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ABSTRACT
Introduction: Several vital body systems, such as visual and auditory systems, can be
influenced by fatigue. Each system can be affected based on the complexity of its tasks and
the level of involvement in information processing in the brain. The aim of this study was
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to evaluate the effect of fatigue on visual and auditory reaction times after an exhaustive
exercise.

Materials and Methods: 15 female students of Shahid Rajaee University

participated in this study. Bruce test was used to make general fatigue. The dependent
variables include visual and auditory reaction times that compared in fatigue and non-fatigue
conditions. Kolmogorov- Smirnov test was used for considering data distribution and Paired t
test was used for considering the differences between groups. Results: The results revealed
a significant increase in visual and auditory reaction times in fatigue conditions. However,
the data showed that fatigue has the same effect on the visual and auditory reaction times.

Conclusion: The results showed that general fatigue influenced equally the visual and
auditory systems.
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مقدمه :برخي از دستگاههاي حیاتی بدن از جمله دستگاه بينايي و شنوايي ميتوانن د تحت تأثير خستگي
قرار بگيرند .هر دستگاهي ميتواند بر اساس پیچیدگی وظایف و مقدار درگيري آن در پردازش اطاالعات در
مغز تحت تأثير قرار گيرد .هدف از اين مطالعه سنجيدن تأثير خستگي بر زمان واکنش بینایی و شنوایی
پس از ورزش كامل بود .مواد و روشها 15 :دختر دانشجو از دانشگاه شهيد رجايي در اين مطالعه
شركت كردند .آزمون بیشینة بروس براي ايجاد خستگي عمومي استفاده شد .متغييرهاي وابسته شامل
زمان واكنش بينايي و شنوايي است كه در شرايط خستگي و غيرخستگي مقايسه ش دهاند .براي بررسي
توزيع دادهها از آزمون کولموگروف –اسمیرنوف استفاده ش د و براي بررسي تفاوت بين گروهها از آزمون تی
يداري در زمان واکنش بینایی و شنوایی در
زوجی استفاده شد .يافتهها :نتايج نشان داد كه افزايش معن 
شرايط خستگي وجود دارد .با اين حال دادهها نشان داد كه خستگي به يك ميزان بر زمان واکنش بینایی
و شنوایی تأثير گذاشته است .نتيجهگيري :نتايج نشان داد كه خستگي عمومي به طور يكسان سيستم
بينايي و شنوايي را تحت تأثير قرار داده است.
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مقدمه

در تمامــی حرکتهــا عکسالعملهــای مناســب کــه
نشــاندهندۀ ســرعت هدایــت و پــردازش مناســب اطالعــات
عصبــی مخابــره ش ـده از تمامــی دســتگاههای ب ـدن میباش ـد
ض��روری اس��ت .اخیــرا ً توجــه زیــادی بــه خســتگی ،فرســودگی
یــا ناتوانــی در فعالیــت حتــی در تالشهــای حرکتــی ان ـدک
و کوچــک معطــوف شـده اســت ( .)14، 15امــا بــه بررســی آن
بــر دســتگاههای بینایــی و شــنوایی کــه دو جــزء بســیار مهــم
در غالــب فعالیتهــای حرکتــی ،کنترلــی و رفتــاری میباش ـد
کمتــر پرداختــه ش ـده اســت .بــا توجــه بــه ارتبــاط نزدیــک
و راههــای پردازشــی مشــابه در ایــن دو دســتگاه مهــم ب ـدن،
Model cardiovascular/anaerobic
Energy supply/energy depletion model
3
Neuromuscular model of fatigue
4
Muscle trauma model of fatigue

5

1

6

2

Central governor mode
Complex systems model of fatigue
7
Psychological/motivational model
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در ایــن میــان عوامــل مختلفــی بــر زمــان واکنــش تأثیرگــذار
اســت کــه از آن جملــه میتــوان بــه شــدت و مــدت

