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چکیده
هدف پژوهش حاضر مقایسۀ اثر تمرینات پایۀ ژیمناستیک در محیطی با رنگهای متفاوت بر تعادل ایستا و پویا است.
مشارکتکنندگان در این پژوهش  04دانشآموز دختر با دامنۀ سنی  8تا 04سال بودند که در سه گروه "تمرین در محیط
با رنگ گرم"" ،تمرین در محیط با رنگ سرد" و "تمرین در محیط با رنگ ترکیبی" قرار گرفتند .از هر گروه در محیط
رنگی خود پیشآزمون تعادل گرفته شد .تعادل ایستا و پویا با استفاده از خردهمقیاس تعادل آزمون تبحر حرکتی
بروئینینکس ـ اوزرتسکی هدف ارزیابی قرار گرفت .سپس ،گروهها بهمدت  40جلسه به تمرین ژیمناستیک پرداختند و
پس از هشت هفته در همان محیط پسآزمون دادند 08 .ساعت بعد از پسآزمون ،آزمون انتقال در محیط با رنگ خنثی
گرفته شد .دادهها با استفاده از آزمون کواریانس و واریانس یکطرفه تحلیل شد .یافتهها نشان داد که رنگ محیط تأثیری
بر میزان یادگیری حفظ تعادل ایستا و پویا نداشته است .بهنظر میرسد رنگ مطلوب محیط یادگیری به نوع مهارت
حرکتی وابسته است.
واژههای کلیدی :محیط یادگیری ،تعادل ایستا ،تعادل پویا ،ژیمناستیک.
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مقدمه
یادگیری مهارتهای حرکتی حاصل تعامل سه عامل فرد ،محیط و تکلیف است ( .)0یکی از اهداف مهم مطالعات یادگیری حرکتی
شناسایی محیط تمرین بهینه برای یادگیری است ( .)4یکی از عوامل محیطی که تأثیر آن بر یادگیری مهارتهای حرکتی محل تردید
است رنگ محیط است ( .)3رنگ عنصر طراحی قدرتمندی است که واکنشهای فیزیولوژیکی و روانشناسی عمیقی تولید میکند
( .)0رنگ میتواند حالتهای ما را از ناراحتی به شادی و از سردرگمی به هوشیاری و از ترس به اعتمادبهنفس تغییر دهد ()0؛
بهعبارت دیگر ،رنگها میتوانند باعث تحریک ادراکی و واکنشهای احساسی در مصرفکنندگان شوند و بر رفتار ما تأثیر بگذارند
( .)6رنگها احساسی از گرما و سرما در انسان پدید میآورند .دو رنگ قرمز و نارنجی گرمترین رنگها و آبی و سبز سردترین
رنگها هستند ( .)7رنگ قرمز دارای بلندترین طول موج است ،قدرتمند است و یک رنگ پایه است .رنگ قرمز دارای یک ویژگی
ظاهری است که نزدیکتر دیده میشود؛ بنابراین ،اول از همه ،توجه افراد را به خود جلب میکند .رنگ قرمز تحریککننده است
و ممکن است باعث ستیز و گریز شود .اگرچه مکانهای قرمزرنگ دارای گرما ،انرژی ،ستیز و گریز ،انگیزش حالت مردانگی و
تأثیرات هیجانی بر افراد است ،همزمان میتوان قرمز را رنگی طاقتفرسا و رقابتجو دانست .مبارزهطلبی ،رقابتجویی ،فشار و
تأثیر بصری همگی تأثیرات منفی رنگ قرمز هستند ( .)8رنگ نارنجی احساس گرما ،شور و شوق ،سرگرمی و امنیت را بهوجود
میآورد و درمقابل میتواند حس محرومیت را نیز منتقل کند .استفادۀ بیشازحد از رنگ نارنجی میتواند بیهودگی و فقدان جدی
ارزشهای فکری را ایجاد کند ( .)9رنگ سبز رنگ عاطفی در نظر گرفته شده است .رنگ سبز باعث رفع خستگی ،ایجاد هماهنگی
و آرامش میشود .رنگ سبز نماد عشق جهانی ،آگاهی و معرفت است ( .)0ایزمن ( )4446اذعان کرده است ،افراد سایهای از
رنگهای آبی ،سبز و خاکستری روشن را برای آرامبودن انتخاب میکنند؛ زیرا این رنگها یادآور طبیعت هستند .رنگ سبز دارای
قدرت کمک به مردم برای وفقدادن آنها به محیط جدید است ،طراحان ماهر از گیاهان و دیگر رنگهای سبز در ساختمانها
