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چکیده
پژوهش حاضر با شناخت تأثیر آموزش موسیقی به روش اٌرف بر تواناییهوشی کودکان پیشدبستان انجام
شد .با استفاده از روش نمونهبرداری در دسترس 93 ،کودک  5ساله ( 61پسر 64 ،دختر) انتخاب شدند و در
دو گروه مداخله و گواه مورد بررسی قرار گرفتند .به اعضای گروه مداخله به مدت  1ماه ،هفتهای یک جلسه
دو ساعته ،موسیقی آموزش داده شد .سپس در هر دو گروه مقیاس هوش وکسلر برای کودکان پیشدبستانی
و دبستانی ( ،6311اقتباس از رضویه )6984 ،اجرا شد .نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش موسیقی
بهطور معناداری هوشبهر کالمی و غیرکالمی کودکان را افزایش داد .در نهایت ،تأثیر آموزش موسیقی بر
تواناییهوشی کودکان پیشدبستان مورد بحث قرار گرفت.
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مقدمه
در چند دهه اخیر آموزش موسیقی به کودکان موضوع بسیاری از پژوهشها در جهان شده
است .تاثیر مثبت آموزش موسیقی بر جنبههای گوناگون هوش و یادگیری در کودکان از
جمله بر تحولشناختی (وارگس2365 ،؛ شلنبرگ 2366 ،الف 2366 ،ب 2334 ،2331 ،؛
نویل و همکاران2338 ،؛ دسپوزیتو2338 ،؛ بیلهارتز ،برون و السون ،)2333 ،بر حافظه (جورج
و کوخ2366 ،؛ جکوبسون ،لویکوی ،کیلگور و استویز2338 ،؛ هو ،چین و چان،)2339 ،
بر توانایی خواندن (مورنو2333 ،؛ باتزالف ،)2333 ،بر یادگیری مهارتهای پایه
ریاضی6کودکان (قاسمتبار ،مفیدی ،زادهمحمدی و قاسمتبار ،)6933،بر پیشرفت تحصیلی
(هاجز و اٌکانل  ،)2335بر هوش موسیقایی (تمرمن ،)2333 ،و هوش فضایی-زمانی( 2راشر،
شاو ،لوین ،رایت ،دنیس و نیوکامب ،)6331 ،توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب
ساخته است و موجب شده است تعداد مطالعات انجام شده در این زمینه رشد چشمگیری
داشته باشد .در این بین ،چگونگی و چرایی تاثیر موسیقی بر جنبههای گوناگون تحولشناختی
کودکان جایگاه ویژهای را به خود اختصاص داده است.
در تبیین مکانیزمی که باعث ارتباط بین آموزش موسیقی و تحولشناختی کودکان
میشود ،عدهای از پژوهشگران (نویل و همکاران2338 ،؛ پوسنر و همکاران 2338،؛
دسپوزیتو2338 ،؛ شلنبرگ و پیرتز2338 ،؛ هانون و ترینر ،)2331 ،بر این باورند که این
ارتباط غیرمستقیم و بواسطه متغیر عملکرداجرایی 9است .عملکرداجرایی (کنترلاجرایی،4
کنترلشناختی 5یا نظامتوجههدایتی 1نیز نامیده شد) که یکی از کارکردهای مهم لب
پیشپیشانی 1است (دسپوزیتو ،)2338 ،سازهای 8است که حلمسئله آگاهانه و هدفمند 3را

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

040

اثربخشی آموزش موسیقی درتوانایی هوشی کودکان پیشدبستان

ممکن میسازد و ضعف در این توانایی باعث عدم موفقیت در قضاوتهای خردمندانه،6
شکست در انعطافپذیری شناختی ،2برنامهریزی ضعیف برای آینده و مانع بازداری
پاسخهای نامناسب 9میشود (زالزو ،کارلسن و کسک .)2338 ،در دفاع از این فرضیه ،هانون
و تراینر ( )2331میگویند «احتمال اثربخشی کم اما گسترده 4موسیقی بر فرایندهای شناختی
وجود دارد چرا که موسیقی عملکرد توجه و اجرایی را که تقریباً برای تمامی تکالیف
شناختی مفید و سودمند میباشند ،آموزش میدهد» .این فرضیه در شکل  6نشان داده شد.
آموزش موسیقی

عملکرد اجرایی

بهره هوشی

شکل  .1ارتباط آموزش موسیقی و هوشبهر بواسطه عملکرداجرایی.