مدلهــای زیــادی بــرای خســتگی ارائــه ش ـده اســت؛ مانن ـ د
مــدل قلبــی عروقــی -بــی هــوازی ،1مــدل تولیــد انــرژی
تخلیــۀ انــرژی ،2م ـدل خســتگی عصبــی -عضالنــی ،3م ـدلخســتگی آســیب عضلــه ،4مـدل محــور مرکــزی (مغــز) ،5مـدل
پیچیـدۀ دســتگاهی از خســتگی ،6مـدل انگیزشــی -روانــی 7که
ایــن مدلهــا نشــاندهندۀ دســتگاههای متع ـدد بدنــی اســت
کــه ممکــن اســت تحــت تأثیــر خســتگی قــرار گیرن ـد (.)12
بــر اســاس مـدل محــور مرکــز (مغــز) ،مجموعـهای از عوامــل
در بــروز خس�تـگی نقــش دارنــد کــه از ایــن میــان میتــوان
بــه عوامــل مرکــزی اشــاره کــرد ( .)13خســتگی میتوانـ د بــه
صــورت موضعــی یــا عمومــی نیــز ایجــا د شــود .بــرای ایجــاد
خســتگی موضعــی معمــوالً از انقبــاض عضــات اطــراف مفصــل
و بــرای ایجــاد خســتگی عمومــی از فعالیــت عمومــی بــدن
مثــل دویــدن اســتفاده میشــود .در ایــن میــان بســیاری از
دســتگاههای مهــم و حیاتــی بــدن انســان میتواننــد تحــت
تأثیــر خســتگی قــرار بگیرنـ د کــه ســهم هــر دســتگاه بــا توجه
بــه پیچیدگــی وظایــف و مق ـدار درگیــری بیشــتر در فراین ـد
پــردازش اطالعاتــی در مغــز تغییــر پذیــر میباش ـد .دســتگاه
بینای��ی و شنــوایی بهعن��وان حیاتیتری��ن اج��زاء بازخــوردی
ب ـدن انســان از ایــن قاع ـده مســتثنی نیســتند (.)14
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زمــان عکسالعمــل کــه معــرف هماهنگــی دســتگاههای
عصبــی -عضالنــی اســت یــک شــاخص غیــر مســتقیم از
توانایــی دســتگاه عصبــی مرکــزی و یــک راه ســاده بــرای
تعییــن ارتبــاط حســی -حرکتــی و عملکــر د افــراد میباش ـد.
زمـ�ان واکن��ش بهعنـ�وان ی��ک اق�دـام ،دلیــل بــر یکپارچگــی
کلــی عصبــی مرکــزی در نظــر گرفتــه میشــود .دســتگاه
عصبــی بـدن بــه پــردازش اطالعــات رســیده از منابــع مختلــف
بســته بــه نــوع تحریــک میپــردازد ( .)1، 2پــردازش در
بــدن از طریــق فرایندهــای مختلــف فیزیکــی ،شــیمیایی و
مکانیکــی درک میشــود امــا مهمتریــن عوامــل رمزگشــا،
محرکهــای رســیده از دو جــزء مهــم بینایــی و شــنوایی
اســت کــه از طریــق مســیرهای آوران بهعنــوان محرکهــای
حســی بــه مغــز میرســند ( .)3بخــش عظیمــی از یافتههــای
عصبــی -حرکتــی بــر روی یکپارچگــی چنـد حســی میتوانـد
توســط فرضیــۀ تناســب حســی توجیــه شــود ( .)4بــر اســاس
ایــن فرضیــه ،حســی کــه در ارتبــاط بــا حــرکات داده شـ�ده
مناســبترین یــا معتبرتریــن اســت ،حســی اســت کــه بــر
ادراک در زمینــۀ آن حرکــت مســلط میباشــد .بینایــی
تفکیکپذیــری فضایـ�ی باالتــری و ش��نوایی تفکیکپذیــری
زمانــی باالتــری دارد .بــرای مثــال در هنــگام یادگیــری یــک
مهــارت حرکتــی و بســیاری از اعمــال انســان ،مشــاهدۀ حرکت
و بــاز تولیــد آن اجــزای کلیــدی هســتند .ایــن پردازشهــا
تحــت ســلطۀ ادراک بینایــی قــرار دارنــد .امــا بینایــی تنهــا
حــس فراهــم کننــدۀ اطالعــات بــرای درک اجــرای حرکــت
نیســت .از آنجــا کــه زمانبنـدی دقیــق حرکــت در بســیاری از
اعمــال انســان ضــروری اســت ،برتــری تفکیکپذیــری زمانــی
گوشهــا نســبت بــه چشــمها بســیار ســودمند میباشــد
یدهــد کــه زمــان واکنــش
( .)4تحقیقــات جدیــد نشــان م 
ســادۀ شــنوایی دارای ســریعترین زمــان واکنــش نســبت بــه
هــر محــرک داده شــده اســت ( .)5تحقیقــات قدیمــی نیـ�ز
گــزارش میکننـ د کــه میانگیــن زمــان واکنــش بــه شناســایی
محرکهــای بینایــی ح ـدود  180تــا  200میلیثانیــه و بــرای
محرکهــای شــنوایی  140تــا  160میلیثانیــه میباشــد
( .)6از ســوی دیگــر برخــی از محققیــن زمــان واکنــش بــه
محرکهــای بصــری را ســریعتر از محرکهــای شــنیداری
عنــوان میکننــ د ( .)7، 8همچنی��ن در زمینــۀ کنتــرل و
یادگیــری حرکتــی ،اطالعــات شــنوایی برــای ارتقــای عملکــرد
سیســتم ادراکــی بهویــژه هماهنگیهــای زمانـ�ی انســان بــه
کار مــیرود .توانایــی درک انحرافــات کوچــک در حرکــت از
طریــق ادراک شــنوایی همــراه بــا بینایــی ،نســبت بــه بینایــی
بــه تنهایــی ،افزایــش مییابــد (.)4

