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 51/70/35تاريخ پذيرش:                                                    51/73/35تاريخ دريافت: 

 چکیده

های ورزشکاران درمحیطی ورزشکاران و غیربررسی تفاوت ادراک فاصله ٬ی حاضرهدف از مطالعه

ی ورزشکاران و ی آماری شامل همهای و جامعهمقايسه  –تحقیق حاضر از نوع علی  مختلف بود.

 نفر 57گیری تصادفی دردسترس، ورزشکاران مرد شهرستان بوکان بود که از طريق روش نمونهغیر

رفتن با چشم بسته نفر از بین غیرورزشکاران انتخاب شدند. از آزمـون راه 57از بین ورزشکاران و 

شده، برای سنجش ادراک فاصله و از درصد خطا در مسیر مستقیم به سمت هدفِ قبالً مشاهده

   نوان شاخص ادراک فاصله استفاده شد. برای بررسی تفاوت بین میانگین نمرات ادراک عبه

نتايج  طرفه استفاده شد.ی ورزشکاران و غیرورزشکاران از روش آماری تحلیل واريانس يکفاصله

شکاران نسبت به رفتن و طول گام ورزنشان داد درصد خطای ادراک مسیر، سرعت راه

(. ورزشکاران در ادراک مسیر، خطای کمتری را نشان دادند، P≤0.01ار بود  )داغیرورزشکاران معن

کردن مسیر، سرعت بیشتری داشتند و طول گام آنها بلندتر از طول گام غیرورزشکاران در طی

تحقیق حاضر برتری ورزشکاران نسبت به غیرورزشکاران در ادراک فاصله را نتیجه داد که  بود.

 تواند بر ادراک فاصله تأثیرگذار باشد.های مختلف میورزشی در محیطدهد فعالیت نشان می

 ادراک فاصله، ورزشکاران، غیرورزشکاران واژگان کلیدي:

 

          Email: kamil_62@yahoo.com                                                  * نويسنده مسئول            * 
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 مقدمه

گیري ،  تشخیص و تصمیم2کند که نیاز به ادراک، حرکاتی را تشريح می1حرکتی – ي ادراکیواژه

شود تا افراد شکل بصري حرکتی افراد موجب می -هاي بصري و فعالیت 3داشته باشد. ادراک بصـري

طور مناسب براي توانند ببینند دستکاري کنند و بهوجور کنند، اشیايی را که میحرکت جفت را با

مفهومی  وابسته به حرکت است  4رسیدن به يک مسافت يا فضاي معین حرکت کنند. آگاهی فضايی

 ،تطور که از نام آن پیداسگیرد. همانحرکتی مورد تأکید قرارمی -هاي ادراکی که غالباً در برنامه

آگاهی فضايی، درک فضاهاي پیرامون فرد و توانايی وي براي کارکرد حرکتی در فضاي پیرامون 

 (.1است )

توانند به منظور کسب اطالعات در مورد موقعیت و جهت خود در ، افراد می5يابی فضايیدر جهت

. شناسايی 2حیط و هايی از ميابی با استفاده از نشانه. جهت1طول حرکت، دو راهبرد را اتخاذ کنند: 

 (.2کنیم )از آن استفاده می 7رفتن با چشم بسته. اين نوعی توانايی است که ما هنگام راه6مسیر

سازي اين شناسايی مسیر شامل دو پارامتر اصلی است؛ ادراک فاصله و جهت حرکت. همگام

ندين اندام حسی که اين اطالعات از چ( 3گیرد )پارامترها براساس اطالعات درونی فرد  صورت می

ي (. همه4آيند )دست میبدن به 10( و سیستم حس عمقی9ها)مخصوصاً اوتولیت 8شامل وستیبوالر

-( و فرد را قادر می5شوند )صورت طرحی شناختی يا يک بازنمايی درونی، يکپارچه میاطالعات به

 آن ارتباط بین کند واي را مطرح میسازند تا حرکت مؤثري را انجام دهد. اين وضعیت مسأله

سازي بازنمايی درونی است که براي هدايت جريان اطالعات درونی و همـگام 11سازييکپارچه

 (.6گیرد )جايی مورد استفاده قرار میجابه

                                           
1. Perceptual Motor 

2. Perception 

3. Visual Perception 

4. Spatial Awareness   

5. Spatial Navigation  

6. Path Integration  

7. Blind Walking   

8 . Vestibular 

9. Otoliths 

10. Proprioceptive System 

11. Integration 
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کند تا اي براي عمل به روش معین محدود میگونهها را بههاي شرايط محیطی، بدن و اندامويژگی

رفتن در طول يک مسیر، الگوي حرکت بدن و انسان بايد براي راهرسیدن به هدف میسر شود. مثالً 

