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 چکیده
 جامعه. گرفت صورت آموزاندانش عمق ادراك خطاي بر مرکزي و پیرامونی خستگی تأثیر بررسی هدف با حاضر تحقیق
 ±49/0سنی  میانگین با دسترس در گیرينمونه صورتبه نفر 42 آنها بین از که بود خدابنده شهرستان آموزاندانش آماري

 کنترل گروه و لهمداخ گروه به سپس شد. گرفته عمق ادراك آزمونپیش هاآزمودنی همۀ از .شدند انتخاب سال88/16
 ایجاد رايب دوم گروه به و جسمانی آمادگی فعالیت اول گروه به) جسمی(پیرامونی  خستگی ایجاد شدند. براي تقسیم

 از بعد. دادندنمی انجام مداخله دورة طول در فعالیتی هیچ سوم گروه شد. داده ذهنی فعالیت) ذهنی(مرکزي  خستگی
آزمون پیش ینب را معناداري تفاوت یکطرفه واریانس تحلیل نتایج. شد گرفته عمق ادراكآزمون پس خستگی مداخلۀ اعمال

 LSD تعقیبیآزمون  نتایج بررسی با. شد مشاهده هاگروه بینآزمون پس در داريمعنا اما تفاوت، نداد نشان گروه سه
 هایآزمودن عمق ادراك خطاي) کنترل گروه( مداخله عدم و پیرامونی خستگی به نسبت مرکزي خستگی که شد مشخص

 نتایج. نشد مشاهده داريمعنا تفاوت کنترل و پیرامونی خستگی گروه بین عمق ادراك خطاي بین اما. است داده افزایش را
نترل بود. ک گروه در تغییر عدم و خستگی نوع دو هر از ناشی عمق ادراك خطاهاي افزایش از حاکی همبسته تی آزمون

 ادراك خطاي افزایش در مؤثري نقش پیرامونی خطاي با مقایسه در مرکزي خستگی که گرفت نتیجه توانمی مجموع در
، شودمی مرکزي خستگی کاهش موجب که را مناسبی شرایط شودمی پیشنهاد مربیان به داشت، بنابراین آموزاندانش عمق
 .کنند اتخاذ

 
 هاي کلیديواژه

 خستگی مرکزي.خستگی ذهنی،  ،خستگی جسمیخستگی پیرامونی، ادراك عمق، 
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 مقدمه

 به ايگسترده نحوبه رفتار بنابراین .است برخوردار مفیدي کارکردهاي از راهنماي رفتار، عنوانادراك به

 کمک دهیم،میکه  هاییپاسخ تعیین به ادراك واقع در و است وابسته اطراف جهان ادراك از و برداشت

 رفتار در انسان اینکه به توجه است. با وابسته ادراك به کامالً کارامد و مؤثر رفتار حرکتی کند. همچنینمی

 همۀ میان از پیرامون جهان از اطالعات دریافت براي است، درگیر پیرامون محیط با اشیا و خود حرکتی

 براي بصري توانایی از است عبارت 1بر این اساس، ادراك عمق ).1(است  متکی بیشتر به بینایی حواس،

 ). 2بعدي (سه شکل به نپیرامو جهان ادراك

 بینایی با مترادف اغلب و کند اشیا قضاوت فاصلۀ مورد در با دقت تا دهدمی اجازه بیننده به عمق ادراك

 .)3( روندمی کاربه عمق ادراك در نیز چشمییک هاينشانه از بسیاري کهدرحالی رود؛می کاربه دوچشمی

 اطالعات و آن فاصلۀ تشخیص در ما قضاوت در )4(شیء  بودن نزدیک یا دور از جمله متعددي عوامل

 ادراك باشد. اثرگذار بینایی عمق ادراك بر تواندمی شده است، پرداخته آن به اخیراً که بعديسه شنیداري

 مقایسه براي بیشتري را اطالعات هاچشم از یک ه از ترواضح تصویر زیرا است، دقیق تیزبینی مستلزم عمق

ماهه و قرار دادن  14) با انجام آزمایش پرتگاه بینایی روي نوزادان 1987( 2. گیبسون)5( کندمی فراهم

