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) در سطح معناداري یل(آزمون تحلیل واریانس دوعام SPSSافزار استفاده از نرمي حاصل با هاادهدي شد. ریگاندازهافت توان) در افراد 
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ی تأثیر اندازه در دو جنس تأثیر داشت. در مورد درصد افت توان، اختالف معناداري بین اجرا با و بدون موسیقی مشاهده نشد. در بررس
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 مقدمه

ارتباط بین موسیقی با تغییرات فیزیولوژیک در حین فعالیت 

ي است که امروزه نظر متخصصان علوم امسئلهورزشی 

ی را به خود معطوف داشته شناسروانورزشی، پزشکی و 

تأثیر موسیقی و ریتم بر رفتار حرکتی به  . اهمیت)1(است 

یک  عنوانبهموسیقی  کهیزمان، گرددیبرماوایل قرن بیستم 

، مطرح دهدیمعامل محرك که حرکات طبیعی را افزایش 

که موسیقی محرك قوي  انددادهان . مطالعات نش)2(شد 

، خستگی را به تأخیر ستة مهارت ااجراکنندبراي فرد 

. این دهدیمو ظرفیت عملکرد فرد را افزایش  اندازدیم

ي هایژگیوسبب قدرت ریتمیک، ضرباهنگ و موضوع به

که در سطوح مختلف حجم آن  ستهارمونی موسیقی ا

. اصوات موسیقی از طریق گوش به )3(منعکس شده است 

و با ایجاد  کندیمو حواس و عواطف را تحریک  رسدیممغز 

شدن  . اختصاصی)2( شودیمانرژي موجب انگیزه و فعالیت 

پیدایش  به موسیقی، پردازش و دریافت انسان براي مغز

 1»موسیقی پردازش براي ویژه عصبی يهاشبکه«نظریۀ 

مغز  که دارد اشاره مسئله این به نظریه این است. منجر شده

پردازش موسیقی  مختص عصبی يهاشبکه از احتماالً انسان

ي هاشبکه چنین وجود بر مبتنی يهاافتهی و است برخوردار

حمایت  موسیقی بیولوژیک منشأ احتمال از موسیقی، خاص

ي موسیقی برحسب ترکیب فواصل و ریتم هانغمه. کنندیم

ارتعاشات خاصی دارند که با تحریک ارتعاشات سلول 

ي را تقویت، تضعیف یا منتقل ازهیانگ عصبی، احساس و

. گزارش شده است مغز زنان و مردان هم )4 ،5( سازندیم

یی هاتفاوتبه لحاظ ساختاري و هم به لحاظ عملکردي 

. ساختارهاي عصبی ادراك زبان و موسیقی در مغز )6(دارند 

همپوشانی شایان توجهی دارند. در پردازش زبان و گفتار، 

ي هاتتفاو دهدیمشدة مغز نشان يربرداریتصومطالعات 

                                                           
1. Music-Specific Neural  Networks            
2. Inferior Frontal Gyrus 
3. Temporal 

جنسیتی در نواحی گفتاري مغز هم در قسمت قدامی 

) در مغز وجود 3) و هم در قسمت (تمپرال2(فرونتال گیروس

. مناطق پردازش گفتار و عملکردهاي زبانی در )7(دارد 

ه مردان بیشتر در نیمکرة چپ و در زنان در هر دو نیمکر

ی که با شناختبیآسبا مطالعات  هاافتهفعالیت دارد. این ی

به نیمکرة چپ مغز مردان و زنان، سبب  واردشدهآسیب 

عدم تکلم بیشتر در مردان نسبت به زنان شده است، 

 شودیم. بنابراین این مفهوم بیشتر حمایت )8( ستهمسو

که عملکردهاي گفتاري و زبانی در مردان بیشتر در نیمکرة 

ي هاتفاوت. اما مطالعات اندکی، )6( دشویمچپ مغز کنترل 

 .)7( اندکردهجنسیتی را در پردازش موسیقی گزارش 

که  دهدیممروري بر ادبیات و متون گذشته نشان 

سبب بهبود و افزایش  تواندیمموسیقی از چهار طریق 

با کاهش احساس خستگی،  .1اجراي حرکتی و مهارت شود: 

