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احسا  متربیان را متحد ، تخی  را تحریك و محیط هنر اساا  تربیت اسات  و ساالمت روانی متربیان را تن ین می ند و و  و    

آموزشی  را دگرگون می کند. تربیت هنری در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مورد تاکید قرار گرفته است از ج له این ه ناظر 

 به آماده سازی فردی و ج عی متربیان در مسیر تحوق شان زیبایی شناختی و هنری حیات طیبه است.

ر مساتلم  شاناخت وییگی های رشاد کودکان و نوجوانان از ظحاش مشاخراات روانی و  اطفی و  والنی است بنابراین      تدریس هن

 پرداختن به آن از سنین کودکی باید جایگاه وییه ای در آموزش و پرورش داشته باشد.

دانش  ش وتاثیر آن بر سالمت روانیهدف پیوهش حاضر، تبیین جایگاه هنر و زیبایی شناختی در سند تحول بنیادین آموزش و پرور

آموزان به مثابه شاهروندان آینده جامعه و ارایه راه ارهای متناا ن سااالمت روانی آنها اساات. برای نی  به هدف پیوهش از روش  

تحلی  اسانادی استفاده شده است. یافته های پیوهش بیانگر آن است آموزش هنر و تربیت هنری در سالمت روانی و بروز نوآوری  

و خالقیت، رشاد اخالقی، پرورش  واط  و احسااساات، ش   گیری ترییرات   یق و پایدار در سلور فردی، رشد مهارتی، نوم و    

 دقت مربیان تأثیری شگرف دارد.  
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 مقدمه -1

سالمت روانی ی ی از کارکردهای اساسی و مهم نوا  آموزشی است که ن ودار پرورش قابلیت های زیبایی مراقبت از 

شناختی است  از این رو ،  ل ای تعلیم و تربیت برای پررنگ جلوه دادن تربیت هنری در میان برنامه های درسی 

 نه    ، تربیت هنری  وسالمت روانیکوشش می کنند اما با وجود تأکیدات مستندات بی ش ار ، متأسفانه در صح

 ⦋1⦌چندان جدی گرفته ن ی شود و به موضو ی فر ی و حاشیه ای در نوا  آموزشی مبدل شده است .

با توجه به این ه، ی ی از چاظش هایی که تعلیم و تربیت با آن روبروسااات چگونگی ارامه مفاهیم و اندیشاااه های 

یشااتری ج ک کرده و بتواند در رشااد و ت ام  متربیان موثر  باشااد.  تربیتی اساات به گونه ای که بتواند مخاطب ب

اثربخشای ناکافی آموزش های مساتویم در تربیت با ش شاده اسات تا متخراراان و برنامه ریمان درسی در پی       

روشاهای ییرمساتویم و بهره گیری از ساایر رشته ها به منوور ارامه مفاهیم باشند. صاحب نوران تربیتی معتودند     

هنر و ن ادهای  ⦋2⦌قل رو ن ادهای هنری ناظر به ابعاد هنری و ساااختار محتوایی می تواند مث ر ث ر باشااد  تعویب

 آن ه چنین می تواند به  نوان ابماری مفید در حفظ سالمت روانی  متربیان باشد.  

ر، ان از سااوی دیگبا توجه به اه یت تربیت هنری در تعلیم و تربیت از ی سااو و فودان آن در نوا  آموزشاای ایر  

نگارندگان را بر آن داشات تا به پیوهش حاضار بدردازند و اه یت و جایگاه آن را در سااند تحول بنیادین آموزش و   

 پرورش تحلی  و واکاوی ن ایند 

 

 روش پژوهش -2

ی تتحلیلی( اسنادی) است. در روش تحلیلی، اطال ا -کاربردی و روش مطاظعه توصیفی -این پیوهش از نوع بنیادی

که از طریق بررسی اسناد، مدارر و کتابها به دست   یآید، به گونه ای سامان داده می شود که بتوان به پرسشهای 

برای پاسخگویی به سؤاالت اصلی پیوهش  داده های مورد نیاز به روش اسنادی و با بهره   ⦋5⦌پیوهشای پاس  داد 

مواالت مربوط دربارۀ موضااوع تحویق) مورد بحش و  گیری از منابع دساات اول و منابع دساات دو ( آثار م توک و 

 بررسی قرار می گیرد. 