استفادههای زیادی میکنند .رنگ سبز رنگ تعادل و توازن است ،اما هنگامی که صحیح استفاده نشود ،تأثیرات منفی چون بیشازحد
آرامبودن و خستهکنندهبودن را نیز میتواند داشته باشد ( .)04آبی رنگی تسکیندهنده ،آرامشبخش و مشوق تفکر و تعمل است.
رنگ آبی تیره فکر را باز و حافظۀ بلندمدت را تحریک میکند و آبی روشن به آرامش ذهن و تمرکز کمک میکند .رنگ آبی رنگ
هوش و خرد است و درمقابلِ رنگ قرمز که فشارخون را باال میبرد ،آبی کاهندۀ فشارخون محسوب میشود (.)9
شماری از مطالعات اثر رنگ را بر یادگیری شناختی ،پیشرفت آکادمیک ،خلقوخو و عملکرد حرکتی سنجیدهاند؛ برای مثال ،الیوت
و همکاران ( )4447اثر رنگ قرمز و آبی را بر عملکرد شناختی بزرگساالن سنجیدند .یافتهها نشان داد که رنگ قرمز عملکرد
شناختی بزرگساالن را محدود میکند ( .)00مایر و همکاران ( )4448اذعان کردند که رنگ قرمز تمرکز حواس را بههم میزند و
باعث تمرکز بر جزئیات بهجای کلیات موضوع میشود ( .)04یک مطالعۀ اخیر آشکار کرده است ،درحالیکه رنگ قرمز نسبت به
رنگ سبز نمرۀ  IQدانشجویان چینی را کم میکند ،بر عملکرد شناختی دالالن چینی سهام اثر معکوس دارد؛ زیرا در بازار سهام
چین رنگ قرمز نشانۀ باالرفتن سهام (موفقیت) است ،درحالیکه سبز نشانۀ کاهش سهام (شکست) است ( .)03مهتا و ژو ()4449
نیز دریافتند که رنگ آبی عملکرد را در مقایسه با رنگ قرمز در کارهای خالقانه بیشتر کرده است ( .)00لیختن فیلد و همکاران
( )4404هم به این نتیجه رسیدهاند که رنگ سبز خالقیت در تصویر و کالم را نسبت به رنگهای سفید ،خاکستری ،قرمز و آبی
افرادی که رنگ آبی را انتخاب میکنند میزان باالتری از تستسترون دارند ( .)06دریسکاامپر و همکاران ( )4403اذعان کردهاند که
پوشیدن رنگ قرمز با پاسخهای فیزیولوژیکی بدن ارتباط دارد و میزان ضربان قلب کسانی را که لباس قرمز میپوشند ،در مقایسه
با آنهایی که آبی پوشیدهاند ،قبل ،حین و پس از مسابقه افزایش میدهد و همچنین دیدن محرک قرمز بر عملکرد حرکتی تأثیر منفی
دارد و اجتنابهای فیزیکی را برمیانگیزاند ( .)07کرن ( )4400هم نشان داد که قضاوت داوران از پشت برای افرادی که قرمز
پوشیدهاند در مقایسه با کسانی که آبی پوشیدهاند دشوارتر است ( .)08مولر و ماینهارت ( )4447چنین اظهار کرد که نور صورتی
نوعی تأثیر درونی بر ضعف ماهیچهها دارد و عملکرد را در فعالیتهای سنگین کاهش میدهد ،درحالیکه نور آبی عملکرد را در
اعمال سنگین راحتتر میکند ( .)09عیاش و همکاران ( )4400اثر رنگ را بر هیجانها ،ضربان قلب و عملکرد دانشجویان در
محیطهای یادگیری سنجیدند .یافتهها نشان داد شرکتکنندگان محیطهای کمرنگ را ترجیح میدهند ،اما امتیاز خواندن افراد در
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بیشتر میکند ( .)00فارلی و همکاران ( )4403نشان دادند افرادی که به پوشیدن رنگ قرمز در رقابتها تمایل دارند ،نسبت به
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محیطهای پررنگ بیشتر بود ( .)44کاجوچن و همکاران ( ،)4440معتقدند که قرارگرفتن در معرض رنگهای سرد با طول موج
پایین باعث هوشیاری و تمرکز بیشتر و قرارگرفتن در محیطهای با رنگهای گرم باعث افزایش انگیختگی و کاهش توجه میشود
