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Abstract  

Background and Aim: One of the most important capabilities of central auditory nervous 

system is dichotic listening processing, which undergoes changes with aging, similar to 

peripheral hearing. The results of the studies about comparison of functional asymmetry of 

cerebral hemispheres between musician and non-musician elderlies reveal advantages of 

musician old age in dichotic listening processing. In the present investigation, functional 

asymmetry of cerebral hemispheres is investigated in dichotic listening musician and non-

musician elderlies with normal hearing using dichotic digit test. 

Material and Methods: The current cross-sectional study was performed on 40 right-handed 

musician (N= 20) and non-musician (N= 20) elderlies aged 60 to 80 years with normal 

hearing using the Persian version of the dichotic digit test. Data was analyzed running 

independent t test and man-whitny test. Finally, the results of right and left ears were 

compared in Non-Forced Attention (NF), Forced Right (FR), and Forced Left (FL) attention 

conditions.  

Results: Comparison of dichotic digit test results in divided attention condition showed 

significant difference between the two groups (p-value<0/001). Also, in FR and especially in 

FL conditions, there were significant differences for correct scores in both ears between 

musician and non-musician elderlies (p-value=0/001). 

Conclusion: The results of the present study confirmed better function in musician elderlies 

compared with non-musician elderlies in divided attention and competitive environment 

particularly in FL attention condition. In fact, musician elderlies' desire to acquire 

information through both ears in noisy places, unlike their non-musician counterparts. 

Finally, musician elderlies showed lower hemispheric asymmetries with higher scores 

obtained in dichotic digit test. 
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 چکیده

 مقدمه و اهداف
گردد. های سیستم شنوایی مرکزی، پردازش شنوایی دایکوتیک است که با افزایش سن همانند شنوایی محیطی دستخوش تغییرات بسیاری میترین قابلیتیکی از مهم

دهد، افراد میدان نشانموسیقیدان و غیرهای مغزی در شنوایی دایکوتیک در افراد سالمند موسیقیغیر قرینگی عملکردی نیمکرهی ی تحقیقات در مورد مقایسهتیجهن
دان و ایی دایکوتیک در افراد سالمند موسیقیهای مغزی در شنوغیر قرینگی عملکردی نیمکره ی حاضر،دان، برتری دارند. در مطالعهدان نسبت به غیر موسیقیموسیقی

 دان با شنوایی هنجار با استفاده از آزمون دایکوتیک اعداد مورد بررسی قرار گرفت. موسیقیغیر
 هاروشمواد و 

دان با موسیقیغیر فرد سالمند 20دان و فرد سالمند موسیقی 20با استفاده از نسخه فارسی آزمون اعداد دایکوتیک بر روی  یامقایسه-حاضر به روش مقطعی یمطالعه

در نهایت نتایج گوش  .ویتنی بررسی شد -مستقل و من tهای شنوایی محیطی هنجار و برتری دست راست انجام شد. سپس تحلیل نتایج آزمون با استفاده از آزمون
 راست و چپ( مقایسه گردید.راست و چپ در سه وضعیت توجه تقسیم شده )عدم اعمال توجه(، توجه انتخابی )توجه به 

 هایافته
-دان و غیرسالمند موسیقی دو گروه بین )بدون اعمال توجه، توجه به گوش راست و چپ( نشان داد که مقایسه امتیاز آزمون دایکوتیک اعداد در هر سه وضعیت توجهی

( و در شرایط توجه تقسیم شده به چپ و تمرکز توجه به راست و P-value<001/0)وضعیت توجه تقسیم شده به راست در  ،وجود داشت وت معناداردان تفاموسیقی

 باشد.می (P-value=001/0چپ )
 گیرینتیجه

دان دان تایید کرد. سالمندان موسیقیموسیقیدان به ویژه هنگام توجه به چپ، نسبت به سالمندان غیرنتایج حاصل از مطالعه، عملکرد بهتری را در سالمندان موسیقی
 ای کوچکتری را با امتیاز باالتر در آزمون دایکوتیک اعداد آشکار کردند.رینگی عملکردی نیمکرهغیر ق

