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 .1دانشجوی کارشناس ارشد رفتار حرکتی ،دانشکدة علوم ورزشی ،دانشگاه حکيم سبزواری ،سبزوار ،ايران .2
استاديار ،دانشکدة علوم ورزشی ،دانشگاه حکيم سبزواری ،سبزوار ،ايران  .3استاديار ،دانشکدة علوم ورزشی،
دانشگاه حکيم سبزواری ،سبزوار ،ايران

چکيده
خستگی ذهنی ،حالتی روانشناختی است که بهواسطۀ فعالیت مداوم شناختی ایجاد شده و سبب کاهش عملکرد جسمانی
میشود ،اما تأثیر آن بر یادگیری حرکتی کمتر بررسی شده است .هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر بازخورد خودکنترلی
بر یادگیری تولید نیروهای کم ،متوسط و بیشینه در شرایط خستگی ذهنی بود .نمونۀ پژوهش  28نفر از داوطلبان واجد
شرایط بودند که بهصورت تصادفی به دو گروه بازخورد خودکنترل و جفتشده تقسیم شدند .ابزار اندازهگیری شامل
دینامومترالکتریکی ،آزمون استروپ ،پرسشنامۀ چند بعدی خستگی ذهنی و مقیاس  VASبود .هر دو گروه ابتدا تحت
پروتکل خستگی ذهنی به مدت یک ساعت آزمون استروپ را انجام دادند و پس از اطمینان از ایجاد خستگی ذهنی ،وارد
مرحلۀ اکتساب تکلیف تولید نیرو شدند .آزمون یادداری فوری با تأخیر  10دقیقه و یادداری تأخیری  48ساعت بعد از
پایان مرحلۀ اکتساب اجرا شد .یافتههای پژوهش نشان داد که در شرایط خستگی ذهنی تفاوت معناداری بین گروههای
بازخورد خودکنترل و جفتشده در اکتساب و یادداری نیروهای مختلف وجود ندارد .همچنین در شرایط خستگی ذهنی
خطای تولیدشده در یادگیری نیروی متوسط نسبت به نیروی کم و بیشینه کمتر است ،بهطوریکه یادگیری نیروی متوسط
بهطور معناداری نسبت به نیروی کم بهتر بود .نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که خستگی ذهنی سبب کاهش
اثربخشی بازخورد خودکنترل میشود و یادگیری تولید نیروهای کم و بیشینه را بیشتر از متوسط تخریب میکند.

واژههای کليدی
آزمون استروپ ،بازخورد خودکنترل ،خستگی ذهنی ،کنترل نیرو ،یادگیری حرکتی.

