
مقدمه
این مقاله به بررسی نقش هنر در پرورش خالقیت و ارتقای سالمت روانی 
دانش آموزان می پردازد و هدف آن، نشان دادن پیوند میان مفاهیم کاربردی 
هنر، خالقیت و سالمت روانی دانش آموزان در جهان امروز و مطرح ساختن 
راهکارهایی برای ش��کوفایی احساس��ات عالی انسانی و جلوگیری از رخوت 
فکری و مشکالت عاطفی و روانی است. از این رو، ابتدا به بررسی آثار پرورشی 
هنر از جمله ایجاد آرامش، خالقیت و شکوفایی ارزش های انسانی و جایگاه 
و اهمیت هن��ر در نظام آموزش وپرورش به  طور خاص می پردازیم. هنرهای 
تجس��می )طراحی و نقاشی(، ادبیات )شعر، قصه، داس��تان و...(، موسیقی، 
کارهای دستی )گل آرایی، گل کاری، منبت و...( و هنرهای نمایشی )سینما و 
تئاتر( در درک زیبایی طبیعت و شگفتی های زندگی، و به تبع آن باال بردن 
قدرت درک دانش آموزان و قرار دادن آن ها در جریان رشد خالقیت های ادبی 
و هنری نقش بسزایی دارند و نیز با ایجاد آرامش، باعث کاهش پریشانی های 
فکری و عاطفی و اختالالت روانی می شوند. ایجاد تعامل و هماهنگی و پی 
بردن به آداب و رس��وم، ارزش های انس��انی و... از دیگر آثار هنر در تعلیم و 
تربیت دانش آموزان است. هنر را می توان یکی از کارآمدترین ابزار و روش های 
تربیت آدمی در عصر امروز به شمار آورد که نتایج و آثارش در ابعاد گوناگون، 
به ویژه در زمینة خالقیت و سالمت روانی، از مهم ترین آن هاست. با توجه به 
اینک��ه هنر می تواند با در نظر گرفتن نیازه��ای عالی آدمی وی را به مراحل 
نهایی تکامل رهنمون گردد، ضرورت بهره گیری از آن در مدارس به منظور 
رشد خالقیت و ارتقای س��المت روانی دانش آموزان بیش از پیش احساس 
می شود و از آنجایی که هنر مورد عالقة دانش آموزان است و جایگاه واالیی در 
روش های تربیتی دارد، می تواند به عنوان یک ابزار در خدمت آموزش وپرورش 
دانش آموزان در دوره های مختلف تحصیلی قرار گیرد و اهداف کلی و غایی 

نظام تعلیم و تربیت را محقق سازد.
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رابطةهنروروانشناسی
کودکان از سال های آغاز تولد در برابر صداهایی چون سرود و موسیقی به 
هیجان می آیند و اغلب نسبت به آن ها واکنش نشان می دهند. این واکنش 

اغلب با حرکت های موزون بدنی همراه است. کودک از همان هنگام که لب 
به س��خن می گش��اید، از تکرار کالم موزون لذت می برد. تالش کودکان در 
کاربرد واژه ها و عبارت های آهنگین و قافیه پردازی در گفتار روزمرة آنان، از 
ویژگی های عمده زبان در سال های کودکی است. اهمیت این نکته هنگامی 
بیش��تر به نظر می رس��د که به تالش آنان در آفرینش عبارات موزون توجه 
داش��ته باشیم که این نمایانگر اس��تعداد و عالقه مندی آن ها در زمینه های 

خاص ادبی و کالمی است. 
کودکان همچنین به شنیدن قصه ها و مشاهدة فیلم های داستانی تمایل 
زی��ادی دارند. دقت نظ��ر در حال و هوای ک��ودک در لحظه های بحرانی و 
هیجانی )از داستان هایی که به آن گوش فرا داده یا فیلم های داستانی که به 
تماشایش نشسته اند( حاکی از جذابیت و تأثیر عمیق قصه و داستان بر این 

گروه سنی است. 
ش��عر و س��رود در دوران نوجوان��ی نی��ز از تأثیرات الزم برخوردار اس��ت. 
نوجوان به مطالعة داستان های عاطفی، اخالقی و اجتماعی عالقه مند است؛ 
به خصوص داستان های متنوع ماجراجویی که ضمن ارضای حس کنجکاوی 
و ماجراجویی نوجوان و پاس��خ دادن به برخی پرس��ش هایی که در ذهنش 
مطرح ش��ده است، ش��ور و تحرک خاصی به زندگی وی می بخشند. شعر و 
س��رود عالوه بر جنبه های پرورش��ی و ارضای حس زیبایی دوستی و ذوق 
هنری، از تأثیرات درمانی نیز برخوردار است. نمایش نیز از سال های اولیه در 
زندگی کودک نقشی آشکار دارد. کودک از طریق بازی و نمایش و بازسازی 
صحنه های مورد نظر در افزایش مهارت ها و تکوین شخصیت خویش و رشد 

ابعاد مختلف آن نقشی فعال به عهده می گیرد. 
کودکان در نمایش های خود به اش��یا جان می بخش��ند. با آن ها س��خن 
می گویند: دختر خردس��ال به عروس��ک خود تحک��م می کند، به تنبیهش 
می پردازد یا نوازش��ش می کند. پس��ر خردس��ال ماش��ین کوچک خود را 
س��وار می ش��ود و در عالم خیال به گردش می رود. در این گونه بازی هاست 
که ش��ناخت و نگرش کودک به زندگی، برداش��ت او از محیط اطراف خود 
و نظر وی نس��بت به دیگران نمایان می گردد و تمایالت و عواطف کودک، 
محدودیت ها و مش��کالت و عوامل آزاردهندة روانش رخ می نمایند. چنین 
مواردی در بازی های کودکان و نمایش های شخصی آنان می تواند راهنمای 

مناسبی برای والدین، مربیان و مشاوران کودک باشد. 

