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  چكيده

 ةمانـد  عقـب  كودكانهاي مختلف موسيقي و حركات هماهنگ بر كاهش مشكالت رفتاري  در پژوهش حاضر تأثير تركيب
ي در چهار شـيوة  طور تصادف ساله، به 14تا  8توان ذهني پسر  كودك كم 40به اين منظور . بررسي شد پذير آموزش ذهني

 ، حركات هماهنگ با زمينة موسيقي گام مينور)ريتم سريع( تمريني شامل حركات هماهنگ با زمينة موسيقي گام ماژور

بـراي  . قـرار گرفتنـد  ) كنتـرل ( بـدون موسـيقي   -، حركات هماهنگ بدون زمينـة موسـيقي، و بـدون تمـرين    )ريتم كند(
آزمـون قبـل از دورة پـژوهش و      پـيش . اسـتفاده شـد  ) فـرم آ (نسخة والدين  -گيري مشكالت رفتاري، از سياهة راتر اندازه
 يكراهـه  واريانس تحليل آماري روش ها از براي تحليل داده. گرفته شد) جلسه 36( آزمون پس از دوازده هفته تمرين  پس

 كودكـان  رفتاري التمشك "ماژور گام موسيقي با همراه هماهنگ حركات" تمريني ةشيو كه داد نشان نتايج. استفاده شد
 " و "نـور يم گـام  موسـيقي  ةزمينـ  با هماهنگ حركات" تمريني يها شيوه ؛ اماداد كاهش) P>05/0( يمعنادار طور به را

در  .نكـرد  جـاد يا يذهن ةماند عقب كودكان رفتاري مشكالت در يمعنادار كاهش "يقيموس ةنيزم بدون هماهنگ حركات
  .كنندگان گروه كنترل ديده نشد شركت رفتاري مشكالتهاي  طول دورة پژوهش تغيير چشمگير در نمره

  
 هاي كليديواژه

 .يقيموسي، رفتار مشكالتي، ذهن توان كم ،آموزان دانش، موزون حركات

                                                           
                                        Email : armovahedi@yahoo.com  +98913252711 :تلفن: نويسنده مسئول  *
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  مقدمه
تواني ذهني، وضعيتي است كه در آن نمرة هوش عمومي  پزشكي آمريكا، كم براساس تعريف انجمن روان
گسيختگي  باشد كه همين عامل سبب ازهم) ش هفتاد يا كمترنمرة هو(فرد كمتر از حد متوسط 
 را اي جامعه هر افراد از درصد 3 تا 2 در حدود كه ذهني توان كم كودكان .شود رفتارهاي سازگارانة او مي

 مزمن اختالالت تشنجي، اختالالت مانند زيادي جسماني و شخصيتي مشكالت با شوند، مي شامل
 نوشتن و خواندن در مشكالت زبان، ادراك مشكالت فعالي، بيش تمركز، و توجه نقص گوارش، دستگاه

 تندرستي و جسماني رشد مشكالت عمومي، اكتساب و شناختي يها مهارت رشد عدم ،)سوادآموزي(
ماندة  كودكان عقب(ترين مشكالت اين كودكان  عنوان يكي از شايع مشكالت رفتاري به). 1(ند ا مواجه
طور جدي بر روابط  هاي هيجاني يا رفتاري متفاوت و نامعقول، به با ايجاد پاسخند كه ا ، عواملي)ذهني

   ).1(گذارند  اجتماعي مناسب و سازگارانة فرد در مدرسه، خانواده و محيط كار اثر مي
. است شده گرفته كار به كنون تا گذشته از مشكالت اين تمامي رفع منظور به مختلفي يها روش

 ازها  خانواده آگاهي براي مشاوره جلسات برگزاري برنامه، فوق يها كالس رگزاريب غذايي، عادات بهبود
 استثنايي پرورش و آموزش ةحوز در) خدمت ضمن( ويژه يها كالس برگزاري فرهنگي، و رواني نظر
  .ها هستند از جملة اين روش دارويي درمان يها روش از استفاده و نامعلم آگاهي منظور به

رود و  كار مي هاست در كشورهاي مختلف و از جمله ايران به درماني كه سالهاي  يكي از روش 
هاي درمان هنري شامل  شيوه. تحقيقات زيادي در خصوص آن صورت پذيرفته، هنردرماني است

 و عواطف احساسات، كه است يهنر موسيقي). 30(است  درماني درماني و موسيقي درماني، رقص نقاشي
 انسان دسترس در و آسان امري ابتدا از و كند مي منتقل زبان از استفاده به ازني بدون را انسان شناخت

 وجود ابتدا همان از انسان سرشت در موسيقي،عنصر اصلي  دو عنوان به ملودي، و ريتم چون .است بوده
توان گفت كه درك شنيداري موسيقي و لذت بردن از آن به توانايي ذهني افراد ارتباطي  ، مياست داشته

 يدرمان يقيموس آموزش ةبرنام نياول 1944 سال در). 34(توانند از آن برخوردار باشند  ندارد و همه مي
 پا 1950 سال از حرفه يك عنوان به و رسمي طور بهو پس از آن  شد آغاز گانيشيم دانشگاه در جهان در
نه و بخش مهمي از طب عنوان هنرهاي خالقا و تأثير آن به) اوايل قرن بيستم( ت گذاش ظهور ةعرص به

  ).30(هاي جسمي و رواني به اثبات رسيده است  مكمل در درمان بيماري
 كمك و انسان بر تأثير منظور به شده كنترل موسيقي از استفاده ةشيو عبارت است از درماني موسيقي

وسيقي به م .)15( بيماري يك درمان ةدور طول در فرد عاطفي و رواني لوژيكي،وفيزي سازي يكپارچه  به
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زمينه كه شامل موسيقي  از جمله موسيقي پس. رود كار مي هاي پژوهشي به هاي مختلفي در طرح شكل
هايي  موسيقي(هاي مرجح  پسند و مردمي يا موسيقي بخش و موسيقي برانگيزاننده، موسيقي عامه آرامش

 يمختلف يها يژگيو يدارا يقيموسهمچنين ). 13(است ) دهد كه فرد شخصاً به آنها عالقه نشان مي
 درك براي منظور نيهم به ؛ستصدا يبلند يحت و يملود ،يهماهنگ تم،ير لحن، حالت، سرعت، مانند
 يها پژوهش در آن فرد به منحصر ياجزا يجداساز به ديبا يقيموس كيولوژيزيف اي يشناخت روان آثار

 همان يقيموس در وزن. است برخوردار يخاص وزن از شعر همانند زين يقيموس .)4( پرداخت مختلف
 مركب ساده،: صورت زير است به يقيموس درها  وزن بندي دسته. است حركت ينوع كه است "تمير"
 نيتر برجسته از و مهم يعامل تمير. دهند يم نشان كسري اعدادبا  راها آن كه) لنگ( مختلط ،)يبيترك(

