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 چکیده
کودکان  یشناختاین پژوهش به منظور تعیین اثربخشی آموزش موسیقی در افزایش تحول آگاهی واج

کودک انتخاب و در دو  30سال منطقه سه در شهر تهران،  5-6انجام شد. از جامعه کودکان  دبستانیشپ
در هفته( موسیقی ساعته  دو طی سه ماه )سه جلسهگروه مداخله گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. 
 کودکان هر دو گروه یشناختواج یهامهارت. صورت نگرفت یاآموزش دیدند. برای گروه گواه مداخله

مقیاس آگاهی آزمون و سه ماه بعد از ارائه متغیر مستقل )پیگیری(، با استفاده از ، پسآزمونیشدر پ
واریانس چندمتغیره آمیخته  یلشد. نتایج تحل یریگاندازه (1384، کاظمیی)سلیمانی و دستجرد یشناختواج

هجایی،  آگاهیکودکان را در هر سه بُعد  یشناختآگاهی واج یطورمعنادارنشان داد که آموزش موسیقی به
مداخله تا مرحله  یرتأث افزایش داد. نتایج همچنین نشان دادو آگاهی واجی  هجاییدرونیواحدها آگاهی

از موسیقی به عنوان یکی از راهبردهای اثربخش در افزایش تحول  توانیمپیگیری دوام داشته است. 
 سود جُست. دبستانیشکودکان در دوران پ یشناختواج

 .دبستانیش، کودکان پیشناختآموزش موسیقی، آگاهی واجکلیدی:  گانواژ
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 مقدمه

نشان  دبستانیشخود را در دوران پ یشناختواج هاییبسیاری از کودکان اولین آگاه
 دبستانیش(. در واقع دوران پ117، ص 2016، 1هرن، هیلی، کانتالینی و موری)تر دهندیم

است )لونیگان،  یشناختیک منبع ارزشمند و مهم برای تحول کودکان در آگاهی واج
در  یشناختواج هاییاهمیت آگاه (.1991، 3من؛ بال و بالچ2010  2بورگس و آنتونی

ن چه در مدرسه و چه در خارج مدرسه و نیز اهمیت دوران بعدی کودکا هاییتموفق
 یاعده تا بدان جا است کهکودکان  یشناختواج یهاش مهارتردر پرو دبستانیشپ

کودکان  یشناخترا پرورش آگاهی واج دبستانیشوپرورش پمأموریت آموزش ینترمهم
که جزء ضروری تحول نرمال  یشناختآگاهی واج(. 1998 ،4دانستند )اسنو، بورن و گریفین

در دو سطح  6کردن زبان یکار( به تحلیل و دست2012، 5در زبان است )پاول و نوربوری
در سطح کلمه  یشناخت. منظور از آگاهی واج8، در سطح واج7اشاره دارد؛ در سطح کلمه

 تر )مانند کلمات مسجّع وبزرگ یشناختواج یکردن و تحلیل واحدها یکارتوانایی دست
 یکاردر سطح واج اشاره به توانایی تحلیل و دست یشناختواج ی( است. آگاه9مرکب

کرات (. به2011، 11ها( در یک کلمه دارد )دیگی و شوارزر)واج 10واحدهای صدایی منفرد
 یشناختآگاهی واج یهادر آزمون دبستانییشنشان داده شد است که عملکرد کودکان پ

اصلی در توانایی خواندن کودکان در آینده است )سری، رأس  هایکنندهبینییشیکی از پ
؛ بال 1988، 13؛ پرت و بریدی2005کتس، ؛ کامهی2008؛ گاسوامی، 2008، 12پوتانگو لیام

ک1998؛ اسنو، برونز و گریفین، 1988و بالچمن،  (. در واقع آگاهی 1992، 14؛ برو
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زیک مهارت محوری و اساسی برای فراگیری خواند یشناختواج و   1ن است )مورتی
 (.2013، همکاران

، 4، سازگاری اجتماعی3، اتمام مدرسه2تحصیلی از طرفی، موفقیت در خواندن با عملکرد
، از شودیکه پس از دوره متوسطه فراهم م ییهاو همچنین فرصت یسالیادگیری در بزرگ

. (2000، 5، ارتباط دارد )انجمن ملی سالمت و تحول کودکیسالجمله درآمد در بزرگ
پیشرفت بعدی کودکان در ریاضی را نیز متأثر  یشناختواج یهاافزون بر خواندن، مهارت

 نظر به(. در واقع، 1390، بهارلویی و تذهیبی، پوریتراب؛ 2015، و همکاران فیراز) سازدیم

 در فردی یهاتفاوت برای خوبی کنندهبینییشپ یشناختواج آگاهی تکالیف رسدیم

 و یشناختواج حافظه از منابعی به ویژه طوربه حوزه دو هر که دلیل این به باشد. ریاضی
 حل برای که فعال حافظه همان رسدیم نظر دارند. به احتیاج مرکزی اجرایی کنترل

 استفاده نیز یشناختواج آگاهی تکالیف انجام برای ،رودیم کار به ریاضی مسائل

 از صحیح بازنمایی باید کودک ،یشناختواج آگاهی تکالیف انجام برای .شودیم

 مسائل حل هنگام کند. در ذخیره یشناختواج حافظه در رمزگشایی و را کلمه یهاواج

 )ترجمه کندیم رمزهای گفتاری تبدیل به را یاتعمل و هاواژه ابتدا کودک ریاضی،

و  هاواژه از صحیح یشناختواج بازنمایی است الزم نتیجه در کالم(. به ریاضی رابطه
اطالعات  کند. سپس ذخیره یشناختواج حافظه در ها راآن و باشد داشته یاتعمل
(. بر این 1390و همکاران،  پوریکند )تراب پردازش خاص هاییاستراتژ با را یشناختواج

