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 چکیده

تحرك در یک مي که هدف با جسم اگونهبهحرکت و سازماندهی پاسخ حرکتی  در حالتوانایی تشخیص مسیر اشیاي 
حاضر بررسی اثر عامل  هدف از پژوهش .شودیمنامیده  ی انطباقینیبشیپي بندزمانبرسند،  به همهمزمان  طوربهنقطه 

سال با  10تا  8آزمودنی در دامنۀ سنی  60بینی انطباقی است. به این منظور ي پیشبندزمانرنگ و جنسیت بر تکلیف 
وسیلۀ دستگاه به هایآزمودنپسر) شرکت کردند و خطاي زمانی  30دختر و  30ده در دو گروه ( گیري تصادفی سانمونه
تحلیل واریانس یکطرفه مستقل و  هاي آماري تیها از آزمونوتحلیل دادهبراي تجزیهی ثبت شد. انطباقینیبشیپيدزمانبن

ري بین دختران و پسران اپژوهش تفاوت معنادیج نتااستفاده شد. براساس  05/0داري و آزمون تعقیبی توکی در سطح معنا
رنگ زمینه آبیي زمانی مربوط به پسو کمترین خطا) =289/0P(شت بینی انطباقی وجود نداي پیشبندزماندر تکلیف 

). F)2و59( =22/17و  P=001/0( دتفاوت معناداري مشاهده ش هارنگ با دیگر زمینۀ آبی،همچنین بین خطاي زمانی با پس بود.
زمینۀ آبی ندارد و رنگ پس بینی انطباقی تأثیريي پیشبندزمانداد که جنسیت بر عملکرد  نشان نتایجطور کلی به

 .اثرگذار باشد هامحركبینی فضایی و زمانی کاهش خطاي زمانی در پیش تواند در تسهیل عملکرد ومی
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 مقدمه

گویی سلسله رویدادهاي یشپآمیزي است که شامل توانایی شناخت یا ی، رفتار حرکتی مهارتنیبشیپ

از  اندعبارتی باید گرفته شود نیبشیپو تصمیماتی که در  شودیممصادف با تقاضاي محیط خارجی 

بینی فرایند زیربنایی و مهم در اجراي تحقیق بصري دربارة چه باید کرد و در چه زمانی. قابلیت پیش

 .)1( کندیمگام تغییر بهها با توجه به پویایی و تغییرات محیط گامکه در آن مهارت تاسباز  هايمهارت

ی نیبشیپبینی ادراکی، ي مربوط به رویدادها در حیطۀ ورزشی از عناصر اساسی پیشهاینیبشیپ همۀ

به معناي  ی زمانی،نیبشیپآخرین مورد . اندشده بینی زمانی تشکیلی فضایی و پیشنیبشیپرویدادي، 

نامیده  »بینی انطباقیپیش«رسیدن شیء به نقطۀ طالقی مشخص و اجراي پاسخ حرکتی متناسب با آن 

انطباقی توانایی ایجاد پاسخ حرکتی، همزمان با رسیدن محرك  ینیبشیپدر تعریفی دیگر  .)2( شودیم

را  1(CAT)بینی انطباقی ي پیشبندزمان. شودیتعریف م شدهنییتعازپیشنقطۀ  یا شیء خارجی به

شناختی از دیدگاه دو نظریۀ معتبر در رفتار حرکتی، نظریۀ سیستم پردازش اطالعات و نظریۀ بوم توانیم

بینی انطباقی ) از طرفداران دیدگاه پردازش اطالعات، پیش1957(2بررسی کرد. بر طبق نظریۀ پولتون

بینی . پیشاستبینی گیرنده بینی اجراکننده و پیشبینی، یعنی پیشبی از دو نوع متفاوت از پیشترکی

که یدرحالاشاره دارد.  کشدیمچه زمانی طول  هاانداماجراکننده به توانایی افراد براي تعیین اینکه حرکت 

ویداد خارجی چقدر طول ي در مورد اینکه یک رریگمیتصمبینی گیرنده به توانایی افراد براي پیش

ي از سرعت و مسیر پرتاب اشیا و احافظهۀ ایجاد واسطبهکه افراد این توانایی را  دشویم، اطالق کشدیم

ی بر این شناختبومشناسی . در مقابل دانشمندان دیدگاه رواندهندیمسرعت حرکت خودشان بهبود 

) و و عملاز هم جدا نیستند (جفت شدن ادراك  یمهارشباورند که ادراك اشیایی که باید مهار شوند و 

