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 تاثیر موسیقی مهیج و آرام بخش بر اکتساب و یادگیري دقت پرتاب پنالتی هندبال

 ،٣الحسینیمریم نزاکت ، ٢، زهره مشکاتی١اعظم بشارتی

 چکیده

بخش و مهیج بر اکتساب و یادگیري دقت پرتاب پنالتی هندبال هدف تحقیق، بررسی اثربخشی دو نوع موسیقی آرام مقدمه و هدف:

  بود. 

نفره  15صورت تصادفی به سه گروه صورت هدفمند انتخاب و بهسال به 12-10آموز دختر با دامنه سنی دانش 45 شناسی:روش

دقیقه 45هفته تمرین، در هر هفته سه جلسه  6بخش و بدون موسیقی تقسیم شدند. مرحله اکتساب شامل موسیقی آرام موسیقی مهیج،

بخش و بدون موسیقی به طور مجزا برگزار شد. آزمون دقت پرتاب پنالتی اي پرتاب پنالتی هندبال بود، که با حضور موسیقی مهیج، آرام

-ها انجام شد. نتایج با استفاده از آزمونکتساب و آزمون یادداري در شرایط یکسان براي تمام گروههاي اآزمون، آزمونهندبال در پیش

(جلسات تمرین)  6 ×(گروه)  3هاي مکرر آزمون و یادداري و آنالیز واریانس با اندازهطرفه براي مراحل پیشهاي آنالیز واریانس یک

  تجزیه و تحلیل شد. α = 05/0جهت بررسی نتایج مرحلۀ اکتساب در سطح 

) و اثر تعاملی p=002/0). اثر جلسات تمرین (p=083/0آزمون اختالف معناداري بین سه گروه مشاهده نشد (در مرحلۀ پیشها: یافته

  ).p=137/0) معنادار بود. در مرحلۀ یادداري اختالف معناداري بین سه گروه مشاهده نشد (p>001/0گروه و جلسات تمرین (

موسیقی صرف نظر از نوع آن (مهیج، آرامبخش) بر اکتساب دقت پرتاب پنالتی هندبال تأثیرگذار بود ولی بر یادداري  گیري:نتیجه

 تأثیري نداشت. 

  

 بخش، موسیقی مهیج، اکتساب، یادگیري، دقت پرتاب پنالتی هندبالموسیقی آرام واژگان کلیدي:
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  مقدمه

تواند موجب تقویت پشتوانه انسانی در زمان و با مطلوبترین روشهاي آموزشی میتربیت افراد الیق در کمترین 

ها به عوامل گوناگونی بستگی دارد که در این میان اجراي ورزش شود. موفقیت در ورزش همانند سایر رشته

ار، مهارت در با تمرین و تکر ).1( رودترین عوامل موفقیت به شمار میايدرست مهارت یکی از موثرترین و ریشه

عوامل فردي مشتمل بر عوامل  .شود. اجرا و یادگیري حاصل تعامل فرد، تکلیف و محیط استفرد تثبیت می

  نیازهاي اجرا،  از حرکتی است. عوامل تکلیف عبارت ـرشدي، آناتومیکی، فیزیولوژیکی، مکانیکی و ادراکی 

در برگیرنده فرصت تمرین، تشویق، نیز  یمحیطعوامل  .باشندمی گیري الگوي حرکتی و درجات آزاديشکل

). در صورتی که تکلیف با عوامل فردي و محیطی در یک 2( است و انگیزش زمینه محیطی ی،راهبردهاي آموزش

حل اجرا و یادگیري اشود. بر اساس نظر محققان موفقیت در مراجرا ضعیف و روند یادگیري مختل می ،راستا نباشد

اي برخوردار است بستگی دارد که از بین آنها انگیختگی و شرایط حاکم بر آن از جایگاه ویژهمهارتها به چند عامل 

ترین عوامل در زمره اصلی محسوب می شودسازي عصبی فعال ن که نوعیآو شرایط حاکم بر  ). انگیختگی3(

در واقع تغییرات انگیختگی  ).5شود (). انگیختگی سبب تسهیل و بهبود عملکرد می4رود (اجرا به شمار می برثر ؤم

ثر بر انگیختگی ؤشود که این اثر به نوع مهارت نیز بستگی دارد. عوامل متا حد بخصوصی، باعث بهبود اجرا می

د. با این وجود انگیختگی نیز حاصل وجود و نشوثر بر یادگیري مهارتها محسوب میؤمهم و م عواملعنوان به

و باالخره  فعالیت بدنی ،اهمیت تکلیف، حضور تماشاگر، پاداش، بازخوردتعامل عناصر مختلف و متعددي است و 

