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 چکیده

توانایی  برافزایش درمانیموسیقیبررسی اثربخشی  پژوهش حاضر،

بود.  شنواییخواندن در کودکان دبستانی کاشت حلزون  هایمهارت

سال( که در  8-10) پژوهش حاضر کودکان کاشت حلزونی شنوایی

 8کودک ) 20بود.  باشندمیایی تهران در حال تحصیل مدارس ابتد

به مرکز کاشت حلزون شنوایی بقیه  کنندهمراجعهدختر(  12پسر و 

 20که از این  شدندنمونه انتخاب  عنوانبهتصادفی  صورتبه (عج)ا... 

 درمانیموسیقیتصادفی در گروه آزمایشی ) صورتبهنفر  10نفر 

( بخشیتواننفر در گروه کنترل )جلسات  10( و بخشیتوانهمراه با 

ماه(  6)در طی  جلسه متوالی 24در  درمانیموسیقیجایگزین شدند. 

ساعت برای کودکان گروه آزمایش انجام شد ولی گروه  1به مدت 

 2در جدول شماره  شرکت کردند. بخشیتوانکنترل فقط در جلسات 

. باشدنمی داریمعناسمیرنف برای تمامی متغیرها -آماره کالموگروف

از  توانمیو  باشدمینرمال  هاگروهبنابراین توزیع این متغیرها در 

است،  شدهدادهنشان  3پارامتریک استفاده نمود در جدول  هایآزمون

که  باشدمی 425/9برابر با  هاگروه تأثیردر مورد  شدهمحاسبه fمیزان 

نتیجه گرفت بین  توانمی. بنابراین باشدمی دارمعنی 01/0در سطح 

وجود دارد. لذا با توجه به  دارمعنیگروه آزمایش و کنترل تفاوت 

 برافزایش درمانیموسیقیگفت که اقدامات  توانمیپژوهش  هاییافته

 شنواییتوانایی مهارت خواندن در کودکان دبستانی کاشت حلزونی 

ن داد مکرر نشا گیریاندازهنتایج تحلیل واریانس  باشد.می تأثیرگذار

خواندن در کودکان  هایمهارتبر  درمانیموسیقیکه اثربخشی 

 .باشددبستان کاشت حلزونی معنادار می

 .ن، مهارت خوانددرمانیموسیقیکاشت حلزون،  ها:کلیدواژه
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Abstract 

The purpose of the current study was to investigate 

the effectiveness of music therapy on reading skills 

in cochlear implants students. The study papulation 

was cochlear implants students in Tehran. 20 

students (8 boys and 12 girls) who were to 

Baghiyat allah cochlear implant center selected 

through randomly sampling method. Randomly 10 

students were replaced in experimental group 

(music therapy and rehabilitation) and 10 students 

were replaced in the control group (rehabilitation). 

For experimental group music therapy at 24 

consecutive sessions (over six months) for 1 hour 

was administered but control group only attended 

at rehabilitation sessions For experimental group 

music therapy and rehabilitation session were held 

but control group only receive rehabilitation At 

table-2 the research descriptive variable index 

including mean, standard deviation, for 

experimental and control groups at three stages of 

pre-test, post-test and track test have been reported. 

table-3 the sum of calculated f in terms of the 

impact of the groups equals 9/425 which is 

significant at 0/01 level Therefore, on the basis of 

the research findings it can be said that music 

therapy measures are effective at improving 

reading skill abilities of schools students with 

cochlear implants. Results of ANOVA with 

repeated measure showed significant difference in 

reading skills and hearing ability. 

Keywords: cochlear implants, music therapy, 

reading skills 
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 مقدمه

، حس مهمی است که به رشد گفتار و زبان 1حس شنیداری

. یکی از کندمی ایعمدهشناختی کمک  هایمهارتو 

نی بر زبان گفتاری تظاهرات زبان، خواندن است که مبت

شناختی و حاصل  هایمهارت. خواندن یکی از باشدمی

 2کورنولیدبوده )ارتباط بین دستگاه عصبی و تجربه فرهنگی 

( و یک مهارت مهم برای یادگیری دروس 3،2013و اخویل

(. خواندن 2013کورنولید و اخویل،است )در کودکان 

م و ابزاری مهم در کسب دانش و فراگیری علو عنوانبه

ارتباط با جهان خارج اهمیت زیادی دارد. خواندن هم 

زبانی،  ازنظرفرایندی شناختی و هم فرایندی زبانی است. 

ارتباط نزدیکی با سایر فرایندهای زبانی مانند صحبت کردن، 

 ازنظر، دارد. کندمینوشتن و گوش کردن که کودک کسب 

بهره  ذهنی را که مغز از آن هایفعالیتشناختی نیز تمامی 

و بازیابی اطالعات را در  رهیذخ مانند پردازش، گیردمی

در مدرسه  بارهیکبهرشد خواندن  (.1388،زادهحسنبردارد )

بلکه قبل از آنکه کودکان خواندن و نوشتن را  شودنمیآغاز 

ی مانند نحو، گرامر، حساسیت هایمهارتبه  کنندمی آغاز

شناخت نسبت  یعنی شناختیواجمات و آگاهی کلبهنسبت 

که مقدم بر رشد  یابندمیبه صداهای سازنده کلمات دست 

)جاکبسون و  بعدی است هایموفقیتخواندن بوده و اساس 

ها نتایج پژوهش (.2009و همکاران، 4؛ پیترز2000لندبرگ،

یی شدید در شنواکمنشان داده است که افراد دارای 

ه این خواندن ضعیف بوده و مشکالتی دارند ک هایمهارت

 هایمهارترمزگشایی واجی و  کفایتعدممشکالت به دلیل 

. رمزگشایی در افراد عادی بر باشدمیبیانی محدود  -زبانی

را قادر به  هاآناساس ادراک و تحلیل زبان کالمی است که 

 کهطوریبهواج کرده است  -استفاده از تناظر نویسه

خواندن کد واجی در طول  عنوانبهند نوشته را توانمی

و  شنواکم(. فاصله کودکان 5،2007)ورمیلن بازنمایی کنند

کودکان هم سن خود که شنوایی طبیعی دارند با افزایش 

؛ به نقل از 1977تریبوس و کارچمر،شود )میسن بیشتر هم 

 (.2012و همکاران، 6مارسچارک

( معتقد است که نقص شنیداری یا هر نوع 1998کالدرون )

