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 نقش هنر در آموزش و پرورش کودکان دبستانی
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 E-mail: alirezataghizadeh8348@yahoo.com آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد   

 

 چکيده
انید علیاوه ری میی توهنر و شاخه های مختلف آن از مهمترین عوامل در بیان مقاصد، افکار، عقاید و نیازهای درونی بشر محسوب می شود. اشتغال به فعالیتهای هن

در کی  بر پرورش حس زیبایی دوستی، نقش مؤثری در رشد شخصیت، شناخت مشکلات و نابسامانی های روانی و درمانی وی داشته باشید. بیه خصیوی ایین امیر 

فیرا ییرنید کیه در صیورت  کردن مشکلات روحی و روانی کودکان بسیار مؤثر است. در این زمینه، کودکان باید یاد بگیرند که چگونیه زئیییات ییا کیار هنیری را

رت درکشیان قیوی تیر موفقیت در این کار، برداشت فکریشان نسبت به اشیا ودنیای خارج آشکار می شود و در نتیجه توانایی فکری آنها رشد و تکامل می یابد و قد

 می شود.

 

 نقش هنر در آموزش و پرورش کودکان، هنر و فرایند یادییری.  :کليدي واژه هاي

 
 

  مقدمه -1      

فه  را هدایت  نشأت یرفته از فطرت پاک بشر است و می تواند به اعماق وزود انسان نفوذ کندوهنر به عنوان یکی از کارآمدترین ابئار تربیت،       

هر « هنر»و«دین»تربیت کودکان و دانش آموزان است،زیرااز طرفی مهمترین روش برای حفظ ارزش های اسلامی، به کارییری هنر در تعلی  و کند 

نقش هنر را در نظام آموزش که ناظر بر رشد ابعاد وزودی دانش آموزان است نمی توان نادیده یرفت. هدف اصلی  دو ریشه در فطرت انسانی دارند.

ضایل اخلاقی را تربیت کند و این مه  در کنار هنر میی توانید نظام آموزش بر این است که نسلی معتقد به دین مبین اسلام و برخوردار از سجایا و ف

 به سرانجام برسد.

ی ویژه در زمینیهتوان یکى ازکارآمدترین ابئار تربیت انسان در زهان امروز به شمار آورد که نتیای  و اثیراتش در ابعیاد یونیایون، بیههنر را می      

تیرین ابعیاد حییات، شخصییت ترین مراحل و عمیقتواند با در نظر یرفتن اساسیکه هنر میه به اینها است. با توزترین آنبهداشت روانى، از مه 

توانید رو، علاوه بر نقش فردى از تأثیر ازتماعى مهمى نیئ برخوردار است. ییا اثیر هنیرى مییمخاطبان را با تغییر و تحول بارز موازه سازد، از این

ترین اهداف تعلی  و ترین و کلیزا که اساسیترند تا آنصورت زئیى و یاه در حدى کلى عمیقها یاه بهین هدفهاى مشخصى را در برییرد. اهدف

 وزو کرد.توان در آثار هنرى زستتربیت را می

 کارکردهاي عمومی هنر در تربيت  -2       

هاى سئایى در قرار دادن کودک در زریان رشد خلاقیتشاخه های مختلف هنری در درک زیبایى، شناخت زئییات و مشکلات زندیى، نقش به      

هاى روانى می شوند. ایجاد تعامل، هماهنگی، هاى فکرى و عاطفى و نابسامانیادبى و هنرى دارند و نیئ با ایجاد آرامش، باعث زایل کردن    ناراحتی

کارکردهای عمومی هنر در تربیت ها و ضوابط اخلاقى از دیگر ثمرات توزه به هنر در تربیت اسلامی است. از مهمترین ناخت آداب و رسوم، ارزشش

  می توان به موارد زیر اشاره کرد: 

 هنر راهی برای بیان احساسات -الف      

رای بیان احساسات و اندیشه های دانش آموزان بیافرینند. بدین منظور هرچه معلمان ویژیی بارز کار های هنری این است که می توانند راهی ب     