   ).4شوند (از جمله عوامل انگیزشی مهم محسوب میموسیقی 

هاي یادگیري در صد سال گذشته اجرا و به ثیر عوامل انگیزشی بر شاخصأتحقیقات زیادي در خصوص ت     

مله عوامل انگیزشی مهم که در تحقیقات مختلف مورد از ج .)3( هاي مختلف منجر شده استپیدایش نظریه

ثیر موسیقی بر اجراي حرکتی انسان، از اوایل قرن بیستم با این أ. اهمیت ت)6( موسیقی است ،استفاده قرار گرفته

ثیر انواع آ). در راستاي تبیین ت7فرضیه که موسیقی عامل محرکی براي اجراي طبیعی است مطرح و مشخص شد (

استفاده از  .قی بر روي افراد مختلف و تکالیف متفاوت، پیشینه نظري قابل توجهی وجود داردمختلف موسی

شناختی و سیستم عصبی، قبل، حین و بعد عنوان عامل محرك خارجی براي دستکاري متغیرهاي روانموسیقی به

ثیراتی نظیر بهبود خلق أموسیقی تکه مرور تحقیقات در مورد ). با وجود این8باشد (از تمرین و اجرا مورد توجه می

)، بهبود میزان قدرت خروجی 8)، بهبود میزان کار (10)، کنترل انگیختگی، کاهش میزان درك فشار (9و خو (

اکثر تحقیقات  ،کنند) را ثابت می12) و ایجاد حالت روانی و جاري بودن (3)، بهبود یادگیري مهارت (11عضالنی (

موسیقی از چهار مسیر در بهبود عملکرد ورزشی نقش دارد که شامل کاهش ادارك  بیانگر آن هستند که احتماالً

افزایش سطح انگیختگی و باالخره  افزایش آرام سازي ،ا همزمان سازيی) 13تقویت هماهنگی حرکتی ( خستگی،

شود. به ثر بر درجه انگیختگی افراد محسوب میؤطور که بیان شد موسیقی یکی از عوامل م). همان8می باشد (

دیرتر از گروهی که  یدند،دوحضور موسیقی بر روي تردمیل می درعنوان مثال ثابت شده است ورزشکارانی که 

و میزان الکتاك خون و اکسیژن مصرفی در  شدندخسته دادند، میدویدن روي تردمیل را بدون موسیقی انجام 

جویی در انرژي) در شرایط موسیقی (میزان صرفههمچنین اقتصاد در دویدن و تر شرایط موسیقی انگیزشی پایین

  ). 9( بودبیشتر  ،انگیزاننده
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موسیقی  اند:بندي کردهگونه تقسیمبندي، موسیقی بکار برده شده در مطالعاتشان را اینمحققان در یک جمع     

بنی «اي از موسیقی مهیج ). نمونه17،8( 3موسیقی مهیجو ) 16،15،9( 2موسیقی انگیزشی )،1415،،8( 1بخشآرام

ضربه در دقیقه  120-140) و تعداد ضرباتش 18المللی در رقص هوازي است (قی بینیاست که موس »٤بناسی

 ضربه در دقیقه داشته باشد 80-100بخش آن نوع موسیقی است که تعداد )، موسیقی آرام19،16،11است (

هاي مورد استفاده براي آرمیدگی المللی است و به موسیقیکه موسیقی بین »٥ارا« ). براي مثال موسیقی 20،14(

  .، از آن جمله است)18شباهت زیادي دارد (

باشد، که پردازش اطالعات، نوع بازخورد و چگونگی اصالح خطا، بر اساس نوع مهارت متفاوت میاز آنجایی     

، 21، 8 ،7(باشدهاي مختلف متفاوت میمهارتثیرگذار بر آن نیز در ألذا روند اجرا و یادگیري و عوامل انگیزشی ت

 بهبودورزشی مداوم، عدم حضور موسیقی باعث هاي اند که در مهارت. چنانچه برخی تحقیقات نشان داده)22

حل یادداري و انتقال نتایج به نفع گروه موسیقی است. این در حالی است که اشود. ولی در مریادگیري مهارت می

ولی در شته ورزشی مجرد، حضور و عدم حضور موسیقی تفاوت معناداري نداهاي ارتدر مرحله یادگیري مه

ثیر أمورد تگذشته در ). تحقیقات زیادي در 3است (بوده انتقال نتایج به نفع گروه موسیقی  یادداري و لحامر

فیزیولوژیک بدن هاي مختلف ورزشی و تکالیف شناختی و حتی بر روي تغییرات موسیقی و انواع آن بر رشته

