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  فزايندهفزايندهسالم در مراحل فعالیت ورزشی سالم در مراحل فعالیت ورزشی 

  

  

    . علی اکبرنژاد. علی اکبرنژاد99  ––رزگر رزگر مد بمد بحاحا  ..11    --  1رحمن سوریرحمن سوری..22
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 چکیده

تنفسی مردان جوان سالم در مراحل  -های قلبی های مختلف موسیقی بر پاسخ هنگاپژوهش حاضر بررسی تأثیر ضرب از هدف

سال، قد  17/77±71/0مرد غیر ورزشکار سالم، با میانگین و انحراف استاندارد سن 71ین منظور ه اود. بب فزایندهفعالیت ورزشی 

ها با  آزمودنی ةی حاضر شرکت کردند.کلیدر مطالعهبه صورت داوطلبانه کیلوگرم،  9/76±79/9متر و وزن  سانتی 17/7±717

کند، با استفاده از  هنگاضربتند و با موسیقی  هنگاضرببا موسیقی  بدون موسیقی، استفاده از روش تعادل مقابل در شرایط تجربی

های زمانی سوم، ششم و نهم  تنفسی در توالی -های عملکرد قلبی شاخص ةواماندگی به فعالیت پرداختند. کلیحد آزمون بروس تا 

دادن به هر دو نوع موسیقی هنگام  گوشساعت در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد،  17زمانی بین هر مرحله  ة. فاصلشدارزیابی 

 ة( در مرحل=0007/0P) ( و تعداد تنفس در دقیقه=007/0P) دار شاخص درک فشار فعالیت ورزشی فزاینده موجب کاهش معنی

 (، اما تغییر >09/0Pای در تمامی مراحل آزمون شد)دقیقه ةاکسیژن مصرفی، ضربان قلب و تهوی ده قلبی، سوم آزمون، برون

هیچ ای و حجم جاری در  ( و همچنین حجم ضربه=716/0P) ( حداکثر ضربان قلب=177/0Pحداکثر اکسیژن مصرفی) دار معنی

های متوسط  موسیقی احتماأل در شدتهای پژوهش حاکی از آن است که  یافته(. >09/0P)مشاهده نشداز مراحل فعالیت یک 

برخی متغیرهای قلبی کمتر تحت تأثیر  ةاحتماال سطح بیشینهمچنین،  د.گذار می فعالیت ورزشی بر شاخص درک فشار، تأثیر

 گیرد. گوش دادن به موسیقی قرار می

 

 ی کلیدیها واژه
 تنفسی، واماندگی، غیرورزشکار. -های قلبی های موسیقی، شاخص درک فشار، پاسخ هنگآ ضرب
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 مقدمه

که موسیقی به عنوان یک عامل  یبه اوایل قرن بیستم، زمان ،اهمیت تاثیر موسیقی و ریتم بر رفتار حرکتی

 هنگام  (. ارتباط بین موسیقی و تغییرات فیزیولوژیک و روانی،71گردد)محرک حرکات طبیعی مطرح شد، بر می

ای است که امروزه نظر متخصصان علوم ورزشی، پزشکی و روانشناسی را به خود معطوف  تمرین و کار مسئله

ریتم تغییر در ضربان قلب،  مانندیقی بر بهبود وضعیت فیزیولوژیک، ای از نتایج تأثیر موس پاره .داشته است

های پوستی، امواج مغزی، سیستم عصبی لیمبیک، مرکز کنترل  ، واکنش7تنفس، فشار خون، سطوح آندروفین

(. بهبود وضعیت روانی از جمله کاهش 77،7دهند) دستگاه عصبی خودکار و نیز کاهش درد بدنی را نشان می

 (. 7،7،76)مشاهده شده استگوش دادن به موسیقی هنگام فشار و افزایش خلق و خوی نیز میزان درک 

ه، موسیقی از طریق سازوکارهای کاهش احساس خستگی، افزایش گرفتهای انجام  بر اساس نتایج پژوهش

با  مبه طور مستقیسطوح انگیختگی، ایجاد هماهنگی و افزایش آرامش و احساس راحتی، که تمامی این عوامل 

 (. 71شود) بهبود و افزایش اجرای حرکتی و مهارت می موجبفرایندهای ادراکی ارتباط هستند، 

