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 چکیده

پژوهش در این تران قبل و بعد از بلوغ بود. منتخب بر عملکرد پرتاب دارت دخ ةهای زمینهدف از پژوهش، بررسی تأثیر رنگ
متفاوت زمینة  های آزمون در قالب شش گروه بارنگصورت تصادفی انتخاب و پس از اجرای پیشهنفر ب 042تجربی،  نیمه

گ سال، گروه رن 9-7نشان داد در ردۀ سنی  نتایجآزمون انجام گرفت. آزمون مشابه با پیشپس ،بعد ةقرار گرفتند. یک هفت

قرمز اثر منفی بر  ةآبی اثر مثبت و رنگ زمین ةسال، رنگ زمین 57-51دلخواه عملکرد بهتری داشتند. در ردۀ سنی  ةزمین
سنی اثر متفاوتی داشتند. بنابراین احتماالً رنگ را  ۀمنتخب در دو رد ةهای زمینرنگ . همچنین،عملکرد پرتاب دارت داشت

 هبود یا افول عملکرد پرتاب دارت به حساب آورد.توان به عنوان یک عامل محیطی در بمی
 

 رنگ زمینه، عملکرد، پرتاب دارت، بلوغ: هاواژه کلید
 

The Effect of Selected Background Colors on Girls’ Dart Throwing 

Performance Before and After Puberty 
 

Sohaila Hasani, AliReza Bahrami, and Hasan Khalaji 

Abstract 

The aim of the present study was to evaluate the effect of selected background colors on dart 

throwing performance in girls before and after puberty. In this Quasi-Experimental study, 240 

participants were randomly selected and after the pre-test were divided into six groups of 

background color. A week later the post-test was taken similar to the pre-test. Results showed 
that in the age group 7-9 years, the favorite color group performed better. In the age group 15-

17 years, the blue background color had positive effect and red background color had negative 

effect. Selected colors significantly had different effect, in the two age groups. So, it seems 

that color can be regarded as an environmental factor involved in improvement or reduction 

of dart throwing performance. 
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 مقدمه
شناسان و بسیاری از کشورها روان در امروزه

بهبود عملکرد  متخصصین علوم ورزشی سعی در
زمینة  ورزشکاران دارند. ابعاد وجودی انسان در 

کند و توجه سوگیرانه فقط جسمانی و روانی بروز می
 ،مانع موفقیت شده ها نه تنهابه یکی از این زمینه

 زند.و روانی را بر هم می بلکه تعادل قوای جسمانی
های بنابراین موفقّیت در ورزش فقط به آگاهی

های تاکتیکی وابسته نیست بلکه به هجسمانی و جنب
، 5)کاکس و ایکسو عوامل روانی هم وابسته است

 بر هارنگ روانی و یانجسم تأثیراتاز طرفی  (.5991
 به که علومی تمامی در تقریباً و است شده ثابت انسان
 است آشکار آن کاربرد دارند، سروکار انسان با نوعی

 ها کاربردهای زیبایی، شناختیرنگ. (0250خواجوی، )
 و سرتاسر (0254قطبی، ) دارند یعملکردی بسیار و

 ها ومحیط همه اصوالً و اندساخته متأثر را ما زندگی
دگت، کوبل ) هستند رنگی نوعی به استفاده مورد ابزار

هر رنگ بسته به قابلیت و ماهیتش  .(0222، 0و گرتل
-و در نتیجه باعث پاسخگذارد روی روان فرد تأثیر می

 شوندشناختی و اجتماعی متفاوتی میهای روان

ها هم علمی (. واکنش به رنگ0254)محبّی، 
شناختی( هستند زیولوژیکی( و هم احساسی )روان)فی

 (0255، به نقل از گینز و کری، 0223، 3انگیل برش)
 دهدمستقل از فکر و بدون آگاهی و مجال رخ می و
ها چگونگی تأثیرپذیری انسان از رنگ. (0254قطبی، )

اهمیت کامالً روانی دارد و به طور مستقیم در 
ها، رفتارها و عملکرد افرد مؤثر است واکنش

اغلب از رنگ به عنوان یک عامل . (0250خواجوی، )
 .(5997، 4انیر و هاردی)شود موجود در محیط یاد می

عملکرد حرکتی قابل مشاهده است و ضمن اینکه 

                                                 
1. Cox & Xoo  

2. Daggett , Cobble & Gertel 
3. Engel Brecht  
4. Etnier   & Hardy 

گی و شرایط محیطی مانند انگیزه، توجه، خست عواملی
 ،0224، 1اشمیت و ریسبرگ) گذارندیمثیر آن تأبر 

همچنین  .(0252موسوی، واعظ ده وزاترجمة: نمازی
و محیط پیرامون در  به اینکه انسان با اشیاء توجها ب

عات از جهان پیرامون ارتباط است، برای دریافت اطال
 حواس به بینایی بیشتر متّکی است ةاز میان هم

 و زادهینمازترجمة:  ،0224، 6اشمیت و ریسبرگ)
نشان  هاپژوهش از طرفی .(0252، موسویواعظ

ها حساسیت نور در چشم هایهگیرندکه  اندهداد
به . (0254قطبی، ) های مختلف دارندگمتفاوتی به رن

تأتیرگذار  هایلفهمؤسطح انگیختگی یکی از عالوه، 
ترجمة:  ،0229 ،7مگیل)رود عملکرد به شمار میبر 