اجراي زیربیشینه )، 23( . نتایج این تحقیقات اثرات مثبت موسیقی بر افزایش استقامت و نیروزاییانجام شده است

)، 22( دوره بازگشت از تمرین)، 11)، قدرت عضالنی (9( زمان رسیدن به خستگی)، کاهش 24( ارانسودوچرخه

  ) را نشان داده اند.25 ( متر)، و اجراي دوي چهارصد 8( دقت پرتاب بازیکنان

عنوان یک ورزش گروهی و هاي گروهی و تیمی از طرفداران زیادي برخوردارند. هندبال هم بهامروزه ورزش     

ها دست یابد و طرفداران زیادي را جذب کند که برگزاري تیمی توانسته است به جایگاه مناسبی درسطح آموزشگاه

رشته  این ضرورت ارتقاي سطح کیفی بنابراین ).26( باشدد آن مییؤر مناطق ممسابقاتی در سطوح مختلف در اکث

اجراي مهارت در آینده  ،رسد که هر چه تمرین مهارت بیشتر باشددو چندان شده است. منطقی به نظر میورزشی 

ارتقا یادگیري را توان بازدهی و کیفیت جلسات تمرین و مهارت می ولی با تغییر در شرایط تمرینِ ،بهتر خواهد بود

کی از تواند در گرو یدر این خصوص می). دستیابی به این هدف و ارائه راهکارهاي جدید و مناسب 3( بخشید

  ).6( فراگیران باشدعوامل اصلی، یعنی انگیزه و ایجاد انگیختگی در 

ها به انواع مختلف مهارتانواع موسیقی در مراحل مختلف یادگیري و اجراي استفاده از که با توجه به این      

 بستگی دارد ،هاي روانی و شخصیتی افراد و نیز به سطحی از یادگیري که فراگیران در آن مرحله هستندویژگی

این امر مستلزم آن  .دنباشخود قادر به ایجاد سطح انگیختگی مطلوب در بازیکنان  ان بایدبنابراین مربی )،28، 27(

در چه افرادي و با چه سطحی از مهارت باعث افزایش ، بخش)(مهیج یا آرام قیاست که مربی بداند چه نوع موسی

ورزشکاران اطالع بر واقعی (مثبت یا منفی) موسیقی  اتبعضی از مربیان از اثر .شودیا کاهش انگیختگی می

افراد مختلف  کار بردن انواع موسیقی در زمان مناسب و برايروشن است که این عدم آشنایی از به .چندانی ندارند

که هر موسیقی اثر با توجه به تنوع موسیقی و این .)3( شودبه اتالف انرژي و سرمایه بیشتري منجر می اکثراً
  

1 Relaxation music 
2  Motivational music 
3 Exciting music 

4. Bennybenassi 
5. Era 
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پژوهشی را در زمینه  ند تابر آن شدمحققان  ،)16خاصی بر هر شنونده در مراحل مختلف یادگیري و اجرا دارد (

رغم آنکه تحقیقاتی در علی د.نانجام ده هندبالشوت ت پرتاپ دقبر (آرام بخش و مهیج) نوع موسیقی اثیرات آت

ها بر اجرا ، اما بیشتر این پژوهش)22،11،9( هاي ورزشی انجام شدهثیر موسیقی بر مهارتأزمینه سنجش ت

. از این باشدشاید بیشتر برخوردار یا که یادگیري نیز از اهمیتی به همان اندازه و در حالی )25،24،8(اندمتمرکز شده

در هر دو هندبال شوت بخش و مهیج بر دقت پرتاپ آرامموسیقی دو نوع ثیر أت هدف از این تحقیق بررسیرو 

هاي الن تیمؤمربیان و مس بتواند نتایج حاصل از این پژوهشامید است تا . استیادداري بودهو  اکتساب مرحله

بهبود کیفیت عملکردي ورزشکاران و در نهایت  برسزایی هیر بثأورزشی را قادر سازد تا با استفاده از منابع محدود، ت

  هاي ورزشی داشته باشند.گیري هر چه بهتر نهادها و تیمنتیجه

  روش شناسی 

  . باشد یم يکاربرد جهینت لحاظ به وبوده که به روش میدانی اجرا شده  یتجرب مهین نوع از حاضر تحقیق

  شرکت کنندگان

، از میان داوطلبان و واجدین سال 12-10 یسن دامنه با بدیم شهرستان ییابتدا مقطع دختر آموزاندانشنفر از  45

 و آموزاندانش داوطلبانه شرکت اول، درجه در آموزاندانش انتخاب اریمعانتخاب شدند.  هدفمندصورت شرایط به

 اءیاول توسط که شد یطراح اءیاول مخصوص نامهتیرضا فرم کی منظور نیبد که بود آنها اءیاول کامل تیرضا

از طریق پرسشنامه اطالعات فردي و مطالعه پرونده پزشکی موجود در مدرسه  آموزاندانشسالمت  .شد امضاء

سابقه آموزش و تمرین در رشته هندبال و تمرین ورزشی در حضور موسیقی  آموزاندانشمورد بررسی قرار گرفت. 

