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Use of active musical therapy in motor improvement of patients  with dys-

function of the motor organ 

Zastosowanie muzykoterapii aktywnej w usprawnianiu ruchowym pacjentów z dys-

funkcjami narządu ruchu 

Do dnia dzisiejszego muzykoterapia łączy prawie zawsze praktyczne postępowanie z opracowa-

niami teoretycznymi w jedno działanie. Jak w każdej dziedzinie tak i w muzykoterapii dla praktyka 

ważna jest zarówno skuteczność działania jak i naukowa ścisłość, oraz poprawność założeń teoretycz-

nych uzasadniających to działanie. W celu pełnego wykorzystania wartości rehabilitacyjnych jakie 

niosą sesje muzykoterapeutyczne należy prowadzić badania dotyczące stanu psychosomatycznego 

pacjentów, ich zainteresowań i upodobań muzycznych.  

MATERIAŁ BADAWCZY 

Badania przeprowadzone zostały w 2004r. w Agencji Rehabilitacji „Maxmed” w Kielcach. Grupa 

eksperymentalna, jak i kontrolna składała się z 50 pacjentów; 25 kobiet i 25 mężczyzn z różnymi 

dysfunkcjami narządów ruchu podzielonych na 5 dziesięcioosobowych grup. Badania trwały przez 

okres sześciu tygodni i prowadzone były systematycznie dwa razy w tygodniu. 

METODY BADAWCZE 

W celu sprawdzenia skuteczności zajęć muzykoterapeutycznych na początku eksperymentu i po upły-

wie sześciu tygodni  wykonano następujące badania: czas połówkowego narastania siły maksymalnej, 

wskaźnik zmęczenia statycznego mięśni, wartość chronaksji mięśni, zakres ruchomości stawów, na-

pięcie spoczynkowe mięśni, sprawność manualna dłoni, tremorometrię.   

 Zastosowany program terapeutyczny 

Ćwiczenia z zakresu techniki ruchu stosowane w zadaniach muzyczno – ruchowych. 

1) Ćwiczenia rąk zwiększające zakres ruchomości w stawie nadgarstkowym, łokciowym i barko-

wym: [1] 

2) Ćwiczenia mięśni szyi zwiększające zakres ruchomości w odcinku szyjnym kręgosłupa: 



 121 

3) Ćwiczenia wzmacniające mięśnie tułowia, grzbietu, brzucha – zwiększające zakres ruchomości w 

części piersiowej i lędźwiowej kręgosłupa: [2] 

4) Ćwiczenia mięśni kończyn dolnych zwiększające zakres ruchomości w stawach skokowym, kola-

nowym i biodrowym: [3] 

a) ćwiczenia wykonywane w pozycji leżącej na plecach: 

b) ćwiczenia w leżeniu na boku: 

      c) ćwiczenia w pozycji stojącej  

WYNIKI 

W  celu  stwierdzenia,  czy  i  na  ile  zastosowany  w  badaniach  eksperymentalnych  model  za-

jęć muzykoterapii aktywnej  okazał  się  skuteczny  w  ogólnym  usprawnianiu pacjentów w warun-

kach sanatoryjnych należało  dokonać  analizy  (ilościowej  i  jakościowej)  wyników  uzyskanych  z  

badań  przeprowadzonych  na  początku  i  na  końcu  eksperymentu 

Tab. I. Wartości wybranych parametrów biomechanicznych narządu ruchu przed i po cyklu 
zajęć z muzykoterapii 

Przed terapią Po terapii 

 ¯ 
X 

SD 
¯ 
X 

SD P 

Czas połówkowy narastania 

siły max. 
237,6 16,1 192,2 13,3 0,05 

Wskaźnik zmęczenia  

tatystycznego mięśni 
61,2 13,8 38,6 10,4 0,05 

Wartość chronaksji 0,20 0,07 0,17 0,06 0,05 

Zakres ruchomości % normy 63,2 16,2 75,1 76,6 0,05 

X – średnia;  SD – standardowe odchylenie;   P – poziom istotności 

Tab. II. Wartości wybranych parametrów funkcji narządu ruchu z grupy kontrolnej (na po-
czątku i na końcu eksperymentu)   

 
Przed terapią Po terapii 

 ¯ 
X 

SD 
¯ 
X 

SD P 

Czas połówkowy narastania 

siły max. 
236,1 15,1 228,1 14,1 N.ist. 