و این در حالی است  (0253موسوی و شجاعی،واعظ
 و توجه دقت، سطح افزایش طریق از هارنگکه 

باشند  داشته تأثیر عملکرد بر توانندمی نگیختگیا
، 9کیفلی و مستفار، به نقل از دزول0229، 2ایسنک)

 از یریجلوگ با را توجه وسعت  رنگ، .(0253
 کمک افراد به و دهدیم شیافزا طیمح یکنواختی
 حفظ یروان کاتیتحر یرو را تمرکزشان تا کندیم

 شیافزا را دقت و یوربهره لهیوس نیا به وکرده 
باعث بهبود پردازش رنگ  .(0254قطبی، ) دهدیم

بینایی و کاهش استرس شده و با تحریک بینایی و 
ها باعث رشد مغز همچنین جستجوی الگوها و بافت

مغز را تقویت کرده و  تحریک بینایی عمالً شود.می
سازد که ادراک بینایی تری در مغز میارتباطات قوی

-را بهبود داده و حل مسئله و خالقیت را بهبود می

 ةبا توجه به نظری. (0255، 52گینز و کری) بخشد
موجب افزایش یا  واندت، رنگ می55شناسایی عالئم

به عنوان  کاهش در تشخیص یک عامل شده و

                                                 
5. Schmidt & Wrisberg  

6. Schmidt & Wrisberg  
7 .Magill  
8. Eysenck 

9. .Dzulkifli & Mustafar 
10. Gaines & Curry   
11. Signal Detection Theory 



 9                                                                                  ...دارت های زمینة منتخب بر عملکرد پرتابتأثیر رنگ 

عاملی برای کاهش خطا در شناسایی عالئم باشد 
 متفاوت یهارنگ با طیمح نیبنابرا .(0250خواجوی، )

منفی و  راتیثأت فرد یروان یفاکتورها و ذهن بر
 در ناخودآگاه صورت به تواندیم که گذاردیم یمثبت

 یبرا خصوص به ،باشد گذارراثی مهارت اجرا مراحل
 توجه، چون یروان یفاکتورها به ازین که دارت ةرشت

 .(0253)اقدسی، ترابی و طوبی،  دارد آرامش و تمرکز
های مختلف در اماکن، محیط و استفاده از رنگ

ل شده است، ای ورزشی به یک امر طبیعی تبدیابزاره
ورزش به اثبات  چرا که آثار متفاوت رنگ در حوزۀ

( در 5994) 5رو و اوانس رسیده است. به عنوان مثال،
پژوهشی به اثر رنگ توپ بر عملکرد مهارت حرکتی 

-واکنشی پی بردند و گزارش کردند عملکرد آزمودنی

 زرد و سبز بودهای های آبی بهتر از توپها با توپ

( اثر 5923) 0کوکریل و میلر .(5994)رو و اوانس، 
های مختلف را بر عملکرد تکالیف حرکتی رنگ

ظریف کودکان مورد ارزیابی قرار دادند و گزارش 
کردند کودکان در شرایط رنگ ترجیحی خود به طور 

شدند و ل توجهی اشتباهات کمتری مرتکب میقاب
. (5923کوکریل و میلر، ) کردندتر عمل میسریع

-( در مطالعه5920) 3همچنین گرین، حسن و محمد

و ها روی عملکرد تکالیف حرکتی درشت ای اثر رنگ
و دریافتند، عملکرد  ظریف را مورد بررسی قرار داده

 ها بعد از مشاهدۀتکلیف دریافت کردن در آزمودنی
ها این نظریه را نورهای صورتی و آبی بهتر بود. آن

 ها نتیجةکه تنوع عملکرد در آزمودنی کردند مطرح
های مختلف رنگ انگیختگی در اثر مشاهدۀنوسان بر

 4ایساکس .(5920گرین، حسن و محمد، ) باشدمی
تواند شان داد که رنگ ترجیحی کودکان می( ن5922)

لیل به د ،ثر باشدکردن مؤ دریافت مهارت در عملکرد

                                                 
1. Rowe & Evans 

2. cockerill & Miller 
3. Green , Hassan & Mohammed 
4. Isaacs  

توپ رنگ مورد  کان هنگام دریافت کردنکوداینکه 
شان را برای مدت خود، توجه انتخابی عالقه

ر بودند اند، قادمتمرکز کردهتر بر آن طوالنی
توپ به  مسیر انتقال تری دربارۀاطالعات حساس

( با 5976) 1موریس .(5922ایساکس، ) دست آورند
های مختلف و دو رنگ استفاده از سه توپ با رنگ

با توپ در  یثیر رنگ را بر عملکرد بازأت ه،زمین
پی برد  بستانی مورد ارزیابی قرار داد ود کودکان

گذارد. ثیر میأا تههای رنگی بر عملکرد آنتوپ
های آبی و زرد، هنگام گرفتن توپ عملکرد کودکان

 هترهای سفید ببه نحو قابل توجهی نسبت به توپ
سفید و زمینة  های آبی با بود، اما در عین حال توپ

 مهارت ثیر مثبتی برأسیاه، تزمینة   های زرد باتوپ
 ممکن است ،داشته و نتیجه گرفتگرفتن توپ 

