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 چکیده

و نوع رشتۀ ورزشی با میزان خطای ادراک عمق  سطح داوریپژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ بین 

داور از  31داور ورزشیی شام   11منظور بدين انجام گرفت. گرمو  سیردهای در رنگ داوران ورزشیی

، يك، درجه دو، درجه سهدرجۀ داوری )درجه  پنجهای انفرادی از داور از رشته 31های گروهی و رشته

گیری دردسیتر  انتاا  شدند. به روش نمونهفرد غیرورزشیاار  31المللی( و ینب ۀملی و درج ۀدرج

، )مبیرنگ در هر  کنندگانشرکت ادراک عمق سال بود. 11/13(±31/33میانگین سینی نمونۀ مماری )

. ارزيابی شد، رنگ و شا  به کمك دستگاه ادراک عمق متوالیدر دو کوشیش  نارنجی(و  سیزز، ررمز

 هایرنگ میانگین .در نظر گرفته شدک  افراد  ادراک عمق ۀنمر عنوانبه کوشش هشیتمیانگین اين 

 ثزت گرم هایرنگ عنوانبه ینارنج و ررمز هایرنگ و میانگین سییرد هایرنگ عنوانبه و سییزز مبی

طرفه و مزمون تعقیزی ها از ضیري  همزتیتگی اسریرمن، تحلی  واريانی يكتحلی  دادهبرای شید. 

داوری با میزان خطای ادراک سطح اسیتفاده شید. نتايج نشان داد همزتتگی معناداری بین  بونفرونی

داوران بین میزان خطای ادراک عمق در تفاوت معنادار  نزودِها بر همچنین يیافتیه ؛عمق وجود نیدارد

بهتری  ادراک عمقطور معناداری حال، اين دو گروه بهاينگروهی و انفرادی دلالت داشت. با هایرشیته

 گرمو  سردهای رنگ خطای ادراک عمق در نتیزت به گروه غیرورزشاار داشتند. همچنین در مقايتۀ

های سرد نتزت به افراد طور معناداری در رنگهای گروهی و انفرادی بهبین سه گروه نیز، داوران رشته

های بینايی ممان است بین دهد که مهارتکلی اين مطالعه نشیان میطوربهغیرورزشیاار برتر بودند. 

 غیرورزشاار متفاوت باشد. افراد و  داوران ورزشی
 

 های گرمهای سرد، رنگادراک عمق، داوران ورزشی، رنگ واژگان کلیدی:

                                                           
                             Email: f.rezaei.tu@gmail.com* نویسندة مسئول                                             
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 مقدمه
ر نبستن علم د کار بهو علوم ورزشی تا بدانجا پیش رفته است که غفلت و  هاپژوهشامروزه گسترة 

شود. امر داوری و قضاوت رویدادهای ورزشی ماندن از دنیای روز میو عقب یآمدکارناعمل موجب 

پردازند، نیاز دارند های مختلف ورزشی مینیست. داورانی که به قضاوت رشته مستثناهم از این امر 

برخوردار  درخوری نیزهای جسمانی و شناختی ( از توانایی1های تخصصی خود )کسب ویژگی علاوه بر

ری، جاگی علاوه برتوان به قابلیت تشخیص او اشاره کرد که های یک داور خوب میژگی(. از وی2باشند )

حواس، کانال ورود  ازآنجاکهگردد. میبه حواس چندگانه نیز بر(، 1مکانیک داوری و آگاهی از قوانین )

توان یم تر باشند، بهترتر و کاملاطلاعات به بدن ما هستند، بدیهی است که هرقدر این اطلاعات دقیق

، حس بینایی نقش گانهپنجدیگر، از میان حواس ی(. ازطرف3با محیط پیرامون خود ارتباط برقرار کرد )

 یابیمهمی در تنظیم بسیاری از رفتارهای انسان ازجمله رفتارهای مربوط به حرکت در محیط، جهت

درصد از اطلاعاتی که از طریق حواس مختلف وارد  04حدود  درواقعدارد.  بر عهدهو ادراک وضعیت را 

سال است که در  24کمتر از ، رو؛ ازاین(0شوند، اطلاعات بینایی هستند )پردازش می آنجامغز و در 

های آمادگی فیزیکی، توانایی علاوه برها در یک سطح معین، انتخاب داوران شایسته برای قضاوت بازی

ای که در آن یک توپ تنیس زمین را (. قضاوت صحیح نقطه5شود )ر گرفته میبینایی آنان نیز مدنظ

