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 چکيده
تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر رنگ توپ بر ادراک عمق دانشجويان دختر در شرايط خستگی صورت 

 نیمسال تهران در دختر دانشکده تربیت بدنی دانشگاهي آماري تحقیق حاضر را دانشجويان گرفت. جامعه

 25نفر)میانگین سن= 13تشکیل دادند که  ،بودندکه واحد بدمینتون را اخذ کرده 03-30اول سال تحصیلی 

آزمون ادراک عمق ها پیشي نمونهطور داوطلبانه در اين تحقیق شرکت داشتند. ابتدا از همهسال ( از آنها به

گروه تقسیم شدند.  1صورت همگن بر اساس امتیازات ادراک عمق به طور انتخابی و بهعمل آمد. سپس بهبه

گیري شد. ها اندازهمجدداً خطاي ادراک عمق آزمودنی ،اطمینان از بروز خستگیبعد از بازي بدمینتون و 

سپس جهت ارزيابی تأثیر رنگ توپ بر ادراک عمق ورزشکاران در شرايط خستگی به گروه کنترل توپ 

شد. مجدداً بعد از ي سوم توپ آبی دادهسفید، به گروه آزمايشی دوم توپ فسفري و به گروه تحت مداخله

ها از گیري شد. براي بررسی و تحلیل دادهآزمون اندازهعنوان پسو اعالم خستگی، ادراک عمق آنها به بازي

( استفاده شد. P<01/0داري )معناطرفه در سطح گیري مکرر و تحلیل واريانس يکتحلیل واريانس با اندازه

هاي مختلف مشاهده عمق گروههاي تحقیق حاضر نشان داد که اگر چه تفاوت معناداري بین ادراک يافته

دار خطاي ادراک عمق ورزشکاران شد. معنانشد، اما رنگ فسفري در گروه تحت مداخله باعث کاهش 

شود شود، به مربیان بدمینتون پیشنهاد میبا توجه به اينکه خستگی موجب کاهش ادراک عمق می ،بنابراين

از  اک عمق و اجراي مناسب ورزشکارانهاي پايانی کالس خود جهت کاهش خطا در ادرکه در بخش

 هاي گرم استفاده کنند.هايی با رنگتوپ

 ادراک عمق، خستگی، رنگ، بدمینتون واژگان کليدی:
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 مقدمه
عنوان راهنمای به ،دادن به دروندادهای حسی است. از این رودادن و معنافرایند سازمان ،1ادراک

ای به برداشت و ادراک نحو گستردهرفتار، از کارکردهای مفیدی برخوردار است. در حقیقت رفتار به

کند. رفتار دهیم کمک میهایی که میاز جهان اطراف وابسته است و در واقع ادراک به تعیین پاسخ

اینکه انسان در رفتار حرکتی خود با حرکتی مؤثر و کارآمد کامالً به ادراک وابسته است. با توجه به 

اشیا و محیط پیرامون درگیر است، برای دریافت اطالعات از جهان پیرامون از میان همه حواس، به 

 (.1) بینایی بیشتر متکی است

شود. ادراک ی محیط محسوب میترین منبع اطالعات دربارهبینایی بر زندگی ما تسلط دارد و غنی

شده روی شبکیه نیست؛ بلکه باید چیزی بیش از دریافت از تصویر ایجاد ایبینایی صرفاً نسخه

های حسی به تصاویر و اشیای معین و مشخصی های نوری توسط چشم رخ دهد تا انبوه دادهمحرک

که در فواصل متفاوت از بدن قرار دارند، تبدیل شود. در حقیقت با وجود اینکه تصویری که روی 

کنیم. برای اجرای صورت سه بعدی درک میما جهان را به بعدی است،شود دو شبکیه تشکیل می

مؤثر بسیاری از وظایف حرکتی، ضروری است که در مورد اشیای متحرک در فضا و روابط فضایی 

عمل آید که این قابلیت به ادراک بینایی وابسته است بدن یا افراد و اشیای دیگر قضاوت دقیقی به

(1 .) 

