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فرانک پورحسينی -7شهزاد طهماسبی بروجنی

 . 7دانشجوی دکتری ،گروه يادگيری و کنترل حرکتی ،دانشکدة تربيت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه شهيد
بهشتی ،تهران ،ايران  .2دانشيار ،گروه يادگيری و کنترل حرکتی ،دانشکدة تربيت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه
تهران ،تهران ،ايران

چکيده
هدف از این پژوهش بررسی تأثیر انواع موزیک بر ادراک عمق در شرایط خستگی بود .جامعۀ آماری تحقیق حاضر
دانشجویان دختر دانشکدۀ تربیت بدنی دانشگاه تهران بودند که  54نفر از آنها (میانگین سنی  23/3 ±2/61سال)
داوطلبانه در این تحقیق شرکت داشتند .شرکتکننده ها به سه گروهِ موزیک کند ،موزیک تند و گروه کنترل تقسیم
شدند .در ابتدا از هر سه گروه پیشآزمون ادراک عمق بهوسیلۀ دستگاه ادراک عمق بهعمل آمد ،سپس به آنها فعالیت
بدنی مشابه داده شد تا به آستانۀ خستگی برسند .پس از بروز خستگی مجدداً خطای ادراک عمق آزمودنیها اندازهگیری
شد .سپس به منظور ارزیابی تأثیر موزیک بر ادراک عمق ورزشکاران در شرایط خستگی از آزمودنیها خواسته شد به
مدت  3دقیقه به موسیقی مختص به هر گروه گوش دهند و بالفاصله ادراک عمق آنها بهعنوان پسآزمون اندازهگیری
شد .برای بررسی و تحلیل دادهها از تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر و تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شد .یافتههای
تحقیق حاضر نشان داد که موزیک تند ،تغییر معناداری در خطای ادراک عمق ایجاد نکرد ( ،)P=0/102اما موزیک کند
این خطا را به طرز معناداری کاهش داد (.)P= 0/001

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

* نويسنده مسئول  :تلفن 02616661151 :

Email: shahzadtahmaseb@ut.ac.ir
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مقدمه
ادراک فرایند سازمان دادن و معنا دادن به دروندادهای حسی است ،ازاینرو بهعنوان راهنمای رفتار از
کارکردهای مفیدی برخوردار است .رفتار حرکتی مؤثر و کارامد کامالً به ادراک وابسته است ،همچنین
ادراک بیان مسئلهای است که قرنهاست مورد توجه دانشمندان است .برای اجرای بسیاری از وظایف
حرکتی ،قضاوت دقیق در مورد اشیای متحرک در فضا ضروری است ،این توانایی به ادراک بینایی
وابسته است (.)6 ،2
ادراک عمق عبارت است از توانایی بصری برای ادراک جهان پیرامون به شکل سهبعدی و از
مهمترین مهارتهای بصری در تمامی فعالیتهایی که نیازمند موقعیتیابی فضایی دقیقاند ،است؛
همچنین یکی از ادراکات بنیادی بهحساب میآید ( .)3ادراک عمق اغلب مترادف با بینایی دوچشمی
بهکار میرود ،درحالیکه بسیاری از نشانههای یکچشمی نیز در ادراک عمق بهکار میروند ( .)5همۀ
حرکات «دسترسی و چنگ زدن ،جابهجایی ،مهارتهای حرکتی ،تعادل» به درک سهبعدی فضا وابسته
است ( .)4از طرف دیگر ،قابلیت تشخیص فاصله برای داشتن عملکرد مؤثر و کارامد نقش تعیینکنندهای
دارد.
ادراک عمق مستلزم تیزبینی دقیقی است ،زیرا تصویر واضحتر از هر یک از چشمها اطالعات
بیشتری را برای مقایسه فراهم میکند ( .)4در حقیقت توانایی ادراک عمق از مهمترین مهارتهای
بصری برای ورزشکاران بهخصوص در ورزشهایی که نیازمند موقعیتیابی فضایی دقیقاند ،است .بهطور
کلی در بسیاری از مهارتهای حرکتی که با تعیین مکان ،ضربه زدن و گرفتن اشیای متحرک سروکار
دارند ،ادراک عمق نقش مؤثری در موفقیت آن مهارتها دارد .در ورزشهای متعددی بهویژه ورزشهای
توپی (زیرا ورزشهای توپی نیاز بیشتری به درک شیء از رنگ زمینه برای پاسخ مناسب و بهموقع دارد)،
تشخیص فاصلۀ توپ در موفقیت برای ضربه زدن یا پرتاب کردن نقش مهمی دارد (.)2
بهطور کلی ،تحقیقات گذشته در زمینۀ اجرای مهارتهای حرکتی ،نشان داده است که ادراک عمق
در موفقیت ورزشکاران نقش مهمی دارد که از جملۀ این تحقیقات میتوان به یافتههای لینور ،موچ و
الگرنگ )6111( 6اشاره کرد .ایشان نشان دادند شرکتکنندههایی که ادراک عمق باالیی داشتند ،در
دریافت توپ خیلی موفقتر بودند (.)1

