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  *مشهد فردوسی دانشگاه دکتری دانشجوی .1
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 چکیده

است. اين مطالعه های گرم و سرد بر ادراک عمق ورزشکاران انجام شدهاين مطالعه با هدف بررسی اثر رنگ

سال  99/77 ±39/1ورزشکار سطوح دانشگاهی با ميانگين سنی  77تجربی بود و نمونه شامل به روش نيمه

ها در هر رنگ سه نوبت به کمک دستگاه گيری در دسترس انتخاب شدند. آزمودنینمونهبود که به روش 

که قابليت ارزيابی  973/5و پايايی  911/5 همزمان ساخته با روايیگرپژوهشرنگ و شکل ، ادراک عمق

ند. مورد ارزيابی قرار گرفت، هزارم سانتيمتر( داراستدهترين خطا )يکادراک عمق رنگی را با کوچک

 tی ادراک عمق افراد در هر رنگ مورد استفاده قرار گرفت. نتايج آزمون عنوان نمرهميانگين اين سه نوبت به

های توپی های گرم و سرد در ورزشکاران رشتههای همبسته نشان داد که بين ادراک عمق در رنگدر گروه

های گرم ادراک عمق بهتری ها در رنگآزمودنی(. P ،df=35 ،t=-2.54=0.016ی وجود دارد )معنادارتفاوت 

نشان  پژوهش(. نتايج P>0.05های غير توپی اين تفاوت مشاهده نشد )داشتند؛ ولی در ورزشکاران رشته

های گرم در ورزشکاران توپی بهتر است. اين مسأله در رنگ، ی زردداد که ادراک عمق ورزشکاران در زمينه

ها را بيشترين حساسيت و بيشترين گيرنده، زرد –سبز  -های طيف نارنجی نگشايد به اين دليل باشد که ر

شکست بيشتری نسبت به طول ، ترعلت طول موج کوتاههای سرد بهرنگ چنينهمدر شبکيه دارند. 

های ادراکی در ورزشکاران توپی دليل ديگر برتری ادراک شايد تمرين مهارت، عالوهد. بهنهای بلند دارموج

 عمق باشد. 

 .طول موج، های گرم و سردرنگ، ادراک عمق واژگان کلیدی:

                                                           
 :mohsenghotbi1@gmail.com Email                                                            نويسنده مسئول     * 
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  قدمهم

اطالعات ، هاست مورد توجه دانشمندان است. ما با یک نگاهاي است که قرنادراك بینایی مسأله

تر اینکه این اطالعات را در یک لحظه و آوریم و مهمدست میاي را در مورد اشیاء و محیط بهگسترده

ي عمل ریزي مرحلهي برنامهکنیم. سیستم عصبی مرکزي براي محاسبهصورت کلی دریافت میبه

ن نیاز به اطالعاتی در خصوص فاصله و موقعیت هدف نسبت به بد، زدنحرکت دسترسی و چنگ

ي هاي انتقالی که به تغییر در پویایی قامت در نقطهخوراندهاي بینایی در فعالیتپیش چنینهمدارد. 

توانایی درك ، ادارك عمق ).1( اي شدیداً وابسته استبه قضاوت فاصله، معینی از فضا نیازمند است

و مسابقاتی که از توپ  هاي ورزشبعدي و تشخیص فاصله بین بدن و اشیاء است. در همهفضاي سه

هایی نظیر شده ضروري است. در ورزشدقت در تعیین فاصله یا مسیر توپ پرتاب، شوداستفاده می

ها و حریفان تیمیهم، ي جاي توپزمان با هم دربارهنیاز است که هم، بسکتبال و بیسبال، فوتبال

ان گر، پژوهشراي وظایف حرکتیخاطر اهمیت آشکار بینایی در اجاي صورت گیرد. بهقضاوت فاصله

در همین  چنینهم ).2(اند تا کارایی ادراك بینایی را با رفتار حرکتی مرتبط سازند تالش داشته

هاي ورزشکار و غیرورزشکار را از لحاظ ادراك عمق مقایسه ی که گروههایپژوهشدر ، خصوص

توپی  هاآنهایی که در درگیر در بازي است که ورزشکاراندست آمدهمعموالً این نتیجه به، اندکرده

