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 چکيده
 باندروازه الیر-مولرخطای ادراکی مشابه های قامت وضعیتهدف اصلی پژوهش حاضر بررسی این موضوع بود که آیا 

خالی  ایهبان روی صفحدروازهزن اثرگذار باشد یا خیر. تصویری از یک پنالتیهای و مکان پرتاب بر ادراک  تواندمی

درجه باالتر از افق(،  54ها باال )بان با وضعیت دست)بدون تیرهای عمودی و دیرک افقی دروازه( تابانده شد. این دروازه

درجه زیر افق( به نمایش درآمد.  54ها پایین )عنوان کنترل(، و دستها کشیده به طرفین )افقی، بهدست

 ی صفحۀ موردنظر ایستادندمترپنجدر فاصلۀ  آنها انجام دادند.هندبالیست جوان( دو تکلیف را پسر  11کنندگان )شرکت

توپ یک درخواست شد کنندگان شرکتاز یکی از سه وضعیت به نمایش درآمد، نگاه کردند. در بان را که مدل دروازهو 

صل افقی مکان واد. فکننگیری همین نقطه هدفبه یا با لیزر  ،کنند در وضعیت افقی پرتاببان را به دست دروازهتنیس 

پرتاب و های بان روی مکانهای دروازهوضعیتگیری شد. اندازهمدل بان اندام دروازه یانیمراستای گیری از هدف وپرتاب 

ها کشیده دستها باال در برابر وضعیت ها پایین و دستدر وضعیت دست گیری و پرتابهدفبود.  گذارثراگیری هدف

الیر -های مانند مولربانی که وضعیتاین آزمایش نشان داد دروازه .ودبتر ترتیب به میزان معناداری دورتر و نزدیکبه

تواند ادراک حریف از بیشترین میزان دسترسی خود و نیز رفتار حرکتی او را متأثر کندمی ،کنداتخاذ می

 های کليدیواژه

 .مسیرهای بیناییبان، عمل، ادراک، دروازه
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 مقدمه

 یهایی مانند هندبال، فوتبال، فوتسال، هاکی، یا واترپلو تکلیفتوقف کردن ضربات پنالتی در ورزشم

نابرابر موقعیتی ف و یضع یگاهیدر جا یبان در موقعیت پنالتهاست. دروازهبانبرانگیز برای دروازهچالش

که در طوریغیرممکن است. بهکمابیش نزدیکی بازیکن و سرعت ضربه، مهار توپ  دلیلدارد. بهقرار 

. در مقابل بازیکن (1) شوندپنالتی دفع میهای ضربهدرصد 11نزدیک به ورزشی مانند فوتبال تنها 

ایستد و زمان کافی در اختیار دارد تا خود را برای اجرای شوت آماده روی دروازه میهصاحب پنالتی روب

وجود زمان ناکافی برای واکنش،  بان برای دفع توپ بسیار مشکل است. باکند، بنابراین کار دروازه

بینی ها، جهت توپ را پیشزنکنند با استفاده از اطالعات حرکات پنالتیسعی می غلباها بانهدرواز

، ممرت، و شاک و ویگلِت (1) و جکسون ،کمپدر، فانکنند و شانس دفع توپ را افزایش دهند. مسترز

زن را تا حدود بان فوتبال در درون دروازه جهت شوت پنالتیاند مکان ایستادن دروازهنشان داده (2)

بان اند که اگر دروازهمشخص کرده (1)طور ویژه، مسترز و همکاران کند. بهبینی میزیادی قابل پیش

زن اثر بگذارد. پنالتی ۀتواند روی جهت ضربمی ،متر خارج از مرکز دروازه بایستدسانتی 9تا  6فوتبال 

شود که یکن صاحب پنالتی متوجه نمیجالب توجه در این پژوهش آن است که در این فواصل باز ۀنکت

 . (1) او اثر گذاشته است ۀبان روی جهت ضربدروازه

توانند با ها میبانن است که آیا دروازهآپرسشی که در این مقاله سعی شده به آن پاسخ داده شود 

پنالتی  ۀزننددقت پرتاب یا شوت وجهت ادراک فواصل و/یا استفاده از تغییر وضعیت قامت خود روی 

شناسی شناختی و وانر ۀهای مطرح در حیطتأثیر بگذارند یا نه؟ زیربنای نظری موضوع برگرفته از نظریه

برای ادراک و عمل مسیرهای عصبی مجزایی  (3) میلنرو  کنترل حرکتی است. براساس پیشنهاد گودال

قشری جهت بینایی و عمل تکامل یافته است که  مسیر/سیستموجود دارد. طبق این دیدگاه/مدل، دو 

 ۀکنند. مسیر/سیستم شکمی )بطنی(، که اطالعات بینایی را به قشر آهیانمستقل از یکدیگر عمل می

که مسیر/سیستم پشتی ها اختصاص دارد، درحالیفرستد، به ادراک اشیا، رویدادها و مکانتحتانی می

، 3) عمل و مسئول کنترل حرکات است ۀفرستد، ویژخلفی می ۀ)خلفی(، که اطالعات را به قشر آهیان

5).  

