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  ۸۶ / ۰۶/  ۱۷: تاريخ دريافت 
  ۸۶ /۱۱ / ۲۱ : تاريخ تصويب 

  
 کرده و تمرين نکرده در  کرده و تمرين نکرده در ننتأثير موسيقی تند بر ميزان درک فشار و عملکرد افراد تمريتأثير موسيقی تند بر ميزان درک فشار و عملکرد افراد تمري
  فعاليت فزاينده تا حد واماندگی فعاليت فزاينده تا حد واماندگی 

  
  اژدر احمدی اژدر احمدی  _  _ ١١حسن محمدزاده حسن محمدزاده 

  دانشگاه آزاد  اسالمی واحد اروميه دانشگاه آزاد  اسالمی واحد اروميه _ _ نشگاه اروميه نشگاه اروميه استاديار دااستاديار دا
  
  

  چکيده
بررسی تأثير موسيقی تند بر ميزان درک فشار و عملکرد در يک فعاليت فزاينده در               , هدف از تحقيق حاضر   

 دانشجوی تمـرين    ۱۲( دانشجو   ۲۴. حد واماندگی و همچنين تأثير سطح آمادگی بدنی در اثربخشی موسيقی بود           
بـه طـور   ) ۹۶/۲۲± ۳۱/۲ دانشجوی تمرين نکرده بـا ميـانگين سـنی    ۱۲ و ۳۱/۲۳± ۰۶/۲گين سنی کرده با ميان  

از آزمـون نـوارگردان   . داوطلبانه و با توجه به سابقة ورزشی و فعاليت بدنی به عنوان نمونة تحقيق انتخاب شدند               
, در جلسة اول  . ستفاده شد بروس برای تعيين سطح آمادگی هوازی آزمودنی ها و به عنوان يک فعاليت فزاينده ا              

نيمی از آزمودنی ها در شرايط بدون موسيقی و نيمی ديگر با موسيقی و در جلسة دوم بر عکس                   به طور تصادفی    
تأثير موسيقی بر شاخص    . نوع موسيقی مهيج و با آهنگ تند بود       . آزمون بروس را اجرا کردند    , شرايط جلسة اول  

 دقيقه از شروع فعاليت و عملکـرد آزمـودنی   ۹, ۶, ۳ فواصل زمانی  در(RPE)روانی با مقياس درک فشار بورگ   
نتايج حاصل از تحليل واريانس با تکرار در يک         . ها با زمان از لحظة شروع فعاليت تا واماندگی بدنی سنجيده شد           

ن با بررسی تعامـل بـي     ). >P ۰۵/۰(عامل نشان داد تأثير موسيقی بر ميزان درک فشار و عملکرد معنی دار است               
, مشخص شد تأثير سطح آمادگی در اثربخشی موسيقی بـر ميـزان درک فـشار              , موسيقی و سطح آمادگی بدنی    

نـشان داد موسـيقی بـر       ,  همبسته tنتايج حاصل از آزمون     ). >P ۰۵/۰(ولی بر عملکرد معنی دار نبود       , معنی دار 
 بـه دسـت     tبا تفاضل ارزش های     . هم در افراد تمرين کرده و هم تمرين نکرده مؤثر بوده است           ,ميزان درک فشار  

در کل نتـايج  . مشخص شد موسيقی بر ميزان درک فشار در افراد تمرين نکرده مؤثرتر است     , آمده برای هر گروه   
بدون در نظر گرفتن    , بيانگر آن است که استفاده از موسيقی در فعاليت های فزاينده نيز از لحاظ روانی و عملکرد                

  .مؤثر است, سطح آمادگی بدنی
  

      واژه های کليدی 
  .فعاليت فزاينده تا حد واماندگی, عملکرد, ميزان درک فشار, موسيقی تند

                                                 
       Email : ha2004mo@yahoo.com                                            ٠٩١٤٤٤٣٠٨٣٠: تلفن :  نويسندة مسئول ‐ ١
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  مقدمه
به طور معمـول آدمـی فقـط بـه          . مطالعة حواس بخش مهمی از دانش روان شناسی است        