اي که تفاوت عمق از نیمۀ آن، توسط صفحۀ شطرنجی ایجاد شده بود به این نتیجه آنها روي صفحۀ شیشه

  ).6شوند (ماهه نیز تفاوت عمق در دو قسمت صفحه را متوجه می 14رسید که نوزادان 

 خستگی عوامل ینا از اند فعالیت افراد و ورزشکاران را تحت تأثیر قرار دهد. یکیتوعوامل متعددي می

 شامل هم که است ايپیچیده مفهوم خستگی .بر اجراست تأثیرگذار عامل ترینمهم گفت توانمی که است

 خستگی واقع در شود.می هم فیزیولوژیک (خستگی پیرامونی) و (خستگی مرکزي)شناختی روان عوامل

 و یتدریج فرایند خستگی . همچنین)7( دارد بدنی عملکرد محدود شدن با تنگاتنگی رابطۀ پیرامونی

 نهایت در و هوشیاري و کارایی کاهش تالش، هرگونه براي میلیبی با که این است بر تصور و است تجمعی

 ).8(است  همراه ذهنی عملکرد در اختالل

 ادامۀ در با اشکال که است گیرياندازه و مشاهده قابل ايپدیده خستگی پیرامونی کلی، مقیاس در

 بینایی سیستم جمله از مختلف بدن هايسیستم بر تواندمی رونی تولید کاهش دیگر، عبارتبه و کار انجام

                                                           
1.  Depth Perception 
2. Gibson 
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 فیزیولوژیکی تغییرات سري یک از طریق و پیچیده است خستگی از اطمینان انسان در به واقع بگذارد. تأثیر

 ). 7شود (می بیان

 اختالل موجب تواندمی تمرین و ورزش نیز پایان در ویژهبه متابولیک، مواد تجمع و پیرامونی خستگی

 شتنندا احساس نوعی مرکزي شود. اما خستگی تمرین بازده حفظ در ناتوانی و افراد حرکتی اجراي در

 زیاد، کار استرس، اثر بر تواندمیشود و رفع می استراحت با معموالً اي،ماهیچه ضعف برخالف که نیروست،

 کمبود ازه،اند از بیش سرماي گرما یا و طوالنی کاري روانی، ساعت یا جسمی بیماري یا و دارو مصرف زیاد

 مشکالت ،فعالیت یکنواخت نورولوژیک، و فیزیولوژیک اختالالت نامنظم، کم و خواب روشنایی، فزونی یا

 رکزيم خستگی سطح وظیفه، رفتن باال با همچنین ).9،10( شب ایجاد شود شیفت و خانوادگی و اجتماعی

 خستگی دلیل به همین شاید ).11( یابدمرکزي توجه کاهش می کند و با افزایش خستگیمی پیدا افزایش

 باشد. حوادث بروز و وريعوامل کاهندة بهره از

توان به گرفته در حیطۀ خستگی و ادراك عمق بسیار اندك است و از جمله میهاي انجامپژوهش

ك عمق ) اشاره کرد که به بررسی تأثیر رنگ توپ بدمینتون بر ادرا1393پژوهش طهماسبی و مؤمنی (

 ).12شود (موجب افزایش خطاي ادراك عمق می پیرامونیدر شرایط خستگی پرداختند و دریافتند که خستگی 

به بررسی تأثیر خستگی ذهنی بر عملکرد جسمی پرداختند  1تاناکا، لیشی و واتانیبی 2014در سال 

و دریافتند که خستگی ذهنی فعالیت در قشر کمربندي قدامی سمت راست را طی عملکرد فیزیکی 

حقیق در مورد تأثیرات خستگی مرکزي روي توجه ) با ت2005(2). بوکسم و همکاران13کند (سرکوب می

یابد و این مهم سبب به این نتیجه رسیدند که با افزایش خستگی مرکزي میزان توجه انتخابی کاهش می

به بررسی تأثیر  )2015( 3همچنین روزند و همکاران). 14گردد (اثر منفی روي رفتارهاي خودکار نیز می

رداختند که نتایج نشان داد هنگام خستگی ذهنی حرکات آهسته خستگی ذهنی بر هماهنگی دودستی پ

 ).15گیرد (انجام می

کنندگان هاي بلندمدت شرکتخستگی مرکزي بر فعالیت ) با بررسی اثر2000( 4لوریست و همکاران

