
 
1392بهار  _ورزشي _ رشد و يادگيري حركتي     

39 -53:ـ ص ص 11شمارة      
    91  /03/03: تاريخ دريافت 
     91 / 16/05  :تاريخ تصويب 

  
    بررسي تأثير موسيقي بر اجراي فاكتورهاي آمادگي جسماني پسران نوجوانبررسي تأثير موسيقي بر اجراي فاكتورهاي آمادگي جسماني پسران نوجوان

  
    زهرا سوري زهرا سوري   ..33    ––    كيا رنجبركيا رنجبر  ..22    ––    11فرناز ترابيفرناز ترابي  ..11

  دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه رازي كرمانشاه . 3كارشناس ارشد دانشگاه تهران، . 2ار دانشگاه پيام نور، استادي.1
  

  
  چكيده

هاي آمادگي جسماني در پسران بر شاخص) انواع موسيقي(گر بيروني هدف از پژوهش حاضر، بررسي تأثير عامل مداخله
 6/35±97/2متر، وزن سانتي 8/133±40/2با ميانگين و انحراف استاندارد قد ساله  12تا  9پسر  30به اين منظور . نوجوان است

انتخاب شدند و با استفاده از روش تعادل مخالف در سه مرحلة اجرا در شرايط  BMI (21/1±9/19(كيلوگرم و شاخص تودة بدني 
هاي ، آزمونعضالني هاي استقامتموناز آز. ها پرداختندبه اجراي آزمون) بدون موسيقي(موسيقي ريتم تند، كند و كنترل 

 و ضرباهنگ كند ) bpm140 - 135 (همچنين از موسيقي با ضرباهنگ تند . هماهنگي، چابكي و توان انفجاري استفاده شد

) bpm120 -115 (هاي استقامت براساس تحليل واريانس يكطرفه و آزمون تعقيبي بانفرني تغييرات نتايج آزمون. استفاده شد
نتايج شناي سوئدي در ). >05/0P(دار است مل شناي سوئدي، دراز و نشست و پرس سينه در هر سه مرحله معنيعضالني شا

در مورد نتايج آزمون دراز و ). 1Fو26=74/237(داري را نشان داد مرحلة موسيقي تند و كند نسبت به مرحلة كنترل بهبود معني
داري در هر دو گروه مداخله نسبت به گروه كنترل تفاوت معني) 1Fو26=60/81(و استقامت قدرتي ) 1Fو26=12/528(نشست 

ها در مرحلة كنترل آزمودني). P=01/0(دار است تغييرات نتايج آزمون هماهنگي در مراحل آزمون معني). >05/0P(مشاهده شد 
داري زمون چابكي تفاوت معنيدر آ). >05/0P(و شرايط بدون موسيقي نسبت به دو مرحلة تجربي عملكرد بهتري را نشان دادند 

آزمون توان انفجاري در مرحلة موسيقي تند نسبت به مرحلة ). <05/0P(بين سه مرحلة موسيقي كند، تند و كنترل مشاهده نشد 
در نهايت گوش دادن به موسيقي هنگام ). >05/0Pو  1Fو26=38/553(داري را نشان داد كنترل و موسيقي كند تغييرات معني

احتماالً موسيقي ريتم تند نيز در جلوگيري از بروز خستگي . شودتقامتي و قدرتي موجب افزايش كارايي اجرا مياجراهاي اس
گذارد و از سوي ديگر با توجه به نتايج تحقيق حاضر، موسيقي از هر نوع بر اجراي آزمون هماهنگي اثر منفي مي. مركزي مؤثر است

  .بر چابكي تأثيري ندارد
  
  هاي كليديواژه

  .سالم، فاكتورهاي آمادگي جسمانينوجوان موسيقي تند و كند، پسران 

                                                           
  : Torabift@yahoo.com Email                                                                                          88908676 :تلفن : نويسندة مسئول  - 11
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  مقدمه

مربيان همواره از بروز خستگي زودرس يا جلب توجه كودكان و نوجوانان به تغييرات فيزيولوژيكي دروني كه 
هاي خلرو با ايجاد تداازاين. انجامد، شكايت دارندبه عدم اجراي مناسب مي 1با بروز احساس خستگي عصبي