دسـتة  , محرک های انتخابی پاسخ می دهـد و از ميـان همـة تحريکـات حـسی وارد شـده                   
ماهيت پاسـخ در    .  می کند و به گونه ای خاص به آنها پاسخ می دهد            مخصوصی از آنها را جدا    

ادراک حـسی   . بـستگی دارد  , بسياری از موارد به زمينه ای که محرک در آن ادارک می شود            
فرايندی است که از واقعيت محرک های فيزيکی و شـيميايی محـيط آغـاز مـی شـود و بـا              

 که موجب سازگاری آن با محيط خـود         چگونگی واکنش موجود زنده و تحليل و تفسير روانی        
  ). ۱(کامل می گردد , می شود

رفتار فرد تحت تـأثير عوامـل بيرونـی    , و ديگر رفتارگرايان) ۱۹۵۴ ( ١بنابر نظرية اسکينر
به نظر می رسد که انگيزه های انسان در پاسـخ           ). ۲۲(همچون شرايط محيطی قرار می گيرد       

يکی از  , )۱۹۶۱ (٢بنابر نظر براون    .  متفاوت باشد  ,به استفاده و محروميت از محرک های خاص       
اصـوات خـاص    , محرک های انگيزشی که ممکن است موجب افزايش در انگيزه انسان شـود            

در حـالی کـه     , ممکن است انواع خاصی از اصوات موجب افزايش عملکرد فـرد شـوند            . است
ـ   . وجود متغيرهايی در همان نوع اصوات نتايج متضادی دهد         ه عنـوان يکـی از      اگر موسيقی ب

می توان انتظار داشت موسـيقی بـه   , انواع اصوات طبقه بندی و به عنوان محرک استفاه شود     
  .پاسخ های خاصی منجر شود

فشار خستگی يـا نـاراحتی کـه در طـول يـک             , درک فشار به عنوان شدت ذهنی تالش      
طـول  خستگی يـا فـشار در       , درک تالش . تعريف می شود  , تکليف تمرينی تجربه شده است    

, تحت تاثير بافت موقعيتی که تمرين در آن اجرا می شود و وضـعيت تمـرين کننـده                 , تمرين
تمرکز , سطح انگيزش , عوامل وضعيتی و بافت موقعيتی همچون نوع شخصيت       . قرار می گيرد  

مطالعه و مـشخص سـاختن      . درک فشار در طول تمرين را تحت تأثير قرار می دهند          , و توجه 
در فـراهم   , رينات بدنی که به احساس لذت بيشتر منجـر مـی شـود            عوامل مؤثر در درک تم    

  ). ۲۰(سازی زمينه های الزم برای فعاليت های بدنی با انگيزة بهتر مؤثر خواهد بود 

                                                 
 Skinner, B.F-1  
 Brown, J.S-2  



 ...تأثير موسيقی تند بر ميزان درک فشار و عملکرد افراد تمرين کرده و تمرين نکرده در فعاليت فزاينده تا 

 

١٤٩

تأثيرات فرهنگـی و وابـستگی بـه        , خوش آهنگی , چهار عامل مهم شامل پاسخ ريتميک     
پاسخ ريتميک با پاسـخ     . دموسيقی در کيفيت تحريک کنندگی يک قطعه موسيقی نقش دارن         

خـوش  . مرتبط است ) تعداد ضربان ها در دقيقه    (به ويژه ضرب    , های طبيعی به ريتم موسيقی    
) تـون (و ملـودی    ) چگونگی ترکيب نت هـا    (آهنگی به عناصر مرتبط با کوک مثل هماهنگی         

وابـستگی بـه    . اثر فرهنگی همان نفوذ آهنگ در جامعه يا يـک گـروه اسـت             . گفته می شود  
  ). ۱۴(مربوط است , اطات فراموسيقی که ممکن است به موسيقی منجر شودارتب

