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چکيده

به منظور افزايش سطوح فعاليتبدني دانشآموزان مدارس ،درك كاملي از فاكتورهاي گوناگون مؤثر بر مشاركت در
فعاليتهاي بدني ضروري است .هدف پژوهش حاضر بررسي سطوح فعاليت بدني در بين دانش آموزان داراي سبكهاي شناختي
وابسته به زمينه و مستقل از زمينه مدارس راهنمايي شهرستان خرامه فارس بود .جهت اجراي اين تحقيق ابتدا  051نفر از دانش
آموزان پسر مدارس راهنمايي شهرستان خرامه فارس به صورت تصادفي انتخاب شدند و پس از اجراي آزمون قاب و ميله  011نفر
از آنان در دو گروه  51نفري وابسته به زمينه (ميانگين سن  08/28±1/69سال ،قد  055/6±9/95سانتيمتر وزن 72/5±08/82
كيلوگرم) و مستقل از زمينه (ميانگين سن  02/28±1/26سال ،قد  052/0±2/90سانتيمتر وزن  50±05/27كيلوگرم)
طبقهبندي شدند .براي اندازهگيري وابستگي و استقالل از زمينه از آزمون قاب و ميله و جهت سنجش فعاليت بدني از چك ليست
خودسنجي فعاليت بدني استفاده شد .ابتدا نرمال بودن دادهها با استفاد از آزمون كولموگروف اسميرنوف مورد تاييد قرار گرفت و
سپس از آزمون آماري تي مستقل براي تجزيه و تحليل دادهها تحت نرمافزار  Spss17استفاده شد ( .)α=1/15بين مدت زمان
فعاليت بدني دانش آموزان داراي سبكهاي شناختي وابسته به زمينه و مستقل از زمينه اختالف معنيداري يافت شد(.)P=1/111
بين مدت زمان فعاليت بدني متوسط تا شديد دانش آموزان داراي سبكهاي شناختي وابسته به زمينه و مستقل از زمينه اختالف
معنيداري مشاهده گرديد( .)P=1/102بين نمره معادل سوخت و سازي فعاليت بدني دانش آموزان داراي سبكهاي شناختي
وابسته به زمينه و مستقل از زمينه اختالف معنيداري يافت شد( .)P=1/111بين نمره معادل سوخت و سازي فعاليت بدني فعاليت
بدني متوسط تا شديد دانش آموزان داراي سبكهاي شناختي وابسته به زمينه و مستقل از زمينه اختالف معنيداري يافت
شد( .)P=1/108نتايج اين تحقيق نشان داد كه دانش آموزان داراي سبك شناختي مستقل از زمينه نسبت به دانش آموزان وابسته
به زمينه ،فعاليت بدني و هزينه انرژي بيشتري دارند .احتمال ميرود فقر حركتي در دانشآموزان وابسته به زمينه بيشتر باشد كه
براي اثبات اين مورد به تحقيقات بيشتري نياز است .به عالوه از آنجا كه سبك شناختي ميتواند به عنوان يكي از متغيرهايي كه تا
حدود زيادي حاصل تعامل فرد با محيط و قابل توسعه و تحول اند ،مورد مداخله قرار گيرد ،پيشنهاد مي شود با استفاده از
راهكارهاي آموزشي ،سبك شناختي دانش آموزان را تغيير داده و آنان را به سوي فعاليتهاي بدني و آيندهاي سالمتر سوق دهيم.

واژه های کليدی
مستقل از زمينه ،وابسته به زمينه ،فعاليت بدني.

 - 9نويسندة مسئول  :تلفن 11919333719 :