به خستگي  اي همچون تشويق كالمي، محيط جذاب، موسيقي و عوامل ديگر در منحرف كردن توجه آنهازمينه
اهميت تأثير موسيقي و ريتم بر رفتار حركتي به اوايل قرن بيستم، زماني كه . شونديا افزايش انگيزه وارد عمل مي

ها از مدت). 20(گردد دهد مطرح شد، برميش ميعنوان يك عامل محرك كه حركات طبيعي را افزايموسيقي به
اي از نتايج تأثير  ، با اين حال پاره)16، 18(عنوان يك روش درماني مورد توجه قرار گرفته است قبل، موسيقي به

 موسيقي بر بهبود وضعيت فيزيولوژيك مانند افزايش ضربان قلب، تنفس، فشار خون، سطوح اندروفين، 

پذيري و هماهنگي حركتي و نيز تأثير بر سيستم هاي حركتي، انعطافواج مغزي، واكنشهاي پوستي، امواكنش
- پژوهش). 1، 2(دهند و مركز كنترل دستگاه عصبي خودكار و نيز كاهش درد بدني را نشان مي2 عصبي ليمبيك

وع ريتم را هاي مختلف موسيقي بر عملكردهاي حركتي انجام گرفته كه برخي هر نهاي مختلفي پيرامون ريتم
را بر عملكردهاي حركتي مؤثر ) 7، 9(و برخي ريتم كند ) 4، 5(، برخي موسيقي با ريتم تند )4، 6(بدون تأثير 
 .اندبيان كرده

عنوان هاي رواني مانند ميزان افسردگي و اضطراب صفتي افراد نيز بايد بهپيرامون تأثير موسيقي، از ويژگي
ها با ارائة آزادانة دو نوع موسيقي به آزمودني) 2011( 3زمينه لين و همكاران در همين. عامل تأثيرگذار ياد كرد

نظر از نوع آن، موسيقي را انگيزاننده گزارش كرده هنگام دويدن گزارش كردند كه عملكرد در افرادي كه صرف
جسماني مشاهده  در پژوهشي پيرامون بررسي تأثير موسيقي بر كارايي) 2010( 4فلينت). 15(بودند، بهبود يافت 

كرد كه موسيقي تأثيري روي زمان نگه داشتن نيروسنج نداشت، اما افرادي كه به موسيقي تند گوش دادند، با 
تند را بر  تأثير موسيقي) 2004( 5در اين زمينه بحاراني و همكاران). 9(ها را طي كردند سرعت بيشتري پله

نتايج نشان داد زمان رسيدن به واماندگي و حداكثر ضربان . اجراي فعاليت ورزشي در مردان سالم بررسي كردند
                                                           
1. Neural Fatigue  
2. Lymbic Neural System 
3. Lane  & et al  
4. Flint Mariagrace 
5. Bharani & et al  
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در يك مطالعه مروري در زمينة ) 2009( 1را جورگيسكا). 3(قلب افزايش و شاخص درك فشار كاهش يافت 
شاخص درك (، رواني )ضربان قلب، فشار خون، دماي بدن(تأثير موسيقي بر اجرا، به آثار مثبت فيزيولوژيكي 

) متر، قدرت نگه داشتن، ميزان استقامت و ظرفيت هوازي 400دوي (رهاي اجراي فيزيكي و حتي فاكتو) فشار
  ).12(اشاره كرد و نقش نوع موسيقي را بارز و انتخاب صحيح نوع موسيقي را بسيار مهم برشمرد 

درصد ضربان قلب  70در بررسي زمان دويدن با شدت ) 2008( 2برخالف آنها، كاراجورگيس و همكاران
تأثير گوش دادن به موسيقي با ريتم متوسط را نسبت به ريتم تند در به تعويق انداختن خستگي بارزتر ذخيره 

در بررسي تأثير موسيقي و مكالمه ) 2010( 3از سوي ديگر در پژوهش جالبي تيو و همكاران). 13(گزارش كردند 
دان دريافتند كه شاخص درك فشار و دقيقه فعاليت روي نوار گر 20در مردان و زنان غيرورزشكار هنگام اجراي 

 طور ترتيب كمتر و بيشتر بود، مكالمه بهوگو بهداري در مقايسه با حالت گفتطور معنيميزان شادي به

