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 23/7/1401پذیرش مقاله:           17/3/1401 دریافت مقاله: 
 

 حال، این با. است داده نشان مبتدي افراد در حرکتی یادگیري بر را توجه بیرونی تمرکز و بزرگ بینایی توهم اثربخشی تحقیقات :مقدمه
 بر بیرونی تمرکز و بزرگ بینایی توهم ترکیبی اثر بررسی مطالعه این از هدف. ندارد وجود متغیرها این ترکیبی اثر مورد در پژوهشی شواهد

 .بود افراد مبتدي در دارت رتابپ مهارت یادگیري
 توهم گروه 4 در دفیتصا طور به طور داوطلبانه شرکت کرده و به سال 40 تا 18 مبتدي کنندهشرکت 40در این مطالعه  ها:مواد و روش

 اري بود.آزمون یاددآزمون و آزمون، مرحله تمرین، پسپیش تحقیق شامل. کنترل قرار گرفتند و ترکیبی بیرونی، توجه بزرگ، تمرکز بینایی
 سطح تحت  20نسخه  SPSSافزار هاي تکراري و نرمانس اندازهطرفه و تحلیل واریها از تحلیل واریانس یکبراي تجزیه و تحلیل داده

 استفاده شد. 05/0 معناداري
باشد می دارمعنی لمتقاب و گروه له،مرح اثر سه هر که داد نشان دارت پرتاب عملکرد اکتساب براي واریانس تحلیل آزمون نتایج ها:یافته

)05/0≤ Pهايیادداري دقت عملکرد گروه آزمون وپس در. یافت افزایش آزمونپس تا آزمونپیش از هاگروه ). دقت عملکرد در همه 
 ).P<05/0نداشت  ( وجود هاآن بین داريمعنی تفاوت اما بود، بیشتر کنترل گروه به نسبت آزمایشی

 ممکن کند،می تقویت را موثرتر ادراکی فرآیندهاي که هاییدستکاري و بیرونی تمرکز هايدستورالعمل از استفاده ري:گیبحث و نتیجه
 بیرونی تمرکز توجه و بزرگ یناییب توهم ترکیب که کندپیشنهاد می هاي مطالعه حاضریافته. شود منجر بهینه یادگیري و عملکرد به است

 .ندارد افزایشی مزایاي هادستکاري این ترکیب اما بخشد، بهبود را حرکتی یريیادگ مستقل طور به تواندمی
 .دستورالعمل توجهی، یادگیري حرکتی، توهم بینایی توهم ابینگهاوس، نظریه اپتیمال،  ي:هاي کلیدواژه

 

 چکیده
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 مقدمه
 و عملکــرد بــر تــوجهی و انگیزشــی عوامــل اهمیــت

