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 چکیده

های با نسبت های بین نغمه یننچهای موجود در یک نغمه و همجنین با نسبت .شنیدن موسیقی است انسان از زمان جنینی قادر به

 ،با افزایش سن .یابداز آغاز تا پایان زندگی ادامه مینوعی تمرین ریاضی توسط گوش  ،در واقع .گیرددهنده یک موسیقی خو میتشکیل

به طور موثری  ینمهارت حافظه را در سنین جوا ،توانند با یادگیری نواختن ساز ها می اما بچه .چیزهای کوچک معمول استشدن فراموش

تمرینی برای مغز  ،ذخیره و بازیابی کنند که این کار ،ها را ایجاد دهد که خاطره به طور موثری به کودکان یاد می موسیقی .بهبود دهند

ن خود الدتری نسبت به همساتزاعی زیاهای استدالل انبینند تواناییکودکان کوچکی که آموزش موزیک می اندها نشان داده بررسی .است

کودکانی که  .کنندتر عمل میمناسب . . .ریاضی و  ،ردازش تصویریپ ،حافظه کالمی ،های کلی مانند سواددر آزمون حافظه و مهارت ،دارند

های تفکر مهارت ،خواهند کردها مناسبتر شرکت در تیم ،الت خود موفق خواهند بودکنند به احتمال زیاد در تمام تحصی موزیک کار می

ترین نقشی که موسیقی از نظر آموزشی برای کودکان ایفا برترین و با ارزش .کنند داده و تحصیالت بیشتری را دنبال میدی را رشد اقانت

و  .احاطه کرده استهایی است که پیرامونش را تر دانستنیگانه آنها برای درک بهتر و عمیقپروراندن و آماده ساختن حواس پنج ،کند می

ثیر آن در بهبود روند تحصیل توجه به مزایای موسیقی و تا استفاده از موسیقی در تدریس وجود دارد که با یلی برای عدمالاما امروزه د

 . آموزان که در این مقاله به آن پرداختیمدانش

 

 آموزدانش ،موسیقی ،پیشرفت تحصیلی ،هوش موسیقیایی ،هوشهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه -1

موسیقی و نوازندگی  ،سازدآموزان را فراهم میدهد که موجبات شادی و نشاط دانشرا صیقل می یمموسیقی و شعر روح آد

طبق  .دهدهمچنین تاثیر عمیق و چند حسی بر رشد شناختی و حرکتی افراد دارد و قابلیت بخش شنیداری مغز را افزایش می

 ،هوش فضاییای نظیر های چندگانههوشتند و دارای سییری مشابه هم نها در یادگانسان ،گاردنرهای چندگانه نظریه هوش

  .باشندمی . . . .بصری موسیقی و

های یی قوی دارند که ممکن است به علتدر میان دانش آموزان ما به احتمال زیاد دانش آموزانی هستند که هوش موسیقیا

های یادگیری سنتی و یا یکنواخت و معمولی روش ابا کور شود به عالوه اینکه ستعداد آنهمختلف این افراد شناسایی نشوند و ا

یک معلم در وهله اول باید  .شوندآموزی کند ذهن خوانده مینخواهند شد و به همین دلیل دانش موفق به یادگیری درس

 ها کمکنآند و به آموزانی را شناسایی کداشته باشد تا بتواند چنین دانش آموزان خود و روحیات آنها شناخت کاملی از دانش

های مختلفی در زندگی و محیط پیرامون ما ریتم .ها در جهت بهبود یادگیری خود استفاده کنندها و موسیقیکند که از ریتم

 . ر محیط کالس خود استفاده کنیمها دم پس چه بهتر است که از این ریتمها هستیما همه روز شنوای آنوجود دارد و 

-که امروزه کمتر به آن پرداخته میآموزان است موضوعی همیت موسیقی در یادگیری دانشا دنکرهدف از این مقاله برجسته 

پس باید  ،کنندهای اول دوره ابتدایی آغاز میی را در همان سالها آموزش موسیقاز آنجایی که اکثر کشور از طرفی دیگر .شود

پس باید در مدارس  ،باشد؟ که اگر چنین باشدمی یسکه آیا این امر دالیل علمی خاصی دارد و از نظر علمی قابل برر دید

  .کشور ما نیز از آن بهره جست

 

  :روش پژوهش

  .ای بهره گرفته شده استدر این پژوهش از روش کتابخانه

 پیشینه پژوهش

ثیر آموزش موسیقی بر رشد و پیشرفت فراگیران مقطع أپژوهشی با عنوان ت( در 6346جمال بارخدا و همکاران )سید -

تواند تاثیرات ن نتیجه رسید که آموزش موسیقی میبه ای ،های میدانی ای همراه بررسیدایی با استفاده از روش کتابخانهتبا

هم  ،مانند هماهنگی دست و چشم و پا ،تواند جسمانی باشد زیادی در جریان آموزش داشته باشد که آن تاثیرات هم می

 . های گروهیگروهی و محدودیتبا کار  د آشناییتواند روانی اجتماعی باشد مانن می

دبستان  های پایه ریاضی کودکان پیشوان تاثیر آموزش موسیقی در مهارت( در پژوهشی با عن6384تبار وهمکاران )قاسم -

بود به این نتیجه پسر  25دختر و  25ساله  5کودک  44جامعه آماری آن  پردازی در دسترس کهبا استفاده از روش نمونه

ری ذهنی عدد و نگهدا ،هاتفاوت ها وتشخیص شباهت ،کردنبندی های طبقهتوانایی مهارت ،موسیقی ارفآموزش  رسید که

 . دبستانی را افزایش می دهدهندسه کودکان پیش 

یقی )ریتمیک و پژوهشی نیمه آزمایشی با عنوان اثربخشی شنیدن موس( در 6342همکاران ) صدری ماسوله وفرح -

