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منت خداي را عزوجل که توفیق ارائه خدمات فرهنگی آموزشی در گستره فرهنگ میهن 
توانستیم با نشر آثار متعـدد در   انتها یب اسالمی را به ما ارزانی داشت و از برکت این منت

انتقال تجـارب علمـی و آموزشـی دانشـمندان و سـایر       بدنی یتتربحیطه علوم ورزشی و 
   آحاد جامعه و تمام نقاط کشور فراهم کنیم.به اساتید و همکاران گرامی را 

موجـب   تنها نه شده ارائهاز آثار دوستان  و ورزشاساتید و دانشجویان  یرنظ کماستقبال 
کـرد و مـا را بـر آن     تر ینسنگغرور گردید بلکه رسالت ما را در قبال جامعه ورزش کشور 

با قیمـت مناسـب و    ییها کتابمستحکم در راه نشر آثار غنی و ارائه  يها گامداشت تا با 
  کیفیت باال در مسیر اهداف خود به پیش بردیم.

در طریـق نشـر آثـار     تـر  تمـام ي اولیه را بـا اسـتواري هـر چـه     ها قدمو خشنودیم که 
  ند از اعمال و کردارمان داریم.یم و اعتقاد به خشنودي خداوا برداشتهبرگزیده 

یم تا بـا  ا گرفتهدستیابی به اهداف، تمامی توان خود را به کار  منظور بهدر این راستا و 
هایی منتشر نماییم که از نظر محتواي علمی غنی  کمک نیروهاي متخصص و ماهر کتاب

تـالش  گـردد مگـر بـا     ینمـ ایـن میسـر    ؛ وسازد برطرفبود و نیاز جامعه ورزش کشور را 
  ناپذیر واحدهاي مختلف این انتشارات. یخستگوقفه و  یب

انـدرکاران   موفقیت این انتشارات بدون همفکري و همیاري صاحبنظران فـن و دسـت  
گردد؛ لذا از پیشنهادات و انتقادهاي سـازنده   بدنی و علوم ورزشی میسر نمی یتتربدانش 

 ن راه، یار و همگام ما باشید.نماییم و به دیده منت داریم که در ای یماستقبال  شما
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  پیشگفتار
  

 ”You hissed my mystery lecture :دیـ گو یمـ  آموز دانشبه یک  که 1ویلیام آرچیبالد اسپونراشتباه چرا 
فـردي  واقعـاً   3اینـرو  ؟ آیـا جـان مـک   دنشو یمنامیده  2نون اسپونریسماک او  یسخنرانو دیگر خطاهاي “

هایی کـه بهتـرین بـازیکن تنـیس جهـان بـود، بـا هـدف از پـیش           که وي در سال اینیا  بداخالق بود
جـان  ، ؟ چـرا دونـدة دوي سـرعت   کـرد  اش سـرزنش مـی   را بعـد از بـازي  اي، داوران  ریزي شده برنامه

 روي مسـیر دو ، شـود  یمـ متر سلب شایستگی  100نهایی جهانی  هاي از مسابقه اینکه از بعد 4دراموند
بازیکنان هـاکی در   ترین بزرگاز  یکی 5یگرتزک هواین؟ کند یمشدن خودداري  و از بلند کشد یمدراز 

چـه  ، بنـابراین ؛ انـد  وي متوسط بوده يفرد يها مهارتاما بعضی افراد معتقد بودند که ، تمام دوران بود
بـه   ولـی ، اسـت بهترین بازیکن گلف تاکنون  احتماالً 6چیزي باعث شد او بسیار عالی باشد؟ تایگر وودز

 و تا از تماشاي تـایگر  برند یمضعیف بیشتر سود  باز گلفمتوسط از تماشاي یک  انبازیکن احتمال زیاد
اسـتفاده از تلفـن    ها استانو  ها التیاآیا شما اکنون احساس ایمنی بیشتري دارید که بسیاري از  مناًض

  ؟ مگر نه.اند کردهممنوع همراه دستی را در حال رانندگی 
 ی خـاص بـراي هـدف  ، دهنـد  یمکه محتواي این کتاب را شکل  ییها داستاندیگر  و ها ن داستااین 

سـال تـدریس و انتشـار تحقیقـات در مـورد چگـونگی کنتـرل و یـادگیري          30. بعد از اند شدهه نوشت
این تحقیقات براي درك ما از زنـدگی   يها افتهیکه انتقال  ام افتهیدراکنون ، حرکتی انسان يها مهارت

 تـا درك  کنـیم  مـی را مطالعـه   که ما کنترل حرکتـی گفت  توان می. گذارد یمباقی  ی راچالش، هزمررو
و آن را بـه روشـی کـه     یابـد  میدست  از طریق حرکت یهدفبه  چگونه عصبی مرکزي سیستمکنیم 
تـا   کنـیم  مـی مطالعـه  یادگیري حرکتی را ما که  گفت توان می .دهد میانجام ، و مطمئن است کارآمد

بهبـود  بـه سـبکی خـاص    اطمینـان و اثربخشـی را   توانند  میکه  اییه تجربه درك کنیم مغز چگونه با
مـا بعضـی    اینکه مگر رسند یمانتزاعی و بعید به نظر ، این عبارات و مفاهیم اما؛ شود میسازگار ، دنده
  تحقیقات را در زندگی روزمره خود بدانیم. يها افتهیو کاربرد  کردههاي تحقیقی را درك فرایند از