پوسنر و همکاران ( )2338نیز استدالل مشابهی دارند .از دیدگاه این پژوهشگران اشتیاقی
که بسیاری از کودکان خردسال به موسیقی و هنر از خود نشان میدهند ،زمینه را برای توجه
دقیق 5فراهم میکند .این انگیزش منجر به بهبود شبکهتوجه 1میشود که آن هم در نهایت به
دامنهای از مهارتهای شناختی تعمیم مییابد.
شلنبرگ ( 2366الف) این فرضیه را بهطور عمیقتری بررسی نمود .در قالب یک پژوهش
علی-مقایسهای کودکان سنین  3تا  62سال در دو گرو موسیقی (با حداقل  9سال آموزش
موسیقی) و بدون آموزش موسیقی ،در میزان هوشبهر و عملکرداجرایی مورد مقایسه قرار
گرفتند .برای تأیید این فرضیه نیاز بود که آموزش موسیقی بهطورمثبتی با متغیر هوش و
عملکرد اجرایی ارتباط داشته باشد و وقتیکه اثر متغیر عملکرداجرایی ثابت نگه داشته شد،1
ارتباط بین موسیقی و هوش از بین برود و یا به طورچشمگیری کاهش یابد .پس از تحلیل
آماری دادهها ،نتایج زیر بدست آمد .6 :کودکان آموزش دیده در تمام زیرمقیاسهای

8

هوش از کودکان آموزش ندیده برتر بودند .2 .ارتباط بین آموزش موسیقی و عملکرد
1. wise judgments
2. cognitive inflexibility
3. inappropriate responses
4. widespread
5. close attention
6. attention network
7. hold constant
8. sub scale
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اجرایی بسیار جزئی بود  .9بین هوش و عملکرد اجرایی همبستگی مثبت وجود داشت.4 .
ارتباط بین آموزش موسیقی و هوش با حذف متغیر عملکرداجرایی و جمعیتشناختی 6حفظ
شد .بنابراین باید نتیجه گرفت که فرضیه تاثیر آموزش موسیقی بر تواناییهای شناختی بواسطه
عملکرداجرایی تأیید نمیشود (شلنبرگ 2366 ،الف ) و همچنین وجود عملکرداجرایی به
عنوان یک سازه قائمبهذات 2و یا مکانیزم روانشناختی 9مستقل از هوش بیش از بیش مورد
تردید میباشد(شلنبرگ 2366 ،الف؛ سالتوس.)2335 ،
یکی دیگر از مسائل بحثبرانگیز در حیطه ارتباط آموزش موسیقی و تحولشناختی
جهت رابطه علت و معلولی 4است .در مقابل این ادعا که آموزش موسیقی باعث افزایش
تحولشناختی کودکان میشود ،این فرضیه مطرح میشود که آن دسته از کودکانی که
دارای تواناییهای شناختی بهتری هستند به سمت فراگیری موسیقی کشیده میشوند .به
اعتقاد شلنبرگ ( 2366الف) این احتمال وجود دارد که ارتباط بین موسیقی و هوش به
صورت پیچیده ،5تعاملی 1و حتی چرخشی 1باشد .به اینصورت که ،کودکانی که از هوشبهر

باالتری برخوردارند از کالسهای موسیقی بیشتر لذت میبرند چرا که برای آنان خواندن
نتهای موسیقی ،تشخیص الگوهها 8در محرکهای موسیقایی( 3تمها 63و واریاسیون ،66شعرها
و گروهسرایها ،توالیهای هارمونیک )62و  ...آسانتر است که این امر باعث عالقه و انگیزش
بیشتر در آنها شده و منتج به شرکت طوالنیتر در کالسها و فعالیتهای موسیقایی این
کودکان میشود .در نهایت ،شرکت طوالنیتر در موسیقی -همانطور که نتایج پژوهشها

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

041

اثربخشی آموزش موسیقی درتوانایی هوشی کودکان پیشدبستان

نشان داده است (برایمثال فورگرد ،وینر ،نورتون و اشالگ -)2338 ،باعث تحولهوشی
بیشتر در آنها میشود .این فرضیه را میتوان به شکل زیر نشان داد.
تواناییهای
هوشی بهتر
سهولت