 یشناختدر جهت تحول آگاهی واج دبستانیشاساس طراحی مداخالت اثربخش در دوران پ
ت چشمگیری برخوردار است. مطالعات پیشین در خصوص آموزش کودکان، از اهمی

موسیقایی  هاییتنشان دادند که شرکت در فعال یخوببه دبستانیشموسیقی به کودکان پ
داشته  دبستانیشگوناگون تحول و یادگیری کودکان پ یهااثرات عمیقی بر جنبه تواندیم

 هایییموسیقی در توانا یرتأثدر خصوص  (1394و همکاران ) تبارقاسمپژوهش های باشد. 
از  یاضی،ر یهپا یهایادگیری مهارتدر زمینه  (1390همکاران ) و تبار، همچنین قاسمهوشی

 دبستانیشها است. نقش یادگیری موسیقی در تحول زبانی کودکان پجمله این پژوهش
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موضوعاتی است خاص، یکی دیگر از  طوراین کودکان به یشناختطور کل و تحول واجبه
 که توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است.

زبان و موسیقی دو حوزه توانایی مختص انسان هستند که دارای چندین ویژگی مشترک 
و   1عنوان مسیر ورودیبه استفاده از حیطه شنیداری به توانیها مهستند که از جمله آن

(. 2003، 3، اشاره داشت )پاتل2ساختارمند یهایادراکی مجزا در توال یهاسازمانی از مؤلفه
که  کنندیاستفاده م یامختص به حوزه یهایبندموسیقی و زبان از طبقهدر واقع، هرچند 

مکانیزم مشترک "، با این حال، بر اساس فرضیه رندیگیکار مصفات مختلفی از صدا را به
 5صدا (، فرض بر این است که مکانیسم یادگیری مقوله2008)پاتل،  "4یادگیری مقوله صدا

، پاتل معتقد است عنصر اصلی گریدعبارتدر بین دو حوزه موسیقی و زبان مشترک است. به
هستند، با عنصر اصلی زبان یعنی واج، مرتبط  هایها که مشابه با زیر و بمموسیقی یعنی نت

زیربنایی  سمیبه تقویت مکان توانین را مآموزش موسیقی بر زبا ریاست. در نتیجه، تأث
( حمایت 1993) 7این فرضیه توسط لمب و گرگورینسبت داد.  6یادگیری صدای حوزه عام

 9یشناختو آگاهی واج (8زیر و بمی )ارتفاع صوتشد. این دو پژوهشگر، رابطه بین تمایز 
 یهاییکلی بین توانانشان دادند یک رابطه و ساله را آشکار ساختند  5تا  4در کودکان 

 10ی، ترینور، ودساید و لویوارآنوجود دارد. همچنین  یشناختموسیقایی و آگاهی واج
و نیز ارتباط بین  یشناخت( ارتباط بین استعداد موسیقایی و تحول در آگاهی واج2002)

ساله مورد مطالعه قرار دادند. ارتباط  5و  4استعداد موسیقایی و تحول خواندن را در کودکان 
در هر دو گروه سنی مشاهده شد. این  یشناختبین استعداد موسیقایی و آگاهی واج

ی پردازش شنیداری مورد نیاز برای ادارک موسیقای یهاسمیمکان د،پژوهشگران نتیجه گرفتن
ارتباط دارد. ارتباط بین  یشناختپردازش شنیداری مورد نیاز برای آگاهی واج سمیبا مکان
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کودکان در دیگر مطالعات نیز دیده شد )برای مثال  یشناختاستعداد موسیقایی و مهارت واج
 (2017کلپ، 

. بر اساس این فرضیه، آموزش سازدیرا مطرح م 1( فرضیه اٌپرا2011مدتی بعد پاتل )
پردازش گفتار  یهادر شبکه 2یقی با تحقق بخشیدن پنج شرط، منجر به نرمش انطباقیموس

، کنندیمغزی که اصوات موسیقی و گفتار را پردازش م یها: بین شبکه3یپوشانهم: شودیم
؛ موسیقی در مقایسه با گفتار از نظر دقت پردازش، انتظارات 4دقت وجود دارد. یپوشانهم

: فعالیت موسیقایی احساسات مثبت 5هیجان .طلبدیمشترک م یهاشبکهباالتری را از این 
، سازندیموسیقایی که این شبکه عصبی را درگیر م هاییت: فعال6تکرار .کندیقوی ایجاد م
، سازندیموسیقایی که این شبکه عصبی را درگیر م هاییت: فعال7توجه .شوندیغالباً تکرار م

چون پردازش گفتار برای خواندن اهمیت محوری دارد، پاتل هستند.  8نیازمند توجه متمرکز
خواندن از طریق  یشناختزبان یهاتا از مهارت "اندازیمیرا به کار م اُپرا"که ما  کندیبیان م

( گزارش کردند که 2011در این ارتباط، دگ و شوارزر ) .آموزش موسیقی حمایت کنیم
روز در فعالیت موسیقایی شرکت  100ه مدت که ب دبستانییشکودکان پ یشناختآگاهی واج

، شرکت 9بزرگ یشناختاندازه کودکانی که در برنامه یادگیری واحدهای واجداده شدند، به
( نشان دادند که 2018دیگی و شوارزر، )، 10پتچیکهاند، افزایش یافته است. همچنین داشته