 نویسندۀ مسئول :تلفن05144012761:
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مقدمه
این واقعیت که یادگیری حرکتی میتواند به شیوههای مختلف و با استفاده از پروتکلهای آموزشی متفاوت
ایجاد شود ،مربیان و کارشناسان علوم ورزشی را در انتخاب روش بهینه بهمنظور آموزش مهارتهای
حرکتی دچار چالش کرده است؛ بهویژه هنگامیکه مربی بخواهد از رویکرد آموزشی در موقعیت جدید و
یا برای یادگیرندگان در شرایط خاص استفاده کند .در دهههای اخیر رویکردی به نام خودتنظیمی یا
خودکنترلی در یادگیری حرکتی مطرح شده است .خودکنترلی در تمرین شامل مشارکت فعال فراشناختی،
انگیزشی و رفتاری یادگیرنده در فرایند یادگیری است ( .)1لیساو چیویاکوفسکی )2015(1اظهار داشتند
اینکه بتوان در حین تمرین فرصتها و موقعیتهایی را ایجاد کرد که مشارکت یادگیرنده در تمرین بیشتر
شود و در انتخاب برخی از جنبههای تمرین نقش داشته باشد ،موجب افزایش یادگیری حرکتی میشود (.)2
یکی از مظاهر رویکرد خودتنظیمی در تمرین که در امر آموزش مهارتهای حرکتی مورد توجه
محققان قرار گرفته ،استفاده از بازخورد خودکنترلی است که در آن بازخورد برحسب نیاز و به درخواست
یادگیرنده ارائه میشود ( .)3 ،4چیویاکوفسکی و لیسا ( )2017نیز نشان دادند که دادن اختیار به افراد در
مورد تقاضای بازخورد میتواند یادگیری مهارتهای حرکتی را افزایش دهد ( .)5در همین زمینه جانواریو
و همکاران ،)2019( )6(2زیدآبادی و همکاران ( )2010( )7و دیگر مطالعات انجامگرفته در رشتههای
مختلف ورزشی ( ،)8 ،9مطالعات انجامگرفته در گروههای خاص مانند افراد کمتوان ذهنی (،)10 ،11
کودکان ( )3و سالمندان ( )2 ،12به اثربخشی بازخورد خودکنترلی در یادگیری مهارتهای حرکتی اشاره
داشتهاند.
با وجود مزایای متعدد بازخورد خودکنترلی بهمنظور استفاده برای آموزش مهارتهای حرکتی ،نتایج
برخی مطالعات حاکی از آن است که این شیوۀ ارائۀ بازخورد ممکن است در برخی شرایط یا در تعامل با
برخی متغیرها ،اثربخشی چندانی نداشته باشد و چهبسا بهتر باشد در چنین موقعیتهایی ،کنترل تمرین
یا اختیار تقاضای بازخورد به یادگیرنده سپرده نشود ( .)13در همین زمینه صادقی و همکاران ()1398
نشان دادند که کانون توجه درونی اثر مثبت بازخورد خودکنترلی را کاهش میدهد .آنان اظهار داشتند
که احتماالً فشار شناختی ناشی از کانون توجه درونی بههمراه فشار شناختی ناشی از بازخورد خودکنترلی
موجب افزایش بار شناختی واردشده بر حافظۀ کاری میشود و همین موضوع به تضعیف یادگیری افراد
1. Lessa & Chiviacowsky
2 . Januario, Figueiredo, Protes, Benda
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میانجامد .آنها بیان دادند هنگام استفاده از کانون توجه درونی از رویکرد بازخورد خودکنترلی استفاده
نشود (.)14
یکی از شرایطی که اثربخشی بازخورد خودکنترلی در آن کمتر بررسی شده است و بهنظر میرسد
کارایی این نوع بازخورد را تحت تأثیر قرار دهد ،شرایط خستگی ذهنی است .خستگی را میتوان به دو
بخش جسمی و ذهنی تقسیم کرد .خستگی جسمانی حس عدم قدرت و توان است که برعکس ضعف
عضالنی ،بهطور معمول با استراحت از بین میرود؛ اما خستگی ذهنی ،حالتی روانشناختی و ناشی از
فعالیت مداوم شناختی است و با احساس واماندگی و کمبود انرژی مشخص میشود ( .)15 ،16اضطراب،
فعالیت طوالنیمدت و تکراری ،افزایش و کاهش بیش از حد درجۀ حرارت محیط ،خواب ناکافی و مسائل
اجتماعی و خانوادگی از جمله عواملیاند که به خستگی ذهنی منجر میشوند ( .)17خستگی ذهنی موجب
کاهش تمرکز و توجه برای اجرای تکالیف میشود ( )16و اغلب با انجام حرکات ناشیانه همراه است،
بهطوریکه در کارایی عضالنی ،مهارتی و در کل عملکرد فرد اختالل ایجاد میکند ( .)18 ،19با توجه به
تأثیر منفی خستگی ذهنی بر فعالیتهای شناختی ( )20 ،21و حرکتی ( ،)22 ،23این سؤال مطرح
میشود که آیا دادن اختیار به یادگیرنده در تقاضای بازخورد و افزایش مشارکت شناختی وی در حین
تمرین در شرایط خستگی ذهنی سودمند است یا خیر؟ بدینترتیب بخش اول پژوهش حاضر در نظر دارد
که اثربخشی بازخورد خودکنترلی را در شرایط خستگی ذهنی بر یادگیری دقت تولید نیرو بررسی کند.
احتماالً دشواری در تولید دقیق نیروهای مختلف (کم ،متوسط و بیشینه) ،متفاوت است .مطالعات
نشان میدهند با باال رفتن سطح دشواری تکلیف ،اصول حاکم بر یادگیری مهارتهای حرکتی نیز تغییر
میکند ( )24و احتماالً خستگی ذهنی تبعات منفی بیشتری در پی دارد ( .)25درک و تنظیم تولید نیروی
عضالنی بهعنوان یکی از مؤلفههای حس حرکت نقش بسزایی در اجرا و کنترل تکالیف حرکتی دارد (.)26
دقت در تولید نیروی مناسب بهمنظور اجرای موفق بسیاری از مهارتهای ورزشی چون مهارتهای پرتابی
و نشانهگیری (برای مثال پرتاب آزاد بسکتبال و هدفگیری در دارت) بسیار حائز اهمیت است .توانایی و
دقت در تولید نیروی بهینه ،گذشته از مزایای تکنیکی در ورزشها ،بر اقتصاد حرکت نیز مؤثر است.
شواهد تحقیقاتی نشان میدهد شرایط موقتی روانی و هیجانی افراد میتواند کنترل ارادی تولید نیرو
را تحت تأثیر قرار دهد .طبق مطالعات رفتاری ،مدارهای عصبی حرکتی و هیجانی به لحاظ آناتومیکی و
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کارکردی با یکدیگر ارتباط نزدیکی دارند ( .)27بری و همکاران )2012( 1نیز نشان دادند که تالش
شناختی و خستگی ذهنی ،تولید نیروی عضالنی را کاهش میدهد ( .)28همچنین نتایج مطالعات نشان
میدهد که خستگی ذهنی از طریق تأثیرگذاری بر تالش ادراکشده یا فشار ادراکشده ،استقامت عضالنی
را تغییر میدهد؛ اما تأثیری روی حداکثر نیرو ،قدرت و عملکرد بیهوازی ندارد ( .)29 ،30ونکاتسم2و
همکاران ( )2019به بررسی این موضوع پرداختند که آیا در شرایط خستگی ذهنی بازیکنان بدمینتون
نسبت به گروه کنترل (افراد غیر بدمینتونباز) از عملکردهای اجرایی باالتری برخوردارند و آیا آنها نسبت
به گروه کنترل در یک تکلیف بینایی حرکتی 3در برابر خستگی ذهنی مقاومت بیشتری دارند یا خیر.
نتایج تحقیق آنان نشان داد که اوالً اگرچه زمان پاسخ بدمینتونبازان نسبت به گروه کنترل بهتر بود،
عملکرد آنان در شرایط خستگی ذهنی کاهش یافت ،ثانیاً تکالیفی که در کنار مؤلفۀ شناختی ،مؤلفۀ
حرکتی بزرگتری دارند ،بیشتر تحت تأثیر خستگی ذهنی قرار میگیرند ( .)31تحقیقات دیگر نیز بیشتر
در زمینۀ تکالیف شناختی صورت گرفته که نتایج آنها حاکی از تأثیر منفی خستگی ذهنی بر سرعت و
دقت تصمیمگیری ( )32 ،33و تنظیم و کنترل سایر تکالیف شناختی ( )15 ،34 ،35است.
همانطورکه مالحظه میشود در بیشتر مطالعات تأثیر خستگی ذهنی بر قدرت ،استقامت و حداکثر
نیرو بررسی شده است ،اما تأثیر خستگی ذهنی بر یادگیری تولید نیرویی خاص که یک تکلیف شناختی-
حرکتی محسوب میشود ،بررسی نشده است .از طرف دیگر ،نتایج مطالعات نشان میدهد که دقت در
تولید نیرو میتواند تحت تأثیر میزان نیروی تولیدشده قرار گیرد .فرایندهای نوفهدار در زمان تولید نیرو
موجب تغییرپذیری نیرو میشود ،بهعبارت دیگر ،همگام با افزایش نیرو انقباضی ،تغییرپذیری نیروها یا
نوفه نیز افزایش مییابد تا جایی که به حدود  70درصد حداکثر گشتاور برسد .در واقع بین دقت فضایی
و نیرو انقباضی ،رابطهای شبیه یو وارونه وجود دارد و کمترین دقت در حرکاتی مشاهده میشوند که
نیروی متوسطی دارند ( .)36در مجموع بهنظر میرسد با توجه به وجود نوفههای طبیعی در تولید نیروهای
متفاوت ،اثر خستگی ذهنی بر یادگیری نیروهای کم ،متوسط و بیشینه نیز متفاوت باشد .بدینترتیب
هدف پژوهش حاضر در بخش دوم بررسی اثر خستگی ذهنی بر یادگیری نیروهای کم ،متوسط و بیشینه
است تا مشخص شود که در شرایط خستگی ذهنی ،یادگیری کدام نیروها بیشتر تحت تأثیر قرار میگیرد.