شرکت

یادگیری

طوالنیتر

موسیقی

در موسیقی

لذت بخش

افزایش

شدن

عالقه و

فعالیتها

انگیزش

شکل  .2ارتباط چرخشی بین موسیقی و هوشبهر

بنابراین ،از دیدگاه شلنبرگ ( 2366الف) ،ارتباط بین آموزش موسیقی و تواناییهوشی
دوسویه است« .کودکان باهوشتر با احتمال بیشتری در فعالیتهای موسیقایی شرکت
میکنند که این خود باعث افزایش هوش این کودکان میشود».
با این حال ،مروری بر دو دسته از پژوهشها مبین آن است که اختالف مشاهده شده بین
هوشبهر کودکانی که در فعالیتهای موسیقی شرکت داشتهاند با آنهایی که در این فعالیت
شرکت نداشتهاند را نمیتوان به تفاوتهای پیشین این دو دسته از کودکان نسبت داد ،بلکه
اختالف مشاهدهشده ناشی از آموزش موسیقی است .دسته اول شامل پژوهشهایی میشود
که در آنها سعی شده است تا در شرایط کامالً کنترلشده و در قالب طرحهای آزمایشی
مانند پیشآزمون-پسآزمون با گروه کنترل رابطه علت و معلولی بین موسیقی و هوش را
مورد بررسی قرار دهند (برای مثال شلنبرگ 2366 ،ب و 2334؛ مورنو ،بایلستاگ ،براک و
شلنبرگ .)2366 ،با این هدف ،شلنبرگ ( 44 ،)2334کودک شش ساله را به طورتصادفی
در سه گروه آموزش موسیقی (کیبورد و آواز) ،فعالیتهای نمایشی و بدون آموزش
جایگزین نمود .نتایج نشان داد که  91هفته آموزش موسیقی تواناییهوشی کودکان را در
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تمام زیرمقیاسهای هوش وکسلر کودکان )6336 ،WISC( 6افزایش داده است ،در حالی
که برای گروه فعالیتهای نمایشی و گروه بدون آموزش این تأثیر مشاهده نشد.
دستهای دیگر شامل مطالعاتی است که در آن برای فهم رابطه علی از فنون پیشرفته
تصویربرداری مغزی استفاده شد تا با شناسایی مکانیزمهای عصبی دخیل ،بتوانند توضیح
روشنتر و مستدلتری برای آن ارائه دهند(برای مثال مورنو ،بایلستاگ ،براک و شلنبرگ،
2366؛ اشالگ و همکاران2333 ،؛ هاید و دیگران 2333 ،؛ مورنو2333 ،؛ لپ ،هرهولز،
ترینور و پنتف .)2338 ،یکی از یافتههای جالب این پژوهشها ،رابطه بین آموزش موسیقی
و نرمشعصبی(مغزی) 2است .در گذشته اینطور تصور میشد که مغز انسان بعد از سپری
کردن یک دوره حیاتی از تحول ،انعطافناپذیر 9میشود ،اما اکنون روشن گردید که مغز
در واکنش به تغییرات محیطی ظرفیت قابلتوجهی برای تغییرات ساختاری 4و عملکردی

5

خود دارد (وان و اشالگ .)2363 ،نرمشمغزی پایه تحول و رشد نرمال ،یادگیری مهارتها،
بهبودی بعد از آسیب و همچنین عامل اساسی در تعیین پیامدهای محرومیت حسی 1و یا
محیطغنی 1میباشد (وان و اشالگ .)2363 ،یکی از مهارتهایی که یادگیری آن باعث
نرمش عصبی به خصوص در کودکان میشود ،مهارتهای موسیقایی است (مورنو،
بایلستاگ ،براک و شلنبرگ2366 ،؛ اشالگ و دیگران2333 ،؛ هاید و دیگران2333 ،؛ کلی
و گاردان2335 ،؛ گاسر و اشالگ2339 ،؛) .برای مثال مطالعات اِم آر آی کنشی 8نشان دادند
که در هنگام ادراکموسیقی( 3کولش و دیگران2332 ،؛ تیلمن و دیگران ،)2339 ،انجام
موسیقی فعال 63مانند آواز خواندن (اوزدمیر ،نورتون و اشالگ )2331 ،و حتی هنگامیکه