. رود يم كار به زيانگ جانيه يعامل عنوان به كه روبخشين عنصري است؛ ستميب قرن يقيموس عناصر
 از اي رهيزنج ي،قيموس گام. باشد شنونده نديخوشا كه اي گونه به ،است اصوات تكرار و يتوال يملود

 يقيموس كندي و تندي ةانداز و اند شده مرتب بم به ريز از اي ريز به بم از منظم ييالگو در كه ستصداها
 در. دارد ابزاري كار نيا براي و شود يم نوشته و واندهخ گرييد زبان هر مانند يقيموس. سازد يم را

 در يقطعات آن براساس كه است يتيظرف واقع در زانيم. ميدار اجياحت زانيم به يقيموس نگارش
 عمودي يخطوط كه "زانيم خط" باها  زانيم. رنديگ يم قرار هم كنار در كساني و مشخص يها اندازه

 كي نيب تواند يم بودن كوتاه اي يطوالن به بسته يقيموس ةقطع كي. شوند يم جدا گريكدي از هستند
  ).34( باشد شتريب تا زانيم

 هر درها  هنگاضرب بين ةفاصل كه است) كند( آرام هنگاضرب با ايموسيقير مينو گام موسيقي
 نگهاضرب با )سريع( موسيقي ماژور گام موسيقي اما .است ماژور گام موسيقي ازتر  طوالني آن در ميزان
 .است تر كوتاه به نسبت موسيقي گام ماژور آن در ميزان هر درها  هنگاضرب بين ةفاصل كه است تند

كند، اما  هاي گام ماژور فرد را به حالت انگيختگي و شادي دعوت مي شايد به همين علت موسيقي
  ).24(كند  موسيقي گام مينور حالت غم و سكون در فرد ايجاد مي

درماني فعال، همراه با پخش  در موسيقي. توان از هم تفكيك كرد ل را هم ميموسيقي فعال و غيرفعا
موسيقي بيمار فعال بوده يا شخصاً در ساخت موسيقي با ابزار موسيقي دخيل است، اما در شيوة 

  ).7(درماني، بيمار در حال استراحت بوده و فعاليت فيزيكي ندارد و فقط شنونده است  غيرفعال موسيقي
توان از موسيقي استفاده كرد، كودكان مبتال به  اصلي از بيماران كه براي درمان آنها ميسه گروه  
، افراد مبتال به اختالالت جسماني و )ها ناسازگاري(ماندگي، افراد دچار تضادهاي رفتاري و عاطفي  عقب
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فعالي با  شهاست كه محققان مختلف در درمان بي سال). 27(تني است  اختالالت مربوط به عوامل روان
كاهش درد در بيماران بخش جراحي،  نقص توجه، درمان اضطراب، كاهش پرخاشگري، درمان اوتيسم، 

هاي مختلف و مبتكرانه  قراري مبتاليان به آلزايمر به شيوه عروقي و كاهش بي -هاي قلبي بهبود بيماري
  ). 27(كنند  از موسيقي استفاده مي

گيري و  اي در شكل در نوجوانان موسيقي سهم عمده. دارددرماني در همة سنين كاربرد  موسيقي
كه  كننده در زماني عنوان يك منبع حمايت موسيقي به). 22(رشد خودشناسي و آگاهي از هويت دارد 

كنندة رفتار و  رود و همچنين تنظيم كار مي كنند به نوجوانان احساس عدم امنيت يا تنهايي مي
مي در كمك به احساس تعلق و اجتماعي بودن و بهبود رضايت از وخوست و از اين نظر تأثير مه خلق

 گروه دوة مقايس با و پرخاشگر نوجوان 48 روي در تحقيق) 2008( چوي). 35(خود در نوجوانان دارد 
 را كودكان خشم درماني موسيقي تمرين ماه شش از نشان داد پس موسيقي ةمداخل گروه و كنترل
 موسيقي كه دادند نشان) 2006( ميكوزي و ليپين ).11(داد  شافزاي را آنها نفس عزت و كاهش
 كند مي ايجاد بزرگسال، افراد در هيجاني ةتخلي طريق از احساسات كنترل افزايش براي را ييها فرصت

 يها مهارت موسيقي، مدت كوتاه مداخالت كه داد نشان بوسو ماريانا مطالعات نتايجهمچنين ). 26(
  . )36( بخشد مي بهبود را اوتيسم به مبتال كودكان عياجتما ارتباطات و كالمي
آموزان  نيز در پژوهشي مشابه به بررسي تأثير موسيقي بر رفتارهاي اجتماعي دانش )2002(رو ب

 موسيقي آموزش و كنند مي شركت موسيقيايي يها فعاليت در كه آموزاني دانش داد نشانپرداخت و 
 بيشتري تمايل احتماالً و كنند مي مشورت و صحبت معلمشان ودر پدر و ما با بقيه از رتبيش ،بينند مي

 مزاياي اين كه گرفت نتيجهاو . شوند صحبت هم دوستانشان والدين با والدينشان تا دهند مي نشان
 در و بهبود مشكالت رفتاري خوداتكاييو  نفس به اعتماد افزايش به زياد احتمال به اجتماعي

  ). 8(شود  منجر مي آموزان دانش
 گزارش مواردي در وهاي مختلفي صورت گرفته  نيز پژوهش مغز رشد بر موسيقيدر زمينة تأثير 

 موسيقي كه زماني ازتر  مؤثر و بيشتر ةعالق باها  فعاليت از برخي موسيقي ةارائ زمان در كه است شده
 ارتباط) 2000( لندهت قيتحق پانزده يمطالعات يبررس دربراي مثال . )3( گيرند مي انجام شود نمي پخش

 ريتأث و عملكرد ريچشمگ بهبود به ييقايموس يها تيفعال دهد يم نشان كه شد افتي يمعنادار و يقو
  ).21(شود  يم منجرمغز  يجگاهيگ بول ييفضا يادراك بخش ةانداز بر آن
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در مورد بررسي انواع مختلف موسيقي و تأثير آن بر سالمت جسمي و رواني افراد هم تحقيقات 
تأثيرات متقابل موسيقي با ضرباهنگ ) 2006(براي نمونه، كاراگئوريس . تلفي صورت گرفته استمخ

دانشجوي مقطع كارشناسي  29سريع را در مقايسه با ضرباهنگ آرام و متوسط بر عملكرد ورزشي 
هاي موسيقي با ضرباهنگ سريع و متوسط عملكرد بهتري در  او نتيجه گرفت كه گروه. مطالعه كرد

با اين حال نتايج مطالعات ليال صباغيان و فريبا ). 23(سه با گروه موسيقي ضرباهنگ آرام داشتند مقاي
شناگر زن نخبه،  30در زمينة بررسي تأثير موسيقي انگيزشي بر عملكرد ورزشي ) 2013(حافظي 

