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Abstract 
The action-specific account of perception asserts that spatial perception is scaled by the 

perceiver's capabilities for action. The purpose of the current investigation was to examine 

the effects of skill level and task difficulty on distance perception by rock climbers. Skilled 

(n= 15, Mage = 23.80  ± 2.70 years; rock climbing experience = 3.80 ± 1.74  years) and 

novice (n = 15, Mage= 22.73  ± 3.14 years; rock climbing experience  < two months) rock 

climbers were asked to verbally estimate their distance to target holds on the indoor 

climbing wall. Climbing difficulty was manipulated by requiring the participants to wear 

a heavy backpack or taking it off (no-backpack condition) while judging their distances to 

the climbing hold targets on the wall. The estimated distances as the dependent variable 

were analyzed by a mixed design (split-plot) analysis of variance with target distance and 

task difficulty as within-subjects factors, and skill level as a between-subjects factor. 

Results showed that the novices estimated the target distances to be farther compared to 

the skilled rock climbers. Furthermore, the participants perceived the target climbing holds 

on the no-backpack condition were easier to reach than on the backpack condition. For 

skilled and novice rock climbers, the distances looked farther on the backpack condition 

than on the no-backpack condition. The results generally suggest that individuals perceive 

the environment based on their capabilities to perform actions and that the action-specific 

perception is common to various types of settings, including indoor rock climbing. 
 

Keywords: Visual Perception, Distance Perception, Ecological Approach, Perception-

Action Integration. 
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Extended Abstract  

Background and Purpose  
Recently, researchers found empirical evidences in support of the ecological 

perspective on perception (3). This view is labeled with terms such as "action-

specific perception", " action-specific account of perception", or "action-specific 

effects" (3,4,6). The action-specific effects suggest that spatial perception is 

scaled by the perceiver's capabilities for doing actions (3). According to this view, 

what we perceive does not necessarily reflect "what is in the environment," but is 

a reflection of our capabilities in relation to the objects or the actions (4). 

Literature review show that the effects of two important manipulations on the 

perception of distance, slope, height, size, or speed have been examined in sport: 

(a) skill level and performance difference, and (b) task difficulty (2).  

Action-specific effects may not be perceivable in everywhere or all features of the 

perceived environment or objects (3). The question focused in this investigation 

is whether perception in suspension condition on a climbing wall environment 

involve action-specific processes. To examine this question, we investigated if 

changes in the ability to climb and climbing condition on indoor climbing walls 

influence distance perception.  

Materials and Methods 
Skilled (n1 = 15, Mage = 23.80  ± 2.70 years; rock climbing experience = 3.80 ± 

1.74  years) and novice (n2 = 15, Mage= 22.73  ± 3.14 years; rock climbing 

experience  < two months) rock climbers voluntarily participated in the study. We 

asked the participants to verbally estimate their distance to the target holds on an 

indoor climbing wall. Climbing difficulty was manipulated by requiring the 

participants to wear a heavy backpack (%20 body weight) or taking it off (no-

backpack condition) while judging their distances to the climbing hold targets on 

the wall (at 4.0, 5.5, 7.0, and 8.5 m distance from a specific reference point). The 

estimated distances as the dependent variable were analyzed by a 2 ×2 mixed 

design (split-plot) analysis of variance with target distance and task difficulty as 

within-subjects factors, and skill level as a between-subjects factor.  

Findings  
The results showed that the novice rock climbers estimated the target distances to 

be farther compared to the skilled rock climbers F (1, 28) = 96.70, p < 0.001, 

𝜂𝑝
2 = 0.77. Furthermore, the participants perceived the target climbing holds on 

the no-backpack condition were easier to reach compared to the backpack 

condition F (1, 28) = 111.30, p < 0.001, 𝜂𝑝
2 = 0.80. For skilled and novice rock 
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climbers, the distances looked farther on the backpack condition than on the no-

backpack condition ts (29) ≥ 5.95, ps < 0.001 (see figure 1, a and b). 

 

 

 

Figure 1- Estimated distance to the target holds on the wall as a function of real target 

distance in rock climbers and novices in no-backpack condition (a) and backpack 

wearing condition (b). error bars represent 95% confidence intervals associated with 

each mean. The dotted line represents perfect performance. The other lines represent 

linear regression for each group 
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Conclusion 
These results suggest that distance on climbing wall is perceived in terms of the 

perceiver's ability to climb. Perceivers who anticipated being able to climb more 

difficult with more effort as a result of wearing the heavy backpacks judged the 

target holds to be farther than did participants who took off the backpacks. In 

addition, skilled rock climbers also estimated the target holds to be closer than did 

the novices. Both findings suggest that the skill level and task difficulty influence 

the perceived distance to the targets. We interpreted the research findings based 

on effort, energy expenditure, and the probability of success in reaching the target 

holds on the climbing wall (5) 

The research findings had several characteristics. The most important finding is 

that the action-specific effects were also observed in the suspension and the 

climbing condition, which are the environments different from the conditions in 

which our perceptual and motor systems evolved. Climbers' perceptual and motor 

systems may be scaled based on their physical and/or skillful capabilities 

differently during training sessions. 

The action-specific effects (see Witt, 2011), is based on the Gibson's (1979) 

ecological approach to perception. Gibson stated that the observer perceived the 

affordances, which are the possibilities for action (1). Here, we showed that the 

affordance for rock climbing influences perceived target holds distances on 

climbing wall. 
The current results suggest that action-specific perceptual effects can occur in 

suspension condition. The results generally suggest that individuals perceive the 

environment based on their capabilities to perform actions and that the action-

specific effects generalize to various types of settings, including indoor rock 

climbing. 
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 چکیده 

کننده های ادراککند که ادراک فضايی بر مبنای قابلیت توضیح مبتنی بر ويژگـی عمل برای ادراک ادعا می

آثار سطح مهارت و دشواری تکلیف بر ادراک  بررسی  پژوهش حاضر  هدف  شود.  برای انجام عمل تنظیم می

سال، تجربة 80/23  ±  70/2  ، میانگین سن =1۵)تعداد =  ماهر    نوردانز سنگ. ابودنوردان  فاصله توسط سنگ

=  سنگ تازهسال(    80/3  ±  74/1نوردی  =  کار  و  =  1۵)تعداد  سن  میانگین  تجربة  سال  73/22  ±  14/3،   ،

صورت  نوردی بههای هدف روی ديوارة سنگتا گیره را    شانه درخواست شد فاصل (نوردی کمتر از دو ماهسنگ

پشتی سنگین يا شرايط  کنندگان به استفاده از يک کولهشرکت کالمی برآورد کنند. دشواری صعود با الزام  

برآورد  فواصل  شد.    دستکاریروی ديواره    های هدف تا گیره  هپشتی هنگام قضاوت در مورد فاصلبدون کوله

فاصله تا هدف و دشواری تکلیف  ( با  شده تقسیمهای  با استفاده از يک طرح تحلیل واريانس مخلوط )کرتشده  

نتايج نشان داد  ها تحلیل شد.  عامل بین آزمودنی  به عنوانها و سطح مهارت  آزمودنیمل درونعوا  به عنوان

کنندگان در شرايط  اين، شرکت  بر  ها فواصل هدف را در مقايسه با ماهرها بیشتر تخمین زدند. افزون کارتازه

تر ادراک کردند.  ف را آسانهای هدپشتی، دسترسی به گیرهکوله حمل پشتی در مقايسه با شرايط بدون کوله

گروه  برای   دو  تازه سنگ هر  و  ماهر  کولهنوردان  وضعیت حمل  در  فواصل  بدون کار،  شرايط  از  دورتر  پشتی 

در   هايشانقابلیتکه اشخاص محیط را بر مبنای    آن است  مؤيد  کلی  طور  بهنتايج  رسید.  پشتی به نظر میکوله

نوردی داخل سالن سنگ  جمله  از  ، مختلف  هایزمینه  درادراک ويژة عمل  که  اين کنند و  ل ادراک میاعماانجام  

 . عمومیت دارد
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 مقدمه 

تا    است  آندر  ء موجود  ایاشمحیط و  اطالعات در مورد    فراهم کردن  ی ادراک  یهاستمیسهدف اصلی  

ها،  تعیین فواصل، اندازه  برایهای سنتی ادراک،  طبق نظریه.  ما فراهم شود  مؤثرکنش و واکنش    امکان

ا از  یا سرعت  تنها  فراهم میشیاء  که چشم  می  کنداطالعاتی  نظریه شوداستفاده  این  طرفداران  ها  . 

