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 یخودکارآمد و تعادل به اعتماد ،یحرکت یریادگیبر  لیبازخورد خودکنتر ریتأث

 1یتعادل فیتکل کیدر  سالمندان
 

 2رسول عابدان زاده و ،2، اسماعیل صائمی1سیما رزاقی

 

 29/02/1398تاریخ پذیرش:                                 18/10/1397تاریخ دریافت: 
 

 دهیچک

خودکارآمدی سالمندان  وهدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر بازخورد خودکنترل بر یادگیری حرکتی، اعتماد به تعادل 

گیری در وش نمونهربه  سال(، 7/62سنی )همگی زن و با میانگین سالمندان بیست نفر  .بوددر یک تکلیف تعادلی 

یستادن اتکلیف شامل  شده تقسیم شدند.به دو گروه بازخورد خودکنترل و گروه جفتبطور تصادفی و  انتخاب دسترس

 30ن، در هر کوششفرم به صورت افقی تا حد امکاو تالش برای حفظ پلت صفحه دستگاه تعادل سنج پویابر روی 

 پنجدداری به صورت ساعت بعد، آزمون یا 24ای انجام شد و ثانیه 30کوشش10 ،اکتساب ای بود. در مرحلۀثانیه

مون یادداری، مرحلۀ اکتساب و قبل از آز پنجمکنندگان بعد از کوشش ای تکمیل شد. شرکتثانیه 30کوشش 

اریانس مرکب و تحلیل وهای تحلیل آزمونها با دادهاعتماد به تعادل و خودکارآمدی را تکمیل کردند.  ۀنامپرسش

عادل و خودکارآمدی در کواریانس یکراهه، بررسی شدند. نتایج نشان داد بازخورد خودکنترل باعث بهبود یادگیری ت

 شود. سالمندان می

 : بازخورد خودکنترلی، یادگیری حرکتی، اعتماد به تعادل، خودکارآمدی، سالمندانکلیدواژه
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 مقدمه
جهانی مداوم است. با  پیر شدن جمعیت، یک پدیدة 

رشد جمعیت جهان در کشورهای در حال این حال، 
، 2012تر از میانگین جهانی است. در سال سریعتوسعه، 

سال و باالتر در کشورهای  60درصد از افراد باالی  6۹
 7۹، به 20۵0سال  کردند و تادر حال توسعه زندگی می

(. 201۵، 1درصد افزایش خواهد یافت )گاوارا و انداده
بینی ایران یکی از کشورهای درحال توسعه است و پیش

خ در کشور ما انفجار سالمندی رُ 1410شود در سالمی
 ۵0درصد جمعیت کشور را افراد باالی  30تا  2۵دهد و 

 سال تشکیل خواهد داد و ما در برابر مشکالت جدی
؛ به 2004، 2درباره سالمندان قرار خواهیم گرفت )لولند

 جیمشکل را کی .(2014نقل از زاهدی و همکاران، 
درصد افراد  30 است. 3افتادن ،یمربوط به سالمند

 نیو اکنند افتادن را تجربه میساالنه  ،سال 6۵ یباال
-یم شیدرصد افزا 40سال به  80 یتعداد در افراد باال

 سقوط دخیل در. عوامل (201۵، 4)ویالیس ابدی
افتادن، کاهش  ۀقبسا ،یشامل ضعف عضالنسالمندان 

 ،یکمک لیراه رفتن، کاهش تعادل، استفاده از وسا
، یروزمره، افسردگ یزندگ یهاتی، اختالل فعالتیآرتر

عالوه بر است.  یسالگ 80از  شیو ب یاختالل شناخت
مرتبط  یشناختمسائل روان ،ناک جسمانیعوامل خطر

دهد می شیبا سقوط وجود دارد که خطر سقوط را افزا
-برنامه ی،نیاهداف بال نیترممکن است مهم نیو بنابرا

 یهاپژوهشاز سقوط باشد. بر اساس  یریشگیپ یها
مربوط به سقوط،  شتریب یشناختروان شده، مسائل انجام

 ایمربوط به افتادن  یافت خودکارآمد افتادن،ترس از 
اعتماد  .(2012، ۵)اسکیپر کاهش اعتماد به تعادل است

به ت که اس یخاص از خودکارآمدحالت  کیبه تعادل 

                                                           
1. Guevara & Andrade 

2. Loland 

3. Fall 

4. Willis 

 حینحفظ تعادل  یبرا اشییتوانااز فرد ادراک صورت 
 ، تعریف می شودروزمره یزندگ یهاتیلاانجام فع
اعتماد به تعادل و کاهش  نیبنابرا .(2012)اسکیپر، 

 شتریب تیاست منجر به محدودترس از افتادن ممکن 
کاهش عملکرد  ،هروزمر یزندگ یهاتیاجتناب از فعال و

شود که خطر سقوط و ترس مربوط به  یو عملکرد ذهن
های در طراحی دوره ن،یدهد. بنابرایم شیآن را افزا

های درمانی، در نظر گرفتن این تمرینی و مداخله
و  د )مایزمتغیرها از اهمیت باالیی برخوردار خواهد بو

مفهوم اعتماد به تعادل از نظریه  .(2017، 6همکاران
باندورا  گیرد.( نشأت می1۹۹7) 7خودکارآمدی باندورا

برای خود،  ییرا باور فرد به توانا ی( خودکارآمد1۹۹1)
 فیتوصهای مختلف، یابی به موفقیت در موقعیتدست

کند که افراد رفتار، فکر و یم نییباور تع نیا .کندمی
و  نندیبیها چگونه متیاعتماد به نفس خود را در موقع