مثبت بر ثیر أو توپ موجب تزمینة  کاری رنگ دست
  .(5976موریس، ) گرفتن توپ شود مهارت

 بر هانگر احتمالی و آثار متفاوت باشدمی مهم آنچه
 6ایزون و اسمیتاست.  مهارت پرتاب دارت عملکرد

-ها و صفحه( اثر رنگی و بی رنگ بودن دارت5922)

را بر عملکرد مهارت پرتاب کردن مورد های هدف 
-و گزارش کردند در تکالیف هدفده بررسی قرار دا

ثیر روی عملکرد حرکتی تأزمینة  و گیری رنگ ابزار 
 (،0251. مرادی )(5922ایزون و اسمیت، ) گذارندمی

را بر زمینة   اثر رنگ (0254شیخی و موحدی )
اکتساب، انتقال و یادداری مهارت پرتاب دارت 

آبی موجب زمینة  بررسی و اذعان داشتند که رنگ 
شیخی و موحدی، ؛ 0251مرادی، ) شودبهبود اجرا می

0254). 
های خاص اند که الگوها و رنگنشان داده هاپژوهش

بسته به فرهنگ، نوع فعالیت، جنسیت، سن و سطح 
 رشد افراد به طور مستقیم بر سالمتی، روحیه،

 دگت،)د نگذاراحساسات، رفتار و عملکرد اثر می

                                                 
5. Don Morris  
6.  Eason & Smith 
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همچنین این نظریه مطرح  .(0222 کوبل و گرتل،
شده است که ترجیحات رنگ مانند احساسات با 

، 5تروگت و هوکسما)کند افزایش سن تغییر می
به عنوان مثال؛ کودکان در سنین قبل از  .(5994

های گرم و روشن تمایل بیشتری دارند وغ به رنگبل
های رسند این تمایل به رنگو زمانی که به بلوغ می

نیمه روشن و سرد و در سنین بعد از بلوغ به 
دگت، کوبل و گرتل، )کند تر تغییر میهای تیرهرنگ

تأثیر  اندنشان داده هاپژوهش. عالوه بر این (0222
  ها در سنین مختلف متفاوت است. چنانچهرنگ

( نشان داد، بر 0220) پژوهش کول و همکاران
ها رنگ قرمز خالف بزرگساالن که در آن

نندۀ هیجان و خشم است، این رنگ برای برانگیزا
برگ، کول، دونن)کودکان تداعی کنندۀ آرامش است 

 رشد سطح و سن بنابراین .(0225، 0آگونجا و روتلج
 در الزم است که است ییرهاییمتغ جمله از فرد

 قرار توجه مورد یآموزش یهاروش یریکارگهب هنگام
 نجایا در) رفته بکار ابزار ای روش ییکارا که چرا. ردیگ

 تواندیم عملکرد و یریادگی ندیافر در( نهیزم رنگ
و  ترابی، اقدسی) دباش یآزمودن یرشد سن از ثرأمت
این  پژوهشنکته قابل توجه در این . (0253، وبیط

 مورد دارت ورزش در که ایزمینه است که رنگ
. شودمی خوانده نیز "3راندسه" گیردمی قرار استفاده

دور زمینة  در  مشخص ایاندازه ردزمینة   رنگ این
 مسابقات در و شده کشیده استاندارد دارت دور تا

 در که است شده مشاهده. گیرندمی قرار استفاده مورد
 از گذشته هایسال در جهانی و کشوری مسابقات

 شودمی استفاده دارتزمینة   برای متفاوتی هایرنگ
 نفدراسیو حتی و( دیگر هایرنگ و مشکی قرمز،)

 این کننده برگزار کشور به را اختیار این دارت جهانی
 دلخواه به را دارتزمینة   رنگ که دهدمی مسابقات

                                                 
1 . Terwogt & Hoeksma 
2  .  Cole, Donenberg, Agunga & Rutledge 
3.  Surround  

 ما کشور در اما. (0251)مرادی،  کند انتخاب خود
زمینة   رنگ از خود ناتیتمر در کنانیباز و انیمرب

 تیاهمیب آن به نسبت و کنندینم هاستفاد( راندسه)
 شوندیم مسابقات وارد یوقت که یطیشرا در هستند

 حساب به آن از یجزئ و دارد وجود دارتزمینة   رنگ
ه ما با بررسی اثر رنگ با توجه به این مسأل .دیآیم

هارت پرتاب دارت و مشخص کردن بر مزمینة  
متوجه  توانیم بازیکنان و مربیّان رایجهت این اثر م

 اتآموزش و تمریندر زمینة  اهمیّت کاربرد رنگ 
تر و نزدیکشبیه سازی شرایط مسابقات  تا به کنیم

کمک کنیم. شرایط تمرین به شرایط واقعی کردن 
مناسب برای زمینة  با شناسایی رنگ حتی احتماالً 

 هر گروه سنی و انتخاب همان رنگ در مسابقات
را به طور قابل توان بازده عملکرد بازیکنان می

حاضر   پژوهشبنابراین در  ای باال برد.توجه
د نباشاین سواالت میپژوهشگران در صدد پاسخ به 

بر عملکرد پرتاب دارت دختران زمینة  که آیا رنگ 
قبل و بعد از بلوغ اثر دارد یا خیر؟ و آیا این اثر در دو 

