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  300  ینب   شدهپنهان   تصاوير  گروهی   آزمون  راستا،دراين   بود.  زمینه  به   وابسته  و  زمینه  از  مستقل  افراد

 آزمون،   از  آمدهدست به  هاینمره   براساس.  شد  توزيع سال    86/13  ±  1/ 08با میانگین سنی    موز پسرآدانش 
  زمینه  به  وابسته  ،ادراک هدف بزرگ  با  زمینه از مستقل ینفر 15 گروه  چهار در تصادفی  صورت به  نفر 60
،  ادراک هدف بزرگ   با  زمینه   به  وابسته  و   ادراک هدف کوچک   با  زمینه  از  مستقل   ،ادراک هدف کوچک   با
از تفاوت .  تقسیم شدند  صورت همگن به -شرکت   .آزمون اجرا شدها، پیش گروه   نداشتنبرای اطمینان 

خطای   با  را  تايی پنجاه   کوشش  دسته  سه  جلسه،  هر  و  سه جلسه  مدت به   را   شوت تیله  تکلیف  کنندگان
آزمون    ،ساعت بعد  72  يادداری وآزمون    ،تمرينی ساعت بی   24  فاصلةبا  .  کردند   تمرين  خود  گروه  به  مربوط

ها از آزمون آنوای  تحلیل دادهبرای  .  اجرا شدند (  تايی چهل   انتقال )همانند يادداری يک دسته کوشش 
  اثر که    داد  نشاننتايج    . مقايسةدتوکی استفاده ش   تعقیبی   تقابل از آزمونبررسی اثر مبرای  دوطرفه و  

اثر متقابل    ،ی( و همچنین يبینا خطای    و  )سبک شناختی   اصلی   يادداری و اثرهای  شناختی درسبک    اصلی 
  گروه  بین معنادار  تفاوتی  ها يافته. ( P < 0.05)  سبک شناختی( در انتقال معنادار بودند   ×  )خطای بینايی 
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 . است مزيتشده يک درک  کوچک 
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 مقدمه 
که دانشمندان   ادراک بینایی استثیر  ، تأ های حرکتیر میزان یادگیری مهارتیکی از عوامل مؤثر د

دانشمندان برای بررسی   اند.اند و نظرهایی متفاوت درمورد آن ارائه نمودههاست آن را مطالعه کردهسال

. این  (1)آورند  کنند که برای ادراک ما مشکالتی پدید میهایی را مطالعه میادراک بینایی موقعیت

مورد  که دو نوع مسیر بینایی وجود دارد: مسیر شکمی که اطالعات شناختی در  اندکرده  ثابت   ها پژوهش

  کندکه اطالعات بینایی مسئول کنترل حرکت را پردازش می کند و مسیر پشتیرا پردازش می اشیاء

نشان (.2،  3) برای  میدانشمندان  استفاده  بینایی  ادراک  خطای  از  بینایی  مسیرهای  ؛  کنند دادن 

های ادراکی  زا ابتدا قضاوتخواهند در پاسخ به یک محرک بینایی توهمها میکه از آزمودنیصورت اینبه

اند  هنشان داد  هاانجام دهند. برخی از این پژوهش  آن عمل را  تبط بایک کار مر  ،و سپس  انجام دهند

که بینایی اجرا و    رسدنظر می، بهبنابراین  (؛ 4،  5)  ، نه بر اجرادنگذارقضاوت فرد اثر می خطاها بر    که

جداگانه اطالعات  از  ادراک  میبینایی  استفاده  تکلیف  اجرای  برای  ادراکای  بینایی  )مسیر کنند.  ی 

ی اطالعاتی که از محیط برداشت یعن  ؛تکیه دارد  ءبر اطالعات تشخیص و شناسایی اشیا  شکمی( عمدتاً

یر پشتی( مسئول تنظیم اطالعات  )مسکه بینایی اجرا  ؛ درحالیشوندو در حافظه ذخیره می  شوندمی

با یک شدر تعامل  در  کنترل سیستم حرکتی  پژوهش(6)است    یء مورد چگونگی  از  بسیاری  های  . 

نقش کاربردی   مسیرهای بینایی شکمی و پشتی براینکهکنند؛ مبنیحمایت میاز این دیدگاه  پیشین

به قسمتمتمایزی دارند و هر را  این مسیرها اطالعات  از  از مغز می هکدام  اما  (؛2)برند  ای خاصی 

نرمن همان به(  7)  1گونه که  کرد،  رابطهخاطرسبیان  این موضوع که  پردازش   ایپردن  بین  تکمیلی 

 از   را  حسی  هایمحرک  الگوی  افراد  مغز.  سیر وجود دارد، اهمیت زیادی دارداطالعات در این دو م

  دراکا  گاهی  ولی  ،کندمی  تفسیر  و  دهدمی  سازمان  خویش  ادراک  وسیلةبه  و  کندمی   دریافت  محیط

  نهایی   هاییافته  در  مغز نوعیبه  و کندنمی  منعکس  خود  در  هست  طورکههمان  را  بیرونی   دنیای  انسان

  که  شوندمی  گمراه  اطالعاتی   توسط  ما  ادراکی  سامانة  و  حواس  کههنگامی  شود. می  خطا  مرتکب  خود

های زیادی از  نمونه .دهند می  روی  عجیب بینایی  خطاهای   برخی  ، دن کنمی  کمک اندازه  ثبات   در   ما   به

ی،  های خطای بیناییکی از نمونه  (.8)اند  ها را مطالعه کردهخطای بینایی وجود دارد که دانشمندان آن 

در این خطا اندازة   اند.آن انجام شدههای زیادی درزمینة است که پژوهش 2ابینگهاوسخطای ادراکی 

دانشمندان از این خطای ادراکی در موارد زیادی    گیرد. های اطراف قرار می تأثیر دایره دایرة مرکز تحت

