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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
ای مناسب جهت مطالعه عملکردهای های پیچیده مغزی مانند درک، شناخت، حافظه و  یادگیری واسطهدلیل ارتباط با بسیاری از فعالیته قی بموسی

 مختلف مغزی است. شناخت یکی از عملکردهای مهم سیستم مرکزی است که امروزه مورد توجه بسیاری از محققان قرار دارد. نتایج برخی مطالعات
 از آن است که احتماال فراگیری موسیقی بتواند سبب تقویت و تکامل مسیرهای عصبی مربوط به فرآیندهای شناختی گردد و تاثیر مثبتی بر درکحاکی 
های بالینی موجود تاثیر کوشیده است که بر اساس پژوهش حاضر ی مروریبرانگیز داشته باشد. مطالعهچالشخصوص در شرایط نویزی و ه گفتار ب

 بر عملکرد شناختی و درک گفتار را مورد بررسی قرار دهد.ی قیموس

 هاروشواد و م
های و با استفاده از کلیدواژه Google Scholar ,PubMed ,Science Direct ,Scoppus SID, های اطالعاتیبانک جستجو دربا 

مورد  4211میالدی تا  4222 ساله از سال 11تبر در بازه زمانی شده در مجالت معچاپ، مقاالت پژوهشی حافظه، موسیقی، توجه و درک گفتارشناخت، 
 مقاله مرتبط انتخاب و بررسی شد. 31جستجو قرار گرفتند و در نهایت 

 هایافته
راک دبر شناخت و اجزای شناختی از جمله حافظه، توجه و عملکردهای اجرایی، همچنین ا که موسیقی تاثیر مثبت شده نشان دادانجاممرور مطالعات 

ها و زمان در موسقیدانعملکردهای شناختی و درک گفتار را به طور همکه ها و هجاها دارد. همچنین نتایج مطالعاتی تگفتار و اجزای آن مانند فورمن
 ، در شرایط نویزی دارند.داشتند، قابلیت درک گفتار باالتری نیز بهتری هایی که عملکرد شناختیدانموسیقی ها بررسی کردند، نشان دادنددانغیرموسیقی

 گیرینتیجه
دهند. فراگیری نواختن موسیقی و آموزش غالب تحقیقات ارتباط مشخصی را بین فراگیری موسیقی و بهبود عملکردهای شناختی و درک گفتار نشان می

باعث تغییر در عملکرد شناختی  توانده میباشد، بلکه ارتباط میان این اصوات است کخاص در سیستم شنوایی فقط شامل درک درست و تولید صدا نمی
ه گردد. در واقع بی شنوایی میهای پیچیدهشود. همچنین نواختن موسیقی باعث بهبود پردازش سیستم شنوایی و در نتیجه درک بهتر گفتار در موقعیت

 هد.دهای ادراکی و شناختی رده باال را افزایش میرسد آموزش موسیقی تعامل بین پردازشنظر می

 های کلیدیواژه

 درک گفتار ؛شناخت ؛توجه ؛موسیقی ؛حافظه
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 و اهدافمقدمه 

های در تعریف دیگر شناخت به عنوان توانایی [1].گیردی آن کسب اطالعات و آگاهی از موضوع انجام میه به واسطهشناخت عملی است ک
های سطح باالی درک گفتار یکی از فعالیت [4].شودهای مختلف ذهنی )مانند حل مسئله و یادگیری( تعریف میفرد جهت انجام فعالیت

-و پردازشی است که طی آن اصوات زبانی شنیده، تفسیر و فهمیده می باشدشناختی میدرکی و  هایفعالیتدو  شامل هر است کهمغزی 

های گفتاری، گردد و پس از پردازش اولیه سیگنال صوتی صداشوند. درک گفتار در سطح پردازش سیگنال صوتی و شنیداری آغاز می

گیرد و در نهایت این اطالعات گفتاری طالعات فنوتیکی از اصوات گفتار صورت میتیکی و اهای آکوسهای بیشتر با استخراج سرنخپردازش
تعریفی دیگر بیان شده است که درک گفتار پردازشی است که طی آن فرد  در [3].شودجهت درک کلمات و جمالت به کار گرفته می

 [2].گیردمیهای شناختی، حرکتی و حسی را جهت شنیدن و فهم گفتار به کار پردازش

ثیر را بر آنها دارد شامل حافظه، عملکردهای اجرایی و ی شناخت که موسیقی بیشترین تاامهمترین اجز. شناخت شامل اجزای مختلفی است

 شود.میتوجه است  که به معرفی مختصر آنها پرداخته 
 کند وای در رشد شناخت ایفا میکلیدی شناخت است و نقش یکپارچه جزءهای شناختی است. در واقع حافظه حافظه از مهمترین قابلیت
. شودمدت تقسیم میحافظه کوتاه حافظه بلندمدت و زمان ماندگاری به سه نوع حافظه حسی،اساس  حافظه بر. دارای انواع مختلفی است

فعال  حافظه [2].شودهای ذخیره دائم منتقل میاطالعات به نظام آن طریق از است و ظرفیت محدود ذخیره با مدت یک نظامحافظه کوتاه
اما برخالف ، کندیک زیرمجموعه از سیستم کلی حافظه است که به ذخیره موقت و دستکاری اطالعات الزم جهت انجام تکالیف کمک می

سیستم کلی حافظه فعال، در هر دو عملکرد ذخیره و قابلیت پردازش محدودیت دارد. حافظه فعال نقش قابل توجهی در بسیاری از 
اند لعات نشان دادهآوردهای تحصیلی دارد. همچنین مطاهای فردی مانند هوش عمومی و دستتی و تعیین ویژگیعملکردهای تکالیف شناخ

در ارتباط است. حافظه فعال  1ها و هوش سیالهای درک زبانی، حل مسائل ریاضی، دنبال کردن دستورالعملکه حافظه فعال با مهارت
ی های پیچیدهزمان و وابسته به هم در ذهن قرار بگیرند که این قابلیت جهت پردازشر همدهد که چندین جز از اطالعات به طواجازه می