 .4ایجاد هماهنگی، و  .3افزایش سطوح انگیختگی،  .2

افزایش آرامش و احساس راحتی که تمام این عوامل 

ة دیعق. به )9(ند اادراکی در ارتباطمستقیماً با فرایندهاي 

پژوهشگران، موسیقی مهیج، میزان انگیختگی را افزایش 

و موسیقی آرام موجب مهار اطالعات منفی به  دهدیم

ة درباري جدي و اساسی هابحث. شودیمعصبی سیستم 

ي هنري و ورزشی هادهیپدموسیقی و نسبت آن با سایر 

جهان، توسط کارشناسان و استادان فن صورت گرفته است 

اي از نتایج، تأثیر موسیقی بر بهبود وضعیت . پاره)10(

یولوژیک، مانند افزایش ضربان قلب، تنفس، فشارخون، فیز

ي و ریپذانعطافي حرکتی و هاواکنش، 4سطوح اندروفین

هماهنگی حرکتی و نیز تأثیر بر سیستم عصبی مرکزي و 

کنترل دستگاه عصبی خودکار و نیز کاهش درد بدنی را 

 ) در2007( همکاران و 5. الیاکیم)31-11( انددادهنشان 

 140 سرعت با موسیقی شنیدن تأثیر بررسی به تحقیقی

4. Endorphin levels 
5. Eliakim  
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 نشان نتایج کردن پرداختند. گرم حین دقیقه در در ضربه

 1آزمون وینگیت اجراي طی توان بازده بر موسیقی که داد

) 2014( و همکاران 2. والدورف)2(دارد  معناداري تأثیري

انتخاب بر -در تحقیق خود به بررسی تأثیر موسیقی خود

تمرینی در آزمون وینگیت پرداختند. نتایج این  عملکرد

مطالعه افزایش معناداري را در اوج توان و میانگین توان در 

شرایط همراه با موسیقی در مقایسه با بدون موسیقی نشان 

داد. اما در شاخص خستگی، ضربان قلب و شاخص درك 

. در مطالعۀ دیگري )14(فشار تفاوت معناداري یافت نشد 

بر عملکرد ورزشی زنان و  3)، اثر موسیقی تمپو2017(

ان جوان بررسی شد. محققان نشان دادند که موسیقی مرد

تأثیرات ارگوژنیک (کارافزایی) دارد. مدت زمان فعالیت 

ورزشی در افرادي (هم زنان و هم مردان) که به موسیقی 

گوش دادند، بیشتر از افرادي بود که به موسیقی گوش 

ندادند. حداکثر ضربان قلب نیز در این افراد باالتر از افرادي 

. با وجود )15(د که بدون موسیقی به فعالیت پرداختند بو

این برخی مطالعات به نتایج متناقضی از آثار موسیقی بر 

 4. شرمن و ریچموندانددهیرسي فیزیولوژیکی هاپاسخ

و موج  5موسیقی پاپ، هارد راك) بیان کردند که 2013(

تأثیري بر عملکرد سه تست متوالی وینگیت با یک  6موزیک

. آصفی )16(ندارد  هاوهلهي استراحت بین اهیثان 30دوره 

 گرم کردن طی موسیقی را سرعت ) تأثیر2010و همکاران (

بدنی  تربیت پسر رشتۀ دانشجویان يهوازیب عملکرد بر

موسیقی حین گرم  بررسی کردند. نتایج نشان داد شنیدن

 بر عملکرد يهوازیب يهاتیفعال از اجراي قبل کردن و

 دیگر، تأثیر شنیدن تحقیقی . در)17(ندارد  تأثیري بیشینه

 عملکرد بر کردن گرم حین کند) و موسیقی (تند دو نوع

 ي بررسی شد. نتایج نشان داد که بین گروهی کههوازیب

                                                           
1 . Wingate Test 
2 . Waldorf  
3 . Tempo 
4 . Sherman & Richmond 

تفاوتی  ندادند، گوش که گروهی و دادند گوش موسیقی به

) در 2013و همکاران ( 7. آتان)18(ندارد  معناداري وجود

پژوهشی به بررسی تأثیر موسیقی و ریتم آن بر عملکرد 

ي با دو نوع آزمون رست و وینگیت پرداختند. نتایج هوازیب

ي بین هوازیبنشان داد که تفاوت معناداري در بازده توان 

در هر دو آزمون (رست و وینگیت) وجود ندارد  هاگروه

)19(. 