 داورانککمشود که ، دیده میدهندانجام میکارشناسان فوتبال  کهکند، یا در تحلیل آفساید لمس می

ادراک ناشی از خطای  شوند که احتمالاًاغلب هنگام قضاوت یک خطای آفساید مرتکب اشتباه می

 (.6) باشدآنان  بینایی

ادراک بینایی یک دستگاه پیچیده است که با تشخیص شیء و تعیین محل در فضا ارتباط دارد و در 

دهند و های ادراکی خاصی را ترجیح می(. افراد سبک0ارتباط تنگاتنگ با دستگاه عملکرد است )

 ن استمکمنیز تأثیرات محیطی نظیر تجارب ورزشی  ،نیبنابرا تجارب مشخص بر ادراک تأثیر دارند؛

 زاورزشکاران ممکن است در اثر تجربه  روازایند. نباششدة ادراک اثرگذار بندیهای مرتبهبر شیوه

ته های حسی تبحر بیشتری داشنظری، هرچه این دستگاه لحاظ ازادراکی انطباق بیشتری یابند.  لحاظ

فرد  ر است و احتمال اینکهتهای مشابه غنیدر حافظه در مورد محرک شدهذخیرهباشند، اطلاعات 

اما یکی از دستاوردهای عمدة ادراک  ؛(7)یابد می انجام دهد، فزونی حرکات مؤثرتر و کارآمدتری

یک  1ادراک عمق درواقع(. 8بعدی است )دیداری، تبدیل تصویر دوبعدی شبکیه به ادراک دنیای سه

اصلۀ دهد تا با دقت در مورد فبیننده اجازه میبعدی است که به توانایی بینایی برای دریافت دنیای سه

های که بسیاری از نشانهدرحالی ؛رودمی کار به 2اشیا قضاوت کند و اغلب مترادف با بینایی دوچشمی

                                                           
1. Depth Perception 

2. Binocular 
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عنوان قابلیتی ذاتی و چه اینکه (. ادراک عمق چه به9روند )می به کارنیز در ادراک عمق  1چشمییک

و نشان داده  (14) دانشمندان بوده است موردعلاقۀهاست که موضوع ، سالکندبا یادگیری پیشرفت 

راک رابطۀ ادمنظور تعیین پژوهشی که بهدر  کند.های ورزشی ایفا مینقش مهمی در موفقیتکه شده 

(. 11بود ) زیاد، همبستگی بین این عوامل، مثبت و گرفتشوت بسکتبال صورت دقت عمق با 

به ارتباط بین ادراک بینایی و  نظرات متناقضی راجع، نقطهشدهارائه پژوهشیادبیات  ، درحالاینبا

د که ندهگسترده در طول چند دهۀ گذشته نشان می هایپژوهش. وجود داردهای ورزشی موفقیت

های کنند، از لحاظ تواناییکارها عمل میمتفاوت از تازه ،های عملکردها در بسیاری از جنبهاگرچه نخبه

 2اعم از حدت بینایی، دید رنگ، زمان واکنش محیطی، ادراک عمق و تعادل عضلات چشمی ،ییبینا

حالی  این در(. 12-15ها صادق است )تفاوتی بین آنها وجود ندارد که این الگو در بسیاری از ورزش

( ورزشکاران بسیار ماهر نسبت به ورزشکاران معمولی 1995و همکاران ) 3ریبلس پژوهشاست که در 

( گزارش 2445) 0. همچنین، سایوکمنسکی و واتروبا(61) وضعیت بهتری داشتند ،نظر ادراک عمق از

های ردیابی بصری یک شیء متحرک، فوتبالیستهای محیطی، ادراک عمق و توانایی کردند در دید

ادبیات پژوهشی در دیگر، ازطرفی .(17) کنندخود عمل می کاران غیرورزشهمسالساله بهتر از دوازده

نشان داده شده است که درگیری بینایی در یک ورزش با توجه به نیازهای محیطی مرتبط با آن 

های بینایی متفاوتی های مختلف از مهارت، ورزشکاران رشتهرو؛ ازاین(18ورزش خاص، متفاوت است )

، نشان داده شد که بازیکنان راگبی نسبت انجام داد( 2412) 5که ویمشرست پژوهشیدر برخوردارند. 