شناختی مانند زبان درکی، گفتاری و نوشتاری، محاسبات ذهنی، استدالل و حل مسئله ضروری است و به دلیل نقش حافظه فعال در گستره 
 [2].شودوسیعی از عملکردهای شناختی، در مطالعات شناختی استفاده می

-های شناختی تنظیم میمهارت های شناختی هستند که ظرفیت توجه، استدالل انتزاعی و یکپارچگی را با دیگرعملکردهای اجرایی فرآیند

و تشخیص دوباره اشتباهات از وظایف  4، سازمانبندی، تکمیل عمل، مدلسازی فعالیت، رفتار یکپارچه، بررسی خودریزیرنامهبکنند. توانایی 

اجتماعی -های عملی است  و تاثیر مستقیمی بر تطابق روانیاجرایی است. این سیستم جزء ضروری برای اغلب مهارت سیستم عملکرد
 [7].دارد

شامل  ، این فرآیندهانقش دارند آنچهار فرآیند اساسی در  که است یا خارجی یک محرک داخلی یتوجه به مفهوم انتخاب و تمرکز بر رو

داری وضعیت عنوان نگهه جزئی از توجه است که ب 3. توجه مداومدهستن روو کنترل باال روپایینکنترل  فعال، انتخاب رقابتی، یحافظه
حیاتی است، به همین دلیل  های شناختی سطح باالهای روزانه و تواناییشود و جهت فعالیترهه زمانی تعریف میهوشیاری طی یک ب

 [1].خصوص حافظه کاری نقش دارده های شناختی بتوجه در بسیاری از پردازش
ها، هجاها یا کلمات، در یک زبان است و در ها، فورمنتشامل متغییرهای آکوستیکی مانند شدت، فرکانس اصوات، واجاجزای درک گفتار 

درک و بیان گفتار از اصول ارتباطات اجتماعی است که وابسته به  [9].آیدواقع درک گفتار، ادارک این متغییرهای آکوستیکی به شمار می
جهت  شود.اولین مهارت زبانی یعنی گوش کردن است. پس افزایش کیفیت و دقت آن به بهبود ارتباطات کالمی در اجتماع منجر می

پردازش این عناصر جهت  باشد. بندی و آهنگزمانبمی، زیر و شامل فهمیدن یک پیام فرد باید توانایی پردازش سه ویژگی اساسی صدا 
 .فهمیدن گفتار و موسیقی ضروری است

حاصل از  یسازا است و حوزه عملکرد آن صدایاز محققان در سراسر دن یاریک آن مورد توجه بسیولوژیزیرات نوروفیو تاث یقیامروزه موس
زبان  یا نوعیج دنیرا یهارا همچون زبان یقیزبان، موس یدر حوزه روانشناس [2].باشدها( میها و آکوردب آواها )نتیآالت موسیقی و ترک

دهند. درک موسیقی همچون زبان یرا نشان م دن موسیقی فعال شده و عملکرد خودیکه مناطق خاص خود را در مغز دارد و با شن دانندمی
بندی و ها( را با توجه به قواعد خاصی گروهودی از اصوات )نتیافته است که تعداد محدسازمانازمند آموزش است و مانند آن یک سیستم ین

اند، نشان استفاده از زبان و موسیقی را از دست دادهشاهد بر روی بیماران با آسیب مغزی که توانایی -مطالعات موردی [12].کندترکیب می
ا  ،یکدیگر هستند. از سوی دیگر داده است که مناطق مربوط به زبان و موسیقی در مغز کامال جدا و مستقل از مطالعاتی وجود دارند که ب

های اند. این تحقیقات برخالف یافتهختهسالم پردا به بررسی عملکرد مغز (fMRI) زونانس مغناطیسی کاربردیاستفاده از تصویربرداری ر

                                                           
1 Fluid Intelligence 
2 Self-monitoring 
3 Sustained Attention 
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نوروسایکولوژیک، حاکی از آن هستند که مناطق مشترک فعال زیادی در مغز کسانی که در حال تحلیل و درک زبان یا موسیقی هستند، 

دهیم، در ه آن گوش میگیریم یا فقط بنویسیم، ضرب مینوازیم، آهنگ میخوانیم، ساز میوجود دارد. موسیقی، بسته به اینکه آن را می
ی راست ی چپ و تحلیل موسیقی در نیمکرهتحلیل گفتار در نیمکره ها برشود. اغلب یافتهدر هر دو نیمکره تقسیم می یامناطق ویژه

نی در تحلیل و درک زبان و موسیقی است. زمان و فواصل زما های بنیادین درتفاوت معتقد است این تفکیک به دلیل Zatorداللت دارند. 

بنابراین  .دهددر زمانی کمتر از بیست هزارم ثانیه یا یک پنجاهم ثانیه رخ می dو  t گفتار بسیار مهم هستند. تمایز دو همخوان مانند

در موسیقی زیری و بمی صدا بسیار  ،ای به سرعت تغییرات داشته باشد. از سویی دیگری گفتار باید حساسیت فوق العادهکنندهتحلیلسیستم 
-تحلیلدهند نه چند ده هزارم ثانیه، پس شبکه عصبی همیت دارد. البته زمان هم مهم است، اما تغییرات در طی صدها هزارم ثانیه رخ میا

-و بم قائل شود، مانند تفاوت یک نت در آکوردهای مختلف که گاه فرکانسی موسیقی باید بتواند تمایز خوبی میان اصوات زیر کننده

اظهار داشت اطالعاتی که بخشی از آن بر زمان و بخشی دیگر بر فرکانس تمرکز  Zatorهرتز با یکدیگر تفاوت دارند.  42هایشان کمتر از