نقش هنر در پرورش خالقیت 
و ارتقای سالمت روانی دانش آموزان 

سیدصادق نبوی
مدرس دانشگاه فرهنگیان، پرديس شهیدمفتح شهر ري
دانشجوی دكترای روان شناسی
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کودک خردس��ال از حدود دو س��الگی که قادر به ترسیم خطوط اتفاقی 
بر روی کاغذ یا دیوار می ش��ود، از مشاهدة آنچه در ایجاد آن دخالت داشته 
است، لذت می برد. به تدریج، نقاشی کودک از مرحلة خط خطی کردن و رسم 
خطوط مبهم به س��طوح باالتری رشد می یابد و حالتی آگاهانه تر و کامل تر 
به خود می گیرد. وی از طریق نقاش��ی سخن می گوید، به بیان افکار، عقاید 
و عواطف خویش می پردازد و نیازها، تمایالت، مش��کالت و محدودیت های 
زندگی اش را بازگو می کند. از این رو از طریق نقاش��ی کودکان نیز می توان 
در تشخیص چگونگی رشد ذهنی، عقالنی و مشکالت عاطفی استفاده کرد و 
همچنین در ارتقای بهداشت روانی و درمان مشکالت روانی - عاطفی آن ها 

اقداماتی مؤثر به عمل آورد. )میرزابیگی، 1376: 36(
هنر از مدت ها پیش مورد توجه روان کاوان و روان شناسان برجسته بوده و 
مطالعات و تحقیقات متعددی توسط آنان در خصوص بررسی حاالت روانی 
هنرمند و تحلیل روان ش��ناختی آثار هنری به عمل آمده اس��ت. فروید در 
طول فعالیت خود، آثار هنری متعدد در قالب ش��عر، نمایش و داستان را از 
دید روان کاوی مورد بررس��ی و تحلیل ق��رار داده و حاصل اولین تالش های 
او در این خصوص، در کتاب »تعبیر رویا« ارائه ش��ده اس��ت. پس از فروید 
روان شناس��ان متعددی از جمله بروئر، آدلر و یونگ به تحقیقاتی در زمینة 
روان شناسی هنری و تحلیل و بررسی آثار هنرمندان پرداخته اند. )معنوی و 

همکاران، 1363: 23( 
اهمیت آثار هنری نزد روان شناسان و روان کاوان به گونه ای است که یونگ 
برای هنرمند به عنوان هاتف و غیب گوی آنچه او ناخودآگاه جمعی مشترک 
می نامید، احترامی خاص قائل بود. هنر و روان شناس��ی به تدریج از تأثیرات 
متقابل سود جسته اند. نقش آثار هنری در روان شناسی را می توان در کاربرد 
آن جهت تحقیقات روان شناسی به عنوان نمونه های مناسبی در تبیین حاالت 

و مکانیسم های خاص روانی و ناهنجاری های رفتاری مالحظه کرد.
روان شناسی نیز در خلق آثار متعدد و سبک های خاص هنری نقش داشته 
است. چنانکه توجه نویسندگان را به خود معطوف داشته است و آن ها از آن 
تأثیر پذیرفته اند. از جمله تأثیرات روان شناسی در خلق آثار هنری، می توان 
به مواردی چون سبک جریان آزاد فکری یا تداعی آزاد در ادبیات به وسیلة 
جیمز جویس و در نقاشی به وسیلة تصویر اشیا با تکنیک کوبیستی )کارهای 
پیکاسو( و به وسیلة انعکاس رؤیاهای زمان بیداری در سورئالیسم )نقاشی های 
دالی( و عبارت پردازی های بی معنی توسط پیروان مکتب دادائیسم اشاره کرد. 

)معنوی و همکاران، 1363: 12(. 
فروی��د فعالیت های هن��ری را مبتنی بر محرومیت ه��ای زندگی و امیال 
واپس زده می داند. وی از س��ویی اعتقاد دارد که لذت ناشی از ادبیات و هنر 
ناش��ی از رها شدن فش��ارها و تعارض های روانی فرد است و از سویی دیگر، 
نقش آفرینی هنری را در پاالیش امیال سرکوفته، که با مخالفت های اخالقی 
و اجتماعی روبه رو بوده اس��ت، به س��وی هدف های اجتماعی برتر می داند. 
بنابراین، به باور او پاالیش روانی ناشی از آفرینش آثار هنری، موجب رهاسازی 

هیجانات، تعدیل فشارهای روانی و آرامش هنرمند است. )همان: ۹(. 

رابطةهنروسامتروانی
سالمت و بهداشت روانی از دو جنبة »پیشگیری« و »درمان« نابسامانی های 
روح��ی، اختالالت عاطفی و ناس��ازگاری های رفتاری حائز اهمیت اس��ت. 

بهداشت روانی مستلزم بهره گیری از شرایط، عوامل و روش های مناسب است 
که در این میان هنر و فعالیت های خالقانه نقشی در خور توجه دارند. نقش 
هنر در حفظ سالمت روانی و پیشگیری از بیماری های روانی بر عواملی چون 

موارد زیر مبتنی است: 
- پاسخ به نیازهای روانی کودک؛ 

- ایجاد ش��رایط مناسب جهت اشتغال به فعالیت های خالقانه و هنری و 
بهره مندی از تأثیرات سازندة آن؛ در این خصوص می توان به پاالیش روانی و 

کاهش فشارهای هیجانی در اثر بیان مشکالت اشاره کرد.
کاربرد نقاش��ی، قصه، داس��تان و نمایش در تشخیص مشکالت عاطفی و 
نابس��امانی های روانی، خصوصاً در روان درمانی کودک و نوجوان مورد تأکید 
قرار دارد؛ زیرا هنر شیوه ای مناسب برای بیان غیرمستقیم است. در مرحلة 
درمان، کاربرد هنر از طرق مختلف انجام می ش��ود و در رهاسازی هیجانات، 
کاهش فشارهای روانی، کسب بینش و بصیرت نسبت به خود نقشی سازنده 

