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در جذب و فراگیری مفاهیم  یمتوسط های مختلف سنی، سرعتگروه فراگیران در ربیشتدر حالی که :چكیده

تر از این سطح هستند، به طوری که میزان سرعت یادگیری اد معدودی در باال یا پایینآموزشی دارند اما افر

تر وری آموزشی فراگیران باشد. فرایندهای آموزشی برای افراد پایینتواند معیار مناسبی برای سنجش بهرهمی

ری در این افراد انگیز باشد و جهت باال بردن سطح فراگیتواند بسیار چالشاز سرعت فراگیری متوسط می

در قالب اجرا موسیقی  های مختلفی پیشنهاد شده است که یكی از آنها استفاده ازهمچنین افراد متوسط روش

. موسیقی استی آموزشی مشخص و در برخی مواقع پیش از آغاز دوره یا شنیدن در مراحل مختلف یک دوره

های سنی ها و گروهبرای فراگیران از فرهنگ تواند محیط پیرامون و فضای روحی و روانی بهتریمناسب می

ی آموزشی مشخص و چه مختلف فراهم کند ضمن اینكه تاثیر مثبت آن بر ذهن فراگیر، چه قبل از یک دوره

به  دهد. موسیقی با تنظیم ذهن و جسم،در طول آن قابل بررسی است و عموما ارزیابی مثبتی را ارائه می

به  خودشناسی و این دهدمیهای متمایز خود ها و تواناییبهتری از قابلیت و شناختاعتماد به نفس  فراگیر

های آموزشی او تاثیر مثبت خواهد داشت. از طرف دیگر در فرهنگ موفقیت صورت غیرمستقیم در کسب

تعلیم و تربیت ایران قدیم به ویژه نظریات آموزشی ابن سینا، اصل آموزش گروهی ِهمراه با مشارکت فعال به 

تواند ذیل اجرا و نواختن های آن میی مهمی در تعلیم و تربیت صحیح است که یكی از جنبهودکان نكتهک

ی بررسی تاثیرات موسیقی در آموزش سازهای مختلف در یک گروه موسیقی تامین شود. هرچند پیشینه

شناخت چنین تاثیراتی هایی از رسد و در دوران طالیی تمدن اسالم هم ریشهفراگیران به یونان باستان می

وری آموزشی کودکان و نوجوانان مطالعه وجود دارد. بر این اساس در این مقاله تاثیر موسیقی بر افزایش بهره

شود و نشان داده خواهد شد که فراگیری موسیقی یا شنیدن آن نتایج پرباری در بهبود زمان فراگیری و می

  .کیفیت آن دارد

 

وری آموزشی، فراگیری، افزایش فراگیری، تاثیر موسیقیآموزش، بهره:کلمات کلیدی   

 

 مقدمه .1

آموزش و فراگیری یک فرایند دایمی در طول زندگی است و انسان همواره به آن مشغول است؛ کالم پیامبر گرامی 

. یک فراگیری «ز گهواره تا گور دانش بجوی»اسالم )ص( در شعر معروف ابوریحان بیرونی به خوبی بر این اصل تاکید دارد که 

ی اول شود؛ مرحلهی آموزشی مشخص، مراحل مختلفی دارد که به نظر دیوید کِلب در چهار دسته تقسیم میمبتنی بر برنامه

ی سوم ی دوم به صورت تفكر روی آن تجربه است. مرحلهی واقعی در موقعیت یک رویداد آموزشی و سپس مرحلهتجربه

ی فعال آن رویداد است های جدید و در حقیقت تجربهآمده روی موقعیتدستدن ِمفهوم بهسازی از آن و چهارمین، آزمومفهوم
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ی کارایی فراگیر را مشخص دهندهتوان عوامل موثر بر بهبود آموزش و افزایش(. بر این اساس می71، 7831)پین و ویتاکر، 

رویداد آموزشی و دیگری قدرت حافظه و تحلیل ی واقعی نمود که عبارت هستند از محیط مناسب یادگیری با امكان تجربه