محــرک ،تعــداد محــرک ،تمرینــات ورزشــی ،ســن و جنــس
شــرکتکنندگان ،انگیختگــی ،هــوش ،آســیب مغــزی ،تیــپ
شــخصیتی و خســتگی اشــاره کــرد .خســتگی یــک فراینــد
تدریجــی و تجمعــی اســت و تصــور بــر ایــن اســت کــه بــا
بیمیلــی بــرای هــر گونــه تــاش ،کاهــش کارایــی و هوشــیاری
و در نهایــت اختــال در عملکــرد ذهنــی همراه اســت (.)9، 10
خســتگی بهعنــوان یکــی از عوامــل مح ـدو د کنن ـدۀ حرکتــی
شــناخته ش ـده و بــه اشــکال مختلــف (روانــی ،فیزیولوژیکــی،
بیوشــیمیایی ،بیومکانیکــی و غیــره) حرکــت و مهــارت را
بــه طــور مؤثــر و کامــل تحــت تأثیــر خــود قــرار میدهــد
( .)11افــزون بــر ایــن خســتگی میتوانــد بــه وجــود آورن ـدۀ
بیماریهــای روانــی ،کنــدی ذهــن و حرکــت ،بیخوابــی،
ضعــف ،کاهــش حافظــه ،افزایــش ناخوشــی ،فراموشــی ،ع ـدم
تع��ادل و حتــی درد ماهیچــهای باشــد (.)9
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ســؤالی کــه مطــرح میشــود ایــن اســت کــه آیــا تفاوتــی در
پــردازش بینایــی و شــنوایی از طریــق اندازهگیــری آنهــا طــی
زمــان واکنــش و هنــگام ایجــاد خســتگی پــس از یــک فعالیــت
وامانــدهســاز عمومــی وجــو د دارد؟ و اگــر بلــی کــدام دارای
اثــر خســتگی بزرگتــری میباشــد؟
مواد و روشها

