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 چکیده

های سبک تحرک با توجه بهدر دانشجويان کم میزان يادگیری ايروبیک بررسی ،پژوهش حاضرهدف 

و انحراف استاندارد  3/22تحرک دختر با میانگین سنی )دانشجوی کم 24منظور، بدين. شناختی بود

در سه گروه سبک شناختی )هر گروه هشت نفر( قرار و  به شیوة دردسترس انتخاب شدند 187/1

و سه ايروبیک ماراتن قرار گرفتند آموزش تحت یساعتيک جلسة 16مدت گرفتند. هر سه گروه به

روش آماری تحلیل واريانس  ها به کمکداده. ها را ارزيابی کردندآنمیزان يادگیری مربی ايروبیک 

 (P = 0.09) کنندگان مستقل از زمینهشرکتکه  نتايج نشان داد. ندگیری مکرر( بررسی شد)اندازه

ادداری و انتقال عملکرد بهتری در مراحل يطرف و بی کنندگان وابسته به زمینهدر مقايسه با شرکت

کنندگان توان نتیجه گرفت که شرکتمی .ها بیشتر از دو گروه ديگر بودو میزان يادگیری آن داشتند

ثر از اطالعات بدنی و عوامل شناختی متفاوت مؤ خودکار، استفادةدلیل پردازش مستقل از زمینه به

 تر ياد بگیرند.های حرکتی را سريعممکن است مهارت
 

 های شناختیايروبیک، يادگیری، سبک :کلیدیواژگان

 
 

 
 
 

                                                           
 Email:f.mollaei.z17@gmail.comمسئول                                                                     نویسندة *



                                                                                                               1398، بهار 35فتار حرکتی شماره ر                                                                                                         50

 مقدمه
ما را قادر  یریادگیبرخوردار است.  ینیادیبن تیموجودات زنده از اهم ریانسان و سا یبرا یریادگی

-ییلحاظ توانااز رندگانیادگی. میکن جادیتازه در خود ا یو رفتارها میاموزیتازه ب هایسازد تا مهارتیم

 ،نیبنابرا ؛با هم تفاوت دارند رهیو غ یآمادگ ،یریادگیآموزش، سبک و سرعت  هایروش ،یذهن های

یکی از . (1) برخوردار است یادیز تیدر آموزش از اهم رندگانیادگی یفرد هایگرفتن تفاوتدرنظر

های حرکتی اند و آن را در یادگیری مهارتدنبال آن بودهکه بیشتر دانشمندان علم ورزش به مباحثی

برای آموزش  واقعیت این است که مربیان ورزشهای فردی است. اند، تفاوتمدنظر داشته و ورزشی

های ها بر یادگیری و اجرای مهارتاین تفاوت های فردی و اثرهایثرتر باید به ماهیت تفاوتبهتر و مؤ

 های حرکتیحین اجرای مهارتاند که افراد درشواهد پژوهشی نشان داده حرکتی توجه کنند.

( 2006) 1(. شارکی2ست )ا هاهای فردی آنآورند که ناشی از تفاوتدست میهای متفاوتی بهفقیتمو

های تفاوت (4) 2اما اکسنداین (؛3دهد )های بدنی افراد نسبت میاین تفاوت را به ژنتیک و ویژگی

عمومی و هوشی، های سه مورد تفاوت درآن، برداند و عالوهنمی های جسمانیفردی را تنها در ویژگی

داند که های ناشی از زمان واکنش و حرکت میهای ناشی از ادراک حرکتی و بینایی و تفاوتتفاوت

های بینایی یک موقعیت به تفاوت افراد درزمینة (5و همکاران ) 3. ویتکینق هستندتعمبیشتر قابل

توان در پاسخ به ن میو آزمون گروهی اشکال نهفته را طراحی کردند که با آ مسئله توجه کردند

وابستگی به های ادراکی، افراد وابسته به زمینه و مستقل از زمینه را از یکدیگر تشخیص داد. طرح

های یادگیری و شناختی یکی از انواع سبک ویتکین و همکارانمدنظر  ةبودن از زمینزمینه یا مستقل

  .(6از آن استفاده شده است ) یادیز مطالعاتکسب کرده است و در  یادیارزش ز که است

معمول فرد برای حل مسئله، تفکر، ادراک و یادآوری تعریف  ةسبک شناختی را شیو (1937) 4آلپورت

سبک  17و  (1976) 5کمسی گانةنوزده هایتوان به سبکیمدیگر های شناختی سبکاز کرده است. 

