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  آموزان پایه ابتداییرش ادراک موسیقایی دانشراهکارهایی جهت پرو

 )مطالعه موردی: بازی و سرگرمی(
 

2زهرا آخوندی
 2، رضا افهمی*

 دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر دانشگاه تربیت مدرس-1

 دانشیار و عضو هیئت علمی گروه پژوهش و تاریخ هنر دانشگاه تربیت مدرس-2

Zahra.Akhoundi@modares.ac.ir 

 

 

 چکیده
بر تأکید سازمان جهانی آموزان، عالوهاهمیّت آموزش موسیقی در مدارس و اثربخشی آن بر آموزش و پرورش دانش

از ای که امروزه در بسیاری گونهاست، بههای گوناگون علم تأیید شدهیونسكو، توسط پژوهشگران بسیاری در زمینه

های اخیر مبنی باشد. در ایران نیز، با توجّه به بحثآموزان در حال اجرا میمدارس جهان، آموزش موسیقی به دانش

بر حضور موسیقی در مدارس و قرارگیری هنر آوایی در کتاب فرهنگ و هنر دوره متوسطه، خالء آن در پایه 

گیری شخصیّت وی، و محدود شدن کودک و شكلابتدایی، علیرغم حساسیت این دوره در رشد فكری و اجتماعی 

رو، پژوهش حاضر درصدد ارائه راهكارهایی کاربردی در راستای نماید. ازاینآن تنها به گروه سرود، محسوس می

منظور، از روش آموزان از طریق بازی و سرگرمی در مدارس ابتدایی است. بدینپرورش ادراک موسیقایی دانش

های موسیقایی به دو دسته کلّی ها و سرگرمیای استفاده شده و در نهایت بازیکتابخانه تحلیلی و منابع-توصیفی

-قاعده با قابلیّت پرورش ادراک موسیقایی دانشهای بیهای باقاعده، با قابلیّت آموزش مبانی موسیقی، و بازیبازی

 است.آموزان پایه ابتدایی تقسیم شده

 

 زش موسیقی، مدارس ابتدایی، بازی و سرگرمی. آموزش و پرورش، آموواژگان کلیدی: 

 

 مقدمه -2
و در این میان آموزش  نقش مهمّی یافته است «کودکان یتوسعه انسان»با هدف جامع آموزشی  هایراهبرد نیدوامروزه، ت

 ریثأت ی وناختش-یرشد عاطف ،یو زبان یخواندن ،یداریشن هایمهارت ضریب هوشی، شیافزاموسیقی، با توجّه به اهمیّت آن در 

جایگاه  (Hallam, 2413; Hallam, cross & Thaut, 2411) و ... کودک یشخص ،یلیتحصی، اجتماع تیّدر موفق ریچشمگ

پردازان و مربیان که در نظام آموزش و پرورش، به موضوع مورد توجّه بسیاری از نظریهای به خود اختصاص داده است، بطوریویژه

های درسی بیشتر کشورها مورد پذیرش قرار گرفته، بلكه مربیان بیشماری ه و نه تنها در قالب برنامهدر سرتاسر جهان تبدیل شد

که با روح و روان آنها پیوندی آموزان زمانیکنند؛ چرا که آموزش دانشآن را جزء الینفک یک سیستم آموزشی نیز تلقی می

آموزان با ایجاد جذبه، برانگیختگی و احساس شور و شعف در دانشنداشته باشد، ناقص و مخدوش است و موسیقی در این زمینه، 

های گروهی روح آموزش و پرورش، راهگشاست. همچنین، به دلیل تأکید مدارس ابتدایی بر روی روشو شكستن قالب خشک و بی

-141: 1313ینی، یادگیری، موسیقی به دلیل حادث شدن در یک مجموعه مشارکتی، قطعاً یک موضوع درسی سازنده است )ام

(. امّا نباید این نكته را از نظر دور داشت که هدف اصلی آموزش موسیقی کودکان در مدارس ابتدایی، کسب مهارت 143

؛ 1315پروری مدِّنظر ابتدای قرن بیستم نیست )سالم و محمدپور، خوانندگی، نوازندگی، تئوری موسیقی و بطورکلّی نابغه

 ییقایکسب و گسترش تجارب موس ،یارتباط و همكار ،ینوآور ت،یّهمچون خالقهای دیگری ر جنبه(، بلكه ب01: 1301پورمندان، 

