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کم، متوسط و  یروهاين ديتول یريادگيأثير بازخورد خودکنترل بر ت

 یذهن یخستگ طيدر شرا نهيشيب

 
 

  3محمدرضا شهابی کاسب – 2رسول زيدآبادی – 1ميرزايیجليل 

 .2 ی، سبزوار، ايرانسبزوار ميدانشگاه حک ی، دانشکدة علوم ورزشی،کارشناس ارشد رفتار حرکت یدانشجو .1
 ی،رزشعلوم و ةدانشکد ،ارياستاد. 3ی، سبزوار، ايران سبزوار ميدانشگاه حک ر، دانشکدة علوم ورزشی،اياستاد

 ی، سبزوار، ايرانسبزوار ميدانشگاه حک
 
 

 چکيده
هش عملکرد جسمانی و سبب کا شده جادیای مداوم شناخت تیفعال ۀواسطبه است که یشناختروان یحالت ی،ذهن یخستگ

ی خودکنترلبازخورد تأثیر  یبررس حاضر هدف از پژوهش ست.ا هی شدبررسشود، اما تأثیر آن بر یادگیری حرکتی کمتر می

واجد  اناوطلبنفر از د 28پژوهش  ۀبود. نمون یذهن یخستگیط شرادر  نهیشیکم، متوسط و ب یروهاین دیتول یریادگیبر 

 شامل یریگابزار اندازهشدند.  میتقس شدهو جفت خودکنترلبازخورد  به دو گروه یصورت تصادفکه به ندبود یطشرا

دا تحت گروه ابتهر دو بود.  VAS اسیو مق یذهنچند بعدی خستگی  ۀپرسشنام ،استروپ آزمون ،یکینامومترالکترید

وارد ی، هنذ یخستگیجاد ااز  ینانپس از اطم استروپ را انجام دادند و آزمونبه مدت یک ساعت  یذهن یپروتکل خستگ

اعت بعد از س 48 یریتأخ یداریادو  یقهدق 10 تأخیربا  یفور یادداریشدند. آزمون یرو نید تولیف اکتساب تکل ۀمرحل

 یهاگروه ینب یتفاوت معنادار یذهن یخستگ طیکه در شرا پژوهش نشان داد هاییافتهاکتساب اجرا شد.  ۀمرحل یانپا

 یذهن یخستگ طیدر شرا نیهمچن .یروهای مختلف وجود نداردنی دارو یاد اکتسابدر  شدهبازخورد خودکنترل و جفت

متوسط  یروین یادگیری کهیطوربه کمتر است، نهیشیکم و ب یرویمتوسط نسبت به ن یروین یریادگیدر  یدشدهتول یخطا

کاهش  سبب یذهن یگاز آن است که خست یپژوهش حاضر حاک جینتا. کم بهتر بود یروین هنسبت ب یطور معناداربه

 .کندیم بیاز متوسط تخر شتریرا ب نهیشیکم و ب یروهاین یدتول یادگیریو  شودیبازخورد خودکنترل م یاثربخش

 
 های کليدیواژه

 ی.حرکت یریادگی رو،یکنترل ن ،یذهن یآزمون استروپ، بازخورد خودکنترل، خستگ
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 مقدمه

متفاوت  یآموزش یهاو با استفاده از پروتکلمختلف  یهاوهیبه ش تواندیم یحرکت یریادگیکه  تیواقع نیا

 یهاآموزش مهارت منظوربه نهیرا در انتخاب روش به یو کارشناسان علوم ورزش انیشود، مرب جادیا

و  دیجد تیدر موقع یآموزش کردیبخواهد از رو یمرب کهیهنگام ژهیوبه ؛کرده است چالشدچار  یحرکت

 ای یمیبه نام خودتنظ یکردیرو ریاخ یهادهه در .کندخاص استفاده  طیشرادر  رندگانیادگی یبرا ای

، یشامل مشارکت فعال فراشناخت نیدر تمر یشده است. خودکنترل مطرح یحرکت یریادگیدر  یخودکنترل

( اظهار داشتند 2015) 1یاکوفسکیویو چسای. ل(1) است یریادگی ندیدر فرا رندهیادگی یو رفتار یزشیانگ

 شتریب نیدر تمره رندیادگید که مشارکت کر یجادرا ا هایییتها و موقعفرصت ینتمر ینبتوان در ح ینکها

 .(2) شودیم یحرکت یریادگی یشنقش داشته باشد، موجب افزا نیتمر یهااز جنبه یشود و در انتخاب برخ

مورد توجه  یحرکت یهاکه در امر آموزش مهارت نیدر تمر رویکرد خودتنظیمیاز مظاهر  یکی

و به درخواست  ازیاست که در آن بازخورد برحسب ن یگرفته، استفاده از بازخورد خودکنترل قرار نامحقق

به افراد در  ارینشان دادند که دادن اخت زی( ن2017) سایو ل یاکوفسکیوی. چ(3 ،4) شودیارائه م رندهیادگی

 ویجانواردر همین زمینه . (5)د ده شیرا افزا یحرکت یهامهارت یریادگی تواندیبازخورد م تقاضایمورد 

ی هارشتهدر  هگرفتمطالعات انجام( و دیگر 2010) (7)(، زیدآبادی و همکاران 2019) (6) 2و همکاران

 ،(10 ،11) یتوان ذهنخاص مانند افراد کم یهاگروهدر  هگرفتانجاممطالعات  ،(8 ،9)مختلف ورزشی 