( .)40مرادی و همکاران ( )0390نیز اثر رنگ زمینه را بر اکتساب و یادداری مهارت پرتاب دارت بررسی کردند .یافتههای این
پژوهش نشان داد که هم در مرحلۀ اکتساب و هم در مرحلۀ یادداری گروههایی که با رنگ زمینۀ محبوب و رنگ آبی تمرین کردند
عملکرد بهتری داشتند ( .)44قطبی و همکاران ( )0393اثر رنگهای گرم و سرد را بر ادراک عمق ورزشکاران رشتههای توپی و
غیرتوپی بررسی کردند .یافتههای این پژوهش نشان داد که برای ورزشکاران رشتههای توپی ادراک عمق در محیط گرم و سرد
متفاوت است و آنها در محیط با رنگ گرم ادراک عمق بهتری داشتند ،ولی تفاوت رنگ بر ادراک عمق ورزشکاران غیرتوپی بیتأثیر
بود ( .)43طهماسبی و همکاران ( )0393نیز پژوهشی با هدف بررسی رنگ بر ادراک عمق دانشجویان دختر در هنگام خستگی
انجام دادند .بین ادراک عمق گروههای مختلف تفاوتی مشاهده نشد ،اما رنگ فسفری باعث کاهش معنادار خستگی این گروه شد
( .)40خواجوی راوری و همکاران ( )0394به بررسی تأثیر رنگ محیط بر زمان واکنش ساده به صدا در بین ورزشکاران پرداختند.
یافتههای این پژوهش نشان داد که کمترین میانگین زمان واکنش ساده به صدا به محیط آبیرنگ مربوط بوده است .این پژوهش
نشان داد که قرارگرفتن در محیط آبی میتواند سرعت پردازش اطالعات شنیداری را در سیستم پردازش اطالعات انسان افزایش
دهد (.)40
مرور مطالعات گذشته ،که به تعدادی از آنها در پاراگراف قبل اشاره شد ،حاکی از این است که دربارۀ تأثیر رنگ محیط بر یادگیری
توافق عام وجود ندارد .برای مثال ،در مطالعۀ مرادی و همکاران ( )0390رنگ آبی (سرد) تأثیر بهتری بر یادگیری داشته است و در
مطالعۀ عیاش و همکاران ( )4400رنگ گرم تأثیر بهتری بر یادگیری داشته است .همچنین ،در برخی مطالعات رنگ قرمز عملکرد
را تخریب کرده و در برخی دیگر از مطالعات تفاوتی بین اثر رنگ قرمز و رنگهای دیگر بر عملکرد مشاهده نشده است (.)09
مهمتر اینکه درباب تأثیر رنگ محیط بر یادگیری مهارتهای حرکتی مطالعات انگشتشماری انجام شده است که در برخی از
مطالعات نیز اثر رنگ محیط بر اجرا سنجیده شده است ،نه بر یادگیری و در مطالعاتی هم که اثر رنگ محیط بر یادگیری سنجیده
شده رنگ ترکیبی (سرد و گرم) در نظر نبوده است .در اکثر مطالعات نمونههای تحقیق نوجوانان و بزرگساالن بودند و کمتر دربارۀ
کودکان تحقیق شده است .براساس شواهد ،تأثیر رنگها بر عملکرد میتواند به سن وابسته باشد ( .)46باتوجه به اینکه رنگها
میتوانند ازطریق تغییر فیزیولوژیکی و احساسی ،تغییرات در عملکرد و یادگیری را بهدنبال داشته باشند ( ،)0هدف پژوهش حاضر
تعیین اثر یک دوره تمرینات پایۀ ژیمناستیک در محیطهایی با رنگهای گرم ،سرد و ترکیبی (ترکیب رنگ گرم و سرد) بر تعادل
ایستا و پویا است .ورزش ژیمناستیک به این منظور انتخاب شده که یکی از ورزشهای پایه و مادر برای کودکان است ( .)47تعادل
نیز یکی از مهمترین مؤلفههای اثرگذار بر اجرای بهینۀ اکثر مهارتهای حرکتی است (.)48
روششناسی
تحقیق حاضر از نوع نیمهتجربی بوده و بهصورت میدانی انجام شده است .طرح این آزمایش از نوع پیشآزمون -پسآزمون و
آزمون انتقال است .جامعۀ آماری تحقیق را  004دانشآموز دختر  8تا 04سالۀ سه مدرسۀ شهرستان شاهینشهر ،که در سال تحصیلی
میان جامعۀ مورد نظر انتخاب شدند .رضایت والدین ،نداشتن سابقۀ حضور در ورزش ژیمناستیک ،و سالمت جسمی از معیارهای