یر تاو و استفاده از اطالعات محیطی و بدون توجه به حافظه تغخودکار با توجه به م صورتبهپاسخ افراد 

 . ردیپذیمصورت 

بینی رسیدن ند که در آنها فرد توانایی پیشاهاي حرکتیبینی انطباقی، مهارتي پیشبندزمانتکالیف 

ء یشطور کامل داشته باشد تا بتواند خود را با حال حرکت در یک نقطۀ خاص در فضا را بهیک جسم در 

نیازمند تکمیل سه مرحله است: الف)  CAT سبب انجام تکالیف ینا. به )3(در حال رسیدن تطبیق دهد 

حرکتی که در آن از اطالعات حسی براي شناسایی اقدامات حرکتی صحیح استفاده  -مرحلۀ حسی

                                                           
1. Coincidence anticipation timing  (CAT) 
2. Poulton 
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حرکتی  و پاسخورود محرك  مکانسازي حسی حرکتی که طی آن زمان و مرحلۀ یکپارچهب)  ،شودیم

ي بندزماني مختلفی وجود دارند که توانایی هاورزش. )4(شود و ج) اجرا یا مرحلۀ حرکتی یمتعیین 

این  رود.یم شماربه هاي مهارتدر اجرامهم موفقیت  نیازهاي اساسی و از در آنهابینی انطباقی پیش

ی نیبشیپدر آنها  هستند که ... فوتبال و تنیس روي میز، اسکواش، بال،یسب تنیس، شامل والیبال، هاورزش

 قرار تحت تأثیر را فرد از جمله تکالیفی است که موفقیت محرك بیرونی، و اجراي حرکت ویژه همزمان با

 که است مشخصی نقطۀ به توپ رسیدن درصدد و اندازدیم باال را توپی تنیس بازیکن کهیهنگام .دهدیم

 لحظات در خود خاص چابکی با اسکواش بازیکن کهزمانی یا بزند، توپ به را ضربه بهترین نقطه آن در

 یک فوتبال بازیکن کهیهنگام یا زند،یم متعددي ضربات کندیم ایجاد او حریف که ییهاتوپ به مختلف

 نقطۀ در تا کندیم ارسال حریف مدافعان گرفتن قرار طرز و خودي بازیکن حرکت به توجه با عمقی پاس

بینی ي پیشبندزمان توانایی از همگی برسند، همدیگر به مسافتی طی از بعد یمیتهم بازیکن و توپ معین

 .)5 ،6(برد یم بهره خود حرکت ترمناسب اجراي براي انطباقی

 در مفید اطالعات از بتواند فراگیرنده که است این یادگیري در مؤثر عوامل نیترمهم از یکی شکبی 

 جسمی تأثیرات امروزه .)7(بپوشد  چشم نامربوط اطالعات از کند و مهارت استفاده بهبود و پیشرفت جهت

 کاربرد دارند، سروکار انسان با ینوعبه که علومی تمامی در تقریباً است و شده ثابت انسان بر هارنگ روانی و

 تأثیرات ینهمچن .میکنیم درك است که ما آن را یزياز هر چ ریناپذییرنگ، بخش جدا ت.اس آشکار آن

وجود دارد و واکنش  یممغز و بدن ارتباط مستق ینما دارد. ب یجاناتقوي بر احساسات و ه یفعل و انفعال

اند از: گرم و فعال در مقابل ها عبارتواکنش ین. ادهدیو مجال رخ م یاز فکر و بدون آگاه مستقل به رنگ

 یکنور قرمز با طول موج بلند باعث تحر ینمنفعل. همچن و یرهسرد و منفعل، روشن و فعال در مقابل ت

 محیط در مناسب يهارنگ. شودیم ینبا طول موج کوتاه باعث تسک یخودمختار و نور آب یعصب یستمس

 با و شده استرس کاهش و بینایی پردازش بهبود سبب که کنندیم فراهم تهدید بدون محیطی یادگیري،

 مغز عمالً بینایی تحریک .شودیم مغز رشد سبب هابافت و الگوها جويوجست و همچنین بینایی تحریک

 خالقیت و مسئله حل و داده بهبود را ادراك بینایی که سازدیم مغز در يتريقو ارتباطات و کرده تقویت را

 .)8( دهدیم کاهش را بودن منفعل و مالل رنگ تنوع .بخشدیم بهبود را

 رنگ، معانی است. و هاامیپ انتقال يهاروش نیترعیسر از رنگ غیرکالمی، ارتباطات و اشکال تمامی در

