
 
  1396بهار  –ورزشي _رشد و يادگيري حركتي 

  123 –136 :ص   ،1شمارة ، 9دورة 
  95/  02/  18: تاريخ دريافت 

95 / 07/  24 : پذيرشتاريخ     

 
	

  دانشگاهي ورزشكاران هماهنگي بر محيطي و مركزي خستگي ريتأث
	
  

  4جمال فاضل كلخوران -  3ضا كرديدرحمم  -   2يازهبي شهدم  - 1ظهيريلي ع
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  رانيا تهران، دانشگاه ،يورزش علوم و يبدن تيترب ةدانشكد ،يحركت رفتار گروه ارياستاد. 4

 
  

  چكيده
 ةجامع. بود دانشگاهي ورزشكاران حركتي هماهنگي بر محيطي و مركزي خستگي يرتأث بررسي حاضر پژوهش از هدف
 نفر 24 ميان اين از كه بودند تهران دانشگاه ورزشي علوم و بدني تربيت ةدانشكد دانشجويان ةكلي پژوهش آماري

 ،دودستي حركتي هماهنگي آزمون يشپ در شركت از پس ها يآزمودن. شدند انتخاب دسترس در يريگ نمونه صورت به
 مورد ةمداخل اعمال از پس. دشدن تقسيم محيطي و مركزي خستگي گروه دو به خستگي نوع برحسب تصادفي طور به

 آزمون از ها گروه بين تفاوت بررسي منظور به. آمد عمل به دودستي حركتي هماهنگي آزمون پس ،ساعت 12 مدت به نظر
 نتايج. شد استفاده ≥P 05/0 داري معنا سطح در همبسته تي آزمون از يگروه درون تفاوت تعيين براي و مستقل تي

 محيطي و )P=004/0( مركزي خستگي ةمداخل تحت يها گروه يخطا زمان و تكليف انجام زمان ميانگين داد نشان
)0001/0=P (بين در را داري معنا تفاوت تايجن آزمون پس در همچنين. داشتند داري معنا افزايش آزمون يشپ به نسبت 

 پژوهشگران نتايج، به توجه با. )P=006/0( داد نشان محيطي و مركزي خستگي يها گروه يدودست حركتي هماهنگي
 افزايش براي تمريناتي شامل كه شود هماهنگ يا گونه به ورزشكاران كاري و تمريني يها برنامه كه كنند يم پيشنهاد
  .كند ارائه را خود ةبهين عملكرد بتواند ورزشكار مختلف شرايط در تا اشدب بدني تمرينات راستاي در ذهني استقامت
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 مقدمه

به  يمختلف ورزش يها رشتهاست كه بروز آن در  يچندعاملو  يچندوجهده، يچيپ اي هديپد يخستگ

د و حفظ يتول يعضله برا يت كاريكاهش ظرف سبب يگرچه نبود انرژا .)6( دارد يبستگ يعلل متفاوت

مختلف  يها دستگاهو اختالل در عملكرد  ير انرژي، تنها كاهش ذخاشود يمدلخواه  يرو در سطحين

 پسوز ان ريدر پا يمثال احساس خستگ طور به .)6( يستن ياشكال مختلف خستگ يمسئول تمام يانرژ

 ياز فشارها يبلكه ممكن است ناش ،گيرد يمقرار  ATP ديتول يرتأثروزمره، كمتر تحت  ياز انجام كارها

 مركزي عصبي سيستم و اختالل در عملكرد يروان يو به هم خوردن هموستاز بدن، فشارها يطيمح

)1CNS ( باشد)6( .CNS ًرا مشاهده شده است يز ،است يجاد و بروز خستگيا هاي يگاهجااز  يكي احتماال

ك يا تحرياد زدن ي، فريق كالميتشو از طريق ،است يك به حالت واماندگيرا كه نزد يعضالت ورزشكار

 CNS ياختالل عملكردشك  يب .)7( شتر وادار كرديب يرويد و حفظ نيبه تول توان يمعضله  يكيالكتر

جاد يدر ا CNS ق مشاركتيدق هايوكارسازاما تا به حال  ،را محدود كندورزشكار  يورزش ياجرا تواند يم

 كامالً ،يطيا به اعصاب محي )6( نسبت داده شود CNS به ين نوع خستگينكه ايو ا يو بروز خستگ

 يريكارگ بهنكه يآنچه مسلم است ا. دارد ازين يتريشق و پژوهش بيبه تحق اين مسئلهو  اند نشدهشناخته 

 يت بدنيازمند است و فعالين يمركز يدستگاه عصب يعضله به كنترل آگاهانه و عملكرد معمول و منطق

ا ناخودآگاه از قدرت تحمل يخودآگاه  طور بهكه  كند يمجاد يا ياز نظر روان را هايي يبآس كننده خسته

