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  پزشكي آزاد تهران
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  چكيده
مدت گوش دادن   اثر كوتاه،مطالعهدر اين .  مختلف مغز انسان مطرح شده استاثرات مثبت موسيقي در عملكردهاي :سابقه و هدف

 .شدبه يك قطعه موسيقي كالسيك بر عملكرد توجه و تمركز بررسي 
 نفر از دانشجويان رشته پزشكي به طور تصادفي به دو گروه 40  شده،تصادفيباليني شاهددار اين كارآزمايي در : يسروش برر

 دقيقه استراحت به 15 شاهد دقيقه موسيقي براي آزمودني پخش و در گروه 15در گروه موسيقي . يم شدند تقسشاهدموسيقي و 
  .در هر دو گروه آزمون حافظه وكسلر و آزمون شمارش معكوس اعداد انجام شد. آزمودني داده شد

در آزمون شمارش معكوس . )P>01/0 (بود 22/107 شاهد و در گروه 97/113ميانگين نمره آزمون وكسلر در گروه موسيقي : هايافته
داري   ثانيه بود كه تفاوت آماري معني51 شاهد ثانيه و در گروه 50/41آزمون  در گروه موسيقي ميانگين زمان انجام 100اعداد از 
 ).P>05/0 ( بود20/1 با ميانگين خطاي شاهد داشت و كمتر از گروه 45/0گروه موسيقي ميانگين خطاي . نداشتند
 .تواند باعث بهبود عملكرد توجه و حافظه شود اين مطالعه نشان داد كه گوش دادن به موسيقي مي: گيريهنتيج

  . توجه، دانشجويان پزشكيآزمونموسيقي، توجه، تمركز،  :واژگان كليدي

 

  1مقدمه
هاي محيطـي مركـزي بـراي تحليـل و          مغز مركز دريافت حس   

ر لحظه به مغز    گيري است ولي حجم اطالعاتي كه در ه         تصميم
بر پردازش تمام آن  رسد چنان باالست كه در عمل اگر قرار مي
شـد، در اينجـا قـدرت و          بود عملكرد مغز مختل مـي       ها مي   داده

همگـان  . آيـد   الزم مـي  ) concentration( توانايي خاص تمركـز   
دانـيم     با اين حال آنچه از مـاهيتش مـي         ،شناسند  تمركز را مي  

مركـز وضـعيتي اسـت كـه در آن          منظور از ت  . بسي اندك است  
خود را روي موضوع خاصـي      ) attention( شخص عملكرد توجه  

اي  از طرفي توجه مفهومي گسترده و چنـد اليـه        . برد  به كار مي  
كاركردي در ظاهر واضح و سـاده و در كـاوش           . را مد نظر دارد   

                                                 
  ، دكتـر مهـدي كيهـاني    1، واحد   4تهران، خيابان آفريقا، خيابان تابان غربي، پالك        : نويسنده مسئول آدرس  

)email: mahdi.kayhani@gmail.com  (  
  28/11/1386: تاريخ دريافت مقاله
  25/3/1387 :تاريخ پذيرش مقاله

علمي پيچيده كه امروزه بـا تمـام پيـشرفتها تنهـا انـدكي بـه                
تـوان توجـه را    بـه طـور سـاده مـي    . ايم  ماهيت آن نزديك شده   

توجه انتخاب، يـافتن و فوكـوس روي يـك          . چنين تعريف كرد  
 .)1 (باشد محرك داخلي يا خارجي مي

. در اين مطالعه بررسـي تـاثير موسـيقي مـورد توجـه مـا بـود                
موسيقي هنري اسـت كـه حـوزه عملكـردش تركيـب آواهـا و               

 احـساسي   صداهاي سازي جهت ايجاد زيبايي فـرم و يـا بيـان           
ايــن هنــر جهــاني كاربردهــاي متفــاوتي از مراســم . باشــد مــي

هـاي  تشريفاتي، نيايشي گرفته تـا  تنظـيم حركـت در مـارش            
ــا ســرگرمي  ــاط و ي ــروز موســيقي و . )2 (دارد نظــامي، ارتب ام