 واژگان کلیدی
 توجه شنوایی  ؛آزمون اعداد دایکوتیک ؛موسیقی ؛سالمندی
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 قدمه و اهدافم
کاهش شنوایی وابسته به سن در اثر آسیب به دستگاه شنوایی محیطی، دستگاه  ،طی روند سالمندی تشریحی و عملکردیبا شروع تغییرات 

در سالمندان انجام شده دستگاه شنوایی محیطی  مطالعات زیادی روی .افتدمی های شناختی اتفاقملکردشنوایی مرکزی و اختالل در ع
همچنین  ]1[.های ناشی از روند سالمندی بر روی آن وجود دارداطالعات کمی در مورد دستگاه شنوایی مرکزی و آسیب کهحالیاست، در

ها آناتومیکی مغز، باعث تغییر در غیرقرینگی نیمکره ا تاثیر بر یکپارچگی عملکردی وهای مغزی بشواهدی وجود دارد که سالمندی و آسیب
 خاص یهاعدم به کارگیری مهارتکه به دلیل  گذاردی و عملکردهای مغزی اثر میمرکزهای کهنسالی بر پردازشدر واقع،  .]2[.شوندمی

با تحریک شنوایی )موسیقی( فعالیت در مسیر  ]3[.باشدمیته به سن وابس یتغییرات بیولوژیکجسمی و  هایافزایش بیماری ،)موسیقی(
ز زندگی غالب ا جذابی آنجا که موسیقی بخشاز .]4[.گرددعملکردهای شنوایی مرکزی میموجب بهبود عصبی مرکزی افزایش پیدا کرده و 

گوش دادن به موسیقی  بهره برد.فیت زندگی کیو افزایش  شنواییدر فراهم کردن تحریک حس از آن توان می، دهدمردم را تشکیل می
از طریق موسیقی .]7-5[.شودمی و زیر قشری(، آهیانه ،)لوب گیجگاهی، پیشانی مغزدو طرف ای از نواحی مختلف باعث فعال شدن شبکه

بنابراین  گردد،مغزی می ریو در نهایت منجر به ساخت پذیها ترمیم نورون ،نروژنز، بازتولید تنظیم ترشح استروئید موجب تسهیل در روند
در بهبود پردازش واج شناختی و  تاثیر موسیقی.]8[.های رقابتی نیز موثر باشدبهبود عملکرد شنوایی سالمندان در محیط در ممکن است بتواند

درمان افراد دچار  اثبات شده است، همچنین محرک مناسبی برای هجی کردن در افراد دچار اختالل یادگیری و برقراری ارتباط در اوتیسم
های وابسته به سن در پردازش شنوایی ترین آسیبیکی از مهم ]11-9[.شناخته شده است 1(CAPDاختالل پردازش شنوایی مرکزی )

عملکرد قشر شنوایی و کاهش کاهش کارایی  ی مغز،باشد که به دلیل زوال عصبی ساقهمی 2مرکزی اختالل در پردازش شنوایی دایکوتیک
اصوات  جداسازی تلفیق و به توانایی دایکوتیکشنوایی  ]12-13[.آیدای و دالیل دیگر به وجود میجسم پینهای از طالعات بین نیمکرهانتقال ا

افتراق جهت و  (اصوات رقابتی در حضورشود که در درک گفتار در شرایط نامطلوب شنیداری )از دو گوش توسط مغز اطالق می فتیدریا
 دایکوتیک شنوایی هایامتیاز کمتری را در آزمونسالمندان نسبت به جوانان بر اساس مطالعات انجام شده  ]14[.منبع صوتی نقش دارد

های شنوایی دایکوتیک در معموال در آزمون.]15[.باشدهای مغزی میافزایش غیرقرینگی عملکرد شنوایی نیمکرهکنند که به دلیل کسب می
ای از کاستی عملکرد گوش شود که نتیجهبهتری در گوش راست نسبت به گوش چپ مشاهده می سالمندان با برتری دست راست عملکرد