 (.7) اندام خود را با خصوصیات مسیر تنظیم کند

رفتن در محیط کنند، همچنان که هنگام راهافراد از اطالعات درونی براي مسیريابی استفاده می

وسیله معموالً بهشناسايی مسیر در افراد (. 8تاريک يا با چشمان بسته مشاهده شده است )

هايی که قبالً مشاهده شده است، مورد مطالعه هايی با چشم بسته و حرکت به سمت مکانآزمايش

کنند و از آنها جهتی حرکت میجهتی يا چند( و يا اينکه افراد در طول مسیر يک9قرارگرفته است )

 (.10گردند )ي شروع برشود که به نقطهخواسته می

رفتن با چشم بسته است که در آن فرد هدف ي ادراک شده، راهگیري فاصلهدازهروش معمول براي ان

شده سپردهخاطرکند و سپس با چشم بسته به سمت موقعیت هدف بهرا براي چندين ثانیه نگاه می

 (.11زند )قدم می

ي لیست اعمال، وسیلهي مسیر بهي ادراک شدهدهد که شیب، فاصله و فاصلهشواهد نشان می

ي اجراي گیرد. عالوه بر اين، نحوهتوانايی اجرا و وضعیت فیزيولوژيکی افراد تحت تأثیر قرار می

دهد. مثالً بازيکن ماهر سافتبال نسبت به ها را تحت تأثیر قرار میتکلیف توسط افراد، ادراک آن

ي اجراي عمـل کند. انرژي مـورد نیاز براتـر درک میبازيکـن مبتدي هنگام زدن توپ، آن را بزرگ

بینی ي پیشوسیلهگذارد. هنگام ادراک فاصله يا ادراک شیب، ادراک بهنیز بر روي ادراک تأثیـر می

گیرد. تحت تأثیر قرار می ر،کردن در سطح مورد نظتن يا پرتاپرفهاي مورد نیاز براي راهتالش

ي مورد نظر نیز بیشـتر لههمچنان که اگر تالش مورد نیاز براي رسیدن به هدف بیشتـر شود، فاصـ

 (.8شود )درک می

ي فاکتورهاي متفاوت وسیلهاين است که دقت شناسايی مسیر به ،نظر قابل بررسی استآنچه به

است که میانساالن نسبت به گیرد. مثالً تحقیقی در اين زمینه نشان دادهفردي تحت تأثیر قرار می

از اطالعات وستیبوالر استفاده کردند، در طی کردن  کردن مسیر منحصراًجوانان، هنگامی که در طی

شدند(. همچنین به اين نتیجه رسیدند ي ويلچر حمل میوسیلهمسیر دقت کمتري داشتند )آنها به

و سرعت  1کاريکه اين تغییرات مربوط به سن با عملکرد تکالیف شناختی مشخص همچون حافظه

 (.12پردازش اطالعات در ارتباط است )

مورد بررسی قرار گرفت. نتايج نشان تحقیق ديگري رفتن توسط ي راهمحیط در برآورد فاصلهتأثیر 

ي هدف دارند. در اين تأثیر متفاوتی در تخمین فاصله 1و محیط روباز 2داد که محیط سرپوشیده

                                           
1. Working Memory 

2. Indoor Environment  
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ي هدف را تحقیق مشخص شد که افراد در محیط سرپوشیده در مقايسه با افراد محیط روباز، فاصله

زنند. همچنین در اين تحقیق مشخص شد هنگامی که افراد با ر از حالت واقعی تخمین میکمت

تر روند، افراد محیط روباز در برآورد فاصله دقیقشده راه میسپردهخاطرچشم بسته به سمت هدف به

رفتن با چشم بسته به سمت هدف هستند؛ به اين صورت که افراد محیط سرپوشیده هنگام راه

شده، قبل از رسیدن به هدف توقف کردند، درحالی که اين خطا در افراد محیط روباز سپردهرخاطبه

 (.13کمتر بود )

متر(.  آنها به  500تا  25تخمین فواصل مختلف را در محیط روباز بررسی کردند )محققین ديگري 

هاي باالتر واقعی و فاصلهمتر را کمتر از مقدار  75تر از هاي پايیناين نتیجه رسیدند که افراد فاصله

 (.14) زنندمتر را بیشتر از حالت واقعی تخمین می 75از 

رفتن با چشم بسته صورت شفاهی يا راهي هدف بهي تخمین فاصلهمطالعات ديگري به مقايسه

تر از رفتن با چشم بسته دقیق. تخمین فاصله هنگام راه1ها به اين نتیجه رسیدند که پرداختند. آن

. محیط سرپوشیده در مقايسه با محیط روباز تأثیر بیشتري 2صورت شفاهی است، ن فاصله بهتخمی