ورزشکار هاي غیرداراي ادراك عمق بهتري نسبت به گروه، شودپرتاب و ضربه زده و گرفته می

گوناگون همبستگی باالیی را بین ادراك عمق و اجراي شوت  هايپژوهش چنینهم ).3-5(هستند 

، هاي متفاوتاست که در پرش از بلنديدهنشان دا هاپژوهش چنینهم). 6- 8(بسکتبال نشان دادند 

کردن با اطالعات سرعت و شتاب بدن براي نقش اطالعاتی ادراك عمق در تشخیص فاصله و هماهنگ

است که ي گذشته نشان دادهچند دهه هايپژوهشي مجموعه). 9(فرود مناسب بسیار مهم است 

 چنینهمهاي حسی دیگر برتري دارد و بر کیفیت هاي حرکتی ادراکیقاطعی در پاسخنحو بینایی به

است و سرتاسر زندگی ما را متأثر ساخته، رنگ ).10(عمق و رنگ حساس است ، بینایی به جزئیات

ها همان چیزي هستند که رنگ، عبارتینوعی رنگی هستند. بهمورد استفاده به هايي ابزاراصوالً همه

و  )11( کنندها را به یک صورت ادراك میي افراد رنگه همهتوان گفت کآیند و نمیبه چشم ما می

بین مغز و بدن ارتباط مستقیم ). 12،13(اثرات فعل و انفعالی قوي با احساسات و هیجانات ما دارد 

، )1989(1بیرن). 41(دهد وجود دارد و واکنش به رنگ مستقل از فکر و بدون آگاهی و مجال رخ می

هاي ماهه نیز قادر به تمایز بین رنگدریافتند که حتی کودکان چهار )1976( و همکاران 2برنشتاین

توسط انجمن مربیان  1950ی که در اوایل های، پژوهشدر همین رابطه. سبز و زرد هستند، قرمز، آبی

                                                             
1. Birren 
2. Bernstein, et al. 
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 1. کوب)2(ي بسکتبال از سیاه به نارنجی شد منجر به تغییر رنگ حلقه، بسکتبال صورت گرفت

هاي گوناگون ورزشی مورد ارزیابی قرار رنگ را در دید پیرامونی ورزشکاران رشته) تشخیص 1969(

شوند داد و تفاوت مهمی در این رابطه یافت. رنگ قرمز و آبی بیش از سفید و سبز تشخیص داده می

تأثیر رنگ را بر ، رنگ زمینه 2هاي مختلف و توپ با رنگ 3) با استفاده از 1976. موریس ()15(

هاي رنگی بر گرفتن توپ بازیکنان دبستانی مورد بررسی قرار داد. وي پی برد که توپعملکرد 

نحو قابل توجهی نسبت هاي آبی و زرد بهگذارد. نمرات افراد هنگام گرفتن توپاثر می هاآنعملکرد 

ي زمینهي سفید و رنگ زرد با هاي آبی با زمینهاما در عین حال توپ، هاي سفید باالتر بودبه توپ

سازندگان توپ تنیس با تأکید بر این  چنینهم. )16( سیاه تأثیر مثبتی بر گرفتن توپ داشت

دستگاه بینایی نسبت به طول  .)2( هاي این بازي را از سفید به نارنجی تغییر دادندرنگ توپ، موضوع

به اطالعات ، ني آواسطهدهد که بههاي خاصی از انرژي تابشی (طیف مرئی) واکنش نشان میموج

هایی خصوص در موقعیت. رنگ یک نشانه ادراك عمق بوده و بهشود تجارب عینی رنگ پردازش می

تواند در سیستم می، هایی که ممکن است بر عمق اثر بگذارند غنی باشدکه محیط بینایی از نشانه

عمق به مطالعات و ي رنگ و اولین مرجع رابطه ).17( گردانی عمق استفاده شودبینایی براي رمز

رنگ  عنوانرونده و آبی بههاي پیشعنوان رنگهاي قرمز و نارنجی بههاي مربوط به رنگنوشته

است که دیگر نشان داده هايپژوهش چنینهم). 18،19( برمی گرددگیر کاهنده و یا رنگ کناره