1 . Bray, Graham, Ginis, Hicks
2 .Van Cutsem
3 . Visuomotor
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روش پژوهش
روش تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ کنترل متغیرها از نوع نیمهتجربی است .بدینمنظور
 28دانشجوی واجد شرایط با دامنۀ سنی  25تا  18سال انتخاب شدند و بهصورت تصادفی به دو گروه
خستگی ذهنی-بازخورد خودکنترل و خستگی ذهنی-بازخورد جفت شده تقسیم شدند .تعداد نمونه
براساس نرمافزار جی پاور نسخۀ  3.0.10برای مطالعات تحلیل واریانس درون-بینگروهی با اندازهگیری
تکراری با در نظر گرفتن اندازۀ خطای نوع اول  ،0/05توان  ،0/90اندازۀ اثر  0/26و تعداد اندازهگیری 4
مرتبه 28 ،نفر بهدست آمد ( .)37شرکتکنندگان هیچگونه سابقۀ فعالیت ورزشی منظم و تجربۀ کار با
دستگاه دینامومتر نداشتند .همۀ شرکتکنندگان برگۀ رضایتنامۀ شرکت در تحقیق را تکمیل کردند.
ابزار اندازهگيری
به منظور سنجش دقت در تولید نیرو از دینامومتر الکتریکی استفاده شد .این دستگاه توسط شرکت
دانشبنیان دانشساالر ایرانیان ساخته شده است ،روایی این دستگاه را جمعی از متخصصان علوم ورزشی
تأیید کردند و پایایی دستگاه  0/91گزارش شده است.
بهمنظور ایجاد خستگی ذهنی از نرمافراز آزمون استروپ1و برای سنجش میزان خستگی ذهنی افراد
از پرسشنامۀ چندبعدی خستگی 2MFIو مقیاس چشمی  3VASاستفاده شد .از پرسشنامۀ دست برتری
ادینبورگ نیز بهمنظور تعیین دست برتر شرکتکنندگان استفاده شد.
روش اجرا
در ابتدا و قبل از ورود به مرحلۀ اکتساب آزمودنیهای دو گروه در سه تکرار با نحوۀ کار دستگاه تولید
نیرو آشنا شدند .در مرحلۀ اکتساب سه نیروی متفاوت شامل  50 ،25و  75درصد حداکثر نیروی هر فرد
در  72کوشش ( 12بلوک شش کوششی) تمرین شد .در هر بلوک آرایش تمرین نیروها بهصورت زنجیرهای
بود ،بدینصورت که در کوشش اول نیروی  25درصد ،در کوشش دوم نیروی  50درصد و در کوشش سوم
نیروی  75درصد تمرین میشد و این ترتیب تا پایان بلوکها ادامه داشت .دو گروه ابتدا پروتکل خستگی
ذهنی را دریافت کردند و سپس وارد مرحلۀ اکتساب شدند .روش ایجاد خستگی ذهنی براساس تحقیق
اسمیت 4و همکاران ( )2016و ون کاتسم و همکاران ( )2019بدینگونه بود که ابتدا افراد پرسشنامۀ
1. Stroop test
2. multidimensional fatigue inventory
3. Visual Analog Scale
4. Smith
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مربوط به خستگی ذهنی را تکمیل میکردند ،سپس هر آزمودنی به مدت حداقل یک ساعت به انجام
آزمون استروپ مشغول میشد ( .)31 ،38هنگامیکه این اطمینان بهطور تقریبی حاصل شد که خستگی
ذهنی اتفاق افتاده است ،آزمودنی مجدد پرسشنامۀ خستگی ذهنی و مقیاس چشمی  VASرا تکمیل کرد
و پس از تجزیهوتحلیل نتایج پرسشنامهها ،شرکتکنندگانی که نمرۀ موردنظر را کسب کرده بودند (نمرۀ
باالی  )60و نسبت به پیشآزمون تفاوت معناداری داشتند ،وارد مرحلۀ اکتساب تکلیف تولید نیرو شدند.
نحوۀ ارائۀ بازخورد خودکنترل در مرحلۀ اکتساب بدینصورت بود که شرکتکنندگان گروه خودکنترل
می توانستند در طول تمرین برای هر کوششی که نیاز داشتند ،تقاضای بازخورد کنند .در گروه بازخورد
جفتشده ،دقیقاً در همان کوششهایی که به گروه بازخورد خودکنترل بازخورد ارائه شده بود ،بازخورد
داده میشد .ده دقیقه پس از پایان مرحلۀ اکتساب ،شرکتکنندگان در آزمون یادداری فوری شرکت
کردند 48 .ساعت بعد یادداری تأخیری (در شرایط بدون خستگی ذهنی) انجام گرفت .در ضمن تمام
مراحل تحقیق با دست غیر برتر شرکتکنندگان انجام پذیرفت.
روش تجزيهوتحليل دادهها
در بخش آمار توصیفی از شاخصهای مرکزی و پراکندگی برای ترسیم جداول و نمودارها استفاده
شد .در بخش آمار استنباطی از آزمون شاپیروویلک و لون بهمنظور بررسی نرمال بودن دادهها و همگنی
واریانسها استفاده شد .بهمنظور تحلیل دادهها در مرحلۀ اکتساب و یادداری از آزمون تحلیل واریانس
درون -بینگروهی ( 2گروه) * ( 4آزمون) با اندازهگیریهای مکرر و برای مقایسۀ میزان خطا در تولید
نیروهای مختلف در آزمونهای یادداری از آزمون تحلیل واریانس ( 2گروه) *( 3نیرو) با اندازهگیریهای
مکرر و نرمافزار اس پی اس اس 23در سطح معناداری پی کوچکتر از  0/05استفاده شد.
نتایج
در مرحلۀ غربالگری یک نفر از شرکتکنندگان بهدلیل داشتن دادهای پرت  1،از نمونه حذف شد و کار
تجزیهوتحلیل با  27شرکتکننده دنبال شد .همچنین قبل از تجزیهوتحلیل دادهها ،بهمنظور اطمینان از
ایجاد خستگی ذهنی ،نمرات پرسشنامۀ خستگی در دو گروه قبل و بعد از اجرای پروتکل خستگی ذهنی

