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Abstract
The purpose of this study was to compare the distance perception between indoor and
outdoor sports athletes in indoor and outdoor conditions at far and near distances. Totally,
40 male athletes (sports experience: about 5 years and age range: from 20 to 35 years)
including 10 taekwondo (individual and indoor), 10 tennis (individual and outdoor), 10
volleyball (team and indoor) and 10 football (team and outdoor) were selected in the
current study. The standard Direct Blind walking test was used to measure distance
perception. The test was performed in four different conditions (indoor and outdoor, at a
distance of 3 and 10 meters). The error rate to reach the target (distance perception
indicator), and movement time and step length (performance indicator) were recorded.
The results of the combined analysis of variance test with repeated measures (2×2×4)
showed that there was no significant difference between errors of the outdoor and indoor
sport athletes, but the error of the individual sport athletes was significantly higher than
that of the team athletes. The movement time of the outdoor and team athlete groups in
the outdoor environment at a distance of 10 meters was significantly longer than that of
the outdoor and individual athlete groups, respectively. There was no significant
difference in the step length of the athletes in outdoor and indoor sports groups, but the
step length of individual athlete groups was significantly longer than that of the team
groups. These findings indicated that sport type and exercise environment had an effect
on the development of athlete’s distance perception and performance.
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Extended Abstract
Background and Purpose
Sight is essential for the effective performance of many motor tasks and accurate
judgment of moving objects in space. This ability depends on visual perception
(1, 2). Visual perception and visual-motor activities cause people to pair the visual
form with movement, manipulate objects they can see, and move appropriately to
reach a certain distance or space (3). In many motor functions, distance
recognition is crucial for effective and efficient performance. In all ball sports,
accuracy in determining the distance or path of the thrown ball is essential. In this
regard, many studies have examined the effect of different individual and
environmental variables on distance perception and sports performance (4-9).
Therefore, the aim of this study was to compare the perception of distance
between indoor and outdoor sports athletes in indoor and outdoor environments,
at intervals of 3 and 10 meters, in three variables: movement error, movement
time and average step length.
Materials and Methods
Totally, 40 male athletes (sports experience about five years and age range
between 20 to 35 years), including ten taekwondo athletes (individual and indoor),
ten tennis players (individual and indoor), ten volleyball players (team and indoor)
and ten football players (team and outdoor) were selected as an available and
purposeful sample (based on inclusion criteria including not being a beginner in
sport and type of sport). Thus, four subjects were considered who differed in terms
of team and individual sports and indoor or outdoor sports environments. There
was no training intervention in the current study, and only the effect of training
athletes in the past was compared. All subjects were visually healthy and
participated in the present study voluntarily with personal consent. The standard
Direct Blind walking test was performed to measure distance perception in four
different conditions (indoor and outdoor environments, at a distance of 3 and 10
meters) for all four groups. The subject, first, looked at the target for a few
seconds, then the subject's eyes were closed using a test strip by the examiner, and
the person walked straight towards the memorized target without sight. At this
time, the number of steps and execution time of the subject (from the moment of
start to the moment of complete standing) were measured. In addition, the distance
to the goal was recorded as the subject's error when a person stood. The amount
of error to reach the goal (distance perception index), movement time and step
length (performance index) were recorded. The experimental environment
consisted of an indoor hall measuring 20×35×35 and an open space measuring
approximately 25×40×40.
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Results
The combined analysis of variance test with repeated measures (2 types of
exercise × two environments × 4 test conditions) was used. Comparison of
movement error variable between outdoor, indoor, individual and team sports
showed that the interactive effect of movement error indoor and outdoor
environments (η2 = 0.05, p = 0.09, F = 2.21), interactive effect of error × type of
exercise (η2 = 0.05, p = 0.13, F = 1.87) and interactive effect of error in indoor
and outdoor environments × type of exercise (η2 = 0.01, p = 0.64, / 55 0 F =) were
not significant. Moreover, the main effect between groups was not significant for
the environmental factor (η2 = 0.02, p = 0.38, F = 0.77 (1.36), and the error rate
of indoor and outdoor athletes was not significantly different. The interactive
effect of the environment and the type of sport (team and individual) indicated
that the team group had fewer errors both in the indoor and outdoor environment.
The main effect for the type of sport factor demonstrated that the team group (M
= 10.00) had less error than the individual group (M = 26.38) (error in
centimeters). Comparison of movement time variable between outdoor, indoor,
individual, and team sports suggested that the movement time of athletes in the
outdoor group and team group at a distance of 10 meters in the outdoor
environment was longer than that of athletes in the indoor group and individual
group, respectively. Comparison of the step length variable between all groups
represented that the step length of outdoor and indoor athletes was not
significantly different. However, the step length of individual athletes was
significantly longer than that of the team group.