تاثيرات نوروفيزيولوژيك آن مورد توجه بسياري از محققـان در          
سيقي را همچون    مو ،در حوزه روانشناسي  . باشد  سراسر دنيا مي  

هاي رايج دنيا نوعي زبان دانسته انـد، كـه منـاطق خـاص               زبان
چون زبان، درك آن نيازمند آمـوزش        خود را در مغز دارد و هم      

بنابر اين موسيقي عملكـردي ارتبـاطي چـون زبـان           . )3 (است
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يابد و به همين ترتيب مناطق خاص موسيقي در مغز وجود             مي
ايي فعال شده و عملكرد خود      دارند كه با شنيدن آواي موسيقي     

آيد و    در اينجا بحث ديگري به وجود مي      . )4 (دهند  را نشان مي  
بر اسـاس وجـود     . )5 (آن ظرفيت موسيقي در مغز انسان است      

توان اثري فراگير     اين ظرفيت كه در همه انسانها وجود دارد مي        
موسيقي درماني تنها يكي    در اين ميان    . براي آن در نظر گرفت    

. )6 (باشد  اربردهاي معمول و نسبتاً فراگير موسيقي مي      از اين ك  
توانـد در ايجـاد آرامـش و كـاهش             دادن به موسيقي مي     گوش

هـاي   موسـيقي در موقعيـت  . )7(استرس و اضطراب موثر باشـد   
به طـور مثـال پخـش       . تواند باعث كاهش درد شود      بسياري مي 

 موسيقي براي بيماران بعد از عمل به ميـزان قابـل تـوجهي از             
تـرين و     ساده ).8 (نياز به مصرف داروهاي ضددرد كاسته است      

 موسـيقي   .ترين كاربرد موسيقي همان لـذت بـردن اسـت          رايج
تواند براي افزايش انگيزه در شنونده و ايجاد واكنش مثبـت             مي

 شـود بـه كـار رود          كه توسط سيستم پاداش ليمبيك ميسر مي      
 و به   )10(  تاالموس توسط ريتم در موسيقي تحريك شده       ).9(

اين ترتيـب تـاثير ريـتم روي سيـستم اتونـوم و ايجـاد نـوعي                 
بخشي توضيح داده شده است كه آن را با كـاهش سـرعت              آرام

به طوري كه بـا انتخـاب       . توان سنجيد   تنفس و ضربان قلب مي    
تـوان بـه ميـزان مطلـوبي فعاليـت            نوع مناسـب موسـيقي مـي      

ان داده شـده    از طرفي نش   ).11( سمپاتيك اتونوم را كاهش داد    
هـاي افـزايش     كه موسيقي هيجاني تاثير عكسي دارد و واكنش       

دهد كـه بـه خـوبي بـا سـنجش         فعاليت سمپاتيك را نشان مي    
 اثرات صرفا فيزيولوژيـك     ).12( باشد  ضربان قلب قابل ثبت مي    

 شـامل كـاهش فـشار        كـه  موسيقي نيز توضيح داده شده است     
اثـر   ،)14(يهـاي ورزشـ    افزايش تحمل در فعاليـت     ،)13( خون

تقويـت مقاومـت     ،)15-18( مثبت بر روي سيستم ايمني بدن     
  .باشد مي ،)19(بدن در برابر سرطان

 موسيقي در حيطه هـاي آموزشـي        تاثيرات مثبت و كاربردهاي   
ايـن تـاثيرات حتـي در دوره        . نيز بسيار مورد توجه بوده اسـت      

كه تحت تاثير موسـيقي      طوري  به ،موشها مشاهده شده  جنيني  
ي مبني بر بهبود يـادگيري در آينـده نـشان داده شـده        شواهد
 يادگيري موسيقي با افزايش بهـره هوشـي ارتبـاط           ).20( است
چنين اثرات آموزش موسيقي روي حافظه، توجه   هم).21( دارد