جلسه در یک برنامه آموزش  16سالی که به مدت  6تا  4کودکان  یشناختمیزان آگاهی واج
اند، (، شرکت نمودهشدیم یدموسیقی )که در آن بر عنصر زیر و بمی صدهای موسیقایی تأک

 یر( تأث2009) 11بولداکطور معناداری افزایش یافته است. نسبت به کودکان گروه گواه، به
با ها مورد مطالعه قرار داد. یکی از این برنامه تاندبسیشدو برنامه موسیقی را روی کودکان پ

دارای  دبستانییشموسیقایی خاص به دنبال افزایش عالقه کودکان پ هاییتطراحی فعال
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برنامه موسیقایی دوم اساساً به دنبال  کهیدرحال بود؛نیازهای خاص به خواندن و نوشتن 
نشان داد که آن برنامه موسیقی که به  هایافته. بودموسیقایی کودکان  هایییافزایش توانا

تر عمل کرده است دنبال افزایش عالقه کودکان به خواندن و نوشتن بود، در این زمینه موفق
بیشتری داشته است؛ اما به دلیل نبودن گروه گواه مشخص نشده است که آیا هر دو  یرو تأث

نوشتن را افزایش دهند یا خیر.  معناداری عالقه کودکان به خواندن و طوربرنامه توانستند به
آموزش موسیقی را در آگاهی  یر( تأث2015در یک مطالعه شبه آزمایشی، گرامکو )

( کودکان بررسی کردند. کودکان گروه 1خصوص سیالی تقطیع واجی)به یشناختواج
 یامداخله به مدت چهار ماه در موسیقی آموزش دیدند. کودکان گروه گواه هیچ مداخله

معناداری  طورکودکان گروه آزمایش به یشناختنکردند. یافته نشان داد آگاهی واجدریافت 
 افزایش یافته است.

( که موسیقی و زبان دارای مبنای 2004مولن و سافاران )شواهد تجربی از این ایده مک
ک اولیه تحول هستند، حمایت کرده است. در اولین تعامالت بین  یهادر سال  2مشتر

. نوزادان کنندیاستفاده م 3ساالن از زبان و موسیقی نوزادمحورنوزادان، بزرگ ساالن وبزرگ
)ترینور،  دهندینوزادمحور را از سنین اولیه به بعد ترجیح م یهااین اشکال گفتار و ترانه

است  4عالوه، گفتار نوزاد محور اغلب نوعی گفتار موسیقایی(. به1999؛ ماساتاکا، 1996
مغز اولیه در حال  دیگوی( که م2005) 5(. این موضوع با فرضیه کولش و سیبل1991)فرنالد، 

 ، همسو است.کندیعنوان نوعی از موسیقی پردازش مزبان را به ،تحول
کودکان در بسیاری از مطالعات  یشناختآموزش موسیقی بر تحول واج یرتأث حالینا با

، 7مورینو، فریزن و بیالیستوک؛ 2014،  و همکاران  6التراسدیده نشده است )برای مثال، 
آموزش موسیقی در  یر( در مطالعه خود به بررسی تأث2011مورینو و همکاران )(. 2011

کودک در قالب دو گروه  60 منظورینکودکان پرداختند. بد 8سوادآموزییشپ یهامهارت
روز در برنامه آموزش موسیقی و یا هنر تجسمی شرکت داده شدند. قبل  20تصادفی به مدت 

                                                             
1. phoneme segmentation fluency 

2. common basis 

3. infant-directed 

4. musical speech 

5. Koelsch, S. & Siebel, W. A. 
6  . Slater, J. 

7. Moreno, S., Friesen, D., & Bialystok, E. 

8. pre literacy skills 
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-ها در یادگیری دیداریکودکان و توانایی آن یشناختو بعد از دوران مداخله آگاهی واج
یادگیری  نشان داد که هرچند آموزش موسیقی توانایی هایافتهشد.  یریگاندازه 1شنیداری
 یهامعناداری بر مهارت یراما هیچ تأث ،شنیداری کودکان را افزایش داده است-دیداری

 کودکان نداشته است. یشناختواج
 یهامطالعات پیشین و همچنین مشکالت و ضعف هاییافتهلذا با عنایت به ناهمسویی در 

همبستگی که قادر به ارائه رابطه  یهاها )از جمله استفاده از روشاین پژوهش یشناسروش
در قالب طرح شبه علی نیستند و یا عدم استفاده از گروه گواه(، مطالعه حاضر قصد دارد تا 

، اثربخشی آموزش موسیقی را در 2آزمون/ پیگیری با گروه گواهپس /آزمونیشآزمایشی پ
ن اساس، فرضیه زیر سال مورد مطالعه قرار دهد. بر ای 5-6کودکان  یشناختواج یهامهارت

 مطرح شد:
 دبستانییشکودکان پ یشناختآموزش موسیقی باعث افزایش تحول آگاهی واج

 .در گذر زمان نیز پایدار است یرو این تأث شودیم

 روش
. از بود آزمون/ پیگیری با گروه گواهپس/آزمونیشآزمایشی پطرح پژوهش حاضر شبه 

نفری به روش  30تهران، یک گروه نمونه سه ساله منطقه  6-5جامعه آماری کودکان 
که ابتدا برای تعیین گروه آزمایش، از بین کودکان  صورتینغیرتصادفی انتخاب شد. بد

خود، برای شروع  دبستانییشمرکز پ هاییتکه عالوه بر شرکت در فعال یاساله 5-6
 25رده بودند، تهران مراجعه ک 3موسیقی منطقه  یهایادگیری موسیقی به یکی از آموزشگاه