. برای مثال،  ( 1)کننده است  ادراک  هایقابلیتنی است که مستقل از  معتقدند ادراک یک فرایند عی

های نور با  کند شعاعنگاه می  هاآناند. وقتی ناظر به  ها ثابتنوردی محل گیرهروی یک دیوارة سنگ 

طبق قوانین حاکم بر  دهند.  رسند و روی شبکیه تشکیل تصویر مییک زاویة مشخص به چشم او می

از یک نقطة ثابت همیشه باید فاصلة  هر ناظری    قاعدتا    ،های سنتی ادراکنظریه  بر اساس فیزیک نور و  

 .  (1) ها را یک مقدار ثابت ادراک کندخود تا گیره

کند  که بیان می مطرح است (2) 1گیبسون  شناختیبوم رویکردهای سنتی ادراک، نظریه تناقض با  در

 بسونیگیک شخص در انجام یک عمل ویژه در ارتباط است. به اعتقاد    قابلیتادراک محیط اطراف با  

  های محیططور که در  هستند. گیبسون به ادراک آن  2"هاسازفراهم"شود  ادراک می  چه در محیطآن

کمتری در    شناختیبومهای آزمایشگاهی که اطالعات  افتد توجه داشت، نه در موقعیتاتفاق می  واقعی

ادراک   او،  اعتقاد  به  است.  اهمجموع دسترس  فرایندهاست ک ای  آن   ما  هز  عات حسی اطالاز طریق 

مافتیدر از    م. یبخشیم معنا  ها آنبه   و  میکنیم یده سازمان و ی بازشناسرا   یطیمح ی هاحرکی 

 شناختیبومها و تکالیف حرکتی مختلف شواهدی تجربی فراهم شده که از دیدگاه  تازگی در ورزشبه

»توضیح مبتنی  ،  3ویژة عمل«چون »ادراک    هایی واژهبا  . این دیدگاه  ( 3)کند  ادراک حمایت می  در مورد

است. دیدگاه ادراک ویژة    شده  یگذارنام  (4)  5یا »آثار ویژة عمل«   ( 3)  4بر ویژگی عمل برای ادراک«

میعمل   که  ادعا  فضاکند  مبنای   یی ادراک  تنظیم  عمل  انجام    یبرا  کنندهادراک  6ی هاقابلیت  بر 

کننده و  این دیدگاه، ادراک چیزی نیست جز ارتباط بین فرد ادراک  نظر   از.  شودمی  7(یگذاراسیمق)

بدون  )ی تغییر کند که از دشواری آن کاسته یا بر آن افزوده شود  اگونهبهمحیط عمل و اگر یک عمل  

پس طبق این    .( 5)کننده هدف عمل را متفاوت ادراک خواهد کرد  ، ادراک(فرد  سطح مهارت  تغییر
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آن مراداما  چه  دیدگاه،  در  آن"دهندة  نشان  لزوما ،  م یکنیک  داردط  یمحچه  بلکه   ست،ین  "وجود 

 یا اعمال.  اء یاشارتباط با ما در   هایاز قابلیتاست  یانعکاس

ة نیدرزم  (8-6)و دانشجویانش    1ها در زمینة دیدگاه ادراک ویژة عمل توسط پروفیتاولین پژوهش

شیب و  فواصل  جغرافیایی  ادراک  است.  انجام  های  دادند    ها آنشده  حملراههنگام  نشان  و    رفتن 

تحقیقات دیگر در این رسند.  یاهداف دورتر به نظر مفاصلة  تر و  تندها  تپه شیب  ،  نیسنگ  یپشتکوله 

 برای نمونه،]ها  نهیهز،  (9)انجام عمل    یبرا  کنندهو نیت ادراکقصد    ریتأثراستا نشان داده ادراک تحت  

تالش   یازهاین به  مضاعف  نیاز  یا  خستگی،  عمل    عواقب  ای   [ (8)  انرژی،  خطر    برای]انجام  مثال، 

ای مساعد  زمینه  ،دهد که ورزشمرور پیشینه نشان میگیرد.  قرار می  [ (10)ی یا ترس  دگ یدب یآس

های  ویژگی  یکاردستپژوهشگران با بررسی یا    به این حوزه بوده است.  مند عالقهبرای پژوهشگران  

میز روی تنیس  ،( 4)شنا  ،  (12)یی  کایآمرفوتبال  ،  ( 5)، گلف  (11)  سافتبال هایی چون  مختلف ورزش 

برای    . اند شواهدی تجربی در زمینة دیدگاه ادراک ویژة عمل فراهم کنندتوانسته   (14)پارکور  ، یا  (13)

رشتة کار  ماهر و تازه  افراداز  انجام دادند    2011در تحقیقی که در سال    (14)  و همکاران  2تیلور نمونه،  

تر ر را کوتاه. ورزشکاران ماهر ارتفاع دیواکننددیوار )مانع( را برآورد   یپارکور خواستند تا بلندورزشی 

تکلیف   دشوارینیز رابطة سطح مهارت و    (13)  3سوگوویچ  و   ویتکار ادراک کردند.  از ورزشکاران تازه

ماهر  نیمهبازیکنان    کار وسه گروه شامل افراد تازهبا برآورد سرعت توپ را بررسی کردند. در آزمایش اول  

زدند.  شد سرعت توپ را تخمین  میز بعد از ضربه به توپی که از دستگاه پرتاب میرویو ماهر تنیس  

تر برآورد کردند. در آزمایش  کندسرعت توپ را    ،نتایج نشان داد بازیکنانی که اجرای بهتری داشتند

ای پدال شکل )شبیه راکت تنیس با صفحه PONG ای با عنوانکنندگان در یک بازی رایانهدوم شرکت

میروی مسدود  را  توپ  مسیر  اندامیز(  افزایش  با  داد  نشان  آزمایش  این  نتایج  پدال  زکردند.  ة 

 . ( 13) تر برآورد کردندکنندگان سرعت توپ را آهسته شرکت

 ی دستکارانجام شده دو    ادراک  هایی که در راستای توضیح مبتنی بر ویژگی عمل برایدر پژوهش

یا سرعت بررسی شده  بلندی، اندازه،  هایی چون فاصله، شیب،  روی ادراک ویژگی  هاآنمهم که آثار  

دشواری   دستکاری سطح مهارت و اجراهای ورزشی؛ و )ب(    هایتفاوت  دستکاریاز: )الف(    اندعبارت

ورزشکاران پس از عملکرد ورزشی موفق و وقتی در اصطالح »در روز   شدهمشخص ،  رای نمونهبتکلیف.  