Email:alireza.f117@gmail.com
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مقدمه
فعاليتبدني بعنوان يكي از شاخصهاي سالمتي مطرح است ( )86و بسياري از پيشگامان تربيتبدني بر اين
باورند كه هدف اصلي برنامههاي تربيتبدني مدارس آمادهكردن دانشآموزان براي فعاليتهاي بدني مادام العمر
ميباشد( .)85،82با توجه به اينكه فقر حركتي در سرتاسر گروههاي سني رواج دارد ( ،)89بمنظور افزايش
سطوح فعاليتبدني دانش آموزان مدارس ،درك كاملي از فاكتورهاي گوناگون مؤثر بر مشاركت در فعاليتهاي
بدني ضروري به نظر ميرسد .در اين ميان ابعاد روانشناختي و عوامل مؤثر بر آن مورد توجه پژوهشگران بسياري
قرار گرفته است كه يكي از اين ابعاد روانشناختي سبكهاي شناختي ميباشد(.)2،80
از نظر آلپورت ،0سبكهاي زندگي ابزارهايي براي تشخيص انواع متمايز شخصيت يا رفتارند .امروزه اصطالح
سبك به الگوهايي از رفتار كه در مدت زمان طوالني در بسياري از حوزه هاي فعاليت ،ثبات دارند ،اطالق
ميشود( .)8سبكها روشهاي مرجح براي استفاده از تواناييها در انجام دادن كارهاست و نشان ميدهند كه
چگونه افراد دوست دارند تواناييهاي خويش را در زندگي روزمره بكار گيرند .اين سبكها انواع مختلفي نظير
سبك يادگيري ،سبك شناختي ،8سبكهاي تفكر و سبكهاي آموزش دارند .سبك شناختي باورها ،رجحانها و
رفتارهايي است كه افراد به كار مي برند تا به يادگيري آنها در يك موقعيت معين كمك كند ( .)2آلپورت()0622
سبك شناختي را شيوه معمول فرد براي حل مسئله ،تفكر ،ادراك و يادآوري تعريف كرده است .از نظر مسيك 2و
همكاران ( )0697نيز سبك شناختي ،شيوه فرد در پردازش اطالعات است كه نمايانگر شيوه معمول او در ادراك،
تفكر ،حل مسئله و يادآوري ميباشد ( .)8در ميان سبكهاي مختلف شناختي مثل واگرايي -همگرايي ،نوگريز–
نوگرا ،جذبكننده انطباق يابنده ،وابسته به زمينه– مستقل از زمينه؛ احتماالً شناختهشدهترين طبقهبندي،
وابستگي به زمينه 7و استقالل از زمينه 5است ( .)89 ،2مطابق با نظريه وابستگي و استقالل از زمينه ويتكين
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( ،)20افراد وابسته به زمينه تحت تاثير منابع خارجي (محيط ،مراجع ،ديگران) قرار ميگيرند و در تصميم گيري
1 - Allport
2 - Cognitive styles
3 - Messick
4 - Field dependence
5 - Field independence
6 - Witkin
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و رفتار به طور غير مستقل عمل ميكنند .در مقابل ،افراد مستقل از زمينه به منابع داخلي به عنوان منبع اصلي
براي رفتار و تصميمگيري تكيه دارند و بيشتر به اطالعات بدني (گيرندههاي عمقي و گيرندههاي حسي و غيره)
تكيه دارند ( .)80افراد مستقل از زمينه در مواجهه با مراجع بيروني اتكاي بيشتري به خود دارند ،كمتر با افراد
رابطه دوستي برقرار ميكنند ،مهارتهاي اجتماعي و قابليتهاي بين فردي اندكي دارند .در طرف ديگر پيوستار
افراد وابسته به زمينه قرار دارند كه معموالً خود مختاري و استقالل كمتري دارند و از محيط (موقعيتهاي معين،
شرايط اطراف) تبعيت ميكنند .آنها تمايالت بين شخصي بيشتري دارند و موقعيتهايي كه آنها را در تماس با
ديگران قرار مي دهد را به موقعيتهاي فردي ترجيح ميدهند .روابط اجتماعي بيشتري نشان ميدهند و براي
روابط بين فردي موثر ،اهميت زيادي قائلاند ( .)06اين ويژگيهاي شخصيتي ميتواند رفتار فرد را در تمام
زمينهها و محيطها از جمله محيطهاي ورزشي تحت تاثير قرار دهد .يادگيرندگان وابسته به زمينه در جاهايي كه
متن يا زمينه مهم است عملكرد بهتري دارند مثل موقعيت هاي اجتماعي ،ادبي و تاريخي و بطور كلي در
زمينههاي علوم انساني موفقتر هستند .چون اين نوع يادگيرندگان در اين زمينهها با مباحثي كلي سر و كار دارند
نه جزئيات .برعكس يادگيرندگان مستقل از زمينه در علوم پايه مانند رياضيات ،فيزيك ،زيستشناسي موفق تر
هستند .اين يادگيرندگان به آساني هدف هاي عيني را تجزيه و تحليل ميكنند( .)0يادگيرندگان مستقل از زمينه
در علومي كه با جزئيات سرو كار دارند عملكرد بهتري دارند .در مقابل يادگيرندگان وابسته به زمينه در موقعيت
هاي گروهي مثل بحث هاي گروهي و مطالعات گروهي كه با همكالسيهايشان در ارتباط متقابل هستند بهتر ياد
مي گيرند .بسيار مشتاق هستند كه تشويق و تقويت بيروني را از معلمان و مربيانشان دريافت كنند .همچنين
تمايلي به تجديد سازماندهي ندارند و ترجيح مي دهند كه مواد درسي آنها از قبل سازمان يافته باشد.
يادگيرندگان مستقل از زمينه بسيار راغب هستند كه بصورت انفرادي آموزش ببينند يعني داراي انگيزه شخصي و
خود انگيخته هستند و مايلند مطالب و موارد درسي را شخصاً سازمان دهند و كمتر تقويت بيروني را مي پذيرند(.)0
مطالعات نشان داده كه افراد مستقل از زمينه در برخي حيطهها و از جمله يادگيري مباني فنآوري اطالعات
از افراد وابسته به زمينه موفق تر هستند ( .)7مطالعات مربوط به وابستگي و استقالل از زمينه و ورزش نيز در
دهه  0621آغاز شد .بسياري از اين مطالعات رابطه وابستگي و استقالل از زمينه و ورزشهايي كه مهارتهاي باز
يا بسته در آنها رايج است را مورد بحث و گفتگو قرار داد .در ورزشهايي كه مهارتهاي بسته غلبه دارند
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ورزشكاران بيشتر براساس گيرندههاي حسي دروني يا عمقيشان عمل ميكنند و به خاطر ثبات نسبي ،به محيط
توجه كمي دارند .برعكس ورزشكاران رشتههايي كه مهارتهاي باز در آنها غلبه دارد ،بيشتر بر اساس محيطي
كه لحظه به لحظه در حال تغيير است يا اطالعات بدست آمده از گيرنده هاي بيروني عمل ميكنند .بر اين
اساس ويتكين( )0628استدالل كرد كه وابستگي به زمينه براي شركت كنندگان در ورزشهايي با مهارتهاي
باز ،و استقالل از زمينه براي شركت كنندگان در ورزشهايي با مهارتهاي بسته يك مزيت به حساب ميآيد .در
حاليكه برخي مطالعات استدالل فوق را مورد حمايت قرار داد ( )02،06، 2مطالعات ديگري آنرا تاييد نكرده-
اند( .)02،09از سوي ديگر ،بدليل اينكه استقالل در تصميم گيري و استفاده موثر از اطالعات بدني ،بازخوردهاي
حركتي و اطالعات گيرنده هاي عمقي در محيطهاي ورزشي بسيار مهم هستند ،ميك واسكوبيك)0620( 0
استدالل كردند كه افراد داراي توانايي ورزشي باالتر بيشتر مستقل از زمينه هستند .زماني كه اين ادعا بين
ورزشكاران و غير ورزشكاران مقايسه شده ،مورد حمايت واقع شده است ( )21،02،00،2اما بين رشته هاي
مختلف ورزشي اين ادعا به اثبات نرسيده است ( .)02گزارش شده است كه يادگيرندگان مستقل از زمينه بدليل
پردازش خودكار و قويتر تصميمگيري و استفاده موثر از اطالعات بدني ،مهارتهاي حركتي جديد را سريعتر ياد
ميگيرند ( .)80گويلت و كولت )8117( 8مشاهده كردند كه ورزشكاران فعاليتهاي پيچيده (ژيمناستيك،
ترامپولين ،اسنوبرد ،بندبازي ،اسكيت و اسكي آزاد) به طور معناداري مستقل از زمينه بودند ،در حاليكه بازيكنان
تنيس و تنيس روي ميز به زمينه وابسته بودند .اما ،سن وجنس عامل معناداري براي تفاوت در امتيازات
وابستگي و استقالل از زمينه در ميان ورزشكاران نبود (.)02
ليو وان هائو )8116( 2نيز با بررسي وا بستگي و استقالل از زمينه و فعاليتهاي بدني نوجوانان مدارس
راهنمايي به اين نتيجه رسيد كه افرادي كه سطح بااليي از فعاليت بدني و شركت در ورزشهاي سازمان يافته
دارند در مقايسه با افرادي كه سطح فعاليت بدني پايينتري دارند بيشتر مستقل از زمينه هستند ( .)80در مقابل،
لمبرچ و كوواس )8112( 7مشاهده كردند كه تفاوتي در ميزان مشاركت ورزشي زنان مستقل از زمينه و وابسته