، )Spatial (هاي فضايي ، توانايي)Selective attention (انتخابي
از سـوي   . رياضيات و خواندن در كودكان شناخته شـده اسـت         

مشخص شده كه موسيقي روي توانايي كودكـان در حـل            ديگر
 اثـرات مثبتـي دارد    ) هـاي اجتمـاعي    مهـارت (مسائل اجتماعي   

عالوه براينها موسيقي باعـث بهبـود عملكـرد تحـصيلي            ).22(
  ).23( شود افراد در دانشگاه نيز مي

تاثير موسيقي بر افزايش توجه يكي از موضوعات مـورد توجـه            
ستفاده از موسيقي جهت بهبود يادگيري و حافظه از         ا. باشد  مي

افزايش اين عملكـرد در پاسـخ       . اي برخوردار است    چنين زمينه 
 به خصوص كـه     ،تواند بسيار مورد استفاده باشد      به موسيقي مي  

موسيقي در دسترس بوده و امكان بكارگيري آن در بسياري از           
 ايـن   كاربردهـاي متـصور از    . ها به سادگي ميسر اسـت      موقعيت

تاثير بسيار گسترده است و از اهداف آموزشـي و يـادگيري تـا              
ها كه نيازمند سطح بااليي از توجه و تمركـز           بسياري از فعاليت  

هـاي    استفاده از اين اثر حتي در زمينـه       .  مطرح است  ،باشند  مي
 شده بـه طـوري كـه در بيمـاران نقـص توجـه             باليني نيز وارد    

)ADHD  (داشـته اسـت   درماني نقش مـوثري      موسيقي )24.( 
 ،تــاثير موســيقي در بهبــود حافظــه نيــز كــاربرد درمــاني دارد

طوري كه در بيماران دچـار آلزايمـر موسـيقي باعـث بهبـود               به
   ).26( بازگشت حافظه اتوبيوگرافيك شده است

ايــن مطالعــه جهــت ســنجش اثــرات پخــش قطعــه كوتــاهي از 
   . شدريزي موسيقي بر روي عملكردهاي توجه و حافظه مغز طرح

  
  مواد و روشها

 شاهددار  شده تصادفيباليني  در اين مطالعه كه يك كارآزمايي       
)Randomized Controlled Trial (جهت بـه دسـت   باشد،  مي

 ابتدا مطالعه به صورت پايلوت و بـا         ،آوردن حجم نمونه مناسب   
 و موسـيقي    شـاهد هـاي     براي هر يك از گـروه      20حجم نمونه   

ه از انحـراف معيـار نمـره تـصحيح          انجام شد و سپس با استفاد     
. حجم نمونه نهايي محاسبه شد    ) 0487/5(شده آزمون وكسلر    

.  در نظر گرفتـه شـد      P 01/0ارزش   درصد و    90قدرت مطالعه   
 بـود و لـذا      75/6 تفاوت ميانگين نمرات تصحيح شـده وكـسلر       

 در  .بـه دسـت آمـد      3369/1 معادل) d(تفاوت استاندارد شده    
 حجـم  ،رمول محاسـبه حجـم نمونـه زيـر    نهايت با استفاده از ف  

 ).26 (به دست آمد 92/19 نمونه

  
، جهت سنجش   دارشاهد  شده تصادفيباليني  در اين كارآزمايي    

ــر موســيقي دو گــروه  ــشكيل  شــدند و موســيقيشــاهداث .  ت
داوطلبان از دانشجويان پزشـكي دانـشگاه آزاد اسـالمي واحـد            

. ر داشـتند  سـال قـرا  35 تـا  24تهران بودنـد و در بـازه سـني         
شـود بـه    ها طي فرآيندي كه در زير توضـيح داده مـي       آزمودني

هـا   آزمـودني . گرفتنـد طور تصادفي در دو گروه مطالعاتي قـرار         
پس از اعالن شفاهي و با تمايـل شخـصي در صـورت داشـتن               

