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Abstract
Background and Aim: Music is related with many aspects of brain activity, such as perception,
cognition, memory, and learning, thus it is an appropriate instrument to study cognition and function
of various aspects of brain. Cognition is one of the important dimensions of central neural system that
has recently attracted researchers. Previous studies have shown that learning music can probably
reinforce and evolve neural tracks and has positive effects on speech perception, especially in noisy
and challenging situations. The current study was conducted to investigate the effect of music on
cognition function and speech perception based on the existing clinical researches.
Materials and Methods: Using keywords such as cognition, memory, music, and speech perception,
five major databases, including, GoogleScholar, PubMed, ScienceDirect, Scoppus, and SID were
searched for relevant papers published between 2000-2018. The search resulted in selection of 38
relevant studies.
Results: Review of the studies showed that music has a positive effect on cognition and cognitive
components such as memory, attention, and executive functions, as well as speech perception and its
components, such as formants and syllables. Also, the results of the studies that examined cognitive
functions and speech perception simultaneously in musicians and non-musicians showed that
musicians with better cognitive function had better speech comprehension capabilities in noisy
situations.
Conclusion: Most of the studies indicated that there is a relationship among music, improvement of
cognition functions, and speech perception. Playing music is not only production and perception of
sounds, but also there is a correlation between these sounds and it can alter cognitive functions.
Playing music can also cause improvement in auditory processing and it results in better perception of
speech in complex auditory situations. In fact, it seems that playing music enhances the cooperation
between high level of perception and cognitive processing.
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چکیده
مقدمه و اهداف
موسیقی به دلیل ارتباط با بسیاری از فعالیت های پیچیده مغزی مانند درک ،شناخت ،حافظه و یادگیری واسطهای مناسب جهت مطالعه عملکردهای
مختلف مغزی است .شناخت یکی از عملکردهای مهم سیستم مرکزی است که امروزه مورد توجه بسیاری از محققان قرار دارد .نتایج برخی مطالعات
حاکی از آن است که احتماال فراگیری موسیقی بتواند سبب تقویت و تکامل مسیرهای عصبی مربوط به فرآیندهای شناختی گردد و تاثیر مثبتی بر درک
گفتار به خصوص در شرایط نویزی و چالشبرانگیز داشته باشد .مطالعهی مروری حاضر کوشیده است که بر اساس پژوهشهای بالینی موجود تاثیر
موسیقی بر عملکرد شناختی و درک گفتار را مورد بررسی قرار دهد.
مواد و روشها
با جستجو در بانکهای اطالعاتی  SID ,Google Scholar ,PubMed ,Science Direct ,Scoppusو با استفاده از کلیدواژههای
شناخت ،حافظه ،موسیقی ،توجه و درک گفتار ،مقاالت پژوهشی چاپشده در مجالت معتبر در بازه زمانی  11ساله از سال  4222میالدی تا  4211مورد
جستجو قرار گرفتند و در نهایت  31مقاله مرتبط انتخاب و بررسی شد.
یافتهها
مرور مطالعات انجامشده نشان داد که موسیقی تاثیر مثبت بر شناخت و اجزای شناختی از جمله حافظه ،توجه و عملکردهای اجرایی ،همچنین ادراک
گفتار و اجزای آن مانند فورمنتها و هجاها دارد .همچنین نتایج مطالعاتی که عملکردهای شناختی و درک گفتار را به طور همزمان در موسقیدانها و
غیرموسیقیدانها بررسی کردند ،نشان دادند موسیقیدانهایی که عملکرد شناختی بهتری داشتند ،قابلیت درک گفتار باالتری نیز ،در شرایط نویزی دارند.
نتیجهگیری
غالب تحقیقات ارتباط مشخصی را بین فراگیری موسیقی و بهبود عملکردهای شناختی و درک گفتار نشان میدهند .فراگیری نواختن موسیقی و آموزش
خاص در سیستم شنوایی فقط شامل درک درست و تولید صدا نمیباشد ،بلکه ارتباط میان این اصوات است که میتواند باعث تغییر در عملکرد شناختی
شود .همچنین نواختن موسیقی باعث بهبود پردازش سیستم شنوایی و در نتیجه درک بهتر گفتار در موقعیتهای پیچیدهی شنوایی میگردد .در واقع به
نظر میرسد آموزش موسیقی تعامل بین پردازشهای ادراکی و شناختی رده باال را افزایش میدهد.
واژههای کلیدی
حافظه؛ موسیقی؛ توجه؛ شناخت؛ درک گفتار
نویسنده مسئول :ابتسام سجادی ،کارشناس ارشد شنواییشناسی ،دانشکده علوم توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،
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شناخت عملی است که به واسطه ی آن کسب اطالعات و آگاهی از موضوع انجام میگیرد ]1 [.در تعریف دیگر شناخت به عنوان تواناییهای
فرد جهت انجام فعالیت های مختلف ذهنی (مانند حل مسئله و یادگیری) تعریف میشود ]4[.درک گفتار یکی از فعالیتهای سطح باالی
مغزی است که شامل هر دو فعالیتهای درکی و شناختی میباشد و پردازشی است که طی آن اصوات زبانی شنیده ،تفسیر و فهمیده می -
شوند .درک گفتار در سطح پردازش سیگنال صوتی و شنیداری آغاز میگردد و پس از پردازش اولیه سیگنال صوتی صداهای گفتاری،
پردازشهای بیشتر با استخراج سرنخهای آکوستیکی و ا طالعات فنوتیکی از اصوات گفتار صورت میگیرد و در نهایت این اطالعات گفتاری
جهت درک کلمات و جمالت به کار گرفته میشود ]3[.در تعریفی دیگر بیان شده است که درک گفتار پردازشی است که طی آن فرد
پردازش های شناختی ،حرکتی و حسی را جهت شنیدن و فهم گفتار به کار میگیرد]2[.
شناخت شامل اجزای مختلفی است .مهمترین اجزای شناخت که موسیقی بیشترین تاثیر را بر آنها دارد شامل حافظه ،عملکردهای اجرایی و
توجه است که به معرفی مختصر آنها پرداخته میشود.