(، و برخی نیز به تأثیر نوع موسیقی بر متغیرهای 7،77،77اجرا ) رویآثار موسیقی گران  پژوهشبرخی 

ادن به موسیقی تند هنگام ( گزارش کردند، گوش د7007) 7همکاران و (. بیرن بام7،70اند)فیزیولوژیکی پرداخته

 ةتنفسی و تهوی ، تواتر7ای، حجم ضربه3ده قلبیدار اکسیژن مصرفی، برون فعالیت ورزشی موجب افزایش معنی

 9(. تیو و همکاران7دار نبود) ها در حجم جاری، ضربان قلب و شاخص درک فشار معنیای شد، اما تفاوتدقیقه

تنفسی گزارش کردند، گوش دادن به موسیقی هنگام  - های قلبی ( در بررسی تأثیر موسیقی بر پاسخ7070)

دار شاخص درک فشار و افزایش معنی دار ضربان قلب، تعداد تنفس در  فعالیت ورزشی موجب کاهش معنی

7و همکاران (. باروود70شود)ای می ی دقیقهةدقیقه، اکسیژن مصرفی و تهوی
( گزارش کردند در شرایط 7007) 

کنندگان هنگام دویدن روی نوارگردان، مسافت بیشتری را طی کردند،  یقی انگیزاننده، شرکتگوش دادن به موس

                                                           
1 .Endorphin 

2 . Birnbaum & et al 

3 . Cardiac out put 

4 . Stroke volume 

5 . Tiev & et al 
6 . Barwood & et al 
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های (. در سال9داری نداشت) میزان تجمع الکتات کمتری داشتند و در مقابل، شاخص درک فشار تغییر معنی

 هرار گرفته است، بهای حیوانی نیز مورد توجه قهای انسانی در آزمایش اخیر تأثیر موسیقی عالوه بر پژوهش

های مبتال به  روزی موش ( تأثیر موسیقی بر تغییرات فشار خون و ضربان قلب شبانه7006)7که جورن لمر طوری

پرفشار خونی و با فشار خون طبیعی را مورد بررسی قرار داد. بر اساس گزارش محقق، موسیقی موجب افزایش 

 فشار خونی به های مبتال به پر ان قلب و فشار خون در موشضربان قلب و فشار خون در هر دو گروه شد. اما ضرب

 .(1های سالم بود) ترتیب کمتر و بیشتر از موش

مروری به بررسی تأثیر موسیقی بر اجرای ورزشکاران پرداخت. وی اشاره کرد،  ة( در یک مطالع7007) 7کوک

روانی )شاخص  وخون، دمای بدن(  مثبت فیزیولوژیکی )ضربان قلب، فشار آثارتواند  طور کلی موسیقی می به

کند، هرکدام اثرات متفاوتی روی و با ضرباهنگ رسد موسیقی تند  عالوه به نظر می درک فشار( داشته باشد. به

موسیقی تند گوش دادن به نمونه  برایرو انتخاب صحیح نوع موسیقی بسیار مهم است.  این اجرا داشته باشند، از

 (.73شود) آرامش میایجاد موسیقی کند موجب ن به گوش دادموجب ایجاد انگیزش و 

اتخاذ تصمیمی مناسب پیرامون انتخاب نوع موسیقی و تأثیر آن روی های انجام شده  اساس نتایج پژوهش بر

ها میزان عالقه به موسیقی افراد در در اغلب پژوهش ،رسد. از سوی دیگر اجرای فعالیت ورزشی ساده به نظر نمی

ها  که در اغلب پژوهش ستاهمیت زیادی ادارای زمان تأثیرگذاری موسیقی نیز همچنین ست. نظر گرفته نشده ا

های مختلف  ضرباهنگفقط ارزیابی پایانی صورت گرفته است. بر این اساس پژوهش با هدف بررسی تأثیر 

رین بیشینه کننده تداوم تم تنفسی و بررسی زمان تأثیر موسیقی بر عوامل تعیین -های قلبی موسیقی بر پاسخ

که گوش دادن به  پرسش هستنددر این راستا پژوهشگران در پی پاسخ به این . طراحی و به عرصه گذاشته شد

اثرگذار است؟ همچنین تفاوت  و بر کدام یک از متغیرهای یاد شده هایی از فعالیت ورزشی موسیقی در چه شدت