نظریه بررسی  کردهبرای  استفاده  بینایی  ادراک  به  سال  . اند های  دانشمندان  که    خطاهای   اثرهاست 

ادراک  خطای  این خطاها،    جملةاز  اند؛ توجه کرده  ورزشی  هایمهارت  یادگیری  تسهیل  در  بینایی  ادراک

 
1. Norman 

2. Ebbinghaus Illusion 
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 به  نسبت  هدف  نظررسیدنبه  بزرگ  باعث   بینایی  خطای  با  تمرین  .(12-9)  است  ابینگهاوس   بینایی

(  13)  1پروفیت  و   ویت  (10)  شودمی  حرکتی  یادگیری  تسهیل  ،درنتیجه و  عملکرد بهبود  واقعی،  اندازة

 دیدند.  تربزرگ  را  توپ  زدند،   ضربه  توپ  به  دیگران  از  بهتر  که  بالسافت  بازیکنانکه    دادند   نشان

همکاران  2وسپ  ،همچنین   اندازة  بین  که  شدند  متوجه  هدف  به  دارت  تیرهای  پرتاب  در  (14)  و 

  درک   تربزرگ  اندازه  هرچه  یعنی)  دارد  وجود  معکوس  ایرابطه  هدف  به  تیر  برخود  زمان  و   شدهدرک

  درک  بزرگ  را  گلف  سوراخ  گلف  بازیکنان  کههنگامی  و (  افتدمی  اتفاق  زودتر  هدف  به  برخورد  شود

  که   بینایی  یخطای   دادند   نشان (  12)  و همکاران  3چاول   . (11)  زدند می  ضربه  بهتر  و   ترآسان  ، کردندمی

  یادگیری  بر  مدتطوالنی  اثرهایی   عملکرد،  بهبود  برعالوه،  برسد  نظربه  بزرگ  هدف   یک  شود  باعث

گیری  هدف  یادگیری مهارت  بر  ابینگهاوس  خطای بینایی  ثیرتأ (  9)  همکاران و   4برلند  کانل  .دارد  حرکتی

پژوهشنتیجهبه    و   کردند  بررسی(  تیله  پرتاب)را   با  آنای متضاد  رسیدند.  پیشین  مشاهده    هاهای 

 را  خود  عملکرد   کردند، می  تمرین  رسیدمی  نظربه  کوچککه    را  هدفی  به   پرتاب  که  گروهیکردند  

 .نداشتند پیشرفت  ،کردندمی تمرین رسیدمی نظربه بزرگکه  هدفی   با که گروهی   و بخشیدند بهبود

که افراد رفتاری ویژه به نام خطای ادراکی سروکار داریم. هنگامی  ای پدیدهدر تمام موارد یادشده با  

؛ یعنی یکی از  ها با ادراکشان از اطالعات بینایی ارتباط داردسطح اجرای آن   ،کنندماهرانه را اجرا می

تأثیر مهارتعوامل  یادگیری  بر  بینایی  گذار  اطالعات  را  آن  از  بخشی  که  است  ادراک  ورزشی،  های 

این شرایط    . های آزمودنی بستگی داردیابی ادراکی به تجربیات، نیازها و انگیزه سازماند.  ندهتشکیل می

نمی تعیین  و  توصیف  واقعی،  متغیر موقعیت  و  آنی  با خصوصیات  تنها  پژوهشگر  با    شود؛برای  بلکه 

ان  تومی  ،همچنینند.  کنمتمایز می   شود که او را از دیگرانتبیین میهای شخصیتی آزمودنی  ویژگی

مشاهده و بررسی  های فردی  دادن ویژگیمنظور نشان های ادراکی یک فرد خاص را به چگونگی کنش

نشانآزمایش.  کرد برای  بسیاری  مکانیسهای  تفاوتمدادن  و  ادراکی  فردی  های  شدههای      اند انجام 

متفاوتهایسبکافراد   .(15-19) اطالعات    ی  پردازش  و  ادراک  بعد  از  که  گیرند کار میبهبرای  نظر 

که    شوندمیتقسیم  و وابسته به زمینه    از زمینه  سبک مستقل  های شناختی به دو دستةسبک  ،ادراکی

اطالعات بینایی  در افراد وابسته به زمینه    .د نشومی  مختلف  افراد  در  اطالعات بینایی ثیر متفاوت  باعث تأ 

  ثیرگذارتأ   عوامل  دیگر  ازاساس،  ؛ براین(20،  21)  دنسبت به افراد مستقل از زمینه دارتأثیر بیشتری ن

 
1. Witt &Profit 

2. Wesp  

3. Chauvel   

4. Cañal Broland 
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های شناختی، عادات یا  سبک  .است  شناختی   هایسبک  مانند  افراد  شخصیتی  های ویژگی   ادراک،  بر

.  پردازندهای ذهنی میاطالعات یا نقشهله، پردازش  حل مسئرهای ذهنی منظمی هستند که به راهرفتا

این    .کنند ای هستند که از فردی به فرد دیگر تغییر میهای دائمی بالقوهها تواناییاین سبک  ،واقعدر

یادگیری، بهها ممکن است  سبک بر نحوةبر  تأثیر بگذارند    خصوص    ترینگسترده  . (22)اجرای فرد 

مستقل   و  زمینه  به  های وابستهسبک  هآموزشی و یادگیری، ب  لدر مسائ  های شناختی سبک  مطالعات 

 برای  مالکی  عنوانمحیط )به   از  خود  تمایز  برای  افراد  ند توانایی نکمی  بیان  که  مربوط هستنداز زمینه  

، افراد به  1شناختیتمایز روان  براساس نظریة (23)شود می منجر رفتاری هایتفاوت ایجاد به قضاوت(

  دارای  افراد  به  شناختی  هایسبک  در  .شوند مستقل از زمینه و وابسته به زمینه تقسیم می  دو دستة