 یافته های پژوهش -3

 نقش تربيتي هنر چيست و دارای چه ابعاد و مؤلفه هایي است؟ 

تعری  و تبیین مفاهیم مختل  حوزه های دانش و معرفت بشاری ، دیدگاه و چهارچوک نوری روشانی را نسبت به   

معنا، ماهیت، ابعاد و کارکردهای مختل  آنها فراهم می سااازد . ه چنین ، این امر رهن ودهای مشااخراای را برای 

ین زمینه، می توان گفت که به دظی  نامشااخ  انجا  فعاظیت ها و اقدامات در هر حوزه معرفتی ارامه می دهد. در ا
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بودن و مرفول ماندن جایگاه و اه یت ساااالمت روانی در نوا  آموزش و پرورش وتاثیر هنر در به وجد آمدن آن ، 

تالشااهای نوری اندکی در مورد تعری  و تبیین مفهو  آن انجا  گرفته اساات. به  بارت دقیق تر،تربیت هنری به  

به معنای نواشای و یا شااید کاردساتی تعری  شده است. این امر، حداق ، دارای این پیامد     گونه ای محدود، صارفا  

منفی بوده اسات که بخش قاب  توجهی از تووری پردازی در برنامه درسی، هنر را نادیده گرفته و صرف ا  نویسندگان  

ی را به هنرهای بدیع و خالق ربط می خاصی مانند آیمنر و را  بدان پرداخته اند. بارو و میلبورن مفهو  تربیت هنر

دهند . احت اال  این مطلب درساتی اسات که بگوییم هنرها در اشااره به هنرهای آزاد(فلسافه، تاری ، زبان انگلیسی     

و.....) ب ار رفته که در تواب  با  لو  محض قرار می گیرند. حال آن ه تربیت هنری محدود به هنرهای خالق است 

[8] 

ن ، تربیت هنری را ناظر بر آموزش حوا  مختل  ، گسااترش تجارک حساای و ظ ساای، رشااد  جرو  جی هاو  م

 "حساسیت و برخورد   یق با جلوه های برری هنری و نیم نوادی پدیده های هنری می داند. در واقع، از نور وی 

 ن ادینتربیت هنری شاام  آموزش اسااسای حوا  و رشاد آگاهی متعاظی تجارک برری، آفرینش و فهم اش ال     

برری و نیم رشد روی رد آگاهانه نسبت به ترورات برری در نواشی ، مجس ه سازی ، هنرهای تمیینی و آموزشی 

 [4.]و کاربرد و ا  ال قناوت نوادانه تجارک برری می باشد 

گارتساون میان مفهو  تربیت هنری و رشاد توجه و حسااسیت دانش آموزان نسبت به جلوه های زیبایی شناختی     

ده های مختل  ارتباط برقرار کرده و آن را فرایندی ناظر بر افمایش و رشاد تیمبینی و حسااسایت فرد نسبت به    پدی

 زیبایی شناسی می داند. 

امروزه با توجه به موتنااایات ت دن جدید ، تربیت هنری و زیبایی شاااناسااای به  نوان ی ی از   [3]از نور چاپ ن

. چرا که دانش آموزان از این طریق چگونه دیدن، شنیدن ، حرکت کارکردهای مهم نوا  آموزشای مطر  می باشد 

کردن ، برقراری ارتباط و احساا  کردن را یاد می گیرند. از این رو ضاروری اسات که نوامهای آموزشی ایجاد و    

ه ک رشد مهارتها و قابلیت های م کور را تسهی  ن ایند. اما ی ی از تعاری  جامع تربیت هنری ، تعری  تحلیلی است

بنت رای ر از این مفهو  ارامه کرده اسات. وی تربیت هنری را به  نوان رشد و آگاهی و حساسیت نسبت به وییگی  

های زیبایی شاناختی اشیا  و پدیده ها تعری  می کند که در نهایت به حفظ و گسترش سالمت روانی فرد و جامعه  

 می انجامد. 