همین منطقه به  دبستانییشساله نیز از بین سه مرکز پ 6-5کودک  25کودک انتخاب شدند.
سپس فرم کسب رضایت آگاهانه به همراه عنوان گروه گواه انتخاب شدند. شکل تصادفی به

در مرحله بعد، کودکان دو گروه ها ارسال شد. برای خانواده یشناخت یتیک پرسشنامه جمع
اجتماعی و هوش )با استفاده -متغیرهای سن، جنس، تحصیالت والدین، سطح اقتصادیدر 

؛ اقتباس از رضویه، 1967و دبستانی، دبستانییشاز مقیاس هوش وکسلر برای کودکان پ
عنوان نمونه پژوهشی کودک به 15، از بین کودکان هر گروه یت( همسان شدند و درنها1384

                                                             
1. visual-auditory 

 صورت تصادفی نبوده است.ها بهکنندگان در گروه. شبه آزمایشی از آن جهت که جایگزینی شرکت2



 99پاییز ، شانزدهم، سال و هفتم  ی تربیتی، شماره پنجاهشناسروانفصلنامه                                               8 

کودک پسر بودند. میانگین سنی کودکان گروه  14کودک دختر و  16انتخاب شدند. 
 یبود. همچنین میانگین بهره هوش 5/5و میانگین سنی گروه گواه برابر با  7/5آزمایش برابر با 

 بود. 83/126و گروه گواه برابر با  61/125کودکان گروه آزمایش برابر با 
ین و مدیران مهدکودک معیارهای ورود به مطالعه عبارت بودند از: رضایت آگاهانه والد

سال؛ نداشتن هرگونه بیماری و یا اختالالت  6تا  5برای شرکت کودکان در پژوهش؛ سن بین 
خصوص اختالالت زبانی و گفتاری و نداشتن تجربه قبلی در آموزش روانی و جسمانی، به

 هاییتموسیقی. همچنین معیارهای خروج عبارت بودند از عدم حضور کودک در فعال
یی به مدت یک ماه مداوم، بروز هرگونه مشکالت جسمانی و روانی، شرکت موسیقا

 هنری(. یهاکودکان در هرگونه برنامه آموزشی مرتبط دیگر )مانند کالس

کودکان هر دو گروه با  یشناختواج یهاقبل از شروع دوره آموزش موسیقی مهارت
صورت و به( 1384، یظمکا ی)سلیمانی و دستجرد یشناختمقیاس آگاهی واجاستفاده از 
، آزمونیشبالفاصله پس از اجرای پ و ثبت شد. یریگاندازه آزمونیشعنوان پانفرادی، به

ساعته، در آموزشگاه،  دوسه جلسه  یاماه، هفته هشتکودکان گروه مداخله به مدت 
هیچ نوع موسیقی، چه قبل از  دبستانییشموسیقی آموزش دیدند. به گروه گواه در مراکز پ

عنوان پس از اتمام دوران مداخله )بهدوره مداخله و چه در طول دوره آن، آموزش داده نشد. 
عنوان پیگیری(، منظور بررسی پایداری نتایج )بهماه پس از آن، به سهآزمون( و همچنین پس

 گرفته شد. یشناختمجدداً از کودکان دو گروه آزمون واج
 یشناختاز مقیاس آگاهی واج یشناختآگاهی واج یریگجهت اندازه هش:ابزار پژو

 هجایی، آگاهی ( استفاده شد که شامل سه بخش آگاهی1384) یکاظم یسلیمانی و دستجرد

توانایی  "آگاهی هجایی")تجانس و قافیه( و آگاهی واجی است.  ییهجاواحدهای درون
، "ییهجاآگاهی واحدهای درون"فرد در شناسایی هجاهای سازنده کلمه است. منظور از 

 ینآغاز ییتر از واج است که به دو واحد درون هجاتر از هجا و بزرگواحدهای کوچک
نیز شناسایی  "واجییآگاه". ندشوی)قافیه( تقسیم م یانیپا یی)تجانس( و درون هجا

 سازنده کلمه است. یهاواج
تشخیص ، اند از: تقطیع هجاییاست که عبارت ییهابخش یرهر بخش از آزمون دارای ز

 ،ترکیب واجی، تشخیص کلمات دارای واج آغازین یکسان، تجانس، تشخیص قافیه
ف واج پایانی، حذف تقطیع واجی، نامیدن و حذکلمات دارای واج پایایی یکسان،  خیصتش
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سؤال است.  10ها دارای بخش یرواج میانی و نامیدن و حذف واج آغازین. هر یک از این ز
سؤاالت در قالب تصاویری از اشیاء مختلف است که با توجه به نوع تکلیف، کودک باید 

و پاسخ غلط کودک  1ها را به شکل صحیح بیان کند. به پاسخ صحیح کودک نمره نام آن
 گیرد.یصفر تعلق منمره 

 203در مطالعه سلیمانی و دستجردی برای تعیین روایی و پایایی، این آزمون روی 
سال شهر تهران اجرا شد. پایایی این آزمون با استفاده  7تا  4پسر(  102دختر،  101کودک )

 یرو برای هر یک از ز 98/0از روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که برای کل آزمون برابر با 
، 96/0، 90/0، 89/0، 93/0، 86/0، 84/0، 87/0این آزمون به ترتیب برابر با  یهابخش

 یهابه دست آمد. همچنین نتایج تحلیل عاملی با استفاده از روش مؤلفه 87/0و  89/0، 95/0
 کرد. ییداصلی، ساختار سه عاملی این پرسشنامه را تأ

