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میزگرد

ن ا ر نـــد ز ما هنـــر  ن  ا بيـــر د بـــا  د  گـــر ميز

اشاره
مازندران به خاطر شرایط اقلیمي همیشه نسبت به هنر ذائقة مردمان خوش ذوق را متعالي كرده است. 
هنرمندان بزرگي از این خطه سرسبز به جامعه هنري كشور راه یافته اند كه همیشه ُمهر و نشانه خود 

را از دیار پربركت مازندران اخذ كرده اند. به همین سان دبیران هنر این خطه فرزندان معنوي همان 
هنرمندان پیشرو بوده و هستند. حضور در جمع دبیران هنر مازندران فرصت ارزشمندي بود كه از 

دیدگاه ها، سرزندگي آن ها نسبت به درس مورد عالقه شان و شیوه و شگردهاي تدریس هنر در كالس 
آگاه شویم. اینك این دستاوردها را با دبیران هنر كشور به مشاركت مي گذاریم و امیدواریم توسعه و 

ترقي بیش از پیش درس هنر در سطح استان با همت دبیران عزیز هنر میسر شود. الزم است از آقاي 
محمدیان و همكاران ایشان در برگزاري جلسه میزگرد تخصصي كمال تشكر را به عمل آوریم.

مازندران 
شعر سبز آفرينش

مي كنیم این است كه آیا دبیران درس هنر در این 
زمینه متخصص هستند یا خیر. در كل این دو درس 
بسیار اثرگذار هستند و مي توانند براي دانش آموز مهم 
باشند. اگر به سند تحول مراجعه كنیم توسعة متوازن 
این ساعت ها و آموزش هاي الزم در فرایند یادگیري 
بسیار سفارش شده است. از جمله به اختصاص یافتن 
ساعت كافي براي درس هنر و زیبایي شناسي تأكید 

سید طاهر موسوی به نام خدا با عرض 
دبیران  عزیزان حاضر.  مقدم خدمت  و خیر  سالم 
هنري كه در این جمع هستند از فرهیختگان هستند 
و ما به اثرگذاري آن ها در فضاي آموزشي مان افتخار 
پیگیر دو درس در مدارس  به شدت  ما  مي كنیم. 
هستیم، یكي درس كار و فناوري و دیگري درس 
هنر. هنگام بازدید از مدارس اولین چیزي كه سؤال 

هیئت تحریریة رشد آموزش هنر
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سیدموسي نقوي
 دبیر ناحیة 2 ساري

 دورة اول 
متوسطه دورة 

هویت است. هنر 
به دانش آموز 

هویت مي بخشد 
و شخصیت 

او را براساس 
معیارهاي قومي 
ملي و اسالمي 
شكل مي دهد. 
طبیعت استان 

مازندران در 
زمینه هاي هنري 
بسیار الهام بخش 

است

بسیار شده است. امیدواریم مسئوالن ستادي به ایجاد 
زیرساخت هاي تربیت دبیران هنر توجه كنند و به 

دبیران آموزش هاي الزم داده شود. 

اهدافي كه در سند تحول مطرح شده
é نتیجة فعالیت هنري دانش آ موزان تبدیل به یك 

كار مولد به صورت عام شود. 
é توانمندي قدرشناسي از خداوند متعال به خاطر 
آنچه در اختیار داریم و رسیدن به قدرت و درك 
زیبایي شناسي. كه دانش آموزان در تمامي سنین باید 
به آن دست یابند. تا بتوانند در زندگي خود از این 

زیبایي شناسي استفاده كنند. 
در این راستا جشنواره اي به نام »جشنوارة ادبیات 
بومي محلي« داریم كه امسال پنجمین دورة آن با 
همكاري دبیران هنر و محوریت دبیران ادبیات برگزار 

مي شود. این جشنواره در چهار زمینه است. 
قصه خواني، شعرخوانی )اشعاري از امیر پازه باني 
دانش آموزان  توسط  است(  مازندران  مفاخر  از  كه 
خوانده مي شود؛ به این منظور كه دانش آموز بتواند 
در موقعیت مناسب آنچه را كه آموخته است به اجرا 
درآورد( قسمت دیگر عكاسي است كه از هنرهاي 
بومي محلي است و جاي خوش حالي است كه به آن 

