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 چکیده 
ارآمدی کودکان و بزرگساالن تأثير توهم بينايی بر يادگيری حرکتی و خودک  ةدرزمين شدهانجام هایپژوهش

 ةاثر توهم بينايی بر يادگيری ضرب بررسی ،حاضر از انجام پژوهشهدف  ،روايناز اند؛برداشته درمثبتی نتايج 

 ± 1/ 77سالمند با ميانگين سنی  22 ، نيمه تجربی ةدر اين مطالع .بودخودکارآمدی در سالمندان گلف و پات 

توهم بينايی  مساوی طور تصادفی به دو گروه هو بشدند دسترس انتخاب گيری درسال به روش نمونه 77/62

در متری ة دواز فاصلرا گلف پات ةکنندگان تکليف ضربشدند. شرکتتقسيم  کوچک و توهم بينايی بزرگ

کوشش( و  10اری )کوششی(، يادد 10بلوک پنج  شامل کوشش 50کوشش(، اکتساب ) 10زمون )آمراحل پيش

صورت خطای هکنندگان بيادگيری حرکتی شرکت متری( انجام دادند. 5/2جديد  ةاز فاصل ، کوشش 10انتقال )

مدی آبرای سنجش خودکار خودکارآمدی بندورا ةناماز پرسش ، همچنينگلف ثبت شد. ضربات پاتی عشعا

 ةآزمون تی نشان داد که بين دو نوع توهم بينايی در مرحل  ومرکب  تايج آزمون تحليل واريانس  استفاده شد. ن

ادگيری دو نوع توهم يادداری، بين ي ةدر مرحل اما شت؛گلف تفاوت وجود ندااب و انتقال مهارت پات اکتس

به بهبود  ی بزرگ نسبت به توهم بينايی کوچکتوهم بيناي و (P≤  0.05) تجود داشو دارامعن تفاوتبينايی 

دی دو گروه مرآبين خودکا  اما  ؛شد دی در هر دو گروه نشان دادهمآ. بهبود خودکارشدمنجر  يادگيری حرکتی  

 که کردگيری نتيجهتوان می حاضر ةهای مطالعراساس يافتهب. (P ˃ 0.05) نشد مشاهدهدار اتفاوت معن

-را در مهارتيادگيری حرکتی بهبود های سنی، در شرايط توهم بينايی بزرگ، همانند ساير گروهسالمندان 

شده در افزايش اميدواری تقويت تواندمی. دليل احتمالی اين بهبود کنندمیتجربه  گلفپات ةضرب هايی نظير

 باشد. شرايط توهم بينايی بزرگ
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 مقدمه

ه شدعث افزایش تعداد افراد سالمند درسراسر جهان افزایش امید به زندگی و کاهش میزان باروری با

 ةهای بهداشت عمومی درطی چند دهترین چالششدن جمعیت به یکی از مهمکه پیری اگونهبه  ؛است

 ةپدید یك و است انسان زندگی طبیعی روند از بخشی ،سالمندی(. 1)است  شدهاخیر تبدیل 

که با افزایش   ییترین ساختارهایکی از مهم  (.2)  آیدمی شمارناپذیر بهاجتناب و هنجار شناختیزیست 

ابسته به سن است. تغییرات و 1شناختی -شود، سیستم عصبیییرات اساسی میسن و پیری دچار تغ

ها، کاهش سرعت قدرت عمومی عضالت، حس لمس، رفلکس عمقی تاندوندر این سیستم، به کاهش  

در اجرای   ایکندی سراسری  ،نتیجهد و درشومیتهی منهای عصبی و افزایش لرزش هدایت پیام

 (. 3) شودایجاد میهای حرکتی مهارت

افراد های اخیر، تغییرات ساختاری و عملکردی مغز شده در سالانجام هایپژوهشگزارش  اساسبر

 ،همچنین  .منجر شودجدیدی    حرکتی  هایبرخی اختالالت در یادگیری مهارت  به بروزتواند  می  سالمند

جام کاهش توانمندی برای ان  به تغییر سطح عملکرد و  کاهش قابلیت کسب مهارت و یادگیری حرکتی

(. یکی 4گذارد )کیفیت زندگی افراد سالمند تأثیر منفی می  و بر  شودمنجر میها  آن  ةهای روزانفعالیت

المندان، خودکارآمدی سالمت در س ةرفتارهای ارتقادهند ةنمر ةکنندبینیترین عوامل پیشمهماز 

 که  است موردنظر هایعملکرد انجام توانایی در فرد تسلط احساس از ایدرجه  خودکارآمدی .است

آسیب  و تغییرات فیزیولوژیك و سنی شرایط  لحاظبه  سالمندان در  ویژهبه سنی هایدوره تمام در

اصلی  ةخودکارآمدی، ساز(. 5است ) کرده ایجاد نابین متخصصدر  را وسیعی بحث ها،آن ذیریپ 

و به برداشت افراد از تواناییهای خود برای انجام کار و فعالیت   است  2اجتماعی و شناختی بندورا  ةنظری

که خودکارآمدی طوری به   ؛رسد که خودکارآمدی با توجه به سن متفاوت استنظر می(. به6اشاره دارد )

و  رسدمی بـه بـاالترین حد خودسالی میاندر  یابد؛میکی و اوایل بزرگسالی افزایش سراسر کوددر

یادگیری و  ةتوجه به مشکالتی که سالمندان درزمین  (. با5یابد )سالگی کاهش می 60پس از 

همواره  پژوهشگران ،المت این گروه سنی در جوامع بشریس زیادخودکارآمدی دارند و نیز اهمیت 