جهــت . شــدند معيارهــاي ورود بــه مطالعــه، وارد مطالعــه مــي
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يـك برنامـه    سـازي گـروه مطالعـاتي هـر آزمـودني از             تصادفي
در .  استفاده شد  ،كامپيوتري كه توسط محقق طراحي شده بود      

د با توجه به جنس و حجم نمونه در نظر گرفتـه            افرااين برنامه   
 و موسيقي قرار شاهد به طور تصادفي در يكي از دو گروه          ،شده
الزم به ذكر است كه محقق و فـرد آزمـودني هـيچ             . ندگرفت  مي

ي نهايي نداشتند و پس از ورود       ي بر تعيين گروه مطالعات    شاهد
شد كـه فـرد       فرد به مطالعه و قبل از انجام مطالعه مشخص مي         

  .در كدام گروه مطالعاتي بايد قرار گيرد
 اثـر موتـسارت     19در اين مطالعـه از سـونات پيـانوي شـماره            

 كه يك قطعه موسيقي كالسـيك       شداستفاده  ) K576سونات  (
سـيقي و يـك ملـودي    از يـك سـاز مو   (از نوع مونوفونيك بوده     

و لذا درك آن بدون توجه به زمينه آشنايي فـرد           ) تشكيل شده 
  .با موسيقي كالسيك براي اكثريت افراد ميسر است

ما در اين مطالعه جهت سنجش توجـه از دو آزمـون اسـتفاده              
نمونـه فارسـي    (معيار حافظه وكـسلر     ها،   يكي از آزمون  . كرديم

 حافظـه عملكـردي  كـه عـالوه بـر    بـود   )27 ()شده، فـرم الـف   
)Working memory( ــز مــي ــشان دهنــده توجــه ني . باشــد  ن

هاي آماري ما عالوه بر نمره تصحيح شده حافظه وكسلر           تحليل
هـاي   و بهره حافظه به دست آمـده روي نمـرات خـرده آزمـون         

 آزمـون  ،آزمون ديگر مورد اسـتفاده . تست وكسلر نيز انجام شد    
 ايـن آزمـون در      . بـود  100 تـايي اعـداد از       7شمارش معكوس   

 و  )28 (رود  سنجش تمركز در معاينات روانپزشكي به كـار مـي         
 7،  100شود از عدد      به اين صورت است كه از فرد خواسته مي        

به ايـن  انجام داديم،  اين آزمون  درما تغييراتي   . تا كم كند   7تا  
صورت كه در آزمون حافظه وكسلر و پس از تست تكرار اعـداد             

يـم و تعـداد خطاهـا و زمـان انجـام ايـن            اين آزمون را قرار داد    
 سـنجيده و در نهايـت نتـايج را          2آزمون را تا رسيدن به عـدد        
  .مورد تحليل آماري قرار داديم

بـدون حـضور   (مطالعه در محيطي آرام و تنها با حضور محقـق      
در حين مطالعـه فـرد در حـالتي كـه           . انجام شد ) شخص ثالث 
ز توضـيحات   پـس ا  . نشـست    روي يك صندلي مي    ،راحت باشد 

در گـروه   . شـد   اوليه و گرفتن اطالعات اوليه مطالعـه آغـاز مـي          
 دقيقـه بـراي     15 قطعه موسيقي ذكر شده به مـدت         ،موسيقي

آزمودني به طور انفعالي به     . فرد با استفاده از هدفون پخش شد      
 دقيقـه  15 بـه آزمـودني   شاهددر گروه . داد موسيقي گوش مي 
وه آزمون حافظه وكسلر    سپس در هر دو گر    . استراحت داده شد  

و تست شمارش معكوس اعداد انجام گرديـد و نتـايج در فـرم              
 از  آزمون پس سواالت   ،پس از انجام آزمون   . مخصوصي ثبت شد  

ايـن سـواالت جهـت غربـالگري افـرادي كـه            . فرد پرسيده شد  
.  طراحــي شــده بــود،معيارهــاي خــروج از مطالعــه را داشــتند

