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  چكيده
هاي خستگي مركزي و محيطي در زنان  هاي مختلف موسيقي بر برخي شاخص بررسي تأثير ضرباهنگ، حاضر هدف از پژوهش

نفر،  13شامل  1به صورت تصادفي به سه گروه، تجربي دانشجوي دختر سالم انتخاب و  38به اين منظور . جوان غيرورزشكار است
آزمون مشابه  در ابتدا پيش. سال تقسيم شدند 23 ± 2نفر،  12سال و گروه كنترل  23 ± 2نفر  13؛ 2سال، تجربي  22 ± 2

توالي با ارائة هفتة م 6جلسه در هفته به مدت  2ها به عمل آمد، سپس برنامة تمرين اصلي به صورت  شرايط تمرين از تمام گروه
برنامة تمرين در هر جلسه شامل . آزمون گرفته شد متغيرهاي مستقل اجرا شد و در نهايت پس از اتمام آخرين جلسة تمرين، پس

گروه هاي تجربي طي تمرين با هدفون به موسيقي گوش . ركاب زدن روي دوچرخة كارسنج تا مرز واماندگي براي هر سه گروه بود
تحليل نتايج آزمون ضربه زني با انگشت تفاوت زيادي را در . رل نيز هيچ گونه مداخله موسيقي دريافت نكردندگروه كنت. كردند مي

ها خستگي مركزي حاصل از تمرين در گروه  نتايج آزمون ناميدن رنگ. هاي تجربي و كنترل نشان نداد خستگي محيطي گروه
آزمون بين شاخص هاي  نشان داد كه در پيشها  دادهتحليل يك طرفه . كنترل نسبت به دو گروه موسيقي كند و تند را تأييد كرد
آزمون مقدار بار كاري  اما در مرحلة پس). <05/0P(داري وجود نداشت  خستگي اندازه گيري شده، در سه گروه اختالف معني

هاي تجربي اختالف  كنترل و گروه آزمون تعقيبي توكي نشان داد بين گروه. دار بود ها معني بين گروه) P=022/0(حالت واماندگي 
به طور ). <P 05/0(دار نيست  هاي تجربي اين اختالف معني ، ولي بين گروه)>P 05/0(داري در همة متغيرها وجود دارد  معني

اندازد و در نهايت عملكرد ورزشي را  توان گفت موسيقي همزمان با تمرين خستگي مركزي و محيطي را به تعويق مي كلي مي
  . دهد ش ميافزاي

  
  هاي كليدي هژوا

  .هاي موسيقي، زنان جوان غيرورزشكار خستگي مركزي و محيطي، ضرباهنگ

                                                           
  Email:Torabift@yahoo.com                                      +98-021-88908676 :تلفن : نويسندة مسئول  -1
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  مقدمه

هاي  محققان در صدد يافتن راهي براي افزايش اجرا و جلوگيري از بروز خستگي طي فعاليتامروزه اغلب 
اختصاصي شدن . اشاره شده است هاي اخير در بيشتر تحقيقات به ريشة بيولوژيك موسيقي در سال. اند ورزشي

 "هاي عصبي ويژه براي پردازش موسيقي شبكه"مغز انسان براي دريافت و پردازش موسيقي، به پيدايش نظرية 
هاي عصبي مختص پردازش  اين نظريه به اين مسئله اشاره دارد كه مغز انسان احتماالً از شبكه. منجر شده است

تني بر وجود چنين شبكه هاي خاص موسيقي، از احتمال منشاء هاي مب موسيقي برخوردار است و يافته
هاي ورزشي  فرايندهاي خستگي به عنوان عاملي كه در بيشتر فعاليت). 23(كنند  بيولوژيك موسيقي حمايت مي

مغز و ( 1خستگي گاهي به دو بخش مركزي. اندازد، هميشه مورد توجه محققان بوده است اجرا را به مخاطره مي
با اين حال، افتراق اين دو بخش . شود بندي مي طبقه) عضالت اسكلتي( 2و محيطي يا پيراموني) نخاع شوكي

اهميت تاثير متغيرهاي بيروني به ويژه موسيقي بر اجراي حركتي ). 26(هميشه با احتياط صورت گرفته است 
ي است، مطرح و مشخص انسان، از اوايل قرن بيستم با اين فرضيه كه موسيقي عامل محركي براي اجراي طبيع

