمقا
گيري و استفادة مؤثر از اطالعات  تر تصميم دليل پردازش خودكار و قوي يادگيرندگان مستقل از زمينه به

اين ). 20(رند گيتر ياد ميهاي حركتي را سريع بدني در مقايسه با يادگيرندگان وابسته به زمينه، مهارت
تري  هاي عمقي و بازسازي شناختي سريعتر بر پاسخ دليل تكيه كردن بيشتر و قوي امر ممكن است به

 افتهي نيا). 25(تر كسب كنند هاي ورزشي را سريع شود كه مهارتباشد كه اين افراد دارند و موجب مي
در زمان واكنش ديداري ) 6(و همكاران در پرتاب دارت، غفارزاده ) 7(قطبي و همكاران  مطالعات جيبا نتا

 هايگروه نيب يريادگي زانيكه منيبر ا يمبندر تكليف دقت ) 30(و شنيداري انتخابي و ساده، و يان 
كنندگان  تبه نفع شرك زانيم نيدارد و ا وتتفا يطور معنادار به نهيو وابسته به زم نهيمستقل از زم
  .است، همخوان است نهمستقل از زمي
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كنندگان مستقل از زمينه و وابسته به زمينه هاي مطالعة حاضر نشان داد كه بين شركتافتهديگر ي
كنندگان  داري وجود دارد و شركتبه شيوة كالسيك در يادداري و انتقال محيط بسته تفاوت معنا

 اين يافته با يافتة مطالعات قطبي و. مستقل از زمينه عملكرد بهتري نسبت به رقيبانشان داشتند
در زمان واكنش ) 6(در پرتاب دارت، غفارزاده و همكاران ) 3(و همكاران  و بهرامي ) 7(همكاران 

- بر اين، اين يافته با يافته عالوه. در آزمون دقت همخوان است) 2010(شنيداري و ديداري ساده و يان 

بر اينكه مبني ) 2004(و جيوليت و كالت ) 2003(، ليو )1988(، چو )1975(هاي بارل و تريپ 
هاي  كنندگان مستقل از زمينه در مقايسه با رقيبانشان با درجة استقالل از زمينة كمتر در مهارت شركت

اين ). 9، 13، 17، 21(دهند، همخوان است بسته و شرايط محيطي بسته عملكرد بهتري را نشان مي
از زمينه عملكرد بهتري  كنندگان مستقلهاي بسته شركت ها و مهارتدهد كه در محيطيافته نشان مي

ورزشكاران توجه بودن آن،  پذير بيني دليل ثابت بودن محيط و پيش بهبسته  يها در مهارت اصوالً. دارند
مطابق با نظرية استقالل و  .ثابت است نسبتاً رامونيپ طيمح رايز ؛دارند رامونيپ طيبه مح يكمتر

هاي بسته معموالً كمتر تحت  دگان در مهارتكننشركت) 1971(وابستگي به زمينه ويتكين و همكاران 
افراد . ندا در عوض، آنها بيشتر متكي به اطالعات از منابع دروني. گيرندتأثير اطالعات خارجي قرار مي

ترند هاي عمقي و تصويرسازي ذهني دقيقمستقل از زمينه نسبت به افراد وابسته به زمينه در حس
نسبت ) 19(گيري و استفادة مؤثر از اطالعات بدني  تر تصميم ويپردازش خودكار و قو داراي ) 28،29(

تواند براي عملكرد بهتر نسبت به رقيبانشان و مشاركتشان ها مياين ويژگي. ندا به افراد وابسته به زمينه
  .هاي با مهارت بسته سودمند باشددر ورزش

يك در محيط باز در مرحلة مقايسة دو گروه مستقل از زمينه و وابسته به زمينه به شيوة كالس
اما در . كنندگان مستقل از زمينه و وابسته به زمينه نشان داد داري را بين شركتيادداري تفاوت معنا

با اين حال، مقايسة . كنندگان دو گروه وجود نداشت داري بين شركتمرحلة انتقال محيط باز تفاوت معنا
اين يافته با . ان مستقل از زمينه در اين دو مرحله بودكنندگ هاي دو گروه حاكي از برتري شركتميانگين

. همخوان است) 30(و يان و همكاران ) 6(، غفارزاده و همكاران )3(هاي مطالعة بهرامي و همكاران يافته
-عنوان مرجع قضاوت براي خود در نظر مي افراد وابسته به زمينه محيط بيرون را به با توجه به اينكه