-رفتار نییمهم در تع یهازهیانگ جه،ینت کیبه عنوان 

-می نظر به .(2012)اسکیپر،  شودیشان محسوب م

 ،در سنین مختلف متفاوت است خودکارآمدی که رسد
 اوایل و سراسرکودکی در خودکارآمدی که طوری به

 حد باالترین به نسالی میا در یافته، افزایش بزرگسالی

 یابد.می کاهش سالگی  60 از پس و رسیده خود

 که کنند باور شاید پایین خودکارآمدی با افراد بنابراین

 که است باوری این و است ناشدنی حل مشکل

 ناامیدی با تؤام دیدی و تنهایی افسردگی، تنیدگی،
 دیگر سوی از .دهدمی پرورش را گشاییگره برای

 و کار به شدن نزدیک هنگام در باال خودکارآمدی
 امیدواری احساس مدنآ پدید به دشوار ایهکنش

(. 2012، 8)الم، ال، چانگ و پانگ کندمی کمک
 ایویژه اهمیت از نیز سالمندان در خودکارآمدی

 ابعاد بر خودکارآمدی تأثیر ،ها. پژوهشاست برخوردار

5. Skipper 

6. Moiz 

7. Bandura 

8. Lam, Lau, Chung & Pang 
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 عنوان به. اندداده نشان را سالمندان زندگی مختلف

 خودکارآمدی ارتقاء برنامه تحت که سالمندانی ،مثال

 رضایت و بهتر حرکتی عملکرد بودند، گرفته قرار

، 1گزارش دادند )داگال و گراهام را زندگی از باالیی
200۵ .) 

 عوامل بسیاری وجود دارد که اجرا و یادگیری حرکتی
عوامل یکی از این دهد. را تحت تأثیر قرار می بهینه

این است که چگونه یادگیرنده بازخورد مربوط به تکلیف 
تواند توسط کند. بازخورد میرا دریافت و پردازش می

یادگیرنده یا از یک منبع بیرونی دریافت شود 
  (. 201۵، 2)استروواسکی و پورتر

عملکرد و ، 3نظریه یادگیری حرکتی بهینه بر اساس
پذیری از عوامل مطلوب از طریق تاثیرحرکتی یادگیری 

و انگیزشی )افزایش امیدواری به عملکرد آتی 
و  توجه )راهبردهای  خودمختاری )بازخورد خودکنترلی(

 (.2016)وولف و لوثویت،  خ خواهد دادتوجه بیرونی( رُ
در محیط های تمرینی به ویژه به  4یخودمختار تیحما

به عنوان یکی از این  ،بازخورد خودکنترلصورت 
 کندیکمک م هارندیادگیبه بهبود عملکرد عوامل، 

به عنوان  یخودمختار .(2017، ۵)لیموس و همکاران
 نییتع یفرد برا یآزاد ایاصطالح به استقالل فرد  کی

)لیسا و  شودیاعمال خود در نظر گرفته م
 تمرینکنترل  ییدر واقع، توانا(. 201۵؛ 6چیواکوفسکی

بلکه  ،یاختشنروان یاساس ازین کینه تنها  طیدر مح
 یفراهم نمودن فرصت .است یکیولوژیضرورت ب کی

 یهااز جنبه یعضانتخاب ب یبرا رندگانیادگی یبرا
 یحرکت یهامهارت یابیدست لیموجب تسه ن،یتمر

مطالعات در  .(201۵)لیسا و چیواکوفسکی،  شودیم
 یریادگی یایبه طور مداوم مزا یحرکت یریادگیحوزه 

                                                           
1. Dougall & Graham 

2. Ostrowski, & Porter 

3. Optimal Theory of Motor Learning   

4. Autonomy Support 

 ایکنترل  طیرا نسبت به شرا یخودکنترل نیتمر طیشرا
برای مثال، لیموس و  دهد. یجفت شده نشان م

( طی پژوهشی به بررسی حمایت 2017همکاران )
 ندو نشان داد ندخودمختاری در کودکان پرداخت

یادگیری در گروه خودکنترل افزایش یافت، همچنین 
گروه حمایت خودمختاری خودکارآمدی باالتر، تأثیر 
مثبت بیشتری و افکار مثبت را گزارش کردند. 

( نیز شواهدی را ارائه دادند 2017) 7چیواکوفسکی و لیسا
تواند یادگیری بازخورد میزمان ارائه که انتخاب 

مندان افزایش دهد. سایر های حرکتی را در سالمهارت
گذاری شرایط حمایت ها در این زمینه تأثیرپژوهش

کنندگان را نیز خودمختاری بر خودکارآمدی شرکت
-بدین  ترتیب که از شرکت ،اندمورد بررسی قرار داده

را انجام  یکنندگان خواسته شد تا سه نوع تمرین تعادل
-دهند. بعد از تماشای نمایش هر تمرین، از شرکت

کنندگان گروه انتخابی خواسته شد که ترتیب تمرینات 
کنندگان گروه را انتخاب کنند، در حالی که شرکت

 .شده با همتایان خود در گروه انتخابی جفت شدندجفت
شده تعداد خطاهای گروه انتخابی کمتر از گروه جفت

بود )تماس پای آزاد با زمین برای به دست آوردن 
ها به که نیاز یادگیرنده دادشان ها نتعادل(. این یافته

های کم با ارایه انتخابحتی توان خودمختاری را می
تواند تأمین کرد که میو نامرتبط به تکلیف، )کوچک( 

 بر یادگیری تمرینات تعادل تأثیر مثبت داشته باشد
 نهیزم درپژوهش ، با این وجود ،(2014، 8آدامز)ولف و 

حمایت خودمختاری و بازخورد خودکنترلی  طیشرا اثرات
در سالمندان، به ویژه با در نظر گرفتن متغیرهایی نظیر 

 خودکارامدی و اعتماد به تعادل افراد، کمیاب است.

