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 چکیده
تجربی بود. خودحرکتی بر ادراك فاصله بود. روش تحقیق حاضر از نوع نیمه ریتأثحاضر بررسی  تحقیقهدف از 

دختر) با  30 پسر و 30نفر ( 60تصادفی در دسترس  طوربهآماري دانشجویان دانشگاه ارومیه بودند که  ۀجامع
دند و به سه گروه نمونه انتخاب ش عنوانبه ،که شرایط شرکت در تحقیق را داشتندسال  19 ± 73/2میانگین سنی 

تر در ساعت تقسیم کیلوم 8کیلومتر در ساعت و گروه پویا با سرعت  4نفره شامل گروه ایستا، گروه پویا با سرعت  20
براي سنجش ادراك  شدهمشاهدهشدند. از آزمون راه رفتن با چشم بسته در مسیر مستقیم به سمت هدف قبالً 

تفاوت  هاروهگبین  ۀحاصل از آزمون تحلیل واریانس نشان داد که در ادراك فاصل يهاافتهیفاصله استفاده شد. 
همچنین  .جود داردتفاوت معناداري و هاگروهدر ادراك فاصله با چشم بسته بین  کهیدرحال ،معناداري وجود ندارد

ت معناداري کیلومتر در ساعت تفاو 8و  4شم بسته بین گروه حرکت با سرعت تردمیل در نمرات ادراك فاصله با چ
ند خودحرکتی بر ولی تفاوت این دو گروه با گروه ایستا معنادار است. در نهایت نتایج نشان داد هرچ ،وجود ندارد

بر ادراك  تواندیمین، حرکت بنابرا ؛بر این ادراك ندارد يریتأثدارد، سرعت حرکت  ریتأثادراك فاصله با چشم بسته 
  محیط پیرامون اثرگذار باشد.

 
 هاي کلیديواژه

 ادراك، خودحرکتی، سرعت حرکت.
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 مقدمه

ا تعامل بواقعیت این است که ما و جهان اطراف خود در حرکت نسبی مداوم هستیم و تجربۀ ادراکی ما 

ستم عملکردهاي سی نیترمهمپیچیدة بین حواس و درك حرکت خود شکل گرفته است. در واقع، از 

 رونیزاا. کندیمبدن در حال حرکت است، کمک  کهیدرحالبینایی این است که به راهنمایی اعمال ما 

ارچه شوند همۀ منابع اطالعاتی باید در یک الگوي داخلی حرکت تمام بدن با توجه به شرایط جسمی یکپ

ي مکانی تمایل دارد، هاصیتشخشده باشد. بینایی به تسلط  روزبهاز طریق تجربه، آموخته و  ستیبایمکه 

راساس حواس بو بر ادراك فضایی و تخمین فاصله،  دهدیماطالعات مکانی کامل و جامعی را ارائه  چراکه

ی در واقع از . این مسئله به این دلیل است که تجربۀ ادراکگذاردیمدیگر مانند شنوایی یا لمس تأثیر 

ي حرکتی هاتیفعالانجام  آنجا که، تا ردیگیمي حسی شکل هاروشطریق تعامل چندگانه و پیچیده بین 

ی مرتبط با ادراك بر ادراك فاصله تأثیر داشته باشد. مطالعات و نتایج مهم تواندیمي ورزشی هاتجربهو 

ي که در این ادهیاي گسترده وجود دارد. اما هانهیزمي بدون حرکت (ایستا) در هایآزمودنفاصله توسط 

دار هدایت مطالعات نهفته است، این است که بسیاري از رفتارهاي بصري که از یک موقعیت تقریباً پای

 ).1( است رگذاریتأث، تا چه حد در ادراك فاصله شوندیم

کردن، توانایی ادراك دقیق فاصله امري بسیار مهم  پرتابحرکت در محیط، دریافت کردن یا  هنگام

). دانستن 2درك ما از جهان، به میزان توانایی عمل در آن محیط بستگی دارد ( دهدیماست که نشان 

وجو در جهان پیرامون ضروري است. ، براي جستمیرویماینکه کجا قرار داریم، کجا قرار داشتیم و کجا 

حس خود را در مورد موقعیت و جهت  انسانی شده است که از طریق آن نیبشیپدو نوع پردازش کلیدي 

ی ابیجهتي یک سیستم مبتنی بر ریکارگبه). در وهلۀ اول 3( کندیم 1يسازهمگامدر موقعیت،  خود

. دشویمي مسیر بینایی درون محیط محاسبه هایژگیواست که از طریق آن جهت و حرکت نسبت به 

نام دارد، جایی که محاسبات  2ي مسیرسازکپارچهي پردازش غیربینایی است که یریکارگبهمرحلۀ دوم 

). ادراك در درجۀ 4( ردیگیمي درونی از منابع وستیبوالر و تحریکات درونی بدن صورت هانشانهبراساس 

که  داده است. تحقیقات اخیر نشان کندیمي بصري است که محیط را معرفی هاافتیدراول نتیجۀ 

بستگی دارد.  موردنظری او در انجام تکلیف چگونگی تأثیر اطالعات بینایی در ادراك فرد به توانای

ي مسیر شامل دو سازکپارچه. یرودیم شماربهي گوناگون هاورزشي مسیر از عوامل مهم در سازکپارچهی

                                                           
1. Synchronization 
2. Path Integration                                                                                                                                          
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یا برداشت فرد از فاصله به مسافت بین  1شاخص اصلی است؛ ادراك فاصله و جهت حرکت. فاصلۀ مطلق