مناسب ذهن، جهت استخراج مفاهیم از آن رویداد. نقش موسیقی چه در قالب شنیدن و چه در قالب اجرا، بر هر دوی این 

تواند محیط و فضای فراگیری بهتری فراهم کند ضمن اینكه عوامل مورد پژوهش بوده است، به طوری که موسیقی مناسب می

ی آموزشی مشخص و چه در طول آن قابل بررسی است و عموما ارزیابی ر مثبت آن بر ذهن فراگیر، چه قبل از یک دورهتاثی

 دهد.مثبتی را ارائه می

ی مهمی در فرهنگ تعلیم و تربیت ایران قدیم به ویژه نظریات آموزشی ابن سینا، اصل آموزش گروهی به کودکان نكته

شود )زیباکالم مفررد بت آنها بر هم و نیز غبطه به یكدیگر و ایجاد انگیزه برای فعالیت بیشتر میاست که موجب تاثیر اخالق مث

تواند ذیل اجرای موسیقی تامین شود. بر این اساس های گروهی میهای این فعالیت(. یكی از جنبه19و  19، 7831و حیدری، 

. کاربرد نظرری موسریقی 7این صورت قابل استخراج است که:  نظر ابن سینا در باب فواید فراگیری موسیقی توسط کودکان به

. افرزایش تخیرل از 8شرود، و . با فراگیری عملی آن هماهنگی روانری حاصرل مری2ی عمل موجب کسب لذت است، در حیطه

 ،7831طریق موسیقی و همچنین شعر به عنوان یكی از منابع کسب معرفت قابل پیگیری اسرت )زیبراکالم مفررد و حیردری، 

 .(. البته این دیدگاه ابن سینا با نظرات ارسطو و حكمت مشایی سازگار است709

 

 روش تحقیق .2

-ی تاثیر موسیقی بر افزایش بهررههای میدانی در زمینهجدیدترین پژوهشی حاضر از روش تحلیل و توصیف در مقاله

ی آموزشری موسیقی و چندین سال تجربهی در زمینه خود خصصشود، همچنین نگارنده بر اساس تاستفاده میوری آموزشی 

های رایرج تحقیرق استفاده کرده است. بنابراین از روش ی آموزشاز نتایج میدانی کاربری موسیقی در زمینه ،در سطح دانشگاه

 .شوداستفاده می یدانیو پژوهش م ایکتابخانه بررسیشامل  تعلیم و تربیت،در مطالعات 

 

 ی تحقیقپیشینه .3

رسد. افالطون تعلیم سرودهای شایسته به وری آموزشی به یونان باستان میتاثیرات موسیقی در بهره ی بررسیپیشینه

(. از نظر او هدف از تعلیم 27، 7831داند تا کودک به رفتاری بزرگساالنه و عقالنی رهنمون شود )استامو، کودک را مهم می

یقی نیست بلكه پرورش روح است. ارسطو هم با این نظر ی موسموسیقی در نظام آموزشی، دستیابی به تخصص در زمینه

داند بلكه بر لذت بردن تاکید دارد. با این حال افالطون موافق است و هدف از آموزش موسیقی را تعالی فنی فراگیر نمی

 79از سن  افالطون بر اهمیت آموزش موسیقی از کودکی تاکید دارد اما ارسطو معتقد است که آموزش موسیقی را نباید قبل

(. البته باید توجه داشت که افالطون 28، 7831فهمند )استامو، ی کافی موسیقی را نمیها به اندازهسالی آغاز کرد چرا که بچه

و ارسطو به فراگیری موسیقی برای خود ِموسیقی هم تاکید دارند به طوری که به نظر ایشان، جوانان باید به توانایی داوری 

، 7831سیقی خوب و بد برسند تا از موسیقی خوب لذت برده و از موسیقی بد دچار نفرت شوند )استامو، ی کیفیت مودرباره

