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 چکيده

ۀ آماری تحقیق حاضر جامع هدف از این پژوهش بررسی تأثیر انواع موزیک بر ادراک عمق در شرایط خستگی بود.

 (سال 3/23 ±61/2میانگین سنی )نفر از آنها  54بدنی دانشگاه تهران بودند که  دانشجویان دختر دانشکدۀ تربیت 

ها به سه گروهِ موزیک کند، موزیک تند و گروه کنترل تقسیم  کننده ق شرکت داشتند. شرکتداوطلبانه در این تحقی

عمل آمد، سپس به آنها فعالیت  وسیلۀ دستگاه ادراک عمق به آزمون ادراک عمق به پیش شدند. در ابتدا از هر سه گروه

ی ریگ اندازهها  خطای ادراک عمق آزمودنی مجدداًبدنی مشابه داده شد تا به آستانۀ خستگی برسند. پس از بروز خستگی 

ها خواسته شد به  منظور ارزیابی تأثیر موزیک بر ادراک عمق ورزشکاران در شرایط خستگی از آزمودنی شد. سپس به

گیری  آزمون اندازه عنوان پس دقیقه به موسیقی مختص به هر گروه گوش دهند و بالفاصله ادراک عمق آنها به 3مدت 

های  واریانس یکطرفه استفاده شد. یافتهگیری مکرر و تحلیل  ها از تحلیل واریانس با اندازه ی و تحلیل دادهشد. برای بررس

(، اما موزیک کند =102/0Pداری در خطای ادراک عمق ایجاد نکرد ) تحقیق حاضر نشان داد که موزیک تند، تغییر معنا

  .(=P 001/0داری کاهش داد ) این خطا را به طرز معنا

 

 های کليدیواژه

 .موزیک کند خستگی، محرک روانی، موزیک تند، ادراک عمق،

                                                           
 Email: shahzadtahmaseb@ut.ac.ir                                                              02616661151:  نويسنده مسئول : تلفن *
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 مقدمه

راهنمای رفتار از  عنوان به رو نیازا ،یند سازمان دادن و معنا دادن به دروندادهای حسی استاادراک فر

 همچنینبه ادراک وابسته است،  کامالً مداکار وحرکتی مؤثر  رفتارکارکردهای مفیدی برخوردار است. 

اجرای بسیاری از وظایف  برایدانشمندان است.  توجه مورد هاست قرنست که ا ای ادراک بیان مسئله

توانایی به ادراک بینایی  اینمتحرک در فضا ضروری است،  یدقیق در مورد اشیا قضاوتحرکتی، 

 .(6 ،2) وابسته است

و از  یبعد سهادراک عمق عبارت است از توانایی بصری برای ادراک جهان پیرامون به شکل 

است؛ ند، ا یابی فضایی دقیق هایی که نیازمند موقعیت های بصری در تمامی فعالیت ترین مهارت مهم

 یدوچشماغلب مترادف با بینایی  عمق ادراک .(3)ید آ یم حساب بهیکی از ادراکات بنیادی  همچنین

 ۀهم .(5) روند یمکار  نیز در ادراک عمق به یچشم کی یها نشانه ازبسیاری  که یدرحال، رود یمکار  هب

فضا وابسته  یبعد سهدرک  به« دلتعاحرکتی،  های مهارت، ییجا جابهدسترسی و چنگ زدن، » حرکات

 یا کننده نییتعنقش  مداکارقابلیت تشخیص فاصله برای داشتن عملکرد مؤثر و  ،از طرف دیگر .(4) است

 دارد.

اطالعات  ها چشمیک از  از هر تر واضحتصویر  زیراادراک عمق مستلزم تیزبینی دقیقی است، 

 یها مهارترین ت حقیقت توانایی ادراک عمق از مهم در .(4) کند میبیشتری را برای مقایسه فراهم 

 طور بهاست.  ،ندا یابی فضایی دقیق هایی که نیازمند موقعیت در ورزش خصوص بهبصری برای ورزشکاران 

 سروکارمتحرک  یزدن و گرفتن اشیا ضربههای حرکتی که با تعیین مکان،  در بسیاری از مهارت یکل

 یها ورزش ژهیو بهمتعددی  یها ورزشدر  دارد. ها مهارتدر موفقیت آن  یمؤثرعمق نقش  ادراکدارند، 

موقع دارد(،  ء از رنگ زمینه برای پاسخ مناسب و بههای توپی نیاز بیشتری به درک شی)زیرا ورزش توپی

 .(2) نقش مهمی دارد کردن یا پرتاب زدن توپ در موفقیت برای ضربه ۀفاصل تشخیص

داده است که ادراک عمق  نشانهای حرکتی،  اجرای مهارت ۀزمین گذشته در تحقیقاتکلی،  طور به

و  موچلینور،  یها افتهیبه  توان یماین تحقیقات  ۀجمل ازدر موفقیت ورزشکاران نقش مهمی دارد که 

در  ،که ادراک عمق باالیی داشتند ییها کننده شرکتنشان دادند  ایشان .کرد اشاره( 6111) 6الگرنگ