هاي  ابتال به بيماري   -1 :معيارهاي خروج شامل چهار مورد بود     
مصرف داروهـايي    -2 ؛روانپزشكي مختل كننده توجه و تمركز     

داوطلب در زمان    -3 ؛كه روي توجه و حافظه تاثير منفي دارند       
انجام مطالعه تحت تاثير واقعه مهم و تاثير گذار مثبت يا منفي            
كه اخيراً در زندگيش اتفاق افتاده و در جريان باشد قرار داشته         

 حافظـه وكـسلر را انجـام داده         آزمونافرادي كه قبالً     -4 ؛باشد
  .باشند يا در جريان انجام آن حضور داشته باشند

از آنجا كه گروه مطالعاتي تا حد امكان از يـك گـروه سـني بـا                 
وضعيت هوشـي تقريبـا همـسان و بـا توزيـع جنـسي يكـسان               

 در ايـن    آزمـون   لذا لزومي براي انجـام پـيش       ،انتخاب شده بود  
 ، بــا ايــن حــال جهــت كــاهش خطــا .العــه احــساس نــشدمط

  .سازي با دقت خاصي انجام شد تصادفي
 آزمـون هـا بـر اسـاس راهنمـاي          گيري، فرم  پس از اتمام نمونه   

هاي فرعي، نمره تـصحيح شـده        نمره آزمون . گذاري شدند  نمره
  SPSSآزمون حافظه وكسلر و بهره حافظه به دسـت آمـده در   

-t هـا از آزمـون آمـاري     تحليل دادهبراي. وارد شدند 14نسخه 

test  شد استفاده.  
  

  هايافته
ــان حــدود   ــانگين ســني داوطلب ــود و نيمــي از 26مي  ســال ب

 و موسـيقي مـرد و نـيم         شاهدداوطلبان در هر يك از دو گروه        
 . ديگر زن بودند

دو يافتـه   ،  تايي معكوس اعـداد از صـد       آزمون شمارش هفت   رد
. ثبت شد م براي شمارش تا يكتعداد اشتباهات و زمان كل الز

 شاهد در گروه    و 45/0ميانگين تعداد خطاها در گروه موسيقي       
 در گـروه  آزمـون ميـانگين زمـان انجـام       . )P>03/0 ( بود 20/1

 كـه بـا      ثانيـه بـود    51 شـاهد در گروه   و   ثانيه   50/41موسيقي  
  . داري مشاهده نشد  تفاوت معني t-test مونزتوجه به آ

هاي فرعـي آزمـون حافظـه        يقي بر آزمون  بررسي تاثير موس  در  
ها تاثير مثبت موسيقي مشاهده       در بيشتر خرده آزمون    ،وكسلر

 ميـانگين امتيـاز در گـروه        ، ذهنـي  شاهددر خرده آزمون    . شد
 بـود و ايـن تفـاوت از         05/8 شـاهد  و در گـروه      90/8موسيقي  

 ،در آزمون تكرار اعـداد    . )P>001/0 (دار بود  لحاظ آماري معني  
ا نمره كل اين آزمون را كه شامل تكرار اعداد به جلـو و              در ابتد 

ميـانگين  . تكرار اعداد معكوس بود مـورد بررسـي قـرار داديـم           
 شـاهد  و در گـروه      40/12امتياز كسب شده در گروه موسيقي       

هايي كه در مورد     از طرفي با توجه به فرضيه     . )NS ( بود 60/11
سمت ايـن   متفاوت بودن اجزاي اين آزمـون وجـود دارد، دو قـ           

آزمون فرعي را مورد تحليل جداگانه قرار داديم كه در شمارش           
 در گروه  75/6 در گروه موسيقي و      85/6به جلو ميانگين امتياز     
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كــه در تــست شــمارش معكــوس   در حــالي).NS ( بــودشــاهد
 80/4 شاهد و در گروه     55/5ميانگين امتياز در گروه موسيقي      

منطقـي در گـروه     در خـرده آزمـون حافظـه        . )P>007/0(بود  
 به طـوري كـه ميـانگين        ،موسيقي امتياز باالتري به دست آمد     