 & Goldman & Zielezinski , 2413; Cabedo-mas) دهینده، تأکید ورزیآ یکودک برا سازیمنظور آمادهبه ر،یفراگ

www.SID.ir

mailto:Zahra.Akhoundi@modares.ac.ir
mailto:Zahra.Akhoundi@modares.ac.ir
www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 تخصصی شـباک-نشریه علمی
 

 

54 

 

 

Díaz-Gómez , 2413; John, Cameron & Bartel, 2413) دهایی باز، تعاملی و کودک محور و شیوه آموزش به رویكر

توان دریافت که بازی و سرگرمی در دوران کودکی بهترین نظران میهای صاحبدیگر، با تأمل در گفتهبدل گشته است. ازطرفی

قلمداد کرد )رحمنی،  1توان یک امكان آموزش طبیعی و غیرمستقیمنقش را در آموزش، شناخت و یادگیری دارد و بازی را می

1301: 45.) 

بنابراین، با توجّه به آنچه بیان گردید، مقاله حاضر درصدد تبیین راهكارهایی موثر و کارآمد جهت پرورش ادراک موسیقایی 

منظور از روش باشد. که بدینآموزان از طریق بازی و سرگرمی، با قابلیّت کاربَست در مدارس ابتدایی توسط معلّمان، میدانش

هایی که در خود این ها و تجارب یادگیری موسیقی است؛ و روش تحلیلی با هدف بررسی شیوهصتتوصیفی که قصدش تبیین فر

ای گردآوری شده و تجزیه و تحلیل نهایی، به ها را داراست، بهره گرفته شده است. اطالعات این مقاله از مراجع کتابخانهتجربه

-آموزان بهن در مدارس ابتدایی جهت پرورش ادراک موسیقایی دانشقصد ارائه راهكارهایی کاربردی و مؤثر برای استفاده معلّما

 باشد.وسیله بازی و سرگرمی می

 

 تعلیم و تربیّت موسیقایی در مدارس -2
ها با توجّه به شرایط ذهنی آنها انتخاب شود تا با حداقل ترین راهترین و مناسبدر آموزش موسیقی به کودکان، باید ساده

گیری از موسیقی، از آن لذّت نیز ببرد. پس از بر بهرهن نتایج حسی و حرکتی حاصل آمده و کودک عالوهفشار و تنش، بیشتری

رسند، گام به درک ثابتی از مفاهیم، ازجمله مقدار، اعداد، زمان، مساحت و حجم میبههفت سالگی کودکان به دلیل آنكه گام

را منطقی بیاموزند و روابط عددی آن را درک کنند و منطق ساخت ملودی های مختلف موسیقی یابند تا اوزان و ریتمآمادگی می

(. بنابراین، تربیّت موسیقایی، 11-02: 1314محمدی، را بهتر فهمیده و حتّی بطور منطقی خود نیز ملودی و آهنگ بسازند )زاده

شناسانه و بیانگرانه، آن در قالب ارزش زیبایی ها و کارکردهایهای محتوایی تربیّت هنری، با توجّه به ارزشعنوان یكی از حوزهبه

گیری شخصیّت و رشد ذهنی، های تفریحی، باید از همان آغاز شكلهای درمانی و ارزشهای فرهنگی و شخصی، ارزشارزش

های فرصتریزان دوره ابتدایی، قرار گرفته و خصوص برنامهریزان، بهعاطفی، روانی و حرکتی کودکان مورد توجّه جدّی برنامه

کردن کردن و ارزیابیسازی، گوشهایی نظیر اجرا و آوازخواندن، آهنگیادگیری موسیقی باید بسترهای الزم را برای انجام فعالیت

 (.140-143: 1313فراهم آورد )امینی، 

 

 ها و تجارب یادگیری موسیقیفرصت -9
 توان به ترتیب زیر ارائه داد:به موسیقی را میها و تجارب یادگیری مربوط با توجّه به مطالب ارائه شده، فرصت

کردن، های موسیقی نظیر خواندن، نواختن، ساخت موسیقی، حرکتکردن در تمام مهارت: اساساً گوش2کردنتجربه گوش -1

تا آنان به آموزان فراهم نمایند رو معلّمان، باید امكان شنیدن صداهای واقعی مختلف را برای دانشیک مهارت مهم است. ازاین

 تجزیه و تحلیل، مقایسه و ایجاد تمایز و تفاوت میان آنها و ارائه واکنش و پاسخ مناسب بدان بپردازند. 