، شودمیدر تجربه و یادگیری  نقص حسی باعث محدودیت

                                                             
1. The sense of hearing 

2. Cornolid 

3. Oakhill 

4. Peeters 

5. Vermeulen 

6. Marschark 

نقص حس شنوایی روی تفکر،  شنواکمدر افراد  کهطوریبه

. بین توانایی گذاردمی تأثیر هاآنو ادراک  تصویرسازی

خواندن و میزان افت شنوایی ارتباط مستقیمی وجود دارد و 

هر چه میزان افت شنوایی بیشتر باشد، توانایی خواندن و 

(. در 2007ورمیلن،گردد )می ترضعیفدرک مطلب 

انجام شد، مهارت  (2006) 7که توسط میلر ایمطالعه

و  آموزیزبانتشخیص کلمات در ناشنوایان پیش از سن 

ارتباط آن با مهارت درک خواندن مورد بررسی قرار گرفت. 

نتایج نشان داد که مهارت درک خواندن در ناشنوایان پیش 

از  ترضعیف ایهمالحظقابل طوربه آموزیزباناز سن 

و  8است همچنین نتایج پژوهش واترز هاآنهمتایان شنوای 

( بیان داشت که درک خواندن کودکان 2006) همکاران

از کودکان شنوا ولی توانایی تشخیص کلمه  ترضعیفناشنوا 

و  9مشابه است. نتایج مطالعه استرن تقریباًدر هر دو گروه 

ان آموزدانش %95که  دهدمی( نشان 2003) 10گوسوامی

از مدرسه، توانایی درک خواندن در  التحصیلفارغناشنوای 

مطالعات مختلف نشان  ساله طبیعی دارند. 9حد کودک 

یی عمیق متولد شنواکماکثر کودکانی که با  دهندمی

مشکالت زیادی در یادگیری خواندن دارند و فقط  شوندمی

. رسندمی ایحرفهتعداد کمی از آنان در خواندن به سطح 

با استفاده از یک آزمون تصویری خواندن  ایمطالعهدر 

مشخص  شنواکمسال شنوا و  9-15کلمات برای کودکان 

این آزمون  بر اساسساله،  15شد که سن خواندن کودکان 

( نتایج پژوهشی 2007کین و اخیل،باشد )میسال  9حدود 

که پیشرفت سواد خواندن در  دهدمیدر ایران نشان 

دارد ی مدارس استثنایی روند کندی شنواکمان آموزدانش

 (.1390کاکاجویباری، سرمدی و شریفی،)

برای سازگاری، انعطاف،  ایوسیلههنر، در طول تاریخ 

خالقیت، عشق، دوستی و آرامش انسان بوده است. در میان 

، تحرک، امکان انتزاع زاییانرژیهنرها، موسیقی به دلیل 

 ایالعادهفوقنافذ بوده و به طرز زیاد و جاذبه ذاتی بسیار 

بشر را به خود جلب کرده است. انواع گوناگونی از موسیقی 

متفاوتی روی ذهن و جسم  تأثیرات هرکداموجود دارد که 

 توانمی، از موسیقی تأثیراتکه با توجه به این  گذاردمی

                                                             
7. Miller 

8. Wauters 

9. Sterne 

10. Goswami 
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 درمانیروانمشاوره و  یحوزهبرای کارهای درمانی در 

 درمانیموسیقی(. انجمن 1389محمدی، زادهکرد )استفاده 

( 1391؛ به نقل از کیانی پور و همکاران،2009) کایآمر

را کاربرد درمانی موسیقی برای دستیابی به  درمانیموسیقی

اهداف درمانی متناسب با نیازهای روانی، اجتماعی، هیجانی 

مثل سایر  درمانیموسیقیو معنوی بیمار تعریف کرده است. 

و  شودمیمختلفی اجرا  هایشیوهرینشی به آف هایدرمان

به کمک موسیقی بیماران خود را تحریک  درمانگرهاموسیقی

، جمعیدستهچون آواز  هاییموسیقی. کنندمییا آرام 

دارند ملی و موسیقی رقص نیز کارکرد اجتماعی  هایآهنگ

 (.1391؛ به نقل از کیانی پور و همکاران،1999شارف،)

وجود دارد که با توجه به  درمانیموسیقی کلی دو نوعطوربه

. شودمی، شامل فعال و غیرفعال جودرماننوع فعالیت 

فعال شامل آواز خواندن، نواختن یا آهنگ درمانیموسیقی

شامل گوش دادن به  غیرفعال درمانیموسیقیسازی است و 

، 2و برونسما 1؛ به نقل از وینک2007)کنیون، موسیقی است

ی بر تحقیقات گذشته این نکته روشن می(. با مرور2014

یک عامل درمانی  عنوانبهدرمانی شود که همواره از موسیقی

شده شناسی استفاده میبرای بسیاری از اختالالت روان

ای در بروکلین نیویورک نتایج پژوهشی که در مدرسهاست. 