. داري موجب كاهش ضربان قلب، تواتر تنفس و اكسيژن مصرفي در مقابل گوش دادن به موسيقي شدمعني
تر بوده در تحقيقات ديگر آثار موسيقي بر اجرا كمرنگ). 21(يز بارزتر است رو احتماالً تأثير موسيقي باكالم نازاين
در ) 2004( 5در بررسي تأثير موسيقي بر عملكرد ركاب زدن و نيز كراست) 2003( 4براي مثال ميس. است

هاي متفاوت دريافتند كه موسيقي سبب افزايش انگيزش بررسي عملكرد دويدن در شرايط پخش موسيقي
شود، ولي تأثير آن بر متغيرهاي جسماني مانند ضربان قلب حالت ها به عملكرد ورزشي بهتر ميآزمودني

در بررسي ) 2006( 6مدتي پس از آن كراست و كالف). 6، 17(دار نيست واماندگي و ميزان درك فشار معني
ش ايزومتريك در شرايط مختلف موسيقي در عملكرد نگهداري وزنه به رو) ساله 622(هاي جوان آزمودني

نسبت به موسيقي ضرباهنگي و ) موسيقي كالسيك تند(كند و تند بيان كردند كه موسيقي انگيزشي و محرك 
  ). 7(شود كند و نيز شرايط بدون موسيقي موجب افزايش تحمل و استقامت بيشتر در تكليف مورد نظر مي

قات انجام گرفته روي ضرباهنگ موسيقي و نيز تفاوت و بعضاً ويژه در تحقيبا توجه به نتايج مختلف به
و از ) 17(هاي مختلفي كه از سوي محققان نيز اذعان شده است شناسي و دستكاريخطاهاي مربوط به روش

                                                           
1. Karageorghis Costas I  
2. Karageorghis C & et al  
3. Tiev M & et al 
4. Meis   
5. Crust  
6. Crust L , Clough PJ  
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ويژه در دوران كودكي و نوجواني كه تمرين طرف ديگر ضرورت وجود يك جلسه تمرين مفيد از سوي مربيان به
هاي آيندة افراد دارد، پژوهش حاضر در صدد پاسخگويي به اين پرسش است كه آيا بود توانايينقش مهمي در به

هاي مختلف موسيقي وجود موسيقي بر عملكرد جسماني در دوران نوجواني تأثير دارد؟ و نيز آيا تفاوتي بين ريتم
  دارد يا خير؟  

  

  تحقيق روش

، دوم )كنترل(ي است كه با يك گروه در سه مرحلة اول تجربنوع تحقيق حاضر كاربردي و روش تحقيق نيمه
كننده نامساله ثبت 9-12آموزان پسر جامعة آماري پژوهش دانش. اجرا شد) موسيقي كند(و سوم ) موسيقي تند(

انجام  1اين پژوهش با استفاده از روش تعادل مخالف . است 1390هاي آمادگي جسماني تابستان در كالس
  گانه هاي سهدر اولين جلسه، گروه. صورت تصادفي به سه گروه تقسيم شدندها بهآزمودني كهطوريگرفت، به

ترتيب در شرايط بدون موسيقي، موسيقي كند و موسيقي تند به اجرا پرداختند و در جلسات بعدي ترتيب اجرا به
رايط موسيقي تند و كند، ها در شپروتكل تمريني به اين صورت بود كه آزمودني. در شرايط مختلف تغيير كرد

  هاي آمادگي جسماني همزمان با گوش دادن به موسيقي و گروه كنترل بدون موسيقي به اجراي آزمون
در شرايط مختلف ) 1جدول (ها در هر مرحله تمام آزمون. كردپرداختند و آزمونگر نتايج هر آزمون را ثبت ميمي

  . روز درنظر گرفته شده بود 3تا مرحلة بعد فاصلة بين هر مرحله . شددر يك روز برگزار مي

ها و والدين آنها از به آزمودني. گراد ثبت شددرجة سانتي 25 ± 2ميانگين دماي محل آزمون در همة روزها 
آنها در هر سه مرحلة آزمون از . هشدارهاي الزم داده شد... دار و نظر خوردن مواد محرك مانند تركيبات كافئين

منظور اطمينان از هرگونه صداي مخلّ براي موسيقي با استفاده از هدفون به. استفاده كردنديك لباس و كفش 
گيرنده تا عمل آمد و آزمونكنندگان جلوگيري بهدر شرايط اجرا از حضور بقية شركت. هر آزمودني ثبت شد