ی چپ با نیمکره :استی راست و چپ تقسیم شدهها میان مراکز نیمکرهرو عملکرد آن از این؛ در یک شبکه عصبی قابل تلفیق نیستند ،دارند

های این رویکرد از لحاظ تفاوت .اندی راست جهت درک زیری و بمی اصوات اختصاص یافتهنی و نیمکرهفعالیت اختصاصی برای درک زما

های هرچند جزئی در نماید. هر توالی از اصوات که در آن تفاوتهای جدیدی برای موسیقی و زبان ترسیم میای پردازشی چارچوبپایه
 [11].کندچپ درگیر می یی راست را بیش از نیمکرهیقی یا هر عنوان دیگر، نیمکرهزیری و بمی وجود داشته باشد، مانند گفتار یا موس

امواج صوتی وارد گوش شده و توسط سیستم حلزون  .اند که پردازش موسیقی یک فعالیت عصبی بسیار پیچیده استدانشمندان دریافته
ت ارسال گیجگاهی چپ و راس یهادر لوب یاها جهت پردازش به مناطق ویژهشوند و در نهایت پیامعصبی تبدیل می یهاگوش به پیام

-یک سمفونی باشند، جهت درک موسیقی، اصوات در طول زمان رمزگشایی می یهاوارده به گوش انسان نوت اگر امواج صوتی. شوندمی

شده به سیستم عصبی مرکزی باید به مدت چند ثانیه یا دقیقه صبر کند تا بتواند جدید وارد یاهاها با صدی آنشوند و مغز جهت مقایسه
دهد اطالعات موسیقیایی را این مسئله به افراد امکان می .دهدفعال به خوبی انجام می یاین عملکرد را حافظه. را درک نمایدتوالی اصوات 

های مغزی مانند درک، شناخت، از فعالیتموسیقی به دلیل ارتباط با بسیاری  [2].مدت زمان مشخصی جهت رمزگشایی نگاه دارند یبرا
آموزش و تمرین  [3].های مختلف مغزی استی شناخت و چگونگی عملکردال برای مطالعهاحساسات، عاطفه، رفتار، حافظه یک ابزار ایده

و رشد ( های فضاییاز جمله توانایی)موسیقی سبب تقویت و تکامل مسیرهای عصبی دخیل در انجام فرآیندهای شناختی وابسته به محیط 
 طبق شود.های حرکتی همچنین احساسات، حافظه و عملکردهای سطح باالی شناخت و توجه میو یکپارچگی حسی، درکی و مهارت

-می توانمندتر هاقابلیت دیگر انجام در را آن( موسیقی یادگیری)مانند  خاص عصبیی شبکهیک  از مکرر استفادۀ 2هب یادگیری اصول

های عصبی و پالستیسیتی مؤثر باشد و با تغییر سطح استروئیدها در مدارهای شنوایی تواند در تولید و بازسازی سلولموسیقی می [14, 3].سازد

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].دمانس مفید گزارش شده است جلوگیری از آلزایمر و

 ایی درک گفتارنتوا. دارندای مشابه (و آهنگ، فرکانس، شدت دیرشهای آکوستیکی )های شنوایی هستند که سرنختار و موسیقی سیگنالفگ
مانند حافظه کاری شنوایی )شناخت(  ی شناختی مغزهای سطح باالو پردازش )اجزای گفتار( تحت تاثیر کدگذاری پایین به باال اصوات

 ها( دقت کنند،)نت که به صداهای ظریف موسیقیاییبیاموزند ها دانموسیقیشود موسیقی باعث میتن یک ساز اخدگیری نویا. است
های تمرین احتماالهای موسیقی را بخوانند و آنها را به خروجی حرکتی دقیق و هماهنگ ترجمه کنند. ای از سیستم سمبلیک نتوعهممج

 [17-12].گرددشنیداری  درک هایتوانایی بهبود عثبا های شناختیبا تاثیر بر بهبودی عملکرد م موسیقیومدا
های شناختی های مختلف و مهم عملکردی موسیقی را بر جنبهتاثیر موسیقی به خصوص یادگیری نواختن و کار با سازها حاضر در مقاله

فتار مورد بررسی قرار گرفت. بسیاری از مطالعات تاثیر موسیقی بر عملکردهای شناختی و درک )حافظه، توجه و عملکرد اجرایی( و درک گ

اند. هدف این گروه از مطالعات پاسخ به این سوال است که آیا موسیقی باعث بهبود عملکرد شناختی و درک گفتار را مورد بررسی قرار داده
 یا خیر. شودگفتار می

 مورد بررسی قرار گرفته است. ،دهنده تاثیر موسیقی بر عملکردهای شناختی و درک گفتار هستندنشانکه  ه شواهدیدر مقاله حاضر مقال

 هاروشمواد و 
 با Google Scholar, PubMed, Science Direct Scopus, SID های اطالعاتیبانک حاضر جستجو در برای تدوین مقاله

انجام گرفت. در ابتدا  Musician  ،Cognition ،Memory ،Attention ،Music ،Speech Perceptionکلیدیهای استفاده از واژه

مبنای  انتخاب شدند که در نهایت بر 4211میالدی تا  4222سال ساله از 11شده در مجالت معتبر در بازه زمانی چاپمقاله پژوهشی  23
حداقل با یکی از موضوعات عملکردهای  حتوای آنهاکه م مقاله مروری( 4مقاله پژوهشی و  32مقاله ) 31یک روش گزینشی هدفمند، 

                                                           
4 Hebb 
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به های شناختی متاثر از موسیقی در ارتباط بود، انتخاب گردید و به عنوان معیار ورود ها و جنبهدانهای درک گفتار موسیقیشناختی، قابلیت

شنوا، کودکان با کمهای درک گفتار در گروه این مطالعه در نظر گرفته شد. سایر مقاالت با محتوای تاثیر موسیقی بر عملکرد شناختی و
 های خاص از مطالعه خارج گردیدند.دلیل انجام پژوهش بر گروهه کاشت حلزون و افراد با مشکالت یادگیری ب