، از جمله گزارش شودیماز طرق متفاوتی سنجیده  شدهادراكلۀ . فاصشودیمو هدف اطالق  کنندهمشاهده

با  راه رفتن شدهادراك). یک روش ویژة دیگر براي سنجش فاصلۀ 5، پرتاب دارت و پرتاب توپ (2شفاهی

، سپس با چشم بسته و بدون کندیمچشم بسته است، که در آن شخص هدف را به مدت چند ثانیه نگاه 

). از آنجا که که ادراك فاصله نقش بسیار مهمی در بیشتر 6( رودیمراه  دهشدهیددید به سمت هدف 

یی که بر ادراك فاصله هامکانرا در  هاورزشگونه دارد، این امکان وجود دارد که تمرینات این هاورزش

ي ورزشی اهمیت فراوانی هاتیفعالدرك دقیق فاصله تا هدف در از طرفی تأثیر مثبتی دارند، انجام داد. 

 در مورددارد. چنانچه افراد در برآورد فاصلۀ خود تا هدف خطا کنند، موفقیت آنان بسیار کم خواهد شد. 

ي ادراکی بسیار مهم در ورزشکار هامؤلفهکه از  راه رفتني بر ادراك دیداري ریتأثاینکه محیط فیزیکی چه 

در این زمینه مطالب مفیدي را  تواندیمی حاضر وهگرنیبي اندکی شده است. تحقیق هایبررساست، 

 صورتبهي ادراك مکان اشیا ریگاندازهابزاري براي  عنوانبه راه رفتني پیشین، تکلیف هاسالارائه کند. در 

مسئله چگونگی درك فرد از محیط پیرامون نسبت  نیترمهم). در اینجا 7کار گرفته شده است (برجسته به

هاي مرتبط با حرکت فرد در محیط شاخص تواندیمبر این ادراك،  مؤثری از عوامل به خود است که یک

  ).2باشد (

. دگیریممفهوم واژة خودحرکتی در اصل حرکتی است که با قدرت ذاتی و بدون انگیزة بیرونی انجام 

که فرد با درك حرکت خود و  شودیمدرك فرد از حرکت خود مفهوم دیگري از واژة خودحرکتی تلقی 

که سبب هماهنگی  سازدیمدرك از جهان اطراف تعاملی بین سیستم بدن خود و محیط پیرامون برقرار 

). درك فاصله در حین حرکت، چالشی 8ي فرد خواهد شد (هاالعملعکسو عدم اختالل در حرکات و 

ي حرکتی، هاتیفعالتصویري بر تنظیم بزرگ براي نشان دادن چگونگی تأثیرگذاري اطالعات اختصاصی یا 

یاد  3تشخیص فواصل اشیا و ادراك متفاوت در انجام هر فعالیت است که از آن با عنوان ادراك ویژة عمل

 ).9( شودیم

. چنین کنندیمطبق دیدگاه ادراك ویژة عمل، افراد محیط اطراف را از نظر توانایی عمل در آن درك 

راي مثال افرادي که توپ بي انرژي بستگی دارد. هالیپتانسي عملی به یک سري عوامل از جمله هاییتوانا

                                                           
1. Absolute Distance  
2. Verbal Report 
3.  Action-Specific Perception 
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، اهداف را دورتر کنندیمي سبک پرتاب هاتوپ، در مقایسه با همتایانی که کنندیمسنگینی را پرتاب 

دلیل صرف به . از طرفی یک احتمال ممکن است وجود داشته باشد که افراد در حال دویدنکنندیمادراك 

این اثر بین طبق دیدگاه ادراك ویژة عمل، انرژي تمایل به برآورد بیش از حد فاصله دارند. با این حال، 

، مسافت واقعی و ادراك فاصله، اختالف ایجاد خواهد کرد؛ به این معنا که هدفی که دورتر قرار هانیتخم

 متقابلطور فاصله را بیشتر تخمین بزند و بهفرد  شودیمدارد، تالش بیشتري را نیازمند است که موجب 

کند که ی ادراك تأکید میشناختبوم). توضیح 9قرار دارد، کمتر تخمین زده شود ( ترکینزدهدفی که 

شود (هر چیزي الزم باشد، یا نیازهاي اجراکننده ملزم ادراك می ءیشاطالعات براساس اطالعات نوري از 

ي شناختی ادراك را زمانی هاهینظر) نقص بنیادي در 1979( 1). گیبسونآن رفتار کند برحسبکند که می

ما با نظاره  آنچه. دانندیم شانیهایژگیوشناسان اشیا را متشکل از مورد توجه قرار داد که بیان کرد روان

) بیان 1979). گیبسون (10( شانیهایژگیونه  رودیمشمار ي آنها بهسازهافراهمکنیم، به اشیا درك می

، سازهافراهم ءسازد: در نظریهي از ترکیب ادراك و عمل را فراهم میمؤثرروش  سازهافراهمکرد مفهوم 

ی بر ارتباط اجراکننده شناختبوم. تأکید استادراك عاملی براي عمل است و عمل نیز مؤلفۀ اساسی ادراك 

 طوربهکیب محکم ادراك و عمل توسط اجراکننده ـ محیط حاکی از آن است که جهان در نتیجۀ تر

مختصر باید گفت ادراك، عمل انتخاب مستقیم اطالعات تغییرناپذیر  طوربه). 10شود (مستقیم ادراك می