هسـتند. راننـدگی   روز  یِ کمی در کنترل و یادگیري حرکتـی واقعـی و بـه   تحقیق يها نهیزم
این  ؛جدید تاپ لپتایپ کردن کلمات در یک ، استفاده از تلفن همراه، کردن به سمت محل کار

انجام  مان یزندگدر هر لحظه از بیداري در  تقریباً هستند که ما ییها تیفعالموارد تنها بعضی از 

                                                             
1. William Archibald Spooner 
2. Spoonerism 
3. John Mcenroe 
4. John Mcenroe 
5. Wayne Gretzky 
6. Tiger Woods 



٨ 
 

و افـرادي کـه در کنتـرل و     جالـب و جـذاب هسـتند   ، براي مطالعه کردن ها مثال. این میده یم
. میده یمبفهمند چگونه ما این کارها را انجام  کنند یمتالش ، کنند یمیادگیري حرکتی تحقیق 

وسـیلۀ   بـه این قبیل کارهـا را   خواهند یمکه آنها ارائه دهد دالیلی را  من امیدوارم که این کتاب
  د.نبخش ا از چگونگی تعامل با جهان ارتقاو فهم شما ر، دندرك کنآنها 

کنترل  هاي چگونگی مطالعات محققان از موضوعتوصیف چرایی و ، راهبرد من در این کتاب
) در مورد اعمال روزانـۀ افـراد در زنـدگی    دار خندهگاهی اوقات ( ییها داستان بهحرکتی با توجه 

 و هـا  راهبزرگـ ، روزانه از حرکت در میـدان بـازي پیرامـون خـود     هاي ارائه تجربه، . قصد مناست
در  ها داستانبقیه  وهستند کمیاب  ییها تیحکا، ها داستان. بعضی استمحیط خانه و محل کار 

و  گوناگون توسط افراد معروف يها طیمححرکتی در شرایط و  يها مهارتمورد چگونگی اجراي 
و  کننـد  میو عمل را روشن  ادراكتنوع و پیچیدگی تحقیقات ، ها داستان. این ندستو شما ه من
چـرا جـورج    اینکـه  همچون هایی تا در مورد موضوع دنکن یمشما را تشویق  اي امیدوارانه طور  به

نفـر و   10و باعـث کشـتن    کنـد  یمـ راننـدگی   2مونیکادر بازار شلوغ کشاورزان سانتا 1راسل وِلر
  .کنیدتفکر  تر قیعم، شود یمنفر دیگر  63مجروح کردن 

این کتاب  يها سینو شیپ قبالً 3مستر مکمن در دانشگاه  يها کالسیان کارشناسی نشجودا
 ها داستاننتایج این بوده است که این  ترین بخش لذت. یکی از اند خواندهرا در چند سال گذشته 

در مفاهیم اساسـی زیربنـایی   بلکه  ،ها داستانتنها در عناوین  نه ؛اند عالقۀ بسیاري به وجود آورده
تخته پرشی بـراي  عنوان   بهرا  ها داستانو یادگیري. بعضی از این دانشجویان  عمل، ادراكشامل 

، ییها داستانکه چنین  سازد یم. این امر مرا خشنود اند بردهتوسعه مطالعات تحقیق خود به کار 
راه طـوالنی  ، که در غلبه بر بعضی از موانعِ تفکر در مورد تحقیق اند رویکرد کوچکی فراهم آورده

  است.طی کرده 
اگـر   . هرچندارتباط برقرار نکنیداین کتاب  يها داستانشما ممکن است با تمامیِ ، در پایان

مورد تحقیقات مربوط بـه آن  بعضی یا حتی فقط یکی از آنها به شما انگیزه دهد که بخواهید در 
 يهـا  یخوانـدن و  هـا  نکتـه  يها بخش. ام دهیرسپس من به هدف خود ، بیشتر یاد بگیرید داستان

اطالعـات  ، تا در مورد تحقیقـات مربوطـه   دنکن یمپیشنهادي در پایان هر داستان به شما کمک 
  جوي تحقیقی شما باشد.و بیشتري به دست آورید. من امیدوارم که این فقط آغاز جست

   

                                                             
1. George Russell Weller 
2. Santa Monika 
3. Mcmaster 
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  مقدمه مترجم
 

دهـد و زیربنـاي اجـراي تمـام      اساس هر نوع عملی اسـت کـه انسـان انجـام مـی      حرکت
هـاي   کنترل و یادگیري حرکتی فقط مخـتص مهـارت   بنابراین ؛ی استهاي حرکت مهارت

شـود. همـه مـا در طـول روز      هاي حرکتی را شامل می انواع مهارت ورزشی نیست و همه
 هـا  تاز حرکات هسـتیم. برخـی از ایـن حرکـ    همواره در حال کنترل و یادگیري بسیاري 

که برخی دیگـر   درحالی، مانند برداشتن یک خودکار از روي میز پیچیدگی کمتري دارند
ـ  پیچیـده  هاي مختلف ورزشی مانند مهارت رفـتن و   ر هسـتند. برخـی از آنهـا ماننـد راه    ت

هـاي خاصـی    و رفاه انسان سروکار دارند و برخی دیگر در موقعیت دستکاري کردن با بقا
 حرکتی بـا آیند. متخصصین رفتار ی به کار میهاي ورزش سرگرمی و رقابت، همچون بازي
روانـی و اجتمـاعی   ، عـاطفی ، مرکز ثقل تحوالت جسـمانی عنوان   بهحرکت  درنظرگرفتن