که جامعه آماری آن  ،ایوش کار انتخاب نمونه تصادفی خوشهبا ر ،دبستانیداری و شنیداری کودکان پیشید ملودیک( بر تمرکز

به این نتیجه  ،دفته شدنکودک به عنوان گروه کنترل در نظر گر 25کودک به عنوان گروه آزمایش و  25کودک بود که  44

انی اثر مثبت و دیداری و شنیداری کودکان پیش دبست )ریتمیک و ملودیک( بر افزایش تمرکزموسیقی رسیدند که شنیدن

 . معناداری داشته است
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 فواید آموزش موسیقی به کودکان 

 اثر بخشی بر تمرکز دیداری و شنیداری 

های بین ه و همچنین با نسبتهای موجود در یک نغمجنین با نسبت .شنیدن موسیقی است انسان از زمان جنینی قادر به

-از آغاز تا پایان زندگی ادامه مینوعی تمرین ریاضی توسط گوش  ،در واقع .گیردنده یک موسیقی خو میهدهای تشکیلنغمه

 ،بنابراین .و در افزایش مهارت گوش دادن مؤثر است بسیار نافذ بوده ،تحرک و جاذبه ذاتی ،موسیقی به دلیل داشتن انرژی .یابد

 ،دادن فرایند پیچیده و فعالی است که شامل توجهگوش .یداری مفید باشدنشتواند برای برداشتن موانع استفاده از موسیقی می

ن شامل تفسیر و شنیددادن عالوه بر گوش .یاد آوردن استدهی و به پاسخ ،تفسیر ،سازماندهی اطالعات انتخاب و ،شنیدن

امواج صوتی به پرده افتد که زیست شناختی است و وقتی اتفاق میشنیدن فرایندی  .های دیگر نیز هستپاسخ دهی به پیام

 . کند گوش اصابت می

 ،مثال .برخی پویا و توانمند و برخی دیگر منفعل و آرامش بخش هستند .شگردهای متنوعی وجود دارد ،در هر سبک موسیقی

 .شود نهای بدال برده و موجب ترشح شدید هورمونضربان قلب را با ،آوردهممکن است خون را به جریان در ،ازوسیقی جیک م

 .ذهن را در حالت آلفا قرار دهد و انسان را سرحال کند ،تواند فشار خون را پایین آوردهتری میکه موسیقی جاز آرامدر حالی

 ،دهد و با انگیزش ذهنی و فکریی و امنیت را به انسان انتقال میپذیربینیپیش ،نظم ،احساس پابرجایی ،آرام موسیقی راک

 ،تواند به تقویت تمرکزدارای وضوح و شفافیت است و می ،کموسیقی کالسی .کندمی مطالعه ایجاد واسبی برای کار محیط من

و اغلب  کندروی عواطف و بیان احساس تأکید میموسیقی رمانتیک  .()شوبرت و همکاران. حافظه و ادراک فضایی کمک کند

عاطفه و  ،مهر ،وع موسیقی برای تقویت عشقرین نتهاینها ب .شودپرستی و عارفانه متوسل میوطن ،به مضامین فردگرایی

 . (6384، )بیضایی. احساس همدردی است

 

 های خواندن بهبود مهارت 

این امر مستلزم شناسایی یک نت در صفحه و همراه  .کند یادگیری نواختن ساز بهبود پیدا میمهارت درک مطلب کودکان با 

 .شود تر می ز زدن او روانشود خواندن و سا بیشتر می ،یدک در موسیقوکطور که مهارت همان .کردن آن با صدای ساز است

حال مجبور است در عین ،ایجاد نت داردیان هوا و نوازد و فقط سه پیستون برای کنترل جر کودکی که ترومپت می ،برای مثال

 . (6344 ،ینعمهای خاص استفاده کند ) خواند از ترکیبات دست برای ایجاد نت های موسیقی را می که نت

 

 های ریاضی کمک به مهارت 

 ،با این حال .شود کودکان میهای هنری  رسد اغلب باعث تقویت مهارت نواختن یک ساز عالوه بر اینکه کاری خالقانه به نظر می

 اکند انتقادی بیندیشند و حل مسئله ر موسیقی به کودکان کمک می .راستا است  های ریاضی هم موسیقی همچنان با مهارت

ها گوش دهند و بتوانند با  به گام ،ضربات موسیقی را بفهمند ،کودکان در نواختن ساز باید شمارش را یاد بگیرند .یاد بگیرند

زیرا در نواختن این  ؛درام یک نمونه عالی در این زمینه است .گیری با اعداد دارندها نیاز به اندازه  مه این مهارته .وازندریتم بن

 . (6344 ،معین) .صداهای مناسب و ایجاد یک سرعت منسجم بسیار مهم است ای ایجادرببندی  زمان ،ساز
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 افزایش ظرفیت حافظه 

مهارت حافظه را در  ،توانند با یادگیری نواختن ساز ها می اما بچه ،چیزهای کوچک معمول استشدن فراموش ،با افزایش سن

ذخیره و بازیابی  ،را ایجاد  دهد که خاطره به کودکان یاد میموثری  به طور موسیقی .طور موثری بهبود دهندسنین جوانی به

او با شرکت در این کالس  .اید نام کردهرا در کالس گیتار ثبت فرض کنید فرزندتان .تمرینی برای مغز است ،کنند که این کار

  .(6344 ،نمعی). نواخت ارها  توان سیم کدام نت مطابقت دارد و چگونه می باید یاد بگیرد که کدام فرت با

 

 ها با تمرین موسیقیپرورش مهارت 

های شناختی عاطفی و اجتماعی اشخاص انجام شده که  مهارت ،ه اثر موزیک بر رشد ذهنیشماری درباردر جهان تحقیقات بی