  ،زیرا  ؛گویندمی   نگرتحلیلی  ،زمینه  مستقل از  سبک  دارای  افراد  به  و   نگرکلی  به زمینه،  وابسته  سبک

 آنان   برای  زمینه  از  شکل  جداکردن  ؛ بنابراین، بینندمی   کلی   یترکیب  در   را  زمینه  و  شکل  اول   گروه

 جدا  هم   از  را  زمینه  و  شکل   گروه دوم  اما   ، دارند  عالقه   کلی  صورتبه  الگو  دریافت  به  و  است  دشوار

های  بخش  به  را  الگو  دارند   تمایل  و  کنند  جدا  هم   از  را  ها آن  توانندمی  راحتیبه  ، بنابراین  ؛ بینندمی

افراد .  (24)گیرند  ب  قرار  محیط  ثیرتأ تحت   کمتر  و  کنند  توجه  آن  جزئیات  به  کنند،  تجزیه  متفاوت

، ولی افراد وابسته به زمینه به  کنند  دیداری توجه  توانند به عوامل مهم درزمینةمستقل از زمینه می

پژوهش  (.21،  25)توجه هستند  بیدیداری    عوامل مهم درزمینة  مهارت   گوناگون دربارة  هاینتایج 

های کانون توجه و پرتاب  العملدستور  ،( 27)کاری    حافظة  و  دارت  پرتاب  ، (26)  بسکتبال  دودستی   پاس

 که   داد   نشان  ( 30)های باز و بسته  دقت در محیطو    ( 29)بدنی    فعالیت  سطح  در میزان  (28)دارت  

براساس این موارد  کارآمدترند.    زمینه  به  وابسته  افراد  به  نسبت  زمینه  از  شناختی مستقل  سبک  با  افراد

  یکسان نیست:   متفاوت  شناختی  هایبا سبک  افراد  در  گیریتصمیم  و   ادراک  فرایندرسد  نظر میبه

تأ  ادراک  بر  بینایی  های  پژوهش  نتایج   ،شوند   بینایی  خطای  باعث و ممکن است    ثیرگذارنداطالعات 

هستند    افراد  عملکرد   و   یادگیری  بر   تأثیرگذار  عاملی   عنوانبه  شناختی  سبک  نقش   دهندةنشان  گذشته

 پردازش   را  اطالعات  اطراف  محیط  از  بدون تأثیرپذیری   توانندمی   زمینه  از  مستقل  افراد و همچنین،  

 شناختی   سبک  و  گیردمی  قرار  محیط  تأثیرتحت   عملکردشان  زمینه  به  وابسته  افراد  کهدرحالی  ؛کنند

بر    یمتغیر  عنوانبه توانایی  بازسازی  های مهارت  ها، توانایی  نوعفرایندی    فردی میان  های شناختی و 

دادن  انجام  است؛ بنابراین،  متفاوت  مختلف،  شناختی  هایسبک  با  افراد  ذاتی   ویژگی.  گذاردمی  تأثیر

( شناختی  سبک)  فردی  هایویژگی  و(  ی تمرین با خطای بینای)  محیط  متقابل  اثر  درزمینة  یپژوهش

در تعامل با  های شناختی سبک به مسئلةها مشخص شد که مرور پژوهش رسد. در نظر میضروری به 

بینایی ابینگهاوس    ، در مطالعة حاضر قصد داریم اثر خطایاساسبینایی توجه نشده است؛ براینخطای  

 
1. Psychological Differentiation Theory 
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های شناختی متفاوت در مهارت مقابل ادراک کوچک( را بر یادگیری افراد با سبک)ادراک بزرگ در

این است که هرکدام از  پژوهش  ال  ، سؤدیگرعبارتری شوت تیله مقایسه و ارزیابی کنیم؛ بهگیهدف

قل از زمینه و یک از افراد مستگ و ادراک کوچک( بر یادگیری کدامخطاهای ابینگهاوس )ادراک بزر

 د داشت؟ نبیشتری خواه ثیروابسته به زمینه تأ 
 

 روش پژوهش
سالة مدارس    15تا    12آموزان پسر  دانشتجربی استفاده شد.  ش از روش میدانی و نیمه در این پژوه

آموز  دانش  60تشکیل دادند. نمونة آماری    آماری پژوهش حاضر را  جامعة استان اصفهان  جلگه    منطقة

روش    بودند که با   08/1  ±  86/13ن انصراف دادند( با میانگین سنی  ها از آزمونفر از آزمودنی  پنج)

نهفته   هایشکلنامة  ابتدا پرسشگیری هدفمند ازبین چهار مدرسة این شهرستان انتخاب شدند.  نمونه 

بخش اول شامل هفت تصویر   ن آزمون از سه بخش تشکیل شده است:ای  . توزیع شدها  بین آزمودنی

ا را پیدا کند؛  هشود تا شکلشود و به آزمودنی دو دقیقه زمان داده میاست که برای تمرین ارائه می

پاسخ به هر  و برای    ه تصویر دارندهای دوم و سوم هرکدام ن  گیرد. بخشتعلق نمی  ویامتیازی به    البته

و    آیددست میبه  های دوم و سومآزمون از بخش  شود. نمرةنظر گرفته میبخش پنج دقیقه زمان در

دقیقه   12متغیر است. آزمودنی باید در مدت زمان  )استقالل کامل( 18ستگی کامل( تا بین صفر )واب

های دیگر بیابد و  ای از شکلدرون مجموعه،  آخر این آزمون است  ای را که در صفحة های سادهشکل

گیرد و هر چه نمرة آزمودنی یا مشخص کند. به هر پاسخ درست یک نمره تعلق میآمیزی آن را رنگ 

وابستگی به زمینه،    ششتا    صفر  هایوی از زمینه است. نمره  بودن بیشتر، نشانة مستقلباشد  بیشتر

و    1التمند.  ندهاستقالل از زمینه را نشان می  18تا    12های  نمرهطرف و  بی  11تا    هفتهای  نمره