بدون (ل و گروه كنتر) موسيقي انگيزشي(نتايج اين بررسي نشان داد كه بين گروه تجربي . متناقض بود
) 2004(ميرندا و كليز ). 32(به لحاظ تأثير بر عملكرد ورزشي ارتباط معناداري وجود ندارد ) موسيقي

هارد راك و هوي   هاي سبك آميز نوجوانان را مربوط به گوش دادن موسيقي داليل رفتارهاي خشونت
دهد نوجواناني كه  مي نتايج مشابه برخي تحقيقات نشان). 29(دانند  متال كه ريتم مهيجي دارد، مي

داشتند، رفتارهاي پرخطر و ) مهيج(هاي سبك راك و رپ  تمايل بيشتري به گوش دادن موسيقي
اين ). 5(دهند نشان دادند  آميز بيشتري نسبت به نوجواناني كه به اين سبك موسيقي گوش نمي خشونت

ش كرد؛ او در يك مطالعة نتايج متناقضي را در اين زمينه گزار) 1996(در حالي است كه رانسكوگ 
تجربي روي پنج نفر از ساكنان مبتال به زوال عقل خانة سالمندان به بررسي و مقايسة سه نوع  نيمه

موسيقي پاپ و راك . 3موسيقي رايج مردمي و . 2بخش،  موسيقي آرامش. 1: مختلف از موسيقي شامل
نتايج نشان داد بيماران تأثير  .پرداخت) اي هفته 2دورة  3طي (در طول مدت شام خوردن ) مهيج(

بيماران نسبت به گذشته زمان بيشتري . پذيرفته بودند بخش  ويژه موسيقي آرامش زيادي از موسيقي به
شده با يك وعدة  طور كلي زمان صرف به. درماني صرف كردند براي شام خوردن در سه دوره موسيقي

بنابراين نتيجه گرفت كه موسيقي . يافتدرصد در حين استفاده از موسيقي افزايش  22غذايي تا 
دني ). 31(دهد  هاي مضطرب سالمندان مبتال به زوال عقل را تحت تأثير قرار مي قراري و رفتار بي

تجربي به تأثير موسيقي  نيز نتايجي مشابه با تحقيق رانسكوگ گزارش كرد؛ او طي مطالعة نيمه) 1997(
نتايج . نه بيمار مبتال به اختالالت شناختي پرداخت زمينة آرام بر كاهش رفتارهاي مضطرب در پس

درصدي در پايان هفتة چهارم، در  37درصدي در هفتة اول و كاهش  64هاي او حاكي از كاهش  بررسي
. مغاير بود) 1994(هاي كلير و برنشتاين  با وجود اين، نتايج بررسي). 16(رفتارهاي مضطرب بيماران بود 

بيمار دچار زوال مغز كه در بيمارستان مقيم بودند، به مدت ده  28جربي روي ت اي نيمه آنها طي مطالعه
. 1: ، به ارزيابي تأثير سه زمينة موسيقي شامل)دقيقه 30بار در طول روز و هر بار به مدت  3(روز 
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بدون موسيقي، بر رفتارهاي مضطرب و پرخاشگرانة . 3موسيقي ماليم و . 2موسيقي مهيج و محرك، 
كاهش چشمگيري را  96/0 - 93/0نتايج اين بررسي با ضريب اطمينان در محدودة . داختندبيماران پر

 به تواند مي درماني، موسيقيدر مجموع، ). 12(در ميزان اضطراب و پرخاشگري بيماران نشان نداد 
 لحاظ از و دارد وجود خالقيت آن در كه رود كار به ديگر مكمل يها روش با همراه و مختلف يها شكل

 ياها  روش ديگر با درماني موسيقي چنانچه. است صرفه به مقرون نيز درماني يها هزينه و انساني يروين
  .دبو خواهد مداخله يها روش بهترين از يكي د،شو تكميل و تلفيق معمول يها شيوه

هاي  ها به استفاده از تركيب گرفته نشان داد كه در اين پژوهش بررسي و مرور تحقيقات انجام
ف موسيقي همراه با حركات هماهنگ در دو گام موسيقي مينور و ماژور و تأثير آن بر مشكالت مختل

 تأثير در زمينة ذكرشده موارد به توجه باحال، . توان ذهني پرداخته نشده است رفتاري كودكان كم
در پژوهش حاضر سعي شده است كه از حركات موزون با  هاي درماني مختلف آن، و ويژگي موسيقي

صورت تركيب با زمينة موسيقي گام ماژور  حركتي به –ماهنگي دست و پا، هماهنگي بينايي و حسيه
ها بر مشكالت رفتاري  در چهار گروه استفاده شود تا تأثير اين شيوه) ريتم كند(و مينور ) ريتم سريع(

نوع  اين پژوهش در پي پاسخ به اين پرسش است كه كدام. ماندة ذهني بررسي شود كودكان عقب
در تركيب با حركات هماهنگ بيشترين تأثير را بر كاهش مشكالت رفتاري ) ماژور يا مينور(موسيقي 

  .دارد
  

  روش تحقيق
همراه با طرح ) سه گروه تجربي و يك گروه كنترل(تجربي با چهار گروه  روش تحقيق حاضر از نوع نيمه

  ).1جدول (آزمون است  پس - آزمون پيش

  طرح پژوهش .1جدول 
  آزمون پس )ماه 3( دورة آزمايشي آزمون پيش هگرو

 T2جلسه   36 =)جلسه( 3×)هفته(T1 12 موسيقي ماژور با حركات هماهنگ

  T2جلسه   36 =) جلسه( 3×)هفته(T1 12 موسيقي مينور با حركات هماهنگ
  T2جلسه   36 =) جلسه( 3×)هفته(T1 12 گروه حركات هماهنگ

  T2 تمرين و بدون موسيقيبدون T1 گروه كنترل
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  كنندگان شركت
، از ميان مدارس استثنايي 50-69با متوسط بهرة هوشي ) ساله 14تا  8(توان ذهني  پسر كم 40

شان در اين تحقيق شركت  كنندگان بعد از برنامة رسمي كالسي شركت. شهرستان بجنورد انتخاب شدند
تجربه در تكليف تجربي، ناآگاه از هدف آزمايش و  دست، مبتدي و بي كنندگان راست همة شركت. كردند

كننده در هر  شركت 10(طور تصادفي در چهار گروه  كنندگان به شركت. در شرايط فيزيكي خوبي بودند
گروه موسيقي گام ماژور همراه با حركات ": ها عبارت بودند از گروه اول گروه. قرار گرفتند) گروه