یافتهها
مقایســۀ توزیــع متغیرهــای مطالعــه بــا آزمــون کلموگــروف
اســمیرنف نشــان داد کــه همــۀ متغیرهــا از توزیــع طبیعــیبرخــوردار هســتند ( .)P≤0/05شــرکتکنندگان  15دختــر
بــا دامنــۀ ســنی ( )21/20±1/47بودن�دـ .اطالعــات مربــوط
بــه میانگیــن و انحــراف اس��تاندارد مربوــط بــه هــر یــک از
متغیرهــا در نمــودار  1آورده شــده اســت.
آزمــون ت��ی زوج��ی بیــن زمــان واکنــش بینایــی در شــرایط
غیــر خســتگی نســبت بــه شــرایط خســتگی تفــاوت
معنـیداری نشــان داد ( .)t=3/59، Sig=0/003همچنیــن بیــن
زمــان واکنــش شــنوایی در شــرایط غیــر خســتگی نســبت
یداری مشــاهده ش ـد
بــه شــرایط خســتگی نیــز تفــاوت معن ـ 
( .)t=6/372، Sig=0/0001همانطــور کــه در نمــودار 1
مشــاهده میشــو د هــر دو زمــان واکنــش بینایــی و شــنوایی
در شــرایط خســتگی نســبت بــه شــرایط غیــر خســتگی بــه
طــور معنـیداری افزایــش یافتــه اســت .در ارتبــاط بــا مقایســۀ
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بــرای بررســی طبیعــی بــودن متغیرهــا از آزمــون کلموگــروف
اســمیرنف و بــرای بررســی تفــاوت بیــن مراحــل از آزمــونتــی زوجــی اســتفاده شــد .عــاوه بــر ایــن بــرای بررســی
مقایســه بیــن زمــان واکنــش بینایــی و شــنوایی در شــرایط
غیــر خســتگی و همچنیــن در شــرایط خســتگی از آزمــون
ت�یـ مس��تقل اس��تفاده شدــ .بــرای تفســیر نتایــج ســطح
معنـیداری کمتــر از  0/05در نظــر گرفتــه شـد .کلیــۀ تجزیــه
و تحلیلهــای آمــاری توســط کامپیوتــر و نرمافــزار SPSS
نســخۀ  18صــورت گرفــت.
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پژوهــش حاضــر از نــوع نیمــه تجربــی بــود .جامعــۀ آمــاری
ایــن مطالعــه ،شــامل دختــران دانشــجو دانشــگاه تربیــت
دبی��ر ش��هید رجایـ�ی تهــران بــود کــه از میــان آنهــا 15
نفــر شــرکتکنندگان ایــن تحقیــق را تشــکیل دادنــد.
تعـداد افــراد بــر اســاس میانگیــن و انحــراف معیــار مربــوط بــه
تحقیــق مشــابه (15 )16نفــر در نظــر گرفتــه ش ـد .انتخــاب
ایــن افــراد بــا روش نمونهگیــری در دســترس صــورت
گرفــت .در ایــن مطالعــه هــدف اصلــی نویســندگان بررســی
زمــان واکنــش سیســتمهای بینایــی و شــنوایی و تفــاوت
آنه��ا در ش��رایط خسـ�تگی ب�وـد .نتایــج متفاوتــی در زمــان
واکنــش مــردان و زنــان ارائــه ش ـده اســت .همچنیــن تائی ـد
شــده اســت کــه زمــان واکنــش بــا بــاال رفتــن ســن افــراد
افزای�شـ مییاب�� د بنابرایــن و بــه جهــت مهــم بــودن ایــن امــر
ســعی شــد تــا از مداخلــۀ ســایر عوامــل کــه میتوانســتند
بــر ایــن هـدف تأثیــر بگذارنـ د جلوگیــری بــه عمــل آیـد و یــا
تــا ح ـ د امــکان کنتــرل شــوند ،لــذا مطالعــۀ حاضــر بــر روی
دختــران اجــرا شــد .شــرایط ورود عبــارت بودنــد از :عــدم
وجــود ســابقۀ هــر نــوع جراحــی ،شکســتگی یــا بیمــاری در
ان ـدام فوقانــی و تحتانــی ،ســابقۀ بیمــاری عصبــی -عضالنــی،
هرگونــه مشــکالت بینایــی و شــنوایی ،مصــرف داروهــای
آرام بخــش ،اعتیــاد بــه مــواد مخــدر ،ســابقۀ بیمــاری،
بیماریهــای نورولوژیــک و بیماریهــای قلبــی -عروقــی و
تنفســی .همچنیــن شــرکتکنندگان مــورد مطالعــه بایــد از
72ســاعت قبــل از آزمــون از انجــام فعالیتهــای ســنگین
خــودداری مینمودنــد .در هــر یــک از مراحــل آزمــون اگــر
افــرا د بــه هــر دلیــل تمایلــی بــه ادامــۀ همــکاری نداشــتند
از نمونههــای مــورد بررســی حــذف میشــدند .پــس از
اطمینــان از ســامت و رضایــت شــرکتکنندگان ،قــد و
وزن افــراد اندازهگیــری و ســن نیــز بــر اســاس اطالعــات
شناســنامهای درج شدــ .جهــت آشــنایی و هماهنگــی ،جلســۀ
تمرینــی آزمایشــی برگــزار شــد و شــرکتکنندگان بـ�ا
نحــوۀ اجــرا و کار بــا دســتگاه آشــنا شــدند .بــرای ایجــاد
خســتگی عمومــی از آزمــون بیشــینۀ بــروس اســتفاده
شــد .آزمــون بیشــینۀ بــروس بــر روی تردمیــل ،حداکثــر
دارای  7مرحلــه (مــدت هــر مرحلــه 3 ،دقیقــه) میباشــد.
افزایــش شــدت فعالیــت از یــک مرحلــه بــه مرحلــۀ بعــدی،
بــا افزایــش ســرعت و شــیب همــراه اســت .نخســتین مرحلــه
بــا ســرعت  1/7مایــل در ســاعت و شــیب  10درصــد آغــاز،
ســپس ســرعت و شــیب دســتگاه بــا یــک نســبت ثابــت
در هــر مرحلــه افزایــش مییابــد .در اجــرای ایــن آزمــون،
شــرکتکنندگان تــا ح ـد واماندگــی بــه فعالیــت خــود ادامــه
داده و ســپس فعالیــت متوقــف میشــود ( .)17، 18در طــی