به روش نسبتاً  نهیوابسته به زم /از زمینه مستقل ی(. سبک شناخت7اشاره کرد ) (1996) 6تیاسم

 یبرا(. 8مستقل از هوش است ) باًیکه تقر کندیاطالعات اشاره م ةریو ذخ یدر رمزگردان داریپا

و استقالل  نهیبه زم یوابستگ نیب یادراک هایدر پاسخ به طرح( 5) و همکاران نیتکیو ،بار نخستین

قرار  نهیزم ریتأثافراد تحت یبرخ یادراک هایکه قضاوت افتندیها درقائل شدند. آن زیتما نهیاز زم
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کم است. افراد مستقل از  اریآن بس ریتأث ایندارد  ریتأث ای گریافراد د یبرا نهیکه زم یدرحال ؛ردگییم

که افراد وابسته  یدرحال ؛اطراف اطالعات را پردازش کنند طیاز مح یریرپذیتوانند بدون تأثیم نهیزم

 1نوی(. پاالد9) نگریهستند تا جزئ نگریکل شتریو ب ردگییقرار م طیمح رتأثیعملکردشان تحت نهیبه زم

که در  دانندیم ادپردازش اطالعات در افر یتخصص هایوهیرا ش یریادگی های( سبک10و همکاران )

 طیمح نهیبه زمافراد وابسته  .دهندیو حافظه را نشان م یریادگیموارد تجارب مربوط به ادراک،  شتریب

 نهزمی از را هامحرک توانندینم یراحتو به رندگیینظر مخود در یعنوان مرجع قضاوت برارا به رونیب

افراد  نی(. ا11) ردگییقرار م یطیرات محییتغ ریتأثتحت یسادگهها بادراک آن بنابراین، ؛جدا کنند

ی کارآمداز اطالعات بدن  هو رفتارها دارند و در استفاد هایرگیمیدر تصم یعملکرد مستقل کمتر

 ،وستاریپ گریطرف د در. کنندیدرک م یکلطوراطالعات را به نهی(. افراد وابسته به زم12ند )کمتری دار

دهند. افراد مستقل یرا مالک قضاوت خود قرار م یدرون هاینشانههستند که  نهیافراد مستقل از زم

 یطیمح راتییها از تغادراک آن ،نیبنابرا ؛جدا کنند نهزمی از را هامحرک توانندیم یسادگبه نهیاز زم

دارند، نسبت به اطالعات بدن  تریواضح یبدن ریتصو یافراد نی(. چن11) گیردینم یچندان ریتأث

و  یمؤثر از اطالعات بدن )بازخورد جنبش ةو استفاد یرگیمیاستقالل در تصم دلیلبه و ترندحساس

  (.12) ترندمرتبط با ورزش حساس هایتی( به موقعیعمق یحس یآگاه

و بسیاری از  ندشروع شد 1970و وابستگی به ورزش از سال از ورزش مطالعات مرتبط با استقالل 

یا بسته هارت باز های با برتری مو وابستگی به زمینه و ورزشاز زمینه ها به ارتباط استقالل آن

بودن تکلیف رفتارهای حرکتی، بعد باز و بسته بندیمهم طبقه یک طرحوارة ،زیرا (؛13پرداختند )

و تغییرات در محیط،  (14)شود نظر تعیین میهای ادراکی تکلیف مورداست که براساس ویژگی

و جویلوت ( 12) 2لیو مطالعات جنتای (.15)دهد ثیر قرار میتأگیری در عملکرد حرکتی را تحتتصمیم

نسبت به ورزشکاران  ستهب هایکننده در مهارتکه ورزشکاران شرکت دهدینشان م( 16) 3و کالت

و همکاران  یقطبپژوهش  ،نیهمچن .هستند نهیمستقل از زم شتریب ،باز هایکننده در مهارتشرکت

با  سهیدر مقا یدانیبسته مانند شنا و دووم هایکننده در مهارتنشان داد که ورزشکاران شرکت (17)

در  ،یو کشت نتونیبدم بسکتبال، بال،یباز مانند فوتبال، وال هایکننده در ورزشورزشکاران شرکت

 نهیمستقل از زم شتریب جهینتکه در کردندکسب  یشده نمرات باالترپنهان ریتصاو یآزمون گروه

نشان دادند که افراد مستقل از ( 19)و اکبری ( 18)مطالعات بهرامی و همکاران  ،اینبربودند. عالوه

های بسته )پرتاب دارت، پرتاب توب اکتساب( و هم در اجرای مهارت زمینه هم در یادگیری )مرحلة

 .بسکتبال به هدف در شرایط محیطی بسته( در مقایسه با افراد وابسته به زمینه عملکرد بهتری داشتند
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افتد؛ برای یک فرایند در مراحل اتفاق می وسیلةحرکتی به هایگزارش شده است که یادگیری مهارت