های گروهی با توجه شود در بازی. گفته می(19ند )تری برخوردارنیرومندبه شناگران از ادراک عمق 

ینی بآوری اطلاعات بینایی در مواقع پیشها در داخل زمین، جمعبه زیادبودن تعداد بازیکنان و محرک

طور های بازیکنان متعدد بهها و موقعیتگیری و همچنین برای زیر نظر گرفتن فعالیتو تصمیم

های ادراکی شود تمرین مهارتاین موضوع باعث می( که 24، فراتر از میدان دید مرکزی است )زمانهم

 باشد. ی دیگرهاشتهرهای تیمی بیشتر از بازیکنان در بازیکنان رشته

و  استادراک عمق  ۀرنگ یک نشان گذارترین عوامل بر ادراک عمق، ادراک رنگ است.اثراما از 

غنی  ،اثر بگذارندهایی که ممکن است بر عمق ز نشانههایی که محیط بینایی اخصوص در موقعیتبه

های طبق ویژگی درواقع. (21) دکناستفاده از آن برای رمزگردانی عمق  تواندمی یناییدستگاه باشد، 

                                                           
1. Monocular 

2. Ocular Muscle Balance 

3. Craybiel 

4. Ciucmanski & Wątroba 

5. Wimshurst 
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های گوبال و یافته (.22) کنندهای مختلف ادراک عمق متفاوتی ایجاد میدستگاه بینایی انسان، رنگ

 بنا بر .(23) استبر ادراک عمق در پرش طول اثرگذار که رنگ حاکی از آن بود ( نیز 2440) 1درسپ

باعث افزایش یا کاهش در  ممکن است عنوان عاملی مهم، شرایط محیطی به2نظریۀ شناسایی سیگنال

ا عاملی برای کاهش خط توانمی نیز را محیطکه با توجه به این نظریه، رنگ  تشخیص یک عامل شود

 اندنشان داده مختلف هایرنگ باهای ادراک عمق آزمایش(. 20) دانستدر شناسایی سیگنال 

 نند آبی،ما کم، موجطولهایی با در مقایسه با محرک ،مانند زرد و قرمز زیاد، موجطولهایی با محرک

تر دیکیک نزدادند کدامتشخیص می دبایها کنندهکه شرکتزمانیرسند؛ یعنی تر به نظر مینزدیک

، رنگ یک شیء بر چگونگی درواقع(. 9) ندرسیدمیتر از آبی به نظر نزدیک و زرد ، قرمزدنرسبه نظر می

ا ذاتی اثر روشنایی متقابل ر طوربهبینایی انسان  دستگاهگذارد و ن اثر میقضاوت از فاصلۀ ظاهری آ

های ویژه در قضاوتبه ،های بینایی در ورزشنقش مهم مهارت ، با توجه بهرو؛ ازاینکندمیدرک 

تا به بررسی رابطۀ بین تجربه با میزان خطای ادراک عمق در داوران  آنیم برپژوهش داوری، در این 

ادراک عمق بین داوران ورزشی  به مقایسۀ پژوهشگردر این مطالعه تلاش  ،ورزشی بپردازیم. همچنین

های سرد و گرم، معطوف شده است تا پاسخی بیابد بر این سؤال های گروهی و انفرادی در رنگرشته

ابد ییک میزان توسعه می های مختلف ورزشی بهبین داوران رشته ادراک عمق ناییبی که آیا مهارت

 یا خیر.
 

 پژوهش روش
را داوران ورزشی  پژوهشاست. جامعۀ آماری این  ایمقایسه ـ یعل  حاضر از نوع  پژوهشطرح 

 دردودبودن جامعۀ آماری پژوهش و با توجه به مح تشکیل دادند. 1390شهرستان تبریز در سال 
های گروهی )فوتبال، فوتسال، هندبال و والیبال( با فر داور از ورزشن 15تعداد  دسترس نبودن آنان،

 تنیسو  میز روی تنیسهای انفرادی )بدمینتون، نفر داور از ورزش 15، 83/36(±42/8) میانگین سنی
به  69/38(±50/3)فرد غیرورزشکار با میانگین سنی  15و  46/37(±25/6( با میانگین سنی )خاکی

 داور یک) المللیداور با درجۀ بین چهار پژوهشگیری در دسترس انتخاب شدند. در این روش نمونه
های داور از ورزش چهار) ملی ۀدرجبا داور  پنج، های انفرادی(داور از ورزش سه و های گروهیاز ورزش
 و های گروهیداور از ورزش چهار) یک ۀدرجبا داور  شش، های انفرادی(داور از ورزش و یک گروهی

داور از  چهار و های گروهیداور از ورزش دو) دو ۀدرجبا داور  شش، (های انفرادیداور از ورزش دو
های داور از ورزش و پنجهای گروهی داور از ورزش چهار) سه ۀدرجبا داور  نُهو  های انفرادی(ورزش

و یا بینایی  ندبرخوردار بود 14/14سلامت بینایی ها همگی از شرکت داشتند. آزمودنی انفرادی(
                                                           
1. Guibal & Dresp 

2. Signal Detection Theory 
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را تأیید  کنندگانشرکتبینی نیز صحت رنگ 1برگی کوررنگی ایشیهارا 20 آزمونشده داشتند. اصلاح
 کرد.