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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آزمودنیها نواختن یک ساز را تصور میکنند (بومن ،کونک و اسمیت ،)2331 ،منطقه
بروکا 6در مغز فعال میشود.
اشالگ و دیگران ( )2333پس از نشان دادن تأثیر آموزش موسیقی بر بخشهایی از
مناطققدامی جسمپینهای 2کودکان  5-1سال اینطور نظر میدهند که «یادگیری زودهنگام،
فشرده و طوالنیمدت یک مهارت همچون موسیقی منتج به تغییرات ساختاری قابل
مالحضهای در مغز میشود ،تغییراتی که با تحول در مهارتهای رفتاری مرتبط همراه است».
در این پژوهش برای بررسی فرضیهها از روشاٌرف 9استفاده شد .این روش متداولترین
و جامعترین روش آموزش موسیقی کودکان است که توسط آهنگساز آلمانی به نام کارل
اٌرف6385( 4؛ نقل از زادهمحمدی )6914 ،ابداع شده است .در این روش هنرجویان ،موسیقی
را بر پایه فعالیتهای شنیدن ،خواندن و حرکتکردن ،همراه با نواختن سازهای کوبهای مانند
طبل ،سهگوش ،چوب و سازهای ریتمیک مانند زیلوفون ،متالوفون ،بلز و غیره فرا میگیرند.
اٌرف کوشیده تا بر اساس گرایش حسی و عملی ذهن کودکان و بدون اتکاء بر مبانی نظری،
تمرینهایی ابداع کند تا کودکان بتوانند به سادگی به دنیای موسیقی وارد شوند .اگرچه اٌرف
در مورد چگونگی تحولذهنی کودکان آگاهی نداشت ،روشهای او با فعالیتهای حسی-
حرکتی کودکان و مراحل تحولذهنی آنها همگونی و هماهنگی نسبتاً خوبی دارد (زاده
محمدی.)6914 ،اٌرف اعتقاد داشت که ریتم قسمت بسیار مهم موسیقی است.ریتم پیوستگی
است بین تمام آن چیزهایی که اٌرف آن را «موسیقی بنیادی »5نامید .وی بدین دلیل از این
اصطالح استفاده کرد که اعتقاد داشت قبل از اینکه کودکان در مورد ریتم ،چیزی را سؤال
کنند ،باید موسیقی را احساس و با آن حرکت کنند (دوستدار.)6984 ،
عالوه بر دو موضوع بحثبرانگیز اشاره شده ،سومین موضوع جزئی بودن 1یا کلی بودن

1

ارتباط بین آموزش موسیقی و تحولشناختی است (شلنبرگ 2366 ،الف؛ فورگرد ،وینر،
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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نورتون و اشالگ .)2338 ،اینکه آیا تأثیر موسیقی تنها بر جنبههای خاصی از شناخت (برای
مثال هوشفضایی ،6زبان) محدود میشود یا بر تمام جنبههای شناخت تأثیر میگذارد .از این
رو ،پژوهش حاضر قصد دارد تا در قالب یک طرح نمیهآزمایشی دو تا از سه مسئله اشاره
شده (جهت رابطه علت و معلولی و رابطه جزئی در مقابل رابطه کلی) را مورد بررسی قرار
دهد .فرضیههای پژوهش عبارتند از:
.6

آموزش موسیقی باعث افزایش توانایی هوش کالمی کودکان میشود.

.2

آموزش موسیقی باعث افزایش توانایی هوش غیرکالمی کودکان میشود.

روش پژوهش
طرح پژوهش حاضر آزمایشی پیشآزمون-پسآزمون با گروه گواه میباشد .از جامعه
آماری کودکان پنج ساله منطقه  9تهران ،یک گروه نمونه  93نفری به روش غیرتصادفی
انتخاب شد .برای تعیین نمونه آزمایشی ،ابتدا از بین کودکان  5سالهای که عالوه بر شرکت
در فعالیتهای مرکز پیشدبستانی خود ،برای شروع یادگیری موسیقی به یکی از
آموزشگاههای موسیقی منطقه  9تهران مراجعه کرده بودند 93 ،کودک انتخاب شدند93.
کودک  5ساله نیز از بین دو مرکز پیشدبستانی همین منطقه به شکل تصادفی به عنوان گروه
گواه انتخاب شدند .در مرحله بعد ،کودکان دو گروه در متغیرهای جنس ،تحصیالت والدین
و سطح اقتصادی-اجتماعی همسان شدند .جدول  6ویژگیهای جمعیتشناختی گروه نمونه
را نشان میدهد .سپس از بین کودکان هر گروه  65کودک به عنوان نمونه پژوهشی انتخاب
شدند .در مرحله بعد ،مقیاس هوش وکسلر برای کودکان پیشدبستانی و دبستانی (6311؛
اقتباس از رضویه ) 6984 ،در هر دو گروه اجرا و در نهایت ،نمره هر کودک در این آزمون
به تفکیک دو مؤلفه اصلی آزمون (هوشکالمی و غیرکالمی) ،به عنوان پیشآزمون محاسبه
شد.