ورود افراد به این تحقیق بود .این تعداد در سه گروه  00نفرۀ تمرین در محیط با رنگ گرم (قرمز و نارنجی) ،تمرین در محیط با
رنگ سرد (آبی و سبز) و تمرین در محیط با رنگ ترکیبی گرم و سرد (قرمز ،نارنجی ،آبی و سبز) قرار گرفتند .هر سه گروه در
پیشآزمون مشارکت کردند و بعد از آن ،هر گروه تمرینات خود را که شامل هشت هفته و هر هفته سه جلسه یک ساعته تمرینات
ژیمناستیک در محیط رنگی مخصوص به خود بود ،انجام دادند (جدول  .)0مشارکتکنندگان یک روز بعد از اتمام هشت هفته
تمرین در پسآزمون و دو روز بعد از پسآزمون در آزمون انتقال مشارکت کردند .در آزمون انتقال مشارکتکنندگان باید تعادل
خود را در محیط با رنگ خنثی (سفید) حفظ میکردند .پنج نفر از مشارکتکنندگان بهدلیل عدم حضور مداوم در تمرینات از مطالعه
حذف شدند .بدینترتیب ،تعداد افرادی که در محیط گرم به تمرین ژیمناستیک پرداخته بودند به چهارده نفر ،تعداد شرکتکنندگان
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 93-90مشغول به تحصیل بودند ،تشکیل دادند .نمونۀ آماری این تحقیق 00 ،نفر از دانشآموزان بودند که بهصورت تصادفی از
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محیط رنگ سرد به سیزده نفر و در محیط رنگ ترکیبی نیز به سیزده نفر کاهش یافت .ابزار ارزیابی تعادل ،خردهآزمون تعادل آزمون
تبحر حرکتی بروئینینکس ـ اوزرتسکی بود.
آزمون تبحر حرکتی بروئینینکس ـ اوزرتسکی یک آزمون هنجار مرجع است و عملکرد حرکتی کودکان سنین  0/0تا  00/0را
ارزیابی میکند .مجموعه کامل این آزمون از هشت خردهآزمون (شامل  06بخش جداگانه) تشکیل شده است که تبحر حرکتی یا
اختالالت حرکتی در مهارتهای ظریف و درشت را ارزیابی میکند .بروئینینکس در سال  ،0974با اصالح آزمونهای تبحر حرکتی
اوزرتسکی ،این آزمون را تهیه کرد .اجرای مجموعۀ کامل آزمون  00تا  64دقیقه زمان نیاز دارد .چهار خردهآزمون ،مهارتهای
حرکتی درشت ،سه خردهآزمون مهارتهای حرکتی ظریف ،و یک خردهآزمون هر دو مهارت حرکتی را میسنجد .هشت خردهآزمون
آن عبارتاند از سرعت دویدن و چابکی ،تعادل ،هماهنگی دوطرفه ،قدرت ،هماهنگی اندام فوقانی ،سرعت پاسخ ،کنترل بینایی-
حرکتی و سرعت و چاالکی اندام فوقانی .در این تحقیق ،از خردهآزمون تعادل ،که هشت تکلیف دارد ،استفاده شده است که سه
تکلیف مربوط به تعادل ایستا و پنج تکلیف مربوط به تعادل پویا است .تکالیف تعادل ایستا شامل ایستادن روی زمین با پای برتر،
ایستادن روی چوب موازنه با پای برتر و ایستادن روی چوب موازنه با پای برتر با چشمان بسته بود .تکالیف تعادل پویا شامل راه
رفتن روی خط ،راهرفتن روی چوب موازنه ،راهرفتن پاشنهپنجه روی خط ،راهرفتن پاشنهپنجه روی چوب موازنه و ردشدن از
خطکش روی چوب موازنه بود .براساس ،دستورالعمل آزمون تبحر حرکتی بروئینینکس ـ اوزرتسکی ،نمرههای خام هر تکلیف
براساس یک مقیاس به نمرۀ استاندارد تبدیل میشود و نمرههای استاندارد تکالیف با یکدیگر جمع میشود .برهمیناساس ،کمترین
و بیشترین امتیاز نمرات استاندارد برای خردهآزمون تعادل ایستا از صفر تا  07و کمترین و بیشترین امتیاز خردهآزمون تعادل پویا از
صفر تا  00است.
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جدول شماره  .4برنامۀ تمرينات ژيمناستيک طي هشت هفته
فعالیت