کان راه زمینه ی استقلال و فراه  کردن فضای بدون هراس را بیش تر فراه  کنند در کار تربیت بیش تر موفق خواهند بود. به عبارتی هر اندازه کود

 و سلامتی بیشتر خواهند بود. بیشتری برای بیان احساسات داشته باشند مستعد نشاط

 تاثیر هنر در تقویت اعتماد به نفس و پرورش روحیه خلاقیت  -ب      

اساس کار هنری کودکان دبستانی آن است که به آنها فرصت اکتشاف داده شود در این صورت غیر مستقی  به آنها فهمانده می شود که ممکن       

دانش آموز از طریق به وزود آوردن کارهای هنری، احساسات و عقاید خود را آشکار می سازد و از  باشد. است بیان تجربه ها برایشان مشکل آفرین

  این راه نیروی خلاقیت نیئ در درون او پرورش می یابد و این اعتماد به نفس و خلاقیت در تمام سطوح یادییری او نقشی مؤثر دارد.
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   هنر و درک محیط پیرامون -ج      

هنر، نوعی واسطه است که می تواند به کودکان کما کند تا به درک و شناخت عمیق محیط پیرامون خود دست یابند. تا آنها بتوانند بیا ایین       

 محیط هماهنگ شوند یا در حد خود آن را تغییر دهند.

 هنر و تقویت توانایی کلامی -د      

 یری از کلام و ه  در قدرت بخشیدن به کلام سه  بسئایی دارند.هنری مانند سرود، قصه یویی و... ه  در بهره ی      

 آموزش کار یروهی از طریق هنر -ه      

شروع کاریروهی در کودکان از سن هشت سالگی است. کودکان در این سنین بیش تر تمایل به تشکیل دسته و ییروه دارنید. برخیی فعالییت       

فردی ندارند و ذاتا یروهی هستند این فعالیت ها زمینه مناسبی برای آمیوزش کارهیای ازتمیاعی و  های هنری مانند نمایش ،سرود،نمایش ماهیت

 کاریروهی به حساب می آیند.

 کاربردهای هنر در ایجاد نشاط )هنر درمانی(-و      

و روانی به همراه ندارد در حالی که در زهان ماشینی امروزی، یذشتن از کنار زیبایی ها و شگفتی های هنری چیئی زئ آشفتگی های روحی       

اضطراب ،بیی نظمی،پرخاشیگری،ناآرامی،خجالت،اعتماد بیه نفیس با آموزش هنرمی توان نیروها و هیجانات کودک را در زهت صحیح هدایت کرد. 

  ،افسردیی ،خشونت از زمله مواردی هستند که می توان به کما رشته های متنوع هنری ،آن ها را درمان کرد.

 نقش هنر در یادییری -ز       

ه هنر در فرایند یادییری به علت بار عاطفی و تاثیر پایداری که دارد مورد توزه قرار یرفته است و استفاده از شاخه های مختلیف آن باعیث بی      

 یادسپردن وبه خاطر آوردن، تقویت کلام و ایجاد انگیئش در امر آموزش می شود. همچنین هنر بیش از هر رشته دیگری از دانش بشری میی توانید

از آموزش غیر مستقی  یاری برساند. اندیشمندان هنر را ابئاری در زهت یادییری و شکوفایی استعداد های کودکان و نوزوانان می دانند و یکیی به 

خیارج و دریافیت  نقش های مه  هنر در نظام آموزشی، پرورش حواس است که این کار به مانند ابئار شناخت و پیوند دهنده ی کودکان بیا زهیان

 درون تلقی می شود. زهان

 شکوفایی ارزشهای انسانی -ح       

احترام به ه  نوعان مستلئم داشتن بینش و یرایش مطلوبی نسبت به بشر و ارزشهای اصیل بشری است. ضروری است که ایجاد چنین نگرش       

دنبال یردد. هنرهای تجسمی از زمله هنرهیایی اسیت  و یرایشی از اولین سالهای کودکی و از طریق آثاری در خور فه  و متناسب با علایق کودک

که این نقش را به خوبی بر عهده می ییرد. این هنر در زهت شناخت ابعاد وزودی انسان و زنبه های مثبت و منفی آن،ضمن داشتن بینشی همه 

 سو نگر سعی در ارایه زلوه های متعالی ذات انسانی دارد.