1. Lenior, Musch, & La Grange
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نتایج تحقیقاتی که گروه ورزشکار و غیرورزشکار را از لحاظ ادراک عمق مقایسه کردهاند ،نشان
میدهد که ورزشکاران درگیر در بازیهایی که در آنها توپ پرتاب و ضربه زده و گرفته میشود ،ادراک
عمق بهتری نسبت به گروههای غیرورزشکار دارند ( .)7 ،1براساس تحقیقات انجامگرفته عوامل متعددی
مانند رنگ ( ،)1ترس ( ،)60سالمت جسمی ( ،)66خستگی ( ،)62بر روی ادراک عمق اثر میگذارد.
اهمیت تأثیر موزیک و ریتم بر رفتار حرکتی به اوایل قرن بیستم ،زمانیکه موزیک بهعنوان یک
روش درمانی مورد توجه قرار گرفت ،برمیگردد .همانطورکه شعر دارای وزن است ،موزیک نیز وزن
خاصی دارد" ،وزن" در موزیک همان "ریتم" است؛ بهعبارتی همان حرکت است .تقسیمبندی وزنها را
در موسیقی بدینگونه انجام میدهند :ریتم تند ،ریتم کند و ریتم متوسط .این تقسیمبندی به ضرب
ریتم بستگی دارد ،هرچه ضرب ریتم تند باشد ،موزیک تند است و هرچه ضرب ریتم کندتر باشد،
موزیک کند است ( .)63 ،65ارتباط بین موزیک با تغییرات فیزیولوژیکی و روانی در هنگام تمرین و کار
همواره نظر متخصصان علوم ورزشی ،پزشکی و روانشناسی را به خود معطوف داشته است (.)64
موزیک از طریق چهار مکانیزم موجب بهبود عملکرد میشود :با کاهش احساس خستگی و افزایش
سطوح انگیختگی ،ایجاد هماهنگی و در نهایت افزایش آرامش و احساس راحتی .تمام این عوامل
مستقیماً با فرایندهای ادراکی در ارتباطاند ( .)61ترکیب موزیک و ورزش ممکن است با باال بردن انگیزه
تحریکات شناختی را افزایش دهد .همچنین موزیک ممکن است به جایگزین کردن اطالعات ناشی از
کار بدنی که از اندامهای حسی به دستگاههای عصبی مرکزی میرسد ،بازده کار را افزایش دهد و میزان
هیجانات ناشی از فعالیت را بهبود بخشد .پژوهشگران دریافتهاند تنش عضالنی با انواع موزیک تغییر
میکند ،بهگونهای که موزیک محرک ،تنش عضله را زیاد و موزیک آرام ممکن است فعالیت عضالنی را
هنگام فعالیت ورزشی کاهش دهد؛ بنابراین انگیزۀ فرد را در انجام تمرین افزایش داده و به او اجازه
میدهد مدت بیشتری به فعالیت بپردازد ( .)67از دیدگاه فیزیولوژیکی تأثیر موزیک را شاید بتوان در
تحریک بیشتر قشر مغز و افزایش تحریکپذیری نواحی حرکتی مغز مانند بخش پیشحرکتی 6یا
کرتکس اولیه 2که در ناحیۀ  5برادمن قرار دارد ،دانست .بهطوریکه تأثیر آن در شرایط واماندگی بیشتر
میشود .براساس مطالعات انجامگرفته در دهههای اخیر ،افزایش نسبت سروتونین به دوپامین در مغز
عمدهترین عامل خستگی معرفی شده است .ازاینرو باید بخشی از آثار موزیک را به کاهش ترشح
1. Premotor
2. Primary cortex
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سروتونین مغز نسبت داد ( .)61محرکهای حسی و ذهنی (مانند موزیک) بر عملکرد سیستم عصبی
خودمختار و دستگاه قلب و عروق ،نرواندوکرین و سیستم ایمنی تأثیر بسیار میگذارد .در واقع موزیک
تند و محرک ،سبب افزایش سطح فعالیت سیستم عصبی سمپاتیک میشود ( .)61برخی محققان به آثار
موزیک بر عملکرد ( )64 ،20 ،26و برخی به تأثیر نوع موزیک بر متغیرهای فیزیولوژیکی پرداختهاند
( .)22 ،23اگرچه در برخی مطالعات یافتههای ناهمسویی مشاهده میشود ،ممکن است این تفاوتها
ناشی از اختالف در نوع موزیک ،نوع پروتکل فعالیت ورزشی و شرایط شرکتکنندگان (سن ،جنس و)...
باشد (.)22
کوک )2001( 6در مطالعۀ مروری به تأثیر موزیک بر اجرای ورزشکاران پرداخت .وی اشاره کرد
بهطور کلی موزیک میتواند تأثیرات مثبت فیزیولوژیکی (ضربان قلب ،فشارخون ،دمای بدن) ،روانی
(شاخص درک فشار و خستگی) و حتی عملکردی (دو  500متر ،قدرت ایستا ،میزان استقامت و ظرفیت
هوازی) داشته باشد (.)25
پژوهشهای مختلفی در زمینۀ ریتمهای مختلف موزیک بر عملکردهای حرکتی انجام گرفته که
برخی هر نوع ریتم را بدون تأثیر ( ،)61،24برخی موزیک با ریتم تند ( )65 ،61و برخی ریتم کند (،27
 )21را بر عملکرد حرکتی مؤثر بیان کردهاند.
در خصوص تأثیر موزیک ،از ویژگی های روانی مانند میزان افسردگی و اضطراب صفتی افراد نیز باید
بهعنوان عامل تأثیرگذار یاد کرد .در همین زمینه لَن ،دیویس و دیوان پورت )2066( 2با ارائۀ آزادانۀ دو
نوع موزیک به آزمودنیها هنگام دویدن گزارش کردند که صرفنظر از نوع موزیک مورد استفادۀ
آزمودنیها ،کسانی که موزیک را انگیزاننده گزارش کرده بودند ،عملکردشان بهبود یافت (.)21
تحقیقات انجامگرفته در زمینۀ تأثیر موزیک بر روی خستگی ذهنی و بدنی و انگیختگی و استرس و
اضطراب صفتی ( ،)21پاسخهای متابولیکی ،فاکتورهای آمادگی جسمانی ( ،)61تأثیر مثبت موزیک را بر
روی این فاکتورها بیان کردند .تحقیقات دیگر نیز تأثیر خستگی ( ،)62انگیختگی ( )5و بیماری ( )2را
در کاهش ادراک عمق بیان کردند و در دنیای کنونی استفاده از محرکهای روانی مانند موزیک در
شرایط مختلف برای بهبود عملکرد بسیار زیاد شده و ورزشکاری موفق است که با تکنیکهای مختلف
بتواند در شرایط روانی دشوار مثل حضور تماشاگر و خستگی به عملکرد مطلوب خود ادامه دهد .با این