  با  که  کردند  گزارش  79/0  برابر با  زنان  و  مردان  برای  بازآزمایی  روش  با  را  آزموناین    پایاییهمکاران  

)برابر با   زنان  برای  و(  82/0)برابر با    مردان  برای  اصلی  نهفتة  هایشکل  آزمون  بازآزمایی  هایپایایی 

از منبع    کند می  مطابقت(  79/0 نقل   روش   با  را  آزمون  این  پایایی  ضریب  2شایر  و  برچاتر  (.40)به 

(  31)  پوراهللعبدا  و  کدیور  ،همچنین  .(40)به نقل از منبع    کردند  برآورد   89/0برابر با    کردندونیمه

نمره آزمون،    . بعد از محاسبةآوردند  دستبه   87/0  کرونباخ  آلفای  ریق طاز  آزمون را  این  پایاییمقدار  

بین    افرادی که نمرة :  نفری تقسیم شدند  30به دو گروه    نامهاز پرسشبراساس نمرة دریافتی  افراد  

 ،را کسب کردند  18تا    12  افرادی که نمرةوابسته به زمینه و  در گروه    ،را کسب کردند  ششتا    صفر

 
1. Oltman   

2. Berchater & Shaier 
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  . ندگرفتند، حذف شد   11تا    هفت  زمینه جای گرفتند. همچنین، افرادی که نمرة  در گروه مستقل از

  مساوی   تقریبا   سنی   ردة   هر  از  گروه  هر  کهطوریبه  ، و سن  شده توجه به نمرة دریافت  با ر گروه  ه  ،سپس

سازی شدند که چهار  همتا  و ادراک هدف کوچک   بزرگداشت و در دو گروه ادراک هدف    آزمودنی

شده  ادراک   که با خطای کوچکبودند  گروه اول افراد مستقل از زمینه    :را تشکیل دادند  نفری  15گروه  

-شده تمرین می ادراک  که با خطای بزرگبودند  گروه دوم افراد مستقل از زمینه    ، کردندتمرین می

گروه    کردند وشده تمرین میادراک   که با خطای کوچک  بودند   زمینه  گروه سوم افراد وابسته به  ، کردند

سه روز  کردند. هر گروه  شده تمرین میادراک  که با خطای بزرگبودند  چهارم افراد وابسته به زمینه  

یک دقیقه استراحت بین   کوششی را که با فاصلة  50سه بلوک    و هر روز  فاصله  بدون  و  سرهمپشت

بعد از   ند.را انجام دادها(، تکلیف کل کوشش   450 کوشش = 50بلوک ×  سهروز ×  سه)بود هر بلوک 

متری از مرکز هدف بود و  سانتی 53 کوشش از فاصلة 40یادداری اجرا شد که شامل آزمون  ،یک روز

  متری از مرکز هدف سانتی  63  فاصلةکوشش از    40که شامل  اجرا شد  آزمون انتقال    ،از سه روز  پس

.  وتحلیل شدندها تجزیهیی( بود. پس از آن، دادههای اطراف هدف )بدون وجود خطا بینادایره  و بدون

کنندگان  صورت بود که شرکتاینبه  بود و  همکارانکانل برولند و  ه از تحقیق  انجام کار برگرفتروش  

درمقابل یکی از دو عدد تشکی که بسته به گروه تمرینی و گذاشتند یک زانوی خود را روی زمین می

که را ای و تیلهشدند  روی هرکدام خطاهای ادراک بزرگ و ادراک کوچک کشیده شده بودند، خم می

، وسطی( قرار داشت  متر از مرکز هدف )دایرةسانتی  53  ، از پشت خطی که در فاصلةدر دست داشتند

ا  متری ب یسانت  53یکسان از هدف    که هر گروه براساس فاصلةطوری ؛ بهکردندسمت هدف شوت می به

. یک دوربین  (9)  کردندمتری شوت میسانتی  2/9به قطر    یسمت هدفاستفاده از دست غالب )برتر( به

فاصلة هدر    مترسانتی  80  به  از  و  بود  شده  نصب  هدف  آزمون باالی  مراحل  در  افراد  کوشش  ر 

فاصلة هر تیله تا هدف    1افزار کینوویا ، با استفاده از نرمسپس  شمارة یک(. )شکل   شدبرداری میعکس

میاندازه نرمگیری  این  بهاشد.  حرکت  ویدئویی  تحلیل  برای  میفزار  آن  کاربرد  که    رود کار  دیگر 

از آن  آوردن فواصل  دسته اساس پیکسل است که در این مقاله برای بها بردادن فواصل در عکسنشان

 عنوان معیار سنجش نتیجة ها بهکوشش  دوبعدی دستة  2میانگین خطای شعاعی .  (32)  استفاده شد

𝑅𝐸رمول )طای شعاعی از فخ   برای محاسبة  .اجرا محاسبه شد = √𝑥2 + 𝑦2)  استفاده شد. برای  

ها از  دادهبودن ، برای اطمینان از طبیعی 3آزمون از آزمون لوین ها در پیشاطمینان از همگنی واریانس

 
1. Kinovea 

2. Radial Error 

3. Levin Test 
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های آماری تحلیل واریانس عاملی  از روشبرای بررسی اثرهای اصلی    ،1اسمیرنوف -فآزمون کلموگرو

 استفاده شد.  2توکیتعقیبی ها از آزمون تفاوت بین گروهبرای بررسی و 

 

 
 شیوه اجرا  -1شکل 

 

 نتایج 
استفاده شد. همچنین، برای اطمینان آزمون از آزمون لوین  ها در پیشاطمینان از همگنی واریانس  برای

سطح   آن نشان دادنتایج    کار برده شد کهبه اسمیرنوف  -ها آزمون کلموگروفدادهتوزیع  بودن  از طبیعی 

واقع، تفاوتی بین  . درطبیعی بودها  توزیع داده  ؛ بنابراین،بود  05/0ها بیشتر از  معناداری در تمام گروه 