ارتباط بين موسيقي با تغييرات فيزيولوژيكي و رواني هنگام استراحت و فعاليت بدني همواره نظر ). 30(شد 
، در برخي تحقيقات نتايج )20، 16، 7، 5، 3(متخصصان پزشكي و ورزشي را در تحقيقات معطوف داشته است 

ت فيزيولوژيك، افزايش ضربان قلب، باال رفتن سطوح تاثير موسيقي بر اجراي ورزشي با داليل بهبود وضعي
اندرفين پالسما، بهبود هماهنگي و عملكرد سيستم ليمبيك و مراكز كنترل خودكار و بالطبع كاهش درد و 

مشخص شده است كه موسيقي هماهنگي ). 5، 4، 3، 2، 1(افزايش توانايي تحمل فشار تمرين گزارش شده است 
يير سطح انگيختگي افراد شده و با كاهش مقدار درك فشار و بهبود وضعيت رواني، و برانگيزاننده، موجب تغ
ازاين رو كاهش احساس خستگي در حين تمرين با موسيقي، ناشي از توجه انتخابي . سبب بهبود اجرا مي شود

جه در اثر محدود شدن ظرفيت پردازش اطالعات است كه فرد را براساس مدل پردازش اطالعات موازي از تو
مي تواند براساس دو  3بنابراين موسيقي با ايجاد تأثير روان افزايي). 19(همزمان به احساس خستگي باز مي دارد 

  اما در ). 30(سازوكار تأخير در خستگي و تغيير سطوح انگيختگي موجب ايجاد حداكثر اجرا در افراد شود 
                                                           
1 - Centeral Fatigue 
2 - Peripheral Fatigue 
3 - Psych- up  
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أثير ضرباهنگ توجه بيشتري را جلب كرده سال هاي اخير ويژگي هاي موسيقي با توجه به ضرباهنگ آن و ت
در برخي تحقيقات موسيقي با ضرباهنگ تند به عنوان عامل محرك افزايش ضربان قلب، فشار خون، پاسخ . است

و موسيقي كُند به عنوان كاهش دهندة ) EMG(و فعاليت الكتروميوگرافي ) GSR(هاي ناگهاني پوستي 
در بررسي تأثير موسيقي بر عملكرد ركاب ) 2003( 1جان كي ميس ).31(سازوكارهاي مذكور معرفي شده است 

هاي متفاوت، دريافتند كه  در بررسي عملكرد دويدن در شرايط پخش موسيقي) 2004( 2زدن و نيز لي كراست
شود، ولي تأثير آن بر متغيرهاي جسماني  ها در شرايط اجرا و تمرين مي موسيقي سبب افزايش انگيزش آزمودني

 3برخالن آن كراست و كالف). 18، 13(بان قلب حالت واماندگي و مقدار درك فشار معني دار نيست مانند ضر
در عملكرد نگهداري وزنه به ورش ايزومتريك در ) سال 22± 6(در بررسي روي آزمودني هاي جوان ) 2006(

نسبت ) سيك تندموسيقي كال(شرايط مختلف موسيقي كُند و تند، بيان كردند كه موسيقي انگيزشي و محرك 
به موسيقي ضرباهنگي و كند و نيز شرايط بدون موسيقي سبب افزايش تحمل و استقامت بيشتر در تكليف مورد 

اند و  با توجه به نتايج مختلف به ويژه در تحقيقاتي كه روي ضرباهنگ موسيقي اجرا شده). 12(شود  نظر مي
، )14(لفي كه از سوي محققان نيز اذعان شده است مختهاي  شناسي ودستكاري نيزتفاوت و گاهي خطاهاي روش

اجتماعي و استفاده از موسيقي و  –همچنين تأثيرپذيري افراد هر جامعه از موسيقي با توجه به پيشينة فرهنگي 
ضرباهنگ آن در باشگاه هاي بدنسازي و كالس هاي ايروبيك و از همه مهم تر توسعه و ترويج استفاده از آن در 

دانشگاهي، پژوهش حاضر در صدد پاسخ به اين پرسش است كه آيا شاخص هاي بروز خستگي  مراكز علمي و
و  4محيطي مانند ضربان قلب حالت واماندگي، باركاري، زمان رسيدن به واماندگي و آزمون ضربه زني با انگشت

تند و كند  با توجه به شنيدن ضرباهنگ هاي 5ها نيز شاخص بروز خستگي مركزي مانند آزمون ناميدن رنگ
موسيقي در حين اجرا تغيير مي كند وآيا بين ضرباهنگ هاي مختلف تُند و كُند موسيقي در متغيرهاي مورد 