سادگي تحت تأثير تغييرات  ها را از زمينه جدا كنند، ادراك آنها بهتوانند محركنميراحتي  گيرند و به
هاي دروني را مالك قضاوت خود كه افراد مستقل از زمينه عالئم و نشانه  گيرد، درحاليمحيطي قرار مي

دراك آنها از بنابراين ا. ها را از زمينه جدا كنند توانند محركسادگي مي اين افراد به. دهندقرار مي
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در تكاليف حركتي باز، افراد مستقل از زمينه كه از عالئم ). 5(پذيرد تغييرات محيطي تأثير چنداني نمي
عنوان  كنند، در مقايسه با افراد وابسته به زمينه كه از محيط بيرون بههاي دروني استفاده ميو نشانه

شناسايي بهتر اهداف موجب ). 30(كنند يكنند، بهتر اهداف را شناسايي ممرجع قضاوت استفاده مي
هاي مطالعة ما تأييدي بر اين موضوع كنندگان مستقل از زمينه خواهد شد كه يافته عملكرد بهتر شركت

) كنندگان مستقل از زمينه در محيط باز برتري شركت(اما نكتة قابل تأمل اين است كه اين يافته . است
است ) 21(و ليو ) 13(، چو )22(، مك لئود )9(بارل و تريپ  و مطالعات) 18(بر خالف استدالل كين 

ها و شرايط محيطي باز عملكرد بهتري نسبت به  كنندگان وابسته به زمينه در مهارت كه در آن شركت
داليل احتمالي اين عدم همخواني اين است كه مطالعات يكي از . كنندگان مستقل از زمينه دارند شركت

اند،  ا سابقة فعاليت در محيط بسته يا باز را داشتهه انجام گرفته است كه مدتمذكور روي ورزشكاراني 
طور مستقيم در دو شرايط  كنندگان مبتدي بهشركت) 30(اما در اين مطالعه همانند مطالعة يان 

  . اند محيطي باز و بسته تحت آموزش قرار گرفته
ستقل از زمينه و وابسته به زمينه به هاي ديگر مطالعة حاضر آشكار كرد كه بين دو گروه ميافته

داري تفاوت معنا) اكتساب، يادداري و انتقال(كدام از مراحل آزمون محيط بسته  شيوة فازي در هيچ
ها، در اگرچه از لحاظ آماري بين اين دو گروه هيچ تفاوتي يافت نشد، مقايسة ميانگين گروه. وجود ندارد

كنندگان وابسته به  گان مستقل از زمينه در مقايسه با شركتكنند تمامي مراحل حاكي از برتري شركت
و نظرية استقالل و وابستگي به زمينه ويتكين ) 18(اين نتيجه همسو با استدالل كين . زمينه بود

ها و  كنندگان در مهارت تواند مزيتي براي شركت است كه در آن ويژگي مستقل از زمينه مي) 1971(
) 1971(طابق با نظرية استقالل و وابستگي به زمينه ويتكين و همكاران م. شرايط محيطي بسته باشد

- ها و شرايط محيطي بسته معموالً كمتر تحت تأثير اطالعات خارجي قرار مي كنندگان در مهارت شركت

افراد مستقل از زمينه در مقايسه چون . ندا در عوض آنها بيشتر متكي به اطالعات از منابع دروني. گيرند
دهند، پس دور از انتظار  هاي دروني را مالك قضاوت خود قرار مياد وابسته به زمينه عالئم و نشانهبا افر

  ).27(ها و شرايط محيطي بسته عملكرد بهتري داشته باشند  نيست كه در مهارت
در اين تحقيق اثر دو نوع سبك شناختي مستقل و وابسته به زمينه به شيوة فازي بر يادگيري يك 

يك از مراحل  براساس نتايج بين اين دو گروه در هيچ. گيري در محيط باز هم سنجيده شد فتكليف هد
داري مشاهده نشد ولي باز هم با وجود عدم تفاوت معنادار، اكتساب، يادداري و انتقال تفاوت معنا