موسیقی و هنرهای دیگر  کهدرصورتیانجام شد نشان داد 

بر  ایمالحظهقابل تأثیرآموزش قرار گیرد  در جریان روند

به  1986)ماتلستف  ان خواهد داشتآموزدانشروی خواندن 

 1984( همچنین میلی در سال 1385نقل از فخاری زاده 

اعالم کرد دروس هنری )موسیقی( اگر در روند جریان 

پایه در  هایمهارتآموزشی قرار بگیرند، فرآیند یادگیری و 

ریجستر، دارو، یابد. دن و نوشتن افزایش می، خوانریاضیات

( در پژوهشی به بررسی کاربرد 2007) سوبرگ و استندلی

 هایمهارتروشی درمانی برای بهبود  عنوانبهموسیقی 

ان دارای اختالل آموزدانشان پایه دوم و آموزدانشخواندن 

خواندن پرداختند. نتایج پژوهش نشان داد کاربرد موسیقی 

خواندن هم  هایمهارتوش درمانی منجر به بهبود ر عنوانبه

دارای اختالل  آموزانآموزان پایه دوم و هم در دانشدر دانش

موریرا و  -خواندن شد. همچنین نتایج پژوهش کوگو

آموزش موسیقی  تأثیر( حاکی از اثربخشی 2013) همکاران

خواندن و پیشرفت تحصیلی در  هایمهارتبر بهبود 

( 2002) این کولول و مورلس عالوه بر اشدبمیان آموزدانش

                                                             
1. Vink 

2. Bruinsma 

 منظوربهموسیقیایی  هایفعالیتدر پژوهشی به بررسی 

ان با اختالل یادگیری آموزدانشبهبود دقت خواندن 

 هایفعالیتاثربخشی  دهندهنشانپرداختند. که نتایج 

در  با .باشدمی کنندگانشرکتموسیقیایی بر دقت خواندن 

برای بهبود  درمانیسیقیمونظر گرفتن این شواهد، 

خواندن در کودکان دبستانی کاشت حلزون  هایمهارت

ضرورت دارد. در این راستا مرور  ازپیشبیششنوایی 

که  دهدمیدر ایران نشان  خصوصبهپژوهش  یپیشینه

در افزایش  درمانیموسیقی پژوهشی که به بررسی اثربخشی

رد و اندک خواندن بپردازد وجود ندا هایمهارتتوانایی 

 درمانیموسیقیهای صورت گرفته در زمینه کاربرد پژوهش

به بررسی اثربخشی آن در کودکان دچار اختالالت یادگیری 

 درمانیموسیقیاند بنابراین پژوهشی که به اثربخشی پرداخته

خواندن در کودکان دبستانی  هایمهارتدر افزایش توانایی 

ه پژوهشی یافت کاشت حلزون شنوایی بپردازد در پیشین

نشد. در این راستا سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که 

خواندن در  هایمهارتدر افزایش توانایی  درمانیموسیقیآیا 

 کودکان دبستانی کاشت حلزونی شنوایی تأثیرگذار است؟

 روش 

روش اجرای پژوهش حاضر آزمایشی و طرح پژوهش 

عه آماری جامبا گروه کنترل بود.  آزمونپس-آزمونپیش

اختالالتی است که  مبتالبهسال  10-8پژوهش کودکان 

 ،«گیرینمونهروش . »عمل کاشت حلزون را انجام دادند

 8نفر ) 20که  صورتبدین بوده است. در دسترس صورتبه

بقیه ا... به مرکز  کنندهمراجعهاز کودکان  دختر( 12پسر و 

سپس  ند.نمونه انتخاب شد عنوانبهتصادفی  صورتبه )عج(

تصادفی در گروه آزمایشی  صورتبهنفر  10نفر  20از این 

نفر در گروه  10( و بخشیتوانهمراه با  درمانیموسیقی)

سپس گروه ( جایگزین شدند. بخشیتوانکنترل )جلسات 

ماه( در جلسات  6) جلسه 24آزمایش به مدت 

جلسات  حضور یافتند. بخشیتوانبه همراه  درمانیموسیقی

با اهداف  درمانگرموسیقیتحت نظر  درمانیموسیقی

 درمانیموسیقی صورتبهانجام شد. این جلسات  شدهتعیین

رمانی فعال که دبرگزار شد. در موسیقی غیرفعالفعال و 

باشد ریتمیک می بخش کردن، شامل خواندن ترانه، نواختن

گروهی و انفرادی در حضور گروه تمرینات  صورتبهکودکان 

کودکان به  غیرفعال درمانیموسیقیادند و در را انجام د

مناسب که درمانگر انتخاب کرده بود  هایترانهو  هاموسیقی
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، بخشیتوانگوش دادند. از سوی دیگر منظور از جلسات 

. با توجه به باشدمیجلسات گفتاردرمانی و تربیت شنیداری 

کودکان اختالل تولید  نیعمده اآنکه یکی از مشکالت 

 منظوربهگفتاردرمانی  باشدمی (هاهمخوانحیح تلفظ ص)

. در این پژوهش گروه کنترل تنها شودمیاصالح تلفظ انجام 

شرکت کردند. بعد از اتمام جلسات  بخشیتواندر جلسات 

 آزمونپسآموزش از هر دو گروه آزمایشی و گروه کنترل 

شامل آزمون خواندن گرفته شد. عالوه بر این یک ماه پس از 

پیگیری اثرات دوره آموزشی آزمون  منظوربهاول  آزمونپس

 .پیگیری انجام شد

 ابزارهای پژوهش

یکی از (: 1391آزمون اختالل خواندن مصطفی تبریزی )