تمرینات اختصاصی مهارتهای ژیمناستیک

برنامه تمرینات تعادل ایستا و پویا

ایستادن به شکلT
هفته اول

ایستادن به شکلTوحرکت دادن دستها

آموزش گهواره پا جمع

ایستادن با پای باز

آموزش گهواره پا باز

راهرفتن روی خط مستقیم

آموزش گهواره یک پا راست

راهرفتن روی خط به عقب
راهرفتن روی خط به پهلو
ایستادن به شکل  Tروی تشک نرم
ایستادن روی تشک نرم با پای باز
هفته دوم

ایستادن به شکل Tو حرکتدادن دستها روی تشک نرم

آموزش غلتهای جلو (پا جمع ،پا باز ،یک پا راست)

راهرفتن روی پنجه پا روی خط مستقیم
راهرفتن روی پنجه پا روی خط به عقب
راهرفتن روی پنجه پا روی خط به پهلو
ایستادن روی پنجه پا
ایستادن روی پاشنه پا
هفته سوم

آموزش غلتهای عقب (پا جمع ،پا باز ،یک پا راست)

ایستادن روی زانوها
پرش زیکزاک
پرش قورباغه درون مربع
پرش صاف
ایستادن روی یک پا
نشستن به حالت زاویه

هفته چهارم

آموزش چرخوفلک دو دست

نشستن به حالت میز
راهرفتن روی پاشنه روی خط مستقیم
راهرفتن روی پاشنه روی خط به عقب
راهرفتن روی پاشنه روی خط به پهلو
تعادل فرشته روی زانو
تعادل سرسره از جلو

هفته پنجم

آموزش چرخوفلک یک دست

تعادل سرسره از پهلو
راهرفتن روی نیمکت
راهرفتن روی نیمکت به پهلو
تعادلیهای متقابل

هفته ششم

آموزش باالنس کنار دیوار

تعادلی روی شانه
لی لی
تعادلی شانه ،کف پا
ایستادن روی نیمکت با یک پا

هفته هفتم

نشستن  Vروی نیمکت

آموزش باالنس بدون دیوار

راهرفتن پاشنه پنجه روی نیمکت
جهش جفت روبهجلو روی نیمکت
تعادلی سه پایه

03
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تعادلی فرشته
تعادلی لک لک
هفته هشتم

آموزش باالنس غلت

ایستادن روی تخته تعادل
دویدن و جهش ار روی موانع
دویدن روی ترامپلین
پریدن روی ترامپلین

سرانجام ،برای تحلیل دادهها از روشهای آماری در دو سطح توصیفی و استنباطی استفاده شده است .برای مقایسۀ بینگروهی از
آزمون تحلیل کواریانس و تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شد .انجام محاسبات با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخۀ  44انجام شد
و برای کلیۀ فرضیهها سطح معنیداری آلفای  4/40در نظر گرفته شد.
یافتهها
در جدول  ،4شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش خالصه شدهاست.