دهد تا با نایی بینایی برای دریافت دنیای سه بعدی است که به بیننده اجازه میادراک عمق، یک توا

رود؛ در حالی کار میبه 2ی اشیا قضاوت کند و اغلب مترادف با بینایی دوچشمیدقت در مورد فاصله

( و عوامل متعددی از 2)روند کار مینیز در ادراک عمق به 3های یک چشمیکه بسیاری از نشانه

ی آن و اطالعات شنیداری ( در قضاوت ما در تشخیص فاصله3دور یا نزدیک بودن شیء )جمله 

 (.4تواند بر ادراک عمق بینایی اثرگذار باشد )است، میبعدی که اخیراً به آن پرداخته شدهسه

ها اطالعات بیشتری تر از هر یک از چشمادراک عمق مستلزم تیزبینی دقیق است؛ زیرا تصویر واضح

های ترین مهارت(. در حقیقت توانایی ادراک عمق یکی از مهم3کند )رای مقایسه فراهم میرا ب

یابی فضایی دقیقی هستند، است. هایی که نیازمند موقعیتبصری برای ورزشکاران خصوصاً در ورزش

زدن و گرفتن اشیای متحرک های حرکتی که با تعیین مکان، ضربهطور کلی در بسیاری از مهارتبه

های کند. در ورزشها ایفا میسروکار دارند، ادراک عمق نقش مؤثری را در موفقیت آن مهارت

                                                           
1. Perception 
2. Binocular 
3. Monocular 
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ی توپ در موفقیت برای زدن ضربه یا پرتاب نقش تشخیص فاصله ،های توپیویژه ورزشبه ،متعددی

 .(1)مهمی دارد 

اک عمق باعث های راکتی ادرگزارش کرد که در ورزش 2212سنجی آمریکا در سال انجمن بینایی

ی بین خودتان تا توپ، حریف و خطوط کناری و دیگر شود تا با دقت و سرعت در مورد فاصلهمی

های سیستم بینایی انسان، اند که به علت ویژگیتحقیقات نشان داده ،عالوهبه (.5اشیا قضاوت کنید )

ی رنگ و عمق به رابطه(. اولین مرجع 6کنند )های مختلف ادراک عمق متفاوتی اِعمال میرنگ

عنوان رونده و آبی بههای پیشعنوان رنگهای قرمز و نارنجی بههای مربوط به رنگمطالعات و نوشته

است که نشان داده ،(. آزمایشات ادراک عمق رنگی7گردد )گیر بر میرنگ کاهنده و یا رنگ کناره

های طول موج پایین مانند آبی، محرک های با طول موج باال مانند زرد و قرمز در مقایسه بامحرک

های قرمز رنگ ،رسندتر به نظر مییک نزدیکها باید تشخیص دهند که کدامکنندهزمانی که شرکت

(. بنابراین، در مجموع رنگ یک شیء بر چگونگی قضاوت از 5)ند رسنظر میتر از آبی بهو زرد نزدیک

 گذارد.ی ظاهری آن شیء اثر میفاصله

است که ادراک عمق های حرکتی، نشان دادهی اجرای مهارتگذشته در زمینه تحقیقات ،کلیطور به

های لنیور، موچ و توان به یافتهکه از جمله این تحقیقات می در موفقیت ورزشکاران نقش مهمی دارد

 ،داشتندهایی که ادراک عمق باالیی کننده( اشاره کرد، ایشان نشان دادند که شرکت1111)1الگرنگ

ی ادراک رنگ و همچنین تحقیقات محدودی که در زمینه (.8)تر بودند در دریافت توپ خیلی موفق

گیری با توپ های مختلف بر دریافت و هدفاند که رنگنشان داده ،استرفتار حرکتی صورت گرفته

 2گوبال و دِرِسپ یها(. یافته1گذارد )خصوص ورزشکاران اثر میطور کلی بر فعالیت انسان و بهو به

 (. 7است )است رنگ بر ادراک عمق در پرش طول اثر گذار بوده( نیز تأیید کرده2224)

تواند تحت تأثیر ادراک ای میی ورزشکاران حرفههای برجستهعالوه بر اینکه فعالیت بدنی و مهارت

