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 مقدمه

ها در جهان شده پژوهش در چند دهه اخیر آموزش موسیقی به کودکان موضوع بسیاری از

های گوناگون هوش و یادگیری در کودکان از است. تاثیر مثبت آموزش موسیقی بر جنبه

؛  2334، 2331ب،  2366الف،  2366؛ شلنبرگ، 2365شناختی )وارگس، جمله بر تحول

(، بر حافظه )جورج 2333؛ بیلهارتز، برون و السون، 2338؛ دسپوزیتو، 2338نویل و همکاران، 

(، 2339؛ هو، چین و چان، 2338کوی، کیلگور و استویز، ؛ جکوبسون، لوی2366کوخ،  و

های پایه (، بر یادگیری مهارت2333؛ باتزالف، 2333بر توانایی خواندن )مورنو، 

(، بر پیشرفت تحصیلی 6933تبار،محمدی و قاسمتبار، مفیدی، زادهکودکان )قاسم6ریاضی

)راشر،  2زمانی-(، و هوش فضایی2333موسیقایی )تمرمن،  (، بر هوش2335)هاجز و اٌکانل 

(، توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب 6331شاو، لوین، رایت، دنیس و نیوکامب، 

ساخته است و موجب شده است تعداد مطالعات انجام شده در این زمینه رشد چشمگیری 

شناختی ن تحولهای گوناگوبر جنبهداشته باشد. در این بین، چگونگی و چرایی تاثیر موسیقی 

 ای را به خود اختصاص داده است.کودکان جایگاه ویژه

ودکان شناختی کدر تبیین مکانیزمی که باعث ارتباط بین آموزش موسیقی و تحول

؛  2338؛ پوسنر و همکاران،2338ای از پژوهشگران )نویل و همکاران، شود، عدهمی

(، بر این باورند که این 2331؛ هانون و ترینر، 2338، ؛ شلنبرگ و پیرتز2338دسپوزیتو، 

، 4اجراییاجرایی )کنترلاست. عملکرد 9اجراییارتباط غیرمستقیم و بواسطه متغیر عملکرد

نیز نامیده شد( که یکی از کارکردهای مهم لب  1هدایتیتوجهیا نظام 5شناختیکنترل

را  3مسئله آگاهانه و هدفمندکه حل است 8ای(، سازه2338است )دسپوزیتو،  1پیشانیپیش

                                                           
1. basic mathematical skills 

2. spatial-temporal intelligence 

3. executive function 

4. executive control 

5. Cognitive control 

6. supervisory intentional system 

7. prefrontal lobe 

8. construct 

9. conscious, goal-directed problem solving 
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، 6های خردمندانهسازد و ضعف در این توانایی باعث عدم موفقیت در قضاوتممکن می

ریزی ضعیف برای آینده و مانع بازداری ، برنامه2پذیری شناختیشکست در انعطاف

، هانون (. در دفاع از این فرضیه2338شود )زالزو، کارلسن و کسک، می 9های نامناسبپاسخ

موسیقی بر فرایندهای شناختی  4احتمال اثربخشی کم اما گسترده»گویند ( می2331و تراینر )

وجود دارد چرا که موسیقی عملکرد توجه و اجرایی را که تقریباً برای تمامی تکالیف 

 نشان داده شد. 6این فرضیه در شکل «. دهدباشند، آموزش میشناختی مفید و سودمند می

 
 اجرایی.بواسطه عملکردهوشبهر  ارتباط آموزش موسیقی و. 1شکل 

( نیز استدالل مشابهی دارند. از دیدگاه این پژوهشگران اشتیاقی 2338پوسنر و همکاران )

 جهدهند، زمینه را برای توشان میکه بسیاری از کودکان خردسال به موسیقی و هنر از خود ن

شود که آن هم در نهایت به می 1توجهبهبود شبکهکند. این انگیزش منجر به فراهم می 5دقیق

 یابد.های شناختی تعمیم میای از مهارتدامنه

تری بررسی نمود. در قالب یک پژوهش عمیق طورالف( این فرضیه را به 2366شلنبرگ )

سال آموزش  9سال در دو گرو موسیقی )با حداقل  62تا  3ای کودکان سنین مقایسه-علی

اجرایی مورد مقایسه قرار و عملکردهوشبهر  ن آموزش موسیقی، در میزانموسیقی( و بدو

ا متغیر هوش و مثبتی بطورگرفتند. برای تأیید این فرضیه نیاز بود که آموزش موسیقی به

، 1ه داشته شداجرایی ثابت نگکه اثر متغیر عملکرداجرایی ارتباط داشته باشد و وقتی عملکرد

ل چشمگیری کاهش یابد. پس از تحلیش از بین برود و یا به طورو هو ارتباط بین موسیقی

 8هایمقیاس. کودکان آموزش دیده در تمام زیر6ها، نتایج زیر بدست آمد: آماری داده

 رتباط بین آموزش موسیقی و عملکرد. ا2هوش از کودکان آموزش ندیده برتر بودند. 