 ان(ورو  مرکز تحقیقات مغز و اعصابgyrusclinic. com/). آوری کرده است آنها را جمع NAMMبنیاد موزیک 

 

 های آموزشی:مهارت 

انتزاعی زیادتری نسبت به همساالن های استدالل بینند تواناییی که آموزش موزیک میاند کودکان کوچکها نشان داده  بررسی

موزیک با کیفیت باال  های آموزانی که در برنامهدانش ،اجتماعی و یا کیفیت مدرسه صرف نظر از وضعیت اقتصادی .خود دارند

اری کودکانی که آموزش موزیک های شنیدمهارت .های خواندن و دیکته وضعیت بهتری دارند در آزمون ،کنند می تکمشار

 . (NAMM)بنیاد موزیک . اندتر از افرادی است که آموزش ندیدهقوی انددیده

 

 های شناختی:مهارت 

ریاضی و  ،ردازش تصویریپ ،حافظه کالمی ،ند سوادناهای کلی ماند در آزمون حافظه و مهارتکودکانی که آموزش موزیک دیده

با ابزار موزیک به اطفال کمک  فراگیری شیوه کار ،2466براساس برآیند یک پژوهش در سال  .کنندمیتر عمل مناسب . . .

دارند موزیک و  زاپاها و بازو نی ،به حرکت دست ،زیرا آنها برای نواختن ؛های حرکتی را رشد دهندکند تا هماهنگی و مهارتمی

ایجاد کسر و  ،ردنکدر حال فراگیری شیوه تقسیم ،قیاسریتم و م ،کودکان با درک ضرب ،اندریاضی بسیار درهم آمیخته

 . ها هستندتشخیص الگو

 

 های اجتماعی:مهارت 

شرکت خواهند  بترساها مندر تیم ،الت خود موفق خواهند بودکنند به احتمال زیاد در تمام تحصی کودکانی که موزیک کار می

رفتار و  ،موزیک به عادات مطالعهآموزش  .کنند های تفکر انتقادی را رشد داده و تحصیالت بیشتری را دنبال میمهارت ،کرد

 . (NAMM)بنیاد موزیک  .کندکند و ارتباط عاطفی کودکان با پدر و مادر را تحکیم می کمک می ،اعتماد به نفس بهتر

 

 ن و شمارشتشنو ،های خواندنمهارت 

راحتی   توانند به چند هفته می ها بعد از  آن .توانند تفاوت بین انواع مختلف صدا را تشخیص دهند نوزادان از سنین پایین می

تواند توانایی تشخیص اصوات و کلمات را در  پخش موسیقی یا نواختن ساز می .صدای مادر را از صداهای دیگر تشخیص دهند

با خواندن اشعار  .گیرند کلمات را بعد از شنیدن بخشی از ترانه تکرار کنند یا آن را حفظ کنند اد میی ناکودک .کودک ارتقا دهد

بر اثر  .بیشتر بیاموزند ،کنید که بتوانند الگوهای صوتی را شناسایی کنند و از طریق تمرین و تکرار ها کمک می کودکانه به آن
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کار به آمادگی بیشتر کودک برای یاد گرفتن خواندن و نوشتن و شمارش کمک  نای .کنند تکرار اشعار متن ترانه را حفظ می 

  .(6344 ،حسینیامیر). کند می

 

 حواس: مهارت افزایش تمرکز 

 ،آموزانجلب توجه کودکان و دانش ،های آموزشیدر برنامه .پذیر نیستون تمرکز حواس و توجه الزم امکانفرایند یادگیری بد

ظرفیت هوش  آموزان به رغم اینکه ازبسیاری از دانش .های مربیان استترین وظایف و مسؤلیتمهقبل و حین آموزش از م

رود ای که انتظار میقادر نیستند به گونه ،نها کم استصرفا به لحاظ اینکه دامنه توجه آ ،مند هستندمتوسط یا باالتر بهره

تمرکز واقعی یعنی اینکه در هر فعالیت صرفا به آن فکر  .دنتوفیق چندانی در یادگیری مطالب و پیشرفت تحصیلی داشته باش

های هدفمند در موسیقی هنگام انجام دادن فعالیت گوش دادن به .ط به کارهای دیگر آسوده باشیمکنیم و از افکار مربو

ر کاری به آن توجه ه امترین عواملی است که باید در انجتمرکز یکی از مهم .آنها مؤثر استکودکان بر بهبود تمرکز و عملکرد 

زمان و  ،تمرکز بستگی دارد و اگر توان تمرکز وجود نداشته باشد به توان ،کنند که عمل به وظایفشناسان تأکید میروان .شود

 . (6488 ،ماسوله) .یابدوری کار کاهش مییروی بسیاری تلف خواهد شد و بهرهن

دریافتند گوش دادن به نوار  ،توجه و سرگرمی کودکان پیش دبستانی ربریتر فیلد و همکاران در بررسی تأثیر نوارهای صوتی 

کند که ایوانفو گیک اشاره می .لذت و انگیزش در کودکان پیش دبستانی دارد ،مستقیم بیشتری بر میزان توجهموسیقی تأثیر 

  .موسیقی تمرکز و توجه را افزایش داده و در تسهیل یادگیری مؤثر است

درس رفتار بهتر و در ساعات  ،این کودکان در شرایط پخش موسیقی زمینه ،دهدمینشان ده کودک  یوهای ساوان رپژوهش

 . (6444ساوان )-(2443ایوانفوگیک)-(2445)ریتر فیلد و همکاران ). تری دارندتمرکز حواس بیش