های توصیفی آماره  یکشمارة  جدول   .تمرین وجود نداشت  مرحلةها در قبل از  سطح مهارت آزمودنی

زمون، آزمون آپیشسبک شناختی( در    خطای بینایی و شده )های انجامندیبرا به تفکیک گروه  تبطمر

 .دهدمی  نشانانتقال آزمون یادداری و 
 
 
 
 
 

 
 

 
1. Kolmogorov–Smirnov Test 

2. Tukey Post Hoc Test 
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 انتقال  آزمون يادداری و ، آزمونآزمون کنندگان در پیشاطالعات توصیفی شرکت -1 جدول

 انتقال آزمون  آزمون يادداری  زمون آپیش 

 گروه 
 میانگین 

 متر سانتی

انحراف  
 معیار

 میانگین 

 متر سانتی

انحراف  
 معیار

 میانگین 

 متر سانتی

انحراف  
 معیار

ادراک   با  زمینه  از  مستقل 
 خطای کوچک

00/10 01/2 12/5 37/2 37/4 59/1 

زمینه  به  ادراک    وابسته  با 
 خطای کوچک

16/10 91/1 22/6 22/2 16/4 65/1 

زمینه از  ادراک    مستقل  با 
 خطای بزرگ

04/9 67/2 44/4 63/1 04/4 62/1 

ادراک   با  زمینه  به  وابسته 
 خطای بزرگ

99/8 54/1 23/6 87/1 44/6 09/2 

 

 نمایش داده شده است. انتقال در شکل شمارة یک آزمون آزمون تاها از پیشبررسی پیشرفت گروه

 

 
 انتقال  آزمون آزمون تاها از پیشپیشرفت گروه -2شکل 

 

اصلی خطای بینایی ابینگهاوس و سبک شناختی و تعامل خطای   ر مرحلة آزمون یادداری، اثرهاید

اس  ، سبک شناختی  ×بینایی   عاملی دوطرفةبا  از تحلیل واریانس  بینایی(    2  تفاده    2  ×)نوع خطای 

 نشان داده شده است.  دوشمارة . نتایج تحلیل واریانس در جدول ند )سبک شناختی( تحلیل شد

 

 

 

۰
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  آزمون در شناختی سبک و ابینگهاوس بینايی خطای درمورد واريانس تحلیل آزمون نتايج -2  جدول

 يادداری 

 
مجموع  

 مجذورات 

درجات  

 آزادی 
f  معناداری 

مجذور 

 اتا

در بزرگ  )ادراک  بینایی  ادراک  خطای  مقابل 

 کوچک( 
548/1 1 367/0 547/0 007/0 

 118/0 ٭012/0 802/6 1 676/28 ( سبک شناختی )وابسته درمقابل مستقل از زمینه

 008/0 537/0 386/0 1 626/1 سبک شناختی ×خطای بینایی  

 ٭P < 0.05معناداری در سطح 
 

اثرهای سبک شناختی  مشاهده می  دو شمارة  توجه به جدول    با شود که در مرحلة آزمون یادداری 

 ندنیستدار  و سایر اثرها معنا(  P = 0.012)   )مستقل از زمینه درمقابل وابسته به زمینه( معنادار هستند

(P > 0.05) .ر سبک شناختی )مستقل از زمینه درمقابل وابسته به زمینه( معنادار که اثبا توجه به این

شد که هر دو گروه سبک شناختی مستقل از زمینه هم در گروه ادراک   ، مشخص(P = 0.012د )ش

به دو گروه خطای کمتری را نسبت    ،(M = 4.78)  و هم در گروه ادراک خطای کوچک   خطای بزرگ

گ در  زمینه  به  وابسته  شناختی  کـسبک  ادراک  بزرگـروه  ادراک  و  اند؛ داشته(  M = 6.22)  وچک 

شناختی   برمبتنی  مداخلة  از  وابسته  متغیر  در  ایجادشده   تغییراتاز    درصد  8/11  ، عبارتیبه سبک 

 .است  بودهناشی  )مستقل از زمینه(

 × اصلی خطای بینایی ابینگهاوس و سبک شناختی و تعامل خطای بینایی    انتقال، اثرهای  در مرحلة

شناختی اس  ،سبک  دوطرفة  با  عاملی  واریانس  تحلیل  از  بینایی(    2تفاده  خطای  )سبک    2  × )نوع 

 نشان داده شده است. سهشمارة نتایج تحلیل واریانس در جدول  شناختی( تحلیل شدند.

 
 انتقال آزمون مورد خطای بینايی ابینگهاوس و سبک شناختی در واريانس درنتايج آزمون تحلیل  -3 جدول

 
مجموع  

 مجذورات 

درجات  

 آزادی 
f  معناداری 

مجذور 

 اتا

در بزرگ  )ادراک  بینایی  ادراک  خطای  مقابل 

 کوچک( 
 077/0 ٭044/0 258/4 1 006/13

 095/0 ٭025/0 370/5 1 404/16 سبک شناختی

 130/0 ٭008/0 654/7 1 380/23 سبک شناختی ×خطای بینایی  

 ٭  P < 0.05معناداری در سطح 
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 خطای بینایی ابینگهاوس )ادراک کوچک   ثر اصلیاشود که  مشاهده می  سهشمارة  توجه به جدول    با

  077/0با    برابر  شدهرذک  متغیر  برای  اتا   ضریب  مقدار معنادار است.    (P = 0.044( )مقابل ادراک بزرگ در

 تبیین   را  متغیر وابسته  به  مربوط  تغییرات از  درصد    هفت  ،خطای بینایی   برمبتنی  است؛ یعنی مداخلة

ینایی ابینگهاوس )ادراک کوچک درمقابل ادراک بزرگ( معنادار که اثر خطای ببا توجه به این  .کند می