آموز تمامی بدن خود را برای : حرکت در کسب مفاهیم موسیقایی بسیار مهم است، چرا که دانش3کردنتجربه حرکت -2

 برد.ها بكار میآهنگ تلف و ابراز تغییرات در ضربهای مخدادن حالتکشف کردن و بیان نمودن و نشان

 آموزان مهارتی مهّم است.: این تجربه بیانگر عواطف درونی بوده و برای رشد گفتاری دانش4تجربه آوازخواندن -3

طریق کند و صداهای مختلفی از این آموزان جهت شنیدن فراهم میهایی را برای دانش: این تجربه فرصت5تجربه نواختن -4

آموزان فراهم سازند تا آنها موسیقی خاص خود را هایی را برای دانششود. البته ضرورت دارد که تجهیزات کالسی، فرصتتولید می

 بسازند.

کردن، خواندن و نواختن است که فراگیران دوره ابتدایی کردن، حرکت: از طریق مشارکت در تجارب گوش3تجربه آفرینش -5

های موسیقایی را آموزان مجموعه اساسی از تجارب و مهارتدیگر، هنگام آفرینش هنری، دانشعبارتشوند. بهقادر به آفرینش می

 (.141-140: 1313گیرند )امینی، بكار می

 پردازیم.ترتیب، در ادامه برای دستیابی به تجارب موسیقایی باال به ارائه راهكارهایی از طریق بازی و سرگرمی میبدین
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 و سرگرمی بازی -4
آید و اهمیّت آن در دوران کودکی بسیار حیاتی بوده ناپذیر از زندگی و اعمال انسان به شمار میبازی و سرگرمی جزئی جدایی

-های فوق(. همچنین بازی و سرگرمی دارای ارزش35: 1301و برابر با بهداشت، تغذیه و مسائل عاطفی کودک است )رحمنی، 

باشد )همان: های اجتماعی میهای یادگیری و ارزشهای عاطفی و درمانی، ارزشای جسمانی، ارزشهالعاده زیادی همچون ارزش

-کُشی نگریست. بازیعنوان روشی برای وقتها بهشناس معروف، معتقد است که هرگز نباید به بازی(. آلفرد آدلر، روان43-40

: 1302بازی کلمات کودکان هستند )سلمان، بازی و اسبابکردن برای یک بزرگسال است و کردن برای کودک مساوی با صحبت

اند، نیز تأکید بر یادگیری از طریق بازی و سرگرمی بازی لقب داده(. فردریش فروبل، معلّمی آلمانی که وی را پیامبر اسباب22

خذ معلومات و درک مطالب تازه ای دلخواه به اگونهو سرگرمی، به (؛ چراکه کودک از طریق انواع بازی14: 1332داشت )اکسلین، 

شود و از این طریق جهت شرکت در زندگی واقعی ها نائل میپردازد و به تجدیدنظر، اصالح و توسعه تجربیّات و کسب مهارتمی

تنهایی به -در اَشكال مختلف خود-های سازنده نیز، اصوالً هنر (. در میان سرگرمی51-54: 1304گردد )میرزابیگی، آماده می

کند که نتایج خالقه و سازنده )آفرینشگری( فراوانی در پی دارد. عمده ودک را سرگرم نموده و او را مشغول به کاری میک

توان در (. بنابراین، می04: 1301های هنری و کارهای دستی خالصه کرد )رحمنی، توان در فعالیتهای کودکان را میسرگرمی

های مرتبط با موسیقی استفاده کرد که در ادامه به ها و سرگرمیمدارس نیز از انواع بازی آموزان درپرورش ادراک موسیقایی دانش

 ها اشاره خواهد شد.ها و سرگرمیانواع چندی از این بازی

  

 زی از طریق وسایل کمک آموزشیبا -4-2
تر، ددهی و یادگیری را سریعوسایل کمک آموزشی، اشیاء، وسایل و ابزاری هستند که بخشی از آموزش محسوب شده و امر یا

( و عامل افزایش بازده آموزشی از لحاظ کمّی و 1313؛ شعبانی، 155: 1313تر و مؤثرتر گردانده )کالهدوزی، تر، بهتر، بادوامآسان