تربیتى هنر معتودند. به نورآنها، هنر می تواند بهترین ن ایشدهنده ی بنابراین، بسیارى از صاحب نوران به جنبه ی 

درون انساان باشاد و نوش اسااسى در رشد  اطفى و روانى او ایفا کند. اصو ال  آموزش هنر و تربیت هنری در بروز    

 رنوآوری و خالقیت، رشااد اخالقی، پرورش  واط  و احساااسااات ، شاا   گیری ترییرات   یق و پایدار در ساالو

فردی، رشاد مهارتی، نوم، دقت  و... تاثیری شگرف دارد. هنر اسا  تربیت است. هنر و  و احسا  ما را متحد ،  

تخی  را تحریك و محیط ما را دگرگون می کند. ساظها پس از آن ه دستاوردهای مادی فراموش شود، هنر به منمظه 
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ت بر جستجوی بشر برای بدست آوردن شادی و ن اد نگرشاهای معنوی باقی می ماند. هنر از هر نور شااهدی اس  

 [7]سالمت روانی.

 نوش و کارایی هنر در سالمت روانی

 راه بیان احساسات .1

 درر محیط پیرامون .2

 توویت توانایی کالمی .3

 رشد  اطفی و اجت ا ی .4

 تاثیر بر واگرا کردن تف ر .5

 طر  مساظه باوری .6

 آموزش کار گروهی .7

 جایگاه هنر و زیبایي شناختي در سند تحول بنيادین آموزش و پرورش چگونه است؟ 

تربیت هنری در سااند تحول بدین گونه تعری  شااده اسااتت تربیت هنری و زیبایی شااناختی  ناظر به آماده سااازی 

طیبه  حیاتفردی و ج عی متربیان در مسیر تحوق سالمت روانی دانش آموزان واحیا شان زیبایی شناختی و هنری 

 تربیت هنری در سند تحول بنیادین دارای مبانی فلسفی است از ج لهت   [11]

 مباني انسان شناختي: 

انساان فطرت خلوت خا  ربوبی دارد. فطرت، سارشتی اظهی در وجود آدمی است. یعنی آدمی نسبت به مبدا  اظم   

پ یرد و  فعلیت یافته، صیو  بخورد و توسعهدارد. این فطرت می تواند  هستی معرفت و گرایشی اصی  ییر اکتسابی

 می تواند به فراموشی سدرده شود.

فطرت در جنبه معرفتی آن، معرفت حناوری انساان به خداسات و در بعد گرایش، می  به پرستش ،حویوت جویی    

بر ا،فنایلت خواهی و زیبایی دوستی از اهم گرایش های ف ری انسان است. فطرت مفهومی است که مع وال  در بر 

 جنبه طبیعی بشر به کار گرفته می شود .

در حاظی که طبیعت انساان ناظر به نیازها و ت ایالت مربوط به وییگی ها و تطورات جس انی اوست  فطرت ،که در  

هر حال شاام  شاناخت ها و گرایش های متعاظی (و ییر اکتساابی) است ،ه واره در انتوار تحوق خارجی و ظهور(    

ی ماند.آزادی، که از وییگی های خداداد نفس ناطوه انسان است، سبب می شود پس از اظها  فعلیت) و شا وفایی م 

 فجور و تووا، این بنیاد مشترر هویت آدمی، فعلیت یابد. 

پس انساان فطرت اظهی خود را یا تثبیت   ی ند و شا وفایی میبخشاد یا به فراموشای می سدرد  اما هیه گاه این     

 [11] نی نیست.سرمایه خداداد از بین رفت
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 مباني معرفت شناختي:  

اهم راه ها و ابمارهای گوناگون انساااان برای دسااات یابی به معرفت  بارت اند از حوا ( درونی و بیرونی)،  و ، 

شااهود و م اشاافه ،وحی و اظها ت  حوا  حس فراگیرترین ابمار معرفت اساات. یاظبا حس را به دو گروه ظاهری و  

یعت برای انسان فراهم می کند. اما شناخت باطنی، توسیم کرده اند. حوا  ظاهری شناخت گسترده ای از جهان طب

های برآمده از حوا  ظاهری، حرااوظی و جممی اند و صاارفا نشااان دهنده  وارا و ظواهر چیمهای پیرامون ما   

هسااتند و هرگم به فرفای آن ها نفون ن ی کنند و نات آن ها را نشااان ن ی دهند. از طرفی ،ادرار حساای دارای   