»رو یا  بودهی دور خوشخوب«  توپ  ، (5)  تربزرگرا    اندازة حفرة گلف اند،  شانسی«    تنیس  سرعت 

 

1. Proffitt 
2. Taylor 
3. Witt and Sugovic 
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کندتر    میزروی توپ    (13)را  اندازة  کرده  (11)  تربزرگرا    سافتبالو  دشواری   اند.ارزیابی  مورد  در 

نزدیک    (5)و همکاران    تکلیف، ویت فاصلة خیلی  از  را  بازیکنان گلف ضرباتشان  وقتی  دادند  نشان 

فاصله خیلی دور )تکلیف دشوار( بود، حفره را بسیار    کهیوقتبت به  کردند نس)تکلیف آسان( اجرا می

 کردند.  ادراک می تربزرگ

دیده    ادراکقابلو برای همة متغیرهای  شرایط    کلیةدر    ،جا  رآثار ادراک ویژة عمل ممکن است در ه

را فتح    برای مثال هنگام تخمین ارتفاع قله دماوند، ممکن است ادراک کسی که قصد دارد آننشود.  

مثل    ، فواصل در یک محیط جدید. تخمین  ( 9)  کند با کسی که چنین قصدی ندارد متفاوت باشد

نیز شاید  شکل نگرفته  برای او  وزنی برای یک فضانورد، که هنوز ارتباطات بین ادراک و عمل  شرایط بی

ادراک بر   ادیز احتمال  به، نوعاز این  شرایطیدر مورد  قرار نگیرد. کنندهادراکهای قابلیت ریتأثتحت 

. موضوع دیگر آن  (15)  هایش ربطی نداردشود که به بدن و قابلیتاساس معیارهایی مطلق انجام می

انجام   توضیح مبتنی بر ویژگی عمل برای ادراکدیدگاه که در زمینة    مطالعاتیاغلب است که 

های ادراکی و  اند که در آن سیستمروی زمین انجام شدهمتعارف و اغلب    های محیطشده در  

مرور پیشینة پژوهشی نشان داد تنها  . است کرده سپریحرکتی ما سیر تکاملی خود را در آن 

های نامتعارف انجام شده  محیطتحقیقی که در آن موضوع قضاوت در مورد ادراک فواصل در  

کردن    هنگام شنا  رآبیزاهداف    ه تابود که در آن برآورد فاصل  (4)و همکاران    پژوهش ویت

شد  بهتر در شنا درخواست    مهارتاند وقتی از افرادی با  نشان داده  هاآن  .ه استارزیابی شد

  1های غواصی پوشیدن کفشرا برآورد کنند، یا وقتی شنا کردن با  رآبیزفاصلة خود تا اهداف  

شنا و ادراک فاصله رابطة معکوس   قابلیت و بین    شد ادراک  تر  دسترساهداف قابل،  دتر شآسان

 وجود دارد. 
گزارش واقعی  دنیای  حرفه در  کوهنوردان  از  در  هایی  که  دارد  وجود  صخره   برآوردای  یا  ارتفاع  ها 

با آن مواجه شده نشان میهایی دادهگزارشاند  آبشارهایی که در طبیعت  دهد دچار خطای  اند که 

با توجه به این موضوع، .  (16)با واقعیت تفاوت داشته است    هاآن های  اند و تخمینادراک بینایی شده

شرایط تعلیق مثل    متفاوتی  و عمل  محیطدر    ادراک این مسئله بررسی شد که آیا    پژوهش حاضردر  

  سطح مهارت  ریتأثشود، تحت  متعارف محسوب میناتکاملی    ازنظرکه    ،نوردیروی دیوارة سنگ و صعود  

شرایط    نوردانسنگ  دشواری  می  صعودو  میقرار  باعث  و  دیوارة  گیرد  روی  فواصل  برآورد  در  شود 

 

1. Flippers 
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وقتی یک  ،  ادراک ویژة عملهای دیدگاه  بینیپیش  بر اساس  اوت و تغییر مشاهده شود؟نوردی تفسنگ 

و روابط هندسی موجود در محیط ها  فاصله، شاید  رودق باال  یعلتبه حالت    هدیوارورزشکار قصد دارد از  

انی در صعود ندارد  کار ادراک کند که تجربه چند هست و متفاوت از افراد تازه  چهآن  ازعمل را متفاوت  

در این ارتباط مشخص شده که مقیاس  بیند.  ی الزم برای صعود از دیواره را در خود نمیهاقابلیتو  

  مستقل ازاین ویژگی  و    (17)های بدنی آنان نیست  اندازه  هسازهای دیواراز فراهم  اننوردادراک سنگ 

افراد در شرایط متنوع    که   و سازوکارهایی  طیشرا  بررسی.  (18)است  سطح مهارت و پیچیدگی تکلیف  

زنند از دید ارگونومی و سالمت محیط زندگی، کار و ورزش دید فضایی دست به قضاوت می  در مورد

از دید نظریهبسیار حائز اهمیت است. این بحث پردازی در کنترل حرکتی نیز بسیار پراهمیت و ها 

حاضر اولین تحقیقی است که با هدف یافتن شواهد جدید در  پژوهش  شوند.  ارزشمند محسوب می 

نوردی نامتعارف در رشتة ورزشی سنگ  محیطدر یک    ادراکبرای    ضیح مبتنی بر ویژگی عملزمینة تو

با و بدون  -و اثر دشواری صعود    سطح مهارت  داخل سالن انجام شده است. به این صورت که نقش

 نوردی بررسی شد. در ادراک فضایی فاصله تا هدف در سنگ  -پشتیکوله 

 پژوهش روش
 نوردیسنگ  مهارت  سطحکه در آن    بود   1ها( آزمودنی  درون-آمیخته )بینطرح تحقیق از نوع عاملی  

شرایط باال رفتن از دیوارة   دستکاری ها وآزمودنیبین  عامل کار(افراد تازه  ان ماهر در مقابلنوردسنگ )

  ها آزمودنیدرون  عامل دو  روی دیواره  ف  اهداو فاصله تا    (پشتیکوله پوشیدن  و بدون    نوردی )با سنگ 

برای ارزیابی محققان    هاپژوهش، در اغلب  روازاین .  ستین  یریگاندازهقابل  میطور مستق به  ادراک.  ندبود

به همین دلیل و  کنند.  استناد می  کنندگان ی کالمی یا بینایی شرکتهاقضاوت  و   ها ادراک به گزارش 

به  کنندگان  تتوسط شرکتا هدف    هفاصلو بیان شفاهی    برآورد ،  ( 8-6،  4)  گذشته  مشابه تحقیقات

 .در نظر گرفته شداصلی طرح تحقیق  ةمتغیر وابست  عنوان

از باشگاه    ان ماهرنورد. سنگدر تحقیق مشارکت کردند  کارافراد تازه  و   ان ماهر نوردسنگشامل  دو گروه  

تا پیش از    هاآنبودند.  پسر جوان    5و    دختر  10گلپایگان انتخاب شدند که    ستاننوردی شهرسنگ 

مسابقات  و  تمرینات  سابقة شرکت فعال در    ل( سا  1.74 ± 3.80  =   )میانگینسال    8تا    2انجام تحقیق از  

شدند و  کار محسوب میمربیان تازه  نظر  ازبودند که  جوان    پسر  5و    دختر  10ها  کارتازه.  دشتندا  را

  . نوردی بیش از دو ماه نگذشته بودسنگ  آموزش و تمریناتشان در  اغلب آنان از زمان شروع شرکت

 

1. Mixed Factorial (Between-Within Subjects) Design 
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، توان درصد5آلفای ، با 4×2 مخلوططرح یک  ی، براG∗Power 3.1  افزارنرم نمونه با استفاده از حجم

اثرهایی که در تحقیقات قبلی با   اندازهمیانگین  اساس   برکه    V( f  65/0(اثر    و اندازه،  درصد80آماری  

تحقیق مشابه   و همکاران  ]طرح  و،  (4)ویت  بود محاسبه شد  [ (13)سوگوویچ    ویت    . گزارش شده 

انکساریافراد بینایی اصالح  )به   ی که مشکالت  برآورد آزمون  در پیشو    داشتند(  با عینک  شدهجز 

داشتند از تحقیق   مترسانتی  3خطایی بیش از  )شرح نحوة اجرای آن در ادامه آمده است(    هفاصل

کردند و  در تحقیق شرکت  نامه کتبی(  )با اخذ رضایتداوطلبانه  کنندگان  شرکتکنار گذاشته شدند.  