 هایافته
های ، فقط یافتهکنونی . در مطالعهمقاله پژوهشی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت 12پس از فرآیند جستجو و متناسب با معیارهای ورود، 

ثیر مثبت دهنده تاهای شناختی و توانایی درک گفتار مورد بررسی قرار گرفت. غالب مطالعات نشانمربوط به تاثیر موسیقی بر عملکرد
داد نیز مورد میهایی که تاثیر منفی موسیقی را بر عملکرد شناختی نشان لیکن پژوهش، موسیقی بر عملکرد شناختی و درک گفتار است

یز پرداخته اند نیافتهررسی قرار گرفت. در زیر به بررسی مقاالتی که بر اساس تحقیقات خود ارتباطی را بین موسیقی، شناخت و درک گفتار ب
 شود.می

Emery (4223بیان کرد که گوش دادن به موسیقی نمرات آزمون شناختی روانی کالم را افزایش می )همچنین  [11].دهد Janata 

های تمپورال، پاریتال و فرونتال را درگیر کرده و بر حافظه کاری، توجه، پردازش که گوش دادن فعال به موسیقی، لوب ( عنوان کرد4227)

 [19].حرکتی تاثیرگذار است-معنایی، تشخیص هدف و تصور ذهنی
( نشانگر تاثیر مثبت موسیقی زمینه بر بهبود حافظه فعال نسبت به موقعیت سکوت و در 4227و همکاران ) Mammarellaمطالعه 

( حاکی از آن است که میانگین امتیاز آزمون حافظه 1392که نتایج پژوهش مطلوبی و همکاران ) در حالی، [42]حضور نویز سفید است
داری باالتر معناکالمی در موقعیت سکوت نسبت به دو موقیعت همراه با موسیقی برانگیزاننده احساس مثبت و خنثی به میزان -شنوایی

 [14].است
Lee ( و نوجوان  44 ( تاثیر آموزش موسیقی بر قابلیت حافظه فعال را در دو گروه سنی بزرگسال )متوسط سنی4227و همکاران )سال

کردند. دان دوبار در هفته به مدت یک و نیم ساعت آموزش موسیقی دریافت میهای موسیقیسال( بررسی نمودند. گروه 14)متوسط سنی 

 Non-word Span ،Forward/backward Digit ،Simple Spatialی هااز تست جهت بررسی قابلیت حافظه فعال

Span دان عملکرد بهتری نسبت به همتایان غیرموسیقی ،استفاده گردید. نتایج نشان داد کودکانی که آموزش موسیقی دریافت کرده بودند

مشاهده Non-word Span و   Digit Spanدرفقط دهند که این نتایج در بزرگساالن خود در تمام تکالیف حافظه فعال نشان می
کننده عملکرد اجرایی طی تکالیف حافظه های نورونی کنترلها فعالیت مغزی بیشتری در شبکهدانکند که موسیقیمیعنوان این نتایج . شد

 [7].های شناختی استپردازش برها داندهنده کنترل بیشتر موسیقینشانکه این امر  ها دارنددانفعال در مقایسه با غیرموسیقی
Parbery  انجام دادند که در آن درک گفتار  "هادانقابلیت درک گفتار در نویز موسیقی"پژوهشی تحت عنوان  4229و همکاران در سال

و  2HINTهای با استفاده از تست سال 19-31زن و مرد( در محدوده سنی دان )فرد غیرموسیقی 12دان را با فرد موسیقی 12در نویز 

Q-SIN6 همچنین  ،دان باالتر بودافراد غیرموسیقیدان در مقایسه با مقایسه کردند. نتایج نشان داد که درک گفتار در نویز افراد موسیقی
دهنده عملکرد شده، ارزیابی گردید و نتایج نشانارائهداد به ترتیب عملکرد حافظه فعال دو گروه با استفاده از تکرار یک سری از کلمات و اع

)حافظه فعال( و  عملکرد شناختی دان عملکرد بهتری درها در تکالیف حافظه فعال بود. این مطالعه نشان داد که موسیقیدانبهتر موسیقی
 [41]درک گفتار دارند.

George  فرد  12دان وفرد موسیقی 12بر روی  "آموزش موسیقی و حافظه فعال"ای با عنوان مطالعه 4211و همکاران در سال

ارزیابی  جهت 1TOMAL-2و تست رفتاری  7ERPsهای سال با استفاده از پاسخ 11-42دان زن و مرد در محدوده سنی غیرموسیقی
ها زمان نهفتگی کمتر و دانموسیقی P300های ده کردند که پاسخهآنها مشا .فضایی و حافظه فعال انجام دادند-های واجی، بیناییقابلیت

ر مدت موسیقی باعث بهبودی حافظه فعال در دو حیطه شنوایی و بینایی و در هدامنه بزرگتر دارند. نتایج آنها نشان داد که آموزش طوالنی
 های شفاهی( بهبودی در دریافت4212و همکارانش )  Morenoمطالعهکه نتایج  در حالی، گرددمی ERPهای رفتاری و دو اندازه گیری

 [44].های رایج آموزش موسیقی مشاهده نگردیدی فعال بینایی با دنبال کردن شیوههای حافظهاما بهبودی در جنبه ،را نشان داد( شنیداری)
Nutley  بر  "ارتباط تمرین موسیقی با رشد حافظه کاری در کودکان و بزرگساالن"ای با عنوان طی مطالعه 4213و همکاران در سال

گیری قابلیت حافظه فعال از تست جامع انجام دادند. آنها جهت اندازه سال 2-42دان در حدوده سنی غیرموسیقی 22دان و موسیقی 22روی 

AWMA9 و Backward Digit Recall های مختلف استفاده نمودند. نتایج آنها نشان داد که آموزش موسیقی تاثیر مثبتی بر جنبه