 شیمیایی، نظر از هم و فیزیکی نظر از هم انسان چشم و مغز که است شناختی قابل و تجزیه قابل مادة

 است. فیزیولوژیکی - یشناختروان واقعیت یک رنگ درك دهد. انسانی و مفهومی محتوا آن به تواندیم
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 تکلیف تمرکز روي در را ورزشکار توانایی تواندمی عمقی حس سیستم و بینایی ادراك بین ۀ تعاملتوسع

 بازیکنان از جمله محیط، موجود در غیرمرتبط اطالعات تأثیر تحت راحتیبه و بخشد بهبود موردنظر ورزشی

 .)9(نگیرد  قرار غیرمرتبط، هايرنگ یا تماشاچیان و طرفداران اطراف،

. در عالئم باشد ییبراي کاهش خطا در شناسا یعامل تواندیعالئم رنگ میی شناسا یۀبا توجه به نظر

اند. هاي مختلف بر ابعاد مختلف انسان پرداختهطور جدي به تأثیرات رنگي گذشته محققان بههاسال

 هاي مختلف ورزشی ارزیابی پیرامونی ورزشکاران رشته در دید ) تشخیص رنگ را1969براي مثال کوب (

مینه وجود دارد. براي مثال رنگ قرمز و آبی بیشتر از سبز و سفید و گزارش کرد که تفاوت مهمی در این ز

تیم  آبی براي اینکه افراد گیري کرد که شاید پوشیدن لباس قرمز یا. وي نتیجهشوندیمتشخیص داده 

هاي زمینه و برخی رنگطور کلی رنگ پسبه. )10(بیابند، عمل مفیدي باشد  را هنگام مسابقه همدیگر

ي مختلف هارنگ بابا استفاده از سه توپ ) 1976وسال اثرگذارند. موریس (سنتوپ در عملکرد کودکان کم

هاي سفید در هاي آبی را در زمینۀ سفید بهتر از توپساله توپ 7نشان داد که کودکان  رنگ زمینه، و دو

) 2011. هال ()2(یابد کنند و اظهار داشت با باال رفتن سن اثر رنگ نیز کاهش میزمینۀ سفید دریافت می

 رنگ شش واکنش پرداخت و تأثیر زمان بر نمایشهاي صفحهینهزم رنگ در تحقیقی به بررسی تأثیر

 به و کرد بررسی مختلف افراد در دیداري به محرك واکنش زمان بر رایانه نمایشصفحه طریق از را مختلف

 سبب مشکی زمینۀپس که کرد گزارش و برد پی بینایی واکنش زمان بر زمینه هايرنگ ثابت آثار

تأثیر انواع رنگ «خواجوي راوري، در پژوهشی با عنوان  .شودیم هایآزمودن در واکنش زمان ینترآهسته

نفر از دانشجویان دانشگاه  50روي  1392که در سال » به محرك شنیداريمحیطی بر زمان واکنش ساده 

موجب کاهش زمان واکنش  تواندیم رنگآبی محیط در گرفتن تهران انجام داد، به این نتایج رسید که،قرار

 .)10(شود  انسان اطالعات پردازش سیستم در شنیداري اطالعات پردازش سرعت افزایش و

توان تفاوت جنسیتی را می بهرهوشبر سن، تجربه و یرگذار در عملکرد عالوهتأثي فردي هاتفاوتاز  

سادگی اند و بهتصور بررسی کرده طور کلی محققان تفاوت جنسیتی را در هر تکلیف حرکتی قابلنام برد. به

ند. تفاوت بالقوه بین اشده است که مردان در برخی کارها از زنان متفاوت بوده و در برخی یکسانثابت 

هاي بسیار مهم است، چراکه داشتن آگاهی کافی در خصوص تفاوت CATدختران و پسران در مهارت 

تواند کلیدي براي فهم و درك رشد عصبی ارائه کند. هاي شناختی و عملکردي مغز میجنسی در توانایی
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 1هاي آموزشی و تمرینی مناسب ایفا کند. بر این اساس ساندرزتوسعۀ برنامه درهمچنین نقش مهمی 

هاي جنسی بر عملکرد کند که نادیده گرفتن نتایج رو به رشد تفاوتیماشاره )، به این موضوع 2006(

. براساس نتایج تحقیقات )11(یندازد بیر تأخمغز و رفتار انسان ممکن است پیشرفت در علوم اعصاب را به 

 2که نتایج تحقیق دونهام و ریويطورينظر وجود ندارد، بهاتفاق CAT پیشین در خصوص تأثیر جنسیت بر