شود متوجه شدند که فعالیت نواحی مرکزي مغز با افزایش خستگی ذهنی و افزایش زمان فعالیت بیشتر می

                                                           
1. Tanaka,Lshii،Watanabe 
2. Boksem, Maarten, Theo and Monicque 
3. Rozand,Lebon,Papaxanthis,Lepers 
4 . Lorist, Klein, Merel, Sander, Ritske, Meijman, Theo 
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) دریافتند که خستگی 2016). جیدري و همکاران (16دهد (و تعداد خطا و زمان واکنش را افزایش می

 ).17شود (مرکزي اثر منفی در توجه انتخابی شناگران دارد و این تأثیر با گذشت مدت زمان فعالیت بیشتر می

پیرامونی و مرکزي دانش  آمده تاکنون تحقیقی به بررسی و مقایسۀ تأثیر خستگیعملهاي بهبا بررسی

آموزان بر ادراك عمق آنها و عملکردشان در فعالیت درسی و آموزشی نپرداخته و این موضوع که خستگی 

دیگر این پژوهش خواهد بود.  یا خستگی مرکزي، چالشبیشتر بر ادراك عمق تأثیرگذار است  پیرامونی

منظور ریزي مناسب بهو نوع خستگی و برنامهبنابراین احساس این خأل و اینکه با تشخیص تأثیرات این د

پیرامونی و مرکزي آموزان محقق را بر آن داشت که به بررسی تأثیر خستگی آموزش بهتر و مؤثرتر دانش

 ساله بپردازد. 16- 18آموزان بر ادراك عمق دانش

 

 روش پژوهش

 است. از نوع هدف کاربرديتجربی و به روش نیمه این پژوهش

 ۀ آماريجامعه و نمون

بود خدابنده  آموزان دبیرستان دولتی سعادت شهرستانجامعۀ آماري این تحقیق شامل تمامی دانش 

سال  88/16 ±49/0ها دسترس انتخاب شدند. میانگین سنی آزمودنی صورت درنفر به 45که از بین آنها 

خاصی نداشتند و با دستگاه ادراك عمق نیز آشنا نبودند. کدام از آنها سابقۀ فعالیت ورزشی بود و هیچ

ها به سه بود و به استفاده از عینک در طول آزمون نیاز نبود. آزمودنی 10/10کنندگان بینایی همۀ شرکت

نکتۀ شایان و گروه کنترل).  خستگی مرکزيگروه  پیرامونی، نفره تقسیم شدند (گروه خستگی 15گروه 

دلیل داشتن مقادیر گروه یک نفر به وتحلیل آماري از هرنگام تجزیهها این بود که هتوجه در تعداد نمونه

 نفر انجام گرفت. 42ها روي گذاشته شد و به این ترتیب تحلیل ها کناراز جمع آزمودنی پرت

 ابزار پژوهش 

طناب براي  بود. از )122Bمدل (عمق  ادراك الکتریکی زمونگرآ ابزار پژوهش شامل طناب و دستگاه

 جعبۀ فلزي، یک از متشکل ادراك عمق نیز الکتریکی آزمونگر ایجاد خستگی جسمی استفاده شد. دستگاه

 است که عمودي میلۀ سه و شده متصل دستگاه به سیم وسیلۀبه که کلید یک آن، جلوي در دریچه یک

 خط میلۀ مرکزي در آزمون، شروع با اند.ثابت دیگر میلۀ دو و متحرك مرکزي دارد. میلۀ قرار جعبه درون

 جلوي در متر سه فاصلۀ به روي صندلی کند و آزمودنیمی آزمودنی به شدن نزدیک و دور به شروع افق
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 خط یک روي کامالً میله سه هر کندمی که فکر ايدر لحظه آزمودنی که است این تکلیف نشیند.می دریچه

 در که مندرجی نوار از استفاده با آزمونگر و شودمی متوقف میله حالت، این دردهد.  فشار را کلید هستند،

 ثبت مترمیلیمقیاس  در را عمق ادراك آزمون در آزمودنی تشخیص خطاي مقدار دارد، وجود کنار دستگاه