شناختی، تداعی و  ( یادگیری حرکتی را در سه مرحلة20) 1مثال، مدل کالسیک فیتز و پوسنر

 شده در مرحلةهای اولیة ارائه، دستورالعمل(21) 2مبنای مدل جنتایل. بردکنخودکاری توصیف می

گیرد را ممکن عمومی از الگوی حرکتی الزم شکل  ا یک ایدةکه چه انجام شود تک ایناکتساب، در

کید زیادی بر این نکته شده یعنی مرحلة شناختی تأ ؛هایادگیری مهارت اولیةدر مراحل . کنندمی

 کامالًیندهای ذهنی فرا ،در این مرحلههای آموزشی را درک کند. دستورالعمل است که یادگیرنده

 (؛2داند چه کار باید بکند و چگونه این کار صورت خواهد گرفت )یعنی یادگیرنده می فعال هستند؛

باالیی از فعالیت شناختی  یادگیرندگان دارای درجةدر مراحل اولیة یادگیری، یم که یاببنابراین درمی

شایسته ، پس (؛10) فراد در پردازش اطالعات متفاوت استطور منطقی، رجحان شناختی ابه هستند و

پردازش ها در های آنهای شناختی فراگیرندگان و شناسایی ویژگیگرفتن سبکاست با درنظر

-که تفاوت دهدیمطالعات نشان م جینتا ،همچنینها کمک شود. بهتر آناطالعات، به یادگیری هرچه

 یورزش هایتیاولو نییو تع ینیتمر هایبرنامه یدر طراح دیبا یرونیب ای یدرون ابعدر من یفرد های

و نوع  کنانیباز یشناخت هایاساس سبکبر دیو ورزش با نتمری و دنشو گرفته درنظر ترمناسب

 ستمیس یاددهیو  یریادگی ،آموزشی نظام در هاتفاوت نیوجود ابا (.22شود ) اختصاصی هاورزش

شکل ممکن به افراد مختلف  نتریموضوع را به ساده کیدنبال نقاط مشترک بود تا به دیبا ی،آموزش

و  ترعیموضوع را سر کی ایعده شودیباعث م اهآموزش داد. وجود نقاط مشترک خاص در انسان

 غیره ای کیومکانیب ای کیولوژیزیف ازحیثنقاط مشترک  نی. ممکن است ا(1) رندیبگ ادی ترمناسب

در  یفرد هایشناخت کارکرد تفاوت ن،یبنابرا ؛دنباش ینقاط مشترک شناخت نید و ممکن است انباش

 هایتیاولو نییمهارت و تع یریادگیدر  یمناسب فرد یزریبرنامه یبرا ییمبنا ،یحرکت -یکنترل حس

از اهمیت بسزایی  تمرکز ذهنیهایی که در اجرای حرکات آن یکی از ورزش .کندیفراهم م یورزش

فعالیتی  کورزش ایروبی، ایروبیک است. شودخالقیت می ةموجب رشد ذهنی و توسعو  برخوردار است

و  شودمیشدن عضالت بزرگ که باعث فعال شودتلقی می طوالنی اًبا شدت متوسط و مدت نسبت

حرکات ای مجموعهاز (. این ورزش 23) شودمین میأطریق دستگاه هوازی تازآن نیاز انرژی مورد

با ریتم و ضرب  وارصورت زنجیرهو بهشوند میکه با هم ترکیب  شودمیاصولی و قانونمند تشکیل 

شود ورزش ایروبیک موجب تقویت حافظه نیز علت است که گفته میگیرند و بدینانجام می موسیقی

کاری موجب بهبود  ده است تمرین شناختی با بار حافظةحالی است که گزارش شاین در شود.می

های شناختی را در ورزشکاران سبک های پیشیناکثر پژوهش(. 24شود )مینیز های توجه شبکه
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 پی آن است تا با کنترل تجربةر درحاض د؛ اما مطالعةهای با مهارت باز و بسته بررسی کردنورزش

ورزشی ایروبیک که یک تکلیف  های شناختی را در رشتةکنندگان )افراد غیرفعال( سبکشرکت

های تا یافته ، مطالعه کندختی داردیندهای شناثیرات مثبتی بر فراو تأ ای و شناختی استزنجیره

کنندگان مستقل از زمینه، وابسته به زمینه و مورد میزان ادراک، یادگیری و عمل شرکتجدیدی در

میزان یادگیری ایروبیک در  بررسی ،حاضر پژوهش هدف دست آورد.طرف در ورزش ایروبیک بهبی