از بابت شرکت در این پژوهش هیچ پاداش مادی یا معنوی دریافت نکردند و پیش از انجام تحقیق  

خالصه   1کنندگان در جدول  شرکت  یشناختتیجمعاطالعات    .بودند  اطالعبیاهداف ویژه تحقیق  

 شده است. 

 ( 30کنندگان )تعداد=آزمون، سن، قد، و وزن شرکتخطای برآورد فاصله در پیش -1جدول 

Table 1- Distance estimation error in the pre-test, age, height, and weight in 

participants (N = 30) 

  

خطای برآورد  

 متر()سانتیفاصله 
Distance 

estimation 

error (cm) 

 

سن 

 )سال(

Age 

(years) 

قد 

 متر()سانتی

Height 

(cm) 

وزن  

 )کیلوگرم( 

Weight 

(kg) 

 تعداد  

n 

 نورد سنگ

rock climber 
 0.18 

(±0.69) 
 

23.80 

(±2.70) 

170.93 

(±9.59) 

66.00 

(±10.82) 
 15 

 کار تازه

novice 
 0.33 

(±0.85) 
 

22.73 

(±3.41) 

167.47 

(±11.58) 

65.47 

(±10.56) 
 15 

 توضیح جدول: مقادیر داخل پرانتز انحراف استاندارد هستند.

Note: standard deviation in ().  
 

تختی    تحقیق سالن  شدگلپایگان    ستانشهردر  بلند    رویکه    انجام  دیوارة  یک  آن  غربی  دیوار 

نوردی از تجهیزات سنگ .  متر نصب بود  5/4و پهنای    11ای به ارتفاع  گیره  60)برج صعود(    ینوردسنگ 

سرطناب  حمایت(   شامل   iرشتة  )صندلی  ایمنی  کوله  طناب  و  1کمربند  یک  مخصوص پشتی  و 

متر استفاده  سانتیبا دقت یک    بلندگیری فواصل از متر نواری  استفاده شد. برای اندازهنوردی  سنگ 

 کیلوگرم نیز استفاده شد.  1/0از یک ترازوی دیجیتال با دقت  شد.

 

1. Harness 
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نوردی آزمون روی زمین و دور از دیوارة سنگپیشمرحلة  برای  آوری اطالعات و  در شروع فرایند جمع

کنندگان . شرکتگذاری شد عالمتمتر از دیوار سالن    9و    0/6،  0/3اصل  وف  با  سه محلبا نوارهای سفید  

محل فاصلة  حضور عالمتهای  از  از  پس  نداشتند.  اطالعی  سالن  دیوار  تا  زمین  روی  شده  گذاری 

برآورد فاصله شرکت  آزمون  پیش  شد. در ادامه درمیگیری  کننده در سالن، قد و وزن او اندازهشرکت

افرادی که خطای زیادی در برآورد فاصله دارند، با شرایط    تشخیص و کنار گذاشتنتا ضمن    کردمی

شوند   آشنا  فاصله  شرکت.  (4)برآورد  که  صورت  این  ترتیببه  با  پشت    یکننده  های  محلتصادفی 

عملکرد هر  کرد.  میمتر برآورد  را برحسب سانتی  خود تا دیوار  ةایستاد و فاصلمیگذاری شده  عالمت

  قابلیت  الکم  به عنوانبرآوردشده محاسبه و    مقداراز    واقعی   فاصلةصورت تفاضل  به  آزمونفرد در پیش

انحراف   و  میانگین  شد.  لحاظ  فاصله  برآورد  استاندارد تخمین  شرکت  خطای  در  کنندگان  فاصله 

 ( ارائه شده است.  1در جدول ) کار به همراه اطالعات مربوط به سن، قد و وزن آنانتازهنورد و سنگ 

ک ویژة عمل، تحقیقات  اهای دیدگاه ادربینیپیشمنطق و  با توجه به  آزمایش  و شیوة اجرای  شرایط  

حوزه   این  در  پایلوت  (8-6،  4)قبلی  و  که  این  شدهانجام،  شد  طراحی  قبل  گونه  دیوارة از  روی 

این سطح طوری روی دیواره   متر بود مشخص شد.  0/2نوردی سطحی که فاصلة آن تا زمین  سنگ 

ها از  که فاصلة آن هاییگیره  روی دیوارهکنندگان را به خود جلب نکند. که توجه شرکت  مشخص شد

ای  روی نقشهشد و  در نظر گرفته  های هدف  گیره  به عنوانمتر بود    5/8  و  7  ،5/5  ، 4مرکز این سطح  

گیره و  دیواره  از  بود  که  تهیه شده  آن  فاصلة  های  و  شد.    ها آنمحل  پیشمشخص  از  ،  آزمونپس 

  کنندهبه شرکت  آغازدر  .  ند شدمیاصلی    مراحل اجرای آزمایشوارد    های واجد شرایطهکنندشرکت

برای صعود از  را  کننده دقیقه گرم کند. سپس مربی تجهیزات و شرایط شرکت 10شد تا فرصت داده 

  هاآنکنندگان آشنا بود و همة  کرد. دیوارة محل آزمون برای همة شرکتدیواره بررسی و امتحان می

  کمک شد که هر فرد با  گونه شروع میکار این  وجود  نیا  با تجربة صعود روی این دیواره را داشتند.  