رسد که از آنجا که نقش موسیقی در ترمیم و بازسازی مسیرهای عصبی شنوایی مشخص شده است، به نظر می ].16[.باشدها میچپ در آن
 ستمرهای مناشی از آموزش ساخت پذیری در واقع، با توجه به ]17[.دهند نشانای را به اصوات های عصبی تقویت شدهها پاسخدانسیقیمو

رسد غیرقرینگی عملکردی در دان، به نظر میهای شنوایی دایکوتیک افراد موسیقیموسیقی در قشر شنوایی و افزایش کارایی مهارت
توان به های شنوایی دایکوتیک میبنابراین با آزمون دان باشد.دان متفاوت از سالمندان غیر موسیقیشنوایی دایکوتیک سالمندان موسیقی

ترین مشکل سالمندان، یعنی توانایی درک گفتار در محیط شایع ای عملکردی در شنوایی دایکوتیک سالمندان(ارزیابی )غیرقرینگی نیمکره
بنابراین در  .باشدمی 3دایکوتیک عدادا برای این منظور، آزمون ترین آزمونصدا و در حضور اصوات رقابتی پرداخت که مناسب های پر
 دان ساکن شهر تهرانموسیقیدان و غیرسالمندان موسیقیدر  های مغزینیمکره ی غیرقرینگی عملکردبه بررسی و مقایسه حاضر پژوهش

 پرداخته شده است.

 هامواد و روش
الر وحدت و دان در تاساله موسیقی (60-80) المندفرد س 40صادفی ساده بر روی گیری تبه روش مقطعی و با نمونه ی حاضرمطالعه

دان ساکن در آسایشگاه خیریه کهریزک انجام شد. ابتدا با مراجعه به هر فرد و شرح اهداف موسیقیو سالمندان غیرهای موسیقی آموزشگاه
سپس با تایید راست دست بودن افراد با خطر بودن مطالعه تکمیل شد. مطالعه، رضایت نامه کتبی مبنی بر ذکر محرمانه بودن نتایج و بی

 25اجرا گردید و افراد با کسب امتیاز  5(MMSE) آزمون معاینه مختصر وضعیت ذهنی، نسخه فارسی 4ی ادینبورگنامهاستفاده از پرسش
و رفلکس  Anپانوگرام نوع و تم هنجاراتوسکوپی نتایج با همه افراد  .های ورودی مورد بررسی قرار گرفتندیا باالتر، از نظر سایر معیار

 15با تفاوت بین گوشی کمتر از  هرتز(250-2000) هایبل در محدوده فرکانسدسی 40 دارای آستانه شنوایی بهتر ازآکوستیک طبیعی، 
ارسی و عدم درصد در هر دو گوش مورد بررسی قرار گرفتند. تک زبانه بودن و تسلط بر زبان ف 80بل، با امتیاز بازشناسی واژه بیش از دسی

                                                           
1 Central Auditory Processing Disorder 
2 Dichotic listening  
3 Dichotic Digit Test 
4 Edinburg 
5 Mini-Mental State Examination 
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 داروهای آرامبخش،سابقه ابتال به هر گونه بیماری اتولوژیک و نرولوژیک، ضربه شدید به سر و عدم استعمال دخانیات، مواد مخدر، الکل، 
 سال داشتند. 35ی نوازندگی و آموزش مستمر بیش از دان سابقهی افراد موسیقینیز مورد لحاظ واقع گردید. همه باعصا داروهای

در آزمون اعداد دایکوتیک، اعداد یک تا ده )به جز ایت آزمون اعداد دایکوتیک دوتایی برای افرادی که وارد مطالعه شدند، اجرا شد. در نه
راحت  های چهارتایی )به هر گوش دو عدد متفاوت به صورت همزمان( در سطحعدد چهار در زبان فارسی( به صورت جفتی و در گروه