Conclusion
It was observed that the distance perception (error rate) of outdoor and indoor
athletes in both environments and at distances of 3 and 10 meters were not
different from each other. The results of the present study are inconsistent with
some studies (4-6, 9). Furthermore, the results illustrated that the type of team or
individual sport had an effect on the rate of distance perception error of athletes.
However, the exercise environment had no effect on distance perception. In other
words, the distance perception of the individual group was weaker than that of the
team group. In the movement time variable, it was found that the type of team or
individual sport had no effect on the movement time and walking performance at
a distance of 3 meters. Nevertheless, in both environments, the team group at a
distance of 10 meters had more movement time, and they moved slower. The type
of sport and the environment in which the sport is practiced (indoor or outdoor)
can affect performance time during long distances. In the variable of step length,
the exercise environment did not affect the step length of athletes, but the type of
sport affected the step length, and individual athletes (in 3 conditions) had longer
step length. These findings indicated that the type of sport and the exercise
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environment due to the nature of the sport, fear of hitting with a wall and learning
the spatial-temporal parameters affected improving distance perception and
performance of athletes. Sports coaches can improve distance perception by using
relevant and specific exercises, thereby developing motor skills that require
distance perception and estimation in the best way.
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چکیده
هدف از مطالعة حاضر مقايسة ادراک فاصله ورزشکاران سالنی و خارج سالنی در محیطهای سرپوشیده و روباز
در فواصل دور و نزديک بود .تعداد 40ورزشکار مرد (سابقة ورزشی حدود  5سال و دامنة سنی بین 20تا 35
سال) ،شامل  10نفر تکواندوکار (انفرادی و سرپوشیده)10،نفر ورزشکار تنیس خاکی (انفرادی و روباز) 10 ،نفر
والیبالیست (تیمی و سرپوشیده) و 10نفر فوتبالیست (تیمی و روباز) انتخاب شدند .آزمون استاندارد راه رفتن
با چشم بسته جهت سنجش ادراک فاصله ،در چهار شرايط متفاوت (محیطهای سرپوشیده و روباز ،در فاصله
 3و  10متر) انجام شد .میزان خطا برای رسیدن به هدف (شاخص ادراک فاصله) و زمان حرکت و طول گام
(شاخص عملکرد) ثبت گرديد .نتايج آزمون تحلیل واريانس مرکب با اندازه گیری مکرر ( 2نوع ورزش ×2
محیط ×  4شرايط آزمون) نشان داد میزان خطای ورزشکاران ورزشهای روباز و سرپوشیده تفاوت معناداری
نداشت اما خطای ورزشکاران انفرادی بطور معناداری از تیمی بیشتر بود .زمان حرکت ورزشکاران گروه روباز
و گروه تیمی در فاصله  10متر محیط باز ،به ترتیب بیشتر از ورزشکاران گروه سرپوشیده و گروه انفرادی بود.
طول گام ورزشکاران ورزشهای روباز و سرپوشیده تفاوت معناداری نداشت ،اما طول گام ورزشکاران انفرادی
بطور معناداری بیشتر از تیمی بود .اين يافتهها نشان میدهند که نوعِ تیمی يا انفرادی بودن رشته ورزشی و
محیط اجرای ورزش به دلیل ماهیت رشته ورزشی ،ترس از برخورد با ديوار و يادگیری پارامترهای فضايی-
زمانی تمرين شده بر بهبود ادراک فاصله و عملکرد ورزشکاران تأثیر دارد
کلیدواژگان :ادراک فاصله ،ورزشکاران انفرادی ،محیط سرپوشیده و روباز
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مقدمه
ادراك ،فرایندِ سازمان دادن و معنادادن به درون دادهاي حسی است .از این رو ،به عنوان راهنماي
رفتار ،از کارکردهاي مفیدي برخوردار است .در حقیقت رفتار به برداشت و ادراك از جهان اطراف
وابسته است و ادراك به تعیین پاسخ هایی که میدهیم کمک میکند ( .)1بینایی به نحو قاطعی در
پاسخهاي ادراکی  -حرکتی ،بر کیفیت حسهاي دیگر برتري دارد ،زیرا تنها به کمک عضو بینایی
است که میتوان به طور همزمان اشیاء و افرادي را که از هم دور یا به هم نزدیک هستند ،ادراك کرد
( .)2از طرفی بینایی براي اجراي مؤثر بسیاري از وظایف حرکتی و قضاوت دقیق در مورد اشیاي
متحرك در فضا ضروري است .این توانایی به ادراك بینایی وابسته است ( .)1،3بینایی صرفاً نسخهاي
از تصویر ایجاد شده روي شبکیه نیست؛ بلکه باید چیزي بیش از دریافت محركهاي نوري توسط
چشم رخ دهد تا انبوه دادههاي حسی به تصاویر و اشیاي معین و مشخصی که در فواصل متفاوت از
بدن قرار دارند ،تبدیل شود .ادراك بصري و فعالیتهاي بصري -حرکتی افراد موجب میشود تا افراد
شکل بصري را با حرکت جفت کنند ،اشیایی را که میتوانند ببینند دستکاري کنند و به طور مناسب
براي رسیدن به یک مسافت یا فضاي معین حرکت کنند ( .)4گیبسون )1966(1بیان کرد زمانی که
افراد در فضا حرکت می کنند ،انتقال آرایه بینایی اطالعات زیادي درباره ابعاد سه بعدي محیط فراهم
میکند .وي این انتقال را جریان بینایی 2نامید .محققان دیگر بیان میکنند افراد از ویژگیهاي این
انتقال براي هدایت ،جابجایی ،کنترل قامت و پیشبینی زمان تماس با اشیاء و سطح استفاده میکنند
( .)5انسان براي ادراك فاصله میان خود ،اشیاء و اشخاص دیگر از نشانه ها و فعالیتهاي متعدد همانند
تطابق ،همگرایی 3و ناهمخوانی شبکیه اي 4استفاده میکند .عوامل موثر در ادراك فاصله به سه گروه
تقسیم میشوند -1:عوامل یک چشمی غیر متحرك  -2عوامل یک چشمی متحرك  -3عوامل دو
چشمی .هشت عامل موثر در ادراك فاصله جزءِ عوامل یک چشمی هستند ،یعنی بوسیله یک چشم
نیز دیده میشوند و به حرکت شیء و سر نیازي ندارند .این عوامل شاملِ تطابق ،اندازه ،تجسمِ خطی،
بافت ،تجسم جوي ،سایه ،مانع و ارتفاع است (.)6،5
دربسیاري ازعملکردهاي حرکتی قابلیت تشخیص فاصله براي داشتن عملکرد موثر و کارآمد نقش
تعیین کنندهاي دارد .در همه ورزشهایی که از توپ استفاده میشود دقت در تعیین فاصله یا مسیر
توپ پرتاب شده ضروري است .در همین زمینه تحقیقات زیادي تأثیر متغیرهاي مختلف بر ادراك
فاصله و اجراي ورزشی را مورد بررسی قرار دادهاند .بطور مثال ،تحقیقاتی نشان دادهاند که شرایط
1. Gibson
2. Optic Flow
3. convergence
4. Retinal Disparity
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محیطی میتواند بر ادراك فاصله اثر بگذارد .لوسا ،فاسکو ،مورونه و پائولوسکی )2012(1تأثیر محیط
در برآورد فاصلة راه رفتن را مورد بررسی قرار دادند .نتایج آنها نشان داد که محیط سرپوشیده و محیط
روباز تأثیر متفاوتی در تخمین فاصله تا هدف دارند .در این تحقیق مشخص شد که افراد در محیط
سرپوشیده در مقایسه با افراد محیط روباز ،فاصلة هدف را کمتر از حالت واقعی تخمین میزنند.
هنگامی که افراد با چشم بسته به سمت هدف به خاطر سپرده شده راه میروند ،در محیط روباز در
برآورد فاصله دقیقتر هستند؛ به این ترتیب که افراد محیط سرپوشیده هنگام راه رفتن با چشم بسته
به سمت هدفِ به خاطر سپرده شده ،قبل از رسیدن به هدف توقف کردند ،درحالی که این خطا در
افراد محیط روباز کمتربود ( .)7الیور ،دام ،هیکو و هاچ )2009(2تخمین فواصل مختلف را در محیط
