
کنترل بر تعادل ایستا و پویا در افراد کم -کنترل و آزمونگر-بازخورد خود
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  چکیده 

  

بر تعادل ایسـتا و  ) تخته تعادل(و ناپایدار ) کف پوش(پایدار کنترل در سطح -کنترل و آزمونگر-تاثیر بازخورد خودهدف از پژوهش حاضر بررسی 

میـزان بینـایی   ، تحقیـق معیارهـاي ورود در  . سال در این تحقیق شرکت کردند 15-30نفر آزمودنی، با دامنه سنی  50. پویا در افراد کم بینا بود

قبل از مداخله و بـه منظـور همگـن    . و عصبی بودی و معیارهاي حذف، بیماري صرع، اختالالت روانشناخت400/20و یا مساوي  70/20کمتر از 

نفري، شامل گـروه بـازخورد    10کوششی به عمل آمد و سپس با استفاده از نتایج آن افراد به پنج گروه  3کردن گروه ها یک مرحله پیش آزمون 

کنتـرل در سـطح ناپایـدار، گـروه بـازخورد      -ودکنترل در سطح پایدار، گروه بـازخورد خـ  -کنترل در سطح ناپایدار، گروه بازخورد آزمونگر-آزمونگر

کنترل در سطح پایدار و ناپایدار بر تعادل ایستا و پویـا  -بازخورد آزمونگرنتایج نشان داد  .کنترل در سطح پایدار و گروه کنترل تقسیم شدند-خود

ایـدار بـر تعـادل ایسـتا و پویـا تـاثیر معنـاداري        همچنین بازخورد خود کنترل در سطح پایـدار و ناپ . نسبت به گروه کنترل تاثیر معناداري داشت

بازخورد خود کنترل در سطوح پایدار و نا پایدار نسـبت بـه بـازخورد آزمـونگر کنتـرل بـر تعـادل ایسـتا و پویـا تـاثیر معنـاداري داشـت             . داشت

)05/0p< .( دگیري بیشـتر و مطلـوب تعـادل و ارتقـا     نتایج پیشنهاد می کنند استفاده از بازخورد خود کنترل در سطوح تمرینی متفاوت براي یـا

  .      سطح کیفی زندگی خصوصا در افراد با اختالل حرکتی مورد استفاده قرار گیرد

  سطح پایدار، سطح نا پایدار ،تعادلبازخورد خودکنترل، بازخورد آزمونگر کنترل، :کلید واژه ها

  

  مقدمه

، سیستم هاي بسیار یکپارچه اي هستند که از تعداد زیادي بخش هاي متعامل تشکیل شده که هر 1سیستم هاي پیچیده

نظریه سیستم هاي پویا بر ضرورت درك پدیده هاي طبیعی بعنوان . یک توانایی اثرگذاري بر دیگري را دارا می باشند

تعددي از قبیل آب و هوا، جریان ترافیک سیستم هاي پیچیده م. )8(یک سیستم با تعامل زیاد بین اجزا تاکید می کند 

در یک شهر بزرگ، یک گروه مورچه، تیم ورزشی و حتی بدن انسان وجود دارند که همه آنها پیچیدگی را نشان می 

از آنجایی که سیستم هاي حرکتی، سیستم هاي نسبتا بازي هستند، سیستم هاي پویا می تواند حاالت مختلف . دهند

ه و منابع انرژي احاطه شده براي شکل دادن الگوهاي پایدار سازماندهی شده را تحت کنترل قرار سازمانی را اتخاذ کرد

این . بطور بدیهی سیستم هاي باز، قادر به دریافت و خروج انرژي با جریاناتی هستند که آنها را احاطه کرده اند. دهد

  .)9(اس هستندمساله بدین معنی است که آنها به تغییرات محیط شان حس

                                                       
1. Complex systems 



این ایده در علوم حرکت . ظاهر می شود 2در سیستم هاي پیچیده حاالت نظم و ترتیب، تحت شرایط محدودکننده ها

که دانشمندان را در مطالعه ظهور رفتار حرکتی تحت ،بطوریانسان از لحاظ فیزیکی و زیستی مورد توجه قرار گرفته است

محدود کننده ها را به عنوان مرزها یا ویژگی هایی ) 1986(3نیوول. )21(است به چالش کشیده شرایط محدودکننده ها 

بعبارت دیگر، محدودکننده ها، متغیرهاي . )25(کرد بیانکه حرکت بخش هاي کوچک یک سیستم را محدود می کنند 

سیستم هاي پویا، محدود کننده هاي . متعددي هستند که فضاي مرحله اي یک سیستم پیچیده را مشخص می کنند

ي یک فرد مورد تاکید قرار می  و اطالعاتی را بخوبی محدود کننده هاي فردي مثل شناخت، بیاد سپاري و اراده فیزیکی

، محدودکننده ها می توانند به سه طبقه کلی از قبیل ارگانیسمی، محیطی و )1986(بر طبق نظر نیوول . )38(د ده

نقش بینایی در کنترل وضعیت . )25(نیسمی قرار داردتکلیف تقسیم شوند که نقص بینایی در حیطه محدود کننده ارگا

بدنی توسط این حقیقت به خوبی مشخص شده است که وقتی افراد چشمهایشان را میبندند نوسان قامتی شان افزایش 

بینا میشوند عموماً ثبات کمتري از نظر وضعیت بدنی نسبت به افراد بینا دارند و موقع بعالوه، افرادي که نا. یابدمی 

نسبت به یک شیء ثابتشواهد  یبینایی کلچشم انداز حرکت در ارتباط با . تادن نوسان بیشتري نشان می دهندایس

4زمایش اتاق متحرك لی و آرونسونآدر . وضعیت بدنیاشاره می کندر به اهمیت بینایی ب وجود دارد کهمتقاعد کننده اي 