 تأثیر تحت تواندیم ورزشکاران يهوازیب و توان هوازي

 تحقیقات بیشتر اینکه با و گیرد قرار مختلفی عوامل

 يهاتیفعال اجراي بر موسیقی مثبت ، تأثیراتهگرفتانجام

 گزارش را تالش سطح و افزایش استقامت جهت هوازي

 دعملکر بر موسیقی تأثیر در زمینۀ ، اما)17( اندکرده

نقش جنسیت و ادراك  ژهیوبهتوان،  ي و بازدههوازیب

 است. با گرفته تحقیقات کمتري انجام اهآنموسیقی بر 

 حوزه، در این در ضیضدونق نتایج و اندك مطالعات به توجه

جه با تو توان بازده موسیقی (نوع تند) بر تأثیر این تحقیق

ي ورزشکار بررسی شده هایآزمودنبه نقش جنسیت در 

 است.

 هاروشمواد و 

دانشجوي رشتۀ تربیت  24تجربی، نیمهدر این مطالعۀ 

داوطلبانه  صورتبهزن)  10مرد و  14بدنی دانشگاه تهران (

 مۀ سالمت،پرسشناشرکت کردند. این افراد پس از پر کردن 

اشتن و اطالعات فردي و پس از تأیید ند نامهتیرضافرم 

مشکل شنوایی و میزان عالقه به موسیقی، براي شرکت در 

 د. آزمون تأیید شدن

 انتخاب موسیقی 

پنج قطعه موسیقی بدون کالم با ریتم تند یکسان و با 

ضربه در دقیقه پس از بررسی  140هنگ حدود اضرب

5 . Hard Rock 
6 . Wave Music 
7 . Atan 
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جهت  Adobe Audition Music 1.5افزار نرم وسیلۀبه

هنگ در دقیقه در اختیار امناسب بودن تعداد ضرب

ب ها قرار گرفت که به اختیار دو قطعه را انتخاکنندهشرکت

شده کردند که در جلسات آزمون نیز از موسیقی انتخاب

با توجه به  هایقیتوسط فرد، استفاده شد. انتخاب موس

تحقیق بود. موسیقی با استفاده از هدفون  ۀنیشیادبیات و پ

اطمینان از نبودن هرگونه صداي مخل براي هر  منظوربه

تحقیق بلندي  ۀآزمودنی استفاده شد. با توجه به پیشین

 .)20( درنظر گرفته شد بلیدس 70داي موسیقی ص

 ي و روش اجراهوازیبآزمون 

 30ي، از آزمون هوازیبمنظور تعیین عملکرد توان به

ي وینگیت بر روي دوچرخۀ کارسنج مونارك مدل اهیثان

ساخت سوئیس استفاده شد. در ابتداي پژوهش، یک  864

منظور آشنایی با شرایط آزمون، آشنایی ۀ توجیهی بهجلس

با فعالیت روي دوچرخه براي این افراد اختصاص داده شد. 

 شدهگرفتهکاروزن شدند. میزان بار به هایآزمودندر ابتدا 

گرم به ازاي هر کیلوگرم  75، هایآزمودنمتناسب با وزن 

وزن بدن تنظیم شد. این نسبت براساس استاندارد 

ي علوم ورزشی انگلستان انتخاب تویانستتوسط  شدهماعال

طول اندام  برحسب. پس از آن ارتفاع زین دوچرخه )8(شد 

که هنگام قرار گرفتن طوريتحتانی آزمودنی تنظیم شد، به

 175تا  170پایینی، زاویۀ مفصل زانو  هیالیمنتهرکاب در 

درجه باشد. پاها محکم به رکاب دوچرخه بسته شد و هنگام 

به حالت نشسته به رکاب زدن  هایآزمودناجراي آزمون، 

در دو دورة  هایآزمودنخود ادامه دادند. قبل از شروع، 

متوالی به گرم کردن پرداختند. به این صورت که ابتدا به 

دقیقه بدون مقاومت و با سرعت کم رکاب زدند.  5مدت 

کیلویی با سرعت دقیقه در مقابل بار نیم 3سپس به مدت 

 30دور در دقیقه رکاب زدند. بعد از آن در دو دورة  20

                                                           
1 . Peak Power (PP=rev(max)in 5 sec × D(Per rev× F 
2 . Mean Power (MP= rev(max) in 30 sec × D (per rev) 
× F) 

دور  45و  25سرعت کیلویی با  5/1ي در مقابل باري اهیثان

در دقیقه رکاب زدند. با شروع آزمون، آزمودنی با سرعت 

تا به حداکثر سرعت خود  کردتمام شروع به رکاب زدن 

زد و میوزنه را به اختیار  ةرهاکنند ۀبرسد. پس از آن دکم

ثانیه رکاب زدن را در حالت کامالً نشسته ادامه  30به مدت 

متصل به  ۀستفاده از رایان. در پایان هر آزمون با ادادیم

 يها)، شاخصMonark software( افزاردستگاه و نرم

حداکثر توان، میانگین توان و شاخص خستگی محاسبه شد. 