 .(1) بودند تر موفقدریافت توپ خیلی 

                                                           
1. Lenior, Musch, & La Grange 
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نشان ، اند کردهادراک عمق مقایسه  لحاظ ازتحقیقاتی که گروه ورزشکار و غیرورزشکار را  نتایج

، ادراک شود یمهایی که در آنها توپ پرتاب و ضربه زده و گرفته  بازی که ورزشکاران درگیر در دهد می

عوامل متعددی  گرفته انجامتحقیقات  براساس. (7 ،1) نددار غیرورزشکار یها گروهعمق بهتری نسبت به 

 .گذارد می، بر روی ادراک عمق اثر (62) ، خستگی(66) ، سالمت جسمی(60)، ترس (1)مانند رنگ 

عنوان یک  به زیککه مو زمانیو ریتم بر رفتار حرکتی به اوایل قرن بیستم،  زیکمواهمیت تأثیر 

طورکه شعر دارای وزن است، موزیک نیز وزن  . همانگردد برمی ،گرفت توجه قرار روش درمانی مورد

ها را  بندی وزن عبارتی همان حرکت است. تقسیم است؛ به "ریتم"در موزیک همان  "وزن"خاصی دارد، 

بندی به ضرب  دهند: ریتم تند، ریتم کند و ریتم متوسط. این تقسیم گونه انجام می سیقی بدیندر مو

ریتم بستگی دارد، هرچه ضرب ریتم تند باشد، موزیک تند است و هرچه ضرب ریتم کندتر باشد، 

با تغییرات فیزیولوژیکی و روانی در هنگام تمرین و کار  زیکارتباط بین مو. (63 ،65)موزیک کند است 

 .(64)است شناسی را به خود معطوف داشته  و روان پزشکین علوم ورزشی، اهمواره نظر متخصص

کاهش احساس خستگی و افزایش  باشود:  بهبود عملکرد می موجباز طریق چهار مکانیزم  زیکمو

این عوامل  تمامافزایش آرامش و احساس راحتی.  تینها درهماهنگی و  ایجادسطوح انگیختگی، 

و ورزش ممکن است با باال بردن انگیزه  یکزمو ترکیب. (61) ندا با فرایندهای ادراکی در ارتباط ماًیمستق

ممکن است به جایگزین کردن اطالعات ناشی از  زیکهمچنین مو تحریکات شناختی را افزایش دهد.

کار را افزایش دهد و میزان  بازده، رسد یمهای عصبی مرکزی  حسی به دستگاه یها اندامکار بدنی که از 

تغییر  زیکتنش عضالنی با انواع مو اند افتهیدرژوهشگران پ هیجانات ناشی از فعالیت را بهبود بخشد.

آرام ممکن است فعالیت عضالنی را  زیکعضله را زیاد و مو تنشمحرک،  زیککه مو یا گونه به ،کند می

و به او اجازه  دادهفرد را در انجام تمرین افزایش  ۀزیانگ بنابراین ؛هنگام فعالیت ورزشی کاهش دهد

را شاید بتوان در  زیکدیدگاه فیزیولوژیکی تأثیر مو از .(67)بپردازد مدت بیشتری به فعالیت  دهد یم

یا  6حرکتی بخش پیش مانندنواحی حرکتی مغز  یریپذ کیتحرفزایش تحریک بیشتر قشر مغز و ا

آن در شرایط واماندگی بیشتر  ثیرأت که طوری به. دانستبرادمن قرار دارد،  5 یۀناحکه در  2کرتکس اولیه

نسبت سروتونین به دوپامین در مغز  افزایشاخیر،  یها دههدر  گرفته انجام مطالعات براساسشود.  می

را به کاهش ترشح  زیکباید بخشی از آثار مو رو نیازااست.  شده ی معرفعامل خستگی  نیتر عمده

                                                           
1. Premotor 
2. Primary cortex 
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عملکرد سیستم عصبی  بر( زیک)مانند مو ذهنیحسی و  های محرک .(61)اد سروتونین مغز نسبت د

 زیکمو واقع در. گذارد میو سیستم ایمنی تأثیر بسیار  نرواندوکریندستگاه قلب و عروق،  و خودمختار

محققان به آثار  برخی .(61) شود سطح فعالیت سیستم عصبی سمپاتیک می شیافزا سببتند و محرک، 

 اند پرداختهفیزیولوژیکی  یرهایمتغبر  زیکو برخی به تأثیر نوع مو (64 ،20 ،26) بر عملکرد زیکمو

 ها تفاوتشود، ممکن است این  مشاهده می ییناهمسو یها افتهی اگرچه در برخی مطالعات .(22 ،23)

و...(  جنس)سن،  کنندگان شرکتپروتکل فعالیت ورزشی و شرایط  نوع، زیکناشی از اختالف در نوع مو

 .(22)شد با

اشاره کرد  ویبر اجرای ورزشکاران پرداخت.  زیکمروری به تأثیر مو ۀمطالع( در 2001) 6کوک

