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رابطۀ بین سطح داوری و نوع رشتۀ ورزشی با میزان خطای ادراک عمق داوران
ورزشی در رنگهای سرد و گرم
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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ بین سطح داوری و نوع رشتۀ ورزشی با میزان خطای ادراک عمق
داوران ورزشیی در رنگ های سیرد و گرم انجام گرفت .بدين منظور  11داور ورزشیی شام  31داور از
رشته های گروهی و  31داور از رشته های انفرادی از پنج درجۀ داوری (درجه سه ،درجه دو ،درجه يك،
درجۀ ملی و درجۀ بین المللی) و  31فرد غیرورزشیاار به روش نمونه گیری دردسیتر

انتاا شدند.

میانگین سینی نمونۀ مماری ( 13/11)±33/31سال بود .ادراک عمق شرکت کنندگان در هر رنگ (مبی،
سیزز ،ررمز و نارنجی) در دو کوشیش متوالی به کمك دستگاه ادراک عمق  ،رنگ و شا ارزيابی شد.
میانگین اين هشیت کوشش بهعنوان نمرۀ ادراک عمق ک افراد در نظر گرفته شد .میانگین رنگ های
مبی و سییزز بهعنوان رنگهای سییرد و میانگین رنگهای ررمز و نارنجی بهعنوان رنگهای گرم ثزت
شید .برای تحلی داده ها از ضیري