 . هستندهایی برای حل این مشکالت دنبال ایجاد راهبه

 4یادگیری حرکتی بهینه  ةظرین(  7)  3ولف و لویثویترکتی افراد،  ی بهبود یادگیری حراستادر  ،تازگیبه

أکید به سه عامل مهم و اثرگذار بر اکتساب و یادگیری مهارت حرکتی ت  . در این نظریهمطرح کردند  را

 
1. Cognitive-Nervous System 

2. Bandura 

3. Wulf & Lew Thwaite 

4. OPTIMAL Theory  
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در یك  ،مثالعنوان )بهاست شده بر اثر تکلیف درنظرگرفته  1تمرکز بیرونیشود. عامل اول، اتخاذ می

 ؛(10-8) دارد همراهیادگیری را به  ، تسهیل در2تمرکز درونیمقایسه با  در مسلم استاجرا( که 

یادگیری  ةر نظریبر انگیزشی و دومین عامل اثرگذار یك متغی ،کنترلیهمان خودیا  3خودپیروی 

. شواهد موجود در است 4شدهآخرین عامل، امیدواری تقویت ؛است( 7ولف و لویثویت ) ةحرکتی بهین

یادگیرندگان افزایش یابد، یادگیری   ةشدکه اگر امیدواری تقویت  هستندسال گذشته حاکی از آن    چند

(، 7ولف و لویثویت ) ةیادگیری حرکتی بهین ةشود. برطبق نظریتر مینیز آسان های حرکتیمهارت

یی هایکی از راه  .(11-13)  است  شدنیو تعدیل  شدنیاصالحهای مختلفی  شده با روشامیدواری تقویت 

شرفت خودکارآمدی و افزایش پیموجب    ،رود و همچنینکار میشده بهکه برای بهبود امیدواری تقویت

 6کمك توهم بیناییشده از هدف بهادراک  ةکاری اندازشود، دستکنندگان میشرکت 5نفساعتمادبه

  (.14)است 

ادراک بینایی نادرست نسبت به شرایط واسطة ك خطا در سیستم بینایی است که بهتوهم بینایی ی

دیگر، عبارت(. به15گیرد )شود، شکل میبه آنچه دیده می دی مربوطحس وروواقعی و بدون هرگونه 

 هایی(؛ برای مثال، فرد ممکن است شکل 16گونه محرک خارجی وجود ندارد )در توهم بینایی، هیچ

بینایی، توهم  هاییکی از انواع این توهمها را واقعی بپندارد. واقعیت عینی ندارند، ببیند و آن که را

تر بزرگ  کنندة آنهای احاطهدایره  است. در این توهم، یك دایرة مرکزی با توجه به اندازة  7ابینگهاووس

تر محصور  های بیرونی کوچكای را که با دایرهدرونی  که افراد دایرةطوریرسد؛ بهنظر میتر به یا کوچك

 (.17) هر دو دایرة درونی اندازة یکسانی دارند واقعکه دردرحالی کنند؛تر درک میاست، بزرگشده 

 استفادهبینایی  هایتوهماز  یادگیری حرکتی، زمینةدر خود هایپژوهش در پژوهشگران از تعدادی

 (گلف حفرة ،مثالبرای ) کنند کاریدست را هدف یك اندازة وسیله درکینبد تا( 18، 19) اندکرده

ها نشان دادند که . آنهای حرکتی ارزیابی کنندو اثر این تغییرات را بر عملکرد و یادگیری مهارت

که و زمانی  دشتر ظاهر می، آن هدف بزرگشدتر احاطه میهای کوچكدایره  وسیلةوقتی حفرة گلف به

پاسخ   درپی یافتن  پژوهشگرانرسید. این  نظر میتر به هدف کوچك  ،شدمیتر احاطه  های بزرگبا دایره

 
1. External Focus 

2. Internal Focus 

3. Autonomy 

4. Enhanced Expectancies 
5. Cconfidence 

6. Visual Illusion 

7. Ebbinghaus Illusion 
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زدن را تواند دقت ضربهمی ترصورت بزرگکردن یك هدف بهند که آیا درکمهم بود برای این سؤال

، دقت شدتر ظاهر میهدف بزرگ ابینگهاووس توهم واسطةبه که وقتی ها دریافتندافزایش دهد؟ آن

و همکاران 1وودشد. در پژوهشی که  یتر احساس مبیشتر از زمانی بود که هدف کوچك  ضربه درحقیقت

مدت   نگی مکانیسم این تأثیر انجام دادند، مشخص شد که ظاهر اندازة هدف بر( برای تعیین چگو19)

تر ادراک هدفی که بزرگکه دورة تثبیت چشم روی معنی؛ بدینگذارداثر می 2و دوران چشم ساکن

 نتیجه . وود و همکاران تر بودمراتب طوالنیبهتر، کوچك هدف ادراک شدة بود، در مقایسه باشده 

ریزی حرکتی کمك شده است روی هدف، به طرحماندن چشم  ترشدن زمان ثابتگرفتند که با طوالنی

  شود.گلف می ین امر موجب بهبود اجرای زدن ضربةو ا

را برای تعیین   بینایییك آزمون یادداری تأخیری بدون وجود توهم  (  11)  و همکاران  3چاول  در ادامه،

. ، انجام دادندد داشتنیادگیری حرکتی نیز تأثیری خواهبر  طی تمرینشده دریا تأثیرات دیدهکه آاین

با حذف متغیرهای مستقل  و انتقالهای یادداری آزمون وسیلةبهها، یادگیری حرکتی آن در پژوهش

تثبیت برای تأثیرپذیری حرکتی   افظه اجازةها به حاین وضعیت  .گیری شدو بعد از تأخیر یك روز اندازه

انسیل تضمینی برای این است که تأثیرات موقتی پت حذف متغیرهای مستقل ،عالوه(. به20دهد )می