 سطح رشدی یکسان است یا خیر؟
 

 روش پژوهش

که  بود تجربی از نوع کاربردی پژوهش نیمه روش
 . بشکل میدانی انجام گرفت

 کنندگانشرکت
 7-9دختر  آموزاندانشکلیه  آماری شامل ةجامع

 هیناح یهارستانیدب و ییابتدا مدارس ساله 51-57و
آماری  ةنفر بودند. نمون 6522که حدود  اراکشهر  5

سنی(  ۀنفر در هر رد 502نفر ) 042را  پژوهش 
-ای طبقهند که به روش تصادفی خوشهدادتشکیل می

سن، رنگ چشم )میشی(،  ای انتخاب شدند. جنسیت،
بینایی سالم، عدم آشنایی راست برتری،  وضعیت 

ها با مهارت پرتاب دارت از جمله معیارهای آزمودنی
 ها به این پژوهش بود. ورود آزمودنی
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 ابزار
 ةنامه اطالعات فردی جهت انتخاب نموناز پرسش

هارت پرتاب دارت از ماری استفاده شد. برای اجرای مآ
استاندارد دارت استفاده شد. برای ایجاد  دارت و صفحة

)آبی، قرمز، سبز، مشکی( های منتخب ها با رنگزمینه
دارت  اده شد که پشت صفحةرنگی استف 5هایازفوم

از انتهای دارت به سمت  گرفت. اندازه هر فومقرار می
 پژوهش کنترل در تر بود. برای گروه مسانتی 12خارج 

)رنگ حاضر تنها تخته دارت استاندارد بر روی دیوار 
دیوار سفید بود و در شرایطی که دیوار رنگی بود از 

شد( فوم سفید برای پشت صفحة دارت استفاده می
اندازه و موقعیت صفحه دارت طبق  قرار داده شد.

به طوری  ( بود.0254قوانین فدراسیون جهانی دارت )
متر سانتی 73/5کز صفحه دارت تا زمین مر ةفاصل که

صفحه دارت )خط پرتاب( و فاصله هر آزمودنی از 
 7-9متر بود. در گروه آزمودنی کودکان سانتی37/0

ها کم متر از این اندازهسانتی 42وانین سال طبق ق
 شد.

 

 هاشیوة گردآوری داده
ها )هر گروه انتخاب نمونه آماری تمام آزمودنیپس از 

 جداگانه( طی دو جلسه پیرامون نحوۀطور سنی به 
صورت مشترک و به صحیح مهارت پرتاب دارت 

عمومی قرار  از سوی محقق مورد آموزشهمسان 
نحوۀ در  ایستادن، موارد آموزش شامل نحوۀگرفتند. 

دست گرفتن دارت، نحوۀ پرتاب دارت و اطالعاتی 
دهی و تعداد تیازام نحوۀ دارت، صفحة دارت، بهراجع

راندهای پرتاب بود. همچنین با توجه به عدم آشنایی 
ها ها با دارت در طی این دو جلسه آزمودنیآزمودنی

آموزش و آمادگی بیشتر برای برای درک بهتر مطالب 
به  پژوهش هدف  ها به تمرین نیز پرداختند.آزمون

                                                 
متر که روی سانتی 4و ضخامت  71ای شکل با شعاع های دایرهفوم. 1
چسبانده شده بود  -قرمز، آبی، سبز، سیاه -های منتخبها مقوای رنگآن

  گرفت.و پشت صفحة دارت قرار می

ها بر عملکرد دارت آنزمینة  نگ صورت بررسی اثر ر
 ف شد.توصی

آزمون شدند که پیش ارد مرحلةها وسپس آزمودنی
دست  کوشش پرتاب دارت را با 9طی آن هر آزمودنی 

ها به صورت . سپس آزمودنیدادمی برتر خود انجام
نفری در هر گروه سنی به  02گروه  6همگن شده در 

پرتاب گروه  طور جداگانه به شرح زیر قرار گرفتند:
سبز، مشکی، رنگ  قرمز، آبی،زمینة   رنگ دارت با
گروه  و)قرمز، آبی، سبز یا مشکی(  دلخواهزمینة  
 تنها حاضر پژوهش  در کنترل گروه یبراکنترل. 

 بر راندسه ایزمینة   رنگ بدون ،استاندارد دارت ةتخت
شد. همچنین در  داده قرارمحل آزمون  در دیوار یرو

ها دقت کردیم که رنگ آزمایشی بندی گروهطبقه
در نهایت  نظر، رنگ دلخواه افراد آن گروه نباشد. مورد

با شرایط  آزمونپس یک هفتهها پس از از این گروه
به عمل  آزمون از نظر محیط و زمانیکسان با پیش

کوشش پرتاب دارت را  9ها آمد که طی آن آزمودنی
آزمون همچنین در طی پیش انجام دادند.با دست برتر 

کوشش  9ل از انجام این آزمون هر آزمودنی قبو پس
داد. ه عنوان تمرین و آمادگی انجام میکوشش را ب 3

 استاندارد دارت از استفاده به توجه با یدهازیامت روش
 02-5ی ساعت یالگو یدارا که حاضر پژوهش  در

( 0254) دارتجهانی  ونیفدراس نیقوان اساس بر بود،
به شکلی که حلقه داخلی به نام  .شد گرفته نظر در