 مدل) رفت، دستگاه ادراک عمق، رنگ و شکلبه کار های پژوهش آوری دادهابزاری که برای جمع

بر افزاری آن که بخش سخت داردافزاری افزاری و نرمسختدو بخش  دستگاهبود. این ( 9449دی

له ، ازجمدیگر گونه تأثیر حواسهرکنترل از راه دور )امواج رادیویی( ساخته شده است و  فن اوری اساس

 سازیافزاری آن یک برنامۀ تحت ویندوز با قابلیت ذخیرهاما بخش نرم ؛کندمیحس عمقی را حذف 

از طریق نمایشگر رایانه برای افراد نمایش داده  موردنیازکه اطلاعات  ستاریزی اطلاعات و برنامه

در اختیار پژوهشگر  متر(سانتی هزارمده)یک  ترین خطاتواند اندازة واقعی را با کوچکو میشود می

. روایی دهای مختلف داردر رنگرا گیری ادراک عمق همچنین این دستگاه قابلیت اندازه قرار دهد.

ج عملکرد نتای دانشگاه شهید بهشتی تهران با مقایسۀ رفتار حرکتیاین دستگاه در آزمایشگاه  زمانهم

پایایی  و 833/4آمریکا،  ساخت شرکت لافایت 10412آزمودنی با دستگاه ادراک عمق مدل  34

 (.21) ه استآمد دست به 879/4 بازآزمون آن

 دستگاه نمایشگرِمتری از  5/0در فاصلۀ  کنندگانشرکتروش اجرای کار به این صورت بود که 

 ةهای موجود در پنجربه تنظیم میلههای ادراک عمق، نشانه بر اساس دو بای ندگرفتمیقرار  تاپ()لپ

عمودی که یکی در سمت چپ و دیگری در سمت راست قرار گرفته بود(  میلۀ)دو  نمایشگر

شتان دادن انگراستا قرار بگیرند. این کار با استفاده از حرکتها در یک که میلهزمانیتا ،پرداختندمی

عنوان خطای ادراک عمق در نظر گرفته مقدار فاصله بهگرفت. سبابه بر روی حسگر دستگاه انجام می

رنگ قرمز، آبی، نارنجی و سبز و هرکدام  چهاردر کنندگان شرکتادراک عمق  پژوهشدر این  شد.می

ن های گرم و میانگیعنوان رنگهای قرمز و نارنجی بهمرتبه در زمینۀ زرد گرفته شد. میانگین رنگ دو

ان نمرة عنونوبت نیز به هشتهای سرد ثبت شد. همچنین میانگین عنوان رنگهای آبی و سبز بهرنگ

 نظر گرفته شد. ادراک عمق کل افراد در

شامل میانگین و های مرکزی و پراکندگی، بۀ شاخص، برای محاسآمدهدستبههای تحلیل داده در

 از آمار استنباطی استفادهها میانگین برای بررسی معناداری اختلافو  از آمار توصیفی ،انحراف معیار

 ها را تأیید کردبودن توزیع دادهاسمیرنوف طبیعی ـ نتایج آزمون کولموگروفشد. در این پژوهش، 

(P>0.05). داوری با میزان خطای ادراک عمق، از ضریب همبستگی اسپیرمن  سطحتعیین رابطۀ  برای

ها از های سرد و گرم بین گروهبرای بررسی ادراک عمق کل و ادراک عمق در رنگ و استفاده شد

                                                           
1. Color Blindness Ishihara 
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در نظر  P<0.05 سطح معناداریده شد. بهره بر بونفرونیطرفه و آزمون تعقیبی تحلیل واریانس یک

 ( انجام شد.24)نسخۀ اس اسپیاس افزارنرم وسیلهبهها داده وتحلیلتجزیه درنهایت، گرفته شد.
 

 نتایج
ده ارائه ش شمارة یکاطلاعات توصیفی مربوط به میزان خطای ادراک عمق به تفکیک گروه، در جدول 

 است. 
 

