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 مقاله پژوهشي

 بیرا تخر يحرکت یریادگیموفق در  یها اثر بازخورد به کوشش يذهن يخستگ

 1کنديم
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 16/04/1398تاريخ پذيرش:                           1397/ 19/11تاريخ دريافت:  
 

 چکیده 

 های شناختی ايجادفعاليتطوالنی های دوره ةليوسبهکه  است یشناختروانحالت  خستگی ذهنی يک
آن بر يادگيری  ريتأثاما  است؛ شده شناختههای حرکتی خستگی ذهنی بر اجرای مهارت ريتأث .شودمی

بررسی نقش خستگی   ، پژوهش حاضرانجام  هدف از    اساس، است؛ براين  شده  یبررسهای حرکتی کمتر  مهارت
پسر  44، منظورنيرو بود. بدين توليدهای موفق در يادگيری تکليف بخشی بازخورد به کوششاثر برذهنی 

ايجاد  رایببه چهار گروه تقسيم شدند.  و نوع بازخورد اساس خستگی ذهنیبر (سال 18-۲5)ورزشکار غير
های نامهپرسش ازخستگی ذهنی  تفاده شد و برای اطمينان از وقوعاستروپ اس افزارنرماز خستگی ذهنی 

در مرحلة اکتساب  کنندگانشرکت. استفاده شد بينايیسنجش خستگی و مقياس خودگزارشی چند بعدی 
دقيقه  10 ، انتقال يکهای يادداری فوری و د. آزمونکوششی به توليد نيروی مالک پرداختندستة شش 1۲در 

ها دند. برای تحليل دادهبازخورد اجرا ش  ساعت بعد از مرحلة اکتساب و بدون ارائة  ۲4  ،ن انتقال دوبعد و آزمو
 ، لهای يادداری و انتقاهای مکرر و در آزمونگيریتلط با اندازهاز آزمون تحليل واريانس مخ  ، اکتساب  در مرحلة

 فقط اکتساب  پژوهش حاضر نشان داد که در مرحلة  هایاستفاده شد. يافتهاز آزمون تحليل واريانس دوطرفه  
دار معنا پيشرفت ی مشابه صورتبهاکتساب  ها درطی مرحلةو تمام گروه  دار بودهای تمرينی معنا اثر بلوک

اما اثر اصلی   ؛دار بودداد که اثر اصلی خستگی ذهنی معنا  های يادداری و انتقال نيز نشان. نتايج آزمونداشتند
دهد که ها نشان میيافته. دار نبوددر آزمون يادداری( معنا جزبهبازخورد و تعامل خستگی ذهنی با بازخورد )

 شود.های موفق و کاهش يادگيری میی بازخورد به کوششرفتن مزاياخستگی ذهنی موجب ازبين احتماالً

 

 .روپاستآزمون ، موفق، تکليف توليد نيرو هنی، بازخورد به کوششخستگی ذ واژگان کلیدی:

 
1. Email: milad.khojasteh_1993@yahoo.com 

2. Email: r.zeidabadi@hsu.ac.ir  

3. Email: mr.shahabi@hsu.ac.ir 

4. Email: bahreini2008@gmail.com 
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 مقدمه
است.  بودهمتخصصان علوم ورزشی  کار مربیان و نیتریاصلجزو حرکتی، همواره  یهامهارت آموزش 

ی آموزشی هادستورالعمل به شرایط آموزش موجب شده است که برخی از    یبعدتکو    انگارانهسادهنگاه  

 یبررسباید در شرایطی  هامهارتکه باید اثربخشی الزم را نداشته باشند. یادگیری و آموزش طورآن 

شرایطی که  ازجملهبر یادگیری در تعامل باشند.  رگذاریتأثکه با سایر متغیرهای مثبت و منفی  شوند

آمادگی بدنی و ذهنی برای اجرا و یادگیری  حرکتی دارای اهمیت است، هایمهارتادگیری برای ی

اوقات شاهد گاهی.  (1) کندیمقانون آمادگی یاد    عنوانبه ( از آن  1۹3۰)  1که ثوروندایک  حرکتی است

 شوندیمیند یادگیری بدون داشتن آمادگی کامل وارد فرا کنندگانهایی هستیم که شرکتموقعیت

 بسیاری از افراد که  است ایپدیدهخستگی، . ان به خستگی یادگیرنده اشاره کردتوکه از آن جمله می 

. نمود پیدا کند 2ذهنیخستگی جسمی یا خستگی صورت به تواندمیخستگی . اندکرده تجربه  آن را

ذهنی  خستگی .(5-2)اند منفی خستگی جسمانی بر عملکرد پرداخته  تأثیرمتعددی به  هایپژوهش

طوالنی، گرما یا  ، ساعت کاریرساست براثر تواندمیشدن جسم یا روح که از خسته  عبارت است

، فعالیت یکنواخت، خواب کم و نامنظم، کم یا زیاد روشنایی، مصرف زیاد دارو، ازحدشیبسرمای 

 ازجمله ذهنی    خستگی  .(7,  6)  شود( ایجاد  ذهنیبیماری )جسمی یا  خانوادگی و    مشکالت اجتماعی و

 بگذارد  تأثیربر یادگیری و عملکرد او  و    باشد  یل مختلف ممکن است همراه فردمواردی است که به دال

که خستگی ذهنی بر  میابییدرمذهنی خستگی  ةنیدرزم شدههای انجام. با نگاهی به پژوهش(۹, 8)