                                                           
1. wise judgments  

2. cognitive inflexibility 

3. inappropriate responses  

4. widespread  

5. close attention 

6. attention network 

7. hold constant 

8. sub scale 

هوشیبهره اجراییعملکرد موسیقیآموزش
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. 4یی همبستگی مثبت وجود داشت. . بین هوش و عملکرد اجرا9اجرایی بسیار جزئی بود 

حفظ  6یشناختاجرایی و جمعیتارتباط بین آموزش موسیقی و هوش با حذف متغیر عملکرد

ای شناختی بواسطه هشد. بنابراین باید نتیجه گرفت که فرضیه تاثیر آموزش موسیقی بر توانایی

اجرایی به ملکردالف ( و همچنین وجود ع 2366شود )شلنبرگ، اجرایی تأیید نمیعملکرد

مستقل از هوش بیش از بیش مورد  9شناختیو یا مکانیزم روان 2ذاتبهعنوان یک سازه قائم

 (.2335الف؛ سالتوس،  2366)شلنبرگ، باشدتردید می

ناختی شبرانگیز در حیطه ارتباط آموزش موسیقی و تحولیکی دیگر از مسائل بحث

است. در مقابل این ادعا که آموزش موسیقی باعث افزایش  4جهت رابطه علت و معلولی

شود که آن دسته از کودکانی که شود، این فرضیه مطرح میشناختی کودکان میتحول

وند. به شهای شناختی بهتری هستند به سمت فراگیری موسیقی کشیده میدارای توانایی

اط بین موسیقی و هوش به الف( این احتمال وجود دارد که ارتب 2366اعتقاد شلنبرگ )

 هوشبهرصورت که، کودکانی که از باشد. به این 1و حتی چرخشی 1، تعاملی5صورت پیچیده

 برند چرا که برای آنان خواندنهای موسیقی بیشتر لذت میباالتری برخوردارند از کالس

ها عر، ش66و واریاسیون 63ها)تم 3های موسیقاییدر محرک 8هانتهای موسیقی، تشخیص الگوه

( و ... آسانتر است که این امر باعث عالقه و انگیزش 62های هارمونیکها، توالیسرایو گروه

ی این های موسیقایها و فعالیتتر در کالسها شده و منتج به شرکت طوالنیبیشتر در آن

ا ههمانطور که نتایج پژوهش-تر در موسیقی شود. در نهایت، شرکت طوالنیکودکان می

                                                           
1. demographic  

2. viable  

3. psychological mechanism 

4. direction of causation  

5. complex 

6. interactive 

7. circular  

8. patterns  

9. musical stimuli 

10. themes 

11. variations 

12. harmonic progressions  
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هوشی باعث تحول -(2338مثال فورگرد، وینر، نورتون و اشالگ، ده است )براینشان دا

 توان به شکل زیر نشان داد.شود. این فرضیه را میها میبیشتر در آن

 
 هوشبهر موسیقی و. ارتباط چرخشی بین 2شکل 

 هوشیالف(، ارتباط بین آموزش موسیقی و توانایی 2366بنابراین، از دیدگاه شلنبرگ )

ت های موسیقایی شرکتر با احتمال بیشتری در فعالیتکودکان باهوش»دوسویه است. 

 «.شودکنند که این خود باعث افزایش هوش این کودکان میمی

 ینبها مبین آن است که اختالف مشاهده شده با این حال، مروری بر دو دسته از پژوهش

فعالیت  هایی که در ایناند با آنهای موسیقی شرکت داشتهکودکانی که در فعالیت هوشبهر

ه های پیشین این دو دسته از کودکان نسبت داد، بلکتوان به تفاوتاند را نمیشرکت نداشته

د شوهایی میشده ناشی از آموزش موسیقی است. دسته اول شامل پژوهشاختالف مشاهده

های آزمایشی رحشده و در قالب طها سعی شده است تا در شرایط کامالً کنترلکه در آن

آزمون با گروه کنترل رابطه علت و معلولی بین موسیقی و هوش را پس-آزمونمانند پیش

؛ مورنو، بایلستاگ، براک و 2334ب و  2366مورد بررسی قرار دهند )برای مثال شلنبرگ، 

تصادفی کودک شش ساله را به طور 44(، 2334(. با این هدف، شلنبرگ )2366شلنبرگ، 

های نمایشی و بدون آموزش ه آموزش موسیقی )کیبورد و آواز(، فعالیتدر سه گرو

هوشی کودکان را در هفته آموزش موسیقی توانایی 91جایگزین نمود. نتایج نشان داد که 

توانایی های  
هوشی بهتر

سهولت  
یادگیری 
موسیقی

لذت بخش  
شدن  

فعالیت ها

افزایش 
عالقه و 
انگیزش

شرکت
طوالنی تر  
در موسیقی
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( افزایش داده است، در حالی WISC ،6336) 6های هوش وکسلر کودکانتمام زیرمقیاس