5. Lemos, Wulf, Lewthwaite & 

Chiviacowsky  

6. Lessa & Chiviacowsky 

7. Chiviacowsky & Lessa 

8. Wulf & Adams 
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است که ممکن  یمهم حوزهپژوهش حاضر معطوف به 
 ءارتقا یبرا یمداخالت یاست باعث توسعه و اجرا

و اعتماد به تعادل  یو بهبود خودکارآمد یعملکرد حرکت

سبک  جادیا یمداخالت برا یبهتر است در طراح .شود
به آن از جمله  دنیبه موانع رس یفعال سالمند یزندگ

 یاژهیتوجه و زیاعتماد به تعادل ن ایترس از افتادن 
بنابراین به دلیل نقش و اهمیت اعتماد به مبذول شود. 

ان، تعادل و خودکارآمدی در استقالل کارکردی سالمند
نبود پژوهش در زمینه تأثیر بازخورد و همچنین 

خودکنترل بر اعتماد به تعادل و خودکارآمدی سالمندان، 
عدم بررسی این متغیرهای مهم در کنار هم در و 

های سالمندان داخل کشور و اهمیت بعضی ویژگی
فردی مانند سن، اعتماد به تعادل و خودکارآمدی، هدف 

یر بازخورد خودکنترل بر اصلی این پژوهش بررسی تأث
یادگیری حرکتی، اعتماد به تعادل و خودکارآمدی در 

  سالمندان زن شهر اهواز بود.

 

 پژوهش وشر
 هاگردآوری داده ةو شیو ابزار

 قةو ساب یاطالعات شخص ،نامهتیرضا رمفُ

-تیجمع رمفُ  نیا: هاکنندهشرکت یبدنتیفعال

 ۀسابق ،یفرد اطالعات یآورجمع هدف با یشناخت
 سوابق خصوص در افراد یهاگزارش ،یبدنتیفعال

 باشد.یم کنندگانشرکت نامهتیرضا و یپزشک
این  :(لومتریاستاب) ایپو سنجتعادل دستگاه

شود گیری تعادل استفاده میدستگاه که برای انداره
 2004ساخت ایران و شرکت ساتراپ فلز و در سال 

فرم(، شاسی )پلت باشد و شامل یک صفحه متحرکمی
آزمودنی باید پس از قرار گرفتن  و واحد کنترل است.

فرم، صفحه مورد نظر را به حالت افقی نگه روی پلت
دارد. بهم خوردن تعادل و انحراف آزمودنی به سمت 

شود که دستگاه استابیلومتر چپ و راست سبب می
میزان انحراف از تعادل را ثبت کند و دراین لحظه 

روی فرد قرار دارد از رنگ سبز به قرمز روبهچراغی که 
های بندیکند. این دستگاه دارای زمانتغییر می

باشد که ثانیه می ۹0و  60، 30، 1۵متفاوتی از جمله 
نیا، شفیعی. دشوبسته به نوع پژوهش انتخاب می

 یبررس جهت( 2006ضرغامی، نوربخش و بهارلویی )
 بیضر آزمون، تیماه به توجه با ،ییایپا شتریب

 توجه یاجرا دوبار یبرا ییبازآزما قیطر از را یهمبستگ
 عالمت به توجه) یرونیب توجه و = r 7۹/0 یدرون
 جهینت به توجه) یرونیب توجه و  = r 73/0( کینزد

 p󠄕 >0۵/0 سطح در که بدست آورد r=  82/0( حرکت
دستگاه استابیلومتر قادر به نشان دادن  .بود داریمعن

اطالعات مختلفی مانند زمان کامل تعادل آزمودنی، 
تعیین زمان به هم خوردن تعادل آزمودنی به سمت 

 تعادل خوردن هم به اتراست و چپ و تعداد دفع
باشد )شفیعی نیا و می چپ و راست سمت به یآمودن

تعادل (. در پژوهش حاضر تنها زمان 2006همکاران، 
 به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد.

نامه برای این پرسش ی:خودکارآمد ةنامپرسش

آیتم  10دارای  و سنجش خودکارآمدی طراحی گردید
 لیتعد یتعادل فیتکل یبراتوسط محقق باشد که می

)نبود  یکدر پژوهش حاضر از درجه  شده است.
گذاری )داشتن اطمینان اضافی( نمره دهاطمینان( تا 

کنندگان به منظور ارزیابی میزان شده است و شرکت
که همان حفظ تعادل  اطمینان خود )در رسیدن به هدف

همچنین  ( در دو مرحلۀ خود را ارزیابی کردند.باشدمی
( در سایر 2014محققین دیگر، مانند )وولف و همکاران، 

 تکالیف از آن استفاده کردند.
 سنجش یبرا :تعادل به اعتماد ةنامپرسش

. شودیم استفاده نامهپرسش نیا از تعادل، به اعتماد
 از را، اسیمق نیا( 2007) ووالکوت و کوکیشامو

 در ژهیبو افتادن، و تعادل سنجش یبرا مهم یابزارها
 و است هیگو 16 یدارا اسیمق نیا. دانندیم سالمندان