1. koc
2.Lane, Davis & Devonport
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حال ،با توجه به اینکه در تحقیقات گذشته دربارۀ تأثیر موزیک بر ادراک عمق در شرایط خستگی
بررسیهای الزم انجام نگرفته است ،این تحقیق میتواند به ورزشکاران (بهخصوص رشتههایی که درک
عمق برای پاسخ مناسب و به موقع ضروری است ،مانند شناسایی توپ از بین رنگهای زمینه برای
دریافت بهموقع) کمک کند که در تمرین و در زمان مسابقه هنگامیکه خستگی بر آنها غلبه کرده است،
با علم به اینکه در آن زمان ادراک عمق و در نتیجه عملکردشان افت میکند ،با استفاده از موزیک
مناسب خطای ادراک عمق خود را کاهش دهند و عملکرد خود را تا حدودی مانند زمان قبل از خستگی
حفظ کنند؛ بنابراین ،این پرسش که آیا موزیک و چه نوع موزیکی به ورزشکاران هنگام تمرین یا در
شرایط مسابقه بهمنظور کاهش خطای ادراک عمق و در نتیجه بهبود عملکرد کمک میکند ،محققان را
بر آن داشته است تا تأثیر انواع موزیک را بر ادراک عمق ورزشکاران در شرایط خستگی بررسی کنند.
شناسایی این موضوع راهی برای نشان دادن تعامل بین محرکهای روانی و عملکرد حرکتی برای
رسیدن به هدف مطلوب به روی دنیایی که بهصورت روزافزون در آن گرایش به موزیک مناسب در
راستای بهبود عملکرد ورزشکاران بیشتر میشود ،قرار خواهد داد.
روش پژوهش
طرح تحقیق حاضر کاربردی و روش نیمهتجربی است.
جامعه و نمونۀ آماری

نمونۀ آماری پژوهش حاضر  54نفر از دانشجویان دختر دانشکدۀ تربیت بدنی دانشگاه تهران (با
میانگین سنی  23/3 ±2/61سال) با سابقۀ ورزشی  5سال به باال در رشتههای مختلف ورزشی بودند.
آزمودنیها هیچکدام سابقۀ شرکت در مسابقات ملی و بینالمللی را نداشتند .همچنین با آزمون ادراک
عمق آشنایی نداشتند ،به همین علت همگی در زمرۀ غیرماهر (مبتدی) بودند .آزمودنیها در سه گروه
 64نفره (گروه موزیک تند ،موزیک کند و گروه کنترل) قرار گرفتند ( .)21هنگام تجزیهوتحلیل آماری
از هر گروه دو نفر که دارای مقادیر پرت بودند ،از جمع آزمودنیها کنار گذاشته شدند و به این ترتیب
تعداد آزمودنیها در هر گروه به  63نفر تقلیل یافت.
ابزار پژوهش