 (.15بر تخمین شفاهی فاصله دارد )

تواند بر عملکرد در اجراي تکالیف تحقیقی ديگر در همین زمینه نشان داد که تمرين جسمانی می

کرده نشان دادند که نسبت به رينادراک فاصله تأثیر داشته باشد، به اين صورت که ورزشکاران تم

افراد غیرورزشکار دقت بیشتري دارند. در اين تحقیق از ورزشکاران و غیرورزشکاران خواسته شده 

کردند، راه بروند بود با چشم بسته و با سه سرعت متفاوت به سمت اهدافی که قبالً مشاهده می

تر بودند و محققین ا سرعت باال، دقیقکردن مسیر ب)آهسته، متوسط، سريع(. ورزشکاران هنگام طی

(. 6شود )استدالل کردند که تمرين در ورزشکاران باعث رشد و بهبود در تنظیم اطالعات درونی می

در تکالیف  2يابیدهد ورزشکاران در راهبردهاي جهتهايی که نشان میي يافتهوسیلهاين اظهارات به

هايی ديگر از که اين نتايج با نمونه (16شود )ید میترند، تأيرفتن سريع بدون بینايی موفقراه

 (.17( )2002 4سو است )مثل  توانايی چرخش ذهنیبهتر در ورزشکاران هم 3هاي  فضايیتوانايی

ي ديگري تأثیر مقیاس فضايی تمرينات ورزشی بر ادراک فاصله مورد بررسی قرار گرفت. در مطالعه

-ماهر و مبتدي، دو گروه از ورزشکارانی که عملکرد در مقیاس ي عملکرد بین افرادمنظور مقايسهبه

کنندگان بودند، مورد آزمايش قرار گرفتند. يک گروه از شرکتهاي فضايی مختلفی را تمرين کرده

                                                                                                        
1. Outdoor Environment  

2. Navigation Strategy 

3. Spatial Ability 

4. Mental Rotation 
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بازيکنان راگبی بودند که عملکرد در مقیاس فضايی بزرگ را تمرين کرده بودند و گروه ديگر از 

تر تمرين داشتند. محققین به اين د که در مقیاس فضايی کوچکورزشکاران رزمی تشکیل شده بو

تواند بر روي شناسايی مسیر تأثیر می ،کندنتیجه رسیدند محیطی که شخص در آن تمرين می

يابی مسیر به سمت کاران، در جهتداشته باشد. به اين صورت که بازيکنان راگبی نسبت به رزمی

 (.18با سرعت بیشتري طی کردند )هدف، دقت بیشتري داشتند و مسیر را 

هاي تواند بر ادراک فاصله تأثیر بگذارد. در فعالیتدهند که محیط مینتايج اين تحقیقات نشان می

درک دقیق فاصله تا هدف اهمیت فراوانی دارد. اگر ورزشکاران در تخمین فاصله خود تا  ،ورزشی

بر ادراک  فضاي پیرامون فردي تأثیر ربارهشود. دها بسیار کم میهدف دچار خطا شوند، موفقیت آن

هاي ادراکـی مهـم در ورزشـکاران است، تحقیقـات کمـی صورت رفتن که يکـی از مؤلفـهبصري راه

ي حرکتی در شود اين است که آيا تجربهسؤالی که در اينجا مطرح می (. بنابراين8است )گرفته

در اينجا ذکر دو نکته ضروري  تأثیر داشته باشد؟تواند بر ادراک فاصله هاي مختلف نیز میمحیط

خارج سالن و  ،فضاي بسته و منظور از محیط روباز ،است؛ اول اينکه منظور از محیط سرپوشیده

سالنی سالنی و خارجي دوم اينکه ورزشکاران خود در دو گروه داخلفضاي روباز است. نکته

هايی مثل والیبال و بسکتبال که در محیط شسالنی به ورزبودند. ورزشکاران داخلگرفتهقرار

هايی مثل فوتبال و سالنی در ورزشپرداختند و ورزشکاران خارجشود میسرپوشیده انجام می

 شود، فعالیت داشتند.دوومیدانی که در محیط روباز انجام می

سرپوشیده  هايي حاضر به بررسی تفاوت ادراک فاصله ورزشکاران و غیرورزشکاران در محیطمطالعه

 است.پرداختهو روباز 

 

 پژوهش روش
 ،ورزشکاران مرد شهرستان بوکاناي بود. از بین ورزشکاران و غیرمقايسه -ز نوع علی تحقیق حاضر ا

ي فعالیت  سال سابقه 2سال که حداقل  3/24نفر ورزشکار با میانگیـن سنـی  20نفر که شامل  40