 اعتماد عدم)  را خود اعتماد شودیم خواسته یآزمودن از

 یاجرام هنگا در( درصد 100 کامل اعتماد  - درصد 0
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 نمره. کند یابیارز ،یزندگ روزانه یهاتیفعال از یادامنه
 یتمام یهانمره کل جمع اس،یمق نیا در یآزمودن

 ءنمره بودن باالتر. است هاهیگو تعداد بر میتقس هاهیگو
. است تعادل به اعتماد بودن باالتر یمعن به شده، کسب

 سازه، ییروا و است شدهروا سازی  رانیا در ابزار، نیا
 شده ی تعدیلدییتا و یاکتشافی عامل لیتحل قیطر از

 ۹8/0 کرونباخ یآلفا ،82/0 مجدد آزمون ییایپا. است
ه آمد دسته ب 0 /8۵ یاطبقه درون یهمبستگ بیضر و

 (.2017 ،یخواجو) است

 

 هاگردآوری داده ةشیو
بندی قبلی به طور زمان کنندگان طبق برنامهشرکت 

جداگانه در آزمایشگاه حضور یافتند و پس از ورود به 
نامه آزمایشگاه، قبل از اجرای آزمون، فرم رضایت

و رضایت جهت شرکت در پژوهش را تکمیل کردند 
خود را جهت شرکت در آزمون اعالم کردند. سپس به 

 10طور تصادفی به دو گروه، که هرکدام متشکل از 
 بازخورد شامل اول گروهکه ، تقسیم شدند. نفر بود

شده دوم جفت گروه ،(یمختارخود تیحما) خودکنترل
کنندگان گروه بازخورد خودکنترل شرکت .بود (کنترل)

 در استفاده مورد فیتکل با گروه کنترل جفت شدند.
 دستگاه فرمپلتی رو بر ستادنیا پژوهش، نیا

 صورت به فرمپلت حفظ یبرا تالش و لومتریاستاب
 .بود یاهیثان 30 کوشش هر در امکان، حد تا یافق

 اجرای در مهارت، سطح نظر از کنندگانهمه شرکت

 آشنایی گونه هیچ و بودند مبتدی نظر مورد تکلیف

 اجرای تکلیف، از قبل .نداشتند با تکلیف قبلی
اطالعاتی در زمینه روش اجرا و چگونگی دریافت 

 پسکنندگان داده شد. اطالعات بازخوردی به شرکت

 کار اجرای نحوه اولیه، اطالعات شنیدن و دیدن از

 کنندگانشرکت به مرتبه چند سنجتعادل دستگاه روی
 به کنندگانشرکت شد. داده نمایش توسط پژوهشگر

 بدون ایثانیه 1۵ کوشش 2 ابزار، با آشنایی منظور

دادند. در ادامه،  انجام سنجتعادل روی بازخورد،
کنندگان بر روی صفحه تعادل قرار گرفتند و شرکت

ها بر روی دستگاه به صورتی بود که نحوه ایستادن آن
-شد و دستباید پاها کمی بیشتر از عرض شانه باز می

گرفت، ها قرار میها به صورت کشیده و در امتداد شانه
گرفتند و پس از مطمئن تنه و سر در یک راستا قرار می

های تمرینی، ا برای کوششهشدن از آمادگی آن
شد. همزمان حفظ سنج زده میدکمه شروع زمان

کننده وضعیت تعادل، از دید تعادل و چراغ تعیین
شد. با توجه به اینکه پوشیده می کنندگانشرکت
کنندگان زمان حفظ تعادل و چراغ تعادل را شرکت

توانست از اطالعات بازخوردی دیدند و نمینمی
ر اساس قرار گرفتن در گروهی خاص، استفاده کنند، ب

کنندگان گروه شد. شرکتها بازخورد داده میبه آن
دلخواه، درباره زمان  هایخودکنترل، بعد از کوشش

کننده در تعادل بازخورد دریافت کردند، هر شرکت
شده، با یک فرد در گروه بازخورد گروه جفت

شد، بدین صورت که در کوششی خودکنترل جفت می
-ه با فرد گروه خودکنترل، بازخورد دریافت میمشاب

کرد چراغ تا زمانی که فرد تعادلش را حفظ میکرد. 
دستگاه استابیلومتر سبز بود و وقتی فرد تعادلش به 

ی کنندگان مرحلۀشرکتشد. خورد، قرمز  میهم می
کوشش  10، مرحلۀ ، در ایناکتساب را تکمیل کردند

 هاکوشش نیاستراحت ب هیثان ۹0با  ه،یثان 30به مدت 
کنندگان و بعد از کوشش پنجم، شرکت گرفت انجام

نامه اعتماد به نامه خودکارآمدی و پرسشپرسش
کوشش بعدی را  پنجتعادل را تکمیل کردند و دوباره 

ساعت پس  24ی که ادداری آزمونانجام دادند. در روز 
کنندگان ابتدا از اتمام جلسه اکتساب انجام شد، شرکت

نامه اعتماد به نامه خودکارآمدی و پرسشسشپر
 ای یادآوری بدونتعادل را تکمیل کردند و سپس 

را بر روی دستگاه  یاهیثان 30کوشش  ۵ بازخورد،
 . دادندانجام سنج تعادل
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 هاپردازش داده روش
ها داده لیتحل و هیتجزآوری اطالعات برای پس از جمع

، اریانحراف معهای آمار توصیفی مانند میانگین، از روش
های . همچنین از روششد استفادهجداول و نمودارها 

 انسیکوار لیآزمون تحلآمار استنباطی پارامتریک نظیر 
 احلدر مر یاعتماد به تعادل و خودکارآمد یبررس یبرا

نس تحلیل واریا همچنین از آزمون ی،ادداریاکتساب و 
پیگردی  ی مکرر همراه با آزمونهایریگاندازهمرکب با 

ی برا)دودامنه(  ≥0۵/0Pبونفرونی در سطح معناداری 
-داده لیتحل و هیتجز. برای شد استفادهعملکرد تعادلی 

استفاده  22 ۀآماری اس.پی.اس.اس نسخ افزارنرمها از 
 شد. 