اشاره  یحرکت یهامهارت یریادگیدر  یبازخورد خودکنترل یبه اثربخش (2 ،12) سالمندانو  (3)کودکان 

 اند.داشته

 جینتا ،یحرکت یهاآموزش مهارت یاستفاده برا منظوربه یمتعدد بازخورد خودکنترل یایبا وجود مزا 

در تعامل با  ای طیشرا یبازخورد ممکن است در برخ ۀارائ ۀویش نیاز آن است که ا یمطالعات حاک یبرخ

 نیتمر رلکنت ،هاییموقعیت نیبسا بهتر باشد در چنو چه باشد نداشته یچندان یاثربخش رها،یمتغ یبرخ

( 1398و همکاران ) یصادق در همین زمینه .(13) سپرده نشود رندهیادگیبازخورد به  یتقاضا اریاخت ای

ظهار داشتند . آنان ادهدیرا کاهش م یاثر مثبت بازخورد خودکنترل ینشان دادند که کانون توجه درون

 یاز بازخورد خودکنترل یناش یهمراه فشار شناختبه یاز کانون توجه درون یناش یکه احتماالً فشار شناخت

افراد  یریادگی فیموضوع به تضع نیو هم شودیم یکار ۀواردشده بر حافظ یبار شناخت شیموجب افزا

                                                           
1. Lessa & Chiviacowsky 

2 . Januario, Figueiredo, Protes, Benda 
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استفاده  یبازخورد خودکنترل کردیاز رو یاستفاده از کانون توجه درون هنگامدادند بیان . آنها دانجامیم

 .(14) نشود

 رسدینظر مو بهشده است  یکمتر بررسدر آن  یبازخورد خودکنترل یکه اثربخش یطیاز شرا یکی

 دوبه  توانیرا م یاست. خستگ یذهن یخستگ طینوع بازخورد را تحت تأثیر قرار دهد، شرا نیا اییکار

قدرت و توان است که برعکس ضعف  عدمحس  یجسمان ید. خستگکر میتقس یو ذهن یبخش جسم

از  یناش و یشناختروان یالتح ی،ذهن یخستگ اما؛ رودمی نیطور معمول با استراحت از ببه ،یعضالن

طراب، . اض(15 ،16) شودیمشخص م یو کمبود انرژ یاحساس واماندگ و با است یمداوم شناخت تیفعال

مسائل  ی وخواب ناکاف ،طیحرارت مح ۀدرج حد از شیو کاهش ب شی، افزایتکرار و مدتیطوالن تیفعال

موجب  ی ذهنیگ. خست(17)شوند یمنجر م یذهن یکه به خستگاند یاز جمله عوامل یو خانوادگ یاجتماع

، است همراه انهیناش اتبا انجام حرکاغلب و  (16)شود می فیلاتک یاجرا یتمرکز و توجه براکاهش 

با توجه به  .(18 ،19)کند یم جادیا اختاللعملکرد فرد در کل و  یمهارت ،یعضالن ییکارادر  کهیطوربه

طرح این سؤال م ،(22 ،23) یو حرکت (20 ،21) یشناخت یهاتیبر فعال یذهن یخستگ یتأثیر منف

 نیدر ح یو یاختمشارکت شن شیزابازخورد و اف یدر تقاضا رندهیادگیبه  اریدادن اخت ایآشود که می

ارد دبخش اول پژوهش حاضر در نظر  بیتترنیبد ر؟یخ ایسودمند است  یذهن یخستگ طیدر شرا نیتمر

 .کند یبررس روین دیدقت تول یریادگیبر  یذهن یخستگ طیرا در شرا یبازخورد خودکنترل یکه اثربخش

 طالعاتم است.(، متفاوت نهیشیمختلف )کم، متوسط و ب یروهاین قیدق دیدر تول یاحتماالً دشوار

نیز تغییر  های حرکتی، اصول حاکم بر یادگیری مهارتفیتکل یبا باال رفتن سطح دشوار دهندینشان م

 یروین دیولت میدرک و تنظ. (25)ی دارد پیشتری در بی منفی تبعات ذهنی احتماالً خستگو  (24) کندیم

. (26) اردد یحرکت فیدر اجرا و کنترل تکال ییحس حرکت نقش بسزا یهااز مؤلفه یکیعنوان به یعضالن

 یپرتاب یهاچون مهارت یورزش یهااز مهارت یاریموفق بس یاجرا منظوربهمناسب  یروین دیدقت در تول

و  ییتوانا. ستا تیحائز اهم اریدارت( بس در یریگپرتاب آزاد بسکتبال و هدفرای مثال )ب یریگو نشانه

 .مؤثر است زیها، بر اقتصاد حرکت ندر ورزش یکیتکن یایگذشته از مزا نه،یبه یروین دیدقت در تول

 روین دیتول یکنترل اراد تواندیافراد م یجانیو ه یروان یموقت طیشرا دهدی نشان میقاتیشواهد تحق

و  یکیبه لحاظ آناتوم یجانیو ه یحرکت یعصب ی، مدارهایطبق مطالعات رفتار .را  تحت تأثیر قرار دهد
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نشان دادند که تالش نیز ( 2012) 1ی و همکاران. بر(27) دارند یکیارتباط نزد گریکدیبا  یکارکرد

مطالعات نشان  جینتا همچنین. (28) دهدیرا کاهش م یعضالن یروین دیتول ،یذهن یو خستگ یشناخت