 امتيـاز بيـشتر از ايـن ميـانگين در           85/2امتياز گروه موسيقي    
 در  08/13 در گروه موسيقي در مفابل       93/15 ( بود شاهدگروه  

 ،در خـرده آزمـون حافظـه تـصويري        . )P=001/0 گروه شـاهد؛  
باالتر از گروه   ) 30/12(سيقي  ميانگين اين امتيازها در گروه مو     

در خـرده آزمـون يـادآوري       . )P>001/0 (بـود ) 35/10 (شاهد
هاي آزمون فرعـي يـادآوري        ها در مقايسه ميانگين نمره      تداعي
بـاالتر از گـروه     ) 95/19(ها، ميانگين در گروه موسـيقي         تداعي
  . )NS (بود) 35/19 (شاهد

ميـانگين نمـره   ، نمره كلي تصحيح شده و بهره حافظهدر مورد  
 بـه   975/113 تصحيح شده آزمون وكـسلر در گـروه موسـيقي         

 ميـانگين ايـن نمـره       شـاهد گـروه   كـه در      در حالي  ،دست آمد 
همچنـين بهـره حافظـه      . )P>01/0 ( به دست آمـد    225/107

افراد نيـز محاسـبه شـد كـه ميـانگين آن در گـروه موسـيقي                 
  ).P>001/0( بود 600/116 شاهد و در گروه 750/131

  
  ها تاثير جنس بر نتايج آزمون  - 3ول جد

P آزمون جنسيت  ميانگين 
  )n=20( مرد  55/8  60/0

 )n=20( زن  40/8  
 شاهد ذهني

  )n=20( مرد  48/14  96/0
 )n=20( زن  53/14  

 حافظه منطقي

  )n=20( مرد  65/10  01/0
 )n=20( زن  12  

 حافظه تصويري

  )n=20( مرد  30/19  07/0
 )n=20( زن  20  

 يادآوري تداعيها

  )n=20( مرد  20/12  38/0
 )n=20( زن  80/11  

 تكرار اعداد

  )n=20( مرد  08/110  52/0
 )n=20( زن  13/111  

 نمره تصحيح شده آزمون حافظه وكسلر

  )n=20( مرد  20/123  59/0
 )n=20( زن  15/125  

 بهره حافظه

  )n=20( مرد  50/0  06/0
 )n=20( زن  15/1  

 خطا در تست شمارش معكوس

  )n=20( مرد  15/37  002/0
 )n=20( زن  35/55  

 زمان تست شمارش معكوس

  
تايي   شمارش هفت  آزمونها در    تاثير جنس بر عملكرد آزمودني    

 تفــاوت  ومعكــوس اعــداد از صــد، مــورد بررســي قــرار گرفــت
. داري بين ميانگين تعداد خطاها ميان دو گروه يافت نشد معني

 بـه  ،دار بود  تفاوت بين دو گروه معنيمونآزاما در زمان انجام اين    
 را  آزمـون  ثانيـه ايـن      15/37طوري كه گروه مردان بـا ميـانگين         

. )P>002/0 ( ثانيه انجام دادند   35/55تر از زنان با ميانگين       سريع
در بـين دو     وكـسلر    آزمـون هاي فرعي و نتايج نهـايي        ساير آزمون 

جـز آزمـون    ، بـه    نداشـت  يدار  هيچ تفاوت معنـي   گروه زن و مرد     
فرعي حافظه بينايي كه در آن امتيـاز بـه دسـت آمـده در گـروه                 

  .)1جدول (  )P>01/0 ( بود65/10 و در گروه آقايان 12ها  خانم
  

  بحث
شـمارش  آزمـون    ، استاندارد سنجش تمركز   هاي آزمونيكي از   

. معكوس اعداد است كه ما از آن در اين مطالعه استفاده كرديم           
طاهاي انجام شده نـسبت بـه گـروه         گروه موسيقي در تعداد خ    