حافظه از مهمترین قابلیتهای شناختی است .در واقع حافظه جزء کلیدی شناخت است و نقش یکپارچه ای در رشد شناخت ایفا میکند و
دارای انواع مختلفی است .حافظه بر اساس زمان ماندگاری به سه نوع حافظه حسی ،حافظه بلندمدت و حافظه کوتاهمدت تقسیم میشود.
حافظه کوتاهمدت یک نظام ذخیره با ظرفیت محدود است و از طریق آن اطالعات به نظامهای ذخیره دائم منتقل میشود ]2[.حافظه فعال
یک زیرمجموعه از سیستم کلی حافظه است که به ذخیره موقت و دستکاری اطالعات الزم جهت انجام تکالیف کمک میکند ،اما برخالف
سیستم کلی حافظه فعال ،در هر دو عملکرد ذخیره و قابلیت پردازش محدودیت دارد .حافظه فعال نقش قابل توجهی در بسیاری از
عملکردهای تکالیف شناختی و تعیین ویژگیهای فردی مانند هوش عمومی و دستآوردهای تحصیلی دارد .همچنین مطالعات نشان دادهاند
که حافظه فعال با مهارت های درک زبانی ،حل مسائل ریاضی ،دنبال کردن دستورالعملها و هوش سیال  1در ارتباط است .حافظه فعال
اجازه میدهد که چندین جز از اطالعات به طور هم زمان و وابسته به هم در ذهن قرار بگیرند که این قابلیت جهت پردازشهای پیچیده ی
شناختی مانند زبان درکی ،گفتاری و نوشتاری ،محاسبات ذهنی ،استدالل و حل مسئله ضروری است و به دلیل نقش حافظه فعال در گستره
[] 2
وسیعی از عملکردهای شناختی ،در مطالعات شناختی استفاده میشود.
عملکردهای اجرایی فرآیند های شناختی هستند که ظرفیت توجه ،استدالل انتزاعی و یکپارچگی را با دیگر مهارتهای شناختی تنظیم می -
کنند .توانایی برنامهریزی  ،سازمانبندی ،تکمیل عمل ،مدلسازی فعالیت ،رفتار یکپارچه ،بررسی خود  4و تشخیص دوباره اشتباهات از وظایف
سیستم عملکرد اجرایی است .این سیستم جزء ضروری برای اغلب مهارت های عملی است و تاثیر مستقیمی بر تطابق روانی-اجتماعی
دارد] 7[.
توجه به مفهوم انتخاب و تمرکز بر روی یک محرک داخلی یا خارجی است که چهار فرآیند اساسی در آن نقش دارند  ،این فرآیندها شامل
حافظهی فعال ،انتخاب رقابتی ،کنترل پایینرو و کنترل باالرو هستند .توجه مداوم  3جزئی از توجه است که به عنوان نگهداری وضعیت
هوشیاری طی یک برهه زمانی تعریف میشود و جهت فعالیتهای روزانه و تواناییهای شناختی سطح باال حیاتی است ،به همین دلیل
توجه در بسیاری از پردازشهای شناختی به خصوص حافظه کاری نقش دارد] 1 [.
اجزای درک گفتار شامل متغییرهای آکوستیکی مانند شدت ،فرکانس اصوات ،واجها ،فورمنت ها ،هجاها یا کلمات ،در یک زبان است و در
واقع درک گفتار ،ادارک این متغییرهای آکوستیکی به شمار میآید ]9[.درک و بیان گفتار از اصول ارتباطات اجتماعی است که وابسته به
اولین مهارت زبانی یعنی گوش کردن است .پس افزایش کیفیت و دقت آن به بهبود ارتباطات کالمی در اجتماع منجر میشود .جهت
فهمیدن یک پیام فرد باید توانایی پردازش سه ویژگی اساسی صدا شامل زیر و بمی ،زمانبندی و آهنگ باشد .پردازش این عناصر جهت
فهمیدن گفتار و موسیقی ضروری است .
امروزه موسیق ی و تاثیرات نوروفیزیولوژ یک آن مورد توجه بسیار ی از محققان در سراسر دنی ا است و حوزه عملکرد آن صداسازی حاصل از
آالت موسیقی و ترکیب آواها (نتها و آکوردها) میباشد ]2[.در حوزه روانشناسی زبان ،موسیقی را همچون زبانهای رایج دنیا نوعی زبان
میدانند که مناطق خاص خود را در مغز دارد و با شنی دن موسیقی فعال شده و عملکرد خود را نشان م یدهند .درک موسیقی همچون زبان
نی ازمند آموزش است و مانند آن یک سیستم سازمانیافته است که تعداد محدودی از اصوات (نتها) را با توجه به قواعد خاصی گروهبندی و
ترکیب میکند ]12[.مطالعات موردی -شاهد بر روی بیماران با آسیب مغزی که توانایی استفاده از زبان و موسیقی را از دست دادهاند ،نشان
داده است که مناطق مربوط به زبان و موسیقی در مغز کامال جدا و مستقل از یکدیگر هستند .از سوی دیگر ،مطالعاتی وجود دارند که با
استفاده از تصویربرداری رزونانس مغناطیسی کاربردی ) (fMRIبه بررسی عملکرد مغز سالم پرداخته اند .این تحقیقات برخالف یافتههای
1

Fluid Intelligence
Self-monitoring
3
Sustained Attention
2

J Rehab Med. 2019; 8(2): 234-243

432

سجادی و همکاران

نوروسایکولوژیک ،حاکی از آن هستند که مناطق مشترک فعال زیادی در مغز کسانی که در حال تحلیل و درک زبان یا موسیقی هستند،
وجود دارد .موسیقی ،بسته به اینکه آن را میخوانیم ،ساز مینوازیم ،آهنگ مینویسیم ،ضرب میگیریم یا فقط به آن گوش میدهیم ،در
مناطق ویژهای در هر دو نیمکره تقسیم میشود .اغلب یافتهها بر تحلیل گفتار در نیمکرهی چپ و تحلیل موسیقی در نیمکرهی راست
داللت دارند Zator .معتقد است این تفکیک به دلیل تفاوتهای بنیادین در تحلیل و درک زبان و موسیقی است .زمان و فواصل زمانی در
گفتار بسیار مهم هستند .تمایز دو همخوان مانند  tو  dدر زمانی کمتر از بیست هزارم ثانیه یا یک پنجاهم ثانیه رخ میدهد .بنابراین
سیستم تحلیلکنندهی گفتار باید حساسیت فوق العاده ای به سرعت تغییرات داشته باشد .از سویی دیگر ،در موسیقی زیری و بمی صدا بسیار
ا همیت دارد .البته زمان هم مهم است ،اما تغییرات در طی صدها هزارم ثانیه رخ میدهند نه چند ده هزارم ثانیه ،پس شبکه عصبی تحلیل -
کننده ی موسیقی باید بتواند تمایز خوبی میان اصوات زیر و بم قائل شود ،مانند تفاوت یک نت در آکوردهای مختلف که گاه فرکانس -
هایشان کمتر از 42هرتز با یکدیگر تفاوت دارند Zator .اظهار داشت اطالعاتی که بخشی از آن بر زمان و بخشی دیگر بر فرکانس تمرکز
دارند ،در یک شبکه عصبی قابل تلفیق نیستند؛ از این رو عملکرد آنها میان مراکز نیمکرهی راست و چپ تقسیم شدهاست :نیمکرهی چپ با
فعالیت اختصاصی برای درک زمانی و نیمکره ی راست جهت درک زیری و بمی اصوات اختصاص یافتهاند .این رویکرد از لحاظ تفاوتهای
پایهای پردازشی چارچوب های جدیدی برای موسیقی و زبان ترسیم مینماید .هر توالی از اصوات که در آن تفاوتهای هرچند جزئی در
[]11
زیری و بمی وجود داشته باشد ،مانند گفتار یا موسیقی یا هر عنوان دیگر ،نیمکرهی راست را بیش از نیمکرهی چپ درگیر میکند.