 یشده، استقامت عضالنفشار ادراک ایشده بر تالش ادراک یرگذاریتأث قیاز طر یذهن یکه خستگ دهدیم

و  2کاتسمون .(29 ،30)ندارد  هوازییقدرت و عملکرد ب رو،یحداکثر ن یاما تأثیری رو دهد؛یم رییرا تغ

 نتونیبدم کنانیباز یذهنی خستگیط شرادر  ایآ کهین موضوع پرداختند ای بررس( به 2019) همکاران

آنها نسبت  ایبرخوردارند و آی باالتر ییاجرا یاز عملکردها باز(ینتونبدمیر غ)افراد  کنترلنسبت به گروه 

 .یا خیر دارند یشتریمقاومت ب یذهن یدر برابر خستگ 3یحرکتینایی بیف تکلدر یک کنترل گروه به 

بازان نسبت به گروه کنترل بهتر بود، اگرچه زمان پاسخ بدمینتون اوالًنتایج تحقیق آنان نشان داد که 

ۀ مؤلفۀ شناختی، مؤلفیاً تکالیفی که در کنار ثانعملکرد آنان در شرایط خستگی ذهنی کاهش یافت، 

 شتریب زین گرید قاتیتحق. (31)گیرند یمی دارند، بیشتر تحت تأثیر خستگی ذهنی قرار تربزرگحرکتی 

بر سرعت و  یذهن یخستگ یاز تأثیر منف یحاک آنهانتایج  صورت گرفته که یشناخت فیتکال ینۀزم در

 است. (15 ،34 ،35) یشناخت فیتکال ریو کنترل سا میتنظ و (32 ،33)گیری یمدقت تصم

و حداکثر  قدرت، استقامت بر یذهن یر مطالعات تأثیر خستگبیشتدر  شودیکه مالحظه مطورهمان

-یناختش فیتکلیک خاص که  ییروین دیتول یریادگیبر  یذهن یاما تأثیر خستگ شده است، یبررس روین

که دقت در  دهدیمطالعات نشان م جینتا ،گرینشده است. از طرف د یبررس ،شودمحسوب می یحرکت

 روین دیدار در زمان تولنوفه یندهای. فرایردقرار گ یدشدهتول یروین زانیتحت تأثیر م تواندیم روین دیتول

 ای روهاین یریرپذییتغ ،یانقباض روین شیهمگام با افزا یگر،د عبارتبه شود،یم روین یریرپذییموجب تغ

 ییدقت فضا نیواقع ب برسد. در شتاوردرصد حداکثر گ 70که به حدود  ییتا جا ابدییم شیافزا زینوفه ن

که  شوندیمشاهده م یدقت در حرکات نیوارونه وجود دارد و کمتر وی هیشب یارابطه ،یانقباض رویو ن

 یروهاین دیدر تول یعیطب یهابا توجه به وجود نوفه رسدینظر م. در مجموع به(36) دارند یمتوسط یروین

 بیترتنیمتفاوت باشد. بد زین نهیشیکم، متوسط و ب یروهاین یریادگیبر  یذهن یمتفاوت، اثر خستگ

 نهیشیکم، متوسط و ب یروهاین یریادگیبر  یذهن یاثر خستگ بررسیژوهش حاضر در بخش دوم هدف پ

 .ردیگیمتحت تأثیر قرار  شتریب روهایکدام ن یریادگی ،یذهن یخستگ طیتا مشخص شود که در شرا است

                                                           
1 . Bray, Graham, Ginis, Hicks 

2 .Van Cutsem 

3 . Visuomotor  
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 روش پژوهش

منظور بدین است. تجربیروش تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ کنترل متغیرها از نوع نیمه

صورت تصادفی به دو گروه سال انتخاب شدند و به 18تا  25دانشجوی واجد شرایط با دامنۀ سنی  28

تعداد نمونه ازخورد جفت شده تقسیم شدند. ب-ازخورد خودکنترل و خستگی ذهنیب-خستگی ذهنی

 یریگبا اندازه یگروهنیب-درون انسیوار لیمطالعات تحل یبرا 3.0.10 ۀپاور نسخ یج افزارنرمبراساس 

 4 گیریاندازهد و تعدا 26/0اثر  ۀ، انداز90/0، توان 05/0نوع اول  یخطا ۀبا در نظر گرفتن انداز یتکرار

گونه سابقۀ فعالیت ورزشی منظم و تجربۀ کار با کنندگان هیچشرکت .(37)آمد  دستبهنفر  28مرتبه، 

 تحقیق را تکمیل کردند. نامۀ شرکت درکنندگان برگۀ رضایتدستگاه دینامومتر نداشتند. همۀ شرکت

 گيریابزار اندازه

سط شرکت منظور سنجش دقت در تولید نیرو از دینامومتر الکتریکی استفاده شد. این دستگاه توبه

شده است، روایی این دستگاه را جمعی از متخصصان علوم ورزشی ساالر ایرانیان ساخته دانش انیبندانش

 است. شده گزارش 91/0تأیید کردند و پایایی دستگاه 

و برای سنجش میزان خستگی ذهنی افراد  1افراز آزمون استروپنرممنظور ایجاد خستگی ذهنی از به

استفاده شد. از پرسشنامۀ دست برتری  VAS3و مقیاس چشمی  MFI2از پرسشنامۀ چندبعدی خستگی 