جدول  .2شاخصهای توصيفي متغيرهای پژوهش
متغیر

آزمون

محیط رنگ گرم

04

4/98

8/94

محیط رنگ سرد

00/43

4/90

8/04

محیط رنگ ترکیبی

04/80

0/06

4/00

محیط رنگ گرم

03/40

0/64

4/60

محیط رنگ سرد

03/69

4/40

0/46

محیط رنگ ترکیبی

03/43

0/73

3/44

محیط رنگ گرم

04/30

4/06

0/74

محیط رنگ سرد

04/94

4/40

0/90

محیط رنگ ترکیبی

03/03

0/40

0/04

محیط رنگ گرم

8/94

3/00

04/37

محیط رنگ سرد

8/43

3/67

03/04

تعادل

محیط رنگ ترکیبی

9/00

0/30

08/97

ایستا

محیط رنگ گرم

00/04

4/87

8/46

محیط رنگ سرد

03/06

3/09

04/93

محیط رنگ ترکیبی

04/60

4/70

7/09

محیط رنگ گرم

03/40

3/36

00/49

محیط رنگ سرد

04/43

3/09

04/09

محیط رنگ ترکیبی

00/38

3/33

00/49

پیشآزمون

تعادل پویا

پسآزمون

آزمون انتقال

پیشآزمون

پسآزمون

آزمون انتقال

در جدول  ،3میانگین تعادل ایستا و پویا در مرحلۀ پیشآزمون و پسآزمون با استفاده از آزمون کواریانس مقایسه شدهاست.
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میانگین

انحراف معیار

واریانس
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جدول  .0تحليل كواريانس بهمنظور مقايس ،ميانگين متغير تعادل ايستا و پويا بين سه گروه آزمايش
گروه

متغیر

تعادل ایستا

حاشیهای

واریانس

مربعات

4/468

46/30

محیط گرم

00/30

محیط سرد

03/76

محیط ترکیبی
تعادل پویا

میانگین

همگنی

مجموع

DF

آماره F

میانگین

Sig

مربعات

4

4/06

03/07

4/490

04/04

محیط گرم

03/04

محیط سرد

03/00

محیط ترکیبی

4/339

4

4/94

4/09

4/06

4/847

03/00

براساس جدول  ،3بین سه گروه افرادی که در محیطهای رنگ گرم ،سرد و ترکیبی تمرین ژیمناستیک داشتهاند بهلحاظ تعادل ایستا
و پویا تفاوت معناداری وجود نداشته است (.)Sig < 4/40
در جدول  ،0میانگین تعادل ایستا و پویای سه گروه در آزمون انتقال با استفاده از تحلیل واریانس یکطرفه مقایسه شدهاست.

ایستا

رنگ ترکیبی

00/38

3/34

رنگ گرم

04/30

4/06

تعادل

رنگ سرد

04/94

4/40

پویا

رنگ ترکیبی

03/03

0/40

مجموع

میانگین

تعادل

رنگ سرد

04/43

3/09

مربعات

انحراف معیار

رنگ گرم

03/48

3/36

40/03

9/04

میانگین

متغیر

گروه

مربعات

جدول  .1برآورد تحليل واريانس يکطرفه جهت مقايسۀ تعادل ايستا و پويا در محيط خنثي در بين سه گروه آزمايش

04/46

0/74

درجه آزادی بینگروهی2 :

سطح

درجه آزادی درونگروهی73 :