دانشمندان دریافته اند که پردازش موسیقی یک فعالیت عصبی بسیار پیچیده است .امواج صوتی وارد گوش شده و توسط سیستم حلزون
گوش به پیامهای عصبی تبدیل میشوند و در نهایت پیامها جهت پردازش به مناطق ویژهای در لوبهای گیجگاهی چپ و راست ارسال
میشوند .اگر امواج صوتی وارده به گوش انسان نوتهای یک سمفونی باشند ،جهت درک موسیقی ،اصوات در طول زمان رمزگشایی می -
شوند و مغز جهت مقایسهی آنها با صداهای جدید وارد شده به سیستم عصبی مرکزی باید به مدت چند ثانیه یا دقیقه صبر کند تا بتواند
توالی اصوات را درک نماید .این عملکرد را حافظهی فعال به خوبی انجام میدهد .این مسئله به افراد امکان می دهد اطالعات موسیقیایی را
برای مدت زمان مشخصی جهت رمزگشایی نگاه دارند ]2[.موسیقی به دلیل ارتباط با بسیاری از فعالیتهای مغزی مانند درک ،شناخت،
احساسات ،عاطفه ،رفتار ،حافظه یک ابزار ایدهال برای مطالعهی شناخت و چگونگی عملکردهای مختلف مغزی است ]3[.آموزش و تمرین
موسیقی سبب تقویت و تکامل مسیرهای عصبی دخیل در انجام فرآیندهای شناختی وابسته به محیط (از جمله تواناییهای فضایی) و رشد
و یکپارچگی حسی ،درکی و مهارت های حرکتی همچنین احساسات ،حافظه و عملکردهای سطح باالی شناخت و توجه میشود .طبق
اصول یادگیری هب  2استفادۀ مکرر از یک شبکهی عصبی خاص (مانند یادگیری موسیقی) آن را در انجام دیگر قابلیتها توانمندتر می -
سازد ]14 ,3[.موسیقی میتواند در تولید و بازسازی سلول های عصبی و پالستیسیتی مؤثر باشد و با تغییر سطح استروئیدها در مدارهای شنوایی
و نیز مدارهای عاطفی و سیستم هیجانی بر ادراک فضایی و عملکردهای شناختی اثر داشته باشد و به همین دلیل استفاده از موسیقی در
[] 13
جلوگیری از آلزایمر و دمانس مفید گزارش شده است.
گفتار و موسیقی سیگنالهای شنوایی هستند که سرنخهای آکوستیکی (دیرش ،فرکانس ،شدت و آهنگ) مشابهای دارند .توانایی درک گفتار
تحت تاثیر کدگذاری پایین به باال اصوات (اجزای گفتار) و پردازشهای سطح باالی شناختی مغز (شناخت) مانند حافظه کاری شنوایی
است .یادگیری نواختن یک ساز موسیقی باعث میشود موسیقیدانها بیاموزند که به صداهای ظریف موسیقیایی (نتها) دقت کنند،
مجموعه ای از سیستم سمبلیک نت های موسیقی را بخوانند و آنها را به خروجی حرکتی دقیق و هماهنگ ترجمه کنند .احتماال تمرینهای
مداوم موسیقی با تاثیر بر بهبودی عملکردهای شناختی با عث بهبود تواناییهای درک شنیداری گردد]17- 12 [.
در مقاله حاضر تاثیر موسیقی به خصوص یادگیری نواختن و کار با سازهای موسیقی را بر جنبههای مختلف و مهم عملکردهای شناختی
(حافظه ،توجه و عملکرد اجرایی) و درک گ فتار مورد بررسی قرار گرفت .بسیاری از مطالعات تاثیر موسیقی بر عملکردهای شناختی و درک
گفتار را مورد بررسی قرار داده اند .هدف این گروه از مطالعات پاسخ به این سوال است که آیا موسیقی باعث بهبود عملکرد شناختی و درک
گفتار میشود یا خیر.
در مقاله حاضر مقاله شواهدی که نشان دهنده تاثیر موسیقی بر عملکردهای شناختی و درک گفتار هستند ،مورد بررسی قرار گرفته است.