همزتیتگی اسریرمن ،تحلی واريانی يك طرفه و مزمون تعقیزی

بونفرونی اسیتفاده شید .نتايج نشان داد همزتتگی معناداری بین سطح داوری با میزان خطای ادراک
عمق وجود نیدارد؛ همچنین يیافتیه ها بر نزودِ تفاوت معنادار در میزان خطای ادراک عمق بین داوران
رشیته های گروهی و انفرادی دلالت داشت .بااين حال ،اين دو گروه به طور معناداری ادراک عمق بهتری
نتیزت به گروه غیرورزشاار داشتند .همچنین در مقايتۀ خطای ادراک عمق در رنگ های سرد و گرم
بین سه گروه نیز ،داوران رشتههای گروهی و انفرادی بهطور معناداری در رنگهای سرد نتزت به افراد
غیرورزشیاار برتر بودند .به طورکلی اين مطالعه نشیان می دهد که مهارت های بینايی ممان است بین
داوران ورزشی و افراد غیرورزشاار متفاوت باشد.
واژگان کلیدی :ادراک عمق ،داوران ورزشی ،رنگهای سرد ،رنگهای گرم
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مقدمه
امروزه گسترة پژوهشها و علوم ورزشی تا بدانجا پیش رفته است که غفلت و به کار نبستن علم در
عمل موجب ناکارآمدی و عقبماندن از دنیای روز میشود .امر داوری و قضاوت رویدادهای ورزشی
هم از این امر مستثنا نیست .داورانی که به قضاوت رشتههای مختلف ورزشی میپردازند ،نیاز دارند
علاوه بر کسب ویژگیهای تخصصی خود ( )1از تواناییهای جسمانی و شناختی درخوری نیز برخوردار
باشند ( .)2از ویژگیهای یک داور خوب میتوان به قابلیت تشخیص او اشاره کرد که علاوه بر جاگیری،
مکانیک داوری و آگاهی از قوانین ( ،)1به حواس چندگانه نیز برمیگردد .ازآنجاکه حواس ،کانال ورود
اطلاعات به بدن ما هستند ،بدیهی است که هرقدر این اطلاعات دقیقتر و کاملتر باشند ،بهتر میتوان
با محیط پیرامون خود ارتباط برقرار کرد ( .)3ازطرفیدیگر ،از میان حواس پنجگانه ،حس بینایی نقش
مهمی در تنظیم بسیاری از رفتارهای انسان ازجمله رفتارهای مربوط به حرکت در محیط ،جهتیابی
و ادراک وضعیت را بر عهده دارد .درواقع حدود  04درصد از اطلاعاتی که از طریق حواس مختلف وارد
مغز و در آنجا پردازش میشوند ،اطلاعات بینایی هستند ()0؛ ازاینرو ،کمتر از  24سال است که در
انتخاب داوران شایسته برای قضاوت بازیها در یک سطح معین ،علاوه بر آمادگی فیزیکی ،تواناییهای
بینایی آنان نیز مدنظر گرفته میشود ( .)5قضاوت صحیح نقطهای که در آن یک توپ تنیس زمین را
لمس میکند ،یا در تحلیل آفساید که کارشناسان فوتبال انجام میدهند ،دیده میشود که کمکداوران
اغلب هنگام قضاوت یک خطای آفساید مرتکب اشتباه میشوند که احتمالاً ناشی از خطای ادراک
بینایی آنان باشد (.)6
ادراک بینایی یک دستگاه پیچیده است که با تشخیص شیء و تعیین محل در فضا ارتباط دارد و در
ارتباط تنگاتنگ با دستگاه عملکرد است ( .)0افراد سبکهای ادراکی خاصی را ترجیح میدهند و
تجارب مشخص بر ادراک تأثیر دارند؛ بنابراین ،تأثیرات محیطی نظیر تجارب ورزشی نیز ممکن است
بر شیوههای مرتبهبندیشدة ادراک اثرگذار باشند .ازاینرو ورزشکاران ممکن است در اثر تجربه از
لحاظ ادراکی انطباق بیشتری یابند .از لحاظ نظری ،هرچه این دستگاههای حسی تبحر بیشتری داشته
باشند ،اطلاعات ذخیرهشده در حافظه در مورد محرکهای مشابه غنیتر است و احتمال اینکه فرد
حرکات مؤثرتر و کارآمدتری انجام دهد ،فزونی مییابد ()7؛ اما یکی از دستاوردهای عمدة ادراک
دیداری ،تبدیل تصویر دوبعدی شبکیه به ادراک دنیای سهبعدی است ( .)8درواقع ادراک عمق 1یک
توانایی بینایی برای دریافت دنیای سهبعدی است که به بیننده اجازه میدهد تا با دقت در مورد فاصلۀ
اشیا قضاوت کند و اغلب مترادف با بینایی دوچشمی 2به کار میرود؛ درحالیکه بسیاری از نشانههای
1. Depth Perception
2. Binocular
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یکچشمی 1نیز در ادراک عمق به کار میروند ( .)9ادراک عمق چه بهعنوان قابلیتی ذاتی و چه اینکه
با یادگیری پیشرفت کند ،سالهاست که موضوع موردعلاقۀ دانشمندان بوده است ( )14و نشان داده
شده که نقش مهمی در موفقیتهای ورزشی ایفا میکند .در پژوهشی که بهمنظور تعیین رابطۀ ادراک
عمق با دقت شوت بسکتبال صورت گرفت ،همبستگی بین این عوامل ،مثبت و زیاد بود (.)11