ابزار مورد استفاده دستگاه الکتومتر (ساخت شرکت سنس لب آلمان) ،دستگاه آزمونگر الکتریکی
ادراک عمق (مدل  )B122و هدفون بود .دستگاه الکتومتر برای سنجش میزان اسید الکتیک خون
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آزمودنیهاست که از انگشت میانی دست غیربرتر نمونۀ خونگرفته شد و تجمع اسید الکتیک بیشتر از
 2میلیمول شاخصی برای خستگی فرد محسوب شد ( .)30دستگاه آزمونگر الکتریکی ادراک عمق
متشکل از یک جعبۀ فلزی ،یک دریچه در جلوی آن ،یک کلید که بهوسیلۀ یک سیم به دستگاه متصل
شده و سه میلۀ عمودی است که درون جعبه قرار دارند .میلۀ مرکزی متحرک و دو میلۀ دیگر ثابتاند .با
شروع آزمون ،میلۀ مرکزی در خط افق شروع به دور و نزدیک شدن به آزمودنی میکند .آزمودنی بر
روی یک صندلی به فاصلۀ سه متر در جلوی دریچه مینشیند .تکلیف این است که آزمودنی در لحظهای
که فکر میکند هر سه میله کامالً روی یک خط هستند ،کلید را فشار دهد .در این حالت ،میله متوقف
میشود و آزمونگر با استفاده از نوار مدرجی که در کنار دستگاه وجود دارد ،میزان خطای تشخیص
آزمودنی در آزمون ادراک عمق را در قیاس میلیمتر ثبت میکند .این آزمایش سه بار تکرار و خطای
ثابت برای هر آزمودنی گرفته میشود.
پروتکل تمرين

پیش از آغاز برنامۀ تحقیق از عالقۀ آزمودنیها به موزیک و اجرا در شرایط پخش با هدفون اطمینان
حاصل شد و همگی رضایتنامۀ حضور در مراحل تحقیق را پر کردند .از موزیک باکالم که در
پژوهشهای دیگر روایی آن ارزیابی شده بود ،استفاده شد ( .)61موزیک با استفاده از هدفون بهمنظور
اطمینان از هر گونه صدای مخل برای هر آزمودنی پخش شد.
برای مشخص شدن ریتم تند و کند موزیک از  bpmیا ضرب موزیک (به ایتالیایی  )Tempoاستفاده
شد ،بدینصورت که موزیک با ریتم ) (634- 650 bpmبهعنوان موزیک تند و موزیک با ریتم

)bpm

 (664-620بهعنوان موزیک با ریتم کند بهکار گرفته شد (.)61
طناب زدن

در این تحقیق به منظور اعمال خستگی از فعالیت طناب زدن استفاده شد ،زیرا در محیط آزمایشگاه
کامالً قابل اجرا بود .نحوۀ طناب زدن بهصورت دلخواه بود تا زمانیکه بدن شرکتکنندگان شروع به
تعریق کند و نفسهای آنها تند شود و نیز خودشان اعالم خستگی کنند (.)36
روند اجرای پژوهش

روش کار بدینصورت بود که ابتدا از آزمودنیها ادراک عمق بهعنوان پیشآزمون بهعمل آمد.
آزمودنیها در هر گروهی که بودند ،شروع به طناب زدن کردند تا وقتیکه بدنشان شروع به تعریق کرد و
نفسهایشان تند شد و نیز خود آنها اعالم خستگی کردند (معیار سنجش و ارزیابی آستانۀ خستگی) .در
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این هنگام اسید الکتیک خون آنها اندازهگیری شد و هنگامیکه غلظت اسید الکتیک خون آنها به بیشتر
از  2میلیمول رسید ،این امر مالک خستگی آنها در نظر گرفته میشد .بالفاصله با مشاهدۀ خستگی ،از
آنها آزمون ادراک عمق گرفته شد ( .)62سپس آزمودنیهایی که در گروه موزیک تند و موزیک کند قرار
داشتند ،بهوسیلۀ هدفون به یکی از دو موسیقی معرفیشده برای هر گروه به مدت  3دقیقه گوش دادند
( .)61در نهایت  ،پس از اتمام زمان مورد نظر برای گوش دادن به موزیک دوباره سطح اسید الکتیک
خون آنها بررسی شد و بالفاصله آزمون ادراک عمق بهعنوان پسآزمون از آنها گرفته شد .آزمودنیهای
گروه کنترل مشابه با مدت زمانیکه دو گروه تحت مداخله سپری میکردند ،هیچگونه مداخلهای را پذیرا
نبودند و از آنها نیز ادراک عمق بعد از خستگی و بعد از پسآزمون بهعمل آمد .شایان ذکر است هر
آزمودنی که از عینک استفاده میکرد ،آزمون ادراک عمق را با عینک انجام داد (.)32
روشهای آماری