 8/24ورزشکار با میانگین سنی نفر غیـر 20شتنـد و ي ورزشـی خاص را دامنظم در يـک رشته

هاي فوق اي نداشتند، به روش تصادفی دردسترس انتخاب شدند. گروهي ورزش ويژهسال که سابقه

گروه ديگر در گروه در محیط روباز و زيرنفري تقسیم شدند. در هر گروه، يک زير 10گروه به دو زير

کنندگان در اين تحقیق از نظر بینايی گرفت. تمامی شرکتمحیط سرپوشیده مورد آزمايش قرار 

دهلیزي را هاي عصبی يا اختالل در سیستم حسي بیماريکدام از آنها سابقهسالم بودند و هیچ

 ي قبلی با تکلیف مورد نظر نیز نداشتند.گونه تجربهنداشتند و هیچ
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سنج گیري براي ثبت خطاي فاصله، زمانابزار مورد استفاده در اين مطالعه شامل نوار مدرج اندازه

ها رفتن و تعداد گامي ثبت خطا )که در آن مسافت خطا، زمان راهرفتن، برگهبراي ثبت زمان راه

بود. اين آزمون يک روش معمول  1رفتن با چشم بسته در مسیر مستقیمشد( و آزمون راهثبت می

هدف را به  ،ي ادراک شده يا موقعیت ادراک شده است که در آن شخصويژه براي سنجش فاصله

پوشاند و بدون بینايی به سمت هدف کند و سپس چشمانش را میمدت چند ثانیه نگاه می

ي تحقیق از نمونه ر غیرنف 10رود. در يک تحقیق مقدماتی، اين آزمون بر شده راه میسپردهخاطربه

 محاسبه شد. 87/0 ،اصلی انجام و پايايی آزمون با استفاده از روش آزمون مجدد

بود. ابعاد محیط سرپوشیده و محیط  محیط آزمايش شامل يک سالن سرپوشیده و يک فضاي روباز

متر(. محیط  4.4׳18.4متر، محیط روباز:  4׳18روباز از نظر اندازه مشابه بودند )محیط سرپوشیده: 

ها بسته سرپوشیده يک سالن با دو پنجره و يک در بود که در طول آزمايش تمامی درب و پنجره

ي بین خط پايانی متر بود، درحالی که فاصله 1.5ي بین ديوار پشتی و خط شروع بودند. فاصلهشده

ي بین پارک بود. فاصلهروي در يک مسیر پیاده ،متر بود. محیط روباز 6.5متر( و ديوار جلويی  10)

متر  6.4ي جلويی، متر( و حاشیه 10ي خط پايانی )متر و فاصله 2ي پشتی و  خط شروع حاشیه

 (.1بود )شکل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (51های آزمايش )محیط -5شکل

                                           
1. Direct Blindwalking Test  
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ي اجراي آزمون توجیه شدند که ها پس از حضور در محل آزمايش، نسبت به نحوهي آزمودنیهمه

صورت انفرادي و بدون حضور ديگر افراد اي، آزمون بهجلوگیري از اثرات يادگیري مشاهدهالبته براي 

شد بر روي يک نوار باريک که روي زمین ثابت شده بود، خواسته می گروه انجام گرفت. از آزمودنی

متري از خط 10بايستد )خط شروع(. هدف يک شخص بود )کمک آزمونگر( که روي نواري با فاصله 

را تثبیت کند شد که موقعیت هدف را به خاطر بسپارد، آنايستاده بود. از آزمودنی خواسته می شروع

و سپس چشمان خود را ببندد و پس از يک عالمت صوتی به طرف هدف راه برود )قبل از اينکه 

طوري که قبالً براي کرد، بهرفتن را شروع کند، هدف فوراً مکان خودش را ترک میآزمودنی راه

کنند به شد هنگامی که فکر میها خواسته میکنندهبود(. از شرکتشده ها توضیح داده زمودنیآ

رفتن را متوقف کنند )يعنی در همان مکانی بايستند که شخص را در حال اند، راههدف رسیده

ي نوار لهوسیاند( و در آن موقعیت باقی بمانند. آزمونگر خطاي آزمودنی را بهايستادن در آنجا ديده

-نمود و زمان راهرا شمارش می 2(SNهاي اجراشده )، تعداد گام1(EDکرد )گیري میمدرج اندازه

کرد. ي ثبت خطا يادداشت میآورد و در برگهدست میسنج بهي زمانوسیلهرا به 3(WTرفتن )

SLها )بر تعداد گام 5(WDشده )از تقسیم مسافت پیموده 4(SLها )متوسط طول گام =
WD

SN
( و 

WSدست آمد )رفتن بهشده بر زمان راهاز تقسیم مسافت پیموده 6(WSرفتن )سرعت راه =
WD

WT
 .)