دارد )میرزابیگی، 1376: ۹6(. 
مشارکت کودک در بیان قصه و گفتن داستان هایی با زبان خودش، عالوه بر 
پرورش نیروی تخیل و قدرت خالقیت وی، در تشخیص و درمان اختالالت 
روانی تأثیرات مناس��بی دارد. به خصوص اینکه گاه کودک از این طریق به 

بحث های مستقیم و توضیح و تشریح مشکالت خود می پردازد. 
از جمله عوامل مؤثر در نقش تربیتی و درمانی قصه می توان به مکانیزم های 
تلقین پذیری و همانندسازی اشاره کرد. کودک با شخصیت های مورد عالقة 
خود همانند می شود و از رفتارها و ویژگی های شخصیتی آنان نقش می پذیرد.

ش��عر کودک همچون انواع دیگر هنر، عاملی کارآمد در ش��ناخت نیازها، 
تمایالت، مش��کالت، ناکامی ها و فش��ارهای عاطفی و روانی اس��ت. اش��عار 
کودکان، همچون آینه ش��خصیت او را نمایان می س��ازد. در این آثار، عالوه 
بر وجود تأثیرات فرهنگی و ش��رایط اجتماع��ی و محیط زندگی، عواطف و 
هیجانات نقش بارزی دارد و تمایالت و نیازهای کودک جلوه ای آشکار پیدا 

می کند. )میرزابیگی، 1376: 103(
بازی های نمایشی از سویی بر تقلید، تلقین پذیری و همانندسازی کودک 
با بزرگ ترها مبتنی اس��ت و از س��وی دیگر، تالش ک��ودک را در رهایی از 
محدودیت ها و فش��ارهای محیط بی��ان می کند و خواس��ته ها، تمایالت و 

توانایی های وی را آشکار می سازد. 
پرداختن به بازی های هیجانی، نظر به ارضای نیازهای روانی و توأم بودن 
با تحرک بدنی می تواند از عوامل مفید در س��المت روانی محس��وب گردد. 

)همان: 104(
امروزه نمایش روانی )پسیکودرام( در روان درمانی گروه های مختلف سنی 
مورد استفاده قرار می گیرد. با استفاده از این روش، مراجع در بیان مشکالت 
عاطفی و نابسامانی های روانی خود، مقاومت کمتری نشان می دهد؛ چرا که 
بیان آن می تواند مستقیم نباشد و در قالب نمایش های آزاد انجام گیرد. این 

عامل، درمانگر را در تشخیص و درمان یاری می بخشد. 
نقاشی و طراحی از مهم ترین عوامل در بیان مقاصد، افکار، عقاید و نیازهای 
درونی بش��ر محسوب می ش��ود و از دیرباز مورد استفادة او قرار داشته است. 
اش��تغال به این فعالیت خالقه، اعم از آفرینش نقاشی یا کاربرد آن، می تواند 
عالوه بر پرورش حس زیبایی دوس��تی و ذوق هنری انسان، نقش مؤثری در 
رشد شخصیت، شناخت مشکالت و اختالالت روانی و درمان وی داشته باشد. 

هنررامیتوانیکیازکارآمدترینابزاروروشهایتربیت
آدمیدرعصرامروزبهشمارآوردکهنتایجوآثارشدرابعاد

گوناگون،بهویژهدرزمینةخاقیتوسامتروانی،ازمهمترین
آنهاست

باتوجهبهاینکههنرمیتواندبادرنظرگرفتننیازهایعالی
آدمیویرابهمراحلنهاییتکاملرهنمونگردد،ضرورت
بهرهگیریازآندرمدارسبهمنظوررشدخاقیتوارتقای
سامتروانیدانشآموزانبیشازپیشاحساسمیشود
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در نقاشی های کودکان می توان اطالعات مناسبی از ویژگی های شخصیت 
کودک به دس��ت آورد. توانایی های ذهن��ی، ویژگی های عاطفی، ناکامی ها، 
فش��ارها و تمای��الت درونی ک��ودک را می توان از طریق نقاش��ی های او باز 

شناخت. )همان: 108( 

رابطةهنروخاقیت
از ویژگی های دنیای کودک، خیال پردازی اس��ت که به گونه ها و اش��کال 
مختلف صورت می گیرد چنانک��ه گاه زندگی کودکان بین واقعیت و خیال 

نوسان دارد. تخیل با گذشت سن کودک تغییرات محسوسی پیدا می کند.
نقش تخیل در دنیای کودک را می توان در بازی های نمایشی آن ها به خوبی 
مشاهده کرد. تمایل کودک به بازی های تخیلی موجب آن می شود که گاهی 
کودک یک مورد س��مبلیک را به نمونة اصلی آن ترجیح دهد )میرزابیگی، 
1376: 53(. بازی های نمایش��ی و تخیلی عالوه بر نقش درمانی، در رش��د 
ابعاد مختلف شخصیت تأثیر در خور توجهی دارند؛ از جمله می توان به رشد 
اجتماعی، تقویت اعتمادبه نفس و رشد قدرت تکلم کودک اشاره کرد. به عالوه، 
پرورش نیروی تخیل در کودکان در رشد ذهنی و پرورش قدرت خالقیت و 
استعدادهای هنری اهمیت ویژه ای دارد و در حل مسائل و مشکالت و انجام 
فعالیت های ابتکاری و ابداعات گوناگون می تواند مؤثر واقع شود. )همان: 54(
هنر به کودکان امکان می دهد تا با کارهای عملی، »ساختن« و »طراحی 
ک��ردن« را تجربه کنند و این خود موجب پرورش خالقیت و نمونه س��ازی 