Wskaźnik zmęczenia  

statystycznego mięśni 
51,3 13,1 39,1 12,3 0,05 

Wartość chronaksji 0,20 0,09 0,19 0,08 N.ist. 

Zakres ruchomości % normy 69,2 17,2 81,8 18,7 0,05 

X – średnia;  SD – standardowe odchylenie;  P – poziom istotności 
 

Z wyników otrzymanych na podstawie pomiarów przedstawionych parametrów funkcji narządu 

ruchu można wnioskować, iż zarówno w grupie eksperymentalnej jak i kontrolnej nastąpiły pozytyw-

ne zmiany. 

Średnia wyników uzyskanych z pomiaru funkcji czasu połówkowego narastania siły max. w gru-

pie badanej wyraźnie zmalała: z X = 237,6 do X = 192,2. 

W grupie kontrolnej po upływie także stwierdzono spadek czasu narastania siły (z x = 236,1 do x 

= 228,1), lecz w mniejszym stopniu – na poziomie nieistotnym.  

Poziom wskaźnika zmęczenia statystycznego mięśni w sposób istotny obniżył się zarówno w gru-

pie eksperymentalnej (przed terapią x = 61,2 a po terapii wynosił x = 38,6) jak i kontrolnej (z x = 51,3 

do x = 39,1 po zakończeniu badań). 
Wskaźnik chronaksji mięśni zmniejszył się na poziomie istotności w grupie eksperymentalnej z x 

= 0,20 do x = 0,17. Choć spadek wartości chronaksji zaobserwowano także w grupie II (z x = 0,20 do 

x = 0,19) to różnica z uzyskanych na początku i na końcu badań statystyk była nieistotna. 
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Wyraźna poprawa w zakresie ruchomości stawów nastąpiła zarówno w grupie I jak i II. Wskaźnik 

ruchomości stawów w grupie eksperymentalnej wzrosły z x = 63,2do x = 75,1, a w grupie kontrolnej z 

x = 69,2 do x = 81,8. 

Różnica między wynikami początkowymi i końcowymi w zakresie pozostałych parametrów w 

grupie I jest podobna jak w grupie II, co nasuwa wniosek o dużej skuteczności stosowanych metod 

leczniczych w grupie kontrolnej. 

 

Tab. III. Wartości napięcia spoczynkowego mięśni - grupa badana przed i po cyklu zajęć  

Przed terapią Po terapii 

 ¯ 
X 

SD 
¯ 
X 

SD P 

Napięcie spoczynkowe mięśni 141,7 13,2 122,0 12,3 0,05 

X – średnia;   SD – standardowe odchylenie;   P – poziom istotności 

 

Tab. IV. Wartość napięcia spoczynkowego mięśni - grupa kontrolna (uzyskane na początku i na 
końcu badań) 

Przed terapią Po terapii 

 ¯ 
X 

SD 
¯ 
X 

SD P 

Napięcie spoczynkowe mięśni 152,7 13,1 149,1 12,1 N.ist. 

X – średnia;   SD – standardowe odchylenie;   P – poziom istotności 

 

W zakresie badanej wartości największe zmiany nastąpiły w grupie eksperymentalnej, w której 

stwierdzono istotny spadek napięcia spoczynkowego mięśni (z x = 141,7 do x =122,0) 

W grupie kontrolnej także zaobserwowano korzystne zmiany, lecz na poziomie nieistotnym.  