ها به کمک استفاده شد. داده 1مختلط واریانس تحلیلاز روش  هایهبرای بررسی فرض
استفاده  2اٌرف برای آموزش موسیقی به کودکان از روش تحلیل شد.  ,21SPSSافزار نرم

که توسط  ،روش آموزش موسیقی کودکان است ینترو جامع ینترشد. این روش متداول
( ابداع شده است. در این روش بر ریتم بسیار تأکید 1985) 3اٌرفآهنگساز آلمانی به نام کارل

نامید. « 4موسیقی بنیادی»که اٌرف آن را  یزهاییریتم پیوستگی است بین تمام آن چ .شودیم
وی بدین دلیل از این اصطالح استفاده کرد که اعتقاد داشت قبل از اینکه کودکان در مورد 

، 1384دار، را احساس و با آن حرکت کنند )دوستریتم، چیزی را سؤال کنند، باید موسیقی 
و  هایت(. آوازهای گروهی، تمرینات و حرکات ریتمیک با و بدون موسیقی، فعال26ص 

زمانی  یهاها و ارزشتمرینات مربوط به گوش دادن به موسیقی، یادگیری ابتدایی شکل
ریتمیک مانند  گوش، چوب و سازهایمانند طبل، سه یاکوبه یها، نواختن سازهانت

موسیقایی کودکان در این پژوهش  هاییتفعال ینترزیلوفون، متالوفون و بلز از جمله مهم
 بوده است.

 
 

                                                             
1. Mixed Repeated Measure 
2. Orff Method 

3. Orff, C. 

4. elemental music 
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 هایافته
دو گروه آزمایش و  یشناختآگاهی واج یهامیانگین و انحراف استاندارد نمره 1در جدول 

مقادیر کشااایدگی و . شاااودیآزمون و پیگیری مشااااهده م، پسآزمونیشگواه در مراحل پ
 متغیرها است. یهاداده یعیطب یعچولگی در این جدول نیز بیانگر توز

 آزمون. یتبه تفکیک موقع یشناختواج یهامؤلفهها در توصیفی گروه یهامشخصه .1جدول 

 گروه
 یهامؤلفه

 یشناختواج
آزمونیشپ آزمونپس   پیگیری 

M SD Sk K M SD Sk K M SD Sk K 

ش
مای

آز
 

آگاهی 
 هجایی

00/6  21/1  80/0 85/0 73/7  22/1  49/0-  03/1  13/8  55/1  65/0- 39/0- 

ییدرون هجا  13/12  38/2  69/0  07/0- 13/15  64/1  85/0  06/1-  33/16  29/1  19/0 07/1- 

93/14 -41/0 61/0 00/2 00/12 آگاهی واجی  08/2  85/0  07/1 86/15  80/1  77/0-  05/0- 

واه
 گ

آگاهی 
 هجایی

93/5  70/1  61/0  02/1- 26/6  90/1  58/0 50/0 66/6  83/1  94/0- 44/0 

ییدرون هجا  20/12  75/2  09/0 09/0 06/13  43/2  56/0 35/0- 93/13  70/1  11/0 76/0- 

06/12 آگاهی واجی  28/2  19/0  16/0- 93/12  66/1  12/0 47/0- 73/13  66/1  00/1- 48/0 

M= میانگین ;SD= انحراف استاندارد ;Sk= چولگی ;k=کشیدگی  

 -یگروهمختلط )درون –منظور بررسی فرضیه پژوهش از تحلیل واریانس چندمتغیره به
استفاده شد. علت استفاده از  گروهیینمکرر با عامل ب هاییریگ( یا طرح اندازهگروهیینب

که در اینجا دو گروه )عامل  گرددیها به این مسئله برماین روش آماری برای تحلیل داده
کودکان را در سه  یشناخت( وجود دارد و محقق قصد دارد تغییر نمرات واجگروهیینب

( بین این دو گروه مورد مقایسه قرار دهد و ازآنجاکه یگروهمرحله سنجش )عامل درون
یل ز تحلا ،از نظر مفهومی مربوط به یک سازه هستند یشناختگانه متغیر واجرابطه ابعاد سه

 به این منظور استفاده شد. یریچند متغواریانس 
آمیخته باید از برقرار بودن  چندمتغیرهیانس قبل از بررسی نتایج مربوط به تحلیل وار

آزمون و )پس هایانستساوی وار فرضیشاین آزمون، اطمینان حاصل کرد. پ یهامفروضه
آزمون و در هر دو مرحله پس فرضیشن پبررسی شد. ای 1پیگیری( با استفاده از آزمون لون

. همچنین نتایج بررسی (<05/0P) شد یید، تأیشناختپیگیری برای تمامی ابعاد متغیر واج

                                                             
1. Leven's Test 
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اسیمرنوف نیز نشان داد که فرض -ها با استفاده از آزمون کالموگروفنرمال بودن توزیع داده
همگنی ماتریس . (<05/0P)برقرار است  یشناختابعاد واج یهانرمال بودن توزیع نمره

آمیخته  یرهاصلی تحلیل واریانس چندمتغ یهاکوواریانس یکی دیگر از مفروضه -واریانس
( نشان P=89/0؛ f=74/0استفاده شد. نتایج این آزمون ) 1است. بدین منظور از آزمون باکس

 رعایت شده است. یخوبکوواریانس به -داد که شرط ماتریس واریانس
، مفروضه آمیختهچندمتغیره  یانسآزمون تحلیل وار یهامفروضه ینترمهماما یکی از 