  نظر تفاوتي وجود دارد يا نه؟

                                                           
1 - John K. Meis  
2 - Crust L.  
3 - Crust L. Clough, PJ 
4 - Finger Tapping Test 
5 - Chart for continual naming of colors 
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  روش تحقيق 

) موسيقي كالسيك تُند وكُند(و روش تحقيق نيمه تجربي با دو گروه تجربي نوع تحقيق حاضر كاربردي 
در  85-86ساله هستند كه در نيمسال اول  19- 25عة آماري پژوهش، دانشجويان دختر جام. وگروه كنترل است

  .واحد تربيت بدني عمومي دانشگاه تهران ثبت نام كرده بودند

  ها آزمودني

سال بودند كه به طور  19-25دانشجوي دختر سالم و غيرورزشكار با ميانگين سني  45ها شامل  آزمودني
عمومي انتخاب شدند و از لحاظ سطح فعاليت بدني، ميزان عالقه به موسيقي و هاي واحد  تصادفي از كالس

عروقي، سيستم ايمني و عوامل مؤثر بر روند تحقيق، ارزيابي و همتراز شدند كه در اين  –هاي قلبي  بيماري
يق عروقي و سيستم ايمني از طر –هاي قلبي  ارزيابي بيماري(مرحله هفت نفر به داليل مختلف حذف شدند 

پرسشنامه و مصاحبة باليني و بررسي آخرين سوابق پزشكي شامل فشار خون، عالئم ناهماهنگي ضربان قلب، 
پس از توضيح شرايط آزمايش اعم از خطرها و فوايد و امضاي ). صورت گرفت... هاي مختلف و  ابتال به بيماري

، )نفر 13() موسيقي تُند(ه گروه تجربي ها، افراد به طور تصادفي ساده به س برگة رضايت شخصي توسط آزمودني
مشخصات . تقسيم شدند) نفر 12)(بدون مداخلة موسيقي(و گروه كنترل ) نفر 13)(موسيقي كُند( 2تجربي 

  . آمده است 1جسماني آزمودني هاي هر گروه در جدول 

 مشخصات جسماني آزمودني ها در هر يك از گروه هاي پژوهش - 1جدول 

اه شاخص               
  ضربان قلب استراحت  )كيلوگرم(وزن   )متر سانتي(قد   )سال(سن   ها  گروه

  22  4/8 2/156  3/5 1/54  9 70 2  )موسيقي تند( 1تجربي 
  223  8/6 6/158  5/7 2/52  8 71  )موسيقي كند( 2تجربي 

  223  8/7 5/157  2/6 6/53  967  كنترل

  برنامة تمريني 

به صورت پيشرونده براساس برنامة ) ساخت آلمان(دوچرخة كارسنج  برنامة تمرين شامل ركاب زدن روي
  . بود 2مشخص شده در جدول 
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  برنامة تمرين ركاب زن روي دوچرخة كارسنج در هر جلسة تمرين - 2جدول 

  باركار  نوع موسيقي هنگام اجرا  ها گروه
(Watt) 

شدت 
(R.P.M)  

دامنه افزايش باركار تا 
  واماندگي

  وات در هر دقيقه 10  50  20  )گروآساي موزارتآل(ند كالسيك ت  )1(تجربي 
  وات در هر دقيقه 10  50  20  )آندانته موزارت(كالسيك كند   )2(تجربي 
  وات در هر دقيقه 10  50  20  ------------------------  كنترل

  

شابه، شدت آزمودني و با استفاده از تحقيقات م 20يك هفته قبل از اجراي پژوهش با مطالعة مقدماتي روي 
)R.P.M (50  و باركار)Watt (20 در . در شروع تمرين براي كار روي دوچرخة كارسنج در نظر گرفته شد

موسيقي از طريق هدفون براي هر . شد ها تنظيم مي ابتدي هر جلسه، ارتفاع زين دوچرخه با توجه به قد آزمودني
دقيقه  10در آغاز هر جلسة تمرين، . شد مي پخشدر حين اجراي تمرين هاي تجربي  هاي گروه يك از آزمودني

پذيري و نرمش و همان زمان براي سرد كردن در پايان اختصاص  زمان براي گرم كردن شامل تمرينات انعطاف
برنامة مذكور در شش هفته . كنترل شد) ساخت آلمان(١ ها از طريق ضربان سنج پالر ضربان قلب آزمودني. يافت