از  به طور واضحي عملكرد بهتري داشت كـه ايـن تـاثير              شاهد
افـرادي كـه در گـروه موسـيقي قـرار           . دار بود   آماري معني نظر  

 درصـد كمتـر از      62 درصد كمتر از ميانگين كل و        45داشتند  
رغـم اينكـه ميـانگين        از طرفـي علـي    .  خطا داشتند  شاهدگروه  

 ثانيه كمتـر از گـروه       5/8 در گروه موسيقي     آزمونزماني انجام   
در . داري بـين آنهـا مـشاهده نـشد         تفاوت معني  بود ولي    شاهد

 گروه موسيقي عملكرد بهتـري نـسبت        ،ها اكثريت خرده آزمون  
ايـن مطالعـه نـشان داد كـه         .  از خود نـشان داد     شاهدبه گروه   

هاي فرعي   موسيقي باعث بهبود عملكرد افراد در تمامي آزمون       
حافظه وكسلر بـه جـز آزمونهـاي فرعـي تكـرار اعـداد و               تست  

 ، تكرار اعداد ميانگينآزموندر مورد . شود ها مي يادآوري تداعي
، هر چند از لحاظ      بود شاهدامتياز گروه موسيقي باالتر از گروه       

در ايــن آزمــون فرعــي بــا توجــه بــه . دار نبــود آمــاري معنــي
شـمارش بـه    هاي مطرح شده مبني بر بررسي جداگانـه           فرضيه

 ما نيز امتياز اين آزمون فرعي را        ،)29 (جلو و شمارش معكوس   
هر يك را جداگانـه بررسـي        به اعضاي تشكيل دهنده تقسيم و     

 شمارش معكوس گروه موسيقي     آزمونكرديم كه نشان داد در      
لذا موسيقي تاثير مثبتي بر اين جـزء از         . عملكرد بهتري داشت  

ن يافته براي مـا مـشخص       اهميت اي . آزمون تكرار اعداد داشت   
نيست و تحقيقات بيشتري الزم است تا تفاوت ايـن دو آزمـون          

 عملكـرد   ،در آزمـون فرعـي حافظـه منطقـي        . را مشخص سازد  
 شاهد نمره باالتر از گروه      85/2گروه موسيقي به طور ميانگين      

در آزمون فرعي حافظه بصري نيز ميـانگين امتيـاز گـروه             . بود
 .   بودشاهدباالتر از گروه  نمره 2موسيقي نزديك به 

بررسي نهايي ما روي نمره تصحيح شده آزمون وكسلر و بهـره            
داري روي    حافظه نشان داد كه موسيقي تـاثير مثبـت و معنـي           

 آمـده    در گروه موسيقي ميانگين نمره به دست      . آنها دارد روي  
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كه ميانگين نمره تصحيح شـده گـروه          در حالي  ، بود 975/113
 وكـسلر   آزموناز طرفي بر اساس جداول      .  بود 225/107 شاهد

 شـاهد اين نمره به بهره حافظه تبديل و در گـروه موسـيقي و              
مورد بررسي قرار گرفـت كـه در گـروه موسـيقي بـه متوسـط                

 كـه ايـن بهبـود در        رسيد 6/116 به   شاهد در گروه    و 75/131
ايـن مطالعـه تاييـد كننـده        . باشـد   بهره حافظه قابل توجه مـي     

ر مورد اثر مثبت موسيقي بر روي عملكردهاي تحقيقات قبلي د
 و همكاران اثر مثبت موسيقي روي توجـه         Zhu. استشناختي  

همچنين اين مطالعه تاييد كننده . )30(اند  بينايي را نشان داده
شواهدي است كه تاثير موسيقي بر بهبود بيماران دچار نقـص           

 تـاثير مثبـت      و همكـاران   ، آبيكـوف  .توجه را نشان داده اسـت     
 در مقايــسه بــا ســاير ADHDموســيقي را در بهبــود عملكــرد 