به هر گوش ارائه شد. عدد  40در مجموع به غیر از موارد آموزشی جهت آشنایی با نحوه پاسخ آزمون، ه گردید. ( ارائdBHL 55)شنیداری 
مرد بزرگسال( با  26زن و  24نفر ) 50به زبان فارسی تهیه شده و نتایج آن بر روی  1375آزمون توسط علی اکبر طاهایی در سال این 

آزمون اعداد دایکوتیک در سه وضعیت توجه  ]18[.ردازش شنوایی در جوانان گزارش شده استی پشنوایی هنجار و فارسی زبان در زمینه
انجام شد. قبل از شروع آزمون از  8، توجه به چپ و توجه به راست )یادآوری هدایت شده( 7)وضعیت یادآوری آزاد( 6تقسیم شده شنوایی

د( تمام اعداد شنیده شده در هر ارائه را تکرار کنند، اما در وضعیت یادآوری افراد درخواست شد که در وضعیت توجه تقسیم شده )یادآوری آزا
شود را تکرار کنند. پس از پایان آزمون، )توجه به راست یا توجه به چپ( تنها جفت اعدادی را که به گوش مورد نظر ارائه می شده هدایت

در نهایت  [19].دو گوش از جهت برتری طرفی با هم مقایسه شدند هایهمچنین دادهامتیازها به صورت درصد برای هر گوش محاسبه شد. 
دست آمده در وضعیت توجه شنوایی هبرای تعیین شاخص سوبرتری امتیاز ب استفاده شد. 9برای تعیین برتری طرفی از شاخص سوبرتری

 به رو قرار گرفت: تقسیم شده و متمرکز در فرمول رو

100Lear/Rear+Lear)×-Rear( 20-21[.دادرا نشان می 11و شاخص منفی برتری گوش چپ 10مثبت برتری گوش راست؛ که شاخص[ 
های پژواک آوا و آزمون /ACA90ل ادیومتر دو کاناله کلینیکاو  TDH39های ادیومتری و اعداد دایکوتیک با استفاده از هدفون آزمون

 12ویلکس-شاپیروجهت آزمون فرضیات ابتدا با استفاده از آزمون ها پژواک آوا انجام شد. در تحلیل داده ZA87ایمیتانس با تیمپانومتر 
 tهای مختلف های پارامتری از آزمونجهت مقایسه گروهها در صورت برقرار بودن شرایط آزمون ها از نظر توزیع طبیعی بررسی شدندداده

 استفاده شد 13ویتنی-در غیر این صورت از همتاهای ناپارامتری من

 هایافته
سال و انحراف معیار  15/63زن( به عنوان گروه مطالعه با میانگین سنی  3مرد و  17دان )فرد سالمند موسیقی 20بر روی  حاضر یمطالعه

 ±76/4سال وانحراف معیار  55/65 زن ( به عنوان گروه کنترل، با میانگین سنی 8مرد و  12) دانموسیقیغیرفرد سالمند  20 و 25/4±
 طور دقیق مشخص شد.به ای حاصل از آزمون یاد شده درآنهاهآزمون اعداد دایکوتیک در افراد مورد مطالعه، داده انجام شد. پس از انجام

امتیاز آزمون اعداد دایکوتیک برحسب درصد و بر اساس تکرار صحیح اعداد شنیده شده در هر یک از سه وضعیت توجه تقسیم شده 
و در  دانموسیقیغیردان و وش محاسبه شد. نتایج این آزمون در دو گروه سالمند موسیقیشنوایی، توجه به راست و توجه به چپ در دو گ

 داده شده است. نشان  2ضعیت تمرکز توجه در جدول و در و 1شرایط توجه تقسیم شده شنوایی در جدول 
 

  =n)20)دان موسیقییرو سالمندان غ(=20n)دانسالمندان موسیقی : توزیع امتیازات آزمون اعداد دایکوتیک در1جدول 