روباز بررسی کردند ( 25تا 500متر) .آنها نشان دادند که افراد فاصلههاي پایین تر از  75متر را کمتر
از مقدار واقعی و فاصلههاي باالتر از  75متر را بیشتر از حالت واقعی تخمین میزنند ( .)8همچنین
جفري و شینا )2006(3به مقایسة تخمین فاصله تا هدف به صورت شفاهی یا راه رفتن با چشم بسته
پرداختند .آنها به این نتیجه رسیدند که تخمین فاصله هنگام راه رفتن با چشم بسته دقیقتر از تخمین
فاصله به صورت شفاهی است و محیط سرپوشیده نیز در مقایسه با محیط روباز تأثیر بیشتري بر
تخمین شفاهی فاصله دارد ( .)9بردین ،کرلیزین و ایزراییل )2005( 4نشان دادند که تمرین جسمانی
میتواند بر عملکرد در اجراي تکالیف ادراك فاصله تأثیر داشته باشد ،به این صورت که ورزشکاران
نسبت به افراد غیرورزشکار دقت بیشتري دارند .در این تحقیق از ورزشکاران و غیرورزشکاران خواسته
شده بود با چشم بسته و با سه سرعت متفاوت (آهسته ،متوسط و سریع) به سمت اهدافی که قبالً
مشاهده میکردند راه بروند .سپس مشاهده شد که ورزشکاران هنگام طی کردن مسیر با سرعت باال،
دقیق تر بودند و محققین استدالل کردند که تمرین در ورزشکاران باعث رشد و بهبود در تنظیم
اطالعات درونی و ادراك میشود (.)10
االستایر ،کریستینا ،هووارد و کرستن )2010(5تأثیر مقیاس فضایی تمرینات ورزشی بر ادراك فاصله
را مورد بررسی قرار دادند ،دو گروه از ورزشکارانی که عملکرد در مقیاسهاي فضایی مختلفی را تمرین
کرده بودند ،مورد آزمایش قرار دادند .یک گروه بازیکنان راگبی بودند که عملکرد در مقیاس فضایی
بزرگ و گروه دیگر ورزشکاران رزمی که در مقیاس فضایی کوچکتر تمرین داشتند .این محققین
نتیجه گرفتند محیطی که شخص در آن تمرین میکند ،میتواند بر روي شناسایی مسیر تأثیر داشته
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باشد .به این صورت که بازیکنان راگبی نسبت به رزمیکاران ،در جهت یابی مسیر به سمت هدف،
دقت بیشتري داشتند و مسیر را با سرعت بیشتري طی کردند .نتایج نشان داد که محیط ممکن است
بر ادراك فاصله تأثیر بگذارد .اگر ورزشکاران در تخمین فاصله خود تا هدف دچار خطا شوند ،شانس
موفقیت آنها بسیار کم میشود ( .)11درباره ي تأثیر فضاي پیرامون فرد و خصوصیاتِ اشیاء مورد
دستکاري ،بر ادراك بصري راه رفتن که یکی از مؤلفههاي ادراکی مهم در ورزشکاران است ،تحقیقات
کمی صورت گرفته است .در همین راستا فارسی ،عبدلی و قطبی ( )2011در پژوهشی اثر رنگ هاي
اصلی بر ادراك عمق ورزشکاران را بررسی کردند و نشان دادند که ورزشکاران بهترین ادراك عمق را
در زمینه زرد در رنگ سبز نشان دادند ولی بین ادراك عمق در رنگ هاي قرمز و سبز و همچنین
قرمز و آبی در زمینه زرد تفاوت معناداري در ادراك عمق آنان دیده نشد ( .)12قطبی ،فارسی و عبدلی
( )2014در بررسی تاثیر رنگهاي گرم و سرد بر ادراك عمق ورزشکاران رشته هاي توپی و غیر توپی
نشان دادند که ادراك عمق ورزشکاران در زمینة زرد ،در رنگهاي گرم در ورزشکاران توپی بهتر است
( .)13زارعیان ،رازدان و طهماسبی ( )2016تأثیر انگیختگی ناشی از حضور تماشاگر بر ادراك عمق
دختران ورزشکار را بررسی نموده و نشان دادند که افزایش سطح انگیختگی در اثر حضور تماشاگر هم
جنس ،موجب افزایش خطاي ادراك عمق ورزشکاران شد ( .)14همچنین اسکندرنژاد ،رضایی و
جاهدي ( )2016نیز نشان دادند ادراك عمق سالمندانی که مشارکت در ورزش دارند بهتر از سالمندان
غیرفعال بود ( .)15در همین راستا اسکندرنژاد و تقیزاده ( )2015نیز نشان دادند که سالمندان فعال
داراي طول گام بلندتر و زمان راه رفتن و تعداد گام کمتر نسبت به سالمندان غیر فعال بودند (.)16
عبدالهزاده ،محمدزاده و دهقانیزاده ( )2014به بررسی تفاوت ادراك فاصلة ورزشکاران وغیرورزشکاران
درمحیطهاي مختلف پرداختند و نشان دادکه ورزشکاران نسبت به غیر ورزشکاران در ادراك فاصله
برتري دارند وفعالیت ورزشی در محیط هاي مختلف میتواند بر ادراك فاصله تاثیرگذارباشد (.)17
بوتون ،شافیلد و کرافت )2016(1اثر جهت نگاه کردن فرد بر دقت ادراك فاصله را در آبهاي باز
بررسی کردند و نشان دادند که اختالف ثابتی بین نگاه کردن از ساحل دریا به قایق و نگاه کردن از
قایق به دریا در دقت تخمین فاصله وجود ندارد .اما افراد تمایل به تخمین کمتر از مقدار واقعی داشتند
(.)18
هیلی ،تاك ،اشنایدر و برشی )2015(2در مطالعهاي ویژگی تمرین و انتقال را در شرایطِ با و بدون
تکلیف دوگانه در تخمین زمان و فاصله بررسی کردند و نشان دادند که در هردو شرایط ،ویژگی تمرین
در تخمین فاصله و زمان اثر دارد و در شرایط انتقال ،ویژگی تمرین ،زمانی که نشانه فضایی خارجی
1. Button, Schofield & Croft
2. Healy, Tack, Schneider & Barshi
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حذف شد ،در تمرکز پردازش کردن 1دخالت نداشت .همچنین انتقال بین تخمین زمان و فاصله دیده
نشد و تکلیف ثانویه خارجی بر فرایند تکلیفِ تخمین زدن اثر گذار بود ( .)19نورمن 2و همکاران
( )2017نیز نسبت ادراك بینایی فاصله را در بین جوانان و بزرگساالن در یک محیط باز و دو فاصله
مختلف بررسی کردند و نشان دادند که همبستگی بین تخمین فاصله و فاصله واقعی  0/76بود.
همچنین نیمی از افراد بطور معناداري کمتر از مقدار واقعی تخمین زدند و بقیه بطور دقیق تخمین
زدند .مقایسه اثر جنس و سن نیز نشان دادکه تخمین مردان دقیقتر بود و افراد بزرگسال نسبت به
جوانان نیز تخمین دقیقتري داشتند (.)20
با توجه به پیشینه تحقیقاتی ذکر شده در زمینه عوامل اثر گذار بر ادراك فاصله ،مشاهده شد که
متغیرهاي فراوانی مورد بررسی قرار گرفتهاند اما هنوز مقایسة اثر تمرین در محیطهاي روباز و
سرپوشیده و اثر تیمی یا انفرادي بودن ورزش بر ادراك فاصله و بررسی آن در فواصل دور و نزدیک
در بین ورزشکاران ماهر ،پژوهشی صورت نگرفته بود .لذا سؤالی که در اینجا براي محققان مطالعه
حاضر مطرح شد این بود که آیا تمرین حرکتی درمحیطهاي مختلف (سرپوشیده یا روباز) ،بر ادراك
فاصله ورزشکاران ماهر تأثیر داشته است؟ آیا نوع ورزش از لحاظ تیمی یا انفرادي بودن بر ادراك
فاصله ورزشکاران ماهر تأثیر میگذارد؟ لذا مطالعة حاضر به بررسی تفاوت ادراك فاصله ورزشکاران
ماهر رشته هاي مختلف تیمی و انفرادي ،و ورزشکاران سالنی و خارج سالنی در محیط سرپوشیده و
روباز در فواصل  3و 10متر پرداخته است .این تحقیق اثر فعالیت هاي ورزشی مختلف در محیطهاي
متفاوت را بر ادراك فاصله بررسی نموده و با توجه به اینکه بینایی نقش مهمی در اجراي مهارتهاي
ورزشی دارد و ادراك فاصله در ادراك دقیق موقعیت هدف اهمیت زیادي دارد ،این نتایج می تواند به
عنوان راهنمایی براي تمرین ،جهت تقویت این متغیر ،مورد استفاده قرار گیرد .زیرا در بسیاري از
فعالیت هاي حرکتی ،قابلیت تشخیص فاصله براي اجراي خوب حرکات ،عملکرد موثر و کارآمد بسیار
مهم است.
روش پژوهش
تحقیق حاضر از نوع توصیفی ،علی -مقایسهاي و به روش میدانی بود.
جامعه و نمونه آماری :از بین باشگاههاي ورزشی شهر تهران و همدان تعداد  40نفر ورزشکار مرد،
باسابقة ورزشی حدود  5سال و در رده سنی 35-20سال به صورت نمونه دردسترس و هدفمند (با
معیار ورود به مطالعه از جمله داشتن سابقه ورزشی ،مبتدي نبودن و نوع رشته ورزشی) انتخاب شدند.
1. Focus of Processing
2. Norman et al.
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معیارهاي ورود به مطالعه توسط یک پرسشنامه اولیه که توسط شرکت کنندهها تکمیل شد کنترل