به این  2۰۰۹در سال  (2) و همکاران 3. مارکاراگذاردیم تأثیرافراد  شناختیی عملکردی و هاجنبه 

 (3) 4کوتینیو و همکاران .کندیمافراد را تخریب  حرکتینتیجه رسیدند که خستگی ذهنی عملکرد 

روی بازیکنان فوتبال انجام ر پژوهشی که د 2۰16در سال  (1۰)و اسمیت و همکاران  2۰17در سال 

. گذاردمی  تأثیرکنیکی و تاکتیکی بازیکنان  عملکرد تبر  به این نتیجه رسیدند که خستگی ذهنی    ،دادند

فرایندهای شناختی  ی خستگی ذهنی بررگذاریتأثزمینه حاکی از ا دراینهپژوهشهمچنین نتایج 

در   (12)راستا، اسمیت و همکاران  درهمین  .(12,  11)  استی، توجه و انگیزش افراد  ریگمیتصم  مانند

 منجر  یریگمیتصمبه کاهش سرعت و دقت خستگی ذهنی به این نتیجه رسیدند که  2۰16 سال

 اد دچار خستگی ذهنی را ناتوانییکی از دالیل کاهش عملکرد افر (13)و همکاران  5بوکسمشود. می

 
1. Thorndike 

2. Mental Fatigue 

3. Marcora 

4. Coutinho 
5. Boksem 
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، مطالعات حالنیباا گیری ذکر کردند؛مادگی برای تصمیمآ ها با هدفنان در استفادة بهینه از نشانهآ

 .اندمتغیرهای آموزشی در یادگیری حرکتی ارزیابی کردهبخشی اثرر بخستگی ذهنی را  تأثیراندکی 

 یادگیری روی  بدون آن یاری از پژوهشگرانکه به اعتقاد بس ایمتغیرهای آموزشی نیترمهم زجملها

 نگر مثبتشناسی اصول روان  بر ه یتکهای اخیر با سالهای . پژوهش(14) است، بازخورد دهدینم

. (17-15)اند مورد نقش انگیزشی بازخورد افزوده برای یادگیری حرکتی ارائه دادهی جدید را دربینش

بر یادگیری   قیممست  یتأثیرند  نتواهای انگیزشی بازخورد میدهد که ویژگینشان می  هاپژوهش  نتایج

، صائمی و (15) می و همکارانهمچون بادا های پژوهشگرانی. یافته(1۹-17)د نحرکتی داشته باش

حاکی از اثربخشی بازخورد  (2۰) و زیدآبادی و همکاران (17) 1چیویاکوفسکی و ولف، (16)همکاران 

اثربخشی   های جدید دربارةبراین عوامل، پژوهشعالوه.  ری حرکتی استای موفق در یادگیهبه کوشش

های موفق، بازخورد به کوشش  هایاند که دقت افراد در گروههای موفق نشان دادهبازخورد به کوشش

ند که اهند، نشان داداههای موفق را گزارش کردمطالعاتی که اثربخشی بازخورد به کوششاست.    بیشتر

کند ه اهداف سطح باالتر تشویق میهای موفق، فراگیران را برای انتخاب و رسیدن ب کوشش بازخورد به  

 بررسی .(21, 2۰, 18, 15)دهد را برای انجام کارها افزایش می نفساعتمادبهانگیزه و  ،همچنین و

اثربخشی بازخورد به ، هادهد که در این پژوهشنه نشان میزمیهای پیشین دراینتر پژوهشدقیق

براساس مبانی ترتیب و ؛ بدیناستشده ارزیابی در شرایط بدون خستگی ذهنی  های موفقکوشش

و  (11)، انگیزش (22) ، توجه(12) گیریخصوص اثر خستگی ذهنی بر تصمیمنظری موجود در

د در فراین اثر آن بر بازخورد خستگی ذهنی و ، بررسی نقش(13) استفاده از اطالعات در دسترس

 رسد.نظر مییادگیری حرکتی، مهم به

 ان یمتربامروزی، دور از ذهن نیست که ورزشکاران و    های افراد در جامعةشکالت و دغدغهمبه  با توجه  

تکالیف    راثرداز خستگی ذهنی را  ی حرکتی سطوح مختلفی  هامهارتهنگام یادگیری  درطول روز و در

که را درنظر داشت  همراه داشته باشند؛ بنابراین، باید این مطلبروزانه و فشارهای درسی با خود به

دلیل نار گذاشت و نیز در شرایطی به آموزش ک کنندگان را از چرخةاین شرکت  توانینمنباید و 

ها باید با داد و آن آموزش این افراد اختصاص توان زمان دیگری را بهوزشی نمیی آمهاتیمحدود

که  ، باید به این نکته توجه کرددرواقع. های آموزش و تمرین شرکت کنندآمادگی کامل در جلسه

ی جسمانی و روانی فشارهابا  معموالًو متربیان  ردیگینمدر شرایط بهینه صورت  آموزش همواره

 هر شیوة تأثیرشایسته است که  ،بنابراین ؛شوندیمی حرکتی هامهارتخود مشغول یادگیری  خاص

 
1. Chiviacowsky, & Wulf 
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پژوهش انجام    ،رونیازا  شود؛  یبررسنیز در شرایط خستگی ذهنی    ی آموزشیهادستورالعمل تمرینی یا  

شناسی ورزش و یادگیری حرکتی برای شناسایی متغیرهای ی روان ارشته نیبی هاحوزه در 

 .است ریناپذاجتنابضروری و  ،ی حرکتیهامهارت یند آموزش ی و فردی اثرگذار بر فراشناختروان 