مواد و روشها
برای تدوین مقاله حاضر جستجو در بانکهای اطالعاتی  SID Scopus, Google Scholar, PubMed, Science Directبا
استفاده از واژههای کلیدی  Speech Perception، Music، Attention، Memory، Cognition، Musicianانجام گرفت .در ابتدا
 23مقاله پژوهشی چاپشده در مجالت معتبر در بازه زمانی  11ساله از سال 4222میالدی تا  4211انتخاب شدند که در نهایت بر مبنای
یک روش گزینشی هدفمند 31 ،مقاله ( 32مقاله پژوهشی و  4مقاله مروری) که محتوای آنها حداقل با یکی از موضوعات عملکردهای
Hebb
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شناختی ،قابلیتهای درک گفتار موسیقیدانها و جنبه های شناختی متاثر از موسیقی در ارتباط بود ،انتخاب گردید و به عنوان معیار ورود به
این مطالعه در نظر گرفته شد .سایر مقاالت با محتوای تاثیر موسیقی بر عملکرد شناختی و درک گفتار در گروههای کمشنوا ،کودکان با
کاشت حلزون و افراد با مشکالت یادگیری به دلیل انجام پژوهش بر گروههای خاص از مطالعه خارج گردیدند.
یافتهها
پس از فرآیند جستجو و متناسب با معیارهای ورود 12 ،مقاله پژوهشی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت .در مطالعه کنونی  ،فقط یافتههای
مربوط به تاثیر موسیقی بر عملکرد های شناختی و توانایی درک گفتار مورد بررسی قرار گرفت .غالب مطالعات نشاندهنده تاثیر مثبت
موسیقی بر عملکرد شناختی و درک گفتار است ،لیکن پژوهش هایی که تاثیر منفی موسیقی را بر عملکرد شناختی نشان میداد نیز مورد
ب ررسی قرار گرفت .در زیر به بررسی مقاالتی که بر اساس تحقیقات خود ارتباطی را بین موسیقی ،شناخت و درک گفتار یافتهاند نیز پرداخته
میشود.
[]11
 ) 4223( Emeryبیان کرد که گوش دادن به موسیقی نمرات آزمون شناختی روانی کالم را افزایش میدهد .همچنین Janata
( )4227عنوان کرد که گوش دادن فعال به موسیقی ،لوب های تمپورال ،پاریتال و فرونتال را درگیر کرده و بر حافظه کاری ،توجه ،پردازش
[] 19
معنایی ،تشخیص هدف و تصور ذهنی-حرکتی تاثیرگذار است.
مطالعه  Mammarellaو همکاران ( ) 4227نشانگر تاثیر مثبت موسیقی زمینه بر بهبود حافظه فعال نسبت به موقعیت سکوت و در
حضور نویز سفید است[ ،]42در حالی که نتایج پژوهش مطلوبی و همکاران ( ) 1392حاکی از آن است که میانگین امتیاز آزمون حافظه
شنوایی  -کالمی در موقعیت سکوت نسبت به دو موقیعت همراه با موسیقی برانگیزاننده احساس مثبت و خنثی به میزان معناداری باالتر
[]14
است.
 Leeو همکاران ( ) 4227تاثیر آموزش موسیقی بر قابلیت حافظه فعال را در دو گروه سنی بزرگسال (متوسط سنی  44سال) و نوجوان
(متوسط سنی  14سال) بررسی نمودند .گروههای موسیقی دان دوبار در هفته به مدت یک و نیم ساعت آموزش موسیقی دریافت میکردند.
جهت بررسی قابلیت حافظه فعال از تستهای Simple Spatial ،Forward/backward Digit ،Non-word Span
 Spanاستفاده گردید .نتایج نشان داد کودکانی که آموزش موسیقی دریافت کرده بودند ،عملکرد بهتری نسبت به همتایان غیرموسیقیدان
خود در تمام تکالیف حافظه فعال نشان میدهند که این نتایج در بزرگساالن فقط در  Digit Spanو  Non-word Spanمشاهده
شد .این نتایج عنوان میکند که موسیقیدانها فعالیت مغزی بیشتری در شبکههای نورونی کنترل کننده عملکرد اجرایی طی تکالیف حافظه
فعال در مقایسه با غیرموسیقیدانها دارند که این امر نشاندهنده کنترل بیشتر موسیقیدانها بر پردازشهای شناختی است]7[.
 Parberyو همکاران در سال  4229پژوهشی تحت عنوان "قابلیت درک گفتار در نویز موسیقیدانها" انجام دادند که در آن درک گفتار
در نویز  12فرد موسیقیدان را با  12فرد غیرموسیقیدان ( زن و مرد) در محدوده سنی  19- 31سال با استفاده از تستهای  HINT2و
 Q-SIN6مقایسه کردند .نتایج نشان داد که درک گفتار در نویز افراد موسیقیدان در مقایسه با افراد غیرموسیقیدان باالتر بود ،همچنین
عملکرد حافظه فعال دو گروه با استفاده از تکرار یک سری از کلمات و اعداد به ترتیب ارائهشده ،ارزیابی گردید و نتایج نشاندهنده عملکرد
بهتر موسیقیدان ها در تکالیف حافظه فعال بود .این مطالعه نشان داد که موسیقیدان عملکرد بهتری در عملکرد شناختی (حافظه فعال) و
درک گفتار دارند]41[.
 Georgeو همکاران در سال  4211مطالعهای با عنوان "آموزش موسیقی و حافظه فعال" بر روی  12فرد موسیقیدان و 12فرد
غیرموسیقیدان زن و مرد در محدوده سنی  11- 42سال با استفاده از پاسخهای  ERPs7و تست رفتاری  TOMAL 1-2جهت ارزیابی
قابلیتهای واجی ،بینایی -فضایی و حافظه فعال انجام دادند .آنها مشاهده کردند که پاسخهای  P300موسیقیدانها زمان نهفتگی کمتر و
دامنه بزرگتر دارند .نتایج آنها نشان داد که آموزش طوالنی مدت موسیقی باعث بهبودی حافظه فعال در دو حیطه شنوایی و بینایی و در ه ر
دو اندازه گیریهای رفتاری و  ERPمیگردد ،در حالی که نتایج مطالعه  Morenoو همکارانش ( ) 4212بهبودی در دریافتهای شفاهی
(شنیداری) را نشان داد  ،اما بهبودی در جنبههای حافظه ی فعال بینایی با دنبال کردن شیوه های رایج آموزش موسیقی مشاهده نگردید]44[.