ای ایشان را فههای حرفعالیتتواند ها قرار بگیرد، عوامل مختلفی نیز میعمق آنها و همچنین رنگ

ترین عامل تأثیرگذار بر توان گفت مهمتحت تأثیر قرار دهد. یکی از این عوامل خستگی است که می

شناختی و هم ای است که هم شامل عوامل روان(. خستگی مفهوم پیچیده12اجرا است )

شدن عملکرد بدنی دارد ودی تنگاتنگی با محددر واقع خستگی جسمانی رابطه .شودفیزیولوژیک می

ی عملکرد در (. خستگی جسمانی به معنای ناتوانی برخی فرایندهای فیزیولوژیک جهت ادامه12)

تواند بر عملکرد یک سطح خاص و یا ناتوانی کل ارگانیزم جهت حفظ یک شدت معین است که می

                                                           
1. Lenior, Musch, & La Grange 
2. Guibal, & Dresp 
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فرد برای انجام فعالیت (. خستگی به معنای عدم توانایی 11های مختلف بدن تأثیر بگذارد )سیستم

 (.12ناتوانی حفظ بازده مورد نیاز یا قابل انتظار است ) ،صورت مؤثر یا به عبارت دیگرمورد نظر به

گیری است که با ای قابل مشاهده و اندازهعنوان پدیدهخستگی جسمانی به ،در یک مقیاس کلی

های مختلف تواند بر روی سیستمرو میکاهش تولید نی ،ی انجام کار و به عبارت دیگراشکال در ادامه

واقع در انسان اطمینان از خستگی پیچیده بوده و بدن از جمله سیستم بینایی تأثیر بگذارد. به

 (.12شود )ی یک سری تغییرات فیزیولوژیکی بیان میوسیلهبه

تون، تنیس، های توپی مانند بدمینشده، آشکار است که ادراک عمق در ورزشبا توجه به مطالب بیان

ای دارد. در واقع ادراک عمق تأثیر بسیاری در قضاوت صحیح و موفقیت العادهاهمیت فوق  ...گلف و..

ادراک محیط را تحت  ،توانند ادراک عمق و به تبع آنهای مختلف میدر بازی دارد و همچنین رنگ

-ویژه در پایان تمرین نیز میبه ،تأثیر قرار دهند. همچنین خستگی جسمانی و تجمع مواد متابولیک

 تواند موجب اختالل در اجرای حرکتی افراد و ناتوانی در حفظ بازده تمرین شود.

ی بررسی تأثیر رنگ بر ادراک عمق متعاقب خستگی در این امر که تاکنون تحقیقی در زمینه

تری در و حساساست و این مسأله که کدام رنگ نقش مؤثرتر های ورزشی مختلف انجام نشدهرشته

تشخیص عمق دارد و همچنین این پرسش که آیا خستگی جسمانی، ادراک عمق ورزشکاران را 

است تا تأثیر رنگ توپ بر ادراک عمق محققان را برآن داشته ،تحت تأثیر قرار خواهد داد یا نه

انسان و های حرکتی ورزشکاران را در شرایط خستگی بررسی کنند. شناسایی این موضوع در فعالیت

 پرتاب توپ سر و کار دارند، بسیار مهم است.  هایی که با دریافت وویژه ورزشبه

 

 پژوهشروش 
ی آماری این آزمون با گروه کنترل است. جامعهپس -آزمون تجربی و از نوع پیشاین پژوهش نیمه

اول سال ی دانشجویان دختر دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران در نیمسال پژوهش را کلیه

نفر بودند و با  75که واحد بدمینتون را اخذ کردند، تشکیل دادند که در مجموع  81-12تحصیلی 

سال  21عنوان نمونه با میانگین سنی نفر به 42توجه به مقاالت تحقیقی گذشته و فرمول کوکران 

ی ها سابقهمودنیکدام از آزنفری قرار گرفتند. هیچ 14گروه  3طور انتخابی در انتخاب شدند که به

های این تحقیق را ورزشکاران غیر ماهر )مبتدی( آشنایی با  بدمینتون را نداشتند. لذا آزمودنی

 تشکیل دادند.