پردازنـد.   کنترل حرکتی و یادگیري حرکتی در انسـان مـی  ، به مطالعه رشد حرکتی، فرد
یاري نیز بـه رشـته   هاي بس ها انجام شده و کتاب تحقیقات بسیاري تاکنون در این حیطه

یک یـا همـه ایـن سـه حیطـه را مـورد       ، اند. هر کتاب بر اساس هدف خود آمدهتحریر در
شـناختی یـا رفتـاري     مطالعه قرار داده است و بر اساس رویکرد خـود بـه مطالعـه عصـب    

انـد و برخـی    بنیادي به مفاهیم پرداختـه  کامالً حرکت انسان پرداخته است. برخی از آنها
حقیقـت انکارناپـذیر   ، اند. با این وجود ایی نیز براي آن مفاهیم متصور شدهکاربرده، دیگر

بنیـادي و کـاربردي در حیطـه     هـاي  ها و مطالعـه  غرق در پژوهش قدر آناین است که ما 
ایم که از نقش مهم حرکت در زندگی روزمره کـه میـدانی بـراي     هاي ورزشی شده مهارت

نسـخه  ، هـاي ورزشـی   سـیاري از مهـارت  ایـم. ب  غافـل شـده  ، رقابت فرد با خـودش اسـت  
ی که ما در طـول  های تساده در زندگی روزمره هستند. حرکو اعمال  ها تتر حرک پیچیده

اعمـال و حرکـات   ، گذریم. این کتاب توجه از کنارشان می کنیم و بی روز آنها را تجربه می
نتـرل و  هـایی در مـورد ک   مایـه بیـان حقـایق و واقعیـت     ساده در زندگی روزمره را دست

، هایی سـاده  ها و داستان هاي حرکتی قرار داده است و با استفاده از مثال یادگیري مهارت
اي بیان کرده است که براي همگـان قابـل فهـم     پیچیده را به گونه گاهمفاهیم ، مهم ولی

هایی زیبـا   سال تدریس و تجربه خود را در غالب داستان 30باشد. نویسنده کتاب حاصل 
هـا بـراي بیـان آنچـه در نظـر       آورده است. وي از این داستانرشته تحریر در آموزنده بهو 
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بـه  ، گونـه کـه بایـد    توانسـته آن  اما به زبان دیگري غیر از زبان داستان نمـی ، استداشته 
استفاده کرده است و بسیاري از مفاهیم دشوار در حیطه یـادگیري  ، مخاطب منتقل کند

مطـرح کـرده اسـت کـه انسـان ناخودآگـاه بعـد از        و کنترل حرکتی را با چنان سهولتی 
مثـال بـراي بیـان نظریـه     عنـوان    بـه  ؛کنـد  کار نویسنده را تحسین می، صلخواندن هر ف

علـت  «داستان ، ها با ابهام فراوان مطرح شده است شناسایی سیگنال که در تمامی کتاب
اي اسـت کـه    بـاز حرفـه   کند. این داستان دربـاره یـک تنـیس    را مطرح می» بدرفتاري او

کند. نویسنده بـا هنرمنـدي تمـام از طریـق ایـن داسـتان        همیشه به داوران اعتراض می
توانـد   مـی ، هـا  یک محـرك خـارجی مثـل ایـن اعتـراض      تأثیر دهد که چگونه توضیح می

قرار دهد. یـا اینکـه در فصـل اول ایـن      تأثیر تحت گیري را ها و تصمیم شناسایی سیگنال
» ربـایی  تپـه آهـن  «خطاهاي ادراکـی از داسـتان    دادن وضیحکتاب نویسنده کتاب براي ت

کند. براي بیان پدیده کوري ناشی از عدم توجه و توجه انتخابی در انسـان از   استفاده می
توضـیح  » حسـاب  ماشـین «قانون فیتز را در داسـتان  ، کند استفاده می» گوریل«داستان 

ـ   می را » وزغ و هزارپـا «داسـتان  ، یدهد یا اینکه براي توضیح کانون توجه درونـی و بیرون
هـا اسـتفاده شـده     کند و جالب اینکه براي عنوان فصول کتاب از نـام داسـتان   مطرح می

پـس از مطالعـه کتـاب و کـاربردي     ، است. حقیقت امر این است که مترجمین این کتاب
تصمیم به ترجمه آن گرفتند. این کتاب منبعی مناسب بـراي کسـانی اسـت    ، دانستن آن

  درك کنند. واقعاً اهند بسیاري از مفاهیم بنیادي کنترل و یادگیري حرکتی راخو که می
از زحمات جناب آقاي صادقی و همکاران ایشان در انتشارات که م دان بر خود الزم می

چـه بهتـر کتـاب بـه کـار      سـازي و ارائـه هر   خود را در آمـاده بامداد کتاب که تمام تالش 
  .مکنتقدیر ، اند برده

  
  زاده ه ـ رسول عابدانزاد حسام رمضان

1393پاییز 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

  درباره خطاهاي ادراك و عمل هایی داستان
 
 

ملموس و آشناسـت. همـه چیـز در ابتـدا طبیعـی اسـت.        انگیزي شگفت طور  بههر مورد 
اتومبیـل را  ، دهـد  یمـ کلید را در محل مخصوص خود قرار ، شود یمراننده سوار اتومبیل 

و  گـذارد  یم. پاي راست را بر روي پدال ترمز کند یمو موتور شروع به کار  کند یمروشن 
شبیه بـه   دهد یمرخ  آنچه. دهد یمسپس دنده را در وضعیت حرکت به جلو یا عقب قرار 