. نتایج مطالعات چاول و ئمی و پایدار در عملکرد نیستندتغییرات نسبتاً دااین متغیرها در آمیخته با 

تر نسبتًا به دیدن حفره با توهم بینایی بزرگعملکردی  ندة( نشان داد که اثرهای فزای11همکاران )

بیشتر از  ،تر را مشاهده کردندبزرگ بودند؛ بنابراین، یادگیری درمورد گروهی که دایرةمربوط پایدار 

ند که تأثیر تمرین نشان دادها  این یافتهدرمجموع،  تر ادراک کرده بودند.  گروهی بود که دایره را کوچك

های بینایی برداشته شدند، د و وقتی توهمتواند نسبتاً پایدار باششرایط درگیر با توهم بینایی میدر 

 های بینایی را برتوهم هایاثر (21)و همکاران  بهمنی ،تازگیبه .ندماندهمچنان پابرجا  این اثرها
بهبود خودکارآمدی را   هاآن  پژوهش نتایج  کردند. گلف در کودکان بررسی  ةخودکارآمدی و دقت ضرب

این گروه عملکرد  ،. همچنینندتر ادراک کرده بودصورت بزرگدر گروهی نشان داد که حفره را به

  داشتند. اکتساب و یادداری حلاتری در مردقیق

 اختالل  وشود  می زوال دچار بینایی حس سالمندی دورة به ورود با که اندداده نشانها  پژوهش برخی

 سالمندانکه رسد نظر می، بهبنابراین ؛(22) آیدوجود میه ب برای سالمندان فاصله درک و دیدن در

 هاآن دوبارة دهیسازمان در  و دارند گرایش و فاصله عمق  از خود اولیة  برداشت  و ادراک حفظ  به

 ( با بررسی23)و همکاران    4آیورز   برای مثال،  دهند؛می نشان نداشتن خود را توانایی کنند ومقاومت می

 
1. Wood 

2. Quiet Eye 

3. Chauvel 
4. Ivers 
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 یبینای ادراک توانایی کاهش باعث بینایی ضعف دریافتند که ماه 12سالمندان درطی  گروهی از

 و ادراک   تطابقی  حساسیت  تضعیف  شامل  بینایی  دهد. اختالالتمی افزایش  را افتادن شود و احتمالمی

 افزایش با که است مسلم (.24) دندار میزان افتادن با را ارتباط بیشترین ،سالمندان در بینایی عمق

 حواس   و  قدرت  نیز  و  افراد  عملکردی  هایتوانایی  و  یابدمزمن افزایش می  و  حاد  هایبیماری  خطر  سن

 اطراف  محیط از سالمند نادرست تواند باعث درککه خود می دنیابمی کاهش هاآنبینایی  و ادراک

ثیرگذاری توهم بینایی بر عملکرد فردی در سالمندان را تواند نحوة تأ این درک نادرست می .شود

 های سنی نشان دهد. متفاوت از سایر گروه

های ادراک و پردازش های موجود در سیستمشده و نیز تفاوتذکر هایپژوهش با توجه به بنابراین،

پاسخ یافتن  دنبال  حاضر بهپژوهش    در ،(25)سنی    هایگروهاطالعات افراد سالمند در مقایسه با سایر  

 ة به توسع شدهعنوان عامل بهبود امیدواری تقویتتواند بهکه آیا توهم بینایی می هستیمال ؤبه این س

بودن خودکارآمدی سالمندان در فاوته متشود؟ و آیا با توجه بمنجر یادگیری حرکتی در سالمندان 

تواند عامل مؤثری برای افزایش خودکارآمدی در توهم بینایی می  (،5مقایسه با کودکان و بزرگساالن )

 باشد؟افراد سالمند 

 

 روش پژوهش
این سال  65تا  60سالمندان  همةدر شهر اهواز انجام شد و  1397تجربی در سال نیمه ةاین مطالع

عبارت بودند از: افراد   پژوهشبه  کنندگان  شرکتمعیارهای ورود   دادند.تشکیل  را  پژوهش    ةجامعشهر  

 باشنددچار اختالل حافظه ن اشد وها راست بدست غالب آن ،اشندسال ب 60-65سنی  ةدارای رد

چهار به باال عمومی  نقطة برش امتیاز حافظة ،انجام شد وکسلر ة)تشخیص با استفاده از آزمون حافظ

 انندهای نورولوژیك مسانی که بیماریک ،همچنین .(2) (ر گرفته شدکنندگان درنظبرای شرکت

بخشی اصالح با وسایل توان که قابلل بینایی و شنوایی )اسکیزوفرنی، اختال پارکینسون، آلزایمر و

، از راست داشتند ام فوقانی و سندرم تونل کارپ دستمغزی، اختالل حرکتی در اند ة(، سکتندنبود

و پرسش از شخص سالمند انجام  پزشکیة تاریخچ ةنامپرسش ازطریق)تشخیص  مطالعه خارج شدند

 ، (α، 0.25  = d، 0.8 = β-1 = 0.50) 1پاورافزار جی نرمشده توسط با توجه به محاسبات انجام (.شد

بودند که سال    77/62 ± 77/1با میانگین سنی  کنندگان  گرفته شد. شرکتنظر  نفر در  22نمونه    حجم

 
1. GPower 
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 11طور تصادفی به دو گروه توهم بینایی بزرگ )هو ب انتخاب شدنددسترس گیری دربه روش نمونه

نامه در فرم رضایت  یکنندگان پس از امضاتشرکنفر( تقسیم شدند.  11نفر( و توهم بینایی کوچك )