 )برحت  میارومتر( تفایك گروهخطای ادراک عمق به میزان میانگین و انحراف معیار  -3جدول

 معیارانحراف  میانگین تعداد هاگروه ادراک عمقخطای 

 کل

 50/39 43/99 15 گروهیهای رشته

 03/25 10/149 15 های انفرادیرشته

 41/51 54/150 15 افراد غیرورزشکار

 های سردرنگ

 05/02 52/89 15 گروهیهای رشته

 35/37 87/120 15 های انفرادیرشته

 61/61 99/179 15 افراد غیرورزشکار

 های گرمرنگ

 62/69 53/148 15 گروهیهای رشته

 82/02 33/99 15 های انفرادیرشته

 48/53 41/129 15 افراد غیرورزشکار

 

کل و ادراک عمق  شود، میانگین خطای ادراک عمقمشاهده می شمارة یکدر جدول  طور کههمان

های انفرادی و افراد غیرورزشکار گروهی، داوران ورزشهای ترتیب در داوران ورزشبه های سرددر رنگ

های گروهی و های انفرادی، داوران رشتههای گرم نیز داوران رشتهدر ادراک عمق رنگ .استکمتر 

 منظور بررسی وجود تفاوت معنادار بینبهاند. ترتیب کمترین میزان خطا را داشتهافراد غیرورزشکار به

ده ش آورده شمارة دوطرفه استفاده شد که نتایج آن در جدول ل واریانس یکها از تحلیمیانگین گروه

 است.
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 هاطرفه برای مقايتۀ میانگین گروهنتايج تحلی  واريانی يك -6جدول

 ادراک عمق
منزع 

 تغییرات

مجموع 

 مجذورات

درجات 

 مزادی

میانگین 

 مجذورات
 اف

سطح 

 معناداری

 کل

 440/4 58/6 67/11121 2 30/2220 گروهیبین

   47/1691 02 30/55845 گروهیدرون

    00 68/78408 کل

های رنگ

 سرد

 444/4 15/11 63/26952 2 25/53945 گروهیبین

   17/2016 02 68/79733 گروهیدرون

    00 93/133638 کل

های رنگ

 گرم

 005/4 83/4 54/2726 2 41/5053 گروهیبین

   01/32871 02 35/148080 گروهیدرون

    00 36/113937 کل

 

در ادراک عمق کل و ادراک  هاشود، بین میانگین گروهمشاهده می شمارة دوطور که در جدول همان

ها و تعیین گروه دودوبهبرای مقایسۀ (. P<0.05)تفاوت معناداری وجود دارد  ،های سردعمق در رنگ

ارائه ه س شمارةاستفاده شد که نتایج آن در جدول  بونفرونیتعقیبی تفاوت معنادار بین آنها از آزمون 

 شده است.

 بونفرونیتعقیزی  ها با مزمونگروه دودوبهمقايتۀ  -1جدول

 سطح معناداری خطای استاندارد هاتفاوت میانگین هامقايتۀ گروه ادراک عمق

 کل
 444/1 34/17 11/14 انفرادی با گروهی

 439/4 34/17 36/05 انفرادی با غیرورزشکار

 445/4 13/16 07/55 گروهی با غیرورزشکار

 های سردرنگ

 249/4 67/24 35/35 انفرادی با گروهی

 435/4 68/24 12/55 انفرادی با غیرورزشکار

 444/4 28/19 07/94 گروهی با غیرورزشکار

 

کل و ادراک عمق در  ، تفاوت بین میانگین خطای ادراک عمقشمارة سههای جدول طبق داده

طور معناداری عملکرد اما این دو گروه به (P>0.05داوران ورزشی معنادار نیست ) های سرد بینرنگ

 (.P<0.05بهتری نسبت به گروه غیرورزشکار داشتند )
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از ضریب همبستگی  نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن ثبت شده است. نیز شمارة چهاردر جدول 

کل و ادراک عمق  داوری با میزان خطای ادراک عمق سطحهمبستگی بین  اسپیرمن استفاده شد تا

داشت  دلالت هامتغیرمبستگی معنادار بین این ه ودِنبنتایج بر  ؛بررسی شود های سرد و گرمدر رنگ

(P>0.05.) 
 