 ها افتهی
 اکتساب

)دو گروه  2نتایج آزمون تحلیل واریانس مرکب 
روی  های تمرینی()تعداد کوشش X  10آزمایشی( 

های زمان به عنوان شاخص تعادل در مرحلۀ داده
دار اکتساب، نشان داد که اثر اصلی مراحل اکتساب معنا

. به عبارت دیگر، (F  ،0001/0=P(۹و 162)=۹۹/7)بود 
شده، در طول جلسات هر دو گروه خودکنترل و جفت

اکتساب، بهبود معناداری را در عملکرد تعادلی تجربه 
 (F  ،0001/0=P(1و 18)=۵3/2۹). اثر اصلی گروه کردند

، (F ،001/0=P(۹و 162)=۹3/1)و همچنین اثر تعاملی 
معنادار گزارش شد. بر اساس نتایج آزمون تعقیبی 

کنندگان در گروه بونفرونی، مشخص شده که شرکت

(، عملکرد بهتری ۹2/1۵ ±18/1بازخورد خودکنترلی )
(، داشتند 12/6 ±18/1شده )نسبت به گروه جفت

(. 1)نمودار و جدول 

 
 مرکب در مرحلة اکتساب انسیوار لیتحل جینتا. 1جدول 

راتییتغ منبع  

ها آماره  

 مجموع
 مجذورات

درجۀ 
 آزادی

هیفرض   

درجۀ 
 آزادی

خطا   

 مقدار اف
 سطح

 معناداری
 اندازه
 اثر

اکتساب مراحل اثر  ۵2/24۹2  ۹ 162 ۹۹/7  *0/0001 30/0  

گروه اثر  ۵0/4140  1 18 ۵3/2۹  *0/0001 62/0  
یتعامل اثر  40/10۵۹  ۹ 162 3۹/3  *0/001 1۵/0  

 معنادار است.  ≥P 0۵/0*در سطح 
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 یادداری
)دو گروه  2مرکب  نتایج آزمون تحلیل واریانس

-روی داده )تعداد کوشش های تمرینی( X  ۵آزمایشی( 

های زمان به عنوان شاخص تعادل در آزمون یادداری، 
، F(4و 72)=41/1)نشان داد که اثر اصلی مراحل اکتساب 

23/0=P)  (4و 72)=43/2)و همچنین اثر تعاملیF ،
0۵۵/0= P) ، .18)=62/۵6)اثر اصلی گروه معنادار نبود 

معنادار گزارش شد. بر اساس نتایج  (F ،0001/0=P(1و
-آزمون تعقیبی بونفرونی، مشخص شده که شرکت

(، 22/20 ±1/1کنندگان در گروه بازخورد خودکنترلی )
( 62/7 ±1/1شده )عملکرد بهتری نسبت به گروه جفت

 (.  2و جدول  1داشتند )نمودار 

 
 مرکب در آزمون یادداری انسیوار لیتحل جینتا .2جدول 

راتییتغ منبع  

ها آماره  

 مجموع

 مجذورات

درجة 

 آزادی

هیفرض   

درجة 

 آزادی

خطا   

 مقدار اف

 سطح

 

 معناداری

 اندازه

 اثر

یادداری مراحل اثر  66/176  4 72 41/1  23/0  07/0  

گروه اثر  41/3۹۵6  1 18 62/۵6  *0/0001 7۵/0  

یتعامل اثر  14/30۵  4 72 43/2  ۵۵0/0  11/0  

 معنادار است.  ≥P 0۵/0*در سطح       
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۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵

یه
ثان

آزمون یادداری                                           مرحلة  اکتساب

خودکنترلی جفت شده

نمرات عملکرد تعادلی دو گروه آزمایشی در مراحل اکتساب و یادداری -1 شکل  
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نمرات خودکارامدی و اعتماد به تعادل در مراحل مختلف آزمون .2شکل   

 

 اعتماد به تعادل
نتایج آزمون تحلیل کواریانس یکراهه روی نمرات اعتماد 

با کنترل نمرات  کنندگان در پس آزمونبه تعادل شرکت
کنندگان در پیش آزمون، نشان داد اعتماد به تعادل شرکت

کنندگان تفاوت معناداری که بین اعتماد به تعادل شرکت

(، به عبارت دیگر، F ،16/0=P(1و 17)=11/2)وجود ندارد 
-اعتماد به تعادل در هر دو گروه بازخورد خودکنترل و جفت

   (.3و جدول  2نمودار ) شده مشابه بود
 
 

 یکراهه در نمرات اعتماد به تعادل انسیوارک لیتحل جینتا  .3جدول 

راتییتغ منبع  

ها آماره  

 مجموع

 مجذورات

درجة 

 آزادی

هیفرض   

درجة 

  آزادی

 خطا

 مقدار

 اف

 سطح 

 معناداری

 اندازه

 اثر

آزمون شیپ  87/3۵18  1 17 02/24  *0/0001 ۵8/0  

گروه اثر  3۵/30۹  1 17 11/2  16/0  11/0  

 معنادار است.  ≥P 0۵/0*در سطح 
 

 خودکارآمدی 
تحلیل کواریانس یکراهه روی نمرات نتایج آزمون 
کنندگان در پس آزمون با کنترل شرکتخودکارآمدی 