 .كردپايان پژوهش يكسان بود و از هرگونه تشويق كالمي اجتناب مي

                                                           
1. Counter Balance  
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  هاآزمودني

صورت تصادفي از سال بودند كه به 9-12پسر سالم غيرورزشكار با ميانگين سني  30ها شامل مودنيآز
هاي آمادگي جسماني تابستانه انتخاب شدند و از لحاظ سطح فعاليت بدني، ميزان عالقه به موسيقي و كالس
تراز شدند كه در اين و همعروقي، سيستم ايمني و عوامل مؤثر بر روند تحقيق، ارزيابي  -هاي قلبي بيماري
عروقي و سيستم ايمني و نيز عالقه به  -هاي قلبي ارزيابي بيماري(نفر به داليل مختلف حذف شدند  7مرحله 

انجام ساخته به والدين و بررسي آخرين سوابق پزشكي در صورت وجود و موسيقي از طريق پرسشنامة محقق
ز خطرها و فوايد و امضاي فرم رضايت شخصي توسط والدين پس از توضيح همة شرايط آزمايش اعم ا). گرفت

  .مشخص شده است 1طرح پژوهش با استفاده از روش تعادل مخالف در جدول . آنها، مرحلة اول آزمون آغاز شد
  

  طرح تحقيق شامل چگونگي اجراي مراحل تحقيق با طرح روش تعادل مخالف - 1جدول 

  هاآزمودني

)نفر 23(  

وممرحلة د مرحلة اول  مرحلة سوم 

)نفر 8(موسيقي كند )نفر8(موسيقي كند)نفر7(موسيقي كند  

)نفر 7(موسيقي تند )نفر8(موسيقي تند)نفر8(موسيقي تند  

)نفر 8(كنترل)نفر7(كنترل)نفر8(كنترل  

 

  پروتكل تمرين

ارائة پرسشنامه به والدين و  صورتها به موسيقي بهقبل از آغاز برنامة تحقيق، ميزان عالقة آزمودني
سپس به هريك از . ها بررسي و از عالقة آنها به موسيقي و اجرا در شرايط پخش آن اطمينان حاصل شدآزمودني

ها مجاز بودند يك يا هردو آنها را در آزمودني. آنها دو موسيقي كند و دو موسيقي تند در يك ريتم داده شد
. هاي ديگر روايي آن ارزيابي شده بود، استفاده شديقي با كالم كه در پژوهشاز موس. شرايط اجرا درخواست كنند

  .مشخص شده است 2هاي استفاده شده در جدول موسيقي
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  شده در مراحل پژوهشهاي استفادهانواع موسيقي - 2جدول 

 انواع موسيقي مراحل

– Don’t Stop the Music (bpm 140-135)     ندتموسيقي  Rihanna
Paralyzer - Finger Eleven

موسيقي كند       (115-120 bpm) 
Running - No Doubt

Here’s to the Night - Eve 6 
 --------------------------- كنترل

  

  هاآزمون

  : متر 4×9آزمون 

فت و صورت رمتر را چهار بار به 9آزمودني مسافت . رودكار مياين آزمون براي ارزيابي چابكي عمومي به
آزمون . شوددود و مدت اجراي آزمون به ثانيه و دهم ثانيه از زمان شروع تا پايان ثبت ميبرگشت با سرعت مي

  .شودسه بار تكرار شده و بهترين ركورد به عنوان نمرة آزمودني ثبت مي

  : آزمون پرش جفت

- كه نوك پنجهآزمون، آزمودني درحاليدر اين . رودكار ميگيري توان انفجاري پا بهمنظور اندازهاين آزمون به

آزمودني براي پرش، . ايستدمتر از هم فاصله دارند، ميسانتي 30هايش پشت خط پرش قرار گرفته و پاها حدود 
ها به جلو و راست كردن زانوها با پرتاب همزمان دست. كنددهد و زانوها را خم ميها را به عقب تاب ميدست

يا بخش ديگري از بدن كه هنگام فرود با پا گيري مسافت پرش از پشت پاشنة اندازه. دگيرپرش به جلو انجام مي
بيشترين مقدار پرش از سه نوبت اجراي آزمودني . گيردكند تا خط ابتداي پرش صورت ميزمين تماس پيدا مي

  .شودثبت مي
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  : آزمون دراز و نشست

كشد و با فرد روي تشك به پشت دراز مي. ودركار مياين آزمون براي سنجش استقامت عضالت شكم به
لغزاند ها را آرام آرام به سمت جلو روي زمين ميحال پاشنه. داردكشي را در زير زانو نگه ميزانوهاي خميده خط