کند. در محیط است که ساختارها، وقایع، سطوح اشیا و طرحی براي فعالیت هدفمند را تعیین می

شود. توضیحات مربوط به هر فرد تعیین می فردمنحصربهرچوب براي عمل در محیط، در چا سازهافراهم

ي مرتبط با فرد شامل هایژگیودر ارتباط با  سازهافراهم، زیرا اندحالت محیط تنها به چارچوب وابسته

شوند ادراك می وسازسوختمقیاس ابعاد بدنی (مثالً اندازة اندام)، ساختار مورفولوژیکی (چگالی اسکلتی) و 

ی براي هر شناختبومبین عمل و ادراك در چارچوب مرجع  دوطرفهرو ارتباط محدودکنندة زاین). ا11(

             ). 10فرد وجود دارد (

کند، که یک فرد در محیط اطراف ویژة خود حرکت میزمانی 2در بحث جفت شدن ادراك و عمل

 وشود تا منابع اطالعاتی دقیق تغییرات در آرایۀ بصري با نیروهاي تولیدشده براي حرکات جفت می

). این ایده که حرکت سبب 12عمل، در دسترس باشند ( محدود کردن) براي رهایرناپذییتغاختصاصی (

ادراك ـ عمل در نظر  جفت شدن عنوانبهشود، اضافی محدود می حرکات رونیازاایجاد اطالعات شده و 

                                                           
1. Gibson 
2. Perception-Action Coupling 
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تا حرکت کنیم، اما براي ادراك کردن  میکنیمکه گیبسون اذعان کرد، ما ادراك طورهمانشود. گرفته می

و  دیآیمشمار ی فاکتور اصلی بهشناختبومنیز باید حرکت کنیم. ایدة جفت شدن ادراك ـ عمل در نظریۀ 

ي هاستمیستوسط  شدهفراهممنفعل به اطالعات  طوربهي عمل هاستمیستی مبنی بر اینکه با نظریۀ سن

 ).10( استجدي متناقض  طوربهادراکی براي سازماندهی حرکت متکی است، 

مطالعات رفتار حرکتی را محدود کند، در  تواندیماین نظریه که تنظیمات در میدان جریان بصري 

ي فضایی ـ زمانی هامؤلفه) مشاهده کردند که فاکتورها و 2021و همکاران ( 1گزارش شده است. بوسارد

جو و ادراك محیط اثرگذار وي جستالحظههایی مانند بازة زمانی و سرعت بر شاخص تواندیممختلف 

محیط هنگام حرکت، به بازتنظیم  ادراك) نیز بیان کردند که براي 2019( 2). سانتیالن و بارازا11باشد (

مداوم نیاز است که البته نیاز است سازوکار درگیر در جفت شدن ادراك و  طوربهعات بصري و عمقی اطال

) مشخص شد که تغییر 2021طبق نتایج تحقیق یونیزاوا و یوشیوکا ( کهیدرحال). 8عمل بررسی شود (

). اما، 7ست (هاي تخمین مسافت اثرگذار اي بصري و شاخصهاهیآرادر عرض و پهناي مسیر، بر ادراك، 

ي مختلف بر ادراك و هاهیآراجفت شدن ادراك و عمل در مطالعات مورد توجه قرار نگرفته است. اینکه 

شده است، اما محدودیت اساسی در مطالعات، بررسی همزمان ادراك  دییتأتخمین فاصله اثرگذار است، 

ي متفاوتی از محیط هاهیآرار کدام فاصله، ادراك فاصله با چشم بسته و ادراك فاصله تا هدف است که در ه

 3دستخوش تغییراتی شود. لوسا تواندیمشک تخمین ادراکی فرد و با هر نوسان اطالعات، بی کندیمتغییر 

) ادراك 2019). سانتیالن و همکاران (6) تنها ادراك فاصلۀ راه رفتن را بررسی کردند (2012و همکاران (

تحقیقاتی ترکیب  خأل) و 9ها ادراك ویژة عمل را بررسی کرد () تن2011( 4) و ویت8فاصله تا هدف (

گرفتن جفت شدن ادراك و عمل هنوز پابرجاست که در تحقیق  در نظرهاي مختلف و با متغیرها با شاخص

رو ادراك فاصله، ادراك فاصله تا ي مطالعات پیش برطرف شود. ازاینهاتیمحدودحاضر تالش شده است 

 ي متفاوت بررسی شد.هاسرعتي بدون حرکت و حرکت با هاتیموقع، در هدف و ادراك ویژة عمل

ی دربارة شناختبومي هادهیاي عمل، مبنایی را براي حمایت از الحظهحمایت تجربی از تنظیم آنی و 

مداوم  طوربهکند. از آنجا که توزیع انرژي به شکل متغیرهاي بصري و عمل فراهم می ادراك جفت شدن

ي که گرمشاهدهآزادانه قابل استفاده است تا توسط هر  طوربهند، این منبع غنی از اطالعات ادر دسترس

                                                           
1. Bossard 
2. Santillán & Barraza 
3. Losa 
4. Witt 
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اهمیت تحقیق  عنوانبه توانیمي که انکته نیترمهمي حسی سالم دارد، انتخاب شود. در نهایت هاستمیس

ي ادراك در عمل ازسادهیپحاضر عنوان کرد، تعیین میزان اثرگذاري پدیدة خودحرکتی بر ادراك فاصله و 

 .فرد است

 

 روش تحقیق

تجربی، و از طرح تحقیقی شامل سه گروه استفاده شده با توجه به ماهیت موضوع از روش تحقیق نیمه

ي در دسترس هانمونهي از ریگنمونهۀ آماري پژوهش، دانشجویان دانشگاه ارومیه بودند و براي جامعاست. 