ها را در شد که اگر خطر برخورد با ديوارهدر طول اجراي تکلیف، به آزمودنی اطمینان داده می

يک از آنها هیچ ،لکند. به هر حاشرايط محیط سرپوشیده داشته باشد، فوراً آزمونگر او را مطلع می

نفر  10نفر ورزشکار و  10نیاز به اين اقدام پیدا نکردند. اين آزمايش هم در محیط سرپوشیده توسط 

 ورزشکار انجام گرفت.نفر غیر 10نفر ورزشکار و  10ورزشکار و هم در محیط روباز توسط غیر

-سطح آمار توصیفی از شاخصاستفاده شد. در  SPSS 16افزار ها از نرمبراي تجزيه و تحلیل داده

و  7طرفهها از آزمون تحلیل واريانس يکي میانگینهاي میانگین، انحراف استاندارد، براي مقايسه

هاي طور که در جدولها از آزمون تعقیبی توکی استفاده شد؛ هماندلیل وجود اختالف بین گروهبه

 شود.مشاهده می 3و  2، 1

                                           
1. Error Distance 

2. Step Number 

3. Walked Time 

4. Step Length 

5. Walked Distance 

6. Walked Speed 

7. ANOVA 
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 نتایج
رفتن ورزشکاران و گام و سرعت راهدرصدخطا، تعدادگام، طولهاي توصیفی ، شاخص1جدول

 دهد.هاي روباز و سرپوشیده مورد آزمون قرار گرفتند را نشان میغیرورزشکاران که در محیط

 
 های توصیفیشاخص - 5جدول 

 
 متغیر

 محیط روباز                          محیط سرپوشیده                  

 میانگین انحراف استاندارد میانگین استانداردانحراف 

 ورزشکار

 55/2 529/0 60/2 736/0 درصد خطا

 40/14 843/0 9/13 737/0 تعداد گام

 714/0 029/0 /716 044/0 طول گام

 100/1 056/0 09/1 048/0 رفتنسرعت راه

 غیرورزشکار

 60/4 278/2 860/4 170/2 درصد خطا

 1/15 370/1 90/14 595/1 تعداد گام

 647/0 072/0 647/0 063/0 طول گام

 019/1 067/0 024/1 060/0 رفتنسرعت راه

 

طرفه استفاده شد که نتايج حاصل از ي تحقیق، از آزمون تحلیل واريانس يکمنظور آزمون فرضیهبه

 است.آورده شده  2اين آزمون در جدول
 

 هاطرفه بین گروهواريانس يکهای حاصل از تحلیل يافته- 5جدول 

 
 df F p شاخص  عامل

 * 002/0 817/5 3 درصد خطا

  126/0 037/2 3 تعداد گام

 * 002/0 880/5 3 طول گام

 * 005/0 070/5 3 رفتنسرعت راه

 معنادار است. 01/0* درسطح                                  

رفتن گام و سرعت راهنمرات درصدخطا، طولدهد که بین میانگین نشان می 2نتايج جدول

(؛ اما بین میانگین نمرات P≤0.01)ي معناداري وجود دارد ورزشکاران و غیرورزشکاران رابطه

 ي معناداري وجود ندارد.تعدادگام رابطه

ها از آزمون تعقیبی توکی استفاده شد که نتايج حاصل از اين آزمون دلیل وجود اختالف بین گروهبه

 است.آورده شده 3دولدر ج
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 ها با استفاده از آزمون تعقیبی توکیی اختالف میانگین گروهمقايسه - 1جدول 

 

 

 ورزشکار

 محیط سرپوشیده

 غیرورزشکار       

 محیط روباز       

 ورزشکار       

 محیط روباز      

 غیرورزشکار      

 محیط سرپوشیده    

اختالف 

 میانگین

سطح 

 معناداری

اختالف 

 میانگین

سطح 

 معناداری

اختالف 

 میانگین

سطح 

 معناداری

اختالف 

 میانگین

سطح 

 معناداری

طا
 خ

صد
در

 

  ورزشکار

 سرپوشیده محیط
- - 000/2- 046/0* 0500/0 997/0 2600/2- 019/0* 

 غیرورزشکار

 محیط روباز
000/2 046/0* - - 0500/2 039/0* 2600/0- 984/0 

 ورزشکار 

 محیط روباز
0500/0- 997/0 0500/2- 039/0* - - 3100/2- 016/0* 

 غیرورزشکار

 سرپوشیده محیط 
2600/2 019/0* 2600/0- 984/0 3100/2 016/0* - - 

ام
د گ

دا
تع

 