 در اباعص علوم در پیشرفت حرکتی، همچنین یادگیري

 نقـش و مغـز کـارکردي و سـاختاري تغییرات با ارتباط

 فرآیند در) دوپامین مثال براي( عصبی هايکنندهتعدیل

 تحـت جدیـد اينظریـه شـدن مطرح به منجر یادگیري

 کـردن بهینـه( حرکتـی اپتیمال یادگیري نظریه عنوان

) یادگیري براي توجه و درونی انگیزش طریق از عملکرد

 بـراي یافتـهافزایش امیـدواري نظریـه، این در ).1شد (

 دو یادگیرنــده مختــاريحمایــت خود و آینــده عملکــرد

 بیرونـی توجـه تمرکـز هستند و انگیزشی کلیدي متغیر

 یـک عنـوان بـه بهینه حرکتی یادگیري و عملکرد براي

 تقویـت این فاکتورها بـا است. شده مطرح حیاتی عامل

 یــادگیري و عملکـرد بـه عمـل، بــا هـدف جفـت شـدن

). امیـدواري یادگیرنـدگان 1،2کنند (می حرکتی کمک

که یکی از فاکتورهـاي انگیزشـی مطـرح شـده در ایـن 

یابـد؛ از هاي مختلفـی افـزایش مینظریه است، با شیوه

مثبت (ارائه بـازخورد پـس از  توان به بازخوردجمله می

هاي ضـعیف) هاي خوب در مقایسـه بـا کوشـشکوشش

ــزایش ــه اف ــویژه ان اشــاره کــرد کــه ب ــی، ب گیــزش درون

و  شـده بـاالتر، افـزایش خودکارآمـديشایستگی ادراك

یـادگیري حرکتـی فراگیــران، همچنـین افـزایش دقــت 

پرتــاب در مرحلــه اکتســاب، یــادداري و انتقــال، منجــر 

). افــزایش امیــدواري عملکــرد از طریــق 5-3(شــود می

هـاي اجتماعی مثبت، یـادگیري مهارت-بازخورد قیاسی

دهد. همچنین ا در کودکان افزایش میحرکتی ورزشی ر

قابـل  راحتـی بـه کـه خـوب عملکرد براي معیاري ارائه

 بـه یابیدست که معیاري با مقایسه در یابی باشد،دست

 بهبـود امیدواري را افزایش داده و به است، دشوارتر آن

 هــايروش بــر عــالوه ).6،7گــردد (می منجــر یــادگیري

ــذکور، ــدواري م ــراي امی ــت ب ــاهش از موفقی ــق ک  طری

تکلیــف بــا اســتفاده از توهمــات  شــده ادراك دشــواري

 از تحقیقات مثال، عنوان به). 7( یابدافزایش می بینایی

 یـک شـده ادراك اندازه تغییر براي ابینگهاوس توهمات

 القاکننــده عوامــل دســتکاري طریــق از مرکــزي هــدف

یک توهم  ابینگهاوس توهم. اندکرده استفاده آن اطراف

تــرین ز ادراك نســبی انــدازه اســت. در معروفبینــایی ا

نسخه این توهم، دو دایره با اندازه یکسـان در نزدیکـی 

 کوچـک دوایر توسط هادایره از یکی یکدیگر قرار دارند،

 حالـت در. اندشـده احاطـه بزرگ دوایر توسط دیگري و

 انـدازه دوم حالت در و تربزرگ مرکزي دایره اندازه اول

 ).8شود (می ادراك ترکوچک مرکزي دایره
 تـربزرگ ادراکـی اهداف که اندداده نشان تحقیقات

) ترکوچـک دوایـر توسـط شـده احاطـه مرکـزي هدف(

 احاطه مرکزي هدف( ترکوچک ادراکی اهداف به نسبت

 و آمیزترموفقیـت ضـربات به) تربزرگ دوایر توسط شده

ــق ــدي تر،دقی ــاالتر خودکارآم ــادگیري و ب  در بیشــتر ی

 دهدمی نشان هک) 11-9( شودمی منجر حرکتی تکالیف

 ادراکـی هايدستکاري طریق از موفقیت ادراك افزایش

 در ار موفقیت براي یادگیرنده امیدواري تواندمی ضمنی

 ،7( دهـد شافزای اپتیمال نظریه هايبینیپیش راستاي

9، 10، 12.( 

 را امیـدواري کـه شرایطی اپتیمال، نظریه اساس بر

-هـدف کـردن جفت افزایش طریق از نددهمی افزایش

 بـر مثبتـی تـأثیر خـود بـا مـرتبط توجه کاهش و عمل

 کــه معنــی ایــن بــه )،1،13داشــت ( خواهنــد عملکــرد

 بـه تواننـدمی انگیزشـی، نقش بر عالوه بینایی توهمات

 داده و تـرویج را بیرونـی توجـه تمرکز غیرمستقیم طور

 ).16-12(  کنند تسهیل را حرکتی یادگیري و عملکرد

 بـر توانـدمی کـه اسـت دیگري عامل توجهی تمرکز

 تمرکز. )17حرکتی تأثیرگذار باشد ( یادگیري و عملکرد

 بیرونـی، تمرکـز. باشـد درونـی یا بیرونی تواندمی توجه

 بـر مثـال، عنوان به( نظر مورد اثر حرکت روي بر توجه

 درونـی تمرکـز بـه نسـبت) هـدف یـا وسـیله یک روي
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ــر ــا روي (تمرکــز ب ــدن) تحرک ــادگیري و عملکــرد ب  ی