، یریگعاملِ وهله یا مکرر اندازه یها( مفروضه کرویت داده6. در )جدول است 2کرویت
برای هر سه بُعد آگاهی  3. با توجه معنادار بودن اندازه آزمون موخلیآمده استگزارش 
و آگاهی واجی  (=002/0P)رون هجایی ، آگاهی واحدهای د(=002/0P)هجایی 

(001/0P= )از تصحیح  هایافتهدر تفسیر  روین. از ایستبنابراین مفروضه کرویت برقرار ن
 استفاده کرد. 4هاوسینآماری گر

مکرر در تفسیر  هاییریگبرای طرح اندازه چندمتغیره واریانس یلآن چیزی که در تحل
نتایج برای فرضیه پژوهش تحقیق اهمیت دارد، بررسی اثر کُنش متقابل گروه و عامل مکرر 

 است.

 ی.آزمون چندمتغیره برای بررسی آثار درون آزمودن2جدول 

 F مقدار مقیاس اثر منبع
درجه 
 آزادی

درجه 
آزادی 

 خطا

سطح 
 معناداری

مربع 
 ایتا

 یآزمودندرون

عامل 
 مکرر

 79/0 001/0 00/23 6 13/15 79/0 پیالییاثر 
 79/0 001/0 00/23 6 13/15 20/0 المبدای ویلکز
 79/0 001/0 00/23 6 13/15 94/3 اثر هوتلینگ

 ینتربزرگ
 روییشهر

94/3 13/15 6 00/23 001/0 79/0 

تعامل 
گروه و 

 51/0 003/0 00/23 6 06/4 51/0 اثر پیالیی
 51/0 003/0 00/23 6 06/4 48/0 ویلکز المبدای

 51/0 003/0 00/23 6 06/4 05/1 اثر هوتلینگ

                                                             
1. Box's M test  
2. Sphericity 

3. Mauchly 

4. Greenhouse 
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 F مقدار مقیاس اثر منبع
درجه 
 آزادی

درجه 
آزادی 

 خطا

سطح 
 معناداری

مربع 
 ایتا

عامل 
 مکرر

ریشه  ینتربزرگ
 روی

05/1 06/4 6 00/23 003/0 51/0 

برای اثر  چندمتغیره یهامشخص است، اندازه همه آزمون 2طور که در جدول همان
مکرر از نظر آماری معنادار است. برای مثال، اندازه اثر  یریگمتقابل گروه و اندازه کُنش

 06/4برابر با  Fاندازه آزمون است که منجر به 51/0پیالیی بین گروه و عامل مکرر برابر با 
دهنده این است که بین عامل گروهی و (. این نتیجه نشانP=003/0؛ 6,23F=12/7) شودیم

متقابل وجود دارد.  ( کُنشیریگبار اندازه در سه یتشناخابعاد واج یریگعامل مکرر )اندازه
در سه بار  یشناختمتقابل به این معنی است که ترکیب خطی نمرات ابعاد واج وجود کُنش

ها در گروه )آزمایش و گواه( قرار قرار گرفتن آن یر)عامل مکرر(، تحت تأث یریگاندازه
در گروه آزمایش در سه مرحله  یختشنا، نمرات ترکیب خطی واجیگردعبارتدارد. به

از نظر آماری معنادار  یرو این تأث گیردیبیشتری نسبت به گروه گواه م یرپذیریتأث یریگاندازه
 است.

اما برای بررسی اثربخشی آموزش موسیقی در افزایش نمرات هر یک از ابعاد 
 یها)متعاقب آزمون متغیرهیکآماری واریانس  یهاکودکان، از آزمون یشناختواج

یک  یهانتیجه آزمون 3( استفاده شد. در جدول چندمتغیرهیانس در تحلیل وار چندمتغیره
کودکان  یشناختتک ابعاد واجمتغیره برای بررسی اثربخشی آموزش موسیقی در نمرات تک

آمیخته  هچندمتغیر یانساین جدول، نتایج تحلیل وار یهانشان داده شده است. با توجه به داده
متقابل بین گروه و عامل مکرر برای دهنده معنادار بودن کُنش نشان هاوسینبا تصحیح گر

است. با توجه به میانگین نمرات این سه بُعد در سه مرحله سنجش،  یشناختهر سه بُعد واج
در گروه  یشناختکه آموزش موسیقی موجب افزایش نمرات ابعاد واج شودیمشخص م

 آزمون و پیگیری نسبت به گروه گواه شده است.احل پسآزمایش در مر
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 برای تعامل گروه و عامل مکرر هاوسینبا تصحیح گر چندمتغیره یانس.تحلیل وار3جدول 

 مقیاس منبع
درجه 
 آزادی

میانگین 
 F محذورات

سطح 
 معناداری

مربع 
 ایتا

 عامل مکرر

81/1 آگاهی هجایی  23/17  18/21  001/0  43/0  

واحدهای آگاهی 
ییهجادرون  

45/1  69/93  36/35  001/0  55/0  

76/1 آگاهی واجی  23/68  62/68  001/0  71/0  

تعامل گروه 
و عامل 

 مکرر

81/1 آگاهی هجایی  90/4  03/6  003/0 17/0 
آگاهی واحدهای 

ییهجادرون  
45/1  50/18  98/6  002/0 20/0  

76/1 آگاهی واجی  96/12  03/13  001/0  31/0  

 گیریو نتیجه بحث
 یشناختآموزش موسیقی در افزایش تحول آگاهی واج یرمنظور بررسی تأثپژوهش حاضر به