 در شرایط توجه تقسیم شده شنوایی

 حداکثر امتیاز امتیاز حداقل انحراف معیار میانگین تعداد گروه گوش

 راست

 

 دانموسیقی

 دانموسیقیغیر

20 
20 

37/93 
12/88 

55/6 
84/8 

75 
70 

100 
100 

 چپ

 

 دانموسیقی

 دانموسیقیغیر

20 
20 

87/78 
50/61 

83/10 
03/13 

50 
40 

92 
85 

 

                                                           
6 Divided Attention 
7 Free Recall 
8 Directed attention 
9 Laterality Index 
10 Right Ear Advantage 
11 Left Ear Advantage 
12 Shapiro-wilks  
13 Mann-Whitney 
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 ( =20n) دانموسیقیدان غیرسالمن (=20n)و دان سالمندان موسیقی : توزیع امتیازات آزمون اعداد دایکوتیک در2جدول 

 ط تمرکز توجهدر شرای
 حداکثر امتیاز امتیاز حداقل انحراف معیار میانگین تعداد گروه تمرکز توجه

 راست
 دانموسیقی

 دانموسیقیغیر
20 
20 

37/98 
87/92 

84/2 
26/7 

90 
72 

100 
100 

 چپ
 دانموسیقی

 دانموسیقیغیر
20 
20 

87/89 
62/76 

18/7 
49/14 

75 
40 

100 
50/97 

 
دست آمده است. امتیاز این هیک از سه وضعیت توجهی ب در هر دانموسیقیغیرو دان موسیقیامتیاز شاخص سوبرتری در دو گروه سالمند 

 است. شدهنشان داده  3در جدول شنوایی شاخص در وضعیت توجه تقسیم شده 
 

 ( =20n) اندسیقیمو( غیر=20n)و دان گروه موسیقی : توزیع شاخص سوبرتری آزمون اعداد دایکوتیک3جدول 

 شرایط توجه تقسیم شده شنواییدر 

 امتیاز حداقل امتیاز حداکثر
انحراف 

 معیار
 تعداد میانگین

 گروه

 
 

 دانقیموسی 20 72/8 28/7 33/1 03/32

 دانموسیقیغیر 20 32/18 32/18 -68/9 86/42

 
 دانموسیقیغیردان و مقایسه امتیاز آزمون اعداد دایکوتیک در شرایط توجه تقسیم شده بین سالمندان موسیقی

-توزیع نرمال پیروی نمیهای مربوط به امتیاز گوش راست در شرایط توجه تقسیم شده از ویلکس نشان داد که داده-نتیجه آزمون شاپیرو

امتیاز آزمون اعداد دایکوتیک گوش ویتنی در مقایسه -. نتیجه آزمون من>P)05/0) استفاده شد ویتنی-منآزمون  کند به همین دلیل از
ناداری شنوایی نشان داد که بین دو گروه تفاوت مع توجه تقسیم شده در شرایط دانموسیقیغیردان و موسیقیراست بین دو گروه سالمند 

توجه تقسیم شده از ط های مرتبط با امتیاز گوش چپ در شرایویلکس نشان داد که داده-آزمون شاپیرو نتیجه (.P=030/0) وجود دارد

تی مستقل، در مقایسه امتیاز آزمون  آزموننتیجه  .<P)05/0) مستقل استفاده شد tکند به همین دلیل از آزمون توزیع نرمال پیروی می
در شرایط توجه تقسیم شده شنوایی نشان داد که  دانموسیقیغیرسالمند دان و تیک گوش چپ بین دو گروه سالمند موسیقیاعداد دایکو

 .=P)001/0) بین دو گروه در امتیاز گوش چپ تفاوت معناداری وجود دارد

 دانموسیقیرغیدان و موسیقیمقایسه امتیاز آزمون اعداد دایکوتیک در شرایط تمرکز توجه بین سالمندان 
گوش راست با  به متمرکز در شرایط توجه دانموسیقیدان و غیربین دو گروه سالمندان موسیقی امتیاز آزمون اعداد دایکوتیکنتایج مقایسه 