سال از دانشجویان که  19)±73/2پسر با میانگین سنی ( 30دختر و  30نفر شامل  60استفاده شد. 

تصادفی به  طوربهنمونه انتخاب شدند و  عنوانبهداوطلبانه شرایط شرکت در تحقیق را داشتند،  صورتبه

 8کیلومتر در ساعت و گروه پویا با سرعت  4نفره شامل گروه ایستا، گروه پویا با سرعت  20سه گروه 

سیم شدند. شرایط ورود به تحقیق شامل داشتن سالمت جسمی و روانی و برخورداري کیلومتر در ساعت تق

 از حس بینایی سالم و همچنین نداشتن تجربۀ قبلی در اجراي آزمون بود. 

 سنجزمانشده، ي مسافت پیمودهریگاندازهابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل نوار مدرج براي 

، راه رفتنمشخصات فردي و ثبت خطا، تعداد گام و زمان  ستیلچک، فتنراه ري زمان ریگاندازهبراي 

براي ارزیابی ادراك  شدهمشاهدهي هدف قبالً سوبهبا چشم بسته  راه رفتنهدف و تردمیل بود و از آزمون 

شده ي فاصله یا موقعیت ادراكریگاندازه). این آزمون یک روش ویژة رایج براي 6فاصله استفاده شد (

و بدون دید به  بنددیمرا  هاچشم، سپس نگردیمکه در آن شخص هدف را به مدت چند ثانیه  است،

 ).1(شکل  کندیمحرکت  شدهسپردهسمت هدف به ذهن 

 هاپنجرهابعاد محیط آزمایش سالنی با دو پنجره و یک در بود که در طول آزمایش تمامی درها و 

متر و  10متر، فاصلۀ بین خط شروع و دیوار مقابل  2شروع . فاصلۀ بین دیوار پشتی و خط بودندبسته 

 ).1متر بود (شکل  10عرض سالن نیز 
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 . ابعاد محیط آموزش1شکل 

پس از حضور در محل آزمایش، در خصوص نحوة اجراي آزمون توجیه شدند،  کنندگانشرکتتمامی 

انفرادي و بدون حضور دیگر افراد گروه  صورتبهي، آزمون امشاهدهبراي جلوگیري از تأثیرات یادگیري 

خواسته شد روي نواري  کنندهشرکتمتر در نظر گرفته شد. از  6انجام گرفت. فاصلۀ هدف تا خط شروع 

ممانعت از ایجاد بازخورد و اثر  منظوربهباریک که روي زمین ثابت شده بود، بایستد (خط شروع)، البته 

نامحسوس مشخص شده بود. در گروه اول (گروه ایستا) ابتدا  طوربه موردنظري نقطۀ امشاهدهیادگیري 

متري قرار داشت، حدس زد.  6فرد بدون حرکت در کنار تردمیل، فاصلۀ خود تا هدف را که در فاصلۀ 

آزمونگر و فاصلۀ کمک گرفتیممناسب و بدون حرکت قرار  صورتبهروي تردمیل  کنندهشرکتسپس 

 کهیزمانتا  کردیمکه فرد کمکی شروع به راه رفتن  صورتنیبد، زدیم(فرد کمکی) تا هدف را حدس 

فاصلۀ کمکی تا هدف  کنندهشرکت کهیهنگامفرمان ایست را صادر کند و این فرمان ایست  کنندهشرکت

، آزمونگر همان کردیمفرد کمکی توقف  کهیزمان. شدیم، داده کردیمرا برابر با فاصلۀ خود با هدف برآورد 

. در نوبت سوم فرد روي زمین دشیمو میزان مسافت ثبت  زدیمل را با نشانگر (چسب کاغذي) عالمت مح

شد و ، سپس هدف برداشته میشدیمبسته  بندچشمبا  هاچشمایستاد، کنار تردمیل پشت خط شروع می

حس کند به همان فاصلۀ مدنظر یعنی  کهیزمانتا  کردیمبا چشم بسته شروع به حرکت  کنندهشرکت

ۀ فرد تا فاصلو  شدیم، آنجا با نشانگر عالمت زده کردیممکان قرارگیري هدف رسیده است؛ هر جا توقف 

سازگاري با دستگاه روي تردمیل  منظوربهدقیقه  2. در گروه دوم: ابتدا فرد به مدت دشیمخط شروع ثبت 
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قرار داده  شدهنییتعحرکت کرد. پس از دو دقیقه، هدف در محل کیلومتر در ساعت شروع به  4با سرعت 

که در حال حرکت بود، فاصلۀ فرد کمکی فاصله را برآورد کرد. براي بار دوم همچنان کنندهشرکتشد و 

روي زمین با چشم بسته تا محل  کنندهشرکترا از هدف به همان ترتیب قبلی حدس زد و براي بار سوم 

کرد. محل ایستادن فرد عالمت زده شده و فاصله ثبت شد. در گروه سوم: تمام  قرارگیري هدف حرکت

کیلومتر در ساعت تکرار و عملکردها ثبت شد. در تحقیق  8مراحل گروه دوم به همان ترتیب ولی با سرعت 

صله ادراك فا عنوانبهادراك فاصله، ادراك فاصلۀ فرد کمکی تا هدف  عنوانبهمتر،  6حاضر، ادراك تا هدف 