 يشروع خستگ ةمقدماغلب  كه يدرحال. )8( شود يم يشتر خستگيو سبب درك ب كاهد يمبدن ورزشكار 

 هاي ييتوانا يدن عضالت فعال به حد و مرزهايرس ةمقدم CNS يخستگ ،است يكيولوژيزيبدن ف يكل

نكه عضالت خود را از ياز ا پيشورزشكاران ر بيشت كه يطور به ،كند يمخودشان را فراهم  يكيولوژيزيف

د كرق يرا تشو آنها توان يمو  ندكن  يمخود را قطع  يت بدنيا فعالين يك خسته كنند، تمريولوژيزينظر ف

 ياساس پرسشو انواع آن دو  يباال در مورد خستگ يها گفتهبا توجه به . )6( ادامه دهند نشاتيتا به فعال

 يعضالن يهاتار يلةوس بهحاصله  يرويا اختالل در نياست،  يعصب يكه محل بروز خستگ آيد يمش يپ

 در توانينا ةمرحل تا انقباض حفظ و نگهداري را عضالني موضعي خستگي) 1973( 2چافين .وجود دارد

 نامحقق توسط 1984 سال در تر كامل ةنظري ولي .)7( ناميد موضعي درد و لرزش ايجاد و نيرو حفظ

                                                           
1. Central Nerves System  
2. Chaffin 
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 عصب اتصال محل عملكردي تغييرات با فيزيولوژيك خستگي بودند معتقد كه شد بيان 1ه كالمرزدانشگا

 تدس به) مركزي عصبي سيستم خستگي( نخاع و مغز عملكرد تغيير يا) محيطي خستگي( عضله به

يك  هر. شود ايجاد شرايط برحسب هم با همراه يا جدا است ممكن مركزي يا محيطي خستگي. آيد يم

 تار هر در انقباضي ساختمان تا مغز حركتي مركز از طوالني ةزنجير طول در كه متعددي اتصاالت از

 حفظ از را فرد آنچه مدت يطوالن كار از پس. )8( شود خستگيسبب  است ممكن ،دارد وجود عضالني

 اند دخيل مركزي خستگي بروز در چندي علل. است خستگي احساس ،دارد يم باز تالش ةادام و كارايي

 كاري بار فرد، به واردآمده يها استرس وظيفه، انجام زمان مدت يا كار زمان به توان يم جمله آن از كه

 به توان يم مركزي خستگي ةنديجادكنا عوامل از. )9( كرد اشاره...  و بيماري دارو، زياد مصرف زياد،

 نامنظم، و كم خواب روشنايي، فزوني يا كمبود اندازه، از بيش سرماي يا گرما و طوالني كار ساعت

 شيفت در كار و خانوادگي و اجتماعي مشكالت يكنواخت، فعاليت نورولوژيك، و فيزيولوژيك هاي اختالل

 هنوز مركزي خستگي ايجاد دقيق سازوكار ردمو در حاصله، هاي يشرفتپ وجود با .)9( كرد اشاره شب

 نظر از. دانند يم كارايي حفظ براي شناختي منابع كمبود را آن برخي. نيست دست در كاملي اطالعات

 كار ةيجنت در مركزي اعصاب سيستم فعاليت كاهش مركزي خستگي شناختي، اعصاب علوم

 ضعف، ،خوابي يب ذهن، كندي اني،رو هاي يماريب مكن است موجبم خستگي اين. است مدت يطوالن

 تعريف در .)9( دشو اي يچهماه درد حتي و تعادل عدم فراموشي، ناخوشي، افزايش حافظه، كاهش

 قدم خود فيزيولوژيك حد از فراتر سطحي به ورزشكاران كه يهنگام گفت توان يم نيز محيطي خستگي

 بازيابي زدگي، تمرين شرايط اين در يتفعال ادامة كه شوند يم رو روبه خستگي هشدار با ،گذارند يم

 مطالب به توجه با .)10( دارد همراه به را عضالت توان ده برون كاهش و هماهنگي كاهش ضعيف،

 يفرايند زيرا ،باشد خستگي پيامدهاي از يكي تواند يم هماهنگي در اختالل گفت توان يم شده گفته

 عملكرد يك انجام براي همچنين .شود يم رلكنت عصبي سيستم باالي سطوح از طريق كه است ارادي

 سيستم ادغام يعني هماهنگي. است نياز محيطي اعصاب و عضالت خوب كاركرد به هماهنگ حركتي

 جايي در و شود مي بدن حركات در هماهنگ و ظريف صحيح، حركات ايجاد سبب كه عضالني – عصبي

 ايجاد براي حركتي عملكرد با عمقي ايهگيرنده و شنيداري ديداري، احساس تلفيق توانايي ديگر،

 افزايش سبب مهارت يا حركت يك تكرار .)5( نامند يم هماهنگي را ماهرانه و روان دقيق، حركات