 بــه بــا توجــه. )18، 2، 1دهــد (حرکتــی را افــزایش می

 اثر یا نتیجه روي بر بیرونی توجه تمرکز اپتیمال، نظریه

 بهبـود را حرکتی اثربخشی و کارایی ، نظر مورد حرکت

 کندمی تسهیل را حرکتی یادگیري و عملکرد و بخشیده

)1، 19، 20 .( 

 توهمـات و تـوجهی هايدسـتورالعمل تأثیر اگرچه 

 جداگانه طور به یادگیري مهارت پرتاب دارت بر بینایی

 تحقیقی هیچ امروز به تا است، گرفته قرار مطالعه مورد

 انجـام متغیرها این ترکیبی اثرات بررسی در ایران براي

 توجـه تمرکز پیشین، مطالعات نگرفته است. با توجه به

 یادگیري به تقلمس طور به بزرگ بینایی توهم و بیرونی

 ،ایـن بـر عالوه ).12، 10، 9، 1( کنندمی کمک حرکتی

ترکیب  که شودمی بینیپیش اپتیمال، نظریه راستاي در

 تمرکـز و )بـزرگ بینـایی یافته (توهمامیدواري افزایش

 افزایشـی بـراي یـادگیري مزایـاي بتوانـد بیرونی توجه

 تمرکـز هايدسـتورالعمل از ). اسـتفاده1( باشـد داشته

 یـک تواندمی) بینایی توهم( ادراکی دستکاري و بیرونی

 مربیـان، بـراي تمرینـات در جدیـد دهیسـازمان شیوه

 آن بـر حاضر تحقیق لذا در. گردد تلقی...  و ورزشکاران

 یـادگیري را بـر فاکتورهـا ایـن تـاثیر ترکیبـی تا شدیم

  کنیم. بررسی مبتدي افراد در دارت پرتاب مهارت

 هامواد و روش
آزمون تجربی با طرح پیشوهش حاضر از نوع نیمهپژ

آزمون همراه با گـروه کنتـرل اسـت. پـژوهش در پس –

 آباد انجام گرفت. چهلو در شهرستان خرم 1400سال 

سال از طریـق  40 تا 18 )زن 32 و مرد 8( فرد مبتدي

در پـژوهش شـرکت  اعالم فراخوان بـه طـور داوطلبانـه

-G  افـزارنرم از تفادهاسـ بـا اولیـه نمونه حجم کردند.

Power سـطح ،25/0 اثر اندازه اساس بر و 1/3 نسخه 

 گروه هر در نفر 9 ،80/0 آماري توان و 05/0 معناداري

 10 ریزش، احتمال به توجه با نهایت، در که شد تعیین

شدند.  مطالعه وارد نفر 40 مجموع در و گروه هر در نفر

از جـدول  (بـا اسـتفاده تصادفی طور به کنندگانشرکت

 توهم بیرونی، توجه تمرکز گروه چهار اعداد تصادفی) به

 تـوهم + بیرونـی توجـه ترکیبـی (تمرکـز بزرگ، بینایی

ها آزمودنی تخصیص داده شدند. کنترل و بزرگ) بینایی

نامه کتبـی آگاهانـه در مطالعـه رضـایت پیش از شرکت

 امضاء کردند. 

 به تحقیق ورود معیارهاي

 سالمت از سال، برخورداري 40تا  18محدوده سنی 

ـــمانی ـــی و جس ـــا( روان ـــتفاده ب ـــش از اس  نامهپرس

 با( دارت پرتاب مهارت با آشنایی نداشتن ،)خوداظهاري

 تمشکال نداشتن و) خوداظهاري نامهپرسش از استفاده

 یـا و 20/20 کـه اسـنلن مقیـاس از اسـتفاده با( بینایی

 ). باشد شده اصالح

 از تحقیق خروج معیارهاي

 منصـرف همکـاري روند از خود اختیار با که رادياف

 جلسـات تمـرین  از جلسه یک در که افرادي یا و شوند

 نکنند.  شرکت

 داده آوريجمع تکلیف و ابزار

 45 قطــر( اســتاندارد انــدازه بــا دارت تختــه یــک از

 عارتفـا. شـد اسـتفاده) گرم 20 دارت وزن( و) مترمیلی

 متر 37/2 پرتاب هفاصل و متر 73/1 هدف از زمین مرکز

 شده احاطه متحدالمرکز دایره 9 توسط هدف مرکز. بود

 امتیاز 10 کرد،می برخورد هدف مرکز به دارت اگر. بود

 هب زدن ضربه براي امتیاز 9. شدمی داده آزمونگر توسط

 دارت برخورد صورت در. ترتیب همین به و بعدي حلقه

ــه ــاز جداکننــده، خــط ب ــاالتر امتی ــه. شــدمی اهــدا ب  ب

 دادنـد دسـت از را هـدف کامـل طور به که هاییپرتاب

 .شد داده امتیاز صفر

 شیوه اجراي پژوهش

 در اولیـه هايدسـتورالعمل کنندگانشرکت به ابتدا

 کـه شـد، داده برتـر دسـت بـا دارت پرتاب اجراي مورد
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 کنندگانشرکت سپس. بود آزمونگر توسط نمایش شامل