مورد در شدهمطرحزمینه این است که آیا مزایای دراین شدهمطرح مسئله و چالش  ،گریدعبارتبه

ری، گید که در شرایط خستگی ذهنی که تصمیمنهای موفق قابلیت این را داربازخورد به کوشش 

 ؟یادگیری حرکتی مفید واقع شوند  ، همچنان برایاندگرفته   قرار  تأثیرانگیزش و توجه یادگیرنده تحت

ند اثرهای مخرب آموزشی که بتوان ییهادستورالعمل  ارائةهای تمرینی و یافتن شیوه ،ترتیببدین

 ؛رسدنظر میی حرکتی را بهبود دهند، ضروری بههامهارتو یادگیری    خستگی ذهنی را کاهش دهند

های بازخورد به کوشش  رائةاست که آیا ا سؤالاین  یافتن پاسخ برایپی ، پژوهش حاضر دربنابراین

موفق در شرایط خستگی ذهنی برای یادگیری حرکتی مفید است؟ امید است نتایج این پژوهش 

ها یادگیری را به کارگیری بهترین دستورالعمل با بهها آند تا ند به مربیان و معلمان کمک کننبتوان

 بیشترین میزان خود افزایش دهند.
 

 پژوهش روش

 میان ، ازمنظورتجربی است. بدین، نیمهکنترل متغیرها  کاربردی و ازحیث  ،لحاظ هدفبهپژوهش حاضر  

 سال   26/21  ±  22/۰با میانگین سنی    پسر داوطلب  یدانشجو   44م سبزواری  یکدانشجویان دانشگاه ح

 دستراستکنندگان همگی دند. شرکتبه چهار گروه تقسیم شتصادفی  صورتبه انتخاب شدند و

نامة که از پرسش ذکر شود استالزم . سابقة فعالیت ورزشی منظم نداشتند گونههیچو  بودند

اساس کنندگان برشرکتکنندگان استفاده شد. تعیین دست برتر شرکت  برتری ادینبورگ برایدست

های موفق و خورد به کوششخستگی )دارای خستگی ذهنی و بدون خستگی ذهنی( و بازخورد )باز

خستگی  های موفق،بازخورد به کوشش -تصادفی به چهار گروه خستگی ذهنی صورتبهشده( جفت 

بدون خستگی   گروه  های موفق وبازخورد به کوشش  -شده، بدون خستگی ذهنیبازخورد جفت   -ذهنی

 یک را تکمیل کردند و  نامهرضایتفرم   کنندگانشرکت  همة  شده تقسیم شدند.بازخورد جفت   -ذهنی

نداشتن در حضوردلیل به (شدهبازخورد جفت  -یذهن یخستگاز گروه ) کنندگاننفر از شرکت 

 یند پژوهش خارج شد.های انتقال از فراآزمون 

برای سنجش دقت در تولید از آن الکتریکی بود که پژوهش حاضر، دینامومتر  مورد استفاده درابزار 

جمعی   است.  شده  ساختهساالر ایرانیان  دانش  انیبندانش. این دستگاه توسط شرکت  شد  استفادهنیرو  

 گزارش  ۹1/۰پایایی دستگاه برابر با اند و این دستگاه را تأیید کرده روایی از متخصصان علوم ورزشی
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ت ساخ 1افراز آزمون استروپ خستگی ذهنی از نرمبرای ایجاد در این پژوهش  ،همچنین. است شده

 شد. شرکت پدیدار امید فردا استفاده

 ، برایآزمون استروپ آشنا شدند. در ادامهدینامومتر الکتریکی و کار  وةبا نح کنندگانشرکت ابتدا

شایان .  دقیقه انجام دادند  6۰مدت  کوشش استروپ را به   125۰کنندگان  شرکت  ایجاد خستگی ذهنی،

 ،نجام دادپژوهشگر اای مقدماتی که  های مشابه و مطالعهبراساس پژوهش  زمان  مدتذکر است که این  

اطمینان از  س از انجام پروتکل خستگی ذهنی برایپ  ،های خستگی ذهنی. در گروه(23)د تعیین ش

و  (24) 2سنجش خستگیچندبعدی  نامةها پرسشتمام آزمودنی وقوع یافته است،اینکه خستگی 

کنندگانی ها، شرکتنامهپرسش از بررسیپس  را تکمیل کردند. 3مقیاس خودگزارشی بینایی مقیاس

 شدند. اکتساب ، وارد مرحلةکرده بودند( را کسب 6۰باالتر از  نامهاساس پرسشبر) موردنظر که نمرة

کوشش(   72  درمجموع،کوششی )دستة شش 12کنندگان هر چهار گروه در  شرکت  ،اکتساب  در مرحلة

بازخورد  شیوة ارائةپرداختند. هر فرد(  درصد حداکثر نیروی بیشینة 2۰)به تولید نیروی مالک 

 بلوککنندگان در هر شرکت ،های موفقبازخورد به کوشش هایدر گروه بود که صورتبدین

 ؛دریافت کردندخطاترین( بازخورد ن )کمیشااهبهترین کوشش  برای دو کوشش ازکوششی شش

و به فرد اعالم شد میبهترین کوشش انتخاب  ،بلوک بعد از هر سه کوشش که در هرصورت بدین

 هایبازخورد به کوششگروه به هایی که در همان کوشش قاًیدق شده،در گروه بازخورد جفت  شد.می