گردید .در این پرسشنامه سواالتی درمورد سن ،سابقه ورزشی ،شرکت در مسابقات ،میزان ساعات
تمرین در هفته و نوع رشته ورزشی ،وجود داشت .با توجه به اهداف پژوهش حاضر 4 ،گروه آزمودنی
در نظر گرفته شد که از لحاظ تیمی و انفرادي بودن ورزش و از لحاظ سرپوشیده یا باز بودن محیط
ورزش با یکدیگر تفاوت داشتند .بنابراین آزمودنیهاي گروه اول شامل  10نفر تکواندوکار (ورزش
انفرادي و محیط سرپوشیده) ،گروه دوم شامل  10نفر ورزشکار تنیس خاکی (ورزش انفرادي و محیط
روباز) ،گروه سوم شامل  10نفر والیبالیست (ورزش تیمی و سرپوشیده) و 10نفر فوتبالیست (ورزش
تیمی و روباز) بودند .هر چهار گروه در دو شرایط آزمون از نظر فاصله ( 3و  10متر) موردآزمون
قرارگرفتند .الزم به ذکر است در این پژوهش هیچ نوع مداخله تمرینی وجود نداشته است و فقط اثر
تمرین ورزشکاران درگذشته مورد مقایسه قرار گرفته است .تمامی آزمودنیها از نظر بینایی سالم
بودند و بطور داوطلبانه و با رضایت شخصی در این پژوهش شرکت نمودند.
ابزار اندازهگیری :ابزار مورد استفاده در این مطالعه آزمون استاندارد راه رفتن با چشم بسته 1در
مسیر مستقیم بود ( )7که شامل یک نوار مدرج اندازه گیري براي ثبت خطاي فاصله ،زمان سنج براي
ثبت زمان راه رفتن ،برگة ثبت خطا که در آن مسافت خطا ،زمان راه رفتن و تعداد گام ها ثبت میشد.
آزمون راه رفتن با چشم بسته یک روش معمول ویژه براي سنجش فاصله ي ادراك شده یا موقعیت
ادراك شده است که در آن آزمودنی ابتدا هدف را به مدت چند ثانیه نگاه میکند و سپس چشمان
آزمودنی بوسیله یک نوار پارچهاي توسط آزمونگر بسته میشود و فرد بدون بینایی به سمت هدفِ به
خاطر سپرده شده در مسیر مستقیم راه میرود .در این هنگام تعداد گام و زمان اجراي آزمودنی (از
لحظه راه افتادن تا لحظه ایستادن کامل) اندازهگیري میشود .همچنین هنگامی که فرد بعنوان پایان
راه رفتن میایستد ،میزان مسافت باقی مانده او تا هدف یا میزان مسافت گذشتن از هدف بعنوان
خطاي آزمودنی ثبت می گردد .پایایی این آزمون توسط عبدالهزاده و همکاران با استفاده از روش
آزمون مجدد 0/87 ،محاسبه شد ( .)17همچنین روایی سازة همگراي این آزمون توسط اسکندرنژاد
و تقیزاده ،با استفاده از نمرات همبستگی با نتایج آزمون چشم باز r =0/71 ،محاسبه گردید (.)16
روش اجرا :محیط آزمایش شامل یک سالن سرپوشیده به ابعاد  20×35و یک فضاي روباز حدوداً به
ابعاد  25×40بود .ابعاد محیط سرپوشیده یک سالن با شش پنجره و یک درب بود که در طول آزمایش
تمامی درب و پنجرهها بسته شده بودند .فاصلة بین دیوار پشتی و خط شروع  5متر بود ،درحالی که
فاصلة بین خط پایانی  10متر و دیوار جلویی  7متر بود .محیط روباز یک زمین آسفالت بود که فاصلة
بین حاشیة پشتی و خط شروع تقریباً  5متر و فاصلة خط پایانی10متر و حاشیة جلویی10متر بود.
1. Direct Blind Walking Test
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همة آزمودنیها پس از حضور در محل آزمایش ،نسبت به نحوة اجراي آزمون توجیه شدند که البته
براي جلوگیري از اثرات یادگیري مشاهدهاي ،آزمون به صورت انفرادي و بدون حضور دیگر افراد گروه
و بصورت کانترباالنس کردن افراد هرگروه انجام گرفت .قبل از شروع و اجراي آزمون راه رفتن با چشم
بسته براي جلوگیري از اثرات یادگیري فاصلههاي  3و  10و محیط آزمون ،از روش کانترباالنس
استفاده شد ،به این صورت که متغیرهاي فاصله آزمون (3و10متر) و محیط اجراي آزمون (محیط باز
و بسته) با ترتیب متفاوت و بصورت تصادفی براي هر یک از آزمودنیها اجرا شد .به عنوان مثال بعضی
از آزمودنیها ابتدا فاصله  3متر و محیط بسته آزمون می دادند ،سپس فاصله  10متر و محیط باز و
براي هر نفرترتیب اعمال متغیرها جابجا می شد .شرایط مختلف آزمون بدین صورت بود10:متر×3متر×
محیط سرپوشیده × محیط باز ).(A×B×C×D
هنگام اجرا از آزمودنی خواسته میشد بر روي یک نوار باریک که روي زمین ثابت شده بود ،بایستد
(خط شروع) .هدف یک مخروط پالستیکی بود که روي نواري با فاصله 3یا 10متري از خط شروع
قرار گرفته بود .سپس از آزمودنی خواسته میشد که موقعیت هدف را به خاطر بسپارد و پس از بسته
شدن چشمان با نوار پارچهاي با یک عالمت صوتی به طرف هدف راه برود .بعد از شروع حرکت
آزمودنی ،مخروط پالستیکی توسط آزمونگر برداشته میشد .از شرکت کنندهها خواسته میشد
هنگامی که فکر میکنند به هدف رسیده اند ،راه رفتن را متوقف کنند (یعنی در همان مکانی بایستند
که مخروط را قبالً در آنجا دیده اند) و در آن موقعیت باقی بمانند .مسافت طی شده1و فاصله
4
واقعی2توسط آزمونگر از هم کم می شد و خطاي فاصله 3محاسبه می گردید ،تعداد گامهاي اجراشده
را شمارش می نمود و زمان بین اولین و آخرین راه رفتن آزمودنی 5را به وسیله ي زمان سنج به دست
می آورد (زمان حرکت) و در برگه یادداشت میکرد .متوسط طول گامها 6از تقسیم مسافت پیموده
شده بر تعداد گامها بدست آمد .در طول اجراي تکلیف ،به آزمودنی اطمینان داده میشد که اگر خطر
برخورد با دیوارهها را درشرایط محیط سرپوشیده داشته باشد ،فوراً آزمونگر او را مطلع میکند .به هر
حال ،هیچ یک از آنها نیاز به این اقدام پیدا نکردند ( .)17این تحقیق در محدوده و قلمروهاي زیر
انجام شده است .1 :براي حذف اثرات متغیر سن و جنس ،همة آزمودنیها مرد و در دامنة سنی 20
 35سال انتخاب شد .2 .براي رفع اثر تفاوت تیز بینی از تمامی آزمودنی ها تست اسنلن گرفته شدو همه داراي بینایی نرمال با دامنه بینایی بین  0/9تا  1بودند .3 .تمامی زمانهاي تست گیري قبل
)1. Walked Distance (WD
)2. Real Distance (RD
)3. Error Distance (ED=WD-RD
)4. Step Number (SN
)5. Walked Time (WT
6. Step Length. SL=WD/SN
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از هر گونه فعالیت ورزشی و تحرك انجام شد .4 .همه افراد حداقل  5سال سابقه فعالیت در تیم هاي
دانشگاهی یا باشگاهی داشتند .5 .رشته هاي ورزشی محدود به رشته هاي والیبال ،فوتبال ،تکواندو
وتنیس خاکی شد.
روش آماری :براي مقایسة میانگینها بین دو گروه ورزشهاي سرپوشیده و روباز و همچنین مقایسه
بین ورزشکاران انفرادي و تیمی ،از آزمون تحلیل واریانس مرکب با اندازه گیري مکرر { 2گروه (پوشیده
و روباز) ×  4شرایط آزمون × 2گروه (انفرادي و تیمی)} در سطح معناداري  p >0/05استفاده شد.
سه متغیر وابسته (خطاي حرکت ،زمان حرکت و متوسط طول گامها) در چهار شرایط (محیط روباز
و سرپوشیده ،فاصله 3و  10متر) بین این گروهها مقایسه شدند .ابتدا طبیعی بودن توزیع داده
متغیرهاي وابسته که متغیر فاصلهاي بودند با استفاده از آزمون شاپیرو ویلک تأیید گردید .سپس به
بررسی پیش فرضهاي استفاده از آزمون تحلیل واریانس مرکب با اندازه گیري مکرر پرداخته شد .لذا
براي بررسی همگنی واریانسها 1آزمون کرویت موخلی ،2جهت بررسی همگنی کوواریانس گروهها
آزمون ام .باکس 3و براي بررسی همگنی واریانس بین گروهها آزمون لون مورد بررسی قرار گرفت و
نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی براي تعیین تفاوت اثر اصلی و تعاملی بین گروهی گزارش گردید .سپس
براي مشخص کردن تفاوت بین دو گروه در هر یک از فاصله ها و در هر شرایط آزمون از آزمون تی
گروههاي مستقل استفاده گردید.
یافتهها
نتایج آزمون شاپیرو ویلک جهت بررسی طبیعی بودن توزیع دادهها در جدول  1و مقادیر شاخص
میانگین و انحراف معیار براي متغیرهاي خطاي حرکت ،زمان حرکت و متوسط طول گام به صورت
مجزا براي گروههاي آزمایشی در جدول 2ارایه شده است.