 رامشاطمینان خاطر و ایجاد آ -ط         

صیحه بیر ایین  "هنر وسیله ای است برای تسکین آشوب هیای روانیی "روح بدون دریافت زیبایی نمی تواند آرام بگیرد و این یفته ارسطو که       

 مطلب می یذارد. 

 ابئاری برای اصلاح و تربیت -ی      

بعضی از سخنان یا نصایح ممکن است در کودکان و دانش آموزان  واکنشی تدافعی ایجاد کنند ولی هنر با داشتن نقش اصیلاحی غیرمسیتقی ،       

بچه ها غالبا پند وتاکیدهای یفتاری را نمی پذیرند و احساس ناشی از ایین کما شایانی به شکل ییری شخصیت کودک و یا دانش آموز می کند. 

ول است این نوع تربیت که شبیه فرماندهی و فرمانبری است زئ خستگی روحی حاصلی ندارد. بیه عبیارت دیگیر تعلیی  تربییت بیدون تحک  نامقب

زیه واسطه ممکن نیست . هنر ،ادبیات و بازی یا فعالیتهای بدنی،بهترین واسطه ها برای تعلی  وتربیت کودکان است و از طریق ایین واسیطه هیا تو

 ،علاقه و عشق پیدا می کنند تا به عواطف که سرچشمه محبت و دیانت است راه یابند. ،آشنایی ،انس رغبت

    هنرنقاشی، محبوبترین هنر تجسمی در بين دانش آموزان سنين دبستان -3       
 ازآنها بدین شرح است:درمجموع هنر نقاشی باتوزه به زبان تصویری وتجسمی خود،کارایی های بسیاری درامرتعلی  وتربیت دارد که برخی       

 الف(کودک از طریق فعالیتهای نقاشی به شناخت زهان نایل می شود

 ب( کشیدن نقاشی منجر به پرورش تخیل کودک می شود.

 ج(ازدیگرویژیی های نقاشی،قابلیت ان در انتقال دانش های کودک است

 د(ایجاد سریرمی سال  و لذت بخشیدن به کودک ازدیگر اثاراین هنراست.  

موزیب «قیبح هیا»درمقابیل «حسن هیا»،و«بدی ها»در مقابل «خوبی ها»،«<زشتی ها»،در مقابل«زیبایی ها»،به   ( توزه ودقت کودک درنقاشیه

 شناخت ارزش ها در کودک می شود.
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 و(نقاشی وعمل خلاقانه،حس بودن را درکودک ایجاد می کند.

 ودونگاهش عوض می شودوبهتر می بیندوبهتر عمل می کند.ز(کودک که نقاشی می کند چش  ودلش با دیدنی ها مأ نوس می ش

 ح(تلطیف هیازانات روحی وبرطرف کردن مشکلات کودک در برقراری ارتباط ازتماعی ونظ  یروهی از دیگرکابردهای تربیتی این هنراست.

 ط(از دیگر کارکرد های این هنر،شناخت محیط وفضای زندیی است که توسط کودک به دست می اید.

 آوازها و نظم هاي شفاهی، هنري در خدمت تعليم و تربيت  -4       

بیه قیدری "آوازها و نظ  های شفاهی از سازنده ترین و اثریذارترین بخش از فرهنگ عامه به حساب می آیند که سراینده مشخصیی ندارنید و       

 ( 022، ی8731انسان به شمار می روند. )هدایت، نیرومند و حیاتی هستند که هنوز از بین نرفته و اساس قریحه ی غئل سرایی 

این آوازها و نظ  ها، شکل ویژه ای از ادبیات شفاهی کودکان نیئ هستند که مضامینی شاد و زذاب را شامل می شیوند از ایین رو در پیرورش       

های کودکانه، باندازه ای با روحیه و زندگی بچهه  "ترانهبنابراین می توان یفت که  عواطف، تقویت خلاقیت و درک مفاهی  نقش به سئایی دارند.