 کنندگان استفاده شد.منظور تعیین دست برتر شرکتادینبورگ نیز به

 روش اجرا

در سه تکرار با نحوۀ کار دستگاه تولید های دو گروه یآزمودندر ابتدا و قبل از ورود به مرحلۀ اکتساب 

درصد حداکثر نیروی هر فرد  75و  50، 25سه نیروی متفاوت شامل  نیرو آشنا شدند. در مرحلۀ اکتساب

ای صورت زنجیرهبلوک شش کوششی( تمرین شد. در هر بلوک آرایش تمرین نیروها به 12کوشش ) 72در 

درصد و در کوشش سوم  50درصد، در کوشش دوم نیروی  25کوشش اول نیروی صورت که در بود، بدین

ها ادامه داشت. دو گروه ابتدا پروتکل خستگی شد و این ترتیب تا پایان بلوکدرصد تمرین می 75نیروی 

ذهنی را دریافت کردند و سپس وارد مرحلۀ اکتساب شدند. روش ایجاد خستگی ذهنی براساس تحقیق 

گونه بود که ابتدا افراد پرسشنامۀ ( بدین2019و ون کاتسم و همکاران ) (2016ران )و همکا 4اسمیت

                                                           
1. Stroop test 

2.  multidimensional fatigue inventory 

3.  Visual Analog Scale 

4.  Smith  
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انجام کردند، سپس هر آزمودنی به مدت حداقل یک ساعت به مربوط به خستگی ذهنی را تکمیل می

طور تقریبی حاصل شد که خستگی به که این اطمینان. هنگامی(31 ،38)شد مشغول میاستروپ  آزمون

را تکمیل کرد  VASمجدد پرسشنامۀ خستگی ذهنی و مقیاس چشمی  ذهنی اتفاق افتاده است، آزمودنی

کنندگانی که نمرۀ موردنظر را کسب کرده بودند )نمرۀ ها، شرکتوتحلیل نتایج پرسشنامهو پس از تجزیه

آزمون تفاوت معناداری داشتند، وارد مرحلۀ اکتساب تکلیف تولید نیرو شدند. ( و نسبت به پیش60باالی 

کنندگان گروه خودکنترل بود که شرکتصورت نحوۀ ارائۀ بازخورد خودکنترل در مرحلۀ اکتساب بدین

توانستند در طول تمرین برای هر کوششی که نیاز داشتند، تقاضای بازخورد کنند. در گروه بازخورد می

بود، بازخورد  شده ارائههایی که به گروه بازخورد خودکنترل بازخورد در همان کوشش قاًیدقشده، جفت

کنندگان در آزمون یادداری فوری شرکت لۀ اکتساب، شرکت. ده دقیقه پس از پایان مرحشدیمداده 

ساعت بعد یادداری تأخیری )در شرایط بدون خستگی ذهنی( انجام گرفت. در ضمن تمام  48کردند. 

 کنندگان انجام پذیرفت.مراحل تحقیق با دست غیر برتر شرکت

 هاداده ليوتحلهيتجزروش 

نمودارها استفاده  پراکندگی برای ترسیم جداول وهای مرکزی و در بخش آمار توصیفی از شاخص

ها و همگنی منظور بررسی نرمال بودن دادهدر بخش آمار استنباطی از آزمون شاپیروویلک و لون به شد.

ل واریانس تحلیها در مرحلۀ اکتساب و یادداری از آزمون منظور تحلیل دادهها استفاده شد. بهواریانس

های مکرر و برای مقایسۀ میزان خطا در تولید گیری)آزمون( با اندازه 4( * )گروه 2گروهی بین -درون

های گیری)نیرو( با اندازه 3)گروه( * 2های یادداری از آزمون تحلیل واریانس نیروهای مختلف در آزمون

 د.شاستفاده  05/0از  ترکوچک یپی داردر سطح معنا 23اس اس یپ اسافزار مکرر و نرم

 

 نتایج

، از نمونه حذف شد و کار 1دلیل داشتن دادهای پرتکنندگان بهمرحلۀ غربالگری یک نفر از شرکتدر 

منظور اطمینان از ها، بهوتحلیل دادهکننده دنبال شد. همچنین قبل از تجزیهشرکت 27وتحلیل با تجزیه

کل خستگی ذهنی ایجاد خستگی ذهنی، نمرات پرسشنامۀ خستگی در دو گروه قبل و بعد از اجرای پروت

                                                           
1.  outlier 
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های مکرر نشان داد که میزان خستگی ذهنی هر گیریبررسی شد. نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه

 .(P≤05/0)طور معناداری بعد از ایجاد پروتکل خستگی ذهنی افزایش پیدا کرده است دو گروه به

 

تحقيقها در مراحل مختلف . ميانگين و انحراف استاندارد خطای گروه1 جدول  
 

ها در شرايط گروه

 خستگی ذهنی

M±SD 

 آزمونشيپ
جلسۀ آخر 

 اکتساب
 2 يادداری 1يادداری 

 25نيروی 

 درصد

18/4±65/3 بازخورد خودکنترل  03/1±24/2  47/1±21/3  30/1±81/2  

02/4±41/4 شدهبازخورد جفت  17/3±06/3  10/2±59/3  31/1±41/3  

 50نيروی 

 درصد

60/2±46/1 بازخورد خودکنترل  63/0±53/1  10/1±33/2  62/1±47/2  

22/3±79/2 شدهبازخورد جفت  15/1±83/1  12/1±62/2  81/0±45/2  

 75نيروی 

 درصد

36/3±20/3 بازخورد خودکنترل  05/2±63/3  45/1±68/2  94/0±46/2  

00/2±16/1 شدهبازخورد جفت  68/1±12/3  12/1±74/2  00/1±20/3  

 
ها از جلسۀ اول تا جلسۀ آخر اکتساب، یادداری شود، خطای گروهمشاهده می 1 طورکه در جدولهمان

ها روند افزایشی ها کاهشی و در بعضی گروهدچار تغییراتی شده که این تغییرات در بعضی گروه یک و دو

 داشته است.