شناسی شناختی ارائه شدند، همواره بین روان ۀهای ادراک بینایی در حوزکه نظریهاز زمانی

رواج یافته، ها و آزمون این نظریه پژوهشبرای  تازگیبهاند. روشی که پژوهشگران مورد بحث قرار گرفته
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 الیر-ها، خطای ادراکی مولرترین نمونهشدهاستفاده از انواع خطاهای ادراک بینایی است. یکی از شناخته

از  زرگترب ینایپخط پارهرسد که نظر مینشان داده شده است. در این شکل به 1است، که در شکل  (4)

ها، داخل و رو به خارج پیکان به مساوی است، جهت روطول هر دو واقع  آنکه در است. حال االبخط پاره

الیر در تعیین مسیرهای -کند. خطای ادراکی مولرمیخط طول دو پارهاز  ادراک نادرستموجب ایجاد 

. سوگیری اعمال تحت تأثیر (6) بینایی جداگانه برای ادراک و عمل نقش مهمی بازی کرده است

( در کنترل اعمال )سیستم پشتی( همکاری و نقش ادراک )سیستم شکمی ۀدهندخطاهای ادراکی نشان

 شده نیست.هنوز کامالً شناخته رود،کار میبهاست. ولی این موضوع که در چه شرایطی ادراک در عمل 

 

غلط تصور ر افراد بهبيشتهستند.  (9)الير  -خطای ادراکی مولر ةدهند. اين دو شکل نشان8شکل 

 خط مساوی است.که طول هر دو پارهدرحالی ،است االيیبخط بيش از پاره ايينپخط کنند طول پارهمی

الیر را در -ویژه از نوع مولرها )یا مضرات( خطاهای ادراکی بینایی بههایی که مزیتآزمایش

هایی از اثر این خطای ادراکی بر اعمال حتی مثال شمارند،های مختلف سنجیده باشند انگشتورزش

 سببها خانم ۀنشان داد لباس شنای مورد استفاد (7)اند. موریکاوا زندگی روزمره نیز کمیاب و اندک

 (7)وریکاوا دیدن است. م طور واضح قابلاینکه طول واقعی پاها بهبا نظر برسد، شود پاها بلندتر بهمی

باالی لگن( و پاها ایجاد شده، به طرز  ۀرش لباس )در ناحیشکلی که در اثر بYُمعتقد است خطوط 

الیر را -خطای ادراکی مولر (1)درکمپ و مسترز الیر است. فان-خاصی چیزی شبیه خطای ادراکی مولر

کنندگان در خصوص در آزمایش اول شرکت ؛بانی آزمایش کردند. آنها دو آزمایش انجام دادنددر دروازه

بان وجود داشت که شرایطی مشابه بان قضاوت ادراکی انجام دادند. چهار تصویر از دروازهدروازه ۀانداز

ده بود. در حالت اول )کنترل( وضعیت قامت طوری بود الیر ایجاد کر-شکل هندسی خطای ادراکی مولر

در  ؛ها کشیده نامیدند(ها در ارتفاع شانه به طرفین کشیده شده بودند )که آن را شرایط دستکه دست

شکل  ۀها باال نامیدند( بود که شبیه نیمها کشیده به سمت باال )که آن را شرایط دستحالت دوم دست

وضعیت قامت در حالت سوم به این شکل بود  .های به سمت خارج استباله الیر با-خطای ادراکی مولر

ها پایین بان در پایین ولی با فاصله از بدن قرار داشت )که آن را شرایط دستدروازه یهاکه دست
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ها و در حالت چهارم دست ؛الیر شباهت دارد-های به سمت داخل خطای ادراکی مولرنامیدند( که به باله

کنندگان پس از دیدن داشته شدند. شرکتها موازی نامیدند( نگهبدن )که آن را شرایط دستدر کنار 

زدند. نتایج نشان داد مدرج تخمین می ۀگذاری روی یک برگبان را با عالمتهر تصویر، بلندی دروازه

زنند و ن میمتر بیشتر تخمیسانتی 25/0ها باال، بان را برای وضعیت دستکنندگان بلندی دروازهشرکت

تر از حد متر کوتاهسانتی 41/0و  34/0ترتیب ها چسبیده به بدن، بهها پایین و دستبرای وضعیت دست

 ۀبان روی ادراک افراد از اندازها و پاهای دروازهواقعی تخمین زدند. این آزمایش نشان داد وضعیت دست

درکمپ گذارد؟ فانری دور آنها نیز تأثیر میگیگذارد، ولی آیا بر دقت و درستی اجرای هدفاو تأثیر می

کنندگان به این صورت که شرکت ؛آزمایش دوم را برای آزمودن همین موضوع انجام دادند (1)و مسترز 

بان با یکی شده روی یک صفحه که در آن تصویر دروازهقصد گل زدن به سمت دروازه هندبال طراحی به

ها باال نسبت را پرتاب کردند. در وضعیت دست یشد، توپ کوچکنشان داده می مذکوراز چهار وضعیت 

 دند.بان پرتاب کرکنندگان توپ را دورتر از دروازهها کشیده به طرفین، شرکتبه وضعیت دست

الیر -با خطای ادراکی مولر ههمعتقدند سوگیری در پرتاب در اثر مواج (1)درکمپ و مسترز فان

نقش سیستم شکمی  ای، و بنابراین شاهدی است مبنیبر استفاده از اطالعات زمینهمدرکی است مبنی

اما این تفسیر برخالف پیشنهاد تفکیک و اختصاصی بودن مسیرهای موجود برای ادراک و عمل  در عمل.