 ون آموزش این تأثیر مشاهده نشد.های نمایشی و گروه بدکه برای گروه فعالیت

ه بطه علی از فنون پیشرفتای دیگر شامل مطالعاتی است که در آن برای فهم رادسته

وضیح های عصبی دخیل، بتوانند تداری مغزی استفاده شد تا با شناسایی مکانیزمتصویربر

لنبرگ، و ش )برای مثال مورنو، بایلستاگ، براکتری برای آن ارائه دهندتر و مستدلروشن

؛ لپ، هرهولز، 2333؛ مورنو،  2333؛ هاید و دیگران، 2333؛ اشالگ و همکاران، 2366

ها، رابطه بین آموزش موسیقی های جالب این پژوهش(. یکی از یافته2338ترینور و پنتف، 

شد که مغز انسان بعد از سپری طور تصور میاست. در گذشته این 2عصبی)مغزی(و نرمش

شود، اما اکنون روشن گردید که مغز می 9ناپذیردوره حیاتی از تحول، انعطافکردن یک 

 5و عملکردی 4توجهی برای تغییرات ساختاریدر واکنش به تغییرات محیطی ظرفیت قابل

ها، مغزی پایه تحول و رشد نرمال، یادگیری مهارت(. نرمش2363خود دارد )وان و اشالگ، 

و یا  1عامل اساسی در تعیین پیامدهای محرومیت حسیبهبودی بعد از آسیب و همچنین 

 هایی که یادگیری آن باعث(. یکی از مهارت2363باشد )وان و اشالگ، می 1غنیمحیط

های موسیقایی است )مورنو، شود، مهارتمی به خصوص در کودکاننرمش عصبی 

؛ کلی 2333ن، ؛ هاید و دیگرا2333؛ اشالگ و دیگران، 2366بایلستاگ، براک و شلنبرگ، 

نشان دادند  8؛(. برای مثال مطالعات اِم آر آی کنشی2339؛ گاسر و اشالگ، 2335و گاردان، 

(، انجام 2339؛ تیلمن و دیگران، 2332)کولش و دیگران،  3موسیقیکه در هنگام ادراک

که ( و حتی هنگامی2331مانند آواز خواندن )اوزدمیر، نورتون و اشالگ،  63موسیقی فعال

                                                           
1. Wechsler Intelligence Scale for Children 

2. neuro (brain) plasticity 

3. hardwired  

4. structural 

5. functional 

6. sensory deprivation 

7. environmental enrichment 

8. Functional Magnetic Resonance Imagery (FMRI) 

9. music perception 

10. active music 
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(، منطقه 2331کنند )بومن، کونک و اسمیت، ها نواختن یک ساز را تصور میدنیآزمو

 شود. در مغز فعال می 6بروکا

هایی از ( پس از نشان دادن تأثیر آموزش موسیقی بر بخش2333اشالگ و دیگران )

هنگام، یادگیری زود»دهند که سال اینطور نظر می 5-1کودکان  2ایپینهقدامی جسممناطق

مدت یک مهارت همچون موسیقی منتج به تغییرات ساختاری قابل ده و طوالنیفشر

 .«های رفتاری مرتبط همراه استشود، تغییراتی که با تحول در مهارتای در مغز میمالحضه

ترین استفاده شد. این روش متداول 9اٌرفها از روشدر این پژوهش برای بررسی فرضیه

 کودکان است که توسط آهنگساز آلمانی به نام کارل ترین روش آموزش موسیقیو جامع

موسیقی  جویان،( ابداع شده است. در این روش هنر6914محمدی، نقل از زاده ؛6385) 4اٌرف

ی مانند اهای کوبهکردن، همراه با نواختن سازهای شنیدن، خواندن و حرکتبر پایه فعالیترا 

 گیرند.زیلوفون، متالوفون، بلز و غیره فرا میگوش، چوب و سازهای ریتمیک مانند طبل، سه

اٌرف کوشیده تا بر اساس گرایش حسی و عملی ذهن کودکان و بدون اتکاء بر مبانی نظری، 

ه اٌرف چهایی ابداع کند تا کودکان بتوانند به سادگی به دنیای موسیقی وارد شوند. اگرتمرین