1. outlier
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بررسی شد .نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیریهای مکرر نشان داد که میزان خستگی ذهنی هر
دو گروه بهطور معناداری بعد از ایجاد پروتکل خستگی ذهنی افزایش پیدا کرده است (.)P≥0/05
جدول  .1ميانگين و انحراف استاندارد خطای گروهها در مراحل مختلف تحقيق

M±SD

گروهها در شرايط

جلسۀ آخر

خستگی ذهنی

پيشآزمون

نيروی 25

بازخورد خودکنترل

4/18±3/65

2/24±1/03

درصد

بازخورد جفتشده

4/02±4/41

3/06±3/17

3/59±2/10

نيروی 50

بازخورد خودکنترل

2/60±1/46

1/53±0/63

2/33±1/10

2/47±1/62

درصد

بازخورد جفتشده

3/22±2/79

1/83±1/15

2/62±1/12

2/45±0/81

نيروی 75

بازخورد خودکنترل

3/36±3/20

3/63±2/05

2/68±1/45

2/46±0/94

درصد

بازخورد جفتشده

2/00±1/16

3/12±1/68

2/74±1/12

3/20±1/00

اکتساب

يادداری 1

يادداری 2

3/21±1/47

2/81±1/30
3/41±1/31

همانطورکه در جدول  1مشاهده میشود ،خطای گروهها از جلسۀ اول تا جلسۀ آخر اکتساب ،یادداری
یک و دو دچار تغییراتی شده که این تغییرات در بعضی گروهها کاهشی و در بعضی گروهها روند افزایشی
داشته است.
جدول  .2نتايج آزمون تحليل واريانس با اندازهگيریهای مکرر بهمنظور بررسی اثر بازخورد خودکنترل بر
اکتساب و يادگيری نيروی  25درصد در شرايط خستگی ذهنی
شاخصهای آماری

مجموع مجذورات

درجۀ آزادی

ارزش F

مقدار P

اندازة اثر

جلسات تمرین

29/65

1/51

1/68

0/204

0/063

گروه

4/30

1

0/442

0/512

0/017

مراحل آزمون * گروه

3/25

1/51

0/200

0/757

0/008

منبع تغييرات
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نتایج درونگروهی در جدول  2نشان میدهد ،اثر جلسات تمرین در شرایط خستگی ذهنی معنادار
نیست ( ،)P≤0/05بدینمعنی که دو گروه تحقیق از پیشآزمون تا جلسۀ آخر اکتساب و نیز تا آزمونهای
یادداری با وجود کاهش خطا ،پیشرفت معناداری در دقت تولید نیروی  25درصد نداشتهاند .همچنین
نتایج تأثیرات بینگروهی نشان داد هرچند میانگین خطای افراد در گروه خستگی ذهنی – بازخورد
خودکنترل نسبت به گروه خستگی ذهنی – بازخورد جفتشده در دقت تولید نیروی  25درصد کمتر
است ،اما این اختالف معنادار نیست (( )P≤0/05شکل .)1
5