گروه  1بخش) و گروه تجربی (موسیقی مهیج و موسیقی آرام 2تصادفی در صورت کنندگان بهمشارکترا نداشتند. 

  نفره قرار گرفتند.  15کنترل (بدون موسیقی) 

  روش اجرا 

 جلسه در شد. کنندگان دادهبراي مشارکت کار ياجرا روند مورد در یحاتیتوضافراد  يبندگروه و انتخاب از بعد

 آموزش از استفاده با هاگروه همه يبرا 6هندبالپرتاب پنالتی  حیصح وهیش مداخله گونه هر از قبل ییابتدا

 هاگروه تمام يبرا )تکرار 10( اجرا تواتر و نحوه. شد داده حیتوض ماهر فرد يالگو شینما و یکالم دستورالعمل

گانه تجربی و هاي سهگروه در هایآزمودن سپس شد،آزمون گرفتهشیپ هاگروه تمام از يبعد جلسه در. بود مشابه

هاي تجربی گروه .از هم مجزا بود . قابل ذکر است که جلسات تمرین و آزمون سه گروه کامالًگرفتند قرارکنترل 

بخش) قرار گرفتند و گروه کنترل هاي انگیزشی (موسیقی مهیج و موسیقی آرامهنگام تمرین در معرض مداخله

  کرد.اي هنگام تمرین دریافت نمیگونه مداخلههیچ

 شروع قهیدق 45به مدت  روز هر و روز 3 هفته هر هفته، 6 شامل اکتساب مرحله آزمون،شیپ ياجرا از بعد     

 یتخصص کردن گرم و یدبستان يهايباز شامل کردن گرم قهیدق10 از پس جلسه هر در کنندگانشرکت. شد

 عالوه جلسه هر در که پرداختند هندبال يهامهارت نیتمر بهي) اشانه کمربند و یفوقان اندام تخصصی حرکات(

 نیتمر و هدید آموزش را هاپاس وها بلیدر انواع شامل گرید يهامهارت هندبال، یپنالتپرتاب  مهارت نیتمر بر

 ییابتدا جلسات در. شد انجام یگروه يهايباز کنندگان،مشارکت یخستگ از يریجلوگ منظور به ادامه در کردند،

 آزمون ن،یتمر جلسه سه هر از بعد .شدند حذف بازخوردها جیتدربه و شد داده بازخورد کوشش هر به ،آموزش

  

6 Handball penalty throw 



   279تاثیر موسیقی مهیج و آرام بخش بر اکتساب و یادگیري دقت پرتاب پنالتی هندبال

گردید، در آخرین جلسه  ثبت جینتا و هشد گرفته کنندگانشرکت همه ازکوشش)  10( هندبال یپنالتپرتاب  دقت

 دقت آزمون ینیتمریب هفته دو از پس. هاي اکتساب)ها پس آزمون گرفته شد (آزمونتمرینی نیز از همه آزمودنی

 سنجش منظور به ،يادداری تست عنوانبه یقیموس حضور بدون و کسانی طیشرا در ی هندبالپنالتپرتاب 

  .گردید ثبت جینتا و شد گرفته هانمونه همه از يریادگی

  ابزار

 که بود صورت نیا به آزمون. بود هندبال در شوت دقت تعیین آزمون نیا هدف آزمون دقت پرتاب پنالتی هندبال:

 دروازه میتقس. شد يازبندیامت و میتقس مختلف ینواح به دروازه محدوده و میترس وارید يرو بر هندبال دروازه ابعاد

 5/0 در متر 5/0 ابعاد به نییپا ۀگوش دو و باال ۀگوش دو شامل هیناح چهار بود که صورت نیا به مختلف ینواح به

 دو هر در نییپاهاي گوشه و باالهاي گوشه نیب يگرید ینواح. گرفت تعلق ینواح آن به 5 ازیامت و مشخص متر

 سمت در متقارن هیناح دو. گرفت تعلق آن به 4 ازیامت و مشخص متر 1 در متر 5/0 ابعاد به چپ و راست سمت

 هیناح. شدداده اختصاص آن به 3 ازیامت و مشخص متر 2 در متر 5/0 ابعاد بهفوق  شده مشخص ینواح داخلی