شود  انیکه بتواند رهنمون ورزشکاران و مرب استهای شناختی تحرک با توجه به سبکدانشجویان کم

نظر از ورزش مورد یشتریب یورزش درک کنند و احساس لذت و شاد نیحدرتا احساسات خود را 

 های ورزشی شوند.و باعث افزایش عملکرد ورزشی یادگیرندگان رشتهببرند خود 
 

 پژوهش روش
 -آزمونشیپطرح با  تجربیمهیپژوهش، روش نموضوع  تیروش پژوهش حاضر با توجه به ماه

بین از. بودند زیسال دانشگاه تبر 30تا  20 دانشجویان دختر آماری این پژوهش، نمونة .است آزمونپس

و فاقد سابقة هرنوع بیماری  نداشتند یبدن نیو تمر تیفعال گونهچیه ةسابقنفر که  30 ،داوطلبان

به تعداد های شناختی سبکگروه  سهو در  انتخاب شدنددردسترس  به شیوة ،ی و روانی بودندجسم

همکاری  دلیل مشکالت تحصیلی از ادامةها بهشش نفر از آزمودنی .ندگرفتنفر( جای  10) یکسان

انتخاب این تعداد  نفر در هر گروه( پیگیری شد. آزمودنی )هشت 24د و این پژوهش با انصراف دادن

در کنندگان که گفته شده است شرکت بود های آماریشده در کتابنمونه براساس مطالب ذکر

دانشجویان براساس پژوهش،  نیا یط(. 25) هستندنفر  15تجربی، معموالً هشت تا نیمه هایپژوهش

 نهیوابسته، مستقل از زمهای شناختی در سبک ،نهفته هایشکلآمده از آزمون گروهی دستهنمرات ب

آزمون  را با کیروبیمهارت ا زانیممربی ایروبیک  آزمون،شیپ ةدر مرحل بندی شدند.گروهطرف یو ب

)چهار  ریمتغ ایرهیصورت زنجبه ایجلسه 16 ینیتمر ةدور کی از. بعد کرد ارزیابییروبیک ماراتن ا

 آزمونپس ةدر مرحل تمرینی،ساعت بی 24و گذراندن ساعت(  کیمدت بههر جلسه در هفته و جلسه 

آموزش داده  هدرطول دور کیروبیا هایرهیزنج ،یادداری)در آزمون  و انتقال یادداری حلامر یطو 

 یریادگی ةطول دوردرکه فرد  ندشد یطراح کیروبیا یهایرهیو در آزمون انتقال، زنج ندشده بود

ساده به  یحرکت هایرهیکه شامل زنج را ایروبیک ماراتن آزمون، مربی ایروبیک بود( دهیآموزش ند

 ت. گرف کنندگاناز شرکت ،بود دهیچیپ

 این پژوهش عبارتند از: گیریاندازه ابزار
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 برایرا  نهفته هایشکل گروهی آزمون( 5) همکاران و ویتکن: 1نهفته هایشکلآزمون گروهی 

 ارزیابی برای آزمون این. کردند تهیه زمینه از مستقل /زمینه به وابسته شناختی هایسبک ارزیابی

 و استقالل سنجش برای ،همچنین. رودمی کاربه زمینه در هاشکل ردیابی و دیداری جویوجست

 تشکیل پیچیده تصویر 25 و بخش سه از آزمون این. شودمی استفاده آزمون این از زمینه به وابستگی

 را نمونه فرم سادة هندسی هایشکل از یکی تصویر هر در که است این آزمودنی تکلیف. است شده

 شکل هشت شامل نیز نمونه فرم هایشکل. کند پررنگ و پیدا است، نهفته پیچیده طرح یک درون که

 ،خارجی نمونة در. است شده مشخص( ح ز، و، ه، د، ج، ب، الف،) حروف با که است ساده هندسی

 79/0 برابر با زنان برای و 82/0برابر با  مردان برایرا  آزمون این پایایی ضریب همکاران و ویتکین

 کرونباخ آلفای روش به را آزمون این درونی همسانی ضریب موسوی ،ایرانی نمونة در. اندکرده محاسبه

 (.26) آورد دستبه 87/0برابر با 

 صورتبه ژه،یطور وبه یحرکت یریادگیو  یلطورکبه یریادگی :ماراتن میزان يادگیری ايروبیک

 یژگیشامل چهار و فیتعار نیشده است. ا فیمختلف تعر هایماهرانه به صورت یآموختن رفتارها

 گر،یدعبارتت. بهانجام اعمال ماهرانه اس یالزم برا ییاکتساب توانا ندیافر ،یریادگی -1مجزا هستند: 