میانگین خطا در تولید نیروی  25درصد

خستگی ذهنی -
بازخورد خودکنترل
خستگی ذهنی -
بازخورد جفت شده

4.5
4

3.5
3

2.5
2

آزمون یادداری  2آزمون یادداری  1جلسه آخر اکتساب پیش آزمون
شکل  .۱عملکرد گروههای تحقیق در تولید نیروی  ۲۵درصد
جدول  .3نتايج آزمون تحليل واريانس با اندازهگيریهای مکرر بهمنظور بررسی اثر بازخورد خودکنترل بر
اکتساب و يادگيری نيروی  50درصد در شرايط خستگی ذهنی
شاخصهای آماری

مجموع

اندازة

درجۀ آزادی

ارزش F

مقدار P

جلسات تمرین

21/00

1/95

3/70

*0/033

0/129

گروه

2/41

1

0/758

0/392

0/029

جلسات تمرین * گروه

1/38

1/95

0/245

0/779

0/010

منبع تغييرات

مجذورات

اثر
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نتایج درونگروهی در جدول  3نشان میدهد ،اثر جلسات تمرین در شرایط خستگی ذهنی معنادار
است ( ،)P≥0/05بدینمعنی که گروههای تحقیق از پیشآزمون تا جلسۀ آخر اکتساب و آزمونهای
یادداری تغییر معناداری دقت تولید نیروی  50درصد داشتهاند .نتایج آزمونهای تعقیبی نشان داد که این
پیشرفت معنادار فقط در گروه بازخورد خودکنترل و فقط بین پیشآزمون و جلسۀ آخر اکتساب وجود
دارد .بدینمعنی که در شرایط خستگی ذهنی بازخورد خودکنترل تنها بر اکتساب نیروی  50درصد تأثیر
معنادار داشته ( ،)P=0/01اما بر یادگیری تأثیر معناداری نداشته است ( .)P≤0/05همچنین نتایج تأثیرات
بینگروهی نشان داد که بین گروه خستگی ذهنی– بازخورد خودکنترل و گروه خستگی ذهنی– بازخورد
جفتشده در دقت تولید نیروی  50درصد تفاوت معناداری وجود ندارد (( )P≤0/05شکل .)2

4
3.5
3
2.5
2
1.5

میانگین خطا در تولید نیروی  50درصد

خستگی ذهنی  -بازخورد
خودکنترل
خستگی ذهنی  -بازخورد جفت
شده

1

آزمون یادداری  2آزمون یادداری  1جلسه آخر اکتساب پیش آزمون
شکل  .2عملکرد گروههای تحقيق در توليد نيروی  50درصد
جدول  .4نتايج آزمون تحليل واريانس با اندازهگيریهای مکرر بهمنظور بررسی اثر بازخورد خودکنترل
بر اکتساب و يادگيری نيروی  75درصد در شرايط خستگی ذهنی
شاخصهای آماری
منبع تغييرات
جلسات تمرین
گروه
جلسات تمرین * گروه

مجموع مجذورات

درجۀ آزادی

ارزش F

مقدار P

60/68
0/935
3/15

2/18
1
2/18

14/12
0/557
0/735

*0/001
0/463
0/496

اندازة
اثر
0/371
0/023
0/030
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نتایج درونگروهی جدول  4نشان میدهد ،اثر جلسات تمرین در شرایط خستگی ذهنی معنادار است
( ،)P≥0/05بدینمعنی که دو گروه تحقیق از پیشآزمون تا جلسۀ آخر اکتساب و نیز تا آزمونهای یادداری،
تغییر معناداری داشتهاند .مشاهدۀ شکل  3نشان میدهد که خطای هر دو گروه در مرحلۀ اکتساب نیروی
 75درصد افزایش یافته و هیچیک از دو نوع بازخورد در شرایط خستگی ذهنی بر اکتساب و یادگیری
تأثیر مثبت نداشته است .نتایج آزمونهای تعقیبی نشان میدهد که در شرایط خستگی ذهنی بازخورد
خودکنترل بر اکتساب و یادگیری نیروی  75درصد تأثیر معناداری نداشته است ( ،)P≤0/05اما ارائۀ
بازخورد جفتشده سبب ایجاد تأثیر منفی معنادار بر اکتساب و یادگیری نیروی  75درصد شده است.
بررسیهای دقیقتر نشان میدهد که از پیشآزمون تا جلسۀ آخر اکتساب و نیز تا آزمونهای یادداری 1
و  ،2خطای این گروه بهطور معناداری افزایش یافته است (شکل .)3