 

بر اثر بازخورد خودکنترل  یمنظور بررسمکرر به هایگيریاندازهبا  انسيوار ليتحلآزمون  جينتا .2 جدول

یذهن یخستگ طيدرصد در شرا 25 یروين یريادگي اکتساب و  

 ی آماریهاشاخص

 منبع تغييرات
 اندازة اثر Pمقدار  Fارزش  درجۀ آزادی مجموع مجذورات

 063/0 204/0 68/1 51/1 65/29 جلسات تمرین

 017/0 512/0 442/0 1 30/4 گروه

 008/0 757/0 200/0 51/1 25/3 گروه*  مراحل آزمون
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 معنادار یذهن یخستگ طیدر شرا نیاثر جلسات تمر دهد،ینشان م 2گروهی در جدول درون جینتا

 هایآزمونتا  زیآخر اکتساب و ن ۀتا جلس آزمونپیشاز  قیکه دو گروه تحق یمعننی(، بدP≥05/0) ستین

 همچنین .انددرصد نداشته 25نیروی در دقت تولید  معناداری شرفتیکاهش خطا، پ با وجود یادداری

 بازخورد – یذهن یافراد در گروه خستگ یخطا نیانگیهرچند م ی نشان دادگروهبین تأثیرات جینتا

 درصد کمتر 25در دقت تولید نیروی  شدهجفت بازخورد – یذهن خستگی گروه به نسبت خودکنترل

 (.1)شکل ( P≥05/0) ستین معناداراختالف  نیاما ا است،

درصد ۲۵های تحقیق در تولید نیروی گروه عملکرد .۱ شکل  

 

بر اثر بازخورد خودکنترل منظور بررسی ی مکرر بههایريگاندازه. نتايج آزمون تحليل واريانس با 3جدول 

 درصد در شرايط خستگی ذهنی 50نيروی  یريادگي اکتساب و

ی آماریهاشاخص   

 منبع تغييرات

مجموع 

 مجذورات
 Pمقدار  Fارزش  درجۀ آزادی

اندازة 

 اثر

00/21 جلسات تمرین  95/1  70/3  033/0*  129/0  

41/2 گروه  1 758/0  392/0  029/0  

38/1 گروه*  جلسات تمرین  95/1  245/0  779/0  010/0  
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معنادار  تمرین در شرایط خستگی ذهنی جلسات اثردهد، نشان می 3ی در جدول گروهدروننتایج 

ی هاآزمونتا جلسۀ آخر اکتساب و  آزمونشیپهای تحقیق از گروهکه  یمعننی(، بدP≤05/0) است

های تعقیبی نشان داد که این . نتایج آزموناندداشته درصد 50دقت تولید نیروی ی معنادار یادداری تغییر

وجود  اکتسابو جلسۀ آخر  آزمونشیپفقط در گروه بازخورد خودکنترل و فقط بین  معنادارپیشرفت 

درصد تأثیر  50اکتساب نیروی  برمعنی که در شرایط خستگی ذهنی بازخورد خودکنترل تنها یندارد. بد

ات تأثیر جینتا همچنین. (P≥05/0)ی نداشته است معنادار(، اما بر یادگیری تأثیر =01/0Pداشته ) معنادار

 بازخورد –یذهن خستگی گروه و خودکنترل بازخورد –یذهن یگروه خستگ که بین ی نشان دادگروهبین

 (.2شکل ) (P≥05/0)درصد تفاوت معناداری وجود ندارد  50در دقت تولید نیروی  شدهجفت

  

 درصد 50در توليد نيروی  تحقيقهای . عملکرد گروه2شکل 
 

 اثر بازخورد خودکنترلمنظور بررسی ی مکرر بههایريگاندازه. نتايج آزمون تحليل واريانس با 4جدول 
 درصد در شرايط خستگی ذهنی 75نيروی  یريادگي بر اکتساب و

 

ی آماریهاشاخص   

 منبع تغييرات
 Pمقدار  Fارزش  درجۀ آزادی مجموع مجذورات

اندازة 

 اثر

 371/0 *001/0 12/14 18/2 68/60 جلسات تمرین

 023/0 463/0 557/0 1 935/0 گروه

 030/0 496/0 735/0 18/2 15/3 گروه*  جلسات تمرین
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 استمعنادار  تمرین در شرایط خستگی ذهنی جلسات اثردهد، نشان می 4ی جدول گروهدروننتایج 

(05/0≥Pبد ،)ی یادداری، هاآزمونتا جلسۀ آخر اکتساب و نیز تا  آزمونشیپدو گروه تحقیق از که  یمعننی

که خطای هر دو گروه در مرحلۀ اکتساب نیروی  دهدیمنشان  3. مشاهدۀ شکل اندداشته یمعنادار تغییر

از دو نوع بازخورد در شرایط خستگی ذهنی بر اکتساب و یادگیری  کیچیهو  افتهی شیافزادرصد  75