 هایباشند که معتقد بر جنبهنظرانی میزجمله صاحب( ا1301( و کنعانی )1303(. فردانش )1334شود )احمدیان، کیفی می

ها هستند، که معلّمان گونه وسایل در یادگیری هستند. بنابراین، یكی از انواع این وسایل کمک آموزشی، بازیکننده اینتسهیل

 آموزان بهره بگیرند.توانند از آن برای پرورش ادراک موسیقایی دانشمی

 

 
 آموزاننشهای کمک آموزشی برای پرورش ادراک موسیقایی داانواع مختلف بازی -2تصویر 

 

ای مانند ترسیم خطوط به ترتیب های سادهتواند از بازیشود، میمشاهده می 1ها، چنانچه در تصویر ای از این بازینمونه

-آمیزی درون تصاویر مطابق با دستورالعملالف( یا رنگ-1اعداد )با تصویر نهایی ادوات موسیقی یا اَشكالی مرتبط با آن( )تصویر

ج(، سودوکو، ماروپله و -1تر نظیر جدول )تصویرهایی تعمقیب(، باشد؛ تا بازی-1اند )تصویرها ظاهر شدهنُتهایی که به شكل 

توان از جمع و تفریق اند. حتّی میهای موسیقایی بیان شدهوسیله عالئم و نشانهبار بههای کامالً آشنا که اینانواع دیگر بازی

ای غیرمستقیم به آموزان به شیوهبر پرورش ادراک موسیقایی دانشد،ه(، که عالوه-1)تصویر ها نیز بهره بُردهای متفاوت نُتکشش

 کند.درک ریاضی آنها نیز کمک می
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 بازی از طریق تداعی معانی -4-2
برمبنای هایی که قابلیّت فراخوانی یكدیگر را داشته باشند، ها، مفاهیم، احساسات و واژهبراساس تداعی معانی، افكار، اندیشه

گیری آن را گروهی ناشی از تجربه فرد، برخی ناشی از کنند. چگونگی شكلقانون تشابه، مجاورت، تضاد و ... یكدیگر را تداعی می

(. این شیوه یک روش در 32: 1324اند )خوارزمی، الهام و بعضی ناشی از فرایند روانی تداعی که خود ریشه در تخیّل دارد، دانسته

)اجرای  0توان از طریق آن بسیاری از مفاهیم موسیقی نظیر ریتم )وزن(، کشش زمانیشود که میری محسوب میآموزش و یادگی

 . )تند یا کُند( و... را آموزش داد 2)بلند یا آهسته(، سرعت1کوتاه یا طوالنی صدا(، شدت صداها 

 

 

 ها )گرد و چنگ(انواع نُت -کشش زمانی، ج -سرعت، ب -راهکارهایی برای تداعی معانی؛ الف -2تصویر 

 

 های زیر اشاره داشت: توان برای آشنایی معلّمان به نمونهدر کاربَست تداعی معانی در آموزش موسیقی می

 سرعت  14گر سرعت الرگوسرعت در موسیقی: استفاده از سرعت مختلف حیوانات )حرکت آهسته و آرام حلزون تداعی(

الف( یا حرکت آهسته تا -2)سرعت بسیار تُند در موسیقی( )تصویر 11گر پرِستوبسیار کُند( و دویدن یک پلنگ تداعی

 سرعت موسیقی از آهسته تا تُند. دادن طیف گستردهآموز برای نشانتنُد معلّم یا دانش

 نصف دایره «نُت گرد»گر کشش زمانی هر نُت: استفاده از یک دایره کامل یا حتّی یک میوه گرد )دایره کامل تداعی ،

دو  «نُت سفید»چهار شماره، هر  «نُت گرد»ب( یا استفاه از شمارش اعداد )هر -2و ...( )تصویر «نُت سفید»گر تداعی

 یک شماره و ...(. «نُت سیاه»شماره، هر 

 نُت چنگ»به یک میوه گرد، مثل سیب یا پرتقال و تشبیه  «نُت گرد»ها )تشبیه ها به میوههای موسیقی: تشبیه نُتنُت» 

 ج(.-2گیالس( )تصویربه 

 پچ تا فریاد( یا طیفی از ضربات مختلف از آهسته تا بلند بر روی میز.شدّت صدا: استفاه از اصوات انسانی )از پچ 