توان نتیجه گرفت که از نظر بزرگان یونان باستان، آموزش موسیقی در مراکز تعلیم و تربیت در دو سطح عمومی و (. می22

آموزان الزامی است و نتایج آن به صورت لذت روحی دانشی شود، به طوری که آموزش عمومی برای همهاختصاصی دنبال می

 وری بیشتر از آموزش ذهنی و روحی قرار دهد.تواند فراگیر را در مسیر بهرهاز شنیدن، فراگیری و اجرا، می
ی توجه به تاثیر مثبت موسیقی بر آموزش و فراگیری در ایران نیز نسبتا قابل توجه است، به طوری کره اولرین پیشینه

مطلبری  7879گردد. او در سال ی معاصر در این زمینه به روح ا... خالقی از اولین نویسندگان موسیقی در قرن اخیر برمیمونهن

گیرد که هردف از تعلریم و تربیرت، پرورانردن قروای نگارد و در پایان نتیجه میمی« تاثیر موسیقی در تعلیم و تربیت»با عنوان 
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آیرد، کمرک بزرگری در تعلریم و ی این کار برمیذهن است و چون موسیقی به خوبی از عهده هایفكری و ایجاد نظم در سلول

تجربری در چنردین کرالس آمرادگی همچنین تحقیق اخیرری کره بره روش نیمره (.833، 7879تربیت کودکان است )خالقی، 

ون در نظر گررفتن ریرتم آن موجرب انجام شد، نشان داد که موسیقی بد 7810جسمانی کودکان و نوجوانان ایرانی در تابستان 

، 7812شود و تاثیر بارزی بر کیفیت اجرای آنهرا دارد )ترابری و همكراران، افزایش استقامت عضالنی در کودکان و نوجوانان می

وری اجرایری افرراد در تواند موجب تاخیر در بروز خستگی و افرزایش بهرره(. به طوری که موسیقی با بهبود روح و روان می97

 ی مبانی فراگرفته شود.ئهارا

 

 فرایندهای آموزشیبر ی موسیقتاثیر  .4

های آماری و نوجوانان موضوعی است که بیشتر مورد پژوهشکودکان  فرایندهای آموزشی و فراگیریبر ی موسیقتاثیر 

ثیرات مهمی در اتشود و القا می انساناصول یادگیری در سن کم به  در سطح جهان و همچنین ایران قرار گرفته است، چرا که

برخی موارد تحقیقی نشان از تاثیر مثبت موسیقی بر فریندهای دریافتی جوانان به خصوص البته ی آموزشی دارد. آینده

های دهد که قرار دادن دورهها نشان می(. بر همین اساس اکثر پژوهش93، 7832دانشجویان دارند )میربها و همكاران، 

تاثیر مهمی در پروش شناختی و تفكر  ان و نوجوانان در مدرسه،کودک یانهروزمختلف های یتفعالکنار در فراگیری موسیقی 

انتزاعی آنها دارد. اما برخی تحقیقات که به طور خاص در بستر اجتماعی ایران و متناسب با سطح فرهنگی کودکان ایرانی 

های یادگیری کودکان دارد؛ آموزش موسیقی زمینه دهد که موسیقی تاثیر مثبتی در برخی)تهرانی( انجام شده است نشان می

-دهد همچنین به نظر میدر افزایش رشد شناختی کودکان تهرانی موثر است و توانایی استدالل عمومی ایشان را افزایش می

اصی بر دهد اگرچه تاثیر خی کوتاه مدت ایشان را نیز بهبود میرسد که فراگیری موسیقی توانایی استدالل کالمی و حافظه

 (.97، 7832انتزاعی و استدالل کالمی آنها ندارد )میربها و همكاران، -استدالل دیداری

های بدن کودکان و نوجوانان نقش دارد و این نكته به خوبی تاثیر فراگیری موسیقی همچنین در تنظیم و کنترل اندام

رکات در حین نواختن ساز، قابل درک و پذیرفتنی است. با مند ِیک سری از حها جهت انجام ِزماناز نیاز به هماهنگی این اندام