طبیعی بودن دادهها با استفاده از آزمون آماری کولموگروف-اسمیرنوف تعیین شد .همچنین نتایج
آمارۀ لون نشاندهندۀ همگنی واریانسها بود ( .)P<0/04از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه بهمنظور
مقایسۀ پیشآزمون و پسآزمون میزان خطای ادراک عمق سه گروه در پژوهش استفاده شد .در صورت
مشاهدۀ اختالف معنادار ،از آزمون تعقیبی  LSDاستفاده شد .همچنین بهمنظور بررسی فرایند تغییرات
ایجادشده در خطای ادراک عمق در هر گروه از تحلیل واریانس با اندازهگیری تکراری و  tهمبسته
استفاده شد .در همۀ آزمونها مقدار خطا در سطح  P≥0/04محاسبه شد .کلیۀ تجزیهوتحلیل آماری با
استفاده از نرمافزار  SPSSنسخۀ  22و ترسیم نمودارها با نرمافزار اکسل نسخۀ  2063انجام گرفت.
نتايج و يافتههای تحقيق
اطالعات توصیفی مربوط به گروههای مختلف موزیک در مراحل مختلف آزمون در جدول  6نشان داده شده است.
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جدول .7ميانگين و انحراف معيار ادراک عمق به تفکيک گروه در مراحل مختلف اندازهگيری ادراک
عمق
گروه

موزیک تند

موزیک کند

بدون موزیک (کنترل)

مرحلۀ سنجش

آماره های توصيفی
ميانگين خطای
ادراک عمق

انحراف معيار

قبل از مداخله

0/16

0/13

پس آزمون اول

-6

6/22

پس آزمون دوم

0/12

0/70

قبل از مداخله

0/76

6/61

پس آزمون اول

-6/35

6/07

پس آزمون دوم

0/41

6/11

قبل از مداخله

0/74

6/61

پس آزمون اول

0/12

6/00

پس آزمون دوم

0/13

6/50

در سطح  0/04معنادار است.

نتایج تحلیل واریانس یکطرفه بهمنظور مقایسۀ موزیکهای مختلف بین گروهها در پیشآزمون نشان
داد که اختالف معناداری بین گروهها وجود نداشت ( .)P=0/154ازاینرو میتوان گفت که آزمودنیها در
آغاز تحقیق به لحاظ ادراک عمق تفاوت معناداری با هم نداشتند .همچنین نتایج تحلیل واریانس
یکطرفه جهت بررسی خطای ادراک عمق در پسآزمون اول نشان داد ،اگرچه بین گروهها تفاوت وجود
داشت ،این تفاوت معنادار نبود ()P=0/517؛ اما با توجه به اعمال مداخلۀ اصلی (انواع موزیک) این
اختالف در پسآزمون دوم معنادار بود ( .)P=0/062با توجه به مشاهدۀ اختالف معنادار بین گروهها در
پسآزمون از آزمون تعقیبی  LSDاستفاده شد که نتایج نشان داد بین گروه موزیک تند با کنترل و گروه
موزیک تند با کند اختالف معناداری وجود دارد (بهترتیب P=0/001؛  .)P=0/062ازاینرو با توجه به
میانگین بهدستآمده در هر گروه ،میتوان گفت که اعمال مداخلۀ موزیک تند ،موجب افزایش خطای
ادراک عمق نسبت به دو گروه شده و مداخلۀ مناسبی بهمنظور کاهش ادراک عمق نیست.
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1
0.5
0

پس آزمون 6
پس آزمون 2

خطای ادراک عمق

پیش آزمون

-0.5
-1
-1.5
-2
موسیقی کند

موسیقی تند

کنترل

نمودار  .7ميزان خطای ادراک عمق پيشآزمون ،پسآزمون  7و  2در گروههای مختلف ( نشاندهندة
اختالف معنادار موزيک تند نسبت به گروه کنترل در سطح معناداری  P≤ 1/117و نشاندهندة
اختالف معنادار موزيک تند نسبت به موزيک کند در سطح معناداری .)P≤ 1/17