                                                           
1. Chalmers University 
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 موجب هافرايند اين. دهدمي افزايش را حركتي دقت و شود مي عصبي دستگاه در هاسيناپس كارايي

 هماهنگي از) 1990( 1تروِي تعريف به ما اما .شودمي غيرارادي به ارادي حركت اجراي روند تغيير

. )5( »محيطي رخدادهاي و اشيا با ارتباط در ها اندام و بدن يابي طرح«يعني هماهنگي. كنيم يم استناد

 از بااليي درجات با بدن طرف دو از كه است همزمان و متوالي حركات شامل اندامي بين هماهنگي

 حركت يها چرخه يبند زمان شامل اندامي بين هماهنگي ،تر يقدق رطو به. كندمي استفاده بودن ريتميك

 هماهنگي) الف: شود يم تقسيم گروه دو به خود هماهنگي نوع اين. )11( است هم با ارتباط در ها اندام

 به دودستي هماهنگي. دودستي فعاليت در دست دو ةماهران اندامي بين هماهنگي شامل دودستي

) ب ؛دارد نياز ها اندام بين اعمال سازي متوالي و سازي يكپارچه همچنين و اندامي درون هماهنگي

 اندام با هگرفت انجام اعمال انندم، تحتاني و فوقاني اندام همزمان شدن جفت شامل پا و دست هماهنگي

  .)11( مخالف سمت يا بدن سمت يك تحتاني و فوقاني

 انجام ارادي صورت به ما ةروزمر حركات از بسياري. يابندمي انسجام 2قشر سطح در ارادي حركات

 شرايط در و كندنمي بروز يخاص پاسخ لزوماً حسي، محرك يك به پاسخ در حركات اين در. ندگير مي

 در عضالت هماهنگ انقباضاز طريق  حركتي عمل. )2( باشد متفاوت پاسخ نوع است ممكن مختلف

 و هماهنگ خروجي به خود عضالت هماهنگ انقباض. دگيرمي انجام مفصل چند يا يك اطراف

 ،حركت يك انجام براي كه طوري هب .)2(است  وابسته عضالت اين به حركتي هاينورون ةشد يبند زمان

 باالترين مغز حركتي قشر. شوندمي مهار ديگر گروهي و شده منقبض عضالت از گروهي يا عضله يك

 با مرتبط هايساختمان نيز 4ايقاعده يهاعقده و 3مخچه. دهدمي تشكيل را حركتي كنترل از سطح

 مدارهاي ولي ،ندارند نقشي عضالت انقباض در مستقيم طور به هاساختمان اين. ندا حركت كنترل

  .)2( ندكنمي فراهم مغز ةساق و حركتي قشر فعاليت تنظيم براي فيدبكي

 تحقيقات اندك در اما ،است نشده يافت پژوهشي محيطي و مركزي خستگي ةمقايس خصوص در

 ةحافظ اثر« ي با نامتحقيق در )1389( همكاران و طوالبي ،مركزي خستگي خصوص در گرفته صورت

 كه رسيدند نتيجه اين به »دختر و پسر دانشجويان در شناختي مسائل حل بر شناختي خستگي و فعال

 در افراد عملكرد ةمطالع در شناختي خستگي متغيرهاي محوري نقش بر يدتأك و توجه دارد ضرورت

                                                           
1. Turvy 
2. cortex 
3. cerebellum 
4. basal ganglia 
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 همكاران و 2ستيلور ،)2005( همكاران و 1بوكسم .)4( گيرد قرار توجه مورد مسئله حل موقعيت

 و شناختي كارايي كاهش با مركزي خستگي كه دريافتند )2006( 3نگيو ال ندنيوندرل و )2005(

به  گينسن شناختي ةيفوظ يك روي كار دريافتند )2003( همكاران و ليندر. است ارتباط در رفتاري

 كاهش دهد را كار انجام بازده تواند يم كه ،شود يم منجر مركزي خستگي بروز به معموالً مدت طوالني

 مدت يرتأث ةمطالع براي الكتروانسفالوگرافي يها داده از )2000( همكاران و 4ستيلور همچنين. )3(

 يها داده. ندكرد استفاده وظيفه گزينش و يزير برنامه روي بر) مركزي خستگي( كار زمان

 با كه مغز نواحي آن درگيري ميزان كار، زمان افزايش با داد نشان آنها ةمطالع در الكتروانسفالوگرافي

 رسيدند نتيجه اين به آنها همچنين). پيشاني بلُ( يابد يم كاهش ،است ارتباط در اجرايي كنترل اعمال

  .)3( شود يم شواكن زمان افزايش و خطا تعداد افزايش موجب مركزي خستگي كه

بر روي  ،شود يمتأثير خستگي ذهني كه در طول زمان كار ايجاد ) 2008(در پژوهش لوريست 

 - 1محرك« تعارضي، با استفاده از يك الگوي  ةمسئلكنترل ارادي، شامل رفتار هدفمند و حل 