بدین  .داردکز اثر مثبت رمدادن به یک قطعه موسیقی کالسیک بر عملکرد توجه و تگوش ،انی و شریعت پناهی دریافتندکیه

آن قادر  . . .روانی و ربایندگی و  ،بخش-تن آرام ،موزون بودن ،مالیم بودنهای موسیقی کالسیک با توجه به ویژگی معنا که

  .است قدرت و مدت تمرکز شنونده را بیشتر کند

یداری آنها در جه دیداری و شنوتهمچنین مرادی نشان داد که پخش موسیقی برای کودکان دارای نقض توجه موجب افزایش 

تواند کاربردهایی برای آموزش و یادگیری های این پژوهش مییافته ،لذا .شودن پخش موسیقی و حتی بعد از آن میحی

گر در کنار سایر عوامل در آموزش کودکان استفاده شده و تواند به عنوان یک مداخلهموسیقی می .خش کودکان داشته باشداثرب

آلودگی و  خواب ،پرتیری حواس مختلف باعث جلب توجه بیشتر شده و حواسبه کارگی .آنها شوددر جلب تمرکز  لیباعث تسه

شود و به آنها این توانایی را موسیقی باعث عالقه بیشتر در یاد گیرندگان می ،ام اینکهسرانج .دهدرویایی شدن را کاهش می

 . (6383 ،مرادی .6387 ،شریعت پناهی)کیهانی و . کنند دهد که با انگیزه بیشتری به یادگیری اقداممی

موسیقی رشد مغز  دهد: نشان می ،در موسسه مغز و خالقیت دانشگاه کالیفرنیای جنوبی انجام شد 2461مطالعاتی که در سال 

ی رفتن به اراین فرآیند کودک را ب ،نتیجه در .کند کودک را مخصوصا در زمینه یادگیری زبان و مهارت خواندن تسریع می

 . کند آماده میمدرسه 

 

 های پایه ریاضی کودکان پیش دبستانیمهارت

 ( انجام شده است: NAMMمطابق با تحقیقاتی که توسط انجمن ملی موسیقی )بنیاد 
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حتی باعث شود نمرات  .ببخشد تواند روند یادگیری ریاضی را در کودکان بهبود می ،توانایی و یادگیری نواختن ساز موسیقی

های پایه مناسب مفاهیم و مهارت موسیقیاییهای وان از طریق طراحی بازی و فعالیتتمی .ها در مدرسه افزایش پیدا کند هچب

کم به شش سال قبل   رابطه موسیقی و ریاضی دست .به این گروه از کودکان آموزش داد ریاضی را به صورت جذاب و خوشایند

از زمان فیثاغورث این رابطه از طریق مفاهیم مشترک مانند نسبت تناسب و الگو  .(6445 )هاجز و اکانل. گرددمیالد بازمیاز 

 . (6385، ) فیشر. مورد توجه قرار گرفته است

ات ای موجب شده است که بسیاری از پژوهشگران به بررسی رابطه آموزش موسیقی و توانایی یادگیری ریاضیوجود چنین رابطه

کان را به طور چشمگیری افزایش دهد که آموزش موسیقی توانایی ریاضی کودقات نیز نشان میتحقی نتایج .ازنددر کودکان بپرد

؛ 6444 ،پیترسون و شاو ،؛ گرازیانو2444 ،؛ وان2447 ،؛ هریس2447 ،گامان و کیشرن ،؛ گوزاسیس2444، )راشر. دهدمی

 . (6441 ،گن و میچل مور گوگه

 . (6344 ،و همکاران تبارقاسم). توان اشاره کرداضیات کودکان به موارد زیر مییر طه آموزش موسیقی و پیشرفتدر مورد راب

ها هارمونی ملودی و حالتها با تناسب و روابط عددی اعداد ات مرتبط است اول آنکه فواصل گامهای اصلی موسیقی با ریاضیپایه

دوم آنکه مفاهیم ریاضی در ملودی و ریتم حضور دارند  .(2447 ،لوئیز .نقل از سنتور 6448 ،)بیر. صحیح و لگاریتم ارتباط دارند

 ،فوول ،6441 ،بیر (. مثلثات و هندسه رابطه دارند ،تابع لگاریتیمی( ،جمع ،ضرب ،تقسیماین عناصر با عملیات حسابی مشخص)

شوند که  زیادی آشنا می یگیرند با الگوها ه موسیقی را فرا میکودکانی ک .(2447 ،لوئیز .نقل از سنتوز 2441 ،فلود و ویلسون

 . (2464 ،کند تا الگوهای موجود در ریاضی را تشخیص دهند) ولسیفر ک میاین امر کم

آموزش موسیقی در مداربندی در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که  2446 ،نقل از بارت و آثرتون 6443 ،راشر و شاو

 2446در سال  ،اشمیت هورست و هاالند .شودزمانی می-ضاییتدالل فساعث بهبود کند که این تغییر با می عصبی تغییر ایجاد

 .م آر آی کنشی بررسی کردندهمبستگی عصبی بین آموزش رسمی و موسیقی و پیشرفت ریاضیات و کودکان را با استفاده از ا

زنمایی انتزاعی ش بایاو افز هبود عملکرد حافظه کوتاه مدتی آموزش موسیقی و پیشرفت در ریاضیات ممکن است با برابطه

 .  های عددی مرتبط باشدکمیت

کودک بودند که آموزش موسیقی ارف ندیده بودند  65گروه گواه  .تهران انجام شد 3ساله منطقه  5کودک  34پژوهشی بر روی 

د که م شاجند اناآموزش موسیقی دیده ،ر هفتهه در هساعت 2یک جلسه  ،کودک بودند که به مدت سه ماه 65و گروه مداخله 

 ،هاو تفاوت هاتشخیص شباهت ،های طبقه بندی کردنآموزش موسیقی ارف توانایی مهارت نتیجه این پژوهش نشان داد