اتاق، به دلیل هیچ حرکتی در کف . )23(حرکت می کرد، دیوارها و سقف، بدون حرکت کف به جلو و عقب )1974(

لذا درونداد بینایی و حرکتی در . تغییري در درونداد حرکتی بوجود نمی آمد و فقط درونداد بینایی بود که تغییر میکرد

  .تعارض بودند که آزمودنیها تقدم را به بینایی دادند و سازگاریهاي وضعی غیرضروري را آغاز نمودند

مشکل کنترل قامتی، تعادل . )2(محسوب می شود 5اختالل بینایی بادل یکی از اساسی ترین مشکالت در افراد عدم تعا

سرعت این افراد داراي . )2(شده است ضعیف و راه رفتن خشک در کودکان و بزرگساالن داراي اختالل بینایی مشاهده

عالوه . )14(دوگانه در طی راه رفتن می باشندایستادن و حمایت  درپایین در راه رفتن، طول گام کوتاه تر، دوره طوالنی 

که عمده ترین خطرات را براي  مواردیهستندبر این، مشکالت راه رفتن، اختالل تعادل، نوسان قامتی و اختالل بینایی از 

کودکان داراي اختالل با در نظر گرفتن تکالیف متفاوت بیان کردند که ) 2008(6هوون و همکاران. )24(افتادن دارند 

بینایی در تکالیف تعادل ایستا و پویاي آهسته عملکرد ضعیفی نشان دادند اما در تکالیف تعادلی سریع مشابه همتایان 

انی بینایی در این راستا تاثیر برنامه هاي مداخله اي مبتنی بر فعایت جسممحققان اختالل . )17(بیناي خود عمل کردند

و تمرین بر ) 1(رقص) 20(، تمرین در آب )3(عادي که می توان به برنامه هاي تمرینی ) 5(ده اند را مورد توجه قرار دا

. تمرکز کرده اند این خصیصهتعادل به اندازه گیري جنبه هاي مختلف  مداخالت. اشاره کرد )36(روي سطوح بی ثبات

، خصوصا ایستادن بر روي پذیرند شامل تعادل ایستااثیر می متغیرهایی که از برنامه هاي مداخله اي ویژه بطور مثبت ت
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و تاخیر در ) 3(متعاقب آشفتگی بیرونی  محدودیت هاي ثبات کارکرديمی باشدکه  )37(سطوح چالش انگیز یا متحرك 

  .داردهمراه را به )34(پاسخ عضالنی

وضعیتی در سطح ناپایدار است براي افرادي که بیماري هاي مختلفی از قبیل   رویکرد درمانی که مستلزم کنترلمعموال

اشند مورد استفاده قرار می سکته در کهنسالی، آسیب ورزشی و آسیب هاي ناشی از افتادن در بزرگساالن را حائز می ب

تاب دادن  ،سطح ناپایدار. کنترل وضعیتی به اطالعات حسی پیکري ناشی از تماس پاها با سطح بستگی دارد. )33(گیرد

بیرونی را افزایش می دهد که بطور موثري جهت یابی وضعیتی را توسط قوي کردن اصالحات سریع تر سیستم حسی و 

تمرینات . )33(عی کنترل وضعیت شخصی کمک می کندعالوه بر این، آن به استراتژي وض. حرکتی تنظیم می نماید

را از طریق نرون هاي حرکتی گاما حساس می کند و از این رو برون داد  تعادل در سطح ناپایدار دوك هاي عضالنی

  .)12(ایتا به ثبات مفاصل منجر می شودحرکتی را بهبود می بخشد که نه

بازخورد به . )30(ستیادگیري حرکتی کارآمد عمدتا بر پارامترهاي تمرینی مانند بازخورد در طی یادگیري وابسته ا

بازخورد درونی، . ر گرفته می شود که وضعیت واقعی حرکت یادگیرنده را نشان می دهدعنوان اطالعات حسی در نظ

بنظر می رسد که در این نوع بازخورد، آگاهی . )31(ر نتیجه اجراي حرکت بدست می آیداطالعات حسی می باشد که د

ایت کنندگی دارد و اصالحات مربوط آگاهی از نتیجه تاثیر تقویتی و هد. )41(براي یادگیري و اجرا اساسی باشداز نتیجه 

درمانگران براي کمک به بیماران جهت یادگیري مهارت، بازخورد مربوط . )11(کات بعدي را به فرد نشان می دهدبه حر

بدیهی است که این نوع بازخورد . به اجرا را فراهم می کنند اما نهایتا هدف اصلی کمک به پیشرفت بازخورد درونی است

با این حال، آگاهی از نتیجه نه تنها در یادگیري هیچ تاثیري . )32(ارت حرکتی نقش مهمی بازي می کنددر اکتساب مه

ندارد بلکه حتی ممکن است تاثیر منفی بر آن داشته باشد، مانند زمانیکه مربی یا درمانگر بازخورد فوري را در طی هر 

ن می دهد که بازخورد ممکن است بیش از حد ارائه شود این نتایج نشا. )39(یا پس از هر کوشش ارائه می دهد کوشش

تیتزر و .)29(اجراي مناسبی مشاهده نخواهد شد و یادگیرندگان نیز به آن وابسته شوند، بطوریکه در اثر عدم وجود آن

 ارکت فعالنشان دادند که با مش آنها. از اولین کسانی بودند که نقش فعال یادگیرنده را بررسی کرده اند) 1995(همکاران

زمانی ) 2000(همچنین به نظر زیمرمن . )35(در روند یادگیري، یادداري به طور معناداري افزایش می یابد یادگیرنده

که خودکنترلی اتفاق افتد، یادگیرنده خود کوشش هاي تمرینی را به گونه اي هدایت میکند که به پاالیش مهارتها منجر 