مند و روندهای ترتیبی و زماناصول  مشخص جهت فراگیریریتم توان از موسیقی با همین قابلیت موسیقی است که می

در حقیقت  های شعر )وهایی، کتابی آموزشی فرهنگ ایرانی نیز جای دارد و حتی در دورهاستفاده کرد، موردی که در پیشینه

شد. در اینجا عامل اصلی در به یادسپاری مفاهیم، های مختلف، جهت آموزش موضوعات مختلف سروده مینظم( در وزن

ای مندی؛ مثال شعر زیر نمونهاستفاده از یكی از عناصر مشترک شعر با موسیقی یعنی ریتم و آهنگ ِقافیه است همچنین زمان

بمان  -ز فروردین چو بگذشتی، مَهِ اردیبهشت آید » ال توسط ابونصر فراهی سروده شده:های ساست که جهت به یادسپاری ماه

که بر بهمن جز اسفندارمَذ ماهی  -پس از شهریور و مهر و اَبان و آذر و دی، دان /  آیدخرداد و تیر آنگه چو مردادت همی

 (.«71، 7837)وزارت آموزش و پرورش،  نیفزاید

های موسیقی در سطح مدارس به عنوان درسی و حضور در گروهموسیقی یافته فراگیری سعهدر بسیاری از کشورهای تو

، «هنر برای هنر»شود که در کنار آموزش موسیقی برای فراگیری صِرف موسیقی یا به عبارتی پرداختن به اجباری پیگیری می

گیری کنند چرا که موسیقی در زمان مناسب تصمیم مناسب العملعكس دهد تا بامیآموزان فرصت دانشبه 

آموزان موثر خواهد دانشو ارزیابی در زمان وتحلیل های تجزیهیادگیری مهارت در هنر ِمدیریت ِدرست زمان است و از این رو

و نوجوان را کودک  ،موسیقی ی اجرایهتجربدهد. درسی و استخراج مفاهیم را میاطالعات  بود و به ایشان قدرت پردازش بهتر

دهد تا دهد همچنین به او امكان میرا افزایش میفكر کردن  و خواندن، نوشتندر او تالش و انگیزه برای و  آوردجان میبه هی

آوردهای فكری خود را در اجراهای بعدی مورد ارزیابی قرار دهد که این امر مهمترین عامل در یک فراگیری مناسب است دست

هایی جهت کارآمدتر کردن زشی هم نشان خواهد داد. در همین زمینه حتی بررسیهای آموو تاثیر خود را در دیگر زمینه

آموزان بسیاری از مدارس ایاالت متحده از دانش»گوید: ک میصورت گرفته است؛ مثال کیث اِسوانِدروس موسیقی در مدارس 
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ی قطعاتی محدود بارهتكرار چندین اند و اغلب از وضعیتی که باهای آموزشی خود خسته شدهوجود موسیقی اجباری در دوره

توانند به شود بیزار هستند. البته ممكن است بعضی از ایشان خوشحال باشند به خاطر اینكه به راحتی میبه اجرا منجر می

های کوچک و یا گروه کُر به کنند یا گاهی با گروهنوازی میهای تحصیلی باالتر بروند یا شاید به خاطر اینكه بداههسال

 7«.( ,7111Swanwick ,708)روند های بیرون از مدرسه میگردش

بر بهبود آموزش و فراگیری کودکان و نوجوانان تقریبا مورد پذیرش همگان است اما موسیقی تاثیر فراگیری  با اینكه

موسیقی استقبال از فراگیری  ان و نوجوانان عموماکودکخیلی مشهود نیست چرا که  سالبزرگافراد بر  آن فراگیری تأثیرات

پردازند. در این حال اگر ایشان ی اولیه و با نگاهی نسبتا منطقی به آن میافراد بزرگسال بدون جذبهکه  حالی درکنند می