. داشت ازیامت کی یعنی ازیامت نیکمتر است متر 2 در متر 1 ابعاد به دروازه يمرکز قسمت همان که مانده یباق

 دروازه به دلخواه دست با و مرتبه 10 را توپ) کننده محدود خط( يمتر 6 خط پشت از ستیبایم شوندهآزمون

 کنندهشرکت به هیناح آن ازیامت مختلف ینواح به توپ برخورد محله ب توجه با. کند پرتاب وارید يرو شده میترس

  .)29( شد ثبت ازهایامت مجموع تینها در و داده اختصاص

) و موسیقی 7اثر روبرت مایلز ،در این تحقیق از دو نوع موسیقی مهیج (توت فرنگی وحشی و سیب وحشی     

 75اثر ناصر چشم آذر) استفاده شد. موسیقی با استفاده از دستگاه پخش صدا و با بلندي  ،بخش (باران عشقآرام

  هاي تجربی پخش شد.هاي گروهبل براي آزمودنیدسی

  روش آماري

در پژوهش حاضر تحلیل آماري در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام گرفت. در سطح توصیفی از مقادیر 

- طرفه در تحلیل نتایج مراحل پیشهاي آنالیز واریانس یکسطح استنباطی از آزمونمعیار و در میانگین و انحراف

(جلسات تمرین) جهت بررسی نتایج مرحلۀ  6 ×(گروه)  3هاي مکرر آزمون و یادداري و از آنالیز واریانس با اندازه

اپیروویلک و فرض ها فرض نرمال بودن مشاهدات بوسیلۀ آزمون شاکتساب استفاده شد. قبل از انجام آزمون

ها در سطح خطاي همگنی واریانس بین سه گروه بوسیلۀ آزمون لوین مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. کلیۀ آزمون

  انجام شد. SPSSافزار نرم 20و با استفاده از نسخه  05/0

  یافته ها 

به ازاي هر مرحله از آزمون  کنندگان در آزمون دقت پرتاب پنالتی هندبالمیانگین و انحراف معیار نمرات مشارکت

  شود.مشاهده می 1هاي تجربی و کنترل در جدول و به تفکیک گروه

  

   

  

7  Robert Miles 
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بخش و بدون هاي موسیقی مهیج، آرامها در گروهمیانگین نمرات دقت پرتاب .1جدول

  آزمون، اکتساب و یادداريموسیقی در مراحل پیش

  موسیقی مهیج    بخشموسیقی آرام   بدون موسیقی  

  انحراف معیار  میانگین    انحراف معیار  میانگین    انحراف معیار  میانگین

 34/8 67/16  17/7 47/10  50/8 87/15  آزمونپیش

 85/6 00/21  99/8 93/11   12/7  60/17  جلسه اول

 28/6 40/19  63/7 73/17  39/5 67/16  جلسه دوم

 76/5 20/22  22/8 73/18  60/6 80/18  جلسه سوم

 48/7 60/19  55/6 13/16  21/8 00/20  چهارمجلسه 

 80/5 40/17  70/5 20/14  14/7 80/17  جلسه پنجم

 77/5 40/17  14/6 13/16  53/8 60/24  جلسه ششم

 95/5 80/22  95/5 33/19  51/9 73/24  یادداري

  

آزمون از آزمون پیش کنندگان سه گروه در مرحلهمنظور مقایسه میانگین نمرات دقت پرتاب بین شرکتبه     

آزمون اختالف معناداري بین سه طرفه استفاده شد و بر اساس نتایج این آزمون، در مرحلۀ پیشآنالیز واریانس یک

  دهد.نتایج این آزمون را نشان می 2). جدول  p ,649/2)=42،2(F<05/0گروه مشاهده نشد (

 
میانگین نمرات دقت پرتاب بین  طرفه در مقایسهنتایج آزمون آنالیز واریانس یک .2جدول

  کنندگان سه گروهشرکت

  سطح معناداري Fآماره   میانگین مربعات  درجه آزادي  مجموع مربعات  منبع تغییر

 083/0 649/2 600/170 2 200/341  بین گروهی

   400/64 42 800/2704  داخل گروهی

    44 000/3046  کل

  

پرتاب طی شش جلسه تمرین مرحلۀ اکتساب بین سه گروه از آزمون منظور مقایسه میانگین نمرات دقت به     

نتایج این آزمون را نشان  3جدول استفاده شد. (جلسات تمرین)  6 ×(گروه)  3هاي مکرر آنالیز واریانس با اندازه