زمان كار و نتايج نشان داد كه تأثير اطالعات كمكي براي پردازش مسئله با گذر  و بررسي شد» 2محرك

خستگي « ) 2002( 5پژوهش ليندن و ميشل و ميجمنعنوان  .)16( شود يمخستگي ذهني كمرنگ 

خستگي ذهني عملكرد افراد را در . بود »يزير برنامهبر توقف و  يرتأث: يندهاي شناختياكنترل فر و ذهني

شده هنگام خستگي  تسويهيي نمايانگر كنترل اجرا ها يافتهاين . قرار نداد يرتأثحافظه تحت  ةسادفعاليت 

  .)17( توضيحي براي خطاهاي معمول و عملكرد غيربهينه باشد احتمال داردكه  استذهني 

 اين ،دارد نياز باالتر سطوح ةيكپارچ يندهايافر به هماهنگي اينكه و شده گفته موارد به توجه با

 و دوپايي( اندامي حركتي گيهماهن بر بيشتري يرتأث خستگي انواع از يك كدام كه آيد يم پيش سؤال

  دارد؟ دانشگاهي ورزشكاران )دودستي
 

  

                                                           
1. Boksem, M 
2. Lorist 
3. Van Der Linden and Eling 
4. Lorist 
5. Linden & Michael & Meijman 
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 تحقيق يشناس روش

  طرح تحقيق 

 و مركزي خستگي گروه دو در آزمون پس و آزمون يشپ طرح با تجربي نيمه نوع از حاضر تحقيق

  .است محيطي تگيسخ

  آماري ةنمونجامعه و 

 با تهران دانشگاه ورزشي علوم و بدني تربيت ةدانشكد دانشجويان ةكلي حاضر پژوهش آماري ةجامع

 ها كننده شركت انتخاب. بود سال 30 تا 18 سني ةمحدود در همچنين و مداوم ورزش سال پنج ةسابق

 ونداشتند  بينايي محدوديت ها نمونه. )4( گرفت انجام) نفر 24( دسترس در يريگ نمونه صورت به

 اجراي روند توضيح از پس. بودند پژوهش بر ذاريرگتأث عضالني -اسكلتي مشكل گونه هر فاقد همچنين

  .شدند تقسيم محيطي و مركزي خستگي گروه دو به تصادفي صورت به ها يآزمودن آزمون،

 آوري اطالعات ابزار و روش جمع

 همكاران و 2وبر. شد استفاده1 فليكرفيوژن دستگاه از مركزي خستگي ميزان سنجش منظور به

 فركانس تغيير نبي كه دادند نشان دارونما نيز و) واليوم( ديازپام گرم يليم 5 دوز از استفاده با) 2007(

براي ايجاد خستگي محيطي از . )12( دارد وجود همبستگي ذهني خستگي احساس و فليكرفيوژن

 يريگ اندازه دستگاه از) پا دو و دست دو( اندامي حركتي هماهنگي يريگ اندازه منظور به وآزمون بروس 

 براي گردان ةصفح عدد دو و) اهرم( استيك جوي عدد دو. شد استفاده وينا بر مبتني كتيحر هماهنگي

 هماهنگي آزمون انجام براي دوپايي هماهنگي يريگ اندازه براي پدال عدد دو و دودستي هماهنگي

. كرد استفاده آنها از توان يم آزمون هدف و نوع به بسته كه است شده طراحي دستگاه اين در حركتي

 گردان يها صفحه از يكي و راست و چپ حركت يكي و پايين و باال حركت ها يكاست جوي از كيي

 يكي كه است شده طراحي نحوي به هم ها پدال ،كند يم چرخش گرد پادساعت ديگري و گرد ساعت

 فرد كه است يا گونه به آزمون شكل. دهد يم انجام راست و چپ حركت ديگري و پايين و باال حركت

 ةحاشي به كه  ينحو به مسير آن در را توپي تا شود يم خواسته او از و كند يم انتخاب را مسيري ابتدا

 بازخورد يك با و شود يم محسوب خطا حاشيه به برخورد بار هر. دهد حركت نكند، برخورد مسير

 كند يم خابانت آزمونگر خود را تكليف انجام تكرار آزمون اين در. شود يم آگاه خطايش از فرد شنيداري

                                                           
1. Flicker Fusion 
2. Weber 
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 شده، طي كلي مسافت نظر از خود حركتي هماهنگي ميزان تا بود خواهد قادر فرد آزمون پايان در و

  .كند مشاهده را...  و خطاها تعداد حركت، سرعت دقت، ميزان و خطا درصد خطا، كلي مسافت

  اجرا ةشيو

 از گيري،اندازه از پيش. كردند پر را نامه يترضا برگة تحقيق، اجراي از پيش كنندگان شركت تمامي

 را آن از دقيقه سه كه د،نكن گرم را خود بدن دقيقه پنج مدت به تا شدمي خواسته هاآزمودني از يك هر