                                                           
5 Hearing in Noise Test 
6 Quick-signal in Noise 
7 Event-related Potentials  

8 Test of Memory and Learning 
9 Automated Working Memory Assessment 
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حافظه فعال بهتری دارند و این بهبود  ،های بیشتری آموزش دیده بودندهایی که تعداد سالدانهمچنین دریافتند موسیقی ،حافظه فعال دارد

 [43].دادند، در ارتباط بودموسیقی اختصاص می هفته به تمرین حافظه با میزان ساعاتی که در
Strait  انجام دادند.  "ه اصوات گفتاریها نسبت بدانیافته موسیقیافتراق عصبی افزایش"ای با عنوان مطالعه 4213و همکارانش در سال

 49کودک دبستانی و  42دبستانی، کودک پیش 41کننده که شامل در این مطالعه ابتدا عملکرد شناختی )توجه و حافظه فعال( افراد شرکت

قرار گرفته و  یمورد ارزیاب AWM11و  AAt12های ها بودند، با استفاده از تستدانموسیقیها و غیردانبزرگساالن در دو گروه موسیقی

ها در دانگیری گردید. نتایج نشان داد که موسیقی( اندازهbaو  gaهای شنوایی ساقه مغز آنها با استفاده از محرکات گفتاری )سپس پاسخ

های اولیه فراگیری موسیقی، عملکرد بهتری های به محرکات گفتاری طی همان سالتکالیف شناختی و همچنین درک گفتار در پاسخ
 [42].دهندان مینش

Wang ( مطالعه4212و همکارانش ) انجام دادند. پژوهش بر روی دو گروه موسیقی "توجه ارتباط میان یادگیری موسیقی و"ای با عنوان-

سالگی فراگرفته بودند، انجام گرفت. پس از  2سال که زبان انگلیسی را قبل از سن  11-42دان در محدوده سنی موسیقیدان و غیر

که بر عملکرد شناختی تاثیرگذار  های نورولوژیک و عدم استفاده از داروهاییو روانی و نداشتن سابقه بیماری اطمینان از سالمت فیزیکی

ارزیابی شد. نتایج نشان  13CVET و CTET14های است، تکالیف مربوط به توجه مداوم در دو حیطه زمانی و بینایی با استفاده از تست
 [1].اندی داشتهها در تکالیف تمایز زمانی نسبت به تمایز بینایی، عملکرد باالتردانموسیقیها در مقایسه با غیردانداد که موسیقی

Moreno ( تاثیرات آموزش زود4212و همکارانش ) ی هاسال با استفاده از آزمون 2تا  2کودک  32هنگام موسیقی را بر رویERP 

 [42]ک سال( با تغییرات علمکردی مغزی کودکان تطابق دارد.مدت موسیقی )یبررسی نمودند. آنها مشاهده کردند آموزش کوتاه
جه های موسیقی درودک در آموزشگاههای موسیقی ککودک پنج و شش ساله که در ترم اول کالس 32( 1314) هیلدا میربها و همکاران

ابتدا، همه کودکان تحت آزمون هوش  در .کردندکودک مقایسه  گروه کنترل از مهدکودک  32 بارا  کردندیک و دو شهر تهران شرکت می
های موسیقی کودکان شرکت داده کالس گرفتند و سپس کودکان گروه آزمایشی به مدت سه ماه و هر هفته یک بار در بینه قرار-استنفورد

د که گروه آزمایشی از نظر میزان افزایش توانایی استدالل عمومی آزمون گرفته شد. نتایج نشان داشدند. پس از سه ماه از همۀ کودکان پس

-آزموندارد. در ارزیابی خردهمعناداری بینه سنجیده شد، با گروه دیگر تفاوت -که با معیار ضریب هوشی و با نمرۀ کل آزمون هوش استنفورد

 [42].مدت کودکان گردیده استقویت حافظۀ کوتاهها نیز مشاهده شد که آموزش موسیقی باعث افزایش توانایی استدالل کالمی و ت

Zendel  انجام  "تاثیر نوازندگی بر مکانسیم کورتیکال در جداسازی گفتار از نویز زمینه" ای تحت عنوانمطالعه 4212و همکاران در سال
 47-19دان )موسیقیفرد غیر 13سال( و  32-11دان )فرد موسیقی 13 نویز برای در سه سطح دادند. طی این مطالعه یک سری کلمات

شده را بایست کلمات بیانکنندگان میها ثبت گردید. در حالت فعال شرکتآن N400فعال ارائه شد و موج غیرسال( تحت شرایط فعال و 

کردند. طبق کالم را تماشا میگرفتند و یک فیلم بیفعال کلمات را نادیده مییردر صورتی که در حالت غ ،کردندبا صدای بلند تکرار می
دان با افزایش سطح نویز موسیقیکه در افراد غیر در حالی ،تحت تاثیر سطح افزایش نویز قرار نگرفتدان افراد موسیقی N400نتایج دامنه 

دهنده توانایی باالتر درک گفتار در حضور فزایش یافت که این نتایج نشانها در انجام تکالیف، ابه دلیل کاهش عملکرد آن N400دامنه 

 [47].باشدها میداننویز موسیقی
Slater  بر روی  "دهدآموزش موسیقی توانایی درک گفتار در نویز را افزایش می"ای طولی تحت عنوان مطالعه 4212و همکاران در سال

دبستانی و دبستانی انجام دادند. هدف این مطالعه بررسی میزان آموزش موسیقی الزم جهت دستیابی به مزایای آموزش پیشکودکان 
نفر(  19در صورتی که گروه دیگر ) ،نفر( دو سال آموزش موسیقی دریافت کرده بودند 47روه از کودکان )موسیقی بود. در این بررسی یک گ

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 
 [14].موسیقی دریافت کرده بودند نسبت به گروه دیگر بهتر بود آموزشکه درک گفتار در نویز گروهی که دو سال 