 ،های آبی، فسفری و سفیدابزارهای مورد نیاز برای انجام این تحقیق شامل توپ بدمینتون به رنگ

گیری میزان اسید الکتیک و تعیین زهدستگاه الکتومتر )ساخت شرکت سنس لب آلمان( برای اندا
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گیری تعداد ضربان قلب بازیکنان و دستگاه سنج پوالر برای اندازهدستگاه ضربان ،خستگی بازیکنان

 ( بود. B122آزمونگر الکتریکی ادراک عمق )مدل

ی یک وسیلهی فلزی، یک دریچه در جلوی آن، یک کلید که بهاین دستگاه متشکل از یک جعبه

ی مرکزی ی عمودی است که درون جعبه قرار دارند. میلهدستگاه متصل شده و سه میلهسیم به 

ی مرکزی در خط افق شروع به دور و میله ،ی دیگر ثابت هستند. با شروع آزمونمتحرک و دو میله

متر در جلوی دریچه  3ی کند. آزمودنی بر روی یک صندلی به فاصلهشدن به آزمودنی مینزدیک

هر سه میله کامالً روی یک خط  کندای که فکر میتکلیف این است که آزمودنی در لحظه نشیند.می

شود و آزمونگر با استفاده از نوار مدرجی میله متوقف می ،هستند، کلید را فشار دهد. در این حالت

که در کنار دستگاه وجود دارد، میزان خطای تشخیص آزمودنی در آزمون ادراک عمق را در مقیاس 

شود و خطای ثابت برای هر آزمودنی گرفته بار تکرار می 3کند. این آزمایش متر ثبت میانتیس

 شود.می

ی کتبی گرفته نامهها برای شرکت در این پژوهش رضایتی آزمودنیاز همه ،در آغاز اجرای تحقیق

)تعداد ضربان ضربان قلب استراحتی خود را  ،روز متوالی 3ی آنها خواسته شد تا در شد و از همه

منظور مقایسه با شدت گیری کنند و نتایج آن را بهشدن( اندازهقلب در صبح، بالفاصله بعد از بیدار

های اولیه و ضربان قلب برای رسیدن به خستگی جسمانی به اطالع محقق برسانند. پس از بررسی

آزمون ادراک عمق یشکنندگان، پی شرکتاز کلیه ، ها با شرکت در این تحقیقموافقت آزمودنی

کوشش(. سپس از بازیکنان خواسته شد تا به بازی بدمینتون بپردازند و بعد از اینکه  3گرفته شد )

به محقق مراجعه  ،بودن(به لحاظ جسمانی به خستگی رسیدند )اظهار نظر خودشان مبنی بر خسته

گاه پوالر و میزان ی دستوسیلهکنند. برای اطمینان از بروز خستگی، تعداد ضربان قلب به

ی خون انگشت میانی دست غیر برتر از طریق دستگاه الکتومتر اسیدالکتیک آنها از نمونه

ی شدت دهندهمیلی مول ورزشکاران نشان 2گیری شد. در واقع میزان اسیدالکتیک بیشتر از اندازه

واند عملکرد تهوازی است. تجمع اسیدالکتیک در عضله میی بیشدن به مرحلهتمرین و وارد

هایی که نفر از آزمودنی 2 ،. در این مرحله(13)های مختلف بدن را مختل کند طبیعی سیستم

میلی مول بود و شدت تمرین آنها برای رسیدن به خستگی کم  3میزان اسیدالکتیک آنها کمتر از 

یکی دیگر از ورزشکاران که دارای  ،ها حذف شدند و هنگام تجزیه و تحلیل آماریاز نمونه ،بود

نفر  31ها به تعداد آزمودنی ،ها کنار گذاشته شد و به این ترتیبمقادیر پرت بود از جمع آزمودنی

عنوان کوشش( که به 3عمل آمد )ها آزمون ادراک عمق بهتقلیل یافت. در نهایت از آزمودنی

پ بر ادراک عمق بازیکنان به گروه اول آزمون اول ثبت شد. سپس برای ارزیابی تأثیر رنگ توپس