 Nutleyو همکاران در سال  4213طی مطالعهای با عنوان " ارتباط تمرین موسیقی با رشد حافظه کاری در کودکان و بزرگساالن" بر
روی  22موسیقیدان و  22غیرموسیقیدان در حدوده سنی  2- 42سال انجام دادند .آنها جهت اندازهگیری قابلیت حافظه فعال از تست جامع
 AWMA9و  Backward Digit Recallاستفاده نمودند .نتایج آنها نشان داد که آموزش موسیقی تاثیر مثبتی بر جنبههای مختلف

5

Hearing in Noise Test
Quick-signal in Noise
7 Event-related Potentials
8
Test of Memory and Learning
9
Automated Working Memory Assessment
6

J Rehab Med. 2019; 8(2): 234-243

431

سجادی و همکاران

حافظه فعال دارد ،همچنین دریافتند موسیقیدانهایی که تعداد سالهای بیشتری آموزش دیده بودند ،حافظه فعال بهتری دارند و این بهبود
[] 43
حافظه با میزان ساعاتی که در هفته به تمرین موسیقی اختصاص میدادند ،در ارتباط بود.
 Straitو همکارانش در سال  4213مطالعهای با عنوان "افتراق عصبی افزایشیافته موسیقیدانها نسبت به اصوات گفتاری" انجام دادند.
در این مطالعه ابتدا عملکرد شناختی (توجه و حافظه فعال) افراد شرکتکننده که شامل  41کودک پیشدبستانی 42 ،کودک دبستانی و 49
بزرگساالن در دو گروه موسیقیدانها و غیرموسیقیدانها بودند ،با استفاده از تستهای  AAt12و  AWM11مورد ارزیاب ی قرار گرفته و
سپس پاسخ های شنوایی ساقه مغز آنها با استفاده از محرکات گفتاری (  gaو  )baاندازهگیری گردید .نتایج نشان داد که موسیقیدانها در
تکالیف شناختی و همچنین درک گفتار در پاسخ های به محرکات گفتاری طی همان سال های اولیه فراگیری موسیقی ،عملکرد بهتری
[]42
نشان میدهند.
 Wangو همکارانش ( )4212مطالعهای با عنوان " ارتباط میان یادگیری موسیقی و توجه" انجام دادند .پژوهش بر روی دو گروه موسیقی -
دان و غیر موسیقیدان در محدوده سنی  11- 42سال که زبان انگلیسی را قبل از سن  2سالگی فراگرفته بودند ،انجام گرفت .پس از
اطمینان از سالمت فیزیکی و روانی و نداشتن سابقه بیماریهای نورولوژیک و عدم استفاده از داروهایی که بر عملکرد شناختی تاثیرگذار
است ،تکالیف مربوط به توجه مداوم در دو حیطه زمانی و بینایی با استفاده از تستهای  CTET14و  CVET13ارزیابی شد .نتایج نشان
داد که موسیقیدانها در مقایسه با غیرموسیقیدان ها در تکالیف تمایز زمانی نسبت به تمایز بینایی ،عملکرد باالتری داشتهاند]1[.
 Morenoو همکارانش ( ) 4212تاثیرات آموزش زودهنگام موسیقی را بر روی  32کودک  2تا  2سال با استفاده از آزمونهای ERP
[] 42
بررسی نمودند .آنها مشاهده کردند آموزش کوتاهمدت موسیقی (ی ک سال) با تغییرات علمکردی مغزی کودکان تطابق دارد.
هیلدا میربها و همکاران ( 32 )1314کودک پنج و شش ساله که در ترم اول کالسهای موسیقی کودک در آموزشگاههای موسیقی درجه
یک و دو شهر تهران شرکت میکردند را با  32کودک گروه کنترل از مهد کودک مقایسه کردند .در ابتدا ،همه کودکان تحت آزمون هوش
استنفورد -بینه قرار گرفتند و سپس کودکان گروه آزمایشی به مدت سه ماه و هر هفته یک بار در کالسهای موسیقی کودکان شرکت داده
شدند .پس از سه ماه از همۀ کودکان پسآزمون گرفته شد .نتایج نشان داد که گروه آزمایشی از نظر میزان افزایش توانایی استدالل عمومی
که با معیار ضریب هوشی و با نمرۀ کل آزمون هوش استنفورد-بینه سنجیده شد ،با گروه دیگر تفاوت معناداری دارد .در ارزیابی خردهآزمون -
[] 42
ها نیز مشاهده شد که آموزش موسیقی باعث افزایش توانایی استدالل کالمی و تقویت حافظۀ کوتاهمدت کودکان گردیده است.
 Zendelو همکاران در سال  4212مطالعهای تحت عنوان " تاثیر نوازندگی بر مکانسیم کورتیکال در جداسازی گفتار از نویز زمینه" انجام
دادند .طی این مطالعه یک سری کلمات در سه سطح نویز برای  13فرد موسیقیدان ( 32- 11سال) و  13فرد غیرموسیقیدان (47- 19
سال) تحت شرایط فعال و غیر فعال ارائه شد و موج  N400آنها ثبت گردید .در حالت فعال شرکتکنندگان میبایست کلمات بیانشده را
با صدای بلند تکرار میکردند ،در صورتی که در حالت غیرفعال کلمات را نادیده میگرفتند و یک فیلم بیکالم را تماشا میکردند .طبق
نتایج دامنه  N400افراد موسیقیدان تحت تاثیر سطح افزایش نویز قرار نگرفت ،در حالی که در افراد غیرموسیقیدان با افزایش سطح نویز
دامنه  N400به دلیل کاهش عملکرد آنها در انجام تکالیف ،ا فزایش یافت که این نتایج نشاندهنده توانایی باالتر درک گفتار در حضور
نویز موسیقیدانها میباشد] 47[.