کنندگان شرکت  ةحاضر شامل رضایت آگاهان  ات اخالقی پژوهشظپژوهش حاضر شرکت کردند. مالح

، رازداری و حراست از اطالعات فردی مطالعهها از آن ةکت در پژوهش و امکان خروج آزادانبرای شر

پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز رسید.  ةیید کمیتپژوهش حاضر به تأ  ،همچنین ها بود.آن

 اطالع بودند.و از هدف پژوهش بی ندقبلی در انجام تکلیف نداشت ةکنندگان تجربکدام از شرکتهیچ

وضعیت قبیل  ازرا  سؤال بود و اطالعاتی    14شامل    نامهپرسشاین    :پزشکی  يخچةتار  مةپرسشنا  - 1

ونگی بررسی چگ برایمصرف انواع دارو  و ایی، جراحیایی، شنوسالمت سیستم عصبی مرکزی، بین

 ؛دادقرار می پژوهشگردراختیار  ،وضعیت تعادل آنها

با و  آیتم بود 10نامه دارای : این پرسش(26) 1خودکارآمدی بندورا ةشدتعديل ةنام پرسش - 2

 طورکلینبود اطمینان به  یك،) 10تا  یك ةکه از درجطوری به ؛شده بود توجه به تکلیف گلف تعدیل

میزان اطمینان خود )از زدن به  برای ارزیابی کنندگان کتو شر بودداشتن اطمینان اضافی(  ،10 و

شده استفاده این ابزار از قبلی  هایپژوهش در برخی از در سه مرحله خود را ارزیابی کردند. ،هدف(

 ؛(21بود )

قیاس عینی برای ارزیابی حافظه عنوان یك مآزمون حافظة وکسلر به: 2وکسلر ةآزمون حافظ - 3

آگاهی شخص درمورد مسائل اند از:  که عبارت   مقیاس استرود. این آزمون دارای هفت خردهکار میبه

سه سؤال(، کنترل ذهنی ) پنجیابی( )آگاهی به زمان و مکان )جهتؤال(، س ششروزمره و شخصی )

جلو جلو و معکوس )دو سری اعداد روبهمتن(، تکرار ارقام روبه  زیرمجموعه(، حافظة منطقی )شامل دو

جفت تداعی ساده و  10چهار سری کارت( و یادگیری تداعی ) حافظة بینایی )دارای ،و معکوس(

درصد گزارش  83تا  66های هوشی وکسلر بین مقیاسآزمون با خرده ضریب همبستگی این .دشوار(

کارگرفته هباین آزمون شده در داخل کشور انجام هایپژوهشدر برخی از  ،همچنین(. 27شده است )

  ؛(2) اندجی آن مناسب گزارش شدهنسهای روانو ویژگیاست شده 

این در دانشگاه ادینبور اسکاتلند    4اولدفیلد،  1970در سال  :  3دست برتر ادينبورگ   ةنام پرسش  -4

 کردن،نقاشی نوشتن، در را دستی ترجیح که  دارد  ماده  10است. این مقیاس    کردهتهیه  را  نامه  پرسش

 کردنروشن جاروکردن، قاشق، از  استفاده چاقو، از استفاده زدن،مسواک کردن،قیچی کردن،پرتاب

 
1. Bandura  

2. Wechsler Memory Questionnaire 

3. Edinburgh Handedness Questionnaire 

4. Oldfield  
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 رای نامه که باین پرسشکشور از داخل  پژوهشگران. سنجدقوطی می در کردنبسته و باز کبریت،

 برتریدست ةنامپرسش  فارسی ة. نسخاندکردهاستفاده سیار ب ،دوشمیکار برده برتری بهتعیین دست 

  (.28) استقبولی برخوردار قابل قابلیت و اعتبار از  ایرانی جمعیت در ادینبورگ،

ایستادن فرد قبل و  ةگلف )پاتر(، نحو ةنظیر چگونگی گرفتن دستهای اولیه دستورالعمل  ةپس از ارائ

دربارة کنندگان و آشنایی شرکتگلف پات ةروش اجرای ضرب ،حین زدن ضربه به توپ و همچنیندر

زمون  آمتری در مراحل پیشدو  ةاز فاصلرا  گلف  پات  ةکنندگان تکلیف ضربشرکت،  پژوهشروند اجرای  

کوشش( و انتقال  10اری )کوششی(، یادد 10بلوک  پنج شامل کوشش 50کوشش(، اکتساب ) 10)

امکان سعی کنندگان خواسته شد تاحدد. از شرکتمتری( انجام دادن  5/2جدید    ةاز فاصل  ،کوشش  10)

عنوان خطای شعاعی هدف به ةتوپ تا مرکز حفر ةلب ةپ را نزدیك هدف متوقف کنند. فاصلکنند تو

اخیر نظیر   هایپژوهشحاضر مشابه با برخی از  پژوهشاستفاده در شد. تکلیف موردگیری اندازه

 بود.( 21بهمنی و همکاران )و ( 11چاول و همکاران )مطالعات 
-ین را بدون وجود دایرهکوشش تمر 10کنندگان فرصت داده شد تا آزمون، به شرکتپیش ةدر مرحل

 ،چه سؤالی داشتند، بپرسند. سپسچنانآزمون انجام دهند و وان پیشعنهدف به ةکنندهای احاطه

 ةشدتعدیل ةنامپرسش ،یدن به هدفرسدر رزیابی میزان اطمینان خود ا برایکنندگان شرکت

 10) کوتاه یعد از استراحتآزمون و بهای پیشدنبال کوششرآمدی بندورا را تکمیل کردند. بهخودکا