 سپس. )13( دنبپرداز كششي حركات انجام به نيز دقيقه دو و بردارند گام آرام صورت به و تردميل روي

 يها تست ها يآزمودن آن از پس. )12( شد ثبت آنها مركزي خستگي ميزان فليكرفيوژن دستگاه ةيلوس به

 دستگاه بر مبتني دستگاه با را پا دو بين هماهنگي آزمون سپس و يدودست هماهنگي شامل آزمون يشپ

 و تمرين عنوان به كوشش 2 فرد هر هماهنگي يها آزمون بودن بديع دليل به. دادند انجام وينا هماهنگي

 ثبت آزمودني ركورد عنوان به وي خطاهاي ميانگين و داد يم نجاما اصلي كوشش عنوان به كوشش 4

 ها يآزمودن كه شد گرفته شرايطي در و ها فرجه و امتحانات شروع از قبل ها آزمون يشپ ةهم. شد مي

 يها آزمون پس اما. )14( نداشتند...  و گرسنگي خستگي، استرس، بدني، و شناختي فعاليت گونه يچه

 اين دليل. گرفت صورت آنها ةروزان امتحانات از پس و امتحانات تاريخ در يقاًقد مركزي خستگي گروه

 ها يآزمودن از همچنين. )14( بود استرس و ناكافي خواب امتحان، هنگام شناختي هاي يتفعال كار

 مواد گونه يچه ،شود يم برگزار 12 تا 10 و 10 تا 8 ساعات در كه خود امتحان از پس كه شد خواسته

 اجراي. )14( شد يم ها يآزمودن در مركزي يگخست افزايش سبب نيز امر اين كه نخورند خوراكي

 فليكرفيوژن تست انجام از پس ها يآزمودن كه بود صورت اين به مركزي خستگي گروه در آزمون پس

. دش يم ثبت نتايج و دادند يم انجام دوباره ،بود هگرفت انجام آزمون يشپ در كه را هماهنگي يها آزمون

 عدم دليل به( گرفت يم انجام امتحانات تاريخ از پيش كه محيطي خستگي گروه آزمون پس در همچنين

 يها تست همان الكتات تست و بروس خستگي پروتكل انجام از پس ها يآزمودن ،)مركزي خستگي ايجاد

  .)1( شد يم ثبت نتايج و كردند يم اجرا را آزمون يشپ حركتي هماهنگي

  آماري يها روش

 از اطمينان منظور به. شد استفاده استاندارد انحراف ميانگين، يها شاخص براي توصيفي آمار از

 كولموگروف آزمون از ها داده توزيع بودن طبيعي تعيين براي و لون ةآمار از ها يانسوار همساني

 گروه( گروهي بين يها تفاوت بررسي براي ،ها داده بودن پارامتريك به توجه با. شد استفاده اسميرنوف

 از تغييرات بررسي منظور به همچنين. شد استفاده مستقل تي آزمون از) محيطي و مركزي خستگي
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 سطح آماري، كارهاي تمام در. شد استفاده همبسته تي آزمون از گروه هر در آزمون پس تا آزمون يشپ

 استفاده 23 ةنسخ SPSS رافزا نرم از ها داده وتحليل يهتجز براي. شد گرفته نظر در P≥05/0 داريمعنا

  .شد
 

  نتايج
 .است شده داده نشان 1 جدول در ،آزمون پس و آزمون يشپ در ها يآزمودن توصيفي اطالعات

 ها يآزمودن توصيفي اطالعات .1 جدول

  محيطي خستگي گروه  مركزي خستگي گروه  

  750/23± 050/2  25/23 ± 56/2  سن

  91/180 ± 97/5  75/180 ± 93/4  قد

  25/75 ± 97/5  08/75 ± 71/4  وزن
 

 ةمفروض كه داد نشان اسميرنوف كولموگروف آزمون نتايج ابتدا آماري، روش گونه هر اعمال از پيش

 استفاده پارامتريك آماري يها روش از بنابراين ،)<05/0P( است شده برآورد ها داده توزيع بودن طبيعي

 دار معنا آزمون مراحل در ها يآزمودن ايه همرن ميانگين تفاوت داد نشان لون آزمون نتايج همچنين. شد

 براي آزمون يشپ ةمرحل در. داشت اطمينان ها يانسوار همساني از توان يمرو  ازاين ،)<05/0P( نيست

 مستقل تي آزمون از تحقيق نتايج در آنها اثرگذاري و ها گروه عملكرد در دار معنا تفاوت نبود از اطمينان

 در گروه دو هاي يآزمودن هاي هنمر ميانگين بين داري معنا تفاوت ادد نشان نتايج. شد استفاده

 استفاده همبسته تي آزمون از ها گروه آزمون پس و آزمون يشپ ةمقايس براي .نداشت وجود آزمون يشپ