موسيقی ابزاری است که امروزه به طور وسيع در حين ورزش و فعاليت های جسمانی بـه                 
شدت و نوار با يکـديگر فـرق دارنـد و بايـد در              , ريتم, انواع موسيقی در سبک   . کار می رود  

ممکن است موسيقی برای کـسانی      . رينی دقت شود  ی با توجه به متغير تم     قانتخاب نوع موسي  
که برنامه های ورزشی را تازه شروع کرده و مبتدی هستند موجب حـواس پرتـی و هيجـان                   

تمرکز درونی  , همچنين موسيقی می تواند در افرادی که به ورزش هايی با توجه محدود            . شود
  ). ۱۰(ه وجود آورد حالت بيداری و تحريک را ب,و بدون دخالت حواس پرتی مشغول هستند

, با توجه به استفادة روزافزون ورزشکاران از موسـيقی در انجـام فعاليـت هـای ورزشـی                
محققان تحقيقات گسترده ای را دربارة اثربخشی موسيقی در شرايط مختلف بر عوامل روانی              

پاسـخ  با بررسی تأثير موسيقی بر  , )۱۹۹۵ (١همکارانبراونلی و   . و فيزيولوژيکی انجام داده اند    
به اين نتيجه رسـيدند کـه موسـيقی         , های فيزيولوژيکی و روانی در دوندگان ماهر و مبتدی        

در تحقيقی با عنـوان تـأثير       , )۲۰۰۶ (٢ياماشيتا و همکاران  ). ۸(برای افراد مبتدی مؤثر است      
نـشان  , ضربان قلب و سيستم عصبی خودکـار      , موسيقی در طول تمرين بر درک ميزان فشار       

 ٣کـاراگئورکيس و همکـاران    ). ۲۹(در طول تمرين با شدت کـم مـؤثر اسـت            دادند موسيقی   
در ايـن   . رابطة بين ضربان قلب ورزشی و شدت ترجيحی موسيقی را بررسی کردنـد            ) ۲۰۰۶(

موسيقی با شدت متوسط و زياد را برای تمرين با شدت کم و موسيقی با               , تحقيق آزمودنی ها  
نتايج  نيز نشان داد که حتی در تمـرين  . يح دادندشدت زياد را برای تمرين با شدت زياد ترج  

ماسـونی و   ). ۱۳(با شدت کم عملکرد آزمودنی ها با موسيقی تند بهتر از موسيقی آهسته بود   

                                                 
 Brownley, K-1  
 Yamashita S, Iwai K-2  
 Karageorghis, C. Jones, L.Low, D.-3  
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اثرهای شنيدن موسيقی در طول يک تمرين با شـدت متوسـط بـر حـاالت           , )۲۰۰۶(همکاران
وت هـای جنـسيتی را در       اضطراب حالتی و زمان تا حد وامانـدگی و همچنـين تفـا            , عاطفی

نتايج نشان داد موسيقی موجب کاهش معنـی داری         . فعاليتی با شدت متوسط آزمايش کردند     
زمان بيشتری را تـا     , خستگی و اضطراب حالتی می شود و زنان در شرايط موسيقی          , در تنش 

رضـا نيـک    , چندين تحقيق نيز در ايران انجام شده اسـت        ). ۱۷(حد واماندگی تحمل کردند     
نتايج حاصل از تأثير موسيقی بر ميزان درک فشار و خلق و خو نشان داد کـه                 , )۱۳۷۴(منش  

متوسط (وابسته به بار تمرين     , ولی بر خلق و خو    , موسيقی بر ميزان درک فشار بی تأثير است       
پونه مختاری در تحقيقی با مقايسة تأثير موسيقی الکترونيک بر       ). ۴(اثرگذار است   ) و سنگين 

نشان داد  موسيقی الکترونيک با ريتم تند        , ن دو و ميدانی و غيرورزشکاران     سرعت ورزشکارا 
). ۵(و کند و موسيقی دلخواه بر عملکرد سرعت ورزشکاران و غيرورزشکاران تأثيری نـدارد               