 ادراک عمقخطای  و داوری سطحرمن برای بررسی رابطۀ بین نتايج ضري  همزتتگی اسری -4جدول

 مر پی ادراک عمقخطای  متغیر

 سطح داوری

 12/4 59/4 کل

 43/4 89/4 های سردرنگ

 45/4 81/4 های گرمرنگ

 

 گیریبحث و نتیجه
آموزد، توجه بسیاری از برد یا در طول زمان میهای ادراکی را به ارث میاین موضوع که انسان توانایی

ای بر نقش کامل طبیعت و برخی بر دانشمندان علوم رفتاری را جلب کرده است. در این میان عده

بر  عت و تربیتنظر دیدگاه شناختی، هر دو عامل طبی ، ازباوجوداین. دارندتأکید نقش کامل تربیت 

و  سطح داوریهدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطۀ بین  رو،؛ ازاین(25د )نگذارمی ادراک انسان تأثیر

نتایج حاصل  بود. های گرم و سرددر رنگ زان خطای ادراک عمق داوران ورزشینوع رشتۀ ورزشی با می

سطح داوری با میزان خطای ادراک عمق بین از آزمون اسپیرمن نشان داد که همبستگی معناداری 

بررسی رابطۀ بین ( که به 2449و همکاران ) 1نتایج بررسی حاضر، با نتایج پژوهش ممرتوجود ندارد. 

( که با 1984همچنین پژوهش بارد و همکاران )و  (26) توجه بینایی با تجربۀ ورزشی پرداخته بودند

قل ن انجام شده بود )به گیریزمان و دقت تصمیمدر  یمناستیکژداوران ماهر و غیرماهر هدف مقایسۀ 

ا ها بکه تفاوتی در ادراک بینایی نخبه حاکی از آن استنیز  پژوهشیادبیات (، همسو است. 27از 

بازان ماهر، ای که بر روی سه گروه از تنیسدر مطالعهحال اینبا ؛(15-12کارها وجود ندارد )تازه

 ،رفتصورت گ ـ شده بودندبندیالمللی تنیس آمریکا ردهبرنامۀ بین که توسطـ ماهر و مبتدی نیمه

داری ادراک عمق بهتری نسبت به دو گروه اطور معنقهرمانی به حودر سطبازیکنان  ه شدنشان داد

و  ودب تریشبدر هردو چشم  دیگر داری از دو گروهاطور معنتیزبینی قهرمانان به ،دیگر دارند. همچنین

های فته( که با یا28نقل از  بهید و زرد داشتند )های سفدر رنگتری دید پیرامونی وسیع ۀناحی این افراد

های از رشته های متفاوتآزمودنی توان به استفاده ازاین ناهمخوانی را میحاضر در تضاد است.  پژوهش

 نسبت داد. پژوهشدر دو های مختلف ورزشی( بازان در مقابل داوران رشته)تنیسورزشی مختلف 

                                                           
1. Memmert 
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( و پایچرازیسکی 2449قاسمی و همکاران )توان به مطالعات ناهمسو، می هایپژوهشهمچنین از دیگر 

کار از تازه نوعانهمنسبت به  ۀ فوتبالداوران نخب نشان دادند کهاشاره کرد ( 2410و همکاران )

با  پژوهشاین نتایج . یکی از دلایل ناهمخوانی (5،29) ری برخوردارندیشتهای بینایی بتمهار

نخبه و مبتدی بینایی آزمون شده از داوران  ارتتوان تفاوت در نوع مهمذکور را می هایپژوهش

داوران نخبه و مبتدی که مقایسه بین  مذکور هایپژوهشهمچنین با توجه به هدف انجام  .تدانس

 و از دو سطح نخبه و مبتدینها از ورزش فوتبال تکنندگان ، شرکتهیک رشتۀ ورزشی خاص بود

های گروهی و انفرادی در مقایسۀ داوران رشتهحاضر که هدف  پژوهشاما در ، انتخاب شده بودند

سطح داوری  پنجمتفاوتی با ورزشی های کنندگان از رشتهشرکت بینایی ادراک عمق بود، مهارت

 .استهای قبلی دشوار ای این پژوهش با پژوهشهیافتهدرنتیجه مقایسۀ  ؛متفاوت حضور داشتند

ی هایافتۀ دیگر پژوهش حاضر این بود که تفاوت معناداری بین میزان خطای ادراک عمق داوران بازی

. با توجه به اینکه در بررسی ادبیات پژوهش در داخل و خارج از کشور، گروهی و انفرادی وجود ندارد

و یا ناهمسو همس بنابراین، تعیین ؛یافت نشد پرداخته باشد،ای مشابه که به بررسی این فرضیه مطالعه

ژوهش پهای این از محدودیت این نکته های پیشین میسر نبود کهبا پژوهش پژوهشنبودن نتایج این 