1. Homogeneity of Variance
2. Mauchly’s Test of Sphericity
3. M box
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جدول -1آزمون شاپیرو ويلک جهت بررسی طبیعی بودن توزيع دادهها
 3متر محیط

 10متر محیط

 3متر محیط روباز

سرپوشیده

سرپوشیده

 10متر محیط روباز

متغیر

درجه
آزادي

خطا

زمان

طول
گام

خطا

زمان

طول
گام

خطا

زمان

طول
گام

خطا

زمان

طول
گام

سطح
معناداري

40

0/77

0/17

0/08

0/19

0/52

0/09

0/22

0/27

0/05

0/06

0/05

0/05

جدول -2شاخص های توصیفی برای متغیرهای خطای حرکت ،زمان حرکت و متوسط طول گام آزمودنیها
در گروه های آزمايشی
متغیر

 3متر
محیط
سرپوشیده

 3متر
محیط
روباز

خطا
(سانتی-
متر)
زمان
(ثانیه)
طول گام
(سانتی-
متر)
خطا
(سانتی-
متر)
زمان
(ثانیه)
طول گام
(سانتی-
متر)

تعداد
N

انفرادی
)(Mean± SD
-24/55 ±38/68

20

تیمی
(Mean±
)SD
4/75±26/58

روباز
(Mean±
)SD
-10/65±45/16

سرپوشیده
)(Mean± SD
-9/15±24/76

20

3/23±0/34

3/35±0/32

3/25±0/33

3/34±0/33

20

83/29±9/39

82/37±13/37

82/41±10/5

83/26±12/47

20

-11/80±43/31

14/00±28/31

-1/70±46/45

3/90±29/21

20

3/31±0/41

3/28±0/46

3/29±0/46

3/31±0/42

20

85/45±11/85

77/83±9/99

80/50±12/87

82/79±10/12
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ادامة جدول -2شاخص های توصیفی برای متغیرهای خطای حرکت ،زمان حرکت و متوسط طول گام آزمودنیها در
گروه های آزمايشی
تعداد
N

متغیر

 10متر
محیط
سرپوشیده

 10متر
محیط
روباز

خطا
(سانتی
متر)
زمان
(ثانیه)
طول گام
(سانتی-
متر)
خطا
(سانتی-
متر)
زمان(ثانیه)
طول گام
(سانتی-
متر)

انفرادی
(Mean±
)SD

تیمی
)(Mean± SD

روباز
(Mean±
)SD

سرپوشیده
(Mean±
)SD

متغیر

20

-41/70±51/68

16/50±44/40

-9/85±68/48

-15/35±41/46

20

6/65±0/90

8/01±0/72

7/57±1/14

7/09±0/93

20

92/20±8/11

83/75±13/73

84/05±12/16

91/89±10/56

20

-27/50±71/44

4/75±34/16

-27/00±66/86

4/25±42/82

20

6/63±1/15

7/60±0/89

7/65±1/13

6/58±0/85

20

90/42±10/77

80/90±13/99

81/32±13/81

90/00±11/37

مقايسة متغیر خطای حرکت بین ورزشهای محیط باز ،سرپوشیده ،انفرادی و تیمی :بررسی
پیش فرض اول آزمون تحلیل واریانس مرکب با اندازه گیري مکرر ( )4×2×2نشان داد آماره ام باکس
( )p=0/010معنادار نبود ( .)p ≤ 0/001بنابراین فرض همگنی ماتریسهاي –کوواریانس گروهها تأیید
گردید .لذا آماره المبداي ویلکز براي اثر اصلی خطا ( )F =2/13 ،p=η2، 11/0 =0/158و اثر تعاملی
خطا با محیط ( ،)F =1/77 ،p=η2، 17/0 =0/135خطا و نوع ورزش (F 1/29 ،p=η2، 29/0 =0/103
=) و هرسه تا باهم ( )F =0/76 ،p=η2، 524/0 =0/063نیز معنادار نبود.
پیش فرض دوم این آزمون اصل تقارن مرکب است .براي برقراري این اصل از آزمون کرویت موخلی
استفاده گردید .با توجه به معنادار شدن آزمون مخلی ( )p=0/01جهت کاهش خطاي نوع اول از
آزمون هاي جایگزین استفاده شد .با توجه به آنکه براي آزمون گرینهاوس گیزر 1مقدار اپسیلون2

1. Greenhouse-Geisser
2. Epsilon
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بیشتر از 0/75بدست آمد ( ،)0/83بنابراین از تصحیح هوینه-فلدت1براي بررسی فرضیه استفاده شد.
لذا آماره هاي تصحیح هوینه-فلدت جهت بررسی اثر درون گروهی خطا ،نشان داد که اثر اصلی خطاي
حرکت بین این چهار گروه در چهار شرایط آزمون اثر معناداري نداشت (F 1/36 ،p=η2، 25/0 =0/03
=) .همچنین در بررسی اثر تعاملی خطاي حرکت × محیط باز و بسته (2/21 ،p=η2، 09/0 =0/05
= ،)Fاثر تعاملی خطا × نوع ورزش ( ) F=1/87 ،p=η2، 13/0 =0/05و اثر تعاملی خطا × محیط باز و
بسته × نوع ورزش ( ) F=0/55 ،p=η2، 64/0 =0/01نیز مشاهده گردید که اثر معناداري وجود ندارد.
همچنین اثر اصلی بین گروهی 2براي عامل محیط معنادار مشاهده نگردید (،p=η2، 38/0 =0/02
 .)F )1،36(= 0/77و اثر تعاملی محیط (باز و بسته) و نوع ورزش (تیمی و انفرادي) نیز(،η2 =0/22
 )F )1،36(= 10/68 ،p=0/002معنادار بود .که با توجه به میانگین ها مشاهده شد که هم در محیط باز
و هم در محیط بسته گروه تیمی خطاي کمتري داشتند .اثر اصلی براي عامل نوع ورزش (=0/297
 )F )1،36(= 15/24 ،p=η2، 0003/0هم معنادار بودکه نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد بین
میانگین عملکرد گروه تیمی با انفرادي تفاوت از نظر آماري معنادار است .مقایسه میانگین ها نشان
داد گروه تیمی ( )M=10/00خطاي کمتري نسبت به گروه انفرادي ( )M=-26/38داشت (خطا
برحسب سانتی متر) .براي مشخص کردن تفاوت بین دو گروه در هر یک از فاصله ها و در هر شرایط
آزمون از آزمون تی مستقل استفاده گردید (جدول  .)3که نشان میدهد این دو گروه در چهار شرایط
آزمون ،با یکدیگر تفاوت معنادار دارند.
جدول  -3نتايج آزمون تی مستقل جهت بررسی تفاوت خطای حرکت بین گروه انفرادی و تیمی در هر
فاصله و در هر محیط
ورزشهای تیمی  -انفرادی

تفاوت میانگین

نسبت تی

درجه آزادی

معناداری

 3متر محیط سرپوشیده

29/30

2/79

38

0/008

 3متر محیط رو باز

25/80

2/23

38

0/032

 10متر محیط سرپوشیده

58/20

3/82

38

0/0001

 10متر محیط رو باز

50/85

2/01

38

0/050

مقايسة متغیر زمان حرکت بین ورزشهای محیط باز ،سرپوشیده ،انفرادی و تیمی :بررسی
پیش فرض اول آزمون تحلیل واریانس مرکب با اندازه گیري مکرر ( )4×2×2نشان داد آماره ام باکس
( )p=0/0001معنادار بود ( )p ≤ 0/001اما با توجه به اینکه تعداد گروهها برابر بودند میتوان چشم
1. Huynh-Feldt
2. Tests of Between-Subjects Effects
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پوشی کرد (تاباچینگ و فیدل .)2010 ،بنابراین فرض همگنی ماتریسهاي –کوواریانس گروهها تأیید
گردید .لذا آماره المبداي ویلکز براي اثر اصلی متغیر زمان ( )F =467/3 ،p=η2، 0001/0 =0/976و
اثر تعاملی زمان با محیط ( ،)F =6/34 ،p=η2، 002/0 =0/359زمان و نوع ورزش
( )F =10/10 ،p=η2، 0001/0 =0/471معنادار بود اما اثر تعاملی هرسه تا باهم (،η2 =0/03
 )F=0/37 ،p=0/77معنادار نبود.
پیش فرض دوم این آزمون اصل تقارن مرکب است .براي برقراري این اصل از آزمون کرویت موخلی
استفاده گردید .با توجه به معنادار شدن آزمون مخلی ( )p=0/0001جهت کاهش خطاي نوع اول از
آزمون هاي جایگزین استفاده شد .با توجه به آنکه براي آزمون گرینهاوس گیزر مقدار اپسیلون کمتر
از 0/75بدست آمد ( ،)0/72بنابراین از تصحیح گرینهاوس گیزر براي بررسی فرضیه استفاده شد .لذا
آماره هاي این تصحیح جهت بررسی اثر درون گروهی زمان ،نشان داد که اثر اصلی زمان حرکت بین
این چهار گروه در چهار شرایط آزمون ( ،)F =522/7 ،p=η2، 0001/0 =0/93اثر تعاملی زمان حرکت
× محیط باز و بسته ( ،)F=7/33 ،p=η2، 001/0 =0/16اثر تعاملی زمان × نوع ورزش
( ) F=11/24 ،p=η2، 0001/0 =0/23معنادار بود و اثر تعاملی زمان × محیط (باز و بسته) × نوع
ورزش ( ) F=0/43 ،p=η2، 67/0 =0/01نیز معنادار نبود.
همچنین اثر اصلی بین گروهی براي عامل محیط ( )F )1،36(= 9/13 ،p=η2، 005/0 =0/20معنادار
بود که نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد بین میانگین عملکرد گروه روباز با سرپوشیده تفاوت
از نظر آماري معنادار است مقایسه میانگین ها نشان داد گروه سرپوشیده ( )M=5/08زمان عملکرد
کمتري نسبت به گروه روباز ( )M= 5/44داشت .اثر اصلی بین گروهی براي عامل نوع ورزش
( )F )1،36(= 25/68 ،p=η2، 0001/0 =0/41نیز معنادار بود .مقایسه میانگین ها نشان داد گروه
انفرادي ( )M=4/96زمان عملکرد کمتري نسبت به گروه تیمی ( )M= 5/56داشت .براي مشخص
کردن تفاوت بین دو گروه تیمی و انفرادي در هر فاصله و در هر شرایط از آزمون تی مستقل استفاده
گردید و مشاهده شد که این دو گروه فقط در شرایط  10متر محیط باز و سرپوشیده تفاوت معنادار
داشتند.
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جدول  -4نتايج آزمون تی مستقل جهت بررسی تفاوت زمان حرکت بین دو گروه تیمی و انفرادی در هر
فاصله و در هر محیط
ورزشهای تیمی  -انفرادی