 بلوک پنجکوشش ) 50اکتساب شامل  ةهای اصلی )اکتساب( آغاز شد. مرحلاجرای کوشش ،دقیقه(

، سومین و  بندی خودکارآمدی افراد در مراحل بعدی، در اولینکوششی( بود. برای تسهیل درجه  10

-به شرکت ،(21بهمنی و همکاران ) پژوهشکوششی و مطابق با  10 ةپنجمین کوشش از هر دست

متر( داده شد. سانتیهدف به واحد  ها از مرکزضربه ةورد افزوده )انحراف میانگین فاصلکنندگان بازخ

ا، خودکارآمدی بندور ةنامبا تکمیل پرسشتا تمرین از آنان خواسته شد  ةکردن مرحلبعد از کامل

در ارزیابی کنند. دوباره  ،از هدف آوردن حداقل انحراف استاندارددستاطمینان خود را در توانایی به

ستفاده از پاورپوینت و یك پروژکتور که از سقف آویزان اکتساب، توهم بینایی ابینگهاووس با ا ةمرحل

ك و بزرگ اطراف حفره را کوچهای  ریزی دایرهطرح کهوریطبه د، ایجاد شد؛شپایین نصب  و روبهبود  

رای گروه متر )بسانتی  8/3کوچك با قطر    ةدایر  11ریزی، با  طرح  ةوسیلهدف به  ةحفرآورد.  وجود میهب

دیگر، عبارتبه احاطه شد.    متر )برای گروه توهم کوچك(سانتی  28بزرگ با قطر    ةدایر  5توهم بزرگ( و  

تر احاطه شده بود؛ بنابراین، های کوچكدایره وسیلةحفرة گلف بهدر شرایط توهم بینایی بزرگ، 
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-گلف با دایره  که حفرةتر ظاهر شد. درمقابل، زمانیگلف بزرگ  براساس توهم ابینگهاووس، قطر حفرة

 رسید. نظر میتر از میزان واقعی خود بهکوچك شد، قطر حفرهتر احاطه های بزرگ

ساعت پس از پایان  24 ،کنندگان از دو آزمون یادداری و انتقالسنجش میزان یادگیری شرکت برای

 ة کوشش از تکلیف ضرب 10کنندگان در آزمون یادداری، شرکتاکتساب استفاده شد.  هایه جلس

 ةهرگونه بازخورد، از فاصل  ةبدون ارائ  ،حفره و همچنین  ةکنندهای احاطهلف را بدون وجود دایرهگپات

خودکارآمدی   ةنامپرسشتا  کنندگان خواسته شد  قبل از آزمون یادداری از شرکتدند.  انجام دا  متریدو

ه پس دقیق 10طور مشابه هعملکرد خودشان تکمیل کنند. آزمون انتقال نیز ب ةبندورا را درمورد نتیج

 کوشش انجام شد.  10متری در  5/2جدید  ةاز آزمون یادداری و از فاصل

های مرکزی و پراکندگی و شاخص  ةهای آمار توصیفی برای محاسبروش  ازها  دادهوتحلیل  تجزیه   رایب

برای  1كلوی -از آزمون شاپیرو پژوهشدر این  ،ار استنباطیرسم نمودارها استفاده شد. در بخش آم

حاضر از  پژوهشهای دادهکه  نشان دادآزمون این نتایج  .ها استفاده شدبودن دادهطبیعیی بررس

 ةدر مرحل.  شدیید  تأ  های پارامتریرض استفاده از آزمونفپیش  بنابراین،  ند؛برخوردار بود  طبیعیزیع  تو

آزمون تحلیل   نظیر  آمار استنباطی پارامتریهای  از روش  برخی  ازطریق  پژوهشهای  آزمون فرضیه  ،بعد

سطح  پژوهش،در این . انجام شد های تعقیبی بونفرونیو آزمون مستقل تیآزمون  واریانس مرکب،

 ة نسخ 2اس.پی.اس.اس. افزاراز نرمها تحلیل دادهوتجزیه برایدرنظر گرفته شد و  P ≤ 0.05 داریامعن

 استفاده شد. 16

 

 نتایج
نشان داد  ( P>  0.05)با پذیرش فرض کرویت موخلی    مرکبنتایج تحلیل واریانس  اکتساب،    ةدر مرحل

2η =0.27 , P =0.05) گروهو ، (2η=0.53 , P 0.78, =(4,80) F=  0.03) مرحله هایکدام از اثرکه هیچ

1.24, =(1,20) F)،  مرحله و گروهو تعامل (2=  0.02η=0.71 , P 0.53, =(4,80) F)، خطای  برای عملکرد(

یادداری، نتایج آزمون تی مستقل نشان  ةلدر مرح .ندنیست داراگلف سالمندان معنپات ةعاعی( ضربش

که صورت بدین ،(P ,64.11- =(20) t.0=03)وجود دارد  داران دو گروه توهم بینایی تفاوت معنداد که بی

 میانگین) کوچك بینایی توهم گروه به نسبت( 30/25 ± 19/10گروه توهم بینایی بزرگ )میانگین 

نتایج آزمون در آزمون انتقال نیز  .ندداشت( کمتر شعاعی خطای) بهتری عملکرد( 95/36 ± 73/13

  P ,14.5- =(20 ).0=35) وجود ندارد دارادو گروه توهم بینایی تفاوت معن تی مستقل نشان داد که بین

t)، (یك ةشمار )شکل.  