از قبیل شناخت بدن و کنترل حواس را در خود مشاهده  آن یرات چشمگیراثت تصمیم به فراگیری موسیقی داشته باشند،

های دیگری از تاثیر موسیقی مانند شنیدن در حین انجام کار مورد پژوهش ه افراد بزرگسال، جنبهخواهند کرد. هرچند راجع ب

-و تحملمثبت در برخورد با فشارهای کاری، حالتی به شنونده  مناسب در محل کار موسیقیبوده است. بر این اساس پخش 

ی از وظیفهذهن  تحرک است تا باعث انحرافام و کممناسب برای محیط کار اصوال با ریتمی آرموسیقی  دهد. البتهپذیر می

از تفكر تمرکز و  ای باید متناسب با سر و صدای محیط تنظیم شود تا مسیرکاری نشود همچنین حجم صدایی چنین موسیقی

ای از آرامش و ی میحط پیرامون و همچون هالهموضوع کار را به سمت خود جلب نكند و به صورتی خیلی ظریف فقط پرکننده

 انتزاع فكری باشد.

 

 اثر موسیقی بر بهبود آموزش و فراگیری .5

سبب  وری آموزشی این است که آموزش موسیقیی مطرح راجع به چگونگی تاثیر موسیقی در افزایش بهرهفرضیه

گردد. با توجه به نقش مشترک تقویت و تكامل مسیرهای عصبی دخیل در انجام فرایندهای شناختی وابسته به محیط می

توان انتظار داشت که یادگیری زودهنگام موسیقی، به ی چپ مغز در فعالیت موسیقی و نیز استدالل و حل مساله مینیمكره

های (. بر این اساس مثال از بررسی نمونه92، 7832کند )میربها و همكاران، مک میی تفكر کفراهم آوردن و تقویت مواد اولیه

بندی، نگهداری ذهنی عدد، و هندسه را در کودکان ایرانی مشخص شده است که آموزش موسیقی ِاُرف توانایی مهارت طبقه

تاثیرات موسیقی بر روح کودک هم مشهود  ( عالوه بر اینها،299، 7810دهد )قاسم تبار و همكاران، پیش دبستانی افزایش می

شود )استروسكایا به نقل از سیرتی و خیرخواهی رهنمون میتر واقعیت، او را به سوی نیکاست و با یاری دادن در درک واضح

 (.709، 7839جعفری، 

ین آنها است. بندی هستند که فشار روانی یكی از مهمترموانع آموزش و فراگیری مناسب در چند دسته قابل تقسیم

تواند موجب عرق کردن، افزایش فشار خون، باال رفتن ضربان قلب، تنفس سریع و انقباض فشار روانی در حد شدید خود می

های (. چنین فشاری دالیل مختلف فردی و اجتماعی دارد اما آنچه که مربوط به روش89، 7831عضالت شود )پین و ویتاکر، 

تواند کنترل شود و تاثیر منفی آن بر بهبود آموزش و فراگیری کاهش رخی نكات به خوبی مینادرست آموزشی است با رعایت ب

توانند بر اثر اضطراب آزمون و عدم مدیریت درست زمان فراگیری یابد و حتی از بین برود. چنین فشارهای آموزشی معموال می

-ز نداشتن فرصت برای پرداختن به مفاهیم آموزشی ِمحولایجاد شوند، به طوری که فراگیر با نوعی فشار روانی دایمی، ناشی ا

 شده روبرو است.

تواند ارائه شود اما های مختلفی در ارتباط با زندگی فردی و اجتماعی میبرای کاهش فشارهای روانی فراگیران نسخه

ی هنجارهای رفتاری هشود، پرداختن به کار گروهی است. کار گروهی موجب توسعی موسیقی فراهم میآنچه که به وسیله

                                                           
7 Many American school students experience boredom in music electives, often through sheer satiation brought about by 

repetition in endless rehearsal of the same few pieces. Even so, they may still be happy to opt for music, sometimes because 

they can more easily get higher grades, or perhaps because there is no written work, or because they sometimes get out of 

school on band or choir excursions. 
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کنند و این امر به گردند و رفتار اعضا را در شرایط خاص کنترل میشود. هنجارها همواره در قالب یک گروه عنوان میافراد می