گروه حركات ": ؛ گروه سوم"گام مينور همراه با حركات هماهنگگروه موسيقي ": ؛ گروه دوم"هماهنگ
كنندگان و والدين آنها  از شركت. "گروه كنترل": و گروه چهارم"هماهنگ بدون زمينة موسيقي

 . نامة كتبي براي شركت در پژوهش اخذ شد رضايت

  گيري تحقيق ابزار اندازه
عنوان  توسط مايكل راتر ساخته شد، به 1967در اين پژوهش از پرسشنامة والدين راتر كه در سال 

شود و  آن توسط والدين پر مي Aاين پرسشنامه دو فرم دارد كه فرم . گيري استفاده شد ابزار اندازه
در اين فرم نقطة برش نمرة سيزده است، يعني كودكاني كه نمرة سيزده يا باالتر . سؤال است 31داراي 

، اين گرفته هاي انجام با توجه به بررسي. شوند يص داده ميداشته باشند، دچار اختالل رفتاري تشخ
هاي زيادي  بويلز و جونز تالش. پرسشنامه از جمله ابزارهاي معتبر ارزيابي مشكالت رفتاري كودكان است

گيري مشكالت رفتاري و عاطفي  منظور اندازه براي يافتن ابزارهاي كاربردي، داراي اعتبار و پايايي به
ها به اين منظور   اين دو در نهايت به اين نتيجه رسيدند كه معتبرترين و پاياترين شاخص .كودكان كردند

پرسشنامة راتر داراي ). 6(و پرسشنامة راتر است  1هاي آخن باخ كواي در ميان جمعيت عمومي، شاخص
مجدد با  از روش آزمون) 1975(منظور ارزيابي پايايي اين پرسشنامه، راتر و همكاران  به. پايايي است

 88/0آمده در اين تحقيق براي فرم معلمان  دست ضريب پايايي به. فاصلة زماني سه ماه استفاده كردند
براساس ) 1967(روايي پرسشنامه توسط راتر . گذاري پرسشنامه است دهندة ثبات نمره بود كه نشان
. پزشكي سنجيده شد كودك تحت درمان در مراكز روان 91هاي  كودك عادي با نمره 91مقياس نمرة 

گزارش شد كه در سطح  7/76پزشك  در اين پژوهش درصد توافق بين پرسشنامه و تشخيص روان
  .معنادار است 001/0

                                                           
1. Quay Acheneach   
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  روش اجرا
آزمون با  ها، پيش منظور بررسي وضعيت آزمودني ها به در مرحلة اول، پس از سازماندهي گروه

در . ها انجام گرفت اوره و با راهنمايي خانوادهدر جلسات مش) فرم والدين(استفاده از پرسشنامة راتر
شده توسط پژوهشگر در قالب حركات هماهنگ همراه با موسيقي طي سي  مرحلة دوم تمرينات طراحي

هاي گام مينور شامل  موسيقي مورد استفاده در اين پژوهش موسيقي. كار گرفته شد و شش جلسه به
و سونات 2هاي گام ماژور شامل چهار فصل ويوالدي ي، سونات پاتتيك و موسيق1سونات مهتاب بتهوون

به اضافة يك نت  نتيك گام ماژور از هفت . هاي دياتونيك است گام ماژور يكي از گام. خيال بتهوون بود
هاي ديز و بمل و فقط  ترين گام ماژور گام دو ماژور است كه بدون نت ساده. باالتر است اكتاوتكراري در 

صورت شروع از يك نت پايه و باال رفتن  ساختار گام ماژور به. ستقابل نواختن ا پيانوهاي سفيد  با كليد
  ).1شكل (فاصله است  "پرده ، پرده، پرده، پرده، نيمپرده نيم، پرده، پرده"صورت  به

  

  
  گام ماژور ةنمون. ١شکل 

  
داراي فاصلة  تونيككه درجة سوم آن نسبت به است  گام دياتونيكگام مينور يا گام كوچك نوعي 

  ).1376منصوري، ) (2شكل (سوم كوچك است 

  
 گام مينور ةنمون. 2شكل 

  
مان شروع هر ز. ها به يك شكل و توسط پژوهشگر، طراحي شد حركات هماهنگ در همة گروه

كمترين زمان اجراي يك حركت همراه با موسيقي گام . شد حركت تا پايان آن با موسيقي هماهنگ مي
ماژور يك ثانيه و بيشترين زمان ارائة يك حركت از شروع تا پايان، همراه با موسيقي گام مينور، حدود 

                                                           
1. Moonlight sonata 
2. Four seasons of vivaldi 
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متر و ارتفاع  15متر در  20ش براي تمرين سالن سرپوشيده با كف مفرو. انجاميد شش ثانيه به طول مي
ولت ساخت ايران  220عدد المپ مهتابي  18روشنايي سالن با . متر از سطح زمين در نظر گرفته شد 5

ها روشن بود تا روشنايي در طول  ، المپ)بعد از ظهر 5تا  3(شد و در تمامي ساعات تمرين  تأمين مي
ن سفيد بود كه به روشنايي هرچه بيشتر سالن هاي سال رنگ ديوار. همة تمرينات به يك اندازه باشد

 شد كننده در طول روزهاي گرم به ميزان مشخصي روشن مي سيستم خنك. كرد كمك مي
براي . درمانگر در جلسات اول و دوم تمرينات حضور داشت موسيقي). درجه 25كنندگي متوسط  خنك(

وات با  480خروجي  با قدرت DHC-FLXD پخش موسيقي از يك دستگاه ضبط صوت سوني مدل
دو باند در دو سوي سالن و . هاي مختلف و مورد نظر پژوهشگر استفاده شد قابليت پخش صدا در حالت

نحوي كه براساس نظر كارشناس، صدا به شكلي موزون و هماهنگ در فضا  به مقابل يكديگر نصب شد،
 همة در. ر داشته باشندها فرصتي برابر براي شنيدن موسيقي مورد نظ پخش شود تا همة آزمودني

 زمان و بيترت با ماژور گام يقيموس و نوريم گام يقيموس گروه دو يبرا نظر مورد يها يقيموس ،جلسات
كار رفت  ها به هاي ورزشي يكدست براي ايجاد نظم و آراستگي در گروه لباس. شد يم تكرار يمشخص

). لي رنگ لباس نيز جلوگيري شودكن و شلوارهاي ورزشي با رنگ سفيد، تا از تأثير احتما گرم(
سنج  استفاده از زمان. ها در نظر گرفته شد هاي كتاني يكدست و سفيدرنگ براي همة آزمودني كفش

دقيقه  30( موقع زمان گرم كردن، سرد كردن و زمان اجراي تمرينات  دقيق براي شروع و پايان به
ها در هر جلسه  همة گروه. استفاده شد) دندقيقه سرد كر 5+ دقيقه گرم كردن  10+ تمرين با موسيقي 