 فیتکل کیدر  و فرد را دهندیرخ م نیاست که در زمان تمر یراتییتغ ای دادهایواز ر ایرشته یریادگی

 یریادگیما،  یلبا توجه به دانش فع -3 ؛و تکرار است نیتمر میمستق ةجینت یریادگی -2 ؛کنندیماهر م

 و معموالً  ستنده یدرون رفتار رییبه تغ یمنته یندهایافر زیرا، ؛ستیمشاهده نقابل میمستقطور به

 راتییبراساس تغ دیبا یریادگی ندیا، فردلیلنیهم. بهستندین یبررسقابل میمستق رتصوبه

 داریپا بتاًنس ییکسب توانا یریادگی -4 شود؛، استنباط هستندمشاهده وجودآمده در رفتار که قابلبه

رات در ییغتاز  یکه ناش یبرگشتقابل راتییتغ ل،یدلنیهم. بهشودیاست که به رفتار ماهرانه منجر م

دارند. ن یریادگیبا  ی( در رفتار هستند، ارتباطی)مثل خستگ یدرون هایو حالت زشیخو، انگوخلق

 ییندهایارف یحرکت یریادگی: کندیارائه م یحرکت یریادگیرا از  فیتعراین  چهار عامل نیا بیترک

 .(27) شودیر ممنج رکاتانجام ح ییثابت در توانا نسبتاً راتییو تجربه است که به تغ نیهمراه با تمر

فضای از آزمون ایروبیک ماراتن استفاده شد.  کیروبیا یریادگی ریمتغ یرگیاندازه یبرادر این پژوهش 

در یادگیری  سالن ورزشی خوابگاه شهدا در دانشگاه تبریز بود. شده برای تمرینات ایروبیک،درنظرگرفته

های های جسمانی، آشنایی با رقصجمله داشتن استعداد ذاتی و قابلیتها عوامل متفاوتی ازمهارت

ثیرگذار توانند تأشناسی موسیقی میها و ریتمایی با ضرباهنگبومی و غیربومی و حرکات موزون، آشن

 ،گانه و همچنینهای آزمایشی سهبودن گروهیافتن از همگناطمینانبرای  ،بنابراین ند؛باش

آزمون ، از پیشهای مزاحم که خارج از کنترل پژوهشگر بودندثیرگذار و متغیررساندن عوامل تأحداقلبه

                                                           
1. Group Embed Figure Test (GEFT) 
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مربی انجام افراد به اجرای حرکاتی که و  دش اجراصورت انفرادی بهماراتن  کیروبیآزمون ا استفاده شد.

 عنوانبه کننده،شرکت تیفعال یبراساس عملکرد و اجرا یمرب یسوشده ازنییتع ةنمر .پرداختندداد، 

در . ندنداشت کیروبیدر ورزش ا تیفعال ةسابقه و تجربنوع  چهی کننده. افراد شرکتشد ثبت فرد نمرة

 در. دو مرحلة یادداری و انتقال بررسی شدکنندگان در میزان یادگیری شرکت ،آزمونپس مرحلة

 در مرحلةو  بودآموزش داده ها را آنمربی  هطول دورکه در کیروبیا هایرهیزنج ی،ادداری ةمرحل

بود،  دهیآموزش ند یریادگی ةطول دوردرکه فرد  ندشد یطراحجدید  کیروبیا هایرهیزنج، انتقال

 از کنندههر شرکت یبرانمرات ایروبیک ماراتن مجموع  .شد آزموده کنندگاناز شرکت یتوسط مرب

ورزشکاران آماتور  یماراتن برا کیروبیدر ا یداور اریو مع اجرا یابیارز ة. نحوشد محاسبه 100

 بود: صورت نیبد

 ؛ازیامت 30=  هارهیزنج یو اجرا یریسهولت و سرعت در فراگ 

 ؛ازیامت 30( = شودیحرکات خطا محسوب م نیب)مکث  یاستقامت و قدرت بدن 

 ؛ازیامت 30حرکات =  یاجرا درست کیکنترل و تکن ،یابیمکان 

 (.28ز )ایامت 10=  زهیانگبا یاجرا 

 و است شده طراحی جهانی فدراسیون توسط آزمون این در ارزیابی نکات و اصول اینکه به توجه با

ری بستگی زیادی به کردن مقدار یادگیکه مشخصازآنجایی و اندکرده استفادهها از آن امر نمتخصصا

 زمانهمایی صوری و رو آزمون ایروبیک ماراتن از روش روایی روایی بررسی برایارزیابی اجرا دارد، 

ذکرشده برای آزمون ایروبیک ماراتن از مشاهده و ارزیابی  که عوامل چهارگانةصورت؛ بدینشد استفاده