 .مختلف فعالیت ورزشی بررسی کنند های های مختلف موسیقی روی این متغیرها را در شدت هنگاضرب

                                                           
1 . Bjorn Lemmer 

2 . koc 
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 تحقیق و جامعة آماریروش 

ساعت به انجام  17حداقل  ةمتوالی با فاصل ةدر سه مرحل 7تحقیق حاضر با استفاده از روش تعادل مقابل

دانشجوی مرد سالم غیرورزشکار با میانگین و انحراف استاندارد سن  71تجربی،  رسید. در این پژوهش نیمه

ای را نفر از افراد در دسترس پرسشنامه 90که  طوری هسال، داوطلب شرکت در پژوهش بودند، ب 71/0±17/77

عروقی، سیستم  –های قلبی  تکمیل کردند که از لحاظ سطح فعالیت بدنی، میزان عالقه به موسیقی و بیماری

مختلف حذف شدند )ارزیابی . تعدادی از این افراد به دالیل بر روند تحقیق، ارزیابی شدند مؤثرایمنی و عوامل 

عروقی و سیستم ایمنی از طریق پرسشنامه و بررسی آخرین سوابق پزشکی شامل فشار خون،  –های قلبی بیماری

عالئم ناهماهنگی ضربان قلب، ابتال به بیماری های مختلف و ... صورت گرفت(. پس از توضیح شرایط آزمایش، 

طور تصادفی ساده به سه گروه ه ها، افراد بشخصی توسط آزمودنی ةنام رضایت یاحتمالی و امضا هایاعم از خطر

دوم با  ةمرحل ،اول بدون موسیقی ة،گروه اول در مرحل تعادل مقابلبراساس روش  نفری تقسیم شدند. 7و9،7

دوم با موسیقی تند  ةاول با موسیقی کند، مرحل ةگروه دوم در مرحل ؛سوم با موسیقی تند ةو مرحل ؛موسیقی کند

سوم با  ةدوم بدون موسیقی و مرحل ةمرحل ،اول با موسیقی تند ةگروه سوم مرحل .سوم بدون موسیقی ةمرحلو 

 است.آمده  7ها در جدول مشخصات جسمانی آزمودنی موسیقی کند به انجام آزمون پرداختند.

 کنندگان مشخصات شرکت -2جدول 

 یراتی تغیدامنه انحراف استاندارد میانگین متغیر های وابسته

 23-12 30/9 06/23 سن )سال(

 209-216 01/6 206 متر( قد )سانتی

 62-19 32/2 21/61 وزن )کیلوگرم(

 9/12-1/16 23/2 36/12 ی بدنی )کیلوگرم بر متر مربع(شاخص توده

 1/93-2/60 91/2 91/69 حداکثر اکسیژن مصرفی )میلی لیتر کیلوگرم بر دقیقه(

 

 ی اطالعات آور گیری و جمع روش اندازه

بروس تا حد واماندگی ارادی در جلسات آزمون استفاده شد، به طوری  ةدر پژوهش حاضر از آزمون پیشروند

، آزمون آنها صحیح ماسک، و با اعالم آمادگی دادنروی نوارگردان و قرار کنندگان  شرکتکه پس از قرار گرفتن 

                                                           
1 . Counter balanced 
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صورت خودکار افزایش یافت و پس از طی  یقه بهو سرعت و شیب دستگاه نوارگردان پس از هر سه دقشد آغاز 

 79:30آزمون بین ساعات جلسات کنندگان به حد واماندگی ارادی، آزمون متوقف شد.  مراحل و رسیدن شرکت

 یارساعت پیش از اج 76کنندگان  . شرکتگرفتساعت بین هر مرحله انجام  17حداقل  ةعصر با فاصل 71:30تا 

های غذایی از وعدهها قبل از جلسات آزمون کننده منع شدند. شرکتبدنی شدید  فعالیتدادن آزمون از انجام 

غذایی و نوشیدنی،  ةاز آزمون از خوردن هرگونه ماد پیشساعت  7کنندگان  شرکت ةاستفاده کردند. همیکسانی 

آزادانه در  آب در هر زمان به صورت (.70دار منع شدند) مصرف غذای کافئین ساعت از 77محرک و  ةهرگونه ماد