گزارش شده است. نیز گیری دور . سوگیری ناشی از خطای ادراکی در دیگر تکالیف هدف(3، 5، 9) است

کنندگانی که یک سوگیری ناشی از خطای ادراکی را در شرکت (10)دورن، و مسترز ، فاندرکمپفان

سُر  1میانی خطی مشابه خطای ادراکی جاد ۀسوی نقطمتری به 4/1دیسک را به روی یک مسیر 

کنندگانی که توپ را به در شرکت (11، 12) کالجو و همکارانگزارش کردند. با وجود این،  ،دادندمی

بر وجود گیری دور دالیلی مبنیزدند، نتوانستند در هدفالیر می-شبیه شکل مولر ۀانتهای یک میل

 سوگیری ناشی از خطای ادراکی ارائه کنند.

. از داردهایی ها و ابهامکننده نیست و کاستیقانع کاملطور به (1) درکمپ و مسترزفان یهایافته

های کشیده به خارج ها باال نسبت به دستدست ۀها تنها در وضعیت مقایسجمله اینکه، مکان پرتاب

ها پایین تفاوت معنادار مشاهده نشد. این صورت معناداری دورتر بود، ولی نسبت به وضعیت دستبه

بان بر پرتاب دلیل اثرگذاری فضاهای ایجادشده بین چارچوب دروازه و قامت دروازهسئله شاید بهم

کنند )هر یک از این گیری میآن هدفسمت کنندگان به کنندگان بوده است. مکانی که شرکتشرکت

                                                           
1 . Judd illusion 



 19    زنپنالتیهای و مکان پرتابادراک بان بر الير دروازه-آثار خطای ادراکی مولر

 

عمال تغییراتی ها/قیود باشد. در پژوهش حاضر با اِتأثیر ترکیب این محدودیت ۀممکن است نتیج ،فضاها(

توان پذیرفت که در این شرایط ، میرونی. ازاحذف شود (چارچوب دروازهقیود )در شرایط آزمایش، این 

طور کلی ها در ارتباط با تیرهای عمودی، تیر افقی، زمین و بهدیگر جهت پرتاب تابعی از موقعیت دست

 دهد.حت تأثیر قرار نمیبان نخواهد بود و این قید محیطی عمل را تفضای اطراف دروازه

بسا تجربه برای پرتاب کردن استفاده کردند، که چهکنندگان بیاز شرکت (1) درکمپ و مسترزفان

اند، در واقع، شاید خطای اجرا روی نتایج دلخواه نداشته ۀهای دقیقی به سمت نقطپرتاب

این  ،علت مهارت کم آنها در پرتاب و ناآشنا بودن آنها با تکلیفاثرگذار بوده است، ولی بهکنندگان شرکت

، در زمینهطور کامل مشاهده نشده است. در همین های مورد انتظار بهوضعیت ۀسوگیری در هم

سوگیری ناشی از خطای ادراکی در  ،کنندگان تمرین نکردهده که در شرکتش تحقیقات گذشته مشخص

و همچنین در دیگر انواع خطاهای ادراکی ]مانند خطای ادراکی  (1، 10) گیری دورادراک و عمل هدف

ولی در  ،ماند[ قابل مشاهده است. ولی در اثر تمرین این آثار در ادراک باقی می(13، 15) وزن-اندازه

ن است که وقتی تکلیف آتوان در این خصوص ارائه کرد می . توجیهی که(11-15) شودعمل حذف می

استفاده از  ۀشود، این وضعیت نتیجبرای فرد ناآشناست، از اطالعات بیرونی برای انجام عمل استفاده می

ردن این کاستی در طرح تحقیق حاضر از های ناآشناست. برای برطرف کشیاری برای کنترل حرکته

منظور داشتن برآوردی کنندگان باتجربه در اجرای شوت پنالتی هندبال استفاده شد. همچنین بهشرکت

گیری گیری/هدفبر اجرای عملی پرتاب، از یک تکلیف نشانه، عالوهز ادراک پرتابگرها، در طرح تحقیقا

گیری )ادراک( و پرتاب )عمل( مشخص شود. یا تشابه بین هدفبا لیزر نیز استفاده شد، تا تفاوت 

بان را به خطای ناشی از قد دروازه ۀتخمین انداز یرینکه بتوان سوگآاین بود که، برای ما  ینیبشیپ

کنندگان برای نسبت داد، باید مکان برخورد پرتاب شرکتالیر -شدن با شکل هندسی مولرمواجه

ها پایین نزدیک به خط میانی بدن ها باال دورتر از خط میانی بدن و برای وضعیت دستوضعیت دست

 کنندگان مشاهده شود.اک و هم در عمل شرکتها هم در ادربان باشد و این تفاوتدروازه

 پژوهش روش

 کنندگانشرکت

درخواست شد در این پژوهش  سال 44/14 ± 05/1 سنبازیکن هندبال پسر جوان با میانگین  11از 

( سال 7تا  2 ۀ؛ دامن16/1 =)انحراف معیار 91/3طور میانگین به پیوستهطور کنند. این عده به شرکت
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کنندگان داوطلبانه در ورزشی هندبال )در سطح باشگاهی( داشتند. شرکت ۀشرکت در رشت ۀسابق

کنندگان در از انجام آزمایش از شرکت یشاطالعی نداشتند. پ پژوهشتحقیق شرکت کردند و از اهداف 

کدام از آنها اطالعی در شد، که مشخص شد هیچ پرسشالیر -آشنایی آنها با خطای ادراکی مولر مورد

 اند.نداشته این خصوص

 ابزارها و تکليف

 ،الیر اتخاذ کرده بود-های هندسی مولرهای قامت مشابه شکلبان که وضعیتتصویرهایی از دروازه

ها باال، و وضعیت قامت دست، ها پایینتهیه شد. سه وضعیت قامت ایجاد شد: وضعیت قامت دست

ها دن کشیده شده بود. در موقعیت دستها در ارتفاع شانه از طرفین بوضعیت کشیده )کنترل( که دست

درجه باالتر از افق بود، و در  54ها باال، بازوها درجه زیر افق بود، در وضعیت دست 54پایین، بازوها 

. این ، الف، ب، ج(2های ترتیب شکل)به داشته شده بودها کشیده، بازوها در سطح افق نگهوضعیت دست

های شفاف لقطها روی بانتصویر دروازهقد  ۀچاپ شد. انداز A4ذ لق شفاف با ابعاد کاغطها روی شکل

 کامالً مساوی بود.