  یید شد. أآزمون موخلی بررسی و ت ۀها بوسیلقبل از انجام این آزمون برقراي فرض کرویت دادهدهد. می
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آزمون اثرات داخل گروهی و بین گروهی در بررسی تفاوت نمرات دقت پرتاب بین  .3جدول

  اکتساب ۀسه گروه مورد مطالعه در مرحل

  
  منبع تغییر

مجموع     

  مربعات

درجه 

  آزادي

میانگین    

  مربعات
  آماره  ازمون

سطح 

  معناداري

مجذور 

  اتا

داخل 

  گروهی
        

 ۀجلس  

  تمرین
630/421 5  326/84 877/3 002/0 085/0 

گروه و   

 ۀجلس

  تمرین

481/918  10 848/91 223/4 001/0<  167/0 

    752/21 210 889/4567  خطا  

بین 

  گروهی
        

 090/0 137/0 083/2 915/381 2 830/763  گروه  

    355/183 42 911/7700  خطا  

 
, 2ƞ ,05/0<p=08/0جلسات تمرین (، در بررسی اثرات داخل گروهی اثر 3بر اساس نتایج جدول      

877/3)=5،210(F) و اثر تعاملی گروه آزمایشی و جلسات تمرین (2=167/0ƞ ,05/0<p ,223/4)=10،210(F (

معنادار مشاهده شد بنابراین میانگین نمرات دقت پرتاب بین شش جلسه تمرین با یکدیگر اختالف معنادار داشته و 

پرتاب طی شش جلسه تمرین در سه گروه آزمایشی متفاوت بوده است. ولی در همچنین روند تغییر نمرات دقت 

بررسی اثر بین گروهی، اثر گروه آزمایشی معنادار مشاهده نشد و بنابراین فرض یکسان بودن میانگین نمره دقت 

عنادار ). با توجه به م2ƞ ,05/0>p ,083/2)=2،42(F=090/0شود (پرتاب در بین سه گروه مورد بررسی رد نمی

بودن اثر متقابل گروه آزمایشی و جلسات تمرین، آزمون تعقیبی اثرات متقابل به روش بونفرونی انجام شد و  بر 

تفاوت درون گروهی مشاهده شد و پیشرفت درجلسات مرحله اکتساب در ها اساس نتایج بدست آمده از این آزمون

 ).p>05/0هر دو گروه موسیقی مهیج و موسیقی آرامبخش مشاهده شد (

منظور مقایسه میانگین نمرات دقت پرتاب بین ورزشکاران سه گروه در مرحله یادداري از آزمون آنالیز هب     

  دهد.نتایج این آزمون را نشان می 4جدول  .طرفه استفاده شدواریانس یک
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طرفه در مقایسه میانگین نمرات دقت پرتاب بین نتایج آزمون آنالیز واریانس یک .4جدول

  سه گروه کنندگانشرکت

  سطح معناداري Fآماره   میانگین مربعات  درجه آزادي  مجموع مربعات  منبع تغییر

 137/0 088/2 289/112 2 578/224  بین گروهی

   778/53 42 667/2258  داخل گروهی

    44 244/2483  کل

  

, p<05/0آزمون، در مرحلۀ یادداري اختالف معناداري بین سه گروه مشاهده نشد (بر اساس نتایج این      

088/2)=42،2(F .( 

 
  بحث و نتیجه گیري

 در هر دو مرحلهبخش و مهیج بر دقت پرتاپ شوت هندبال آرامموسیقی دو نوع ثیر أت هدف از این تحقیق بررسی

اکتساب نشان داد که با وجود پیشرفت دقت پرتاپ هندبال در هاي تحقیق در مرحله یافته .یادداري بودو  اکتساب

داري در دقت پرتاپ بین دو گروه مذکور مشاهده نشد. این بخش، اما  تفاوت معنیدو گروه موسیقی مهیج و آرام

بخش ) که بیان داشتند بین دو نوع موسیقی مهیج و آرام2005( 8و همکاران سیمپسونتحقیق با نتایج یافته 

همچنین با نتایج تحقیقات  د هم راستا است.نشووجود ندارد و هر دو نوع موسیقی سبب افزایش اجرا می تفاوتی

بخش و مهیج بر اجراي هوازي اثر مثبت دارند و ) که معتقدند هر دو نوع موسیقی آرام2008قادري و همکاران (

)، طاهري و 2009ترابی و همکاران ( باشد.شود نیز یکسو میهر دو موسیقی سبب کاهش کورتیزول در افراد می

هاي مختلف موسیقی بر اجرا ثیر سرعتأ) نیز بیان داشتند بین ت2012) و برزگر و همکاران (2011همکاران (