بااینحال ،در ادبیات پژوهشی ارائهشده ،نقطهنظرات متناقضی راجع به ارتباط بین ادراک بینایی و
موفقیتهای ورزشی وجود دارد .پژوهشهای گسترده در طول چند دهۀ گذشته نشان میدهند که
اگرچه نخبهها در بسیاری از جنبههای عملکرد ،متفاوت از تازهکارها عمل میکنند ،از لحاظ تواناییهای
بینایی ،اعم از حدت بینایی ،دید رنگ ،زمان واکنش محیطی ،ادراک عمق و تعادل عضلات چشمی2
تفاوتی بین آنها وجود ندارد که این الگو در بسیاری از ورزشها صادق است ( .)12-15این در حالی
است که در پژوهش سریبل 3و همکاران ( )1995ورزشکاران بسیار ماهر نسبت به ورزشکاران معمولی
از نظر ادراک عمق ،وضعیت بهتری داشتند ( .)16همچنین ،سایوکمنسکی و واتروبا )2445( 0گزارش
کردند در دید محیطی ،ادراک عمق و تواناییهای ردیابی بصری یک شیء متحرک ،فوتبالیستهای
دوازدهساله بهتر از همسالان غیرورزشکار خود عمل میکنند ( .)17ازطرفیدیگر ،در ادبیات پژوهشی
نشان داده شده است که درگیری بینایی در یک ورزش با توجه به نیازهای محیطی مرتبط با آن
ورزش خاص ،متفاوت است ()18؛ ازاینرو ،ورزشکاران رشتههای مختلف از مهارتهای بینایی متفاوتی
برخوردارند .در پژوهشی که ویمشرست )2412( 5انجام داد ،نشان داده شد که بازیکنان راگبی نسبت
به شناگران از ادراک عمق نیرومندتری برخوردارند ( .)19گفته میشود در بازیهای گروهی با توجه
به زیادبودن تعداد بازیکنان و محرکها در داخل زمین ،جمعآوری اطلاعات بینایی در مواقع پیشبینی
و تصمیمگیری و همچنین برای زیر نظر گرفتن فعالیتها و موقعیتهای بازیکنان متعدد بهطور
همزمان ،فراتر از میدان دید مرکزی است ( )24که این موضوع باعث میشود تمرین مهارتهای ادراکی
در بازیکنان رشتههای تیمی بیشتر از بازیکنان رشتههای دیگر باشد.
اما از اثرگذارترین عوامل بر ادراک عمق ،ادراک رنگ است .رنگ یک نشانۀ ادراک عمق است و
بهخصوص در موقعیتهایی که محیط بینایی از نشانههایی که ممکن است بر عمق اثر بگذارند ،غنی
باشد ،دستگاه ینایی میتواند برای رمزگردانی عمق از آن استفاده کند ( .)21درواقع طبق ویژگیهای
1. Monocular
2. Ocular Muscle Balance
3. Craybiel
4. Ciucmanski & Wątroba
5. Wimshurst
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دستگاه بینایی انسان ،رنگهای مختلف ادراک عمق متفاوتی ایجاد میکنند ( .)22یافتههای گوبال و
درسپ )2440( 1نیز حاکی از آن بود که رنگ بر ادراک عمق در پرش طول اثرگذار است ( .)23بنا بر
نظریۀ شناسایی سیگنال ،2شرایط محیطی بهعنوان عاملی مهم ممکن است باعث افزایش یا کاهش در
تشخیص یک عامل شود که با توجه به این نظریه ،رنگ محیط را نیز میتوان عاملی برای کاهش خطا
در شناسایی سیگنال دانست ( .)20آزمایشهای ادراک عمق با رنگهای مختلف نشان دادهاند
محرکهایی با طولموج زیاد ،مانند زرد و قرمز ،در مقایسه با محرکهایی با طولموج کم ،مانند آبی،
نزدیکتر به نظر میرسند؛ یعنی زمانیکه شرکتکنندهها باید تشخیص میدادند کدامیک نزدیکتر
به نظر میرسند ،قرمز و زرد نزدیکتر از آبی به نظر میرسیدند ( .)9درواقع ،رنگ یک شیء بر چگونگی
قضاوت از فاصلۀ ظاهری آن اثر میگذارد و دستگاه بینایی انسان بهطور ذاتی اثر روشنایی متقابل را
درک میکند؛ ازاینرو ،با توجه به نقش مهم مهارتهای بینایی در ورزش ،بهویژه در قضاوتهای
داوری ،در این پژوهش بر آنیم تا به بررسی رابطۀ بین تجربه با میزان خطای ادراک عمق در داوران
ورزشی بپردازیم .همچنین ،در این مطالعه تلاش پژوهشگر به مقایسۀ ادراک عمق بین داوران ورزشی
رشتههای گروهی و انفرادی در رنگهای سرد و گرم ،معطوف شده است تا پاسخی بیابد بر این سؤال
که آیا مهارت بینایی ادراک عمق بین داوران رشتههای مختلف ورزشی به یک میزان توسعه مییابد
یا خیر.
روش پژوهش
طرح پژوهش حاضر از نوع علی ـ مقایسهای است .جامعۀ آماری این پژوهش را داوران ورزشی
شهرستان تبریز در سال  1390تشکیل دادند .با توجه به محدودبودن جامعۀ آماری پژوهش و در
دسترس نبودن آنان ،تعداد  15نفر داور از ورزشهای گروهی (فوتبال ،فوتسال ،هندبال و والیبال) با