ادراک کوچک   مشخص  ،(P = 0.044د )ش با  بینایی  از هدف  شد که گروه خطای  انحراف کمتری   ،

اند. ( داشتهM = 5.24)  نسبت به گروه خطای بینایی با ادراک بزرگ(  M = 4.27)افزایش دقت بیشتر( )

 .دار استمعنا (P < 0.025مقابل وابسته به زمینه( )ر سبک شناختی )مستقل از زمینه دراث ،همچنین

  ه ن   ،سبک شناختی  برمبتنی  مداخلة  یعنی   است؛  095/0  با   برابر  شدهرذک  متغیر  برای  اتا  ضریب  مقدار

 کند. می تبیین را وابسته متغیر به مربوط تغییراتاز  درصد

ع سبک شناختی )مستقل  ( با نومقابل ادراک بزرگدر تعامل خطای بینایی )ادراک کوچک ،همچنین

 برای   اتا  ضریب  و مقدار  (P = 0.008)  آزمون انتقال معنادار استه( در  مقابل وابسته به زمین از زمینه در

  ، شناختی  سبک  بر تعامل خطای بینایی و مبتنی  یعنی مداخلة  است؛  130/0  با  برابر  شده رذک  متغیر

 . کندمی تبیین را وابسته متغیر به مربوط تغییرات از درصد 13

ینایی و نوع  شدن تعامل نوع خطای بمعناداربال  دن، بهدهدنشان می  چهارشمارة  که جدول  طورهمان

 بررسی اثر تعامل از آزمون تعقیبی توکی استفاده شد.  سبک شناختی، برای
 

 توکی تعقیبی  ها با استفاده از آزمونگروه نتايج مقايسة -4 جدول

 معناداری  خطای انحراف  اختالف میانگین گروه

از زمینه در با  گروه  مقابل  گروه مستقل  به زمینه  وابسته 

 خطای ادراک کوچک 
211/0 660/0 988/0 

از زمینه در با  گروه  مقابل  گروه مستقل  به زمینه  وابسته 

 خطای ادراک بزرگ 
 ٭004/0 673/0 - 397/2

ادراک کوچک  گروه با خطای  از زمینه  مقابل  در  مستقل 

 مستقل از زمینه با خطای ادراک بزرگگروه 
331/0 660/0 958/0 

به زمینه با خطای ادراک کوچک وابسگروه   در مقابل    ته 

 وابسته به زمینه با خطای ادراک بزرگگروه 
 ٭007/0 673/0 - 277/2

ادراک کوچک  گروه با خطای  از زمینه    مقابل در  مستقل 

 وابسته به زمینه با خطای ادراک بزرگ گروه
 ٭018/0 673/0 - 065/2

با خطای  گروه   زمینه  به  کوچکوابسته  مقابل  در  ادراک 

 مستقل از زمینه با خطای ادراک بزرگگروه 
119/0 660/0 988/0 

 ٭  P < 0.05معناداری در سطح 
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ینایی و نوع سبک شناختی،  شدن تعامل بین خطای بدنبال معنادار، بهچهارشمارة  مبنای جدول  بر

(. P < 0.05توکی انجام شد ) تعقیبی های تعقیبی با استفاده از آزمونبررسی اثر متقابل، مقایسه برای

وابسته به زمینه گروه  مقابل  که بین گروه مستقل از زمینه در  دهد توکی نشان می  تعقیبی  نتایج آزمون

  بین گروه وابسته به زمینه با خطای ادراک کوچک همچنین،    و  (P = 0.004)   با خطای ادراک بزرگ

گروه مستقل از زمینه با  ( و بین  P = 0.007)  گبزروابسته به زمینه با خطای ادراک  گروه  مقابل  در

  دار( تفاوت معناP = 0.018)  وابسته به زمینه با خطای ادراک بزرگگروه  مقابل  در  خطای ادراک کوچک 

 وجود دارد.

 

 گیریبحث و نتیجه 
  ترینمهم  از  یکی  که  هستندهای حرکتی  جمله عوامل دخیل در یادگیری مهارتاز  شناختی  هایسبک

 و  آموزش  به  کمک  چگونگی  کردنمشخص   برای  د.نشومی  محسوب  فردی  هایتفاوت  هایمجموعهزیر

بر    خطای بینایی ابینگهاوس  اثر تمرین با  بررسی  هدف  حاضر با  پژوهش حرکتی،  هایمهارت  یادگیری

 زمینه   به  وابسته  و  زمینه  از  مستقل  شناختیسبک    با توجه بهگیری نوجوانان،  یادگیری مهارت هدف

که  انجام داد  نشان  نتایج  و   شد.  یادداری  آزمون  مس  آزمون  در  افراد  یادگیری  انتقال  زمینه  از  تقل 

خوان هم  (33)  1یانپژوهش  های  این نتیجه با یافته  .سبت به افراد وابسته به زمینه داشتندبیشتری ن

تکلیف د  و  است که در  دارت  پرتاب  واکنش، شرکتقت  به زمان  نسبت  زمینه  از  مستقل  کنندگان 

-با یافته  های پژوهش حاضراین، یافتهبرمینه عملکرد بهتری داشتند. عالوهنندگان وابسته به زکشرکت

  و   2در پرتاب دارت، لیو  (27)قطبی و همکاران  سکتبال،  دست بدر پاس دو  (26)پاکیده  های مطالعات  

ان واکنش شنیداری و دیداری  در زم  (34)غفارزاده و همکاران    در سطح فعالیت بدنی و  (29)همکاران  

  پردازش دلیله ب از زمینه مستقل  که یادگیرندگان. در تبیین این یافته باید گفت  ی داردخوانهمساده  

 به  یادگیرندگان وابستهبا    مقایسه  در  بدنی   اطالعات   از  ثرمؤ  استفادة  و   گیریتصمیم  ترقوی  و  خودکار

 کردن تکیه  لیلدبه  است  ممکن  امر  این  . (29)گیرند  می  یاد  ترسریع  را  جدید  حرکتی  هایمهارت  زمینه،