، کنـد  یمـ است. اتومبیل از وضعیت سکون خود شروع بـه حرکـت    کننده ناراحت یکابوس
 سـرعت  بـه و اتومبیل  شود یمز الستیک بر روي کف خیابان کشیده گاهی اوقات بخشی ا

 روي دادهکـه خطـایی    شود یم. راننده متوجه ابدی یمو سرعتش افزایش  ردیگ یمشتاب 
چـرا اتومبیـل حرکـت    «: پرسـد  یمـ و با تعجـب از خـود    شود یم زده وحشتبسیار ، است

ایـن اسـت    رسـد  یمتنها فکري که به ذهن راننده  »؟ پاي من بر روي ترمز است!کند یم
ـ  کند یمپایین کردن ترمز با وحشت شروع به باال ـ   بنابراین ؛است شدهکه ترمز خراب  ا ی

. در بسیاري از موارد پدال ترمز تا انتهاي خـود فشـار   دهد یمترمز را شدیدتر فشار  کهاین
. شـود  یمـ سـرعتش بیشـتر    ،. برعکسابدی ینمسرعت اتومبیل کاهش  ولی، شود یمداده 

یعنـی  ، راه متوقف کردن اتومبیل ترین منطقیاست که  زده وحشتراننده اکنون به قدري 
پـدال   دادن راننده به فشـار ، وض. در عکند ینمهرگز به ذهنش خطور ، خاموش کردن آن

چیـز دیگـري    کند یماتومبیل را متوقف  آنچه. در پایان دهد یمکامل ادامه  طور  بهاثر  بی



 

 
 

 12 کنترل حرکتی در اعمال روزانه

، باشـد  شـانس  خـوش ساختمان یا وسیله نقلیه دیگر اسـت. اگـر راننـده    ، از قبیل درخت
 شـدت  بـه کسی  اینکه اتومبیل تا قبل از، در اغلب موارد ولی ؛خسارت وارده حداقل است

شـتاب  «اعتقاد بر این اسـت کـه ایـن حـوادث مهـم کـه        شود ، متوقف نمیببیند آسیب
ناشـی   انسان 3و عمل 2از خطاهاي بنیادي درگیر در ادراك، دنشو مینامیده  1»غیرعمدي

ـ   دنشو یم افـزایش  ، شـوند  مـی ب بـر او همـراه   که زمانی که با وحشت راننده و تـرس غال
ما بـه بررسـی   ، ها موقعیتو در دیگر » غیرعمديشتاب «در موارد خاصی از  اما ؛یابند می

درستی به فرمان مغز مبنـی   پا بهخواهیم پرداخت.  دنریپذ یمدرستی انجام  مراحلی که به
پا براي انجام آن هدایت  آنچهدرستی به  . اتومبیل بهدهد میپاسخ ، بر فشار شدیدتر پدال

آن چیزي نیست کـه راننـده انتظـار آن را دارد.    ، و هنوز نتیجه دهد یمپاسخ ، است شده
  ؟دهد یماین اتفاق چگونه روي 

که براي را برخی از خطاهایی ، درباره خطاهاي ادراك و عمل ییها داستان، 1در بخش 
مورد بحث قـرار  ، دنافت یماتفاق ، میکن یمکه در جهان پیرامون خود حرکت طور همان ما
همیشه ممکن نیست که با اطمینان کامل بدانیم که چرا یا چگونـه یـک    اگرچه. دهم یم

د که نسبت به یک مورد یا یـک اصـل   ناوانی وجود داراغلب شواهد فر، دهد یمخطا روي 
چیزي بیشتر از ، مظنون هستند. برخی از این خطاها، دنشو یمزیربنایی که منجر به خطا 

محیطی نیستند. از آن جمله کلیدهاي مربوط به المپ است که گاه مطابق با  هاي اغتشاش
بـه مـا    ت کهسقفی اس يها پنکهمربوط به  يها سمانیریا  شوند نمیانتظار ما پاسخ داده 

. دیگر دهند یماطالعات کمی ، چه عملکردي را به دنبال دارد درباره اینکه کدام ریسمان
  دارند. انگیزتري غم نتایج» غیرعمديشتاب «و  4»دوستانه آتش«خطاها از قبیل وقایع 

، کـه بـه مسـائلی در رابطـه بـا ادراك      هـایی  فصـل این بخـش را بـه    يها داستانمن 
صـورت آگـاه باشـید کـه      هـر  در. ام کـرده  بندي تقسیم، پردازند یمو عمل  5گیري تصمیم

 يهـا  تیـ فعالکه از مشارکت همه این  هستند دادهایرواز  اي رشتهخطاهاي انسانی اغلب 
  .دنشو یمشناختی ناشی 

                                                             
1. Unintended Acceleration 
2. Perception 
3. Action 
4. Incidents of Friendly 
5. Decision 



 

 
 

  
  

  خطاهاي ادراکی
 

مغـز  ، اوقات و نه همیشه بیشتر. میکن یمحرکت  نظم بییده و گاهی اوقات پیچ یما در محیط
برخـی  ، توهمـاتی را  2»ربایی آهنتپه «. داستان کند یمفراهم  معتبر 1ما براي ما یک بازنمایی

و  میکنـ  یمـ درك  آنچهبین  ی رایها تفاوتکه  سازد یممطرح ، شده ریزي طرحعی و برخی طبی
بعضـی از ایـن توهمـات و     اگرچـه . سازد یمروشن ، کنیم  یمبر مبناي این ادراکات عمل  آنچه