یادگیرنده در این سطح با اتکا به خود نظارتی به ارزیابی . )42(دست می یابد شود و به واسطۀ آن به ثبات در اجرا

در تحقیق  ،براي مثال. می پردازد و توجه او به فرایند بیشتر از نتیجۀ کار است) شکل مهارت(الگوهاي حرکت خویش 

نتایج نشان داد آزمودنی هاي گروه خودکنترلی در مقایسه با گروه جفت شده یادگیري  )2002(وولف  چیویاکوفسکی

این یافته نشان می دهد که بازخورد خودکنترلی عالوه بر افزایش یادداري . )7(بهتري در آزمون انتقال تأخیري داشتند

حقیق آنها نشان داد بازخورد خودکنترلی نتایج ت. مهارتهاي حرکتی، به موقعیت هاي جدید یک تکلیف نیز انتقال می یابد

گروه خودکنترل ) 2014(حمایت طلب در تحقیق . با نیاز آزمودنیها همخوانی دارد یک عامل برانگیزاننده است و بیشتر

محققان سعی در درك نقش  اخیرا. )16(نشان دادند یادگیري کارآمدي در پرتاب دارت نسبت به گروه آزمونگر کنترل



در حیطه حرکتی، ایده اجازه دادن به  7کنترلی- واژه خود. )28(ده در اکتساب مهارت حرکتی دارندادگیرنخود مختاري ی

تنظیمی - به تحقیقات خودکه یادگیرنده براي کنترل برخی از جنبه هاي محیط یادگیري مانند استفاده از بازخورد است 

می دهد که وقتی نو آموز، خود برخی از جنبه هاي  مطالعات نشان. در حیطه روانشناسی شناختی اجتماعی بر می گردد

ونگر پروتکل آموزشی را کنترل می نماید یادگیري حرکتی در مقایسه با پروتکل هایی که کامال توسط محقق یا آزم

برنامه هاي بازخورد خود اذعان کردند ) 2015(گرند و همکاران مضاف بر اینکه . )40،6(کنترل می شود تسهیل می شود

  . )13(آن هم انتقال مهارت حرکتی تازه آموخته شده را تقویت می نماید ول، پردازش بازخورد را بهبود می بخشد کنتر

با . کنترل را بر یادگیري حرکتی در افراد کم بینا بررسی کرده باشد-هیچ مطالعه اي وجود ندارد که تاثیر بازخورد خود

مثال در (توجه به برخی مستندات، انتظار می رود افرادیکه در سطوح نسبتا پایینی از فعالیت جسمانی درگیر هستند 

کنترلی بطور - ن بسیار فعال خود در ارتباط با پروتکل بازخورد خودممکن است در مقایسه با همتایا) اختالل بینایی

محققان بیان می کنند که ارتباط دادن پیامدهاي حسی با نتایج یک حرکت، جنبه مهمی از . )10(متفاوتی رفتار کنند

از اجرا تمرکز ارزیابی -کنترل به نقش چنین خود- یادگیري حرکتی بوده و توضیحات برجسته درباره فواید بازخورد خود

شاید افرادیکه از لحاظ جسمانی غیر فعال هستند احتماال در تفسیر پیامدهاي حسی زمانی با مشکل مواجه . )6(کرده اند

ضمن اینکه، همراه شدن بازخورد در سطوح . شوند که حتی تجربه کافی در مهارت هاي حرکتی بنیادي را نیز ندارند

لذا، از آنجایی که در تحقیقات قبلی از ترکیب . در افراد کم بینا جاي بسی تامل دارد )پایدار و ناپایدار(تمرینی متفاوت 

انواع مختلف بازخورد استفاده نشده و این ویژگی ها بر روي افراد داراي اختالل بصري مورد بررسی  بعالوهسطوح متغیر 

وه بر این، نتایج حاصل از تحقیق حاضر نه عال. قرار نگرفته است، انجام دادن موضوعی با این عنوان مهم جلوه می کند

تنها براي معلمان ورزشی داراي کاربرد است بلکه تمام دست اندرکاران در حیطه توانبخشی، کاردرمانی، و حرکت درمانی 

  . می توانند جهت بهبود سطح کیفی زندگی افراد معلول بطور اعم و افراد با اختالل بصري بطور اخص بهره مند شوند

  و روش هامواد 

  نحوه اجراي تحقیق  

میزان بینایی کمتر از معیارهاي ورود این افراد در آزمون، . شرکت کردندمطالعه نفر آزمودنی به عنوان نمونه در این  50

و معیارهاي خروج از تست بیماري صرع، اختالالت روانشناختی، و عصب روانشناختی  بوده 400/20و یا مساوي  70/20

  . می باشد

مرد  400/20و یا مساوي  70/20در این تحقیق نیمه تجربی، از جامعه افراد با اختالل بصري در دامنه بینایی کمتر از 

قبل از اینکه مداخله اي انجام شود به منظور . نفر بصورت تصادفی از لیست بهزیستی انتخاب شدند 50شهر اردبیل، 

سپس براي بررسی آزمودنی ها، آنها بطور تصادفی . ه عمل آمدکوششی ب 3همگن کردن گروه ها یک مرحله پیش آزمون 
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گروه (2، گروه تجربی )کنترل در سطح ناپایدار-گروه بازخورد آزمونگر(1گروه تجربی  نفري، شامل 10گروه  5در

4جربی ، گروه ت)کنترل در سطح ناپایدار- گروه بازخورد خود(3، گروه تجربی )کنترل در سطح پایدار-بازخورد آزمونگر

  . قرار گرفتند) گروهی که هیچ فعالیتی نکرد(و گروه کنترل ) کنترل در سطح پایدار-گروه بازخورد خود(