اکتساب،  ده دقیقه پس از پایان مرحلة. شدیمبود، بازخورد داده  شده ارائه موفق بازخورد

 ، هر گروه در یک دستة کنندگان در آزمون یادداری فوری شرکت کردند. در این مرحلهشرکت

دقیقه پس از   1۰. آزمون انتقال یک نیز  اکتساب پرداختند  ی مرحلةکوششی به تولید همان نیروشش

 ،تیدرنهاهر فرد( انجام شد.    درصد حداکثر نیروی بیشینة  4۰اوت )آزمون یادداری و با تولید نیروی متف

 در شرایط بدون خستگی ذهنی اجرا شد. بعد ساعت 24 ،آزمون انتقال دو

کوششی پس از ود که در هر دستة ششب  صورتنیبد  کنندگان در هر گروهشرکت  تیازهایام  محاسبة

دست به کننده در هر دستهخطای هر شرکت  تفاضل نیروی تولیدی از نیروی هدف، میانگین  محاسبة

و انحراف  ینمیانگ محاسبةاز آمار توصیفی برای خطای مطلق آزمودنی بود.  دهندةکه نشان آمد

و برای  4از آزمون لون  هامگنی واریانسبررسی هبرای  ،استاندارد استفاده شد. در بخش استنباطی

 
1. Stroop Test 

2. The Multidimensional Fatigue Inventory (MFI) 

3. Visual Analogue Scales (VAS) 

4. Levene's Test  
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 ها در مرحلةشد. برای تحلیل داده  استفاده  1ویلک  -شاپیروها از آزمون  بودن توزیع دادهبررسی طبیعی

گیری ( با اندازه)بلوک  12  ×)با و بدون خستگی(    2  ×)نوع بازخورد(    2  عاملیاکتساب از تحلیل واریانس  

های یادداری، انتقال ها در آزمونهداد  وتحلیلتجزیه  برای  ،مکرر )در عامل آخر( استفاده شد. همچنین

در  23نسخة  2اس.پی.اس.اس. افزارنرمبا ( 2 × 2) دوطرفهدو از آزمون تحلیل واریانس انتقال یک و 

 استفاده شد. P ≤ 0.05 داریمعناسطح 
 

 نتایج
یادداری   هایآزمون اکتساب و    درطی مرحلة  کنندگانشرکتمیانگین خطاهای   شمارة یک،ول  در جد

 .است شده ارائهو انتقال 
 

يادداری  هایاول و آخر اکتساب و آزمون هایها در جلسهف استاندارد خطای گروهميانگين و انحرا -1جدول 

 و انتقال

آزمون 

 وانتقال د

آزمون انتقال 

 يک

آزمون 

 یياددار

آخر  جلسة

 اکتساب

اول  جلسة

 ساباکت
 خستگی بازخورد

84/۰±۰6/3 5۹/۰±12/3 58/1±25/2 8۹/۰±55/1 ۰8/1±28/3 
های کوشش

 موفق
 خستگی ذهنی

 خستگی ذهنی شدهجفت 73/1±۰4/3 48/۰±15/1 58/۰±4۰/1 ±16/3 54/۰ 48/1±۰۹/3

56/۰±71/1 66/۰±56/1 28/۰±73/۰ 64/۰±۹8/۰ 8۹/۰±18/3 
های کوشش

 موفق

بدون خستگی 

 ذهنی 

 شدهجفت 23/1±45/3 61/۰±۰۰/1 3/1.± 62/۰ 71/۰±22/2 ۰2/1±47/2
بدون خستگی 

 ذهنی 

 

آخر  شود، خطای تمام گروه از جلسة اول تا جلسةه میمشاهد شمارة یککه در جدول طورهمان

ها گروهدار  ای استنباطی حاکی از پیشرفت معناهاست که با توجه به نتایج آزمون  یافته  کاهشاکتساب  

کاهش خستگی ذهنی    یهاگروه جزبههای یادداری و انتقال  ها در آزمون خطای گروه  ،همچنین  است.

 . داشته است

ها در داده عیکه توز نشان داد بیترتبه  نیو آزمون لو ویلک -شاپیروآزمون   جینتااست که  ذکر انیشا

با توجه  اما ؛(P ≥  0.05) است برقرار زین هاانسیوار یهمگن شرطشیپ و  طبیعیتمام مراحل آزمون 

 
1. Shapiro-Wilk Test 

2. SPSS 
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از آمارة  ،است (P ≤ 0.05) تیکرو فرضشیپ  نشدنیدأیت حاکی از 1یآزمون موچل ةجینت اینکه به

نتایج   جداول شمارة سه و شمارة چهار،در    .دشاستفاده    برای گزارش نتایج  2زریهوس گ  نیگر  یاصالح

اکتساب   گیری مکرر در مرحلةبا اندازه  عاملیهی آزمون تحلیل واریانس  گروبین  و  یگروهدرون  اثرهای

 است. شده  گزارش
 

 اکتساب های مکرر در مرحلةگيریبا اندازهگروهی آزمون تحليل واريانس درون نتايج اثرهای -۲جدول 

 های آماریشاخص
مجموع 

 مجذورات

 درجة

 آزادی

ميانگين 

 مجذورات
ارزش 

F 

مقدار 

 معناداری

 اندازة

 اثر

 358/۰ *۰۰1/۰ 78/21 47/21 45/6 6۹/138 تمرین هایبلوک

 ۰2۹/۰ 31/۰ 17/1 16/1 45/6 5۰/7 * خستگی ذهنی بلوکتعامل 

 ۰27/۰ 37/۰ ۰۹/1 ۰7/1 45/6 ۹3/6 * بازخوردبلوک تعامل 

 ۰17/۰ 66/۰ 68/۰ 67/۰ 45/6 38/4 * بازخورد* خستگی ذهنیبلوک تعامل 

 