روانی  ،بدن( دمای، فشارخون)ضربان قلب،  فیزیولوژیکیمثبت  تأثیراتتواند  می زیککلی مو طور به

استقامت و ظرفیت  میزانایستا،  قدرت، متر 500 دوحتی عملکردی ) و)شاخص درک فشار و خستگی( 

 .(25) باشد داشتههوازی( 

که  گرفته  انجامحرکتی  یعملکردهابر  زیکمختلف مو یها تمیر در زمینۀمختلفی  یها پژوهش

 ،27) کندبرخی ریتم  و (65 ،61) تندریتم  با زیکمو برخی، (24،61) تأثیربرخی هر نوع ریتم را بدون 

 اند. بر عملکرد حرکتی مؤثر بیان کرده را (21

های روانی مانند میزان افسردگی و اضطراب صفتی افراد نیز باید  ویژگی از، زیکتأثیر مو در خصوص

دو  ۀآزادان ۀارائ با( 2066) 2لَن، دیویس و دیوان پورتهمین زمینه  در .کرد عنوان عامل تأثیرگذار یاد به

ۀ استفاد موردزیک از نوع مو نظر صرف ها هنگام دویدن گزارش کردند که به آزمودنی زیکنوع مو

 .(21) یافت بهبود عملکردشان را انگیزاننده گزارش کرده بودند، زیکمو ی کهکسان، ها آزمودنی

و استرس و ی ختگیانگ و وی خستگی ذهنی و بدنیبر ر زیکتأثیر مو ۀنیزم در گرفته تحقیقات انجام

را بر  زیکتأثیر مثبت مو ،(61) جسمانیآمادگی  فاکتورهایمتابولیکی، ی ها پاسخ، (21) اضطراب صفتی

را  (2) بیماری و (5) انگیختگی، (62) خستگیتحقیقات دیگر نیز تأثیر  .بیان کردند فاکتورهاروی این 

زیک در موهای روانی مانند  و در دنیای کنونی استفاده از محرک در کاهش ادراک عمق بیان کردند

ی مختلف ها کیتکنی موفق است که با شرایط مختلف برای بهبود عملکرد بسیار زیاد شده و ورزشکار

 نیا بابتواند در شرایط روانی دشوار مثل حضور تماشاگر و خستگی به عملکرد مطلوب خود ادامه دهد. 

                                                           
1. koc 
2.Lane, Davis & Devonport 
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زیک بر ادراک عمق در شرایط خستگی موۀ تأثیر دربار، با توجه به اینکه در تحقیقات گذشته حال 

یی که درک ها رشته خصوص به)تواند به ورزشکاران  یاست، این تحقیق م هگرفتن  انجامهای الزم  بررسی

های زمینه برای  موقع ضروری است، مانند شناسایی توپ از بین رنگ عمق برای پاسخ مناسب و به

خستگی بر آنها غلبه کرده است،  که یهنگامموقع( کمک کند که در تمرین و در زمان مسابقه  دریافت به

زیک موکند، با استفاده از  نتیجه عملکردشان افت می با علم به اینکه در آن زمان ادراک عمق و در

مناسب خطای ادراک عمق خود را کاهش دهند و عملکرد خود را تا حدودی مانند زمان قبل از خستگی 

زیکی به ورزشکاران هنگام تمرین یا در موع زیک و چه نوموبنابراین، این پرسش که آیا  ؛حفظ کنند

کند، محققان را  منظور کاهش خطای ادراک عمق و در نتیجه بهبود عملکرد کمک می شرایط مسابقه به

زیک را بر ادراک عمق ورزشکاران در شرایط خستگی بررسی کنند. موبر آن داشته است تا تأثیر انواع 

های روانی و عملکرد حرکتی برای  تعامل بین محرکشناسایی این موضوع راهی برای نشان دادن 

زیک مناسب در موصورت روزافزون در آن گرایش به  رسیدن به هدف مطلوب به روی دنیایی که به

 شود، قرار خواهد داد. راستای بهبود عملکرد ورزشکاران بیشتر می

 

 روش پژوهش

 تجربی است. تحقیق حاضر کاربردی و روش نیمه طرح

 نمونۀ آماریجامعه و 

)با  بدنی دانشگاه تهران  تربیت ۀنفر از دانشجویان دختر دانشکد 54نمونۀ آماری پژوهش حاضر 

بودند. های مختلف ورزشی  سال به باال در رشته 5ورزشی  ۀسابق با (سال 3/23 ±61/2میانگین سنی 

همچنین با آزمون ادراک  .را نداشتند یالملل نیبشرکت در مسابقات ملی و  ۀسابق کدام چیه ها آزمودنی

در سه گروه  ها آزمودنی بودند.غیرماهر )مبتدی(  ۀزمردر  همین علت همگی به عمق آشنایی نداشتند،

آماری  لیوتحل هیتجز. هنگام (21) گرفتند قرارکند و گروه کنترل(  زیکتند، مو زیک)گروه مو نفره 64

 بیترت  نیا  بهها کنار گذاشته شدند و  دو نفر که دارای مقادیر پرت بودند، از جمع آزمودنی گروه هراز 