 در نظر گرفته شد. 77±7اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت. میانگین دمای محل آزمون در هر سه مرحله 

 تحلیل گازهای تنفسی و شاخص درک فشار 

ها کالیبره  ، ساخت آلمان( هر روز قبل از اجرای آزمون7)مدل گانشورن7تحلیل گازهای تنفسی و دستگاه تجزیه

 به منظورآزمون به استراحت کامل در حالت درازکش  یاردقیقه پیش از اج 70ها ندهکن شرکت ةشد و هم می

ها در حالت استراحت پرداختند. در پایان هر مرحله از آزمون بروس، میزان درک فشار  گیری شاخص اندازه

 برگةو در شد  میها پرسیده  کننده دقیقه از شرکت 3ای بورگ( در پایان هر  نقطه 79)شاخص درک فشار 

همچنین  .دادند ها آزمون را تا رسیدن به حد واماندگی ارادی ادامه میکننده . شرکتگردید مخصوص ثبت می

گازهای تنفسی از  ةساخت آلمان( و دستگاه تجزی HP Cosmosنمایش نوارگردان) مدل  ةاطالعات روی صفح

های یکسان استفاده کردند. ون از لباسآزم ةها در هر سه مرحلکننده شد. شرکت ها پوشیده میکننده دید شرکت

آشنایی با شرایط آزمون، آشنایی با فعالیت روی نوار گردان و  به منظورتوجیهی  ةقبل از شروع جلسات، یک جلس

شد. همچنین  در نظر گرفتههنگام فعالیت ورزشی برای این افراد  ،آموزش چگونگی بیان میزان درک فشار

 ها مشکل شنوایی ندارند.کننده از شرکتاطمینان حاصل شد که هیچ کدام 

 + Vo2 (L/min) × 5.5ی از معادلهبا استفاده ده قلبی پس از برآورد و ثبت اکسیژن مصرفی در دقیقه،  برون 

0.06 × wt (kg)  =Q  (79برآورد شد.) 

                                                           
1.  Gas Analyzer 

2 . Ganshorn 
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 موسیقی

هنگ تند ابا ضربهنگ کند یکسان و چهار قطعه موسیقی بدون کالم اچهار قطعه موسیقی بدون کالم با ضرب

هنگ امناسب بودن تعداد ضرب به منظور ebodA nobdidoa 1.5 Musicافزار نرم توسطیکسان پس از بررسی 

در جلسات  وها قرار گرفت که به اختیار دو قطعه از هرنوع را انتخاب کردند  کننده در دقیقه در اختیار شرکت

های مورد استفاده ارائه شده  موسیقی 7ه شد. در جدول  شده توسط فرد استفاد انتخاب های آزمون نیز از موسیقی

تحقیق، بلندی صدای  ةکنندگان از موسیقی استفاده کردند، با توجه به پیشین در جلساتی که شرکت است.

 (.77)دسی بل درنظر گرفته شد 10موسیقی 

 های تند و کند هنگاموسیقی ها با توجه به ضرب -1 جدول

 هنگ تندایقی با ضربموس هنگ کنداموسیقی با ضرب

Here’s to the Night - Eve 6 Low - Flo Rida featuring T-Pain 

Superman - Five for Fighting Don’t Stop the Music – Rihanna 

Only Time – Enya See You Again - Miley Cyrus 

Running - No Doubt Paralyzer - Finger Eleven 

 

تجزیه و  LSDگیری مکرر و آزمون تعقیبی  آنالیز واریانس با اندازهآزمون  ةوسیله ب آوری شده های جمع داده

 در نظر گرفته شد. >09/0Pداری  سطح معنی تحلیل شدند.

 

 تحقیقهای  یافتهنتایج و 

داری بر شاخص درک فشار در دقایق سوم و ششم  موسیقی تفاوت معنیگوش دادن به ها نشان داد  یافته

 (. >09/0Pنهم آزمون شد ) ةدار در دقیق ب کاهش معنیاما موج ،ندارد

دار ضربان قلب در تمامی  های پژوهش نشان داد گوش دادن به موسیقی کند موجب کاهش معنی یافته

 (. >09/0Pمراحل آزمون )دقایق سوم، ششم و نهم( شد)
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 ل آزمون شدمراح ةهمدر ده قلبی  بروندار  موجب کاهش معنیهمچنین گوش دادن به موسیقی کند 