1. spatial intelligence
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جدول  .1ویژگیهاي جمعیتشناختی کودکان به تفکیك گروه
گروه

متغیر

مداخله

گواه

دختر

1

1

پسر

8

8

 5ساله ها

65

65

باال

1

1

متوسط

1

8

ضعیف

3

3

زیر دیپلم و دیپلم

1

4

لیسانس

1

63

فوق لیسانس و باالتر

2

6

زیر دیپلم و دیپلم

3

63

لیسانس

5

4

فوق لیسانس و باالتر

6

6

جنس
سن
وضعیت اقتصادی -اجتماعی

تحصیالت پدر

تحصیالت مادر

پس از اجرای پیشآزمون ،کودکان گروه مداخله به مدت  1ماه  ،هفتهای یک جلسه دو
ساعته ،در آموزشگاه ،موسیقی آموزش دیدند .به گروه گواه در دو مهدکودک هیچ نوع
موسیقی ،چه قبل از دوره آزمایش و چه در طول دوره آزمایش ،آموزش داده نشد .پس از
اتمام دوره آموزش موسیقی ،از کودکان هر دو گروه پسآزمون گرفته شد
در این پژوهش از ابزار زیر استفاده شده است:
مقیاس هوش وکسلر برای کودکان پیشدبستانی و دبستانی (.)7691 ،WPPSI

این مقیاس به منظور سنجش هوش کودکان  4تا  1/5سال انتشار یافت و در سال  6911در
ایران(شیراز) هنجار شده است(رضویه.)6984 ،
این مقیاس دارای دو بخش کالمی و غیرکالمی(عملی) است که بخش کالمی آن شامل
 1زیرمقیاس( 6اطالعات ،واژهها ،مشابهتها ،حساب ،فهم و جمالت) و بخش غیرکالمی آن
شامل  5زیرمقیاس (خانهحیوانات ،تکمیلتصاویر ،مازها ،طرحهندسی و مکعبها) است.

1. sub scale
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بنابراین از طریق این مقیاس میتوان هوشبهر کالمی ،غیرکالمی(عملی ) و کلی فرد را
محاسبه کرد.
ضریب اعتبار هوشبهر کالمی ،عملی و کلی در فرم اصلی مقیاس هوش وکسلر برای
دوره پیشدبستان به ترتیب برابر با  3/83 ،3/81و  3/32گزارش شده است(رضویه.)6984 ،
برای تعیین اعتبار مقیاس و زیرمقیاسهای آن در فرم هنجار شده از روش بازآزمایی استفاده
شده است .ضرایب اعتبار هوشبهر کالمی ،عملی و کلی به ترتیب برابر با  3/33 ،3/89و 3/88
بهدست آمده است (رضویه.)6984 ،
برای آموزش موسیقی به کودکان در این پژوهش از روش اُرف استفاده شد .کودکان
گروه مداخله به مدت  1ماه در 24جلسه (هفتهای یک جلسه به مدت  2ساعت) در قالب
انجام فعالیتهای ریتمیک همراه با موسیقی،آموزش شکل ،اسم و صدای نتهای موسیقی از
طریق بازی و نمایش با هنر جویان ،آشناکردن کودکان با سازهای اٌرف و در نهایت آموزش
چند قطعه از آهنگهای ساده کودکانه آموزش داده شد .برای تحلیل دادهها از آزمون  tو
تحلیل کواریانس استفاده شد.

یافتههای پژوهش
مشخصههای توصیفی گروههای مداخله و گواه در پیشآزمون و پسآزمون مقیاس هوش
در جدول  2نشان داده شدند.
جدول  .2مشخصههاي توصیفی گروهها در هوشبهر کالمی و غیرکالمی به تفکیك موقعیت آزمون
گروه
متغیرها

گروه مداخله
پیش آزمون

گروه گواه

پس آزمون

پیش آزمون

پس آزمون

هوشبهر کالمی

M
621/31

SD
5/44

M
693/83

SD
9/18

M
628/59

SD
4/45

M
623/11

SD
4/38

هوشبهر غیرکالمی

625/23

5/13

623/99

4/61

625/99

4/29

621/23

4/23

برای بررسی تفاوت نمرههای آزمودنیهای گروه مداخله و کنترل از تحلیل کوواریانس
استفاده شد تا اثر پیشآزمون بر نمرات پسآزمون برداشته شود .برای رد فرض نامساوی
بودن میانگینهای دو گروه آزمایش و گواه در پیشآزمون مقیاس هوش وکسلر ،از آزمون
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 tمستقل استفاده شد .همانطوری که در جدول  9مشاهده میشود ،اختالف معناداری در
تحول هوشی کودکان (کالمی و غیرکالمی) دو گروه قبل از اجرای مداخله وجود نداشته
است .بنابراین میتوان دو گروه را قبل از اعمال مداخله از لحاظ متغیرهای مورد بررسی
مساوی در نظر گرفت.
جدول  .3خالصه آزمون  tمستقل بین نمرههاي پیشآزمون دو گروه
متغیرها