 پـس. دادند امانج را کوشش 12 شامل آزمون پیش یک

 شـامل کـه شد، دنبال) روز سه در( تمرین مرحله آن از

ــود روز هــر در کوششــی 10 بلــوك 10  دقیقــه یــک. ب

 هاییگروه در. شد گرفته نظر در هابلوك بین استراحت

 بیرونـی، توجـه تمرکـز( بیرونـی توجه تمرکز شامل که

 مرکز بر تا شد خواسته کنندگانشرکت از بود،) ترکیبی

 بلـوك هر از قبل هادستورالعمل این. کنند زتمرک هدف

 تـوهم بـراي. شـد داده تمـرین مرحلـه در کوششی 10

ــایی ــزرگ بین ــايدرگروه( ب ــوهم ه ــایی ت ــزرگ بین  و ب

 11 توسـط هـدف مرکـز( ابینگهـاوس توهم از) ترکیبی

از اندازه واقعی  ترگبزرهدف  تا شد احاطه کوچک دایره

 کنتـرل گروه انکنندگشرکت. شد استفاده) شود ادراك

 بعـد بالفاصله. نکردند دریافت را دستورالعملی گونههیچ

 بعـد، روز یـک و شـد اجرا آزمون پس تمرین، مرحله از

 12 شـامل کـدام هـر  کـه گرفت انجام یادداري آزمون

 تـوجهی هايدسـتورالعمل و بینایی توهم بدون کوشش

 .بودند

 هاداده تحلیل و تجزیه

 آمـاري افزارنرم از استفاده اب هاداده تحلیل و تجزیه

SPSS  توسـط نمودارهـا و جداول و ترسیم  20نسخه 

 آنـالیز بـراي. گرفت انجام 2016 نسخه Exel افزار نرم

 با فاکتوریل طرح یک از اکتساب، مرحله در پرتاب دقت

 واریـانس تحلیـل از ویژه بطور و) مرحله( 5 و) گروه( 4

 یـادداري مقایسه براي و شد استفاده تکراري هاياندازه

ــايگروه ــژوهش ه ــز پ ــون از نی ــل آزم ــانس تحلی  واری

 و توکی بـراي LSD آزمون گردید. از استفاده طرفهیک

 نرمـال بررسـی بـراي مقایسات دو به دو اسـتفاده شـد؛

 هــايآزمون از هــا بــه ترتیــبواریانس همگنــی و بــودن

داري نیـز معنی سطح. شد استفاده لوین و شاپیروویلک

 ر گرفته شد.در نظ 05/0

 هایافته
 سـن بـه مربـوط معیـار انحراف و میانگین 1 جدول

 دهد.ها را نشان میآزمودنی
 هاآزمودنی سن به مربوط معیار انحراف و میانگین. 1 جدول

 متغیر  سن (سال)
 گروه

  تعداد میانگین ±انحراف معیار 
 کنترل 10 06/8±10/26

 توجه بیرونی 10 00/4±60/24
 توهم بزرگ 10 31/7±00/26
 ترکیبی 10 48/6±30/26

 

هاي فردي آزمودنی شامل فراوانـی، ویژگی 2جدول 

-هاي پژوهش را نشان میرده سنی و جنسیت آزمودنی

وزیـع دو نشـان داد ت -دهد. نتایج آزمون استقالل کـاي

باشـد ز نظر گروه سنی و جنسـیت یکسـان میها اگروه

)999/0>P.( 
 پژوهش هايزمودنیآ هاي فردي. ویژگی2جدول 

 گروه کنترل رده سنی متغیر
 فراوانی(%) 

 گروه توجه بیرونی
 فراوانی(%) 

 گروه توهم بزرگ
 فراوانی(%) 

 گروه ترکیبی
 فراوانی(%) 

P -مقدار 

 سال 20زیر  گروه سنی
 سال 30تا  20

 سال 30باالي 

%)10 (1 
%)70 (7 
%)20 (2 

%)10 (1 
%)60 (6 
%)30 (3 

%)10 (1 
%)70 (7 
%)20 (2 

%)10 (1 
%)50 (5 
%)40 (4 

999/0> 

 مرد جنسیت
 زن

%)20(2  
%)80(8 

 %)20 (2 
%)80 (8 

%)20 (2 
%)80 (8 

%)20 (2 
%)80 (8 

999/0> 

هـاي میانگین و انحراف معیار عملکرد حرکتی گروه

 آورده شده است. 1و نمودار  3پژوهش در جدول 
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 هاي پژوهشمهارت پرتاب دارت گروه . میانگین و انحراف معیار عملکرد حرکتی3جدول
 گروه کنترل توجه بیرونی توهم بزرگ ترکیبی