. در مرحله اکتساب دو نوع تکلیف در نظر گرفته شد تا در سطح پایدار و ناپایدار به عنوان پروتکل تمرینی انجام شود

بدین صورت که آزمودنی بر . ر، انجام حرکت تعادلی فرشته بودتکلیف مورد نظر براي گروه هاي تمرینی در سطح پایدا

. روي یک پا در نقطه تعیین شده قرار می گرفت و دستها را از پهلو باال آورده و در حد موازي با زمین نگه می داشت

ی برد، به طوري که درجه از پشت باال م 90درجه خم کرده و  پاي غیر برتر را به اندازه  90سپس تنه را از کمر به اندازه 

در حالیکه گروه هاي تمرینی در سطح ناپایدار به جاي حرکت مذکور، از . راستاي پاي غیر برتر و تنه موازي با زمین باشد

نحوه ارائه . تخته تعادل محدب استفاده کردند و با ایستادن بر روي همان تخته با دو پا سعی در حفظ تعادل داشتند

ر به این صورت بود که آزمودنی ها دو جلسه در هفته به یک سالن ورزشی انتقال داده می مداخله به گروه هاي مذکو

ست  5انجام می دادند که نهایتا ) ثانیه 10الی  5هر کوشش به مدت (کوشش را در هر ست  10شدند و هر یک از آنها 

دریافت بازخورد به این ترتیب بود که  نحوه. براي هر جلسه همراه با استراحت کوتاه مدت بین آنها در نظر گرفته می شد

کنترل نیز هر زمان که - درصد از کل کوشش ها را بازخورد دریافت می کرد و گروه خود 50گروه آزمونگر کنترل، 

ارائه ) 2013(با توجه به اینکه در تحقیق حمایت طلب و همکاران . احساس نیاز می کرد بازخورد دریافت می نمود

به این دلیل % 50، در تحقیق حاضر از بازخورد )15(در نظر گرفته شده است% 75، %50،%25بازخورد به صورت 

نهایتا بعد از پروسه . تمرینی، متغیر و نسبتا زیاد بودگروه ها با توجه به نوع بازخورد و سطوح تعداد استفاده شد که 

له از آخرین جلسه تمرینی در شرایط ساعت فاص 48جلسه به طول انجامید، آزمون یادداري با حداقل  20مربوطه که 

  . یکسان انجام شد

  نحوه جمع آوري اطالعات .1

سال  15تا  30متغیرهاي مورد نظر در ابتدا آزمودنیهاي داراي اختالل بصري اردبیل در رده سنی  براي جمع آوري اندازه

هاي به دنبال انتخاب نمونه. کردندبا مساعدت و هماهنگی اداره بهزیستی، آمادگی خود را براي شرکت در پژوهش اعالم 

ها خواسته شد تا در ساعات مشخصی از روز و با هماهنگی آوري اطالعات مورد نیاز از آزمودنیپژوهش به منظور جمع

ها و نحوه ها در خصوص اهمیت پژوهش، آزمونآزمودنی. قبلی با اداره ورزش و جوانان در پایگاه قهرمانی حاضر شوند

اد آزمون و نکاتی که الزم است از جانب ایشان رعایت شود تا سبب افزایش اعتبار نتایج و پیشگیري از بروز گیري مواندازه

گیري آزمون هاي تعادل به عنوان پیش آزمون و پس آزمون در همان مرحله اندازه. خطاهاي احتمالی شود توجیه شدند

  . جلسه انجام گرفت 20روز در هفته به مدت  2اي محل انجام شد، ضمن اینکه مرحله تمرین در یک سالن ورزشی بر

دستگاه سنجش پایداري وضعیت . استفاده شد) دانش ساالر ایرانیان(براي سنجش تعادل ایستا از دستگاه تعادل سنج 

بدنی، نوسانات بدنی را به طور غیر مستقیم بر پایه واکنش سطح ایستا نسبت به نیروهاي وارده ناشی از تغییرات مرکز 



اطالعات ناشی از حرکت بدن به صورت لحظه اي و تجسمی براي پارامترهاي . ثقل فرد اندازه گیري و تحلیل می نماید

دستگاه تعادل سنج ایستا . مختلف به صورت دو بعدي و در هنگام ایستادن با چشم باز و بسته به کار گرفته می شود

عدد سنسور در چهار گوش دستگاه است که میزان نوسانات به  4سانتی متر مربع می باشد که داراي  40×40داراي ابعاد 

ثانیه  30براي اجراي آزمون هر فرد با پاي برهنه به مدت . جلو، عقب، چپ و راست را به درصد و سانتیمتر نشان می دهد

گردیده نگاه بر روي دستگاه تعادل سنج ایستا قرار می گیرد و به نقطه مشخصی که به نسبت قد وي بر روي دیوار نصب 

نقطه مشخص بدین منظور است که از حرکات چشم فرد به اطراف جلوگیري شود زیرا هر حرکت سر باعث (می کند 

بار مورد آزمون قرار گرفته و میانگین آن براي هر فرد ثبت  3هر فرد براي افزایش پایایی ) جابجایی مرکز ثقل می شود

زمودنیها با چشم باز بر روي دستگاه تعادل سنج ایستا مورد سنجش قرار الزم به ذکر است که در این تحقیق آ. می شود

.گرفتند

که روایی و پایایی آن مورد تایید شرکت دانش ساالر ایرانیان ) استابیلومتر(تعادل پویا نیز با استفاده از دستگاه ثبات سنج 

است و آزمودنی پس از قرار گرفتن روي این دستگاه، شامل یک صفحه متحرك، شاسی و واحد کنترل . است، ارزیابی شد

به هم خوردن تعادل و انحراف به سمت چپ یا راست، سبب می . صفحه افقی، باید ثبات سنج را در حالت افقی نگه دارد