)رنگ سرد(  )رنگ گرم( و به گروه سوم توپ آبی )کنترل( توپ سفید، گروه دوم توپ فسفری
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آزمون دوم دوباره ها تحت عنوان پسشد و بعد از انجام بازی بدمینتون، ادراک عمق آزمودنیداده

 کوشش(. 3) گیری شداندازه

منظور بررسی های تحقیق حاضر، عالوه بر استفاده از آمار توصیفی، بهمنظور تجزیه و تحلیل دادهبه

های توصیفی از آمار استنباطی نیز استفاده شد. جهت بررسی میانگین، انحراف معیار و دیگر شاخص

دادن تأثیر گیری مکرر و برای نشانگروهی( از تحلیل واریانس با اندازهروند ادراک عمق )تفاوت درون

طرفه استفاده شد. خستگی بر ادراک عمق )تفاوت بین گروهی( از تحلیل واریانس یک رنگ توپ و

( P≤0.05داری )معنادر سطح  LSDدار از آزمون تعقیبی معنای محل اختالف منظور مشاهدهبه

  .انجام شد 16ی نسخه SPSSها با استفاده از استفاده شد. ویرایش و تجزیه و تحلیل داده

 

 نتايج 
 یهاشاخص 1ف استاندارد استفاده شد. جدول های میانگین و انحراها از شاخصتوصیف دادهبرای 

 دهد.گیری ادراک عمق را نشان میادراک عمق به تفکیک گروه در مراحل مختلف اندازه مربوط به

 
 عمقگیري ادراک میانگین و انحراف معیار ادراک عمق به تفکیک گروه در مراحل مختلف اندازه . 5جدول

 
 هاي توصیفیآماره                ي سنجشمرحله گروه

 انحراف معیار میانگین خطاي ادراک عمق

 توپ سفید )کنترل(

 3/85 5/34 قبل از مداخله

 4/94 8/65 آزمون اولپس

 4/92 6/90 آزمون دومپس

 توپ فسفری

 

 3/60 5/72 قبل از مداخله

 3/44 8/01 آزمون اولپس

 23/3 5/05 آزمون دومپس

 توپ آبی

 4/03 5/48 قبل از مداخله

 4/25 8/42 آزمون اولپس

 3/95 6/80 آزمون دومپس

 

بوده،   25/2تر از ی متغیرها بزرگههمداری معنانشان داد سطح  K-Sاز آن جایی که نتایج آزمون 

از این رو از آمار پارامتریک در آزمون  .(P>0.05)ها مورد تأیید قرار گرفت بودن توزیع دادهطبیعی

ها ی همگنی واریانسن نشان دهندهیی لوهای این تحقیق استفاده شد. همچنین نتایج آمارهفرضیه

داری معناراهه نشان داد که هیچ تفاوت . در ابتدا نتایج حاصل از تحلیل واریانس یک(P>0.05)بود 

 آزمون وجود نداشت.( در پیش F(2,38) =1.68و  P =0.968)ها در خطای ادراک عمق بین گروه
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های ها نشان داد که برای انجام تجزیه و تحلیل آماری دادههمچنین، نتایج حاصل از بررسی مفروضه

 گیری مکرر استفاده کرد.اندازهبا توان از تحلیل واریانس این پژوهش می

آزمون اول و ها در پسق بین گروهی ادراک عممنظور مقایسهطرفه بهنتایج تحلیل واریانس یک

 P=0.928ترتیب ها وجود نداشت )بهداری بین گروهمعناآزمون دوم نشان داد که هیچ اختالف پس

گیری مکرر نشان داد (. این در حالی است که نتایج حاصل از تحلیل واریانس با اندازهP=0.432و

 =478/2P) دار نبودهمعناآزمون اگر چه آزمون اول نسبت به پیشمیزان خطای ادراک عمق در پس

است و این بیانگر این مطلب است که ادراک عمق تحت تأثیر ها افزایش یافتهی گروهاما در همه ،(