زهرا فتح اللهی نيز با بررسی تأثير دو نوع موسيقی بر زمان دويدن و کورتيزول بزاقی و درک                  
نشان داد شنيدن موسـيقی مهـيج و آرام تـأثير           ,  در زنان فعال   فشار طی يک جلسة تمرينی    

  ). ۳(معنی داری بر هيچکدام از اين متغيرها ندارد 
يکی از حيطه های مورد توجه عالقه , خواص نهفتة فيزيولوژيکی و روان شناختی موسيقی      

 چندين مسئله در مورد تأثيرپذيری موسـيقی در       . مندان ورزش و فعاليت های جسمانی است      
يکی اينکه آيا موسيقی بر عوامل مختلـف هنگـام تمـرين            , فعاليت های جسمانی وجود دارد    

تغيير اين عوامل به وجود يا عـدم موسـيقی بـستگی دارد؟ و              , بدنی تأثيری دارد؟ به عبارتی    
مشخص شده است ورزشکاران مبتدی و نخبـه        , مسئلة دوم به مجری فعاليت مربوط می شود       

اختی متفاوتی را برای برآورده ساختن نيازهای تمرينی به کـار مـی             راهبردهای مقابله ای شن   
احتمال نقش تنظيمی يا خنثی کنندگی سابقة تمرينـی در اثربخـشی موسـيقی              , )۱۸(گيرند  

به عبارتی مسئلة دوم اين است که آيا سطح آمادگی فرد در اثربخشی موسـيقی               . وجود دارد 
 –رة تأثير موسيقی بـر عوامـل فيزيولـوژيکی          تأثيری دارد؟ بيشتر تحقيقات انجام شده دربا      

مربوط به فعاليت هايی با شدت متوسط بوده و به ندرت از يک فعاليت تمرينی               , روان شناختی 
سعی شده تا تأثير موسيقی بـر ميـزان         , در تحقيق حاضر  , بنابراين. معتبر استفاده شده است   
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بررسـی  ,  فعاليت بدنی معتبـر    درک فشار و عملکرد افراد تمرين کرده و تمرين نکرده در يک           
  .شود

  

  روش تحقيق 
  آزمودنی ها و نحوة گزينش

بـا  , ) دانشجوی تمرين نکـرده    ۱۲ دانشجوی تمرين کرده و      ۱۲( دانشجو   ۲۴در اين تحقيق    
زيـاد و خيلـی     (توجه به سابقة ورزشی و فعاليت بدنی و ميزان عالقه به موسيقی تند و مهيج                

شـرکت  ,  اروميه به صورت داوطلبانه به عنوان نمونة تحقيق   از بين دانشجويان دانشگاه   , )زياد
بـه  , دانشجويان غير تربيت بدنی که از سه ماه پيش هيچ فعاليـت منظمـی نداشـتند            . کردند

 ۲ جلـسه و حـداقل       ۳عنوان نمونة تمرين نکرده و دانشجويانی که به طور منظم و هفتـه ای               
با استفاده از معيارهای , نة تمرين کردهبه عنوان نمو, سال در تمرينات ورزشی شرکت داشتند   

 ميلی ليتر کيلوگرم در دقيقه برای تمرين کرده های مرد و            ۴۲ باالی   VO2max, تست بروس 
 ميلی ليتر کيلـوگرم در  ۳۲ باالی VO2max ,کمتر از اين مقدار برای تمرين نکرده های مرد

ن نکـرده هـای زن انتخـاب        دقيقه برای تمرين کرده های زن و کمتر از اين مقدار برای تمري            
 ). ۲۸(شدند 

ابزارهای اندازه گيری تحقيق عبارت بود از فرم اوليه بـرای مـشخص سـاختن اطالعـات                 
فردی و سابقة ورزشی و فعاليت های بدنی فرد و ميزان آشنايی و  عالقه به موسـيقی تنـد و                     