که بیان داشتند  )2013( 10و همکاران نو هاگ )2008( 9تفاوتی وجود ندارد. با توجه به نتایج تحقیقات اشمیت و لی

تمرین بر  هدافزوبه عنوان عوامل از جمله موسیقی و عوامل انگیزشی  ،مقدار تمرین استترین شرط یادگیري، مهم

هر دو نوع موسیقی به عنوان یک رسد که به نظر میو در مرحله دوم اهمیت مطرحند و طبق نتایج این پژوهش 

                                                            .اند و هیچ یک برتري نسبت به یکدیگر نداشته اندشده اجراباعث بهبود  عامل انگیزشی نهایتاً

 ربباشد. می دنیا در سراسر پژوهشگران از بسیاري توجه مورد آن نوروفیزیولوژیک ثیراتأت و موسیقی امروزه     

عصبی و تقویت چرخه انتقال سبب نوسازي مسیرهاي  موسیقی آلمان، کونستانس دانشگاه در پژوهشی اساس

تواند براي افزایش انگیزه در شنونده و ایجاد واکنش ). موسیقی می30گردد (هاي شیمیایی بین نورونی میدهنده

هاي متعدد، تاثیر موسیقی زمینه، بر شود، به کار رود. پژوهشمثبت که توسط سیستم پاداش لیمبیک میسر می

گیري و تکالیف پیچیده ، درك مشکالت شنیداري و دیداري، فرآیند تصمیمیند حل مسالهآیادگیري ریاضیات، فر

عنوان موسیقی به 1930اند. اولین بار در سال هاي هوشی را مورد توجه قرار دادههمچون درك مطلب و آزمون

  ).  27ابزار کمکی در محیط کالس مورد آزمایش قرار گرفت (

  

8  Simpson et al 

9  Schmidt & Lee 

10  Hagen et al 
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گروهی در اکتساب ت درونهاي تحقیق حاضر پیشرفگروهی، اما یافتهدار بین با وجود عدم تفاوت معنی     

 مهارت نکهیا رغمیعل افراد از ياریبسبخش نشان داد. مهارت پرتاب هندبال را در دو گروه موسیقی مهیج و آرام

 در یخوبهب اند ادگرفتهی کهرا  یمهارت ندستین قادر اضطراب، لیدل به یول اندادگرفتهی یخوبهب را نظر مورد یورزش

 کیسمپات کیتحر کاهش قیطر از اضطراب يهاشاخص کاهش اب بخشآرام یقیموس .دنکن اجرا ازین مورد طیشرا

 نیهمچن بخشآرام یقیموس. کند يریجلوگ آنان یپرتحواس از و شده افراد در تمرکز شیافزا تواند موجبمی) 20(

- یم) 10( تنفس تعداد آوردن نییپا و خون فشار کاهش قلب، ضربان کاهش سبب نینفرینوراپ ترشح شیافزا با

 کی بخشآرام یقیموس نکهیا به باتوجه .)10( کنندیم توجه یخارج يمحرکها به شتریب يمبتد افراد. شود

 یقیموس به  افراد توجه کند،یم يریجلوگ اضطراب و تنش جادیا از و کندیم جادیا فرد در را یبخشآرام احساس

افزایش ترشح  با بخشآرام یقیموس. شد خواهد آنان در يبهتر ياجرا و آرامش احساس جادیا سبب بخشآرام

- یم تنش کاهش سبب و دهدیم شیافزا انسان در را ینیبخوش و يتمندیرضا احساس که یهورمون(سروتونین 

 یخستگ احساس شیافزا سبب آن کمبود و شودیم يانرژ و ییتوانا شیافزا سبب که یهورمون(و دوپامین  )شود

-یمبنابراین  .)31(شود در افراد می نامطلوب احساس خستگی و  زانیم کاهشدر هنگام ورزش باعث ) شودیم

 مهارت اجراي بهبود جهت آموزش جلسات در بخشآرام یقیموس از زمان، و نهیهز در ییجوصرفه منظور به توان

نیز بر پیشرفت اجراي مهارت هندبال در  جیمه یقیموسبخش، عالوه بر موسیقی آرام. کرد استفاده هندبال شوت

 داریپا يبهبود باعث خود یزشیانگ اثرات با جیمه یقیموس حضور در نیتمر مرحله اکتساب تاثیرگذار بوده است.