ایــن آزمــون ،ضربــان قلــب ب ـ ه طــور م ـداوم اندازهگیــری و از
مقیــاس درک فشــار بــورگ بــرای تعییــن شــدت تمرینــات
و رس��یدن ب��ه خسـ�تگی ارادی اس�تـفاده شـ�د ،ایــن مقیــاس
روشــی ســاده و راحــت بــرای کنتــرل ش ـدت فعالیــت اســت
کــه بــر پایــۀ درک میــزان فشــار و خســتگی آزمودنــی طــی
فعالیتــ اس��توار اسـ�ت .ایــن مقیــاس اولیــن بــار توســط بــورگ
در ســال  1962ایجــا د ش ـد .آخریــن نســخه از مقیــاس درک
فشــار شــامل دامنــۀ عـددی از شــش تــا بیســت میباشـ د کــه
فشــار اعمــال ش ـده بــه صــورت مســتمر از " 6ب ـدون فشــار"
امت ـداد داشــته و بــا "حداکثــر فشــار" کــه بــا رتبــۀ  20برابــر
اسـ�ت ،پایـ�ان مییابـ�د ( .)17-19آزمــون زمــان واکنــش
دیــداری و شــنوایی مطابــق مطالعــۀ  Sheltonو  Kumarاز
طریــق نرمافــزار ســنجش واکنــش ســاده انجــام شــد (.)16
مطابــق ایــن برنامــه بــرای اندازهگیــری زمــان واکنــش بینایــی
از افــراد خواســته شــ د انگشــت خــو د را بــهصــورت آمــاده
بــر روی کلیــد مشــخصی قــرار داده و بعــد از پدیــدار شــدن
رنــگ زرد در صفحــه نمایــش کلی ـد را فشــار دهن ـد .پــس از
انجــام پنــج کوشــش ،میانگیــن کوشــشها بهعنــوان زمــان
واکنــش بینایــی در نظــر گرفتــه شـد .همچنیــن از همین روش
بــرای اندازهگیــری زمــان واکنــش شــنوایی اســتفاده ش ـ د بــا
ایــن تفــاوت کــه از شــرکتکننده خواســته میشــ د پــس از
شــنیدن صــدای بــوق کلیــد را فشــار بدهــد.
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مشــخص شـ د کــه  57درصـد آنهــا بــه علــت خســتگی روی
داده اســت .همچنیــن دیـده شـده خســتگی مفــرط کارکنــان
کمیــت و کیفیــت تولی ـد
در بســیاری مــوارد موجــب کاهــش ّ
میشــود (.)9

نمودار  -1میانگین و انحراف استاندارد زمان واکنش بینایی و شنوایی در
شرایط غیر خستگی و خستگی.

زمـ�ان واکنــش بینای�یـ ب��ا ش��نوایی آزمــون تــی مســتقل بیــن
زمــان واکنــش بینایــی و شــنوایی در شــرایط غیــر خســتگی
( )t=2/12، Sig=0/055و همچنیــن شــرایط خســتگی
( )t=0/744، Sig=0/463تفــاوت معنــیداری نشــان نــداد.
بحث و نتیجهگیری

نتایــج تحقیــق حاضــر نشــان داد کــه خســتگی بــر زمــان
واکنــش بینایــی و شــنوایی تأثیــر میگــذارد .مقایســۀ
میانگینهــا نشــان میدهــد کــه بــا ایجــاد خســتگی
زمــان واکنــش بینایــی و شــنوایی نســبت بــه شــرایط غیــر
خســتگی افزایــش مییابــد van den Berg .و  Neelyنشــان
دادنـد بــا کاهــش خــواب و افزایــش احســاس خســتگی میزان
زمــان واکنــش ســاده افزایــش مییاب ـد ( .)24در ارتبــاط بــا
تأثیــر خســتگی روی زمــان واکنــش ســاده نتایــج تحقیــق
 Ozdemirو همــکاران نیــز نشــان داد کــه خســتگی باعــث
افزایــش زمــان واکنــش ســادۀ بینایــی میشــود .آنهــا علــل
افزایــش زمــان واکنــش را بــه مکانیســمهای فیزیولــوژی
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امــروزه در بســیاری از محیطهــای شــغلی نظیــر صنایــع
هســتهای ،نظامــی و شــیمیایی بــروز یــک خطــای انســانی
میتوانــ د بــه یــک فاجعــه تبدیــل شــود .خطــای انســانی
بــه شــکل قصــور در درک موقعیــت ،تفســیر اطالعــات داده
ش ـده ،تصمیمگیــری ،بازخوانــی اطالعــات دریافــت ش ـده یــا
ع ـدم انجــام واکنــش مناســب بیــان میشــود .بدیهــی اســت
وضعیــت جســمانی و روانــی فــرد ،همچــون خســتگی و بــی
توجهــی ناشــی از آن بــر انجــام ایــن فرایندهــا مؤثــر بــوده
اســت و از پاســخ فــرد در زمــان و مــکان مناســب میکاه ـد.
خســتگی میتوانـ د حــوزۀ توجــه و تمرکــز انســان را از طریــق
مختــل کــردن برخــی از سیســتمهای ب ـدن از جملــه بینایــی
و شــنوایی ،محدودتــر از حالــت عــادی نمایـد ( .)21همچنیــن
خســتگی عاملــی کلی ـدی در بســیاری از تصادفــات رانندگــی
و بهعنــوان مشــکل اساســی در خطــرات کاری افــرا د شــناخته
ش ـده اســت .قــرار دادن افــراد در شــرایط شبیهســازی ش ـده
از نظــر خســتگی نشــان دا د کــه خســتگی ،زمــان واکنــش،
هوشــیاری ،خلــق و خــوی ،عملکــرد فیزیولــوژی و روانــی
افــراد را تحــت تأثیــر قــرار میده ـد ( .)21در مطالع ـهای کــه
انجمــن ایمنــی آمریــکا روی  107تصــادف جــادهای انجــام داد،
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زمــان واکنــش ســاده زمــان ســپری شــده بیــن ارائــۀ یــک
محــرک حســی و پاســخ رفتــاری پــس از آن اســت ( )16کــه
بهعنــوان یکــی از مهمتریــن عوامــل در تائیــد ســامت و
کارایــی دســتگاه عصبــی -عضالنــی مــور د تأکیـد قــرار گرفتــه
اسـ�ت ( .)20زمــان واکنــش بهشــدت تحــت تأثیــر عواملــی
مانن ـ د نــوع و ش ـدت محــرک و دیگــر عوامــل شــناخته ش ـده
مانن ـ د انگیختگــی ســن ،جنســیت ،الــکل ،ورزش و خســتگی
قــرار میگیــرد (.)1