 . با شرايط مذكور اجرا شد

  آوري اطالعات گيري و جمع روش اندازه

هاي مربوط، اولين جلسه به منظور توضيح شرايط پژوهش و آشنايي  ها در گروه بعد از تقسيم بندي آزمودني
آزمودني ها با دوچرخة كارسنج و بقية ابزار پژوهش اختصاص داده شد و پيش آزمون شامل ركاب زدن روي 

ها  از تمام آزمودني) موسيقي(و بدون ارائة مداخله ) R.P.M 50شدت (دوچرخة كارسنج مشابه شرايط تمرين 
هاي ضربه زني با انگشت  در ابتدا به ترتيب آزمون) جلسة رسمي شروع برنامة تمرين(در جلسة دوم . به عمل آمد

كاري ها، زمان ركاب زدن و نيز مقدار بار قلب آزمودنيهاي ضربان  ها و پس از گرم كردن آزمون و ناميدن رنگ
تمريني  ةها قبل از شروع برنام ضربان قلب آزمودني. هاي زير اجرا شد كارسنج براساس دستورالعمل ةروي دوچرخ

ين ه اكارسنج ب ةتمرين روي دوچرخ ةبرنام. شد سنج پالر ثبت مي دستگاه ضربان بادر حالت واماندگي سپس و 
و پس از  ندكرد ميدر دقيقه شروع به ركاب زدن  دور 50وات و شدت  20كاري  ها با بار صورت بود كه آزمودني

                                                           
1 - Polar electro Ine., Woodbury, NY  
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ها به حالت  شد تا در نهايت آزمودني كارسنج افزوده مي ةوات به باركاري دوچرخ 10 ،گذشت هر يك دقيقه
 برسند و در انتها بار) نباشد R.P.M 50شده،  كاري در شدت تعيين كه آزمودني قادر به حفظ بار(واماندگي 

 در شرايط مشابه آزمون ،تمرين ةدر پايان برنام. شد زمان رسيدن به واماندگي ثبت ميكاري حالت واماندگي و 
هاي تجربي در هر جلسه از  هاي گروه آزمودني. شد اجرا مي بار ديگر ها ناميدن رنگو  زني با انگشت ضربه هاي

 رادي صداي موسيقي بلن. دادند هاي مربوط گوش مي گوشي به موسيقي با هابتدا تا انتهاي تمرين روي دوچرخ
شرايط  ةسازي هم همسان به منظورگروه كنترل نيز . كرد هر شخص با توجه به توانايي شنيداري خود تنظيم مي

جلسات تمرين در شرايط ثابت نور و صدا در آزمايشگاه و  ةكلي. از گوشي بدون پخش موسيقي استفاده كردند
در روزهاي يكشنبه و ) رناهاساعت پس از صرف  4تا  3(هر بعدازظ 6تا  4گراد در ساعات  سانتية درج 22دماي 

كارسنج  ةآزمون شامل ركاب زدن روي دوچرخ در انتها پس از آخرين جلسه تمرين، پس. چهارشنبه اجرا شد
  . ها گرفته شد آزمودني ةموسيقي از هم ةآزمون و بدون ارائ مشابه پيش

  گيري خستگي محيطي اندازه

اين دستگاه متعلق به شركت . استفاده شدزني با انگشت  دستگاه ضربهاز محيطي گيري خستگي  اندازهبراي 
كه روي صندلي  حالي در اين آزمون، آزمودني در. يابي و پايايي سنجي شده است كه اعتبار ستا ياگامي ژاپن

انگشت  ، با دست ديگر با حداكثر سرعت و نيروي ممكن بااست يك دست خود را روي زانو قرار داده نشسته و
آزمودني  ).دست آزمودني در هنگام ضربه نبايد با ميز در تماس باشد(سبابه به كليد روي دستگاه ضربه مي زند 

كند و در انتها با اتمام  شروع به ضربه زدن ميثانيه  30مدت به سنج  زمانهمزمان با عالمت آزمايشگر با زدن 
 ةفاصلو  شمارشگر دستگاه ةصفح از طريق ها تعداد ضربه .زند نميضربه ديگر زمان آزمون با عالمت آزمايشگر، 

ها قبل و بعد  ه و خستگي با توجه به تعداد  ضربهثبت شدقبل و بعد از تمرين  دستگاهنوار كاغذي آنها از طريق 
 يابدضربه كاهش  5ها بعد از تمرين تا  اگر تعداد ضربه ،براساس دستورالعمل آزمون. شود از تمرين محاسبه مي