. )12( ندارد CATه جنسیت تأثیري بر عملکرد در تکلیف )، نشان داد ک2004(3) و میلس الگل1990(

) نشان داد که پسران عملکرد بهتري 1996(5ردلی) و با2002و همکاران ( 4در مقابل نتایج تحقیق ویلیامز

 . )4 ،13(نسبت به دختران دارند 

 هگرفتانجام ن ی انطباقینیبشیپي بندرنگ بر زمان یرتأث یبررس ۀنیدر زم یقیامر که تاکنون تحق ینا

 رد يترمسئله که کدام رنگ نقش مؤثرتر و حساس یناست و ا

 هایآزمودنی نیبشیپ تواندیمجنسیت  یاپرسش که آ ینا یندارد و همچنی ورزشکاران نیبشیپبهبود 

بر اجرا و  را نهیزمرنگ پس یراست تا تأث نه، محققان را بر آن داشته یاقرار خواهد داد  یرتأث را تحت

 یحرکت يهاتیضوع در فعالمو ینا ییکنند. شناسا یبررسبینی انطباقی ي پیشبندزمانعملکرد تکلیف 

 مهم است. یاردارند، بس تکالیف مهاري سروکارکه با  ییهاورزش ژهیوبه انسان و

 

 تحقیقروش 

 طرح تحقیق

 .اجرا شد آزمونسپ -طرح پیش صورتبهاست و تجربی تحقیق کاربردي حاضر، از نوع نیمه

 جامعه و نمونۀ آماري

 85/8 ± 77/0سال و میانگین سنی  10تا  8جامعۀ آماري پژوهش حاضر را کودکان با دامنۀ سنی 

. دادندیمبدنی تهران تشکیل آکادمی نور دانشکدة تربیت  93کننده در ترم تابستانی سال سال شرکت

و توان آماري 05/0ي دارامعن، در سطح G*Powerتعیین اندازة نمونۀ  افزارنرمتعداد نمونه با استفاده از 

از سالمت جسمانی کامل برخوردار بودند. همچنین  هایآزمودندست آمد. تمامی نفر به 60درصد،  80

                                                           
1 . Sanders 
2 . Dunham and Reeve 
3.  Millslagle 
4.  Williams 
5. Brady 
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از افرادي برگزیده شدند که فاقد  هایآزمودنیی و تجربۀ حرکتی افراد، توانامنظور جلوگیري از تأثیر به

 بینی انطباقی باشند.ي پیشبندزمانهرگونه آشنایی با تکلیف 

 ابزار تحقیق

و  هایآزمودنطمینان از سالمت بینایی اسنلن براي ایزبینی ت آزمونکاررفته در این تحقیق، ابزار به

و  افزارسختو همچنین  هاآزمودنیبینی برگی کوررنگی ایشیهارا براي تعیین صحت رنگشش آزمون

افزار شامل یک دستگاه لیزري است که روي یک بین انطباقی بود. بخش سختي پیشبندزمان افزارنرم

شود و همزمان با عبور دست آزمودنی از محدودة فضایی آن، محرك نورانی متحرك در پایه نصب می

بلیت تغییر شود. این ابزار داراي قاشده است، متوقف میافزار طراحی صفحه که با استفاده از بخش نرم

ین ااست. روایی  کاررفتهبهبینی افراد و قابلیت تغییر برنامۀ حرکتی یاري از متغیرهاي اثرگذار بر پیشبس

آزمودنی در  30بین باسین با استفاده از یشپي بندزمانکارگیري روایی همزمان و با دستگاه افزار با بهنرم

اه از روش . براي تعیین پایایی دستگدست آمدبه 83/0تکلیفی مشابه برآورد شد که مقدار همبستگی آن 

ین عمل آمد. پایایی اآزمودنی، در دو مرحله، آزمون به 100زمون مجدد استفاده شد و طی آن، از آ-آزمون

 ).14،15محاسبه شد ( 87/0دستگاه نیز 

 روند اجراي تحقیق

ها د و آزمودنیها براي شرکت در پژوهش گرفته شنامۀ والدین آزمودنییترضادر آغاز تحقیق ابتدا 

تیزبینی اسنلن و آزمون کوررنگی ایشیهارا،  آزمونوارد آزمایشگاه شدند و پس از انجام  نفرهسهي هاگروهدر 

بینی نداشته باشند و کردند و هیچ مشکل رنگرا در تست اسنلن کسب می10/10هایی که نمرة آزمودنی