زیرا تحت شرایط خا  زمانی و م انی ش   می گیرد. حوا  باطنی نیم اطال ات محدودیت زمانی و م انی است، 

فراوانی به دسات می دهد  درر پاره ای از معانی و صاورت های نهنی، سااخت صاورت هایی تازه و آفرینشگری     

 .های هنری و شعری ،یادآوری معلومات گ شته و گاه فراموش شده، از کارکردها یا شوون حوا  باطنی است 

 تاثير هنر بر سالمت رواني

ساالمت و بهداشت روانی از دو جنبه )پیشگیری( و )درمان (نابسامانی های روحی و اختالالت  اطفی و ناسازگاری  

های رفتاری حامم اه یت اسات.بهداشات روانی مستلم  بهره گیری از شرایط و  وام  و روشهای مناسب است که   

نواشای و داستان ون ایش در تشخی  مش الت  در این هنر و فعاظیتهای خالقانه نوشای در خور توجه دارند.کاربرد  

و نوجوان مورد تاکید قرار دارد.زیرا هنر شیوه ای  اطفی و نابساامانی های روحی خراوصا در روان درمانی کودر   

ییر مستویم برای بیان ییر مستویم است.در مرحله درمان کاربرد هنر از طرق مختل  انجا  میششود .کسی بینش و 

نوش ساازنده دارد.مشاارکت کودر دربیان قره و گفتن داستانها با زبان خودش  الوه بر   برایرت نسابت به خود   

پرورش نیروی تخی  و قدرت خالقیت وی در تشخی  و درمان اختالالت روانی تاثیر مناسبی دارد .از ج له  وام  

ودر اره کرد.شااعر کموثر در نوش تربیتی و درمانی قشااه میتوان به م انیممهای تلوین پ یری و هانند سااازی اشاا 

ه چون انواع دیگر هنر  املی کارآمد در شناخت نیازها و ت ایالت و مش الت و ناکامی ها و فشارهای روانی است 

 .اشعار دانش آموزان ه چنین آینه شخریت اورا ن ایان میسازد.

محسااوک میشااودو از نواشاای و طراحی از مهم ترین  وام  در بیان مواصااد واف ار و  واید و نیازهای درونی بشاار 

دیرباز مورد اساتفاده او قرار داشته است .در نواشی های کودکان میتوان اطال ات مناسبی از وییگی های شخریت  

کودکان بدسااات آورد .توانایی های نهنی و وییگی های  اطفی و ناکامی ها و فشاااارها و ت ایالت درونی دانش 

 خت.آموزان را میتوان از طریق نواشی های او باز شنا

ه چنین روانشاناساان معتودند موسایوی بر کاهش اضاطرالک و تنش و کنترل هیجانات و  واط  و احساسات و     

 ثبات وآرامش نهن وبهبود افسردگی دانش آموزان تاثیر گ ار است.
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 تربيت هنری دارای شأن زیبایي شناختي و هنری است و منجر به سالمت رواني ميشود

زیبایی شااناختی و هنری  ناظر به فعاظیت قوه خیال و بهره مندی از  واط   در تشااخی  و درمان اختالل شااأن 

توان درر و تودیر از موضو ات و افعال دارای زیبایی مادی یا معنوی در راستای )،احساسات و نوق زیبایی شناختی

  [11] و توان خلق آثار هنری و قدردانی از آثار و ارزشهای هنری. (حفظ و گسترش سالمت روانی ا

 معيارهای تربيت هنری در سند تحول بنيادین  

م و ه (ظه االس ا  اظحسنی)در نگرش اساالمی خداوند ج ال مطلق دوستدار زیبایی ها، هم دارای نی وترین نا  ها   

اسااات، او هر چیم را با نی وترین وجه آفریده و هم او بهترین تناساااب و  (احسااان اظخاظوین)نی وترین آفرینندگان 

ه اهنگی را به جهان هساتی بخشیده است .هم چنین دوستداری زیبایی و ج ال را خداوند به طور فطری در وجود  

ی م انسان خلق کرده است، به طوری که قس ت مه ی از زندگی آدمی را توجه به امور زیبای ظاهر و باطن تش ی 

دهد. اظبته باید توجه داشت که ت ای  و گرایش آدمی به زیبایی و هنر ه چنان که می تواند زمینه ساز رشد و تعاظی 