 . دهدکودکان پیش دبستانی را افزایش مینگهداری ذهنی عددی و هندسه 

جرا شد که در آن موسیقی در تی ادمبرای  PAELبرنامه هنری توسعه یافته یا ای به نام آموزش از طریق یورک برنامهدر نیو

هایی که موسیقی در آن یکی از راه .دوره تحصیلی مدرسه اجرا شد تا امتیازات تحصیلی کودکان را در همه سطوح بهبود بخشد

نواخت( را در حساب کردن و محاسبه و به در آن معلم ریتم ) .اندقایی نامیدهشود ریاضیات است و آن را ریاضی موسیاجرا می

 .آموزندپایه ریاضی مثل کسر و ضرب را می دانش آموزان بهتر اصول ،با ریتم .در اصول ریاضی جای داده ،ت آوردن سودسد

کند و این به های ادراکی کمک میکند که موسیقی به مهارتبیان می PAEL( مشاور drhi nitsirhCکریستین بارد )

یابند و مهمتر از همه نگرش و اعتماد به نفس به موفقیت دست می وزان بامآدانش ،در کل .دهدزان اعتماد به نفس میآمودانش

rnn/ :pphhhsطرز برخوردشان نسبت به ریاضی و یادگیری به طور اساسی بهبود می یابد) .ltoitnhlhCs.

ihpri2rEiri2rE2ri2rEE-ri2ri5ri9r22ri2rE4ri2ri2ri2ri) 
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 موسیقی بر فراگیران مقطع ابتداییاثیر ت

 ،تمرکز ،از حد یک سرگرمی یا هیجان فراتر رفته به طوری که تاثیرات شناختی آن در افزایش توان ذهنی ،کانکود یموسیق

های به محرک تردقیق کودکان آشنا به موسیقی هوشیارتر و .تر استماهنگی حواس از هر چیز دیگری قویمهارت حرکتی و ه

عدم  .همانند دیگر علوم از کودکی آغاز شود ،کند که آموزش آنمی بدامنه گسترده موسیقی ایجا .دهنداسخ میشنوایی پ

هویت و ظاهر فریب های بیری او همچنین گرایش او به موسیقیتوجه به کودک و نیازهای وی باعث از بین رفتن ضاعقه هن

  .ی غربی در میان جوانان هستیمهافزاینده موسیقیدوره که شاهد رشد الخصوص در این علی .شودمی

اگر فضا خشک باشد بر یادگیری تاثیری منفی دارد و  .موزان در جریان تدریس بسیار مهم استآفضای کنش معلم و دانش

 .کندمیتر تر و آسانجذابیادگیری را  ،اما اگر موسیقی را وارد جریان تدریس کنیم ،یادگیری کیفیت الزم را نخواهد داشت

های اول جنینی در تشکیل مسیرهای عصبی تاثیر که از همان ماهدارد به طوری صدا یکی از حواس ماست که جایگاه مهمی

نفوذش  تر وجریانش سیال ،د و مفهوم پیدا کندصوت در قالب ریتم و ملودی شکل بگیر اگر همین صدا و ،بسیار مهمی دارد

های عصبی و رشد اکسون باعث تواندکند که موسیقی در کودک میددی تائید میهای متعپژوهش .شودتر میخیلی عمیق

 ،حافظه ،تحقیقات بسیار بیشتری روی تاثیر موسیقی بر رشد مغز ،های اخیراما در سال ،ایجاد بسیاری از مدارهای عصبی گردد

اما  ،جنبه هنری آن مورد توجه قرار دهندموسیقی را تنها از  ،ممکن است بسیاری از مردم .یادگیری و غیره انجام شده است

شدت با ریاضی و فیزیک گره  ها و اصوات موسیقایی از نظر بسامد ونه تنها نت .ی با درک ریاضی داردنگاتنگرابطه ت یموسیق

این دو رشته توان کل یک آهنگ را از نظر روابط ریاضی مورد بررسی قرار داد؛ تعادل و هماهنگی بین بلکه حتی می ؛اندخورده

اگر موسیقی وارد  .موزش ریاضیات کمک کندآتواند به غیره می یمیک کردن وتیپس موسیقی از طریق ر ،بسیار زیاد است

تواند بازخورد مثبتی بر روند تدریس و یادگیری آورد میخوشحالی که با خود می شادی و ،شودسیستم اموزش و پرورش 

-)دانش .ه بهتر بیاموزندمدرس ردکند که آموزش موسیقی به کودکان یاری می تقدند کهمع ،طرفداران آموزش هنر .داشته باشد

( . یابدخواندن و نوشتن افزایش می ،اضیاتدر درس ری ،شوندری در روند جریان آموزشی وارد میهنگامی که دروس هن ،موزانآ

تند و اشتیاق به وزانی که استعداد موسیقایی داشآمانشمابین د ،شناسی نروژقیقاتی که در آکادمی علوم وانساندر پروژه تح

 . )لیلمییر(. ای عمیق یافت شدرابطه ،رفت در تحصیلشیپ

ه یادگیری دروس سازد که آنها را بموزان را چنان خود باور میآکودکان و دانش ،موسیقی در مدارس پیشرفت در یادگیری

 ی وکودکان استثنای .ای جلب عالقه به دروس دانشگاهی هستندراهی بر ،های موسیقیدر واقع درس .ندکدانشگاهی راغب می

 . باشندذهنی نیز از این امر مستثنی نمی مانده از نظرعقب

 

 های درس:کاربرد موسیقی در کالس

 ((6488سولو )-حسن اسدزاده -احمدبرجعلی_)فرح صدری ماسوله 

ا نیز نشان دادند ه برخی پژوهش ،کند فرایندهای شناختی کودکان مطرح می گاردنر موسیقی را به عنوان یکی از عوامل سازنده