ها همگی راست ) به اثبات رسید، آزمودنی2009دلیل اثر دست برتري که در تحقیق رودریگز (همچنین به

بینی انطباقی شامل مسیر حرکت، ي پیشبندزمان. سپس مراحل اجراي تکلیف )16(برتر انتخاب شدند 

زمینه (آبی، قرمز شکل و رنگ محرك، رنگ هدف، سرعت و شتاب محرك، تواتر ارائۀ محرك، و رنگ پس

زار دستگاه توسط محقق به این افهاي هر سناریو در نرمهاي هر بلوك و تعداد بلوكو سبز)و تعداد کوشش

 15قرمز و سبز است که هر بلوك شامل  هاي آبی،بلوك بارنگ 3صورت طراحی شد که هر سناریو شامل 

ها با دستگاه طراحی منظور آشنایی آزمودنیبه هاي آزمایشیعنوان کوششکوشش اول به 5کوشش بود و 

عنوان خطاي زمانی هر آزمودنی در هر بلوك هکوشش باقیمانده ب 10ها حذف و میانگین شد و از داده

در مقابل  هایآزمودنپس از توضیح کامل فرایند اجراي تکلیف،  موردنظرمحاسبه شد. براي اجراي تکلیف 

شد. تکلیف و بعد از اعالم آمادگی فرد محرك ارائه می گرفتندمتري قرار  2یش به فاصلۀ نماۀ صفح
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بایست یمشکل با سرعت ثابت بود که آزمودنی ايیرهدارنگ ینارنجموردنظر شامل ارائۀ یک محرك نورانی 

ی حرکت چهارضلع) کل مسیر 5/0یدرنگ که در فاصلۀ (سفرسیدن محرك نورانی به نقطۀ هدف  محضبه

 لیزر را قطع کند. ورو نزمینه متفاوت بود، دست خود را از فضاي بین گیرنده عبور دهد ي پسهابارنگکه 

 ي آماريهاروش

 يهاشاخصدیگر  معیار و فانحرا توصیفی مانند میانگین، آمار ، ازهاداده وتحلیلیهتجز منظوربه

مگنی هاسمیرنوف و  -از طریق آزمون کولموگروف هادادهتوصیفی بهره برده شد. پس از بررسی توزیع 

تی  ده شد. براي این منظور ابتدا از آزمون آمارياستفا نیز استنباطی وسیلۀ آمارة لوین از آماربه هاانسیوار

 هاي اصلی بر مستقل براي مقایسۀ دو گروه دختر و پسر استفاده شد. همچنین براي بررسی اثر رنگ

CATها از آزمون تعقیبی توکی در واریانس یکطرفه و براي تعیین جایگاه تفاوت میانگین رنگ لیاز تحل

و جداول و نمودارهاي  هادادهي و مرتب کردن بنددستهاستفاده شد. همچنین  05/0ي دارسطح معنا

یفی و استنباطی با و تمامی عملیات آماري اعم از آمار توص EXCEL2010افزار توصیفی با استفاده از نرم

 انجام پذیرفت.  19نسخۀ  SPSS افزاراستفاده از نرم

 

 پژوهش هايیافته

 هایآزمودنهاي فردي یژگیواستاندارد  انحراف و میانگین شامل هایآزمودن توصیفی اطالعات ،1در جدول 

 است. شده دادهنشان 

 
 هاهاي فردي آزمودنی. میانگین و انحراف استاندارد ویژگی1جدول 
 تعداد انحراف استاندارد میانگین متغیر

 دختر

 پسر

57/0 

52/0 

206/0 

147/0 

30 

30 

 
ها، از آزمون لوین استفاده شد که نتایج نشان داد تفاوت برابري واریانس تفاوتفرض براي بررسی پیش

یت و از آزمون جنسرسی اثر مستقل براي بر tهاي . سپس از آزمون)<05/0P( داري وجود نداشتمعنا

 استفاده شد. 05/0 يمعناداردر سطح  CATبر تحلیل واریانس یکطرفه براي بررسی اثر رنگ 

 

  



 1399، بهار 1مارة  ش ، 12، دورة ورزشی _رشد و یادگیري حرکتی                                                       8

 
 در دو گروه دختر و پسرCATایسۀ خطاي زمانی . مق2جدول 

 
 

 

 
بین انطباقی دختران و پسران ي پیشبندزمانشود بین خطاي می مالحظه 2با توجه به نتایج جدول 

 CATبر تکلیفهمچنین براي بررسی اثر رنگ ). sig.=/289دار نبود (امعنتفاوت وجود دارد، ولی این تفاوت 