و ک ال انسااان شااود، م  ن اساات زمینه ای مناسااب برای انحراف و انحطاط و ظرمش او نیم باشااد. ظ ا در زیبایی  

ی شناختی مطر  است تا زیبایی های حویوی حیات در شاناسی و هنر اسالمی، اص  ترعید و واالیش  واط  زیبای 

پشات پرده زیبایی های ظاهری پنهان ن اند. از این رو هنر در حویوت، موهر خالقی تهای بشر است که شناخت و  

بهره برداری از آن در حرکت ت املی انسان به سوی خداوند ا آفریننده نبوغ و استعدادهای هنری ا تاثیر   یق دارد 

دیگر ارزش زیباشااناختی، موجب حفظ و ارتوا سااالمت روانی در دانش آموزان که در حویوت شااهروندان  .از سااوی

 آینده جامعه هستند میشود.

 اهداف ساحت تربيت زیبایي شناختي و هنری در سند تحول بنيادین  

ی و جایگاه درر معنای پدیده ها و هدف رویدادهای طبیعت/ هساتی برای دسات یابی به درر کلی از جهان هست  

 خویش در آن بر اسا  نوا  معیار اسالمی  

 رممگشایی و رمم گردانی از پدیده های آش ار و پنهان طبیعت/ هستی و ابراز آن به زبان هنری   

پرورش حوا  و قدرت تخی  برای بازخوانی فطرت اظهی خویش و دریافت تجلیات حق در سراسر طبیعت/ هستی  

 می  با توجه به نوا  معیار اسال

درر زیبایی های جهان آفرینش به منمظه مواهر ج ال و ک ال اظهی و ارتوای ناموه زیبا شااناسانه خود   زیباسازی 

 محیط زندگی و پیراستن آن از انواع زشتی های معنوی، اخالقی و زیست محیطی  

 بهره گیری از قدرت تخی  خود در خلق آثار هنری با هدف حفظ و تعاظی میراث هنری در سطح ملی و جهانی  
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 حفظ و گسترش سالمت روانی به  نوان ملمومه تاک آوری در دنیای پیچیده امروز

 ساحت تربيت زیبایي شناختي و هنری وسالمت رواني در سند تحول  

شاناختی و هنری ت بخشی از جریان تربیت رس ی و   ومی است که ناظر   سااحت تربیت زیبایی حدود و قلمرو: 

توان درر )به سااالمت روانی و رشااد قوه خیال و پرورش  واط ، احساااسااات و نوق زیبایی شااناختی متربیان    

 . است  (موضو ات و افعال دارای زیبایی مادی یا معنوی توان خلق آثار هنری و قدردانی از آثار و ارزشهای هنری

در سااحت تربیت زیبایی شناختی و هنری، تربیت هنری  وسالمت روانی موضوع محور، به مثابه روی رد  رویکرد: 

اصلی و روی رد دریافت احسا  و معنا به منمظه روی رد م    و به مثابه جهت گیری کلی این ساحت انتخاک شده 

گر، جامعیت بیشتری دارد. این روی رد ض ن است. روی رد تربیت هنری موضوع محور در موایسه با روی رد های دی

برخورداری از ساه قل رو معرفتی توظید هنر، تاری  هنر و زیباشناسی که فر  مشترر سه روی رد مطر  در ساحت  

زیبایی شاناختی و هنری ش رده می شود شام  قل رو معرفتی نود هنر نیم هست که و جه ت ایم این روی رد نسبت  

شااا ار می آید.  از این رو هدف تربیت هنری، نه پرورش هنرمند حرفه ای، که پرورش  باه روی رد هاای دیگر به  

ادرار زیبایی شناسی وافراد  شاد و ساظم به ظحاش روانی در ه ه متربیان است. ظ ا الز  است در کنار روی رد تربیت 

روی رد مبنای ساایاست  هنری موضاوع محور،  به روی رد ادراکی دریافت احساا  و معنا هم توجه شاود و این دو   