نشان  (2410و همکاران ) 1نتارنیکولا. اما در مطالعاتی که روی ورزشکاران صورت گرفته است، است

که با نتایج  (34) وجود ندارد یکنان تنیس و والیبالفضایی باز ـ تفاوتی در ظرفیت بینایی دادند که

عنوان رشته بهدر آن خود  های ورزشی زمانیداوران رشتهاکثر آنجاکه از .همسو است پژوهشاین 

رد. گرفته روی ورزشکاران استناد کانجام هایپژوهشاند، احتمالًا بتوان به نتایج بازیکن فعالیت داشته

بازیکنان راگبی نسبت به شناگران از ادراک عمق نشان داده شد  (2412ویمشرست ) پژوهشدر اما 

به  توان. در تبیین این تناقض میکه در تضاد با نتایج بررسی حاضر است (19) ندتری برخورداریشب

اشاره کرد. در این  پژوهشدر این  وردمطالعهمهای گروهی و انفرادی های مشابه بین رشتهوجود جنبه

 وتحلیلهتجزیو  گیردای صورت میان، قضاوت فاصلهدقت در تعیین جای توپ و بازیکن سببها به بازی

دیگر، در این مطالعه نشان تفاوت معنادار نبوده است. از طرفی  ،بنابراین ؛مشابه است گاهیها بازی

بت به گروه غیرورزشکار داشتند طور معناداری ادراک عمق بهتری نسداده شد که هر دو گروه داوران به

نیز در دید  پژوهش. در آن همسو است( 2440قلی )پور و یاریجعفرزاده پژوهشهای یافتهکه با 

(. 31بودند )برتر از افراد غیرورزشکار  تنیس روی میزدوچشمی و حدت بینایی، بازیکنان خبرة 

فضایی بازیکنان هر دو رشتۀ تنیس و  ـ ( نیز نشان دادند ظرفیت بینایی2410نتارنیکولا و همکاران )

                                                           
1. Notarnicola 
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. این احتمال وجود دارد که در داوران ورزشی نیز تمرین (34) غیرورزشکار استافراد تر از یشب والیبال

گیری روی یک موقعیت مشکوک به آفساید و یا قضاوت صحیح محل های بینایی، موقع تصمیممهارت

یز حاکی رزونانس مغناطیسی نتصاویر فرود یک توپ تنیس به زمین، بیشتر از افراد غیرورزشکار باشد. 

ضخامت قشری در نواحی خاصی از مغز دارند که  توجهقابلاز آن است که ورزشکاران یک افزایش 

عصبی و  دستگاههای ورزشی، شود برنامهگفته می(. 32ایی است )رگیرندة ظرفیت سیستم بیندرب

د که افراد را به ادراک نشود و موجب تعاملات و ارتباطاتی در ذهن میندهتأثیر قرار میمرکزی را تحت

های چندحسی بهتر زیرا مغز بدون در نظر گرفتن سن با محرک ؛رساندمی محیطشانصحیح از خود و 

های فعالیت ،1ازجمله پاین و ایساکسبسیاری از متخصصان (. این در حالی است که 33) گیردیاد می

نیز بر این عقیده بود که  (1996) 2. دلاکاتو(30) اندهای ادراکی دانستهحرکتی را لازمۀ بهبود مهارت

وی ر درنتیجهدهد که های مختلف دستگاه عصبی را پیشرفت میهای حرکتی، اعمال قسمتفعالیت

که  پژوهشیدر  اما ؛(53 نقل از )به گذاردتأثیر مثبت می بینایی و شنوایی مانند های ادراکیجریان

مرتبط  های بینایی، تفاوتی بین بازیکنان هندبال با غیرورزشکاران در تواناییداد( انجام 7244) 3زیورکو

حاضر  ۀهای مطالعکه در تناقض با یافته (63) ها یافت نشدبا دید محیطی و صحت بازشناسی محرک

افزاری که مهای نراند؛ مهارتهای بینایی دو دستهمهارت( معتقد است 2441) 0فریرا حال،اینبا. است

تأثیر  و تحت اندافزاری که ژنتیکیهای سختتأثیر تمرین هستند و مهارت بیشتر اکتسابی و تحت

های ورزشی های بینایی در اثر انجام مهارتبرخی مهارت دیگرعبارتبه .(37) گیرندتمرین قرار نمی

نون تاکحال اینند. باانیابند، اما برخی دیگر در بین افراد ورزشکار و غیرورزشکار یکسابهبود می