 شود. مالحظه می 3) استفاده شد که نتایج آن در جدول ANOVAاز تحلیل واریانس یکطرفه (

             
 سال 10تا  8ي سنی هادر گروه سبز) و قرمز (آبی، هاياثر اصلی رنگ. 3جدول 

مجموع  متغیر
 مجذورات

میانگین  درجۀ آزادي
 مجذورات

نسبت 
F 

سطح 
 معناداري

 001/0 22/17 517/0 2 03/1 بین گروهی
   030/0 57 71/1 درون گروهی

    59477/0 74/2 کل
 

بینی انطباقی دختران و ي پیشبندزمانهاي اصلی (آبی، قرمز و سبز) بر اثر رنگ 3با توجه به جدول 

داري اثر رنگ اصلی و گروه، از آزمون معنا). با توجه به F)2و  59(= 22/17و  P=/001دار است (پسران معنا

ها استفاده شد که نتایج مقایسۀ زوجی در ها بین رنگداري تفاوتجوي معناوتعقیبی توکی براي جست

 شود.مشاهده می 4جدول 

 
 هاي اصلی. نتایج آزمون تعقیبی توکی براي بررسی اثر رنگ4جدول 

 اخص آماريش
 متغیر

انحراف  میانگین فراوانی گروه شرایط
 معیار

سطح 
 ريادامعن

 
بندي زمانخطاي 

 انطباقیبینی پیش

 001/0 054/0 308/0 20 بیآ قرمز
 351/0 076/0 20 سبز

 001/0 308/0 20 قرمز بیآ
 001/0 232/0 20 سبز

 

 t df Sig گروه متغیر

 )CATخطاي زمانی(
 دختر
 پسر

07/1- 58 289/0 
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هاي اصلی آبی و قرمز، آبی و سبز در هر دو گروه تفاوت دهد که بین رنگنتایج آزمون توکی نشان می

بینی انطباقی در رنگ آبی بهتر از رنگ سبز و قرمز ي پیشبندزمان) و >001/0P(داري وجود دارد معنا

 ).< 05/0Pت مشاهده نشد (هاي قرمز و سبز این تفاوبود. ولی بین رنگ

 

 گیريو نتیجه بحث

بینی کردن یکی از پیش ،اطالعات وجود ندارد ۀدر حرکات سریع که زمان کافی براي پردازش هوشیاران

شود بینی غلط سبب میشود و پیشبینی صحیح به برتري بر حریف منجر میراهکارهاي مؤثر است. پیش

توان زمان واکنش را تا صفر بینی میزمان زیادي براي تصحیح و شروع حرکت بعدي صرف شود. با پیش

ها براي سازگاري با عنوان توانایی اصلی و مرکزي انسانبینی رخدادهاي آینده بهظرفیت پیش. تقلیل داد

رو . ازاین)4(شود گیري بسیار کم و محدود باشد، قلمداد میویژه در شرایطی که زمان تصمیممحیط به

ی انطباق بینیپیشي بندزمان فیتکلي اجرا بر رنگ و تیجنس عاملیر تأث حاضر بررسی تحقیقاز  هدف

زمینه در عملکرد هاي پسهاي تحقیق نشان داد تنوع رنگبود. یافته سال 10تا  8با دامنۀ سنی  کودکان

ها در عملکرد آزمودنی دهدیمیق حاضر نشان تحقکه نتایج طورياست. به مؤثر CATو اجراي تکلیف 

)، خواجوي 2011(1قیقات گینسزمینۀ سبز و قرمز بهتر است که با نتایج تحزمینۀ آبی نسبت به پسپس

همکاران  و گینس) همسوست. 1389همکاران ( و مظفر و )1394ی و طاهري (سهراب ،مرادي )،1392(

 عاملی عنوانبه تواندیمرنگ  که رسیدند نتیجه این به آموزش فضاهاي در رنگ تأثیر سیربر در) 2011(

 میزان باالترین به توانیم هارنگ از درست يریگبهره با اینکه و باشد داشته تأثیر آموزشی يهاطیمح در

 هاباشد که رنگ یمتفاوت یراتتأث سبببه یآب ۀنیدر زم یادگیريبهتر شدن  یدشادست یافت.  یادگیري

بخش آرام يهاعنوان رنگو سبز را به یآب يهامثال رنگ رايب ،گذارندیم يجااز خود به یادگیري در

شده است که  یانب ینرا فراهم آورد. همچن یشتريآرامش ب و توجه، تمرکز ینۀزم تواندیکه م دانندیم