-های حسیهای او با فعالیتوشذهنی کودکان آگاهی نداشت، ردر مورد چگونگی تحول

ها همگونی و هماهنگی نسبتاً خوبی دارد )زاده ذهنی آنحرکتی کودکان و مراحل تحول

ریتم پیوستگی .(.اٌرف اعتقاد داشت که ریتم قسمت بسیار مهم موسیقی است6914محمدی، 

از این  نامید. وی بدین دلیل« 5موسیقی بنیادی»هایی که اٌرف آن را است بین تمام آن چیز

 که کودکان در مورد ریتم، چیزی را سؤالاصطالح استفاده کرد که اعتقاد داشت قبل از این

 (.6984دار، کت کنند )دوستکنند، باید موسیقی را احساس و با آن حر

 1یا کلی بودن 1برانگیز اشاره شده، سومین موضوع جزئی بودنعالوه بر دو موضوع بحث

الف؛ فورگرد، وینر،  2366شناختی است )شلنبرگ، تحولتباط بین آموزش موسیقی و ار

                                                           
1. Broca’s area 

2. anterior corpus callosum areas  

3. Orff Method   

4. Orff, C. 

5. elemental music 

6. specific  

7. general 
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رای های خاصی از شناخت )ب(. اینکه آیا تأثیر موسیقی تنها بر جنبه2338نورتون و اشالگ، 

ن گذارد. از ایهای شناخت تأثیر میشود یا بر تمام جنبه، زبان( محدود می6فضاییمثال هوش

آزمایشی دو تا از سه مسئله اشاره رح نمیهرو، پژوهش حاضر قصد دارد تا در قالب یک ط

شده )جهت رابطه علت و معلولی و رابطه جزئی در مقابل رابطه کلی( را مورد بررسی قرار 

 های پژوهش عبارتند از:دهد. فرضیه

 شود.آموزش موسیقی باعث افزایش توانایی هوش کالمی کودکان می .6

 شود.کالمی کودکان میآموزش موسیقی باعث افزایش توانایی هوش غیر .2

 پژوهش روش

از جامعه  باشد.می آزمون با گروه گواهپس-آزمونآزمایشی پیشطرح پژوهش حاضر 

نفری به روش غیرتصادفی  93 تهران، یک گروه نمونه  9منطقه  هآماری کودکان پنج سال

بر شرکت  ای که عالوهساله 5انتخاب شد. برای تعیین نمونه آزمایشی، ابتدا از بین کودکان 

از  ی، برای شروع یادگیری موسیقی به یکدبستانی خودمرکز پیشهای در فعالیت

 93انتخاب شدند.کودک  93تهران مراجعه کرده بودند،  9های موسیقی منطقه آموزشگاه

ن گروه همین منطقه به شکل تصادفی به عنوا دبستانیرکز پیشساله نیز از بین دو م 5کودک 

در مرحله بعد، کودکان دو گروه در متغیرهای جنس، تحصیالت والدین گواه انتخاب شدند. 

شناختی گروه نمونه های جمعیتویژگی 6اجتماعی همسان شدند. جدول -و سطح اقتصادی

کودک به عنوان نمونه پژوهشی انتخاب  65دهد. سپس از بین کودکان هر گروه را نشان می

 ؛6311دبستانی و دبستانی )کان پیشکودشدند. در مرحله بعد، مقیاس هوش وکسلر برای 

( در هر دو گروه اجرا و در نهایت، نمره هر کودک در این آزمون 6984اقتباس از رضویه، 

محاسبه  آزمونکالمی و غیرکالمی(، به عنوان پیشبه تفکیک دو مؤلفه اصلی آزمون )هوش

 شد. 
  

                                                           
1. spatial intelligence 
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 شناختی کودکان به تفکیك گروههاي جمعیت. ویژگی1جدول 

  متغیر
 گروه

 گواه مداخله

 جنس
 1 1 دختر

 8 8 پسر

 65 65 ساله ها 5 سن

 یاجتماع -وضعیت اقتصادی

 

