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به نام خدا   

ــراه  ــناختی آن، هم ــوم زیبایی ش ــه مفه ــر ب       هن
ــوب  ــی و در چارچ ــی، معرفت شناس ــا هستی شناس ب
فالســفه،  بررســی  و  موردتوجــه   ارزش شناســی 
دانشــمندان و صاحب نظــران رشــته های مختلــف 
علــوم انســانی بــوده و هســت. آمــوزش نیــز به عنــوان 
ــای  ــر توانایی ه ــر ب ــل مؤث ــن عوام ــی از مهم تری یک
همه جانبــه فــرد، ارتقــاء و تکامــل اخالقــی و معنــوی، 
خودشناســی، خداشناســی و شــناخت محیــط طبیعی و 
اجتماعــی همــواره در دیــدگاه متفکران و اندیشــمندان 
جهــان از جایــگاه ویــژه و منحصربه فــردی برخــوردار  
بــوده اســت. تعلیــم و تعلــم  نیــز آن چنــان بــا زیبایــی 
و ارزش هــای انســانی درآمیختــه کــه بســیاری از 
صاحب نظــران حــوزه ی علــوم تربیتــی،  تدریــس 
ــدی  ــر هنرمن ــم را  مدی ــه و معل ــی هنرمندان را فعالیت
معرفــی می کننــد  کــه در نقــش یــک کارگــردان 
خــود  درســی  برنامه هــای  حرفــه ای،  بازیگــر  و 
را هنرمندانــه تدریــس می نمایــد تــا روح و روان 
فراگیــران را تلطیــف نمــوده و هنرمندانــه زمینــه رشــد 
و شــکوفایی اســتعدادهای نهفتــه در فراگیــران را 
فراهــم نمایــد. بنابرایــن آمــوزش هنــر در برنامه هــای 
درســی، جایــگاه بســیار واالیــی دارد ، حتــی برخــی از 
ــر  را در  ــوزش هن ــی، آم ــه درس ــران برنام صاحب نظ

مینا جزستانی
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کنــار مهارت هــای اساســی و پایــه، یعنــی حســاب، 
خوانــدن و نوشــتن، ضــروری می داننــد و به جــای 
ــه  ــای چهارگان ــه گانه، از مهارت ه ــای س مهارت ه
ــر   در  ــه هن ــد ک ــه نمان ــه ناگفت ــد. البت ــام می برن ن
ــر  ــناختی آن در ه ــوم زیباش ــه مفه ــان ب ــذر زم گ
فعالیــت انســانی، آموزشــی و تربیتــی نمایــان بــوده 
ــا موضوعــات خــاص موردمطالعــه و بررســی  و ب

اندیــش منــدان قــرار گرفتــه اســت.

آموزشــی  نظــام  در  هنــر  درســی  برنامــه 
ــل   ــا ســاختار تلفیقــی قاب ــا ب به صــورت مســتقل ی
ــوزش  ــران، آم ــر صاحب نظ ــه نظ ــت. ب ــه اس ارائ
ــار و  ــه در ت ــه درســی اســت ک ــرا برنام ــر را ف هن
ــود کل برنامه هــا و موضوعــات درســی  به طــور  پ
مســتقیم و غیــر مســتقیم بــا رگ مایــه هــای قــوی 

ــه اســت.   نهفت

بنابرایــن  بــه هنــگام تدریــس  در کالس درس،  
ــوی دارد.  ــی و ثان ــای تقویت ــش کارکرده ــر نق هن
بــه همیــن منظــور صاحب نظــران در تدویــن 
ــر و  ــوزش هن ــران، آم ــی فراگی ــای  درس برنامه ه
ایجــاد فرصــت بــرای  دریافــت حس زیباشــناختی 

امــری اجتناب ناپذیــر می داننــد.

ــالمت  ــود س ــر بهب ــه ب ــوزش هنرمندان     آم
روانــی، ســاختار فکــری، الگــوی ذهنــی و نگــرش 
ــق  ــاره ی خــود، خلقــت، خال دانــش آمــوزان در ب
ــد  ــذارد. رش ــزایی می گ ــه س ــر ب ــوق تأثی و مخل
تربیتــی فراگیــران  بــا حــس هنــری باعــث توجــه 
آن هــا  بــه روش هــای متنــوع و ذهنــی می گــردد و  
ــری  ــا جلوگی ــات و خودمحوری ه ــواع تعصب از ان

مــی نمایــد و زیبایی هــای جهــان را پررنگ تــر و روشــن تــر 
ــه  ــدن ب ــق ورزی ــه ی عش ــر زمین ــوزش هن ــازد. آم ــی س ــان م نمای
ــی  ــران برخ ــه فراگی ــت و ب ــوده  اس ــم نم ــت را فراه محیط زیس
ــا  چیزهــای کــه قابل تعریــف و مشــاهده نیســتند را مــی آمــوزد.  ب
ــق را در  ــر و تعم ــدرت تفک ــی، ق ــای ادراک و تصــورات ذهن ارتق
ــی موجــود  ــات عین ــر از واقعی ــد کــه فرات آن هــا مضاعــف مــی کن