ثانیه  30در این پژوهش، از زمانبندي . شود تا دستگاه، میزان انحراف از تعادل را با ثبت تعداد و زمان انحرافات نشان دهد

آزمودنی ها بعد از قرار گرفتن روي . ثانیه اي استراحت بین تکلیفی، استفاده شد 90جهت اجراي تکلیف و فواصل اي 

رکوردها به طور جداگانه براي هر نفر تعیین . ثانیه اي را انجام می دادند 30تعادل سنج، بدون هیچ بازخوردي، سه تکرار 

از فرد، بر اساس ترکیب تعداد انحرافات به طرفین و زمان ماندن فرد در امتی. و بهترین امتیاز، به عنوان رکورد ثبت شد

  .   وضعیت نا متعادل طرفی، توسط نرم افزار دستگاه محاسبه و به عنوان رکورد، مورد استفاده قرار گرفت

زمون واریانس با از آ. هاي آمار توصیفی براي ارائه اطالعات به صورت جداول و نمودار استفاده شددر این پژوهش از روش

استفاده شد و پاسخ گروه ها براي تحلیل اضافی با )] 4(اثر عامل تمرینی × )2(اثر عامل زمانی [اندازه هاي مکرر دو راهه 

. اسمیرنف مورد بررسی قرار گرفت-نرمال بودن متغیرهاي تحقیق با آزمون کلموگرو. استفاده از تی مستقل مقایسه شد

. در نظر گرفته شد% 5دار، سطح آماري مبنی بر وجود یا عدم وجود تاثیر یا تفاوت معنی براي رد یا قبول هر فرضیه

داري هر انجام شد و حداقل سطح معنی 18Spssهاي آماري با نرم افزار کامپیوتري همچنین کلیه محاسبات و آزمون

  . رابطه محاسبه شده گزارش گردید

  نتایج

ــه شــده اســتا 1در جــدول  ویژگیهــاي عمــومی آزمودنیهــا بــراي گروههــا در پــیش آزمــون و پــس آزمــون نتــایج . رائ

ــراي  . آمــده اســت 4،3،2،1نمــودارو  3-5-7جــدول ــازخورد خــود کنتــرل در ســطح  متغیرهــاي اثــر عامــل زمــانی ب ب

ــا پایــدار   ،)p>05/0(پایــدار  ــازخورد آزمــون گــر کنتــرل در ســطح ، )p>05/0(بــازخورد خــود کنتــرل در ســطح ن ب

ــدار  ــدار    ، )p>05/0(پای ــا پای ــطح ن ــرل در س ــر کنت ــون گ ــازخورد آزم ــادار، )p>05/0(و ب ــدمعن ــل  .می باش ــر عام اث



تمـرین بـا بـازخورد خـودکنترل در سـطح پایـدار و نـا پایـدار بـر          ي روشـها که دهـد ی نشـانم نیز 2،4،6جدولتمرینی در

ــا  ــتعــادل ایســتا و پوی ــه تفــاوت  ).>05/0P(باشــدی دارمــی معن ــان از عــدم هــر گون اولیــه در میــانگین جهــت اطمین

در ســطح مهــارت آزمودنیهــا پــیش  را اختالف معنــی داريهیچــیافتــه هــا . اســتفاده شــد تــی مســتقلتحلیــل ،گروهها

بدســت تمــام گروههــا بــا گذشــت جلســات تمرینــی، پیشــرفت محسوســی  و  نــدنشــان نداداز شــروع برنامــه تمرینــی 

بـــا بـــازخورد تمـــرین ) آزمـــون یـــادداري(آزمونپســـ بنابرایننتیجهگیریمیشودکهبینمیانگیننمراتپیشـــآزمونو.آوردنـــد

خــود کنتــرل در ســطح پایــدار و نــا پایــدار و تمــرین بابــازخورد آزمــون گــر کنتــرل در ســطح پایــدار و نــا               

  .تفاوتمعنیداریوجودداردپایدار،

  

  اندازه ویژگی هاي عمومی آزمودنی ها: 1جدول 

هاي   گروه                      

  آزمودنی

هاي بدنیویژگی

خود کنترل 

در سطح 

پایدار

خود کنترل در 

سطح نا پایدار

آزمونگر 

کنترل در 

سطح پایدار

آزمونگر 

کنترل در 

سطح           

نا پایدار

کنترل

51/70±28/7070/11±38/7070/8±61/7070/9±28/7021/21±70/8)کیلوگرم(وزن 

70/1±68/109/0±70/108/0±66/107/0±72/109/0±06/0)مترسانتی(قد 

28/22±28/2370/8±28/2270/8±28/2370/8±28/2270/8±70/8سن

  

  و ناپایدار  در سطح پایدارو پویا نتایج آزمون آنواي دو راهه با اندازه هاي مکرر براي آزمون تعادل ایستا : 2ول جد

متغیرها

گروه بازخورد خود کنترل 

)n=10(
n=10(Pvalue(کنترل گروه 

پس آزمونپیش آزمونپس آزمونپیش آزمون
اثر زمان

اثر 

گروه

تعامل زمان 

گروه × SDMDSDMDSDMDSDMD

سطح 

  پایدار

شاخص 

نوسان
25/004/725/004/626/013/727/013/7001/0001/0001/0

درصد 

تمرکز 

تعادلی

02/350/6819/550/7774/280/6879/240/68001/0009/0001/0

سطح 

  پایدارنا

شاخص 

نوسان
18/003/722/077/526/013/727/013/7001/0001/0001/0



درصد 

تمرکز 

تعادلی

02/350/6819/330/8374/280/6879/240/68001/0001/0001/0

سطح 

  پایدار
45/520/3845/520/4880/430/3929/530/39001/011/0001/0  تعادل پویا

سطح 

  ناپایدار
33/330/4043/330/5380/430/3929/530/39001/0001/0001/0  تعادل پویا

٠۵/٠<P*  

  