دهد که در شرایط خستگی ذهنی بازخورد های تعقیبی نشان میتأثیر مثبت نداشته است. نتایج آزمون

، اما ارائۀ (P≥05/0)ی نداشته است معناداردرصد تأثیر  75خودکنترل بر اکتساب و یادگیری نیروی 

درصد شده است.  75بر اکتساب و یادگیری نیروی  معنادارشده سبب ایجاد تأثیر منفی بازخورد جفت

 1ی یادداری هاآزمونتا جلسۀ آخر اکتساب و نیز تا  آزمونشیپدهد که از تر نشان میهای دقیقبررسی

 (.3است )شکل  افتهی شیافزای معنادار طوربه، خطای این گروه 2و 

 

 درصد 75های تحقيق در توليد نيروی . عملکرد گروه3 شکل
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در سه  دشدهيتولی خطاۀ سيمقای مکرر جهت هایريگاندازه. نتايج آزمون تحليل واريانس با 5جدول 

و دو )در شرايط بدون ی کم، متوسط و بيشينه در آزمون يادداری يک )در شرايط خستگی ذهنی( روين

 خستگی ذهنی(

 ی آماریهاشاخص 

 منبع تغييرات

مجموع 

 مجذورات

درجۀ 

 آزادی

اندازة  Pمقدار  Fارزش 

 اثر

نیروهای 

 مختلف

 132/0 *029/0 81/3 2 45/12 یادداری یک

 094/0 084/0 60/2 2 95/5 یادداری دو

 گروه
 016/0 531/0 403/0 1 20/1 یادداری یک

 070/0 183/0 87/1 1 76/3 یادداری دو

 نیرو*گروه
 005/0 892/0 114/0 2 37/0 یادداری یک

 037/0 394/0 948/0 2 16/2 یادداری دو

 

بر  دشدهیتولمقدار نیروی  اثر کی یادداردهد، تنها در ینشان می 5ی جدول گروهدروننتایج اثرات 

میانگین خطا در تولید نیروهای کم، متوسط و بین که  یمعننی(، بدP≤05/0ست )امعنادار خطا  میزان

ی هاآزمونی وجود دارد. نتایج معناداردر شرایط خستگی ذهنی تفاوت  کبیشینه در آزمون یادداری ی

حاکی از آن است که بین تولید نیروهای کم و متوسط  هاتفاوتنشان دادن محل دقیق  منظوربهتعقیبی 

درصد  25میانگین خطا در نیروی  کهیطوربه، (P≤05/0)دارد ی در میانگین خطا وجود معنادارتفاوت 

 روین زانیماصلی گروه و تعامل آن با  اثرو دو  کی یاددار. همچنین در آزمون یاستدرصد  50بیشتر از 

دهد . مقایسۀ میانگین خطاهای دو گروه در آزمون یادداری یک و دو نشان می(P≥05/0) نیست معنادار

ی متوسط است و گروه روهایناز  شتریب نهیشیبو  کمی روهایندر  دشدهیتولی خطا زانیمکه اگرچه 

 معناداری دو گروه تفاوت ریادگی نیبی نسبت به گروه جفت شده دارد، کمتری خطا نیانگیم خودکنترل

 وجود ندارد.

 

ی مکرر جهت مقايسۀ تواتر بازخورد هایريگاندازه. نتايج آزمون تحليل واريانس با 6جدول 

 شده طی مرحلۀ اکتساب در نيروهای مختلفدرخواست
 ی آماریهاشاخص 

 منبع تغييرات

مجموع 

 مجذورات

درجۀ 

 آزادی

 اندازة اثر Pمقدار  Fارزش 

 40/0 *001/0 76/8 2 19/75 اثر نیروها مختلف

 - - - 26 47/111 خطا
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سه  نیای درخواستتواتر بازخورد  نیبی متفاوت روینسه  اکتسابی ط کهنشان داد  6جدول  جینتا

تعداد بازخورد  نیکه ب دهدینشان م ی بنفرونیبیآزمون تعق یبررسی وجود دارد. معنادارتفاوت  روین

در  کهیطوروجود دارد، به یدرصد تفاوت معنادار 75و  25 یروین درصد با دو 50 یرویدر ن یدرخواست

درصد  25 یروین نسبت به دو یطور معنادار( به21/4ی=افتیتعداد بازخورد در نیانگیدرصد )م 50 یروین

( تعداد 21/7= یافتیتعداد بازخورد در نیانگیدرصد )م 75( و 85/6= یافتیتعداد بازخورد در نیانگی)م

 درخواست شده است. یبازخورد کمتر

 

 گیریبحث و نتیجه

اکتساب و یادگیری حرکتی در هدف از پژوهش حاضر بازآزمایی اثربخشی رویکرد بازخورد خودکنترلی بر 

 شرایط خستگی ذهنی و نیز بررسی تأثیر خستگی ذهنی بر یادگیری تولید نیروهای کم، متوسط و بیشینه

 75و  50، 25های پژوهش نشان داد که خستگی ذهنی اکتساب و یادگیری تولید نیروهای بود. یافته

شده در شرایط خستگی خودکنترل و جفت معنی که هر دو گروه بازخوردکند، بدیندرصد را تخریب می

های یادداری یک و دو آزمون تا آزمونآزمون تا جلسۀ آخر اکتساب و همچنین از پیشذهنی از پیش