(. بر این اساس اجرای موسیقی فرصتی 29، 7831گیرد )پین و ویتاکر، صورت کامال ضمنی و بدون فكر کردن به آن شكل می

های گروهی مربوط به آموزش است. اجرای گیری ناخودآگاه ِچنین هنجارهایی و تعمیم آنها در دیگر فعالیتمناسب جهت شكل

پرداز، کننده، نظریههایی مانند مشوق، هماهنگشود و تمام نقشگروهی موسیقی موجب تعیین نقش افراد در یک گروه می

-کننده، دستیار، حامی و حتی معلم را به وجود میننده، تسهیلککننده، تفسیرگر، پیرو، نصیحتناظم بحث، میانجی، تنظیم

(. ضمن اینكه کودکان و نوجوانان از 23، 7831آورد که به عنوان شرایط یک گروه آموزشی پویا مطرح هستند )پین و ویتاکر، 

های مختلف با رش نقشکنند و بنابراین پذیهای آموزشی استقبال میحضور در یک گروه موسیقی خیلی بیشتر از دیگر گروه

 مراتب خاص خود در این گروه به راحتی مورد قبول آنها است.سلسله

های متنوع ی آموزگار به سمت فراگیر و عدم وجود روشسویهاز دیگر موانع آموزش و فراگیری مناسب، جریان یک

فاهی همچنین اجرای کنفرانس کالسی آموزشی است. در آموزشی که نشان از فراگیری موثر در سطوحی باالتر دارد، آزمون ش

از مطالب درسی، جای مشخص خود را دارد؛ مثال یک کنفرانس کالسی موجب پژوهش فراگیر روی موضوعی خاص و 

شود. شرکت در اجرای موسیقی در این زمینه ی آن موضوع به دوستان کالسی میقرارگیری او در جایگاه آموزگار، جهت ارائه

تواند نقش هر عضو در شود بلكه میگیری هویت اعضای گروه میروهی موسیقی نه تنها موجب شكلهم تاثیر دارد. کار گ

فرایند ساخته شدن موسیقی را نشان دهد. چنین نقشی در برخی مراحل خیلی برجسته است؛ مثال وقتی که یک عضو از گروه 

ای از ها نمونهاصطالح تک نوازی دارد. این لحظهنوازد یا به ی موسیقایی منحصر به فردی را میموسیقی، عبارت یا جمله

کند و به او ی تنها در کنفرانس یا پرسش شفاهی تقویت میبازیابی شخصیتی عضو گروه موسیقی را برای ارائه

 دهد.ی آن در زمان مناسب را میی ذهنی از چگونگی نقش خود و ارائهتوانایی ِداشتن ِنقشه

آموزش و فراگیری، تنها محدود به شرکت در اجرای آن نیست بلكه شنیدن موسیقی و  وریاما تاثیر موسیقی بر بهره

های ی موسیقی هم بر آن تاثیرگذار است. جنبهنوعی مشارکت محدود به صورت همراهی کالمی یا ذهنی و همچنین زمزمه

  بندی است:مختلف چنین تاثیراتی در چند دسته قابل تقسیم
 

 تقویت شناخت .  1. 5

-. گاه با ریتم شروع به حرکات موزون مریریتم و ملودی واکنش نشان می دهد از جمله عناصر موسیقی امبه تم انسان

ی چررا کره نحروه شروندو افزایش مهارت شناخت مری سازیها سبب بهینهمحرک این پردازد.کند و گاه با ملودی به زمزمه می

همچنرین  شودتوجه و شناخت بخشی ناشناخته از آن می سازماندهی اطالعات در موسیقی با هر بار شنیدن، سبب جلبخاص 

فراینرد آموزشری از  بر همین اسراس درموسیقی با داشتن کالم مناسب، قابلیت انتقال مفاهیم واالی غیرموسیقایی را هم دارد. 