برترین و با ارزش ترین نقشی که موسیقی از  .زمانی ارتباط وجود دارد-های موسیقیایی و توانایی استدالل فضاییکه بین توانایی

هایی تر دانستنیآنها برای درک بهتر و عمیقپروراندن و آماده ساختن حواس پنجگانه  ،کند فا مینظر آموزشی برای کودکان ای

دهد و حافظه صوتی کودکان و قدرت تمیز قدرت دریافت کودک را ارتقا می ،یموسیق .پیرامونش را احاطه کرده استاست که 

  .برد قت درک اصوات را در آنها باال میو د
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دهد و آثار کند و مغز را در حالت آرامش و سکون قرار می  سیقی سنفونیک ضمیر ناخودآگاه را بیدار میمو ،به باور لوزانف

موسیقی باعث  .ای از موسیقی کالسیک پخش شوددهد باید قطعه لذا هنگامی که آموزگار درس می ،برد گی را از میان میخست

همچنین  .یابد درصد افزایش 34تا  24ادگیری کودکان و نوجوانان شود مغز به کار بیفتد و در نتیجه قدرت فراگیری و ی می

- را تسهیل و خالقیت را تقویت می قی حافظه فرآیندی را تقویت کرده و رشد زباندهد که موسیها نشان میمروری بر پژوهش

 . کندمثبت ایجاد می هایکمک کرده و نسبت به مدرسه گرایش دهد و به رشد اجتماعی آمادگی خواندن را افزایش می ،کند

خوب دیدن و  ،خوب فکر کردن ،افظهتوان به ورزیده شدن و پرورش تمرکز و دقت و حوسیقی میاز موارد مثبت تاثیرات م 

تقویت  .های گروهی و اجتماعی کودکان گرددتواند باعث تقویت ارتباط صولی میموسیقی خوب و ا .خوب شنیدن اشاره کرد

های شنوایی ها در تشخیص محرکچه گوشهر .دهد دکان به محرکات شنوایی را افزایش میدقت کو ،گوش از راه شنیدن

وعی را برای تقویت شنوایی و های متنتواند برنامهبه همین دلیل موسیقی می ،یابد یو تمرکز افزایش متوجه  ،تر شوندقوی

دهد اگر ها نشان می پژوهش .طراحی کند ،های مختلفی را برای عادت دادن کودکان به توجه و دقت در شنیدن درسبازی

دقت آنها باال رفته و نیمکره چپ  ،یا باخ عادت کندگوش کودکان به موسیقی تحلیلی و کالسیک مانند موسیقی موزارت 

  .شود مغزشان تقویت می

تر مربیان با این یشتوان دریافت و بها به تجربه میختلف کودکان به ویژه در مهد کودکهای منقش موسیقی را در فعالیت

 ،ی همراه باشداگر با شعر و موسیق شناخت محیط طبیعی و اجتماعی ،هارنگ ،اعداد ،آموزش مفاهیم .دارندتجربه آشنایی 

همراه کردن  ،آغازین دبستانهای باره کودکان دبستانی به ویژه سالدر .تر و پایدارتر خواهد بودعمیق ،تریادگیری کودک سریع

ی تجربه نشان داده است که در سال اول دبستان برا .ها بسیار مؤثر استی در یادگیری بهتر آنشعر و موسیقها با آموزش

 . تأثیر بسیاری بر جای خواهد گذاشت ،اگر از موسیقی استفاده شود ،آموزش خواندن به کودکان که فعالیتی اساسی است

 

 عدم استفاده از درس موسیقی در تحصیل

ثیر آن دانند تا بتوانند در مورد ارزش موسیقی و تامورد مکانیزم مغز و یادگیری نمی از معلمان به قدر کافی دراول اینکه خیلی 

دوم اینکه اغلب معلمان زمینه و سابقه موسیقی نداشته به همین دلیلی تمایل کافی برای گنجاندن  .بر روی جسم بیندیشند

 .محدودیت زمانی دارند ،که معلمان و محصالن به خاطر حجم دروس دیگردلیل سوم این  .موسیقی در دوره تحصیلی ندارند

سید  ،فیاض) .دهندگیری درمورد برنامه درسی به نمره درسی اهمیت بیشتری میرم هم اینکه دست اندرکاران تصمیمچها

 7. (اهلل قاسم تبارنبی

 

 های آموزش موسیقی در دوره ابتداییمزیت 

 عضو تیم تولید محتوای موسیقی نواکده( ،روانشناس بالینی _مهدی ابراهیم خانی )سایت نواکده/ نوشته 

 

آموزانی دانش  :توسعه پیدا کند ،آموزانهای زبانی و استداللی دانشمهارتکند تا  آموزش موسیقی کمک می (6

سمت  . کندتوسعه پیدا می ،استدالل استهایی از مغزشان که مربوط به زبان و بخش ،های ابتدایی موسیقی دارند شکه آموز

 . آموزان حفظ کنند شتوانند اطالعات را در ذهن دان ها می شود و آهنگتر میچپ مغز با موسیقی پیشرفته

2)  
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 تسلط بر حفظ: (3

و  ،دهندکار را به بهترین نحو انجام می ،نوازندگان به طور مداوم با استفاده از حافظه خود ،حتی هنگام ورق زدن صفحات نت

اتر آموزان در آموزش و پرورش و فر سازی و حفظ به دانش تواند در افزایش مهارت ذخیرهدهنده این است موسیقی میاین نشان

 . از آن کمک کند

 