  میانگین ±انحراف معیار  میانگین ±انحراف معیار  میانگین ±انحراف معیار  میانگین ±انحراف معیار 
 آزمونپیش 71/92±0/2 92/03±0/3 84/91±0/2 17/90±1/2
 جلسه اول 62/91±0/3 03/90±1/4 04/01±1/5 37/35±0/5
 جلسه دوم 69/02±0/4 13/98±1/4 90/99±0/4 48/35±0/5
 جلسه سوم 65/87±0/3 04/99±1/4 37/07±0/5 85/32±0/5
 آزمونپس 75/95±0/3 80/86±0/5 80/57±0/5 32/69±1/5
 یادداري 84/86±0/3 42/03±1/5 84/62±0/5 80/99±1/4

 

 
 هاي پژوهش در مراحل مختلفگین و انحراف معیار عملکرد حرکتی گروه. میان1 نمودار

 
آزمون تحلیل واریانس براي اکتساب عملکـرد  نتایج

پرتاب دارت نشان داد که هر سـه اثـر مرحلـه، گـروه و 

ــه 4باشــد (جــدول دار میمتقابــل معنــی ــا توجــه ب ). ب

هاي بیشـتر از  دار شدن اثر متقابـل بـراي بررسـیمعنی

ــین 5(جــدول  LSDهــاي تعقیبــی آزمون  5) و همچن

آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی 

گیري گروهی در هرکدام از مراحل اندازهبراي تفاوت بین

 استفاده شد.

نشـان داد. عملکـرد پرتـاب  LSDنتایج آزمـون تعقیبـی 

داري نداشت. افـراد دارت در بین جلسات تمرینی تفاوت معنی

آزمون نسبت داري عملکرد بهتري در مرحله پسنیبه طور مع

 ).5به جلسات تمرینی داشتند (جدول 
 

گیري) و مرحله اندازه 5گروهی (. نتایج تحلیل واریانس: درون4جدول 
 افراد مبتدي ارتاکتساب عملکرد پرتاب د ايبرگروه)  4گروهی (بین

 
 مقدار -F P منابع تغییراتشاخص 

100/0 >* 28/75 اثر مرحله  
 *001/0 29/7 اثر گروه

 *003/0 64/2 گروه ×اثر متقابل مرحله 
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جهت مقایسه عملکرد پرتاب  LSDتعقیبی  آزمون. نتایج 5جدول 
 دارت در مراحل  مختلف اکتساب

 مراحل
 

اختالف 
 هامیانگین

)I-J( 

P- مقدار 

   J مرحله Iمرحله 
 آزمونپیش

 
-85/1 جلسه اول اکتساب  < 001/0*  

*001/0 > -89/1 سه دوم اکتسابجل  
*001/0 > -87/1 جلسه سوم اکتساب  

*001/0 > -32/2 آزمونپس  

جلسه اول 
 اکتساب

 

 703/0 -03/0 جلسه دوم اکتساب
 884/0 -01/0 جلسه سوم اکتساب

*001/0 -47/0 آزمونپس  
جلسه دوم 

 اکتساب
 834/0 02/0 جلسه سوم اکتساب

*007/0 -43/0 آزمونپس  
جلسه سوم 

 اکتساب
*001/0 -45/0 آزمونپس  

 باشد.دار میمعنی  P≥05/0در سطح  *

 