کنندگان در پیش آزمون، شرکت خودکارآمدینمرات 

کنندگان تفاوت شرکتخودکارآمدی نشان داد که بین 
(، به F ،0001/0=P(1و 17)=۹2/27)معناداری وجود دارد 

 خودکنترل بازخورد گروهدر  یمدآخودکار گر،یعبارت د

  ±13/1۵) شدهجفتبه گروه  نسبت( ۵0/73 0۵/8±)

۰

۲۰

۴۰

۶۰

۸۰

۱۰۰

۱۲۰

۱۴۰

۱۶۰

۱۸۰

۲۰۰

پیش آزمون پس آزمون پیش آزمون پس آزمون

ت
را
نم

خودکارامدی                                                اعتماد به تعادل

خودکنترل جفت شده
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جدول شماره  و 2)نمودار شماره  بود باالتر (70/30
4  .) 

 یکراهه در نمرات خودکارآمدی انسیوارک لیتحل جینتا .4جدول 

راتییتغ منبع  

ها آماره  

 مجموع

 مجذورات

درجة 

 آزادی

هیفرض   

درجة 

 آزادی

خطا   

مقدار 

 اف

 سطح

 

 معناداری

 اندازه

 اثر

آزمون شیپ  2۹/118۹  1 17 87/13  *0/002 ۵0/0  

گروه اثر  82/23۹3  1 17 ۹2/27  *0/0001 62/0  

 معنادار است  ≥P 0۵/0*در سطح 
 

 یریگ جهینت و بحث

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر بازخورد خودکنترل 
حرکتی، اعتماد به تعادل و خودکارآمدی  بر یادگیری

تعادلی انجام گرفت. نتایج  تکلیف سالمندان در یک
پژوهش نشان داد که عملکرد گروه خودکنترل در 

 نیا. بود بهتر شدهجفت گروه به بتمرحلۀ اکتساب نس
عرب عامری،  ،ینوریاحسان یهاپژوهش با هاافتهی

، عبدلی، یهمامیصفو(، 200۹) فرخی و زیدآبادی
، بهرام و ینیالحس نزاکت(، 2011)اصالنخانی و فرخی 

 مرحلۀ در( 2010) محمدی و یسبز(، 2013)فرخی 
 همکاران و گرند نیهمچن. باشدیم همخوان اکتساب

 دادند نشان( 2017) سایل و یاکوفسکیویچ و( 201۵)
 اجازه با ،یخودمختار به سالمندان یازهاین از تیحما

 در یریادگی شیافزا بازخورد، انتخاب در هاآن به دادن
 نیتمر طول در انتخاب ارائه. شودیم باعث را هاآن
 یبرا ها،رندهیادگی یحرکت یریادگی یبرا یادیز یایمزا

 یبرتر و هارندهیادگی یازهاین با نیتمر تیموقع انطباق
 مربوطه، اطالعات ترقیعم پردازش جیترو دارد، هاآن

 یاعمده طور به زه،یانگ شیافزا و خطا برآورد قیتشو
 خواهد خرُ یخودمختار به هارندهیادگی ازین از تیرضا با

در اثربخشی بازخورد خودکنترل  در توجیه دالیل . داد
 به این مطلب اشاره کرده کهتوان می ،عملکرد تعادلی

بستری برای حمایت به عنوان  یخودکنترل بازخورد

 نییتع یبرا یفرد و آزادی به استقالل خودمختاری،
کمک کرده، و این شرایط توانسته انگیزه اعمال خود 

فرد برای ادامه فعالیت حرکتی را در سطحی باالتر و با 
(. 201۵)لیسا و چیواکوفسکی؛ دهد ر بهبود تنشاط
و  یشناخت یفرایندها نیب رسدیبه نظر م نیهمچن

. در طول تمرین استبرقرار  یمنف یارابطه ،یزشیانگ
برخوردار  یشتریب یزشیاز مزیت انگ خودکنترل افراد

 یخودمختارند، دشوار یگزینها درمورد هدفهستند. آن
حس استقالل  و کنندیمتمرین را خودشان مشخص 

 شتریب یدرون زشیانگ نیهم لیدارند و به دل یشتریب
-تی)حما نمایندیتالش م شتریب یریدر فرایند یادگ

  (.2013 عرب عامری، پورآذر، اردکانی و کاشفی، طلب،

 اکتساب، ۀحاضر در مرحل پژوهشیافته های  بطور کلی
بازخورد  ۀانجام شده در زمین مطالعاتبا برخی 

، حمایت پورآذر و (201۵) یاشتر خودکنترلی نظیر،
عمده این  است، ناهمسو( 2014)طلب و عرب عامری 

ود، از تکالیف مجرد استفاده خ پژوهشدر  مطالعات
حاضر، از یک تکلیف  پژوهشاند، در حالی که در کرده

یکی از مداوم استفاده شده است. نوع تکلیف به عنوان 
تواند گذار در روند یادگیری حرکتی، میعوامل مهم تاثیر

 در بروز نتایج متفاوت، نقش مهمی ایفا کند.
 عملکرد اکتساب، مرحلۀ با مشابه یادداری ۀمرحل در

 نیا. بود بهتر شدهجفت گروه به نسبت خودکنترل گروه



 1398، تابستان 28شناسی ورزشی، شمارة مطالعات روان                                                                           216

                                                                        