 .گ اری، تر یم گیری ،و برنامه ریمی واقع شوند

 اصول 

 تاکید بر پرورش حوا    •

 تاکید بر زندگی شاد •

 فراهم سازی زمینه های مناسب پرورش تخی  و قوه خیال   •

 آموزش بیان اف ار و  واید به وسیله هنر در اجت اع •

  اری و رممگشایی برای متربیان  تاکید بر فراهم سازی زمینه های کسب شایستگی رممگ •

 آموزش خلق زیبایی  •

 تلوی تربیت زیبایی شناختی و هنری به مثابه تربیت ه گانی   •

 فراهم ن ودن ابمار ظ ت از زندگانی •

 تاکید بر فراهم سازی زمینه ها و شرایط آفرینشگری و خالقیت برای متربیان   •
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 تربیت زیبایی شناختی و هنری به منمظه یك فرا برنامه درسی و رو  حاکم بر ک  برنامه های درسی   •

 آموزش درر زیبایی ها و زیبایی آفرینی •

 تاکید بر انعطاف پ یری تربیت زیبایی شناختی و هنری   •

 تاکید بر گسترش رشته های گوناگون هنری از ج له موسیوی و... •

  (1331فلسفه تربیت رس ی و   ومی،)مینه گرایش و تخر  هنری در متربیان.تاکید بر فراهم آوردن ز •

 بحث و نتيجه گيری -4

با  نایت به مباحش نکر شااده  هنر با توجه به آثار و نتایم مختلفی که از نور زیبایی شااناساای ،سااالمت روانی و   

اگر  م و تربیت برخوردار شود. بنابراینآموزشای دارد باید به  نوان یك ضرورت و اوظویت از جایگاه شایسته  در تعلی 

بتوانیم با شیوه های هنری و خالقانه مسام  را مطر  کنیم اجابت و پ یرش این دستورات  از سوی متربی ، دظنشین 

 تر، باور پ یرتر و پ یرفتنی تر خواهد بود. 

استفاده کرد و چه بهتر که این استفاده ه چنین در حوزه پیشاگیری از بی اریهای روانی و درمان آنها میتوان از هنر  

 از سنین کودکی و نوجوانی که پایه و اسا  شخریت ش   میگیرد آیاز شود.

ظ ا پیشانهاد می گردد در زمینه ابعاد مختل  جایگاه هنر و زیبایی و نگاه موش افانه به تربیت هنری وسالمت روانی  

 ی در این زمینه برداشته شود. بیشتر مورد کن اش و بررسی قرار گیرد و گامهای مؤثر

 مراجع

. نقش هنر گرافيك در ترویج و تقویت فرهنگ ایثار و شهادت ، مجموعه مقاالت 1331محمد اعظم زاده،  [1]

 همایش آسيب شناسي ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، انتشارات دانشگاه مازندران.  

 . نگاهي دوباره به تربيت اسالمي، انتشارات مدرسه. 1331خسرو باقری،  [2]

. تأملي بر کارکردهای تربيت هنری 1331محمدرضا تمنایي فر ، محمد اميني ، زینب یزداني کاشاني ،  [3]

 در نظام آموزشي ، مجله جلوه هنر ،.

 . . تاریخ نمایش و تئاتر و اسطوره در عهد باستان ، انتشارات قطره1311روح انگيز راهگاني،  [4]

 . روشهای تحقيق در علوم رفتاری ، انتشارات آگاه. 1311زهره سرمد، عباس بازرگان و الهه حجازی ،  [5]

. کاربرد زیباگرایي و هنر در تربيت دیني، مجله تربيت 1333رضا صابری ، محمود سعيدی رضواني ،  [6]

 . 11اسالمي،

 ، انتشارات سمت. . تاریخ اندیشه های تربيتي، ترجمه علي اصغر فياض2113مایر فردریك، [7]
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. طراحي الگوی مطلوب تربيت هنری در دوره ابتدایي ، مجله 1331محمود مهر محمدی، محمد اميني،  [8]

 . 33علوم انساني دانشگاه الزهراء ، 

. راهنمای برنامه درسي قرآن و تعليمات دیني دوره متوسطه و پيش 1331وزارت آموزش و پرورش ، [9]

 دانشگاهي.  

 .مباني نظری سند تحول بنيادین. 1311،وزارت آموزش و پرورش  [11]

 . دریچه ای به جهان شگفت انگيز موسيقي ، انتشارات مدرسه. 1331هوشمند ویژه،  [11]
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