 نفر تقلیل یافت. 63به  گروه هرها در  تعداد آزمودنی

 ابزار پژوهش

دستگاه آزمونگر الکتریکی  ،)ساخت شرکت سنس لب آلمان( الکتومتردستگاه  استفاده مورد ابزار

الکتیک خون  برای سنجش میزان اسیدالکتومتر  دستگاه و هدفون بود.( B122مدل ) ادراک عمق
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 الکتیک بیشتر از اسید تجمع شد وگرفته  خون ۀهاست که از انگشت میانی دست غیربرتر نمون آزمودنی

الکتریکی ادراک عمق  آزمونگر. دستگاه (30)شد مول شاخصی برای خستگی فرد محسوب  میلی 2

ۀ یک سیم به دستگاه متصل وسیل بهیک کلید که  یک دریچه در جلوی آن، ۀ فلزی،جعبمتشکل از یک 

با  ند.ا میلۀ مرکزی متحرک و دو میلۀ دیگر ثابت شده و سه میلۀ عمودی است که درون جعبه قرار دارند.

آزمودنی بر  کند. به آزمودنی میمیلۀ مرکزی در خط افق شروع به دور و نزدیک شدن  شروع آزمون،

ای  تکلیف این است که آزمودنی در لحظه نشیند. روی یک صندلی به فاصلۀ سه متر در جلوی دریچه می

میله متوقف  در این حالت، دهد. کند هر سه میله کامالً روی یک خط هستند، کلید را فشار  که فکر می

میزان خطای تشخیص  در کنار دستگاه وجود دارد،شود و آزمونگر با استفاده از نوار مدرجی که  می

این آزمایش سه بار تکرار  و خطای  کند. متر ثبت می آزمودنی در آزمون ادراک عمق را در قیاس میلی

 شود. ثابت برای هر آزمودنی گرفته می

 پروتکل تمرين

با هدفون اطمینان زیک و اجرا در شرایط پخش موها به  ۀ آزمودنیعالقپیش از آغاز برنامۀ تحقیق از 

زیک باکالم که در مومراحل تحقیق را پر کردند. از  در حضورۀ نام تیرضاحاصل شد و همگی 

منظور  فون به. موزیک با استفاده از هد(61)ه بود، استفاده شد شد  یابیارزی دیگر روایی آن ها پژوهش

 برای هر آزمودنی پخش شد. مخلاطمینان از هر گونه صدای 

( استفاده Tempoیا ضرب موزیک )به ایتالیایی  bpmبرای مشخص شدن ریتم تند و کند موزیک از 

 (bpm عنوان موزیک تند و موزیک با ریتم  به )bpm) 650 -634 صورت که موزیک با ریتم  شد، بدین

 .(61)کار گرفته شد  وزیک با ریتم کند بهعنوان م به )620-664

 طناب زدن

منظور اعمال خستگی از فعالیت طناب زدن استفاده شد، زیرا در محیط آزمایشگاه  در این تحقیق به

کنندگان شروع به  که بدن شرکت دلخواه بود تا زمانیصورت  اجرا بود. نحوۀ طناب زدن به کامالً قابل 

 .(36)های آنها تند شود و نیز خودشان اعالم خستگی کنند  تعریق کند و نفس

 روند اجرای پژوهش

 عمل آمد. به آزمون شیپعنوان  ها ادراک عمق به که ابتدا از آزمودنی بود صورت نیبدروش کار 

بدنشان شروع به تعریق کرد و  که یوقتتا  کردندبه طناب زدن  شروعدر هر گروهی که بودند،  ها آزمودنی

معیار سنجش و ارزیابی آستانۀ خستگی(. در ) کردندهایشان تند شد و نیز خود آنها اعالم خستگی  نفس
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الکتیک خون آنها به بیشتر  غلظت اسید که گیری شد و هنگامی اندازه الکتیک خون آنها اسید این هنگام

از ۀ خستگی، مشاهدبا  بالفاصله. شد یمر نظر گرفته ، این امر مالک خستگی آنها دمول رسید میلی 2از 

زیک کند قرار موزیک تند و موهایی که در گروه  . سپس آزمودنی(62) شدآنها آزمون ادراک عمق گرفته 

 دادنددقیقه گوش  3 مدتبرای هر گروه به  شده یمعرفی ۀ هدفون به یکی از دو موسیقلیوس بهداشتند، 

زیک دوباره سطح اسید الکتیک مو، پس از اتمام زمان مورد نظر برای گوش دادن به تینها در. (61)

 های آزمودنی از آنها گرفته شد. آزمون پسعنوان  فاصله آزمون ادراک عمق بهخون آنها بررسی شد و بال

ی را پذیرا ا مداخله گونه چیه، کردند یمکه دو گروه تحت مداخله سپری  یزمان  مدتمشابه با گروه کنترل 

است هر  ذکر عمل آمد. شایان  به آزمون پسنبودند و از آنها نیز ادراک عمق بعد از خستگی و بعد از 