گرفت. یک سر طناب حمایت با صندلی حمایت و بستن طناب حمایت روی دیواره قرار می  با  یمرب

از گر به صندلی حمایت    ة استفاده  ایمنی  .  شدمی  وصل هشت تعقیب  برای کنترل  سر دیگر طناب 

، ابتدا  مرتبه  دوکننده با تجهیزات کامل و کنترل مربی  شرکتبود.  )مربی( متصل    به حامیکننده  صعود

ها آمد. در این تالشکرد و فرود میپشتی دیواره را تا انتها صعود میپشتی و سپس با کولهلهبدون کو

 کننده در انتخاب مسیر و سرعت صعود آزاد بود.  شد و شرکتپرسیده نمی یسئوالهیچ 

هر شرکت  نیا  از  پس تجهیزات سنگ کننده  مرحله،  اجرای  نوردی  با  ابرای  اصلی  قدام چهار صعود 

یک  پوشیدن  با  پشتی و دو اقدام  ن کولهددر وضعیت بدون پوشی  . طبق طرح تحقیق، دو اقدامدادمی
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( یک پنجم  7کوله مشابه تحقیق بهاال و پروفیت )وزن  شد.  انجام می  نوردیسنگپشتی مخصوص  کوله 

به شکل  در اولین اقدام    پشتیکوله پوشیدن یا نپوشیدن  انتخاب  .  کننده بودوزن هر شرکت   (درصد20)

  با توجه به شرایط آزمایش، در هر   کرد. تغییر می  تناوببهبود و در صعودهای بعدی وضعیت  تصادفی  

رسید، از او  متری، که از قبل مشخص شده بود می  0/2کننده به سطح  و زمانی که سر شرکت  اقدام

توقف کند و با حرکت در عرض خود را به محل تقاطع  باال رفتن را مدر این سطح    تا  شددرخواست  

تصادفی    صورتبهاز بین چهار فاصلة هدف یک گیره  این سطح و وسط دیواره برساند. در این محل  

کننده درخواست شد و از شرکتمشخص میمحل آن  لیزری    نمایمکانوسیلة یک    بهشد و  انتخاب می

درست پس از تخمین  بیان کند.  شفاهی    صورت  بهبرآورد و    را  گیرهاین  درنگ فاصلة خود تا  شد بیمی

ی برآورد  هاکوشش  درمجموعشد تا  میطوری انتخاب  های هدف  گیرهشد.  بعدی ارائه می  گیرةفاصله،  

دقیقه استراحت غیرفعال در نظر گرفته   سهمتوازن باشد. بین صعودها  روی دیواره    هاآن  توزیع ،فاصله

در چهار اقدام اصلی طرح اجازه نداشتند به برج صعود نگاه کنند.  کنندگان  شرکتشد. در این فاصله  

های هدف چهارگانه( را در زمانی حدود  فاصله )در هر صعود چهار گیره از گیره  64  مجموع  درتحقیق،  

)هر صعود حدود    12 برآورد  سهدقیقه  اندازهمی  دقیقه(  پایایی  تا  عامل    نیتأمها  گیری کرد  و  شود 

بر شرکت  ریتأثخستگی   نگذارد.  چندانی  اجرای  کنندگان  از  کنندگان هیچ  به شرکت  آزمایشپیش 

خصوصاطالعاتی   ویژگی  در  و  گیرهمحل  دقیق  بود.  های  نشده  داده  دیواره  روی  هدف  به  های 

د و توضیحی در مورد دالیل پوشیدن و نپوشیدن شد که چه باید بکننکنندگان فقط گفته میشرکت

در مورد درستی یا  پس از صعود نیز  کوله در هر اقدام و دیگر فرایندهای اجرایی آزمایش داده نشد.  

ی داده  یا اطالعات دیگر  کنندگان به واقعیت هیچ بازخوردنادرستی و میزان نزدیکی برآورد شرکت

 نشد. 

کنندگان دو گروه  شرکت، همچنین سن، قد و وزن  آزمونپیش  فاصله دربرای مقایسة خطای برآورد  

 ی نورد سنگهای هدف روی دیوارة  های مستقل استفاده شد. برآورد فاصله تا گیرهاز آزمون تی نمونه

پشتی( کار در شرایط صعود آسان )بدون کولهباتجربه و تازه  ینوردهاسنگ متغیر وابسته در    عنوان  به

)هنگ دشوار  کوله و  حمل  استفاده  ام  با  واریانس  پشتی(  تحلیل  طرح  یک  )از  های  کرت آمیخته 

[ پشتیپشتی؛ با کوله]دشواری صعود: بدون کوله  2×    کار[؛ تازهنوردسنگ:  سطح مهارت]  2  (شدهمیتقس

برای مقایسة  شد.    تکرار سنجش روی دو عامل آخر بررسیبا    [متر  8/ 5؛  7؛  5/5؛  4]فاصله تا هدف:    4×  

از گیرهبرآوردهای شرکت هر یک  تا  فاصله  از  تی کنندگان  آزمون  از  آن  واقعی  مقدار  با  های هدف 

نرخ خطای نوع اول  ه با استفاده از آزمون تی و اصالح  های چندگانمقایسهای استفاده شد.  نمونه تک
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𝜂𝑝)  یجزئیتای مجذور اتحلیل واریانس در  شد.  انجام 1بونفرونی -هولم خانوادگی با روش 
 به عنوان 2(2

 .(19)اندازه اثر گزارش شد  شاخص

 نتایج 

نمونه آزمون تی  نشان داد در نتایج  برآورد    نظر  از دو گروه    آزمونپیش  های مستقل  خطای 

. در مورد سن، قد و وزن نیز  t (28) = 1.14, p = 0.26فاصله، تفاوت معناداری با هم نداشتند  

 . sp, (28) < 1 st 0.35 ≤مشاهده نشد تفاوت معنادار بین دو گروه 
نشان  -1که شکل    طورهمان استالف  تا گیره  نوردانسنگ،  داده شده  روی  فاصلة خود  های هدف 

بود برآورد    چهآن  ازتر  ها و در اغلب نقاط )سه نقطه از چهار نقطه( نزدیککارتر از تازهدیواره را نزدیک

فواصل مختلف   باهای هدف  برآورد فاصله تا گیرهدو گروه در  که امکان مقایسه رفتار  کردند. برای این

مربوط به عملکرد  شود، خطوط رگرسیون  پذیر  امکانتحقیق    طرحطراحی شده در  و شرایط متفاوت  

این تفسیر، شیب معادلة خط رگرسیون رفتار برآورد فاصله تا    دییتأدو گروه به شکل اضافه شد. در  

به  (  b = 1.15)کارها بیشتر از یک  و در تازه(  b = 0.84)کمتر از یک    نوردانسنگهای هدف در  گیره

ت آرمانی است که در آن فواصل برآورده شده درست  وضعی(  b = 1)آمد ]شیب مساوی یک    دست

 [. y = x؛ معادل فواصل واقعی باشند
تحلیل را  نتایج  فوق  توصیف  استنباطی  آمار  واریانس   د ییتأهای  تحلیل  در  که  این صورت  به  کرد. 

F (1, 28) = 96.70, p < 0.001, 𝜂𝑝اثر اصلی سطح مهارت    شده میتقسهای  کرت
و اثر تعاملی    0.77 = 2

F (3, 84) = 22.82, p < 0.001, 𝜂𝑝سطح مهارت در فاصله تا هدف  
معنادار شد. نتایج تی    0.45 = 2

M  =)  نوردانمتری بود برآوردهای سنگ  0/4ای نیز نشان داد وقتی گیرة هدف در فاصلة  نمونه تک

3.99 , SD = 0.36  )  با مقدار واقعی تفاوت معنادار نداشت(t (14) < 1, p = 0.73  ،)  ولی برآوردهای

در بقیة  (.  t (14) = 3.89, p = 0.002)بیشتر از مقدار واقعی بود  (  M = 4.21 , SD = 0.21) کارها  تازه

کمتر از فاصلة    نوردانسنگمتری بود برآوردهای    5/8و    7،  5/5های هدف در فواصل  موارد، وقتی گیره

st )کارها بیشتر از فواصل واقعی بود  و در مقابل برآوردهای تازه(  sp3.30,  ≥(14)  st ≥ 0.005)  واقعی 

0.014 ≤ sp2.25,  ≥(14) ). 
 