و پویا در سطح پایدار و نا پایدار ) شاخص نوسان، درصد تمرکز تعادلی(نتایج آزمون تی مستقل براي تعادل ایستا : 3جدول 

آزمونمتغیر

گروه بازخورد 

خود کنترل 

)n=10(

گروه کنترل 

)n=10(تی
درجه 

آزادي

معنی 

داري

SDMDSDMD

سطح 

  پایدار

شاخص 

نوسان

پیش 

آزمون
25/004/726/013/776/0-1845/0

پس 

آزمون
25/004/627/013/705/9-18001/0

درصد تمرکز 

تعادلی

پیش 

آزمون
02/350/6874/280/6823/0-1881/0

پس 

آزمون
19/550/7779/240/6888/418001/0

سطح 

  پایدارنا

شاخص 

نوسان

پیش 

آزمون
18/003/726/013/796/0-1834/0

پس 

آزمون
22/077/527/013/707/12 -18001/0

درصد تمرکز 

تعادلی

پیش 

آزمون
02/3  50/68  74/280/6823/0-  18  81/0  

پس 

آزمون
19/3  30/83  79/240/6808/11  18  001/0  

سطح 

  پایدار
  تعادل پویا

پیش 

آزمون
45/520/3880/430/3947/0-1863/0



پس 

آزمون
45/520/4829/530/3970/318002/0

سطح 

  پایدارنا
  تعادل پویا

پیش 

آزمون
33/330/4080/430/3954/01859/0

پس 

آزمون
43/330/5329/530/3945/718001/0

05/0<P*  
  

و نا پایدار در سطح پایدارو پویا نتایج آزمون آنواي دو راهه با اندازه هاي مکرر براي آزمون تعادل ایستا : 4جدول 

متغیر

گروه بازخورد آزمونگر کنترل 

)n=10(
n=10(Pvalue(گروه کنترل 

پس آزمونپیش آزمونپس آزمونپیش آزمون

اثر گروهاثر زمان

تعامل 

× زمان 

گروه
SDMDSDMDSDMDSDMD

  سطح پایدار

شاخص 

نوسان
18/003/718/057/626/013/727/013/7001/0004/0001/0

درصد 

تمرکز 

تعادلی

11/320/6937/340/7274/280/6879/240/68001/011/0001/0

سطح 

  پایدارنا

شاخص 

نوسان
25/004/725/088/526/013/727/013/7001/0001/0001/0

درصد 

تمرکز 

تعادلی

11/320/6993/280/8074/280/6879/240/68001/0001/0001/0

80/430/3925/590/4380/430/3929/530/39001/031/0001/0  تعادل پویا  سطح پایدار

سطح 

  پایدارنا
92/450/3954/430/5180/430/3929/530/39001/0010/0001/0  تعادل پویا

05/0<P*  

  
  

در سطح پایدار و ناپایدار) تعادلیشاخص نوسان، درصد تمرکز (نتایج آزمون تی مستقل براي تعادل ایستا : 5جدول 

معنی درجه تیگروه کنترلگروه آزمونگر آزمونمتغیر



داريآزاديکنترل

SDMDSDMD

  سطح پایدار

شاخص نوسان

پیش 

آزمون
18/003/726/013/796/0-1834/0

پس 

آزمون
18/057/627/013/725/5-18001/0

درصد تمرکز 

تعادلی

پیش 

آزمون
11/320/6974/280/6830/01876/0

پس 

آزمون
37/340/7279/240/6888/21801/0

  سطح نا پایدار

شاخص نوسان

پیش 

آزمون
25/004/726/013/776/0-1845/0

پس 

آزمون
25/0  88/5  27/013/749/10 -  18  001/0  

درصد تمرکز 

تعادلی

پس 

آزمون
11/320/6974/280/6830/01876/0

پس 

آزمون
93/2  80/80  79/240/6867/9  18  001/0  

  تعادل پویا  سطح پایدار
پیش 

آزمون
80/430/3980/430/3900/01800/1

  تعادل پویا  سطح نا پایدار
پس 

آزمون
25/590/4329/530/3995/11806/0

05/0<P*  

  
  

در سطح پایدار و نا پایدارو پویا نتایج آزمون آنواي دو راهه با اندازه هاي مکرر براي آزمون تعادل ایستا : 6جدول 

متغیر

گروه بازخورد خود کنترل 

)n=10(

گروه بازخورد آزمونگر کنترل 

)n=10(
Pvalue

پس آزمونپیش آزمونپس آزمونپیش آزمون
اثر 

زمان

اثر 

گروه

تعامل 

زمان 

گروه×
SDMDSDMDSDMDSDMD

سطح 

  پایدار

شاخص 

نوسان
25/004/725/004/618/003/718/057/6001/001/0001/0



درصد 

تمرکز 

تعادلی

02/350/6819/550/7711/320/6937/340/72001/019/0001/0

سطح 

  پایدارنا

شاخص 

نوسان
18/003/722/077/525/004/725/088/5001/002/0001/0

درصد 

تمرکز 

تعادلی

02/350/6819/330/8311/320/6993/280/80001/041/0001/0

سطح 

  پایدار

تعادل 

  پویا
45/520/3845/520/4880/430/3925/590/43001/0010/0001/0

سطح 

  پایدارنا

تعادل 

  پویا
33/330/4043/330/5392/450/3954/430/51001/009/0001/0

٠۵/٠<P*  

  

و پویا در سطح پایدار و نا پایدار) شاخص نوسان، درصد تمرکز تعادلی(نتایج آزمون تی مستقل براي تعادل ایستا : 7جدول 