خستگی ذهنی  -بازخورد جفت شده

میانگین خطا در تولید رنیوری  75درصد

خستگی ذهنی  -بازخورد خودکنترل

4
3.5
3

2.5
2

1.5

آزمون یادداری  2آزمون یادداری  1جلسه آخر اکتساب پیش آزمون
شکل  .3عملکرد گروههای تحقيق در توليد نيروی  75درصد
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جدول  .5نتايج آزمون تحليل واريانس با اندازهگيریهای مکرر جهت مقايسۀ خطای توليدشده در سه
نيروی کم ،متوسط و بيشينه در آزمون يادداری يک (در شرايط خستگی ذهنی) و دو (در شرايط بدون
خستگی ذهنی)
شاخصهای آماری

گروه
نیرو*گروه

3/81

*0/029

0/132

0/084

0/094
0/016

مجموع

درجۀ

مجذورات

آزادی

یادداری یک

12/45

2

یادداری دو

5/95

2

2/60

یادداری یک

1/20

1

0/403

0/531

یادداری دو

3/76

1

1/87

0/183

0/070

یادداری یک

0/37

2

0/114

0/892

0/005

یادداری دو

2/16

2

0/948

0/394

0/037

منبع تغييرات
نیروهای
مختلف

ارزش F

مقدار P

اندازة
اثر

نتایج اثرات درونگروهی جدول  5نشان میدهد ،تنها در یادداری یک اثر مقدار نیروی تولیدشده بر
میزان خطا معنادار است ( ،)P≥0/05بدینمعنی که بین میانگین خطا در تولید نیروهای کم ،متوسط و
بیشینه در آزمون یادداری یک در شرایط خستگی ذهنی تفاوت معناداری وجود دارد .نتایج آزمونهای
تعقیبی بهمنظور نشان دادن محل دقیق تفاوتها حاکی از آن است که بین تولید نیروهای کم و متوسط
تفاوت معناداری در میانگین خطا وجود دارد ( ،)P≥0/05بهطوریکه میانگین خطا در نیروی  25درصد
بیشتر از  50درصد است .همچنین در آزمون یادداری یک و دو اثر اصلی گروه و تعامل آن با میزان نیرو
معنادار نیست ( . )P≤0/05مقایسۀ میانگین خطاهای دو گروه در آزمون یادداری یک و دو نشان میدهد
که اگرچه میزان خطای تولیدشده در نیروهای کم و بیشینه بیشتر از نیروهای متوسط است و گروه
خودکنترل میانگین خطای کمتری نسبت به گروه جفت شده دارد ،بین یادگیری دو گروه تفاوت معنادار
وجود ندارد.
جدول  .6نتايج آزمون تحليل واريانس با اندازهگيریهای مکرر جهت مقايسۀ تواتر بازخورد
درخواستشده طی مرحلۀ اکتساب در نيروهای مختلف
شاخصهای آماری
منبع تغييرات