   .كردند در برنامه شركت مي) دقيقه در مجموع 45(به يك اندازه 
  هاي مانيتورينگ  روش

 از و HDR-260E مدل يسون HD يبردار لميف نيدورب كي از استفاده با ينيتمر جلسات همة از 
 و يتوسط مرب كامالًها  يآزمودن يامتم ،يهرم دمانيچ به توجه با(  شد گرفته لميف رو هروب ينما

شد و پيشرفت كودكان قابل مشاهده  در پايان هر جلسه فيلم بازبيني مي ).بودند تؤير قابل بردار تصوير
داد و سپس  آهستگي انجام مي مربي حركات را ابتدا به. گرفت همة حركات توسط مربي انجام مي. بود

ها طي تمام جلسات حركات  آزمودني. كرد ت تغيير ميمتناسب با موسيقي زمينه، سرعت اجراي حركا
در پايان جلسات . ديدند و سعي در تكرار همان حركات داشتند روي آنها ايستاده بود، مي مربي را كه روبه

علت تكرار حركات، هماهنگي زيادي در ميان افراد گروه در اجراي حركات متناسب با نوع موسيقي در  به
هاي آموخته  هاي متفاوت به آزمودني گذاري روي زمين و با رنگ ات با شمارهحرك. حال پخش ايجاد شد
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حركات شامل حركت درجا با تعويض پاي راست و چپ و انتقال حركت از پاشنه به پنجه در . شد مي
، اسكات پا، گام پا به  2مارچ 1شكل، رله والك، Vجهات مقابل و پهلو هماهنگ با موسيقي، حركت ثابت 

آزمون بعد از آخرين جلسة تمريني  در نهايت، پس. انگليسي بود Lكردن پا از زانو، و حركت پهلو، جمع 
ها  گروه نيا در ياتيعمل ميمفاه انتقال و آموزش. با استفاده از پرسشنامة والدين راتر صورت پذيرفت

ن حال استفاده از با اي. نكرد جاديا برنامه ياجرا مراحل در يمشكل كودكان نيا بودنپذير  آموزش ليدل به
تكرار تمرينات تا . 1مانند . چندين روش به پژوهشگر در انتقال هرچه بهتر اين مفاهيم كمك كرد

نمايش حركت توسط مربي كه ابتدا . 2كه حركت براي تمامي افراد گروه قابل اجراي باشد؛  زماني
ت مجدداً توسط مربي گرفت و سپس متناسب با سرعت موسيقي حركا صورت بسيار آهسته انجام مي به

 در متر، يسانت 14 قطر با و رهيدا شكل به شده يگذار شماره يرنگ يها كاغذ ازاستفاده . 3شد؛  تكرار مي
 نيا .)4 ةشمار ديسف و 3 ةشمار قرمز ،2 ةشمار يآب ،1 ةشمار زرد( ديسف و قرمز ،يآب زرد، رنگ چهار
 به كودك هر مقابل در ناتيتمر اول اهم طول در حركت هر آموزش براي مشخص فواصل بهها  كاغذ

 حد تا يريادگي در كودكان يخطا از نظر مورد رنگ گفتن و يمرب شمارش با كه شد يم دهيچسبان نيزم
 همة يبرا. 4؛ )شد گرفته نظر در يمشخص ةفاصل قد، و سن به بسته فرد هر يبرا( شود كاسته ممكن
 و بود مشخص جلسات يتمام در افراد گاهيجا و شد يم استفاده شماره و رنگ چهار نيهم از حركات

 كه گرفتند يم قرار يا گونه به خود گاهيجا در و يهرم صورت به ،قد براساسها  يآزمودن. 5 ؛نكرد رييتغ
 از حركات يتمام يبرا. بودند تؤير قابل كامالً بردار تصوير و يمرب توسط رو هروب ينما ازها آن يهمگ
وهش حاضر  براي انتقال مفاهيم عملياتي تمامي متغيرهاي پژ .شد يم ادهاستف شماره و رنگ چهار نيهم

به همين منظور مشكالت رفتاري . استفاده شد) هر دو حالت پويا و ايستا(ي پذير اندازهاز مشخصة 
پويا،  حالتدر : گيري و در قالب اعداد بيان شد اندازه) 1967(وسيلة پرسشنامة راتر  كودكان به

در و ؛ با استفاده از نظرهاي والدين اين تحقيق ثبت كردند كنندگان را شركتي رفتار چگونگپژوهشگران 
براي . بيان شدمشاهده صورت عيني و قابل  به كنندگان شركتداد رفتار  ، نتيجه يا برونيي آنايستات حال

تواني ذهني نيز از  انتقال مفاهيم عملياتي ساير متغيرهاي پژوهش مانند موسيقي، حركات هماهنگ و كم
  .پذيري استفاده شد مشخصة اندازه

                                                           
1 . Releve walk 
2. March 
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  روش آماري
روش آماري در اين طرح . ها از روش آمار توصيفي و استنباطي استفاده شد وتحليل داده منظور تجزيه به

ها با  همة داده. ونيم اجرا شد نسخة يازده SPSSافزار  تحليل واريانس يكراهه است كه با استفاده از نرم
  .در نظر گرفته شد> P  05/0 اند و سطح معناداري نيز انحراف استاندارد بيان شده ± ميانگين

  

  هاي تحقيق نتايج و يافته
نشان داده شده  2ها شامل ميانگين و انحراف معيار متغير سن در جدول  هاي فردي آزمودني ويژگي
  .است

  مطالعه دمور يها گروه) سال( سن به مربوط اريمع انحراف و نيانگيم. 2 جدول

  
 هـاي  هـاي مـورد مطالعـه در دوره    ميانگين و انحـراف اسـتاندارد مشـكالت رفتـاري گـروه      3جدول 

  .دهد آزمون را نشان مي آزمون و پس پيش
  

  مطالعه مورد يها گروه يرفتار مشكالت يابيارز جينتا به مربوط يآمار يها شاخص. 3 جدول

  گروه
مشكالت 

  تاريرف
ميزان   آزمون پس  آزمون پيش

 انحراف معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين  تغيير

حركات هماهنگ 

  با موسيقي ماژور

  نمود برون

  نمود درون

  جمع

2/5 

4/1 

6/6  

52/2 

69/0 

11/2 

6/3 

7/0 

3/4 

64/1 

94/0 

5/1 

6/1 -  

7/0 -  

3/2 -  

حركات هماهنگ 

 با موسيقي مينور

 نمود برون

 نمود درون

 جمع

2/4 

7/1 

9/5 

61/2 

70/1 

12/2 

7/3 

5/1 

2/5 

16/2 

58/1 

9/1 

5/0 -  

2/0 -  

7/ -  

  گروه
 آماره

حركات هماهنگ با  كنترل
 موسيقي گام ماژور

حركات هماهنگ با 
 موسيقي گام مينور

گروه حركات 
 هماهنگ

 2/11 4/11 00/11 7/11 ميانگين 

 34/2 37/2 16/2 7/1 انحراف معيار
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  مطالعه مورد يها گروه يرفتار مشكالت يابيارز جينتا به مربوط يآمار يها شاخص. 3 جدولادامة 