شود، بالفاصله حركت پا متوقف شده و خطوط پاشنه و نشيمنگاه كش از بين پاها رها مياي كه خطتا لحظه
ها دست. در تمام لحظات اجراي حركات بايد اين فاصله حفظ شود). فقط براي فاصلة الزم(ود شگذاري ميعالمت

اين . دهدگيرد و حركت دراز و نشست را هر بار با لمس آرنج و ران انجام ميصورت صليب روي سينه قرار ميبه
  .شوددر نظر گرفته مي عنوان ركورد فردگيرد و تعداد حركات صحيح بهثانيه انجام مي 45آزمون به مدت 

  :شدهآزمون شناي سوئدي تعديل

. گيردهاي كامالً كشيده روي تشك قرار ميهاي به فاصلة عرض شانه باز و با آرنجشونده روي دستآزمون
درجه برسد و بار ديگر به حالت  90آورد تا آرنج به زاوية باالتنه را آنقدر پايين مي. زانوها با زمين تماس دارند

ثانيه  45شده بدون وقفه در مدت اين حركت در دامنة حركتي تعيين. شوندپاها به جايي ثابت نمي. ه بازگردداولي
  .شودعنوان امتياز آزمودني ثبت ميگيرد و تعداد حركات بهانجام مي

  : آزمون دات دريل

پنج عالمت دايره روي براي اجراي آزمون از تشك مربعي با . رودكار مياين آزمون براي سنجش هماهنگي به
ايستد و با فرد با پاهاي باز مي. شوداستفاده مي) چهار دايره در چهار گوشه و يكي در وسط تشك مربعي(آن 

گيرد كه ثانيه با دو تكرار انجام مي 45حركات در . كندفرمان رو در گوشه، پا را باز و در وسط پاها را جمع مي
  .شوددني ثبت ميعنوان ركورد آزموبيشترين تعداد به

  : آزمون پرس سينه

در اين آزمون مقدار قدرت بيشينة فرد از . رودكار مياين آزمون براي سنجش استقامت عضالت شكم به
عنوان تعداد تكرارهاي آزمودني، به. شوددرصد آن در روز آزمون به وي ارائه مي 70طريق فرمول زير محاسبه و 

  .شودركورد آنها ثبت مي
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  حداكثر قدرت عضالني   =

  روش آماري

از آزمون تحليل واريانس . اسميرنوف تعيين شد -ها با استفاده از آزمون آماري كلوموگروفطبيعي بودن داده
  در صورت مشاهدة. ها در طي سه مرحلة اجراي پژوهش استفاده شديكطرفه براي بررسي تغييرات نتايج آزمون

  > 05/0Pها مقدار خطا در سطح  در همة آزمون. ز آزمون تعقيبي بانفروني استفاده شداختالف بين سه مرحله، ا
  . ، انجام گرفت16ويراست  SPSSكلية مراحل آماري با استفاده از برنامة آماري . محاسبه شد

  

  هاي تحقيقيافتهنتايج و 

  . مشخص شده است نتايج آزمون تحليل واريانس يكطرفه در هر يك از متغيرهاي تحقيق 3در جدول 
، دراز )P=02/0(هاي استقامت عضالني  شامل شناي سوئدي شود، تغييرات نتايج آزمونطوركه مشاهده ميهمان

در  چابكيتغييرات نتايج آزمون . دار استدر هر سه مرحله معني) P=01/0(و پرس سينه ) P=01/0(و نشست 
آزمون پرش (نتايج متغير توان انفجاري ). P=29/0( دار نبودهر سه مرحلة موسيقي كند، تند و كنترل معني

هاي مكرر نشان گيريهمچنين آزمون آناليز واريانس با اندازه. )>P 05/0( دار بوددر مراحل مختلف معني) جفت
  ).   >05/0P(دار است داد كه نتايج آزمون هماهنگي دات دريل در هر سه مرحله معني

براساس آزمون تعقيبي استقامت عضالني در . مشخص شده است 4دول نتايج آزمون تعقيبي بانفرني در ج
داري را نشان گيري شناي سوئدي در مرحلة موسيقي تند و كند نسبت به مرحلة كنترل بهبود معنيقالب اندازه