نشان داد  LSDآزمون تعقیقی نتایج  ی بعد،است. در مرحلهخستگی قرار گرفته و تضعیف شده

خطای ادراک عمق آنها از  ،ی رنگ فسفری توپ قرار داشتندگروهی که تحت مداخله (2 جدول)

عنوان مداخله آزمون دوم )دقیقاً زمانی که خستگی حاصل شده و رنگ توپ بهآزمون اول تا پسپس

کاهش خطای (. با توجه به اینکه P= 0.031است )داری کاهش یافتهمعناطرز است( بهاعمال شده

توان نتیجه گرفت که رنگ فسفری می ،استهای کنترل و آبی ایجاد نشدهادراک عمق در گروه

 است.آزمون دوم شدهشده موجب کاهش خطای ادراک عمق در پسی درنظرگرفتهعنوان مداخلهبه

 

 
 داريمعناسطح  خطاي استاندارد  J-Iتفاوت میانگین ها Jعامل  Iعامل  هاگروه

 سفید

 آزمونپیش

 آزمونپیش

 275/2 824/1 -327/3 آزمون اولپس

 315/2 824/1 -553/1 آزمون دومپس

 338/2 824/1 753/1 آزمون دومپس آزمون اولپس

 فسفری

 آزمونپیش

 آزمونپیش

 212/2 323/1 -212/2 آزمون اولپس

 616/2 323/1 661/2 آزمون دومپس

 231/2* 323/1 -161/2* آزمون دومپس آزمون اولپس

 آبی

 آزمونپیش

 آزمونپیش

 275/2 621/1 -138/2 آزمون اولپس

 414/2 621/1 -323/1 آزمون دومپس

 322/2 621/1 615/1 آزمون دومپس آزمون اولپس

 دار است.معنا 25/2*  اختالف میانگین در سطح 

 

های حاصل نشان داد که تنها با تغییر رنگ توپ فسفری میزان خطای ادراک عمق درمجموع، یافته

ها در توپ موجب کاهش چشمگیر خطای ادراک داری کاهش یافته و دیگر تغییر رنگمعناطور به

 است.عمق نشده

 

 

  یگروهدرون تفاوت گاهيجا نییتع يبرا  LSD روش به یبیتعق آزمون جينتا. 2جدول
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 گيریبحث و نتيجه
هاست که مورد کند، سالعنوان قابلیتی ذاتی و چه اینکه با یادگیری پیشرفت میچه بهادراک عمق 

بعدی است (. ادراک عمق یک توانایی بینایی برای دریافت دنیای سه5است )ی دانشمندان بودهعالقه

نایی قضاوت کند و اغلب مترادف با بی اءی اشیدهد تا با دقت در مورد فاصلهکه به بیننده اجازه می

کار های یک چشمی نیز در ادراک عمق بهرود. در حالی که بسیاری از نشانهکار میدو چشمی به

ها و مسابقاتی که از توپ ی ورزش(. ادرک عمق در عملکردهای حرکتی و در همه2روند )می

 (. 5رود )کار میای بهنحو گستردهشود، بهاستفاده می

مینتون بر ادراک عمق دانشجویان دختر در شرایط خستگی در تحقیق حاضر، تأثیر رنگ توپ بد

-ی خطای ادراک عمق بین گروهراهه برای مقایسهنتایج حاصل از تحلیل واریانس یکبررسی شد. 

های داری بین ادراک عمق گروه کنترل و گروهمعناهای مختلف تحقیق نشان داد که هیچ تفاوت 

اما رنگ فسفری توپ در گروه ( وجود نداشت.   F(2و38=)68/1و  P <25/2)دیگر تحت مداخله 

(. در واقع رنگ توپ باعث P =231/2دار خطای ادراک عمق شد )معناتحت مداخله باعث کاهش 

طور کلی اما به ،استایجاد تفاوت معناداری بر کاهش خطای ادراک عمق در گروه های مختلف نشده

های است. این نتایج با یافتهآزمون دوم شدهپسرنگ فسفری باعث کاهش خطای ادراک عمق در 

 4(، واالچ16) (2223) 3(، آنی اکیرا و ایتوموکو15()1113)2(، دنگلر و نیتس چک14()1182)1گوث