خستگي  ةضربه نشان دهند 10از كاهش بيش  خستگي كم و نشان دهندة ضربه  10تا  5خستگي، نگر عدم بيا
  . )1شكل ( ست ها زياد آزمودني
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  ها شمارشگر ضربه مايشن ةصفح                           
  

  ها ثبت فاصله و نظم ضربه براينوار كاغذي 
  
  

  ضربه زدن با انگشت سبابه برايفلزي كليد 

 

ها به  كاري دوچرخه هنگام رسيدن آزمودني بار قدارها، زمان ركاب زدن و نيز م اين، ضربان قلب آزمودني عالوه بر

  ).انگر خستگيبيهاي  شاخص(حالت واماندگي ثبت شد 

  گيري خستگي مركزي اندازه

اين دستگاه نيز متعلق به شركت ياگامي (شد گيري  هانداز ها ه ناميدن رنگدستگا از طريقمركزي خستگي 
ترتيب و يكي پس از  هاي روي چارت را به رنگ دبايآزمودني  ) .سنجي شده است كه اعتباريابي و پايايياست ژاپن 

. مالك زمان نهايي اجراي آزمون است .كند آزمونگر زمان را با زمان سنج ثبت مي .ديگري با سرعت بيان كند
آزمايشگر . شوند ابتدا از چپ به راست و سپس از راست به چپ و به همين ترتيب تا آخر خوانده ميها در  رنگ
   . كند ها را با نگاه كردن به همان چارت چك مي خطا

ابتدا از راست به چپ و سپس از چپ به ( كند مي شود و بار دوم جهت چارت تغيير بار تكرار مي دوآزمايش 
زمان  ةشود و با مقايس نيز قبل و بعد از تمرين تكرار مي اين آزمون). يابد ادامه مي آخربه همين ترتيب تا  راست و

دستورالعمل براساس . ها را تخمين زد توان ميزان خستگي مركزي آزمودني شده قبل و بعد از تمرين مي ثبت
نياز داشته باشند، در اين درصد زمان الزم براي انجام آزمايش  10درصد افراد به بيش از  25اگر بيش از آزمون، 

  .آزمودني ها خستگي رخ داده است
  

 دستگاه ضربه زني با انگشت جهت اندازه گيري خستگي محيطي. 1شكل 
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  ها دستگاه ناميدن رنگ - 2 شكل

  هاي آماري  روش

بندي اطالعات و رسم نمودارها  در پژوهش حاضر از آمار توصيفي شامل ميانگين و انحراف معيار براي دسته
هاي  طبيعي بودن داده 1اسميرنف -روفگماري كلموآزمون آ از طريقدر بخش آمار استنباطي، ابتدا . استفاده شد

بررسي اختالف ميانگين متغيرها در هر مرحله از آزمون آناليز واريانس  برايسپس  .شدهر مرحله ارزيابي 
 به منظور 3دار هر متغير از آزمون تعقيبي توكي در صورت مشخص شدن اختالف معني. استفاده شد 2يكطرفه

 زني با انگشت ضربه و تحليل نتايج آزمون ناميدن رنگها. ها استفاده شد از گروهمشخص شدن تفاوت بين هريك 

ها  تجزيه و تحليل داده برايSPSS)10  (Version  از نرم افزار. ها صورت گرفت براساس دستورالعمل آزمون
  . در نظر گرفته شد > 05/0Pها  آزمون ةداري در هم معني سطح . استفاده شد

  

  ي تحقيقها نتايج و يافته

گروه ( ها ، مشاهده شد كه در گروه موسيقي كند و تند    براساس بررسي و تفسير نتايج آزمون ناميدن رنگ
 ،درصد افزايش زمان تست را بعد از تمرين نشان دادند 10ها بيش از  درصد آزمودني 25از  كمتر) هاي تجربي 

                                                           
1 - Kolmogrov-smirinov test 
2 - One way analysis of variance (ANOVA) 
3 - Tukey post hoc test 
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درصد  50ولي در گروه كنترل بيش از  يست،تند بارز ن بنابراين خستگي ذهني در دو گروه موسيقي كند و
ها وجود  درصد افزايش زمان كل انجام آزمون را بعد از تمرين نشان دادند، كه اين يافته 10از يش ها ب آزمودني