مشاهده ای مستقیم آنان می شود. )جان لنکستر، 1377: 21(

رابطةهنرونیازهایروانی
ادبیات و هنر وسیله ای مؤثر جهت پاسخ دادن به نیازهای روانی محسوب 
می شود. کودکان می توانند با بهره گیری از آثار هنری و شرکت در فعالیت های 
متنوع آن، به ارضای حس زیبایی دوستی و ذوق هنری و پرورش استعدادها 
و توانایی های مربوط به آن بپردازند و درونیات خود را به گونه ای آزاد و مطابق 
با میل درونی شان بیان کنند. همچنین کسب تجربیات الزم در زمینه های 
گوناگون هنری، مطابق با استعداد و عالقه مندی خود آنان را قادر می سازد تا 
به شیوه ای مثبت به »ابراز خود« بپردازند و توانایی و کارایی خویش را آشکار 
سازند. بدین ترتیب، مقبولیت فرد توسط دیگران به میزان چشمگیری افزایش 
می یابد و نیاز به »عزت نفس« و احساس ارزش آنان ارضا می شود. مشارکت و 
همکاری کودکان در ارائة یک نمایش یا سایر کارهای ادبی و هنری، وسیله ای 
مناس��ب برای ارضای تمایالت »تعلق به گروه« و تقویت روح تعاون و حس 
همکاری در آنان به ش��مار می رود. این عامل ش��رایط مناس��بی جهت ابراز 
محب��ت متقابل و بهره گیری از محبت یکدیگر فراهم می آورد. عالوه بر این، 
آثار هنری موجب افزایش میزان دانش و اطالعات، راهنمایی غیرمستقیم در 
حل مش��کالت و آشکار نمودن نحوة نگرش نسبت به امور می شود. لذا هنر 

تأثیرات مطلوبی در نیازهای شناختی و پرورش ذهن و عقالنی فرد دارد.
آثار و فعالیت های هنری عالوه بر ارضای نیازهای روانی، در سالمت جسمی 
نیز می تواند مؤثر واقع شود و همچنین با معطوف ساختن توجه و انرژی روانی 
فرد در زمینه های س��ازنده ای چون فعالیت های خالقانة ادبی و هنری، عامل 
سودمندی در تعدیل تمایالت جنسی انسان نیز باشد. )میرزابیگی، 1376: 66(

نقشتربیتیهنر
بس��یاری از صاحب نظران به جنبة تربیتی هنر معتقدند. به نظر آن ها، در 
حقیقت نه تنها کار، بلکه هنر هم می تواند بهترین نمایش دهندة درون انسان 
باشد )فروبل، 1۹40: 67( و مسلماً نقش اساسی در رشد عاطفی و روانی او 
ایفا کند. شیلر هم به جنبة تربیتی هنر معتقد است و هم به جنبة شناسایی 
آن. در نظر او، انسان می تواند خود را با هنر مشغول دارد و در آن لحظه کاماًل 

انسان باشد. وی دربارة مقام هنر چنین می گوید: »از نظر فعالیت، زنبور عسل 
می تواند استاد تو باشد و از جهت زندگی ِکرمی می تواند معلم تو گردد، ولی 
هنر را تو ای انسان، تنها تو می توانی مالک باشی.« یعنی فقط انسان است که 

با خلق هنر می تواند به مقام انسانیت نائل گردد. )الهی، 1354: 205(
نقش تربیتی هنر را می توان در چند محور خالصه کرد: 

الف(ایجادآرامش:ارسطو اعالم کرد که »همة هنرها - از جمله نمایش - 
وسیله ای است برای تسکین آشوب های روانی و شنیدن آهنگ های موسیقی 
یا تماش��ای تابلوهای نقاش��ی یا حضور در صحنة تئاتر، سبب سبک باری و 

آرامش - یعنی کاتارسیس - می گردد.« )انصاری، 1368، 205(. 
ب(توانای�یپاالیشروان�ی:در آموزش هنر، پ��س از طی یک دوران 
طبیعی با گذر سریع فرد از بازی های بی هدف به سوی مطالعه و کار هدفمند، 
همراه با آموزش بنیادین، هیجانی مداوم از رش��د و توس��عه شکل می گیرد 
)جونز و دیگران، 1366: 155(. عالوه بر این، قدرت انعطاف پذیری و تلطیف 
روحی افزایش می یابد. فروید می نویسد: »هنرمندان صاحب قوه و استعداد 
نیرومند تلطیف و پاالیش اند و در واپس زدگی هایشان انعطاف پذیری دارند.« 
این انعطاف پذیری را که فروید از آن نام می برد، شاید بتوان به نیروی عظیمی 
تعبیر کرد که کودکان آن را در باالترین حد دارند، اما بعدها در جهان ماشینی 
امروزی می آموزند که بی اعتنا از کنار زیبایی ها و شگفتی های مادی و معنوی 
بگذرند که نتیجة آن یا خالقیتی مخرب همراه با آشفتگی های روحی و روانی 
و یا رخوت و سس��تی است. در حالی که با آموزش هنر می توان هم نیروی 
عظیم ابتدایی کودک را حفظ کرد و هم این نیرو و هیجان را در جهت صحیح 

هدایت کرد. )آل اسحاق، 136۹: 166(. 
پ(داشتننقشاصاحی:از آنجا که تمرکز فکر، توجه، دقت و یادگیری، 
حرکت کردن برخالف طبیعت ضمیر آشکار است، تعلیم و تربیت بر مذاق 
ذه��ن ناگوار اس��ت و باید با ترفند و لطائف الحی��ل آن را رام کرد و زیر یوغ 
کش��ید. از س��وی دیگر، هر نکتة مستقیم و هر س��خن اندرزگونه واکنشی 
تدافعی در کودکان، به خصوص کودکان نااهل و بزهکار، ایجاد می کند و روش 
غیرمستقیم، این حالت تدافعی را کاهش می دهد )جوزف آلبر، 1368: ۹8(.