 شیافزا سبب یزشیانگ یقیموس کهنیا بر یمبن) 1998( 11جیس يادعا با افتهی نیا. شودیم یورزش مهارت ياجرا

 ، همخوان است.شودیم حافظه میتحک يندهایفرا شدن يقو عامل زهیانگ شیافزا و شودیم افراد در زهیانگ

هر دو توان از می ،باشدپرتاب هندبال اجراي مهارت ارتقاي اگر هدف هاي تحقیق حاضر بنابراین بر طبق یافته

  .در جلسات تمرینی  استفاده کردو مهیج بخش موسیقی آرامنوع 

- هاي موسیقی مهیج و آرامدهنده عدم تفاوت بین گروههاي تحقیق حاضر در مرحله یادداري نشانیافتهاما      

) 2013( 13)، آتان2009( 12و همکاران بخش در اجراي مهارت پرتاب هندبال بود. این یافته با نتایج تحقیقات زابو

هاي تیمی، توجه ن به طور کلی در ورزش)،  همخوانی دارد. بر طبق نظر زابو و همکارا2013و هاگن و همکاران (

شناختی فرد افراد بیشتر معطوف به بیرون از فرد یعنی نحوه اجرا تا درون فرد و به سمت حاالت عاطفی و روان

- ثیرگذاري موسیقی و تناقض در نتایج تحقیقات مختلف مطرح کردهأاست. آنها چندین دلیل را در خصوص عدم ت

هاي ورزشی در رشته دانند. مثالًها در هر رشته ورزشی میدر حرکات و اجراي مهارتاند. اولین دلیل را تفاوت 

مثل بسکتبال و هندبال در مقایسه با والیبال، حرکات دویدن، پرش و سرعتی بیشتر است در حالیکه در والیبال 

عدم مشاهده اثر و  2004و  1999هاي ثبات بیشتري وجود دارد. آنها علت اصلی تفاوت تحقیقات خود در سال

کار برده شده در دو تحقیق (بسکتبال در مقابل والیبال) هاي ورزشی بهرا تفاوت بین رشته 1999موسیقی در سال 

تواند به تفاوت در ) می2013) و آتان (2009ذکر کردند. دومین دلیل عدم اثرگذاري بر طبق نظر زابو و همکاران (

شود. تبط باشد. علت سوم به شدت تمرینات انجام شده نسبت داده مینوع موسیقی استفاده شده در تحقیقات مر

هاي ورزشی تفریحی استفاده شده هاي ورزشی رقابتی و در برخی دیگر از رشتهدر برخی از تحقیقات از رشته مثالً

  

11 Sage  

12  Szabo et al. 

13 Atan  
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هاي رقابتی بیشتر است. عالوه بر موارد ذکر شده، اثر موسیقی مطابق با نرخ و میزان تالش در ورزش است. مسلماً

کننده عنوان یک عامل مخل و پرتتواند خودش به) می2013) و هاگن و همکاران (2009نظر زابو و همکاران (

 بخشحواس عمل کند. یعنی موسیقی مهیج ممکن است گاهی آرامش فرد را برهم بریزد و یا حتی موسیقی آرام

ممکن است سطح انگیختگی فرد را پایین آورده و مانع از پویایی و تحرك فرد شود که البته هر دوي این حاالت 

تواند به عواملی چون ماهیت حرکات ثیرگذاري موسیقی میأرسانند. پس به طور خالصه عدم تبه اجرا آسیب می

ا انفرادي بودن رشته ورزشی، نوع موسیقی هاي مختلف ورزشی (بسکتبال در مقابل والیبال)، گروهی یدر رشته

هاي فرهنگی متفاوت نسبت به بخش) و ماهیت رشته ورزشی (رقابتی و تفریحی) و یا حتی پاسخ(مهیج و آرام

  .)32، 21موسیقی بستگی داشته باشد (

منظور هاي ورزشی به ترین شکل موسیقی در محیطهاي بسیار براي شناسایی مناسبدر هر صورت تالش     

ایجاد سالمتی، تالش، انگیزش و حتی همبستگی ادامه دارد و البته پیدا کردن یک نسخه مورد پسند همگان 

رسد که استفاده از هر دو شیوه هاي پژوهش حاضر به نظر می). در نهایت بر طبق یافته32بسیار دشوار است (

راي مهارت شوت را ارتقا بخشد. از آنجایی بخش) در جلسات تمرین هندبال ممکن است اجموسیقی (مهیج و آرام

گردد تحقیقات دیگري در آینده با تغییر نوع که اثر سودمند موسیقی در مرحله یادداري مشاهده نشد، پیشنهاد می

ثر از عامل جنسیت أها متکه اثر موسیقی بر اجراي مهارتموسیقی در همین زمینه انجام شود. همچنین از آنجایی

  هاي مذکر نیز انجام شود. گردد تحقیقات مشابه با استفاده از آزمودنیپیشنهاد می)، 32باشد (می
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