و استقامت ) >05/0Pو  1Fو26=12/528(در مورد نتايج آزمون دراز و نشست ). >05/0Pو  1Fو26=74/237(داد 
داري در هر دو گروه مداخله نسبت به گروه كنترل تفاوت معني) >05/0Pو  1Fو26=60/81(پرس سينه  قدرتي

داري مشاهده شد هاي استقامت عضالني بين دو مرحلة تجربي نيز تفاوت معنيدر همة شاخص. مشاهده شد
)05/0P<.(  

1-02/0)تكرار(

وزنه جا به جا شده
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). <05/0P(داري بين سه مرحلة موسيقي كند، تند و كنترل مشاهده نشد در آزمون چابكي تفاوت معني
ها در مرحلة كنترل و شرايط بدون موسيقي نسبت به دو مرحلة تجربي براساس نتايج آزمون هماهنگي آزمودني

 آزمون توان انفجاري در مرحلة موسيقي تند نسبت به مرحلة كنترل و). >05/0P(عملكرد بهتري را نشان دادند 
  ).>05/0Pو  1Fو26=38/553(داري را نشان داد موسيقي كند تغييرات معني
  آزموننتايج تحليل واريانس يكطرفة متغيرها در مرحلة پس -  3جدول 

 P ارزش   Fارزش    ميانگين مربعات  مجموع مربعات  متغيرها

  02/0*  64/50  44/37  88/74  شناي سوئدي 

  01/0*  69/26  82/24  88/42  دراز و نشست 

  01/0*  30/10  49/501  98/1002  پرس سينه 

  29/0  24/1  25/0  51/0  متر  4×9

  01/0*  34/11  04/108  09/216  دات دريل 

  01/0*  51/7  81/261  63/523  پرش جفت 

              > P 05/0داري در سطح معني* 

  ها در مراحل طرح تحقيقميانگين و انحراف معيار نتايج آزمون - 4جدول 

 كنترل موسيقي كند موسيقي تند  هازمونآ  هاشاخص

  استقامت عضالني
  29/20±19/7  18/21±14/7*  62/22±63/7*  )تعداد(شناي سوئدي 

  70/16±88/3 88/17±28/4*  66/18±10/4* )تعداد(دراز و نشست

  81/21±45/13 00/27±15/18*  37/30±67/16* )تعداد(پرس سينه استقامت قدرتي

  50/11±12/1*  61/11±03/1 70/11±17/1 )ثانيه(متر4×9  چابكي

  55/33±36/17* 48/31±32/16 55/29±57/16 )تعداد(دات دريل  هماهنگي

  15/140±69/31 89/139±81/30  41/145±55/32* )مترسانتي(پرش جفت توان انفجاري
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  گيريبحث و نتيجه

ين و در جلسات آزمون به بهبود اصوالً استفاده از عوامل انگيزشي در جلسات تمرين به افزايش كيفيت تمر
ويژه سنين بر اين اساس از آنجا كه تداوم برنامة تمرين در سنين كم و به. شودعملكردهاي جسماني منجر مي

هاي انفرادي كاري دشوار است، هر عاملي كه بهبود اجرا از طريق ويژه در فعاليتدليل بروز خستگي بهبلوغ به
  . كندزوكار ديگري را در پي داشته باشد، اهميت زيادي پيدا ميدليل هر ساسركوب خستگي يا به

ها هنگام اجرا در شرايط پخش موسيقي در شود، عملكرد آزمودنيمشاهده مي 3طوركه در جدول همان
ها گوش دادن به موسيقي تند نسبت به در همة آزمون). >05/0P(هاي استقامت عضالني افزايش يافت آزمون

كه در شرايط پخش موسيقي تند ركورد آزمون طورييش بيشتري را در تكرارها نشان داد، بهموسيقي كند افزا
داري بهبود يافت طور معنيدرصد به 6/38درصد و پرس سينه  3/11درصد، درازو نشست  5/12شناي سوئدي 

)05/0P< .(درصد نسبت  8/3د ها نيز هنگام اجراي همزمان با موسيقي تندر همين راستا توان انفجاري آزمودني
  .به گروه كنترل افزايش نشان داد

داري بر افزايي و عدم توجه به درون تأثير معنيهاي اين تحقيق، موسيقي با ايجاد حالت روانبراساس يافته
ها هنگام دويدن بهبود عملكرد با ارائة انواع موسيقي به آزمودني) 2011( 1لين و همكاران. گذاردعملكرد بجا مي