 .(32)ادراک عمق را با عینک انجام داد  آزمون، کرد یمآزمودنی که از عینک استفاده 

 ی آماریها روش

اسمیرنوف تعیین شد. همچنین نتایج -با استفاده از آزمون آماری کولموگروف ها دادهطبیعی بودن 

منظور  به یکطرفهتحلیل واریانس  آزمون . از(P>04/0ها بود ) دهندۀ همگنی واریانس آمارۀ لون نشان

صورت  دردر پژوهش استفاده شد. میزان خطای ادراک عمق سه گروه  آزمون پسو  آزمون شیپمقایسۀ 

منظور بررسی فرایند تغییرات  همچنین به استفاده شد. LSDآزمون تعقیبی  ، ازدار امعناختالف  ۀهدمشا

 همبسته tی تکراری و ریگ اندازهدر خطای ادراک عمق در هر گروه از تحلیل واریانس با  جادشدهیا

با  آماری لیوتحل هیتجز یۀکلمحاسبه شد.  P≤04/0مقدار خطا در سطح  ها آزمون ۀهم در استفاده شد.

 انجام گرفت. 2063اکسل نسخۀ  افزار نرمترسیم نمودارها با  و 22نسخۀ  SPSS افزار نرماستفاده از 

 

 تحقيق یها افتهي و نتايج

 است. شده  دادهنشان  6در مراحل مختلف آزمون در جدول  زیکی مختلف موها گروهاطالعات توصیفی مربوط به 
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 ادراک گيری اندازه مختلف مراحل در گروه تفکيک به عمق ادراک معيار انحراف و .ميانگين7جدول 

 عمق

 مرحلۀ سنجش گروه
 آماره های توصيفی

ميانگين خطای 
 ادراک عمق

 انحراف معيار

 موزیک تند

 13/0 16/0 قبل از مداخله

 22/6 -6 پس آزمون اول

 70/0 12/0 پس آزمون دوم

 موزیک کند

 61/6 76/0 قبل از مداخله

 07/6 -35/6 آزمون اولپس 

 11/6 41/0 پس آزمون دوم

 بدون موزیک )کنترل(

 61/6 74/0 قبل از مداخله

 00/6 12/0 پس آزمون اول

 50/6 13/0 پس آزمون دوم

 معنادار است. 04/0در سطح 

 

آزمون نشان  ها در پیش مختلف بین گروه های موزیکمنظور مقایسۀ  نتایج تحلیل واریانس یکطرفه به

ها در  توان گفت که آزمودنی رو می ازاین (.=154/0Pها وجود نداشت ) داری بین گروه داد که اختالف معنا

داری با هم نداشتند. همچنین نتایج تحلیل واریانس  آغاز تحقیق به لحاظ ادراک عمق تفاوت معنا

 وجود ها تفاوت اول نشان داد، اگرچه بین گروه آزمون سیکطرفه جهت بررسی خطای ادراک عمق در پ

زیک( این موانواع )اما با توجه به اعمال مداخلۀ اصلی  ؛(=517/0Pدار نبود ) ، این تفاوت معناداشت

ها در  دار بین گروه به مشاهدۀ اختالف معنا توجه با (.=062/0Pدار بود ) آزمون دوم معنا اختالف در پس

زیک تند با کنترل و گروه مواستفاده شد که نتایج نشان داد بین گروه  LSDآزمون از آزمون تعقیبی  پس

رو با توجه به  (. ازاین=062/0P؛ =001/0Pترتیب  به)داری وجود دارد  زیک تند با کند اختالف معنامو

زیک تند، موجب افزایش خطای موکه اعمال مداخلۀ  توان گفت ه، میدر هر گرو آمده دست بهمیانگین 

 .ستینمنظور کاهش ادراک عمق  ادراک عمق نسبت به دو گروه شده و مداخلۀ مناسبی به
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دهندة  نشان)های مختلف  در گروه 2و  7آزمون  آزمون، پس . ميزان خطای ادراک عمق پيش7نمودار 

دهندة  نشان و ≥P 117/1داری  دار موزيک تند نسبت به گروه کنترل در سطح معنا اختالف معنا
 (.≥P 17/1 داری دار موزيک تند نسبت به موزيک کند در سطح معنا اختالف معنا

 

ی مکرر مفروضۀ کرویت موخلی ریگ اندازهدر تحلیل واریانس با  نکهیااز سوی دیگر با توجه به 

گیری مکرر نشان  تحلیل واریانس با اندازه جینتا فرض مربوطه برآورده شد. (، پیشP≥04/0دار شد ) امعن

(، ولی =61/0P) نشددار  زیک( بر روی خطای ادراک عمق معناموی )انواع گروه درونداد که اثر مستقل 

دار شد  دوم( معنا آزمون پس آزمون اول، پس آزمون، زیک در مراحل مختلف آزمون )پیشمواثرات تعاملی 