در هر دو وضعیت تمرکز توجه مستقل نشان داد که بین دو گروه  tگوش چپ با آزمون توجه متمرکز به ویتنی و -استفاده از آزمون من

 (.=001/0P) تفاوت معناداری وجود دارد

  دانموسیقیغیر دان ومقایسه شاخص سوبرتری در آزمون اعداد دایکوتیک بین سالمندان موسیقی
در  دانموسیقیغیردان و سالمند ویتنی، در مقایسه شاخص سوبرتری آزمون اعداد دایکوتیک بین دو گروه سالمند موسیقی-مننتیجه آزمون 

 (.P=002/0) تقسیم شده شنوایی نشان داد که بین دو گروه تفاوت معناداری وجود داردتوجه  شرایط

 بحث
 اعداد دایکوتیک دو جفتی بین دو گروه مطالعه و کنترل در شرایط توجه تقسیم شده شنوایی مقایسه شدامتیاز آزمون ی حاضر، مطالعه در

وش دان بود و اختالف امتیاز بزرگی در گموسیقیدان بیشتر از سالمندان غیریدست آمده دو گوش در سالمندان موسیقهامتیاز ب .(1)جدول
عملکرد هر دو گوش در شرایط توجه تقسیم شده شنوایی در دان موسیقیدر سالمندان غیر در واقع چپ نسبت به گوش راست مشاهده شد.



 

             و همکاران..............   باقرزاده                                                                                    

 

 

   *  یطب توانبخشپژوهشی  –علمی  فصلنامه 
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دان در سالمندان موسیقی ]15[.باشدرزتر از گوش راست میکنند، اما ضعف عملکرد در گوش چپ باآزمون اعداد دایکوتیک کاهش پیدا می
تواند، به دلیل تاثیر تربیت موسیقیایی طوالنی مدت سیستم عملکرد گوش چپ و متعاقبا کاهش غیرقرینگی عملکرد شنوایی می برتری

ه شاخص سوبرتری آزمون بین دو گروه مقایسدان باشد. در وضعیت توجه تقسیم شده، موسیقینسبت به همتایان مشابه غیر کزی،شنوایی مر
-طوریدر هر دو گروه مشاهده شد به REAبا بررسی شاخص سوبرتری،  که بین دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد.( 3د )جدول نشان دا

 32/18±64/12دان با میزان موسیقینسبت به سالمندان غیر درصد، 72/8±28/7دان با میزان که شاخص سوبرتری در سالمندان موسیقی
ها به دلیل ضعف در انتقال اطالعات کاهش قابل توجهی را نشان داد. بر اساس مدل ساختاری در سالمندان، غیر قرینگی بزرگی بین گوش

ناشی از  است افتد، همچنین طبق مدل توجهی، نقص یک طرفه ممکنای اتفاق میشنوایی از گوش چپ از طریق مسیرهای بین نیمکره
های توجهی یا حافظه فعال باشد که جهت شناسایی صحیح اطالعات دریافت شده از دو مسیر رقابتی شنوایی به ظرفیت ناکافی درون شبکه

دان، بیانگر تمایل بیشتر در سالمندان موسیقی REA کاهش میزان.]22[.ویژه هنگام تکالیف دایکوتیک نیاز به شناسایی هر دو محرک است
دان که اکثر سالمندان غیر موسیقیباشد در حالیدان میموسیقیمندی از اطالعات هر دو گوش نسبت به سالمندان غیراد در بهرهاین افر

همچنین در شرایط تمرکز توجه به راست و چپ، نسبت به شرایط توجه  تمایل به استفاده از اطالعات تک گوشی به ویژه گوش راست دارند.
دان بیشتر از سالمندان ب شده در هر دو گروه مطالعه و کنترل افزایش یافت اما این امتیازات در سالمندان موسیقیتقسیم شده امتیاز کس