 یالبه آرامش خ و دهندیمثل کاهش فشارخون را نشان م یزیولوژیکیف يهاپاسخ یرنگ آب یدنمردم با د

در  یفخف یفشار عصب یو نوع رودیرنگ قرمز باال م یدنر مردم با دبیشتو برعکس فشارخون  رسندیم

گیري در از سرعت تصمیم متأثر CAT. بنابراین از آنجا که تکلیف )18 ،01 ،14 ،17( دیآیود موجآنها به

توان علت کاهش خطاي انتخاب بهترین پاسخ با توجه با شرایط فضایی و زمانی در شرایط پویاست، می

                                                           
1.  Gaines   
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ي هادهندهانتقالزمینۀ آبی را افزایش سرعت پردازش اطالعات که در پی افزایش در رنگ پس CATزمانی 

  .)10(کرد  قلمداد عصبی است،

و  4یلز) و م2006(و همکاران  3یوال)، واند2004و همکاران ( 2ین)، پر2008و همکاران ( 1یوالو 

توجه، تمرکز و سالمت  یاري،مختلف بر هوش يهارنگ یرتأث یخود به بررس یقات) در تحق2007همکاران (

 کهيطورباشد. به رگذاریفاکتورها تأث ینبر ا توانندیها مکه رنگ انددهیعق ینبر ا یذهن پرداختند که همگ

 .شودیو توجه در افراد م یاريهوش یشافزا ببس یکه رنگ آب یدندرس یجهنت ینخود به ا یقاتدر تحق

از  يربرداریها بر روي مغز پرداختند و با استفاده از تصورنگ یراتتأث ی) به بررس2004و همکاران ( پرین

 یکباعث تحر یآب يهاکه رنگ یدندرس یجهنت ینمختلف توسط افراد به ا يهارنگ یدند ینمغز در ح

گرفتن در معرض  کردند که قرار یانآنها ب شود.میدارند  یرتأث یاريمغز که در هوش یفوقان يهاقسمت

 .)12 ،18 ،19( شودیافراد م یندر ا یشترو توجه ب یاريهوش سبب یرنگ آب

 ینطورکه در احاضر همسوست و همان یقتحق يهاافتهیبا  یقاتتحق ینآمده از ادستبه يهاافتهی

و به د کسب کربهتري  یجنتا ،پرداخت ینبه تمر یآب ینۀکه با رنگ زم یگروه ،مشاهده شد یزن یقتحق

 .یافتدست  یشتريب یادگیري

رنگ  پرطرفدارترین و بهترین آبی رنگ که کردند بیان خود پژوهش در )1389( همکاران و مظفر

 تواندیم رنگ این که کردند عنوان و اشاره رنگ اینبخش آرامش آثار به آنها. است امتحانات سالن يبرا

که قرار گرفتن افراد در  دهدینشان م یقاتتحق .شود انسان در استرس و انگیختگی سطح کاهش موجب

معرض  در افراد ینا یوقت کهيطوربه ،شودیافراد م یندر ا ینسطح مالتون یشافزا سبب یمعرض رنگ آب

را  ینمحققان علت ترشح مالتون .شودیآنها مشاهده نم یندر ب یزيچ ینچن ،قرار گرفتند یگرد يهارنگ

 يروزشبانه یتمکردند که بر ر یانمغز ب یفوقان يهاواقع در هسته ینالرت یونگانگل يهافعال شدن سلول

سرد با طول  يهاگرفتن در معرض رنگ که قرار ندایدهعق ینمحققان بر ا یندارد. ا یرافراد تأث یاريو هوش

مثل  یف بلندبا ط يهابا رنگ ییهاطیو قرار گرفتن در مح یشترو تمرکز ب یاريهوشموجب  یینموج پا

 ینهمسوست. بنابرا یزحاضر ن یقتحق يهاافتهیکه با  ،شودیو کاهش توجه م یختگیانگ یشافزا سببقرمز 

                                                           
1 . Viola 
2 . Perrin 
3 . Vandewalle 
4 .  Mills 
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بهتر و افرادي  یادگیري سبب ،پرداخته بودند ینبه تمر یآب ینۀدر رنگ زم که افرادي یزحاضر ن یقدر تحق

  ).19-21( شد ین آنهاکمتري در ب یادگیري موجب ،کرده بودند ینقرمز تمر ینۀکه با رنگ زم

یافتۀ دیگر پژوهش حاضر حاکی از این است که با اینکه خطاي زمانی پسران نسبت به دختران در 