انتخاب شد )یک درس قبل از  آموزدانشدروس کتاب 

تدریس کرده است( در جهت  تازگیبهدرسی که معلم 

به سن متغیر  آموز داده شد. با توجهروخوانی به دانش

کودکان در این پژوهش، یک متن مناسب با کودکان انتخاب 

دار به این صورت است که موارد مشکل نمره دهی. نحوه شد

شود و نوع اختالل خواندن تیک زده می لیستچک بر روی

اشتباهات خواندن )از قبیل  .شودوی تشخیص داده می

انی(، ، جایگزینی و وارونه خوجاییجابهحذف، افزودن، 

قرار گرفت. بر مبنای این آزمون، به ازای هر  موردسنجش

و مجموع نمرات  گرفتهتعلقنوع خطا یک نمره به آزمودنی 

خطای کلی آزمودنی در نظر گرفته  عنوانبهوی در خطاها 

دقیقه الزم است که گاهی  3شد. برای خواندن تمام متن 

ر کشد. کودکانی که قاددقیقه هم طول می 3کمتر از 

ها زمان ، سیالبهاواکهنیستند متن را بخوانند برای خواندن 

و  هاواکهگیریم و تنها تعداد نمی در نظرمحدودی را 

نمره این بخش  عنوانبهرا  شدهخواندههای صحیح سیالب

بخش تعداد کلمات  .نماییممی)زبان خواندن( منظور 

: برای هر کلمه یک عدد مرقوم شده که یعنی شدهخوانده

که  265و به همین ترتیب تا شماره  1اولین کلمه شماره 

دهد و لذا تعداد کلمات آخرین کلمه متن را تشکیل می

توان شمرد )کنار می خطییکرا در بین جمالت  دهشخوانده

است(. تعداد کلماتی  شدهمشخصهر خط تعداد کلماتش 

شوند. اما کلماتی شمرده نمی اندجاافتادهخطی  صورتبهکه 

 درمجموعشوند و افتند شمرده میکه بین جمالت جا می

تعداد کلمات خوب  کلبه شدهخواندهبایستی تعداد کلمات 

، تعداد کلمات شدهخواندهو تعداد کلمات بد  شدهخوانده

اند شدهخواندهثانیه  5جدا، و کلماتی که در  طوربه جاافتاده

 بیندازدجا ای چند سطر از متن را ثبت شود. اگر خواننده

دقیقه به اتمام  3تواند آن متن را در مدت زمان کمتر از می

. تعداد شدهخواندهبرساند. بدیهی است کلمات، کلمات 

برای خواندن  اشتباهات و غیره در همان مدت زمان که وی

 دقیقه(. 3شود )نه در متن صرف کرده محاسبه می

 ایمداخله برنامه

شرح مختصری  1در جدول شود که مشاهده می طورهمان

 .شودمی ارائه درمانیموسیقیاز جلسات 

 هایافته

توصیفی متغیر پژوهش، شامل  هایشاخص 2در جدول 

میانگین و انحراف استاندارد برای گروه آزمایش و کنترل در 

. اندشدهگزارشو پیگیری  آزمونپس، آزمونپیشسه مرحله 

اسمیرنف  -روفهمچنین در این جدول نتایج آزمون کالموگ

. توجه به اندشدهارائه هادادهبرای بررسی نرمال بودن توزیع 

اسمیرنف برای تمامی متغیرها -این جدول آماره کالموگروف

 هاگروه. بنابراین توزیع این متغیرها در باشدنمی دارمعنی

پارامتریک استفاده  هایآزموناز  توانمیو  باشدمینرمال 

 .نمود

توانایی  برافزایش درمانیموسیقیاقدامات  یرتأثبرای بررسی 

 شنواییمهارت خواندن در کودکان دبستانی کاشت حلزونی 

 مکرر استفاده است. هایگیریاندازهاز تحلیل واریانس 
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 درمانیموسیقیشرح مختصر  .1جدول 

 روش اهداف جلسه

 (بر واج / ز / تأکید)اصالح تلفظ  1
 افزایش حافظه شنیداری

 افزایش مهارت بخش کردن

 مشابه هاینشانهآشنایی با شکل 

 بر واج / ر / و / ز / و / ژ / تأکید

 افزایش حافظه دیداری
 شنیداری هایمهارتتقویت 

 تقویت توالی و حافظه شنیداری

 تقویت حافظه دیداری

 آواهاناماستفاده از 
 استفاده از ترکیب صامت و مصوت

 ، خواندن و نواختن/ ر / و / ز / و / ژ / در جایگاه آخربازی ترکیب صامت و مصوت برای 

 شدهمشخص هایواجو جدا کردن  هاترانهخواندن 

 رونویسی از روی ترانه و نوشتن واج /ر / به رنگ قرمز در هر جایگاهی

 ایگاهی هستندکه دارای واج /ر / در هر ج هاییکلمهو بخش کردن و نواختن کوبک برای  شدهنوشتهخواندن از روی متن 

 رونویسی از روی ترانه و نوشتن واج /ز / به رنگ آبی در هر جایگاهی

 که دارای واج /ز / در هر جایگاهی هستند هاییکلمهو بخش کردن و نواختن شیکر برای  شدهنوشتهخواندن از روی متن 

 (بر واج / ج / تأکید)اصالح تلفظ  2

 افزایش حافظه شنیداری
 کردن افزایش مهارت بخش

 مشابه هاینشانهآشنایی با شکل 
 اصالح تلفظ

و / خ  / ج / و / چ / و / ح /بر واج تأکید)
/) 

 افزایش حافظه دیداری

 افزایش حافظه دیداری

 آواهاناماستفاده از 

 استفاده از ترکیب صامت و مصوت
 ، خواندن و نواختنرو / خ در جایگاه آخ بازی ترکیب صامت و مصوت برای / ج / و / چ / و / ح /