از سوی دیگر با توجه به اینکه در تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر مفروضۀ کرویت موخلی
معنادار شد ( ،)P≤0/04پیشفرض مربوطه برآورده شد .نتایج تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر نشان
داد که اثر مستقل درونگروهی (انواع موزیک) بر روی خطای ادراک عمق معنادار نشد ( ،)P=0/61ولی
اثرات تعاملی موزیک در مراحل مختلف آزمون (پیشآزمون ،پسآزمون اول ،پسآزمون دوم) معنادار شد
(.)P=0/04
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جدول  .2نتايج تی همبسته نشان میدهد که کاهش خطای ادراک عمق تنها در گروه تحت مداخلۀ
موسيقی کند ،رخ داده است
درجات سطح
ميانگين
گروه
t
آزادی معناداری
0/662
62
6/76
0/31
جفت یک پیش آزمون – پس آزمون اول
موزیک
0/102
62
0/43
0/67
پس آزمون اول –پس آزمون دوم
جفت دو
تند
0/524
62
0/12
0/26
جفت سه پیش آزمون – پس آزمون دوم
0/641
62
6/40
0/13
جفت یک پیش آزمون – پس آزمون اول
موزیک
*0/001
62
-3/33
60/10
پس آزمون اول –پس آزمون دوم
جفت دو
کند
*0/006
62
-5/66
6/27
جفت سه پیش آزمون – پس آزمون دوم
0/137
62
0/26
0/07
جفت یک پیش آزمون – پس آزمون اول
بدون
*0/061
62
-2/10
6/51
پس آزمون اول –پس آزمون دوم
جفت دو
موزیک
(کنترل)
*0/004
62
-3/57
6/31
جفت سه پیش آزمون – پس آزمون دوم
*در سطح  0/04معنادار است.

از سوی دیگر ،تأثیر مراحل مختلف آزمون در خطای ادراک عمق معنادار شد ( .)P=0/0004با توجه
به اینکه یافتن این جایگاه از طریق تحلیل واریانس با اندازهگیری تکراری مقدور نیست ،از آزمون تی
همبسته بهصورت جداگانه برای مراحل مختلف استفاده شد که نتایج در جدول  2مالحظه میشود .این
نتایج نشان داد که اختالف معنادار پس از اعمال مداخلۀ موزیک کند وجود داشته و تنها این موزیک
موجب کاهش خطای ادراک عمق آزمودنیها شده است ( .)P=0/001در مجموع میتوان نتیجه گرفت
که موزیک تند ،موجب افزایش خطای ادراک عمق شده و موزیک کند این خطا را به طرز معناداری
کاهش داده است.
بحث و نتيجهگيری
ادراک عمق چه بهعنوان قابلیتی ذاتی و چه اینکه با یادگیری پیشرفت میکند ،سالهاست که مورد
عالقۀ دانشمندان بوده است ( .)21ادراک عمق یک توانایی بینایی برای دریافت دنیای سهبعدی است که
به بیننده اجازه میدهد تا با دقت در مورد فاصلۀ اشیا قضاوت کند و اغلب مترادف با بینایی دوچشمی
بهکار میرود؛ درحالیکه بسیاری از نشانههای یکچشمی نیز در ادراک عمق بهکار میروند ( .)5ادراک
عمق در عملکردهای حرکتی و در همۀ ورزشها و مسابقاتی که از توپ استفاده میشود ،بهنحو
گستردهای استفاده میشود (.)66
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در تحقیق حاضر تأثیر موزیک بر ادراک عمق در شرایط خستگی بر دانشجویان دختر بررسی شد.
براساس نتایج تحقیق شهبازی و همکاران ادراک عمق در هر دو جنس مشابه است .نتایج نشان داد که
موزیک تند ،موجب افزایش خطای ادراک عمق میشود و موزیک کند این خطا را به طرز معناداری
میتواند کاهش دهد .تاکنون تأثیر انواع موزیک بر ادراک عمق در شرایط خستگی بررسی نشده و
تحقیق حاضر اولین تحقیقی است که این عامل را بررسی میکند ،ولی تحقیقات بسیاری در زمینۀ تأثیر
موزیک بر خستگی ،شاخص درک فشار و انگیختگی انجام گرفته است و نیز تحقیقاتی نیز تأثیر
انگیختگی و خستگی را بر ادراک عمق نشان دادهاند.
6