واسطه ذوق و توانند بهآموز میو ... نیز معلّم و دانش 13، بافت موسیقی12روال، در مفاهیم دیگری چون رنگ صوتیهمینبه

 ای استفاده کنند.های متنوع و نوآورانهیخالقیّت خود از تداع

 

 های ریتمیک و شادبازی -4-9
ب( و -3الف(، کلپینگ گیم )تصویر-3در اینجا به معرفی سه بازی معروف موسیقایی با عناوین، بادی پرکاشن )تصویر

آموزان که معلّمان و دانشریکند. بطوآموزان کمک میپردازیم، که مخصوصاً به ادراک ریتمیک دانشج( می-3یوریتمیک )تصویر

 ها دست یابند.ای از ریتمتوانند با بكارگیری آنها به انواع متفاوت و خالقانهمی
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 کلپینگ گیم، ج، یوریتمیک -بادی پرکاشن، ب -های ریتمیک و شاد؛ الفبازی -9تصویر 

 

 شود که هر قسمت آن در نظر گرفته میای عنوانِ یک ساز کوبهدر این بازی، بدن بهیا بدن کوبه:  14بادی پرکاشن

کوبیدن پای راست،  -1صدای اصلی است:  4تواند صدای خاصی را تولید کند. بطور سنّتی بادی پرکاشن دارای می

نواختن روی ران پای راست، چپ یا هر دو با کف  -2چپ یا هر دو بر روی زمین یا هر سطح رزونانسی دیگر، 

 توان برای آموزش آن از شعر زیر نیز بهره گرفت:الف(. می-3زدن )تصویربشكن  -4دست زدن،  -3ها، دست

 رومیراه م، کوبمی: پا م/  شاگردان گوش کن تو به صداش، : دو تا پا دارم منآموزگار

 زنم منیدست م ،زنم منی: دست م/ شاگردان به صداش کن تو وش، گ: دو تا دست دارم منآموزگار

 ال ال ال ال، : ال ال ال ال/  شاگردان ترانه یمبرا، خونه(ی)مخواند می : دهانمآموزگار

 (1315 :محمدپور و پرم )سالمیخوانم میم، منم آزادم ین: ا/ شاگردان پرمیخوانم میم ،منم آزادم ین: اآموزگار

 بیشتر در  یااست که عموماً توسط دو نفر  یمشارکت هاییاز باز ینوع یباز ینا یا بازی کف زدن: 15کلپینگ گیم

کننده ریتمیک شعر یا آواز . در این بازی، کف زدن به عنوان همراهیشودیم یبازهر رده سنی فارغ از جنسیّت، 

تواند بطور انفرادی یا گروهی، برای هر شعر، سرود، آواز و یا حتّی آموز میشود. بنابراین، دانشدر نظر گرفته می

توان از انواع کف زدن بطور ب(. برای نمونه می-3را تولید کند )تصویرمعنا، با دست زدن ریتم بخصوصی کلمات بی

که دو انگشتی شود و درحالینشینند و یكی اوستا میها دور هم میبچهانفرادی یا گروهی در بازی زیر بهره گرفت: 

 خوانند: زنند و میدست می

 ها، گری گریگری گری

 چی چی گری؟ رویستاگری )به اولین نفر( تو میروم اوها، گری گری، من میگری گری :اوستا

 .ها، گری گریگری گری :هابچه

 .گریروم کوزهروی اوستاگری، من میها، گری گری. تو میگری گری :اولی

 .ها، گری گریگری گری :هابچه

  .گریرم شیشهگری. من هم میروم کوزهرود اوستاگری، من میاو می :دومی

 .گری گری ها،گری گری :هابچه

 (251: 1303)آذر، ... و  زرگری ،گری، سفالگری، رفتگریترتیب ریختهاینو به

 های طبیعی بشر و پرورش هماهنگی میان بدن و ذهن : این بازی براساس بازگشت دوباره به ریتم61یوریتمیک

-نوعی از موسیقی، از دانشتواند با نواختن یا پخش کردن هر (. در این بازی، معلّم می1311استوار است )امیری، 

آموزان بخواهد که احساس و ادراک خود را همزمان با موسیقی در حال پخش، با بدن خود به معرض اجرا قرار 

دهند؛ حرکات بدن نظیر دویدن، راه رفتن روی پاشنه پا، پنجه پا و ... انجام حرکاتی مانند تقلید از پرواز پرندگان، 