 ورزشکار

 سرپوشیده محیط
- - 2000/1- 129/0 5000/0- 784/0 0000/1- 256/0 

 غیرورزشکار

 محیط روباز
2000/1 129/0 - - 7000/0 560/0 2000/0 982/0 

 ورزشکار 

 محیط روباز
5000/0 784/0 7000/0- 560/0 - - 5000/0- 784/0 

 غیرورزشکار 

 سرپوشیده محیط
000/1 256/0 2000/0- 982/0 5000/0 784/0 - - 

ام
ل گ

طو
 

 ورزشکار

 سرپوشیده محیط
- - 069/0 039/0* 0020/0 989/0 0690/0 047/0* 

 غیرورزشکار

 محیط روباز
069/0- 039/0* - - 067/0- 047/0* 7000/0- 979/0 

 ورزشکار

 محیط روباز 
0020/0- 989/0 067/0 047/0* - - 067/0 047/0* 

 غیرورزشکار 

 سرپوشیدهمحیط
069/0- 047/0* 7000/0 979/0 067/0- 047/0* - - 

ام
ت گ

رع
س

 

 ورزشکار

 سرپوشیدهمحیط
- - 0800/0 022/0* 0010/0- 855/0 0750/0 034/0* 

 غیرورزشکار

 محیط روباز
0800/0- 022/0* - - 0810/0- 020/0* 0050/0- 998/0 

 ورزشکار 

 محیط روباز
0010/0 855/0 0810/0 020/0* - - 0760/0 031/0* 

 غیرورزشکار 

 سرپوشیدهمحیط
0750/0- 034/0* 0050/0- 998/0 0760/0 031/0* - - 

 معنادار است 05/0* درسطح 
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شده، ورزشکاران سپردهخاطررفتن به طرف يک هدف بهدهد که در طول راهنشان می 3نتايج جدول

هم در محیط سرپوشیده و هم در محیط روباز درصد خطاي کمتري داشتند. در مقابل 

طور معناداري درصد خطاي بیشتري داشتند. همچنین نتايج نشان داد که غیرورزشکاران به

کردن مسیر نسبت به غیرورزشکاران سرعت بیشتري داشتند و طول گام آنها ورزشکاران در طی

 (.P≤0.05) گام غیرورزشکاران بود تر از طولبلند

 

 گیريبحث و نتیجه
ي ورزشکاران و غیرورزشکاران بود. به همین وت ادراک فاصلهبررسی تفا ،ي حاضرهدف از مطالعه

عنوان متر و از درصد خطا به 10ي رفتن با چشم بسته به سمت هدف با فاصلهاز آزمون راه ،منظور

شاخص ادراک فاصله استفاده شد. نتايج حاصل از تجزيه تحلیل درصد خطا نشان داد که ورزشکاران 

ي راک فاصله بهتر عمل کردند. به اين صورت که ورزشکاران فاصلهنسبت به غیرورزشکاران در اد

از تر طی کردند، درحالی که غیرورزشکاران تمايل به ردکردن هدف يا توقف قبلهدف را دقیق

رسیدن به هدف را داشتند. نتايج آماري نشان داد که ورزشکاران مسافت را با سرعت بیشتري نسبت 

 به غیرورزشکاران طی کردند.

رفتن با ( است که نشان دادند در آزمون راه2005هاي بردين و همکاران )سو با يافتهاين نتايج هم

باز رفتن با چشمي هدف را با سرعت بیشتري نسبت به راهکه ورزشکاران فاصلهبسته، هنگامیچشم

اي آهسته و هتر از غیرورزشکاران عمل کردند. نتايج آنها نشان داد که در سرعتطی کردند، دقیق

متوسط، تفاوت معناداري در دقت ورزشکاران و غیرورزشکاران وجود ندارد، اما هنگامی که از افراد 

رفتن عادي طی کنند، ورزشکاران تر از راهبسته سريعخواسته شد مسیر را در وضعیت چشمان

رفتن بدون اي راهرسد که ارتباط بین سرعت و اجرنظـر مـی(. بنابرايـن، به6تر عمل کردند )دقیق

طور مؤثر براي رسیدن به رفتن خود را بهتوانند سرعت راهبینايی وابسته به اين است که آيا افراد می

( نشان دادند که افراد غیرورزشکار در 1994و همکاران ) 1هدف تنظیم کنند يا نه. همچنین گالسور

سو با هم (.19باز هستند )فتن با چشمرتري نسبت به راهرفتن با چشم بسته، داراي سرعت آهستهراه

تري نسبت بسته با سرعت آهسته( وقتی که غیرورزشکاران در وضعیت چشمان2001) 2نتايج استید

-نظر میبه (.2باز راه رفتند، تمايل داشتند که خطاي بیشتري را مرتکب شوند )به وضعیت چشمان