  باعث  و   دارند   افراد  این  که  باشد  تریسریع  شناختی   بازسازی  و   عمقی  هایپاسخ  بر  ترقوی  و  بیشتر

 .  (35) فرابگیرند ترسریع را ورزشی های شود مهارتمی
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بود    یادگیری بیشتر افرادی با خطای بینایی ادراک کوچک  ، توجه این پژوهشدیگر نتایج درخور    از

انل  ک   با پژوهش   کردند. این یافتهتمرین می   بزرگهدف  نسبت به افرادی که با خطای بینایی ادراک  

است.    (9)همکاران    وبرلند    خطای  ادراک  با  که  گروهی  دررا    بیشتر  یادگیری  معناداربودنهمسو 

  باعث  شده درک تربزرگ  هدف  با   تمرین   که  کرد  تفسیر  صورتاینبه  توانمی،  کردندمی تمرین  کوچک 

  خود  به  افراد   ،درنتیجه  ؛ شودمی  ترآسان  درظاهر  هدف   به  برخورد  و   آید  نظربه  بزرگ  ،هدف   شودمی

  هدف به برخورد ،شود درک کوچک   هدف اگر ،درمقابل شوند. مرتکب بیشتری خطای دهندمی اجازه

.  ( 9)  کنند  خطا  کمتر  کنند می  سعی  افراد  و   داردنیاز    بیشتری  دقت   به   اجرا  ،درنتیجه  ؛ شودمی  رتمشکل

یافته  ،همچنین همکاران  مطالعات  های  یافتهبا    این  و  و همکاران    گلف،  در  (11)ویت   ( 12)چاول 

دربارة تأثیر خطای    (36)همکاران    و  1گلف، وود مدت آن در  درزمینة بهبود عملکرد و اثرهای طوالنی

بر و همکاران    بینایی  خطای   ازطریق  عملکرد  به  امید  افزایش درزمینة    (37)ادراک و عمل، بهمنی 

 توجه  و  ذاتی  انگیزة  ازطریق  عملکرد  سازیبهینه  براین، این یافته نظریةخوانی ندارد. افزونهم  بینایی

تأ   OPTIMAL )2(یادگیری    برای این نظریهکندیید نمی را  ه شرایط تمرینی آسان ککند  بیان می  . 

درونی مثبت   کنند باعث ایجاد انگیزةتمرین می  ،رسدنظر میبه  هدفی که بزرگکه افراد با  مانند زمانی

ر انتظا  ،نتیجهشود؛ درنفس میشود و این عامل باعث افزایش خودکارآمدی و اعتمادبهو قوی در فرد می

ند و باعث  شوشدن دوپامین در مغز میشود که این عوامل باعث آزادافراد برای یادگیری بیشتر می

ساختاری و عملکردی و افزایش یادگیری های  مانند اتصالی  وپالستیستتحکیم حافظه و تغییرات نور

.  (39)شود  ذهنی موفق باعث تحکیم حافظه و یادگیری می  ، تجربةهمچنین  (38)د  نشوشخص می

هایی که نتایجی  در پژوهش  ،زیرا  شده است؛ یکی از دالیل این مغایرت نوع مهارت انجامرسد  نظر میبه

خطای بینایی ابینگهاوس را در ورزش گلف بررسی    اثرهایاند  متضاد با نتایج این پژوهش بدست آورده

های بیشتری در سایر  به بررسیدرزمینة شوت تیله بود که این موضوع  ، ولی پژوهش حاضر  کردند

ورزشی  رشته این    ،دارد. همچنیننیاز  های  دالیل  دیگر  نحوةمی   مغایرت از  در  تفاوت  اجرای   تواند 

 تعداد روزهای تمرین( باشد.  ،آزمون و همچنینهای تمرین و های جلسه ها )تعداد کوششپژوهش

ین بود که  دست آمد، اهدیگری که از تعامل خطای بینایی × سبک شناختی در این پژوهش ب  نتیجة

با ادراک خطای کوچک  تفاوتی معنادار از زمینه  افراد مستقل  مشاهده نشد؛  و بزرگ  بین دو گروه 

بربنابراین از زمینه  ، خطای ادراک بینایی  از فراگیران )افراد مستقل  اثراین گروه  این   گذار نیست.( 

،  (12)همکاران    و  چاول  ،(10)  همکاران  و  ویت  ،(9)  و همکارانانل برلند  ک  هاییافته با نتایج پژوهش

بین تمرین با  ها،  همسو نیست. براساس این پژوهش  (37)همکاران    و  بهمنیو    (36)همکاران    و  وود
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  1شناختی ویتکینتمایز روان   این یافته با نظریة  تفاوت وجود دارد، اما   و کوچک  خطای ادراک بزرگ

های خاص دیداری دچار خطای بینایی  افراد در موقعیت  کند برخیبیان می   ی دارد. این نظریهخوانهم

. با بررسی مطالعات حوزة خطای  (20)گیرند  های درونی خود تصمیم میاساس قضاوتشوند و برنمی

اند که  نظر نگرفتهاثرگذار بر ادراک بینایی در ی عاملهای شناختی را  سبک ها بیم که آنیابینایی درمی

این  کننده در  های شناختی افراد شرکتگذار سبکتوان یکی از دالیل آن را درنظرنگرفتن عامل اثرمی

بدین  ها پژوهش شرکتآزمودنی  کهصورت دانست؛  پژوهشهای  این  در  ازکننده  سبکها  های  لحاظ 

بوده متفاوت  که  شناختی  تحقیقاتاند  نتایج  نبودن  همسو  گوناگون  ؛این  عوامل  نقش  جمله    بر  )از 

 د. ن ککید میتأ بر یادگیری های شناختی( سبک

معنادار بین سه گروه افراد مستقل از زمینه   دیگر این پژوهش در مرحلة انتقال، وجود تفاوتاز نتایج  