نوربخــش و همــکاران خســتگی را بهعنــوان کاســته شــدن
از ظرفیــت تولی ـ د نیــرو ب ـدون توجــه بــه عمــل انجــام ش ـده
تعریــف کردهانــد و از آن بهعنــوان پدیــدهای کــه همچنــان
ابعــاد و اثراتــش بــه طــور کامــل ناشــناخته اســت نــام بردهانـد
یدهنــد کــه
( .)18خیــام باشــی و همــکاران گــزارش م 
خســتگی میتوانــد اطالعــات رســیده از منابــع حســی بــه
مغــز را مختــل کن ـ د و تعــادل را از بیــن ببــر د کــه از دالیــل
اصلــی آن کاهــش ســرعت انتقــال پیامهــای آوران و کنــدی
ارساــل پیامه��ای واب��ران ب��ه سیس��تم عصب��ی -اســکلتی
میشــو د و بــر توانایــی حــرکات اثــر منفــی میگــذارد.
کنتــرل وضعیــت بـدن هنــگام ایجــاد خســتگی عضالنــی نقش
مهمـ�ی در جلوگی��ری از آسـ�یبهای عضالن��ی -اســکلتی در
فعالیتهــای روزانــه و بهویــژه در اقشــار مختلــف جامعــه از
جملــه ســالمندان و عملکــر د ورزشــکاران دارد ( .)22در طــول
شــبانه روز اکثــر فعالیتهــای بصــری ،بــه طــور تقریبــی
راهــی بــرای ایجــاد خســتگی چشــمی هســتند ( .)21عــاوه بر
ایــن وابســتگی بــه بینایــی بــه معنــای تأکیـد و اطمینــان زیــاد
بــر پیامهــای بینایــی اســت .در مــور د نقــش اطالعــات بینایــی
بــر تغییــر نوســان حاصــل از خســتگی نیــز تحقیقاتــی انجــام
ش ـده کــه در آنهــا نقــش بینایــی را در شــرایطی کــه ب ـدن
خســته شــده ســنجیدهاند .هنــگام خســتگی توانایــی تولیــد
پیامهــای خروجــی مــور د نیــاز در ســطح عملکــر د اکثــر
سیســتمهای بـدن مختــل شـده و میتوانـ د بــر روی عملکــرد
آنهــا تأثیــر بگــذارد ( .)23همچنی��ن در زمینــۀ کنتــرل و
یادگیــری حرکتــی ،اطالعــات شــنوایی بــرای ارتقــای عملکــرد
سیســتم ادراکــی بهویــژه هماهنگیهــای زمانــی انســان بــه
کار مــیرود .توانایــی درک انحرافــات کوچــک در حرکــت از
طریــق ادراک شــنوایی همــراه بــا بینایــی ،نســبت بــه بینایــی
بــه تنهایــی ،افزایــش مییاب ـد .پژوهشهــای اخیــر نشــان داد
کــه اســتفاده از صداهــای حرکــت بــرای بیــان ســاز و کارهــای
ادراک زیســتی حرکــت امکانپذیــر اســت و شــرکتکنندگان
را قــادر میســازد تــا کیفیــت و کمیــت ویژگیهــای حــرکات
درشــت ب ـدن را ارزیابــی کنن ـد (.)4
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مختلــف نســبت میدهنــد (.)23
بــه طــور خــاص و از نقطــه نظــر بیوشــیمیایی القــاء خســتگی
عمومــی بــا توجــه بــه نــوع تمرینــات باالخــص تمرینــات
ســنگین نشــان میده ـ د کــه مکانیس ـمهای داخــل عضالنــی
در زمــان فعالیــت تــا ســرح د خســتگی باعــث کاهــش در
میــزان اســتیل کولیــن ،پتاســیم ،آدنوزیــن تــری فســفات،
ســطوح فســفوکراتین و افزایــش در ســطح الکتــات میشــود
کــه ممکــن اســت ایــن عوامــل منشــأ طوالنیتــر شــدن
رونــ د پــردازش زمــان واکنــش در بخــش حرکتــی دســتگاه
عصبــی مرکــزی شــوند ( .)23، 24بــرای مثـ�ال خســتگی
چشــمی دارای عالیمــی همچــون ســردرد ،بیــزاری از کار و
دردهــای چشــمی و ...میباشــد ( .)9عملکــرد قشــر حرکتــی
مبتنــی بــر پــردازش اطالعــات پیشخوران ـدی 8بــرای شــروع
برنامــۀ حرکتــی در اجــرای هماهنــگ حرکــت میباشــد.
ســپس مکانیســمهای بازخــوردی پاســخهای رفلکســی را
بــرای وقایــع غیــر منتظــرۀ بعــدی فراهــم میکننــد .همــۀ
ایــن فرایندهــای کنتــرل حرکتــی بــه وســیلۀ قشــر حرکتــی
طراحــی و تنظیــم میشــود (.)24