دان تکنـو   نـواردگر _ ۲ آزمون نوارگردان بروس     –) RPE (١ مقياس درک فشار بروگ    –مهيج  
 مـدل  Player MP3 دسـتگاه  – سـاخت ايتاليـا   Gambattola (FQ) ۴۷۰۳۶ مدل ٢جيم

Sony قطعه های منتخب از آلبوم – ساخت ژاپن Trilenium اثر Sash .  
 توسـط بـورگ     ۱۹۹۸درک فشار بورگ در سال      ) ۱۰ تا   ۱(مقياس عددی درجه بندی شدة      

 مقياس برای تعيين شدت تمرين اسـتفاده        ارائه و اعتباريابی شده است و در تحقيقات از اين         
فعـال و   , حداکثر اکـسيژن مـصرفی افـراد ورزشـکار        , آزمون نوارگردان بروس  ). ۷(می شود   

                                                 
 Borg Rated Exertion Scale -1  
 Bruce Treadmill Test -2  
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 کيلـومتر بـر سـاعت       ۷۴/۲و با سـرعت     % ۱۰اين آزمون با شيب     . غيرفعال را برآورد می کند    
رعت آن افـزوده     کيلومتر بر ساعت به س     ۲۸/۱به شيب و    % ۲ دقيقه   ۳شروع شده و بعد از هر       

اين افزايش تا زمانی ادامه دارد که آزمودنی خسته شـود و ديگـر قـادر بـه ادامـة                    . می شود 
موسيقی مورد استفاده در اين تحقيق از نوع موسيقی تکنو و با ريتم تند              ). ۲(فعاليت نباشد     

  . است و جزء موسيقی های الکترونيک طبقه بندی می شود
  روش اجرا 

نيمه تجربی بوده و طرح تحقيق حاوی يک گروه تجربی در دو شـرايط              اين تحقيق از نوع     
 با نحوة اجرای آزمـون و       نی ها ابتدا آزمود . است) بدون موسيقی و موسيقی   (مختلف آزمايشی   

ـا  نيمی از آزمود  , به طور تصادفی  , ین گير جلسة اول آزمو   در. ی آشنا شدند  ه گير ابزار انداز   نی ه
ايط بدون موسيقی و نيمی ديگر با شـنيدن موسـيقی و در             آزمون نوارگردان بروس را در شر     

شدت صوت موسيقی برای تمـام      . انجام دادند , جلسة دوم آزمون با شرايط عکس جلسة اول       
 دقيقه  ۹ و   ۶, ۳ميزان درک فشار در فواصل زمانی       . حين انجام فعاليت يکسان بود    نی ها   آزمود

و زمان تا حـد وامانـدگی       , نی ها آزمودبه صورت کالمی و اشارة دست توسط        , از اجرای آزمون  
ـا   آزمـود . ی شـد  ه گير توسط زمان سنج ديجيتالی نوارگردان انداز        ,  دقيقـه  ۳ بـه مـدت      نـی ه

ی گرم کردن را قبل از انجام فعاليت اصلی و حرکات بازگشت به حالت اوليه را بعد از                  ليت ها فعا
جلسة دوم به فاصـلة دو      , تگیبه منظور اطمينان از عدم تأثير خس      . انجام فعاليت انجام دادند   

  . روز بعد از جلسة اول انجام شد
  

  نتايج و يافته های تحقيق 
انحـراف  , ميانگين(برای تجزيه و تحليل داده ها از روش های آماری در دو سطح توصيفی               

 همبـسته  tو آمار استنباطی تحليل واريانس با اندازه گيری مکرر در يک عامـل و   ) استاندارد
  . استفاده شد) SPSS افزار آماری  از طريق نرم(

 ميانگين برخی ويژگی های فردی آزمودنی ها و همچنين ميانگين و انحراف معيار              ۱جدول  
را برای ميزان درک فشار و زمان تا حد واماندگی در دو شرايط تمرين بـا موسـيقی و بـدون                     