 ،شده توسط سه داورنمرات ارائه و ندکنندگان، توسط سه مربی ایروبیک بررسی شداجرای شرکت

تگی آمده و همبسدستبا توجه به مقدار به. ندآزمون شد پیرسون همبستگی ضریب طریق آزموناز

 ،ت. همچنیناین آزمون از روایی باالیی برخوردار اسکه توان گفت ( می r= 0.83شده )باالی مشاهده

دهندة دست آمده است که نشانبه 80/0برابر با  اعتبار این آزمون با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ

 است.خوب آزمون  پایایی خیلی

ها استفاده شد. در داده لیوتحلهیتجز یبرا یو استنباط یفیآمار توص یهادر پژوهش حاضر از روش

 برای یفراوان عیجدول توز و انحراف استاندارد ن،یانگیچون م ییهااز شاخص یفیبخش آمار توص

گیری اندازهبا  انسیوار لیتحل در بخش آمار استنباطی نیز از آزمونها استفاده شد. دادن دادهنشان

  .شد استفاده 20نسخة  1اس.پی.اس.اس. افزارنرمازطریق  مکرر

 

 
                                                           
1. SPSS 
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 نتایج
های شناختی توصیفی مربوط به میزان یادگیری ایروبیک در گروه سبک آمارة در جدول شمارة یک،

-شاپیرو آزمون یادداری و انتقال( آورده شده است. نتایج احل)مر آزمونآزمون و پسدر مراحل پیش

  .دهدمی نشان را هاداده طبیعی توزیع( sig = 127.0) 1کویل
 

 اهگروه آزمونو پس آزمونشیدر مراحل پ کیروبيا یریادگي ریمتغ یفیتوص ةآمار -1جدول 

 میانگین تعداد مراحل گروه
انحراف 

 استاندارد
 ترينبزرگ ترينکوچک

وابسته به 

 زمینه

 60 40 425/9 37/49 8 آزمونپیش

 80 40 820/14 75/53 8 یادداری

 60 30 910/9 25/41 8 انتقال

مستقل از 

 زمینه

 70 40 933/11 12/48 8 آزمونپیش

 90 50 985/14 62/75 8 یادداری

 75 50 613/9 87/61 8 انتقال

 طرفبی

 70 40 142/14 00/60 8 آزمونپیش

 95 45 021/16 12/68 8 یادداری

 75 40 319/11 87/56 8 انتقال

 

یادداری و انتقال نسبت به دو گروه ، گروه مستقل از زمینه در آزمون با توجه به جدول شمارة یک

 ختهیآم انسیوار لیاز آزمون تحل هاتفاوت بین گروه یبررس یبرا دیگر پیشرفت بیشتری داشته است.

                 ون ـآزمشـپی انیـزم ه دورةـر سـدر ه 2آزمون لون نتیجةاستفاده شد.  گیری مکرراندازهبا 

(F = 1.188, sig = 0.324یادداری ،) (F = 0.004, sig = 0.996( و انتقال )F = 0.255,                    

777.0 = sig )3باکسآزمون ام دهد. نتیجةها را نشان مییکسانی واریانس (924.0 = sig)  نیز همگنی

 دهد.ها را نشان میبین همبستگی
 

 

 

 

                                                           
1. Shapiro-Wilk 

2. Leven 

3. M Box 
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 آزمونو پس آزمونشپی مراحل در هاگروه نیب انسيوار لیتحل جينتا -2 جدول

 اثر اندازة معناداری آزادی خطای درجة آزادی درجة ارزش اثر

المبدای 

 ویلکز

 699/0 001/0 20 173/23 301/0 زمان

 219/0 058/0 40 803/2 610/0 گروه * زمان

 

 ی سبک شناختیاهگروه نیدر ب هایآزمودن نیب جينتا -3جدول 

داریسطح معنا اف درجة آزادی میانگین مربعات  اندازه اثر 

05/1418  2 395/4  025/0  295/0  
 

مستقل از  هایگروه نیب یاثر اصل شود کهمی مشاهدهبا توجه به نتایج جداول شمارة دو و شمارة سه 

 هایآزمودن نیاثر ب ةمهارت معنادار است. انداز یریادگی ریدر متغ طرفیو ب نهیوابسته به زم نه،یزم

ها کدام گروه نیب نکهیشدن امشخص یبرا معنادار است. یلحاظ آمارتفاوت از نیکه ا دهدینشان م زین