کنند ادراك عمق متفاوتی اعمال می، هاي مختلفهاي سیستم بینایی انسان رنگعلت ویژگیبه

است و این نورها بعد از شدهبا توجه به اینکه نور سفید از ترکیب نورهاي رنگی متفاوتی ساخته). 20(

شوند در چشم انسان نیز در نقاط متفاوتی متمرکز می، شوندعبور از عدسی دچار شکست متفاوت می

  ).1شکل(

  

 )21( 1978ت ساندتعدیل شده توسط  شکست نور هاي رنگی در چشم. - 1شکل

                                                             
1. Cobb 



  3139 پاییز، 71رفتار حرکتی شماره                                                                                                          46

 

زمینه هاي مختلف در زمینه و پساست که با ترکیب رنگي اخیر نیز نشان دادهسالهمطالعات چند 

هاي نور در است که گیرندهنشان داده هاپژوهش چنینهم. )22( توان ادراك عمق را افزایش دادمی

 ).2شکلهاي مختلف دارند (ت متفاوتی به رنگیحساس چشم

  

  

 .متوسط و بلند و حساسیت مخروط ها به طول موج هاي متفاوت نور، پاسخ به طول موج هاي کوتاه -2شکل

  ).2000استوك من و شارپ، 1999(استوك من و همکاران  مشاهدات انسانی هايپژوهشداده ها بر پایه نتایج 

  

انجام دادند. نتایج نشان داد که هاي رنگی ) آزمایشی را با جفت قوري2005و همکاران ( 1لدا 

. این مسأله توسط هنرمندان باستانی براي )23( شوندتر دیده میهاي قرمز و زرد از آبی نزدیکرنگ

شناسان مورد مطالعه قرار ان بینایی و روانگرپژوهشعمق بخشی به اشکال و فضاها و دیگر 

ها احساس به ادراك عمق از اشیاء و رنگمربوط  هايپژوهشهنوز کمبود ، است. با این وجودگرفته

، هاي توپی جدیدمعلمان و مربیان و والدین الزم است که هنگام تمرین مهارت). 24(شود می

بافت توپ  چنینهمرنگ و فاصله و ). 25(طور جدي مد نظر قرار دهند ادراکات بینایی از عمق را به

آمیز اشیاء ایفا سازي موفقیتهاي عمقی براي دریافت و متوقفآوردن نشانهنقش مهمی را در فراهم

ي جوانب ها در همهبا توجه به اینکه جهان پیرامون ما جهانی رنگی است و رنگ). 26(کنند می

نقش ادراك عمق  و با توجه به نقش اساسی بینایی در ادراك محیط و، استزندگی ما گسترده شده

هاي حرکتی و نقش رنگ در زندگی انسان و ها و مهارتویژه در ورزشبه، در رفتار حرکتی انسان

هاي اصلی به هاي موجود در طبیعت خالص نیستند و ترکیب رنگتوجه به این موضوع که رنگ

                                                             
1. Ledda  
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عمق هاي گرم (طیف قرمز ) و سرد (طیف آبی) بر ادراك بررسی اثر رنگ، رسندچشم ما می

  نماید.ورزشکاران مهم می

  

  پژوهش روش

نفر دانشجوي ورزشکار  72هاي آن را تجربی بوده که آزمودنیمورد نظر از نوع نیمه پژوهش

 ±98/1سال ( 19- 26ي سنی هاي کشور با دامنهدهمین المپیاد ورزشی دانشگاه کننده درشرکت

هاي ورزشی مختلف شامل نوع رشته 2از  پژوهشهاي این دهند. آزمودنیتشکیل می )88/22

شوند) هایی که بدون توپ یا ابزار اجرا میتوپی (رشتهنوعی با توپ درگیرند) و غیرهاي توپی (بهرشته

  گیري در دسترس انتخاب شدند. صورت نمونهبه نسبت مساوي به

بینی اسنلن تیز آزمونامل ش، مورد استفاده قرار گرفت پژوهشهاي آوري دادهابزارهایی که براي جمع

بود  D9009مدل رنگ و شکل ، دستگاه ادراك عمق چنینهمبرگی کوررنگی ایشیهارا و  6 آزمونو 

 ). 3شکل(

 

  نماي عملیاتی دستگاه ادراك عمق - 3شکل

 

برخوردار بوده و یا بینایی  10/10ها از بین افرادي انتخاب شدند که از سالمت بینایی آزمودنی