(، بایلی، گریم و 17) (2225) 5(، لیدا، چالملرز، تروسیانکو و سیتزن5) (2223-2222)

 ( مغایر است.5( )نقل شده از 1161)7کوبی ی مطالعهسو و با نتیجه( هم1) (2226)6داولی

های خود به این نتیجه رسیدند که ی محققان در آزمایشسو با این تحقیق، همهدر تحقیقات هم

ها تأثیر بارزی بر کارکرد شود و رنگرنگ گرم موجب کاهش خطای ادراک عمق ورزشکاران می

راخنای توجه را با جلوگیری از ف ،است که رنگطور کلی پذیرفته شدهورزشی آنان دارد. به

کند تا تمرکزشان را روی تحریکات روانی دهد و به افراد کمک مینواختی محیط افزایش مییک

ها کاربردهای زیبایی شناختی و دهد. رنگوری و دقت را افزایش میبهره ،حفظ کنند و به این وسیله

                                                           
1. Goethe 
2. Dengler, & Nitschke 
3. Akira, & Tomoki 
4. Wallach and 
5. Ledda , Chalmers, Troscianko, & Seetzen 
6. Bailey, Grimm, & Dovoli 
7. Kobe 
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را کاهش  ی فضاهای بزرگقیاس و اندازهمهای گرم رنگاز نظر بینایی عملکردی بسیاری دارند. 

 (.5کند )ی فضا را افزایش داده و محدودیت آن را کم میهای سرد اندازهو رنگ داده

است. اما در خصوص اثر رنگ بر اثرات ادراک رنگ بر رفتار حرکتی کمتر مورد توجه محققین بوده

های با طول موج باال مانند رکاست که محهای ادراک عمق رنگی نشان دادهادراک عمق، آزمایش

تر از آبی به نظر های طول موج پایین مانند آبی، نشان داد که قرمز نزدیکقرمز در مقایسه با محرک

 (.5رسد )می

های خود نشان دادند ( در آزمایش2223سو با تحقیق حاضر، آنی اکیرا و ایتوتوموکی )در تحقیق هم

های مسیر و پرش بیشتر از زمانی بود که این کند، گامییر میکه رنگ از زرد به فسفری تغکه زمانی

دهد که رنگ بر ادراک عمق در پرش ها نشان میشد. این یافتهتغییر رنگ از فسفری به زرد اجرا می

( تحقیقاتی در 2225(. همچنین لیدا و همکاران )16گذارد )طول تحت شرایط محدود اثر می

های رنگی انجام دادند ق انجام دادند. آنها آزمایشی را با جفت قوریی تأثیر رنگ بر ادراک عمزمینه

شود، ای جفتی نامیده میرسد. در این روش که تست مقایسهر میظنتر بهیک نزدیکتا بدانند کدام

 (.17شود )تر دیده میهای قرمز و زرد از آبی نزدیکنتایج نشان داد که رنگ

( تحقیقات 2226اثیر رنگ توپ بر ادراک عمق بیلی،گریم و داولی )این، در راستای بررسی ت عالوه بر

ی ادراک های آنها در زمینهی ادراک رنگ و رفتار حرکتی انجام دادند. یافتهمحدودی را در زمینه

طور گیری با توپ و بههای مختلف بر دریافت و هدفدهد که رنگرنگ و رفتار حرکتی نشان می

 (.1گذارد )خصوص ورزشکاران اثر میبهبر فعالیت انسان و  ،کلی

ی ظاهری آن شیء اثر رنگ یک شیء بر چگونگی قضاوت از فاصله ،استطور که بیان شدههمان

های کند و  یافتهطور ذاتی اثر روشنایی متقابل را درک میگذارد و سیستم بینایی انسان بهمی

تحقیقاتی که توسط انجمن  ،مین رابطهکند. در همحققان بر تأثیر رنگ بر ادراک عمق تأکید می

ی بسکتبال از سیاه به نارنجی شد؛ زیرا منجر به تغییر رنگ حلقه ،مربیان بسکتبال صورت گرفت