 (کوشش دستة)تمرین های بلوکاثر  دهد کهنشان می (شمارة دوجدول ) یگروهدرون نتایج اثرهای

 ؛اندداشته   یدارامعن  شرفتیپ اکتساب    های پژوهش درطی مرحلةگروه  همة  کهیمعننیبد  ؛دار استامعن

 یطگرفته درصورت ( شرفتی)پ  راتییتغ کهیمعننیبد ؛نیست دارمعنا یتعامل هایاثر از کدامچیه اما

 یها به شکل مشابهگروه ةو هم است بوده کسانی باًیتقر پژوهشهای گروه بیندر ینیتمرهای بلوک

 اند.داشته  شرفتیپ در اکتساب تکلیف کنترل نیرو 

 
 های مکرر در مرحلةگيریبا اندازهگروهی آزمون تحليل واريانس عاملی نتايج اثرهای بين -3 جدول

 اکتساب

 های آماریشاخص
مجموع 

 مجذورات

 درجة

 آزادی

ميانگين 

 مجذورات
ارزش 

F 

مقدار 

 معناداری

 اندازة

 اثر

 ۰8/۰ ۰7/۰ 41/3 82/11 1 82/11 خستگی ذهنی

 ۰8/۰ ۰7/۰ 4۰/3 77/11 1 77/11 بازخورد

 ۰4/۰ 16/۰ ۹6/1 7۹/6 1 7۹/6 تعامل خستگی ذهنی * بازخورد

 

 
1. Mauchly's Test 

2. Greenhouse-Geisser 
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دهد که اثر اصلی خستگی ( نشان میشمارة سهاب )جدول اکتس مرحلةگروهی در نتایج اثرهای بین

بین عملکرد   کهمعنیدار نیست؛ بدیننی با بازخورد، معنااثر تعاملی خستگی ذه  نیز  و  ذهنی و بازخورد

 .مشاهده نشد دارتفاوت معنا اکتساب های پژوهش در مرحلةگروه

 

 
 ، يادداری و انتقالاکتساب پژوهش درطی مراحل هایعملکرد گروهنمودار  -1شکل 

 

بلوک  12طی های پژوهش درشود، خطای تمام گروهمیمالحظه  شمارة یککه در شکل طورهمان

 ، با اینکه است. همچنین افتهی شیافزایرو در تولید ن هاآنو دقت است  افتهی کاهشاکتساب  مرحلة

بازخورد به به گروه ترین عملکرد شود، ضعیفنمیها مشاهده در این مرحله تفاوتی بین گروه

 .مربوط است های موفق در شرایط خستگی ذهنیکوشش

 

 تقال ان و های ياددارینتايج آزمون تحليل واريانس دوطرفه )خستگی ذهنی * بازخورد( در آزمون -4جدول 

 های آماریشاخص
مجموع 

 مجذورات

 درجة

 آزادی

ميانگين 

 مجذورات
ارزش 

F 

مقدار 

 معناداری

 اندازة

 اثر

 خستگی ذهنی

 یادداری

 1انتقال 

 2انتقال 

۰2/7 

88/16 

42/1۰ 

1 

1 

1 

۰2/7 

88/16 

42/1۰ 

35/8 

۹3/41 

۹8/۹ 

۰۰6/۰* 

۰۰1/۰* 

۰۰3/۰* 

176/۰ 

518/۰ 

2۰4/۰ 

 

۰,۰۰
۰,۰1
۰,۰1
۰,۰2
۰,۰2
۰,۰3
۰,۰3
۰,۰4
۰,۰4
۰,۰5
۰,۰5

رو
 نی

ید
تول

در 
طا 

 خ
ن

گی
یان

م

بازخورد به کوشش های موفق -خستگی ذهنی  بازخورد جفت شده-خستگی ذهنی 

بازخورد به کوشش های موفق -بدون خستگی ذهنی  بازخورد جفت شده-بدون خستگی ذهنی 
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 و های ياددارینتايج آزمون تحليل واريانس دوطرفه )خستگی ذهنی * بازخورد( در آزمون -4جدول ادامه 

 تقالان

 های آماریشاخص
مجموع 

 مجذورات

 درجة

 آزادی

ميانگين 

 مجذورات
ارزش 

F 

مقدار 

 معناداری
 اثر اندازة

های شاخص

 آماری

 بازخورد

 یادداری

 1انتقال 

 2انتقال 

2۰/۰ 

31/1 

71/1 

1 

1 

1 

2۰/۰ 

31/1 

71/1 

24/۰ 

27/3 

64/1 

626/۰ 

۰78/۰ 

2۰7/۰ 

۰۰6/۰ 

۰77/۰ 

۰4۰/۰ 

خستگی ذهنی * 

 بازخورد

 

 یادداری

 1انتقال 

 2انتقال 

41/5 

۰5/1 

45/1 

1 

1 

1 

41/5 

۰5/1 

45/1 

43/6 

62/2 

3۹/1 

۰15/۰* 

113/۰ 

246/۰ 

142/۰ 

۰63/۰ 

۰34/۰ 

 

شمارة دو )جدول انتقال ای یادداری، انتقال یک و هتحلیل واریانس دوطرفه در آزمون  نتایج آزمون