 

ها باال؛ ها پايين؛ )ب( دستبان شامل )الف( دستالير دروازه-. نمايی از سه وضعيت قامت مولر2شکل 

 )شرايط کنترل(  ها کشيده)ج( دست

سه تصویر روی این برای تاباندن  OHP – 250 از یک دستگاه نورافکن آموزشی )اوورهد( مدل نور

کنندگان استفاده شد تا شرکت ،شدکه روی دیوار نصب میخالی متر(  4/3در  91/2بزرگ ) ۀیک صفح

 190های مدل روی این صفحه نباقد تصویر دروازه ۀبان را ببینند. اندازبتوانند تصاویر مدل دروازه

 طرفينکشيده به ها ( دستج) ها باالب( دست) نييها پا)الف( دست
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 95ها کشیده دست از خط میانی بدن تا نوک انگشت سوم برای وضعیت دست ۀمتر و اندازسانتی

مگا  2/22باکیفیت تصویربرداری  DSC-WX300متر بود. یک عدد دوربین دیجیتال سونی مدل سانتی

متری  4/2یک باالبر در ارتفاع متری از صفحه و روی  1 ۀفریم بر ثانیه، در فاصل 64پیکسل و سرعت 

 نصب شد. 

ها این مکان ۀگیری فاصلگیری با لیزر و اندازهو محل هدفها در پرتاببرای تعیین محل فرود توپ 

افزار با استفاده از نرمکنندگان ۀ عملکرد شرکتشدضبطهای مدل، فیلم باناز خط میانی بدن دروازه

متر ها با دقت یک میلیشد و فاصله وتحلیلتجزیه (14) 71نسخۀ  ایفیش کانکت سری حرفهدارت

های تنیس قانونی، کالیبراسیون از یک متر استاندارد استفاده شد. برای پرتاب از توپمحاسبه شد. برای 

 گیری از یک لیزر پوینتر با نور سبز استفاده شد.و برای هدف

 اجرا و شرايط آزمايش ةشيو

، شدیبان در مرکز آن نمایش داده مای که تصویر دروازهمتری از صفحه 4 ۀکنندگان در فاصلشرکت

بان مدل را که روی مرکز این صفحه با سه وضعیت قامت متفاوت به نمایش ایستادند و تصویر دروازه

کنندگان دو تکلیف را اجرا کردند: تکلیف پرتاب توپ تنیس و تکلیف کردند. شرکتتماشا می ،آمددرمی

دند، به این کنندگان برای هر دو تکلیف دستورالعمل مشابهی دریافت کرگیری با لیزر. شرکتهدف

بان شوت کنند یا با لیزر همین صورت که از آنها درخواست شد توپ را به سمت نوک انگشتان دروازه

 . بگیرند نقطه را هدف

کنندگان گفته شد که توپ )لیزر( را مستقیماً به دست ها کشیده، به شرکتدر وضعیت قامت دست

بان، در به آنها گفته شد که تصور کنند اگر دروازه که در دو وضعیت دیگر،شوت کنند )بتابانند(، درحالی

 شیهاها پایین دسترا تا ارتفاع شانه پایین بیاورد، یا در وضعیت دست شیهاها باال دستوضعیت دست

بان کجا خواهد بود و سعی کنند توپ )لیزر( را به همان را تا ارتفاع شانه باال بیاورد، نوک انگشتان دروازه

ها کشیده هدف کامل مشخص بود و آنها که در وضعیت قامت دست)بتابانند(. درحالی نقطه شوت کنند

کوشش آشنایی  9کننده دادند. ابتدا هر شرکتگیری انجام میباید به سمت نوک انگشتان پرتاب و هدف

های اصلی اجرا شد. به این کوشش برای هر وضعیت با ترتیب تصادفی( را تجربه کرد. سپس کوشش 3)

 10گیری( کننده هر تصویر )هر وضعیت قامت( برای هر تکلیف )شوت هدفیب که برای هر شرکتترت

                                                           
1 . Dartfish connect Prosuite 7 
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کوشش در نظر گرفته شد که در آنها سه وضعیت  60کننده کلی برای هر شرکت طوربار ارائه شد. به

ر را گیری با لیزتناوب عمل شوت و هدفکننده موظف بود بهقامت با ترتیب تصادفی ارائه شد و شرکت

گیری بان پرتاب و هدفصورت متناوب به سمت چپ و راست مدل دروازهکنندگان بهانجام دهد. شرکت

کردند. با این وصف، هر کوشش یک وضعیت قامت متفاوت و یک تکلیف متفاوت با کوشش قبلی می

 بروهکردند. عالگیری نمیثابت نشانه ۀکنندگان در دو کوشش پیاپی به سمت یک نقطداشت و شرکت