مجموع

درجۀ

مجذورات

آزادی

ارزش F

مقدار P

اندازة اثر

اثر نیروها مختلف

75/19

2

8/76

*0/001

0/40

خطا

111/47

26

-

-

-
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نتایج جدول  6نشان داد که طی اکتساب سه نیروی متفاوت بین تواتر بازخورد درخواستی این سه
نیرو تفاوت معناداری وجود دارد .بررسی آزمون تعقیبی بنفرونی نشان میدهد که بین تعداد بازخورد
درخواستی در نیروی  50درصد با دو نیروی  25و  75درصد تفاوت معناداری وجود دارد ،بهطوریکه در
نیروی  50درصد (میانگین تعداد بازخورد دریافتی= )4/21بهطور معناداری نسبت به دو نیروی  25درصد
(میانگین تعداد بازخورد دریافتی=  )6/85و  75درصد (میانگین تعداد بازخورد دریافتی=  )7/21تعداد
بازخورد کمتری درخواست شده است.
بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر بازآزمایی اثربخشی رویکرد بازخورد خودکنترلی بر اکتساب و یادگیری حرکتی در
شرایط خستگی ذهنی و نیز بررسی تأثیر خستگی ذهنی بر یادگیری تولید نیروهای کم ،متوسط و بیشینه
بود .یافته های پژوهش نشان داد که خستگی ذهنی اکتساب و یادگیری تولید نیروهای  50 ،25و 75
درصد را تخریب میکند ،بدینمعنی که هر دو گروه بازخورد خودکنترل و جفتشده در شرایط خستگی
ذهنی از پیشآزمون تا جلسۀ آخر اکتساب و همچنین از پیشآزمون تا آزمونهای یادداری یک و دو
پیشرفت معناداری نداشتهاند؛ بهعبارت دیگر مشاهدۀ نمودارهای  1تا  3نشان میدهد اگرچه اثر بازخورد
خودکنترل در تولید نیروهای  25و  50درصد تا حدودی به کاهش خطا و در نیروی  75درصد به افزایش
خطا منجر شد ،این تغییرات (بهجز در اکتساب نیروی  50درصد) معنادار نبود و در کل خستگی ذهنی
سبب کاهش اثربخشی بازخورد خودکنترل بر اکتساب و یادگیری دقت در تولید نیروهای مختلف شده
است.
اگرچه نتایج تحقیقات حاکی از عدم تأثیرگذاری خستگی ذهنی بر تولید حداکثر نیرو یا قدرت حداکثر
است ( ،)30نتایج مطالعات صورتگرفته در این زمینه نشان میدهد که خستگی ذهنی سبب تخریب
عملکردهای فیزیکی زیربیشینهای میشود که به دقت ،سرعت ،کنترل شناختی و تصمیمگیری نیاز دارند
( .)30 ،33 ،34 ،38در همین زمینه ونکاتسم و همکاران ( )2019در پژوهش خود نشان دادند که
خستگی ذهنی بهطور منفی بر عملکرد بینایی-حرکتی بدمینتون بازان تأثیر میگذارد ( .)31همچنین
اسمیت و همکاران ( )2016اثر مخرب خستگی ذهنی بر مهارت تصمیمگیری فوتبالیستها را نشان دادند،
نتایج پژوهش آنان حاکی از آن بود که خستگی ذهنی موجب اختالل در فرایند پردازش اطالعات میشود
( .)32بدینترتیب همانطورکه نتایج پژوهش حاضر نشان داد ،از آنجا که تولید نیروی خاص ،به کنترل
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شناختی و دقت در اعمال نیروی مدنظر نیازدارد ،اکتساب و یادگیری تکلیف تولید نیرو در هر سه دامنه
تحت تأثیر خستگی ذهنی قرار گرفت .بهطوریکه خستگی ذهنی مانع پیشرفت معنادار افراد با وجود
تمرینات صورتگرفته شد .هرچند تحقیقات انجامگرفته درزمینۀ تأثیر خستگی ذهنی بر یادگیری حرکتی
محدود است ،این یافته با نتایج تحقیقات خجسته و همکاران ( ،)1398اسمیت و همکاران (،)2016
کوتینهو1و همکاران ( )2018و پاجوکس2و همکاران ( )2018همراستاست (.)22 ،23 ،38 ،39
نتایج آزمون های یادداری یک (در شرایط خستگی ذهنی) و دو (در شرایط بدون خستگی ذهنی)
نشان داد که اوالً بین یادگیری تولید نیروهای مختلف در دو گروه بازخود خودکنترل و جفتشده تفاوت
معناداری وجود ندارد ،ثانیاً در آزمون یادداری یک یعنی در شرایط خستگی ذهنی میزان خطای تولیدشده
در نیروی  50درصد نسبت به دو نیروی دیگر بهویژه نیروی  25درصد بهطور معناداری کمتر است.
همراستا با تحقیقات پیشین ذکرشده و با تکیه بر مبانی نظری ،موضوع تأثیر منفی خستگی ذهنی بر
عملکرد حرکتی قابل پیشبینی بود؛ اما مسئلۀ اساسی که در این پژوهش باید به آن پرداخت بررسی نقش
بازخورد خودکنترل در مقایسه با بازخورد جفتشده در اکتساب و یادگیری تولید نیروهای مختلف در
شرایط خستگی ذهنی است .همانطورکه مالحظه شد ،یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که بازخورد
خودکنترل در چنین شرایطی اثربخشی کافی را نداشت و همانند گروه جفت شده نتوانست سبب پیشرفت
معنادار افراد در اکتساب و یادگیری تکلیف موردنظر شود .این یافته در حالی بهدست آمد که انتظار
میرفت براساس مبانی نظری حمایتکننده از رویکرد خودکنترلی ،گروه بازخورد خودکنترل بتواند در
شرایط خستگی ذهنی نیز نسبت به گروه جفتشده که نه اختیاری در درخواست بازخورد دارد و نه
بازخورد ارائهشده به این گروه منطبق بر نیازهای آنهاست ،برتری خود را حفظ کند.
این یافته برخالف تحقیقاتی بود ( )3 -7،5که با تأکید بر مزایای بازخورد خودکنترلی بهعنوان
رویکردی که با افزایش مشارکت و انگیزش یادگیرنده در حین تمرین ،اعتقاد به برتری این گروه نسبت به
گروه جفتشده داشتند که علت این تناقض را میتوان در نبود خستگی ذهنی در تحقیقات مذکور دانست.
احتماالً خستگی ذهنی بهواسطۀ تأثیر منفی بر ادراک یادگیرنده ( )23 ،30موجب اختالل در قدرت
تصمیمگیری مناسب آنها ( )32میشود .بهعالوه با افزایش خستگی ذهنی ،فرایند آمادهسازی و کنترل
شناختی به شکل نامناسبی اتفاق میافتد و تعداد خطاها افزایش مییابد ( ،)34 ،40بهطوریکه بهنظر
1. Coutinho
2. Pageaux
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میرسد مجموعۀ این عوامل انتخاب زمان و کوشش مناسب برای تقاضای بازخورد را تحت تأثیر قرار دهد،
بهطوریکه احتماالً یادگیرندۀ خودکنترل در شرایط خستگی ذهنی برخالف شرایط طبیعی بدون هدف،
تصادفی و بدون اینکه بازخورد درخواستشده منطبق بر نیاز وی باشد ،تقاضای بازخورد میکند و این
موضوع موجب عملکرد و یادگیری ضعیف گروه بازخورد خودکنترل و عدم برتری این گروه بر گروه