  استفاده شد. 1دیاسال یبیاز آزمون تعق ،تفاوت وجود دارد
 

 ی متغیر يادگیریبرا دیاسالنتايج آزمون تعقیبی  -4جدول 

 سطح معناداری خطای استاندارد هاتفاوت میانگین گروه

 وابسته به زمینه
 009/0 185/5 -00/15 از زمینهمستقل 

 058/0 185/5 -41/10 طرفبی

 مستقل از زمینه
 009/0 185/5 -00/15 وابسته به زمینه

 387/0 185/5 583/4 طرفبی

 طرفبی
 058/0 185/5 41/10 وابسته به زمینه

 387/0 185/5 -58/4 مستقل از زمینه
 

ه گروه کمشاهده شد  در جدول شمارة چهار، شناختیهای بین سبکآزمون تعقیبی  با توجه به نتیجة

تفاوت  گیری ایروبیکسبک شناختی مستقل از زمینه نسبت به گروه وابسته به زمینه در متغیر یاد

 د.معناداری دار
 

 گیریبحث و نتیجه
های تحرک با توجه به سبکمیزان یادگیری ایروبیک در دانشجویان کم بررسی ،هدف پژوهش حاضر

 ویژگی به توجه با ایروبیک یادگیری بر ایروبیک های پژوهش، ورزش. با توجه به یافتهبودشناختی 

 شادابی و نشاط که است هوازی هایورزش از یکی ایروبیکدارد.  معناداری تفاوت شناختی هایسبک

                                                           
1. LSD 
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 جسم، برعالوه و است فراوانی اجتماعی و روانی جسمانی، هایسودمندی دارای و کندمی ایجاد زیادی

ورزش فواید بسیار زیادی دارد. این . شودمینیز  فکری قوة تقویت باعث و کندمی درگیر نیز را ذهن

 و فیزیولوژیک فواید از ایروبیک تمرینات در شرکتدهند نشان می که دندار وجود توجهیقابل شواهد

 -افزایش استقامت قلبیبر فواید جسمانی مانند است. این ورزش عالوه برخوردار مهمی شناختیروان

شناختی و روانی بسیاری نیز فواید عصب پذیری و غیرهعروقی و تنفسی، کاهش وزن، تقویت انعطاف

 . (28) دارد
شود. هماهنگی روندی پیچیده عضالنی می -بردن هماهنگی عصبیایروبیک یا پویاورزی باعث باال

کند و الگوی حرکتی درست را فراخوانی یفرستد، مغز آن را تفسیر ماست. چشم تصویر را به مغز می

شود. این ، سرعت و تنش عضالت مشخص میهانفرستد. براساس این فرماو به عضالت می کندمی

یابی بدن د. هماهنگی، طرحنشومنجر میبه اجرایی روان و  شوندها به تمام نقاط بدن منتقل مینفرما

مشاهده شد آمده، دستبراساس نتایج به(. 29طی است )و رخدادهای محی ها در ارتباط با اشیاو اندام

به دو گروه دیگر بیشتر بوده است  که یادگیری مهارت در گروه سبک شناختی مستقل از زمینه نسبت

 1یان(، 13لیو و همکاران ) ،(8قطبی وزنه و همکاران )مطالعات های با یافتهحاضر پژوهش که نتیجه 

کنندگان که کارایی بهتر شرکت (31نامور ) ( و30غفارزاده و همکاران )(، 19(، بهرامی و همکاران )15)

های متفاوت راههای شناختی را ( سبک32) 2فولکول. وهمسو استمستقل از زمینه را گزارش کردند، 

 های مورداستفادةروش های شناختی بهدهی اطالعات تعریف کرده است. سبکدریافت و سازمان

چکو و کرافورد، ی مفاهیم و اصول تازه داللت دارد )دییادگیرنده برای پردازش اطالعات در یادگیر

 وابسته افراد به نسبت معناداری طوربه زمینه از مستقل افراد ها،طبق پژوهش (.33، به نقل از 1974

 .(34 از نقل به ،2001 ،لیو) دادند نشان ورزش با مرتبط هایموقعیت درباالتری را  عملکرد زمینه به

دریافتند که افراد مستقل از زمینه در مقایسه با افراد وابسته ( 53) و همکاران 3، انیس وورثهمچنین

 طرف در کالس تربیت بدنی مشکالت کمتری دارند. به زمینه و بی

موثر از  گیری و استفادةتر تصمیمدلیل پردازش خودکار و قوییادگیرندگان مستقل از زمینه به

 بدنشان اطالعات از افراد (. این12گیرند )تر یاد میهای حرکتی جدید را سریعاطالعات بدنی، مهارت

 بیشتر ،گیریتصمیم در و کنندمی استفاده ثرتریمؤ طوربه( عمقی حسی وآگاهی جنبشی بازخورد)