  .كند خستگي ذهني را در گروه كنترل تأييد مي

ر سه گروه تقريبا نتايج ،  ه3با توجه به دستورالعمل آزمون و شكل زني با انگشت ضربهبررسي نتايج آزمون 
هاي تجربي و كنترل تقريبا مشابه  بنابراين خستگي محيطي حاصل از تمرين در گروه. مشابهي را نشان دادند

  .است
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مقايسة تعداد جلسات بروز خستگي در گروه ها - 3شكل 

ك از مقادير متغيرهاي ي كه بين هيچ نشان دادپيش آزمون  ةنتايج آزمون تحليل واريانس يكطرفه در مرحل
   ةنتايج آزمون تحليل واريانس در مرحل). < 05/0P(داري وجود ندارد  ها اختالف معني پژوهش در بين گروه

شود،  طور كه مشاهده مي همان. مشخص شده است 3متغيرهاي پژوهش در جدول از آزمون در هر يك  پس
= 022/0(كاري هنگام واماندگي  بار قدار، م)P=028/0(هاي زمان رسيدن به واماندگي  اختالف مقادير ميانگين

p ( و ضربان قلب حالت واماندگي)013/0  =P (باشد دار مي آزمون معني پس ةدر مرحل .  
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  آزمون پس ةنتايج آزمون تحليل واريانس يكطرفه متغيرهاي پژوهش در مرحل -  3جدول 

 Pارزش   Fارزش   منبع تغييرات  متغيرها

  028/0*  4  گروهي بين  ندگيزمان رسيدن به واما
  گروهي درون

  022/0*  4/27  گروهي بين  كار واماندگي بار قدارم
  گروهي درون

  013/0*  4/93  گروهي بين  ضربان قلب هنگام واماندگي
 گروهي درون

 > P 05/0داري در سطح  معني* 

، )موسيقي تند( 1روه تجربي نتايج آزمون توكي نشان داد كه ميانگين زمان رسيدن به واماندگي در گ
)018/0=P ( 2و گروه تجربي )022/0(،  )موسيقي كند =P ( نسبت به گروه كنترل كاهش معني داري داشته

 2و تجربي ) P/=012( 1تجربي هاي  مقدار باركاري هنگام رسيدن به واماندگي در گروه). 4شكل (است 
)012/0 =P (اختالف ميزان ضربان قلب درحالت واماندگي . داري داشته است نسبت به گروه كنترل افزايش معني

در نهايت تفاوت . دار بوده است با گروه كنترل معني) P=004/0( 2و تجربي ) P=04/0( 1تجربيهاي   نيز در گروه
  . دار نبوده است معني مذكوريك از متغيرهاي  بين دو گروه تجربي در هيچ

  

  

  

  

  

  ها ه واماندگي در پيش و پس آزمون گروهمقايسه  زمان رسيدن ب: - 4شكل
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  گيري  بحث و نتيجه

كاري هنگام رسيدن به حالت واماندگي و همچنين ضربان قلب  بار قداردهد م هاي پژوهش نشان مي يافته
گرچه . هاي گروه كنترل بوده است داري باالتر از آزمودني طور معني ههاي تجربي ب سرحد واماندگي در گروه

ولي اين  است،هاي گروه موسيقي كند  از آزمودني يشتركالسيك تند ب مقادير در گروه موسيقيميانگين اين 
  .ستدار ني اختالف معني

موجب تأخير در بروز خستگي  ،هنگ آناشنيدن موسيقي هنگام اجرا صرف نظر از ضرب ،ها اين يافته براساس
ها در دقيقه  تعداد ضربه(هنگ اه به ضربدر برخي تحقيقات آثار موسيقي با توج. شود و افزايش عملكرد مي

BPM (هنگ تند موجب افزايش ضربان قلب، فشار خون سيستولي، ادهد كه موسيقي با ضرب نشان مي  
هنگ كند اكه موسيقي با ضرب صورتي در. شود مي (R.R)و دامنه تنفس  (GSR)هاي سطحي سريع  واكنش
نيز با ) 1990(شوارتز و همكاران  مانندبرخي محققان ). 14،22(دهد  و حجم اين متغيرها را كاهش مي تعداد

بيان كردند كه موسيقي تند تأثيري بر اجرا روي  ،ويژه ورزشكارانه اذعان به تأثير روان افزايي موسيقي بر افراد ب
نيز در بررسي تأثير محروميت حسي و ضربان قلب ) 1990( 1بوچر و ترنسكي). 26(كارسنج ندارد  ةدوچرخ