امتیاز، ناحیه نوار داخلی که اعداد آن  12خال دارای 
 01شد، حلقه مرکزی خارجی با سه برابر محاسبه می

امتیاز و نوار باریک خارجی با عنوان حلقه دوبل که 
. استفاده شد ،شدداد آن دو برابر در نظر گرفته میاع

گیری ن خطاهای اندازهبه عالوه برای به حداقل رساند
ها توسط خود آزمودنی و امتیازدهی هاتمام آزمون

 صورت گرفت. پژوهشگر
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 هاپردازش داده هایروش
آزمون ها از رای بررسی طبیعی بودن توزیع نمرهب

منظور اطمینان از اسمیرنوف و به کلوموگروف
آزمون لون و از تحلیل ها از همسانی واریانس

ها در سازی گروهطرفه برای همسانواریانس یک
زوجی  آزمون استفاده شد. از آزمون تیپیش مرحله

 آزمونپسآزمون و های پیشنمره ةبرای مقایس
 ةمقایسطرفه جهت و از تحلیل واریانس یک هاگروه
استفاده گردید. دو گروه سنی در  آزمونپس هاینمره

تمامی مراحل تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم افزار 
طح معناداری انجام و س 56 ةاس.پی.اس.اس نسخ

 در نظر گرفته شد. 21/2ها برای تمامی آزمون
 

 هایافته 
 یسن ۀدختر با رد 042حاضر شامل  پژوهش  ةنمون

-7 یسن گروه سن نیانگیسال بود. م 57-51و  7-9

سال  22/51سال  57-51 یو گروه سن 21/2سال  9
 از هاهبودن داد یعیطب یبررس یبرا نیبود. همچن

 جیاستفاده شد که نتا رنوفمیاسکولموگروف آزمون
 یبرا هاهداد عیآزمون نشان داد توز نیحاصل از ا

 باشدیم یعطبی آزمون مراحل و هاهگرو یتمام
(21/2> P.)  در هر گروه سنی برای مقایسه ابتدا

آزمون تحلیل واریانس آزمون از پیش هاینمره
طرفه استفاده شد، که نتایج عدم تفاوت معنادار یک

و  =602/2Pرا نشان داد ) پژوهش های هبین گرو
697/2= (1،554)F.) 

حاضر  یهاپرتاب دارت گروه یهانمره ةسیمقا یبرا
آزمون و شیسال در مراحل پ 9-7 یسن ۀدر رد

 جیکه نتا دیاستفاده گرد یزوجیآزمون از آزمون تپس
 گزارش شده است.5 آن در جدول شماره

 

 

پرتاب با  هایآزمون در گروهزمون و پسآشیپ ةدو مرحل هایهنمر سهیمقا یراب یزوج  تیآزمون  جینتا .7جدول 

 سال( 3-1 یسنة متفاوت )رد ةنیرنگ زم

 سطح معناداری تی اختالف میانگین گروه شاخص

 729/2 019/2 52/0 قرمز ةرنگ زمین

 025/2 303/5 -02/50 سیاه ةرنگ زمین

 414/2 764/2 31/1 سبز ةرنگ زمین

 630/2 420/2 71/3 آبی ةرنگ زمین

 203/2 474/0 21/00 دلخواهزمینة  رنگ 

دلخواه زمینة  اثر رنگ  5براساس اطالعات جدول 
ساله معنادار  7-9بر عملکرد پرتاب دارت دختران 

پرتاب با رنگ  ۀنمر نیانگیم گریبه عبارت د. باشدیم
آزمون به طور شیپ ةدلخواه نسبت به مرحلزمینة  
دلخواه بر زمینة  رنگ  ریثأو ت باشدیرتر مب یمعنادار

سال مثبت  7-9 ترانعملکرد پرتاب دارت دخ

دلخواه موجب بهبود عملکرد زمینة  باشد و رنگ یم
 (. P= 203/2گروه شده است )این 

 هایهنمر ةسیمقا یآزمون برا نیدر ادامه از هم
 57-51 یسن ۀحاضر در رد یهاپرتاب دارت گروه
آزمون استفاده آزمون و پسشیسال در مراحل پ

 گزارش شده است. 0آن در جدول نتایج که  دیگرد
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پرتاب با  هایآزمون در گروهزمون و پسآشیپ ةدو مرحل هایهنمر ةسیمقا یبرا یزوج tآزمون  جینتا .1جدول 

 سال( 71-71 یسن ةمتفاوت )رد ةنیرنگ زم

 

 اریسطح معناد تی اختالف میانگین درجة آزادی گروه شاخص

 240/2 577/0 -31/56 59 قرمززمینة  پرتاب با رنگ 

 507/2 192/5 42/9 59 سیاهزمینة  پرتاب با رنگ 

 925/2 506/2 92/2 59 سبززمینة  پرتاب با رنگ 

 245/2 59/0 92/59 59 آبیزمینة  پرتاب با رنگ 

 371/2 929/2 11/6 59 دلخواهزمینة  پرتاب با رنگ 

شود اثر رنگ نشان داده می 0ل همانطور که در جدو
-57قرمز بر عملکرد پرتاب دارت دختران زمینة  

ف امتیاز منفی در دو اختال ساله معنادار بوده و51
قرمز بر زمینة  دهنده اثر منفی رنگ  نشان ،مرحله