 1 1 باال

 8 1 متوسط

 3 3 ضعیف

 تحصیالت پدر

 4 1 زیر دیپلم و دیپلم

 63 1 لیسانس

 6 2 فوق لیسانس و باالتر

 تحصیالت مادر

 63 3 زیر دیپلم و دیپلم

 4 5 لیسانس

 6 6 فوق لیسانس و باالتر

ای یک جلسه دو ماه ، هفته 1آزمون، کودکان گروه مداخله به مدت پس از اجرای پیش

کودک هیچ نوع ساعته، در آموزشگاه، موسیقی آموزش دیدند. به گروه گواه در دو مهد

موسیقی، چه قبل از دوره آزمایش و چه در طول دوره آزمایش، آموزش داده نشد. پس از 

 آزمون گرفته شداتمام دوره آموزش موسیقی، از کودکان هر دو گروه پس

 زیر استفاده شده است: در این پژوهش از ابزار

 (.WPPSI ،7691دبستانی و دبستانی )پیشمقیاس هوش وکسلر برای کودکان 

در  6911سال انتشار یافت و در سال  5/1تا  4این مقیاس به منظور سنجش هوش کودکان 

 (.6984)رضویه، ایران)شیراز( هنجار شده است

کالمی)عملی( است که بخش کالمی آن شامل این مقیاس دارای دو بخش کالمی و غیر

ها، حساب، فهم و جمالت( و بخش غیرکالمی آن ها، مشابهت)اطالعات، واژه 6مقیاسزیر 1

ها( است. و مکعب هندسیها، طرحتصاویر، مازحیوانات، تکمیلمقیاس )خانهزیر 5شامل 

                                                           
1. sub scale 
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کالمی، غیرکالمی)عملی ( و کلی فرد را  هوشبهرتوان بنابراین از طریق این مقیاس می

 محاسبه کرد.

کالمی، عملی و کلی در فرم اصلی مقیاس هوش وکسلر برای  هوشبهرضریب اعتبار 

(. 6984گزارش شده است)رضویه،  32/3و  83/3، 81/3دبستان به ترتیب برابر با دوره پیش

تفاده آزمایی اسهای آن در فرم هنجار شده از روش بازمقیاسبرای تعیین اعتبار مقیاس و زیر

 88/3و  33/3، 89/3کالمی، عملی و کلی به ترتیب برابر با  هوشبهر شده است. ضرایب اعتبار

 (.6984دست آمده است )رضویه، به

اُرف استفاده شد. کودکان  ژوهش از روشبرای آموزش موسیقی به کودکان در این پ

ساعت( در قالب  2ای یک جلسه به مدت جلسه )هفته 24ماه در 1گروه مداخله به مدت 

های ریتمیک همراه با موسیقی،آموزش شکل، اسم و صدای نتهای موسیقی از انجام فعالیت

ش زهای اٌرف و در نهایت آموطریق بازی و نمایش با هنر جویان، آشناکردن کودکان با ساز

و  tها از آزمون آموزش داده شد. برای تحلیل داده های ساده کودکانهچند قطعه از آهنگ

 تحلیل کواریانس استفاده شد.

 ی پژوهشهایافته

آزمون مقیاس هوش آزمون و پسهای مداخله و گواه در پیشهای توصیفی گروهمشخصه

 نشان داده شدند.  2در جدول 

 هوشبهر کالمی و غیرکالمی به تفکیك موقعیت آزمونها در گروههاي توصیفی مشخصه .2جدول 

 متغیرها

 گروه

 گروه گواه گروه مداخله

 پس آزمون پیش آزمون پس آزمون پیش آزمون

M SD M SD M SD M SD 
 38/4 11/623 45/4 59/628 18/9 83/693 44/5 31/621 هوشبهر کالمی

 23/4 23/621 29/4 99/625 61/4 99/623 13/5 23/625 هوشبهر غیرکالمی

های گروه مداخله و کنترل از تحلیل کوواریانس های آزمودنیبرای بررسی تفاوت نمره

آزمون برداشته شود. برای رد فرض نامساوی آزمون بر نمرات پساستفاده شد تا اثر پیش

آزمون مقیاس هوش وکسلر، از آزمون های دو گروه آزمایش و گواه در پیشبودن میانگین
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t ری در امعناد شود، اختالفمشاهده می 9استفاده شد. همانطوری که در جدول  مستقل

هوشی کودکان )کالمی و غیرکالمی( دو گروه قبل از اجرای مداخله وجود نداشته تحول

مورد بررسی توان دو گروه را قبل از اعمال مداخله از لحاظ متغیرهای است. بنابراین می

 مساوی در نظر گرفت.
 آزمون دو گروههاي پیشمستقل بین نمره tخالصه آزمون  .3جدول 

 D SD T Sig متغیرها
 41/3 88/3 86/6 -13/6 هوشبهر کالمی

 21/3 -35/6 63/5 -41/5 هوشبهر غیرکالمی

رار قهای این آزمون مورد بررسی فرضپیشدر ابتدا قبل از اجرای تحلیل کوواریانس، 

فرض بررسی شد. این پیش 6ها با استفاده از آزمون لونفرض تساوی واریانسپیش گرفت.