هیم، و حتری و برخری اطالعرات، مفرا توان استفاده کردهای مختلف میشناختِ پدیده هایبرای بهبود مهارت شنیدن موسیقی

در  مشرخص برر یرادگیریثیر اکند و ت را بیشتر کودکان و نوجوانان قدرت ذهنیتواند میموسیقی ها را با آن انتقال داد. فرمول

 .آنها داردبعدی زندگی  هایسال

 

 بهبود رفتار .  2. 5

-تقویت ان یککالم بوده یا با کالم مناسب همراه است به عنوشنیدن موسیقی مناسب خصوصا انواعی از آن که بی

او  کنترلی-خود و افزایش ی فردگرانهرفتارهای پرخاش شود و موجب کاهشمطلوب شناخته میاجتماعی  هایی پاسخکننده

روابط متقابل در قالب شنیدن و پاسخ از  از قبیل مشارکت و های اجتماعیمهارت تر خواهد شد؛مطلوب مشارکت اجتماعی و

شود تا گونه، محیطی برای افراد فراهم میشود و ایندر قالب شنیدن موسیقی کشف می موسیقی است یا های اجرایویژگی

 تر جامعه تعمیم دهند.و آن را به اجتماع بزرگ حضور در یک اجتماع کوچک را تجربه کنند
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-ی با روشبه یک گروه حمایتافراد . این استر وثمضعیف هم  آموزاندانشو رفتار  بهبود آموزش استفاده از موسیقی بر

دهند و شرکت در اجرای موسیقی یا تنها وجود فرصتی بررای شرنیدن از قبل، واکنش مناسبی نشان می فاوتهای یادگیری مت

  تواند فرصتی جهت بهبود فرایند آموزشی و فراگیری آنها باشد.جمعی به موسیقی مناسب میدسته

 

 هماهنگی حرکتی .  3. 5

آن به خصوص در کودکان و  های مختلف بدن و افزایش کیفیتنداما حرکت شنیدن یا اجرای موسیقی برای تسهیل

موثر است.  از چگونگی حرکت بدن نیز آگاهی راه رفتن و هایی مانندنوجوانان همچنین بیماران مختلف با نارسایی در زمینه

به ایشان برای تواند به کسانی کمک کند که کنترل خوبی روی حرکت عضالت فک و زبان ندارند و می درمانی-موسیقی

ای از موسیقی ی ارتباط کالمی با دیگران کمک کند. چنین استفادهدر توسعه و به تدریح و بیان غیرکالمی برقراری ارتباط

  .شودتوان ذهنی در مدارس و مراکز آموزشی به اصطالح استثنایی توصیه میخصوصا برای فراگیران کم
 

 مهارت گفتار .  4. 5

از  موسیقی به صورت طبیعی، عناصر گفتار معمولیگفتار است. با این حال حالتی خاص از  آواز موسیقایی

های دنیا مانند چینی به و حرکت ملودی )آهنگ کالم( را در خود دارد. چنین ساختاری در گفتار برخی زبان ریتم جمله

که چنین  کمک کند ط غیرکالمیارتبا اختالل گفتار یا با تواند به یک فردصورتی بسیار واضح مشهود است. موسیقی آوازی می

تواند موثر باشد. با این حال باید توجه داشت روشی در آموزش کودکان برای یادگیری الفبا و چگونگی تلفظ کلمات مختلف می

توانند های خاصی دارد. چون معموال کودکان نمیای برای این منظور مناسب نیست و موسیقی کودک ویژگیکه هر موسیقی

ی هجاهای کوتاه و بلند کلمات را دقیقا تشخیص داده و رعایت کنند بنابراین در موسیقی آوازی آنها هم باید از موقعیت زمان