دکتر رجبعلی مظلومی می نویس��د: »فرزند نا اهل را تنه��ا از راه ورزش و 
هنر )نقاش��ی، تئاتر، کارهای دس��تی( می توان به اصالح آورد؛ زیرا در این ها 
هیچ درس صریح اخالقی و انسانی نیست و عالی ترین موارد تعلیم و تربیت 
ب��ا همان دو درس ورزش و هنر به طور غیرمس��تقیم قابل ارائه هس��تند.« 

)مظلومی، 1364: 114(. 
ت(ش�کوفاییارزشهایاصیلانس�انی:احترام به دیگر انسان ها در 
وهلة نخس��ت مستلزم داش��تن بینش و گرایش مطلوب نسبت به انسانیت 
و ارزش های اصیل انس��انی است. ضروری اس��ت که ایجاد چنین نگرش و 
گرایشی از سال های آغازین کودکی، از طریق آثاری در خور فهم و متناسب 

با عالئق کودکان دنبال گردد )محدثی، 1376: ۹۹(.
هنر اسالمی از جمله هنرهایی است که این نقش مهم را به خوبی بر عهده 
می گیرد. »هنر اسالمی در جهت شناختن ابعاد گوناگون انسان و جنبه های 
مثبت و منفی و لحظات هبوط و عروج او، بینشی همه سونگر دارد و در عین 
حال که لحظه های سقوط انسان را می پذیرد، سعی در ارائة جلوه های متعالی 

امروزهنمایشروانی)پسیکودرام(دررواندرمانیگروههای
مختلفسنیمورداستفادهقرارمیگیرد.بااستفادهازاین

روش،مراجعدربیانمشکاتعاطفیونابسامانیهایروانی
خود،مقاومتکمترینشانمیدهد؛چراکهبیانآنمیتواند

مستقیمنباشدودرقالبنمایشهایآزادانجامگیرد.اینعامل،
درمانگررادرتشخیصودرمانیاریمیبخشد
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ذات انسانی دارد. نقش هنر اسالمی تعدیل غرائز و اعتال بخشیدن به عواطف 
و هماهنگ ساختن این گونه شوق ها با ناموس خلقت و آهنگ هستی است نه 

بهای بیش از حد دادن به آن ها )شریعتمداری، 1374: 108(. 
ث(ایجادخاقیتواعتمادبهنفس:یکی از نقش های اصلی هنر ایجاد و 
تقویت نیروی شگفتی و هیجان است که اگر با تلطیف و پاالیش روحی همراه 
گردد، منجر به ایجاد خالقیتی مثبت و سازنده خواهد گردید و از سویی، به 
تأمین نیازهای اساسی و روانی کودک، مانند نیاز به ابراز خود، کمک شایانی 
می کند. فرد از طریق به وجود آوردن اشکال مختلف هنری، افکار و عقاید و 
احساس��ات خود را ظاهر می سازد. از این راه قوة ابتکار نیز پرورش می یابد و 
این اعتمادبه نفس و خالقیت در تمام سطوح یادگیری نقشی مؤثر دارند. در 
میان صاحب نظران تعلیم و تربیت، نظرات بلوم درمورد نقش هنر در باال بردن 

توانایی ها و مهارت های ذهنی قابل تأمل است.
بنجامی��ن بلوم عقیده دارد تعداد بس��یار کمی از معلم��ان فقط به بازده 
آموزشی می اندیشند و بقیه می کوشند تا دانش آموز فنون کلی روبه رو شدن با 
مشکالت را عمالً بیاموزد. بعضی از روان شناسان این جریان را تفکر انتقادی و 
جان دیویی و دیگران، آن را تفکر عمقی و حتی بعضی دیگر آن را حل مسئله 

نامیده اند. )بلوم، 1370: 50(. 
بلوم اصطالح توانایی و مهارت های ذهنی )هنرها( را به کار می برد. از نظر او 
توانایی ها، حاصل دانش به عالوة هنرها یا مهارت هاست. از نظر بلوم، »هنرها 
و مهارت ها فرایند ذهنی س��ازماندهی و بازسازی مورد نیاز برای رسیدن به 
منظوری معین را م��ورد تأکید قرار می دهند. توانایی های ذهنی ترکیبی از 

دانش، مهارت ها و هنرهای ذهنی است.« )همان: 51(. 
وی معتقد است نقش توانایی ها و مهارت های ذهنی )هنرها( در درجة اول 

کارآمدی در یادگیری است؛ زیرا: 
1. توانایی ها و مهارت های ذهنی ارزش انتقالی بیشتر و کاربرد وسیع تری 

از دانش دارند.
2. دلی��ل دوم کارآمدی توانایی ه��ا و مهارت های ذهنی در یادگیری، دوام 
آن هاست. طبق نظریة یادگیری، از آن دسته از بازده های پرورشی که بتوان 
آن ها را به موقعیت های متفاوتی تعمیم داد و به کار گرفت، دوام بیش��تری 
می توان انتظار داشت تا آن بازده های پرورشی که آن قدر جزئی و مشخص اند 

که دانش آموز در طول برنامة تحصیلی تنها یک بار یا حداکثر دو س��ه بار با 
آن ها برخورد می کند. )همان: 54(. ماکارنکو نیز در این باره می نویسد: وظیفة 
ما تربیت انسانی است که سرشار از احساسات عالی بشر برای انجام کارهای 
ش��گرف و فداکارانه باشد؛ انس��انی که قهرمان دوران ما باشد نه ساده لوحی 
که دار و ندارش را بدهد و بعد از باب خودستایی بگوید، نگاه کنید چه آدم 

مطلوب و شجاعی هستم! )ماکارنکو، 1370: 125(. 