 بحث
طور های شناختی و درک گفتار را مورد بررسی قرار داد. همانهای موجود در زمینه تاثیر موسیقی بر عملکردمطالعه مروری حاضر، پژوهش

دسته اول مطالعاتی که تاثیر موسیقی : توان در دو دسته تقسیم نمودشده را میهای این مطالعه مشاهده شد، مقاالت انجامکه در یافته
های شناختی نشان دادند و دسته دوم مطالعاتی که تاثیر موسیقی بر درک گوش دادن به موسیقی و یادگیری موسیقی را بر عملکرد نه،زمی

آمده از اغلب مطالعات دستخصوص در شرایط دشوار و نویزی یا تاثیر موسیقی بر درک گفتار و شناخت را نشان دادند. نتایج بهه گفتار ب

                                                           
10 Auditory Attention Task 
11 Auditory Working Memory 
12 Continuous Temporal Expectancy Task 
13 Continuous Visual Expectancy Task 
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موسیقی تاثیر مثبتی بر شناخت و اجزای شناختی از جمله حافظه، توجه و عملکردهای اجرایی، همچنین ادراک گفتار و ت که حاکی از آن اس

 ها و هجاها دارد.اجزای آن مانند فورمنت
و این های شناختی توجه بیشتری صورت گرفته است های اخیر، به تاثیر آموزش و یادگیری نواختن یک ساز موسیقی بر عملکرددر پژوهش

های این دسته از های شناختی در ارتباط است. در توجیه یافتهکه آموزش موسیقی با بهبود پایدار توانایی دهنددسته مطالعات نشان می
کنند، آنها تمرینات خودرا های اولیه زندگی آغاز میمعموال یادگیری موسیقی را طی سالایهای حرفهدانتوان گفت که موسیقیمقاالت می

ها با نیازهای دانموسیقی. های اولیه جوانی، تمرین خواهند داشتساعت تا پایان سال 12222 ه صورت جدی دنبال کرده و چیزی حدودب
کوک کنند، توجه مداوم به خروجی صدای تولیدشده  آنها در نهایت باید بتوانند ساز خود را .درکی، شناختی و حرکتی مشخصی روبرو هستند

-کنند. موسیقی های دیگر را آنالیزداناصوات متغییر و پیچیده را تولید کنند و به دقت صدای ساز موسیقی اشند، توالی ازداشته بساز خود 

به حرکات متوالی بسیار دقیق توسط دست، یادآوری قطعات ( زمانی-فضایی-اطالعات بینایی) های موسیقیها باید توانایی ترجمه نتدان
-هت کار با سازنیازهای درکی و عملکردی ج [49].اساس قطعات موسیقی موجود را داشته باشند ها برهارمونیک ها وودیطوالنی، ساختن مل

ها چنین ها باید زیری و بمی ساز خود را به دقت کنترل کنند، اما پیانیستهای موسیقی مختلف، متفاوت است. برای مثال ویولونیست
سی، زمانی کنترل دقیق فرکان مهارت نواختن و کارکردن با یک ساز موسیقی نیازمند چیزی بیش از. بمی ساز خود ندارند کنترلی بر زیری و

را بیاموزند و به سرعت پاسخ دهند و بتوانند  مدت به جریان اصواتطوالنیها باید توجه مداوم و دانموسیقی. های هارمونیکی استو ویژگی
در مجموع،  .ردازندها( را چه در زمان تمرین و چه در زمان اجرا به یاد آورند و به تولید آنها بپها و آکوردبه درستی ترتیب اصوات )نت

و همکارانش این یافته را  Wang های شناختی مانند توجه گردد. مطالعهتواند باعث تغییر در عملکردچیدگی تمامی این عملکردها میپی

به  ها در تکالیف زمانی توجه مداوم عملکرد بهتری نسبتدانموسیقیها نسبت به غیردانتایید کرد. آنها نشان دادند که موسیقی
مدتشان ی کوتاهدان خود، اطالعات را بیشتر در حافظهوسیقیتوانند نسبت به همتایان غیرمها میدانموسیقی [32].دان دارندغیرموسیقی

تصویربرداری از سیستم عصبی مرکزی، این مشاهدات رفتاری را تایید کرده است و افزایش فعالیت قشر مغز . کنندنگهداری و دستکاری 

-ای مشاهده شده که حتی آموزش کوتاهطی مطالعه .دهدها طی تکالیف حافظه فعال نشان مینداها را نسبت به غیرموسیقیدانموسیقی

های مغزی تواند منجر به تحریک و تقویت شبکههای موسیقی میگردد و تکرار تمرینباعث بهبود حافظه فعال می( ماه 2) مدت پیانو

و همکارانش  Nutley که این یافته در مطالعه گردد( حافظه فعال رایی ودستگاه اج) تری متعدد دخیل در اعمال شناختی عمومییکپارچه

موسیقی  آموزش [42, 43].های تمرین موسیقی با بهبود بیشتر در حافظه فعال در ارتباط استند که تعداد سالدنیز تایید شد. آنها  نشان دا
تر مانند دستگاه ها عملکردهای شناختی عمومیگردد که این شبکههای یکپارچه متعدد مغزی میریک و تقویت شبکهحاحتماال باعث ت

عملکرد اجرایی( ) الل عمومیمطالعه هیلدا میربها و همکاران نیز نشان داد که آموزش موسیقی باعث بهبود استد کنند.می اجرایی را کنترل
که بسیاری از مطالعات حاکی از تاثیر مثبت موسیقی بر حافظه فعال  در حالی، گرددمی ،در کودکانی که آموزش موسیقی دریافت کرده بودند

و همکاران تنها بهبودی در بعد  Morenoها مانند پژوهش بعضی از گزارش، است، ماهیت دقیق این تاثیرات هنوز نامشخص است

همکاران بهبود عملکرد حافظه فعال با تمرین موسیقی را در  و  Georgeاما برخی دیگر مانند مطالعه ،عال را نشان دادندحافظه ف شنیداری