گونه و کامالً آزاد (. این بازی به نسبت دو بازی پیشین، از فرمی بداهه1315پور، دیورتمه اسب و ... )سالم و محم

 ج(.-3گیرد )تصویربهره می
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 های آزاد و ابداعیبازی -4-4
های آشنا و معمولی هر روزه تواند مُلهم از بازیآموز بستگی دارد و میها کامالً به ذوق و خالقیّت معلّم و دانشاین نوع بازی 

 (.4)تصویر 10های موسیقی در ارتباط هستندآموزان باشد که به طریقی با آالت و نشانهدانش

 

 
 های آزاد و ابداعیبازی -4تصویر

 

 های اجرایی ترکیب موسیقی با نقاشی و جنبه -4-5
ای که در تنهایی به اندازهپردازند و آورند و با اشتیاق به آن میشمار میبطور یقین خود کودکان نقاشی را شكلی از بازی به

کنند شوند، ازنقاشی خود نیز لذّت برده و خود را با آن سرگرم میکنند و مجذوب آن میهایشان بازی میبازیخود با اسباب

توان از ترکیب موسیقی با هنرهای دیگر نظیر آموزان می(. بنابراین، برای پرورش ادراک موسیقایی دانش03-05: 1301)رحمنی، 

 شود.هایی از آن اشاره میشی بهره گرفت که در زیر به نمونهنقا

 

 
 ترکیب موسیقی با نقاشی -5تصویر 

 

 صورت آموز استفاده کرد. بدینهای مناسب سن دانشتوان از انواع موسیقینقاشی کردن موسیقی: در این مورد می

درک روحی و ذهنی خود از موسیقی  آموز درخواست شود که تمامکه همزمان با پخش موسیقی مناسب، از دانش

دهنده ادراک یک کودک از قطعه پرواز زنبور عسل الف، نشان-5شنیده شده را بر روی کاغذ ترسیم کند. تصویر

 است. 11ریمسكی کورساکُف

بهره بگیرد. ها، سازهای موسیقی و ... ها، نُتهایی ترسیم کند که در آن از عالئم، نشانهآموز را تشویق کرده تا نقاشیدانش

ها، ساز پیانو و پنج خط حامل موسیقی ترسیم شده هایی با استفاده از آالت موسیقی، نُتب، ج، د، نقاشی-5چنانچه در تصویر

 است.

 دقّت به اصوات محیط پیرامون خود گوش آموز بخواهیم که بهموسیقی محیط پیرامون )موسیقی طبیعت(: از دانش

، نظیر اصواتی چون بوق، ترق توروق، 12آواهاتوان از نامبپردازد. در این مورد می داده و سپس به ترسیم آن اصوات

جیک خش برگ و ... یا صدای حیوانات مانند وزوز زنبور، قارقار کالغ، جیکجلز ولز، زنگ، شُرشُر آب، خش

-3شنوند )تصویرکرّات می آموزان در محیط پیرامون خود آنها را بهها و ... استفاده کرد، که هر روز دانشگنجشک
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آموز پس از ترسیم این اصوات توانند در دل خود روایت یا داستانی را نیز نقل کنند و دانشها میالف(. این نقاشی

نویسی موسیقایی هستند ها در حُكم نُتگونه نقاشیب،ج(، چراکه این-3به اجرای آنها در کالس نیز بپردازد )تصویر

تواند به تنهایی وسیله آن به خلق موسیقی به زبان خود دست زده، که میابداع کرده و به آموز خود آن راکه دانش

 هایش آن را به معرض اجرا یا نمایش عمومی بگذارد.یا با مشارکت همكالسی

 

 
 آواها و اصوات محیطی در نقاشیاستفاده از نام -1تصویر 

 

آواها بهره بُرده شده نیز استفاده کنیم و با خواندن شعر، سرود یا آواز از نام توانیم از انواع شعرهایی که در آنها ازهمینطور می

 آموز بخواهیم که آن را ترسیم کند. مانند:دانش

 آد تو جنگلآد رو پشت بوم / پلیک، پلیک بارون میپلیک، پلیک بارون می

 (14: 1301بَره برگ زرد )پورمندان، وزه پشت سر / هوهو باد میهوهو باد می

آموزان، که قسمت تواند در پرورش ادراک موسیقایی دانشآوا به سادگی میاین شعر با قدرت تصویرسازی باال و کاربَست نام