بینی اسنلن در نمودار تیز، بینی نداشتند. به این منظورگونه مشکل رنگشده داشته و هیچاصالح

متري از نمودار مورد  6ي ها در فاصلهها بر روي دیوار نصب شده و آزمودنیارتفاع روبروي آزمودنی
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سانتیمتري از افراد  75ي برگی ایشیهارا در فاصله 6کوررنگی  آزمون، ارزیابی قرار گرفتند. در ادامه

به کمک دستگاه  چنینهمبررسی شد. افراد سالم به آزمون راه یافتند.  هاآنبینی قرار گرفته و رنگ

هاي گیري ادراك عمق را در رنگساخته که قابلیت اندازهگرپژوهشرنگ و شکل ، ادراك عمق

ها ها ارزیابی شد. آزمودنیدنیادراك عمق رنگی آزمو، هزارم سانتیمتر داراستدهمختلف با دقت یک

رنگ  4متري از دستگاه در روبروي مانیتور دستگاه قرار گرفته و ادراك عمق آنان در  5/4ي در فاصله

اي هاي آبی و فیروزهشد و میانگین رنگمرتبه گرفته 3قرمز و نارنجی و هر کدام ، ايفیروزه، آبی

از ، پژوهشهاي گرم ثبت شد. در این عنوان رنگی بههاي سرد و میانگین قرمز و نارنجعنوان رنگبه

ي زرد با مشخصات ترکیب نوري قرمز اي و آبی با زمینهفیروزه، قرمز، هاي نارنجیها در رنگآزمودنی

 آزمون 110=3و روشنایی40=2رنگ، 240=1ي سیريدرجه با درجه 0و آبی  234سبز ، 234

  ها براي تجزیه و تحلیل آماري مورد استفاده قرار گرفت.شد و میانگین دادهگرفته

سیم بوده و هر گونه صورت بی دور به راه از است که به کمک کنترلدستگاه طوري طراحی شده

ترین ي واقعی را با کوچکتواند اندازهاز جمله حس عمقی را حذف کرده و می، تأثیر سایر حواس

زمان این دستگاه در آزمایشگاه رفتار حرکتی دانشگاه قرار دهد. روایی هم گرپژوهشر اختیار خطا د

 14012آزمودنی با دستگاه ادراك عمق مدل 30ي نتایج عملکرد شهید بهشتی تهران با مقایسه

شرایط کامالً یکسان بر  آمریکا انجام شده که هر آزمودنی سه کوشش را در 4ساخت شرکت الفایت

اند و میزان همبستگی بین این دو دستگاه از طریق ضریب همبستگی ي هر دو دستگاه انجام دادهرو

پایایی این دستگاه نیز در همان آزمایشگاه با  چنینهمدست آمد. به 833/0پیرسون به میزان

و آزمودنی که از هرکدام سه کوشش در دو مرحله با شرایط کامالً یکسان  30هاي ي عملکردمحاسبه

به کمک ضریب همبستگی پیرسون محاسبه شد که نتایج ، ي زمانی سه روز ثبت شدفاصله

  ثبت شد. 879/0همبستگی به میزان 

ها و از آمار استنباطی براي از آمار توصیفی براي توصیف داده، آمدهدستهاي بهبراي تحلیل داده

، اسمیرنوف –نتایج آزمون کولموگروف ، پژوهشها استفاده شد. در این ي اختالفمعناداربررسی 

ي و مستقل براي مقایسه هاي همبستهدر گروه tها را تأیید کرد. از آزمون بودن دادهطبیعی

  ها استفاده شد.ها در گروهمیانگین

                                                             
1. Saturation 
2. Hue 
3. Luminance 
4. Lafayette 1702 (14012) Depth Perception Apparatus 
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 1جدولگیري در دسترس انتخاب شدند. صورت نمونهبه پژوهشنفر آزمودنی ورزشکار براي این  72

  دهد.ها را نشان میآزمودنیهاي ویژگی

 
  ي ورزشیها بر اساس سن و سابقهشناختی آزمودنیهاي جمعیتویژگی - 1جدول

  

  تعداد  گروه

  سن به سال  سابقه فعالیت به سال

  میانگین  حد اکثر  حداقل
انحراف 

  استاندارد
  میانگین  حد اکثر  حداقل

انحراف 

  استاندارد

ورزشکاران 

  36  توپی
5  12  50/7  396/2  20  24  08/22  402/1  

ورزشکاران 

  غیر توپی
36  5  11  58/7  826/1  19  26  67/23  125/2  

  

  نتایج

در گروه  tبراي مقایسه خطاي ادراك عمق بین رنگ هاي گرم و سرد در گروههاي مربوطه از آزمون 

 هاي وابسته استفاده می کنیم.