بــه نظــر میرســد بــا توجــه بــه نتایــج تحقیــق مذکــور
خســتگی عامــل اثرگــذاری بــر زمــان واکنــش بینایــی و
شــنوایی میباشــد و همچنیــن تفاوتــی در زمانهــای
Feed forward
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در توضیــح مقایســۀ اثــر خســتگی بــر میــزان زمــان واکنــش
بینایــی و شــنوایی Shelton ،و  Pain ،Kumarو  Hibbsعنــوان
میکننــ د کــه زمــان واکنــش شــنوایی ســریعتر از زمــان
واکنــش بینایــی میباشــد ( )5، 16زیــرا کــه الزمــۀ دســت
یافتــن بــه بســیاری از مهارتهــای پیچیـدۀ زبانــی ،بهرهمنـدی
از تــوان شــنیداری مناســب اســت ( .)26مســیر طــی شــده
ب��رای زمــان واکنــش وابســته بــه عوامــل مختلــف ماننـد درک
محــرک توســط ان ـدام حســی ،تبدیــل محــرک توســط ان ـدام
حســی بــه ســیگنال عصبــی ،انتقــال عصبــی و رونـ د پــردازش،
فعــال کــردن و انطبــاق عضالتــی و انتخــاب یــک پارامتــر
حرکتــی مناســب ،متفــاوت میباشــد ( .)5تحقیــق Kemp
یدهـ د کــه زمــان رســیدن یــک محــرک شــنوایی بــه
نشــان م 
مغــز تنهــا  8-10میلیثانیــه میباش ـد ،امــا ایــن زمــان بــرای
یــک محــرک بصــری  20-40میلیثانیــه طــول میکش ـ د بــه
ایــن معنــی کــه هرچــه محرکــی ســریعتر بــه قشــر حرکتــی
مغــز میرس ـ د باعــث پاســخ ســریعتر نیــز میشــود .بنابرایــن
از آنجــا کــه محرکهــای شــنوایی ســریعتر از محرکهــای
بینایــی بــه مغــز میرس ـد ،زمــان واکنــش شــنوایی ســریعتر