 دهد، بكار گرفته شود.اعظم آن را اصوات تشكیل می
 

 های هنری و خالقه دیگر )نظیر کاردستی، کُالژ و ...( ترکیب موسیقی با فعالیّت -4-1
: 1304های هنری و خالقه برای کودکان، از توان آموزشی و پرورشی پُر اهمیّتی برخوردار است )میرزابیگی، برنامهها و فعالیّت

-زمینه، ترکیب موسیقی با هنرهای خالقه، زمینه شكوفایی خالقیّت بسیاری را در زمینه پرورش موسیقایی و نوآوری(. دراین31

توان از کُالژ نام بُرد که هنری تلفیقی سازد. برای مثال از این هنرهای خالق، میهیّا میآموزان مهای پس از آن برای معلّم و دانش

شود. لوازم مورد استفاده در بوده و در آن برای ایجاد پیامی جدید )یا فقط بیان زیبایی( از چسباندن لوازم گوناگون استفاده می

های مقوایی، پالستیكی یا سایر اشیا پیش پا افتاده و دورریختنی و ... بهساز یا طبیعی مانند جعکُالژ، شامل بسیاری از اشیا دست

 (. 134-154: 1312است )دالوندی، 

 

 
 ترکیب موسیقی با کُالژ و کاردستی-7تصویر
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الف -0آموزان بهره گرفت. برای مثال در تصویرتوان از آن به سادگی در پرورش ادراک موسیقایی دانشبرای همین، می

شود که چگونه کشش زمانی هر نُت بصورت کامالً خالقانه بوسیله کاغذهای رنگی، در قالب خورشید، ابر و درخت یمشاهده م

آوری اشیاء و مواد طبیعی و وسایل دورریختنی است، که های مورد عالقه کودکان، جمعنشان داده شده است؛ یا یكی از سرگرمی

به وسایل بازی و سرگرمی بدل ساخت که عالوه بر شكوفایی خالقیّت، به ارتباط بیشتر  توان آنها رابا اطالعات و امكانات اندکی می

ب،ج،د، شاهد ساخت سازهایی چون -0(. چنانچه در تصویر140: 1301آموز با محیط پیرامونش نیز منجر گردد )رحمنی، دانش

-دی هستیم که عالوه بر آشنا ساختن دانشگیتار، طبل و سنج، با اشیایی دورریختنی نظیر دستمال کاغذی، سطل خالی و سی

آموزان در ارائه راهكارهایی موثر و کارا در پرورش آموزان با سازها و نحوه نواختن آنها، منجر به بینش خالقانه و نامحدود دانش

 شود.ادراک موسیقایی می

 

 تجارب یادگیری موسیقی از طریق بازی و سرگرمی -5
ها و تجاربی که آید، فرصتهای پیشین است، بر میکه حاصل موارد ارائه شده در قسمت، 1همانگونه که از جدول شماره 

آموزان پایه ابتدایی مدنظر داشت، از طریق بازی و سرگرمی قابل یاددهی و یادگیری بایستی در پرورش ادراک موسیقایی دانش

آموزان، موجب سازی لذت و شادی برای دانشم و فراهمها عالوه بر سادگی اجرای آنها توسط معلها و سرگرمیهستند و این بازی

ایجاد نگاه متفاوت آنها نسبت به محیط پیرامون، افزایش قدرت شنیداری، اجرایی، ترسیمی، بهبود کار گروهی و تعامل با 

 شود. ها، معلّمان و محیط پیرامون نیز میهمكالسی

 

 ی؛ مآخذ: )نگارندگان(تجارب یادگیری موسیقی از طریق بازی و سرگرم -2جدول 

 راهكارهای ارائه شده از طریق بازی و سرگرمی تجارب یادگیری

 آواها و ...(آموز )موسیقی پیرامون، نامایجاد امكان شنیدن صداهای طبیعی مختلف برای دانش  تجربه گوش دادن

 و ...(آموز مسبب تولید آن است )بادی پرکاشن، کلپینگ گوش دادن به هر صدایی که خود دانش 

 ها )یوریتمیک(های مختلف ضرب آهنگآموز برای نشان دادن حالتبكارگیری تمامی بدن دانش  تجربه حرکت کردن