  

هاي گرم و سرد در ورزشکاران بین رنگي خطاي ادراك عمق وابسته براي مقایسه t نتایج آزمون - 2جدول

  توپیهاي توپی و غیررشته
  

  میانگین  گروه
انحراف 

  استاندارد
T df P 

  424/0  35  808/0  34/2  315/0  ورزشکاران توپی

  016/0  35  538/2  8/5  45/2  ورزشکاران غیر توپی

  

توپی تفاوت هاي غیرهاي گرم و سرد در ورزشکاران رشتهدهد که بین رنگنشان می 2جدول

ي کمتر از معنادارطور هاي گرم به) و خطاي ادراك عمق در رنگP=0.016ي وجود دارد (معنادار

  ).=t 2.54و  df=35و  MD=2.45هاي سرد است (رنگ
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ي خطاي ادراك عمق در ورزشکاران توپی و هاي مستقل براي مقایسهدر گروه tنتایج آزمون  -3جدول

  هاي گرم و سردتوپی در رنگغیر
  

 MD t df P  رنگ

  787/0  70  27/0  113/0  غیر توپی -توپی  گرم

  022/0  70  36/2  25/2  غیر توپی -توپی  سرد

  

هاي سرد تفاوت توپی در رنگهاي توپی و غیردهد که بین ورزشکاران رشتهنشان می 3جدول

ادراك  جدولبا توجه به نتایج  چنینهم). t=2.36و  df=70و P=0.022ي وجود دارد (معنادار

       توپی استهاي غیرهاي سرد بهتر از ورزشکاران رشتهعمق ورزشکاران توپی در رنگ

)MD=2.25.(  

  

  گیريو نتیجه بحث

هاي توپی هاي گرم و سرد بر ادراك عمق ورزشکاران رشتهبررسی اثر رنگ، پژوهشهدف اصلی این 

لیوینگستون ، )1982گوث (، )1918لوکیش ( هايپژوهشبا نتایج  پژوهشتوپی بود. نتایج و غیر

، 19، 18( راستا استهمها بر ادراك عمق گذاري رنگ) بر اثر2006گریم و داولی (، بیلی، )2002(

هاي سرد و گرم در گروه تفاوت ادراك عمق در رنگ، هاي این مطالعه. یکی از یافته)27، 24

هاي اساس دید رنگی ما بر طول موج، رنگیي سهتوپی بود. بر اساس نظریههاي غیرورزشکاران رشته

سبز ، راي سه رنگ اصلی (آبیها) بهاي رنگی در چشم (مخروطها وابسته است. گیرندهمتفاوت رنگ

صورت صورت خالص نبوده و بهها در طبیعت بهاند. اما از آنجا که رنگص یافتهیو قرمز) تخص

ي باریکی ولی در ناحیه، چه هر گیرنده به طیف وسیعی حساس استاگر، شوندترکیبی ادراك می

هاي گرم این ك عمق در رنگشاید یکی از دالیل بهبود ادرابنابراین بیشترین حساسیت را دارد. 

ها را تحریک زرد) بیشترین گیرنده -سبز  -هاي متوسط (طیف نارنجیموضوع باشد که طول موج

ي فیزیولوژي ). چندین تئوري بر پایه2(شکل) 2(آورند وجود میکنند و درونداد بیشتري را بهمی

ي مخروطی حساس به رنگ در هااست که سلولاست. مشاهده شدهسیستم بینایی انسان تبیین شده
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دهند. بسیاري از تري نشان میهاي طیف سرد پاسخ قويهاي طیف گرم نسبت به رنگرتینا به رنگ

شده در اي قوي است که تفاوت احساسکنند که این تمایل به اندازهها پیشنهاد میفیزیولوژیست