ولي نشان دادند كه تأثير  ،داري مشاهده نكردند ها تفاوت معني ي بين دو شرايط مختلف در آزمودنيهنگام خستگ
آنها اين نتيجه را با توجه به مدل . ستبارز ا يشتركه در بارهاي كاري ب وابسته استموسيقي بر اجرا به باركار 

  ). 9(خبرپردازي حسي و درونداد رواني توضيح دادند 

هنگي و اهاي ضرب جدا كردن ويژگي از طريقها را  هاي رفتاري آزمودني پاسخ) 2006( كراست و همكاران
و نتيجه  كردنددر تمرين نگهداري وزنه بررسي  هسال 22± 6هاي سنين  هاي شخصيتي آزمودني همبستگي

ثري ؤامل مها نيز ع هاي فردي آزمودني بر تأثير بارز موسيقي تند بر اجرا و تحمل خستگي، ويژگي گرفتند عالوه
هاي پژوهش حاضر با  با توجه به نتايج تحقيقات مختلف، يافته). 12(در پاسخ به تمرين در شرايط موسيقي است 

از ديدگاه . تاس مغاير) 26،18،13(اي از آنها  همسو و با  پاره) 31،19،17،12،6،5،3،1(برخي تحقيقات نتايج 
موسيقي هنگام اجراي فعاليت جسماني موجب  مانند كه هر محرك بيروني گفتتوان  عضالني نيز مي –عصبي 

                                                           
1 - Boutcher. S.H., Trenske.M 
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عضالني  هاي و در نتيجه افزايش باركاري از طريق انقباض 2حركتي ةرون در مراكز اوليون 1افزايش ميزان شليك
  ).28(شود  تر حتي در شرايط خستگي مي قوي

  موسيقي،  ةخلهفته اجرا شده و صرف نظر از مدا ششدر نهايت با توجه به اينكه تمرين به مدت  
شايان ذكر است  كه آثار تمرين در شرايط پخش موسيقي بر تحمل  ،افراد رخ داده ةهاي تمريني در هم سازگاري

رسيدن به واماندگي در هر دو گروه تجربي با گروه  نتايج پژوهش حاكي از آن است كه زمان. خستگي بارز است
. داري مشاهده نشد هاي تجربي اختالف معني نگين گروهبين ميا ،از سوي ديگر. داري داشت كنترل تفاوت معني

هنگ، موجب افزايش زمان انظر از ضرب كه استفاده از موسيقي كالسيك صرف شود براين اساس مشخص مي
  بيشتر ضربان قلب جلوگيري افزايش اندازد و از  شود و بروز خستگي را به تأخير مي رسيدن به واماندگي مي

   .كند مي

،  )2009(و ) 2006( 4، كاراجوراكيس و همكاران) 1995( 3هاي برونلي و همكاران هش با يافتهنتايج اين پژو
 )2004( 7و لي كراست )2003( 6و با نتايج تحقيقات ميس) 12،11،22،21(همخواني  )2006( 5كالف كراست و

نهايت افزايش  احساس خستگي، ايجاد هماهنگي، افزايش سطوح انگيختگي و دركاهش ). 18،13(مغايرت دارد 
عنوان اثر موسيقيايي بيان  بااين آثار . شود مي موجب افزايش و بهبود اجرا ،احساس آرامش و فرايندهاي ادراكي

ناشي از فشار  ةكنند پخش موسيقي هنگام تمرين آثار ناراحت ،براساس نتايج برخي تحقيقات) . 30(شده است 
موسيقي ممكن  مانندكه در صورت حذف عوامل شنيداري  ليدرحا ،كند ها كمتر مي تمرين را در ذهن آزمودني

اين آثار با تغييرات افزايشي . است توجه به فشار كار دروني معطوف شود و توانايي تحمل خستگي كاهش يابد
 8رجسكي) . 9(سطح سروتونين و كاهش دوپامين در مغز هنگام اجرا در شرايط پخش موسيقي ارتباط دارد 

توجه  بهاجراي همزمان با موسيقي را  ةبروز خستگي در نتيج و تأخير دررد حركتي عملكافزايش  )1985(
آن اختالف در توجه همزمان به  اساسدهد و بر انتخابي در پي محدود شدن ظرفيت پردازش اطالعات نسبت مي