در تأييد اين مطلب، ). 15(نظر از نوع آن، موسيقي را انگيزاننده گزارش كردند هده كردند و صرفرا مشا
بيان داشتند كه موسيقي ناموزون نيز در افزايش زمان زير بيشينة ركاب زدن ) 2011( 2هاتكينسون و همكاران

  ).11(ت داري نداشته اسداري داشته، اما بر بهبود درك فشار تأثير معنيتأثير معني

دهد كه نشان مي) BPMها در دقيقه تعداد ضربه(در برخي تحقيقات آثار موسيقي با توجه به ضرباهنگ 
 (GSR)هاي سطحي سريع موسيقي با ضرباهنگ تند موجب افزايش ضربان قلب، فشار خون سيستولي، واكنش

  حجم اين متغيرها را كاهش كه موسيقي با ضرباهنگ كند مقدار و درصورتي. شودمي (R.R)و دامنة تنفس 
نيز در بررسي تأثير محروميت حسي و ضربان قلب هنگام خستگي بين ) 1990( 3بوچر و ترنسكي). 17(دهد مي

                                                           
1. Lane & et al  
2. Hutchinson  & et al  
3. Boutcher SH & Trenske. M. 
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داري مشاهده نكردند، ولي نشان دادند كه تأثير موسيقي بر اجرا به ها تفاوت معنيدو شرايط مختلف در آزمودني
آنها اين نتيجه را با توجه به مدل خبرپردازي حسي و . بيشتر بارز است بار كار وابسته است و در بارهاي كاري

  ). 18(درونداد رواني توضيح دادند 

در پژوهشي با بررسي تأثير موسيقي بر كارايي جسماني مشاهده كردند كه موسيقي تأثيري ) 2010( 1فلينت
ها را وش دادند، با سرعت بيشتري پلهنيروسنج نداشت، اما افرادي كه به موسيقي تند گ 2روي زمان نگه داشتن

تأثير موسيقي را بر اجراي فعاليت ورزشي در مردان ) 2009(در همين زمينه بحاراني و همكاران ). 9(طي كردند 
نتايج نشان داد زمان رسيدن به واماندگي و حداكثر ضربان قلب افزايش و شاخص درك . سالم بررسي كردند

در ) سال 22 6(هاي جوان نيز در بررسي روي آزمودني) 2006( 3ت و كالفكراس). 3(فشار نيز كاهش يافت 
عملكرد نگهداري وزنه به روش ايزومتريك در شرايط مختلف موسيقي كند و تند بيان كردند كه موسيقي 

ون موسيقي نسبت به موسيقي ضرباهنگي و كند و نيز شرايط بد) موسيقي كالسيك تند(انگيزشي و محرك 
  ).21(شود موجب افزايش تحمل و استقامت بيشتر در تكليف مورد نظر مي

توان بيان كرد كه هر محرك بيروني كه افزايش انگيختگي را دربر داشته عضالني مي -از ديدگاه عصبي 
نتيجه  و در 4باشد، هنگام اجراي فعاليت جسماني موجب افزايش ميزان آتشباري نورون در مراكز اولية حركتي

به عقيدة ). 19(شود تر حتي در شرايط خستگي ميافزايش باركاري از طريق انقباضات عضالني قوي
، )ضربان قلب، فشار خون، دماي بدن(، آثار مثبت موسيقي بر عملكردهاي فيزيولوژيكي )2009(كاراجورگيس 

ت نگه داشتن، ميزان استقامت متر، قدر 400دوي (و حتي فاكتورهاي اجراي فيزيكي ) شاخص درك فشار(رواني 
  ).        12(انكارناپذير است كه البته انتخاب صحيح نوع موسيقي را بسيار مهم برشمرده است ) و ظرفيت هوازي

در شرايط عدم دريافت هر نوع ) آزمون دات دريل(هاي پژوهش نشان داد كه نتايج هماهنگي عمومي يافته
درصد و نسبت به مرحلة گوش دادن به  5/13يط موسيقي تند موسيقي و در مرحلة كنترل نسبت به شرا

در همين راستا چابكي نيز در شرايط بدون موسيقي نسبت به ). >05/0P(درصد بهتر بود  6/6موسيقي كند 