 

 و سایل، (2017) سایل و یواکوفسکیچ یهاافتهی با جینتا
 و ونی(، 2014) آدامز و وولف، (201۵) یواکوسکیچ

 که (، 201۵) همکاران و گرندو ( 2013) 1همکاران
 تواندیم بازخورد انتخابکه  دادند ارائه را یشواهد

همسو  دهد، شیافزا را یحرکت یهامهارت یریادگی
 نشان( 201۵) یواکوسکیچ و سایلاست. برای مثال، 

 یبرا سالمند، یهایآزمودن به دادن اجازهکه  دادند
 یخودمختار یازهاین از تیحما و نیتمر زانیم انتخاب

 نیا نییتب در دارد، یحرکت یریادگی بر مثبت ریتأث
 رشد خودکنترل بازخورد که گفت توانیم هاافتهی

 از یکی. دهدیم شیافزا را یستگیشا و یخودمختار
 یخودمختار احساس ،یدرون زشیانگ شیافزا یهاراه
. است نیتمر مرحلۀ طول در انتخاب حق دادن لهیوس به

 کردن فراهم لهیوس به توانیم را یستگیشا احساس
 مشارکت نیهمچن و خوب یهاکوشش از بعد بازخورد

 و)گرند  داد شیافزا نیتمر کنترل در هارندهیادگی
 گروه تیموفق لیدال از یکی احتماالً(. 201۵ همکاران،

-یم را یحرکت یریادگی شیافزا در یخودکنترل بازخورد
 افتیدر بودن دیمف به کنندگانشرکت باور به توان

 بر عالوه ن،یهمچن. داد نسبت کوشش آن در بازخورد
 بازخورد، افتیدر یزمان برنامه بر هارندهیادگی کنترل

 بازخورد، تیمز بر تأکید با توانند،یم دهندگانآموزش
 دهند شیافزا را هارندهیادگی توسط بازخورد پردازش
 (.201۵ همکاران، و)گرند 

برتری گروه بازخورد خودکنترلی را می توان از دیدگاه 
 شناختی نیز توجیه نمود. دادن فرصتعصب روان

 مناطق در شتریب یهاتیفعال بهبه افراد، منجر  انتخاب
-می زشیانگ و پاداش یندهایفرآ درآن  ریدرگ و یمغز

 نیترمهم نیدوپام. است همراه نیدوپام انتشار با و شود
 نیدوپام شیافزا. دارد پاداش و لذت جادیا در را نقش

 معروف شپادا مرکز به که مغز از یخاص مناطق در

                                                           
1. Yoon et al 

2. Iwatsuki, Abdollahipour,  Psotta, 

Lewthwaite & Wulf 

 کندیمو نشاط  ییایپو حس جادیا فرد در است
، 2ی، عبدالهی پور، پسوتا، لوثوایت و وولفواتسوکی)ا

اثرات غیرمستقیم احساس از سوی دیگر، (. 2017
حمایت خودمختاری، شامل فرصتی برای افزایش 

است که به نوبۀ خود، فرد را برای  امیدورای تقویت شده
(. 2016، 3کند )وولف و لوثوایتحرکت موفق آماده می

 یبرا یادیز یایمزا ن،یانتخاب در طول تمر ارائه
 تیانطباق موقع یها برارندهیادگی یحرکت یریادگی

 جیها دارد، تروآن یافراد و برتر یازهایبه ن نیتمر
بهبود فرایندهای تر اطالعات مربوطه، قیپردازش عم

 تیبه طور عمده با رضا زه،یانگ شیافزا  خطا و تخمین
رخ خواهد داد  یتاربه خودمخ هارندهیادگی ازیاز ن
 (.2017 سا،یو ل یواکوسکی)چ

هر چند اعتماد به تعادل در گروه بازخورد  ،بعالوه
 نیشده بود، به هرحال، اباالتر از گروه جفت یخودکنترل

دار گزارش نشد. با توجه به امعن یتفاوت از لحاظ آمار
تاکنون  نه،یزم نیانجام گرفته در ا هایپژوهش نهیشیپ

بازخورد  ریتأث یبررس به ژهیکه بطور و یپژوهش
 . بانشد افتیبپردازد،  تعادل به اعتماد برخودکنترل 

شاخص اعتماد به تعادل و  نیتوجه به وجود رابطه ب
گذشته در مورد  هایپژوهش نیو همچن ،یخودکارامد

 یرفت که بازخورد خودکنترلیانتظار م ،یمدآخودکار
افراد سالمند باال ببرد، احتمال  در زیاعتماد به تعادل را ن

 یحاضر، نتوانستند به درست پژوهشرود سالمندان یم
نامه اعتماد به تعادل را درک سواالت مربوط به پرسش

 شیافزا ،پژوهش نیا جینتا گریکنند. به هرحال، د
 گروه به نسبت خودکنترل گروه در را یخودکارآمد

-شپژوه با هاافتهی از قسمت نیا. داد نشان شدهجفت
(، لیموس و 2017) 4سافهرن و یواکوسکیچ های

 ۵ی، الو، ورتس و اسمیتماریاست( و 2017همکاران )
های خود نشان دادند بازخورد که در پژوهش (2016)

3. Wulf & Lewthwaite 

4. Chiviacowsky & Thofehrn 

5. Ste-Marie, Law, Vertes & Smith 
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همسو شود، می خودکنترل باعث افزایش خودکارآمدی
گفت با دادن فرصت انتخاب به  توانیم نیبنابرا است.