1 - Meek and Skubic
2 -Guillot & Collet
3 -Liu Wen Hao
4 -Lambercht & Cuevas
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به زمينه وجود ندارد ( .)05همچنين ،انيس وورث و همكارانش 0نيز دريافتند كه بچههاي مستقل از زمينه در
مقايسه با بچههاي وابسته به زمينه در كالس تربيت بدني مشكالت كمتري دارند ( .)9صرف نظر از سطح فعاليت
بدني ،ليو وان هائو ( )8112نيز گزارش كرده است افرادي كه به ورزشهايي با مهارتهاي بسته ميپردازند،
استقالل بيشتري از زمينه دارند و افرادي كه به ورزشهايي مهارت باز قرار دارند وابستگي بيشتري به زمينه
دارند(.)06
مشاهده مي شود كه تحقيقات انجام شده توافق چنداني در ارتباط با اثرپذيري فعاليتهاي بدني از وابستگي
به زمينه يا استقالل از آن ندارند و كامالً مشخص نشده است كه كداميك براي مشاركت ورزشي مرجح است.
منطقي است كه همانند تفاوت در ويژگيهاي شخصيتي ،سبك شناختي ورزشكاران هر يك از رشته هاي
ورزشي در مقايسه باهم ،و حتي ورزشكاران مادّهها و پستهاي مختلف يك رشته ورزشي با يكديگر متفاوت
باشند( .)07به عالوه ،با در نظر گرفتن ادبيات تحقيق درباره سبكهاي شناختي نيز ميتوان چنين تفسير كرد كه
افراد وابسته به زمينه در مهارتهاي باز و همچنين در ورزشهاي گروهي موفق تر از افراد مستقل از زمينه باشند و
اين در حاليست كه بسياري از تحقيقات با غافل ماندن از اين نكته به برتري افراد مستقل از زمينه در فعاليتهاي
بدني و ورزش در مقابل افراد وابسته به زمينه اشاره داشته اند .از طرفي استرنبرگ 8معتقد است سبكها تا حدود
زيادي حاصل تعامل فرد با محيط و قابل توسعه و تحول اند( .)82بنابراين به نظر مي رسد كه اگر چنانچه يكي از
سبك هاي شناختي با ميزان فعاليت بدني دانش آموزان ارتباط داشته باشد ،شايد بتوان با استفاده از راهكارهاي
آموزشي ،سبك شناختي دانش آموزان را تغيير داده و آنان را به سوي فعاليتهاي بدني سوق داد .بديهي است كه
با آگاهي از سبك شناختي هر گروه از دانشآموزان ميتوان روشهاي مختلف مشاركت در فعاليتهاي بدني را
برنامه ريزي كرد و شايد بتوان از مشكالت ناشي از فقر حركتي كاست و بعنوان هدف اصلي برنامههاي تربيت
بدني ،دانش آموزان را آماده انجام فعاليتهاي طوالني مدت كرد .با توجه به توضيحات داده شده ،تحقيق حاضر
در نظر دارد تا سطوح فعاليت بدني دانش آموزان داراي سبكهاي شناختي وابسته به زمينه و مستقل از زمينه را
مورد بررسي قرار دهد و به خالئي كه در اين زمينه و بويژه در ايران احساس ميشود پاسخي مناسب فراهم آورد.