                                                           
1. Flint Mariagrace  
2. Hand grip 
3. Crust & Clough 
4. Primary Motor Cortex  
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براساس اين نتايج احتماالً موسيقي از هر نوعي ). >05/0P(پخش همزمان موسيقي تند نتايج بهتري را نشان داد 
  . شودكرد هماهنگي عمومي منجر ميبه تضعيف عمل

جالب اينكه هر دو . شوددر اغلب متون علمي پاسخ عملكردي به موسيقي با توجه به ضرباهنگ آن بيان مي
  ها موسيقي با ضرباهنگ تند در برخي پژوهش. نوع موسيقي موجب سركوب اجرا در آزمون هماهنگي شد

و فعاليت  (GSR)هاي ناگهاني پوستي شار خون، پاسخعنوان عامل محرك براي افزايش ضربان قلب، فبه
  ). 4(دهندة سازوكارهاي مذكور معرفي شده است عنوان كاهشو موسيقي كند به (EMG)الكتروميوگرافي 

براي مثال مشخص شده . در راستاي تدوين تأثير موسيقي بر عملكرد و يادگيري نظريات مختلفي وجود دارد
انگيزاننده موجب تغيير سطح انگيختگي افراد شده و با كاهش مقدار درك فشار و است كه موسيقي هماهنگ و بر

رو كاهش احساس خستگي در حين تمرين با موسيقي، ازاين. شودبهبود وضعيت رواني، سبب افزايش اجرا مي
ناشي از توجه انتخابي در اثر محدود شدن ظرفيت پردازش اطالعات است كه فرد را براساس مدل پردازش 

   1افزاييبنابراين موسيقي با تأثير روان). 20(دارد اطالعات موازي از توجه همزمان به احساس خستگي باز مي
  تواند براساس دو سازوكار تأخير در خستگي و تغيير سطوح انگيختگي موجب ايجاد حداكثر اجرا در افراد مي

  ).12(شود 

  كند، تحقيقات كاربرد همزمان موسيقي را مي هايي كه توجه و تمركز بيشتري را طلباغلب در مهارت
هاي مختلف موسيقي را بر هنگاتفاوت ضرب )2001( 2ليس و ترگيسبراي مثال ). 8(اند تأثير معرفي كردهبي

). 10( داري را در غيرورزشكاران مشاهده نكردندگونه تأثير معنيو هيچ كردهپرتاب پنالتي بسكتبال آزمايش 
في افزايش ريتم موسيقي در تحقيقاتي كه عملكرد انجام گرفته به نسبت قابليتي مانند جالب اينكه تأثير من

در بررسي ) 2011( 3كاراجورگيس و همكاران). 10(هماهنگي به تمركز كمتر وابسته بوده نيز گزارش شده است 
-155)و خيلي تند  (bpm 140-135)، تند (bpm 120-115)تأثير گوش دادن به سه ريتم موسيقي كند 

160 bpm) تأثير موسيقي تند را بارزتر گزارش كردند و بيان داشتند كه لزوماً  ،بر دويدن و تأخير خستگي
البته ممكن است نوع آزمون از نظر ). 14(شود افزايش بيش از حد ريتم موسيقي به تأثير مفيد بر اجرا منجر نمي

                                                           
1. Psych-up 
2. Gester G, Leith LM 
3. Karaqeorghis & et al  
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ها با توجه به جراي اين پژوهش كنترل آزمودنيدر ا. اي مؤثر باشددرجة پيچيدگي نيز در بروز چنين نتيجه
هاي اين پژوهش ويژگي سني آنها دشوار بود و عدم كنترل دقيق رژيم غذايي و وضعيت رواني آنها از محدوديت

نظر از ضرباهنگ آن موجب افزايش استقامت عضالني براساس نتايج اين تحقيق موسيقي صرف .رودشمار ميبه
البته با توجه به تأثير بارزتر موسيقي ريتم تند، اين نوع . شودعضالني موضعي ميهاي استقامت در آزمون

برخالف آن موسيقي از هر نوع با اختالل در اجراي چابكي . شودموسيقي با قوت بيشتري بر بهبود اجرا توصيه مي
ن و بررسي نتايج اين براساس تحقيقات در جامعة بزرگساال. ها را در پي داردو هماهنگي كاهش ركوردهاي آزمون

  .  پژوهش احتماالً تأثير موسيقي بر اجرا در اواخر دورة كودكي و نوجواني با بزرگسالي مشابه باشد
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