 
Tab. V. Ocena sprawności manualnej - grupa badana 

Przed terapią Po terapii 

 ¯ 
X 

SD 
¯ 
X 

SD P 

Jakość chwytu 35,2 5,9 39,1 7,1 0,05 

Siła chwytu 48,7 10,1 54,3 10,8 0,05 

Zręczność manipulacyjna 32,6 6,1 36,1 5,2 0,05 

X – średnia;    SD – standardowe odchylenie;   P – poziom istotności 

 
Tab. VI. Ocena sprawności manualnej - grupa kontrolna 

Przed terapią Po terapii 

 ¯ 
X 

SD 
¯ 
X 

SD P 

Jakość chwytu 36,1 7,3 38,0 8,1 N.ist. 

Siła chwytu 48,7 11,4 57,6 12,9 0,05 

Zręczność manipulacyjna 32,9 7,2 35,0 7,9 N.ist. 

X – średnia;   SD – standardowe odchylenie;   P – poziom istotności 

 

Z danych zwartych w obu tabelach wynika, że istotne zmiany w zakresie sprawności manualnej 

nastąpiły w grupie badanej. Po terapii stwierdzono poprawę jakości chwytu (z x = 35,2 na x = 39,1), 

siły chwytu (z x = 48,7 na 54,3) oraz zręczności manipulacyjnej (z x = 32,6 na x = 36,1). 

W grupie II istotne zmiany zaobserwowano wyłącznie w zakresie siły chwytu (z x = 48,7 na x = 

57,6). W przypadku pozostałych parametrów nie stwierdzono istotnych różnic.  
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Tab.  VII. Średnie wartości wskaźników tremorometrii w grupach przed i po terapii 

 

X  
922,5 

Przed terapią 
SD 109,8 

X  
866,7 

SD 117,3 

Grupa badana 

Po terapii 

P 0,05 

X  
920,9 

Przed terapią 
SD 108,9 

X  
919,7 

SD 108,7 

Grupa  

kontrolna 
Po terapii 

P Nie ist. 

Wskaźniki drżenia mimowolnego mięśni zmniejszyły się istotnie w grupie badanej  z  x  =  922,5  

przed  terapią  do  x  = 866,7  po  terapii,  przy  poziomie  istotności  p  0,05. Nie różniły się one 

istotnie w grupie kontrolnej  (tab. VII). 

DYSKUSJA 

Każdy ruch ściśle powiązany z muzyką winien być ukierunkowanym i celowym działaniem (pod 

względem dynamiki wykonania i czasu) lub powinien stanowić część większego zespołu działań. 
Stopień dostosowania ćwiczeń może być różny, począwszy od rytmu, tempa, melodii itp. [4] Melodia 

jest tym czynnikiem, który odgrywa ważną rolę w czasie przyswajania sobie nowych ruchów, a także 

w trakcie wykonywania już opanowanego ruchu. Nie ulega wątpliwości, że w dziedzinie muzyczno-

ruchowej tkwią liczne niezbadane jeszcze i nie wykorzystane możliwości oddziaływania na człowieka. 

Uważa się, że ruch wykonywany przy muzyce jest mniej męczący, że można go zwielokrotnić, a także 

przyspieszyć w sposób nieuciążliwy dla pacjenta. [5] 

Ćwiczenia muzyczno-ruchowe prowadzą do kojarzenia ruchu z muzyką kształcąc świadomość 
muzyczną i poczucie estetyki ruchu, wyrabiają wrażliwość na różne formy ruchu muzycznego.  