 Slaterو همکاران در سال  4212مطالعهای طولی تحت عنوان "آموزش موسیقی توانایی درک گفتار در نویز را افزایش میدهد" بر روی
کودکان پیش دبستانی و دبستانی انجام دادند .هدف این مطالعه بررسی میزان آموزش موسیقی الزم جهت دستیابی به مزایای آموزش
موسیقی بود .در این بررسی یک گ روه از کودکان ( 47نفر) دو سال آموزش موسیقی دریافت کرده بودند ،در صورتی که گروه دیگر ( 19نفر)
سال اول آموزش موسیقی دریافت نکردند و آموزش خود را از سال دوم آغاز کردند و تنها به مدت یک سال آموزش دیدند .نتایج نشان داد
که درک گفتار در نویز گروهی که دو سال آموزش موسیقی دریافت کرده بودند نسبت به گروه دیگر بهتر بود] 41[.
بحث
مطالعه مروری حاضر ،پژوهش های موجود در زمینه تاثیر موسیقی بر عملکرد های شناختی و درک گفتار را مورد بررسی قرار داد .همانطور
که در یافته های این مطالعه مشاهده شد ،مقاالت انجامشده را میتوان در دو دسته تقسیم نمود :دسته اول مطالعاتی که تاثیر موسیقی
زمینه ،گوش دادن به موسیقی و یادگیری موسیقی را بر عملکرد های شناختی نشان دادند و دسته دوم مطالعاتی که تاثیر موسیقی بر درک
گفتار به خصوص در شرایط دشوار و نویزی یا تاثیر موسیقی بر درک گفتار و شناخت را نشان دادند .نتایج بهدستآمده از اغلب مطالعات
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حاکی از آن است که موسیقی تاثیر مثبتی بر شناخت و اجزای شناختی از جمله حافظه ،توجه و عملکردهای اجرایی ،همچنین ادراک گفتار و
اجزای آن مانند فورمنتها و هجاها دارد.
در پژوهش های اخیر ،به تاثیر آموزش و یادگیری نواختن یک ساز موسیقی بر عملکرد های شناختی توجه بیشتری صورت گرفته است و این
دسته مطالعات نشان میدهند که آموزش موسیقی با بهبود پایدار توانایی های شناختی در ارتباط است .در توجیه یافتههای این دسته از
مقاالت میتوان گفت که موسیقیدانهای حرفهایمعموال یادگیری موسیقی را طی سالهای اولیه زندگی آغاز میکنند ،آنها تمرینات خودرا
ب ه صورت جدی دنبال کرده و چیزی حدود  12222ساعت تا پایان سال های اولیه جوانی ،تمرین خواهند داشت .موسیقیدانها با نیازهای
درکی ،شناختی و حرکتی مشخصی روبرو هستند .آنها در نهایت باید بتوانند ساز خود را کوک کنند ،توجه مداوم به خروجی صدای تولیدشده
ساز خود داشته باشند ،توالی از اصوات متغییر و پیچیده را تولید کنند و به دقت صدای ساز موسیقیدانهای دیگر را آنالیز کنند .موسیقی -
دانها باید توانایی ترجمه نتهای موسیقی (اطالعات بینایی -فضایی -زمانی) به حرکات متوالی بسیار دقیق توسط دست ،یادآوری قطعات
طوالنی ،ساختن ملودیها و هارمونیکها بر اساس قطعات موسیقی موجود را داشته باشند ]49[.نیازهای درکی و عملکردی جهت کار با ساز -
های موسیقی مختلف ،متفاوت است .برای مثال ویولونیست ها باید زیری و بمی ساز خود را به دقت کنترل کنند ،اما پیانیستها چنین
کنترلی بر زیری و بمی ساز خود ندارند .مهارت نواختن و کارکردن با یک ساز موسیقی نیازمند چیزی بیش از کنترل دقیق فرکانسی ،زمانی
و ویژگیهای هارمونیکی است .موسیقیدانها باید توجه مداوم و طوالنیمدت به جریان اصوات را بیاموزند و به سرعت پاسخ دهند و بتوانند
به درستی ترتیب اصوات (نتها و آکورد ها) را چه در زمان تمرین و چه در زمان اجرا به یاد آورند و به تولید آنها بپردازند .در مجموع،
پیچیدگی تمامی این عملکردها میتواند باعث تغییر در عملکرد های شناختی مانند توجه گردد .مطالعه  Wangو همکارانش این یافته را
تایید کرد .آنها نشان دادند که موسیقیدانها نسبت به غیرموسیقیدان ها در تکالیف زمانی توجه مداوم عملکرد بهتری نسبت به
غیرموسیقیدان دارند ]32[.موسیقیدانها میتوانند نسبت به همتایان غیرموسیقیدان خود ،اطالعات را بیشتر در حافظهی کوتاهمدتشان
نگهداری و دستکاری کنند .تصویربرداری از سیستم عصبی مرکزی ،این مشاهدات رفتاری را تایید کرده است و افزایش فعالیت قشر مغز
موسیقیدانها را نسبت به غیرموسیقیدان ها طی تکالیف حافظه فعال نشان میدهد .طی مطالعه ای مشاهده شده که حتی آموزش کوتاه -
مدت پیانو ( 2ماه) باعث بهبود حافظه فعال میگردد و تکرار تمرینهای موسیقی میتواند منجر به تحریک و تقویت شبکههای مغزی
یکپارچه ی متعدد دخیل در اعمال شناختی عمومیتر (دستگاه اجرایی و حافظه فعال) گردد که این یافته در مطالعه  Nutleyو همکارانش
نیز تایید شد .آنها نشان دادند که تعداد سال های تمرین موسیقی با بهبود بیشتر در حافظه فعال در ارتباط است ]42 ,43[.آموزش موسیقی
احتماال باعث تحریک و تقویت شبکههای یکپارچه متعدد مغزی میگردد که این شبکهها عملکردهای شناختی عمومیتر مانند دستگاه
اجرایی را کنترل میکنند .مطالعه هیلدا میربها و همکاران نیز نشان داد که آموزش موسیقی باعث بهبود استدالل عمومی (عملکرد اجرایی)
در کودکانی که آموزش موسیقی دریافت کرده بودند ،میگردد ،در حالی که بسیاری از مطالعات حاکی از تاثیر مثبت موسیقی بر حافظه فعال
است ،ماهیت دقیق این تاثیرات هنوز نامشخص است ،بعضی از گزارشها مانند پژوهش  Morenoو همکاران تنها بهبودی در بعد
شنیداری حافظه فعال را نشان دادند ،اما برخی دیگر مانند مطالعه  Georgeو همکاران بهبود عملکرد حافظه فعال با تمرین موسیقی را در
دو بعد مشاهده نمودند .میتوان این تناقضات را با وجود تفاوت های ظریف در تاریخچه شنیداری موسیقیدانها توضیح داد ،برای مثال در
پیانو در طول صفحهکلیدها جهت اجرای درست نوتها به یک نقشه برداری مداوم و فراخوانی موقعیت فضایی نیاز است ،در واقع یک ارتباط
بین نوازندگی و حافظه فعال بینایی -فضایی در پیانیستهایی که به طور معمول از قواعد بینایی انتزاعی در تمرین موسیقی خود استفاده
میکنند ،مشاهده میشود  .با این حال ابهامات این نتایج نیاز به بررسی های بیشتر را در رابطه با نقش حافظه فعال بر پالستیسیته متاثر از
آموزش موسیقی نشان میدهد] 42[.