(04/0P=.) 
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 ۀدهد که کاهش خطای ادراک عمق تنها در گروه تحت مداخل تی همبسته نشان می جينتا .2جدول 
 داده است  موسيقی کند، رخ

 t ميانگين گروه
درجات 
 آزادی

سطح 
 معناداری

موزیک 
 تند

 662/0 62 76/6 31/0 پس آزمون اول –پیش آزمون  جفت یک
 102/0 62 43/0 67/0 پس آزمون دوم –پس آزمون اول  جفت دو
 524/0 62 12/0 26/0 دومپس آزمون  –پیش آزمون  جفت سه

موزیک 
 کند

 641/0 62 40/6 13/0 پس آزمون اول –پیش آزمون  جفت یک
 001/0* 62 -33/3 10/60 پس آزمون دوم –پس آزمون اول  جفت دو
 006/0* 62 -66/5 27/6 دومپس آزمون  –پیش آزمون  جفت سه

بدون 
موزیک 
 ()کنترل

 137/0 62 26/0 07/0 پس آزمون اول –پیش آزمون  جفت یک
 061/0* 62 -10/2 51/6 پس آزمون دوم –پس آزمون اول  جفت دو
 004/0* 62 -57/3 31/6 دومپس آزمون  –پیش آزمون  جفت سه

 .معنادار است 04/0در سطح *

 

(. با توجه =0004/0P) شددار  از سوی دیگر، تأثیر مراحل مختلف آزمون در خطای ادراک عمق معنا

، از آزمون تی ستینی تکراری مقدور ریگ اندازهیافتن این جایگاه از طریق تحلیل واریانس با  نکهیابه 

شود. این  می ظهمالح  2نتایج در جدول  که شدصورت جداگانه برای مراحل مختلف استفاده  همبسته به

زیک موزیک کند وجود داشته و تنها این مودار پس از اعمال مداخلۀ  نتایج نشان داد که اختالف معنا

توان نتیجه گرفت  (. در مجموع می=001/0P) استها شده  موجب کاهش خطای ادراک عمق آزمودنی

 داری کند این خطا را به طرز معنا زیکموتند، موجب افزایش خطای ادراک عمق شده و  زیکموکه 

 کاهش داده است.

 

 گيری بحث و نتيجه

 موردکه  هاست سالکند،  عنوان قابلیتی ذاتی و چه اینکه با یادگیری پیشرفت می ادراک عمق چه به

ی است که بعد سهعمق یک توانایی بینایی برای دریافت دنیای  ادراک .(21) استۀ دانشمندان بوده عالق

ی دوچشمۀ اشیا قضاوت کند و اغلب مترادف با بینایی فاصلدهد تا با دقت در مورد  به بیننده اجازه می

. ادراک (5) روند کار می چشمی نیز در ادراک عمق به های یک یاری از نشانهبس که یدرحال؛ رود یمکار  به

نحو  شود، به ها و مسابقاتی که از توپ استفاده می عمق در عملکردهای حرکتی و در همۀ ورزش

 .(66)شود  ای استفاده می گسترده
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در شرایط خستگی بر دانشجویان دختر بررسی شد. بر ادراک عمق  زیکمودر تحقیق حاضر تأثیر 

 نشان داد که جینتا هر دو جنس مشابه است. براساس نتایج تحقیق شهبازی و همکاران ادراک عمق در

داری  کند این خطا را به طرز معنا زیکموشود و  تند، موجب افزایش خطای ادراک عمق می زیکمو

بر ادراک عمق در شرایط خستگی بررسی نشده و  زیکموتواند کاهش دهد. تاکنون تأثیر انواع  می

کند، ولی تحقیقات بسیاری در زمینۀ تأثیر  تحقیق حاضر اولین تحقیقی است که این عامل را بررسی می

گرفته است و نیز تحقیقاتی نیز تأثیر  بر خستگی، شاخص درک فشار و انگیختگی انجام  زیکمو

 اند. داده انگیختگی و خستگی را بر ادراک عمق نشان

( است که 2060) 2( و فلینت2001) 6نتایج تحقیق حاضر همسو با نتایج تحقیقات کراست و کلوگ

اند. کراست و کلوگ بیان کردند، وقتی ریتم  ریتم کند را بر عملکرد حرکتی مؤثر بیان کرده زیکمو

 زیکموخ به وجود ندارد. همچنین پاس زیکموتند است، حساسیت مرتبط با پاسخ به عوامل  زیکمو

های فردی و تعامل بین این دو  و ویژگی زیکمووسیلۀ عوامل  کند در طبیعت انسان وجود دارد و به

 شود. تعیین می

اصوالً استفاده از عوامل انگیزشی در جلسات تمرین به افزایش کیفیت تمرین و در جلسات آزمون 

ا که تداوم برنامۀ تمرین در سنین کم این اساس از آنج بر شود. به بهبود عملکردهای جسمانی منجر می

های انفرادی کار دشواری است، هر عاملی  ویژه فعالیت دلیل بروز خستگی به خصوص سنین بلوغ به و به

که به بهبود اجرا از طریق سرکوب خستگی بینجامد یا هر سازوکار دیگری را در پی داشته باشد، اهمیت 

توجه  به ،زیکموگام تمرین همراه با گوش دادن به احساس خستگی هن کاهش .کند میزیادی پیدا 

، زیکموبر این اساس، شنیدن  که ی از محدود شدن ظرفیت پردازش اطالعات مربوط استناش انتخابی،

مدل،  مدل پردازش اطالعات  نیا دارد. افراد را از توجه همزمان به احساس خستگی هنگام تمرین بازمی

یا هر محرک دیگر، از  زیکمواساس تئوری باریکی ادراکی استربروک توجه به آهنگ و بر موازی است.