 (.19های متفاوتی وجود دارد )بندیصورت نگرفته است و طبقه ایقطعی بندیتقسیم

های گروهی و انفرادی در گرم نیز نتایج این مطالعه نشان داد داوران بازیهای سرد و ر بحث رنگد

اما این تفاوت در  ؛ندداشتگروه غیرورزشکار خطای ادراک عمق کمتری نسبت به  ،های سردرنگ

یان داشتند ( که ب1393قطبی و همکاران ) پژوهشها با نتایج این یافته های گرم دیده نشد.رنگ

های سرد اک عمق آنان در رنگیکی از دلایل اختلاف در ادر مکن استمرتی افراد تفاوت در سطوح مها

 ورزشی عملکرد بهتر سالمندان فعال( نیز 1395اسکندرنژاد و همکاران ) همخوانی دارد. ،(21) باشد

زیرا در چندین  ؛(38) گزارش کردند غیرفعالشاننوعان های سرد نسبت به همدر ادراک عمق رنگرا 

های ل، مشاهده شده است که سلواندبینایی انسان تبیین شده دستگاهتئوری که بر پایۀ فیزیولوژی 

تری های طیف سرد پاسخ قویهای طیف گرم نسبت به رنگمخروطی حساس به رنگ در رتینا به رنگ

                                                           
1. Payen & Isaacs 

2. Delacato 

3. Zwierko 

4. Ferreira 
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تر از نورهای مرئی، نسبت به کوتاه هایموجطولگفته شده که  ،دیگر(. ازطرفی39دهند )نشان می

ی بلندتر موجطولکه  علتاین  بههای گرم رنگ درنتیجه ؛شوندبلندتر بیشتر شکسته می هایموجطول

ند گردتری نسبت به لکۀ زرد در داخل چشم متمرکز میو در نقطۀ نزدیک شوندمیند، کمتر شکسته دار

توان داشت که این خود باعث شده است ها میتری در این رنگبنابراین، خطای ادراک عمق کم ؛(21)

 های گرم دیده نشود.در رنگ داوران ورزشی و افراد غیرورزشکارتفاوت معناداری بین  پژوهشدر این 

 داورانعملکرد خوب توان میهای سرد، تر بودن ادراک عمق در رنگتوضیحات و سخت این با توجه به

 .دانستهای بینایی در آنان بودن توانایی زیاد را دلیلی بر ورزشی

 افراد و داوران ورزشیهای بینایی ممکن است بین ه مهارتاین مطالعه نشان داد ک طورکلیبه

ی هاتیموقعهای گرم در افراد و های سرد نسبت به رنگو ادراک رنگ غیرورزشکار متفاوت باشد

را تأیید  هایهتر این فرضهای بزرگمطالعات بیشتر با نمونه ممکن است حالبااین ؛مختلف، متمایز است

های ادراکی در موفقیت هرچه بیشتر داوران ورزشی بر صحت د. در پایان با توجه به اهمیت توانایینکن

یگر با د داوریسطح  بین ۀرابط به آینده هایپژوهشد در شوگیری و امر قضاوت، پیشنهاد میتصمیم

فیت ادراک با سن و حتی جنسیت داوران توجه شود؛ و همچنین به رابطۀ بین کی بینایی هایمهارت

های ها در میزان تواناییمبنی بر اینکه عوامل بیولوژیکی مانند هورمونوجود دارد هایی فرضیه زیرا

های فردی است که حاضر عوامل ژنتیکی و تفاوت پژوهشهای از محدودیت(. 04)ند رنقش دا بینایی

 کنترل پژوهشگر خارج بود. ۀاز حیط

 عامل گذاربودن هر دوتأثیردر حمایت از دیدگاه شناختی مبنی بر  های بررسی حاضریافته پیام مقاله:

نقش پررنگ ورزش تا  رو،؛ ازایناست الخصوص ادراک بیناییعلی بر ادراک انسان طبیعت و تربیت

ا بهای ورزشی داوری رشته کهجاییتا ؛است تصورقابلیز بینایی ن ـ حدودی بر عملکردهای ادراکی

 دارد. مستقیم ۀرابط افراددر  ویژگی ادراک بینایی
 

 تشکر و قدردانی

ادارة ورزش و جوانان استان آذربایجان  وسیله مراتب قدردانی خویش را ازنویسندگان این مقاله بدین

 شاندر این پژوهش برای همکاری صمیمانه کنندگانشرکتۀ همو  ورزشی استان هایهیئتشرقی، 

 دارند.می اعلام
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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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