 36/3F= ،42/3)و هوش غیرکالمی(=11/3F= ،21/3 P)کالمی مقیاس هوشدر هر دو زیر

P=) 52/3)کالمی رگرسیون نیز برای دو متغییر هوشتایید شد. همگونی شیبF= ،61/3 

P=) و غیرکالمی(18/3F=، 92/3 P=)همگونی معناداری، معنادار نبودکه با توجه به عدم

دو گروه معلوم شد. همچنین نتایج بررسی نرمال بودن توزیع با استفاده از آزمون 

 ها برقرارهای متغیراسیمرنوف نیز نشان دادند که فرض نرمال بودن توزیع نمره-کالموگروف

 بود.

ان، اثر دبستهوشی کودکان پیشبر تواناییبرای آزمون اثر مداخله )آموزش موسیقی( 

 آزمون به عنوان عامل مؤثر تعدیل شد.پیش
 خالصه تحلیل کوواریانس تاثیر آموزش موسیقی بر توانایی هوشی کودکان .4جدول

 SS DF MS F 2η منبع تغییر متغیرها

 هوشبهر کالمی

 89/3 19/691** 34/919 6 34/919 آزمونپیش

 12/3 19/64** 92/98 6 92/98 گروه

   16/2 21 11/13 خطا

 هوشبهر غیرکالمی

 13/3 86/16** 19/914 6 19/914 آزمونپیش

 18/3 93/65** 68/18 6 68/18 گروه

   31/5 21 33/691 خطا
000/0P< ** 

                                                           
1. Leven's Test 
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( و F ،336/3<P =19/64کالمی )نتایج نشان دادند که اثر گروه یا مداخله هم بر هوش

توان (. بنابراین می4( معنادار است )جدول>93/65F= ،336/3P)غیرکالمی هم بر هوش

 هند.هوشی کودکان را افزایش داند تواناییهای موسیقایی توانستهنتیجه گرفت فعالیت

 گیریو نتیجه بحث

؛ مورنو، 2334ب،  2366الف،  2366های پیشین )شلنبرگ، های پژوهشهمسو با یافته

؛ فورگرد، وینر، 2333؛ مورنو 2333؛ پیرو و اورتیز، 2366بایلستاگ، براک و شلنبرگ، 

(، 2333؛ باتزالف 2332ساید و لوی، واری، ترینور، وود؛ آن2338نورتون و اشالگ، 

 معناداریکالمی کودکان را به طور هوشبهرپژوهش حاضر نشان داد که آموزش موسیقی 

ی های زبانی به روشنو مهارت های موجود بین یادگیری موسیقیافزایش داده است. شباهت

باشند )جانک، می 6تحلیلیدادنکند. موسیقی و زبان هر دو مستلزم گوشاین یافته را تبیین می

؛ 2336باشد )لردل، (، موسیقی دارای قواعدی از نظم است که مشابه نحو در زبان می2333

طالعات را درباره (، نت موسیقی متشکل از نمادهایی است که ا2339؛ پاتل، 2335کولش، 

کند )فورگرد، وینر، ( بازنمایی می5( و زمان )ریتم و متِر4، ملودی9، هارمونی2صدا )زیر و بمی

(، گوش دادن هم به موسیقی و هم به زبان نیازمند 2331؛ شلنبرگ، 2338نورتون و اشالگ، 

نر، رد، ویکند )فورگاست که به سرعت تغییر می 1زمانی رویدادهای آگوستیکیتوجه به نظم

 1ها و ساختارهای مغزی(. از طرفی، موسیقی و زبان دارای مکانیزم2338نورتون و اشالگ، 

(، نشان داد که بین موسیقی و مناطقی از مغز که 2333مشترکی هستند. برای مثال شانک )

( ارتباط وجود دارد. 3، بروکا و ورنیکه8هاشلمسئول پردازش زبان هستند )مانند شکنج

(. بنابراین ارتباط بین 2338زبان هر دو جزء سیستم ارتباط شنیداری هستند )پاتل،  موسیقی و

                                                           
1. analytic listening  

2. pitch 

3. harmony 

4. melody 

5. meter 

6. Acoustic events 

7. brain structure  

8. Heschl gyrus 

9. wernicke 
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های کالمی ممکن است به این خاطر باشد که موسیقی بر تحول آموزش موسیقی و مهارت

( 2331؛ مورنو و بسون، 2331جی، پانتف و ترینر، )فیوجیکو، راس، کاکی 6شنیداریپردازش

( مغز کودکان تأثیر 2335؛ گاب و همکاران 2331الل و گاب، )تا 2زمانی-و یا شنیداری

 گذارد. می

(، 2366در ارتباط با فرضیه دوم پژوهش، همسو با مطالعه هایل، گاست، بیتز و کامر )