ها توضیح داد، برای مثال در دانهای ظریف در تاریخچه شنیداری موسیقیتوان این تناقضات را با وجود تفاوتدو بعد مشاهده نمودند. می
برداری مداوم و فراخوانی موقعیت فضایی نیاز است، در واقع یک ارتباط نقشهها به یک کلیدها جهت اجرای درست نوتفحهپیانو در طول ص

تمرین موسیقی خود استفاده  معمول از قواعد بینایی انتزاعی در طوره هایی که بفضایی در پیانیست-بین نوازندگی و حافظه فعال بینایی
های بیشتر را در رابطه با نقش حافظه فعال بر پالستیسیته متاثر از حال ابهامات این نتایج نیاز به بررسی با این. شودکنند، مشاهده میمی

 [42].دهدآموزش موسیقی نشان می
-ها ناشی از کار با موسیقی باعث بهبود عملکردداناول آن است که تغییرات عصبی مغز موسیقیدسته های مقاالت توجیه دیگر جهت یافته

اندازه، شکل،  های اساسی درباعث ایجاد تفاوت ،های اولیه زندگی آغاز گرددشود. آموزش موسیقی چنانچه طی سالهای شناختی آنها می
و  Schlaug [13].شودها به ویژه در نواحی فرونتال، حرکتی و شنوایی میدانهای عملکردی مغز موسیقیحجم، ارتباطات و فعالیت

همکاران بیان کردند که قسمت قدامی کارپوس کالوزوم که انتقال اطالعات بین دو نیمکره را به عهده دارد، همچنین پالنوم تمپورال که 
-بزرگتر می ،اندکرده های اولیه آغازطی سال هایی که آموزش موسیقی راداندر موسیقی ،ی استی حیاتهای زبانی و موسیقجهت پردازش

و به مدت زمان آموزش  [49]ها در زمینه موسیقی در ارتباط استیزان تجربه آنها با منداشده در موسیقیهای مغزی مشاهدهتفاوت [31].باشد
ماه و هر  49 که رشد کارپوس کالوزوم کودکانی که به مدت مشاهده کرد Schlaug [12].دان بستگی داردی افراد موسیقیرین موسیقو تم

اند یا اصال آموزشی دریافت فته آموزش دیدهساعت در ه 4 اند، نسبت به کودکانی که کمتر ازساعت آموزش دریافت کرده 4 هفته بیش از

دان با نوع سازی که با آن های عملکردی مغز موسیقیدهند که تفاوتموزش شنوایی و حرکتی نشان میمطالعات آ [32].اند، بیشتراستنکرده
برای مثال ساز ویلون با فعالیت بیشتر نواحی مغزی مربوط به حرکات دقیق انگشتان دست چپ و پیانو با  ؛کند نیز در ارتباط استکار می

ها و دانی عصبی بین موسیقیهاها حاکی از آن است که برخی از تفاوتین یافتها. کنترل حرکات انگشتان دو دست در ارتباط است
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صورت موسیقی بدینها است. دانهای مغزی موسیقیها ناشی از آموزش موسیقی است و پالستیستی عاملی جهت تفاوتدانغیرموسیقی

و  Moreno پژوهشهای یافته [1].دهدت تاثیر قرار میشناختی را نیز تح هایشود، بلکه مهارتتنها منجر به ایجاد رشد عصبی نمی

 [42].گذار استها تاثیردانهای شناختی موسیقیهای عصبی ناشی از آموزش موسیقی بر عملکردهمکارانش نیز تایید که تفاوت
تواند باعث افزایش موقت ضریب هوشی به های فضایی دارد و میاند که گوش دادن به موسیقی تاثیر مثبتی بر تواناییمحققان دریافته

به ها بر این است که گوش دادن عمومی در مورد این یافته تصور. دقیقه دوام دارد 12 که این افزایش موقت، حدودا برابر شود 9میزان 

شود، بلکه باعث گوش دادن به موسیقی منجر به افزایش یکباره هوش نمی. تواند باعث افزایش ضریب هوشی افراد گرددموسیقی می
تواند منجر به عملکرد بهتر فرد های شناختی این امر میگیریگردد که طی اندازهمی( 12اروزال)افزایش موقت هوشیاری و برانگیختگی 

 [1].تایید شد Emeryو  Janataدر مطالعه شود و این مشاهدات 

ر منفی با تاثیر موسیقی زمینه بر عملکردهای شناختی متناقض است. مطالعه مطلوبی و همکاران تاثی شده در رابطهانجامنتایج مطالعات 
توان بیان کرد که احتماال همراهی موسیقی رقابتی و سوگیری بخشی از توجه در توجیه این یافته می .نشان دادموسیقی زمینه بر شناخت را 

تواند در اثر تداخل موسیقی با پردازش اطالعات کالمی کالمی تاثیر منفی دارد که این نتیجه می-شنوایی به آن، بر عملکرد حافظه کاری
 [14].در مغز باشد

ها دانتوان بیان کرد که موسیقیمی، ها را نشان دادنددانموسیقیکه بهبود درک گفتار در  های موجود در دسته دوم مطالعاتدر توجیه یافته

شنوایی باشند که  ی پیچیدههآنالیز و استفاده از چندین جریان اطالعاتی از صحنبه منظور اجرای موفق در یک گروه موسیقی، باید قادر به 
که نقش ) برای مثال رهبران ارکستر ؛های شناختی مانند حافظه و توجه باشدتواند حاصل از بهبود توانایی آنها در مهارتاین توانایی می

ل شنوایی مورد نظر از قابلیت بیشتری جهت جداسازی فضایی سیگنا( یار بزرگ دارنداولیه را در آنالیز، تفسیر و اداره یک صحنه شنوایی بس
ها دانسیقیمواالتری نسبت به غیرهای هارمونیکی بقابلیت تفکیک پیچیدگی هادانموسیقی ،از سوی دیگر [31].های دیگر دارندسیگنال