  گروه
مشكالت 

  تاريرف
ميزان   آزمون پس  آزمون پيش

 انحراف معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين  تغيير

  
 حركات هماهنگ

 نمودبرون

 نمود درون

 جمع

9/3 

3/2 

2/6 

31/3 

15/1 

4/2 

5/3 

8/1 

3/5 

87/2 

03/1 

15/2 

4/0 -  
5/0 -  
9/ -  

 كنترل

 دنموبرون    
 نمود درون

 جمع

4/4 

8/1 

2/6 

8/2 

27/1 

7/1 

6/3 

33/1 

93/4 

20/2 

26/1 

9/1 

83/0 -  
46/0 -  
92/1 -  

  
آزمون پرسشنامة راتر  پس - آزمون نتايج تحليل واريانس يكراهة تفاضل ميانگين امتياز پيش 4جدول 

  .دهد را براي چهار گروه مورد بررسي نشان مي

 آزمون پس-  آزمون پيش راي ميانگين تفاضل امتيازنتايج تحليل واريانس يكراهه ب. 4جدول 

  
آزمون  پس -آزمون پيش تفاضل امتيازهاي  آزمون تحليل واريانس نشان داد كه بين ميانگين

  .آماري وجود دارد دارااختالف معنپرسشنامة راتر در چهار گروه تحت مطالعه 

مشكالت 
  رفتاري

مجموع   اختالف
  امتيازها

درجة 
 آزادي

 ارزش  ميانگين
F  

 معناداري

  
  نمود برون

  01/0 053/7  133/5 3 4/15 هابين گروه
  -   -   728/0 36 2/26 هادرون گروه
  -   -   -  39 6/41 مجموع

  
  نمود درون

  049/0 852/2  967/0 3 9/2 هابين گروه

  -   -   339/0 36 2/12 هادرون گروه
  -   -   -  39 10/15 مجموع

  
  نمود و  درون
  نمود برون

  000/0  814/12  967/9 3 9/29 هابين گروه
  -   -   778/0 36 00/28 هادرون گروه
  -   -   -  39 9/57 مجموع
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صورت زوجي مقايسه شده است تا محل اين  ها را به آزمون تعقيبي توكي گروه  5در جدول   
  . ها مشخص شود تفاوت

  مطالعه تحت گروه چهار به مربوط توكي تعقيبي آزمون جينتا. 5 جدول
  معناداري  ها گروه گروه  غيرمت

مشكالت 
  رفتاري

 001/0  حركات هماهنگ با موسيقي گام مينور حركات هماهنگ با موسيقي گام ماژور

 006/0  حركات هماهنگ ماژورگامموسيقيباهماهنگحركات

 000/0  كنترل ماژورگامموسيقيباهماهنگحركات

 957/0  ماهنگحركات ه مينورگامموسيقيباهماهنگحركات

 197/0  كنترل مينورگامموسيقيباهماهنگحركات

 071/0  كنترل حركات هماهنگ

  
 يبرا روش نيبهتر "هماهنگ حركات با همراه ماژور گام موسيقي" روش كه داد نشانها  افتهي

 عبارت به. است شيآزما يها روش ريسا با سهيمقا در يذهن توان كم كودكان يرفتار مشكالت كاهش
 داد نشان گروه سه بين رفتاري مشكالت ةنمر گيري اندازه از حاصل نتايج وتحليل تجزيه و بررسي ،گريد

 بين داريامعن اختالف و بوده بيشتر كنترل گروه به نسبت تجربي هاي گروه تغييرات ميانگين كه كه
 عنوان به فتارير مشكالت كاهش در"ماژور گام يقيموس با همراه هماهنگ حركات" گروه و كنترل گروه
 گام موسيقي" گروه دو بين داريامعن اختالف همچنين. ) P>05/0( دارد وجود محقق دلخواه ةنتيج
 گام موسيقي" يها روش و نداشت وجود هم به نسبت "هماهنگ حركات" و "هماهنگ حركات+  مينور
 يررفتا تالمشك در را ييها كاهش هرچند "هماهنگ حركات" و "هماهنگ حركات+  مينور
  ). 5جدول (بود ن معنادار يآمار لحاظ به كاهش نيا ،كرد جاديا كنندگان شركت

  

  گيري بحث و نتيجه
 بروز ميزان بر هماهنگ حركات و موسيقي مختلف يها تركيب تأثير بررسي حاضر، پژوهش هدف

 ييثناتاس مدارس در كه است پذير آموزش ذهني توان كم ةسال 14 تا 8 پسر كودكان رفتاري مشكالت
 ةشيو كه داد نشان و است پژوهشي اهداف راستاي در پژوهش اين نتايج. هستند تحصيل به مشغول
 معناداري طور به را كودكان رفتاري مشكالت "ماژور گام موسيقي با همراه هماهنگ حركات"تمريني
گان كنند شده در مشكالت رفتاري شركت توان گفت كه كاهش معنادار مشاهده ، هرچند نميداد كاهش
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 ةزمين با هماهنگ حركات" تمريني يها شيوه تأثير حال، اين با .اين گروه به مرز كمال رسيده است
 رفتاري مشكالت در يمعنادار كاهش "يقيموس ةنيزم بدون هماهنگ حركات " و "نوريمگام  موسيقي
   .نكرد جاديا يذهن ةماند عقب كودكان
 را "ماژور گام موسيقي با همراه هماهنگ كاتحر"تمريني روش كه قيتحق يها افتهي به توجه با
 حركاتگفت  توان يم ،كند يم يمعرف كنندگان شركت رفتاري مشكالت كاهش يبرا مؤثر يروش

 حركات" روش دو به نسبت را يترديشد يحركت تيفعال تاًيماه ماژور ي گامقيموس ةنيزم در هماهنگ
 در. است كرده جاديا "يقيموس ةنيزم بدون هماهنگ حركات" و "نوريمگام  موسيقي ةزمين با هماهنگ

 اجراي به آنها ليتماو  كودكان جانيه زانيم بر است ممكن كه يراتيتأث بر عالوه يقيموس تند تمير واقع
 ستيبا يم كنندگان شركت رايز ،است داده شيافزا زين را تيفعال زانيم ،باشد داشته شتريب تيفعال

 70طي پژوهشي در همين زمينه روي ) 2010(فلينت  .كنند گهماهن يقيموس تمير با را خود حركات
دانشجو، از آنها خواست تا دو تكليف حركتي باال رفتن از پله و فشار پنجه را همزمان با گوش دادن 