دوگانه نشان داد که   یهاسهیمقا  جینتا  .دار استدهد که اثر اصلی خستگی ذهنی معنا( نشان میچهار

 ی ریادگیو    ی بیشتر، خطاخستگی ذهنی تمرین کرده بودند  در شرایط  که  ییهاگروهآزمون،    سهدر هر  

های یادداری، مون اما اثر اصلی بازخورد و اثر تعاملی بازخورد با خستگی ذهنی در آز ؛ندداشت کمتری

 نیست.دار معنا زمون یادداری(اثر تعاملی در آ جزبهدو )انتقال یک و انتقال 

 

 
شرايط با و در شده های موفق و جفتبازخورد به کوشش هایدر گروه توليد نيرو یميانگين خطا -۲شکل 

 ، انتقال يک و انتقال دويادداریهای در آزمونبدون خستگی ذهنی 

۰,۰
۰,5
1,۰
1,5
2,۰
2,5
3,۰
3,5
4,۰

رو
 نی

ید
تول

در 
طا 

 خ
ن

گی
یان

م

بازخورد به کوشش های موفق بازخورد جفت شده
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گروه بازخورد به  ،شود، در شرایط بدون خستگی ذهنیمشاهده می شمارة دوکه در شکل طورهمان

در شرایط اما  ؛دندار و یادگیری بهتری کمترخطای شده نسبت به گروه جفتهای موفق کوشش

 .شودمشاهده نمی هاآنو تفاوتی بین  است افتهی شیافزاگروه هر دو خطای  ،خستگی ذهنی
 

 گیریبحث و نتیجه 
 تکلیف  بر اجرا و یادگیریخستگی ذهنی  با یین اثر تعاملی بازخورد تع ،پژوهش حاضرانجام هدف از 

ه آیا در بود ک سؤالیافتن پاسخ به این دنبال ، پژوهش حاضر بهگریدعبارتبه بود.تولید نیرو  کنترل

و  های موفق برای اجرا و یادگیری حرکتی اثربخشبازخورد به کوشش  شرایط خستگی ذهنی، ارائة

های گیریبا اندازه عاملیگروهی تحلیل واریانس بین و گروهیدرون نتایج اثرهای ؟یا خیر است مفید

 شدهارائه د  که هر دو نوع بازخور( نشان داد  های شمارة دو و شمارة سهاکتساب )جدول  مکرر در مرحلة

و  هاگروه دارناث پیشرفت معباع  در هر دو شرایط با و بدون خستگی ذهنی ،های تمرینیبلوکطی در

؛ مشاهده نشد داروت معنامرحله تفادر این  هابین گروهاما  ؛اندشده موردنظرتکلیف اکتساب 

 یکسان بوده باً یتقر هچهار گرو بینهای تمرینی دربلوکطی گرفته درپیشرفت صورت که معنیبدین

شمارة )شکل  اندی در اکتساب تکلیف تولید نیرو پیشرفت داشته ها به شکل مشابهاست و همة گروه

لة اکتساب، اطالعات در مرح  شدهارائه هر دو نوع بازخورد    توجیه این یافته باید اظهار کرد که  در.  (یک

که  دنشویبازخورد باعث م یتیهدا هایاثر کهی طوربه ؛دندهد افراد ارائه میعملکر مفیدی را دربارة

 نشان دهند  گریکدیخود را نسبت به    یاکتساب نتوانند برتر  ةبازخورد در مرحل  ةمختلف ارائ  یهاوه یش

و همکاران   ینیگود  و  (21)  ، فاضلی و همکاران(18)ولف  و    یاکفسکیویچهای  پژوهشبا    جینتا  نیا  .(1)

ن خستگی در تولید میانگین خطای افراد با خستگی ذهنی نسبت به افراد بدو .است راستاهم (25)

خستگی ذهنی در این   ،گریدانیببه.  نبوددار  معنا  اکتساب  در مرحلةنیز   اما این تفاوت  نیرو بیشتر بود؛

ها کنندگان نداشته است. ذکر این نکته ضروری است که این یافته مرحله تأثیری بر اکتساب شرکت 

زیرا،  تأثیرگذاری بر علمکرد افراد نیست؛که خستگی ذهنی عامل  دنباشمفهوم ند بدیننتوانمی

تی تواند کارایی حرکخستگی ذهنی می  زمینه به این موضوع اشاره دارند کههای بسیاری دراینپژوهش

بین خستگی ذهنی و خطای اجرا    ارتباطی مثبت  کهی طوربه  ؛(26,  13)  و عملکرد افراد را تخریب کند

های بلوکبرخی از  دهد که در  نشان می  های تعقیبیآزمون بررسی    ،همچنین.  (1۰)است    شده  گزارش 

 داری بین اجرای افراد با و بدون خستگی ذهنی وجود داشته تمرینی در مرحلة اکتساب تفاوت معنا

توان به دالیلی همچون . در توجیه این یافته میاندها کمتر شدهاست که با ادامة تمرین این تفاوت

، گریدعبارتبه. کرد پژوهش حاضر اشارهنبودن تکلیف بازخورد افزوده و پیچیدهنقش تمرین، وجود 

، پیچیدگی اکتساب و همچنین درطی مرحلةوجود متغیر مهمی به نام تمرین  احتماالً که  باید گفت
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داری بر معنا  تأثیرتا خستگی ذهنی افراد در این مرحله نتواند    است شدهتکلیف تولید نیرو موجب    کم

 داشته باشد. هاآنعملکرد 

 اثر نشان داد که خستگی ذهنی    یک و دو  های یادداری و انتقالدر آزمون های پژوهش حاضر  یافتهاما  

خستگی ذهنی   دارایکه میانگین خطای افراد  معنی؛ بدینبر یادگیری تکلیف کنترل نیرو دارد  دارمعنا

 کمتری خستگی ذهنی یادگیری    دارایباالتر بود و افراد    ذهنیداری از افراد بدون خستگی  معنا  طوربه

ساعت   24های یادداری و انتقال یک و چه در آزمون انتقال دو که  چه در آزمون  ،درواقعرا نشان دادند.  