 شود.می آزمودنی گرفته هر براي ثابت خطاي و شده تکرار بار سه آزمایش کند. اینمی

 روند اجراي پژوهش

 از و گرفته شد کتبی نامۀرضایت پژوهش در شرکت براي هاآزمودنی همۀ از تحقیق، اجراي آغاز در

 بالفاصله صبح، در ضربان قلب را (تعداد خود استراحتی قلب ضربان متوالی، روز 3 در تا شد خواسته آنها همۀ

خستگی  به رسیدن براي قلب شدت ضربان با مقایسه منظوربه را آن نتایج و بگیرند اندازه شدن) بیدار از بعد

 عمق گرفته ادراك آزمونپیش سه کوشش کنندگان،شرکت تمامی از .برسانند محقق اطالع به پیرامونی

 گروه خستگی مرکزي، نفره تقسیم شدند (گروه خستگی پیرامونی 15ها به سه گروه شد. سپس آزمودنی

 و گروه کنترل).

دقیقه پرداختند  120مرکزي به آزمون ریاضی که شامل حل مسائل ریاضی بود، به مدت گروه خستگی 

 4*9زنی دوي هاي آمادگی جسمانی شامل پرش طول، طنابنیز به فعالیت . گروه خستگی پیرامونی)18(

عنوان مالك ها و گرفتن تعداد ضربان قلب) آنها نیز بهآزمودنیمتر پرداختند (اظهارنظر  200و دوي 

گونه تمرینی را در طول مداخلۀ دو گروه دیگر انجام خستگی آنها در نظر گرفته شد. گروه کنترل نیز هیچ

 عمل آمد.آزمون بهآزمون مشابه با پیشها پسد. در نهایت، از تمامی گروهندادن

 روش آماري

 بررسی میانگین، منظوربه توصیفی، آمار از استفاده برعالوه تحقیق، هايداده وتحلیلتجزیه منظوربه

پس از بررسی طبیعی بودن  .شد استفاده نیز استنباطی آمار از توصیفی هايشاخص دیگر و معیار انحراف

ها، جهت استفاده ها با استفاده از آمارة لون، مفروضهها با آزمون شاپیرو ویلک و همگنی واریانستوزیع داده

آزمون آزمون و پسرو از آزمون تی همبسته براي مقایسۀ نمرات پیشاز آمار پارامتریک، تأیید شد. ازاین

هی). همچنین از تحلیل واریانس یکطرفه براي مقایسۀ خطاي ادراك گروها استفاده شد (تفاوت درونگروه

بهره  LSD داري از آزمون تعقیبیهاي مختلف استفاده شد. براي مشاهدة محل اختالف معناعمق گروه

براي تحلیل 19نسخۀ  SPSSافزار بررسی شد. از نرم P≥05/0داري ها در سطح معنابرده شد. تمام تحلیل

 براي ترسیم نمودارها استفاده شد. 2013فزار اکسل نسخۀ اها و نرمداده
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 نتایج 

 هاي مربوطشاخص 1 جدول  .شد استفاده استاندارد انحراف و میانگین هايشاخص از هاداده توصیف براي

 .دهدمی نشان را عمق ادراك گیرياندازه مختلف مراحل در گروه تفکیک به عمق ادراك به
 

ي انحراف استاندارد ادراك عمق به تفکیک گروه در مراحل مختلف و خطا. میانگین 1جدول 
 یري ادراك عمقگاندازه

میانگین خطاي  مرحلۀ سنجش گروه
 ادراك عمق

خطاي انحراف 
 استاندارد

 خستگی پیرامونی
 آزمونپیش
 آزمونپس

56/1- 
124/0- 

48/0 
53/0 

 خستگی مرکزي
 آزمونپیش
 آزمونپس

94/0- 
62/1+ 

49/0 
07/1 

 کنترل
 آزمونپیش
 آزمونپس

49/1- 
65/1- 

33/0 
41/0 

 
آزمون گروه خستگی مرکزي و ها را در پیشداده نتایج آزمون شاپیرو ویلک طبیعی بودن توزیع

هاي ). بنابراین از آمار پارامتریک در آزمون881/0،786/0،477/0ترتیب پیرامونی و کنترل تأیید کرد (به

 ).P =181/0ها را نشان داد (همچنین نتایج آمارة لون همگنی واریانساین تحقیق استفاده شد. 