ثانیه بازده  5براساس باالترین  PP(1( يهوازیاوج توان ب

براساس MP( 2( يهوازیتوان برحسب وات، میانگین توان ب

ثانیه برحسب وات و شاخص  30میانگین بازده توان طی 

نیز براساس در صد افت  FI(۳خستگی یا درصد افت توان (

 .)17(د توان از حداکثر توان محاسبه ش

از روش تعادل مخالف براي کاهش آثار تغییرات رشدي 

چگونگی اجراي  2و تأثیرات یادگیري استفاده شد. جدول 

. کندیمزمون با طرح روش تعادل مخالف را بیان مراحل آ

تصادفی در شرایط  صورتبهدر جلسۀ اول نیمی از هر گروه 

بدون موسیقی به اجراي آزمون وینگیت پرداختند، در همان 

مرحله نیمی دیگر با استفاده از موسیقی با ریتم تند به 

ساعت، در جلسۀ دوم، نیمی  48فعالیت پرداختند. پس از 

جلسۀ اول در نقش گروه کنترل (بدون موسیقی) که در 

ظاهر شدند، در این مرحله با موسیقی به اجراي آزمون 

پرداختند و نیمی که در جلسۀ اول با موسیقی فعالیت 

کردند، در این مرحله بدون موسیقی در نقش گروه کنترل، 

آزمون وینگیت را اجرا کردند. در پایان اطالعات 

با موسیقی (گروه تجربی) و بدون  در دو گروه آمدهدستبه

ۀ جلسشد. هر دو  لیوتحلهیتجزموسیقی (گروه کنترل) 

تا  8آزمون در آزمایشگاه فیزیولوژي ورزشی بین ساعات 

ساعت پیش از  48 کنندگانشرکتصبح برگزار شد. 11

3 . Fatigue Index (FI(%)= [1- (LP ÷ PP)] × 100) 
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انجام آزمون از انجام فعالیت شدید منع شدند. همۀ 

ساعت از  12مادة محرك و  هرگونهاز خوردن  هایآزمودن

از  هاکنندهشرکتمنع شدند. همۀ  دارنیکافئمصرف غذاي 

ي غذایی مشابهی قبل از جلسات آزمون استفاده هاوعده

ة مادساعت قبل از آزمون از خوردن هرگونه  4کردند و 

 صورتبهغذایی و نوشیدنی، منع شدند. آب در هر زمان 

ار گرفت. آنها در هر دو قر کنندگانشرکتآزادانه در اختیار 

جلسۀ آزمون از کفش و لباس واحدي استفاده کردند. در 

 عملبهجلوگیري  کنندگانشرکتشرایط اجرا از حضور بقیۀ 

 هرگونهتا پایان پژوهش یکسان بود و از  رندهیگآزمونآمد و 

تشویق کالمی هنگام اجراي آزمون، اجتناب شد. در جلسات 

از ابتداي گرم کردن تا انتهاي  موردنظربا موسیقی، موسیقی 

 .شدیمآزمون براي آزمودنی پخش 

 
 . طرح تحقیق شامل چگونگی اجراي مراحل تحقیق با طرح روش تعادل مخالف1جدول 

 جلسۀ دوم جلسۀ اول  هاگروه

نفر) 10زنان (  
نفر (کنترل) 5 نفر (موسیقی) 5   
نفر (موسیقی) 5 نفر (کنترل) 5   

نفر) 14مردان (  
نفر (کنترل) 7 نفر (موسیقی) 7   
نفر (موسیقی) 7 نفر (کنترل) 7   

 
 روش آماري

اطالعات با استفاده از روش آماري توصیفی و استنباطی 

شد. از آزمون  لیوتحلهیتجز Spssو  Excelافزار نرمدر دو 

ها استفاده بررسی طبیعی بودن دادهمنظور به شاپیروویلک

بررسی تغییرات هر مرحله در هر گروه با گروه براي شد. 