درصد 110های اصلی )تر از شکلتصویر بزرگ ششهای اصلی و با توالی تصادفی، شکل ۀاین، در بین ارائ

تصادفی نمایش  ۀگیری )دو کوشش از هر وضعیت قامت( با الگوی ارائعنوان کوشش مچاصلی( به ۀانداز

گیری با لیزر های هدفهای عمل شوت کردن توپ و بلوک کوششبلوک کوشش ۀداده شد. ترتیب ارائ

 کنندگان همتاسازی شد. سازی متقابل )مربع التین(، در میان شرکتبه روش متوازن

که تصاویر  یاکه تنها از صفحهطوریدرصد اُپتیکال استفاده شد، به20برای تصویربرداری از زوم 

فیلم گرفته شود. برای تصحیح اختالف در بُعد تصاویر  ،شدمی بان مدل روی آن منعکسدروازه

تاباندن تصاویر،  ۀ. تنظیمات محل اوورهد، صفحگرفتشده، کالیبراسیون طول و عرض انجام برداریفیلم

کالیبره شد و تا پایان آن جلسه برای فرد جدا و موقعیت دوربین در هر جلسه از آزمون برای هر فرد 

 کننده انفرادی، و تنها در حضور محقق و دو نفر همکار او آزمون شد. د. هر شرکتشموردنظر حفظ می

 های آماریروش

)تکلیف: پرتاب،  2از یک طرح تحلیل واریانس  شده،آوریبرای تحلیل آماری اطالعات جمع

ها پایین( با تکرار ها باال؛ دستها کشیده؛ دستبان مدل: دست)وضعیت قامت دروازه 3× گیری( هدف

شده، های معمول در دارت فیش، از تصاویر ضبطسنجش روی هر دو عامل استفاده شد. با استفاده روش

عنوان متغیر بان محاسبه و بهلیزر نسبت به خط وسط دروازه گیری باهدف ۀمحل برخورد توپ و نقط

استفاده شد. برای  1مجذور ایتای سهمی اثر، از شاخص ۀوابسته در نظر گرفته شد. برای تعیین انداز

ها کشیده ساده استفاده شد که در آن عملکرد در وضعیت دست هایههای چندگانه از روش مقابلمقایسه

ها پایین( قرار داده شد. سطح ها باال و دستلکرد در دو وضعیت هدف )دست)کنترل( در مقابل عم

 در نظر گرفته شد. 04/0معناداری 

                                                           
1 . Partial Eta Squared (η2p) 
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 نتایج

های قامت کنندگان در اثر وضعیتگیری شرکتنشان داده شده، پرتاب و هدف 3طورکه در شکل همان

کنندگان برای شرکتکه طوریبان مدل دچار سوگیری شده است. بهاتخاذشده توسط دروازه

بان توپ را پرتاب یا تر به دروازهترتیب، دورتر و نزدیکها پایین بهها باال و دستهای قامت دستوضعیت

 اند.گیری کردهبا لیزر هدف

 

بان مدل در گيری با ليزر نسبت به خط ميانی بدن دروازه. فاصلۀ افقی مکان فرود توپ يا هدف9شکل 

ها ها کشيده )شرايط کنترل(؛ و دستها باال؛ دستالير شامل دست-های قامت مشابه مولروضعيت

 ( هستند.SEخطای استاندارد ) Error Barsپايين. 

p= 73/0 بانوضعیت قامت دروازهها نشان داد اثر اصلی تحلیل داده
2η ،001/0 < p ، 15/21 =

p= 36/0 و اثر اصلی تکلیف F(2و20)
2η ، 031/0  =p  ،67/4( =101و)F   معنادار است، ولی اثر متقابل

p= 24/0 معنادار نشد
2η ،06/0  =p  ،30/3 =(202و) Fمعنادار شدن 3 . با توجه به الگوی نتایج شکل ،

گیری با لیزر، کنندگان در عمل شوت کردن نسبت به هدفآن است که شرکت بیانگراثر اصلی تکلیف 

ن است ای دهندۀناند، اما نبود اثر تعاملی نشاتوپ را به نقاطی دورتر از خط وسط بدن مدل پرتاب کرده
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 موجبهای قامت مدل در کل گیری با لیزر، وضعیتکه در مورد هر دو عمل شوت کردن توپ و هدف

ساده که در آن میانگین عملکرد در وضعیت  ۀنتایج مقابل های )آثار( مشابه شده است.تفاوت ایجاد

ها عنوان کنترل، با دو وضعیت دیگر مقایسه شد، نشان داد تفاوت بین وضعیت دستها کشیده بهدست

p= 46/0 ها باالدستوضعیت کشیده با 
2η ،002 /0 =p  ،54/11 ( =101و)F و نیز تفاوت بین وضعیت ،

p= 0//62 ها پاییندستوضعیت ها کشیده با دست
2η ،002/0 =p ، 37/16( =101و)F   معنادار است

 (. 1)جدول 

بان مدل در بدن دروازه یانيزر نسبت به خط ميبا ل یريگا هدفيفرود توپ  مکان یافق ۀ. فاصل8جدول 
 (N=11) نييده، و پايباال، کش هادستط يشرا

 
  *بان مدلت قامت دروازهیوضع
 متر(یلیم 936 =بان دروازه ی)دسترس

 نییپا هادست دهیکش هادست باال هادست فیتکل

 11/957 پرتاب
(01/61) 

1/173  

(33/74) 

44/793  

(40/77) 