 غیرعمـدي مواردي از جمله افـزایش سـرعت   ولی ، هستند دار خندهخطاهاي ادراکی جالب و 
را  اي محاکمـه نـاك اسـت و   یک تـراژدي غم  »کشاورزي دادوستد«نیستند. داستان  گونه این

ـ    اینکـه  که دو دلیل بسیار متفاوت دربـاره  کند یمتوصیف  ه و چـرا اتفـاق   یـک تصـادف چگون
لذت بسـیار مخاطـب را کـه    ، در طراحی محصوالت خود . تولیدکنندگانکند یمارائه ، افتد می

 هـاي  کاسـتی و  هـا  نقـص  ولـی  ؛دهنـد  یمـ مد نظر قرار ، است شناسی زیباییدر ارتباط با علم 
کـه   دنـ کن مـی به ما یادآوري  4»یا کشیدن دادن هل«و  3»فروشیخواروبارداستان «موجود در 

 کسـانی کـه بایـد    بهترین فایـده بـراي   درنظرگرفتن حتی محصوالت ساده گاهی اوقات بدون
  .شوند یمطراحی ، استفاده کنند هاآناز واقعاً 

  

                                                             
1. Representation 
2. The Magnetic Hill 
3. The Grocery Store 
4. Push or Pull 
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  ربایی آهنتپه 
  ؟دنگذار می تأثیر و بر عمل کنند میتوهمات بینایی چگونه ادراك را تحریف 

تـا فریـب داده    کنند میمحلی وجود دارد که مردم به آنجا سفر ، کانادا 1در نیو برانسویک
در یک واقع  اي ویژه. مردم به سمت منطقه نامند یم ربایی آهنها این مکان را تپه شوند. آن

پایین تپه) قـرار  ( منطقه خنثی را در یک اتومبیلشان، کنند یمرانندگی  جاده خارج شهر
روع به حرکت به سمت باالي که اتومبیل ش کنند یمشاهده م تعجبو در کمال  دهند یم

است. البته ایـن تپـه   دادن   که این اتفاق در حال رخ رسد یمیا حداقل به نظر  کند یمتپه 
احساسی  لیو، کند ینمبه سمت باالي آن حرکت واقعاً  ندارد و اتومبیل ربایی آهنخاصیت 

  شبیه به باال رفتن از آن وجود دارد.
تیم کـه ایـن تفسـیر بـر مبنـاي      ما براي تفسیر جهان اطرافمان به بینایی وابسته هس

 محیطمـان ول زندگی و تعامل بـا  ط هاي  شده از طریق تجربه ادراکی فراگرفته يها مهارت
کـه   اند شدهن متوجه گاهی اوقات نادرست باشد و محققا تواند میادراك بینایی  اما ؛است

مـا   اینکه بهجالبی راجع  يها نشیببه زیرا  ؛باشد انگیز هیجانبسیار  تواند یماین موضوع 
یکی از انواع بسیار زیاد توهمات  ربایی آهن. تپه شود میمنجر ، میکن یمچگونه فکر و عمل 

اشتباه  گیري نتیجهما را به سمت  تواند یمکه ادراك چگونه  کند یماست و بیان  2بینایی
این است  شود یمگرفته  ربایی آهنوهم تپه سوق دهد. درس مهمی که از ت درباره واقعیت

  .دهد یمقرار  الشعاع تحترا  میکن یماغلب آنچه احساس  بینیم مینچه که آ
را مورد  هاآنکه  هاست سالد و دانشمندان نداروجود  ییها اسیمق، براي توهمات بینایی

العه قرار که بیشتر شناخته شده و بیشتر مورد مط ییها نمونهیکی از  ؛ندا هداد  مطالعه قرار
نشـان داده شـده    1-1 شماره که در شکل شود یمنامیده  3الیرتوهم مولر ـ  ، گرفته است

 ]>و  <[يهـا  دنبالـه مقایسه کنید. خطی که بین  است. دو خط موجود در شکل را با هم
بلنـدتر بـه نظـر    ، شـکل سـمت راسـت    در شکل سمت چپ نسبت به، تمحصور شده اس

که در دو وضعیت  ها دنبالههستند. جهت  ي طول برابر. در حقیقت این خطوط دارارسد یم
 شـود  یمکه باعث  کند یمتوهمی را ایجاد ، هستند) <و  >( ) و به خارج>و  <( خلبه دا

                                                             
1. New Brunswick 
2. Visual Illusion 
3. Muller-Lyer Illusion 
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. در این حالت ادراك شما از واقعیت دچار تحریف شده خطوط نابرابر هستند تصور کنیم
  نیست.، افتد میاتفاق  ربایی آهنبه آنچه در تپه  شباهت بیاست که 

  

  
الیر هستند. خط افقی در شکل سمت چپ براي اکثر توهم مولر ـ  دهنده نشاناین دو شکل  .1-1کل شماره ش

  ها برابر است.طول آن کهآنحال  رسد میبه نظر مردم بلندتر از شکل سمت راست 
  

نـد تـا چیزهـایی کـه     نمـا را بـه سـمتی هـدایت ک     دنـ توان یم تنها نه توهمات بینایی
؛ را احساس کنیم غیرواقعیکه ما چیزهاي  شوند یمباعث بلکه  ،ببینیم هستند غیرواقعی