 آموزند که کار خود را بهبود ببخشند:آموزان می دانش (4

این  .کار خوب انجام دهند ،خواهند که به جای کار متوسط میآموزان  شود و دانش ها می دگیری موسیقی باعث ارتقاء مهارتیا

 . تواند برای همه ابعاد تحصیلی اعمال شود تمایل می

 

 افزایش هماهنگی: (5

درست مثل ورزش یا  ،توانند هماهنگی دست و چشم خود را بهبود بخشند کنند می آموزانی که با آالت موسیقی کار میدانش

 . های حرکتی را توسعه دهندنند مهارتتواکردن با ابزارآالت موسیقی میار کودکان هنگام ک .بازی

 

 حس موفقیت: (6

-دانش .اما قابل دستیابی باشد ،برانگیزتواند یک هدف چالش ابزار جدید مییادگیری نواختن قطعات موسیقی بر روی یک 

 . ه دستاوردهای خود خواهند بودکنند قادر به افتخار بترین هدف را در موسیقی تجربه میآموزانی که حتی کوچک

 

 ها در مدرسه مشغول به تحصیل هستند:بچه (7

رسد که  به نظر می  ،د و در امور مدرسه شرکت دهدها را سرگرم کن تواند بچهبخش مانند موسیقی می موضوع لذت  یک

 . مندتر باشند به مطالعه در موضوعات دیگر عالقه ،آموز در مدرسه نوازندگان دانش

 

 موفقیت در جامعه: (8

مصرف مواد در طول آموزان گروه و یا ارکستر احتمال کمتری برای  دانش .ها و شخصیت را شکل دهدتوانایی تواند  موسیقی می

 . تواند تا حد زیادی به توسعه فکری کودکان کمک کند آموزش موسیقی می .رشان وجود داردعم

 

 توسعه احساسی: (9

ها تمایل داشته  ه و به همدلی نسبت به دیگر فرهنگیافتتوانند بیشتر از لحاظ احساسی توسعه  آموزان موسیقی میدانش 

 . کنند اب بهتر عمل میر مقابله با اضطردعزت نفس باالتری دارند و  ،باشند

 

 آموزند: آموزان الگوهای یادگیری را بهتر فرا می دانش (11

چون که اکثرا پخش  .های ریاضی و شناخت الگوی خود را توسعه دهند توانند مهارتکودکان با کمک آموزش موسیقی می

 . شود تکرار می ،موسیقی در فرمت سرگرم کننده
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 س خاص:های ورودی مدار آزموننمرات بهتر در  (11

که در  در یک پژوهش در آمریکا .ها هستند آموزانی که دارای تجربه موسیقی هستند دارای نمرات باالتری در این آزمون دانش

امتیاز باالتر بر روی سواالت  13های موسیقی شرکت کرده بودند به نسبت سایرین  ( انجام شد کسانی که در دورهTESآزمون )

 . ر در سواالت ریاضی کسب کردندامتیاز بیشت 66ادبی و محور 

 

 های شنیداری دقیق: مهارت (12

 .مانند معنای عاطفی در گریه نوزاد را تشخیص دهند ،دار و اطالعاتی را در صداهاتوانند عناصر معنی دانان میموسیقی

بینی از سر و صدای  و الگوهای قابل پیش دهند  کنند توجه بیشتری به شنوایی می آموزانی که موسیقی را تمرین می  دانش

 . بینند اطراف را می

 

 کند: خیل و کنجکاوی فکری را ایجاد میموسیقی ت (13

آموزش هنری  .تواند به ایجاد نگرش مثبت به یادگیری و کنجکاوی کمک کند های اولیه کودکی می معرفی موسیقی در سال

 . دهد دهد و تخیل کودک را توسعه میتمام مغز را توسعه می

 

 تواند آرامش بخش باشد: موسیقی می (14

 . بخش است بسیار آرامش ،هابه خصوص برای بچه ،موسیقی .دتوانند با یادگیری موسیقی با استرس مبارزه کنن موزان می آ دانش

 

 توانند رشته را آموزش دهند: ابزارهای موسیقی می (15

ها مجبور خواهند  آن .ای بیاموزند زشمند در رشته توانند یک درس ار می ،گیرند که یک ابزار را یاد بگیرندکودکانی که یاد می

 . چالش یادگیری با نظم و انضباط برای نواختن ابزار خود برسندبود زمان را صرف تمرین کنند و به 

 

 آمادگی برای اقتصاد خالق: (16

های هنری جدید حرفه اقتصاد .آماده سازد 26آموزان را برای نیروی کار قرن  تواند دانشگذاری در آموزش خالق می سرمایه

 . ها رشد کنندسریعتر از دیگر شغلاست در آینده ها ممکن تری را ایجاد کرده است و این شغلبیش

 

 توسعه در تفکر خالق: (17

 تواند به حل مسائل می ،این نوع آموزش و پرورش .توانند خالقانه فکر کنند کنند میعه میکودکان و نوجوانانی که هنر را مطال

 . داشته باشد بیش از یک پاسخ درست وجود ،کنند که ممکن است برای هر مسئلهاگرا کمک کند و درک میبا تفکر و

 

 تواند اطالعات فضایی را توسعه دهد:موسیقی می (18

دهد تا با دقت  که به آنها اجازه می ،توانند هوش فضایی را بهبود بخشیده می ،کنند آموزانی که موسیقی را مطالعه می دانش

 . بیشتر مفید استهوش فضایی برای ریاضیات پیشرفته و  .ا درک کرده و تصاویر ذهنی را شکل دهندجهان ر
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 توانند کار گروهی را بیاموزند:ها میبچه (19

آموزان یاد  ها دانش در این گروه .کنند کار گروهی را بخشی از یک گروه یا ارکستر می ،های آموزش موسیقی بسیاری از برنامه