(09/0P<). داری روی حجم  یک از مراحل آزمون موسیقی موجب تغییر معنی نتایج نشان داد که در هیچ 

 .(>09/0Pای نشد ) ضربه

 نتايج تغییرات شاخص درک فشار -9جدول 

 متغیرها
 موسیقی تند موسیقی کند بدون موسیقی

 Pارزش 
 انحراف استاندارد ±میانگین نداردانحراف استا ±میانگین انحراف استاندارد ±میانگین

     شاخص درک فشار

 66/9 1/0±11/2 1±26/2 20/1±12/2 دقیقة سوم

 329/9 11/29±62/2 22±26/2 36/29±23/2 دقیقة ششم

 992/9 11/29±22/2* 20/26±91/2* 06/26±60/2 دقیقة نهم

 تفاوت معنی دار نسبت به وضعیت بدون موسیقی *

 ای نتایج آزمون نشان داد، گوش دادن به موسیقی تند موجب افزایش  دقیقه ةویدر بررسی تغییرات ته

داری در  معنی همچنین گوش دادن به موسیقی موجب تغییر(. >09/0P) در تمامی مراحل آزمون شده استدار  معنی

فس در (. نتایج آزمون در بررسی تغییرات تعداد تن>09/0Pهای آزمون نشد ) حجم جاری در هیچ یک از شدت

دار تعداد تنفس در دقیقه شد  نهم آزمون موجب افزایش معنی ةدقیقه نشان داد که هر دو نوع موسیقی در دقیق

(09/0P<).  

 ةمصرفی در هر سه مرحل دار اکسیژن کند موجب کاهش معنینتایج نشان داد، گوش دادن به موسیقی 

دار حداکثر ضربان قلب و حداکثر  معنی گوش دادن به موسیقی موجب تغییر همچنین .(>09/0Pآزمون شد )

  .(>09/0Pواماندگی نشد )حد اکسیژن مصرفی طی فعالیت تا 
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 کنندگان نتايج تغییرات قلبی شرکت  -6جدول 
 Pارزش  موسیقی تند موسیقی کند بدون موسیقی متغیر ها

 نداردانحراف استا ±میانگین انحراف استاندارد ±میانگین انحراف استاندارد ±میانگین

  )ضربه/دقیقه(ضربان قلب 

 Ɨ* 69/1±226 92/1±219 966/9 211±61/3 دقیقة  سوم

 Ɨ* 22/3±293 29/0±266 922/9 262±11/1 دقیقة ششم

 Ɨ* 91/6±202 91/2±211 992/9 203±91/6 دقیقة نهم

  )لیتر/دقیقه( ده قلبی برون
 Ɨ*12/9±2/3 11/2±11/3 926/9 01/3±10/9 دقیقة سوم

 Ɨ*92/2±01/22 16/2±06/21 921/9 26/21±99/2 ششم دقیقة

92/20±16/2 دقیقة نهم  *  29/2±2/26 Ɨ  26/1±90/20  966/9 

  )میلی لیتر/ضربه(ای حجم ضربه
 196/9 61/11±92/6 36/01±12/6 00/01±11/0 سوم ةدقیق

 936/9 36/10±19/0 29/12±63/0 36/12±93/1 ششم ةدقیق

 020/9 20/39±12/1 22/39±20/3 13/36±99/1 نهم ةدقیق
 دار نسبت به وضعیت بدون موسیقی تفاوت معنی *
Ɨ دار بین دو نوع موسیقی تفاوت معنی 
 