1 - Ainsworth et al
2 -Sternberg
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بنابراين سوالي كه مطرح مي شود اين است كه آيا نوع سبك شناختي مي تواند بر ميزان و نوع فعاليت بدني
دانش آموزان اثر گذارد يا خير.

روش تحقيق
آزمودنیها
ابتدا سه مدرسه راهنمايي به صورت تصادفي از بين مدارس شهر خرامه فارس انتخاب شدند و از ميان دانش
آموزان اين مدارس به صورت تصادفي از  051نفر آزمون قاب و ميله به عمل آمد .سپس  51نفر از افرادي كه
نمره باالتري كسب كردند به عنوان وابسته به زمينه و  51نفر از افرادي كه نمره پايينتري كسب كردند به عنوان
مستقل از زمينه انتخاب شدند .بنابراين آزمودنيهاي تحقيق پيش رو  011نفر از دانشآموزان پسر مدارس
راهنمايي شهرستان خرامه فارس با دامنه سني  08-05سال در دو گروه تحقيقي وابسته به زمينه (ميانگين سن
 08/28±1/69سال ،قد  055/6±9/95سانتيمتر وزن  72/5±08/82كيلوگرم) و مستقل از زمينه (ميانگين سن
 02/28±1/26سال ،قد  052/0±2/90سانتيمتر وزن  50±05/27كيلوگرم) بودند.
ابزار و روش اجرا
دستگاه قاب و ميله
براي اندازهگيري وابستگي و استقالل از زمينه از آزمونهاي مختلفي مثل شكلهاي در هم تنيده (نهفته)
استفاده شده است ،اما همانطوركه تحقيقات نشان داده است ( )09،80،82به دليل اينكه در دستگاه قاب و
ميله 0از اطالعات بينايي و حس عمقي براي درك جهتيابي فضايي استفاده ميشود براي آزمونهاي فعاليت
بدني و ورزشي مناسبتر است .در اين تحقيق نيز ما از دستگاه قاب و ميله قابل حمل ويتكين( )0620استفاده
نموديم.