نویســندگان مقالــۀ حاضــر دلیــل عــدم تفــاوت بیــن زمــان
خســتگی بینایــی و شــنوایی را ،تفــاوت در زمــان واکنــش بیــن
محــرک بینایــی و شــنوایی و نیــز بــه ســاده یــا پیچیـده بــودن
یداننــد .شــادمهر و همــکاران
پاســخ حرکتــی مربــوط م 
نیــز عنــوان میکنن ـ د کــه نــوع پاســخ یعنــی زمــان واکنــش
ســاده یــا انتخابــی و بــه دنبــال آن نــوع آزمــون میتوانــد
در نتیجــۀ عمــل تأثیــر بگــذارد Verma .و همــکاران عــدم
تفــاوت در زمــان واکنــش را بــه دالیــل مختلفــی از جملــه
نــوع تمریــن انجــام شــده توســط افــراد (قدرتــی ،ســرعتی،
اســتقامتی) ،زمــان اندازهگیــری (پــس از تمریــن ،حیــن
تمریــن) و نیــز حساســیت دســتگاه مربــوط میداننــد (.)2
همچنی��ن ش��ای د بت��وان از ویژگیهــای محــرک ،ویژگیهــای
پاســخ و ویژگیهــای آزمودنــی بهعنــوان ســایر عوامــل عــدم
تفــاوت خســتگی در دســتگاه بینایــی و شــنوایی یــا د کــرد.
از ویژگیهــای محــرک میتــوان بهشــدت ،دامنــه و مــدت
اشــاره کــرد .ویژگیهــای پاســخ شــامل متغیرهایــی اســت کــه
بــه نــوع پاســخ مــور د نیــاز مربــوط میشــون د ماننــد ســاده،
انتخابــی یــا تمایــزی بــودن و پیچیدگــی و زمــان حرکــت
آن .دســتة ســوم ،متغیرهــای اثرگــذار بــر زمــان واکنــش اســت
کــه گســتردهتر و پیچیدهترنــد ،ویژگیهایــی هســتن د کــه
بــه آزمودنــی مربــوط میشــوند .بیشــتر متغیرهــای اثرگــذار
مربــوط بــه محیــط را میتــوان در دســتة ویژگیهــای
آزمودنــی جــای داد .زمــان واکنــش نیــز میتوانــد تحــت
تأثیــر وراثــت قــرار گیــر د (بیشــتر زمــان واکنــش ســاده) ،امــا
یده ـ د کــه عوامــل درونــی (هــوش ،نــوع
تحقیقــات نشــان م 
شــخصیت ،اضطــراب ،انگیختگــی و )...و محیطــی (زمــان پیــش
دوره ،تمریــن و خســتگی) در زمــان واکنــش بهویــژه زمــان
واکنــش انتخابــی بیشــتر مؤثــر خواهــد بــود کــه بــه نوعــی
میتوانــد باعــث عــدم تأثیــر خســتگی بــر دســتگاههای
بینایـ�ی و شـ�نوایی شـ�ود (.)28
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تمرینــات شــدید و طوالنیمــدت بــا کاهــش جریــان خــون
مغــزی باعــث خســتگی مرکــزی شـده کــه بــه دنبــال آن جــزء
شــناختی را تحــت تأثیــر قــرار میدهـد ( )25بنابرایــن منابــع
شــناختی و انگیختگــی عصبشناســی و عملکــردی مغــز
تحــت تأثیــر قــرار میگیــر د و باعــث نقــص در هماهنگــی
بیــن ســطوح مختلــف پــردازش اطالعــات (قشــر مغــز ،تحــت
قشــری ،حــس پیکــری) و کنتــرل حرکتــی میشــود ()24
همچنیــن نتایــج تحقیــق حاضــر نشــان دا د کــه خســتگی بــه
یــک میــزان بــر روی زمــان واکنــش بینایــی و شــنوایی تأثیــر
گذاشــته و در ایــن میــان تفاوتــی در میــزان تغییــرات زمــان
واکنــش بینایــی و شــنوایی نمیتــوان قائــل شــد.

از زمــان واکنــش بینایــی خواهــ د بــود ( .)27بــر اســاس
یــک دســتهبندی ،زمــان واکنــش شــامل دو مرحلــه اســت:
مرحلــة پیــش حرکتــی و مرحلــة حرکتــی .مرحلــة حرکتــی
تحــت تأثیــر ســن ،جنــس و وزن عضــوی کــه بای ـ د حرکــت
کنـد ،قــرار میگیــرد .همچنیــن زمــان پیــش حرکتــی شــامل
ســه قســمت اســت :شناســایی محــرک ،گزینــش پاســخ و
برنامهریــزی پاســخ .عوامــل اثرگــذار بــر مرحلــة شناســایی
محــرک ،وضــوح و روشــنی محــرک ،شــدت محــرک ،تضــاد
بیــن زمینــه و محــرک ،الگوهــای حرکتــی ،بلنــدی صــدا و
احســاس لمــس اســت و عوامــل اثرگــذار بــر مرحلــة گزینــش
پاســخ ،عــدم اطمینــان و پیشبینــی موقعیــت بــازی ،تعــداد
شــیوههای پاســخ و ســازگاری بیــن محــرک و پاســخ اســت
و پیچیدگــی روش و ســطح دقــت در مرحلــة برنامهریــزی
پاســخ تأثیرگذارنــد (.)10
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 نــوع و شــدت تمرینــات و تعــداد،بــا توجــه بــه جنســیت
.آزمودنیهــای بیشــتر انجــام داد
تشکر و قدردانی
بدیــن وســیله از زحمــات جنــاب آقــای دکتــر مصطفــی
تیمــوری خــروی و ســرکار خانــم مــژده کاتوزیــان و نیــز
تمامــی شــرکتکنندگان مطالعــۀ حاضــر کــه بــا ســعۀ ص ـدر
.مراحــل تحقیــق را بــه پایــان رســاندند تشــکر مینمایــم

واکنــش بینایــی و شــنوایی نســبت بــه هــم وجــود نــدار د
لــذا میتــوان بیــان داشــت کــه بایــد نســبت بــه خســتگی
و اثــرات مخــرب آن بــر زمــان واکنــش آگاهــی داشــت و
تدابیــر مــورد نیــاز و مناســب در ایــن زمینــه بــه کار گرفتــه
شــود عــاوه بــر ایــن بــا توجــه بــه نتایــج میتــوان خاطــر
نشــان کــرد کــه بیــن زمــان واکنــش بینایــی و شــنوایی از
 اگرچــه.نظــر تأثیرگــذاری خســتگی تفاوتــی وجــود نــدارد
جهــت اثبــات کامــل ایــن ادعــا بای ـد مطالعههــای متع ـددی
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