 64/27 باندروازه یتفاوت مکان پرتاب با دسترس

 (51/10) 

34/73- 

 (60/12) 

91/142-  

(26/13) 

 24/979 یریگهدف

 (36/71) 

10/921  

(04/16) 

49/113 

 (22/71) 

 10/32 باندروازه یبا دسترس یریگتفاوت مکان هدف

 (42/13) 

34/11-  

(13/14) 

16/62-  

(57/13) 

 ر انحراف استاندارد داخل پرانتز قرار داده شده استیمقاد :حیتوض

p <0.001* 

 گیریبحث و نتیجه

بان با تغییر وضعیت بدنی خود و شبیه کردن هدف اصلی پژوهش، پاسخ به این پرسش بود که آیا دروازه

نتیجه بر عملکرد  قد خود شود و در ۀایجاد خطای ادراکی در انداز موجبتواند الیر می-آن به شکل مولر

الیر -ت مشابه شکل مولرهای قامپنالتی تأثیر بگذارد. با این هدف، در تحقیق حاضر آثار وضعیت ۀزنند

از بازیکنان جوان هندبال بررسی شد. به این منظور، آزمایشی  یگیری گروهبان بر پرتاب و هدفدروازه

گیری با لیزر را به آن بازیکنان ماهر هندبال دو تکلیف شوت توپ تنیس و هدف اساسطراحی شد که بر

کنندگان نسبت به خط ی و پرتاب شرکتگیرافقی هدف ۀبان انجام دادند و فاصلسمت شکل دروازه

ها باال، الیر شامل دست-های قامت مشابه خطای ادراکی مولربان مدل در وضعیتمیانی بدن دروازه

بینی ما این بود که هم مقایسه شد. پیش ها پایین، باها کشیده در طرفین بدن و دستدست

ها پایین( ها باال و دستهای دستویژه، وضعیتطور دهد )بهبان به بدن خود میهایی که دروازهوضعیت
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به این ، موردنظر را تأیید کرد ۀفرضی حاصل گذارد. نتایجگیری و پرتاب پنالتی اثر میروی دقت هدف

های قامت اتخاذشده توسط وضعیت ۀلیوسصورت مشهودی بهکنندگان بهشکل که عملکرد شرکت

توپ  ،هایش را باال برده بودبانی که دستدر مقابل دروازهکنندگان بان دچار سوگیری شد. شرکتدروازه

های به سمت پایین مواجه بانی با دستکه با دروازهبان زدند و زمانیرا دورتر از خط میانی بدن دروازه

 تر بود. بان نزدیکهای آنها به مرکز بدن دروازهتوپ ،شدند

ها، ادراک نادرستی از داخل و رو به خارج پیکان به ( جهت رو1الیر )شکل -در خطای ادراکی مولر

رسد در شرایط آزمایشی نظر میشود. بهکند و درک از واقعیت دچار سوگیری میطول ایجاد می

شده در تحقیق حاضر نیز اتفاقی مشابه افتاده است. توجیهی که در خصوص الگوی نتایج حاصل فراهم

های او به اند که دسترو شدههبانی روبوقتی بازیکنان با دروازهتوان ارائه کرد این است که احتماالً می

افتد، احتماالً الیر  اتفاق می-سمت پایین است، همسو با ادراک اشتباهی که در خطای ادراکی مولر

کمتری را  ۀبان قادر است ناحیگیرد که دروازهرسد، نتیجه مینظر میتر بهدلیل اینکه قد او کوتاهبه

تری کوچک ۀتر و دسترسی به ناحیهای کوتاهدست ،تر استپوشش دهد، یعنی به همان نسبت که کوتاه

اند اند، تصور کردهرو شدهههای باال روببانی با دستدارد. از طرف دیگر، در وضعیتی که بازیکنان با دروازه

به همان نسبت دسترسی بیشتری دارد و  ،شدبان بلندتر بابان بلندتر است. هرچه دروازهکه قد دروازه

دهد که سوگیری ها نشان میتری را پوشش دهد. بنابراین یافتهوسیع ۀتواند ناحیرسد که مینظر میبه

های گیری رخ داده است. تفاوت موجود بین وضعیتالیر در پرتاب و هدف-مرتبط با خطای ادراکی مولر

ای از سوگیری ناشی از خطای ادراکی، پس از الً متقاعدکنندهها باال و پایین اثبات کامقامت دست

های قامت در پژوهش آنها تنها تفاوت بین وضعیت .کندفراهم می (1)دِرکمپ و مسترز گزارش فان

کار تحقیق  ۀکنندپژوهش حاضر در ادامه و تکمیل .شدها کشیده به طرفین مشاهده ها باال و دستدست

ها وضعیت قامت دست (1)دِرکمپ و مسترز است. علت اینکه در تحقیق فان (1) دِرکمپ و مسترزفان

این است که در این پژوهش   ،صورت معناداری تحت تأثیر قرار ندادکنندگان را بهپایین پرتاب شرکت

تواند بازتاب موقعیت بان درون چارچوب دروازه قرار داده شده بود و نتایج حاصل میتصویر دروازه

)بافت( باشد و نه صرفاً وضعیت طور کلی زمینه ها در رابطه با تیرهای عمودی، تیر افقی، زمین و بهدست

بان عالوه دستورالعمل آزمایشی به این صورت بود که توپ را دور از دسترس دروازههبان. بقامت دروازه

کنندگان فضای شرکت ،بان پایین بودهای دروازهوجود این دستورالعمل، وقتی دست پرتاب کنند. با
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بان برای پرتاب داشتند که احتماالً عامل سوگیری پرتاب بوده است. با هزیادی در باال و اطراف درواز

بدون چارچوب دروازه قرار  ۀبانان بر روی یک صفحتوجه به این مسائل در تحقیق حاضر تصاویر دروازه

 الیر نسبت داد.-های قامت مشابه مولرداده شد، تا با قطعیت بیشتری بتوان نتایج حاصل را به وضعیت

ادراک در عمل تأثیرگذار باشد، سطح ویژۀ بینایی  قشنکه ممکن است بر  یساس و مهمعامل ح

ل اعمابرای انجام کنترل هشیار  ۀمهم بین مجری ماهر و غیرماهر درج هایتفاوتاز یکی مهارت است. 