    .)31(اند  شرايط نشان داده
از ابتداي مطالعه جهت كاهش خطاي ناشي از جنس سعي بـر            

 كه مردان و زنان در دو گروه به طـور مـساوي تقـسيم               شدآن  
اين تقسيم مساوي به ما فرصتي داد كه يـك بـار ديگـر              . شوند

ا را اين بار از لحاظ تاثير جـنس بـر           ه ها و بررسي   تمامي تحليل 
ور كـه در     طـ  همـان . عملكردهاي حافظه و توجه انجـام دهـيم       

 ،مطالعات قبلي و نمرات استاندارد آزمون وكسلر مطـرح اسـت          
داري ميان زنان و مردان در اكثريت عملكردهـاي          يتفاوت معن 

 تنها يافته در مورد آزمون حافظـه        وجود نداشت و  مورد بررسي   
 ، بـود  12در اين آزمون امتياز زنان به طور متوسط         . بصري بود 

آماري  كه از نظر      بود 65/10كه امتياز متوسط آقايان      در حالي 
هـا از   توان چنين مطـرح كـرد كـه خـانم        پس مي  .دار بود   معني

عملكــرد حافظــه و توجــه بينــايي بهتــري نــسبت بــه آقايــان  
  .برخوردارند

 در  آزمونجام   سرعت ان  ، شمارش معكوس اعداد   آزموندر مورد   
توان به توانايي  گروه مردان باالتر از گروه زنان بود كه اين را مي

رياضي باالتر در مردان نسبت داد كـه در مطالعـات قبلـي نيـز               
  . )32 (چنين يافته اي مطرح شده است

همانطور كه گفته شد در ميان نمرات تمامي آزمونهـاي فرعـي            
. اري يافـت نـشد    د  ديگر در گروه زنان و مـردان تفـاوت معنـي          

همچنين نمره تـصحيح شـده آزمـون حافظـه وكـسلر و بهـره               
. داري نداشـت    ها و آقايـان تفـاوت معنـي        حافظه در ميان خانم   

توان چنين مطرح كرد كه جنس روي توانايي توجه  بنابراين مي
  .و حافظه تاثير قابل توجهي ندارد

تاثير مثبت موسيقي بـر عملكـرد مغـز انـسان و كاربردهـايش              
خـصوص در مـورد انـواع        چنين اثراتي به  . اي نيست   ب تازه مطل

خاصي از موسيقي كالسـيك غربـي و گـاه بـا تاكيـد روي اثـر                 
به خصوص در   .  موتسارت بيان شده و به كار گرفته شده است        

هاي اخير مـورد كـاوش و بررسـي           حوزه توجه كه خود در دهه     
م مطالعات مشابهي كه اين تـاثير را بـه طـور مـستقي            . باشد  مي

ايـن مطالعـه توانـست تـاثير مثبـت      . بـسنجند انـدك هـستند   
موسيقي بر افزايش عملكرد توجه و همچنين عملكـرد حافظـه           

در اين مطالعـه از چنـدين جنبـه         . عملي را در افراد نشان دهد     
نشان داده شد كه اثرات گوش دادن به موسيقي در كوتاه مدت 

اسـتاندارد  تـوان آن را در معيارهـاي          بالفاصله ظاهر شده و مي    
شده و پذيرفته شده همچـون بهـره حافظـه و امتيـاز حافظـه               

تـوان از     بـه ايـن ترتيـب مـي       . وكسلر به خـوبي مـشاهده كـرد       
زاي بــاليني و  هــاي اســترس موســيقي در بــسياري از موقعيــت

اميد اسـت كـه بـا شـناخت بيـشتر از            . غيرباليني استفاده كرد  
قي در تــاثيرات موســيقي راه بــراي كاربردهــاي عملــي موســي 

   .هاي مختلف باز شود حوزه
  

  تشكر وقدرداني
دانند از استاد گرامي دكتر حـسن عـشايري         نگارندگان الزم مي  

هـاي مفيدشـان     كه در مراحل مختلف مطالعه ما را از مـشورت         
 . نهايت تقدير و تشكر را ابراز دارند،مستفيذ ساختند
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