 های آزاد و ابداعیاستفاده از انواع بازی 

 های اجرایی و نمایشیترکیب موسیقی با جنبه 

 (آموز )سرود و ... های آوازی توسط دانشانواع فعالیت  تجربه آواز خواندن

 آواها و اصوات پیرامون، شعر و ... خواندن نام 

 ای(بادی پرکاشن )استفاده از بدن به عنوان یک ساز کوبه  تجربه نواختن

 )کلپینگ گیم )کف زدن 

 نواختن با سازهای ابداعی 

 هایی برای تولید صدا با هر وسیله ممكنسازی تجهیزات کالس و موقعیّتفراهم 

 ر وسیله ممكن )مواد دورریختنی و پیش پا افتاده و ...(ساخت ساز با ه  تجربه آفرینش

  ساخت قطعه موسیقی با زبان شخصی 

 آواها و اصوات محیط و ...( نویسی ابداعی خود )نقاشی نامنگارش قطعه موسیقی از طریق نُت 

 

 گیرینتیجه
های باقاعده )سفت و ه دو دسته کلّی بازیتوان بهای مرتبط با موسیقی را میها و سرگرمیدهد که بازیمقاله حاضر نشان می

-هایی که از طریق وسایل کمک آموزشی و تداعی معانی حاصل میقاعده )آزاد و منعطف( تقسیم کرد. بازیهای بیسخت( و بازی

و نتایج دلیل آنكه از قواعد خاص خود پیروی کرده هایی چون بادی پرکاشن و کلپینگ گیم، بهها و سرگرمیشوند، همچنین بازی

های باقاعده برشمرد که از آنها برای آموزش مبانی موسیقی نظیر تئوری توان بازیگیرند، را میای را نیز در بر میبینیقابل پیش

های های دیگری نظیر بازیها و سرگرمیتوان سود بُرد؛ و بازیآموزان میموسیقی، ریتم، سازشناسی و ... در سطوح پایین به دانش

های خالقه دیگر هنری را به دلیل آزادی، انعطاف های اجرایی و فعالیتبداعی، یوریتمیک، ترکیب موسیقی با نقاشی و جنبهآزاد و ا

قاعده برشمرد که در پرورش ادراک های بیها و سرگرمیسازد، جزء بازیبینی میو سیالیتی که نتایج آن را غیرقابل پیش
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-ها و سرگرمیباشد. امّا نكته قابل اشاره، نامحدود بودن و آزادی عمل بسیار این بازیمی آموزان بسیار مثمر ثمرموسیقایی دانش

ها و آموزان شود و دامنه وسیعی از بازیهای ابداعی و خالقه توسط معلّمان و دانشسازی برای روشتواند زمینههاست که می

 های بدیع مرتبط با موسیقی را پدید آورند.سرگرمی

 

 هانوشتپی
 

شود، کودک ای برای او تعیین نمیگیرد؛ محدودهکند و یاد میدر آموزش غیرمستقیم، هر کودکی هرقدر که بتواند و بخواهد کشف می 1

-اش را تنظیم کند و پرسشتواند خودش برنامهکند؛ میهایش آزادی بیشتری داشته و آموزش برایش جنبه بازی و سرگرمی پیدا میدر فعالیت

 ن در زمینه آنچه فهمیده و کشف کرده است، طرح کند.های گوناگو
1 Listening Experience 
. Movement Experience 
4 Singing Experience 
7 Playing Experience  
. Creating Experience  
5 Duration 
1 Dynamics 
9 Tempo 
20 Largo 
22 Presto 
21 Timbre 
2.Texture 
24 Body Percussion 

27 Clapping Game 
2. Eurythmics؛ 

 (، آهنگساز، نوازنده و آموزگار سوئیسی است.1254-1135دالكروز )-مبدع این روش امیل ژاک 
های آوازی خانم سودابه سالم که عناصر موسیقایی حرکت و کالم آنگین را توان به بازیهای مرتبط با موسیقی میاز انواع دیگر بازی 10

 تی فریبرز رستمی نیز اشاره کرد.های حرکدرهم آمیخته و  قصه
21 Nikolai Rimsky-Korsakov 
33 Onomatopoeia؛ 

اند، مانند چهچهه، )آسمان( غرمبه، شیهه، شود که از صداهای موجود در طبیعت تقلید شدهشناسی به واژه هایی گفته میزبان آوا در نام 

 ترق، شرشر و امثال آن.
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