                                                           
1 - Firing rate 
2 - Primary motor cortex 
3 - Brownley KA., et al 
4 - Darageoghis, et al 
5 - Crust L.Clough PJ. 
6 - Crust L. 
7 - Meis.JK. 
8 - Rejeski, W.J. 
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يمنتي بال). 24(داند  خستگي و اجراي حداكثر در ركاب زدن را عامل برتري فعاليت همزمان با موسيقي مي
كند، اما تفاوت در نتايج تحقيقات  عنوان يك روش تمريني اشاره ميه نيز به آثار موسيقي بر سطح اجرا ب) 1992(

تغييرات  ،با توجه به نتايج پژوهش). 8(دهد  ها نسبت مي فرهنگي آزمودني ةرا به انتخاب نوع موسيقي و پيشين
طور كلي موجب تأخير در زمان بروز  هشته، اما موسيقي بداري بر تعويق خستگي ندا هنگ موسيقي آثار معنياضرب

  .واماندگي شده است

ست كه هر سه گروه تقريبا نتايج ا حاكي از آن زني با انگشت ضربهپژوهش پس از بررسي نتايج آزمون  ةيافت
مشابه  هاي تجربي و كنترل تقريبا اساس خستگي محيطي حاصل از تمرين در گروه براين. مشابهي را نشان دادند

هميشه اين واژه براي عضالت فعال  ستكه خستگي محيطي مدنظر ا زماني اغلب براساس برخي تحقيقات . است
كاربرد زيادي كارسنج  ةويژه روي دوچرخه انگشتان در تمرين ركاب زدن ب ةكنند عضالت خم. شود بيان مي

  ). 28(رسد  نظر نميه رو وجود چنين پاسخي دور از انتظار ب ازاين. ندارند

ها وجود خستگي مركزي را تنها در گروه كنترل تأييد  پيرامون خستگي مركزي نتايج آزمون ناميدن رنگ
هاي  اعمال استراحت فعال در بين وهله مانندمتعدد هاي  شناسي روشتحقيقات مختلف با استفاده از  اغلب. كرد

نقش خستگي مركزي را در  ،جراي جفتيعملكرد، اجرا با چشمان بسته، عملكرد متواتر دو عضوي در برابر ا
هايي هر عاملي كه سبب منحرف  بر اين اساس با توجه به نتايج چنين پژوهش. اند اجراي انساني به اثبات رسانده

. شود از طريق تعويق خستگي مركزي موجب افزايش اجرا مي ،كردن حواس دروني فرد به بروز خستگي شود
نوع فرهنگ ، اغلب از سوي ديگر). 27،29،25(ه هاي تحقيق حاضر مي باشد نتايج اين پژوهش ها در تاييد يافت

نقش  ،به بيان ديگر .دارداي بر درگيري فرايندهاي ذهني افراد پس از شنيدن صداي موسيقي تاثير هر جامعه
  ).23(فرهنگي بر درگيري توام با توجه فرد به موسيقي نقش اساسي دارد  ةپيشين

 اًبهاي استفاده شده در پژوهش سبب تاثير تقري هنگضرباها با  آشنايي آزمودني بر اين اساس احتماال عدم
  .مشابه آنها در به تاخير انداختن خستگي مركزي يا منحرف كردن كانون توجه از بدن شده است

اي  نقش سركوبگرانه  ها شان داد كه آثار موسيقي بر بروز خستگي مركزي در نتايج آزمون ناميدن رنگننتايج 
زمان رسيدن به واماندگي، ضربان قلب و  همچونهاي خستگي محيطي  موسيقي بر شاخص ،از سوي ديگر. اردد
، فشار بيشتري را ها از طريق كاهش درك فشار كه آزمودني طوريه ب، كاري هنگام واماندگي اثر افزايشي دارد بار
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هنگ آن سبب بروز چنين ايرات ضربنظر از تغي اساس نتايج اين تحقيق آثار موسيقي صرفرب. كنند تحمل مي
كاري و  ةمنظور افزايش بهر هاي ورزشي به ها و آموزشگاه در باشگاه شود بنابراين توصيه مي. نتايجي شده است
ها استفاده گردد و در تمرينات ورزشي از  از موسيقي همراه با آموزش و تدريس مهارت ،تاخير در خستگي

شود با توجه به اهميت ورزش  همچنين پيشنهاد مي .گرفته شودلكرد بهره مثبت آن در بهبود عمآثار موسيقي و 
اي نيز چنين  و ورزش حرفه ها، در مراكز دانشگاهي قهرماني و پرورش قهرمانان ورزشي در مدارس و دانشگاه

  .تحقيقي صورت پذيرد
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