نقشهنرهایتجسمی)نقاشی(درتربیت
نقاشی و طراحی از مهم ترین عوامل در بیان مقاصد، افکار، عقاید و نیازهای 
درونی بشر محسوب شده است. »اشتغال به این فعالیت خالقه اعم از آفرینش 
نقاشی یا کاربرد و استفاده از آن می تواند عالوه بر پرورش حس زیبایی دوستی 
و ذوق هنری انس��ان، نقش مؤثری در رشد شخصیت، شناخت مشکالت و 
نابسامانی های روانی و درمانی وی داشته باشد.« )میرزابیگی، 1376: 108(. 

به خصوص، این امر در کم کردن مش��کالت روحی و روانی کودکان بسیار 
مؤثر است. »در این زمینه، کودکان باید یاد بگیرند چگونه جزئیات را بشکافند 
که اگر آن ها این چیزها را با نقاش��ی ها نش��ان دهند، نتیجة تربیت آن ها و 
برداشت فکری شان نسبت به اشیا و دنیای خارج آشکار می شود و در نتیجه 
توانایی فکری آن ها، رشد و تکامل می یابد و قدرت درکشان قوی تر می شود.« 

)داداش زاده، 1356: 17(.
گرایش به سمت اجسام رنگی فقط در انسان ها دیده نمی شود، بلکه حتی 
حیوانات نیز نس��بت به رنگ ها عکس العمل نش��ان می دهند. )آل اسحاق، 

.)72 :136۹
استروسکایا با ارائة مثال ششم از برخورد مربی کودکستانی با کودکان حین 
دیدن تابلو نقاش��ی سخن می گوید. او با تماش��ای دقیق این گونه تصاویر، و 
پرسش و پاسخ حین مشاهده حس زیبایی شناسانه را در کودکان برمی انگیزند. 

نقشموسیقیدرتربیت
اس��تفاده از وس��ایل صوتی مانن��د رادیو، صفحة گراماف��ون، ضبط صوت، 
آزمایشگاه های زبان و غیره در آموزش شنیداری اطالعات بسیار مؤثر است. 

)لویی پورشه، 1366: 10(. 
البته غرض از نقش موسیقی در تربیت، تأثیرات خاصی است که موسیقی 
بر روان انس��ان می گذارد. ش��نیدن صدای گرم و دلنشین مادربزرگ حین 
خواندن یک ترانة محلی در سکوت حاکم بر فضا دارای آثار تربیتی مطلوبی 
است. کودکان اغلب با شنیدن این اصوات و هماهنگ با آن، عروسک را تکان 
می دهند و زیر لب شعر را زمزمه می کنند. استروسکایا معتقد است که هنر 
موس��یقی کودک را یاری می دهد که واقعیت ه��ا را واضح تر درک کند و به 
نیک س��یرتی، خیرخواهی و مهربانی روی آورد. در نتیجه، به نظر او وظیفة 
ما کمک به انسان های در حال رشد برای باز کردن درِ جهان زیبایی هاست. 
موسیقی بنا به محتوای خود سبب بروز عکس العمل های مثبت می شود: مثاًل 
گوش کردن به موسیقی در ترکیب الالیی های آرام و دلنشین سبب آرامش، 
ش��نیدن ترانه های محلی موجب تحرک و فعالیت، خواندن سرودهای ملی 
و میهنی مایة نش��اط، و گوش دادن به موسیقی آرام و شاعرانه سبب اندوه 

درنقاشیهایکودکانمیتواناطاعاتمناسبیازویژگیهای
شخصیتکودکبهدستآورد.تواناییهایذهنی،ویژگیهای
عاطفی،ناکامیها،فشارهاوتمایاتدرونیکودکرامیتواناز
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برطرف می سازد، از هیجاناتش می کاهد، برای او آرامش می آورد و موجبات 
رشد شخصیت و اتکای به نفسش را فراهم می کند. کارهای دستی خالقیت 
ف��رد را افزای��ش می دهند؛ چون خود او هم ط��رح را به وجود می آورد و هم 
آن را اجرا می کند. این مطلب درمورد سبدس��ازی، تکه دوزی، منبت کاری، 
فلزکاری، مدل س��ازی و تعداد زیادی از کارهای دیگر صادق است. به همین 
ترتیب، تبدیل وسایل خراب و بی مصرف به اشیای مفید تزیینی در خالقیت 
بس��یار مؤثر است. بس��یاری از خالقان بزرگ سرگرمی های خالق داشته اند 
مانند ویکتورهوگو که هم اثاثیة خانه می ساخت و هم آن ها را طراحی می کرد 

)قائمی، 1370: 225(. 

نقشسینماوتئاتردرتربیت
تأثیر سینما و تولیدات آن بر فرایند تعلیم و تربیت کودک در جهان امروز 
بر کسی پوشیده نیس��ت. کودک »جریان تلویزیون و سینما را با هیجان و 
احساس دنبال می کند، از طریق آن آداب و رسوم و سنت ها و طرز برخوردها 
را می آم��وزد، ارزش ه��ا را یاد می گی��رد و از ضوابط اخ��الق اجتماعی آگاه 

می شود.« )همان: 224(. 
در نگرش��ي وس��یع تر، حج مس��لمانان از دی��د روان شناس��ان یک تئاتر 
دسته جمعی است که قسمتی از زندگی حضرت ابراهیم و هاجر و اسماعیل 
را دربرمی گیرد و پیام آن عش��ق و پرس��تش و ایثار و تسلیم انسان در برابر 
فرمان های خداست. محمد آل اسحاق ارائة تئاترهای مفید )مثالً تئاتری که 
نیروهای عقل و نیروهای شیطان را در برابر هم قرار می دهد( را روشی مؤثر 
برای ارائة مفاهیم عقلی می داند. از نظر او، در فیلم جلوة حیات و ظرافت های 
هنر بیشتر است و فیلم نسبت به سایر ابزارهای تربیت کارایی بیشتری دارد. 
منظور از فیلم هنری است که بتواند وجدان انسان ها و جامعه را شکل دهد و 

هدایت کند )آل اسحاق، 136۹: 60(. 