 تیو حما بازخورد ۀارائ زمانانتخاب  یها برارندهیادگی
 . ابدییم شیافزا یخودکارآمد ،یبه خودمختار ازیاز ن

 یخودمختار تیحما طیکه شرا اندها نشان دادهپژوهش
 استمفید ها رندهیادگیاعتماد به نفس  تیتقو یابر

اجازه دادن با که  یبه طور .(201۵)وولف و همکاران، 
خود، احتماال  یهایریگمیتصم یبرا ،هارندهیادگیبه 

کنند و به های خود اطمینان پیدا مینسبت به توانایی
 هاانجام کار ییها در توانااعتماد به نفس آن ،دنبال آن

 یهاانتخاب یجالب است که حت یابد.می شیافزا
در انجام  نفس بهاعتماد و نامرتبط به تکلیف،  یتصادف

 شیرا افزا یریادگیعملکرد و  نیو همچن زهیانگ ف،یتکل
در همین راستا، نظریه خودمختاری نیز بر این دهند. یم

های حمایت کننده رویکرد اعتقاد است که محیط
خودکنترلی، حس شایستگی فرد را باال برده و از این 

-یمطریق انگیزش درونی فرد را به سطوح باالی خود 
در پژوهش حاضر نیز هر  (.2000 ،1انیو را ی)دس رساند

کردند، کنندگان احساس نیاز میشرکت زمان که
کردند و وقتی این امر درخواست ارائۀ بازخورد می

شد تا تکلیف تعادلی را صحیح انجام دهند، موجب می
ها برای ادامۀ فرایند پژوهش افزایش احتماال انگیزة آن

( نشان داد 1۹7۵النگر ) ش،یسال پ 40 باًیتقریافت. می
تواند اعتماد فرد به یم انتخاب، توهم داشتن یکه حت

 ،دهد شیخاص را افزا جهینت کی جادیدر ا یی خودتوانا
 یی خود برایدرک از توانا یاو استدالل کرد که به سادگ

 دهد.یم شیرا افزا شایستگیاحساس  ،طیکنترل مح
تمرکز بر خود را  رسد که خودکارآمدیبه نظر می

ری و به موجب آن منجر به بهبود یادگی دهدیکاهش م
-افتهیاز  تیحما یبرا میاز مفاه یبرخ .شودحرکتی می

  یها برارندهیادگی امیدواری یدهد وقتیها نشان م

                                                           
 

ها درباره یکاهش نگران ابدی شیافزاآتی عملکرد 
 طیشرا. شودیم دهیها ددر آن ییتوانا ایعملکرد 

شوند، ممکن یم یکه باعث ارتقاء خودکارآمد یناتیتمر
با  ،فیبر تکل میرا مجبور به توجه مستق رندهیادگیاست 

رخ مؤثرتر  یریادگی جهیدرنت، بر خود کند تمرکز کاهش
 ی بازخورد خودکنترلریادگی ریمتغبنابراین ، خواهد داد

 یرا برا یحاضر، سهم منحصر به فرد پژوهشدر 
از . (201۵)وولف و همکاران،  کندیم جادیا یریادگی

به تعداد کم  توانهای این پژوهش میمحدودیت
شود در جلسات تمرین اشاره کرد. لذا پیشنهاد می

با تعداد روزها و جلسات  یپژوهش های آتی،پژوهش
اثرات بلندمدت آن انجام  یریگو اندازه شتریب تعادل

 .ردیگ

 مههای پژوهش حاضر توان گفت یافتهبه طور کلی می
رد های گذشته بر نقش برجسته بازخوراستا با پژوهش

ی کنترل و حمایت خودمختاری بر عملکرد، یادگیرخود
های حرکتی و خودکارامدی سالمندان تأکید مهارت

تراپی به مربیان یا متخصصان فیزیوکند. از این رو می
های های عملی و زمینهشود در کالسپیشنهاد می

ترلی توانبخشی بالینی سالمندان، شیوه بازخورد خودکن
تمرین و یادگیری  به عنوان یک سبک مهم در حین

ی های حرکتی برای بهبود تعادل و خودکارآمدمهارت
 سالمندان مورد استفاده قرار گیرد.

 

 تشکر و قدردانی 
هنمایی نامه نویسنده اول و به رامقاله حاضر از پایان

از تمامی نویسنده دوم، مستخرج شده است. محققان 
بورانه در مراحل تمرین شرکت کنندگان که صشرکت

استان  نجواناو همچنین اداره کل ورزش و ، کرده
 کمالخوزستان به عنوان حامی مالی طرح تحقیقاتی، 

 .ندقدیر و تشکر را دارت
 

1. Deci & Ryan 
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Abstract 
The purpose of this study was to investigate the effect of self-control feedback 

on motor learning, balance confidence, and self-efficacy of elderly people in 

a balancing task. Twenty elderly (all women; Mage= 62.7yr) using a 

convenience sampling method were selected and randomly divided into two 

groups of self-control and yoked feedback. The task consisted of standing on 

a platform of stabilometer and trying to keep the platform horizontally as 

much as possible, in every 30s trials. At the acquisition phase, ten 30s trials 

were performed, and 24 hours later, the retention test was completed as five 

30s trials. After completing the 5th trials of the acquisition, the participants 

completed the balance confidence and self-efficacy questionnaire before the 

retention test. Data were analyzed by mixed-model repeated measures 

ANOVA and one-way ANCOVA. The results showed that self-control 

feedback improves the learning of balance and self-efficacy in the elderly.  

 

Keywords: Self-Control Feedback, Motor Learning, Balance Confidence, 

Self-Efficacy, Elderly 
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