 

1. Holm-Bonferroni  

2. Partial eta Squared (𝜂𝑝
2

) 
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و   نوردانسنگواقعی هدف در  ةفاصل برحسب روی ديواره هدفهای گیرهبرآورد فاصله تا  -1 شکل

 erorrای )پشتی )ب(. خطاهای میلهکوله  پوشیدن وضعیتپشتی )الف( و بدون کوله وضعیتکارها در تازه

bars )آرمانی  دهندة عملکرد چین نشانهستند. نقطه میانگیندرصد مربوط به هر 9۵های اطمینان دامنه

(y=x .است ) هستندگروه برای هر رگرسیون ط خطو  هاآنهای مرتبط با هخطوط و معادلديگر. 

Fig 1- Estimated distance to the target holds on the wall as a function of real target distance 

in rock climbers and novices in no-backpack condition (a) and backpack wearing condition 

(b). error bars represent 95% confidence intervals associated with each mean. The dotted 

line represents perfect performance (y=x). The other lines and related equations represent 

linear regression for each group. 
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- 1کارها )شکل  هو تاز  نوردانسنگ پشتی نشان داد هر دو گروه  بررسی عملکرد در شرایط حمل کوله 

الف( دورتر برآورد  -1پشتی )شکل  های هدف را در مقایسه با شرایط بدون کوله( فاصلة خود تا گیرهب

های هدف در شرایط شیب معادلة خطوط رگرسیون رفتار برآورد فاصله تا گیره  کهیطوربهاند،  کرده

بیش از شرایط (  b = 1.37)کارها  و تازه(  b = 1.12)  نوردانسنگپشتی در هر دو گروه  پوشیدن کوله

و    دییتأ آمد. نتایج تحلیل واریانس این توصیف را    به دستتر از یک  ویژه بیشپشتی و بهبدون کوله

F (1, 28) = 111.30, p < 0.001, 𝜂𝑝د  مشخص کرد که اثر اصلی شرایط صعو
معنادار و اثر    0.80 = 2

معنادار نیست. معنادار نشدن این اثر تعاملی    F (1, 28) < 1تعاملی شرایط صعود در سطح مهارت  

دهد که دشواری صعود بر هر دو گروه اثر یکسانی داشته است. در تحلیل واریانس اثر تعاملی  نشان می

F (3, 84) = 14.18, p < 0.001, 𝜂𝑝شرایط صعود در فاصله تا هدف  
اثر    0.34 = 2 معنادار شد، ولی 

با توجه به معنادار شدن اثر تعاملی شرایط صعود در فاصلة  .  F (3, 84) < 1د  گانه معنادار نشتعاملی سه

های چندگانه با استفاده از آزمون تی زوجی و اصالح  های تکمیلی انجام شد. نتایج مقایسههدف، تحلیل

در شرایط    شده انجاممتر بوده تفاوت بین برآوردهای    0/4نشان داد وقتی فاصله تا هدف    بونفرونی -هولم

  ولی در مورد بقیة فواصل این اختالف(،  t (29) = 1.30, p = 0.30)پشتی معنادار نبود  با و بدون کوله

 .  sp5.95,  ≥(29)  st 0.001 >) آماری معنادار بود ازنظر
 2آمیختة طرح تحلیل واریانس یک تحلیل تکمیلی با استفاده از یک ، جنسیتعامل برای بررسی اثر 

پشتی؛ با  ]دشواری صعود: بدون کوله  2×    ]جنسیت: زن؛ مرد[  2×  کار[ ؛ تازهنوردسنگ:  سطح مهارت]

.  شد  تکرار سنجش روی دو عامل آخر انجام با    [متر  5/8؛  7؛  5/5؛  4]فاصله تا هدف:    4[ ×  پشتیکوله 

امل  مرتبط با ع تعاملی همة آثار  و   F (1, 26) < 1, p = 0.73اثر اصلی جنسیت  طبق نتایج این تحلیل

 .(sp 0.05 <) ندشدنمعنادار ت جنسی

 گیریبحث و نتیجه 

نوردی بررسی فاصله در رشتة سنگ برآورد  در پژوهش حاضر اثر سطح مهارت و دشواری تکلیف در  

در این رشته درخواست شد هنگام صعود با    ماهرورزشکاران  کار و  شد. به این صورت که از افراد تازه

ها  نوردی را برآورد کنند. طبق یافتههای هدف روی دیوارة سنگ خود تا گیرهپشتی فاصلة  و بدون کوله

نوردی اثرگذار بود و باعث  های هدف روی دیوارة سنگقضاوت در مورد فاصله تا گیره  سطح مهارت بر 

ماهر   نوردانسنگ این،    بر  کار تفاوت مشاهده شود. افزوننوردان ماهر و تازههای سنگشد در برآورد

کارها در برآورد فاصله تا  بود برآورد کردند، ولی قضاوت تازه  چهآن  ازتر  های هدف را نزدیکگیره  اغلب
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فاصلة   بود که  این  از واقعیت است.  از گیره  هاآنهدف  تنها  شرکت   چونهای هدف دورتر  کنندگان 

 احتمال   بهاستنتاج کرد که    گونهنیا توان  نوردی تفاوت داشتند، میسطح مهارت در ورزش سنگ  ازنظر

های خود در صعود از دیواره برآورد قابلیت بر اساسهای هدف را کنندگان فواصل تا گیرهشرکت یقو

های  گیرهآنان دسترسی به    نظر  از کنندگان نشان داد که  اند. همچنین، بررسی عملکرد شرکتکرده

پشتی سنگین بوده است. این دو نتیجه تر از شرایط حمل کوله پشتی آسانهدف در شرایط بدون کوله

دهد که هم تفاوت در سطح مهارت و هم دشوار شدن شرایط صعود روی برآورد فاصله تا  نشان می

ر صعود از دیوارة گذارد و باعث مشاهدة آثار ویژة عمل بر ادراک فاصله دمی  ریتأثنوردی  هدف در سنگ

 شود.  نوردی میسنگ 

یافتة تحقیق آن است که   نیترمهمشود.  های تحقیق چند ویژگی داشت که در ادامه بیان مییافته

در آن تکامل    انسانکه    است  متفاوت از شرایطی  محیطی وضعیت تعلیق و صعود که  آثار ویژة عمل در  

تمرین    ،یافته جلسات  طول  در  شاید  شد.  مشاهده   یاگونهبه  نوردهاسنگ   یادراک  یهاستمی سنیز 

شده  ( و مرتبط  یگذاراسیمقتنظیم )   )جسمی و/یا مهارتی( آنان  ی هاقابلیتبا  کارها  متفاوت از تازه

اند،  افتهی تکامل ندر وضعیت تعلیق و صعود ک ادرا یخاص برا طوربه انسان یادراک یهاستمیسباشد. 