 تكليف انجام زمان مراحل ةهم در آزمون پس ميانگين مركزي خستگي گروه در داد نشان نتايج و شد

 تكليف انجام زمان ،)P=000020/0( يدودست هماهنگي خطاي زمان ،)P=042/0( يدودست هماهنگي

 داشته داري معنا افزايش )P=001/0( دوپايي هماهنگي خطاي زمان همچنين و )P =048/0( دوپايي

 . است
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 تكاليف در مركزي خستگي گروه آزمون پس و آزمون  يشپ هايامتياز ميانگين ةمقايس .1شكل 

   دوپايي و يدودست هماهنگي
مشخص شده  ***با عالمت  P > 001/0و مقادير  **با عالمت  P > 01/0مقادير  ،*با عالمت  P > 05/0مقادير 

  .است

 
 يدودست هماهنگي فتكالي در محيطي خستگي گروه آزمون پس و آزمون يشپ هايامتياز ميانگين ةمقايس .2 شكل

 دوپايي و

 تكليف انجام زمان مراحل ةهم در آزمون پس ميانگين داد نشان نيز محيطي خستگي گروه در نتايج
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ان 
 زم

دت
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)
انيه

ث
( خستگي مركزي
خستگي محيطي

 تكليف انجام زمان ،)P=000005/0( يدودست هماهنگي طايخ زمان ،)P=001/0( يدودست هماهنگي

 افزايش) E 3311/5=P-7( دوپايي هماهنگي خطاي زمان همچنين و )E 5426/8=P-7( دوپايي

 .است داشته داري معنا

 داد نشان نتايج. شد استفاده مستقل تي آزمون از نيز ها يآزمودن آزمون پس هاي هنمر ةمقايس براي 

 گروه به نسبت يدودست هماهنگي در تكليف انجام زمان در محيطي خستگي گروه هاي هنمر ميانگين

 خطاي زمان هاي هنمر ميانگين در اام ،)P=004/0( داشت افزايش داري معنا طور به مركزي خستگي

 ميانگين نيز دوپايي هماهنگي تكليف در). P=149/0( نشد مالحظه داري معنا تفاوت گروه دو در تكليف

 داريمعنا طور به مركزي خستگي گروه به نسبت تكليف انجام زمان در محيطي خستگي گروه هاي هنمر

 در محيطي خستگي گروه در تكليف خطاي هاي هنمر ميانگين همچنين .)P=001/0( داشت افزايش

 ). P=007/0( داشت داري معنا افزايش مركزي خستگي گروه با مقايسه

 

 يدودست هماهنگي تكاليف در محيطي و مركزي خستگي گروه دو هايامتياز ميانگين ةمقايس .3 شكل
  دوپايي و

 

  گيري نتيجه و بحث

 دانشگاهي رانورزشكا حركتي هماهنگي در محيطي و مركزي خستگي ةايسمق حاضر پژوهش از هدف

 اين ورزشكاران، هماهنگي بر مركزي خستگي يرتأث ميزان خصوص در پژوهش نتايج به توجه با .بود
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 در .است آزمون يشپ از بيش ها آزمون ةهم در آن خطاي و آزمون زمان ميانگين كه شد حاصل نتيجه

 در هم بدن هماهنگي كاهش بر مستقيمي يرتأث مركزي خستگي كه فتگر نتيجه توان يم نتيجه

 1در سطح قشراست كه حركات ارادي سري  از آنجا كه حركات هماهنگ يك. دارد پاها در هم و ها دست

 هاي يافتهدر نتيجه  ،شود يم CNSاختالالت  موجبو با توجه به اينكه خستگي مركزي  يابند يمانسجام 

 در فرد توانينا يجةنت زيادي مقدار به رفتار بر ذهني خستگي اثر رسد يم نظر به .ستا ييدتأقابل  مذكور

 توجه به زمان، گذشت با تمرين حين در خستگي احساس افزايش. باشد كارا طور به توجه تخصيص

 توجه آن، اساسبر كه است مربوط ،شود يم ناشي اطالعات پردازش ظرفيت شدن محدود از كه انتخابي

 انجام به همزمان توجه از را شونده يشآزما فرد تكليف، بر ماندن زمان از ناشي خستگي احساس به

با توجه به تئوري . )18( شود خوانده مي موازي اطالعات پردازش مدل ،مدل اين. دارد يبازم بهينه تكليف

ن به وجودآمده از توجه همزما بهآن توجه به خستگي ذهني  براساسباريكي ادراكي استروبروك كه 

خستگي ذهني با انجام  بروزانتظار داشت كه  توان يم، دكن يمبهينه انجام دادن تكليف جلوگيري 

 كند را مختل ميانجام تكليف و در نهايت  دهد يمتكليف، توجه به بهينه انجام دادن تكليف را كاهش 

 يفةوظ يك روي بر ركا دريافتندكه  )2003( همكاران و ليندر هاي يافته با يافته اينهمچنين  .)18(