پرداخته شده. و زمینه دیگر الله خواني است.
با این كار امیدواریم كه دانش آموز بتواند از فرهنگ 
خود در سطح منطقه اي، ملي و جهاني محافظت 
كند.  دانش آموز باید زیبایي هاي اطراف را در محیط 
زندگي اش بیاورد و آن را در جهت بهبود تغییر دهد. 
در تربیت معلم افرادي را باید جذب كرد كه ذات هنر 
درونشان باشد. یاددهي بخشي از آن به هنر بستگي 
دارد. شناساندن حرفه هاي مختلف به دانش آموزان در 
هدایت تحصیلي آن ها در پایة نهم بسیار اثرگذار است 

و ذهن و نگرش دانش آموز را تغییر مي دهد. دورة اول 
متوسطه دورة هویت است. هنر به دانش آموز هویت 
مي بخشد و شخصیت او را براساس معیارهاي قومي 

ملي و اسالمي شكل مي دهد. 
طبیعت استان مازندران در زمینه هاي هنري بسیار 

الهام بخش است. 

مورد  در  خالصه  به طور 
نكات زیبایي شناختي در 

سند تحول چه نكاتي اشاره شده است؟ 
- از اهداف آن كسب شایستگي هاي عام مهارتي 
براي  مولد  كار  براي  را  زمینه  كه  است  هنري  و 

دانش آموزان فراهم مي  كند. 
با  تربیت  یافتگان  كه  است  آن  دیگر  هدف   -
قدرشناسي و درك زیبایي شناسانه آفرینش خداوند 
و حتي مصنوعات بشري، مفاهیم فرهنگي و هنري 
خود را بشناسند و نهایتاً بتوانند در حفظ آن در سطح 

منطقه اي، ملي و جهاني بكوشند. 
- به كارگیري اصول زیبایي شناختي در محیط و 
تغییر دادن محیط زندگي و رسیدن به آرامش روحي 
- كمك به تصمیم گیري درست در زمینة هدایت 
اینكه  و  دانش آموز  هویت  شكل گیري  و  تحصیلي 
دانش آموز بتواند به هویتي كه از هنر كسب كرده 

است افتخار كند. 
ما در این ایام سعي كرده ایم كه بستري را در مدارس 
و جشنواره  هاي هنري فراهم كنیم تا دانش آموز بتواند 

مهارت هاي هنري خود را به نمایش بگذارد. 
و  دست ساخته ها  از  كه  بازارچه هایي  همچنین 
مي كنیم  برپا  دانش آموزان  خود  هنري  محصوالت 
باعث مي شود عالوه بر ایجاد شور و نشاط در مدارس 
حس فداكاري و ایثار را نیز در معلمان و دانش آموزان 

برانگیزد. 

سیدموسي نقوي دبیر ناحیة 2 ساري 
همكاران  از  جمعي  براي  كه  بود  این  بر  قرار 
غیرتخصصي كه ساعات هنر را، به علت كمبود نیروي 
تخصصي، تدریس مي كنند، كالس ها و دوره هایي 
این  در  اطالعاتشان  همكاران  این  تا  شود  برگزار 
زمینه باالتر رود و بتوانند به نحو بهتري از زماني كه 
در اختیار دارند استفاده كنند. اما، متأسفانه با اینكه 
پیشنهاد برگزاري این كالس ها از طرف دبیران هنر 
به صورت رایگان بود هیچ گونه حمایتي از آن صورت 

نگرفت. 

موسوي براي معلمان چند مهارتي 
این اقدام شروع شده ولي هنوز به آنچه مورد نظر بوده 
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تخصصي و غیرتخصصي در این زمینه( براي 
ما بدهند. 

دبیر  تا 160  حدود 150  محمدیان 
هنر در استان داریم كه 110 تا 120 نفر از آن ها 
مشكل  اكنون  غیررسمي.  بقیه  و  هستند  رسمي 
اصلي ما شهرهایي است كه حتي یك معلم هنر هم 
در آن ها نداریم؛ شهرهایي مانند گلوگاه، میان دو 

رود، كیاسر، سواد كوه، فریدون كنار، نور و ... 
از  بعضي  كه  است  این  ما  معضالت  از  یكي 
هنرمندان را در قسمت هاي اداري مشغول مي كنند 
در حالي كه خودمان با كمبود نیروي هنر مواجه 
هستیم. از نظر من مهم ترین كاري كه باید در این 
زمینه انجام شود این است كه مسئوالن بگویند آیا 
ما در كالس هاي هنرمان نیاز به معلم هنر داریم 
یا خیر؟ و اگر داریم آن را تأمین كنند. به صورت 
خوش بینانه بیش از 55 درصد از كالس هاي هنر ما 