میانگین سنی ( 15 ،36/83)±8/42نفر داور از ورزشهای انفرادی (بدمینتون ،تنیس روی میز و تنیس
خاکی) با میانگین سنی ( 37/46)±6/25و  15فرد غیرورزشکار با میانگین سنی ( 38/69)±3/50به
روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند .در این پژوهش چهار داور با درجۀ بینالمللی (یک داور
از ورزشهای گروهی و سه داور از ورزشهای انفرادی) ،پنج داور با درجۀ ملی (چهار داور از ورزشهای
گروهی و یک داور از ورزشهای انفرادی) ،شش داور با درجۀ یک (چهار داور از ورزشهای گروهی و
دو داور از ورزشهای انفرادی) ،شش داور با درجۀ دو (دو داور از ورزشهای گروهی و چهار داور از
ورزشهای انفرادی) و نُه داور با درجۀ سه (چهار داور از ورزشهای گروهی و پنج داور از ورزشهای
انفرادی) شرکت داشتند .آزمودنیها همگی از سلامت بینایی  14/14برخوردار بودند و یا بینایی
1. Guibal & Dresp
2. Signal Detection Theory
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اصلاحشده داشتند .آزمون  20برگی کوررنگی ایشیهارا 1نیز صحت رنگبینی شرکتکنندگان را تأیید
کرد.
ابزاری که برای جمعآوری دادههای پژوهش به کار رفت ،دستگاه ادراک عمق ،رنگ و شکل (مدل
دی )9449بود .این دستگاه دو بخش سختافزاری و نرمافزاری دارد که بخش سختافزاری آن بر
اساس فناوری کنترل از راه دور (امواج رادیویی) ساخته شده است و هرگونه تأثیر حواس دیگر ،ازجمله
حس عمقی را حذف میکند؛ اما بخش نرم افزاری آن یک برنامۀ تحت ویندوز با قابلیت ذخیرهسازی
اطلاعات و برنامهریزی است که اطلاعات موردنیاز از طریق نمایشگر رایانه برای افراد نمایش داده
میشود و میتواند اندازة واقعی را با کوچکترین خطا (یک دههزارم سانتیمتر) در اختیار پژوهشگر
قرار دهد .همچنین این دستگاه قابلیت اندازهگیری ادراک عمق را در رنگهای مختلف دارد .روایی
همزمان این دستگاه در آزمایشگاه رفتار حرکتی دانشگاه شهید بهشتی تهران با مقایسۀ نتایج عملکرد
 34آزمودنی با دستگاه ادراک عمق مدل  10412ساخت شرکت لافایت آمریکا 4/833 ،و پایایی
بازآزمون آن  4/879به دست آمده است (.)21
روش اجرای کار به این صورت بود که شرکتکنندگان در فاصلۀ  0/5متری از نمایشگرِ دستگاه
(لپتاپ) قرار میگرفتند و باید بر اساس نشانههای ادراک عمق ،به تنظیم میلههای موجود در پنجرة
نمایشگر (دو میلۀ عمودی که یکی در سمت چپ و دیگری در سمت راست قرار گرفته بود)
میپرداختند ،تازمانیکه میلهها در یک راستا قرار بگیرند .این کار با استفاده از حرکتدادن انگشتان
سبابه بر روی حسگر دستگاه انجام میگرفت .مقدار فاصله بهعنوان خطای ادراک عمق در نظر گرفته
میشد .در این پژوهش ادراک عمق شرکتکنندگان در چهار رنگ قرمز ،آبی ،نارنجی و سبز و هرکدام
دو مرتبه در زمینۀ زرد گرفته شد .میانگین رنگهای قرمز و نارنجی بهعنوان رنگهای گرم و میانگین
رنگهای آبی و سبز بهعنوان رنگهای سرد ثبت شد .همچنین میانگین هشت نوبت نیز بهعنوان نمرة
ادراک عمق کل افراد در نظر گرفته شد.
در تحلیل دادههای بهدستآمده ،برای محاسبۀ شاخصهای مرکزی و پراکندگی ،شامل میانگین و
انحراف معیار ،از آمار توصیفی و برای بررسی معناداری اختلاف میانگینها از آمار استنباطی استفاده
شد .در این پژوهش ،نتایج آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف طبیعیبودن توزیع دادهها را تأیید کرد
) .(P>0.05برای تعیین رابطۀ سطح داوری با میزان خطای ادراک عمق ،از ضریب همبستگی اسپیرمن
استفاده شد و برای بررسی ادراک عمق کل و ادراک عمق در رنگهای سرد و گرم بین گروهها از
1. Color Blindness Ishihara
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تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی بونفرونی بهره برده شد .سطح معناداری  P<0.05در نظر
گرفته شد .درنهایت ،تجزیهوتحلیل دادهها بهوسیله نرمافزار اسپیاساس (نسخۀ  )24انجام شد.
نتایج
اطلاعات توصیفی مربوط به میزان خطای ادراک عمق به تفکیک گروه ،در جدول شمارة یک ارائه شده
است.
جدول -3میانگین و انحراف معیار میزان خطای ادراک عمق به تفایك گروه (برحت
خطای ادراک عمق
کل