 رایب .ستابیشتر ادراک ویژۀ بینایی استفاده از احتمال  ،شودکنترل  ترهشیاربه شکل  لعمهرچه است. 

نشان دادند وقتی از یک چنگ زدن ناشیانه  (16)ول، موریسی، و گودال ، گانل، ویتگنزالس، مثال

مستعد خطای ادراکی پونزو بود، ولی وقتی  1ی گرفتنگشادگ ،حلقه( استفاده شد-)انگشت شست

کردند، اشاره( یا ناشیانه همراه با تمرین استفاده می -کنندگان از چنگ زدن آشنا )انگشت شستشرکت

شوند، اطالعات وابسته به به این صورت نبودند. آنها استدالل کردند که وقتی حرکات ناآشنا تولید می

افزایش کنترل هشیار حرکات ناآشنا.  ۀعنوان نتیجشوند، احتماالً بهفاده میزمینه برای حمایت عمل است

کنندگان مبتدی استفاده کردند. در های خود از شرکتنیز در آزمایش (1، 10) درکمپ و همکارانفان

تواند مهارت یا تجربه هم نمی ه شدو نتایج نشان داد شدتفاده پژوهش حاضر از بازیکنان هندبال ماهر اس

 الیر شود.-متأثر از خطای ادراکی مولر یریگمانع پرتاب و هدف

الیر را -های مولربانی که وضعیتدروازه توسطنتایج تحقیق حاضر نشان داد، پرتاب پنالتی هندبال 

که برای  (3) میلنرل و با پیشنهاد گودا زیرا ،هستندتوجه  شود. این نتایج قابلمتأثر می ،اتخاذ کند

ادراک )مسیر ویژۀ متناقض است. بینایی  ،بینایی، دو مسیر عملکردی و آناتومیکی جداگانه قائل شدند

عمل )مسیر پشتی(  ویژۀکه بینایی ها اختصاص دارد، درحالیشکمی( به ادراک اشیا، رویدادها و مکان

 کنند با یکدیگر متفاوت است. بنابراطالعاتی که این دو مسیر فراهم می. کنترل عمل را در دست دارد

بان را دچار سوگیری کند، نه عمل الیر تنها ادراک قد دروازه-رود خطای مولراین دیدگاه، انتظار می

اند که ادراک در برابر خطای ه رسیدهبه این نتیج اغلبپرتاب را. ادبیات تحقیقی خطاهای ادراکی 

و نتایج  بودهولی اعمال تا حدودی در برابر خطاهای ادراکی مقاوم  ،شودادراکی دچار سوگیری و خطا می

 .(6، 17) ندابرانگیز و ضدونقیضدر مورد اعمال هنوز ابهام

گیری با لیزر، اتفاق افتاد. با توجه به اینکه در تحقیق حاضر سوگیری مشابهی در پرتاب و هدف

 طریقاز های پیشین شود و براساس یافتهنوعی یک تکلیف ادراکی محسوب میگیری با لیزر بههدف

                                                           
1 . Aperture  
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گیری پس مشابه بودن میزان خطا در تکلیف پرتاب و تکلیف هدف ،شودادراک کنترل می ویژۀبینایی 

بان است که با پیشنهاد ادراک در عمل پرتاب توپ به سمت دروازه ویژۀنقش بینایی  ۀدهنداحتماالً نشان

اذعان داشتند که  تازگیبهدر مورد مسیرهای بینایی جداگانه همسوست. آنها  (5) جدید میلنر و گودال

وجود مسیرهای بینایی جداگانه برای کنترل عمل و ادراک این دو مسیر بر روی یکدیگر تأثیر  با

زر گیری با لی. مزیتی که استفاده از تکلیف هدف(1، 10، 11، 19) کنندهم همکاری می گذارند و بامی

الیر از -در پژوهش حاضر داشت این نکته بود که به ما اجازه داد، اوالً تفاوت تأثیر خطای ادراکی مولر

متمایز کنیم، و ثانیاً شاخص معتبری برای  ،کنندگان استدقت پرتاب که مربوط بهرا خطای اجرا 

توانیم البته نمی  بان در اختیار داشته باشیم.کنندگان از میزان دسترسی دروازهارزیابی ادراک شرکت

که روی اجرای بازیکنان  را عوامل دیگری مانند عوامل روانی، شرایط حاکم بر بازی، خستگی و غیره،

توان با قطعیت به نمی ،کند، نادیده بگیریم. از طرف دیگررا متأثر می های آنهاگذارد و پرتابتأثیر می

زن داشته ها را باال بگیرند یا پایین بیاورند تا شرایط بهتری در مقابل پنالتیها گفت که دستباندروازه