1 - Frame and Rod
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اجرا ي آزمون بدين شكل بود كه هر آزمودني در پشت دستگاه در يك اتاق آرام و مجزا قرار ميگيرد .از
شركت كننده خواسته مي شد كه بطور مستقيم روبري دستگاه قرار بنشيند و به داخل جعبه دستگاه نگاه كند.
تنها چيزي كه آزمودني ها ميديدند يك ميله بود كه يك مربع (قاب) آن را احاطه كرده است .از آزمودني
خواسته مي شد كه ميله را به صورت موازي با ضلع عمودي مربع تنظيم كند ،هر شركت كننده  2كوشش انجام
ميدهد و در هر كوشش قاب و ميله  82درجه توسط آزمونگر در توالي هايي به شرح زير كج ميشد .قاب :چپ
چپ ،راست راست ،چپ چپ ،راست راست و ميله به صورت چپ راست ،راست چپ ،چپ راست و راست چپ
( .)80 ،06معموالً افرادي كه بيشتر به چهارچوبهاي داخلي تكيه دارند براي پردازش اطالعات بطور مؤثرتري
تمايل به استفاده از اطالعات بدني خود دارند و قادر هستند كه كجي ميله را با وضعيت عمودي نسبي خود
سازگار كنند ،از اين رو امتياز انحرافات اين افراد پايين ميباشد .اين افراد در طبقه مستقل از زمينه قرار
ميگيرند .افرادي كه براي پردازش اطالعات به منابع بيروني تكيه دارند با كج شدن قاب سازگاري مشكلتري
براي موازي كردن ميله با وضعيت عمودي دارند و تحت تاثير كجي آن قرار ميگيرند .انحراف امتيازات اين افراد
باال ميباشد .اين افراد در طبقه وابسته به زمينه قرار ميگيرند(.)06
چك ليست خودسنجی فعاليت بدنی
پس از نمونهگيري ،چك ليست خودسنجي فعاليت بدني 0جهت تعيين سطوح فعاليت بين آزمودنيها توزيع
گرديد .چك ليست خودسنجي فعاليت بدني ،چك ليستي است كه هدف آن جمع آوري اطالعات از دانش
آموزان درباره فعاليتهاي بدني است كه در روز قبل انجام دادهاند .با استفاده از آزمون -پس آزمون پايايي 1/95
و روايي  1/91براي اين چك ليست گزارش شده است ( .)80چك ليست فوق شامل سه بخش فعاليتهاي قبل
از مدرسه ،فعاليتهاي حين مدرسه و فعاليتهاي بعد از مدرسه ميباشد و جهت ارزيابي مقدار و شدت فعاليت
صورت گرفته و محاسبه مدت زمان واقعي فعاليت بكار ميرود .مثالً اگر فردي در طول بازي براي استراحت يا
منتظر بودن فعاليتي انجام ندهد اين زمانها براي او محاسبه نخواهد شد .اين چك ليست شامل  87فعاليت است
كه فرد هر كدام از فعاليتهايي را كه انجام داده است عالمت زده و مدت زمان آنرا به دقيقه مينويسد و در صورتي
كه فعاليتي را انجام نداده باشد در جلوي آن عدد صفر ميگذارد .همچنين عالوه بر اين  87مورد  2مورد ديگر در
1- Self- assessed Physical Activity Checklist
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انتهاي چك ليست بنام فعاليتهاي ديگر آورده شده است تا اگر فرد فعاليتي را انجام داده كه جزء اين موارد نبوده
است آن فعاليتها را در آنجا بياورد .نكته اي كه بايد به آن توجه كرد اين است كه فرد بايد فعاليتهايي را ذكر كند
كه مدت زمان آن از  5دقيقه كمتر نباشد .نحوه اجرا بدين صورت است كه آزمودني ها را در يك كالس جمع
ميكنيم و با خواندن يك به يك موارد از آنها مي خواهيم كه در صورتي كه آن فعاليت را قبل از آمدن به مدرسه
انجام داده اند در جلوي آن مدت زمان انجام آنرا بنويسند و در صورتي كه آن فعاليت را انجام نداده باشد در
جلوي آن عدد صفر بگذارند و به همين ترتيب در مورد فعاليت هاي حين و بعداز ساعات مدرسه نيز همين كار را
تكرار ميكنيم .بايد به اين نكته توجه داشت كه امكان دارد فردي هيچ كدام از اين فعاليتها را انجام نداده باشد
اما اين امكان وجود ندارد كه فردي همه اين فعاليتها را انجام داده باشد .بعالوه يك فعاليت يكسان را نبايد در دو
گزينه متفاوت حساب كرد مثال اگر فردي در حالي كه فوتبال بازي كرده است  81دقيقه دويده است اين زمان را
براي فوتبال حساب ميكنيم و دوباره آنرا براي دو محاسبه نميكنيم (.)80
خالصه دادههاي حاصل از چك ليست فعاليت بدني در  7متغير مورد ارزيابي قرار ميگيرد :مدت زمان
فعاليت بدني ،مدت زمان فعاليت بدني متوسط تا شديد ،نمره معادل سوخت و سازي )MET( 0فعاليت بدني و
نمره  METفعاليت بدني متوسط تا شديد.
نمره  METهر فعاليت بر اساس جدول ميزان هزينه انرژي متابوليكي ( )05محاسبه گرديد و فعاليتهايي كه
نمره  METآنها كمتر از  7/7بود در طبقه فعاليتهاي سبك و فعاليتهايي كه نمره  METآنها بيشتر از 7/5بود
در طبقه فعاليتهاي متوسط تا شديد قرار گرفت .براي محاسبه نمره  METفعاليت بدني و نمره  METفعاليت
بدني متوسط تا شديد به ترتيب از فرمولهاي زير( )89،80،6،9استفاده گرديد.:
ارزش  METفعاليت بدني × / 91مدت زمان فعاليت بدني= نمره  METفعاليت بدني
ارزش  METفعاليت بدني × / 91مدت زمان فعاليت بدني متوسط تا شديد= نمره  METفعاليت بدني
متوسط تا شديد