وسـیله   ایـن تـوهم را بـه    دیـ توان یم. شما افتد یماتفاق  1وزنآنچه در توهم اندازه ـ   مانند
از ( برابـري دارنـد   يهـا  جـرم ولی ، از دیگري است تر کوچک یکی کردن دو جعبه که بلند

از یک نفر درخواست کنیـد تـا هـر     بنابراین؛ تجربه کنید، اند) شده مقدار یکسانی شن پر
است. بعـد از   تر نیسنگ یک کدامو به شما بگوید که  باال ببرد زمان هم طور  بهدو ظرف را 

، تـر  کوچـک کـه ظـرف    کنند میادراك  گونه ایناغلب افراد ، ها ظرفیک از بلند کردن هر
را بـا   هـا آنزیـرا   ؛که این اشتباه است دانید میاست. البته شما  تر بزرگاز ظرف  تر سنگین

بـه مشـاهده تفـاوت در    ، اید. دلیل تجربه کردن ایـن تـوهم   ار مساوي از شن پر کردهمقد
، متفـاوت  يهـا  اندازهبا  آزمایش بر روي اشیایی ها سالمربوط است. بعد از  ها ظرفاندازه 

 تر نیسنگ، تر بزرگ ایم و آن این است که اشیاي کلی دست پیدا کرده گیري نتیجهبه یک 
دو شـیء از   يها اندازهتفاوت  دلیلکه به  ایجادشده سوگیري. هستند تر کوچک از اشیاي

 قبالً که سیستم حرکتی ما انتظار داشته باشد چیزي که شود میباعث ، استنظر بینایی 
، که از نظـر جـرم مسـاوي هسـتند    صحیح باشد. زمانی که دو شیء را ، تجربه کرده است

باشـد.   تـر  ءکوچـک  شیاز  تر سنگینباید  تر بزرگ شیءانتظار ما این است که ، میدار یبرم
اکثـر افـراد   ، نـد) وزن یکسانی دار واقعاً آنها کهآن دلیلبه ( شود یمزمانی که این تصور رد 

بـه غلـط    بنـابراین قابـل انتظـاري روي داده اسـت و    که چیز غیر رسند یمبه این نتیجه 
  باشد. تر بزرگ شیءاز  تر سنگینباید  تر کوچک شیءکه  کنند میبرداشت  گونه این

 انتظـارات مـا را  ، سیسـتم بینـایی   میدهـ  یمـ زمـانی کـه اجـازه    ، وزنـ   توهم انـدازه 
چـه کـار رانـدي    حالت خـود قـرار خواهـد داشـت. اگر     ترین قويدر ، قرار دهد تأثیر تحت

                                                             
1. Size-Weight Illusion 
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  اینکـه بـه   وزن حتی بعـد از توهم اندازه ـ  ، دیگران پیشنهاد کردو  شناس عصب 1فالنگان
  بـه ، یکسان اسـت  دقیقاًآشکار به افراد گفته شد وزن دو شیء کوچک و بزرگ  کامالً طور
توهم ادراکـی  ، تحقیق آنها نشان داده است اینکه انگیز شگفت و نیرومندي باقی ماند طور

. برداشـتن مکـرر   مانـد  یمندي باقی نیروم طور  بهبار برداشتن دو شیء باز هم  20بعد از 
الوه بـر ایـن بـا توجـه بـه      شود. عـ  تر کینزدشود که ادراك به واقعیت  میدو شیء باعث 

 گرفتنشـان تغییـر در   واسـطه  بـه  هـا  دستاي قابل مالحظه است:  کشف ویژه آنهاتحقیق 
ایی فـراهم  . در ابتدا مطابق با اطالعاتی که سیستم بینـ شوند یمسرعت با توهم سازگار  به
نیـروي گـرفتن    از تـر  کوچـک نسـبت بـه شـیء     تر بزرگافراد براي گرفتن شیء ، کند یم

گـرفتن  افـراد از نیروهـاي   ، بعد از چند کوشش، . با این وجودکردند میاستفاده  تري قوي
 سیسـتم حرکتـی  ، عبـارت دیگـر   به؛ یکسان براي بلند کردن هر دو شیء استفاده کردند

حتـی اگـر    شـود  یمـ سـازگار  ، سـت ي بودن وزن اشیابا حقیقت که همان مساو سرعت به
  ادامه دهد.، به اشتباه خود که در اثر توهم بینایی است ادراك

  

  
آنها با مقادیر  اینکه است؟ با وجود تر سنگیناز این دو استوانه  یک کدام ؛وزنـ  توهم اندازه .1-2شکل شماره 

از  تر سنگین، تر کوچکاستوانه  شود میاحساس ، برابر است دقیقاًوزنشان  که اي گونه به اند شدهیکسانی از شن پر 
 است. تر بزرگاستوانه 

  

، ییبینـا  هـاي  سیسـتم وزن چیزهاي بسیار جالبی دربـاره تعامـل بـین    ـ   توهم اندازه
این است که ما تمایل داریـم   پیشنهاد. یک دهد یمی و شناختی در اختیار ما قرار حرکت

درباره توهم بینایی بیشـتر   آنچهشاید  اما؛ ایمان داشته باشیم ها اندامبیش از  ها چشمبه 
                                                             
1. Randy Flanagan 
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فریـب   اعمالماناز  تر آسان تواند میاقعیت این باشد که ادراك آگاهانه ما از و، جالب است
و احسـاس   بینـیم  مـی ایی بـر آنچـه   کـه تسـلط بینـ    اند کردهبخورد. این توهمات آشکار 