سرعت خود دارند و با توجه به اين که تفاوت کردن رسد که ورزشکاران توانايی بیشتري براي تنظیم

                                           
1. Glasauer 

2. Staedt 
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است، تفاوت مشاهده شده در ادراک فاصله به فاکتور ها بودهدو گروه تنها در فعالیت ورزشی آن

هاي تنظیمی در شود. به اين معنی که فعالیت ورزشی و درگیريفعالیت ورزشی مربوط می

 (.6باشد )رفتن اثرگذار تواند بر تنظیم سرعت راهورزشکاران می

گام اختالف معنادار دارند. به اين داد که ورزشکاران و غیرورزشکاران در طول ها نشانهمچنین يافته

هاي بیشتري رفتن با چشم بسته به سمت هدف، تعداد گامصورت که غیرورزشکاران هنگام راه

-هاي کوتاهزشکاران گامغیرور ،شود. در اين تحقیقتر میها کوتاهگام آندارند و درنتیجه طولبرمی

هاي تر شد. اين نتايج با يافتهي کوتاهشدهي پیمودهتري را اعمال کردند که اين امر منجر به فاصله

سو است که در آن وقتی از افراد )غیرورزشکار( خواسته شد تا با چشم ( هم2012لوسا و همکاران )

رفتن با چشم باز داشتند تري نسبت به راههاي کوتاهبسته در محیط سرپوشیده راه بروند، طول گام

(. ورزشکاران به دلیل اين که تمايل دارند به حداکثر بازدهی در طول تمرين يا مسابقه برسند، 13)

باشند و در داشته ،کنندنیاز دارند ادراک درستی از فضاي اطراف و میدانی که در آن فعالیت می

هاي خود براي رسیدن به اهداف توجه ه به مسیرها و گامطور ناخودآگاطول تمرينات، آگاهانه يا به

تواند دلیلی کنند. اين توجه و درک  فعاالنه از محیط در ورزشکاران نسبت به غیرورزشکاران، میمی

(. البته الزم است بیان شود که تحقیقات در اين 6هاي مؤثرتر در ورزشکاران باشد )بر تعداد گام

 تري در اين رابطه نیاز است.به تحقیقات گسترده زمینه بسیار محدود بوده و

ي محیط اطراف وسیلهتواند بهي يک هدف از ما مینظر بینايی، توانايی ما براي ادراک فاصلهاز نقطه

شده، سپردهخاطررفتن با چشم بسته به طرف يک هدف به(. در طول راه20ما تحت تأثیر قرار گیرد )

 ،محیط روباز )ورزشکاران و غیرورزشکاران( ثبت شد. درمقابل هاياجراي خوبی براي آزمودنی

تواند ترين توضیح اين رفتار میهاي محیط سرپوشیده درصد خطاي بیشتري داشتند. آسانآزمودنی

باشد. نزديکی ديوارهاي جانبی محیط  در محیط سرپوشیده هاترس شخص از برخورد با ديواره

تواند برروي ادراک افراد تأثیر گذاشته و باعث شود که افراد می هاسرپوشیده و ترس از برخورد با آن

-دهد که وقتی شرکتاين نتايج نشان می درصد خطاي بیشتري داشته باشند. ،محیط سرپوشیده در

دارند )محیط روباز(، تمايل بسته با اطمینان بیشتري گام برمیرفتن با چشمکنندگان در آزمون راه

 (.13دهند )ارند و درصد خطاي کمتري را نشان میتر درفتن سريعبه راه

رفتن به سوي هدفی که موقعیت آن قبالً در ذهن حفظ شده است، هستند. افراد معموالً قادر به راه

تواند بر زمانی گام، حضور موانع بر سر راه يا شیب مسیر می –تغییرات در پارامترهاي فضاي 

کند و جايی کمک میبه ثبات بدن درحین ايستادن يا جابه (. بینايی6ها تأثیر بگذارد )عملکرد آن

(. به هرحال، 21کند )ي گام تضمین مینوسان، هدايت و اجتناب از برخورد با مانع را در طول چرخه

هاي ديگر همچون بازخورد صوتی، کشف لمسی يا هنگامی که اطالعات بینايی وجود ندارد، حس
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توانند مورد رفتن میود حرکت براي تعیین موقعیت و جهت راهشده توسط خهاي داخلی تولیدنشانه

روي با چشم بسته به سمت هدف، براي فواصل تا اجراهاي دقیق پیاده (.9،22استفاده قرار گیرند )

اين نتايج  (.23،2است )فعال، ثبت شدهمتر، تحت شرايط محیط روباز و حتی براي انتقال غیر 24