تر نیز بیان شدهتئوري پذیرفته، از طرف دیگر). 27(ها را بتوان به آن نسبت داد عمق بین رنگ

تر از نورهاي هاي کوتاهناشی از این حقیقت است که طول موج، شدهکند که تفاوت عمق ادراكمی

فاصله از منابع هم، در نتیجه ).21( شوندتر بیشتر شکسته میهاي بلندنسبت به طول موج، مرئی

رتینا توسط سیستم بینایی متمرکز شوند  زمان بر رويطور همتوانند بههاي متفاوت نمیطول موج

ها هاي گرم باید گفت که این رنگگویند و در خصوص رنگکه به این موضوع انحراف فامی می

تري نسبت به ي نزدیککمتر شکسته شده و در نقطه، تر هستندعلت اینکه داراي طول موج بلندبه

ها توان در این رنگدراك عمق بهتري میا، شوند و بنابرایني زرد در داخل چشم متمرکز میلکه

هاي توپی و تفاوت ادراك عمق ورزشکاران رشته، ). یکی دیگر از نتایج این مطالعه1شکلداشت (

ترین عواملی که بر ادراك عمق بین هاي سرد بود. از آنجا که یکی از مهمتوپی در رنگغیر

رغم اینکه سوابق ورزشی علی، ژوهشپورزشکاران مؤثر است سطوح مهارتی آنان است و در این 

خارج  گرپژوهشي کنترل ولی سطوح مهارتی این بازیکنان از حیطه، ي نداشتمعنادارتفاوت  هاآن

شاید یکی از دالیل تفاوت در ادراك عمق آنان تفاوت در سطح مهارت بازیکنان باشد که این ، است

) تأیید 2004ماشیتا ( ) و1985من (جاس، )1983بلوندل ( هايپژوهشتفاوت بر اساس نتایج 

کار وهاي دریافت و پرتاب سرنحوي با ابزارورزشکاران به، هاي توپی. در رشته)28- 30( استشده

دهند. بر اساس نتایج نوعی تمرین ادراك عمق را با ظرافت و دقت باالتري انجام میداشته و به

نوعی هاي دریافت و پرتاب درگیرند و بهابزارنوعی با ورزشکارانی که به، دانشمندان هايپژوهش

و از آنجا که  )3-5(ها دارندادراك عمق بهتري نسبت به دیگر گروه، هاي ادراکی دارندتمرین مهارت

هاي ادراکی را در سطحی باالتر و بیشتر از نوعی تمرین مهارتهاي توپی بهورزشکاران رشته

شده در ادراك عمق است یکی از دالیل تفاوت مشاهده ممکن، دهندتوپی انجام میورزشکاران غیر

که  پژوهشهاي سرد باشد که در ورزشکاران توپی بهتر است. با توجه به نتایج ورزشکاران در رنگ

هاي ورزشی در حد بهتر است در تولید ابزار، هاي گرم داللت داردبر برتري ادراك عمق در رنگ

تواند باعث هاي ادراکی میاز آنجا که تمرین مهارت چنینمههاي گرم استفاده شود. ممکن از رنگ

  به بهبود ادراك عمق ورزشکاران کمک کرد.، ریزي مناسبتوان با برنامهمی، بهبود ادراك عمق شود
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Abstract 
 
This study has been conducted to draw the effect of warm and cold colors on depth 
perception in athletes. This method is a semi experimental and the sample was 72 
athletes with average of 22.88± 1.98 years who were selected through available 
sampling Participants have been evaluated three times in each color by depth, 
color and shape perception apparatus. The average of these three times tests was 
used as depth perception scores of people in that color. Results of dependent t test 
showed that there are significant differences between the warm and cold colors in 
ball games (P=0.016, df=35, t=-2.54). But there was no significant difference 
between the warm and cold colors in no ball games (P>0.05). The result showed 
that in yellow background, athlete's depth perception in ball games in warm color 
was better than cold colors. The reason of this object maybe was that colors in 
orange-green- yellow spectrum have most receptors in retina. And also cold colors 
have more refraction than longer wavelengths. Moreover another reason that has 
been improved depth perception maybe was practice in perceptual skills in ball 
games.  
 
Keywords: Depth perception, Warm and cold colors, Wave length. 
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