1 - Metabolic Equivalent of Task
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از آنجايي كه اين پرسشنامه قبالً در كشور ما مورد استفاده قرار نگرفته بود جهت تامين روايي صوري آن،
پس از ترجمه چك ليست التين ،ترجمه فارسي آن به  5نفر از متخصصان اين رشته ارائه شد تا اصالحات الزم
را انجام دهند و پس از تاييد آنها مورد استفاده قرار گرفت .اعتبارچك ليست از طريق آزمون-بازآزمون در همان
جامعه مورد مطالعه و با فاصله زماني دو هفته بررسي و ضريب پايايي  1/92براي آن بدست آمد.
روشهای آماری مورد استفاده در تحقيق
براي بررسي و گزارش مشخصات عمومي آزمودني ها از آمار توصيفي استفاده شد .براي تجزيه و تحليل
دادههاي تحقيق نيز ابتدا نرمال بودن دادهها با استفاد از آزمون كولموگروف و اسميرنوف و همگن بودن واريانس-
ها با آزمون لون مورد بررسي قرار گرفت و سپس از آزمون آماري تي مستقل در سطح معنادراي  1/15تحت نرم-
افزار  Spss17استفاده گرديد .براي رسم جداول و نمودارها از نرمافزار اكسل استفاده شد.

نتایج و یافتههاي تحقيق
مشخصات دموگرافيك آزمودنيهاي دو گروه در جدول  0آورده شده است.
جدول - 9مشخصات دموگرافيك آزمودنیهای گروه وابسته به زمينه و مستقل از زمينه
سن

قد

وزن

مدت زمان

مدت زمان

(سال)

(سانتیمتر)

(کيلوگرم)

فعاليت

فعاليت

بدنی

بدنی

گروه

MET

بدنی
متوسط

متوسط تا

تا

شديد
وابسته به

92/32±1/17

مستقل از

93/32±1/31

955/1±7/75

41/5±92/21

14/4±44/7

44/2±41/95

MET
فعاليت

شديد
7/53±4/45

4/14±4/27

زمينه
953/9±3/79

59±95/14

921/7±53/3

72/2±34/11

1/71±3/13

7/73±3/29

زمينه

تعداد افراد شركتكننده در فعاليت هاي مختلف در گرروه وابسرته بره زمينره و مسرتقل از زمينره بره ترتيرب در
شكل هاي  0و  8آورده شده است.
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شکل  -9تعداد افراد شرکتکننده در فعاليتهای مختلف در گروه وابسته به زمينه

شکل  - 2تعداد افراد شرکتکننده در فعاليتهای مختلف در گروه مستقل از زمينه
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نتايج تجزيه و تحليل آماري متغيرهاي وابسته تحقيق در جدول  8نشان داده شده است.
جدول  -2بررسی اختالف متغيرهای فعاليت بدنی دانش آموزان دارای سبكهای شناختی وابسته به زمينه و مستقل از
زمينه

df

Sig

مدت زمان فعاليت بدنی

-4/717

13

*1/111

مدت زمان فعاليت بدنی متوسط تا شديد

-2/317

13

*1/193

-3/137

13

*1/111

-2/512

13

*1/192

متغير

نمره  METفعاليت بدنی
نمره  METفعاليت بدنی متوسط تا شديد

t

باتوجه به نتايج ارائه شده در جدول  ،8مالحظه ميشود كه بين مدت زمان فعاليت بدني ،مدت زمان
فعاليت بدني متوسط تا شديد ،نمره  METفعاليت بدني و نمره  METفعاليت بدني متوسط تا شديد دانش
آموزان داراي سبكهاي شناختي وابسته به زمينه و مستقل از زمينه اختالف معنيداري يافت شد .بدين معني
كه مدت زمان فعاليت بدني ،مدت زمان فعاليت بدني متوسط تا شديد ،نمره  METفعاليت بدني و نمره
 METفعاليت بدني متوسط تا شديد دانش آموزان داراي سبكهاي شناختي مستقل از زمينه بيشتر از دانش-
آموزان وابسته به زمينه مي باشد.