 ادراك فاصله با چشم بسته در نظر گرفته شد. عنوانبهتا هدف و راه رفتن با چشم بسته 

 براي. شد استفادهآمده دستبههاي داده توصیف براي استاندارد انحراف و هاي میانگینشاخص از 

 بررسی براي و لون و ویلکز شاپیرو آزمون از ترتیببه هاانسیوار و برابريها دادهتوزیع  طبیعی بودن بررسی

 معناداري سطح در هاتحلیل تمامی. شد استفاده واریانس چندمتغیره آزمون تحلیل ازها گروه بین تفاوت

 .گرفت انجام 23 نسخۀ SPSS افزارنرم از استفاده با 05/0

 

 هاافتهی

در  استاندارد انحرافدر سطح آمار توصیفی شامل میانگین و  شدهيگردآوري هادادهمطابق طرح تحقیق، 

براي ادراك فاصله،  آمدهدستبهرو نمرات . ازاینشودیمرا شامل  هاگروهي متفاوت و به تفکیک هاآزمون

 ارائه شده است.  1ادراك فاصله با چشم بسته و ادراك فاصله تا هدف در جدول 

که  دهدیماز آزمون شاپیروویلکز استفاده شد. نتایج نشان  هادادهبراي بررسی طبیعی بودن توزیع   

ی متغیرها فرض طبیعی بودن توزیع در تمام، 05/0از  آمدهدستبهي هايمعناداربودن  تربزرگبا توجه به 

از  توانیمي تحقیق هاهیفرضدر آزمون  هادادهرو براي تحلیل ). ازاینP<05/0( دشویم دییتأ هاداده

نیز از آزمون لون استفاده شد و  هاانسیوارپارامتریک استفاده کرد. براي بررسی همگونی ي هاآزمون

 .دشویم دییتأ هاانسیوارمشخص شد همگونی 

از آزمون تحلیل واریانس یکراهه استفاده شد. با توجه به طبیعی بودن توزیع  هادادهبراي تحلیل 

، نمرات ادراك فاصله، ادراك فاصله با چشم بسته و ادراك فاصله تا هدف بین هاانسیوارو همگونی  هاداده

 ).2از طریق آزمون تحلیل واریانس مقایسه شد (جدول  هاگروه
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ي توصیفی به تفکیک گروههاافته. ی1جدول   
 انحراف استاندارد میانگین تعداد گروه متغیر

 ادراك فاصله
21/1 5 20 ایستا  
4سرعت   20 8/4  95/0  
8سرعت   20 05/5  72/0  

 ادراك فاصله با چشم بسته
59/6 20 ایستا  66/0  
4سرعت   20 63/5  68/0  
8سرعت   20 54/5  47/0  

 ادراك فاصله تا هدف
75/5 20 ایستا  68/0  
4سرعت   20 27/4  41/0  
8سرعت   20 95/3  49/0  

 
. نتایج آزمون تحلیل واریانس 2جدول  

 متغیر
اثر       

 آماره
مجموع 
 مربعات

 ۀدرج
يآزاد  

مربع 
 معناداري F میانگین

 ادراك فاصله
گروهیبین  70/0  2 35/0  362/0  7/0  

یگروهدرون  15/55  57 97/0  - - 
ادراك فاصله با چشم 

 بسته
گروهیبین  37/13  2 69/6  89/17  001/0  

یگروهدرون  31/21  57 374/0  - - 

 ادراك فاصله تا هدف
گروهیبین  94/36  2 47/18  04/63  001/0  

یگروهدرون  7/16  57 293/0  - - 
 

ی گروهنیبکه در متغیر ادراك فاصله اثر  دهدیمنتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس نشان 

تفاوت معناداري  هاگروهکه ادراك فاصله بین  دهدیم). در واقع نتایج نشان ˃05/0Pغیرمعنادار است (

که در متغیر  دهدیم. از طرفی نتایج نشان نددر ادراك فاصله با هم همگن هست هاگروهعبارتی ندارد. به

) که بیانگر این است که در ادراك فاصله ≥05/0Pی معنادار است (گروهنیبادراك فاصله با چشم بسته اثر 

م بسته عبارتی خودحرکتی بر ادراك فاصله با چشتفاوت معناداري وجود دارد. به هاگروهبا چشم بسته بین 

ی معنادار است گروهنیبکه در متغیر فاصله تا هدف نیز اثر  دهدیمدارد. در نهایت نتایج نشان  ریتأث

)05/0P≤ تفاوت معناداري وجود  هاگروهکه در ادراك فاصله تا هدف بین  دهدیم). در واقع نتایج نشان

رو براي مقایسۀ جفتی دارد. ازاین ریتأثدارد و حاکی از این است که خودحرکتی بر ادراك فاصله تا هدف 
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در متغیرهاي ادراك فاصله با چشم بسته و ادراك فاصله تا هدف از آزمون تعقیبی توکی  هاگروهبین 

 ).3استفاده شد (جدول 

 . نتایج آزمون تعقیبی توکی3جدول
 معناداري خطاي استاندارد تفاضل میانگین گروه گروه متغیر

ادراك فاصله با 
 چشم بسته

 ایستا
4سرعت   956/0  193/0  001/0  
8سرعت   04/1  193/0  001/0  

4سرعت  8سرعت    085/0  193/0  898/0  

ادراك فاصله تا 
 هدف

 ایستا
4سرعت   48/1  171/0  001/0  
8سرعت   79/1  171/0  001/0  

4سرعت  8سرعت    314/0  171/0  169/0  
 

که در نمرات ادراك فاصله با چشم بسته بین گروه پویا  دهدیمگروهی نشان نتایج مقایسۀ زوجی بین