 بدنیتربیت و یادگیری حرکتی ورزش، در عملکردشان با مثبت طوربه اطالعات این که هستند مستقل

گزارش شده است که افراد وابسته به زمینه ازلحاظ روانی از دیگران و از محیط  (.22) است مرتبط

های های شناختی خود اتکای زیادی به نشانهخارج خود تمایزیافتگی کمتری دارند و در فعالیت

                                                           
1. Yan 

2. Woolfolk 

3. Anis Worth  
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اند و از محیط و افراد دیگر تمایز یافته لحاظ روانیخارجی محیطی دارند؛ اما افراد مستقل از زمینه از

اند و کمتر به هستند که خود پدید آورده یهایگوی نشانههای شناختی خود بیشتر پاسخدر فعالیت

توانیم بیان کنیم این است های خود میدر تفسیر یافتهآنچه  (.12های خارجی وابستگی دارند )محرک

های جمله ادراک و آگاهیی به استفاده از اطالعات بدنی ازترکه افراد مستقل از زمینه تمایل قوی

های مربوط به فعالیت بدنی شایستگی و اطمینان خود در ورزش و مهارت ،بنابراین حسی عمقی دارند؛

ورزش و  لذت بیشتری ازتر کند و باعث شود ها را کارآزمودهبرند. این امر ممکن است آنرا باال می

رای مشارکت در ورزش و یادگیری ها را باین لذت و روح تالش، میل و رغبت آنفعالیت بدنی ببرند که 

 برد. های ورزشی باال میها و تمرینبیشتر و بهتر مهارتهرچه

ها توجه کنیم، عوامل های این پژوهش به آنن یافتهیبیتوانیم در تاز عوامل اساسی دیگری که می

کنندگان مستقل از های متفاوت، شرکتپژوهشهای یافته. مطابق شناختی مانند حافظة افراد هستند

فضایی در مدل  -زمینه توانایی فضایی بهتر و کارایی بهتری در سیستم اجرایی مرکزی و لوح بینایی

شود فضایی و سیستم اجرایی مرکزی موجب می -دارند. کارایی بهتر در لوح بینایی 1کاری بدلی حافظة

، نتیجهخاطر بسپارند و دربعدی بهتر بهالیف را در فضاهای دوبعدی و سهککه افراد جایگاه و موقعیت ت

های بهار و پژوهش(. 17کنندگان وابسته به زمینه نشان دهند )نسبت به شرکتعملکرد بهتری را 

( توانایی فضایی بهتر و کارایی 83)و همکاران  4( و داسونویل73) 3(، ریچاردنر و تورنر63) 2هانسل

کنندگان وابسته به زمینه کنندگان مستقل از زمینه را نسبت به شرکتفضایی شرکت -بیناییبهتر لوح 

کنندگان مستقل از زمینه عملکرد بهتری نسبت به شرکت کنندگانشرکت ،جهینتند؛ درکنیید میتأ

های زنجیرهخاطرسپاری بهبا توجه به ماهیت ورزش ایروبیک و نیاز به طرف دارند. وابسته به زمینه و بی

حرکتی در این رشتة ورزشی، ممکن است این رشتة ورزشی باعث افزایش حافظة افراد شود و درنتیجه 

مان ورزشی برای یادگیری شود که مربیان و معلپیشنهاد می ؛ بنابراین،ها شودآنباعث یادگیری بیشتر 

متمایز کنند. همچنین،  س سبک شناختیاساها را بربیشتر دانشجویان و نوآموزان ورزشی، آنهرچه

حصیلی( تمرینات ایروبیک شود دانشجویان برای افزایش میزان یادگیری خود )حرکتی و تتوصیه می

 های ورزشی دیگر را افزایش دهند.رشتهو 
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 تشکر و قدردانی
مساعدت و  ت تمامی افرادی که در انجام این پژوهش یاریاز زحما ، نویسندگان این پژوهشدر پایان

 ، کمال تشکر و قدردانی را دارند.کردند
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Abstract 
The purpose of present study was to Assessment of sedentary student aerobics 

Learning according to cognitive styles. For this aim, 24 sedentary female 

students with age average (22.37) and standard deviation (1.187) were selected 

and divide to three groups of cognitive styles (each group 8 members). All three 

groups were under aerobics marathon training for 16 one-hour sessions. And 

learning of them were evaluated by three aerobics instructor. Data were analyzed 

with ANOVA (repeated measure). The results show field Independent 

participants have better performance (P = 0.09) compared to field dependent and 

nature. And their learning are more than the other two groups. So, it can be 

concluded field Independent participants for automatic processing, effective use 

of physical information and different cognitive factors may learn faster motor 

skills. 
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