باشد. به عبارت دیگر بین عملکرد پرتاب دارت می
ثر باشد و امیتیازهای دو مرحله اختالف معنادار ام

قرمز بر عملکرد منفی بوده است زمینة  رنگ 
(240/2 =P) آبی بر عملکرد زمینة  . همچنین اثر رنگ

به  .باشدساله معنادار می 51-57پرتاب دارت دختران 
آبی زمینة  رنگ پرتاب با  عبارت دیگر میانگین نمرۀ

آزمون به طور معناداری برتر پیش نسبت به مرحلة
آبی بر عملکرد پرتاب دارت   زمینةر رنگ باشد و اثمی

  .(P= 245/2)باشد ساله مثبت می 51-57دختران 
 

مرحلة ت پرتاب دار هایدرنهایت برای مقایسه نمره
-7در دو ردۀ سنی های حاضر تمامی گروهآزمون پس

طرفه از آزمون تحلیل واریانس یک سال 57-51و  9
استفاده شد که با توجه به سطح معناداری 

(225/2=P )ها بین عملکرد مهارت پرتاب دارت گروه
داشت تفاوت معناداری وجود  ،متفاوت با رنگ زمینة
مختلف بر زمینة  های ثیر متفاوت رنگکه بیانگر تأ

و  7-9سنی  ملکرد مهارت پرتاب دارت در دو ردۀع
کردن جایگاه  برای مشخصباشد. می سال 57-51

 توکی تعقیبیاز آزمون  هاگروه های موجود درتفاوت
 3شماره های آن در جدول استفاده گردید که یافته

الزم به ذکر است که فقط  .گزارش شده است
ها معنادار بود در جدول هایی که تفاوت بین آنگروه

 ذکر شده است.

های متفاوت ها در بین دو گروه سنی با رنگتوکی برای بررسی جایگاه تفاوت تعقیبیهای آزمون . یافته9جدول 

 نهزمی

 سطح معناداری اختالف میانگین jگرو  (i) گروه

9-7 
ال

س
 

 223/2 -712/31 51-57آبی  قرمز

 سیاه
 225/2 -312/10 57-51آبی 

 251/2 -722/35 51-57دلخواه

 220/2 -92/36 51-57آبی آبی

 226/2 -912/33 51-57آبی سبز

 225/2 11/32 51-57قرمز  دلخواه

 220/2 -212/36 51-57آبی کنترل
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عملکرد گروه با رنگ  3با توجه به مندرجات جدول 
ساله برتر از عملکرد گروه با رنگ  51-57آبی زمینة  
سیاه زمینة  رنگ  ،(P=223/2ساله ) 7-9قرمز زمینة  

ساله  7-9آبی زمینة  رنگ  ،(P=225/2ساله ) 9-7
(220/2=P)،  7-9سبز زمینة  رنگ ( 226/2ساله=P )
( بود. عملکرد P=220/2ساله ) 7-9گروه کنترل  و

ساله برتر از گروه  51-57دلخواه زمینة  گروه با رنگ 
( بود. P=251/2) ساله 7-9سیاه زمینة  با رنگ 

به طور ساله  7-9دلخواه زمینة  عملکرد گروه با رنگ 
 51-57قرمز زمینة  برتر از گروه با رنگ معناداری 

 .بود (P=225/2ساله )
 

 یگیرث و نتیجهبح
بر زمینة  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر رنگ 

عملکرد پرتاب دارت دختران قبل و بعد از بلوغ انجام 
شد. به طور کلی نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل 

بر عملکرد دختران در زمینة  آماری نشان داد رنگ 
گذار است. به این ترتیب که این دو ردۀ سنی تأثیر

دلخواه در گروه ینة  زمنتایج بهبود عملکرد با رنگ 
 آبی در گروه سنیزمینة  سال و رنگ  9-7سنی 

سال را نشان داد. همچنین در گروه سنی  51-57
فت قرمز موجب ازمینة  سال استفاده از رنگ  51-57

ها شد. بدین ترتیب عملکرد پرتاب دارت در آزمودنی
نتایج پژوهش حاضر با یافته های رو و اوانس 

(، گرین، حسن و 5923لر )(، کوکریل و می5994)
(، 5976(، موریس )5922(، ایساکس )5920محمد )

( و 0254ی )(، شیخی و موحد5922ایزون و اسمیت )
 باشد.( همسو می0254مرادی )

 های پژوهشبا یافتهحاضر  از طرفی نتایج پژوهش
، که بیان باشدمغایر می (0220) 5اراکی و هادلستون

وی عملکرد پرتاب کردند رنگ هیچ اثر معناداری ر
و  اراکی) رت حتی با بررسی تفاوت سنی ندارددا

 تواندمیها این تفاوت در یافته. (0220، هادلستون
تفاوت در مقدار رنگ و مدت زمانی که  نتیجة

                                                 
1. Araki & Huddleston 

آزمودنی ها در معرض آن بودند یا تعداد کوشش ها 
 باشد.