 کنندگان نتايج تغییرات تنفسی شرکت -2جدول 

 متغیر ها

 ارزش موسیقی تند موسیقی کند بدون موسیقی

P انحراف  ±میانگین

 استاندارد

 انحراف استاندارد ±میانگین انحراف استاندارد ±میانگین

  )لیتر/دقیقه( ای تهويه دقیقه

 Ɨ 12/9±11/11 913/9 06/12±30/9 90/10±29/9 ومسدقیقة 

 Ɨ *63/6±13/66 999/9 22/62±01/6 92/61±29/6 دقیقة ششم

 Ɨ *32/2±06/11 992/9 20/06±23/2 21/01±92/2 دقیقة نهم

  حجم جاری)لیتر/تنفس(
 292/9 96/2±2/9 33/9±20/9 96/2±22/9 دقیقة سوم

 126/9 62/2±11/9 96/2±12/9 60/2±12/9 دقیقة ششم

 960/9 92/1±12/9 32/2±19/9 33/2±16/9 دقیقة نهم

  )نفس/دقیقه(تعداد تنفس در دقیقه
 293/9 21/10±99/6 12/16±22/9 12/12±12/6 دقیقة سوم

 291/9 26/91±10/6 62/99±23/6 10/13±36/9 دقیقة ششم

 Ɨ *29/1±30/66 9992/9 60/93±36/0* 26/96±30/2 دقیقة نهم

 دار بین گروه ها در مراحل مختلف اندازه گیری تفاوت معنی *
Ɨ دار بین دو نوع موسیقی تفاوت معنی 
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 های بیشینه نتايج تغییرات اکسیژن مصرفی و شاخص -6جدول 

 متغیر ها

 ارزش موسیقی تند موسیقی کند بدون موسیقی

P انحراف استاندارد ±میانگین انحراف استاندارد ±میانگین ف استانداردانحرا ±میانگین 

  اکسیژن مصرفی)لیتر/دقیقه(

 Ɨ *22/9±32/9 20/9±96/2 992/9 92/2±21/9 دقیقة سوم

 Ɨ *26/9±93/2 23/9±20/2 996/9 21/2±26/9 دقیقة ششم

 Ɨ *19/9±20/1 96/9±92/1 962/9 96/1±10/9 دقیقة نهم

 حداکثر اکسیژن

مصرفی)میلی لیتر 

 کیلوگرم/دقیقه(

91/2±91/69 90/0±61/69 60/9±06/66 066/9 

حداکثر ضربان قلب 

 ضربه/دقیقه()

96/2±12/230 02/2±12/231 16/9±60/231 601/9 

 نسبت به گروه کترلدار  تفاوت معنی *             

               Ɨ دار بین دو نوع موسیقی تفاوت معنی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         

 

 

              

 تغییرات ضربان قلب  -1شکل            تغییرات شاخص درک فشار                          -2شکل        
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 گیری بحث و نتیجه

موسیقی موجب کاهش شاخص درک فشار هنگام گوش دادن به های پژوهشی حاکی از آن است که  یافته

در را حاضر که تأثیر موسیقی بر شاخص درک فشار  پژوهشمشابه  پژوهشی(. 7،77،77د)شوفعالیت ورزشی می

این متغیر را هنگام فعالیت  ها پژوهشبررسی کرده باشد، مشاهده نشد. بیشتر  فزایندهمراحل فعالیت ورزشی 

نهم آزمون،  ةدقیقهای پژوهش نشان داد، در  یافته(. 7،70،70) اندواماندگی بررسی کردهحد ورزشی یکنواخت تا 

های متناقضی . در مطالعات مختلف یافتهشود دار شاخص درک فشار می هر دو نوع موسیقی موجب کاهش معنی

دار شاخص ( و در برخی عدم تغییر معنی7،70،77که در برخی تحقیقات کاهش) طوری گزارش شده است، به

گزارش شده است. تفاوت در نوع موسیقی  ( هنگام گوش دادن به موسیقی طی فعالیت ورزشی3،9،7درک فشار)

کنندگان )سن، جنس، سطح آمادگی جسمانی و غیره( از جمله  مورد استفاده، تفاوت در پروتکل و تفاوت شرکت

علل تفاوت در نتایج گزارش شده است. کاهش احساس خستگی هنگام تمرین با  ةمواردی است که در زمر

د. توجه به موسیقی وش منجر مید شدن ظرفیت پردازش اطالعات موسیقی، به توجه انتخابی، ناشی از محدو

 شود فرد از توجه همزمان به احساس خستگی ناشی از تمرین باز داشته شود. این مدل  موجب می

(. همچنین با توجه به تئوری باریکی ادراکی 7است) عنوان مدل پردازش اطالعات موازی شناخته شده به

 همچونه به آهنگ و موسیقی یا هر محرک دیگر، توجه همزمان به عواملی استربروک که براساس آن، توج

توان انتظار داشت، گوش دادن به موسیقی همزمان با انجام تکلیف، از این رو می .کندخستگی را محدود می