أثیر تخنثی و بی ،کنندبانان مهم است که بدانند، وضعیت قامتی که اتخاذ میباشند. ولی برای دروازه

زن، حتی بان بر عملکرد پنالتیتأثیر وضعیت قامت دروازه ۀنیست. نتایج این پژوهش در خصوص نحو

های ورزشی مختلف کاربردهای متفاوتی داشته باشد. در هندبال، فوتسال، هاکی یا تواند در رشتهمی

زن نتیجه پنالتی رد و درهایش را  باال نگه دابان دستواترپلو که ابعاد دروازه کوچک است، اگر دروازه

رود، بان بزند، احتمال بیرون رفتن توپ یا برخورد با تیر دروازه باال میتوپ را دورتر از مرکز بدن دروازه

متر  5/2متر و ارتفاع آن  3/7فوتبال  ۀتر است )عرض دروازولی در فوتبال که ابعاد دروازه بسیار بزرگ

احتمال بیرون رفتن توپ با توجه  زیراکند، تر میبان مشکلازهاست(، این مسئله مهار توپ را برای درو

بان بدون از دست رفتن چارچوب به به عرض دروازه کمتر است و توپ فقط دورتر از دسترسی دروازه

های بانان رشتهرود. پس براساس نتایج این پژوهش دستورالعمل آموزشی به دروازهداخل دروازه می

 د.مختلف متفاوت خواهد بو

کنندگان پرتاب را با استفاده از توپ و شرکت گرفتحاضر در شرایط آزمایشگاهی انجام  ۀمطالع

انجام دادند. این تحقیق و مطالعات مشابه رفتار  ،بانی که در فضای خالی ایستاده بودتنیس و با دروازه

کند، بنابراین پیشنهاد یپنالتی را در شرایط مسابقه توصیف نم ۀبانان و بازیکن صاحب ضربواقعی دروازه

های مشابه، مانند فوتبال، فوتبال، های پنالتی هندبال )یا دیگر رشتهشود فیلم تعداد مناسبی از ضربهمی
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بانان و مکان های قامت دروازهشده و وضعیت آوریفوتسال، هاکی، یا واترپلو( در مسابقات رسمی جمع

نهایت  وتحلیل شود. درها در آن تجزیهو نتیجه پنالتی های بازیکنان صاحب ضربات پنالتیبرخورد توپ

بر وجود مسیرهای بینایی مجزایی برای مبنی (3، 5)میلنر و گودال  ۀتوان گفت با توجه به نظریمی

ای در کنندگان در این پژوهش نکات برجستهادراک و عمل، سوگیری عمل پرتاب پنالتی شرکت

ادراک( در عمل پرتاب به هدف دور فراهم  ویژۀخصوص نقش و درگیری مسیر شکمی )مسیر بینایی 

های تکلیف در استفاده از ودیتدلیل محدبه ممکن است. این دخالت بینایی ادراک در عمل، ساخت

های آینده است. بسیار خوبی برای پژوهش ۀ، که بررسی این موضوع نیز زمینباشد (17)بازخورد بینایی 

الیر -های مشابه مولربانی که وضعیتگیری پایانی باید گفت، این آزمایش نشان داد دروازهعنوان نتیجههب

تواند ادراک حریف از بیشترین میزان دسترسی خود و نیز رفتار حرکتی او را متأثر می ،کنداتخاذ می

گیری( و بینایی رای ادراک )هدفهای اخیر که معتقد به ناهمبستگی بین بینایی بها با دیدگاهکند. یافته

های رسد در این دیدگاههمخوانی ندارد. به نظر می ،برای عمل )پرتاب به هدف دور( هستند

ها با پیشنهاد جفت های ناشی از فرد، تکلیف، و محیط باید در نظر گرفته شود. در کل، یافتهمحدودیت

الشعاع همخوانی دارد و بیانگر این دیدگاه است که ادراک عمل را تحت (1، 10، 19) شدن ادراک و عمل

 های این دیدگاه به تحقیقات بیشتر نیاز دارد. بینیدهد. بررسی پیشخود قرار می

 قدردانی

ند. کنر کتشکننده در این پژوهش دانند از تمامی ورزشکاران شرکتخود می ۀنویسـندگان وظیف

 شود.قدردانی می ،مربی هندبال، جناب آقای طبائی ۀهای ارزندکمکهمچنین از 
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Abstract 
The main goal of the present study was to investigate whether the 

goalkeepers’ postures that mimic the Müller–Lyer illusion can influence a 

penalty-takers’ perceptions and the location of throws. A representation of a 

goalkeeper was projected onto a blank screen (without goalposts and 

crossbar). The goalkeeper was displayed in arms-up (45 degrees above 

horizon), arms-out (horizontal, as control), and arms-down (45 degrees 

below horizon) postures. Participants (11 young male handball players) 

performed two tasks. They stood in front of the screen at a distance of 5 m 

and observed the goalkeeper displayed in one of the three postures. The 

participants were asked either to throw a tennis ball, or aim a laser pointer at, 

the horizontal position of the goalkeeper’s hand. The horizontal distances of 

throwing and aiming locations were measured from the midline of the body 

of the goalkeeper model. The goalkeeper postures affected the locations of 

the throwing and aiming. The participants’ aiming and throwing tasks were 

found to be significantly farther from and closer in the arms-up and arms-

down postures compared with the arms-out posture respectively. The 

experiment demonstrated that a goalkeeper adopting Müller–Lyer postures 

can influence perceptions of his maximum reach and the motor behavior of 

an opponent. 
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