تأثیرگذار بر یادگیری افراد است و حتی در  نتایج نشان داد که خستگی متغیری ،بعد انجام گرفت

که در شرایط خستگی   یکنندگانشرکتهم    باز  ،ته بود )آزمون انتقال دو(بین رفشرایطی که خستگی از

 از خود نشان دادند.تری ند، یادگیری ضعیفذهنی تمرین کرده بود

خستگی   تأثیر  میمستقصورت  بهمطالعات گذشته  اظهار کرد که    گونهنیاتوان  ها میدر توجیه این یافته

نشان دادند که خستگی   وضوحبهپیشین    هایاما پژوهش  ؛اندنکرده  بررسیذهنی را بر فرایند یادگیری  

یز ن  (22,  13)بوکسم و همکاران    .(12,  1۰)  کندیافراد را تضعیف مو شناختی    حرکتیذهنی عملکرد  

 ،شوندمیکنندگانی که دچار خستگی ذهنی شرکت احتماالًکه  بیان کردند 2۰۰6و  2۰۰5در سال 

این   ،رسدنظر میبه  کهیطوربه  شود دارند؛ختیارشان قرار داده میاکه در  کمترین درک را از اطالعاتی

و موجب تضعیف یادگیری   گذاردریزی حرکتی آنان میو برنامه  سازیموضوع تأثیر منفی بر روند آماده

 هدف باای در مطالعه 2۰16در سال  (12) و همکاران 1اسمیت ،راستادرهمینشود. حرکتی آنان می

 سرعتدقت و  که ددننشان دا هافوتبالیست ةگیری ویژر تصمیمبخستگی ذهنی  تأثیربررسی 

 جینتا ،درواقعتر از گروه کنترل بود. داری ضعیفمعنا طوربه ذهنی گیری در گروه خستگیتصمیم

. شودیمموجب اختالل در فرایند پردازش اطالعات  یذهن یکه خستگ از آن بود آنان حاکی پژوهش

منفی خستگی ذهنی بر پایداری و  های یادداری و انتقال اثرهایآزمون نیز در در پژوهش حاضر 

کنندگانی که در شرایط خستگی ذهنی به د و شرکتمحرز ش شدهکسبپذیری اطالعات تعمیم

م ارتباط تحکیخستگی ذهنی  احتماالً تری داشتند.اکتساب تکلیف پرداخته بودند، یادگیری ضعیف

اطالعات در حافظه جلوگیری  یندهای تثبیت دهد و از فراقرار می تأثیربین محرک و پاسخ را تحت

در پژوهش خود اظهار کردند که خستگی ذهنی  (27)و همکاران  2جانگمن همچنین ،(27)کند می

ه این موضوع سبب شود کمیمنجر دهی اطالعات به کاهش ظرفیت حافظه در نگهداری و سازمان

های که پاسخ دهدنتایج برخی مطالعات نشان می ،دیگرشود. ازسوی کاهش ظرفیت حافظة کاری می
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ند؛ شودهای شناختی خودکار هدایت میینتوسط فرا  شدتبه  ،افرادی که دچار خستگی ذهنی هستند

؛ (12) دارندتمایل  شدهآماده های ازقبلاین افراد در شرایط جدید به اجرای پاسخکه معنیبدین

، های انتقال یک و دودر آزمون  ازیموردندلیل تغییر نیروی بهکه رسد نظر می، بهاساسبرهمین

های قبلی خود )نیروهای مرحله های خستگی ذهنی تمایل داشتند که پاسخکنندگان گروهشرکت

های و کاهش یادگیری آنان در آزمون   این موضوع باعث افزایش خطا  احتماالًاکتساب( را اجرا کنند که  

 انتقال شده است. 

بازخورد با خستگی ذهنی در  پژوهش حاضر نشان داد که اثر بازخورد و اثر تعاملینتایج  ،در ادامه

بررسی .  نیستدار  معنااثر تعاملی در آزمون یادداری(    جزبه)دو  انتقال  یادداری، انتقال یک و    هایآزمون 

های موفق بازخورد به کوشش اثر که دهد تعقیبی نشان می یهاآزمون( و نمودارها )شکل شمارة دو

گروه بازخورد   یادگیری بیشتربرخالف    ،گریدعبارتبه  است.متفاوت    خستگی ذهنیو بدون  در شرایط با  

تمرین کرده   بدون خستگی ذهنی  شرایط  که درزمانی  ،شدهبه گروه جفتهای موفق نسبت  به کوشش

با خستگی  ی کهبرتری خود را در شرایط ندنتوانستهای موفق( )بازخورد به کوشش ، این گروهبودند

شده بودند )در آزمون تر از گروه جفتیا ضعیف کهی طوربه ، اثبات کنند؛تمرین کرده بودند ذهنی

 .(شمارة دو شکل) قرار گرفتندانتقال یک و دو(  های)در آزمون شدهگروه جفت سطحهمیا یادداری( 

دهی را در های موفق و مزایای این شیوة بازخوردکوشش این یافته برتری مطلق گروه بازخورد به

است   هاییپژوهشاز    یاریبس  جیدر تناقض با نتا  بخش دوم  ةافتی  ،درواقعدهد.  ی از ابهام قرار میاپرده

البته شایان ذکر است (؛ 15، 18-2۰، 24اند )کرده اشارهموفق  یهابه کوشش بازخورد یبه برترکه 

در نه  ،های موفق را در شرایط عادی نشان داده بودندمزایای بازخورد به کوشش هاکه این پژوهش

بین گروه   دارامعناختالف  ، نبود  گریدعبارتبه شرایط خاص )مانند خستگی ذهنی در پژوهش حاضر(.