  . موسيقی نشان می دهد
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  اماندگی گروه های تحقيق نتايج مقياس درک فشار و زمان تا حد و_ ۱جدول 
  متغيرهای وابسته  قد  وزن  سن  تعداد  گروه  با موسيقی  بدون موسيقی

X SD  X  SD  
RPE ۹۸/۳  ۵۱/۱ ۶۴/۳ ۴۳/۱ 

  ۱۸/۱۷۴  ۶۲/۷۳  ۳۱/۲۳  ۱۲  تمرين کرده
  ۷۵/۰  ۴۰/۱۳  ۸۹/۰  ۲۵/۱۳ اماندگیوزمان تا حد 

RPE ۷۹/۴  ۰۲/۱  ۸۲/۳  ۹۷/۰  
  ۵۵/۱۷۰  ۲۷/۷۱  ۹۶/۲۲  ۱۲  تمرين نکرده

  ۲۵/۰  ۲۳/۱۱  ۳۶/۰  ۹۴/۱۰ زمان تا حد واماندگی

  

,  همبـسته  tبا استفاده از آزمون آماری تحليل واريانس دوطرفه با تکرار در يک عامـل و                
  . تفاوت های احتمالی بررسی شد

  
  (RPE)خالصة نتايج تحليل واريانس دوطرفه با اندازه گيری مکرر در عامل ميزان درک فشار _ ۲جدول 

  شاخص ها

  منبع تغييرات

درجة   مجموع

  آزادی

F سطح  

   معنی داری

  ۰۰۱/۰  ۵۹/۲۴  ۱  ۹۳/۴  موسيقی

  درون گروهی  ۰۱۵/۰  ۰۳/۷  ۱  ۴۱/۱   سطح آمادگی*موسيقی

    ۲۲  ۴۱/۴  خطا

  ۳۲/۰  ۰۳/۱  ۱  ۰۴/۳  سطح آمادگی
  بين گروهی

    ۲۲  ۹/۶۴  خطا

 
 دهد موسيقی بر ميـزان درک        تحليل واريانس با اندازه گيری مکرر نشان می        ۲در جدول   

همچنطن براوردی  ). P = ۰۰۱/۰ و   F = ۵۹/۲۴(فشار آزمودنی ها تأثير معنی داری داشته است         
)۰۳/۷ = F   ۰۱۵/۰ و = P( ,             وجود تعامل معنی داری بين موسيقی و سطح آمادگی بـدنی را در

  . متغير ميزان درک فشار نشان می دهد
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   همبسته برای ميزان درک فشار در دو گروهtآزمون _ ۳جدول 

  سطح معنی داری tمقدار   درجة آزادی  آزمودنی ها

  ۰۴۷/۰  ۱۴/۲  ۱۱  تمرين کرده

  ۰۰۱/۰  ۵۱/۴  ۱۱  تمرين نکرده

  

 tبرای تعيين اثربخشی سطح آمادی جسمانی برای هر گروه در دو موقعيت از آزمون 
نشان می دهد موسيقی بر ميزان , )۳ول جد( همبسته tنتايج حاصل از . همبسته استفاده شد

  . درک فشار هم در گروه تمرين کرده و هم در گروه تمرين نکرده مؤثر است
معلوم می , برای ميزان اثربخشی موسيقی در هر گروه,  به دست آمدهtبا تفاضل مقدار 

  . بوده است) ۳۷/۱(شود که موسيقی بر ميزان درک فشار در افراد تمرين نکرده مؤثرتر 
  

  خالصة نتايج تحليل واريانس دوطرفه با اندازه گيری های مکرر در عامل زمان تا حد واماندگی_ ۴جدول 
  شاخص ها

  منبع تغييرات

درجة   مجموع

  آزادی
F P  

  ۰۰۱/۰  ۶۸/۱۷  ۱  ۵۹/۰  موسيقی

  درون گروهی  ۲۲/۰  ۵۷/۱  ۱  ۰۵/۰   سطح آمادگی*موسيقی

    ۲۲  ۷۳/۰  خطا

  ۰۰۱/۰  ۰۷/۸۰  ۱  ۱۴/۶۰  سطح آمادگی
  بين گروهی

    ۲۲  ۵۲/۱۶  خطا

  