D

SD

T

Sig

هوشبهر کالمی

-6/13

6/86

3/88

3/41

هوشبهر غیرکالمی

-5/41

5/63

-6/35

3/21

در ابتدا قبل از اجرای تحلیل کوواریانس ،پیشفرضهای این آزمون مورد بررسی قرار
گرفت .پیشفرض تساوی واریانسها با استفاده از آزمون لون 6بررسی شد .این پیشفرض
در هر دو زیرمقیاس هوشکالمی ()P= 3/21 ،F=3/11و هوش غیرکالمی(3/42 ،F=3/36
= )Pتایید شد .همگونی شیبرگرسیون نیز برای دو متغییر هوشکالمی (3/61 ،F=3/52
= )Pو غیرکالمی()P= 3/92 ،F=3/18معنادار نبودکه با توجه به عدممعناداری ،همگونی
دو گروه معلوم شد .همچنین نتایج بررسی نرمال بودن توزیع با استفاده از آزمون
کالموگروف-اسیمرنوف نیز نشان دادند که فرض نرمال بودن توزیع نمرههای متغیرها برقرار
بود.
برای آزمون اثر مداخله (آموزش موسیقی) بر تواناییهوشی کودکان پیشدبستان ،اثر
پیشآزمون به عنوان عامل مؤثر تعدیل شد.
جدول .4خالصه تحلیل کوواریانس تاثیر آموزش موسیقی بر توانایی هوشی کودکان
متغیرها
هوشبهر کالمی

هوشبهر غیرکالمی

منبع تغییر

SS

DF

MS

F

η2

پیشآزمون

919/34

6

919/34

**691/19

3/89

گروه

98/92

6

98/92

**64/19

3/12

خطا

13/11

21

2/16

پیشآزمون

914/19

6

914/19

**16/86

3/13

گروه

18/68

6

18/68

**65/93

3/18

خطا

691/33

21

5/31
**P< 0/000

1. Leven's Test
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نتایج نشان دادند که اثر گروه یا مداخله هم بر هوشکالمی ( )P<3/336 ،F= 64/19و
هم بر هوش غیرکالمی( )P<3/336 ،F=65/93معنادار است (جدول .)4بنابراین میتوان
نتیجه گرفت فعالیتهای موسیقایی توانستهاند تواناییهوشی کودکان را افزایش دهند.

بحث و نتیجهگیری
همسو با یافتههای پژوهشهای پیشین (شلنبرگ 2366 ،الف 2366 ،ب2334 ،؛ مورنو،
بایلستاگ ،براک و شلنبرگ2366 ،؛ پیرو و اورتیز2333 ،؛ مورنو 2333؛ فورگرد ،وینر،
نورتون و اشالگ2338 ،؛ آنواری ،ترینور ،وودساید و لوی2332 ،؛ باتزالف ،)2333
پژوهش حاضر نشان داد که آموزش موسیقی هوشبهر کالمی کودکان را به طورمعناداری
افزایش داده است .شباهتهای موجود بین یادگیری موسیقی و مهارتهای زبانی به روشنی
این یافته را تبیین میکند .موسیقی و زبان هر دو مستلزم گوشدادنتحلیلی 6میباشند (جانک،
 ،) 2333موسیقی دارای قواعدی از نظم است که مشابه نحو در زبان میباشد (لردل2336 ،؛
کولش2335 ،؛ پاتل ،)2339 ،نت موسیقی متشکل از نمادهایی است که اطالعات را درباره
صدا (زیر و بمی ،2هارمونی ،9ملودی )4و زمان (ریتم و متِر )5بازنمایی میکند (فورگرد ،وینر،
نورتون و اشالگ2338 ،؛ شلنبرگ ،)2331 ،گوش دادن هم به موسیقی و هم به زبان نیازمند
توجه به نظمزمانی رویدادهای آگوستیکی 1است که به سرعت تغییر میکند (فورگرد ،وینر،
نورتون و اشالگ .)2338 ،از طرفی ،موسیقی و زبان دارای مکانیزمها و ساختارهای مغزی