 منفی خستگی ذهنی بر اثرهای  ریتأثة  دهندنشان  تواندمی  شده،موفق و جفت  یهاکوششبازخورد به  

 .باشدهای موفق مثبت بازخورد به کوشش

های موفق در شرایط خستگی گروه بازخورد به کوشش ژهیوبههر دو گروه در توجیه عملکرد ضعیف 

که خستگی ذهنی موجب  گفت توانمی (28) 1در لیندین و فریز ون نتایج پژوهش براساسذهنی، 

خستگی  احتماالً ،گریدعبارتبه داشته باشند؛ شدهارائه که افراد کمترین ادراک را از بازخورد  شودیم

امناسب دلیل ایجاد پردازش نهای موفق بهروه بازخورد به کوششگ  یادگیرندةکه    شودیمذهنی موجب  

 هایدچار اشتباهناکافی از بازخورد برای انتخاب پاسخ و الگوهای غلط شناختی  اطالعات، استفادة

موفق، توانایی های گروه بازخورد به کوشش احتماالًدر این شرایط  کهی طوربه ؛(3۰و2۹)د زیادی شو

و  های موفق آنان بوده است، ندارندی کوششبه آنان برا  شدهارائهتشخیص این موضوع را که بازخورد  
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 ،تیدرنهاموفق را درک نکنند و  یهاکوششمزایای بازخورد به  که این افراد شودیماین امر موجب 

اما  ؛داشته باشند شدهگروه جفت سطحهمعملکردی ضعیف یا یادداری و انتقال  هایآزمون در 

 کامالً پژوهش حاضر یهاافتهی، در شرایط بدون خستگی ذهنی آمدهدستبههای یافتهخصوص در

اد دچار خستگی ذهنی که افر، زمانیدرواقع زمینه است.شده دراینهای انجامراستا با سایر پژوهشهم

تر پردازش عمیق، موردیبکاهش تغییرات  واسطةبهفق های موبازخورد به کوشش نیستند، ارائة

 و افزایش دقت انتخاب اهداف سطح باالتر ،ش تالش و انگیزهافزایاطالعات، ثبات بیشتر در اجرا، 

 .(25, 2۰, 18)شود موجب بهبود یادگیری افراد می

بازخورد به  یاثربخش برخستگی ذهنی منفی  تأثیرهای پژوهش حاضر حاکی از یافته ،یطورکلبه

نحو بهکنندگانی که دارای خستگی ذهنی بودند، نتوانستند شرکت کهی طوربههای موفق بود؛ کوشش

در  یادگیری آنان کاهشبه  شوند و این امر مندبهرههای موفق از مزایای بازخورد به کوشش یمؤثر

 .منجر شدگروه کنترل تر از یا پایینسطح 

های یافته براساس در پژوهش حاضر ازنوع توصیفی بود؛ بنابراین، مورداستفادهبازخورد : پيام مقاله

در شرایط خستگی ذهنی که افراد قادر به تحلیل عملکرد شود، پیشنهاد میبه مربیان پژوهش حاضر 

بر با اتخاذ تدابیری از بازخورد تجویزی استفاده کنند که عالوهنیستند،  شدهارائه بازخورد   درک خود و

 دهد.پیشنهادی را نیز ارائه می حلراهارائة اطالعات درخصوص عملکرد، 
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Abstract 

Mental fatigue is a psychological state created by long periods of cognitive activity. The 

effect of mental fatigue on learning of motor skills has been less studied. Therefore, the 

purpose of this study was to investigate the effect of mental fatigue on the effectiveness 

of feedback to successful trials in learning of force production task. For this purpose, 44 

non-athlete male students (18-25 years) were divided into four groups based on mental 

fatigue and type of feedback. Stroop test was used to create mental fatigue. MFI and VAS 

questionnaires were used to ensure that mental fatigue was created. At the acquisition 

phase, all participants in 12 block of six trials to produce criterion power. Immediate 

retention tests and transfer test 1, 10 minutes later and transfer test 2 was performed 24 

hours after acquisition phase without feedback. To analyze the data, mixed ANOVA with 

repeated measures for the acquisition phase, and two-way analysis of variance were used 

in retention and transfer tests. The findings of this study showed that in the acquisition 

phase, the effect of blocks was significant and all groups have significantly improved 

during the acquisition phase. The results of retention and transference tests showed that 

the main effect of mental fatigue was significant, but the main effect of feedback and 

interaction of mental fatigue with feedback were not significant (except in the retention 

test). These findings suggested that mental fatigue may lead to the loss of benefits of 

feedback to successful trials and decrease of motor learning. 

 

Keywords: Mental Fatigue, Feedback to Successful Trials, Force Production Task, Stroop 

Test.                   
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