همچنین نتایج آزمون تحلیل واریـانس یـک طرفـه 

ــین گروه ــه ب ــان داد ک ــه نش ــژوهش در مرحل ــاي پ ه

) امـا در P ،04/0=F=98/0آزمون وجـود نداشـت (پیش

، P=008/0) و دوم (P ،65/5=F=003/0جلســـات اول (

60/4=F 001/0ســــوم () و=P ،93/6=F اکتســــاب و (

) تفــاوت P ،74/8=F>001/0آزمــون (همچنــین پس

داري وجود داشت. نتـایج آزمـون تعقیبـی تـوکی معنی

هـاي پـژوهش نشـان داد در براي مقایسـه جفتـی گروه

هاي تجربی بـه آزمون گروهطول جلسات اکتساب و پس

داري نسبت به گروه کنتـرل عملکـرد پرتـاب طور معنی

هـاي )؛ اما  بین گـروهP>001/0بهتري داشتند ( دارت

داري وجــود نداشــت تجربــی بــا یکــدیگر تفــاوت معنــی

)05/0>P.( 

ــادداري نیــز تفــاوت معنــی ــین در مرحلــه ی داري ب

، P=032/0هاي پـژوهش وجـود داشـت  (عملکرد گروه

20/3=F نتایج آزمـون تعقیبـی تـوکی بـراي مقایسـه .(

طـول جلسـات  هاي پـژوهش نشـان داد درجفتی گروه

ــاب و پس ــون گروهاکتس ــور آزم ــه ط ــی ب ــاي تجرب ه

داري نسبت به گروه کنترل عملکرد پرتـاب دارت معنی

هاي تجربی با )؛ اما بین گروهP>001/0بهتري داشتند (

 ).P<05/0داري وجود نداشت (یکدیگر تفاوت معنی

 گیريبحث و نتیجه
 و بـزرگ بینـایی توهم ترکیبی و اختصاصی تأثیرات

 دارت پرتـاب مهارت یادگیري بر را بیرونی توجه کزتمر

 طـول در. گرفته شد قرار بررسی مورد مبتدي افراد  در

در  هـاگروه بـین داريمعنـی تفاوت آزمون،پیش مرحله

 مـداخالت، از پـس. نشـد مشـاهده پرتاب عملکرد دقت

 ودبهب توجهی قابل میزان به را پرتاب دقت هاگروه همه

 و توجهی فاکتورهاي تأثیر که داد ننشا نتایج. بخشیدند

 مسـتقل طور به دارت پرتاب مهارت یادگیري بر بینایی

 ایـن. وجـود نداشـت افزایشـی اثـرات امـا داشت، وجود

 کنند. می تأیید را ما فرضیه حدودي تا هایافته

 ترکوچـک هايدایره توسط که هدف وقتی ابتدا، در

 قابـل طور به دقت) بزرگ بینایی توهم( بود شده احاطه

 هايیافتـه بـا کـه. بـود کنتـرل گـروه از بیشتر توجهی

 ایـن، بـر عـالوه ).11-9( داشت مطابقت قبلی مطالعات

 پشـتیبانی اپتیمـال نظریه هايبینیپیش از هایافته این

 ریـقط از موفقیـت ادراك بـر مثبت تأثیر زیرا کنند،می

 فزایشا را موفقیت براي امیدواري تواندمی بینایی توهم

 دهنـدمی توضـیح) 2016( ویتلوث و ولف ).1،7( دهد

 – هـدف  در ايدوگانـه نقش یافتهافزایش امیدواري که

 کنـدمی ایفـا آن متعاقب حرکتی یادگیري و موثر عمل

 کزتمر باالتر عملکرد امیدواري با یادگیرندگان آن در که

 حفـظ تکلیـف هـدف روي بـر بهتري صورت به را خود

 داشپا با مرتبط دوپامینرژیک پاسخ طریق از و کنندمی

 دهندمی کاهش را خودتمرکزي انتظار مورد موفقیت یا

 ).21() هدف مرکز به زدنضربه یعنی(

-22بـود ( ناسازگار مطالعات از برخی با هایافته این

تـوان ناهمخوانی به طور کلی می این ). براي توضیح24

اهـا تر بودن بـودن خطکوچک به دالیل ذیل اشاره کرد:
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 تـوهم بینایی بزرگ نسبت بـه شـرایط توهم شرایط در