نتايج مطالعات او نشان داد كه در مورد تكليف فشار پنجه، . موسيقي آرام و موسيقي سريع انجام دهند
ها  كند، اما تكليف باال رفتن از پله الزم براي ايجاد فشار تغييري ايجاد نميسرعت موسيقي در نيروي 

همچنين بين سرعت راه رفتن و سرعت زمينة . شد تر مي همزمان با افزايش سرعت موسيقي سريع
  ). 20(دهد، همبستگي معناداري وجود داشت  موسيقي كه فرد به آن گوش مي
هاي مختلف موسيقي، از جمله سرعت موسيقي، ارتباط  اند كه جنبه مطالعات مختلف نشان داده

تواند عملكرد حركتي افراد را  موسيقي مي). 24(مستقيم در ايجاد حاالت هيجاني و رفتاري افراد دارد 
آنها . نيز در همين زمينه به نتايج مشابهي دست يافتند) 2006(ادوارسي و وارينگ . تحت تأثير قرار دهد

يقي از حالت موسيقي آرام به موسيقي تند به بهبود عملكرد واقعي افراد و دريافتند كه تغيير موس
كه موسيقي آرام  نسبت به زماني زينافزايش سرعت حركت آنها روي تردميل منجر شده و ضربان قلب را 

دريافتند كه ) 1993(بالد و فريس ). 18(دهد  شود، افزايش مي شود يا موسيقي پخش نمي پخش مي
هاي  اي كه اين حالت گونه ند احساسات مختلفي مانند غم و شادي در افراد ايجاد كند، بهتوا موسيقي مي

كنندگان براساس سرعت  در مطالعة آنها شركت. كنند احساسي با تغيير در سرعت موسيقي، تغيير مي
ايج نت. ادراكشان در حين مكالمه بر روي زمينة موسيقي كه در حال پخش بود مورد آزمايش قرار گرفتند

كنند، به نسبت گروهي كه  ها نشان داد افرادي كه همزمان با پخش موسيقي تند، مكالمه مي اين بررسي
) زنند و ج تر حرف مي سريع) رسند، ب نظر مي شادتر به) الف: كنند با زمينة موسيقي آرام، صحبت مي
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قيقات يادشده هرچند نتايج پژوهش حاضر با نتايج تح. كنند موضوع صحبتشان را زودتر عوض مي
هاي ليال صباغيان  براي مثال، نتايج بررسي). 6(همخواني دارد، نتايج متناقضي نيز گزارش شده است 

شناگر زن نخبه، نشان داد كه  30در زمينة بررسي اثر موسيقي انگيزشي طي عملكرد ورزشي ) 2013(
از لحاظ تأثير نوع موسيقي ) بدون موسيقي(و گروه كنترل ) كار با موسيقي انگيزشي( بين گروه تجربي 

نيز با نتايج پژوهش حاضر از ) 1991(هاي كپلند  يافته). 32(بر عملكرد تفاوت معناداري وجود ندارد 
او در بررسي خود نشان داد كه نوع موسيقي . ها تناقض دارد لحاظ تأثير نوع موسيقي بر عملكرد آزمودني

  ).14(دارد بر رشد ادراكي حركتي تأثيري ن) آهسته يا تند(
بسياري از . هاي حركتي نيز تأثيرگذار است طوركه گفته شد، موسيقي بر شدت فعاليت همان

منظور ايجاد انگيختگي الزم براي رقابت و عملكرد ورزشي بهينه استفاده  ورزشكاران از موسيقي به
 مشكالت شكاه به شدت كم ناتيتمر به نسبت ديشد ناتيتمر كه اند داده نشان قاتيتحق .كنند مي

 بر حركتي فعاليت شدت تأثير. است منجر شده سم،يتوا مثل يرشد اختالالت يدارا كودكان در يرفتار
 حركتي هاي فعاليتكه  است در كودكان مبتال به اوتيسم نشان داده اي كليشه رفتارهاي برخي كاهش
). 10(دارند  ماليم حركتي هاي فعاليت به نسبت اي كليشه رفتارهاي كاهش در بيشتري تأثيرات شديد
اي  روي سه كودك مبتال به اوتيسم كه رفتارهاي كليشه مطالعه در )1984( همكاران و كرن مثال، براي

 آرام عمل مقابل در مربي يك با همراه در دو عمل دوي سرعت را تمرين شدت تأثيرشديدي داشتند، 
طول  به روز دو كه پژوهش اين در. كردند مقايسه ،مربي كمك با الستيكي توپ يك پرتاب و دريافت
 هاي فعاليت از يكي به مربوط جلسات كه طوري به؛ شد گرفته كار به همزمان درمان شيوة ،انجاميد
 يك طي ابتدا پژوهشگران. شدند اعمال متوالي طور به ديگر حركتي فعاليت به مربوط جلسات با حركتي

. كردند گيري اندازه ش،وفرم اتاقي در را دككو سه اين اي كليشه رفتارهاي زبرو درصد يكساعته ةدور
 باز ايضف در) دويدن مثال براي( نظر مورد حركتي هاي فعاليت از يكي دقيقه پانزده مدت به سپس
 گيري اندازه اتاق در دوباره ها اي آزمودني كليشه دقيقه رفتارهاي نود مدت به آن از پس و گرفت انجام
 در) توپ با بازي مثال براي( دوم حركتي فعاليت ،رفتارها ةمشاهد اي دقيقه نود ةدور اتمام از پس. شد

 مثال براي( اول حركتي فعاليت بعدي ةمرحل در. گرفت نجاما دقيقه پانزده مدت به بيرون باز فضاي
 توسط كننده شركت سه اي كليشه رفتارهاي اي دقيقه نودة دور يك در نهايتدر  و اعمال دوباره) دويدن

 مثبت تأثير گاهي توپ با بازي ماليم تمرين دقيقه پانزده كه داد نشان نتايج. شد ثبت هكنند همشاهد دو
 دقيقه پانزده كه درحالي ،داشت مبتال به اوتيسم كودكان اي كليشه رفتارهاي بر منفي تأثير گاهي و
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ديگر  از طرفي. )25( بود همراه اين رفتارها در معنادار كاهش با همواره شديد و مداوم دوي تمرين
دهد، وجود دارد  شواهدي مبني بر اينكه موسيقي عملكرد فيزيولوژيكي بدن انسان را تحت تأثير قرار مي

كنندگان در سطوح مختلف فشار تمرين عملكرد  دريافت شركت) 2006(براي نمونه، كاراگئوريس ). 39(
دانشجو،  29پژوهش روي او در . دهند هاي متفاوت موسيقي نشان مي ورزشي متفاوتي را همراه با سرعت

دهند، روي تردميل راه  كه به موسيقي گوش مي از آنها خواست تا در سه وضعيت مختلف و درحالي
درصد حداكثر ضربان قلب ذخيره  60درصد و  40ها در  ها نشان داد كه آزمودني نتايج بررسي. بروند