 افرادو ترجیح آن به رنگی دیگر در بین انتخاب رنگ 
 افراد. (5994تروگت و هوکسما، )امری طبیعی است 

ها پیامد مثبتی در آن شوند کههایی میجذب رنگ
. بهتر (0255 امیری، اکبری، اسدی،). نمایندایجاد می

به تواند یمرنگ مورد عالقه زمینة  شدن عملکرد در 
ها در افراد متفاوتی باشد که رنگثیرات خاطر تأ

گذارند و افراد در رنگی که مختلف از خود به جای می
-یهای دیگر بیشتر ترجیح مرا نسبت به رنگ آن

دهند، آرامش خیال بیشتری دارند که همین امر باعث 
مرکز بیشتر در رنگ تر و آرامش و ت انگیختگی پایین

. (5996اکبرزاده، علی)شود ها میمورد عالقه آن
 کهشناسان عقیده دارند که رنگی از روان برخی

تواند گویای ویژگیبرگزیده و دلخواه کسی باشد، می
ها و شناسی او باشد. نفوذ رنگاخالقی و روان های

های گوناگون ها روی بدن انسان به روشثیر آنتأ
های مختلفی در مورد علل ثابت شده است. پژوهش

ها بر ذهن ترجیح یک رنگ به رنگ دیگر، آثار رنگ
ها و تعادل در آن آدمی، ایجاد شادی یا افسردگی
اسدی و همکاران، )فکری و جسمی، انجام شده است 

العات حاکی از آن است که بین برتری و مط. (0255
ارتباط  کودکانت رنگ، احساسات و عملکرد در اولوی

( به 0255که گینز و کری )ی پژوهش وجود دارد. در 
ثیر رنگ در فضاهای آموزش پرداختند به بررسی تأ

تواند به عنوان عاملی این نتیجه رسیدند که رنگ می
اشته باشد و اینکه ثیر دهای آموزشی تأمهم در محیط

آن ی کودکان و استفادۀ شناسایی رنگ مورد عالقه
گینز و ) تواند مفید باشدمیهای آموزشی در محیط

( این 5923همچنین کوکریل و میلر ) .(0255کری، 
نظریه را مطرح کردند که شرایط رنگ دلخواه 
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ها تأثیر کودکان بر عملکرد تکالیف حرکتی ظریف آن
(. به عالوه 5923گذارد )کوکریل و میلر، مثبتی می
( بیان کرد که عملکرد کودکان در 5922ایساکس )

هتر های رنگ مورد عالقه خود بدریافت کردن توپ
ها هنگام دریافت کردن توپ رنگ است، چرا که آن
شان را برای مدت توجه انتخابی مورد عالقه خود

اند )ایساکس، تری بر توپ متمرکز کردهطوالنی
5922.) 

هایی که در آن افراد را وادار به همچنین آزمایش
هایی با روانی رنگ قرمز در زمان اره جنبةتفکر درب

این  اند، نشان داده است کهطول مدت متفاوت کرده
کند، یعنی فشار رنگ سیستم عصبی را تحریک می

تر و تنفس و ضربان قلب را سریعخون را باال برده 
ثیری که بر سیستم کند. لذا رنگ قرمز از لحاظ تأمی

یژه شاخه سمپاتیک سیستم خودکار و هبعصبی 
آید. از صبی دارد، یک عامل محرک بشمار میع

ی که در مورد رنگ اهای مشابهمایشسوی دیگر، آز
آبی صورت گرفته است، نتایج معکوس را  نشان داد، 

نفس و ضربان قلب به یعنی فشار خون، سرعت ت
بخش آرامثیری رسند. رنگ آبی تأسطح مطلوبمی

مپاتیک سیستم عصبی و اصوال در شاخه پاراسداشته 
رنگ قرمز، حس در واقع  . کندخودکار عمل می

 ینگران جادیکند و سبب ایم جادیارا  کیتحر
حس آرامش و خوب  ،یکه رنگ آب یشود، در حالیم

 کوبل و گرتل، دگت،) آوردیبودن را به وجود م
مختلف نشان داده است که قرار  یهاپژوهش .(0222

آبی باعث افزایش سطح گرفتن افراد در معرض رنگ 
شود به طوری که وقتی این مالتونین در این افراد می

قرار گرفتند چنین  های دیگرافراد در معرض رنگ
پژوهشگران شود. ها مشاهده نمیچیزی در بین آن
های تونین را فعال شدن سلولعلت ترشح مال

های فوقانی مغز بیان گانگلیون رتینال واقع در هسته
آهنگ( و روزی )زیستبانهبر ریتم ش کردند که

بر این  هوشیاری افراد تأثیر دارد. این پژوهشگران

های عقیده هستند که قرار گرفتن در معرض رنگ
سرد مثل آبی با طول موج پائین باعث هوشیاری و 

-هایی با رنگز بیشتر و قرار گرفتن در محیطتمرک

های با طیف بلند مثل قرمز باعث افزایش انگیختگی 
و همکاران،  5کاجوچن)شود و کاهش توجه می

0221) . 
)ویوال، جیمز، شالنگن و  و همکاران همچنین ویوال

پرین و )همکاران، و  3پرین (،0222، 0دیجک
واندیوال و )و همکاران  4، واندیوال(0222همکاران،

  خود به بررسی هایدر پژوهش (0226همکاران، 
های مختلف بر هوشیاری، توجه، تمرکز و ثیر رنگتآ

اند که سالمت ذهن پرداختند که همگی بر این عقیده
 گذار باشد. بهکتورها تأثیرتوانند بر این فامیها رنگ

( به بررسی 0224رین و همکاران )که پ طوری
پرداختند و با استفاده از ها بر روی مغز ثیرات رنگتأ

های مختلف تصویربرداری از مغز در حین دیدن رنگ
آبی باعث  به این نتیجه رسیدند که رنگتوسط افراد 

ه در هوشیاری ک های فوقانی مغزتحریک قسمت
ها بیان کردند که قرار گرفتن در ثیر دارند شده و آنتأ

ری و توجه بیشتر در معرض رنگ آبی باعث هوشیا
. محققان (0224پرین و همکاران، ) شوداین افراد می

احساسی  ها اثر انگیختگیبر این باورند که رنگ
سطح انگیختگی بستگی به  با این حال درجةدارند. 