برای ادراک   تردید باید و بی  ددر شرایط تعلیق و صعود قرار گیر  حال  هر  درممکن است  هر شخص  ولی  

 به اطالعات  یادراک  هایستمیساین    رسد وقتی به نظر می.  د کنو اکتفا    اتکا   یادراک  هایستمیساین  به  

مثل شرایطی که  -ند  باش  داشته  ی دسترسای انجام یک عمل ویژه  برکننده  ادراک  یهامرتبط با قابلیت

 بر نوردی  روی دیوارة سنگ  تا اهداف  فاصلهادراک    - ه استافتادنوردان ماهر اتفاق  شاید برای سنگ 

قابلیت  حسب است  تنظیم    ها این  ماهر  سنگ  جهینت  در و  شده  کرده  گونهنیانوردان  اند که  قضاوت 

از همین برهان  .  رسدبه نظر می  تردسترس قابل  شانبرای  -ترهای نزدیکگیره  ژهیوبه-  هافواصل گیره

بیان  می برای  تازهعدم  علت  توان  در  عمل  ویژة  آثار  این صورتمشاهدة  به  استفاده کرد.   که   کارها 

یکپارچگی  و  های فضایی و هندسی دیواره  در مورد ویژگی  شدهادراکدسترسی به اطالعات    احتماال 

کافی تکامل    قدر  بهعمل صعود از دیواره هنوز    در  هاآنهای  با قابلیتشده  ادراکاین اطالعات  بین  

پروفیت  .  باشد   استفادهقابلتا  نیافته   و  س  معتقدند نیز    ( 20)ویت  اطالعات  ی ادراک  ستمیاگر    به 

نخواهد    ظاهر عمل    ةژیوادراک  آثار  ،  نداشته باشد   یدسترسبرای انجام عمل    کنندهادراک  هایقابلیت

 د.  ش

یافته را میالگوی  اساستوان  های تحقیق  انرژی و    بر  به    تیاحتمال موفقتالش، صرف  در رسیدن 

  ، نورد نزدیک بوده هدفی که به سنگهای  گیرهکرد.    فسیرنوردی نیز تدیوارة سنگ های هدف روی  گیره
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گونه نورد این شود سنگباعث می  احتماال بودن    پذیراند. دسترسهای دور بودهگیره تر از  در دسترس 

چندان زیاد خود را به گیرة هدف  نه  یکیولوژیزیفبرآورد کند که قادر است با تالش و صرف انرژی  

بیشتری الزم   یکیولوژیزیفهای دوردست، تالش مضاعف و صرف انرژی  گیره  در موردبرساند. برعکس،  

انرژی به هدر رود.    جهینت  درکارها حتی ممکن است تالش نافرجام باشد و  ویژه در مورد تازهاست؛ و به

 1بر تالشآن را با عنوان آثار ویژة عمل مبتنی    (21)  و همکاران  تیواین توضیحات با تبیینی که  

، ویت  (8)برای نمونه: پروفیت و همکاران  )  شده انجام  این آثار   د ییتأ اند و تحقیقاتی که در معرفی کرده

 فسیرهمخوانی دارد. ت  (های جغرافیاییدر برآورد فواصل و شیب  (7) و پروفیت    2، یا بهاال (9)و همکاران  

و    روی دیواره  های هدف فاصلة گیره  توان در خصوص الگوی نتایج ارائه کرد. با افزایشدیگری نیز می

اشیکاهش دسترس  جهینت  در این  ناکامی  هدف،    أ پذیری  اهداف  احتمال  این  به    افزایش در رسیدن 

نتیجه برای رسیدن به گیرة هدف روی  یا تالش بی  ناکامییابد. شاید یکی از پیامدهای منطقی این  می

از آن و در بدترین  نوردی، احساس خطر آسیبدیوارة سنگ دیدگی ناشی از سقوط یا شوک ناشی 

بر احساسات  . شاید بین این آثار مبتنی  (22)  باشد  - کارهابیشتر برای تازه-حالت احساس خطر جانی 

ارتباط وجود داشته باشد. این ادراک فواصل روی دیوارة سنگ   مورددر    شده مشاهدهو آثار   نوردی 

تبیینی که   با  نیز  نتیجة   (21)و همکاران    تیوتوضیحات  بر  مبتنی  ویژة عمل  آثار  عنوان  با  را  آن 

در    (10)و پروفیت    4یاستفانوچ  مثال   شده انجام  ارتباط   نیا  در اند و تحقیقاتی که  معرفی کرده  3منطقی

 راستا است.  هم ، ها از باال و پایینمقایسة برآورد ارتفاع ساختمان

نوردی و تغییر دشواری صعود روی  های سنگاین نتیجة اختصاصی تحقیق حاضر که نشان داد قابلیت

سازهای  فراهم  به عنوانهای هدف،  برآورد فواصل تا گیره-  نوردیهای فضایی دیوارة سنگ ک ویژگیادرا

رویکرد    -نوردیدیوارة سنگ  با  است  سازها  فراهم  ادراکدر مورد    (2)  بسونیگ  شناختیبوماثرگذار 

و   ستین  یخنث  یرفتار  نظر  ازاست که ادراک    نآ  انگریبتحقیق    ، نتایجوجود  نیا  باهمخوانی دارد.  

از   آمدهدستبههای  در کنار دیگر یافته  یافته،  نی ا  . شودواسطه انجام نمیبی  کامال   در تحقیقاتی که 

که   (2)یم گیبسون  ادراک مستق  کنند نظریةادراک حمایت میتوضیح مبتنی بر ویژگی عمل برای  

معتقد بود که الزم   (2). گیبسون کشدمیرا به چالش است  شناختیبوم یکی از اصول بنیادی رویکرد 

رجوع   یگریشناختی د هر واسطة ذهنی  یا سازها به خاطرات  پیدا کردن و ادراک فراهم  ینیست برا

 

1. Effort-Based Action-Specific Effects 

2. Bhalla 
3. Consequence-Based Action-Specific Effects 

4. Stefanucci 
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دهد که حتی در  های تحقیق حاضر نشان میکنند. یافتهواسطه ادراک میلکه افراد محیط را بیکرد، ب

توانند متفاوت باشند. کننده قرار دارد، تجارب ادراکی میشرایطی که اطالعات یکسانی در اختیار ادراک

  ا ، یمتفاوت  یهاقابلیتافراد با تاین بدان معناست که وقتی اطالعات مشابه برای تفسیر فراهم است،  

کنش یا عواملی مانند ترس از    ةبسته به نحوپشتی(،  های مختلف )با و بدون کولهزمانهمان فرد در  

ها، یا سازوکارهای فیزیولوژیکی مانند احساس سنگینی یا نیاز  سقوط، نداشتن اعتماد نسبت به قابلیت

می تفسیر  متفاوت  را  یکسان  اطالعات  توان،  از  بیش  انرژی  و صرف  تالش  و  به    بیترت  ن یبدکنند 

فرایندهای سطح   واسطهبهواص فضایی محیط،  که درک خدارند. بنابراین، این  یمتفاوت  یادراک  اتیتجرب

کند، ایده اصلی ادراک مستقیم را در معرض چالش قرار  باالی شناختی و مرتبط با عمل تغییر می

 دهد. می

بنایی توضیح مبتنی بر ویژگی  ریز   دهد که در مورد سازوکارهای دقیقمرور ادبیات تحقیق نشان می

  ا یاست که آ  نیا  هابحث  نیا  یاصل  ةنکت.  (24،  23)رح است  هایی مطو منازعه  ادراک بحث   عمل برای

  ای   افتند اتفاق می  در زمان انجام عمل است(  ادراک  راتییتغ  ناشی از)  آنالینصورت  عمل بهویژة    آثار

ادراک   یةنظراست.    د(ندهیرخ معمل  که پس از    یی ندهایفراهستند از    بازتابی)   نیآفالیک ویژگی  

نتایج تحقیق ما نیز نشان داد وقتی قرار بود برای باال   کند.ویژة عمل از امکان آنالین بودن حمایت می

های هدف  رفتن از دیواره اقدامی صورت گیرد و صعود در جریان بوده است در برآورد فواصل تا گیره

شاهده شد، ولی پیش از صعود  کارها اختالف منوردان ماهر و تازهنوردی بین سنگروی دیواره سنگ 

از ویژگی    ینوع   بههای تحقیق  در برآورد فاصله اختالفی بین دو گروه وجود نداشت. بنابراین، یافته