انجام گرفت. نتایج نشان داد که آموزش موسیقی منجر به افزایش  دبستانییشکودکان پ
مطالعه دگ و شوارزر  هاییافته. این نتیجه با شودیکودکان م یشناختتحول آگاهی واج

 (1993لمب و گرگوری )( و 2002واری و همکاران )آن(، 2009، بولداک )(2011)
 "مشترک یادگیری مقوله صدا یسممکان"مطالعه حاضر از فرضیه  هاییافتهخوانی دارد. هم

یادگیری مقوله  یسم. چنانچه اشاره شد، بر اساس این فرضیه، مکانکندی(، دفاع م2008)پاتل، 
آموزش موسیقی بر  یردر بین دو حوزه موسیقی و زبان مشترک است. در نتیجه، تأث 1صدا

 نسبت داد. این فرضیه 2زیربنایی یادگیری صدای حوزه عام یسممکان به تقویت توانیزبان را م
( 2004مک مولن و سفران )از نظر( نیز مطرح شده است. 2004) 3مولن و سافرانتوسط مک

پردازشی مشترک هستند.  هاییسمص در دوران کودکی دارای مکانخصوموسیقی و زبان به
مشترکی هستند. برای مثال  4و ساختارهای مغزی هایسمدر واقع، موسیقی و زبان دارای مکان

( نشان داد که بین موسیقی و مناطقی از مغز که مسئول پردازش زبان هستند 2009جانک )

                                                             
1. sound category learning 
2. underlying domain-general sound learning mechanism 

3. McMullen and Saffran 

4. brain structure 
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هنگام ( 2004مولن و سفران )مک ارتباط وجود دارد.( 2، بروکا و ورنیکه1هاشل)مانند شکنج
زبان و موسیقی در نوزادان انسان، به این نتیجه   3یمربوط به رشدشناس یهابازبینی داده

یادگیری مشابه هستند، یعنی استخراج یک  هاییسمکه هر دو حوزه متکی به مکان رسندیم
 صدایی یهادادن مقوله منظور شکلمجموعه انتزاعی از قواعد از طریق یادگیری آماری، به

مانند   5کالمی صدای یهابنابراین ارتباط بین مقوله(؛ 2004مولن و سافران، )مک  4بومی
ها، منطقی و معقول مانند نت 6صدای موسیقایی یها( و مقولهیشناختها )آگاهی واجواج

خصوص در طول به دهندینظری متعددی وجود دارد که نشان م هاییینهمچنین تب. نمایدیم
( 2011اولیه فراگیری زبان، زبان بیشتر یک نوع موسیقی است. برای مثال کولش ) یهاسال

اول زندگی، زبان و موسیقی  یهاخصوص در سالاین فرضیه را مطرح نمود که مغز انسان به
نت، . براگیردیبلکه زبان را نوعی موسیقی در نظر م شناسدیعنوان دو حوزه مجزا، نمرا به

که موسیقی دارای جایگاه ممتازی در مغز است که  کنندی( اشاره م2012گبرین و اسلیوس )
بلکه زبان بومی را نیز  یریم،قواعد موسیقایی فرهنگ بومی را فراگ سازدیتنها ما را قادر منه

زبانی است؛  یهاموجود بین یادگیری موسیقی و مهارت یهایاد بگیریم. دلیل این امر شباهت
(، موسیقی دارای 2009هستند )جانک،  7یلیوسیقی و زبان هر دو مستلزم گوش دادن تحلم

؛ پاتل، 2005؛ کولش، 2001قواعدی از نظم است که مشابه نحو در زبان است )لردل، 
(، نت موسیقی متشکل از نمادهایی است که اطالعات را درباره صدا )زیرایی، 2003

؛ 2008، و همکاران )فورگرد کندی( بازنمایی م10متِر( و زمان )ریتم و 9، ملودی8هارمونی
 ی(، گوش دادن هم به موسیقی و هم به زبان نیازمند توجه به نظم زمان2006شلنبرگ، 

(. 2008و همکاران،  )فورگرد کنندیسرعت تغییر م است که به 11رویدادهای آگوستیکی

                                                             
1. Heschl gyrus 

2. wernicke 

3. ontogeny 

4. native sound categories 

5. speech sound 

6. musical sound 

7. analytic listening 

8. harmony 
9. melody 

10. meter 

11. Acoustic events 
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بین  1فواصل زمانی یکارمستلزم ادراک و دست یشناختگونه که فهم واجهمانعالوه، به
و تکالیف مربوط به ریتم موسیقایی نیز شامل  هایتصداهای کالمی است، بسیاری از فعال

( است. شاید 2)غیرکالمی یقاییموس یکردن فواصل زمانی بین صداها یکارادراک و دست
؛ 2006، و همکاران )فیوجیکا 3یداریخاطر است که موسیقی بر تحول پردازش شن ینبه هم

، و همکاران گاب ؛2006، 5)تاالل و گاب 4زمانی-( و یا شنیداری2006مورینو و بسون، 
؛ بنابراین توانایی کودکان در دو حوزه ممکن است با گذاردی( مغز کودکان تأثیر م2005

 6هجا یهایکدیگر ارتباط داشته باشد. در واقع چون کودکان برای تشخیص کلمات و بخش
، منطقی است کنندیریتمیک استفاده م یها، از نشانهشوندیادا مکه در فرایند سخن گفتن 

کر یتکه بپذیریم حساس ( برای یابدیواسطه آموزش موسیقی افزایش م)که به  7یتمی
مورتیز و همکاران، است ) نیازیش، یک مهارت پیشناختواج یهایادگیری زبان و مهارت