توانند براي طی کردن ي حرکت میعمقی، وابران و دهلیزي درباره دهد که اطالعات حسنشان می

ي براي توضیح توانايی برآورد فاصله(. 6)کار گرفته شوند ويژه در افراد ورزشکار، بهدقیق مسیر، به

-است که وجود يک مدل درونی به نام طرحاي ارائه شدهشده در حالت چشم بسته، فرضیهپیموده

ي طول اعضاي بدن شده(. اين پديده بايد آگاهی درونی24کند )را عنوان می1دن جايی بي جابهواره

زدن ترکیب ي گامهاي تحتانی را درطول دورهي مفاصل اندامهاي درک شدهاکستنشن –با فلکشن 

هاي خود را تخمین بزند. در حقیقت، طول گام دهد تا طول گـامکند که اين کار به افراد اجازه می

اي مفصل ران، زانو و مچ پا و طول ران، ساق پا و پا ي پیچیده بین موقعیت زاويهيک رابطه ينتیجه

 (.13هاي اجرا شده است )ي ترکیب طول گام و تعداد گامي پیموده شده نتیجهاست؛ و فاصله

طور مؤثرتر و بیشتر ازآنجايی که ورزشکاران از اين فاکتورها هنگام تمرين و فعالیت ورزشی به

دهد ي ورزشکاران وغیرورزشکاران نشان میشده در ادراک فاصلهکنند، تفاوت مشاهدهستفاده میا

شود. بهبود در پردازش اطالعات که تمرينات حرکتی باعث بهبود پردازش اطالعات چندحسی می

هاي ما از آنجا که نمونه(. 6) دنبال داردي توانايی ادراک فاصله در ورزشکاران را بهچندحسی، توسعه

هاي ورزشکار و غیرورزشکار بودند و تنها در يک فاکتور با هم تفاوت داشتند و آن انجام فعالیت

تواند علت اختالف مشاهده شده در توان گفت که عامل ورزشکار بودن میمنظم ورزشی بود، پس می

 ادراک فاصله بین ورزشکاران و غیرورزشکاران باشد.

ها از جمله بسکتبال )پرتاب توپ نقش مهمی را در بسیاري از ورزش ،به دلیل اين که ادراک فاصله

بدنی و رو مربیان تربیتاز اين(، 6رسیدن به ديوار(، و... دارد )به طرف حلقه(، شنا )برگشت هنگام 

ها را در عنوان راهنما استفاده کنند و تمرينات اين ورزشتوانند از نتايج اين تحقیق بهورزش می

مربیان براي باالبردن ادراک  ه تأثیر مفیدي را در ادراک فاصله دارند، انجام دهند.هايی کمحیط

آموزان بدنی براي ارتقاي تعامل ادراک و فعالیت حرکتی دانشي ورزشکارانشان، معلمان تربیتفاصله

توانند از دبستان براي بهبود و رشد پردازش اطالعات چندحسی کودکان میمدرسه و در سطح پیش

هاي مختلف سود جسته و به تعامل شناخت و حرکت در افراد الیت حرکتی و ورزشی در محیطفع

 کمک کنند.

                                           
1. Locomotor Body Schema 
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رود تحقیقات بعدي ها، انتظار میبا توجه به محدوديت تحقیق حاضر مبنی بر کم بودن تعداد نمونه

و غیرورزشکار  هاي ورزشکارهاي جنسی در گروهتر و با درنظر گرفتن تفاوتهاي آماري بزرگبا نمونه

 صورت پذيرد.

ي مورد در تحقیق حاضر براي بررسی تأثیر محیط بر روي شناسايی مسیر، تنها جزء ادراک فاصله

شود که تحقیقات ديگري در آينده انجام گیرد که هر دو جزء ادراک بررسی قرار گرفت. پیشنهاد می

 يابی مسیر مورد سنجش قرار گیرد.فاصله و جهت
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Abstract 

The current study aims to examine the difference in distance perception between 
athletes and non-athletes in various environments. The study utilizes a casual-
comparative method in which the population included all the male athletes and 
non-athletes in the city of Boukan. 20 athletes and 20 non-athletes were chosen 
through homogeneous random sampling. Direct blindwalking test to a per-seen 
target was used for measurement of distance perception, and error percentage was 
used as distance perception indicator. ANOVA was used to examine the 
difference in mean scores of distance perception between athletes and non-
athletes. The results showed that there was a significant difference in distance 
perception error, walking speed and step length between athletes and non-athletes 
(P ≤0.01). The athletes showed less distance perception error, traveled the path 
with more speed and have longer step length than the non-athletes.The study 
showed that athletes are better than non-athletes in distance perception, and as a 
result, sport activities in various environments can influence on distance 
perception. 
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