 
1. Shapiro–Wilk Test 

2. SPSS 
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 پژوهشتوهم بينايی در مراحل مختلف ی هاخطای شعاعی گروه -1شکل 

 

 (  P>  0.05)  موخلینتایج تحلیل واریانس مرکب با فرض کرویت  مدی سالمندان،  نمرات خودکار  بارةدر

ونفرونی نتایج آزمون ب  .(2η=0.01 , P  ,5.04  =(2,40)  F=    0.20)  معنادار بود  مراحلاثر اصلی  نشان داد که  

 ةت خودکارآمدی هر دو گروه در مرحلبین نمرا نشان داد کههای جفتی مراحل مقایسهبرای 

                 اصلی گروه هایدار وجود دارد. سایر اثرامرحله پیش از یادداری تفاوت معنزمون با آپیش

(0.02  =2η=0.52 , P 0.41, =(1,20) F)، و تعامل مراحل و گروه (2=  0.06η=0.24 , P 1.44, =(2,40) F)، 

 . (دو ةشمارشکل ) دار گزارش نشدامعن

 
  مختلف پژوهشتوهم بينايی در مراحل نمرات خودکارآمدی دو گروه  ميانگين -2 شکل

۰

۱۰

۲۰

۳۰

۴۰

۵۰

۶۰

طا 
خ

(
ی

انت
س

تر
م

)

مراحل

توهم بینایی بزرگ توهم بینایی کوچك

0
1
2
3
4
5
6
7
8

پیش آزمون اکتساب یادداری

ی
مد

ارآ
دک

خو
ت 

مرا
ن ن

گی
یان

م

مراحل آزمون

توهم بینایی بزرگ

توهم بینایی کوچك



 1398، پاييز 37، شماره 11رفتار حرکتی، دوره                                                                                         160

 گیریبحث و نتیجه 
گلف و خودکارآمدی پات  ةوهم بینایی بر یادگیری حرکتی ضرببررسی اثر ت  پژوهش،این  انجام  هدف از  

گلف و پات ةی موجب افزایش یادگیری حرکتی ضربنشان داد که توهم بینایسالمندان بود. نتایج در 

توهم بینایی  ةو جدیدی درزمین معدودنسبتاً  هایپژوهششود. خودکارآمدی در سالمندان میبهبود 

تأثیر توهم گلف تحت  ةای ضرب ( نشان دادند که اجر18و همکاران ) 1ویتبرای مثال،  اند؛انجام شده

وچك احاطه شود و آن هدف از های ککه هدف با دایرهصورتیبهکند؛  پیشرفت میبینایی ابینگهاووس 

 ة پیشرفت در اجرای ضرب( 11چاول و همکاران ) ،مشابه طوره. بدتر ظاهر شوخود بزرگ واقعی ةانداز

آزمون یادداری تأخیری و بدون  ةوسیلبه ،همچنین .های بینایی بزرگ را گزارش دادندگلف با توهم

   ت شد.ابثاشده توسط آنان یادگیری تسهیل ،وجود توهم ابینگهاووس

نظر آنان این بود که از دیدگاه یادگیری   .دست آوردندمتفاوت به  ( نتایجی29)و همکاران    2کانل برولند

در مواجهه با  ،زیرا بینی کنیم؛پیشیك رخداد مخالف را مکن است واقعاً بتوانیم و کنترل حرکتی، م

کنندگان خواستند ها از شرکت. آنداشته باشند  یتردقت بیششوند  میتر، افراد وادار  یك هدف کوچك

هم بینایی با یك توهم بینایی بزرگ و با یك توپرتاب توپ ماربل(  انند)مرا تا یك تکلیف هدفدار 

امل گروه آموزشی ریزی کردند که شآزمون را طرح یك طرح پیشها  آنهمچنین،  کوچك تمرین کنند.  

داد نشان  کوشش اضافه کردند. نتایج 450تا توهمی بود. مقدار تمرین را  گونه اثرکنترل، بدون هیچ

که گروه توهم حالیدر  ؛آزمون بهبود یافتآزمون تا پستر اجرا از پیشگروه توهم بینایی کوچك  که در

آزمون آزمون تا پسگروه کنترل از پیش ،که. جالب ایننداشتندگونه پیشرفتی تر هیچبینایی بزرگ

-د و توهمنبخشهای کوچك یادگیری را بهبود میبردند که توهمپی  ها، آن همچنین.  داشتندپیشرفت  

 پژوهشحاضر با   ةهای مطالع. یك توضیح برای تفاوت در یافتههستندر  مض  های بزرگ برای یادگیری

به تواند توضیح دیگر می ،باشد. همچنینمربوط استفاده تواند به تفاوت در نوع تکلیف موردمیها آن

آزمون در نمرات پیش تر، تفاوتقبولحال، توضیح قابلااینب ؛باشدمربوط های تمرین تعداد کوشش

بینایی بزرگ  ها، گروه توهمآن ة. در مطالعندبودداده  ( گزارش21) و همکاران کانل برولندبود که 

 ؛تری داشتندکوچك و نیز گروه کنترل خطاهای کمآزمون نسبت به گروه توهم بینایی طی پیشرد

 . ه استداشت  ضعیت دیگر فرصت کمتری برای بهبودوضعیت توهم بزرگ نسبت به دو و بنابراین،

ی تیرانداز زیادمهارت  ی بادر افراد دهشامیدواری تقویت( به بررسی 30) و همکاران بهمنی ،تازگیبه

کرد.  حمایت( 7ولف و لویثویت ) ةیادگیری حرکتی بهین ةنظریاز ها پژوهش آنپرداختند. نتایج 

تر نشان داده شد. در رگعنوان تابعی از ادراک هدف بزتمرین به  ةتر در مرحلعملکرد دقیق ،همچنین

 
1. Witt 

2. Cañal-Bruland 
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حالت نبودن توهم بینایی ارزیابی شد، یادگیری بعد از یك روز و در هایوقتی اثر ،حاضر پژوهشاین 

یك توضیح برای نشد.  مشاهدهایی بزرگ و توهم بینایی کوچك هیچ تفاوتی بین دو گروه توهم بین