عبارتی تفاوت معناداري وجود ندارد، ولی دو گروه با گروه ایستا تفاوتشان معنادار است. به 8و  4با سرعت 

دارد، اما سرعت حرکت  ریتأثکه هرچند خودحرکتی بر ادراك فاصله با چشم بسته  دهدیمنتایج نشان 

مشابه با ادراك فاصله با چشم  فاصله تا هدف ادراكدر نمرات  یجنتااك ندارد. همچنین ي بر این ادرریتأث

دو گروه  یول ،وجود ندارد يتفاوت معنادار 8و  4با سرعت  پویاگروه  ینبآمد که نشان داد  دستبهبسته 

فاصله  ادراكر ب یکه هرچند خودحرکت دهدینشان م یجنتا یعبارت. بهدارندتفاوت معنادار  ایستابا گروه 

 ادراك ندارد. ینبر ا يریدارد، اما سرعت حرکت تأث ریتا هدف تأث

 

 يریگجهینتبحث و 

نتایج تحقیق حاضر مشخص کرد که ادراك مسیر و فاصله از طریق متغیرهاي بصري و حرکتی برآورد 

ها، دلیل اثرگذاري بر این شاخصهاي حسی، حرکت نیز بهبر شاخصعالوهکه حاکی از این است که  شودیم

جفت شدن ادراك و عمل ادراك متفاوتی را براي فرد فراهم آورد. در واقع این رویکرد، به دیدگاه  تواندیم

، عمل آمدهدستبهو براساس تجارب قبلی و اطالعات  شودیممرتبط است که اطالعات حسی پردازش 

 هاحساز کدام  شدهادراك. برآورد جدیدترین مطالعات این است که اطالعات دشویممتناسب با آن اجرا 

و آیا اطالعات ناشی از حرکت با اطالعات بصري و جریانات نوري براي ادراك مسیر و فاصله  شودیمناشی 

 .شودیمجفت 
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عبارتی هی غیرمعنادار است، بگروهنیبنتایج تحقیق حاضر نشان داد که در متغیر ادراك فاصله اثر 

بردین و  يهاافتهبه ی توانیماین نتایج با  فاصله تفاوت معناداري با هم ندارند. مطابق ادراكدر  هاگروه

نشان داد  )2005و همکاران ( 1نتایج تحقیق بردین ).13، 9شاره کرد (ا )2011و ویت ( )2005( همکاران

هدف را با سرعت بیشتري نسبت به راه رفتن  ۀورزشکاران فاصل کهیبسته، زمان در آزمون راه رفتن با چشم

که در  دهدینشان م تحقیقات. نتایج )13( از غیرورزشکاران عمل کردند ترقی، دقپیمودندباز با چشم

ورزشکاران و غیرورزشکاران وجود ندارد، دو گروه آهسته و متوسط، تفاوت معناداري در دقت  يهاسرعت

 از راه رفتن عادي طی کنند ترعیبسته سر چشم حالتر را در مسیند خواستشخاص که از ازمانیاما 

ویت و همکاران نیز در مطالعات در زمینۀ ند. از طرفی عمل کرد ترقی، ورزشکاران دقعبارتی بدوند)(به

بر ادراك از  تواندیممتقابل ادراك و عمل نشان دادند که قصد و توانایی فرد براي اجراي یک عمل  ریتأث

بر قضاوت ادراکی براي هریک  تواندیمي که این تأثیرات اگونهبه)، 18-14محیط پیرامون اثرگذار باشد (

از متغیرهاي سرعت، فاصله و مسافت، شیب، اندازه، وزن و شکل ظاهري باشد که بر مبناي فرضیۀ ادراك 

ا و پویا بودن بر ادراك فاصله در افراد هر براساس نتایج تحقیق حاضر ایست). 17( دشویمویژة عمل تبیین 

. این احتمال وجود دارد که براي اثرگذاري بر ادراك، ابتدا کندینمتفاوتی ایجاد  کنندهشرکتسه گروه 

 توانیمکه در تحقیق حاضر دستکاري در اهداف صورت نگرفت. از طرفی  اثر گذاشتباید بر اهداف فرد 

توان  احتماالًمیل و همچنین کم بودن سرعت حرکت اشاره کرد که به کوتاه بودن مدت حرکت روي ترد

 ). 8بر ادراك را نداشته است ( مؤثرالزم براي تغییر در پارامترهاي 

عبارتی ی معنادار است. بهگروهنیباز طرفی نتایج نشان داد که در متغیر ادراك فاصله با چشم بسته اثر 

که  دهدیمگروهی نشان دارد. نتایج مقایسۀ زوجی بین ریثتأخودحرکتی بر ادراك فاصله با چشم بسته 

تفاوت معناداري وجود ندارد، ولی  8و  4در نمرات ادراك فاصله با چشم بسته بین گروه حرکت با سرعت 

که هرچند خودحرکتی بر ادراك فاصله با  دهدیمدو گروه با گروه ایستا تفاوت معنادار دارند. نتایج نشان 

و  زادهعبداهللاي هاافتهاین نتایج با ی ي بر این ادراك ندارد.ریتأثدارد، اما سرعت حرکت  ریتأثچشم بسته 