ــد. حرکــت  کنن

 هنــر و آموزش وپــرورش دو مفهــوم درهم تنیــده  و الزم و 
ملــزوم یکدیگرنــد. آموزش وپــرورش یــک فعالیــت بســیار پیچیــده 
و چندبعــدی اســت کــه نتیجــه ی تعامــل ســه حــوزه ی شــناختی، 
عاطفــی و عملــی اســت و هنگامــی بــر وجــود فــرد متربــی تأثیــر 
ــه و  ــت فکوران ــزد. تربی ــی درآمی ــر و زیبای ــا هن ــه ب ــذارد ک می گ
ــری در  ــی - یادگی ــای یادده ــه  از فرصت ه ــتفاده بهین ــه، اس مدبران
کالس، به کارگیــری خالقیــت، اتخــاذ تصمیــم تربیتــی متناســب بــا 
ــش  ــراز وجــود دان ــرای اب موقعیــت و مخاطــب، ایجــاد فرصــت ب
آمــوزان، نقــد و انتقــاد آگاهانــه و مســئوالنه ، ایجــاد فضــای جــذاب 
و مفــرح در کالس، انعطاف پذیــری در اجــرای  برنامــه درســی 
ــق ،  ــه ورزی و تعم ــه، اندیش ــال وفاداران ــده و درعین ح ــد ش قص
ــری  ــل ورزی و تحقــق یادگی ــوزی، تخی تفکــر سیســتمی، تجربه آم
پویــا مســتلزم اجــرای هنرمندانــه  برنامــه ی درســی در کل فرآینــد 

تدریــس، یعنــی قبــل، حیــن و بعــدازآن اســت .

       تدریــس  هنرمندانــه و اثربخــش و کارآمــد نتیجــه تعامــل 
ذهــن، قلــب و دســت  معلــم اســت تــا بــا کل وجــود  خــود درگیــر 
ــر را تحــت  ــوع آمــوزش کل وجــود فراگی ــن ن آمــوزش شــود.  ای
ــه  ــی را ب ــی مترب ــل و توانای ــاس و عق ــرار داده  و احس ــر ق تأثی
ــا توجــه  ــده و لذت بخــش اســت .  ب تحــرک واداشــته و برانگیزانن
ــر را  ــه فراگی ــارکت همه جانب ــه، مش ــس هنرمندان ــه تدری ــه این ک ب
طلــب می کنــد، همــواره در ادبیــات حرفــه معلمــی و تدریــس، کار 
معلــم و تدریــس را مدیریــت یــا هنــر تلقــی می نماینــد، چــون در 
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هنــر هماهنگــی، تعــادل، زیبایــی، خالقیــت، پویایــی، 
ســرزندگی و نشــاط برجســته و نمایــان اســت. 

کتــاب حاضــر کــه تحــت عنــوان »آمــوزش 
هنــر«  بــه همــت همــکار گرامــی  و هنرمنــد، جنــاب 
ــا همــکاری تعــدادی از   ــان و ب آقــای حســین تحویلی
دانشــجویان هنــر  تنظیــم و تدوین یافتــه یکــی از 
ــای  ــی از برنامه ه ــرح یک ــرای ط ــی ب ــای اساس قدم ه
درســی ضــروری نظــام آموزشــی و برنامــه ی درســی  

ــده اســت .                             ــول مان ــا حــدودی مغف ــه ت اســت ک

دانشــگاه فرهنگیــان و پردیــس شــهید باهنــر 
اصفهــان برحســب رســالت تربیتــی و آموزشــی، خــود 
ــه حمایــت از  تدویــن و تألیــف  کتــب  را موظــف ب
ــه  ــه ب ــد ک ــی  می دان ــی و درس ــای آموزش و برنامه ه
ــد و  ــران بینجام ــی فراگی ــردی و اجتماع ــعه ی ف توس
تدریــس هنرمندانــه را توســعه و بهبــود ببخشــد. امیــد 
اســت کــه ایــن کتــاب شــروع خوبــی بــرای تدویــن 
ــاز برنامه هــای درســی  نظــام آموزشــی   کتــب موردنی

باشــد.  

 دانشگاه فرهنگیان                                                                                                                                         
           سرپرست پردیس شهید باهنر اصفهان                                                                                                                                           
                       تقی آقاحسینی                                                                                                                     
1397/1/15

سارا ریاحی اصفهانی
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فرخنده ردخشان زاده