. يقي آرام نشان دادندعملكرد بهتري را با گوش دادن به موسيقي تند و متوسط نسبت به موس
درصد حداكثر ضربان قلب ذخيره، عملكرد آنها هنگام گوش دادن به موسيقي تند  75كه در  درحالي

) 2007(اين نتايج با نتايج تحقيقات كارپينتر و پاتر ). 23(نسبت به موسيقي آرام و متوسط بهتر بود 
فعاليت سيستم عصب سمپاتيك همخواني دارد، آنها نشان دادند كه بين سرعت موسيقي و سطوح 

موسيقي با سرعت زياد به افزايش سطح فعاليت سيستم عصب سمپاتيك . ارتباط مستقيم وجود دارد
دقيقه  20هاي مختلف به مدت  دريافت كه گوش دادن به موسيقي) 2003(ياما موتو ). 9(شود  منجر مي

وض گوش دادن به موسيقي در مدت شود، در ع نفرين پالسما مي قبل از تمرين سبب افزايش سطوح اپي
همچنين موسيقي تند سبب افزايش سطح . نفرين ندارد ثانيه تأثيري بر سطوح اپي 45زمان كوتاه 

  ). 38(دهد  نفرين را كاهش مي كه موسيقي آرام سطوح اپي شود؛ درحالي نفرين مي اپي
ه با موسيقي گام حركات هماهنگ همرا"تجربي  گروه كنندگان شركت يرفتار مشكالت در كاهش 
 كه اند داده نشان پژوهشگران. باشد پذير توجيه نيز نوروشيميايي نظر از تواند مي حاضر پژوهش در "ماژور

 بروز و حفظ در بارزي نقش نيز دوپامين و سروتونين شامل مغز كليدي نوروترنسميترهاي در اختالل
 تأثيرات جسماني تمرينات كهاين بر يمبن شواهدي ديگر طرفي از ).33( كند مي ايفا يرفتار مشكالت
  ).28( است موجود دارد، دوپامين و سروتونين مركزي سيستم بر مهم و اساسي

دهندة عصبي نقش مهمي در تنظيم خلق و خو، افزايش  عنوان يك انتقال هورمون سروتونين به
) 2011(دالحميد براي مثال نتايج مطالعات اسام عب. توجه، ايجاد حس سرخوشي و نشاط در فرد دارد

روي ده زن مبتال به افسردگي، نشان داد كه دوازده هفته تمرينات پيالتز، به افزايش سطح هورمون 
  ).2(ها منجر شد  سروتونين و در نتيجه كاهش افسردگي در آزمودني

 زانيم بر را،ها  يآزمودن توسط نامطلوب و عالقه مورد يقيموس ادراك اثر) 2000( سور و اورس
 يعصب يها دهنده انتقال انيم از. دنديسنج نيكوتروپيآدرنوكورت و نيپروالكت يها رمونهو ترشح



  ...هاي مختلف موسيقي و حركات هماهنگ بر كاهش مشكالت رفتاري كودكان پسر تأثير تركيب
 

 

327

 رييتغ نيكوتروپيآدرنوكورت و نيپروالكت سطوح در كه داد نشان جينتا. شد يبررس هم نيسروتون
 شتريب معنادار طور به مورد عالقة افراد، يقيموس ادراك نيح در نيسروتون مقدار اما نشد، دهيد يمعنادار

  .)19( دنديشن يم نامطلوب يقيموسها  يآزمودن كه بود يزمان از
 شده تأييد هم مدت طوالني جسماني تمرينات دنبال به خون سروتونين غلظت در معنادار افزايش

 غلظت و افسردگي بر را هوازي تمرين هفته هفت تأثيردر مطالعة خود،  )2008( ويپفلي. است
 دو از يكي در را آزمودني 68 تصادفي طور به او .كرد بررسييرورزشكار غ دانشجويان در خون سروتونين

 ةدوچرخ روي كه) اي دقيقه 30 جلسه 4( بيشينه قلب درصد ضربان 70 شدت با هوازي تمرين .1 گروه
 جلسات و هفته در روز 4 مدت به) يوگا و سبك كششي تمرينات( كنترل گروه .2 و زدند، مي ركاب ثابت
 گرفته آزمون پس و آزمون پيش ةمرحل در ها آزمودني خوني ةنمون. كرد تقسيم پرداختند، مي اي دقيقه 30
 كاهش هوازي تمرين گروهكه  داد نشان نتايج. شد گيري اندازه هاآن خون سروتونين سطح و شد

 غلظت در تغيير واقع در. دردا كششي تمرينات كنترل گروه به نسبت خون سروتونين غلظت در بيشتري
 ديگر تحقيقي در پژوهشگران. )37(دهد  مي نتيجه را افسردگي و تمرين بين ارتباط خون نينسروتو

 سنتز مدت، طوالني تمرين يك عنوان به هفته، در روز ششبه مدت  شنا تمرين هفته چهار كه دريافتند
 ازگاريس تمريني ةبرنام پايان از پس روز هفت. سازد مي فعال مغز قشر در را سروتونين متابوليسم و

 ةداد گونه هيچ حاضر پژوهش در اگرچه بنابراين، ).17( ماند باقي پايدار همچنان نوروترنسميترها
حركات  تمريندوازده هفته  كه دارد وجود احتمال اين ،نشد آوري جمع فيزيولوژيكي و نوروشيميايي

 بخشيده بهبود را مغز كليدي نوروترنسميترهاي متابوليسم و سنتز هماهنگ همراه با موسيقي گام ماژور
 بنابراين. باشد داده كاهش توان ذهني را مشكالت رفتاري كودكان كم پايداري طور به نتيجه در و

 اين كاهش منظور به بديعي و جديد رويكردهاي و ها ديدگاه شناسايي به بايد درمانگران و محققان
 پيشنهاد ذهني توان كم آموزان دانش با ارك ةحوز در مند عالقه پژوهشگران بهعالوه،  به. بپردازند رفتارها

 اين از ييها پژوهش اينكه به توجه باگيرند و  كار به هوش و جنس ،سن تفكيك به را كودكان كه شود مي
  .بيازمايند راتر  بزرگ يها گروه در تمرين تأثير ،پذيرد مي انجام كوچك يها گروه در همواره دست

 از توانند مي تحقيق، اين نتايج از آگاهي با درمانگران يقيموس يا ورزشي مختلف يها رشته مربيان
 بر تأثير براي كارامد ابزاري عنوان به ماژور گام موسيقي ويژه به موسيقي با همراه هماهنگ حركات
 مربيان تا شود مي پيشنهادهمچنين، . نندك استفاده ذهني توان كم آموزان دانش رفتاري مشكالت كاهش
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