و افراد وابسته به زمینه با ادراک   بزرگ  خطای  ادراک  با  زمینه  از  مستقل  افراد  ،کوچک  خطای  ادراک  با

بخشی از این  ، بود. کردندتمرین می  با گروه وابسته به زمینه که با خطای ادراک بزرگ  خطای کوچک

به  درمقابل افراد وابسته    و کوچک مستقل ادراک خطای بزرگ گروه دو  یعنی پیشرفت افراد هر  ، نتایج

همکاران   و  لیو  ،(27)همکاران    و  قطبی،  ( 26)پاکیده    هایبا نتایج پژوهش  بزرگ ادراک خطای  زمینه با  

افراد مستقل که    نشان دادندخوانی دارد. این مطالعات  هم  (34)  همکاران  و  غفارزادهو    (33)یان    ،(29)

تمرین   گروه وابسته به زمینه که با خطای بینایی ادراک کوچک  ، دیگر. ازسوی کارایی بهتری دارند

  که با خطای بینایی ادراک بزرگ   داشتند  عملکرد بهتری نسبت به افراد وابسته به زمینه  ،کرده بودند

و    ادراک خطای کوچکافراد هر دو گروه مستقل از زمینة  بین    کردند، اما تفاوتی معنادارتمرین می

تمرین با ادراک خطای    ،بنابراین  ؛ مشاهده نشد  ادراک خطای کوچک  ابسته به زمینةبا افراد و  بزرگ

و  انل برلند  ک  این موضوع با نتایج پژوهشرد که  برای افراد وابسته به زمینه مزیت بیشتری دا  کوچک 

 از تمرین با ادراک هدف بزرگ را    تمرین با ادراک هدف کوچکها  خوانی دارد. آن هم  (9)همکاران  

دانستند، موضوع  اما    سودمندتر  مطالعاتاین  نتایج    و   لیو  (27)همکاران    و  قطبی،  (26)پاکیده    با 

ندارد.  هم  (34)  همکاران  و  غفارزادهو    (33)یان    ،(29)همکاران   مطالعات  خوانی  افراد این  کارایی 

ادراک بینایی در  طای ثیر بیشتر ختأ دهندة رسد نشاننظر میاز زمینه را گزارش کردند که بهمستقل 

 این افراد است.

مهمها  مقایسه نکاتی  انتقال  آزمون  اینکه    در  به  توجه  با  داد.  نشان  زمینه   درکرا  به  وابسته  افراد 

مزیتی   توان گفت تمرین با خطای بینایی ادراک کوچکمی  ،(31)   است  محیطیتأثیر شرایط  تحت
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  هاآزمودنی، برخی  شناختیتمایز روان   ، براساس نظریةزیرا  ؛شودبرای افراد وابسته به زمینه محسوب می

  میدان  به  هاآزمودنی  این  .شوندمی  ادراکی  خطای  دچاردیگران    از  بیشتر  مراتببه   خاص  موقعیت  این  در

اندازةشود  باعث می  وابستگی  این  که  دهندمی  نشان  بیشتری  وابستگی  دید به  نسبت  واقعی    هدف 

 اجرا در    ،درنتیجه  ؛شودمی  ترمشکل  هدف  به  برخورد  ،شود  درک  کوچک  هدف  و اگرنظر آید  به  کوچک 

  شده درک بزرگ هدف با تمرینکنند، اما  خطاکنند کمتر می سعی  افراد و نیاز است بیشتری دقت به

  به   افراد  ،درنتیجه  ؛ شودمی  ترآسان  درظاهر  هدف   به  برخورد  و   آید  نظربه  بزرگ  هدف   شود می  باعث 

   . (9) شوند مرتکب بیشتری خطای دهند می اجازه خود

خطای بینایی ابینگهاوس وجود    تمرین با  ربارةهای متفاوت  یافتهتوان گفت  گیری کلی میدر نتیجه 

مطالعه نشان داد که  دانند. این  کدام تمرین با نوعی از خطا را برای یادگیری سودمند میدارند که هر

ی پردازش اطالعات های ترجیهسبک  ،زیرا  ؛افراد وجود ندارد  واحد برای همة  ایرسد نسخهنظر میبه

  ، گیری فعالیت دارندهای هدفآموزش مهارتها، به افرادی که درزمینة  با توجه به یافتهافراد متفاوتند.  

می به سبکپیشنهاد  به شود  یادگیری  یک  عنهای  افرادوان  به  آموزش  برای  اساس خطای  بر  ،عامل 

 ابینگهاوس توجه کنند.
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Abstract 
The aim of present study Esfahan was to examine the effect of practice with Ebbinghaus' 

illusion on targeting skill performance in field dependence and field independence 

individuals. The Group Embedded Figure Test was distributed among 300 male students 

with the average age of 13.86±1.08. On the basis of the test results 60 people were divided 

into four groups (n=15) field independence on large target perception, field dependence 

on small target perception, field dependence on large target perception, field independence 

on small target perception groups. A pre-test was conducted to ensure that there were no 

differences between the groups at pre intervention time; the participants practiced marble 

shooting, (3×50 trials) in three sessions based on their groups. After 24 and 72 hours from 

the last practice session, retention and a transfer test was taken respectively. For analyzing 

data, two-way ANOVA and Tukey test were used. The results showed a significant 

difference between the main effect cognitive style on retention test and between the main 

effects cognitive style, visual error and the interaction effect (visual error×cognitive style) 

in the transfer test (P<0.05). Findings showed a significant difference between the field 

dependent group with the larger perceived target and the other groups (P<0.05). This study 

suggests that practicing with a larger perceived target for individuals who are field 

dependence, has a negative effect and, practicing with a smaller perceived target is an 

advantage for them. 

 

Keywords: Ebbinghaus' Illusion, Field Dependence and Field Independence, Cognitive 

Styles, Motor Learning. 
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