 (.7شود) و در نهایت منجر به بهبود اجرا و عملکرد ورزشی میدهد  میتوجه به خستگی را کاهش 

مراحبل فعالیبت    ةدار ضربان قلبب در همب  حاضر نشان داد، موسیقی کند موجب کاهش معنی نتایج پژوهش

( در یبک  7007) 7بدون موسیقی شبد. بباروود و همکباران   شرایط ورزشی پیشرونده در مقایسه با موسیقی تند و 

که موسیقی  حالی شود، در مروری اشاره کردند، گوش دادن به موسیقی تند موجب افزایش ضربان قلب می ةمطالع

( و همچنبین کباراجئورگیس و   7779) 7(. درحالی کبه برونلبی و همکباران   9دهد) کند ضربان قلب را کاهش می

کننبدگان هنگبام فعالیبت     داری ببر ضبربان قلبب شبرکت    ( گزارش کردند، موسیقی تأثیر معنی7007) 3همکاران

                                                           
1 . Barwood   
2 . Brownley Ka  
3 . Karageorighis  CI  
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ستم عصبی سمپاتیک را تحت تبأثیر  تواند سی (. موسیقی از طریق سیستم شنوایی می6،77ورزشی نداشته است)

دهبد و   قرار دهد و موجب افزایش و کاهش ضربان قلب شود. البته نوع موسیقی پاسخ ها را تحت تأثیر قبرار مبی  

  ماهیبت   دلیبل  که موسیقی کند ببه  طوری ایجاد کنند، بهرا های مختلف پاسخ های متفاوتی  ممکن است موسیقی

صبی سمپاتیک موجب کاهش ضربان قلب و موسیقی تند به دلیل ایجباد  با کاهش فعالیت سیستم ع بخش، آرام 

آور و افزایش انگیختگی، از طریق افزایش فعالیت سیستم عصبی سمپاتیک موجب افبزایش ضبربان    حالت هیجان

ده قلببی در   عالوه نتایج مطالعه نشان داد، گوش دادن به موسیقی کند موجب کاهش برونه (. ب77شود) میقلب 

ده ای کبه تبأثیر موسبیقی ببر ببرون     ای شد. تنها مطالعه دار در حجم ضربه حل فعالیت و عدم تغییر معنیمرا ةهم

. پژوهشبگران گبزارش   ست( ا7007) 7، مربوط به بیرن بام و همکارانکردهای را مورد بررسی قلبی و حجم ضربه

میوکبارد و   ةپذیری عضل ش انقباضده قلبی، ناشی از افزای کردند گوش دادن به موسیقی تند موجب افزایش برون

توانبد   یمب (. علت این تناقض 7دار نبوده است) ای شده است. در عین حال تغییرات ضربان قلب معنی حجم ضربه

مبذکور از پروتکبل ورزشبی     پبژوهش کبه در   طبوری  هناشی از تفاوت در پروتکل ورزشی مورد اسبتفاده باشبد، بب   

ده قلبی تحت تبأثیر   دانیم، برون که می طور افراد فعال بودند. همان کنندگان استفاده شده بود و شرکت 7یکنواخت

پبژوهش  ده قلبی در شود که تغییرات برون گونه برداشت می ای می باشد. این دو متغیر ضربان قلب و حجم ضربه

حاضبر و   تحقیبق با توجه ببه نتبایج   حاضر هنگام گوش دادن به موسیقی کند ناشی از کاهش ضربان قلب است. 

 مراحبل فعالیبت ورزشبی، ایبن مبورد       ةدار ضبربان قلبب هنگبام گبوش دادن ببه موسبیقی در همب       ش معنیکاه

که هنگام فعالیت ورزشی همراه با گوش دادن  طوری قلبی باشد، بههای  بیماریمبتال به تواند مورد توجه افراد  می

دادن ببه موسبیقی تنبد     گبوش حاضبر  تحقیبق  توانند ضربان قلب کمتری را تجربه کنند. در به موسیقی کند می

آزمبون حجبم    ةکه در هر سه مرحل آزمون شد. درحالی ةای در هر سه مرحلدقیقه ةدار تهوی موجب افزایش معنی

 سوم  ةتنفس در دقیقه، در مرحل ها فقط برای تعداد اما این افزایش ،جاری و تعداد تنفس در دقیقه افزایش داشت