) نشان داد که 2014( زادهعبداهللا). 19، 8ی دارد (همخوان) 2019) و سانتیالن و بارازا (2014همکاران (

 طوربهادراك محیط باشد.  مؤثربر ادراك فاصله با چشم بسته  تواندیمتجربۀ فعالیت و عوامل محیطی 

ي مجري در اجراي کارامد نیز هاییتوانا، بلکه تحت تأثیر شودینمکامل از طریق اطالعات بصري تعیین 

                                                           
1. Bredin 
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که ایستا و بدون حرکت است، ). وقتی فرد در حال حرکت است، در مقایسه با زمانی19( ردیگیمقرار 

اطالعات بینایی با  چراکه، کندیمادراك  ترکینزدرو مسیر را ، ازاینکندیماحساس کارامدي بیشتري 

تناقض مابین اطالعات وجود دارد، زمینۀ تفسیر ادراکی  آنجا کهو از  شودیماطالعات حس عمقی ترکیب 

فرد حرکت  کهیهنگامبنابراین  ).8( دهدیمو ادراك متفاوتی از واقعیت را ارائه  ابدییمتوسط مغز تغییر 

. یک احتمال دیگر نیز وجود دارد که این تغییر در ادراك ابدییمیز تغییر ، ادراك فاصلۀ محیطی نکندیم

است که به بررسی  ءیشدلیل کشف اطالعات محیطی براي تغییر مسیر و کسب زمان دقیق برخورد با به

کند، طبق دیدگاه جفت شدن ادراك و عمل، فرد در محیط پیرامون خود حرکت میبیشتري نیاز دارد. 

شود تا منابع که با نیروي تولیدشده براي حرکات جفت می دشویمداري تغییراتی ایجاد در آرایۀ دی

 ).12عمل، در دسترس قرار گیرد ( محدود کردناطالعاتی بهینه براي 

عبارتی نتایج نشان دارد، به ریتأثکه خودحرکتی بر ادراك فاصله تا هدف  کندیمنتایج بیان  تینهادر 

ي بر این ادراك ریتأثدارد، اما سرعت حرکت  ریتأثکه هرچند خودحرکتی بر ادراك فاصله تا هدف  دهدیم

). 6،19( ست) همسو2014و همکاران ( زادهعبداله) و 2012ي لوسا و همکاران (هاافتهندارد. این نتایج با ی

ش بینایی نیاز دارد. شده در طول پردازدر حین حرکت، به جبران مسافت طی هگرفتانجامتخمین فاصلۀ 

 ریتأخ)، 1994( 2نیجهاوان شناخته شده است. با توجه به توضیحات 1فالش ریتأخاین سازوکار شبیه اثر 

عبارتی فرد هنگام حرکت ). به20ي عصبی است (رهایتأخی مسیر براي جبران ابیبروندر پاسخ، نتیجۀ 

رو تفسیر اطالعات باید سرعت حرکت خود را درك کند تا تغییر در اطالعات محیطی را بازتنظیم کند. ازاین

. این در شودیمتغییر در ادراك فاصله از محیط  متعاقباًو  ریتأخدرونی و ادراك از حرکت خود، موجب 

بر تخمین  تواندیم) مصرف انرژي حین حرکت 2015و  2011حالی است که طبق نظر ویت و همکاران (

رو فرد هنگام حرکت با توجه به انرژي مصرفی فاصله را ). ازاین9،21باشد ( مؤثرفاصله و ادراك محیطی 

رو انرژي ، ازاینکردندیمدلیل اینکه افراد روي تردمیل حرکت . در تحقیق حاضر بهزندیمبیشتر تخمین 

 تواندیمي نوري هنگام محیط هاهیآراي کمتري داشته، اما تفسیر رگذاریثتأمصرفی براي رسیدن به هدف 

 مؤثري نوري بر ادراك فرد هاهیزاو) هنگام ادراك، تخمین 2011و همکاران ( 3باشد. طبق تحقیق لی مؤثر

که طبق مطالعات، تخمین  زندیمي نوري را بیشتر حدس هاهیزاو). در زمان خودحرکتی، فرد 22است (
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که  دهدیمنشان  هانییتب). تمامی این 8( شودیمگرفتن فاصله  کمدستبیش از حد این زاویه سبب 

هاي عصبی، حرکات ي متفاوت بر ادراك اثرگذارند که نیاز است سازوکارهاتیموقععوامل مختلفی در 

 ت آید.دسي بهترقیدقي هاافتهي میدانی در شرایط متخلف ارزیابی شود تا یهاآزمونچشمی و 

باشد. این در  مؤثربر ادراك فاصله در محیط  تواندیمنتایج تحقیق حاضر مشخص کرد که حرکت 

دلیل یی در تحقیق وجود داشت و خودحرکتی روي تردمیل انجام گرفت که بههاتیمحدودحالی است که 

رو مطالعات ازاینثابت بودن تا هدف، ممکن است به شرایط واقعی حرکت فرد در محیط قابل تعمیم نباشد. 

در شرایط پویا، بدون تردمیل ادراك فاصله را ارزیابی کند. همچنین متغیرهاي  ستیبایمآینده 

جوي بینایی مانند خیرگی، تثبیت و چشم ساکن هنگام حرکت برآورد شود تا اطالعات دقیقی از وجست

 اثرگذاري سیستم بینایی بر ادراك فاصله مشخص شود.