Ponadto wyrabiają one takie cechy motoryczne jak: skoczność, gibkość, zwinność, a także koor-

dynację i obszerność ruchów. Muzyka w powiązaniu z określonym ruchem( rytmicznym, tanecznym) 

pełni więc funkcje: relaksacyjną, dyscyplinującą i poznawczą. Jest doskonałym środkiem pomocni-

czym przy ćwiczeniach gimnastycznych. Dobrze dobrana i zespolona z ruchem działa na ćwiczących  

ożywiająco.[6] 

   Jest atrakcyjnym i w miarę bezpiecznym środkiem terapeutycznym. Może zmieniać stan aktywności 

systemu nerwowego, wywoływać zmiany w czynnościach organizmu dziecka, zmieniać napięcie 

mięśni, przyspieszać przemianę materii, obniżać próg wrażliwości zmysłów, modyfikować oddycha-

nie.[7] 

WNIOSKI 

Analizując otrzymane wyniki uzyskano następujące wnioski:  

� Zastosowanie muzykoterapii w warunkach pozytywnie wpływa na narastanie siły maksymalnej 

mięśni u pacjentów 

� Zajęcia muzykoterapeutyczne w istotny sposób zmniejszają zmęczenie statyczne mięśni 

� Muzykoterapia przyczynia się do poprawy wartości chronaksji mięśni 

� Udział w zajęciach muzykoterapeutycznych powiększa zakres ruchomości stawów  pacjentów 

� Stosowanie muzykoterapii poprawia sprawność manualną dłoni 

� Terapia muzyczna zmniejsza napięcie spoczynkowe mięśni 
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� Zaordynowanie sesji muzykoterapeutycznych wpływa pozytywnie na wyniki tremorometrji   
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STRESZCZENIE 

Muzykoterapia coraz częściej jest składową leczenia chorób z zakresu różnych specjalności. 

Wprowadzana jest również do lecznictwa uzdrowiskowego. 

Autorzy eksperymentu ocenili skuteczność zajęć muzykoterapeutycznych w usprawnianiu rucho-

wym pacjentów w wieku 18-20 lat. W celu dokonania takiej oceny wykonano następujące badania: 

czas połówkowego narastania siły maksymalnej, wskaźnik zmęczenia statycznego mięśni, wartość 
chronaksji mięśni, zakres ruchomości stawów, napięcie spoczynkowe mięśni, sprawność manualna 

dłoni, tremorometrię. Badania przeprowadzone zostały w Agencji Rehabilitacji „Maxmed” w Kiel-

cach. Zarówno grupa eksperymentalna, jak i kontrolna składała się z 50 pacjentów; 25 kobiet i 25 

mężczyzn podzielonych na 5 dziesięcioosobowych grup. Badania trwały przez okres sześciu tygodni i 

prowadzone były systematycznie dwa razy w tygodniu. Wyniki - Z przeprowadzonego eksperymentu 

wynika, iż zajęcia muzykoterapeutyczne w znacznym stopniu wpływają na usprawnianie ruchowe 

pacjentów w wieku 30-40 lat. 

Prowadzenie dalszych badań dotyczących wykorzystania muzykoterapii w rehabilitacji ruchowej 

pacjentów w warunkach sanatoryjnych jest niezbędne, gdyż umożliwia kompleksowe planowanie 

terapii. 

SUMMARY 

Musicotherapy is more and more often a component of treatment of diseases of various nature. It is 

also being introduced into health resorts treatment. 

The authors of the experiment evaluated effectiveness of musicotherapeutic activities in motor im-

provement of patients aged 18-20. In order to conduct the evaluation, the following tests were carried 

out: time of semi-growth of maximum strength, the indicator of static fatigue of muscles, the value of 

chronaxy of muscles, the range of flexibility of joints, muscle tonus at rest, manual aptitude, tremoro-

metry. The tests were carried out in the Rehabilitation Agency ”Maxmed” in Kielce. Both the experi-

mental group and the control group consisted of 50 patients: 25 women and 25 men divided into 5 

groups of ten each. The tests lasted for the period of six weeks and were conducted regularly twice a 

week.  

The carried out experiment shows that musicotherapeutic activities to a considerable degree influ-

ence motor improvement of patients aged 30-40 years. 

Conducting further research referring to the usage of musical therapy in motor rehabilitation of pa-

tients in sanatorium conditions is necessary because it enables comprehensive planning of the therapy. 