در  هادار نبود، بنابراین عامل جنسیت تأثیري بر عملکرد آزمودنیمعنابود، ولی تفاوت  کمتر CATتکلیف 

) ناهمسو و با نتایج تحقیق میلس الگل 2002نداشت که با نتایج و ویلیامز و همکاران ( CAT تکلیف

به آموزش  CATهاي جنسیتی در گفت که تفاوت توانیمر توجیه این نتایج د .ستهمسو )،2004(

وجود آمدن تفاوت در که ممکن است سبب به شوداجتماعی و فرهنگی و تجارب قبلی مربوط می

ي هاتفاوتتحقیقات نشان داده است . )5 ،22(شود هاي ادراکی حرکتی در دو گروه دختر و پسر میمهارت

ی و افتگیسازمانو کارکردهاي تناسلی، نحوة  هاکنشي شناختی و رفتاري به هاییتوانامردان و زنان در 

و تمرین دختران و پسران  به فعالیت بانوان و نگاهاما با توجه به تغییر شرایط  ،گرددیبرمعملکردي مغز 

توان گفت ، میهادانشگاهها نسبت به فعالیت بدنی در سطح مدارس و یدگاهددر شرایط مساوي و تغییر 

 .)18(در حال کاهش است  روزروزبه هامهارتکه تفاوت جنسیتی در برخی 

 يهارنگ ریتأث یبررس یماً بهاست که مستق ییهاپژوهش ینژوهش حاضر از اولپ نکهیبا توجه به ا

 یلدل یانراي ببپرداخته است،  ی انطباقی (تکلیف مهاري)نیبشیپي بندزمانتکالیف بر عملکرد  ینهزم

 یگرنسبت به د یآب یطر محدو کاهش خطاي زمانی برتري  خصوص چراییآمده در دستبه یجنتا یقطع

موضوع را  ینا یمحقق علت احتمال حاضر، است. در حال یازن یشترب يهابه پژوهش يانهیزم يهارنگ

 سرد يهانگرمغز که نسبت به  یواقع در مناطق فوقان ینالرت یونگانگل يهادر سلول یپردازش رنگ آب

، داندیم ،شودیبراي افراد م یشترب یاريتمرکز و هوش موجبند و احساس یبا طول موج کوتاه مانند آب و

ة استفاد مورد ارهايابز رنگ در تعدیل به که ییهاپژوهش نتایج همانند توانیمپژوهش  ینابنابراین از نتایج 

کاهش  منظوربه ورزشکاران اجراي زمینۀ رنگ تعدیل براي شده، منجر اجرایشان که به بهبود ورزشکاران

 بهتر عملکرد به که کرد استفاده ورزشکاران ترسریع پاسخ انتخاب و بینیفضایی در پیش -خطاي زمانی

 یشنهادبود، پ ینهرنگ زم یرتأث یپژوهش بررس یناز آنجا که هدف ا شود ومنتج می خود اجراي در ورزشکار

ی و خارج از در محیط ورزش و رنگ خودبرگزیده نهیزمرنگ پس یرتأث در زمینۀمشابه  یتا پژوهش شودیم

 و یانکه مرب شودیم یشنهادپژوهش حاضر، پ يهاافتهیبا توجه به  یند. همچنگیرانجام  یزنآزمایشگاه 

تا  تفاده کنندی اسآب ینه، از رنگ زمی انطباقینیبشیپي بندزمانتکالیف  ینبراي تمر یورزش معلمان

 شود. ین آنهادر ب یشترب یادگیريکسب  موجب
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Abstract 
The ability to judge the trajectory of a moving stimulus and to organize a 
motor response so that the arrival at the target coincides with the arrival of the 
moving object at the same time is termed coincidence anticipation timing. The 
purpose of this study was to investigate the effect of colors and gender on the 
Coincidence anticipation timing task. Therefore, 60 participants aged8 
to10years old were chosen based on randomised sampling design (30 girls and 
30 boys).Timing error was recorded by a coincidence-anticipation apparatus. 
Independentt-test,ANOVA and Tukey post hoc tests were used at the 
significant level of 0/05. Results suggested no significant difference between 
boys and girls in coincidence anticipation timing task (P=0/289) and the 
lowest timing error in a blue background and also significant difference timing 
errors were observed between the blue background, with other color 
(F(2,59)=22/17, P=0/001).In genral the results of this study indicated that 
gender didn,t affect the Coincidence anticipation timing task and the blue 
background color would facilitate the performance and effectiveon reduce 
errors timing in stimuli predicting spatially and temporally. 
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