 یۀاستفاده شد. کلی دیگر از آزمون تحلیل واریانس دوعامل

انجام  P ≥05/0معناداري آماري در سطح  يهاآزمون

 .گرفت

 

 هاافتهی

 1در جدول  هایآزمودني آنتروپومتریکی هاشاخص

 .آورده شده است
 

 هایآزمودن. مشخصات جسمانی 2جدول 
 هاگروه

 

 وزن 

 (کیلوگرم)

 قد 

 )متریسانت(

 سن 

 (سال)

BMI  
 (کیلوگرم بر مترمربع)

 تعداد

 10 31/20 ± 00/2 30/21 ± 85/1 1367 ±05/0 80/56 ± 56/4 زنان

 14 23/22 ± 65/2 28/22 ± 58/1 182 ±06/0 07/74 ± 44/9 مردان

 
ي، میانگین توان هوازیب، منحنی اوج توان 1نمودار 

ي بندگروهي و شاخص خستگی را به تفکیک هوازیب

 .دهدیم(جنسیت و اثر موسیقی) نشان 
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 ي مختلفبندگروهي و شاخص خستگی در هوازیبي، میانگین توان هوازیب. منحنی تغییرات اوج توان 1نمودار 
 

در بررسی تأثیر موسیقی، در مورد متغیرهاي اوج توان 

ي، اختالف معناداري بین هوازیبي و میانگین توان هوازیب

و  =049/0Pاجرا با و بدون موسیقی مشاهده شد (

01/0P=دو متغیر و در هر  ). در بررسی تأثیر جنس، در هر

دو مرحلۀ آزمون، اختالف معنادار و در مردان بیشتر از زنان 

اثر موسیقی و  کهیزمان)، ولی =01/0Pو  =01/0Pبود (

جنسیت با هم بررسی شد، این اختالف معنادار نبود. 

عبارت دیگر، موسیقی بر هر دو جنس تأثیر یکسانی به

ر شاخص ). در مورد متغی=200/0Pو  =310/0Pداشت (

خستگی یا درصد افت توان، در بررسی اثر موسیقی، اختالف 

معناداري بین اجرا با و بدون موسیقی مشاهده نشد 

)35/0P= در بررسی تأثیر جنس نیز اختالف معناداري .(

بین زنان و مردان در اجرا با و بدون موسیقی مشاهده نشد 

)97/0P= اثر موسیقی و جنسیت با هم  کهیزمان). اما

) و زنان افت توان =05/0Pررسی شد، اختالف معنادار شد (ب

 ).3کمتري را در پاسخ به موسیقی نشان دادند (جدول
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 ي و شاخص خستگیهوازیبي، میانگین توان هوازیب. نتایج بررسی اثرهاي اصلی و تعاملی بر متغیرهاي اوج توان 3جدول 

 متغیر
 

 گروه
 ±نیانگیم

 اریانحراف مع
 منبع اثر

مجموع 

 مجذورات

 ۀدرج

 يآزاد

ن یانگیم

 مجذورات
 Pمقدار Fمقدار 

اوج توان 

ي هوازیب

 (وات)

زنان بدون 
 یقیموس

82/60±97/345 
موسیقی  اثر

(عامل 
 )یگروهدرون

85/5799 1 85/5799 284/4 049/0* 

زنان با 
 یقیموس

88/83±67/379 
اثر جنسیت 

(عامل 
 گروهی)بین

78/2027641 1 78/2027641 672/473 01/0* 

مردان بدون 
 یقیموس

14/162±26/774 
 ×اثر موسیقی 
 جنسیت

15/1517 1 15/1517 121/1 310/0 

مردان با 
 یقیموس

58/151±15/785       

میانگین 

توان 

ي هوازیب

 (وات)

زنان بدون 
 یقیموس

68/91±53/251  
موسیقی  اثر

(عامل 
 )یگروهدرون

80/2773 1 80/2773 749/11 010/0* 

زنان با 
 یقیموس

26/27±66/273  
اثر جنسیت 

(عامل 
 گروهی)بین

23/87656
7 

1 23/876567 825/84 010/0* 

مردان بدون 
 یقیموس

20/95±76/531  
 ×اثر موسیقی 
 جنسیت

74/411 1 74/411 744/1 200/0 

مردان با 
 یقیموس

93/8343/541        

شاخص 

 خستگی

 (درصد)

