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چکیده
تربیت هنري یکی از کارکردهاي اساسی و مهم نظام آموزشی است و هنر ،فرصت هاي بی نظیر و یگانه اي را
فراهم می کند که به رشد انسان در تمامی ابعاد شناختی ،عاطفی و عملی کمک می رساند .علی رغم تاکیدهاي
بی شمار ،متاسفانه در نظام تعلیم و تربیت ما و در صحنه عمل ،تربیت هنري چندان جدي گرفته نمی شود و به
موضوعی فرعی و حاشیه اي مبدل شده است .هدف مقاله حاضر این است که وضع موجود تربیت هنري در نظام
تربیتی ایران را بررسی کند و نیز بیان کند که تربیت هنري می تواند یکی از تاثیرگذارترین انواع تعلیم و تربیت
در رشد ابعاد مختلف ،ویژگی ها و قابلیت هاي متنوع دانش آموزان به شمار آید .در پایان ،چالش هاي اساسی در
این حوزه شناسایی و راهکارهایی جهت بهبود و اصالح وضعیت موجود ارائه می گردد.
واژگان کلیدی :تربیت هنري ،تعلیم و تربیت ،ایران

.3مقدمه
انسان موجودي است با ابعاد جسمی ،عاطفی ،ذهنی و ادراکی .بعد هنري و زیبایی شناسی از جمله ابعاد وجودي
انسان است که پرورش آن از طریق تربیت هنري محقق می شود .نهاد آموزش و پرورش داراي کارکردهاي
مختلفی است ،یکی از این کارکردها که مبین بخش مهمی از اهداف این نهاد می باشد ،تالش در جهت شکوفایی
قابلیت ها و استعدادهاي هنري و زیبایی شناختی دانش آموزان و یا اصطالحاً تربیت هنري است .هنر با همه
گستردگی و در تمامی جلوه هایش بیانگر وجود قابلیت و زمینه اي در آدمی است که رشد و بروز آن مستلزم
فعالیتی منظم و هدفمند ،یا به عبارتی ،جریانی است که آن را تربیت هنري می نامیم .اهمیت کارکرد فوق متاثر
از این واقعیت است که آموزش هنر و تربیت هنري در رشد و بروز استعدادها و قابلیت هاي شناختی ،عاطفی و
مهارتی دانش آموزان تاثیري سازنده دارد .این تاثیر گذاري ،به دلیل وجود قابلیت هاي ذاتی و نهفته در قلمرو هنر
است چرا که هنر ،تجسم خالقیت انسان و حس زیبایی شناسی اوست (امینی .)1164 ،به اعتقاد برودي (،)1155
هنرها دستیابی انسان را به دانش ،بصیرت ،ارزش ها و معانی که در هیچ یک از حوزه هاي محتوایی دیگر برنامه
درسی وجود ندارد ،فراهم می آورند .اگر معلمان قصد داشته باشند که آموزشی برنامه ریزي شده و متعادل براي
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