ای، ناشی از افزایش  دقیقه ةدار تهوی دن به موسیقی موجب افزایش معنیدار بود. گزارش شده است، گوش دا معنی

(.  این تغییرات ناشی از ایجباد حالبت   7،70شود)دار در حجم جاری می تعداد تنفس در دقیقه و عدم تغییر معنی

هیجانی هنگام گوش دادن به موسیقی تند و تأثیر روی سیسبتم عصببی سبمپاتیک و افبزایش فعالیبت آن و در      

                                                           
1 . Birnbaum L & et al 
2 . Steady state 
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شود که افزایش تیجه افزایش میزان تهویه از طریق افزایش تعداد تنفس در دقیقه و حجم جاری است. اشاره مین

(. 7شبود)  تهویه از طریق افزایش تعداد تنفس موجب کاهش کارایی دستگاه تنفسی و افزایش انرژی مصرفی مبی 

موجب کاهش اکسیژن مصرفی شبد.  مراحل فعالیت ورزشی  ةنتایج نشان داد گوش دادن به موسیقی کند در هم

 دار اکسبیژن مصبرفی   ( گزارش کردند، گوش دادن ببه موسبیقی موجبب افبزایش معنبی     7070) 7تیو و همکاران

دار ( گزارش کردند گبوش دادن ببه موسبیقی تنبد موجبب افبزایش معنبی       7007) 7بیرن بام و همکاران .شودمی

دار اکسیژن مصرفی هنگام فعالیت ورزشی ییر معنیکه موسیقی کند موجب تغ الیحشود، دراکسیژن مصرفی می

 ةده قلببی در همب   دار برونکه اشاره شد، گوش دادن به موسیقی کند موجب کاهش معنی طور (. همان7،70نشد)

مکن ( کاهش اکسیژن مصرفی مA-Vo2diff = Vo2 ×Qفیک ) ةفعالیت ورزشی شد که با توجه به معادلمراحل 

حاضر در هر سبه جلسبه تبا وامانبدگی ببه       پژوهشکنندگان در  قلبی باشد. شرکتده  ناشی از کاهش بروناست 

فعالیت ادامه دادند. هرچند گوش دادن به موسیقی موجب افزایش حداکثر اکسبیژن مصبرفی و حبداکثر ضبربان     

هبای ورزشبی شبدید، متغیرهبای      دار نبود. گزارش شده است که هنگبام فعالیبت   اما این تغییرات معنی ،قلب شد

 (. 77گیرند) یولوژیک کمتر تحت تأثیر گوش دادن به موسیقی قرار میفیز

های متناقضی  اند یافته های فیزیووژیک پرداخته هایی که به بررسی تأثیر موسیقی بر پاسخ کلی پژوهش طور به

ناشی از تفباوت در نبوع موسبیقی،پروتکل ورزشبی مبورد       مکن استها م اند که دلیل این مغایرت را گزارش کرده

  کنندگان ) سن، جنس، آمبادگی جسبمانی و ...( در پبژوهش باشبد. در پایبان پیشبنهاد       استفاده و تفاوت شرکت

هنگ موسیقی ببا تبواتر   ا)همراهی ضرب 3حاضر همراه با موسیقی همزمان تحقیق ةهایی در زمین شود، پژوهش می

 باشند.سه های یاد شده بیشتر قابل تجزیه و تحلیل و مقای تا پاسخگیرد گام( انجام 

 گیری نهايی نتیجه

هبای بباالتر فعالیبت     موسیقی روی برخی متغیبر هبا در شبدت   گوش دادن به براساس نتایج پژوهش حاضر، 

هبا در تمبام    شاخص درک فشار و تعداد تبنفس در دقیقبه و برخبی شباخص     مانندسوم آزمون(،  ةورزشی )مرحل

 ای تبأثیر  دقیقبه  ةده قلبی و تهوی کسیژن مصرفی، برونضربان قلب، تعداد تنفس در دقیقه، امانند مراحل آزمون، 
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حبداکثر اکسبیژن    همچبون این متغیرهبا،   ةهای بیشین. با این حال، گوش دادن به موسیقی بر شاخصدگذار می

 نداشت. زیادیمصرفی و حداکثر ضربان قلب، تأثیر 
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