 شدهمشخص هایواجو جدا کردن  هاترانهخواندن 

 رونویسی از روی ترانه و نوشتن واج /ج / به رنگ قرمز در هر جایگاهی

 که دارای واج /ج / در هر جایگاهی هستند هاییکلمهو بخش کردن و نواختن کوبک برای  شدهنوشتهخواندن از روی متن 

 و نوشتن واج /چ / به رنگ آبی در هر جایگاهیرونویسی از روی ترانه 

 که دارای واج /چ / در هر جایگاهی هستند هاییکلمهو بخش کردن و نواختن شیکر برای  شدهنوشتهخواندن از روی متن 

 (بر واج / د/ تأکید)اصالح تلفظ  3

 افزایش حافظه شنیداری
 افزایش مهارت بخش کردن

در زبان  مشابه هاینشانهآشنایی با شکل 

 فارسی

 اصالح تلفظ

 بر واج / د / و / ذ /( تأکید)
 شنیداری هایمهارتتقویت 

 تقویت توالی و حافظه شنیداری

 تقویت حافظه دیداری

 آواهاناماستفاده از 

 استفاده از ترکیب صامت و مصوت
 ، خواندن و نواختندر جایگاه آخر بازی ترکیب صامت و مصوت برای / د/ و / ذ /

 شدهمشخص هایواجو جدا کردن  هاترانهن خواند

 رونویسی از روی ترانه و نوشتن واج /د / به رنگ قرمز در هر جایگاهی

 که دارای واج /د / در هر جایگاهی هستند هاییکلمهو بخش کردن و نواختن کوبک برای  شدهنوشتهخواندن از روی متن 

 بی در هر جایگاهیرونویسی از روی ترانه و نوشتن واج /ذ / به رنگ آ

 که دارای واج /ذ / در هر جایگاهی هستند هاییکلمهو بخش کردن و نواختن شیکر برای  شدهنوشتهخواندن از روی متن 

 (بر واج / ع/ تأکید)اصالح تلفظ  4

 افزایش حافظه شنیداری
 افزایش مهارت بخش کردن

مشابه در زبان  هاینشانهآشنایی با شکل 
 فارسی

 (بر واج / ع / و / غ / تأکید) اصالح تلفظ

 شنیداری هایمهارتتقویت 

 تقویت توالی و حافظه شنیداری

 تقویت حافظه دیداری

 آواهاناماستفاده از 

 استفاده از ترکیب صامت و مصوت
 ، خواندن و نواختنبازی ترکیب صامت و مصوت برای / ع / و / غ /در جایگاه آخر

 شدهمشخص هایواجو جدا کردن  هاترانهخواندن 

 رونویسی از روی ترانه و نوشتن واج /ع / به رنگ قرمز در هر جایگاهی

 که دارای واج /ع/ در هر جایگاهی هستند هاییکلمهو بخش کردن و نواختن کوبک برای  شدهنوشتهخواندن از روی متن 

 رونویسی از روی ترانه و نوشتن واج /غ / به رنگ آبی در هر جایگاهی

 که دارای واج /غ / در هر جایگاهی هستند هاییکلمهو بخش کردن و نواختن شیکر برای  شدهنوشتهروی متن خواندن از 

 (بر واج / ق/ تأکیداصالح تلفظ ) 5

 افزایش حافظه شنیداری
 افزایش مهارت بخش کردن

های مشابه در زبان آشنایی با شکل نشانه

 فارسی

 (بر واج / ف / و / ق / تأکیدفظ )اصالح تل

 شنیداری هایمهارتتقویت 

 تقویت توالی و حافظه شنیداری

 تقویت حافظه دیداری

 آواهاناماستفاده از 

 استفاده از ترکیب صامت و مصوت
 ، خواندن و نواختنبازی ترکیب صامت و مصوت برای / ف / و / ق /در جایگاه آخر

 شدهمشخص هایواجو جدا کردن  هاترانهخواندن 

 ترانه و نوشتن واج /ق / به رنگ قرمز در هر جایگاهی رونویسی از روی

 که دارای واج /ق/ در هر جایگاهی هستند هاییکلمهو بخش کردن و نواختن کوبک برای  شدهنوشتهخواندن از روی متن 

 رونویسی از روی ترانه و نوشتن واج /ف/ به رنگ آبی در هر جایگاهی

 که دارای واج /ف / در هر جایگاهی هستند هاییکلمهو بخش کردن و نواختن شیکر برای  شدهنوشتهخواندن از روی متن 
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 و پیگیری آزمونپس، آزمونپیشهای توصیفی متغیر پژوهش برای گروه آزمایش و کنترل در سه مرحله شاخص .2جدول

 یدارمعنیسطح  Z K-Sره آما انحراف استاندارد میانگین گروه مرحله متغیر

توانایی 

 گفتاری

 967/0 496/0 88/12 60/40 آزمایش آزمونپیش

 969/0 492/0 96/21 70/55 کنترل

 744/0 680/0 46/7 40/23 آزمایش آزمونپس

 952/0 517/0 07/20 47 کنترل

 801/0 644/0 15/6 50/20 آزمایش پیگیری

 960/0 506/0 99/19 40/46 کنترل

 

 در متغیر توانایی مهارت خواندن هاگروهنتایج آزمون تحلیل واریانس برای بررسی تفاوت  .3جدول

 مجذور اتا یدارمعنیسطح  fآماره  میانگین مجموع مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منابع تغییرات