 
و آزمون دار پیشمعناة اختالف دهندنشان **ي مختلف (هاگروهآزمون و پسآزمون . میزان خطاي ادراك عمق پیش1نمودار 

 ).استدار گروه کنترل و گروه خستگی مرکزي معناة اختالف دهندنشان ●ي مختلف و هاگروهآزمون پس

-1.49
-0.95

-1.57-1.65

1.62

-0.12

1.59

-2.82 ق2.64-
عم

ك 
درا

ي ا
طا

خ

مرکزيخستگیپیرامونیخستگی
کنترل پیش آزمون  پس آزمون tمقدار 
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آزمون گروه خستگی پیرامونی آزمون و پسداري بین پیشهمبسته تفاوت معنا tنتایج آزمون 

)014/0=P( ) 020/0و خستگی مرکزي=Pآزمون آزمون و پسداري در پیش) را نشان داد، اما تفاوت معنا

توان نتیجه گرفت که هر دو مداخله موجب ). بنابراین می1) مشاهده نشد (نمودار P=134/0گروه کنترل (

 تخریب ادراك عمق شده است.

ها آزمون گروهداري را بین پیشگونه تفاوت معنااز سوي دیگر، نتایج تحلیل واریانس یکطرفه هیچ

یافتن منظور ). بهP = 012/0دار گزارش شد (آزمون این تفاوت معنا). اما در پسP =561/0نشان نداد (

) نشان داد که خستگی مرکزي نسبت به خستگی پیرامونی 1نمودار ( LSDتعقیبی  جایگاه اختالف، آزمون

)100/0=P) (گروه کنترل) 003/0) و عدم مداخله= Pها را افزایش داده ) خطاي ادراك عمق آزمودنی

اري مشاهده نشد داست. اما بین خطاي ادراك عمق بین گروه خستگی پیرامونی و کنترل تفاوت معنا

)149/0= P.( 

آموزان خطاي توان نتیجه گرفت که با ایجاد و افزایش خستگی مرکزي در بین دانشدر مجموع می

کند که این خطاي ایجادشده از طریق خستگی مرکزي از خطاي ادراك ادراك عمق آنها افزایش پیدا می

 تر بود.عمق گروه خستگی پیرامونی محسوس

 

 يریگجهینتبحث و 

 عالقۀمورد  که هاستسال کند،پیشرفت می یادگیري با اینکه چه و ذاتی قابلیتی عنوانچه به عمق ادراك

 اجازه بیننده به که است بعديسه دنیاي دریافت براي بینایی یک توانایی عمق ادراك است. بوده دانشمندان

رود، می کاربه دوچشمی بینایی با مترادف اغلب و کند قضاوت اشیا فاصلۀ مورد دقت در با تا دهدمی

 ).19(روندمی کاربه عمق ادراك در نیز چشمییک هاينشانه از بسیاري کهدرحالی

آموزان بود. نتایج هدف این تحقیق بررسی تأثیر خستگی پیرامونی و مرکزي بر ادراك عمق دانش

ه بدون مداخله خطاي نشان داد که خستگی مرکزي نسبت به خستگی پیرامونی و همچنین نسبت به گرو

دهد. تاکنون تحقیقی به بررسی تأثیرات خستگی مرکزي  روي ادراك عمق ادراك عمق را افزایش می

اما تحقیقات بسیاري در زمینۀ تأثیر خستگی پیرامونی بر ادراك عمق یا تأثیر آموزان نپرداخته است. دانش

 صورت پذیرفته است. رنگ بر ادراك عمق و تأثیر انگیختگی و خستگی بر ادراك عمق

) که به بررسی تأثیر خستگی ذهنی بر 2015نتایج تحقیق حاضر با تحقیقات روزلند و همکاران (

 ).15(مبادلۀ دقت و سرعت پرداختند همسوست 
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در  ).20( ) به بررسی تأثیر خستگی ذهنی بر توجه انتخابی پرداختند2014مان و مارك و کیم (

ها بود و به این نتیجه رسیدند که دلیل کند دهندة کند شدن حرکت آزمودنیپژوهش اول، نتایج نشان