آزمونمتغیر

گروه خود 

کنترل

گروه آزمونگر 

تیکنترل
درجه 

آزادي

معنی 

داري
SDMDSDMD

سطح 

  پایدار

شاخص 

نوسان

پیش 

آزمون
25/004/718/003/709/01892/0

18001/0-25/004/618/057/622/5پس آزمون

درصد 

تمرکز 

تعادلی

پیش 

آزمون
02/350/6811/320/6950/0-1861/0

19/550/7737/340/7260/21801/0پس آزمون

سطح نا 

  پایدار

شاخص 

نوسان

پیش 

آزمون
18/003/725/004/709/0-1892/0

  001/0  18  -65/4  88/5  25/0  77/5  22/0  پس آزمون

درصد 

تمرکز 

تعادلی

پیش 

آزمون
02/350/6811/320/6950/0-1861/0

19/330/8393/280/8018/21804/0پس آزمون

سطح 

  پایدار
تعادل پویا

پیش 

آزمون
45/520/3880/430/3947/0-1863/0

45/520/4825/590/4379/11808/0پس آزمون



سطح 

  پایدار
تعادل پویا

پیش 

آزمون
33/330/4092/450/3942/01867/0

  006/0  18  10/3  30/51  54/4  30/53  43/3پس آزمون

05/0<P*  
  

  

  

  

  

  
  در سطح نا پایدار) شاخص نوسان(نتایج پیش آزمون و پس آزمون تعادل ایستا : 1نمودار 

  

  

  
  در سطح نا پایدار) درصد تمرکز تعادلی(نتایج پیش آزمون و پس آزمون تعادل ایستا : 2نمودار 
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  نتایج پیش آزمون و پس آزمون تعادل پویا در سطح پایدار: 3نمودار 

  

  

  
نتایج پیش آزمون و پس آزمون تعادل پویا در سطح نا پایدار: 4نمودار 
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  گیريبحث و نتیجه 

عنوان ابزاري آموزشی کامال مشخص است و لیکن دقت، نوع و میزان تواتر بازخورد در بیشتر محیط اهمیت بازخورد به 

طرح هاي مختلف بازخورد یکی از عوامل  همین سبب، استفاده ازبه . )19(اي ورزشی و آموزشی مطلوب نیستنده

  .موفقیت در اجراي مهارت می باشد

بازخورد به . )30(زخورد در طی یادگیري وابسته استتمرینی مانند بایادگیري حرکتی کارآمد عمدتا بر پارامترهاي 

بازخورد درونی، . عنوان اطالعات حسی در نظر گرفته می شود که وضعیت واقعی حرکت یادگیرنده را نشان می دهد

، آگاهی بنظر می رسد که در این نوع بازخورد. )31(ر نتیجه اجراي حرکت بدست می آیداطالعات حسی می باشد که د

آگاهی از نتیجه تاثیر تقویتی و هدایت کنندگی دارد و اصالحات مربوط . )41(براي یادگیري و اجرا اساسی باشداز نتیجه 

از اولین کسانی بودند که نقش فعال یادگیرنده ) 1995(همکارانتیتزر و . )11(کات بعدي را به فرد نشان می دهدبه حر

دادند که با مشارکت فعاالنۀ یادگیرنده در روند یادگیري، یادداري به طور معناداري افزایش آنها نشان . را بررسی کرده اند

بازخورد خود کنترل در سطح پایدار بر بهبود تعادل ایستا و پویا تاثیر نتایج تحقیق حاضر نشان داد که . )35(می یابد

ت، بازخورد مربوط به اجرا را فراهم می کنند اما درمانگران براي کمک به بیماران جهت یادگیري مهار. معنی داري داشت

ارت حرکتی بدیهی است که این نوع بازخورد در اکتساب مه. نهایتا هدف اصلی کمک به پیشرفت بازخورد درونی است

با این حال، آگاهی از نتیجه نه تنها در یادگیري هیچ تاثیري ندارد بلکه حتی ممکن . )32(نقش مهمی بازي می کند

ارائه  یا پس از آن ثیر منفی بر آن داشته باشد، مانند زمانیکه مربی یا درمانگر بازخورد فوري را در طی هر کوششاست تا

این نتایج نشان می دهد که بازخورد ممکن است بیش از حد ارائه شود و یادگیرندگان نیز به آن وابسته . )39(می دهد

نتایج حاصل از تحقیق حاضر با تحقیقات . )29(مشاهده نخواهد شد اجراي مناسبی شوند، بطوریکه در اثر عدم وجود آن

به امر البته شاید این . فوق همسو نیست و بازخورد آزمونگر کنترل باعث یادگیري و بهبود راندمان کاري آزمودنیها شد

. راد مهم به نظر می رسدچرا که ارائه منبع بیرونی براي تکیه بر آن در این اف است،مربوط مشکالت افراد با اختالل بصری

وضعیتی در سطح ناپایدار است براي افرادي که بیماري هاي مختلفی از قبیل   رویکرد درمانی که مستلزم کنترلمعموال

اشند مورد استفاده قرار می سکته در کهنسالی، آسیب ورزشی و آسیب هاي ناشی از افتادن در بزرگساالن را حائز می ب

سطح ناپایدار تاب دادن . به اطالعات حسی پیکري ناشی از تماس پاها با سطح بستگی دارد کنترل وضعیتی. )33(گیرد

بیرونی را افزایش می دهد که بطور موثري جهت یابی وضعیتی را توسط قوي کردن اصالحات سریع تر سیستم حسی و 

تمرینات . )33(می کند ضعی کنترل وضعیت شخصی کمکعالوه بر این، آن به استراتژي و. حرکتی تنظیم می نماید

تعادل در سطح ناپایدار دوك هاي عضالنی را از طریق نرون هاي حرکتی گاما حساس می کند و از این رو برون داد 