 .(61) دکن توجه همزمان به عواملی مانند خستگی جلوگیری می

دهد  ( نشان میBPMها در دقیقه  تعداد ضربهضرباهنگ )با توجه به  زیکمودر برخی تحقیقات آثار 

های سطحی  با ضرباهنگ تند موجب افزایش ضربان قلب، فشارخون سیستولی و واکنش زیکموکه 

                                                           
1. Crust & clough 
2. Flint 
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با ضرباهنگ کند مقدار و حجم این  زیکموکه  یدرصورت شود، می R.Rدامنۀ تنفس  ( وGSR) عیسر

( نیز در بررسی تأثیر محرومیت حسی و ضربان 6110) 6و ترنسکی بوچر .(21) دهد تغییرها را کاهش می

ی نشان ول نکردند،ها تفاوت معناداری مشاهده  قلب هنگام خستگی بین دو شرایط مختلف در آزمون

این نتیجه  آنها بر اجرا به بار کار وابسته است و در بارهای کاری بیشتر بارز است، زیکمودادند که تأثیر 

 .(65) دادندی حسی و درونداد روانی توضیح خبرپردازرا با توجه به مدل 

را بر اجرای فعالیت ورزشی در مردان  زیکمو( تأثیر 2001همکاران )در همین زمینه بحارانی و 

نشان داد زمان رسیدن به واماندگی و حداکثر ضربان قلب افزایش و شاخص  جینتا سالم بررسی کردند.

 .)60( افتدرک فشار کاهش ی

توان گفت که هر محرک بیرونی که افزایش انگیختگی را در برداشته  عضالنی می-از دیدگاه عصبی

و در  2رکتیباشد، هنگام اجرای فعالیت جسمانی موجب افزایش میزان آتشباری نورون در مراکز اولیۀ ح

 به .(33)شود  تر حتی در شرایط خستگی می نتیجه افزایش بار کاری از طریق انقباضات عضالنی قوی

(، آثار مثبت موسیقی بر عملکردهای فیزیولوژیکی )ضربان قلب، فشارخون 2001) 3عقیدۀ کاراجورگیس

، قدرت متر 500)دو  یکیزیفشاخص درک فشار( و حتی فاکتورهای اجرای ) یروانو دمای بدن(، 

را  زیکمواست که البته انتخاب صحیح نوع  ری( انکارناپذ، میزان استقامت و ظرفیت هوازیداشتن نگه

 .(35) استبسیار مهم برشمرده 

های  مطالعات الکتروآنسفالوگرام براساس امواج مغزی است. ۀمطالع ،مغز ۀمطالع یها روشیکی از 

 شده است.  های مختلف فعالیت مغز ثبت نوع موج در موقعیت چهارشده از مغز  دریافت

 سیکل در ثانیه 65 باالی  امواج امواج بتا: .6

برد. امواج مغز در این  می سر بهدر این موقعیت مغز فعال است و در وضعیت هوشیاری عادی 

توان از  برای ایجاد این موقعیت از مغز می .شوند بار در ثانیه مرتعش می 24تا  63موقعیت بین 

 گونه استفاده کرد. های تند و رقص آهنگ

 سیکل در ثانیه  65تا  7امواج بیت  امواج آلفا: .2
                                                           

1. Boutcher SH & Trenske. M. 
2. Primary Motor Cortex 
3. Karaqeorghis  
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موسیقی در طول  از طریقتوان  این موقعیت را می .برد می سر بهدر این موقعیت مغز در حالت آرام 

امواج مغز در این  .آیند وجود می به ند و رؤیاهای روزا بستهها  در این موقعیت معموالً چشم .روز ایجاد کرد

 از طریقتوان  این موقعیت از مغز را می .شوند بار در هر ثانیه مرتعش می 62تا  1موقعیت بین 

 .های خیلی مالیم و آرام ایجاد کرد آهنگ

 سیکل در ثانیه  7تا  3امواج تتا: امواج بین  .3

 مغز خالقیت موقعیت شود، می ایجاد مغز آهیانۀ و گیجگاهی منطقۀ در عمده طور به که تتا موقعیت 

شوند. هوشیاری مغز در این وضعیت  بار در ثانیه مرتعش می 7تا  5 بین وضعیت این در مغز امواج است.