از جملـه   هایمان حسبراي دیگر  بنابراین؛ کند یمتحریف  حس ما از واقعیت را، میکن یم
قـرار دهـد؟    تـأثیر  تحـت  ،شود یمشنیده  خوبی بهرا که  آنچه تواند یمآیا بینایی ، شنوایی

ـ   مـورد مطالعـه قـرار   را براي اولین بار  محققانی که این اثر و  1گـراك  هـاري مـک  ، ددادن
. در شـود  یمگفته  3گراك دلیل به آن اثر مکبودند. به همین  2دونالد مکهمکارش جان 

که صورت یک زن را که در حال ادا کـردن   کردند یمفیلمی را مشاهده  افراد هاآنمطالعه 
شفاف نشـان   طور  بهاو  يها لب. حرکات داد یماز نزدیک نشان ، سیالبی بود یکیک واژه 

 دندیشـن  یم ها یگوشافراد از طریق  آنچه ولی، کند یمرا ادا » گا«که او سیالب  ندداد یم
، کردنـد  یمـ به صدا تماشـا   دادن بود. در واقع افرادي که فیلم را بدون گوش» با«سیالب 

و افرادي که به صدا بدون تماشاي فیلم گوش  اند دیدهرا » گا«گزارش کردند که سیالب 
افرادي که صـدا و فـیلم را    بنابراین؛ اند شنیدهرا » با«دند که صداي کرگزارش ، دادند یم

 را گـزارش » بـا «یـا  » گـا « هـاي  سـیالب از  یـک  کدام، کردند یمدریافت  زمان هم طور  به
از  یـک  هـیچ کردند که اکثر افراد گزارش ، ؟ پس از پخش شدن صدا و تصویر با همکردند

را ادا کـرده اسـت.   » دا«سیالب ، دو سیالب را نشنیدند. در عوض آنها بیان کردند که زن
ت از اطالعـات بینـایی و   ترکیبـی) نادرسـ  ( 4این سیالب در نتیجه یک ادراك هیبریـدي 

  بود. زمان هم طور  بهشنوایی 
در واقـع در  ، خوب از این حقیقت است که ادراك مـا از واقعیـت   یمثال، گراك اثر مک

 هـا  حـس ست. زمانی که یکـی از ایـن   ما مختلف هاي حسنتیجه ترکیبی از دروندادهاي 
مشابه و به  طور  بهادراك ترکیبی آنها نیز ، اگر آن حس بینایی باشد ویژه به، فریب بخورد

یسـتم بینـایی بـه    کـه س  دهـد  یمان . قدرت این توهمات نشخورد یمهمان اندازه فریب 
ادامـه خواهـد داد. تپـه    ، واقعیـت را تجربـه کـردیم    اینکـه  بعـد از  هـا  مدتما  دادن فریب
 کنـد  یمـ خاصیتی فراهم ، دهد یمروي که به علت یکی از این توهمات بینایی  ربایی آهن

  تعادل ما بر روي انگشتان پا حفظ شود.، پایین آمدن از آن هنگام درتا 
    

                                                             
1. Harry Mcgurk 
2. John Macdonald 
3. Mcgurk Effect 
4. Hybrid Perception 
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 خودمحوریادگیري  هاي فعالیت
  

 توهم را به زبان خود تعریف کنید. .1
، یـد ا هکه در آن با یک تـوهم بینـایی برخـورد داشـت    را یک تجربه واقعی زندگی  .2

 . واقعیت چه بود و فریبی که شما آن را باور کردید چه بود؟کنیدتوصیف 
نـایی  دراك بیتحقیقی در ادبیات موضوع در رابطه با اثر یک تـوهم بـر ا   اي مقاله .3

با اثر توهم بر دقت حرکت مقایسـه شـود. آیـا ایـن      پیدا کنید که در آن این اثر
 یا متفاوت؟ هستنداثرات بر روي ادراك و عمل مشابه 

یک آزمایش تحقیقی را طراحی کنید که نقش اعمال را در یک نوع متفـاوت از   .4
اشـمیت  ، 2ونزویا توهم پ 1مثال توهم تیتچنرعنوان   به( توهم بینایی کشف کند

 .را ببینید )5-2 شکل(، 2011، و لی
  

    

                                                             
1. Titchener Illusion 
2. Ponzo Illusion 
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  کشاورزي دادوستد
 غیرعمـدي افـزایش سـرعت    هـاي  تصـادف  دربـاال   زنگـی  به گوشنقش خطاي حرکتی و 

  چیست؟
بـایري   هاي زمین، واقع شده است. در امتداد این شهر آنجلس لوسدر شرق  1سانتامونیکا
. این شهر اقامتگاهی براي ستارگان سینما دنابی یمام توسعه که تا اقیانوس آر وجود دارند

یار عجیـب اسـت. اهـالی    و مراکز خریـد بسـ   ها یسرگرمرمانان ورزشی است و داراي و قه
یـک بـازار کشـاورزي    ، آزادیک روز در هفته در محلی از این شهر در فضـاي   سانتامونیکا

، لبـاس ، تـا غـذا   ابنـد ی یمضور از نزدیک و دور ح فروشان دست. جایی که کنند یمایجاد 
، انـد  شدهکه در این منطقه دور هم جمع  جواهرات و دیگر کاالها را به چندین هزار نفري