ها تمرین و رقابت سال ةواسطکه به استسطح باال  ةحرکتی خودکارشد ةغیرمنتظره، برنام ةاین یافت

های ادراکی اساسی بین افراد تفاوت  ،عالوهکرده بود. بهای توسعه پیدا  حرفهالمللی برای تیراندازان  بین

تر از بازیکنان  گلف را بزرگ  ةزیکنان ماهر حفربرای مثال، با  ؛(14،  32،  33)  دنماهر و مبتدی وجود دار

  (.33کنند )مبتدی ادراک می

های بینیتر، تأییدی بر پیشدادن برتری شرایط توهم بینایی بزرگنتایج پژوهش حاضر با نشان

گانة ( بود. براساس این نظریه، یکی از عوامل سه 7گرفته توسط نظریة یادگیری حرکتی بهینه )انجام

های مختلفی به روششده  شده است. امیدواری تقویتر یادگیری حرکتی، امیدواری تقویت ثیرگذار بتأ 

بازخورد فقط بعد  ةنند ارائهای انگیزشی مثبت همابهتجربرای مثال،  تأثیر قرار گیرد؛تواند تحتمی

ای اجتماعی یسه بازخورد مقا ة، ارائ(34-36)نسبت به کوشش های ضعیف، های خوب ازکوشش

ایش امید به یادگیرندگان و نیز افز  (37مورد اجرای برتر فرد نسبت به افراد مجری دیگر ))غیرواقعی( در

کاهش  ،عبارتیتر و بهالک سختیك معیار آسان برای انجام تکلیف خوب نسبت به یك م ةبا ارائ

هرحال، یکی دیگر از به. هستندیش های این افزا(، از دیگر راه38تکلیف ) ةشدهای ادراک دشواری

 پژوهشدر (. 11ها، استفاده از توهم بینایی است )شدة یادگیرندههای افزایش امیدواری تقویتروش

تکلیف  دشواریکاهش توان یکی از دالیل بهبود یادگیری در گروه توهم بینایی بزرگ را به حاضر می

این عوامل ممکن است موجب  یکه هر دو نسبت داداکتساب  ةو افزایش خودکارآمدی درطی مرحل

 .دنشده باشکنندگان برای رسیدن به موفقیت شرکت شدةو امیدواری تقویتبردن انتظارات باال

وقوع است، شده درمورد آنچه درحالبینییا پیش گویانههای پیشه میزانی از عقاید و ادراکانتظارات ب

 د. نشونسبت داده می

 مداخالت (.7د )نشوشامل خودکارآمدی افراد نیز می شدهو امیدواری تقویت یافتهانتظارات افزایش 

( و اینکه 11-13) است شدنیو اصالح شدنیتعدیلکه خودکارآمدی  دندهمختلف نشان می

طور (. به12، 39د و یادگیری حرکتی ارتباط دارد )یافته با پیشرفت در عملکرخودکارآمدی افزایش

و نیز عملکرد   انجامدرحال موفقیت در تمرین، در زمان اجرای    ةواسطیافته بهویژه، خودکارآمدی توسعه

د نداراشاره  این    ه( ب18مطالعات قبلی )  ،عالوهکند. بهای را ایفا میگویانه( نقش پیش12،  40در آینده )

خودکارآمدی  افزایش ،عبارتیا بهمورد توانایی خودشان یکنندگان درنفس شرکتکه افزایش اعتمادبه
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منطقی برای عملکرد  یتوضیح ،هدف در توهم ابینگهاووس ةدادن اندازرتغیی ةوسیلدر آنان به

 کند. یافته فراهم میبهبود

و بهبود خودکارآمدی سالمندان دراثر توهم  افزایش انتظارات عملکردی بارةحاضر در پژوهشنتایج 

هر دو گروه توهم بینایی بزرگ و توهم تواند بر خودکارآمدی بینایی می که توهم بینایی نشان داد

و مطابق  استخوان ( هم11، 21، 38قبلی ) هایپژوهشبا  . این یافتهبینایی کوچك تأثیرگذار باشد

تأثیر  ةواسطانتظارات عملکردی باالتر به .است( 7ولف و لویثویت ) ةیادگیری حرکتی بهین ةبا نظری

ری را برای انجام یك حرکت  سطوح عصبی عضالنی، شناختی، انگیزشی و فیزیولوژی اعصاب، فرد مج

تمرکز بر هدف تکلیف داشتن با نگه شدهامیدواری تقویت ،(. همچنین7ند ) نکآمیز آماده میموفقیت

کند. عمل ایفا می  -کردن هدفدوگانه برای جفت  ینقشرساندن تمرکز بر خود،  حداقلو جلوگیری یا به

وجودآوردن دوپامین دردسترس برای و بههای عصبی دوپامینی کردن راهبا فعال  شدهامیدواری تقویت 

 ؛ ثر استؤحرکتی مپذیری عصبیِ ساختاری و عملکردی، در یادگیری  حرکتی و انعطاف  ةتقویت حافظ

  ة ، برای تقویت حافظه نتیجدشوار  ةشدآسان نسبت به هدف ادراک  ةشدمثال، یك هدف ادراکعنوان به

عصبی در مغز  ةدهندوپامین یك انتقالدکه اند نشان داده هاپژوهش(. 30دارد ) همراهبهتری را به 

 (. 41کند )ایفا میرا حرکتی نقش مهمی  ةفظکه در تحکیم حا است

گذشته روی گروه سنی سالمندان انجام   هایپذیری نتایج پژوهشپژوهش حاضر با هدف بررسی تعمیم

 ، زمینهشده دراینهای انجامبا نتایج عمدة پژوهش یادداری ةدر مرحل شدهگزارشهای یافتهشد. 