(، 2338ب(، فورگرد، وینر، نورتون و اشالگ ) 2366الف،  2366، 2331، 2334شلنبرگ )

(، نتایج 2334(، تامسون، شلنبرگ و هوزن )2338(، نویل و همکاران )2338تریمر و کودی )

ود. شها نشان داد که آموزش موسیقی باعث افزایش هوش غیرکالمی کودکان میتحلیل داده

های اشاره شده مبین آن است که تأثیر آموزش های پژوهش حاضر و نیز پژوهشیافته

 2366شلنبرگ ) شود و همانگونه کههای کالمی هوش محدود نمیموسیقی تنها بر جنبه

های هوشی را ارتقاء ( نشان داد، موسیقی تمامی توانایی2334، 2331ب،  2366الف، 

را  4تفکر پذیریو انعطاف 9الگوتواند توانایی تشخیص قواعدآموزش موسیقی می»بخشد. می

( و یا دیگر مفاهیمی از هوش 6321، 1؛ اسپیرمن6339، 5( )کارولgکلی )که محور هوش

 (. 2331)شلنبرگ، « باشند را ارتقاء بخشد( می6385، 1مثال استرنبرگ)برای 

به  63های چندگانه( واضع نظریه هوش6981، 3نقل از آرمسترانگ ؛6331)8هوارد گاردنر

نقل  6331برده است.گاردنر )شناختی کودکان پیدرستی به نقش آموزش موسیقی در تحول

 نویسدکودکان میوسیقی بر هوش و یادگیری( در زمینه تاثیر م2331لوئیز، -از سنتوز

 های شناختی به خصوص در کودکاندهنده ممتاز فرایندموسیقی ممکن است یک سازمان»

 «.خردسال باشد

                                                           
1. auditory processing 

2. auditory-temporal processing 

3. pattern regularities 

4. think flaxibility 

5. Carroll, J. B. 

6. Spearman, C 

7. Sternberg, R. J. 

8. Gardner, H. 

9. Armstrong, T.  

10. multiple intelligence 
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های موسیقایی و نیز عناصر موجود در موسیقی پاسخ واضحی را نگاهی دقیق به فعالیت

روس کند. دان فراهم میهوشی کودکبرای چگونگی ارتباط آموزش موسیقی با توانایی

های الگو 2برای مدت زمان طوالنی است. یادگیری رمزگشایی 6متمرکزموسیقی مستلزم توجه

های موسیقی(، یادسپاری قطعات طوالنی موسیقی، )خواندن نت 9بصریپیچیده نمادهای

گیری الگو که ساختارهای خاص موسیقی یک سرزمین را تعریف یادگیری قواعد شکل

، آکوردها و توالی آن( از جمله این موارد است )شلنبرگ، 5ها، گام4انند فواصلکند )ممی

2331.) 

نگتر و ر تواند این ارتباط را پرهای موسیقایی میدر این بین ماهیت گروهی بودن فعالیت

ند. کهای اجتماعی او رشد میطور اساسی در طی تجربهتر سازد چرا که تفکر کودک بهقوی

وقتی  1( معتقد بود کارکردهای عالی ذهن2339/6985 1نقل از فیشر 6386ویگوتسکی )

آیند که کودک با دیگران روابط واقعی داشته باشد. در حقیقت، تجارب بوجود می

کند که این امر باعث افزایش خلق می 8های متقابلای از کنشموسیقایی مستمر، شبکه

(. این ارتباطات 6333شود )شیلر، در مغز می 63هاو ارتباطات نورون 3های عصبیگذرگاه

سازد، کمک شناختی مداومی که او را برای مدرسه آماده مینورونی به کودک در تحول

ها حاکی از آن است که حضور (. از طرفی نتایج پژوهش2335کند. )چانک و بورنس، می

های که آموزش در قالب کالس(، به خصوص وقتی6331سی و ویلیامز، در مدرسه )سی

( باعث افزایش هوش 2336شود )هرنبرگ، برور، گاموران و ویلمز، وچک ارائه میک

کند که موسیقی نیز چون در قالب ( استدالل می2334شود. بر این اساس، شلنبرگ )می

                                                           
1. Focused attention 

2. decode 

3. visual symbols  

4. intervals 

5. scales 

6. Fisher, R. 

7. higher mental functions 

8. web of interactions 

9. pathways 

10. neural connections 
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تواند باعث افزایش هوش شود شود، میهای کوچک و یا انفرادی آموزش داده میگروه