 

 منابع و مآخذ
1. Land M F. The operation of the visual system in relation to action. Current Biology. 2012; 

22 (18): 811 –817.  
2. Witt JW, Proffitt DR. Action-specific influences on distance perception: a role for motor 

simulation. Journal of experimental psychology: American psychological association 
human perception and performance. 2008; 34 (6): 1479–1492. 

3. Ge´rin-Lajoie M, Ronsky J, Loitz-Ramage B, Robu I, Richards C, McFadyen B. 
Navigational strategies during fast walking: a comparison between trained athletes and non-
athletes. Gait Posture. 2007; 26(4): 539–545. 

4. Stefanucci JK, Proffitt D, Banton T, Epstein W. Distances appear different on hills. 
Perception & Psychophysics. 2005; 67 (6): 1060-1052. 

5. Witt JK, Proffitt DR. See the ball, hit the ball: Apparent ball size is correlated with batting 
average. Psychological Science. 2005; 16; 937–938. 

6. Losa M, Fusco A, Morone G, Paolucci S. Walking there: Environmental influence on 
walking-distance estimation. Behavioral Brain Research. 2012; 226: 124-132. 

7. Yonezawa K, Yoshioka Y. Effect of Path Width on Human Distance Perception and Gaze 
Position During Walking. IN International Conference on Applied Human Factors and 
Ergonomics. 2021; 25: 743-751. 

8. Santillán JE, Barraza JF. Distance perception during self-movement, Human Movement 
Science 67102496. 2019. 

9. Witt JK. Action’s effect on perception. Current Directions in Psychological Science. 2011; 
20 (3): 201–206.  

10. Gibson JJ. The ecological approach to visual perception. 1979. Hillsdale, NJ: Erlbaum. 



 1400، زمستان 4ة  ،  شمار13، دورة ورزشی _رشد و یادگیري حرکتی                                               456

 
11. Bossard M, Crowe EM, Brenner E, Rushton SK. Does self-movement information 

influence contrast detection?. in perception. 2021; 50 (6): 584-585. 
12. Warren WH. The perception-action coupling. In Sensory-motor organizations and 

development in infancy and early childhood. 1990. Springer, Dordrecht: 23-37. 
13. Bredin J, Kerlirzin Y, Israël I. Path integration: is there a difference between athletes and 

non-athletes? Exp Brain Res. 2005; 167: 670–674. 
14. Witt J, Sugovic M. Response bias cannot explain action-specific effects: Evidence from 

compliant and non-compliant participants. Perception. 2013; 42: 138 – 152. 
15. Witt JK, Dorsch TE. Kicking to bigger uprights: Field goal kicking performance influences 

perceived size. Perception. 2009; 38: 1328–1340. 

16. Witt JK, Proffitt DR, Epstein W. Tool use affects perceived distance, but only when you 
intend to use it. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance. 
2005; 31: 880 – 888. 

17. Witt JK, Proffitt DR. Action-specific influences on distance perception: A role for motor 
simulation. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance. 
2008; 34: 1479−1492. 

18. Witt JK, Proffitt DR. See the ball, hit the ball: Apparent ball size is correlated with batting 
average. Psychological Science. 2005; 16: 937−938. 

19. Abdolahzadeh K, Mohammadzade H, Dehghanizade J. The comparison of distance 
perception between athletes and non-athletes. Motor Behavior. 2014; 6 (15): 73-86. 

20. Nijhawan R. Motion extrapolation in catching. Nature. 1994; 370(6487); 256 –257.  

21. Philbeck J W, Witt JK. Action-specific influences on perception and post perceptual 
processes: Present controversies and future directions. Psychological Bulletin. 2015; 
141(6): 1120. 

22. Li Z, Phillips J, Durgin FH. The underestimation of egocentric distance: evidence from 
frontal matching tasks. Attention Perception and Psychophysics. 2011; 73: 2205 –2217. 

  



  457                                                           خودحرکتی بر ادراك فاصله: بررسی جفت شدن ادراك و عمل ریتأث
 
The Effect of Self-Movement on Distance Perception: An 

Examination of Perception-Action Coupling 

*2∗Jalal Dehghanizade - 1h EftekhariAtefe 

1. MA, Department of Motor Behavior, Faculty of sport sciences, Urmia 
University, Urmia, Iran 2. Assistant Professor in Motor Behavior, 
Department of Motor Behavior, Faculty of sport sciences, Urmia 

University, Urmia, Iran 
(Received: 2021/11/12;Accepted:2022/01/16) 

 
Abstract 
The aim of this study was to investigate the effect of self-movement on 
distance perception. The method of the present study is quasi-experimental. 
The statistical population of the present study was the students of Urmia 
University who were randomly selected as a sample of 60 students (30 boys 
and 30 girls) with a mean age of 19±2.73 who were eligible to participate in 
the study and were randomly divided into three groups of 20 people including 
static group, dynamic group with treadmill speed 4 Km/h and the dynamic 
group were divided at a speed of 8 km/h. The test of walking blindfolded in a 
straight line to a previously observed target was used to measure distance 
perception. The results of analysis of variance showed that there was no 
significant difference in the perception of estimating the distance between 
groups, while there was a significant difference in the perception of distance 
with closed eyes between groups and also in perception scores. There is no 
significant difference in distance with closed eyes between the movement 
group with treadmill speeds 4 and 8 Km/h, but the difference between these 
two groups with the group without movement is significant and Finally, the 
results showed that although self-motion affects the perception of distance 
with the eyes closed, but the speed of movement does not affect this 
perception. Therefore, movement can affect the perception of the surrounding 
environment. 
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