معنادار

F

ی ()Sig

0/04

4/330

0/34

4/483

براساس جدول  ،0بین سه گروه افرادی که در محیطهای رنگ گرم ،سرد و ترکیبی تمرین ژیمناستیک داشتهاند بهلحاظ تعادل ایستا
و پویا در محیط خنثی تفاوت معناداری وجود نداشته است (.)Sig < 4/40
بحث و نتیجهگیری
ایستا و تعادل پویا بوده است .نتایج تحقیق نشان داد که تفاوت رنگ محیط اثر معناداری بر تعادل ایستا ،تعادل پویا ،انتقال تعادل
ایستا و انتقال تعادل پویای دختران  8تا 04سال نداشته است .یافتههای پژوهش حاضر با یافتههای مطالعات بروکر و فرانکلین
( )4400و الیوت و همکاران ( )4447مغایر است که به این نتیجه رسیدند که رنگ قرمز در مقایسه با رنگهای دیگر عملکرد
شناختی را تضعیف میکند و همینطور با یافتههای مطالعات خواجوی راوری و همکاران ( ،)0394مرادی ،سهرابی و طاهری
( ،)0390قطبی ،فارسی و عبدلی ( )0393و طهماسبی ،بروجنی و مؤمنی ( )0393نیز که به این نتیجه رسیدند که رنگ محیط و
زمینه بر عملکرد حرکتی تأثیر میگذارد مغایرت دارد .این ناهمخوانی ممکن است به تفاوتهای موجود در نوع تکلیف ،فرهنگ،
جنسیت ،سن ،مدت زمان قرارگرفتن درمعرض رنگ و نادیدهگرفتن دیگر ویژگیهای رنگ در پژوهشهای مختلف مربوط باشد.
نوع تکلیف در پژوهشهای مختلف متفاوت بوده است ،برخی از پژوهشها اثر رنگ را بر عملکرد شناختی و برخی بر عملکرد
حرکتی سنجیدهاند .مهمتر اینکه نوع تکلیف شناختی و نوع تکلیف حرکتی هم متفاوت بوده است ،این درحالی است که اثر رنگ
00