 (.5رسیدند )ی بهتری میی نارنجی به نتیجههای آزاد و پنالتی به طرف حلقهبازیکنان در پرتاب

( مغایر است. کوب، 1161نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیق کوب ) ،چنان که پیشتر نیز بیان شد

های گوناگون ورزشی مورد ارزیابی قرار داد و تشخیص رنگ را در دید پیرامونی ورزشکاران رشته

های قرمز و آبی بیش از سفید و سبز تشخیص تفاوت مهمی در این رابطه یافت. او دریافت که رنگ

است که ها و تحقیقات، مشخص شدهشده و مجموع آزمایشمطالب بیان شوند. با توجه بهداده می

حرکتی بر حواس دیگر برتری دارد. همچنین بینایی به  -های ادراکی نحو قاطعی در پاسخبینایی به

های حسی دیگر کمتر در کنترل حرکاتی که دستگاه ،جزئیات، عمق و رنگ حساس است. در نتیجه

 ای دارد.کنندهنروند، نقش تعییکار میبه
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رود. کار میای بهنحو گستردهبه ،های ورزشیخصوص مهارتادراک عمق در عملکردهای حرکتی به

تحقیقات گوناگون همبستگی باالیی را بین ادراک عمق و اجرای مهارت حرکتی و  ،در همین زمینه

ادراک رنگ بر  ( همچنین در خصوص بررسی اثرات5،8دهند )طور کلی رفتار حرکتی نشان میبه

طور پراکنده اشاره کرد که بر اثرگذاری رنگ صحه توان به تحقیقات دانشمندان بهرفتار حرکتی می

  (.5، 1، 14،17) اندگذاشته

یابیم که رنگ توپ تأثیر بارزی بر خطای ادراک تحقیقات گذشته و نتایج این طرح در میبا توجه به 

ی پرطرفدار دنیا و رشته چهارمین از آن جایی که بدمینتونعمق و تشخیص فاصله در افراد دارد و 

ی توپ نقش مهمی در اجرای تفریحی محبوب است و تشخیص فاصله –های ورزشی جزو رشته

ی ریزی کنند که با مشاهدهتوانند جلسات تمرین را به نحوی برنامهموفق حرکات دارد، مربیان می

ی اشتباه ورزشکاران جلوگیری توپ از تشخیص فاصله با انتخاب رنگ مناسب وخستگی ورزشکاران 

 های بدمینتون به حداکثر برسانند.ی تکنیککنند و درصد موفقیت آنان را در همه

 

 و تشکر تقدير
با استفاده از اعتبارات پژوهشی دانشگاه  1/1/28222این پژوهش در قالب طرح پژوهشی شماره  

قدردانی به عمل می آید. همچنین از تمامی دانشجویان عزیزی تهران انجام شده است، لذا مراتب 

 که در این تحقیق ما را یاری کردند، سپاسگزاری می شود.
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Abstract 
 
Depth Perception (DP) plays an important role in many of the motor skills such 
as badminton and striking that deal with estimation and moving objects. Also, 
different colors according to the features of the human visual system create 
difference DP. Based on, the aim of the present research was to investigate the 
effect of ball’s color on female student’s DP in fatigue conditions. Population of 
present research consist of all girls of physical education college from university 
of Tehran (the first semester 89-90) who was select badminton unit and among 
them 39 student (Mean age=21) participated voluntarily. First DP test was taken 
then divided into 3 homogenous groups selectively. All groups play badminton. 
After ensuring of being fatigue (their DP was measured and after this stage 
athletes were divided to one control group (with white ball) and two experimental 
group (with phosphoric and blue ball) and play badminton again. Finally, their DP 
was measured for third time after playing and reaching to fatigue. Repeated 
Measure ANOVA (RMA) and One-way ANOVA used for investigating and 
analysis of data, (P<0/05). Findings of present research showed that although 
there was no significant difference in error of DP between groups but phosphoric 
color makes significant reduction in errors of athletes’ DP. Hence, by considering 
that fatigue abatement DP, we suggest that coaches of badminton can use shuttles 
with warm color in final part of their class for decrement of DP error and 
amplification appropriate performance of athletes.   
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