رنگهای سرد

رنگهای گرم

میارومتر)

گروهها

تعداد

میانگین

انحراف معیار

رشتههای گروهی
رشتههای انفرادی
افراد غیرورزشکار
رشتههای گروهی
رشتههای انفرادی
افراد غیرورزشکار
رشتههای گروهی
رشتههای انفرادی
افراد غیرورزشکار

15
15
15
15
15
15
15
15
15

99/43
149/10
150/54
89/52
120/87
179/99
148/53
99/33
129/41

39/50
25/03
51/41
02/05
37/35
61/61
69/62
02/82
53/48

همانطور که در جدول شمارة یک مشاهده میشود ،میانگین خطای ادراک عمق کل و ادراک عمق
در رنگهای سرد بهترتیب در داوران ورزشهای گروهی ،داوران ورزشهای انفرادی و افراد غیرورزشکار
کمتر است .در ادراک عمق رنگهای گرم نیز داوران رشتههای انفرادی ،داوران رشتههای گروهی و
افراد غیرورزشکار بهترتیب کمترین میزان خطا را داشتهاند .بهمنظور بررسی وجود تفاوت معنادار بین
میانگین گروهها از تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شد که نتایج آن در جدول شمارة دو آورده شده
است.
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جدول -6نتايج تحلی واريانی يكطرفه برای مقايتۀ میانگین گروهها
ادراک عمق

کل

رنگهای
سرد
رنگهای
گرم

منزع

مجموع

درجات

میانگین

تغییرات

مجذورات

مزادی

مجذورات

بینگروهی
درونگروهی
کل
بینگروهی
درونگروهی
کل
بینگروهی
درونگروهی
کل

2220/30
55845/30
78408/68
53945/25
79733/68
133638/93
5053/41
148080/35
113937/36

2
02
00
2
02
00
2
02
00

11121/67
1691/47

اف
6/58

سطح
معناداری
4/440

26952/63
2016/17

11/15

4/444

2726/54
32871/01

4/83

4/005

همانطور که در جدول شمارة دو مشاهده میشود ،بین میانگین گروهها در ادراک عمق کل و ادراک
عمق در رنگهای سرد ،تفاوت معناداری وجود دارد ( .)P<0.05برای مقایسۀ دوبهدو گروهها و تعیین
تفاوت معنادار بین آنها از آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد که نتایج آن در جدول شمارة سه ارائه
شده است.
جدول -1مقايتۀ دوبهدو گروهها با مزمون تعقیزی بونفرونی
ادراک عمق
کل

رنگهای سرد

مقايتۀ گروهها

تفاوت میانگینها

خطای استاندارد

سطح معناداری

انفرادی با گروهی
انفرادی با غیرورزشکار
گروهی با غیرورزشکار
انفرادی با گروهی
انفرادی با غیرورزشکار
گروهی با غیرورزشکار

14/11
05/36
55/07
35/35
55/12
94/07

17/34
17/34
16/13
24/67
24/68
19/28

1/444
4/439
4/445
4/249
4/435
4/444

طبق دادههای جدول شمارة سه ،تفاوت بین میانگین خطای ادراک عمق کل و ادراک عمق در
رنگهای سرد بین داوران ورزشی معنادار نیست ( )P>0.05اما این دو گروه بهطور معناداری عملکرد
بهتری نسبت به گروه غیرورزشکار داشتند (.)P<0.05
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در جدول شمارة چهار نیز نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن ثبت شده است .از ضریب همبستگی
اسپیرمن استفاده شد تا همبستگی بین سطح داوری با میزان خطای ادراک عمق کل و ادراک عمق
در رنگهای سرد و گرم بررسی شود؛ نتایج بر نبودِ همبستگی معنادار بین این متغیرها دلالت داشت