توجیه دیگر جهت یافتههای مقاالت دسته اول آن است که تغییرات عصبی مغز موسیقیدان ها ناشی از کار با موسیقی باعث بهبود عملکرد -
های شناختی آنها میشود .آموزش موسیقی چنانچه طی سالهای اولیه زندگی آغاز گردد ،باعث ایجاد تفاوتهای اساسی در اندازه ،شکل،
حجم ،ارتباطات و فعالیتهای عملکردی مغز موسیقیدان ها به ویژه در نواحی فرونتال ،حرکتی و شنوایی میشود Schlaug ]13[.و
همکاران بیان کردند که قسمت قدامی کارپوس کالوزوم که انتقال اطالعات بین دو نیمکره را به عهده دارد ،همچنین پالنوم تمپورال که
جهت پردازشهای زبانی و موسیق ی حیاتی است ،در موسیقیدانهایی که آموزش موسیقی را طی سالهای اولیه آغاز کردهاند ،بزرگتر می -
باشد ]31[.تفاوتهای مغزی مشاهدهشده در موسیقیدانها با میزان تجربه آنها در زمینه موسیقی در ارتباط است[ ]49و به مدت زمان آموزش
و تمرین موسیقی افراد موسیقیدان بستگی دارد Schlaug ]12[.مشاهده کرد که رشد کارپوس کالوزوم کودکانی که به مدت  49ماه و هر
هفته بیش از  4ساعت آموزش دریافت کرده اند ،نسبت به کودکانی که کمتر از  4ساعت در هفته آموزش دیده اند یا اصال آموزشی دریافت
نکردهاند ،بیشتراست ]32[.مطالعات آ موزش شنوایی و حرکتی نشان میدهند که تفاوتهای عملکردی مغز موسیقیدان با نوع سازی که با آن
کار میکند نیز در ارتباط است؛ برای مثال ساز ویلون با فعالیت بیشتر نواحی مغزی مربوط به حرکات دقیق انگشتان دست چپ و پیانو با
کنترل حرکات انگشتان دو دست در ارتباط است .این یافته ها حاکی از آن است که برخی از تفاوتهای عصبی بین موسیقیدانها و
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غیرموسیقیدان ها ناشی از آموزش موسیقی است و پالستیستی عاملی جهت تفاوتهای مغزی موسیقیدانها است .بدینصورت موسیقی
تنها منجر به ایجاد رشد عصبی نمیشود ،بلکه مهارتهای شناختی را نیز تح ت تاثیر قرار میدهد ]1[.یافتههای پژوهش  Morenoو
[] 42
همکارانش نیز تایید که تفاوتهای عصبی ناشی از آموزش موسیقی بر عملکردهای شناختی موسیقیدانها تاثیرگذار است.
محققان دریافته اند که گوش دادن به موسیقی تاثیر مثبتی بر تواناییهای فضایی دارد و میتواند باعث افزایش موقت ضریب هوشی به
میزان  9برابر شود که این افزایش موقت ،حدودا  12دقیقه دوام دارد .تصور عمومی در مورد این یافتهها بر این است که گوش دادن به
موسیقی میتواند باعث افزایش ضریب هوشی افراد گردد .گوش دادن به موسیقی منجر به افزایش یکباره هوش نمیشود ،بلکه باعث
افزایش موقت هوشیاری و برانگیختگی (اروزال )12میگردد که طی اندازهگیریهای شناختی این امر میتواند منجر به عملکرد بهتر فرد
شود و این مشاهدات در مطالعه  Janataو  Emeryتایید شد]1[.
نتایج مطالعات انجامشده در رابطه با تاثیر موسیقی زمینه بر عملکردهای شناختی متناقض است .مطالعه مطلوبی و همکاران تاثیر منفی
موسیقی زمینه بر شناخت را نشان داد .در توجیه این یافته می توان بیان کرد که احتماال همراهی موسیقی رقابتی و سوگیری بخشی از توجه
شنوایی به آن ،بر عملکرد حافظه کاری -کالمی تاثیر منفی دارد که این نتیجه میتواند در اثر تداخل موسیقی با پردازش اطالعات کالمی
در مغز باشد] 14[.
در توجیه یافتههای موجود در دسته دوم مطالعات که بهبود درک گفتار در موسیقیدانها را نشان دادند ،می توان بیان کرد که موسیقیدانها
به منظور اجرای موفق در یک گروه موسیقی ،باید قادر به آنالیز و استفاده از چندین جریان اطالعاتی از صحنهی پیچیده شنوایی باشند که
این توانایی میتواند حاصل از بهبود توانایی آنها در مهارت های شناختی مانند حافظه و توجه باشد؛ برای مثال رهبران ارکستر ( که نقش
اولیه را در آنالیز ،تفسیر و اداره یک صحنه شنوایی بسیار بزرگ دارند) قابلیت بیشتری جهت جداسازی فضایی سیگنال شنوایی مورد نظر از
سیگنالهای دیگر دارند ]31[.از سوی دیگر ،موسیقیدانها قابلیت تفکیک پیچیدگیهای هارمونیکی ب االتری نسبت به غیرموسیقیدانها
دارند و اغلب گزارش شده که میتوانند تغییرات یک هارمونیک ناکوک را حتی به کوچکی  4درصد به عنوان یک هدف شنوایی جدا
تشخیص دهند] 32[.