1

مشترکی هستند .برای مثال شانک ( ،)2333نشان داد که بین موسیقی و مناطقی از مغز که
مسئول پردازش زبان هستند (مانند شکنجهاشل ،8بروکا و ورنیکه )3ارتباط وجود دارد.
موسیقی و زبان هر دو جزء سیستم ارتباط شنیداری هستند (پاتل .)2338 ،بنابراین ارتباط بین
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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آموزش موسیقی و مهارتهای کالمی ممکن است به این خاطر باشد که موسیقی بر تحول
پردازششنیداری( 6فیوجیکو ،راس ،کاکیجی ،پانتف و ترینر2331 ،؛ مورنو و بسون)2331 ،
و یا شنیداری-زمانی( 2تاالل و گاب2331 ،؛ گاب و همکاران  )2335مغز کودکان تأثیر
میگذارد.
در ارتباط با فرضیه دوم پژوهش ،همسو با مطالعه هایل ،گاست ،بیتز و کامر (،)2366
شلنبرگ ( 2366 ،2331 ،2334الف 2366 ،ب) ،فورگرد ،وینر ،نورتون و اشالگ (،)2338
تریمر و کودی ( ،)2338نویل و همکاران ( ،)2338تامسون ،شلنبرگ و هوزن ( ،)2334نتایج
تحلیل دادهها نشان داد که آموزش موسیقی باعث افزایش هوش غیرکالمی کودکان میشود.
یافتههای پژوهش حاضر و نیز پژوهشهای اشاره شده مبین آن است که تأثیر آموزش
موسیقی تنها بر جنبههای کالمی هوش محدود نمیشود و همانگونه که شلنبرگ (2366
الف 2366 ،ب )2334 ،2331 ،نشان داد ،موسیقی تمامی تواناییهای هوشی را ارتقاء
میبخشد« .آموزش موسیقی میتواند توانایی تشخیص قواعدالگو 9و انعطافپذیری تفکر 4را
که محور هوشکلی (( )gکارول6339 ،5؛ اسپیرمن )6321 ،1و یا دیگر مفاهیمی از هوش
(برای مثال استرنبرگ )6385 ،1میباشند را ارتقاء بخشد» (شلنبرگ.)2331 ،
هوارد گاردنر6331(8؛ نقل از آرمسترانگ )6981 ،3واضع نظریه هوشهای چندگانه 63به
درستی به نقش آموزش موسیقی در تحولشناختی کودکان پیبرده است.گاردنر ( 6331نقل
از سنتوز-لوئیز )2331 ،در زمینه تاثیر موسیقی بر هوش و یادگیریکودکان مینویسد
«موسیقی ممکن است یک سازماندهنده ممتاز فرایندهای شناختی به خصوص در کودکان
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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نگاهی دقیق به فعالیتهای موسیقایی و نیز عناصر موجود در موسیقی پاسخ واضحی را
برای چگونگی ارتباط آموزش موسیقی با تواناییهوشی کودکان فراهم میکند .دروس
موسیقی مستلزم توجهمتمرکز 6برای مدت زمان طوالنی است .یادگیری رمزگشایی 2الگوهای
پیچیده نمادهایبصری( 9خواندن نتهای موسیقی) ،یادسپاری قطعات طوالنی موسیقی،
یادگیری قواعد شکلگیری الگو که ساختارهای خاص موسیقی یک سرزمین را تعریف
میکند (مانند فواصل ،4گامها ،5آکوردها و توالی آن) از جمله این موارد است (شلنبرگ،
.)2331
در این بین ماهیت گروهی بودن فعالیتهای موسیقایی میتواند این ارتباط را پر رنگتر و
قویتر سازد چرا که تفکر کودک بهطور اساسی در طی تجربههای اجتماعی او رشد میکند.
ویگوتسکی ( 6386نقل از فیشر )6985/2339 1معتقد بود کارکردهای عالی ذهن 1وقتی
بوجود میآیند که کودک با دیگران روابط واقعی داشته باشد .در حقیقت ،تجارب
موسیقایی مستمر ،شبکهای از کنشهای متقابل 8خلق میکند که این امر باعث افزایش
گذرگاههای عصبی 3و ارتباطات نورونها 63در مغز میشود (شیلر .)6333 ،این ارتباطات
نورونی به کودک در تحولشناختی مداومی که او را برای مدرسه آماده میسازد ،کمک
میکند( .چانک و بورنس .)2335 ،از طرفی نتایج پژوهشها حاکی از آن است که حضور
در مدرسه (سیسی و ویلیامز ،)6331 ،به خصوص وقتیکه آموزش در قالب کالسهای
کوچک ارائه میشود (هرنبرگ ،برور ،گاموران و ویلمز )2336 ،باعث افزایش هوش
میشود .بر این اساس ،شلنبرگ ( )2334استدالل میکند که موسیقی نیز چون در قالب