در این اواخر کفش هایی که کف بی ثباتی . )12(ایتا به ثبات مفاصل منجر می شود حرکتی را بهبود می بخشد که نه

تمرین با این کفش ها مشابه تمرین بر روي سطوح بی ثبات است که در . ار گرفته انددارند مورد استفاده پژوهشگران قر

تعادل واکنشی بهبود یافته را در کودکان ) 2008(رامستراند و همکاران . )26(یستم عضالنی تحتانی فعال می شودآن س



) 2006(نیگ و همکاران . )27(بودندهفته استفاده کرده  8با اختالالت رشدي نشان دادند که از این کفش ها به مدت 

تقویت تعادل ایستا و پویا را در بزرگساالن داراي استئو آرتریت زمانی نشان دادند که آنها بر روي یک پا و با چشم باز و 

یافته هاي حاصل از این پژوهش تاثیر معنادار بازخورد خود کنترل و آزمونگر کنترل در سطح نا ). 26(بسته ایستادند 

با این حال، آگاهی از نوع بازخورد و استفاده از آن جهت . ار را نشان داد که با یافته هاي فوق همسو می باشدپاید

لذا، نتایج این تحقیق بیانگر این بود که تاثیر بازخورد خود کنترل . کارامدتر کردن تمرینات جسمانی مهم جلوه می کند

ه بازخورد آزمونگر کنترل از اهمیت چشمگیري برخوردار بود که با نتایج بر تعادل ایستا و پویا در سطح نا پایدار نسبت ب

هنگامی که مربی ماهیت تمرین هاي مختلف را ارزیابی و . )7(همسو می باشد) 2002(چیوباکوفسکی و ولف تحقیق 

راگیر به کمک مربی در واقع، ف. بازخورد و آموزش ها را براي ورزشکاران مهیا می کند، ورزشکار کم و بیش غیر فعال است

تحقیقات اخیر کارایی تمرین را با واگذاري کنترل بیشتر به . آموزش می بیند و کنترل کمی بر جلسۀ تمرین دارد

وقتی یادگیرنده در . )18(افت بازخورد مؤثر نشان داده استیادگیرنده در مورد تصمیم گیري در مقدار و زمان دری

لذا میزان . به عنوان شرکت کننده فعال در روند یادگیري محسوب می شودراستاي کنترل فعالیتش تالش می کند، 

در واقع خودکنترلی موضوع نسبتا جدیدي در یادگیري . )35(یادداري تأخیري می تواند رخ دهدبیشتري از یادگیري یا 

اظهار داشتند ) 2000(و همکاران  الي. )4(ز استحرکتی بوده و به معناي دریافت بازخورد توسط آزمودنی هنگام نیا

دادن اختیار به یادگیرنده ها طی تمرین، سبب می شود آزمودنی کوشش هاي موفق خود را با بازخورد بیرونی که 

این قابلیت سبب . )22(آزمونگر در اختیار او قرار می دهد، مقایسه کرده و راهبردهاي اجرایی موفقیت آمیز را پیدا کند

یت اصالح آن در خالل کوشش هایی می شود که بازخورد ارائه نمی شود و در نتیجه توسعۀ شناسایی درونی خطا و ظرف

نتایج پیشنهاد می کنند استفاده از بازخورد خود کنترل در سطوح تمرینی متفاوت براي . ثبات پاسخ افزایش می یابد

  .تی مورد استفاده قرار گیردیادگیري بیشتر و مطلوب تعادل و ارتقا سطح کیفی زندگی خصوصا در افراد با اختالل حرک
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Effects of self-control and instructor-control feedback on static and dynamic balance in stable and 

unstable surfaces of individuals with visual impairment

Abstract 

There are many variables which affect learning and seem to be essential. The term feedback was 

originally characterized as sensory information that indicates something about the actual state of a 

person’s movement. Intrinsic feedback is sensory information that arises as natural consequences of 

producing a movement. In this kind of feedback, knowledge of results seems to be essential for learning 

and performance. Knowledge of results feedback has a motivation, reinforcing and guidance effect on the 

person and informs him about the corrections he should make in his next performance. However, this kind 

of feedback can also be related to association.The purpose of this study was to investigate the effect of 

self-control and instructor-control feedback in stable (floor) and unstable surface (balance board) on static 

and dynamic balance of people with visual impairment. Fifty participants with the age range of 15-30 

years were selected as subjects in this study. Inclusion criteria were the vision less than 20/70 and more 

than 20/400 and exclusion criteria were epilepsy, psychological disorders, and comorbidity. In order to 

homogenize the groups, pretest with 3 trials were conducted before any interventions. Then the 

participants were randomly categorized in 5 groups of 10 people including instructor-control feedback in 

unstable surface, instructor-control feedback in stable surface, self-control feedback in unstable surface, 

self-control feedback in stable surface, and control group. Descriptive statistics (means and 95% 

confidence intervals) were performed for all variables. Normal distribution of all variables was checked 

using the Kolmogorov–Smirnov test. A two‑way repeated measures analysis of variance (ANOVA) 

(condition [2] × trial [2]) with repeated measures on both factors was used. To further analyze the 

responses of the groups were compared using t‑tests for independent samples. The level of significance 

was set at P ≤ 0.05.The results indicated that instructor-control feedback in unstable and stable surface 

had a significant effect on static and dynamic balance. Self-control feedback also in unstable and stable 

surface had a significant effect on static and dynamic balance. Self-control feedback compared to 

instructor-control feedback had a significant effect on static and dynamic balance. It is suggested that 

feedback should be utilized in different training levels to improve the balance and quality of life 

especially for people suffering from motor impairments.

Key words: Balance, Instructor-control feedback, Self-control feedback, Stable surface, Unstable surface
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