قله های هارمونیکی یکی از منابع مهم اطالعاتی جهت تمایز اصوات گفتاری هستند .افراد طی تولید گفتار ،ویژگیهای فیلتر دستگاه صوتی
خود را جهت افزایش یا کاهش فرکانسهای خاص تغییر میدهند که باعث تولید قلههای طیفی (فرمنتها) میشود و این امر باعث تمایز
همخوانها و واکهها از هم میشود .از سوی دیگر ،سرنخ های آکوستیکی (تفاوت توزیع انرژی در طیف هارمونیک) جهت تشخیص گفتار و
موسیقی مشابه میباشند .بنابراین مهارت باالتر موسیقیدانها در ت مایز اصوات موسیقیایی احتماال میتواند باعث بهبود پردازش گفتار نیز
شود ]34[.زیر و بمی و آهنگ سرنخ های مهمی جهت درک گفتار و موسیقی میباشند و به نظر میرسد تواناییهای درکی باالتر موسیقی -
دان ها به دلیل پردازش بهتر محرکات آکوستیکی مانند زیر و بمی یا فرکانس پایه (  )f0در نتیجه تمرین طوالنیمدت با موسیقی است, 33 [.
 ]32مطالعه  Straitو همکارانش این یافتهها را تایید کردند .آنها نشان دادند که افتراق عصبی موسیقیدانها نسبت به غیرموسیقیدانها در
پاسخ به محرکات گفتاری (هجاها) باالتر است که نشاندهنده قابلیت تفکیک هارمونیکی بهتر بین هجاهای گفتاری در موسیقیدانها بود.
آموزش موسیقی نیازمند دقت پردازش زمانی بیشتری نسبت به گفتار معمول است ،زیرا در موسیقی تفاوتهای کوچک در زیر و بمی،
تفاوتهای بزرگی در درک به وجود میآورد و به دلیل اشتراکات بین شبکههای عصبی موسیقی و گفتار ،احتماال پردازش اجزای گفتار
(هجاها و همخوانها) در موسیقیدانها با تمرین و یادگیری موسیقی بهبود مییابد]32[.
در مجموع احتماال حساسیت باالتر موسیقیدانها به قواعد آکوستیکی و کشف جزئیات طیفی و زمانی همچنین مهارتهای باالی آنها در
عملکردهای شناختی مانند حافظه ،توجه و عملکردهای اجرایی که در نتیجه تجربه طوالنی مدت آنها بر اساس آنالیز صحنه شنوایی است،
میتواند به موقعیتهای شنیداری روزانه تعمیم داده شود و به عنوان فاکتورهایی جهت بهبودی قابلیت درک گفتار موسیقیدانها به
خصوص در شرایط دشوار و نویزی در نظر گرفته شود ]37 ,32 ,49[.مطالعههای  Straitو  Parberyاین یافتهها را تایید کردند .آنها نشان
دادند که آموزش موسیقی با بهبود عملکرد شناختی و قابلیت درک گفتار موسیقیدانها در ارتباط است[ ]42 ,41و انتقال این مزیتها از
موسیقی به زبان و بهبود درک گفتار و جنبه های شناختی نیازمند تکرار است[ ] 31 ,41که مطالعه  Slaterاین امر را تایید کرد] 41[.
نتیجهگیری
یافتههای اکثریت پژوهش های مورد استفاده در مقاله حاضر تاثیر مثبت موسیقی را بر عملکردهای شناختی و درک گفتار نشان میدهند.
ا حتماال به دنبال تاثیرات مثبت یادگیری موسیقی بر عملکردهای شناختی ،قابلیتهای درک گفتار به خصوص در شرایط دشوار بهبود می -
یابد .بنابراین آموزش موسیقی تعامل بین پردازش های ادراکی و شناختی رده باال را افزایش میدهد .نوازندگی طوالنیمدت احتماال
پردازشهای شنوایی پایین به باالی (در ارتباط با اجزای گفتار) مورد نیاز برای حل موقعیت های پیچیده شنوایی را ذخیره میکند ،همچنین
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 این امر باعث میشود که شنوندگان بزرگسال.میتواند مهارتهای شنوایی مربوط به پردازشهای باال به پایین (شناخت) را نیز افزایش دهد
-  نواختن موسیقی تنها شامل درک درست اصوات و تولید صدا نمی.توجه و تمرکز بیشتری بر تکالیف مربوط به محرک شنوایی داشته باشند
 تشخیص کوک بودن یک ساز موسیقی در یک گروه موسیقی یا دنبال کردن. بلکه اصل مهم برقراری ارتباط میان اصوات است،باشد
 استفاده از، در هر دو فعالیت. نیازمند استخراج یک سیگنال معنادار از یک موقعیت پیچیده صوتی است،صدای یک گوینده در محیط نویزی
 پیشبینی کردن طبق، توانایی برگرداندن اطالعات در حافظه کاری،سرنخ های آکوستیکی ظریف جهت تفکیک جریان ورودی مشخص
 تمامی این جنبهها که در پردازش شنوایی. استفاده از تجربههای قبلی و فهم سیگنا ل ضعیف الزم است،الگوها و قواعد موجود در سیگنال
 در مجموع بر اساس یافتههای. در موسیقیدان در مقایسه با افراد غیرموسیقیدان گسترش یافته اند،یا شناخت تاثیرگذار و مهم هستند
حاصل از مطالعات مقاله کنونی میتوان نتیجهگیری کرد که احتماال عملکرد بهتر موسیقیدانها در درک گفتار با داشتن مهارتهای بهتر
.در عملکردهای شناختی مانند حافظه فعال آنها در ارتباط است
تشکر و قدردانی
 فروغ ابطحی و سمانه برزگر که در نگارش این،نویسندگان مقاله حاضر بر خود الزم میدانند تا از راهنماییهای خانم ها فاطمه چهاراقران
. قدردانی و تشکر نماییم،مقاله ما را همیاری کردند
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