بحث و نتيجه گيري
نتايج مطالعه حاضر با نتايج مطالعات ديگر در مورد ارتباط استقالل از زمينه و اجرا در محيطهاي ورزشي
همراستاست ( )80،81،02،00و با تئوري وابستگي به زمينه و استقالل از زمينه برحسب ويژگيهاي شخصيتي
ويتكين و گوديناف سازگار است .به اين معني كه كودكان مستقل از زمينه در مقايسه با كودكان وابسته به
زمينه به طور چشمگيري داراي سطوح فعاليت بدني باالتر و مشاركت بيشتري در ورزشهاي سازمان يافته
هستند .اما اين يافتهها با برخي نتايج ناهمسوست .لمبريچ و كوواس ( )8112مشاهده كردند كه تفاوتي بين
ميزان مشاركت ورزشي افراد مستقل از زمينه و وابسته به زمينه وجود ندارد( .)05همچنين يافته هاي ما با نتايج
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ليو وان هائو ( )8112نيز متضاد است ،چرا كه او گزارش كرده است افرادي كه در ورزشهاي مهارت بسته قرار
دارند استقالل بي شتري از زمينه دارند و افرادي كه در ورزشهاي مهارت باز قرار دارند وابستگي بيشتري به زمينه
دارند( .)06اين درحاليست كه يافتههاي ما نشان ميدهد افراد مستقل از زمينه در ورزشي مثل فوتبال كه يك
مهارت كامال باز و غيرقابل پيشبيني است ،فعاليت بيشتري داشته اند .در مقابل راه رفتن ،كارهاي منزل و
دوچرخه سواري كه مهارتهاي نسبتاً بستهاي هستند در بين افراد وابسته به زمينه رواج دارد.
آنچه در تفسير يافتههاي ما به نظر ميرسد اين است كه افراد مستقل از زمينه تمايل قوي تري براي
استفاده از اطالعات بدني ( ادراك عمودي وآگاهيهاي حس عمقي-دهليزي) دارند .بنابراين شايستگي و اطمينان
خود در ورزش و مهارتهاي مربوط به فعاليت بدني را باال ميبرند .اين امر ممكن است آنها را كار آزمودهتر كند
و باعث شود كه آنها لذت بيشتري از ورزش و فعاليت بدني ببرند كه اين لذت و روح تالش ،ميل و رغبت آنها را
براي مشاركت در ورزش و فعاليت بدني بيشتر ميكند( .)80ارتباط بين اجراي مطلوب مهارتها و لذت بردن از
فعاليت بدني توسط گراهام و همكاران )8110( 0نيز گزارش شده است( .)08از طرفي ،يادگيرندگان مستقل از
زمينه بدليل پردازش خودكار و قويتر تصميمگيري و استفاده موثر از اطالعات بدني در مقايسه با يادگيرندگان
وابسته به زمينه مهارتهاي حركتي جديد را سريعتر ياد مي گيرند( .)80اين امر ممكن است به دليل تكيه
كردن بيشتر و قويتر بر پاسخهاي عمقي و بازسازي شناختي سريعتري باشد كه اين افراد دارند و باعث ميشود
كه مهارتهاي ورزشي را سريعتر كسب ميكنند( .)82منطقي است كه چون اين افراد مهارتهاي ورزشي را
سريعتر و بهتر ياد ميگيرند ،بنابراين انگيزه بيشتري براي فعاليتهاي حركتي و ورزش خواهند داشت .افراد
مستقل از زمينه با داشتن ويژگي هايي مثل توانايي تجزيه و تحليل اهداف عيني ،توانايي كار در امور جزيي،
توانايي سازمان دهي شخصي و داشتن رفتار تحليلي ،كمتر به منابع بيروني بعنوان ابزارهاي كمك نيازمند
هستند ،و با داشتن انگيزه شخصي و دروني قادرند كارهاي خود را انجام دهند و كمتر تحت تاثير ديگران قرار
ميگيرند( .)0پس در زمينه فعاليت هاي بدني و بويژه ورزش نيز آنها به دليل انگيزه شخصي و خودانگيخته به
سوي اين فعاليتها كشيده مي شوند و بنابراين احتمال كمتري وجود دارد كه به دليل موانع موجود اينگونه
فعاليتها را ترك كنند .بعالوه موضوعي كه ممكن است بتوان به آن اشاره كرد اين است كه فعاليت بدني ،توالي
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پيشرفت توانايي ادراكي از وابستگي به زمينه را به استقالل از زمينه تسهيل ميكند( .)87بنابراين ممكن است
دانشآموزاني كه فعال هستند در نتيجه اين فعاليت ها به سبك شناختي مستقل از زمينه نايل شده باشند .بر
اساس ديدگاه ادراكي –كنشي گيبسون )0699،0626(0نيز ادراك و فعاليت بدني جدايي ناپذيرند و رشد ادراك
همراه با كاردكردهاي فرد در محيط است و نه تنها ادراكات شخص روي كاركردهاي او اثر ميگذارد بلكه
كاركردهاي او نيز بر ادراكش موثر است(.)5