ند ا معموالً خیلی آرام ،هایی که بتوانند این موقعیت مغزی را حفظ کنند آهنگ .بیداری است و  بین خواب

 شوند. با سرعت خیلی پایین اجرا می و معموالً

 سیکل در ثانیه 3امواج دلتا: امواج زیر  .5

موقعیت خواب عمیق  ،بار در ثانیه است 3 تا 6در این موقعیت که تعداد ارتعاشات امواج مغز بین 

در این موقعیت، تنفس عمیق، سطح و فشارخون، ضربان قلب و دمای بدن به حداقل خود  .مغز است

ترین میزان است که موسیقی اثر چندانی بر روی  ی و هوشیاری در این وضعیت در پایینآگاه .رسد می

 .(61) گذارد مغز نمی

 وضعیت در امواج این. کرد ایجاد مغز در را  ها و امواج توان هر یک از حالت با کمک موسیقی می

 برای که نیستند طبیعی وضعیت در مغزی امواج باشد، بیمار فرد اگر. است دریافت قابل فرد سالمت

براساس نتایج این  .جست یاری موسیقی از توان می آنها طبیعی موقعیت با مغز امواج کردن هماهنگ

شود که این امواج بر روی مناطق گیجگاهی و  تحقیق موسیقی کند موجب بروز امواج آلفا و تتا می

شود که در نهایت این حالت  ادراک  گذارد و موجب آرامش مغز و افزایش خالقیت می آهیانه تأثیر می

 بخشد. میعمق را بهبود 

ی مثال برا بر عملکرد و یادگیری نظریات مختلفی وجود دارد، زیکمودر راستای تبیین تأثیر 

هماهنگ و برانگیزاننده موجب تغییر سطح انگیختگی افراد شده و با  زیکموشده است که   مشخص

رو کاهش احساس  نیازا شود. افزایش اجرا می سبب کاهش مقدار درک فشار و بهبود وضعیت روانی،

ی از توجه انتخابی در اثر محدود شدن ظرفیت پردازش اطالعات ناش ،زیکموخستگی در حین تمرین با 

دارد  است که فرد را براساس مدل پردازش اطالعات موازی از توجه همزمان به احساس خستگی بازمی

افزایی براساس دو سازوکار، تأخیر در خستگی و تغییر سطوح  با تأثیر روان زیکمو. بنابراین (61)
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خستگی بر روی افزایش خطای ادراک عمق  رتأثی شود. انگیختگی موجب کاهش خطای ادراک عمق می

شده و نیز تأثیر انگیختگی  ( نشان داده 6316) یمؤمنهم در این تحقیق و هم در تحقیق طهماسبی و 

تواند در  ها می یافته نیا شده است.  ( بررسی6311) بر روی ادراک عمق در تحقیق شهبازی و همکاران

هایی که ورزشکار به تعقیب توپ یا  مانند ورزشدارد )  هایی که ادراک عمق در آنها نقش مهمی ورزش

 داشته باشد. کاربرد ،(پردازد حریفان می

( 6110) 2(، بوچر و ترنسک2001) 6نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات بیرن بوم، بون و هاسچل

علت افزایش  تند بهزیک مواند، مغایر است. آنها نشان دادند که  زیک تند را بر عملکرد مؤثر دانستهموکه 

طورکه در تحقیق ترابی و  سطح فعالیت سیستم عصبی سمپاتیک در عملکرد تأثیر بهتری دارد. همان

ناشی از اختالف در  ها تفاوتممکن است  ناهمسو یها افتهشده است علت این ی  ( بیان2062) همکاران

باشد، همچنین و...(  نسج)سن،  کنندگان شرکتپروتکل فعالیت ورزشی و شرایط  نوع، زیکنوع مو

علت متغیر  زیک، بهموممکن است علت مغایرت در این تحقیق با تحقیقات پیشین در زمینۀ نوع 

رسد در این تحقیق نسبت به تحقیقاتی که  نظر می بهای که سنجش شده است، باشد.  وابسته

دویدند، تأثیر موزیک بر ادراک  میرفتند و یا روی تردمیل  سرعت باال می ها به کنندگان باید از پله شرکت

 .عمق منجر به فعالیت کمتر سیستم عصبی سمپاتیک شده است

                                                           
1. Birnbaum, Boone & Huschle 
2. Boutcher, Trenske 
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تند بر  زیکموکند بر کاهش خطای ادراک عمق و نیز تأثیر منفی  زیکمودر این تحقیق تأثیر 

های این  بدنی از یافته های تربیت  مربیان و معلم خطای ادراک عمق در شرایط خستگی دیده شد.

هایی که ادراک عمق برای کسب موفقیت در آنها مهم است، استفاده کنند و  توانند در ورزش ق میتحقی

تواند به آنها کمک  که می زیک راموها یا بین زمان مسابقه به ورزشکاران نوع  هنگام استراحت بین تمرین

ان در در این تحقیق تأثیر خستگی بر خطای ادراک عمق مشخص نشد. محقق کند، گوشزد کنند.

های دیگر برای سنجش خستگی فرد مانند صورتک  توانند با استفاده از دستگاه تحقیقات بعدی می

ها اطمینان حاصل کنند. این  خندان هوشمند یا با استفاده از پرسشنامۀ خستگی از خستگی آزمودنی

ی کاربردی در انداز تواند چشم ها با امواج و پژواک موسیقیایی می تحقیق با بررسی ارتباط فعالیت

 تحقیقات فراهم آورد.
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