ستقل كنندگان م كنندگان وابسته به زمينه نسبت به شركت دهندة عملكرد بهتر شركت ها نشانميانگين
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مبني بر اينكه در شرايط محيطي باز بين ) 3(كاران اين يافته با نتيجة بهرامي و هم. از زمينه بود
داري كنندگان مستقل از زمينه و وابسته به زمينه با رويكرد فازي در پرتاب دارت تفاوت معنا شركت

و نظرية استقالل و ) 18(ن بر اين، اين نتيجه همراستا با استدالل كي عالوه. وجود نداشت، همخوان است
تواند مزيتي براي ، مبني بر اينكه ويژگي وابستگي به زمينه مي)27(وابستگي به زمينة ويتكين 

علت تغييرات  هاي باز بهها و محيط ها و شرايط محيطي باز باشد، در مهارت كنندگان در مهارت شركت
بنابراين، . ش اطالعات خارجي دارندكنندگان نياز بيشتري به پردازلحظه به لحظة محيطي، شركت

ن افراد وابسته به چو. شودكنندگان قلمداد ميگيري شركتاطالعات خارجي عاملي مؤثر در تصميم
، )26(تري در پردازش اطالعات خارجي دارند  زمينه در مقايسه با افراد مستقل از زمينه توانايي قوي

البته چون در هر دو شرايط محيطي نتايج از . دهندبنابراين اجراي بهتري را در اين شرايط نشان مي
 .ها بايد احتياط الزم صورت گيردلحاظ آماري معنادار نيست، در استفاده از اين يافته

هاي بنديبا توجه به عدم قطعيت ناشي از عدم صراحت در تعريف طبقهدر اين مطالعه محقق 
  به ) ايتابع خطي و يك تابع ذوزنقه 2(تابع عضويت فازي  3هاي شناختي، با استفاده از  سبك
خطي و (بر اين دو تابع  با عنايت به اينكه عالوه. شده پرداخت بندي آزمون گروهي تصاوير پنهانطبقه

هاي فازيي نمايي نيز وجود دارد، شايد با استفاده از توابع نمايي، هاي مثلثي و مجموعه، تابع)ايذوزنقه
شود وسيلة توابع نمايي بيان مي هاي فازي نمايي بهتابع عضويت مجموعه .شد ها معنادار مي اين تفاوت

تر  تواند خيلي دقيقها مي بندي در اين توابع، طبقه). 4(صورت نامتناهي تعريف شوند  تواند بهكه مي
بنابراين . ها را به صفر برساند هاي مشترك در هر يك از گروهنسبت به توابع ديگر انجام گيرد و ويژگي

-شد، نتايج از لحاظ آماري معنااين احتمال وجود دارد كه اگر در اين تحقيق از توابع نمايي استفاده مي

  .شد داري مي
كنندگان مستقل از زمينه  طور كلي، نتايج اين مطالعه به شيوة كالسيك نشان داد كه بين شركت به

داري وجود دارد و در تمام مراحل و وابسته به زمينه در هر دو شرايط محيطي باز و بسته تفاوت معنا
اين يافته،  .كنندگان مستقل از زمينه عملكرد بهتري داشتند شركت) اكتساب، يادداري و انتقال(آزمون 

كند كه را كه مربوط به مهارت و شرايط محيطي بسته است تأييد مي) 18(تنها بخشي از استدالل كين 
. بسته باشد و شرايط محيطي ها در مهارت كنندگان شركت يبرا يتيمز تواندمي نهيمستقل از زم يژگيو

كنندگان مستقل از زمينه و وابسته به زمينه  در مقابل، به شيوة فازي، تفاوتي به لحاظ آماري بين شركت
كنندگان مستقل از زمينه را در شرايط محيطي  ها، برتري شركتمشاهده نشد، ولي مقايسة ميانگين
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  در نهايت پيشنهاد . كنندگان وابسته به زمينه را در محيط باز نشان داد بسته، و عملكرد بهتر شركت
شود كه تحقيقات مشابهي با توجه به مالحظات جنسيتي، استفاده از ساير توابع فازي و بين مي

  شود كه در تحقيقات آينده همچنين پيشنهاد مي. اي نيز انجام گيردورزشكاران مبتدي و حرفه
عنوان عاملي تأثيرگذار در  سازي، بهنندگان، در توانايي فضايي و توانايي ذخيرهككاري شركتحافظة 

  .گيري شودكنندگان در تكاليف حركتي و شناختي اندازهاجراي شركت
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