دهد اگرچه اثر بازخورد نشان می 3تا  1دیگر مشاهدۀ نمودارهای عبارت به؛ اندپیشرفت معناداری نداشته

درصد به افزایش  75صد تا حدودی به کاهش خطا و در نیروی در 50و  25خودکنترل در تولید نیروهای 

درصد( معنادار نبود و در کل خستگی ذهنی  50جز در اکتساب نیروی خطا منجر شد، این تغییرات )به

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 

دهد که خستگی ذهنی سبب تخریب گرفته در این زمینه نشان می، نتایج مطالعات صورت(30)است 

گیری نیاز دارند کنترل شناختی و تصمیم سرعت، دقت، شود که بهای میعملکردهای فیزیکی زیربیشینه

( در پژوهش خود نشان دادند که 2019کاتسم و همکاران ). در همین زمینه ون(30 ،33 ،34 ،38)

. همچنین (31)گذارد حرکتی بدمینتون بازان تأثیر می-طور منفی بر عملکرد بیناییخستگی ذهنی به

ها را نشان دادند، فوتبالیست گیریمهارت تصمیمخستگی ذهنی بر ( اثر مخرب 2016اسمیت و همکاران )

د شویند پردازش اطالعات میپژوهش آنان حاکی از آن بود که خستگی ذهنی موجب اختالل در فرا نتایج

داد، از آنجا که تولید نیروی خاص،  به کنترل طورکه نتایج پژوهش حاضر نشان ترتیب همانبدین .(32)
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اکتساب و یادگیری تکلیف تولید نیرو در هر سه دامنه  شناختی و دقت در اعمال نیروی مدنظر نیازدارد،

افراد با وجود  معنادارکه خستگی ذهنی مانع پیشرفت طوریتحت تأثیر خستگی ذهنی قرار گرفت. به

گرفته درزمینۀ تأثیر خستگی ذهنی بر یادگیری حرکتی قیقات انجامگرفته شد. هرچند تحتمرینات صورت

(، 2016اسمیت و همکاران ) (،1398این یافته با نتایج تحقیقات خجسته و همکاران ) محدود است،

 .(22 ،23 ،38 ،39)( همراستاست 2018و همکاران ) 2( و پاجوکس8201و همکاران ) 1کوتینهو

های یادداری یک )در شرایط خستگی ذهنی( و دو )در شرایط بدون خستگی ذهنی( نتایج آزمون

شده تفاوت تنشان داد که اوالً بین یادگیری تولید نیروهای مختلف در دو گروه بازخود خودکنترل و جف

ای تولیدشده معناداری وجود ندارد، ثانیاً در آزمون یادداری یک یعنی در شرایط خستگی ذهنی میزان خط

است. کمتر  طور معناداریبهدرصد  25ویژه نیروی درصد نسبت به دو نیروی دیگر به 50در نیروی 

بر  ینذه یخستگ ییر منفموضوع تأث ی،نظر یمبان تکیه بربا همراستا با تحقیقات پیشین ذکرشده و 

نقش  بررسی اختن پرده آب دیپژوهش با نیکه در ا یاساس مسئلۀاما  ؛بود بینیپیشقابل  یحرکت عملکرد

لف در مخت یروهاین دیتول یریادگیاکتساب و  در شدهدر مقایسه با بازخورد جفت بازخورد خودکنترل

نشان داد که بازخورد  حاضر پژوهش یهاافتهطورکه مالحظه شد، یهمان است. یذهن یخستگ طیشرا

 شرفتیپ سببرا نداشت و همانند گروه جفت شده نتوانست  یکاف یاثربخش یطیشرا نیخودکنترل در چن

دست آمد که انتظار این یافته در حالی به د.شوموردنظر  فیتکل یریادگیافراد در اکتساب و  معنادار

د خودکنترلی، گروه بازخورد خودکنترل بتواند در کننده از رویکررفت براساس مبانی نظری حمایتمی

ه نشده که نه اختیاری در درخواست بازخورد دارد و شرایط خستگی ذهنی نیز نسبت به گروه جفت

 ند.کبرتری خود را حفظ  شده به این گروه منطبق بر نیازهای آنهاست،بازخورد ارائه

 عنوانبه یبازخورد خودکنترل یایبر مزا تأکیدکه با  (3 -7،5)بود  یقاتیبرخالف تحق یافته نیا

گروه نسبت به  نیا یبرتر اعتقاد به در حین تمرین، رندهیادگی زشیمشارکت و انگ شیکه با افزا یکردیرو

توان در نبود خستگی ذهنی در تحقیقات مذکور دانست. که علت این تناقض را می داشتندشده گروه جفت

اختالل در قدرت  موجب (23 ،30) رندهیادگیبر ادراک  یتأثیر منف واسطۀبه یذهن یخستگ احتماالً

سازی و کنترل عالوه با افزایش خستگی ذهنی، فرایند آمادهشود. بهمی (32)آنها مناسب  گیریتصمیم

نظر که بهطوری، به(34 ،40)یابد ها افزایش میافتد و تعداد خطاشناختی به شکل نامناسبی اتفاق می

                                                           
1. Coutinho  

2.  Pageaux  
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هد، بازخورد را تحت تأثیر قرار د یتقاضا یانتخاب زمان و کوشش مناسب برا رسد مجموعۀ این عواملمی

بدون هدف،  یعیطب طیشرا برخالف یذهن یخستگ طیدر شرا ۀ خودکنترلرندیادگیاحتماالً  کهطوریبه