(.)P>0.05
جدول -4نتايج ضري
متغیر
سطح داوری

همزتتگی اسریرمن برای بررسی رابطۀ بین سطح داوری و خطای ادراک عمق
پی

مر

خطای ادراک عمق
کل

4/59

4/12

رنگهای سرد

4/89

4/43

رنگهای گرم

4/81

4/45

بحث و نتیجهگیری
این موضوع که انسان تواناییهای ادراکی را به ارث میبرد یا در طول زمان میآموزد ،توجه بسیاری از
دانشمندان علوم رفتاری را جلب کرده است .در این میان عدهای بر نقش کامل طبیعت و برخی بر
نقش کامل تربیت تأکید دارند .باوجوداین ،از نظر دیدگاه شناختی ،هر دو عامل طبیعت و تربیت بر
ادراک انسان تأثیر میگذارند ()25؛ ازاینرو ،هدف از پژوهش حاضر ،بررسی رابطۀ بین سطح داوری و
نوع رشتۀ ورزشی با میزان خطای ادراک عمق داوران ورزشی در رنگهای گرم و سرد بود .نتایج حاصل
از آزمون اسپیرمن نشان داد که همبستگی معناداری بین سطح داوری با میزان خطای ادراک عمق
وجود ندارد .نتایج بررسی حاضر ،با نتایج پژوهش ممرت 1و همکاران ( )2449که به بررسی رابطۀ بین
توجه بینایی با تجربۀ ورزشی پرداخته بودند ( )26و همچنین پژوهش بارد و همکاران ( )1984که با
هدف مقایسۀ داوران ماهر و غیرماهر ژیمناستیک در زمان و دقت تصمیمگیری انجام شده بود (به نقل
از  ،)27همسو است .ادبیات پژوهشی نیز حاکی از آن است که تفاوتی در ادراک بینایی نخبهها با
تازهکارها وجود ندارد ()15-12؛ بااینحال در مطالعهای که بر روی سه گروه از تنیسبازان ماهر،
نیمهماهر و مبتدی ـ که توسط برنامۀ بینالمللی تنیس آمریکا ردهبندیشده بودند ـ صورت گرفت،
نشان داده شد بازیکنان در سطوح قهرمانی بهطور معناداری ادراک عمق بهتری نسبت به دو گروه
دیگر دارند .همچنین ،تیزبینی قهرمانان بهطور معناداری از دو گروه دیگر در هردو چشم بیشتر بود و
این افراد ناحیۀ دید پیرامونی وسیعتری در رنگهای سفید و زرد داشتند (به نقل از  )28که با یافتههای
پژوهش حاضر در تضاد است .این ناهمخوانی را میتوان به استفاده از آزمودنیهای متفاوت از رشتههای
ورزشی مختلف (تنیسبازان در مقابل داوران رشتههای مختلف ورزشی) در دو پژوهش نسبت داد.
1. Memmert
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همچنین از دیگر پژوهشهای ناهمسو ،میتوان به مطالعات قاسمی و همکاران ( )2449و پایچرازیسکی
و همکاران ( )2410اشاره کرد که نشان دادند داوران نخبۀ فوتبال نسبت به همنوعان تازهکار از
مهارتهای بینایی بیشتری برخوردارند ( .)5،29یکی از دلایل ناهمخوانی نتایج این پژوهش با
پژوهشهای مذکور را میتوان تفاوت در نوع مهارت بینایی آزمون شده از داوران نخبه و مبتدی
دانست .همچنین با توجه به هدف انجام پژوهشهای مذکور که مقایسه بین داوران نخبه و مبتدی
یک رشتۀ ورزشی خاص بوده ،شرکتکنندگان تنها از ورزش فوتبال و از دو سطح نخبه و مبتدی
انتخاب شده بودند ،اما در پژوهش حاضر که هدف مقایسۀ داوران رشتههای گروهی و انفرادی در
مهارت بینایی ادراک عمق بود ،شرکتکنندگان از رشتههای ورزشی متفاوتی با پنج سطح داوری
متفاوت حضور داشتند؛ درنتیجه مقایسۀ یافتههای این پژوهش با پژوهشهای قبلی دشوار است.
یافتۀ دیگر پژوهش حاضر این بود که تفاوت معناداری بین میزان خطای ادراک عمق داوران بازیهای
گروهی و انفرادی وجود ندارد  .با توجه به اینکه در بررسی ادبیات پژوهش در داخل و خارج از کشور،
مطالعهای مشابه که به بررسی این فرضیه پرداخته باشد ،یافت نشد؛ بنابراین ،تعیین همسو یا ناهمسو
نبودن نتایج این پژوهش با پژوهشهای پیشین میسر نبود که این نکته از محدودیتهای این پژوهش
است .اما در مطالعاتی که روی ورزشکاران صورت گرفته است ،نتارنیکولا 1و همکاران ( )2410نشان
دادند که تفاوتی در ظرفیت بینایی ـ فضایی بازیکنان تنیس و والیبال وجود ندارد ( )34که با نتایج
این پژوهش همسو است .ازآنجاکه اکثر داوران رشتههای ورزشی زمانی خود در آن رشته بهعنوان
بازیکن فعالیت داشتهاند ،احتمال ًا بتوان به نتایج پژوهشهای انجامگرفته روی ورزشکاران استناد کرد.
اما در پژوهش ویمشرست ( )2412نشان داده شد بازیکنان راگبی نسبت به شناگران از ادراک عمق