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-22

هدف پژوهش حاضر ،مقایسۀ اثر یک دوره تمرین پایۀ ژیمناستیک در سه محیط رنگی مختلف (گرم ،سرد و ترکیبی) بر تعادل
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به نوع تکلیف شناختی و نوع تکلیف حرکتی بستگی دارد .برای مثال ،عملکرد شناختی در تکالیف مدرسه در حضور رنگ قرمز
تضعیف میشود؛ چراکه آموزگاران از رنگ قرمز برای نشان دادن خطاها در تکالیف مدارس استفاده میکنند .ازاینرو در این
تکالیف ،رنگ قرمز با خطاها و شکستهایی که اکثر دانشآموزان در نظام آموزشی با آن مواجه میشوند پیوند میخورند ( )49که
این میتواند سبب پاسخ تهدید شود ( )34و به انگیزش اجتنابی منجر شود ،اما در تکالیف شناختی ،که به عملکرد تحصیلی مربوط
نیست رنگ قرمز عملکرد را تضعیف نمیکند ( .)30،34دربارۀ اثر رنگ بر تکالیف حرکتی شاید نوع تکلیف حرکتی مهم باشد.
برخی از تکالیف حرکتیتر هستند و خواست توجهی پایینی دارند ،مثل وزنهبرداری و برخی به توجه باالیی نیاز دارند ،مثل شطرنج.
در مهارتهای حرکتیتر ،تعیینکننده اصلی موفقیت کیفیت اجرای مهارت است و ادراک و تصمیمگیری نقش کمتری دارد .برعکس،
در مهارت شناختی ،تصمیمگیری دربارۀ نوع حرکت نقش مهمی در میزان موفقیت عملکرد دارد ( .)33براساس نظریۀ یووارونه
سطح انگیختگی بهینه برای عملکرد مطلوب در مهارتهای شناختیتر پایینتر از مهارتهای حرکتیتر است ( .)30برهمیناساس،
ممکن است اثرگذاری رنگ محیط بر عملکرد حرکتی در تکالیفی مثل دارت و زمان واکنش با حفظ تعادل متفاوت باشد که دراین
پژوهش ارزیابی شده است .عالوه برنوع تکلیف ،تفاوت در فرهنگ ،جنسیت ،سن ،مدت زمان قرارگرفتن درمعرض رنگ و
نادیدهگرفتن دیگر ویژگیهای رنگ نیز میتواند باعث تناقض یافتههای پژوهشی شود .ازنظر فرهنگی ،مفهوم رنگ ممکن است در
فرهنگهای مختلف متفاوت باشد .برای مثال ،مردم چین رنگ سفید را رنگ ناراحتی و غم میدانند و در هنگام عزاداری لباس
سفید میپوشند ،درحالیکه بعضی از جوامع در اروپا آن را رنگ پاکیزگی میشناسند (.)30
جنسیت نیز ممکن است در اثرگذاری رنگ محیط بر عملکرد مؤثر باشد برای مثال ،اثر رنگ صورتی در مقایسه با آبی ،بر عملکرد
به جنسیت افراد وابسته است .سن نمونهها هم از عوامل احتمالی دیگر است که باعث متفاوتشدن نتایج پژوهشهای مختلف شده
است .براساس شواهد ،رنگهای ترجیحی کودکان با بزرگساالن متفاوت است ( )36و افراد در محیطهایی که با رنگ ترجیحی
آنها رنگآمیزی شده است عملکرد بهتری نسبت به محیطهایی دارند که با رنگ غیرترجیحی آنها رنگآمیزی شده است (.)44
ویژگیهای رنگ هم ممکن است بر نتایج پژوهشها اثرگذار باشد .رنگها سه ویژگی دارند :اول ،رنگمایه ،که موقعیت طیفی یک
رنگ و نام آن را تعیین میکند و معموالً برای تشخیص رنگ ازنظر قرمزبودن ،آبی بودن ،زرد و سبزی رنگ پذیرفته میشود .دوم،
آغشتهسازی یا خلوص رنگ و نهایتاً ارزش رنگ که مبین تیره و روشنبودن رنگ است ( .)37در اکثر پژوهشها ،ویژگی خلوص
رنگ و ارزش رنگ کنترل نشده است ،این درحالی است که این ویژگیها ممکن است بر نتایج پژوهشها اثرگذار باشد .رنگها
تحت تأثیر نور محیط هم قرار میگیرند .قراردادن یک نقاشی آبی زیر نور آبی بهشدت رنگ آبی تصویر میافزاید درحالیکه یک
نقاشی قرمز در زیر نور آبی گرفته و خاکستری بهنظر میرسد ( ،)0ولی در اکثر مطالعات نور محیط هم کنترل نشده است .مدتزمان
قرار گرفتن درمعرض رنگ هم دلیل دیگری است که ممکن است باعث تفاوت در نتایج پژوهشها ،شده باشد .در اکثر پژوهشها
تنها در زمان اجرا فرد درمعرض رنگ قرار گرفته است ،درحالیکه در بعضی از مطالعات ،مثل مطالعۀ مرادی ،سهرابی و طاهری
( )0390و مطالعۀ حاضر ،اثر رنگ محیط بر یادگیری سنجیده شده است .در مطالعۀ حاضر ،شرکتکنندگان چندین جلسه در محیط
رنگی به تمرین پرداختهاند و برهمیناساس ،ممکن است آثار رنگ در طول زمان زائل شده باشد و شرکتکنندگان به آثار رنگ
عادت کرده باشند و بههمیندلیل تفاوتی بین اثرگذاری رنگهای مختلف بر یادگیری مشاهده نکرده باشیم .بهطورخالصه ،یافتههای
است که بهطور مستقیم تأثیر رنگ محیط بر تعادل را بررسی کرده است و اطالعات موجود در زمینۀ تأثیر رنگ محیط بر یادگیری
مهارتهای حرکتی محدود است ،بهتر است در این زمینه مطالعات بیشتری انجام شود تا بتوان با بینشی وسیعتر دراینباره به
اظهارنظر پرداخت .برای مثال ،بهتر است در مطالعات آتی ،عالوهبر کنترل نوع رنگ ،دیگر ویژگیهای رنگ مثل خلوص و ارزش
رنگ و همینطور نور محیط کنترل شود تا بهتر بتوان درباب اثر رنگ بر یادگیری قضاوت کرد .همینطور ،با توجه به اینکه اثر
رنگ بر یادگیری به سن و جنسیت وابسته است ،بهتر است این مطالعه دربارۀ نوجوانان و بزرگساالن و همینطور پسران تکرار
شود و نتایج آن با یافتههای پژوهش حاضر مقایسه شود .عالوهبراین ،با عنایت به اینکه کودکان با برخی ناتوانیهای جسمی و
ذهنی -مثل کودکان اوتیسم -ممکن است حساسیت بیشتری به رنگ نشان دهند ( ،)46بهتر است این مطالعه درباب کودکان با
نیازهای ویژه نیز تکرار شود.
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