بدون زنان 
 یقیموس

93/55±8/60  
موسیقی  اثر

(عامل 
 )یگروهدرون

44/8 1 44/8 925/0 350/0 

زنان با 
 یقیموس

57/20±8/57  
اثر جنسیت 

(عامل 
 گروهی)بین

28/0 1 28/0 002/0 970/0 

مردان بدون 
 یقیموس

92/89±9/57  
 ×اثر موسیقی 
 جنسیت

99/72 1 99/72 001/8 049/0* 

مردان با 
 یقیموس

56/54±8/59        

 P≥05/0  سطح در معنادار تفاوت *
 

 بحث

مطالعۀ حاضر با هدف تأثیر موسیقی بر عملکرد 

ي ورزشکاران زن و مرد جوان انجام گرفت. نتیجۀ هوازیب

بر  معناداريموسیقی تند تأثیر مطالعۀ حاضر نشان داد که 

دارد و هیچ مردان و زنان ورزشکار  يهوازیبهبود عملکرد ب

تفاوت معناداري بین زنان و مردان در متغیرهاي اوج توان 

ي در پاسخ به موسیقی مشاهده نشد. هوازیبو میانگین توان 

عبارت دیگر، موسیقی بر هر دو جنس تأثیر یکسانی به

داشت. در مورد متغیر درصد افت توان، در بررسی اثر 

موسیقی  موسیقی، اختالف معناداري بین اجرا با و بدون

 افت توان کمتري را هنگام اجرايزنان مشاهده نشد، ولی 

، نشان نسبت به مردان ي همراه با موسیقیهوازیفعالیت ب
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ي متعاقب گوش دادن به هوازیبدادند. افزایش عملکرد 

) 2014موسیقی تند با نتایج مطالعات والدورف و همکاران (

. )41 ،51() همخوانی دارد 2017و همکاران ( 1و تاکاره

ي بهبود عملکرد امطالعه) در 2015استورك و همکاران (

ناشی از موسیقی را در تمرینات تناوبی سرعتی بررسی 

آزمودنی در شرایط با موسیقی و بدون موسیقی  20کردند. 