شاید یکی (. 30) اندرا گزارش دادهمتفاوتی  ها نتایجپژوهشبرخی هرحال، به(. 11، 21راستا بود )هم

به سن افراد را بتوان بلی ق ةذکرشد هایپژوهشبا یافته های این پژوهش خوانی از دالیل ناهم

این کاهش حجم  .نسبت داد ،شودکننده و تغییراتی که در حجم مغز این گروه سنی دیده میشرکت

بخش گیجگاهی و  انندهای خاصی مای در بخشورت منطقهصم بهصورت آتروفی کلی و همغز هم به

د نیابکاهش میها  بین نورون  اتاین تغییرات، ارتباط   ة. درنتیجاستبخش پیشانی  مپ و  ویژه هیپوکابه

کارگیری مناطق مختلف مغزی درطی یك عمل اجرایی کاهش یابد. یی مغز در به او ممکن است کار

، تغییرات ساختار منجر شوندشدن عملکرد حرکتی در سالمندان  ند به کندترنتواجمله عواملی که میاز

مرکزی در افراد سالمند جمله تغییرات در خصوصیات عضله و تغییرات در ساختار اعصاب محیطی از

رکتی حاعصاب مرکزی و محیطی، انجام عملکرد و مهارت    ةجبران این تغییرات در سامان  ة. درنتیجاست

 . بود ه خواهدمشکل مواجبا 

انجام دهند.  درستسال حرکات را سریع، روان و توانند مانند افراد جوان و میانافراد سالمند نمی

اند که . مطالعات مختلف نشان دادهشودمیطول انجام مهارت حرکتی کند انجام  درحرکت در شروع و  

است که برخی خص شده مش ،یابد و همچنیندر سالمندان زمان واکنش به تحریك افزایش می
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لید و پردازش اطالعات حسی تودر تغییر  دلیلبه ،یادگیری و انجام مهارت حرکتی هنگامها درتفاوت

آمده در ساختار خاطر ایجاد تغییرات پیشبه توان نتیجه گرفت که احتماالًمی بنابراین، ؛(42) هستند

ردازش اطالعات حسی و نیز کندترشدن پ  اعصاب مرکزی و مغز در سالمندان و تغییر در تولید و

گلف پات  ةتمرین )اکتساب( مهارت ضرب  ةتوهم بینایی در مرحلافزایش سن،    ةعملکرد حرکتی درنتیج

ساعت  24پس از گذشت  ،ترتیبهمینبه .ثیرگذاری نداشته استأ کافی برای تفرصت  ،در سالمندان

در آوردن فرصت، امکان یادگیری دستسالمند با به، سیستم مغزی فرد شدجام که آزمون یادداری ان

 ة بهبود مهارت ضرب احتمالی یکی دیگر از دالیل. آورده استوجود رایط توهم بینایی را برای فرد بهش

درکنار اجرا و  )شرایط توهم بینایی( های بیناییتوان به شرکت سالمندان در مهارتگلف را میپات

صورت ترکیبی از بههای ورزشی مهارتکه زمانیگلف دانست. پات  های مربوط به ضربةتمرین

های گیری مهارتتری در یادتوجهشوند، بهبود قابلهای حرکتی تمرین میهای بینایی و تمرینتمرین

 (. 43)شود ورزشی ایجاد می

نشان داد که توهم   (7)  یادگیری حرکتی بهینه  ةحاضر با حمایت از نظری  پژوهشنتایج  طور خالصه،  هب

 ةشدامیدواری تقویتتواند با بهبود تر از میزان واقعی، میگلف بزرگ ةصورت ادراک حفرهبینایی ب

 شیهای آموزدر محیطکه  شود  پیشنهاد می  بنابراین،  ؛شود  منجر  به بهبود یادگیری حرکتی  سالمندان

برای بهبود یادگیری  تر اهدافتوهم بینایی و ادراک بزرگبر هایی مبتنیدستورالعملاز  ،و بازتوانی

 حرکتی سالمندان استفاده شود.
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Abstract 
Research on the effect of visual illusion on motor learning and the self-efficacy of children 
and adults has shown positive results. Therefore, the purpose of this study was to 
investigate the effect of visual illusion on learning of golf putting and self-efficacy in older 
adults. In this semi-experimental study, 22 older adults with mean age of 62.72 ± 1.77 
years were selected through convenience sampling and randomly divided into two groups: 
large visual illusion (11) and small visual illusion (11). The participants completed a 2-
meter distance golf putting task at pre-test stages (10 trials), acquisition (50 trials; 5 blocks 
of 10 trials), retention (10 trials), and transfer (10 trials; from a new 2.5 meter) they did. 
Participants' motor learning was recorded as a radial error in golf putting task. The 
Bandura self-efficacy questionnaire was used to measure self-efficacy. The results of 
Mixed ANOVA and t-test showed that although there is no difference between the two 
types of vision illusion in the acquisition and transfer phase, however, in the retention 
phase, there is a significant difference between tow visual illusion groups, and the large 
visual illusion group rather than the small visual illusion group (p≤0.05) resulted in 
improved motor learning. Also, the results of Mixed ANOVA showed an improvement in 
self-efficacy in both groups, however, no significant difference was found between the 
self-efficacy of the two groups. According to the findings of the present study, it can be 
concluded that older adults, like other age groups, show more motor learning in skills such 
as golf putting task in large visual illusion conditions. The probable cause of this 
improvement is an increase in enhanced expectancies in large visual illusion condition. 
 
Keywords: Ebbinghaus Visual Illusion, Optimal Motor Learning Theory, Enhanced 
Expectancies, Elderly. 
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