تفاوت میانگین

نسبت تی

درجه آزادی

معناداری

 3متر محیط سرپوشیده

0/12

1/16

38

0/252

 3متر محیط رو باز

-0/02

-0/18

38

0/851

 10متر محیط سرپوشیده

1/35

5/25

38

0/0001

 10متر محیط رو باز

0/96

2/95

38

0/005

اثر تعاملی محیط (باز و بسته) و نوع ورزش (تیمی و انفرادي) براي متغیر زمان حرکت (،η2 =0/002
 )F )1،36(=0/06 ،p=0/8معنادار نبود.
مقايسة متغیر طول گام بین ورزشهای محیط باز ،سرپوشیده ،انفرادی و تیمی :بررسی پیش
فرض اول آزمون تحلیل واریانس مرکب با اندازه گیري مکرر ( )4×2×2نشان داد آماره ام باکس
( )p=0/110معنادار نبود ( .)p ≤ 0/001بنابراین فرض همگنی ماتریسهاي –کوواریانس گروهها تأیید
گردید .لذا آماره المبداي ویلکز براي اثر اصلی متغیر طول گام ( )F =6/78 ،p=η2، 001/0 =0/37و
اثر تعاملی طول گام با محیط ( )F =3/33 ،p=η2، 03/0 =0/22معنادار بود ،اما اثر تعاملی طول گام و
نوع ورزش ( )F=2/56 ،p=η2،07/0=0/184و اثر تعاملی هرسه تا باهم
( )F=0/84 ،p=η2، 48/0 =0/06معنادار نبود .براي برقراري اصل تقارن مرکب از آزمون کرویت
موخلی استفاده گردید .با توجه به عدم معناداري آزمون کرویت مخلی ( )p=0/348از این آزمون جهت
بررسی اثر درون گروهی طول گام استفاده شد ،لذا آماره ها نشان داد که اثر اصلی درون گروهی طول
گام بین این چهار گروه در چهار شرایط آزمون ( ،)F =7/71 ،p=η2، 0001/0 =0/176اثر تعاملی طول
گام × محیط (باز و بسته) ( ،) F=3/65 ،p=η2، 01/0 =0/09اثر تعاملی طول گام × نوع ورزش
( ) F=3/57 ،p=η2، 01/0 =0/09معنادار بود و اثر تعاملی طول گام × محیط (باز و بسته) × نوع ورزش
( ) F=0/96 ،p=η2، 41/0 =0/02نیز معنادار نبود.
همچنین براي اثر اصلی بین گروهی براي عامل محیط ( )F)1،36(=2/47 ،p=η2، 12/0 =0/06و اثر
تعاملی محیط (باز و بسته) و نوع ورزش (تیمی و انفرادي) براي متغیر طول گام (،p=η2، 43/0 =0/01
 )F )1،36(=0/63تفاوت معنادار مشاهده نگردید ،اما اثر اصلی بین گروهی براع عامل نوع ورزش معنادار
مشاهده گردید ( )F)1،36(=4/44 ،p=η2، 04/0 =0/11و نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی در مقایسه
میانگین عملکرد طول گام نشان داد گروه انفرادي ( )M=87/84طول گام بلندتري نسبت به گروه
تیمی ( )M= 81/21داشتند .براي مشخص کردن تفاوت بین دو گروه تیمی و انفرادي در هر فاصله
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و در هر شرایط ،از آزمون تی مستقل استفاده گردید و مشاهده شد که این دو گروه فقط در شرایط
 3متر محیط سرپوشیده تفاوت معنادار نداشتند.
جدول  -5نتايج آزمون تی مستقل جهت بررسی تفاوت طول گام بین دو گروه تیمی و انفرادی در هر فاصله
و در هر محیط
ورزشهای تیمی  -انفرادی