به عنوان یک هدف شنوایی جدا  درصد 4یک هارمونیک ناکوک را حتی به کوچکی  تغییرات تواننددارند و اغلب گزارش شده که می
 [32].تشخیص دهند

دستگاه صوتی های فیلتر های هارمونیکی یکی از منابع مهم اطالعاتی جهت تمایز اصوات گفتاری هستند. افراد طی تولید گفتار، ویژگیقله
شود و این امر باعث تمایز ها( میهای طیفی )فرمنتدهند که باعث تولید قلهمیهای خاص تغییر خود را جهت افزایش یا کاهش فرکانس

های آکوستیکی )تفاوت توزیع انرژی در طیف هارمونیک( جهت تشخیص گفتار و سرنخ ،شود. از سوی دیگرها از هم میها و واکههمخوان
تواند باعث بهبود پردازش گفتار نیز مایز اصوات موسیقیایی احتماال میها در تدانبنابراین مهارت باالتر موسیقی. باشندموسیقی مشابه می

-وسیقیهای درکی باالتر مرسد تواناییباشند و به نظر میهای مهمی جهت درک گفتار و موسیقی میزیر و بمی و آهنگ سرنخ [34].شود

, 33].مدت با موسیقی استطوالنی( در نتیجه تمرین f0) ها به دلیل پردازش بهتر محرکات آکوستیکی مانند زیر و بمی یا فرکانس پایهدان

ها در دانموسیقیها نسبت به غیردانکه افتراق عصبی موسیقی ندآنها نشان داد .ها را تایید کردندو همکارانش این یافته Straitمطالعه  [32

ها بود. دانی گفتاری در موسیقیقابلیت تفکیک هارمونیکی بهتر بین هجاهادهنده که نشان )هجاها( باالتر است ریپاسخ به محرکات گفتا
 ،های کوچک در زیر و بمیزیرا در موسیقی تفاوتآموزش موسیقی نیازمند دقت پردازش زمانی بیشتری نسبت به گفتار معمول است، 

 ی گفتاراجزاپردازش احتماال  های عصبی موسیقی و گفتار،دلیل اشتراکات بین شبکهه و ب آوردوجود میه های بزرگی در درک بتفاوت

 [32].یابدبهبود میبا تمرین و یادگیری موسیقی ها داندر موسیقی ها()هجاها و همخوان
ها در آنهای باالی مهارتکی و کشف جزئیات طیفی و زمانی همچنین ها به قواعد آکوستیداندر مجموع احتماال حساسیت باالتر موسیقی

مدت آنها بر اساس آنالیز صحنه شنوایی است، که در نتیجه تجربه طوالنی ، توجه و عملکردهای اجراییحافظه های شناختی مانندعملکرد
ه ها بدانموسیقیدرک گفتار  بهبودی قابلیتی جهت هایفاکتورن عنواه بو  های شنیداری روزانه تعمیم داده شودتواند به موقعیتمی

ها را تایید کردند. آنها نشان این یافته Parberyو  Strait هایمطالعه [37, 32, 49].فته شودنویزی در نظر گر شرایط دشوار و درخصوص 

ها از و انتقال این مزیت [42, 41]ها در ارتباط استداندادند که آموزش موسیقی با بهبود عملکرد شناختی و قابلیت درک گفتار موسیقی
 [41].ایید کرداین امر را ت Slaterکه مطالعه  [31, 41]های شناختی نیازمند تکرار استو جنبه موسیقی به زبان و بهبود درک گفتار

 گیرینتیجه
دهند. های مورد استفاده در مقاله حاضر تاثیر مثبت موسیقی را بر عملکردهای شناختی و درک گفتار نشان میهای اکثریت پژوهشیافته

-خصوص در شرایط دشوار بهبود میه های درک گفتار بهای شناختی، قابلیتحتماال به دنبال تاثیرات مثبت یادگیری موسیقی بر عملکردا

 احتماال مدتطوالنینوازندگی  .دهدهای ادراکی و شناختی رده باال را افزایش میپردازش یابد. بنابراین آموزش موسیقی تعامل بین

 همچنینکند، های پیچیده شنوایی را ذخیره میمورد نیاز برای حل موقعیت )در ارتباط با اجزای گفتار( یپایین به باال های شنواییپردازش
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شنوندگان بزرگسال شود که )شناخت( را نیز افزایش دهد. این امر باعث می های باال به پایینمربوط به پردازشهای شنوایی تواند مهارتمی

-نواختن موسیقی تنها شامل درک درست اصوات و تولید صدا نمی ف مربوط به محرک شنوایی داشته باشند.الیبر تک یشتریتمرکز ب توجه و

باشد، بلکه اصل مهم برقراری ارتباط میان اصوات است. تشخیص کوک بودن یک ساز موسیقی در یک گروه موسیقی یا دنبال کردن 

از یک موقعیت پیچیده صوتی است. در هر دو فعالیت، استفاده از معنادار یک سیگنال  صدای یک گوینده در محیط نویزی، نیازمند استخراج
بینی کردن طبق پیشهای آکوستیکی ظریف جهت تفکیک جریان ورودی مشخص، توانایی برگرداندن اطالعات در حافظه کاری، سرنخ

ها که در پردازش شنوایی ل ضعیف الزم است. تمامی این جنبههای قبلی و فهم سیگناالگوها و قواعد موجود در سیگنال، استفاده از تجربه
های اند. در مجموع بر اساس یافتهن گسترش یافتهداموسیقیدان در مقایسه با افراد غیریا شناخت تاثیرگذار و مهم هستند، در موسیقی

های بهتر با داشتن مهارتها در درک گفتار دانقیموسیاحتماال عملکرد بهتر گیری کرد که نتیجهتوان می کنونی مقالهحاصل از مطالعات 
 است. در ارتباطآنها حافظه فعال های شناختی مانند در عملکرد
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