2

نتایج تحقیق حاضر همسو با نتایج تحقیقات کراست و کلوگ ( )2001و فلینت ( )2060است که
موزیک ریتم کند را بر عملکرد حرکتی مؤثر بیان کردهاند .کراست و کلوگ بیان کردند ،وقتی ریتم
موزیک تند است ،حساسیت مرتبط با پاسخ به عوامل موزیک وجود ندارد .همچنین پاسخ به موزیک
کند در طبیعت انسان وجود دارد و بهوسیلۀ عوامل موزیک و ویژگیهای فردی و تعامل بین این دو
تعیین میشود.
اصوالً استفاده از عوامل انگیزشی در جلسات تمرین به افزایش کیفیت تمرین و در جلسات آزمون
به بهبود عملکردهای جسمانی منجر میشود .بر این اساس از آنجا که تداوم برنامۀ تمرین در سنین کم
و بهخصوص سنین بلوغ بهدلیل بروز خستگی بهویژه فعالیتهای انفرادی کار دشواری است ،هر عاملی
که به بهبود اجرا از طریق سرکوب خستگی بینجامد یا هر سازوکار دیگری را در پی داشته باشد ،اهمیت
زیادی پیدا میکند .کاهش احساس خستگی هنگام تمرین همراه با گوش دادن به موزیک ،به توجه
انتخابی ،ناشی از محدود شدن ظرفیت پردازش اطالعات مربوط است که بر این اساس ،شنیدن موزیک،
افراد را از توجه همزمان به احساس خستگی هنگام تمرین بازمیدارد .این مدل ،مدل پردازش اطالعات
موازی است .بر اساس تئوری باریکی ادراکی استربروک توجه به آهنگ و موزیک یا هر محرک دیگر ،از
توجه همزمان به عواملی مانند خستگی جلوگیری میکند (.)61
در برخی تحقیقات آثار موزیک با توجه به ضرباهنگ (تعداد ضربهها در دقیقه  )BPMنشان میدهد
که موزیک با ضرباهنگ تند موجب افزایش ضربان قلب ،فشارخون سیستولی و واکنشهای سطحی
1. Crust & clough
2. Flint
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سریع ( )GSRو دامنۀ تنفس  R.Rمیشود ،درصورتیکه موزیک با ضرباهنگ کند مقدار و حجم این
تغییرها را کاهش میدهد ( .)21بوچر و ترنسکی )6110( 6نیز در بررسی تأثیر محرومیت حسی و ضربان
قلب هنگام خستگی بین دو شرایط مختلف در آزمونها تفاوت معناداری مشاهده نکردند ،ولی نشان
دادند که تأثیر موزیک بر اجرا به بار کار وابسته است و در بارهای کاری بیشتر بارز است ،آنها این نتیجه
را با توجه به مدل خبرپردازی حسی و درونداد روانی توضیح دادند (.)65
در همین زمینه بحارانی و همکاران ( )2001تأثیر موزیک را بر اجرای فعالیت ورزشی در مردان
سالم بررسی کردند .نتایج نشان داد زمان رسیدن به واماندگی و حداکثر ضربان قلب افزایش و شاخص
درک فشار کاهش یافت ).(60
از دیدگاه عصبی-عضالنی میتوان گفت که هر محرک بیرونی که افزایش انگیختگی را در برداشته
باشد ،هنگام اجرای فعالیت جسمانی موجب افزایش میزان آتشباری نورون در مراکز اولیۀ حرکتی 2و در
نتیجه افزایش بار کاری از طریق انقباضات عضالنی قویتر حتی در شرایط خستگی میشود ( .)33به
عقیدۀ کاراجورگیس ،) 2001( 3آثار مثبت موسیقی بر عملکردهای فیزیولوژیکی (ضربان قلب ،فشارخون
و دمای بدن) ،روانی (شاخص درک فشار) و حتی فاکتورهای اجرای فیزیکی (دو  500متر ،قدرت
نگهداشتن ،میزان استقامت و ظرفیت هوازی) انکارناپذیر است که البته انتخاب صحیح نوع موزیک را
بسیار مهم برشمرده است (.)35
یکی از روشهای مطالعۀ مغز ،مطالعۀ امواج مغزی است .براساس مطالعات الکتروآنسفالوگرامهای
دریافتشده از مغز چهار نوع موج در موقعیتهای مختلف فعالیت مغز ثبت شده است.
.6

امواج بتا :امواج باالی  65سیکل در ثانیه

در این موقعیت مغز فعال است و در وضعیت هوشیاری عادی بهسر میبرد .امواج مغز در این
موقعیت بین  63تا  24بار در ثانیه مرتعش میشوند .برای ایجاد این موقعیت از مغز میتوان از
آهنگهای تند و رقصگونه استفاده کرد.
.2

امواج آلفا :امواج بیت  7تا  65سیکل در ثانیه
1. Boutcher SH & Trenske. M.
2. Primary Motor Cortex
3. Karaqeorghis
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در این موقعیت مغز در حالت آرام بهسر میبرد .این موقعیت را میتوان از طریق موسیقی در طول
روز ایجاد کرد .در این موقعیت معموالً چشمها بستهاند و رؤیاهای روز بهوجود میآیند .امواج مغز در این
موقعیت بین  1تا  62بار در هر ثانیه مرتعش میشوند .این موقعیت از مغز را میتوان از طریق
آهنگهای خیلی مالیم و آرام ایجاد کرد.
.3

امواج تتا :امواج بین  3تا  7سیکل در ثانیه

موقعیت تتا که بهطور عمده در منطقۀ گیجگاهی و آهیانۀ مغز ایجاد میشود ،موقعیت خالقیت مغز
است .امواج مغز در این وضعیت بین  5تا  7بار در ثانیه مرتعش میشوند .هوشیاری مغز در این وضعیت
بین خواب و بیداری است .آهنگهایی که بتوانند این موقعیت مغزی را حفظ کنند ،معموالً خیلی آراماند
و معموالً با سرعت خیلی پایین اجرا میشوند.
.5