تفاوت میانگین

نسبت تی

درجه آزادی

معناداری

 3متر محیط سرپوشیده

-0/92

-0/25

38

0/80

 3متر محیط رو باز

-7/62

-2/19

38

0/034

 10متر محیط سرپوشیده

-8/45

-2/36

38

0/024

 10متر محیط رو باز

-9/51

-2/41

38

0/02

بحث و نتیجه گیری
هدف ازتحقیق حاضر مقایسه ادراك فاصله ورزشکاران ورزشهاي سالنی و فضاي باز در محیط
سرپوشیده و باز ،درفواصل  3و 10متر در سه متغیر خطاي حرکت ،زمان حرکت و متوسط طول گام
بود .نتایج مقایسة ادراك فاصلة بین ورزشکاران ورزشهاي محیط باز و سرپوشیده در متغیر خطاي
حرکت (ادراك فاصله) نشان داد که اثر اصلی درون گروهیِ خطاي حرکت ،اثر تعاملی خطا × گروه و
اثر تعاملی خطا × محیط باز و بسته × نوع ورزش معنادار نبودند .اثر بین گروهی بین این دو گروه در
چهار شرایط آزمون نیز تفاوت معناداري نداشت .به عبارتی دیگر مشاهده گردید که ادراك فاصله
ورزشکاران محیط باز و سرپوشیده در دو محیط سرپوشیده و باز و در دو فاصلة  3و  10متر هیچگونه
تفاوتی با یکدیگر نداشتند .نتایج مطالعة حاضر با بخشی از نتایج پژوهش جفري و شینا ( ،)2006اُلیور
و همکاران ( ،)2009لوسا وهمکاران ( ،)2012هیلی و همکاران ( )2015همراستا نبود .زیرا آنان نشان
دادند که محیط سرپوشیده و محیط روباز تأثیر متفاوتی در تخمین فاصله تا هدف دارند و افراد در
محیط سرپوشیده در مقایسه با افراد محیط روباز ،فاصلة هدف را کمتر از حالت واقعی تخمین میزنند
و ادراك فاصله در محیط روباز دقیقتر است ( .)19 ،7-9همچنین نتایج حاضر با یافتههاي االستایر و
همکاران ( )2010نیز متضاد بود زیرا آنان نیز نشان دادند که محیطی که ورزشکار در آن تمرین
میکند ،میتواند بر روي شناسایی مسیر و ادراك فاصله تأثیر داشته باشد ( .)11اما نتایج حاضر با
بخشی از نتایج عبداله زاده و همکاران ( )2014موافق است آنها نشان دادند که ادراك فاصله ورزشکاران
در محیط روباز و سرپوشیده تفاوت معناداري ندارد (.)17
نتایج پژوهش حاضر ،در مقایسة متغیر خطاي حرکت بین ورزشکاران ورزشهاي انفرادي و تیمی
نشان داد که اثر اصلی درون گروهیِ خطاي حرکت و اثر تعاملی خطا × نوع ورزش معنادار نبود ،به
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عبارتی تفاوت معناداري در تخمین فاصلة هر یک از گروههاي ورزشکاران تیمی و انفرادي (بصورت
درون گروهی) در چهار شرایط آزمون وجود نداشت .این نتایج مخالف با پژوهش لوسا و همکاران
( )2012بود زیرا آنان به این نتیجه رسیدند که افراد در محیط سرپوشیده در مقایسه با فراد در محیط
روباز فاصله هدف را کمتر از محیط واقعی تخمین میزنند و افراد در محیط روباز دقیقتر هستند ()7
اما در پژوهش حاضر تفاوت معناداري مشاهده نگردید .از طرفی دیگر اثر اصلیِ بین گروهی معنادار
مشاهده گردید که با توجه به میانگینها (جدول )2مشاهده شد که میزان خطاي گروه انفرادي در 3
متر سرپوشیده 10،متر سر پوشیده و  10متر محیط روباز بیشتر از گروه تیمی بود .همچنین گروه
تیمی نیز در  3متر محیط روباز خطاي بیشتري نسبت به گروه انفرادي داشته است .نتایج حاضر با
بخشی از نتایج عبداله زاده و همکاران ( )2014همراستا نبود ( .)17تحقیق مشابهاي که ادراك فاصله
ورزشکاران تیمی و انفرادي را مقایسه کرده باشد ،یافت نشد.
هدف دیگر پژوهش حاضر ،مقایسة متغیر زمان حرکت بین ورزشکاران ورزشهاي محیط روباز و
سرپوشیده و ورزشکاران انفرادي و تیمی بود که مشاهده گردید اثر اصلی درون گروهی زمان حرکت
بین دو گروه محیط باز و سرپوشیده در چهار شرایط آزمون اثر معنادار داشت و در بررسی اثر تعاملی
زمان حرکت × محیط و تعامل زمان حرکت × نوع ورزش در متغیر زمان حرکت نیز مشاهده گردید
که اثر معناداري وجود دارد ،اما اثر تعاملی هرسه تا باهم معنادار نبود .در بررسی اثر درون گروهی
زمان حرکت ،نشان داده شد که اثر اصلی زمان حرکت بین این چهار گروه در چهار شرایط آزمون ،اثر
تعاملی زمان حرکت × محیط باز و بسته ،اثر تعاملی زمان × نوع ورزش معنادار بود و اثر تعاملی زمان
× محیط (باز و بسته) × نوع ورزش نیز معنادار نبود.
همچنین اثر اصلی بین گروهی براي عامل محیط معنادار بود و گروه سرپوشیده زمان عملکرد کمتري
نسبت به گروه روباز داشت .بطوریکه گروه ورزشکاران محیط باز فقط در شرایط  10متر محیط باز
زمان حرکت بیشتري نسبت به گروه محیط سرپوشیده داشتند (جدول  .)3نتایج حاضر با بخشی از
نتایج عبداله زاده و همکاران ( )2014همراستا نبود .زیرا آنان نشان دادند که سرعت گام ورزشکاران
در محیط باز و سرپوشیده در فاصله  10متر با یکدیگر تفاوت معنادار ندارد و ورزشکاران در طی کردن
مسیر نسبت به غیرورزشکاران سرعت بیشتري داشتند ( .)17پژوهش مشابه دیگري در این زمینه
یافت نشد .در پژوهش حاضر محققین به مقایسة متغیر زمان حرکت بین ورزشهاي انفرادي و تیمی
نیز پرداختند که اثر اصلی بین گروهی براي عامل نوع ورزش نیز معنادار بود و مشاهده گردید که
گروه انفرادي زمان عملکرد کمتري نسبت به گروه تیمی داشت و با توجه به جدول  2و  4مشاهده
شد که ورزشکاران ورزشهاي تیمی فقط در شرایط  10متر محیط باز و سرپوشیده داراي زمان حرکت