 نیکند و ایبازخورد م یتقاضا ،باشد یو ازیشده منطبق بر نبازخورد درخواست نکهیاو بدون  یتصادف

برتری این گروه بر گروه عدم عملکرد و یادگیری ضعیف گروه بازخورد خودکنترل و موضوع موجب 

( که تنها تحقیق مشابه در این 1397) (13)، این یافته با نتایج خجسته و همکاران است شده شدهجفت

 .زمینه است، همراستاست

از سوی دیگر، نتایج تحقیقات پیشین نشان داده است که خستگی ذهنی به کاهش ظرفیت حافظه 

سو، سبب دشواری ناشی از دقت  . این عامل از یک(41) شوددر نگهداری و سازماندهی اطالعات منجر می

ای در طی مرحلۀ اکتساب و از سوی دیگر صورت زنجیرهدر تولید سه نیروهای کم، متوسط و زیاد به

سبب های گروه بازخورد خودکنترل بهآزمودنی شود. همچنینموجب افرایش فشار شناختی تمرین می

بایست براساس دانش خود در مورد زمان مسئولیت در مدیریت تقاضای بازخورد و تصمیماتی که می

درخواست بازخورد داشته باشد، مجبور به تقسیم ظرفیت توجه بین فرایندهای یادگیری و خودکنترلی 

ار شناختی به یادگیرنده همراه است، بلکه برخی محققان معتقدند تنها با فشکه این امر نهطوریشدند، بهمی

. در (42)که خودکنترلی با افزایش خستگی و تخریب عملکرد و کاهش خودکارامدی افراد همراه است 

مجموع تعامل پیچیدۀ این اتفاقات با یکدیگر سبب شده که احتماالً گروه خودکنترل در شرایط خستگی 

که طوریذهنی توانایی تثبیت اطالعات در حافظۀ کاری را جهت اتخاذ تصمیمات صحیح نداشته باشند، به

 عوامل به از بین رفتن مزایای بازخورد خودکنترلی و تخریب یادگیری این گروه منجر شده است.این 

بخش دیگر پژوهش حاضر در مورد تأثیر خستگی ذهنی بر یادگیری نیروهای متفاوت نشان داد که 

ر دهد و هدرصد را نسبت به دو نیروی دیگر کمتر تحت تأثیر قرار می 50خستگی ذهنی یادگیری نیروی 

درصد عملکرد بهتری داشتند. در توجیه این یافته احتماالً بتوان به  50دو گروه در دقت تولید نیروی 

درصد نسبت به دو نیروی دیگر اشاره داشت. احتماالً تجربۀ کمتر افراد در  50تر بودن تولید نیروی ساده

 75وفه بیشتر در تولید نیروی تولید نیروهایی زیر بیشینه و بیشینه نسبت به نیروهای متوسط و وجود ن

درصد از جمله دالیل احتمالی یادگیری بهتر افراد در نیروی متوسط بوده است. همچنین مقایسۀ نتایج 

درصد نسبت به  50شده در سه نیروی متفاوت نشان داد، هنگام یادگیری نیروی تعداد بازخورد درخواست

تری درخواست شده است. تقاضای کمتر بازخورد به معناداری تعداد بازخورد کم طوربهی دیگر روین دو



  105             یذهن یخستگ طيدر شرا نهيشيکم، متوسط و ب یروهاين ديتول یريادگيأثير بازخورد خودکنترل بر ت
 

معنی وابستگی کمتر یادگیرنده به اطالعات بیرونی از دیگر دالیل احتمالی ساده بودن یادگیری نیروی 

 درصد و یادگیری بهتر افراد در این نیرو بوده است. 50

اختالل در فرایند  ی از طریقذهن یخستگی پژوهش حاضر نشان داد که احتماالً هاافتهی در مجموع

بازخورد  یایرفتن مزا نیب از موجب ی، کاهش ظرفیت حافظۀ کاریریگمیتصمپردازش اطالعات و 

نیروهای  ژهیوبهی تولید نیروهای مختلف ریادگی اثربخشی این رویکرد در اکتساب و و کاهش خودکنترلی

 در .شده نشان دهداین گروه نتوانست برتری خود را بر گروه جفت کهیطوربه شود،یم درصد 75و  25

 فعال درگیری موجب اگرچه آموزش امر در آنها مشارکت دادن و کنندگانشرکتبه  اختیاردادن نهایت 

 نای شود،می آنها یادگیری افزایش تدرنهای و آنها انگیزش افزایش و یادگیری فرایند در یادگیرندگان

که بازخورد  گفت انبتو دیشا کهیطوربه ،صادق است یذهن یو بدون خستگ یعیطب طیموضوع در شرا

 .ستین دیمف یطیخودکنترل در هر شرا

شود در شرایط خستگی با توجه به نیازهای شناختی بازخورد خودکنترلی، پیشنهاد میپیام مقاله: 

درصد نسبت به نیروهای  50نیروی  ذهنی از این رویکرد استفاده نشود، همچنین با توجه به اینکه یادگیری

شود چنانچه در شرایط درصد کمتر تحت تأثیر خستگی ذهنی قرار گرفت، به مربیان پیشنهاد می 75و  25

ی از ورزش موردنظر را انتخاب کنند که به نیروی ایحرکت یهامهارتخستگی مجبور به آموزش هستند، 

 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 self-

controlled 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 self-

controlled feedback and destroys learning to produce low and maximum 

forces more than medium force. 
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