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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گروههای کوچک و یا انفرادی آموزش داده میشود ،میتواند باعث افزایش هوش شود
چرا که هم مشابه آموزش مدرسهای است و هم برای کودکان لذتبخش است.
یافتههای پژوهش حاضر را میتوان با فرضیه منابعیکسان 6نیز تبیین نمود .بهترین نمونه
برای این فرضیه ،تئوری یکپارچی آهیانهای-پیشانی ( )P-FITاز هوش 2میباشد که توسط
جانگ و هایر ( )2331مطرح شد .این تئوری بر ارتباط ساختاری مشترک بین موسیقی ،زبان
و هوش ،به خصوص ساختارهای مغزی مشترکی چون کرتکس پیشپیشانی (مناطق ،63 ،3
 41 ،41 ،45برودمن ،)9سینگولیت قدامی( 4منطقه  92برودمن) و یک منطقه در لب
گیجگاهی( 5منطقه  26برودمن) تأکید دارد .همچنین یافتههای پژوهش شولز ،میولو ،و
کولش ( )2366که نشان داد آموزش موسیقی باعث برانگیختگی پردازششناختی مربوط به
مناطق آهیانهای-پسسری 1مغز میشود ،از فرضیه منابع یکسان حمایت میکند.
پایین بودن سن آزمودنیها در پژوهش حاضر را میتوان یکی دیگر از دالیل اثربخش
بودن آموزش موسیقی بر تواناییهوشی کودکان دانست .نتایج مطالعات نشان میدهد که
بیشترین تأثیر آموزش موسیقی چه بر تحولشناختی (برای مثال ،راشر و همکاران6331 ،؛
راشر و زوپان )2333 ،و چه در پیشرفت موسیقایی (تمرمن )2333 ،مربوط به خردسالترین
کودکان میباشد .برای مثال یافتههای پژوهش کاستا جومی ( ،)6333نشان داد کودکانی که
قبل از  5سالگی فراگیری موسیقی را آغاز نموده اند ،نمراتشان در هوشفضایی نسبت به
آنهایی که بعد از  5سالگی فراگیری موسیقی را آغاز کردهاند ،باالتر است .در دفاع از این
فرضیه میتوان به کاهش نرمشعصبی در کودکان بزرگتر (شلنبرگ )2334 ،و نیز نتایج
تحقیقات هب6383( 1؛ نقل از اُلسون 8و هرگنهان )6933/2338 ،3که نشان داد تجارب
کودکی از تجارب بزرگسالی در تعیین هوش مهمترند ،اشاره کرد.
1. shared-resources
2. parieto-frontal integration theory of intelligence
3. Brodmann
4. anterior cingulate
5. temporal
6. parieto-occepital brain regions
7. Hebb, D. O.
8. Olson, M. H.
9. Hergenhahn, B. R.
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ارتباط بین موسیقی و مغز آن چنان بدیهی پنداشته میشود که امروزه برای عصبشناسان
به عنوان مدرکی برای نرمشمغزی به حساب میآید .به باور آنان مغز موسیقیدانها یک
«الگوی ایدهآل »6برای نرمشعصبی است چرا که موسیقی باعث تغییرات ساختاری و
عملکردی مغز میشود (آلترنولر و چانک .)2332 ،همسو با این ادعا ،نتایج پژوهشهایی که
در شرایط آزمایشی کامالً کنترل شده رابطه موسیقی و تحولشناختی را بررسی نمودهاند
(برای مثال مورنو ،بایلستاگ ،براک و شلنبرگ2366 ،؛ مورنو2333 ،؛ لپ2338 ،؛ کلی و
کاراوان2335 ،؛ شلنبرگ2334 ،؛ راشر )6331 ،بیانگر آن است که اختالفی که بین نمرات
هوش کودکان موسیقی آموزشدیده و آموزشندیده وجود دارد ناشی از فعالیتهای
موسیقایی است و نمیتوان آن را به تفاوتهای هوشی پیشین آنها نسبت داد.
با توجه به ارتباط هوشبهر در دوران پیشدبستان با پشرفت تحصیلی در مدرسه و موفقیت
شغلی (گات فردسون 6331 ،و  ،)2332نتایج پژوهش حاضر و نیز پژوهشهای پیشین که
نشان دادند آموزش موسیقی میتواند باعث افزایش هوشبهر در کودکان شود ،دارای اهمیت
خاصی است.
از جمله محدویتهای پژوهش حاضر میتوان به محدود بودن نمونه پژوهش به کودکان
عادی  5ساله با سطح اقتصادی-اجتماعی و دامنههوشی نسبتاً باال (=621/5میانگین) اشاره
کرد .بنابراین پیشنهاد میشود فرضیههای پژوهش حاضر در نمونههای دیگر با ویژگیهای
جمعیتشناختی متفاوت اجرا گردد .همچنین برای بررسی عمیقتر و دقیقتر فرضیههای
پژوهش حاضر ،مطالعات آتی میتوانند تأثیر آموزش موسیقی را با دیگر روشها و فعالیتها
(مانند نمایشخالق) مورد مقایسه قرار دهند.
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