2013.) 
تحصیلی  قوی در موفقیت کنندهبینییشیپ دبستانییشکودکان پ یشناختآگاهی واج

خواندن، نوشتن و ریاضی است )فیراز و  یهاخصوص در حوزهبه ،بعدی یهاها در دورهآن
که  شودیدر کودکان موجب م یشناخت(. از طرفی پایین بودن مهارت واج2015همکاران، 

)اسمیت،  شونداین دسته از کودکان در فهم ارتباط بین حروف و صداها با مشکل مواجه 
آموزی به کودکان  قبل از فراگیری سواد یشناخت(. لذا ضروری است که آگاهی واج2010

 دبستانیشمربوط به آگاهی زبانی باید در دوران پ هاییتآموزش داده شود. همچنین فعال
زبان شفاهی و نوشتاری بسیار  یهابرای تحول مهارت هایتفعال گونهینا، زیرا تقویت شود

آموزش و  گویند،یرغم شواهد متعدد که م(. علی2006، و همکاران حیاتی هستند )آدامز
خواندن و نوشتاری  یهابرای رشد مهارت یشناختتمرینات صریح درباره آگاهی واج

ه آن و تمرینات مربوط ب یشناختواج ، هنوز هیچ فعالیتی برای وارد کردن آگاهیاندیضرور
 یکاظم یدستجردآمادگی و حتی پایه اول انجام نشده است ) یهامنظم کالس یهادر برنامه

                                                             
1. time intervals 

2. non-speech 

3. auditory processing 

4. auditory-temporal processing 
5  Tallal, P. & Gaab, N. 

6. syllable segments 

7. rhythm sensitivity 
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از موسیقی  توانیبر اساس نتایج مطالعه حاضر و سایر مطالعات همسو، م (.1385و سلیمانی، 
کودکان در دوران  یشناختعنوان یکی از راهبردهای اثربخش در افزایش تحول واجبه
د جست. با این حال باید توجه داشت که برای اطمینان از اثربخش بودن سو دبستانیشپ

موسیقایی به شکل دقیق و هدفمند طراحی  هاییتفعال ،آموزش موسیقی ضروری است
 شوند.

ها در متغیرهای مهم )سن، جنس، هوش و هرچند در مطالعه حاضر تالش شد تا گروه
تصادفی  جایگزینی ین حال به دلیل عدمتحصیالت والدین( با یکدیگر همسان گردند، با ا
آمده را باید با احتیاط تفسیر نمود. دستکودکان در دو گروه آزمایش و گواه، نتایج به

ها که در آن ییهاواقعی )طرح یشیآزما یهاپژوهش حاضر از طریق طرح هاییهبررسی فرض
عنوان آزمایش و ها بهها و چه انتخاب گروهها در گروهچه انتخاب افراد، چه گمارش آن

 ترییقپژوهش حاضر را به شکل دق هاییهفرض تواندیگواه، به شکل کامالً تصادفی باشد( م
ر یافته این پژوهش د شود،یپیشنهاد م ارائه دهد. ترییقرار دهد و نتایج قو یبررس مورد
 جمعیت شناختی متفاوت بررسی شود. هاییژگیدیگر با و یهانمونه

 منابع

(. بررسی ارتباط مهارت 1390. )هدی. و تذهیبی، ماهید.، بهارلوئی، ناخترالسادات، پوریتراب
پژوهش در علوم آموزان پایه اول دبستان. آگاهی واجی و عملکرد ریاضی در دانش

 .112 -118(، 1) 7، یبخشتوان
در تحقیقات  SPSS(. راهنمای جامع 1391. )ضا، رشالی . و صفریرم، کگتابی پوریبحب

 پیمایشی. تهران: نشر لویه.
پژوهش چیست؟.  یشناخت(. آگاهی واج1385. )هرا. و سلیمانی، زهدی، میکاظم یدستجرد

 .931-954(، 4) 6، در حیطه کودکان استثنایی
بر آموزش موسیقی به کودکان. تهران: انتشارات  یا(. مقدمه1384. )اتفدار، هدوست

 چنگ.
. شیراز: مرکز نشر دبستانییش(. مقیاس هوشی وکسلر برای دوره پ1384. )صغررضویه، ا

 دانشگاه شیراز.
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(. تعیین روایی و اعتبار آزمون آگاهی 1384. )هدی. و دستجردی کاظمی، مهراسلیمانی، ز
 .82-100(، 1) 9، یشناسمجله روان. یشناختواج
 درسی برنامه رابطه بررسی(. 1398) .حمدعربی، ا و .هرامپور، بصدق صالح .،لیرضاعصاره، ع
 شناسی روان فصلنامه. ابتدایی آموزاندانش اجتماعی هوش هایمؤلفه با آموزیزبان

 .109-139 ،(53)15 تربیتی،
. فیسه. و گودرزی، نحسنفیروزجایی، م تباری.، حاجحبوبه.، حسینی، ماهللنبیسید تبار، قاسم

نامه صلف. دبستانیش(. اثربخشی آموزش موسیقی در توانایی هوشی کودکان پ1394)
 .139-159(، 37) 11، تربیتی یشناسروان

. عبداهلل سیدتبار، . و قاسملی، عیمحمد.، زادهرخنده.، مفیدی، فاهللنبیسید تبار، قاسم
 .دبستانیشپایه ریاضی کودکان پ یهاآموزش موسیقی بر مهارت یر(. تأث1390)

 .254-245، 27، یرانی: روان شناسان اتحولییشناسفصلنامه روان
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