آزمـون کنترل در مرحلـه پیش شرایط و بینایی کوچک

 نسبت بزرگ توهم شرایط در کمی به پیشرفت که منجر

ها نسبت باتجربه بودن آزمودنی .شد دیگر وضعیت دو به

 فقـدن گـروه هاي مبتدي در مطالعه حاضر،به آزمودنی

 و بینـایی بـزرگ توهم هايگروه تاثیر تعیین که کنترل

 هــايکنــد و تفاوتمی مشــکل عملکــرد را بــر کوچــک

 شناختی.روش

 عمـل-هدف شدن جفت باعث باال عملکرد امیدواري

از یـک  بر عهده دارد، شده و در این میان نقشی دوگانه

از  منجـر شـده و تکلیـف هدف بر تمرکز طرف به حفظ

 سـایر یـا( خود بر تمرکز از طرف دیگر، باعث جلوگیري

 )ذهـن سـرگردانی مانند نامربوط به تکلیف هايفعالیت

  ).1( شودمی

 کانون اثربخشی بررسی حاضر پژوهش هدف دومین

 کنندگانشــرکت دارت پرتــاب دقــت بــر بیرونــی توجــه

 توجه بیرونـی تمرکز هايدستورالعمل ارائه. بود مبتدي

 بـه منجـر) هـدف مرکـز و دارت پرواز مسیر بر تمرکز(

ــت ــاالتر دق ــراد ب ــه نســبت اف ــروه ب ــرل گ ــدون( کنت  ب

 مطالعـات با همسو نتایج این. شد) توجهی دستورالعمل

 یـا بیرونی، توجه تمرکز اندداده نشان که است متعددي

 عملکـرد شرط پیش مداوم طور به حرکت، اثر بر تمرکز

 بیرونـی توجـه تمرکـز. اسـت بهینه حرکتی یادگیري و

 و حرکـت کـارایی سـهیلت حرکـت، دقت افزایش باعث

، 18، 2، 1( شودمی حرکتی یادگیري و عملکرد افزایش

 کـه سازدمی نشان خاطر اپتیمال نظریه  ).25-33، 20

 مثـال، عنـوان به( حرکت کارایی بهبود با بیرونی تمرکز

 مثـال، عنـوان بـه( حرکت اثربخشی و) عضالنی فعالیت

 حرکتـی کنتـرل ارتقـاء طریق از) 19،20) (پرتاب دقت

 توجه تقاضاهاي کاهش و انعکاسی و ناخودآگاه خودکار،

 تمــــایالت بــــراي یادگیرنــــده بــــه دادن اجــــازه و

 کـاهش نتیجـه در و حرکتـی سیسـتم دهیخودسازمان

 موفـق حرکتـی یـادگیري و عملکـرد بـه خود بر تمرکز

 ).1،20( انجامدمی

 هدف نهایی پژوهش حاضر برسی تاثیر ترکیب توهم

بــر عملکــرد و  توجــه بیرونــی تمرکــز و بــزرگ بینــایی

 کـه یادگیري مهارت پرتاب دارت بود. نتـایج نشـان داد

با . دارند حرکتی یادگیري بر مستقلی اثرات متغیرها این

 هايدسـتورالعمل و بینـایی تـوهم رغمعلـی حـال، این

 را حرکتـی و ادراکـی یادگیري بهبود که بیرونی تمرکز

 بـا مقایسـه در افزایشـی اثـر گونـههیچ دهند،می نشان

 یافـت اپتیمـال نظریـه هايبینیپیش و قبلی تحقیقات

ــد ( ــه ).28، 25، 14، 1نش ــه هايیافت ــر مطالع  از حاض

ــه ــت هايیافت ــاران و مارچان ــتیبانی) 2019( همک  پش

 تـوهم بـین افزایشـی تعـامالت نتوانسـتند که کنندمی

بیابند  را بیرونی تمرکز هايدستورالعمل و بزرگ بینایی

 اپتیمال نظریه غیرمنتظره یافته این وجود، نای ). با12(

 و) بیرونی تمرکز یعنی( توجهی عوامل که دهدمی نشان

 از) امیدواري افزایش براي بینایی توهم یعنی( انگیزشی

 عمـل-هـدف کـردن جفت مشترك مکانیسم یک طریق

 امیـدواري مثـال، عنـوان به. )1( شوندمی گريمیانجی

 تکلیـف به نامربوط تمرکز ابربر در تواندمی یافتهافزایش

افزایش  با و کند محافظت) ارجاعی خود پردازش یعنی(

 محـیط، در خود عملی هايقابلیت از یادگیرنده ارزیابی

). 35، 34، 1( کنـد تقویـت تکلیـف هـدف بـر را تمرکز

 کارآمـد تعـویض تسـهیل با بیرونی تمرکز این، بر عالوه

 بـا بطمـرت هايشـبکه بـه فـرضپیش حالت شبکه بین

 برابـر در مـؤثر، حرکتـی عملکرد براي نیاز مورد تکلیف

 ). فقـدان1،13کند (می محافظت ارجاعی خود پردازش

 و بـزرگ بینـایی توهم هايگروه بین عملکرد در تفاوت

 دستکاري هرگونه که دهدمی نشان بیرونی توجه تمرکز

 انـدازه یک به نظر مورد اعمال با اهداف کردن جفت در

 اسـت ممکـن توجهی و انگیزشی مداخالت و است مؤثر

 ) و16باشـند (داشـته ن ايجداگانـه هايمکانیسم لزوماً
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 تـوهم یعنی( خاص هايدستکاري این از ترکیبی اینکه