جفتشده شده است ،این یافته با نتایج خجسته و همکاران ( )1397( )13که تنها تحقیق مشابه در این
زمینه است ،همراستاست.
از سوی دیگر ،نتایج تحقیقات پیشین نشان داده است که خستگی ذهنی به کاهش ظرفیت حافظه
در نگهداری و سازماندهی اطالعات منجر میشود ( .)41این عامل از یک سو ،سبب دشواری ناشی از دقت
در تولید سه نیروهای کم ،متوسط و زیاد بهصورت زنجیرهای در طی مرحلۀ اکتساب و از سوی دیگر
موجب افرایش فشار شناختی تمرین میشود .همچنین آزمودنیهای گروه بازخورد خودکنترل بهسبب
مسئولیت در مدیریت تقاضای بازخورد و تصمیماتی که میبایست براساس دانش خود در مورد زمان
درخواست بازخورد داشته باشد ،مجبور به تقسیم ظرفیت توجه بین فرایندهای یادگیری و خودکنترلی
میشدند ،بهطوریکه این امر نهتنها با فشار شناختی به یادگیرنده همراه است ،بلکه برخی محققان معتقدند
که خودکنترلی با افزایش خستگی و تخریب عملکرد و کاهش خودکارامدی افراد همراه است ( .)42در
مجموع تعامل پیچیدۀ این اتفاقات با یکدیگر سبب شده که احتماالً گروه خودکنترل در شرایط خستگی
ذهنی توانایی تثبیت اطالعات در حافظۀ کاری را جهت اتخاذ تصمیمات صحیح نداشته باشند ،بهطوریکه
این عوامل به از بین رفتن مزایای بازخورد خودکنترلی و تخریب یادگیری این گروه منجر شده است.
بخش دیگر پژوهش حاضر در مورد تأثیر خستگی ذهنی بر یادگیری نیروهای متفاوت نشان داد که
خستگی ذهنی یادگیری نیروی  50درصد را نسبت به دو نیروی دیگر کمتر تحت تأثیر قرار میدهد و هر
دو گروه در دقت تولید نیروی  50درصد عملکرد بهتری داشتند .در توجیه این یافته احتماالً بتوان به
سادهتر بودن تولید نیروی  50درصد نسبت به دو نیروی دیگر اشاره داشت .احتماالً تجربۀ کمتر افراد در
تولید نیروهایی زیر بیشینه و بیشینه نسبت به نیروهای متوسط و وجود نوفه بیشتر در تولید نیروی 75
درصد از جمله دالیل احتمالی یادگیری بهتر افراد در نیروی متوسط بوده است .همچنین مقایسۀ نتایج
تعداد بازخورد درخواستشده در سه نیروی متفاوت نشان داد ،هنگام یادگیری نیروی  50درصد نسبت به
دو نیروی دیگر بهطور معناداری تعداد بازخورد کمتری درخواست شده است .تقاضای کمتر بازخورد به
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معنی وابستگی کمتر یادگیرنده به اطالعات بیرونی از دیگر دالیل احتمالی ساده بودن یادگیری نیروی
 50درصد و یادگیری بهتر افراد در این نیرو بوده است.
در مجموع یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که احتماالً خستگی ذهنی از طریق اختالل در فرایند
پردازش اطالعات و تصمیمگیری ،کاهش ظرفیت حافظۀ کاری موجب از بین رفتن مزایای بازخورد
خودکنترلی و کاهش اثربخشی این رویکرد در اکتساب و یادگیری تولید نیروهای مختلف بهویژه نیروهای
 25و  75درصد میشود ،بهطوریکه این گروه نتوانست برتری خود را بر گروه جفتشده نشان دهد .در
نهایت دادن اختیار به شرکتکنندگان و مشارکت دادن آنها در امر آموزش اگرچه موجب درگیری فعال
یادگیرندگان در فرایند یادگیری و افزایش انگیزش آنها و درنهایت افزایش یادگیری آنها میشود ،این
موضوع در شرایط طبیعی و بدون خستگی ذهنی صادق است ،بهطوریکه شاید بتوان گفت که بازخورد
خودکنترل در هر شرایطی مفید نیست.
پیام مقاله :با توجه به نیازهای شناختی بازخورد خودکنترلی ،پیشنهاد میشود در شرایط خستگی
ذهنی از این رویکرد استفاده نشود ،همچنین با توجه به اینکه یادگیری نیروی  50درصد نسبت به نیروهای
 25و  75درصد کمتر تحت تأثیر خستگی ذهنی قرار گرفت ،به مربیان پیشنهاد میشود چنانچه در شرایط
خستگی مجبور به آموزش هستند ،مهارتهای حرکتیای از ورزش موردنظر را انتخاب کنند که به نیروی
متوسطی نیاز دارند.
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Abstract
Mental fatigue is a psychological state caused by prolonged periods of
cognitive activity and decreases physical performance, but its impact on motor
learning has been less studied. The aim of this study was to investigate the
effect of self-controlled feedback on learning to produce low, medium and
maximum forces in mental fatigue condition. Participants consisted of 28
eligible volunteers who were randomly divided into two groups of selfcontrolled feedback and yoked. Electrical dynamometer, Stroop test,
multidimensional fatigue inventory and the VAS scale were used in this study.
Both groups firstly performed the Stroop test for one hour under mental
fatigue protocol and they entered the acquisition phase of force production
task after making sure that mental fatigue was created. Immediate and delayed
retention tests were performed 10 minutes and 48 hours after the end of the
acquisition phase respectively. Findings showed that in mental fatigue
condition, there was no significant difference between self-controlled
feedback and yoked groups in acquisition and retention of different forces.
Also, the error produced in learning the medium force was less than those in
learning the low and maximum forces in the mental fatigue condition, that is
to say the learning of the medium force was significantly better than the low
force. The results showed that mental fatigue reduces the effectiveness of selfcontrolled feedback and destroys learning to produce low and maximum
forces more than medium force.

Keywords
Force control, mental fatigue, motor learning, self-controlled feedback, Stroop
test.
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