  (.739، 7811های ساده با طول زمانی نسبتا برابر استفاده شود )دهلوی، ریتم
 

 افزایش تمرکز .  5. 5

آموزانی به همین دلیل اغلب دانش است.افزایش تمرکز گوش دادن و موجب  دقتشنیدن موسیقی مناسب نیازمند به 

و نوجوانانی که  کودکان. همچنین کنندبهتر به آموزش درس از سوی آموزگار توجه میکه با موسیقی در ارتباط هستند 

ی خاص سازماندهی ی بهتری برخوردار هستند که به جهت نحوهها از حافظهنسبت به غیرنوازنده توانایی نواختن ساز دارند،

 اختن موسیقی است.ذهن در نو

 کاهش فشار خون، توان به اجرا و شنیدن موسیقی نسبت داد؛ تاثیراتی مانندبا این حال تاثیرات مثبت دیگری را می

که در این مقاله مجال پرداختن به  سیستم گوارشبهبود کارایی  ، وساز بدنوسوخت تنظیم خوابی،کاهش استرس، درمان بی

وری توانند در افزایش بهرهها که به صورت غیرمستقیم میشت که تاثیرات موسیقی در این زمینهآنها نیست اما باید توجه دا

  است. ثیرات منفیاتبه جهت دفع نابسامانی فكری شنونده و رفع  ایجاد احساس خوشایندآموزش و فراگیری هم موثر باشد، 

 

 گیرینتیجه .6

بهبرود عملكررد ذهرن و جسرم در باعرث  ون نعمتری الهریی مناسب همچکه در صورت استفادهاست  هنریموسیقی 

آموزش بدون استفاده از تاثیرات اجرایی یرا شرنیداری  .شودمیوری فرایند آموزش به عنوان باالترین صفت انسانی افزایش بهره

چه در قالب  تواند ناقص باشد. امید است که در نظام آموزشی کشور جایگاه موسیقی مناسبمینیست و حتی   تنوعموسیقی، م

جایی برای آن در نظرر گرفتره شرود.  مدرسه ی درسیمهشنیدن و چه در قالب اجرا مورد توجه بیشتر قرار گیرد و حتی در برنا

آمروزان باشرد، تراثیرات تواند معرف موسیقی مناسرب بررای دانرشضمن اینكه میای هر مدرسه قرار دادن آموزش موسیقی در
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به  نشان خواهد داد، چرا که موسیقی با تنظیم ذهن و جسم،در زندگی روزمره آموزشی و هم  مثبت خود را هم در بهبود سطح

هرای آموزشری تراثیر موفقیرت در کسرباعتماد  و این دهدمیهای متمایز خود و شناخت بهتری از قابلیتاعتماد به نفس  فرد

های محلی برای ایجاد تحرک و سررودهای از ترانه خواهد داشت. از این رو حداقل توصیه به نهادهای آموزشی مدارس، استفاده

ها و سرودها ضمن تقویرت فرهنرگ برومی و ی مناسب از این نوع ترانهآموزان است تا با استفادهملی جهت افزایش نشاط دانش

 وری آموزشی بیشتر فراهم شود.ملی، موجبات افزایش بهره

 

 منابع و مراجع .7

، 7831، آبان 92نان باستان، مترجم: سید مهدی حسینی، اطالعات حكمت و معرفت، شماره موسیقی در یو ؛استامو، لِلودا [7] 

 21-20صفحات 

های مطالعه و پژوهش، مترجم: محمدرضا کرامتی و نسرین اسدزاده، انتشارات رسانه پین، آالین و ویتاکر، لزلی؛ مهارت [2]

 7831تخصصی، تهران، 

نوجوان،  پسران جسمانی آمادگی فاکتورهای اجرای بر موسیقی تاثیر ، زهرا؛ بررسیترابی، فرناز و رنجبر، کیا و سوری [8]

 99-81، صفحات 7812، بهار 77ورزشی، شماره -نشریه رشد و یادگیری حرکتی

 701-13، صفحات 7839، دی 70عفری، زهره، نقش هنر در تعلیم و تربیت، بیناب، شماره ج [9]
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