 . گونه با هم کار کنند و همکاری کنندخواهند گرفت چ

 

 اتخاذ مسئولیت پذیری: (21

دهد که چگونه  ها آموزش می انجام این کار به بچه .تواند ترس و اضطراب را به همراه داشته باشد می اجرای قطعه موسیقی

 . د برسندهای خو کند موفق شوند و به پتانسیل و به آنها کمک می .کنند کنند و با ترس برخورد می ریسک می

 

 اعتماد به نفس بیشتر: (21

آموزش موسیقی نیز  .توانند از غرور و اعتماد به نفس بهره ببرند بزار موسیقی میآموزان با یک ا دانش ،با تشویق معلمان و والدین

در سنین  دهنده این است اگر آموزش موسیقیو در کل این نشان .کند ر را برای دانش آموزان فراهم میاحتماال ارتباطات بهت

کند و او را به  دهد و آن را جذاب می تأثیر قرار میکل موضوع یادگیری را در کودک تحت ،پایین و از طریق بازی و نشاط باشد

ی نیز سبب انمی توان گفت آموزش موسیقی به دانش آموزان ایر .کند مند و ترغیب می  ند یادگیری در علوم مختلف عالقهفرای

-گوناگون را توسعه دهند و تالش میهای  قادرند اندیشه ،به جزئیات دارندافراد خالق توجه بیشتری  .شودبروز خالقیت آنها می

های های آنها متنوع است و به جنبهایده ،ر اینافزون ب .ارائه دهند ،های نو و اصیلی را که منحصر به خودشان استکنند ایده

 .دطبیعی است که این ابعاد از خالقیت نیز در اثر آموزش موسیقی بهبود یابن ،ینبنابرا .اندیشند های گوناگون میگوناگون و راه

ها و توجه بیشتر به جزئیات را  گسترش ایده  ،ترهای جدیدتر و متنوعی بیان ایدهتواند زمینهافزایش توانایی شناختی نیز می

آموزش  ،به بیان دیگر .را به همراه داشته باشدفایی بیشتر خالقیت دانش آموزان فراهم سازد و به این ترتیب رشد و شکو

حل یک مسئله  های گوناگون برایبیشتر به راه حل ،ئیات توجه کنندآموزان بیشتر به جز شود دانش موسیقی سبب می

 . دهندهایی نو و متنوع ارائه پردازی اصالت داشته باشند و ایدهدر ایده ،بیاندیشند

آموزش هنر و از جمله آموزش موسیقی را به صورت  ،ریزان نظام آموزشیان و برنامه گذار شود که سیاست پیشنهاد می

ها را یادگیری بهتر درس تواند زمینهآموزش موسیقی می .ظر داشته باشنددر ن ،از شروع دوره ابتدایی ،برنامه  های فوق کالس

کننده ها باید جنبه سرگرمالبته این کالس .شودخالقیت آنها بب رشد و شکوفایی بیشتر آموزان فراهم آورد و سبرای دانش

شود پدران و مادران  پیشنهاد می ،همچنین .مطرح نباشد ،شود آموزان می موضوع نمره که سبب نگرانی دانش داشته باشند و

 ،موسیقی همچون کالس ،های هنریی حضور در کالسکوشند آنها را براریزی کنند و ب آموزان برنامهفراغت دانشبرای اوقات 

 . )صابری( .تواند سبب بروز خالقیت بیشتر در آنها شودها میزیرا حضور در این کالس ؛ترغیب کنند

 

 گیری نتیجه

بهبود کسانی که توانستند قدرت ذهن خود را کشف سازند و از آن در جهت  .ها دارد قدرتی ماورای تصور انسان ،ذهن آدمی

بر طبق نظریه گاردنر هوش  .باشند هایی زبانزد و دانشمندانی چون گاردنر می انسان ،زندگی خود و جهان هستی استفاده کنند

طبق تحقیقات به  .خود را ارتقا بخشند ،توان در هر کدام از ابعاد هوش می ،شک به شرط اهتمام انسان ابعاد مختلفی دارد که بی

باید در مدرسه و کالس  ،ر عامیانه به موسیقی عالقه دارندطو ها که هوش موسیقایی فعالی دارند یا به ندر بعضی انسا ،عمل آمده
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کننده به وضعیت  تواند کمک پس موسیقی می .ها سرکوب نشود ها فراهم شود تا استعداد آن درس فرصتی برای ارتقای آن

 ،ر عزیزمان ایرانو در نهایت آرزو داریم روزی در کشو .گیرند که درس را با موسیقی بهتر یاد می ،آموزانی شود تحصیلی دانش

آموزان با استعدادها و عالیق مختلف بتوانند در مدارس ما پیشرفت کنند و درهای جدیدی از  شاهد این باشیم که تمامی دانش

 . علم و دانش را بگشاید
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Abstract 
Man has been able to hear music since embryonic times. The fetus is acclimatized to the ratios in a song and also 

with the ratios between the songs forming a music. In fact, a kind of mathematical practice by the ear goes from 

start to finish of life. With age, small things are common to forget. But children can effectively improve memory 

skills at a young age by learning to play instrument. Music effectively teaches children to create, store and 

retrieve memories, which is an exercise for the brain. Studies have shown that small children who learn music 

have more abstract reasoning abilities than their peers, in memory tests and general skills such as literacy, verbal 

memory, visual processing, math, etc. They act more appropriately. Children who work in music will most likely 

be successful in all their education, participate in teams more appropriately, develop critical thinking skills and 

pursue more education. The best and most valuable role that music plays educationally for children is to develop 

and prepare their five senses for a better and deeper understanding of the knowledge that surrounds it. But today, 

there are reasons not to use music in teaching, due to the benefits of music and its impact on improving the 

education process of students that we addressed in this article.  
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