 بخش است. و هم برای کودکان لذت ای استچرا که هم مشابه آموزش مدرسه

نیز تبیین نمود. بهترین نمونه  6یکسانتوان با فرضیه منابعهای پژوهش حاضر را مییافته

باشد که توسط می 2( از هوشFIT-Pپیشانی )-ایبرای این فرضیه، تئوری یکپارچی آهیانه

، زبان بین موسیقی( مطرح شد. این تئوری بر ارتباط ساختاری مشترک 2331جانگ و هایر )

، 63، 3پیشانی )مناطق های مغزی مشترکی چون کرتکس پیشو هوش، به خصوص ساختار

برودمن( و یک منطقه در لب  92)منطقه  4قدامی (، سینگولیت9برودمن 41، 41، 45

های پژوهش شولز، میولو، و برودمن( تأکید دارد. همچنین یافته 26)منطقه  5گیجگاهی

بوط به شناختی مرزششان داد آموزش موسیقی باعث برانگیختگی پردا( که ن2366کولش )

 کند.شود، از فرضیه منابع یکسان حمایت میمغز می 1سریپس-ایمناطق آهیانه

توان یکی دیگر از دالیل اثربخش ها در پژوهش حاضر را میپایین بودن سن آزمودنی

هد که دایج مطالعات نشان میهوشی کودکان دانست. نتبودن آموزش موسیقی بر توانایی

؛ 6331شناختی )برای مثال، راشر و همکاران، بیشترین تأثیر آموزش موسیقی چه بر تحول

( مربوط به خردسالترین 2333( و چه در پیشرفت موسیقایی )تمرمن، 2333راشر و زوپان، 

دکانی که (، نشان داد کو6333های پژوهش کاستا جومی )باشد. برای مثال یافتهکودکان می

ه فضایی نسبت بسالگی فراگیری موسیقی را آغاز نموده اند، نمراتشان در هوش 5قبل از 

اند، باالتر است. در دفاع از این سالگی فراگیری موسیقی را آغاز کرده 5هایی که بعد از آن

( و نیز نتایج 2334عصبی در کودکان بزرگتر )شلنبرگ، توان به کاهش نرمشفرضیه می

( که نشان داد تجارب 2338/6933، 3و هرگنهان 8نقل از اُلسون ؛6383) 1هب تحقیقات

 ترند، اشاره کرد.  کودکی از تجارب بزرگسالی در تعیین هوش مهم
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ناسان ششود که امروزه برای عصبارتباط بین موسیقی و مغز آن چنان بدیهی پنداشته می

ک ها یدانیباور آنان مغز موسیقآید. به مغزی به حساب میبه عنوان مدرکی برای نرمش

عصبی است چرا که موسیقی باعث تغییرات ساختاری و برای نرمش« 6آلالگوی ایده»

هایی که (. همسو با این ادعا، نتایج پژوهش2332نولر و چانک، شود )آلترعملکردی مغز می

اند مودهن شناختی را بررسیکنترل شده رابطه موسیقی و تحول در شرایط آزمایشی کامالً

؛ کلی و 2338؛ لپ، 2333؛ مورنو، 2366)برای مثال مورنو، بایلستاگ، براک و شلنبرگ، 

( بیانگر آن است که اختالفی که بین نمرات 6331؛ راشر، 2334؛ شلنبرگ، 2335کاراوان، 

های ندیده وجود دارد ناشی از فعالیتدیده و آموزشهوش کودکان موسیقی آموزش

 ها نسبت داد. های هوشی پیشین آنتوان آن را به تفاوتمیموسیقایی است و ن

 قیتدبستان با پشرفت تحصیلی در مدرسه و موفدر دوران پیش هوشبهربا توجه به ارتباط 

های پیشین که (، نتایج پژوهش حاضر و نیز پژوهش2332و  6331شغلی )گات فردسون، 

میت ای اهدر کودکان شود، دار هرهوشب تواند باعث افزایشنشان دادند آموزش موسیقی می

 خاصی است. 

توان به محدود بودن نمونه پژوهش به کودکان های پژوهش حاضر میاز جمله محدویت

=میانگین( اشاره 5/621هوشی نسبتاً باال )اجتماعی و دامنه-ساله با سطح اقتصادی 5عادی 

های یهای دیگر با ویژگهای پژوهش حاضر در نمونهشود فرضیهکرد. بنابراین پیشنهاد می

های یهتر فرضتر و دقیقشناختی متفاوت اجرا گردد. همچنین برای بررسی عمیقجمعیت

ها عالیتها و فتوانند تأثیر آموزش موسیقی را با دیگر روشپژوهش حاضر، مطالعات آتی می

 ایسه قرار دهند.خالق( مورد مق)مانند نمایش
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