 انجام بازده تواند يمو  شود يم منجر مركزي خستگي بروز به معموالً طوالني مدت به سنگين شناختي

 يها داده از )2000( همكاران و لوريست همچنين. )3( ستهمسو كاهش دهد، را كار

 گزينش و يزير هبرنام روي بر) مركزي خستگي( كار زمان مدت يرتأث ةمطالع براي الكتروانسفالوگرافي

 ميزان كار، زمان افزايش با داد نشان آنها ةمطالع در الكتروانسفالوگرافي يها داده. كردند استفاده وظيفه

 در آنها). پيشاني لب( يابد يم كاهش ،است ارتباط در اجرايي كنترل اعمال با كه مغز نواحي آن درگيري

 زمان افزايش و خطا تعداد افزايش بموج مركزي خستگي كه رسيدند نتيجه اين به خود پژوهش

   .)3( ستهمسو همكاران و لوريست پژوهشنتايج  با مذكور پژوهش هاي يافته تمام كه شود يم واكنش

 نتيجه محيطي خستگي گروه در كار انجام خطاي و تكليف انجام يها زمان ميانگين به توجه با

 اختالف ةمقايس با و دارد يرتأث ورزشكاران هماهنگي بر نيز محيطي خستگي كه شود يم گرفته

 و فورستير نيكوالس هاي يافته با ها يافته اين. است زياد بسيار يرتأث اين كه گفت توان يم ها يانگينم

 ذكرشده تحقيق در. ستهمسو انسان حركات هماهنگي بر بدني خستگي يرتأث موضوع با نوگير وينسنت

                                                           
1. Cortex  
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 خستگي ايجاد با. بود مقابل اهداف به خستگي و خستگي بدون شرايط در دست با توپ پرتاب هدف

 از پس موفق پرتاب تعداد همچنين. كرد يم پيدا كاهش پرتاب مهارت در آرنج سرعت حداكثر بدني

  .)15( يافت كاهش داري معنا طور به خستگي

 محيطي خستگي كه شد حاصل نتيجه اين هماهنگي، در محيطي و مركزي خستگي ةمقايس با

 يدودست هماهنگي در تكليف انجام زمان ميانگين دارمعنا افزايش موجب كزيمر خستگي به نسبت

 است، مركزي خستگي از بيشتر محيطي خستگي گروه در خطا زمان ميانگين اينكه با همچنين .شود يم

دليل ارتباط مستقيم بين ميزان  به ممكن استكه  يستن دار معنا خطا زمان مدت خصوص در يرتأث اين

 افزايش سبب محيطي خستگي نيز دوپايي هماهنگي خصوص در. عصاب مركزي باشددقت و سيستم ا

 خستگي گروه با مقايسه در خطا زمان مدت هم و تكليف انجام زمان در هم ها هنمر ميانگين دار معنا

شدن تفاوت بين مدت زمان خطا در هماهنگي دوپايي نسبت به هماهنگي  دار معنادليل . است مركزي

اين باشد كه پروتكل خستگي محيطي شامل دويدن روي تردميل بوده و به همين  ستمكن ام يدودست

از عضالت دست هنگام انجام آزمون  تر خستهدليل عضالت پا براي انجام آزمون هماهنگي دوپايي بسيار 

 يدودستدر هماهنگي دوپايي نسبت به هماهنگي  دار معناو شايد اختالف  استهماهنگي دودستي 

  .يت پروتكل خستگي محيطي باشددليل ماه به

 پژوهشنتايج  با حاضر پژوهشنتايج  محيطي و مركزي خستگي متفاوت يراتتأث زمينة در

 محيطي و مركزي خستگي مدل دو به خستگي بودند كرده بيان كه ستهمسو كالمرز دانشگاه نامحقق

 تحقيق، اين .)8( دارند نبد كارايي كاهش و كلي خستگي بر يا جداگانه يرتأث يك هر و شود يم  يمتقس

 بود حركتي هماهنگي بر محيطي و مركزي خستگي يرهايتأثة مقايس بررسي خصوص در تحقيق اولين

 بنابراين نداشت، وجود ها يرتمغا يا ها ييهمسو بيشتر بررسي منظور به ديگري مشابه تحقيقات و

 ديگر يها پروتكل با را اضرح پژوهش هاي يافته پذيري يمتعم قابليت تا است نياز ديگري مطالعات

 در كه شود بيان و كند بررسي...  و ورزشي خاص يها مهارت انجام در محيطي، و مركزي خستگي

 توجه با حال، اين با. شود يم كاسته فرد مهارت و توانايي از تا چه حد محيطي و مركزي خستگي صورت

 كه شود هماهنگ يا گونه به ورزشكاران تمريني يها برنامه كه كنند يم پيشنهاد پژوهشگران نتايج، به

 كرده حفظ بيشتري مدت براي را خود كارايي بتوانند ورزشكاران تا شود ذهني استحكام افزايش موجب