بیشتری برخوردارند ( )19که در تضاد با نتایج بررسی حاضر است .در تبیین این تناقض میتوان به
وجود جنبههای مشابه بین رشتههای گروهی و انفرادی موردمطالعه در این پژوهش اشاره کرد .در این
بازیها به سبب دقت در تعیین جای توپ و بازیکنان ،قضاوت فاصلهای صورت میگیرد و تجزیهوتحلیل
بازیها گاهی مشابه است؛ بنابراین ،تفاوت معنادار نبوده است .از طرفی دیگر ،در این مطالعه نشان
داده شد که هر دو گروه داوران بهطور معناداری ادراک عمق بهتری نسبت به گروه غیرورزشکار داشتند
که با یافتههای پژوهش جعفرزادهپور و یاریقلی ( )2440همسو است .در آن پژوهش نیز در دید
دوچشمی و حدت بینایی ،بازیکنان خبرة تنیس روی میز برتر از افراد غیرورزشکار بودند (.)31
نتارنیکولا و همکاران ( )2410نیز نشان دادند ظرفیت بینایی ـ فضایی بازیکنان هر دو رشتۀ تنیس و
1. Notarnicola
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والیبال بیشتر از افراد غیرورزشکار است ( .)34این احتمال وجود دارد که در داوران ورزشی نیز تمرین
مهارتهای بینایی ،موقع تصمیمگیری روی یک موقعیت مشکوک به آفساید و یا قضاوت صحیح محل
فرود یک توپ تنیس به زمین ،بیشتر از افراد غیرورزشکار باشد .تصاویر رزونانس مغناطیسی نیز حاکی
از آن است که ورزشکاران یک افزایش قابلتوجه ضخامت قشری در نواحی خاصی از مغز دارند که
دربرگیرندة ظرفیت سیستم بینایی است ( .)32گفته میشود برنامههای ورزشی ،دستگاه عصبی و
مرکزی را تحتتأثیر قرار میدهند و موجب تعاملات و ارتباطاتی در ذهن میشوند که افراد را به ادراک
صحیح از خود و محیطشان میرساند؛ زیرا مغز بدون در نظر گرفتن سن با محرکهای چندحسی بهتر
یاد میگیرد ( .)33این در حالی است که بسیاری از متخصصان ازجمله پاین و ایساکس ،1فعالیتهای
حرکتی را لازمۀ بهبود مهارتهای ادراکی دانستهاند ( .)30دلاکاتو )1996( 2نیز بر این عقیده بود که
فعالیتهای حرکتی ،اعمال قسمتهای مختلف دستگاه عصبی را پیشرفت میدهد که درنتیجه روی
جریانهای ادراکی مانند بینایی و شنوایی تأثیر مثبت میگذارد (به نقل از )35؛ اما در پژوهشی که
زیورکو )2447( 3انجام داد ،تفاوتی بین بازیکنان هندبال با غیرورزشکاران در تواناییهای بینایی مرتبط
با دید محیطی و صحت بازشناسی محرکها یافت نشد ( )36که در تناقض با یافتههای مطالعۀ حاضر
است .بااینحال ،فریرا )2441( 0معتقد است مهارتهای بینایی دو دستهاند؛ مهارتهای نرمافزاری که
بیشتر اکتسابی و تحت تأثیر تمرین هستند و مهارتهای سختافزاری که ژنتیکیاند و تحت تأثیر
تمرین قرار نمیگیرند ( .)37بهعبارتدیگر برخی مهارتهای بینایی در اثر انجام مهارتهای ورزشی
بهبود مییابند ،اما برخی دیگر در بین افراد ورزشکار و غیرورزشکار یکساناند .بااینحال تاکنون
تقسیمبندی قطعیای صورت نگرفته است و طبقهبندیهای متفاوتی وجود دارد (.)19
در بحث رنگهای سرد و گرم نیز نتایج این مطالعه نشان داد داوران بازیهای گروهی و انفرادی در
رنگهای سرد ،خطای ادراک عمق کمتری نسبت به گروه غیرورزشکار داشتند؛ اما این تفاوت در
رنگهای گرم دیده نشد .این یافتهها با نتایج پژوهش قطبی و همکاران ( )1393که بیان داشتند
تفاوت در سطوح مهارتی افراد ممکن است یکی از دلایل اختلاف در ادراک عمق آنان در رنگهای سرد
باشد ( ،)21همخوانی دارد .اسکندرنژاد و همکاران ( )1395نیز عملکرد بهتر سالمندان فعال ورزشی
را در ادراک عمق رنگهای سرد نسبت به همنوعان غیرفعالشان گزارش کردند ()38؛ زیرا در چندین
تئوری که بر پایۀ فیزیولوژی دستگاه بینایی انسان تبیین شدهاند ،مشاهده شده است که سلولهای
مخروطی حساس به رنگ در رتینا به رنگهای طیف گرم نسبت به رنگهای طیف سرد پاسخ قویتری
1. Payen & Isaacs
2. Delacato
3. Zwierko
4. Ferreira
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نشان میدهند ( .)39ازطرفیدیگر ،گفته شده که طولموجهای کوتاهتر از نورهای مرئی ،نسبت به
طولموجهای بلندتر بیشتر شکسته میشوند؛ درنتیجه رنگهای گرم به این علت که طولموج بلندتری
دارند ،کمتر شکسته میشوند و در نقطۀ نزدیکتری نسبت به لکۀ زرد در داخل چشم متمرکز میگردند