 34/0 01/0 425/9 267/6955 1 267/6955 هاگروه

    952/737 18 133/13283 خطا

 81/0 001/0 280/75 872/2350 097/1 033/2579 مراحل

 34/0 01/0 447/9 002/295 097/1 633/323 تعامل مراحل با گروه

    228/31 747/19 667/616 خطا

 

 fاست، میزان  شدهدادهنشان  3طور که در جدول همان

 باشدمی 425/9برابر با  هاگروه تأثیردر مورد  شدهمحاسبه

 توانمی. بنابراین باشدمی دارمعنی 01/0 که در سطح

 دارمعنینتیجه گرفت بین گروه آزمایش و کنترل تفاوت 

 هاگروهبرای اثرات  شدهمحاسبهوجود دارد. مجذور اتای 

که نشانگر آن است که عضویت گروهی  باشدمی 34/0نیز 

. کندمیدرصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین  34

برای مراحل برابر با  شدهمحاسبه fهمچنین میزان 

است.  دارمعنی 001/0که در سطح  باشدمی 280/75

بنابراین بین مراحل تفاوت وجود دارد. مجذور اتای 

 دهدمیکه نشان  باشدمی 81/0برای مراحل  شدهمحاسبه

درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط زمان  81

اثر  fیزان قابل تبیین است. عالوه بر آن م گیریاندازه

که در سطح  447/9تعامل مراحل و گروه نیز برابر است با 

دهد که . این یافته نشان میباشدمی دارمعنی 01/0

تغییرات توانایی مهارت خواندن در دو گروه آزمایش و 

و پیگیری با  آزمونپس، آزمونپیشکنترل در سه مرحله 

اندن های خوی دارد و تعداد غلطدارمعنییکدیگر تفاوت 

 است. یافتهکاهشای مالحظهقابل طوربهگروه آزمایش 

( 50/20در مرحله پیگیری نیز میانگین گروه آزمایش )

که نشانگر  باشدمی( 40/46کمتر از میانگین گروه کنترل )

. همچنین مقایسه خطوط هر گروه باشدمیپایداری درمان 

 آزمونپیشکه در گروه آزمایش از مرحله  دهدمینشان 

کاهش شدیدی اتفاق افتاده است که  آزمونپسبه 

. جهت بررسی باشدمیمثبت درمان  تأثیر دهندهنشان

نتایج مقایسه  4در جدول  هاتفاوتی این دارمعنی

، آزمونپیشمیانگین گروه آزمایش و کنترل در سه مرحله 

 .است شدهگزارشو پیگیری  آزمونپس

 آزمون و پیگیری در متغیر توانایی مهارت خواندنآزمون، پسیش و کنترل در سه مرحله پیشنتایج مقایسه میانگین گروه آزما .4جدول 

 یدارمعنیسطح  خطای استاندارد برآورد تفاوت میانگین گروه آزمایش با کنترل مرحله

 077/0 05/8 -10/15 آزمونپیش

 003/0 77/6 -60/23 آزمونپس

 001/0 61/6 -90/25 پیگیری

تفاوت میانگین گروه آزمایش با  4جدول با توجه به 

باشد دار نمی( معنی-10/15) ونآزمپیشکنترل در مرحله 

توانایی مهارت  ازلحاظدهد بین دو گروه که نشان می

ی وجود دارمعنیتفاوت  آزمونپیشخواندن در مرحله 
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تفاوت میانگین گروه آزمایش  آزمونپسندارد. در مرحله 

 دارمعنی 01/0که در سطح  باشدمی( -60/23با کنترل )

 ازلحاظکه بین دو گروه  دهدمی. این یافته نشان باشدمی

تفاوت  آزمونپستوانایی مهارت خواندن در مرحله 

ی وجود ندارد که نشانگر اثر مثبت اقدامات دارمعنی

توانایی مهارت خواندن در گروه  برافزایش درمانیموسیقی

یری نیز تفاوت میانگین باشد. در مرحله پیگآزمایش می

معنی 001/0( در سطح -90/25گروه آزمایش با کنترل )

دهد که میانگین گروه کنترل در باشد و نشان میدار می

این مرحله بیشتر از میانگین گروه آزمایش است. این یافته 

دهد که پس از گذشت یک ماه از مداخله، نشان می

یشتر از گروه توانایی مهارت خواندن در گروه آزمایش ب

های گروه آزمایش در توانایی مهارت کنترل است و غلط

 5ای داشته است. در جدول مالحظهقابلخواندن کاهش 

و  آزمونپس، آزمونپیشنتایج مقایسه زوجی سه مرحله 

پیگیری در دو گروه آزمایش و کنترل و همچنین کل 

 .است شدهگزارشها گروه

 هاآزمون و پیگیری در دو گروه آزمایش و کنترل و کل گروهآزمون، پسمرحله پیشنتایج مقایسه زوجی سه  .5جدول

 داریسطح معنی خطای استاندارد برآورد تفاوت میانگین گروه مقایسه

 آزمونپس –آزمون پیش

 001/0 69/2 20/17 آزمایش

 001/0 41/1 70/8 کنترل

 001/0 52/1 95/12 هاکل گروه

 پیگیری -آزمونپیش

 001/0 99/2 10/20 زمایشآ

 001/0 44/1 30/9 کنترل

 001/0 66/1 70/14 هاکل گروه

 پیگیری -آزمونپس

 001/0 504/0 90/2 آزمایش

 01/0 163/0 60/0 کنترل

 001/0 265/0 75/1 هاکل گروه

تفاوت میانگین گروه آزمایش در  5با توجه به جدول 

( در سطح 20/17) آزمونپسبا  آزمونپیشمقایسه 

. این مقدار برای گروه کنترل باشدمی دارمعنی 001/0

 توانمی. بنابراین باشدمی دارمعنیکه  باشدمی( 70/8)