نقشگلکاریوگلآراییدرتربیت
گل کاری از هنرهای زیبا به شمار نمی آید ولی گل آرایی و پیوندهای تزیینی 
به نوعی حس زیبایی شناس��ی را تقویت می کنن��د. کودکی که با پدرش در 
گل کاری ش��رکت می کند و می کوش��د گل ها را در یک ردیف معین بکارد 
تا در دورة شکوفایی زیبا و منظم به نظر برسند، از رشد بُعد زیبایی شناسی 
برخوردار می شود. این عمل در تربیت فردی و اجتماعی او نیز نقش مهمی 
دارد؛ ب��ه این صورت که وقتی کودک به تدریج پی می برد که زیبایی نتیجة 
تالش انسان هاست و منظور از آفرینش آن مجذوب کردن همة مردم است، به 
درکی عالی دست می یابد و این مقدمة ورودش به دنیای خالقیت ها می شود 

می شود. با وجود این، طبق نظر بسیاری از محققان، در استفاده از موسیقی 
نباید افراط کرد و در انتخاب آن نیز باید دقت الزم را داش��ت. موس��یقی به 
صورت آوازهای محلی در بس��یاری از مناطق مرسوم است اما از آنجا که در 
خانواده های امروزی به نوع موسیقی و مدت زمان آن اکثراً توجه نمی شود، این 

امر سبب بروز نتایج منفی می گردد )استروسکایا، 1372: 240(. 
ش��هیدمطهری در کتاب »تعلیم و تربیت در اس��الم« موسیقی هایی را که 
موجب سبکی عقل می گردند، دارای قدرت عظیم و فوق العاده ای در جهت پاره 
کردن پردة تقوا و عفت انسان می داند )مطهری، 1377: 73( که کودکان نیز 
از این قاعده مستثنا نیستند. عالوه بر موسیقی، سرودها و آهنگ های پرمحتوا 
روح همکاری و هم صدایی را در کودکان زنده می کند و تمرینی عملی برای 
تعاون و وحدت و هماهنگی و پرهیز از تک َروی است. )محدثی، 1376: 1۹2(. 

نقشادبیات)داستانوشعر(درتربیت
خواندن قطعات ادبی،  مانند شعر و داستان، با صدای بلند در خانواده های 
قدیمی مرسوم بوده است. در این خانواده ها، کودکان قسمتی از شعری را که 
حفظ کرده بودند، همراه با ش��خصی بزرگ تر یا به تنهایی زمزمه می کردند. 
البته »اگرچه ممکن اس��ت برخی از قس��مت های این قطعات ادبی از نظر 
کودک نامفهوم باش��د، ولی خوش آهنگی و ش��یوایی و روانی اش��عار و زبان 
شاعرانه و پراستعارة آن ها سبب شکوفایی احساس عالی در کودک و آشنایی 
او با ظرافت های کلمات و سوق یافتن او به سوی خالقیت های هنری و ادبی 

خواهد شد.« )استروسکایا، 1372: 236(.
شعر و داستان از دیدگاه اسالم قابل بحث و بررسی زیاد است. عالمه امینی 
در »الغدیر« می گوید: »تأثیر شعر خوب و زیبا را باالتر از هر دعوت و تبلیغی 

می یابی...« )محدثی، 1376: 177(. 
حال اگر شعر به صورت سرود - که دارای آهنگ است - ارائه گردد، عالوه 
بر موارد مذکور روح هم فکری، همکاری، تعاون و وحدت را تقویت می کند. 
در هنر ایران به داس��تان و داستان سرایی به خصوص در دورة اسالمی توجه 
زیادی مبذول شده و پیش زمینة غنی اساطیری ایران نیز بر غنای آن افزوده 

است. )همان: 255(. 
داستان نیز در تربیت کودک آثار مهم و ویژه ای دارد. اگر کودک از ابتدای 
زندگی با ادبیات و هنر آش��نا گردد، در بزرگس��الی انس��انی دانش دوست و 
خوش مشرب و آشنا با فرهنگ خواهد شد. و.ک بلینسکی با تأکید بر ضرورت 
آشنایی کودکان با بهترین نمونه های آثار کالسیک می نویسد: »بگذارید گوش 
کودک به آهنگ زبان مادری مأنوس ش��ود و قلب او از احس��اس ظرافت و 
زیبایی لبریز گردد. بگذارید ش��عر نیز مانند موس��یقی از طریق قلب و مغز 
کودک بر احس��اس او نفوذ کند تا بتواند در موقع خود الهام بخش او شود«. 

)استروسکایا، 1372: 236(. 
عالوه بر این، »داستان س��بب بیداری احساسات و پرورش فکری کودک 
می ش��ود اما آن ها باید با مفاهیم س��اده آغاز گردند.« هم زمان با استفاده از 
مفاهیم ساده، اگر داستان ها در قالب عاطفی پیاده شوند، تأثیر فوق العاده ای 

در روح انسان خواهند داشت )قائمی، 1370: 220(. 

نقشکارهایدستیدرتربیت
به ط��ور کلی، کارهای دس��تی تمرین خالقیت اس��ت و بیش��تر از طریق 
جمع آوری اشیا حاصل می شود. به نظر می رسد که میان فعالیت های مغزی 
و فعالیت های دستی مناسب نسبت معکوسی وجود دارد. طبق گفتة آلفرد 
نورت وایتهد: »عدم اس��تفاده از کارهای دس��تی، یکی از علل رخوت فکری 

آریستوکرات هاست«. )اسبورن، 1368: 41(. 
کارهای دستی، حتی عملیات بدنی، بافندگی، گلدوزی، دوزندگی، نقاشی 
هم��ه و همه در کودک اثر دارد؛ ناراحتی های حس��ی، فکری و عاطفی او را 

دورة هشتم |  شمارة 4 |  تابستان 141392



که در تعلیم و تربیت اهمیت بس��زایی دارد. زیرا به نظر استروسکایا پرورش 
احساس زیبایی شناس��ی در کودک تنها تقویت درک و تشخیص زیبایی ها 
در او نیس��ت، بلکه ایجاد میل به ش��رکت در جریان خلق زیبایی هاس��ت. 