 است ممکن) بیرونی تمرکز دستورالعمل و بزرگ بینایی

 تحقیقـات. نباشـد مناسـب افزایشـی مزایاي ایجاد براي

 ســایر حرکتــی یريیــادگ و ادراکــی اثــرات بایــد آینــده

 قیاسی بازخورد یعنی( امیدواري افزایش براي رویکردها

 بررسـی بیرونـی تمرکز با ارتباط در را) مثبت اجتماعی

 ).1( کند

 مطالعه حاضر داراي چندین محدودیت بود از جمله

 بـدنی فعالیـت از ناشـی جسـمانی خستگی کنترل عدم

 خـواب کنتـرل عدم کنندگان وشرکت پژوهش از خارج

 حاضر هايیافته نقطه نظر کاربردي، از .کنندگانکتشر

 شـامل کـه حرکتـی هايمهارت یادگیري دهدمی نشان

 ممکـن) دارت پرتاب مثال، عنوان به( هستند هدف یک

 تـربزرگ را هـدف کـه کننـد استفاده توهماتی از است

بـدون تـوهم  شـرایط بـه توانـدمی این و دهدمی نشان

 بـر تمرکـز بر که توجهی هايدستورالعمل. شود منتقل

) هـدف مثال، عنوان به( کندمی تأکید نظر مورد حرکت

 به کلی، طور به. شودمی یادگیري و عملکرد بهبود باعث

 تمرکـز هايدسـتورالعمل از اسـتفاده کـه رسـدمی نظر

 مـوثرتر ادراکـی فرآیندهاي هایی کهدستکاري و بیرونی

 گیريیـاد و عملکـرد بـه است ممکن کند،می تقویت را

 توصـیه دهندگانآموزش و مربیان  به. شود منجر بهینه

 هـايیـادگیري مهارت براي هااستراتژي این از شودمی

 آینـده تحقیقات. کنند استفاده افراد مبتدي در حرکتی

 بـه( مختلـف تکـالیف بـراي را هایافتـه این تعمیم باید

جوامـع  و) پیچیـده حرکتـی هـايمهارت مثـال، عنوان

) تجربه با ورزشکاران کودکان، مثال، عنوان به( گوناگون

 .کنند تعیین

 تشکر و قدردانی
این پژوهش برگرفته از رساله دکتري رفتار حرکتـی 

دانشگاه شهید بهشتی تهران اسـت. در پـژوهش حاضـر 

ــماره و  ــا ش ــتی ب ــهید بهش ــگاه ش ــالق از دانش ــد اخ ک

 اخذ شد. بدین  IR.SBU.REC.1400.218مشخصه

 تمـامی و پـژوهش این مشاور و هنمارا اساتید از وسیله

ــی ــه مراجعین ــام در ک ــاري آن انج ــد ی ــکر نمودن  و تش

 .گرددمی قدردانی
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Abstract 

Background: Although studies has shown the effectiveness of large visual illusion and external 
focus of attention on motor learning in novices, there is no research evidence about the combined 
effect of these variables. This study aimed to investigate the combined effect of large visual illusion 
and external focus of attention on learning dart throwing skill in novices. 
Materials and Methods: In the present study, 40 novice participants aged 18-40 voluntarily 
participated and were randomly divided into four groups; large visual illusion, external focus of 
attention, combined, and control group. The study consisted of a pre-test, practice phase, post-test, 
and retention test. Data analysis was performed by repeated measures analysis of variance in SPSS 
software version 20 (P≤0.05). 
Results: The results of the analysis of the variance test for the acquisition of dart throwing 
performance showed that all three effects of stage, group, and interaction were significant (P≤0.05). 
Accuracy increased in all groups, from pre-test to post-test. In the post-test and retention test, the 
experimental groups were more accurate than the control group; however, no significant difference 
was observed between them (P>0.05). 
Conclusion: External focus instructions and manipulations that enhance more perceptual processes 
may lead to optimal performance and learning. The findings of the present study suggest that 
although combining large visual illusion and external focus can independently improve motor 
learning, the combination of these manipulations has no additive benefits. 
Keywords: Ebbinghaus illusion, Attentional instruction, Motor learning, Optimal theory, Visual 
illusion. 
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