میانگین  آزمونپستا  آزمونپیشنتیجه گرفت از مرحله 

گروه آزمایش و کنترل تغییر معنادار داشته است اما 

ای ظهمالحقابل طوربهمیانگین تغییرات در گروه آزمایش 

با  آزمونپیشبیشتر بوده است. تفاوت میانگین مقایسه 

آمد که در  به دست 95/12نیز  هاگروهدر کل  آزمونپس

 دهدمی. این یافته نشان باشدمی دارمعنی 001/0سطح 

 آزمونپستا  آزمونپیشاز  هاگروهکه میانگین کل 

با  آزمونپیشی داشته است. در مقایسه دارمعنیافزایش 

( 10/20ه پیگیری تفاوت میانگین گروه آزمایش )مرحل

. این مقدار باشدمی دارمعنی 001/0که در سطح  باشدمی

باشد می دارمعنیکه  باشدمی( 30/9در گروه کنترل )

تا  آزمونپیشنتیجه گرفت از مرحله  توانمیبنابراین 

میانگین گروه آزمایش و کنترل تغییر معنادار  آزمونپس

 طوربهما میانگین تغییرات در گروه آزمایش داشته است ا

ای بیشتر بوده است. تفاوت میانگین مقایسه مالحظهقابل

 به دست 70/14ها نیز با پیگیری در کل گروه آزمونپیش

باشد. این یافته نشان دار میمعنی 001/0آمد که در سطح 

آزمون تا پیگیری ها از پیشدهد که میانگین کل گروهمی

ی داشته است. مقایسه میانگین دارمعنیافزایش 

 به دست( 90/2با پیگیری در گروه آزمایش ) آزمونپس

که با گذشت  دهدمیو نشان  باشدمی دارمعنیآمد که 

یک ماه از مداخله در میانگین توانایی مهارت خواندن این 

است. این مقدار برای گروه کنترل  ایجادشدهگروه تغییر 

بنابراین  باشدمی دارعنیمآمد که  به دست( 60/0نیز )

 آزمونپستا  آزمونپیشنتیجه گرفت از مرحله  توانمی

میانگین گروه آزمایش و کنترل تغییر معنادار داشته است 

-مالحظهقابل طوربهاما میانگین تغییرات در گروه آزمایش 

 هاگروهای بیشتر بوده است. همچنین تفاوت میانگین کل 

 باشدمی دارمعنینیز  75/1ی تا مرحله پیگیر آزمونپساز 

آزمون تا ها از پسدهد میانگین کل گروهکه نشان می

داری داشته است. لذا با توجه به پیگیری افزایش معنی

گفت که اقدامات  توانمیپژوهش  هاییافته

توانایی مهارت خواندن در  برافزایش درمانیموسیقی
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می رگذاریتأث شنواییکودکان دبستانی کاشت حلزونی 

 .باشد

 

 گیریبحث و نتیجه

 درمانیموسیقینتایج پژوهش حاضر نشان داد اقدامات 

خواندن در کودکان دبستانی  هایمهارتمنجر به بهبود 

. خواندن دریافت عقاید، شودمیکاشت حلزون شنوایی 

تجربیات، احساسات، هیجانات و مفاهیم است. فعالیتی 

سیعی را به دست تا دانش و دهدمیاست که به فرد اجازه 

نیابی زندگی و سفر  طوربه توانمیآورد. از طریق خواندن 

کرد و با وقایع گذشته آشنا شد. خواندن برای شخص 

، طوری که عقاید از کندمیارتباط ذهنی وقایع را ایجاد 

؛ 1988گالزر و سیرفس،شود )میذهن فرد دیگری منتقل 

واندن (. فرآیند خ2013به نقل از هرمان، روی و کیل،

ان به آموزدانشابزاری بسیار مهم و بنیادی برای یادگیری 

اساسی برای  ایوسیله عنوانبه اساساًو  رودمیشمار 

در سایر مراحل یادگیری  آموزدانش هایتواناییگسترش 

. این کیفیات کارکردی، خواندن را کندمیبه وی کمک 

 کهطوریبه، دهدمیمحور همه سطوح یادگیری قرار 

ابراز  صورتبهتحصیلی و  هایفعالیتندن محور خوا

. بدون توانایی آیددرمیدرسی  هایزمینهموفقیت در سایر 

 هایبرنامهخواندن احتمال بالقوه پیشرفت کودک در همه 

، فراتر از مدرسه، خواندن برای یابدمیدرسی کاهش 

موفقیت در محیط کاری نیز حیاتی است و منبع مهمی 

هرمان و است ) ساالنبزرگح برای لذت و تفری

به هر میزان و هر ) ییشنواوجود نقص (. 2013همکاران،

در  بلندمدتی هایتوانایینوع( در اوایل زندگی منجر به نا

. کودکان ناشنوا در شودمیکارکرد و پردازش اصوات زبانی 

گوش از چشمان خود استفاده  جایبهگرفتن اطالعات 

دشواری همراه کردن . دشواری ادای واژگان و کنندمی

نمادهای نوشتاری با صداها کودک ناشنوا را در 

با متن کتاب و درک مطالب آن با مشکل  گیریارتباط

. به همین سبب کودکان ناشنوا بیشتر از کندمی روروبه

در میان . براین اساس اندبهرهبیکافی خواندن  هایمهارت

ان انتزاع ، تحرک، امکزاییانرژیهنرها، موسیقی به دلیل 

 ایالعادهفوقزیاد و جاذبه ذاتی بسیار نافذ بوده و به طرز 

بشر را به خود جلب کرده است. انواع گوناگونی از موسیقی 

متفاوتی روی ذهن و جسم  تأثیرات هرکداموجود دارد که 

موسیقی در جریان آموزش خواندن، قادر است  گذاردمی

انواع  رمغان آورد.ان به اآموزدانشنتایج درخشانی را برای 

 تأثیرمشخصی از موسیقی روی الگوی امواج مغز 

د توانمیو  کنندمیو فعالیت مغز را کند یا تند  گذارندمی

درسی  هایزمینهقدرتمند برای تکمیل  ایوسیله عنوانبه

 توانمیقرار گیرد.  مورداستفادهمختلف و مهارت خواندن 

موسیقی، مفاهیم  هایسمبلچنین بیان کرد که الگوها و 

میکردن متون کمک  ترفهمقابلزیربنایی هستند که به 

(. یک قطعه واقعی موسیقی تمام مغز را 1383ولف،کنند )