 ( 461ها متناسب است که همیشه نو و تازه مانده و چیز دیگری نتوانسته است جانشین آنها بشود.")همان،

که به آموزش اعیداد اشاره کرد. نمونه زیر مثالی از این نوع هنر است  "آوازها و نظ  های آموزش"از مهمترین شاخه های این هنر می توان به       

 می پردازد:

  "یا، یا ریالی داشت / دو، دوسش می داشت / سه، سپاسگئارم/ چهار، چاره ندارم/ پن ، پنجه ی آفتاب/ شش، شیشه شکسته....."

  مهمترین راهکارها براي بهبود کيفی فعاليت هاي هنري در مدارس -5       

 شناخت و انتخاب واسطه هنری مناسب-8
 مجموعیت هنر ،ادبیات و ورزشحفظ -0
 تهیه شناسنامه تربیتی به وسیله مربی-7
 ایجاد زمینه ی انتخاب برای دانش آموزان-4
 پذیرش و احترام به کار خلاقانه ی دانش آموزان -5
 پرهیئ از تقلید در کار هنری-6
  ایجاد یا فضای روحی شادی و تحرک در کلاس های پرورشی زهت-3
 کاریاه تنوع در کلاس ها و-1
 ملموس و قابل درک بودن موضوعات کار هنری-9
 نمره دادن به آثار هنری دارای زنبه تربیتی-82
 توزه به اصل شایرد محوری-88
 تشویق به کار یروهی-80

 نتيجه گيري -6          

ابئار مه  تربیتی نقش مهمی را در شیکل یییری در مطالعه و بررسی نقش هنر در تربیت ، به وضوح دیده شده که هنر می تواند به عنوان یا       

شخصیت کودکان و دانش آموزان ایفا کند و بسیاری از مشکلات رفتاری و اخلاقی آنان را حل و تاثیرات مثبتیی در رفتیار و بیروز شخصییت دانیش 

 آموزان به همراه داشته باشد.

در زریان رشد خلاقیت های هنری دارند و با ایجاد آرامیش، باعیث زدودن  شاخه های مختلف هنری، نقش بسئایی در قرار دادن دانش آموزان      

 نابسامانی های روانی و ناراحتی های فکری می شوند. 

 شرکت در تعاملات ازتماعی، آشنایی با آداب و رسوم و آشنایی با ارزشها و اخلاقیات از مهمترین ثمرات هنر در تربیت دانش آموزان است.      

 

 جعمرا -7       
  8731 اتیا انتشاراتتهران،  ،چاپ دوم، کارشناس هنرهای نمایشی ،آموزش نمایش عروسکی ،، منصورپاک بین -8

  8739 ،تیریانانتشارات  تهران، ،نقد و بررسی شعر کودک، علیپور، منوچهر -0

  8736 ،مدرسه، تهران، انتشارات نقش هنر در آموزش و پرورش و بهداشت روانی کودکان، میرزا بیگی ، علی -7

  8731هدایت، صادق، فرهنگ عامیانه مردم ایران، تهران، انتشارات چشمه،  -4
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The role of the art in educating of elementary school children  
 
 

Alireza Taghizadeh  
 

E-mail: alirezataghizadeh8348@yahoo.com 

 

Abstract. Art and its various branches, the most important factors in express purpose, thoughts and inner needs of 

human beings, engage in artistic activities can also foster a sense of like beauty, play an important role in his personality 

development, cognitive problems and psychological disorders. And it is very effective in reducing children’s mental 

health problems. In this context, children should learn how to learn the details of a work of art, if successful in this 

work, intellectual harvest of the objects and the outside world becomes apparent. As a result, expand their intellectual 

ability and power stronger understanding.  
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