 3بـا اتومبیـل بیـوك لیسـابره    ، ساله86 2جورج راسل ولر، 2003الي جو 16بفروشند. در 
نفـر   10، بودند حرکت کرد دادوستدبه سمت جمعیتی از مردم که مشغول خرید و  خود

  چرا به وقوع پیوست؟ انگیز غمر زخمی شدند. این داستان نف 63مردند و 
ولـر  ، ادعا کرد که در ایـن تصـادف  ، چندین سال بعد، پیگیري قانونی در محاکمه ولر

برشمردند این  هاآن. دلیلی که است ندادهخود را به سمت جمعیت حرکت  اتومبیل تعمداً
قبـل از وارد   درسـت  4دیگـر) برخورد کوچکی بـا اتومبیـل   ( یک تصادفبود که فلر دچار 

واکنشی براي فرار از صحنه تصادف بوده اسـت.   عملکرد اوشدن به بازار شده است و این 
خونسـرد معرفـی    یقـاتل عنـوان    بـه او را ، ري قانونی ولریاز پیگ آمده دست بهشواهد دیگر 

ز آرامـش پـس ا   نسـبتاً  . این شواهد با تماشاي چهره او در طول محاکمـه و رفتـار  ندکرد
از اتومبیل خـود خـارج    سرعت بهمحاکمه به دست آمد. این موضوع که او پس از تصادف 

تعجـب او بـه   زیـرا   ؛شده و با صداي بلند تعجب کرده است نیز کمکی به این قضیه نکرد
بود که چرا مردمی که آسیب دیده بودند از سر راه او کنار نرفته بودنـد. عـالوه    دلیلاین 

  .کردثرآورتر ترسیم أین قضیه درهم آمیخت و اعمال او را تبر این سن باالیش با ا
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 20 کنترل حرکتی در اعمال  روزانه

از طـرف  ، حرکتی و متخصص فاکتورهاي انسـانی  کنترل مشهورمحقق ، 1ریچارد اشمیت
در ایـن قضـیه اتفـاق افتـاده اسـت       آنچـه بحث کرد که  گونه اینتیم مدافع ولر شهادت داد و 

. یـا  دنافت یمر استفاده از پدال اتفاق دارد که به علت خطا د هایی تصادفزیادي با  هاي شباهت
از ایـن دسـت کـه     ییهـا  تصـادف اسـت.   غیرعمـدي افزایش سـرعت  به عبارت دیگر شبیه به 

پـدال ترمـز را    دادن که راننده قصد فشـار  افتند یمزمانی اتفاق ، نادر هستند کامالً خوشبختانه
  .شود یمسرعت بیشتر ، شدنجاي متوقف   و به دهد یماشتباه پدال گاز را فشار  به ولی، دارد

بررسـی شـده   ، قبل از مـورد ولـر   ها سال، غیرعمديوط به افزایش سرعت مرب يها تصادف
و دنـده را از   زنـد  مـی اسـتارت  ، شـود  میراننده سوار اتومبیل  که هنگامی ها ند. این تصادفبود

ین راسـتی یـک چنـ    هسـتند. بـه   تـر  رایج، دهد میوضعیت پارك به وضعیت جلو یا عقب قرار 
سیسـتم انتقـال نیـرو و اضـافه      دادن دلیل اصلی سازندگان خودرو بـراي تغییـر  ، حوادث مکرر

اهرم انتقـال  ، بود. بر اساس این سیستم 1980در دهه  2ترمزـ   کردن سیستم قفل انتقال نیرو
شـده بـر روي ترمـز را     از فشـار اعمـال  نیروي خودکار تا زمانی که اتومبیـل مقـدار مشخصـی    

از وضعیت پارك منجر به حرکت شود. با این وجـود سیسـتم قفـل     تواند نمی، دهدنتشخیص 
 دادن از این نوع خاص از اشتباه در استفاده از پدال جلوگیري کنـد. حرکـت   تواند میترمز تنها 

ت از وضـعیت  پدال ترمز زمانی که نیروي انتقال یک بار بـا موفقیـ   جاي  به پا به روي پدال گاز
  .شود ینمجلوگیري ، کند میو ماشین حرکت  شود یمپارك به کار گرفته 

بسیار مهم است که توجه داشته باشیم استفاده از ترمـز نیازمنـد ایـن اسـت کـه در یـک       
پدال ترمـز) حرکـت   ( پا را به سمت هدف، وضعیت نشسته و راحت و در غیاب هدایت بینایی

ـ  یمـ  اساس تجربه. ما بر میده یما همیشه بدون هیچ خطایی انجام ر کار ایندهیم.  کـه   میدان
پـدال  که پدال ترمز زیر پاي ما نسبت به  میدان یمکجا قرار گرفته است و همچنین  پدال ترمز

و  میکنـ  یمـ استفاده از پدال ترمز اشـتباه   چرا در بنابراین؛ کند یمگاز احساس متفاوتی ایجاد 
  ؟مینک یمو سپس این وضعیت را حفظ  میده یمجاي آن پدال گاز را فشار   به

اسـت کـه افـزایش سـرعت      بیـان داشـته  شواهدي را ارائـه کـرده و    )1989( اشمیت
در مـورد راننـدگانی اسـت کـه تجربـه      ، انجامد یممکرر به تصادف  طور  به که غیرعمدي

؛ وسیله نقلیه همیشگی خود داشـتند   نسبت به يا ژهیودر استفاده از وسیله نقلیه  کمتري
موقعیت صحیح پـدال ترمـز و احسـاس آن در زیـر پـاي      ، در برخی از این موارد بنابراین
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