، 1؛ به نقل از ویگرام1996زاتور،کند )میدرگیر 

( مغز به تمام عناصر موسیقی 3،2013و وست 2ساپرستون

شامل ریتم، سرعت، ملودی، هارمونی و غیره حساس است 

 هیدسازمانریتم که  خصوصبه دهدمیواکنش نشان و 

شنیداری به مناطق  هایمحرکاین  دهدمیخاصی به مغز 

و سبب  کنندمیشناختی در مغز صعود  هایپردازشباالتر 

شناختی  هایمهارتو افزایش کارایی  سازیبهینه

. موسیقی محیط آموزشی مطلوبی را فراهم شوندمی

به  هاآموختهاطالعات و تبدیل  دهیسازمانکه با  کندمی

را برای یادگیری و حفظ  هاآن ترکوچک هایبخش

. موسیقی سبب جذب توجه و پایدار کندمی ترآسان

و اغلب  باشدمیکه الزمه یادگیری  شودمیآن  داشتننگه

برای یادگیری مفاهیم جدید  ایحافظهیک وسیله  عنوانبه

در . کندمیگ عمل از قبیل یادگیری الفبا از طریق آهن

طرحی آزمایشی در مدرسه بروکلین نیویورک، موسیقی و 

هنرهای دیگر در جریان آموزش قرار گرفتند. این 

بر  ایمالحظهقابل تأثیرهنرها در روند آموزش  گیریجای

انی آموزدانشان داشت و همچنین آموزدانشروی خواندن 

                                                             
1. Wigram 

2. Saperston 

3. West 



 ربابه نوری، محمد حاتمی، میترا شه پناه
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 هاورهدکه در خواندن ضعیف بودند با شرکت در این 

توانستند پیشرفت خوبی را نشان دهند. در تحقیقی که بر 

مدرسه به عمل  42در  آموزدانشروی بیش از سیزده هزار 

آمد، جریان پیشرفت فرایند خواندن، ریاضیات، صحبت 

نوشتاری با کمک موسیقی مورد بررسی  هایمهارتکردن، 

. این نتایج توسط در برداشتقرار گرفت و نتایج درخشانی 

هنرها به  پسازآنکنزاس مطرح و  ریزیبرنامه، مدیر هارل

تحصیلی مدارس  -انضمام موسیقی وارد برنامه آموزشی

(. 1385؛ به نقل از فخاری زاده،1986شد )ماتلستف،

اعالم کرد دروس هنری  1984همچنین میلی در سال 

اگر در روند جریان آموزشی قرار بگیرند، فرآیند  (موسیقی)

، خواندن و نوشتن پایه در ریاضیات هایرتمهایادگیری و 

 ریجستر، دارو، سوبرگ و استندلی. یابدمیافزایش 

 عنوانبه( در پژوهشی به بررسی کاربرد موسیقی 2007)

ان آموزدانشخواندن  هایمهارتروشی درمانی برای بهبود 

آموزان دارای اختالل خواندن پرداختند. پایه دوم و دانش

روش  عنوانبهداد کاربرد موسیقی  نتایج پژوهش نشان

خواندن هم در  هایمهارتدرمانی منجر به بهبود 

دارای اختالل  آموزاندانشان پایه دوم و هم در آموزدانش

موریرا و  -خواندن شد. همچنین نتایج پژوهش کوگو

آموزش  تأثیر( حاکی از اثربخشی 2013همکاران )

ت تحصیلی خواندن و پیشرف هایمهارتموسیقی بر بهبود 

مورلس عالوه براین کولول و  باشدمیان آموزدانشدر 

های موسیقیایی ( در پژوهشی به بررسی فعالیت2002)

ان با اختالل آموزدانشبهبود دقت خواندن  منظوربه

اثربخشی فعالیت دهندهنشانیادگیری پرداختند. که نتایج 

 .باشدمی کنندگانشرکتهای موسیقیایی بر دقت خواندن 

ات کاربردی است. های پژوهش حاضر دارای تلویحافتهی

منجر به  درمانیموسیقینشان داد  نتایج این پژوهش

خواندن در کودکان دبستانی کاشت  هایمهارتبهبود 

مدون  ایبرنامه گرددمیبنابراین پیشنهاد  شودمیحلزون 

آموزشی  هایارگاهک صورتبه درمانیموسیقیبرای آموزش 

متعددی در این زمینه برای  هایکتابچهین و همچنین تدو

 .گرفته شوددرمانگران کودک و معلمان در نظر 

های پژوهشی در زمان تردید اغلب مطالعات و فعالیتبی

ها و مشکالت گوناگون میاجرا، همراه با برخی چالش

نبوده و در  مستثناباشد. این پژوهش نیز از این قاعده 

شکالت متعددی مواجه بوده و م هامحدودیتانجام آن با 

کمتر  کنندهشرکتاست. در پژوهش حاضر تعداد پسران 

در دسترس نیز  گیرینمونه. استفاده از باشدمیاز دختران 

عالوه براین کوتاه  باشدمیی پژوهش هامحدودیت ازجمله

ی پژوهش هامحدودیتبودن مدت پیگیری نتایج از دیگر 

 .حاضر است
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