  . كنند ارائه را خود ةبهين عملكرد مختلف بدني و رواني فشارهاي در و
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  قدرداني و تشكر
 و ندكرد راهنمايي پروتكل انجام در را اينجانب بردباري و صبر با كه والش پروفسور از تشكر با

 كمال كه محترم هاي يآزمودن ةكلي از همچنين. دادند قرار اينجانب اختيار در را خود ساليانه تجربيات

 .دارم را تشكر كمال ،داشتند پژوهش اين پژوهشگران با را همكاري

 

  و مĤخذ منابع
 يرتأث« ).1393( ليافروزه، ع ؛صطفي، مكلور يسيادر ؛، حسنمحمدزاده جهتلو ؛حمد صادقافروزه، م  .1

 يتا حد واماندگ يندهفزا يتدرك فشار و عملكرد در فعال يزانآشكار و نهان بر م يزشيانگ ييخودگو

 .يحركت يادگيريرشد و  ،»يرانگ يكشتدر 

 .فجر چاپ ،اول چ ،يعضالن – يعصب يستمساختار و عملكرد س ).1385( .براهيما ،برزكار .2

بررسي ميزان « ).1392( قريشي، سيدابوالفضل؛ كمالي، كورش؛ فرهادي، مسعودارقامي، شيرازه؛  .3

و دستگاه ) VAS) Visual Analog Scaleخستگي ذهني با مقياس  يريگ اندازههمخواني نتايج 

Flicker Fusion« ،1، ش 1 ةارگونومي و عوامل انساني ايران، دور ةفصلنام. 

 بررسي« ).1389( ميدا، شكري ؛محمدنقي، فراهاني ؛رضاليع، مرادي ؛سنح ،اسدزاده ؛عيدس ،يطوالب .4

 ةفصلنام ،»دختر و پسر دانشجويان در شناختي مسائل حل بر شناختي خستگي و فعال حافظة اثر

  .تبريز دانشگاه سياشن روان

 ،اولچ  ،حركتي كنترل و يادگيري در مفاهيم ).1390( ونهپ ،مختاري ؛حمدكاظمم، يواعظ موسو .5

  حركت و علم
6. Bigland-Ritchie, B. Central and peripheral fatigue in sustained maximum voluntary 

contractions of human quadriceps muscle. Clin Sci Mol Med, 1978. 54(6): p. 609-614. 

7. Chaffin, D.B., Localized muscle fatigue-definition and measurement. Journal of 

Occupational and Environmental Medicine, 1973. 15(4): p  .٣۴۶-٣۵۴.  

8. Balduini, F.C. Management and rehabilitation of ligamentous injuries to the ankle. Sports 

medicine, 1987. 4(5): p. 364-380. 

9. Wright, R.A., C.C. Stewart, and B.R. Barnett, Mental fatigue influence on effort-related 

cardiovascular response: extension across the regulatory (inhibitory)/non-regulatory 

performance dimension. Int J Psychophysiol, 2008. 69(2): p. 127-33. 

10. 1.Akuthota, R., Nadler, SF. (2004). "Core strengthening". Arch Phys Med Rehabil.85S: 

S86-92 



 1396، بهار 1، شمارة 9، دورة ورزشي _رشد و يادگيري حركتي                                                                       136
 

 

11. Swinnen, S.P. Interlimb coordination: Learning and transfer under different feedback 

conditions. Human movement science, 1997. 16(6): p. 749-785. 

12. Shankar H, Pesudovs K. Critical Flicker Fusion test of potential vision. J Cataract Refract 

Surg. 2007; 33:231-239. 

13. Macrum E, Robert Bell D, Boling M, Lewek M, Padua D. Effect of Limiting Ankle-

Dorsiflexion Range of Motion on Lower Extremity Kinematics and Muscle-Activation 

Patterns During a Squat. Journal of sport rehabilitation. 2012;21(2):144 

14. Vincent Walsh V, Pascual A. Transcranial Magnetic Stimulation: A Neurochronometrics 

of Mind (Bradford Books). MIT Press; New Ed edition (16 Sept. 2005)  

15. Forestier N, Nougier V. The effects of muscular fatigue on the coordination of a 

multijoint movement in human. Neuroscience Letters Volume 252, Issue 3, 21 August 

1998, Pages 187–190 

16. Nakamura, H., "An experimental study of reaction time of the start in running a race. 

Research Quarterly". American Physical Education Association, 1934. 5(sup1): p. 33-45. 

17. Van der Linden, D., M. Frese, and T.F. Meijman, "Mental fatigue and the control of 

cognitive processes: effects on perseveration and planning". Acta Psychologica, 2003. 

113(1): p. 45-65 

18. Gandevia, S.C., "Fatigue: neural and muscular mechanisms". Vol. 384. 1995: Springer 

Science & Business Media. 

  