امواج دلتا :امواج زیر  3سیکل در ثانیه

در این موقعیت که تعداد ارتعاشات امواج مغز بین  6تا  3بار در ثانیه است ،موقعیت خواب عمیق
مغز است .در این موقعیت ،تنفس عمیق ،سطح و فشارخون ،ضربان قلب و دمای بدن به حداقل خود
میرسد .آگاهی و هوشیاری در این وضعیت در پایینترین میزان است که موسیقی اثر چندانی بر روی
مغز نمیگذارد (.)61
با کمک موسیقی میتوان هر یک از حالتها و امواج را در مغز ایجاد کرد .این امواج در وضعیت
سالمت فرد قابل دریافت است .اگر فرد بیمار باشد ،امواج مغزی در وضعیت طبیعی نیستند که برای
هماهنگ کردن امواج مغز با موقعیت طبیعی آنها میتوان از موسیقی یاری جست .براساس نتایج این
تحقیق موسیقی کند موجب بروز امواج آلفا و تتا میشود که این امواج بر روی مناطق گیجگاهی و
آهیانه تأثیر میگذارد و موجب آرامش مغز و افزایش خالقیت میشود که در نهایت این حالت ادراک
عمق را بهبود میبخشد.
در راستای تبیین تأثیر موزیک بر عملکرد و یادگیری نظریات مختلفی وجود دارد ،برای مثال
مشخص شده است که موزیک هماهنگ و برانگیزاننده موجب تغییر سطح انگیختگی افراد شده و با
کاهش مقدار درک فشار و بهبود وضعیت روانی ،سبب افزایش اجرا میشود .ازاینرو کاهش احساس
خستگی در حین تمرین با موزیک ،ناشی از توجه انتخابی در اثر محدود شدن ظرفیت پردازش اطالعات
است که فرد را براساس مدل پردازش اطالعات موازی از توجه همزمان به احساس خستگی بازمیدارد
( .)61بنابراین موزیک با تأثیر روانافزایی براساس دو سازوکار ،تأخیر در خستگی و تغییر سطوح
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انگیختگی موجب کاهش خطای ادراک عمق میشود .تأثیر خستگی بر روی افزایش خطای ادراک عمق
هم در این تحقیق و هم در تحقیق طهماسبی و مؤمنی ( )6316نشان داده شده و نیز تأثیر انگیختگی
بر روی ادراک عمق در تحقیق شهبازی و همکاران ( )6311بررسی شده است .این یافتهها میتواند در
ورزشهایی که ادراک عمق در آنها نقش مهمی دارد (مانند ورزشهایی که ورزشکار به تعقیب توپ یا
حریفان میپردازد) ،کاربرد داشته باشد.
نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات بیرن بوم ،بون و هاسچل ،)2001( 6بوچر و ترنسک)6110( 2
که موزیک تند را بر عملکرد مؤثر دانستهاند ،مغایر است .آنها نشان دادند که موزیک تند بهعلت افزایش
سطح فعالیت سیستم عصبی سمپاتیک در عملکرد تأثیر بهتری دارد .همانطورکه در تحقیق ترابی و
همکاران ( )2062بیان شده است علت این یافتههای ناهمسو ممکن است تفاوتها ناشی از اختالف در
نوع موزیک ،نوع پروتکل فعالیت ورزشی و شرایط شرکتکنندگان (سن ،جنس و )...باشد ،همچنین
ممکن است علت مغایرت در این تحقیق با تحقیقات پیشین در زمینۀ نوع موزیک ،بهعلت متغیر
وابستهای که سنجش شده است ،باشد .به نظر می رسد در این تحقیق نسبت به تحقیقاتی که
شرکتکنندگان باید از پلهها بهسرعت باال میرفتند و یا روی تردمیل میدویدند ،تأثیر موزیک بر ادراک
عمق منجر به فعالیت کمتر سیستم عصبی سمپاتیک شده است.

1. Birnbaum, Boone & Huschle
2. Boutcher, Trenske
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در این تحقیق تأثیر موزیک کند بر کاهش خطای ادراک عمق و نیز تأثیر منفی موزیک تند بر
 مربیان و معلمهای تربیت بدنی از یافتههای این.خطای ادراک عمق در شرایط خستگی دیده شد
 استفاده کنند و،تحقیق میتوانند در ورزشهایی که ادراک عمق برای کسب موفقیت در آنها مهم است
هنگام استراحت بین تمرینها یا بین زمان مسابقه به ورزشکاران نوع موزیک را که میتواند به آنها کمک
 محققان در. در این تحقیق تأثیر خستگی بر خطای ادراک عمق مشخص نشد. گوشزد کنند،کند
تحقیقات بعدی میتوانند با استفاده از دستگاههای دیگر برای سنجش خستگی فرد مانند صورتک
 این.خندان هوشمند یا با استفاده از پرسشنامۀ خستگی از خستگی آزمودنیها اطمینان حاصل کنند
تحقیق با بررسی ارتباط فعالیتها با امواج و پژواک موسیقیایی میتواند چشماندازی کاربردی در
.تحقیقات فراهم آورد
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