در این تحقیق شرکت کردند. متغیرهاي اوج توان و میانگین 

. )12(توان در شرایط با موسیقی افزایش معناداري داشتند 

) نیز به نتایج مشابهی در زمینۀ 2016و همکاران ( 2ایزیک

ي در هنگام اجراي هوازیبتأثیر موسیقی تند بر عملکرد 

. در مطالعۀ اراضی و همکاران )3(تست وینگیت رسیدند 

) نشان داده شد که گوش دادن به موسیقی تند در 2017(

ي، سرعت، هوازیبمقایسه با موسیقی آرام به افزایش توان 

 ان جوان منجرچابکی و استقامت عضالنی در ورزشکار

. مطالعات نشان داده است که موسیقی در )21( دشویم

ي مختلف در طی تمرین، تأثیرات مختلفی ایجاد هاسرعت

. موسیقی مالیم به آرامش و کاهش تنش در شنونده کندیم

موسیقی داراي سرعت باال و  کهیدرحال. دشویم منجر

که موسیقی انگیزشی نامیده  زیانگخاطرهي هايملود

برخی از عوامل فیزیولوژیکی و  توانندیم، شوندیم

ی و حتی فعالیت فیزیکی را افزایش دهند و با شناختروان

 .)16(بکاهند  هاتیفعالایجاد تنوع از دلزدگی در انجام 

نتایج مطالعۀ حاضر نشان داد که گوش دادن به 

ي، موجب افزایش هوازیبموسیقی تند حین انجام فعالیت 

. شودیمان بازده توان غیرهوازي هم در زنان و هم در مرد

ي تأثیر موسیقی امطالعه) نیز در 2009و همکاران ( 3هالوك

مرد در سه  14آزمودنی زن و  6را بر عملکرد وینگیت بر 

گروه موسیقی تند، موسیقی کند و بدون موسیقی بررسی 

کردند. نتایج نشان داد بازده توان در زنان و مردان در دو 

                                                           
1. Thakare 
2. Isik 

دون موسیقی بود گروه موسیقی تند و کند بیشتر از گروه ب

) نیز در تحقیق خود به 2010و همکاران ( 4. بروکز)22(

بر بازده توان در آزمون  بررسی تأثیر موسیقی انگیزشی

زن پرداختند. نتایج،  43آزمودنی مرد و  28وینگیت بر روي 

ي را نشان هوازیبتأثیر مثبت موسیقی انگیزشی بر عملکرد 

ي، هوازیبي توان هاشاخصداد. اختالف معناداري بین 

شامل اوج توان و میانگین توان بین عملکرد با موسیقی و 

. در )10(بدون موسیقی در زنان و مردان مشاهده شد 

تحقیق دیگري نیز نشان داده شد که اوج توان و میانگین 

ي هنگام اجراي تست وینگیت با موسیقی در هوازیبتوان 

معناداري باالتر از اجراي بدون  طوربهزنان و مردان ورزشکار 

 .)9( ستموسیقی ا

نتایج این مطالعه در زمینۀ تأثیر موسیقی با نتایج 

) و آتان و همکاران 2010مطالعات آصفی و همکاران (

. یاماموتو و همکاران )17 ،19( ) همخوانی ندارد2013(

) در تحقیقی، تأثیرات دو نوع موسیقی (با ریتم 2003(

روي دوچرخۀ مالیم وریتم تند) را بر عملکرد فرابیشینه 

دقیقه گرم کردن  20دنبال دانشجوي مرد به 6کارسنج در 

با موسیقی، بررسی کردند. نتایج نشان داد که نوع موسیقی 

. )18(تأثیري بر بازده توان در یک فعالیت فرابیشینه ندارد 

ي مطالعات پیشین با مطالعۀ حاضر، هاافتهوجود تناقض در ی

ي هاتفاوتناشی از تفاوت در نوع موسیقی مورد استفاده، 

(سن، جنس، سطح آمادگی جسمانی و  کنندگانشرکت

. نوع استغیره) و در برخی موارد نوع پروتکل ورزشی 

 تواندیمي انتخابی هایقیموسموسیقی و سطح انگیختگی 

اند که چهار دادهبه نتایج متفاوت منجر شود. مطالعات نشان 

(ایجاد انگیزش) ی کنندگکیعامل کلیدي در عمل تحر

آمادگی و تمایل افراد جهت واکنش به  .1 :ندموسیقی مؤثر

در این زمینه توانایی پاسخ موزون به  کهتحریکات ریتمیک 

3. Haluk 
4. Brooks 
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ویژگی ملودیک و  .2 ؛است ياموسیقی عامل برجسته

وضعیت ذهنی شنونده را  تواندیهارمونیک موسیقی که م

 .3؛ نامندیم1موزیکالیتیآن را تحت تأثیر قرار دهد که 

تبع آن نوع موسیقی ماعی ورزشکار و بهفرهنگ بومی و اجت

شکار را به موسیقی تحت تأثیر قرار رزواکنش و تواندیکه م

 یا ارتباط که به معناي آن است که 2عامل همراهی .4؛ دهد

با همراه کردن سایر تحریکات مثل تصویر، فعالیت فیزیکی 

. تفاوت در سرعت موسیقی انتخابی )17 ،23( ابدییبهبود م

ست. از دیگر نتایج تحقیق هاافتهتناقض در ی لیدالاز جمله 

حاضر تأثیر موسیقی و نیز تعامل موسیقی و جنسیت بر افت 

در بررسی اثر موسیقی، اختالف معناداري  هرچندتوان بود. 