 کند. آنالین بودن فرایندهای رابطة بین ادراک و عمل حمایت می

آن معتقدند  آثار  این  بودن  آفالین  طرفداران  مقابل،  میدر  مشاهده  نمونهچه  اشود   ف یتحر  زهایی 

کنند. در همین راستا استفاده می تیعدم موفق ای تیموفق هیتوج ی برا  است که ورزشکاران 1خاطرات 

گلف،   در موردهستند. برای مثال،    (25)خاطرات    فیکه ورزشکاران مستعد تحراند  هنشان دادتحقیقات  

نرسیده آن است که قطر   به ثمراش  که ضربهدلیل این  حتما کند که  گونه توجیه می شاید ورزشکار این

است    ترکوچک حفره   بوده  بیشتر  فاصله  م  دی بع  ،وجود  نیا  با.  (26)یا  نظر  که  یبه  قبیل   اینرسد 

آثاری    ةهمدالیل مشاهدة    به عنوان  بتواندهند را  رخ می  - آفالین- پس از ادراک  اغلب    که   ندها یفرا

کنندگان  خاطرات شرکت  فیتحرآمد ارائه کرد. برهانی که برای رد فرضیة    به دست که در تحقیق حاضر  

که در تکلیف و شرایط   ییهادستکاریاز اهداف اصلی تحقیق و    هاآن توان ارائه کرد این است که  می

 

1. Memory Distortions 
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های هدف در هر بار تالش هیچ  گیره  به عنوان  شدهانتخابهای  مکان  جمله ازشد،  آزمایش لحاظ می

ها به آنان داده  اطالعی نداشتند و پس از هر تالش نیز هیچ اطالعات و بازخوردی در خصوص پاسخ

شان استفاده کنند. از حریف خاطراتهای بعدی و شاید تمعیاری برای پاسخ  عنوان بهشد تا از آن  نمی

سوی دیگر، در شیوة اجرای تحقیق تمهیدی نیز لحاظ شد تا امکان بروز تحریف خاطرات به حداقل 

شد. بنابراین، در هر تالش تجربة کاملی از  صعود کامل نمی  ، برسد، به این صورت که در هر بار تالش

های هدف  کنندگان در مورد فاصله تا گیرهشرکتبرآوردهایی که    قاعدتا گرفته است و  صعود شکل نمی

خاطرات در آن بعید  فیتحرکردند بسیار اختصاصی و مستقل بوده است که احتمال وقوع گزارش می

 رسد. به نظر می

شود عیب محسوب می  کی،  هست ادراک شود  چهآن  ازمتفاوت    طی محظاهر امر این است که وقتی  

ها و مهارت )آثار ادراک ویژة عمل(  برحسب قابلیت  ادراک  (یگذاراسیمقتنظیم )،  وجود  نیا  با  .(26)

. اگر  شودبحث می  اختصاربهیی کاربردی نیز داشته باشد که در ادامه در مورد آن  ایممکن است مزا

نوردان و  سنگ   یبرا  نوردیهای هدف روی دیواره سنگ باعث شوند فاصله تا گیره  یادراک  یندهایفرا

 خصوص بهنوردی و صعود ندارند زیاد ارزیابی شود،  باالیی در سنگ  سطح مهارتکه    یافرادطور ویژه    به

  اقدامات را از انجام    هاآنممکن است    سوگیری ادراکی  نی، اشوددر شرایطی که صعود دشوارتر می

نفس  ه. پیامد اقدام به انجام کاری که فرد در آن مهارت و اعتمادبمنصرف کند   روی دیواره  خطرناک

دیدگی  بیآسبه    شایدحالت    نیو در بدترشکست و هدر رفتن انرژی است  حالت    نیدر بهترکافی ندارد،  

و ادراک اگر    هاقابلیت  ن یب  کنش تنگاتنگ )یکپارچگی(گیری یک برهمشکلد.  شو  منجریا حتی مرگ  

شود  تکاملی یک ویژگی کاربردی مفید محسوب می  نظر   ازنگیرد    نیخطرآفر  ماتیتصمباعث شود فرد  

 .  بردباال میسالمت را ضریب امنیت و که 

و عمل باال رفتن از  شرایط تعلیق    در  نشان داداین پژوهش  که  گفت    باید  کلیگیری  نتیجه   عنوان  به

نیز   ،متفاوت است)روی زمین(    افتهیتکاملدر آن    سانان  با محیط طبیعی کهکه  نوردی  دیوارة سنگ 

نتایج در کل    شود. های فرد تنظیم میفضایی برحسب قابلیتهای بیناییویژگیسازها و  فراهمادراک  

ادراک   دیمؤ که  است  مختلف  محیط  درعمل    ة ژیو  آن  سالن  سنگ  جمله  ازهای  داخل  نیز نوردی 

حرکتی  فرایند یکپارچگی ادراکیشناخت  یک پیشنهاد کاربردی، پژوهشگران با    عنوان  به  .عمومیت دارد

  کی را برایراتوانند مسیر رسیدن به خبرگی ادمی  های ماهرنوردسازها در سنگ شناسایی فراهمنحوة  و  

ر شود دپیشنهاد میبه این حوزه    مندعالقهبه افراد    .(28،  27)  ندتر سازو ورزشکاران روشن   مربیان

 .  بررسی نمایند در اعمال مختلف را تحقیقات آینده سازوکارهای زیربنایی مشاهدة آثار ویژة عمل 
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نوردی است  توان گفت سبک استقامتی سنگاست و می سالنی  نوردیسنگ  ترین گرایشعمده  roping-topسرطناب *

نوردی  )در مسابقات سنگ  نوردیگیره سنگ  20که ورزشکار با درنوردیدن مسیری طوالنی و استقامتی با حدود حداقل

  است دو نفر    سرطناب   صعود  تعداد الزم برای یک   کمترین کشد.  ( خود را به چالش میاستعدد    60ها حدود  تعداد گیره

کند و  به خود متصل می  هشت   گره   و یک نفر صعودکننده. صعود کننده سرطناب را با   کنندهیک نفر به عنوان حمایت

کند تا در صورت  خود متصل می  )هارنس(  ایمنی  کمربنداندازد و به  یم  هشوند  قفل  ابزار   را داخلادامه طناب  کننده  حمایت

و شوک ناشی از آن را نیز خنثی کند. صعود کننده در حین صعود طناب خود را داخل    ندسقوط صعودکننده را مهار ک

تا در صورت سقوط یا اتمام صعود توسط    است(ی  در ارتفاع سه متر  وئیک درا ک   اندازد )اولینمی )draw quick (هامیانی

محاسبه  کننده  های لمس شده توسط شرکت  امتیاز صعودکننده بر اساس تعداد گیره مسابقات  گردد. درآخرین میانی مهار  

ن یا  تواند بسته به ارتفاع سالها میو شیب  هادیواره تعداد گیره  ابعاد نوردی شکل و  های صخرهدر این نوع دیواره  شود.می

توانند در ابتدای تمرینات خود  فضای باز و بسته بودن دیواره و عوامل دیگر متفاوت اجرا گردد. در این گرایش افراد می

ها  بسته به نظر مربی صعود خود را به صورت قرقره انجام دهند. به این صورت که در حین صعود نیازی به انداختن میانی

توسط مربی باال انداخته شده است و صعودکننده در هر جای مسیر که بخواهد از  قبل    در مسیر وجود ندارد و طناب از

 او را به آرامی فرود بیاورد. کننده خود بنشیند و حمایت یایمن  کمربند تواند رویصعود دست بکشد می
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