شدن حرکت این بوده است که آزمودنی در ابتداي حرکت براي اینکه اطمینان کسب کند که حرکت را 

رعت کمتر علت خستگی ذهنی سدهد و نیز بهدهد، با سرعت کمتري واکنش نشان میدرست انجام می

شود. در پژوهش دوم نیز به این نتیجه رسیدند که با افزایش خستگی ذهنی توجه انتخابی دیرتر و می

) که به بررسی تأثیر 2014پذیرد. همچنین با تحقیقات تاناکا، لشی و واتانیبی (همراه خطا صورت می

ذهنی عملکرد جسمی خستگی ذهنی بر عملکرد جسمی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که خستگی 

و لوریست و همکاران  )16( ). همچنین تحقیقات روزند و همکاران13کند، همسوست (را دچار اختالل می

) که هر کدام تأثیر خستگی مرکزي را بر موارد مختلف 17و جیدري و جابري مقدم و طهماسبی ( )11(

 کنند.بررسی کردند، نتایج تحقیق حاضر را تأیید می

) به بررسی کاهش خطاي ادراك عمق در 1391در خصوص خستگی پیرامونی، طهماسبی و مؤمنی (

پرداختند و دریافتند که بعد از ورزش و خستگی نتیجۀ تغییر رنگ توپ بدمینتون در شرایط خستگی 

با ایجاد  شود که همسو با تحقیق حاضر است. طهماسبی و مؤمنیجسمانی خطاي ادراك عمق بیشتر می

خستگی جسمی از طریق فعالیت بدنی و ورزش بدمینتون و سپس گرفتن ضربان قلب و با استفاده از 

 ).6دستگاه الکتومتر به این نتیجه رسیدند (

با توجه به تحقیقات گذشته و نتایج این تحقیق که همزمان تأثیر خستگی مرکزي و پیرامونی را 

آموزان را سنجید، مشخص شد خستگی مرکزي نیز همچون خستگی پیرامونی خطاي ادراك عمق دانش

ند در توانهاي این تحقیق میمربیان و معلمان تربیت بدنی از یافتهرو دهد. ازاینتحت تأثیر قرار می

آنها مهم است، استفاده کنند. همچنین معلمان و  هایی که ادراك عمق براي کسب موفقیت درورزش

مدیران با در نظر گرفتن این موضوع که خستگی پیرامونی و مرکزي عملکرد ادراك عمق و تشخیص 

. ها انجام دهندسریزي مناسبی را براي ساعات کالدهد، برنامهتحت تأثیر قرار می آموزان رافاصلۀ دانش

آموزان و شرایط توان به عدم کنترل صدرصد خستگی مرکزي و پیرامونی دانشاز نقاط ضعف پژوهش می

هاي سنی دیگر از جمله شود تحقیقات بعدي روي گروهگیري اشاره کرد. پیشنهاد میشب قبل از تست

 سالمندان و دانشجویان صورت گیرد. 
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Abstract 
This study aimed to investigate the effects of peripheral and central fatigues 
on depth perception error in students. The statistical population consisted of 
students in Khodabande city. 42 subjects (mean age of 16.88 ± 0.49 years) 
were selected by convenience sampling method. All subjects took depth 
perception pretest. Then, they were divided into the intervention and control 
groups. To produce peripheral fatigue (physical), the first group received 
physical fitness activity and the second group received mental activity to 
produce central (mental) fatigue. The third group did not perform any activity 
during the intervention period. The depth perception posttest was performed 
after the fatigue intervention. The results of one-way analysis of variance 
showed no significant differences in the pretest among the groups, but there 
was a significant difference in the posttest among the groups. LSD post hoc 
test results showed that central fatigue increased depth perception error in 
comparison with peripheral fatigue and no intervention (control group). But 
no significant differences were observed in depth perception error between 
peripheral fatigue and control groups. Paired t test results showed an increase 
in depth perception errors resulted from both types of fatigue and the lack of 
change in the control group. Overall, it can be concluded that central fatigue 
had an effective role in increasing students' depth perception error when 
compared to peripheral error. Therefore, coaches are advised to adopt 
appropriate conditions that reduce central fatigue. 
 
Keywords 

 Depth perception, physical fatigue  ̧ peripheral fatigue, mental fatigue, 
central fatigue. 
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