,  برای عامل موسيقی۶۸/۱۷ برآوردی Fنتايج تحليل واريانس دوطرفه با , ۴در جدول 
موسيقی بر عملکرد آزمودنی ها تأثير گذاشته % ۹۹مشخص می کند که با درصد اطمينان 

بنابراين . تعاملی بين موسيقی و سطح آمادگی را نشان نمی دهد, ۵۷/۱ برآوردی Fاما , است
  . در اثربخشی موسيقی بر عملکرد آزمودنی ها تأثيری نداشت, سطح آمادگی بدنی
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  بحث و نتيجه گيری 
 در يک تمرين فزاينده تا دو عملکر, در اين تحقيق تأثير موسيقی بر ميزان درک فشار

ی همچون برخی يافته ها. حد واماندگی در بين افراد تمرين کرده و تمرين نکرده بررسی شد
در واقع اين . نتايج اين تحقيق رابطه ای بين موسيقی و ميزان درک فشار نشان داد, قبلی
يکی از فرضيات اين تحقيق را پيش بينی می کرد آزمودنی ها در شرايط با موسيقی , نتايج

نتايج بيشتر . تاييد کرد. نسبت به شرايط بدون موسيقی فشار کمتری را گزارش خواهند کرد
اما نتايج ). ۷, ۲۳, ۲۰( حاکی از اثربخشی موسيقی بر ميزان درک فشار بود تحقيقات قبلی

از فعاليتی , در بيشتر اين تحقيقات). ۸, ۲۵(همخوانی ندارد برخی تحقيقات ديگر با اين ايده 
در حالی که فعاليت مورد استفاده در اين تحقيق يک , با شدت متوسط استفاده شده بود

از آنجايی که ميزان درک فشار به طور مستقيم با ميزان . اندگی بودفعاليت فزاينده تا حد وام
بنابراين نمی , )۲۱( و نيازهای متابوليکی مرتبط با نوع تمرين بستگی دارد تودة عضالت درگير

توان نتايج اين تحقيق را به طور کلی با نتايج آن مقايسه کرد و به فعاليت های ديگر تعميم 
  . داد

مشخص شد که عملکرد آزمودنی ,  حد واماندگی در دو شرايط تمرينیزمان تابا مقايسة 
. ها هنگام انجام فعاليت با موسيقی به طور معنی داری بيشتر از شرايط بدون موسيقی بود

نتايج برخی تحقيقات انجام شده حاکی از آن بود که موسيقی بر عملکرد در شرايط 
 که تأثير موسيقی بر زمان تا حد ١و لندمارکتحقيق پوژول . مؤثر است) ۶, ۲۲, ۹(زيربيشينه 

اثر معنی دار موسيقی بر , بود) فعاليت فوق بيشينه(واماندگی در اجرای سه آزمون وينگيت 
نيز با استفاده از موسيقی محرک و آرامبخش بر ) ۱۶)(۱۹۹۸ (٢لی). ۲۴(عملکرد را نشان نداد 

  . ی به دست نياورداستقامت در يک تست زير بيشينة دويدن تفاوت معنی دار
و عملکرد , با بررسی تأثير سطح آمادگی بدنی در اثربخشی موسيقی بر ميزان درک فشار

موسيقی بر ميزان درک فشار در افراد . مشخص شد, در اين فعاليت فزاينده تا حد واماندگی
ی معنی داری برای سطح آمادگی بدنالبته در مورد عملکرد تفاوت , تمرين نکردة مؤثرتر است

                                                 
 Pujol, T.J.& Longenfeld, M.E-1  
 Lee, K.P-2  
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بدون در نظر گرفتن سطح آمادگی , موسيقی بر عملکرد هر دو گروه, به عبارتی. ديده نشد
  . بدنی مؤثر بود