ت توجه شنوایی دایکوتیک با تغییر وضعیبهتر عملکرد  در وضعیت توجه به چپ مشاهده شد. دان بود و اختالف امتیاز مشخصیموسیقیغیر
ه چپ، به ویژه در امتیاز گوش چپ با کاهش بار اطالعاتی ضروری جهت پردازش مرتبط است، چرا که بتقسیم شده به وضعیت تمرکز توجه 

( این 1974) Braunو  Goldesteinای همچنین بر اساس تئوری اختالل جسم پینه.]23[.فرد به دریافت محرکات از یک گوش نیاز دارد
المندان شده در سای اطالعات شنوایی که منجر به کاهش انتقال بین نیمکره اشدای مرتبط بتواند با کاهش عملکرد جسم پینهیها، میافته

یابد و بنابراین افراد سالمند با افزایش سن ای با افزایش سن کاهش مییشنهاد کردند که اندازه جسم پینهها پاست. بر این اساس آن
های های اولیه مرتبط به موسیقی اثبات شده است که آموزشضیهدر فر ]24 ،19[.دهندمیمشکالت بیشتری هنگام توجه به گوش چپ نشان 

ای تواند موجب تسهیل و افزایش انتقال سریع بین نیمکرهدستی متوالی و پیچیده می کیبوردی با انجام حرکات دو-فشرده در سازهای زهی
اش نوازندگی حرفهفردی که ز(، رهبر ارکستر، و یا نویسد )آهنگسادان )شخصی که موسیقی را میای که روی افراد موسیقیشود. در مطالعه

ای این دو گروه مشخص شد دان انجام شد، تفاوتی در اندازه جسم پینهموسیقیسالگی و افراد غیر 7است( با شروع یادگیری موسیقی قبل از 
ای به کنترل بود. این تغییرات در اندازه جسم پینه ، بزرگتر از گروهدانای افراد موسیقیمی جسم پینهو اندازه مناطق ساژیتال میانی نیمه قدا

ای بزرگتر در مغزهایی با شود. در واقع، جسم پینهای محسوب میها و عدم تقارن نیمکرهی شکل شناسی مرتبط با نیمکرهعنوان زمینه
ی مطالعه ]25-29[.باشدها میدانیدر موسیق تر وجود دارد و توضیح مشابه برای این یافته، عملکرد متقارن دستسازماندهی متقارن

Nelson  دان با استفاده از آزمون اعداد دایکوتیک انجام شد که در موسیقیجوان غیر 24دان و جوان موسیقی 24و همکاران بر روی
فراد جوان شرایط توجه تقسیم شده، برتری گوش راست در هر دو گروه مشاهده شد و با وجود بهتر بودن میانگین امتیاز گوش چپ ا

پردازش  نیز که و همکاران Zenker یدر مطالعه ]30[.معناداری بین دو گروه مشاهده نشد تفاوت ،دانموسیقیدان نسبت به غیرموسیقی
 ،دان با استفاده از آزمون دایکوتیک اعداد مورد بررسی قرار گرفته بودموسیقیغیر شنوایی دایکوتیک در دو گروه سنی جوان و سالمند

تر از گوش راست بود و همچنین سالمندان نسبت به جوانان در هر دست آمده در گوش چپ در هر دو گروه ضعیفهص شد که امتیاز بمشخ
صورت جوانان بهو همکاران،  Kam در مطالعه [15].مطابقت دارد ی حاضرهمطالع هاییافتهدو گوش امتیاز کمتری را کسب کردند که با 

ها، نشان داد که شنوایی نسبت به سالمندان در بازشناسی اعداد دایکوتیک کسب کردند. نتیجه مطالعه آن مشخصی امتیاز بیشتری را

ی رضاپور و در مطالعه ]20[.طور ویژه در گوش چپ بیشتر از گوش راست بودیابد و این کاهش بهدایکوتیک با افزایش سن کاهش می