رفتار حرکتی ،دوره  ،13شماره  ،43بهار 1400

بیشتري نسبت به گروه انفرادي هستند .در این زمینه تحقیق مشابهاي که ادراك فاصله ورزشکاران
تیمی و انفرادي را مقایسه کرده باشد ،یافت نشد.
در بخش دیگر پژوهش حاضر به مقایسة متغیر طول گام بین ورزشهاي محیط باز و سرپوشیده و
ورزشهاي انفرادي و تیمی پرداخته شد که مشاهده گردید اثر اصلی متغیر طول گام و اثر تعاملی
طول گام با محیط معنادار بود ،اما اثر تعاملی طول گام و نوع ورزش و اثر تعاملی هرسه تا باهم معنادار
نبود .اثر اصلی درون گروهی طول گام بین این چهار گروه در چهار شرایط آزمون ،اثر تعاملی طول
گام × محیط (باز و بسته) ،اثر تعاملی طول گام × نوع ورزش معنادار بود و اثر تعاملی طول گام ×
محیط (باز و بسته) × نوع ورزش نیز معنادار نبود.
براي اثر اصلی بین گروهی براي عامل محیط و اثر تعاملی محیط (باز و بسته) و نوع ورزش (تیمی و
انفرادي) براي متغیر طول گام تفاوت معنادار مشاهده نگردید ،این نتایج با بخشی دیگر از نتایج عبداله
زاده و همکاران ( )2014همراستا بود زیرا آنان نشان دادند که طول گام ورزشکاران در محیط باز و
سرپوشیده با یکدیگر تفاوت معنادار ندارد ( .)17این بخش از نتایج با بخشی از یافته هاي بردین
وهمکاران ( )2005و یافته هاي لوسا و همکاران ( ،)2012مخالف بود ( .)7،10تحلیل دیگر نتایج
جهت مقایسة متغیر طول گام بین ورزشکاران ورزشهاي انفرادي و تیمی نشان داد اثر اصلی بین
گروهی براع عامل نوع ورزش تفاوت معنادار وجود داشت که با توجه به میانگینها (جدول  5و )2
مشاهده شد که گروه انفرادي طول گام بلندتري نسبت به گروه تیمی داشتند بطوریکه طول گام
ورزشکاران انفرادي در  3متر محیط روباز 10 ،متر سرپوشیده و 10متر روباز بیشتر از ورزشکاران
تیمی بود .در همین راستا عبداله زاده و همکاران ( )2014دریافتند که ورزشکاران در طی کردن
مسافت  10متر نسبت به غیر ورزشکاران داراي طول گام بیشتري هستند (.)17
بطور خالصه از نتایج پژوهش حاضر استنباط میشود که نوعِ تیمی یا انفرادي بودن ورزش در میزان
خطاي ادراك فاصلة ورزشکاران تاثیر داشته اما محیط اجراي مهارت (روباز یا سرپوشیده بودن محیط
یک ورزش) تأثیري در میزان ادراك فاصله نداشته است .به عبارتی دیگر ادراك فاصله ورزشکاران
انفرادي نسبت به تیمی ضعیفتر بود .در متغیر زمان حرکت مشاهده شد که نوعِ تیمی یا انفرادي
بودن ورزش ،در زمان حرکت و عملکرد راه رفتن ،در فاصله  3متر ،تأثیري نداشته است اما در فاصله
 10متر تفاوت زمان حرکت بین تیمی و انفرادي وجود داشته و گروه تیمی در فاصله  10متر ،در هردو
محیط ،زمان حرکت بیشتري داشتند ،یعنی آهسته تر حرکت کردند و عملکرد ضعیفتري داشتند.
همچنین محیط اجراي مهارت ورزشی نیز در فاصله طوالنی تر (10متر) بر زمان حرکت تأثیر داشته،
بدین معنی که مهارتهایی که در محیط روباز اجرا میشوند ،در فاصله  10متر روباز ،زمان بیشتري
در اجراي حرکت داشتهاند یعنی نسبت به ورزشهاي سرپوشیده ،آهسته تر حرکت کردند و عملکرد
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ضعیفتري داشتند  .در متغیر طول گام نیز محیط اجراي مهارت ورزشی تأثیري در طول گام
ورزشکاران نداشته ،اما نوعِ تیمی یا انفرادي بودن ورزش ،در طول گام ورزشکاران تأثیر داشته و
ورزشکاران انفرادي (در 3شرایط) طول گام بیشتري داشتهاند.
بطور کلی نتایج پژوهش حاضر در مقایسه ادراك فاصله گروه ورزشهاي محیط باز و بسته با پژوهش
الیور و همکاران ( )2009و لوسا و همکاران ( )2012موافق نبود .زیرا نتایج آنها نشان داد محیط
سرپوشیده و محیط روباز تأثیر متفاوتی در تخمین فاصله ي هدف دارند .در پژوهش آنان مشخص شد
که ورزشکاران محیط سرپوشیده در مقایسه با ورزشکاران محیط روباز ،فاصله ي هدف را کمتر از
حالت واقعی تخمین میزنند ( .)7،8شاید ترس از برخورد با دیوار در تخمین منفی نقش مهمی داشته
و همین باعث شده که ورزشکاران فاصله ها را کمتر تخمین بزند (براي مثال3:متر را 2/5متر) .لوسا
و همکاران ( )2012دریافتند که غیرورزشکاران با چشم بسته در محیط سرپوشیده ،طول گامهاي
کوتاهتري نسبت به راه رفتن با چشم باز داشتند .اما ورزشکاران ،در محیط سرپوشیده هنگام راه رفتن
با چشم بسته به سمت هدف ،طول گام بیشتري داشتند این احتماالً به دلیل تمرین در تکنیک هاي
ورزشی مانند اسپک والیبال ،شوت سه گام و تکنیکهاي مشابه دیگر است که امکان دارد بر فعالیت
هاي دیگر ورزشکار از جمله راه رفتن با چشم بسته تأثیر گذار باشد (.)7
نتایج بردین و همکاران ( )2005و فیلبک ،وودز ،آرتور و تاد )2008( 1نیز در همین همراستا بود
( .)10،21بردین و همکاران ( )2005دریافتند که تمرین جسمانی میتواند بر ادراك فاصله ي افراد
تأثیر داشته باشد ،به این صورت که ورزشکاران نسبت به غیر ورزشکاران در طی کردن مسیر با سرعت
باال دقت بیشتري دارند .تفاوت مشاهده شده در ادراك فاصله به فاکتور فعالیت ورزشی مربوط می
شود .به این معنی که فعالیت ورزشی و درگیريهاي تنظیمی در ورزشکاران میتواند بر تنظیم سرعت
راه رفتن اثرگذار باشد ( .)10همچنین آنها دریافتند که تمرین جسمانی میتواند بر عملکرد و اجراي
تکالیف نیازمند ادراك فاصله تأثیر داشته باشد ،به این صورت که ورزشکاران تمرین کرده نسبت به
افراد غیرورزشکار دقت بیشتري در اجرا دارند .ورزشکاران به دلیل این که قصد دارند در طول تمرین
یا مسابقه بهترین عملکرد را داشته باشند ،نیاز دارند که از فضاي اطراف و میدانی که در آن ورزش
میکنند شناخت صحیحی داشته باشند و در طول تمرینات ،بطور هوشیار یا ناهوشیار به مسیرها و
گامهاي خود براي رسیدن به اهداف توجه میکنند .این توجه و درك فعاالنه از محیط در ورزشکاران
نسبت به غیرورزشکاران ،میتواند دلیلی بر تعداد گامهاي مؤثرتر در ورزشکاران باشد (به نقل از .)17
فیلبک و همکاران ( )2008نیز دریافتند زمانی که شرکت کنندگان اعتماد به نفس پیدا می کنند
گرایش به راه رفتن سریع دارند .بنابراین به نظر میرسد که ارتباط بین سرعت و چشم بسته راه رفتن
1. Philbeck, Woods, Arthur & Todd
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مربوط به خودِ شرکت کنندگان میشود ( .)21نتایج حاضر مخالف با پژوهش االستیر و همکاران
( )2010بود زیرا آنها دریافتند که ورزشکارانی که در فضایی با مقیاس بزرگ (راگبی) تمرین کردند،
داراي دقت و سرعت بیشتري هستند .به نظر میرسد این ورزشکاران توانایی بیشتري براي تنظیم
کردن سرعت دارند (.)11
تحقیقات نشان دادهاند از جمله عوامل مؤثر در راه رفتن افراد تغییرات در پارامترهاي فضایی ـ زمانیِ
گام ،وجود اشیاء در طول مسیر یا پستی و بلندي و شیب مسیر است که میتواند برعملکرد افراد تأثیر
بگذارد ( .)10همچنین بعضی تحقیقات از تأثیر مثبت تحرك بر بهبود تیز بینی حمایت می کند و
مهم ترین دالیل آن را بهبود اکسیژن رسانی ناشی از فعالیت دانستهاند و تأیید شده که تیز بینی بر
ادراك نقش مؤثري دارد ( .)22،23دومینیکی ،داپراتی ،نیکو ،لواننکو و الکوانیتی  )2000(1وجود یک
مدل درونی به نام طرح واره ي جابه جایی بدن2را در توجیه تخمین فاصله تا هدف با چشم بسته ارائه
دادند .این مدل عقیده دارد که حرکت اندامهاي تحتانی با آگاهی درونی شدة طول اعضاءِ بدن ترکیب
شده و موجب تخمین طول گامها ،محاسبه تعداد گامها و سپس تخمین فاصله تا هدف میشود.
ورزشکاران از این فاکتورها هنگام تمرین و فعالیت ورزشی به طور مؤثرتر و بیشتر استفاده میکنند
( ،23به نقل از  .)17البته تحقیقات در این زمینه بسیار محدود بوده و به تحقیقات کاملتري در زمینه
ادراك فاصله با چشم بسته نیاز است .از طرفی دیگرتفاوت مشاهده شده در ادراك فاصلة ورزشکاران
در رشته هاي تیمی و انفرادي ،نشان میدهد که تمرینات حرکتی متفاوت باعث تفاوت در پردازش
اطالعات چندحسی میشود و این تفاوت در پردازش اطالعات چندحسی ،تفاوت در توانایی ادراك
فاصله ورزشکاران را به دنبال دارد (.)10
بطور کلی نتایج پژوهش حاضر براي مربیان ورزشی و ورزشکاران تیمی و انفرادي ،محیط روباز و
سرپوشیده ،که تقریبا همه انواع رشتههاي ورزشی را در بر میگیرد ،کاربرد دارد .این افراد میتوانند با
استفاده ار نتایج پژوهش حاضر تشخیص دهند که ادراك فاصلة کدام نوع ورزش در فواصل مختلف،
کمتر توسعه یافته است .سپس ادراك فاصله را با استفاده از تمرینات مرتبط و اختصاصی بهبود بخشند
و از این طریق اجراي مهارت حرکتی که نیازمند ادراك و تخمین فاصله است را به بهترین نحو توسعه
دهند .همچنین نتایج پژوهش حاضر را میتوان در بهبود ادراك و تخمین فاصله و عملکرد راه رفتن
افراد مبتدي در ورزش بکار برد .در نهایت ،محدودیت هایی که خارج از کنترل محققین بود میتوان
به شرایط روحی و روانی آزمودنی ها در زمان آزمون ،استرس احتمالی ایجاد شده از شرایط آزمون و
شرایط جسمی آزمودنیها در زمان آزمون مثل خستگی یا بی خوابی اشاره کرد .همچنین با توجه به
1. Dominici, Daprati, Nico, cappellini, Lvanenko, Lacquaniti
2. Locomotor Body Schema
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 پیشنهاد میشود تحقیقات بعدي با نمونههاي آماري،تعداد نمونه آماري محدود در پژوهش حاضر
 در.بزرگتر و با درنظر گرفتن تفاوتهاي جنسیتی در گروههاي ورزشکار و غیرورزشکار صورت پذیرد
 تنها جزء ادراك فاصله مورد بررسی،تحقیق حاضر براي بررسی تأثیر محیط بر روي شناسایی مسیر
 پیشنهاد میشود که تحقیقات دیگر در آینده ادراك عمق و جهت یابی مسیر را مورد،قرار گرفت
 عالوه بر این پیشنهاد میشود پژوهش حاضر بر روي افراد ویژه با ناتوانی هاي.سنجش قرار دهند
.خاص صورت گیرد
پیام مقاله
.پژوهش حاضر نشان داد که نوع رشته ورزشی در میزان خطاي ادراك فاصلهمی تواند اثر بگذارد
همچنین نوع رشته ورزشی و محیطی که آن ورزش در آن تمرین می شود (سرپوشیده یا روباز) می
تواند بر زمان عملکرد در فاصله زیاد؛ و نوعِ تیمی یا انفرادي بودن ورزش میتواند بر طول گام
.ورزشکاران در فاصله نزدیکتر اثر بگذارد
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