پاسخ زنان بین اجرا با و بدون موسیقی مشاهده نشد، ولی 

ي همراه با هوازیفعالیت ب ي را هنگام اجرايترمثبت

، نشان دادند. مطالعات اندکی نسبت به مردان موسیقی

ي جنسیتی را در پردازش موسیقی در هنگام هاتفاوت

. برخی مطالعات، کاهش اندکردهفعالیت ورزشی گزارش 

خستگی یا افت توان را هنگام اجراي فعالیت بدنی با 

. این محققان بیان کردند )24،3( اندکردهموسیقی گزارش 

به مدل  توانیمکه در مورد کاهش احساس خستگی 

در تئوري ادراکی استروبروك  ۳پردازش اطالعات موازي

اشاره کرد. براساس این تئوري، توجه به آهنگ و موسیقی 

لی مانند یا هر محرك دیگر، از توجه همزمان به عوام

انتظار داشت  توانیم. بنابراین ندکیمخستگی جلوگیري 

گوش دادن به موسیقی، همزمان با انجام فعالیت توجه به 

. با این حال، فراتر از آستانۀ )3( دهدیمخستگی را کاهش 

علت تسلط یافتن سایر بازخوردهاي زیربیشینه، به

فیزیولوژیکی همانند میزان تنفس و تجمع الکتات، افت 

 ابدییمتوان و کاهش احساسات مرتبط با خستگی، کاهش 

اند، جنسیت را بررسی کرده ریتأث. مطالعات اخیر که )1 ،16(

                                                           
1. Musicality 
2. Association 

تفاوتی را در واکنش به موسیقی حین انجام حرکت بین 

) 2007. الیاکیم و همکاران ()25( اندافتهینزنان و مردان 

در تحقیقی به بررسی اثرات شنیدن موسیقی تند در حین 

بازیکن  24گرم کردن قبل از اجراي آزمون وینگیت بر روي

زن) پرداختند.  12مرد و  12نخبۀ والیبال در سطح ملی (

معناداري در  طوربهي هوازیبنتایج نشان داد که اوج توان 

یشتر بود. ولی موسیقی بر میانگین شاخص همۀ بازیکنان ب

. )2(تأثیر معناداري نداشت  دو جنسخستگی در هر 

اثرات نیروزایی و نیز ) 2010( کاراجورگیس و همکاران

ي را ارهیداالیت ورزشی در هنگام فعموسیقی  یشناختروان

مردان  در زنان و مردان بررسی کردند. نتایج نشان داد که

در  ضرباهنگتنظیم  درزنان  ي را نسبت بهترپاسخ مثبت

تفاوت . این محققان بیان کردند که حرکات نشان دادند

عاطفی آنها به موسیقی  يهامردان و زنان ناشی از پاسخ

ي جنسیتی در هاتفاوتکه اشاره شد طورهمان. )26( است

می (فرونتال گیروس) نواحی گفتاري مغز هم در قسمت قدا

و هم در قسمت (تمپرال) در مغز وجود دارد. مناطق 

پردازش در مردان بیشتر در نیمکرة چپ و در زنان در هر 

شود،  تره این منطقه فعالهرچدو نیمکره فعالیت دارد. 

، کمتر کنندیمتجربه  کنندگانشرکتمیزان خستگی که 

که با توجه به فعال شدن بیشتر  رودیمحتمال ا. )7 ،8(است 

نیز کمتر باشد.  شدهادراكاین مناطق در زنان، میزان خستگی 

 به مطالعات بیشتري نیاز دارد. با این حال، چنین اظهاراتی 

 ي نهاییریگجهینت

در پژوهش حاضر گوش دادن به موسیقی تند، قبل و حین 

ي هوازیبي تأثیر معناداري بر بهبود عملکرد هوازیبفعالیت 

مردان و زنان ورزشکار گذاشت و در شاخص افت توان، زنان 

تند نشان ي را به موسیقی ترمثبتنسبت به مردان پاسخ 

 دادند.

3 . Parallel Information Processing Model 
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Abstract 
Listening to the music during the exercise improves some physiological and 
psychological factors. The present study aimed to investigate the effect of music on 
anaerobic performance response in young male and female athletes. 14 male (mean age 
22.28±1.58) and 10 female (mean age 21.30±1.85) physical education students 
participated voluntarily in this quasi-experimental study. Using a counter-balanced 
design, the subjects took the Wingate test in two sessions with and without fast tempo 
music. Indicators of anaerobic performance (power peak, power mean, power drop) 
were measured. Data were analyzed with SPSS (two-way analysis of variance) at the 
significance level of P≤0.05. Results indicated that the variables of power peak and 
mean anaerobic power were higher with music than without music (P=0.049, P=0.01). 
When the interaction effects of music and gender were considered, there were no 
significant differences and music had the same effect on both genders. As for the 
variable of percentage of power drop, there were no significant differences between 
performance with and without music. Gender did not have any significant differences 
between males and females (P>0.05). However, when the interaction effects of music 
and gender were considered, females exhibited a lower power drop in response to music 
(P=0.05). In general, fast tempo music had a significant effect on improving anaerobic 
performance in the male and female athletes, and females exhibited less power drop 
than men during anaerobic exercises accompanied by music. 
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