در مورد اثربخشی بيشتر موسيقی در افراد تمرين نکرده در عامل ميزان درک فشار می 
توان گفت آزمودنی ها در غياب محرک خارجی بيشتر به تالش خود تمرکز دارند و ميزان 

موسيقی به عنوان يک محرک خارجی قوی موجب . بيشتر است, را که درک می کنندفشاری 
در نتيجه تمرکز بر فعاليت کم شده و درک فشار ادراکی ). ۱۲(حواس پرتی و هيجان می شود 

فرض بر اين است آزمودنی های . همچنين موجب بهبود عملکرد می شود, کمتر می شودنيز 
, ز خود را بيشتر به سمت نشانه های درونی جهت می دهندتمرک, تمرين کرده در طول تمرين

به نظر می رسد آزمودنی های , در مقابل. بنابراين به محرک موسيقی پاسخ ناچيزی می دهند
بر نشانه های بيرونی تمرکز می , به منظور مقابله با خستگی ناشی از تمرين, تمرين نکرده

  ). ۸(د کنند و بيشتر تحت تأثير موسيقی قرار می گيرن
شامل کاهش , ساز و کار ممکن در کاهش ميزان درک فشار در طول تمرين با موسيقی

 –به ويژه در جهت محور هيپوتاالموس , حساسيت سيستم های پاسخی غدد درون ريز
ارزش بيشتری برای متغيرهای , )۱۹۹۸(سزمدرا و همکارن .  آدرنالين است–هيپوفيز 

آنها با . و اسيد الکتات در نظر گرفتند) سيستوليک فشار خون, ضربان قلب(هموديناميک 
استنباط کردند که شرايط تمرينی همراه با موسيقی موجب , توجه به نتايج تحقيقاتشان

بنابراين جريان خون افزايش می يابد و دفع الکتات بهتر . کاهش تنش عضالت می شود
 تأثير قرار می دهد و به ضربان قلب و تعداد تنفس را تحت, اين تغييرات. صورت می گيرد

 درصدی در ميزان درک فشار آزمودنی ها هنگام تمرين در شرايط موسيقی منجر ۱۰کاهش 
سطوح نوراپی نفرين آزمودنی ها در شرايط موسيقی کمتر بود که , آن تحقيقدر . می شود

  ).۲۶(شايد ناشی از کاهش در فعاليت پاسخ های خودکار بخش های سمپاتيکی باشد 
, اطرنشان کرد با وجود تالش محقق برای عدم آگاهی آزمودنی ها از هدف تحقيقبايد خ

همچنين ,  همراه با هدفون برای شنيدن موسيقیMP3 Playerبه علت استفاده از دستگاه 
احتمال اينکه , آزمودنی ها به موسيقی تند و مهيج) زياد و خيلی زياد(کنترل ميزان عالقة 

با اين . وجود دارد,  با تالش بيشتر فعاليت را اجرا کرده باشندآزمودنی ها در شرايط موسيقی
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. اين  احتمال را کاهش می دهد , استفاده از فعاليت استاندارد و معتبر در تحقيق, حال
در جلسة اول نيمی از آزمودنی ها با , همچنين برای کاهش اثر تمرين بر متغيرهای وابسته

  .  آزمون را اجرا کردندموسيقی و در جلسة دوم برعکس جلسة اول
از فعاليت بدنی با شدت ثابت متوسط يا شديد استفاده شده , در بيشتر تحقيقات قبلی

در کل . همچنين نقش سطح آمادگی جسمانی آزمودنی ها به ندرت بررسی شده بود. بود
تأثير موسيقی بر متغير روانی ميزان درک فشار و عملکرد را در يک , نتايج تحقيق حاضر

بدون در نظر گرفتن سطح آمادگی جسمانی , يت بدنی معتبر فزاينده تا حد واماندگی نيزفعال
نياز به بررسی و کنترل ديگر متغيرها , ييد قوی اين نتايجاالبته برای ت. نشان داد افراد

  . همچون متغيرهای فيزيولوژيکی ضروری به نظر می رسد
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