)استروسکایا، 1372: 234(.
ماکسیم گورگی، نویسندة مشهور روس، در نامة خود به پسرش می نویسد: 
»تو سفر کرده ای، ولی گل هایی که به دست تو کاشته شده اند، باقی  مانده 
و رشد می کنند. زمانی که آن ها را نگاه می کنم، می اندیشم که پسر من چه 
یادگارهای زیبایی از خود به جا نهاده اس��ت. اگر در دوران زندگی خود نیز 
همواره و همه جا برای مردم یادبودهای نیک و زیبایی از افکار و اعمال و کردار 
خود به جا بگذاری، س��الیان زندگی تو دلنشین و لذت بخش سپری خواهد 
ش��د... و این احساس تو را از روح عالی برخوردار خواهد کرد. همیشه به یاد 
داشته باش که هدیه دادن لذت بخش تر از هدیه گرفتن است.« )همان: 235(.

بحثونتیجهگیری
هنر به عنوان یکی از ابزارهای مؤثر و کارآمد تربیتی می تواند نقش بس��یار 
ممت��ازی در تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان کش��ور ایفا نماید بنابراین، 
شناسایی استعدادهای مختلف دانش آموزان و پرورش آن ها در مسیر صحیح 
و مطلوب، مسئولیتی است که مربیان و معلمان با استفاده از هنر می توانند به 
خوبی بدان بپردازند و با ارائة برنامه های جذاب هنری، دانش آموزان با عالیق 
و س��لیقه های متفاوت را جذب و در دس��تیابی آن ها به اهداف غایی تعلیم 
و تربیت کمک مؤثری کنند. با توجه به اینکه هنر می تواند نقش بس��زایی 
در پرورش خالقیت دانش آموزان و ارتقای س��المت روانی آن ها در مدارس 
داشته باشد، پیشنهادهایی به شرح زیر برای استفادة کارشناسان، معلمان و 
مربیان مدارس ارائه می شود. به امید اینکه مفید واقع گردد و در آینده شاهد 

دانش آموزانی خالق و برخوردار از سالمت روانی باال باشیم. 
1. با توجه به نقش و اهمیت هنر در تعلیم و تربیت دانش آموزان مدارس، 
بر بهره گیری مناس��ب از آن در روش های آموزشی توسط معلمان و مربیان 

توصیه می شود؛ 
2. برنامه های هن��ری برای دانش آم��وزان دوره های مختلف تحصیلی در 
برنامة آموزشی هفتگی متناس��ب با ویژگی ها و نیازهای سنی آن ها توسط 
صاحب نظران و کارشناس��ان ذی ربط تهیه و تدوین ش��ود و جهت اجرا به 

مدارس ابالغ گردد؛ 
3. ایجاد و توس��عة کارگاه های هنری در م��دارس با توجه به عالقه مندی 
دانش آموزان دوره های مختلف تحصیلی به منظور غنی سازی اوقات فراغت 

آن ها خصوصاً در تعطیالت تابستان؛ 
4. تشکیل نمایشگاهی از آثار هنری دانش آموزان در مدارس به مناسبت های 
گوناگون در طول سال تحصیلی به منظور تشویق دانش آموزان به فعالیت های 

هنری و خالقانه؛ 
5. س��ازماندهی  فعالیت های پرورش��ی در مدارس ابتدایی با بهره گیری از 

قالب های متنوع هنری که بر جذابیت فعالیت های پرورشی بیفزاید. 
6. برگزاری مسابقات در رشته های مختلف هنری و تجلیل و تقدیر شایسته 

از برگزیدگان در مدارس؛ 
7.آموزش منسجم و مستمر مربیان و معلمان مدارس در زمینة شناخت، 
بررس��ی و انتخاب آثار هنری ویژة کودکان و نوجوانان در قالب آموزش های 

ضمن خدمت؛ 

8. ایجاد و توس��عة مراکزی برای شناسایی و پرورش استعدادهای هنری 
دانش آموزان دوره های دبستان و راهنمایی و متوسطه؛ 

۹. به کارگیری هنر در برنامه های درسی، از جمله در تنظیم محتوا و انتخاب 
روش های آموزشی و تربیتی مدارس؛ 

10. نظرخواهی از دانش آموزان دوره های مختلف تحصیلی در زمینة ارائة 
برنامه های هنری؛ 

11. هن��ر امروزی باید با توجه به نیازهای جامعة خ��ود و نه در ارتباط با 
نیازهای جامعه ای دیگر طراحی گردد؛ 

12. با توجه به تأثیر هنرها در رشد شخصیت کودکان، پرورش قوة ابتکار 
و حس اعتمادبه نفس آن ها، در کنار هنرهای زیبا دروس��ی چون گل کاری، 
گل آرایی، کاردستی و مدل سازی از سنین خردسالی در مدارس به طور جدی 

تدریس شود؛ 
13. پاره ای داس��تان ها حتی داستان های عارفانه )مثالً داستان های هفت 
گنبد نظامی( یا اساطیر ایران باستان به زبانی ساده و قابل فهم برای باال بردن 
هیجان، جذابیت و تحرک کالس های درس در کتاب های درس��ی گنجانده 

شود؛ 
14. اختصاص دادن زمان ویژه ای در س��اعات درسی به بازخوانی ترانه ها و 
س��رودهای بومی و محلی با آهنگ؛ مثالً از ترانه های محلی برای تحرک و 

فعالیت بیشتر و از سرودهای ملی برای ایجاد نشاط استفاده شود.
15. اختصاص دادن س��اعات بیشتر به طراحی و نقاش��ی برای باال بردن 

توانایی های فکری و رشد و تکامل خالقیت در محیط آزاد )طبیعت(. 
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