يكي از نكات جالبي كه در اين مطالعه مشاهده شد ،انتخاب فعاليتهاي بدني بين گروههاي مستقل از
زمينه و وابسته به زمينه بود .همانطور كه در نمودارهاي  0و 8آورده شده است بنظر ميرسد كه دانشآموزان
مستقل از زمينه تمايل بيشتري به فعاليتهايي دارند كه مربوط به ورزشهاي سازمان يافته است( فوتبال،
دويدن ،ژيمناستيك و ورزشهاي برخوردي) .در مقابل فعاليتهاي اصلي دانشآموزان وابسته به زمينه ،كمتر
مربوط به ورزشهاي سازمان يافته ميباشد (راه رفتن،كارهاي خانه ،دوچرخه سواري تفريحي) .فعاليتهاي
مربوط به ور زش معموالً داراي ميزان هزينه انرژي باالتر نسبت به فعاليتهايي است كه ورزشي نيستند ( .)88در
نتيجه گروه مستقل از زمينه نسبت به گروه وابسته به زمينه ميزان هزينه انرژي باالتري دارد .به عالوه،
پتانسيل ورزشي باالتر گروه مستقل از زمينه با شركت بيشتر در فعاليتهاي ورزشي همراه است كه به افزايش
مدت زمان فعاليتبدني ميانجامد .قرار گرفتن ورزش فوتبال در هر دو گروه را هم شايد بتوان اينگونه توجيه كرد
كه اين ورزش داراي پستهاي متفاوتي است كه در زمان فعاليت و هزينه انرژي هر يك از آنها تفاوت عمده وجود
دارد .مثالً هافبكها فعاليت و هزينه بيشتري نسبت به دروازبان دارند.
در كل با توجه به يافتههاي تحقيق حاضر نتيجه گيري ميشود كه سبكهاي شناختي مستقل از زمينه و
وابسته به زمينه در ميزان مشاركت دانش آموزان در فعاليتهاي بدني نقش تعيين كننده اي دارند .به دليل
اينكه فرمهاي ديگر فعاليتهاي بدني (غير از فعاليتهاي ورزشي) از جمله كارهاي روزمره ،حمل و نقل و
فعاليت هاي مربوط به شغل براي كودكان محدود است يا فراهم نيست ( ،)80،88پس ميتوان گفت كه امروزه
شركت در فعاليت هاي ورزشي يكي از شكلهاي اساسي و عمده فعاليتهاي بدني براي دانش آموزان است (.)01
پس بجاست كه به فعاليتهاي ورزشي مدارس بهاي ويژهاي بدهيم و عواملي كه فعاليتهاي ورزشي و بدني آنان
1 - Gibson
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را افزايش مي دهد را بهبود بخشيم چرا كه بر طبق تحقيقات متعدد سالمتي فرد و جامعه در صورت كاهش
فعاليتهاي بدني در معرض خطر قرار خواهد گرفت ( .)0تحقيق حاضر نيز سبك شناختي دانشآموزان را به
عنوان يكي از اين عوامل اثرگذار شناسايي و مشخص كرد كه دانش آموزان مستقل از زمينه فعاليت بدني و
ورزشي بيشتري دارند .اين عامل مي تواند به عنوان يكي از متغيرهايي كه تا حدود زيادي حاصل تعامل فرد با
محيط و قابل توسعه و تحول اند ( ، )82مورد مداخله قرار گيرد و شايد بتوان با استفاده از راهكارهاي آموزشي،
سبك شناختي دانش آموزان را تغيير داده و آنان را به سوي فعاليتهاي بدني و آيندهاي سالمتر سوق داد.
هر چند كه مطالعه حاضر يافتههايي را درباره نقش سبك شناختي در ميزان فعاليت دانشآموزان به دست
آورده است ،ولي بايد در نظر داشت كه بر طبق نظريه ويتكين و همكاران مسير پيشرفت وابستگي به زمينه و
استقالل از زمينه افراد از شكل وابسته به زمينه به سمت مستقل از زمينه است و شروع اين پيوستار تقريباً از
سن  2-01سالگي است ( .)28،22بنابراين با توجه به اينكه در تحقيق حاضر ميانگين سنّي گروه مستقل از
زمينه اندكي باالتر بود ،شايد علت بخشي از اختالفات مشاهده شده اختالف سني بوده است .بنابراين توصيه
مي شود تحقيقات آتي اين مورد را در نظر گرفته و براي باالتر بردن قدرت تعميم دهي عامل سني را تا حد امكان
كنترل كنند.
تقدير و تشکر
در پايان از همه كساني كه به نوعي در اجراي اين تحقيق ما را ياري رساندند خصوصاً اولياي محترم مدارس،
و دانش آموزان عزيزي كه به عنوان آزمودني در اين تحقيق شركت نمودند تشكر و قدرداني ميكنيم .گفتني
است كه تحقيق حاضر با حمايت مالي معاونت پژوهشي دانشگاه تهران و به عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد
انجام يافته است.
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