()21؛ بنابراین ،خطای ادراک عمق کمتری در این رنگها میتوان داشت که این خود باعث شده است
در این پژوهش تفاوت معناداری بین داوران ورزشی و افراد غیرورزشکار در رنگهای گرم دیده نشود.
با توجه به این توضیحات و سختتر بودن ادراک عمق در رنگهای سرد ،میتوان عملکرد خوب داوران
ورزشی را دلیلی بر زیاد بودن تواناییهای بینایی در آنان دانست.
بهطورکلی این مطالعه نشان داد که مهارتهای بینایی ممکن است بین داوران ورزشی و افراد
غیرورزشکار متفاوت باشد و ادراک رنگهای سرد نسبت به رنگهای گرم در افراد و موقعیتهای
مختلف ،متمایز است؛ بااینحال ممکن است مطالعات بیشتر با نمونههای بزرگتر این فرضیهها را تأیید
کنند .در پایان با توجه به اهمیت تواناییهای ادراکی در موفقیت هرچه بیشتر داوران ورزشی بر صحت
تصمیمگیری و امر قضاوت ،پیشنهاد میشود در پژوهشهای آینده به رابطۀ بین سطح داوری با دیگر
مهارتهای بینایی و همچنین به رابطۀ بین کیفیت ادراک با سن و حتی جنسیت داوران توجه شود؛
زیرا فرضیههایی وجود دارد مبنی بر اینکه عوامل بیولوژیکی مانند هورمونها در میزان تواناییهای
بینایی نقش دارند ( .)04از محدودیتهای پژوهش حاضر عوامل ژنتیکی و تفاوتهای فردی است که
از حیطۀ کنترل پژوهشگر خارج بود.
پیام مقاله :یافتههای بررسی حاضر در حمایت از دیدگاه شناختی مبنی بر تأثیرگذاربودن هر دو عامل
طبیعت و تربیت بر ادراک انسان علیالخصوص ادراک بینایی است؛ ازاینرو ،نقش پررنگ ورزش تا
حدودی بر عملکردهای ادراکی ـ بینایی نیز قابلتصور است؛ تاجاییکه داوری رشتههای ورزشی با
ویژگی ادراک بینایی در افراد رابطۀ مستقیم دارد.
تشکر و قدردانی
نویسندگان این مقاله بدینوسیله مراتب قدردانی خویش را از ادارة ورزش و جوانان استان آذربایجان
شرقی ،هیئتهای ورزشی استان و همۀ شرکتکنندگان در این پژوهش برای همکاری صمیمانهشان
اعلام میدارند.
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Abstract
The aim of present study was to investigation relationship between refereeing level and
type of sport field with sport referees’ amount of depth perception error in cold and
warm colors. To do so, 30 referees including 15 referees of team fields and 15 referees
of individual fields with different referee's degree (A, B, C, National degrees and
International degrees) and 15 non-athlete individuals were selected using availability
sampling method. Average age of statistical sample was 38.53(±11.93). Subjects' depth
perception in each color (blue, green, red & orange) have been evaluated in two
continues tries by the depth, color and shape perception apparatus. The average of these
eight tries was used as individuals' depth perception score. The average of blue and
green colors was used as cold colors and the average of red and orange colors was used
as warm colors. Data were analyzed using Spearman correlation coefficient, one-way
analysis of variance (ANOVA) and Bonferroni post-hoc test. Results of present study
indicated that there was no significant correlation between refereeing level and error
amount of depth perception. Also, there was no significant difference between referees
of team and individual fields in error amount of depth perception. However, sport
referees were significantly better than non-athlete individuals. Also, in comparison the
depth perception error in cold and warm colors between three groups, referees of team
and individual fields were significantly better than non-athlete individuals in cold colors.
Generally, this study shows that visual skills may be different between sport referees and
non-athlete individuals.
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