در امتیاز گوش  دان مقایسه شد، بین دو گروهموسیقیجوان و سالمند غیر 50دایکوتیک در  همکاران در شرایط توجه تقسیم شده، امتیاز اعداد
ی فرضیه افزایش غیر قرینگی راست و چپ تفاوت معنادار وجود داشت و تفاوت امتیازها در گوش چپ بزرگتر بود که این تایید کننده

تفاوت معناداری در مقایسه شاخص سوبرتری آزمون اعداد دایکوتیک  شد،باهای مغزی با افزایش سن میعملکرد شنوایی دایکوتیک نیمکره
رغم نیز علی و همکاران Kamی در مطالعه ]31[.دو گروه سنی مشاهده شد که میزان برتری گوش راست در سالمندان افزایش یافته بود

در سالمندان در مطالعه آن  REAناچیز بود. میزان  تفاوت امتیاز بین دو گوش در جوانان در هر دو گروه سنی جوان و سالمند، REAوجود 

دان سالمندان موسیقی REAهای ذکر شده مشاهده شد میزان با مقایسه مطالعه کنونی و پژوهش ]20[.مطابقت داشت ی حاضرها با مطالعه
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د این شواهد، برخالف افزایش سن اثر دهد، بنابراین با وجودان کمتر و نسبت به جوانان افزایش نسبی نشان میموسیقیاز سالمندان غیر
 توان تایید کرد.موسیقی در سالمندان می پردازش شنوایی دایکوتیک را با استفاده از تقویت کننده

 گیرینتیجه
دان در پردازش اطالعات عملکرد سالمندان موسیقیتوان دریافت که به روشنی می ی حاضربا توجه به نتایج کسب شده در مطالعه

توجه تقسیم شده شنوایی است.  دانموسیقیغیرهای رقابتی بهتر از سالمندان ک در شرایط توجه تقسیم شده شنوایی و در محیطدایکوتی
های هر دو گوش با یکدیگر، نیاز دارد به رقابت منابع مغزی در پردازش محرکمهارت دشواری است که به فعالیت مغزی بیشتری جهت 

توجه همزمان به  با توانایی که دانموسیقیش عملکرد سالمندان در گوش چپ گردد. از طرفی موفقیت افراد تواند باعث کاههمین دلیل می
شود با تکرار چندین منبع صوتی و تفکیک این منابع صوتی از اصوات رقابتی و با دقت به اجزای ظریف اصوات متفاوت موسیقی، حاصل می

دان مهارت بیشتری در کسب اطالعات از هر دو گوش سالمندان موسیقی. ده شدسن مشاه های موسیقیایی حتی با افزایشپیوسته فعالیت
گوش دگرطرفی به ویژه گوش راست هنگام تمرکز بهتر این افراد در مهار اطالعات رقابتی  به ویژه گوش چپ دارند که این ناشی از توانایی

دان زی در سالمندان موسیقیهای مغغیرقرینگی عملکرد شنوایی نیمکرهترتیب  بدین، باشدمیدان موسیقیتوجه نسبت به سالمندان غیر
سالمندان برای درک اطالعات در  کند،که عملکرد هر دو گوش در شرایط تمرکز توجه با افزایش سن کاهش پیدا مییابد. درحالیمیکاهش 
دان در مواجهه موسیقینیستند و برتری درکی سالمندان غیرهایی با ورودی شنوایی رقابتی، به خوبی قادر به کنترل توجه شنوایی خود محیط

های شنوایی دایکوتیک در ی کاربردی آزمونشود. در نهایت توسعهبا منابع رقابتی ورودی شنوایی کالمی، بیشتر به سمت راست هدایت می
با توجه به نقش موثر موسیقی در تقویت شود و یندهای پردازش شنوایی توصیه میآهای معمول سالمندان جهت ارزیابی فربین آزمون

کمک قابل توجهی  ،یرسد گنجاندن یادگیری مستمر موسیقی به عنوان بخشی از خدمات توانبخشپردازش شنوایی دایکوتیک، به نظر می
 به سالمندان مبتال به اختالل پردازش شنوایی مرکزی باشد.
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