شود، ات و هیجاناتی که مربوط به آن مینوع احساس
بعضی از احساسات ممکن است اثر کند. فرق می

بیشتری روی انگیختگی داشته باشند. برای مثال 
و خشم اثر برانگیختگی بیشتری نسبت به  برآشفتگی

رنگ قرمز همیشه با  از طرفی، د.نسایر احساسات دار
تری احساسات و هیجانات قویخشم، آشفتگی، 

کیفلی و دزول)در ارتباط است  ،هارنگ نسبت به دیگر

                                                 
1. Cajochen 

2.Viola, James, Schlangen & Dijk   

3. Perrin 
4. Vandewalle 
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 5بارکی نظریة یهاهمچنین یافته .(0253مستفار، 
ای روی مبنی بر اینکه رنگ قرمز اثر تحریک کننده

-یید میرا تأگی فیزیولوژیکی دارد اضطراب و انگیخت

توجه به از طرفی . (5971، 0جکوب و سوز)کند 
نگیختگی از عوامل ماهیت تکلیف در کنترل سطح ا

د. اگر تلکیف به کنترل ظریف باشدارای اهمیت می
)در اینجا پرتاب دارت( سطح ها نیاز داشته باشد عضله
رای بهترین اجرا الزم است. تر انگیختگی بپایین

به کنترل ظریف حرکتی و سطح تکلیفی که  بنابراین
 اختی بستگی داشته باشد، سطح باالیباالی شن

)اشمیت و  شوداجرا می کاهشانگیختگی موجب 
موسوی، زاده و واعظ، ترجمة: نمازی0224ریسبرگ، 

نور  که دهدنشان میها پژوهشعالوه بر این  (.0252
دهد و این درصد، قدرت را افزایش می 1/53قرمز تا 

رنگ عملکرد ورزشی، ورزشکارانی که نیازمند انرژی 
در زمان کوتاه و سریع هستند )مثل وزنه برداران ( را 

دهد. نور آبی هم برای ورزشکارانی که به می افزایش
بازیکنان انرژی یکنواخت و ثابت نیاز دارند )مثل 

 .(0222 کوبل و گرتل، دگت،)دارت( مفید است 
  زمینةدهد اثر رنگ ها نشان میدر نهایت اینکه یافته

ل متفاوت است. سا 51-57و  7-9سنی  ۀدر دو رد
ها روی ثیرات رنگند که تأانشان داده هاپژوهش

احساسات، رفتار و عملکرد افراد بستگی به عوامل 
متعددی اعم از جنسیت، سن و سطح رشد افراد دارد 

 ،. به عنوان مثال(0222 کوبل و گرتل، دگت،)
( که نشان داده است 0225پژوهش کول و همکاران )

ز رنگ قرم هاآن که بر خالف بزرگساالن که در
این رنگ برای ی هیجان و خشم است، برانگیزاننده

برگ، دونن ،کول) آرامش است ان تداعی کنندۀکودک
 .(0225 آگونجا و روتلج،
در راستای عملکرد مطلوب کودکان در در حال حاضر 

علت احتمالی این  پژوهشگر ،شرایط رنگ مورد عالقه

                                                 
1. Barkeys Theory 
2. Jacobs & Suess   

کند که کودکانی که در را اینگونه توجیه می موضوع
-القه خود بودند با توجه به عالقهگروه رنگ مورد ع

مرکز، نشاط و ای که به آن رنگ داشتند با انگیزه، ت
آرامش بیشتری مهارت را انجام و در نتیجه عملکرد 

توان نتیجه گرفت رنگ بهتری داشتند. همچنین می
 تمرکز، توجه، افزایش از طریق آبی احتماال

کی فیزیولوژی مثبت ثیراتو تأ آرامش ایجاد هوشیاری،
 افزایش تحریک، حس و رنگ قرمز از طریق ایجاد

ثیرات منفی و تأ انگیختگی، کاهش توجه سطح
نتیجه در گروه  این خوردن رقم فیزیولوژیکی باعث

 سال شدند.57-51سنی 
در زمینة  فاوت بودن اثر رنگ همچنین با توجه به مت

تا پژوهشی  شودهای سنی مختلف، پیشنهاد میگروه
های در دیگر برشزمینة  ثیر رنگ رسی تأمشابه به بر

شود.  سنی و یا حتی در جنس مخالف نیز انجام
حاضر پیشنهاد  پژوهش به نتایج  همچنین با توجه

های مهارت شود مربیان و بازیکنان در تمرینمی
استفاده و در  )مثل آبی و دلخواه(زمینة  دارت از رنگ 

گذار بر ارگیری رنگ به عنوان یک عامل اثربک
 عملکرد، سن و سطح رشدی افراد را در نظر بگیرند.
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