را معلم هاي غیرتخصصي اداره مي كنند. 
هنر  آموزش  مورد  در  اصول  مهم ترین  از  یكي 
كه  چرا  مادي؛  تشویق  لزومًا  نه  است.  تشویق 
دست  از  هنر  جایگاه  تنها  مالي  باارزش گذاري 
مي رود. این تشویق با انعقاد كالم و باور معلم به 
آثار خلق شدة دانش آموز نقش هدایت گري و پایایي 
دارد و موجب خلق اثر هنري و در نهایت پرورش 
هنرمند مي شود. به ویژه با سند تحول، كه تربیت 
این موضوع  تلقي کرده  نهایي  اهداف  از  را  انسان 
بسیار هم سو است و این سند را عملیاتي خواهد 
كرد. درس هنر در سند تحول به درس چهارم ارتقا 
یافته است. در 10 سال گذشته من براي تشویق 
دانش آموزان، هر سال به آن ها گفته ام كه در اینجا 
بهترین كارهاي شما را نگه خواهم داشت. جدولي 
هم براي ثبت عالقه مندي ها و شغلشان و نمره به 
گذشته ام  شاگردان  از  یكي  كرده ام.  درست  معلم 
معلم شده و امروز هم از ایشان دعوت كرده ام تا 
چند دقیقه اي با ما باشند. یكي دیگر از شاگردانم 
دیگر  نشریه  چند  و  روزنامه   چند  كاریكاتوریست 
شده است. چندي پیش در جمعي او مرا دید. دیدم 
فردي با محاسن بلند جلو آمد و به من گفت كه 
شاگرد من بوده است. او را شناختم و برایم خیلي 
لذت بخش و جذاب بود. به او گفتم كه آثارش را در 
مجموعه  ام دارم. وقتي نقاشي هاي او را نشانش دادم 
فوق العاده خوشحال شد و من به این باور رسیدم 

كه تشویق چقدر مي تواند مؤثر باشد! 

عبداهلل محمد پور من با 25 سال سابقه 
داراي مدرك ارشد نقاشي هستم و در متوسطه اول 

نرسیده است. تجربه خودم را عرض می کنم.
مدرسة  در  به من  اما  بودم  دیني  دبیر  اول  سال 
دخترانه درس هنر دادند كه كار بسیار سختي بود 
اما تجربة خوبي بود. من براي آموزش شب ها تمرین 
مي كردم و در كالس اگر خودم بد مي نوشتم مي گفتم 
این شكل غلط نوشتن است و نباید این گونه بنویسید 
و اما اگر خوب مي نوشتم مي گفتم این شكل درست 
است و آن را الگوي خود قرار دهید! هر طور بود آن 
سال را سپري كردم و گذشت. در مجموع به هنر 
عالقه مندم. و این تجربه باعث شد كه خط  ریز خودم 

هم خوب شد.

مازندران شعر سبز آفرینش است و انتظار 
جامعه هنري از هنرمندان مازندراني خیلي 
جناب  هنرمندانه  كارهاي  از  من  باالست. 
مي كنم.  استفاده  همیشه  نصراللهي  استاد 
آثار ایشان این ویژگي را دارد كه خیلي راه 

به تحلیل و تفسیر مي دهد. 
را داریم كه در مجلة رشد  افتخار  این  ما 
آموزش هنر بلند گوي یك یك شما عزیزان 
باشیم. و سعي مي كنیم نسلي از هنري نویسان 
و  دیدگاه ها  تا  شوند.  متولد  فرهنگي 
صحبت هاي   دبیران هنر از سراسر ایران، از 
زابل تا بوشهر تا خراسان و آذربایجان و .... در 
مجله دیده بشود. در كل تالش ما بر آن بوده 
كه رشد آموزش هنر با تمام محدودیت ها یك 
رسانة معلم پسند باشد. طوري كه معلم هاي 
دیگر دیدگاه همكاران خود را ببینند و حس 

هم ذات پنداري در آن ها به وجود بیاید. 
خواهش من این است كه در این میزگرد در 
مورد داشته هاي هنري و نكات مثبت صحبت 
كنیم. شما بهتر از بنده مي دانید كه برگزاري 
نمایشگاه ها از آثار بچه ها چقدر مي تواند مؤثر 
و مفید واقع شود. در این زمینه تجربة خود را 
بگویید. خاطراتي كه در طول فرایند آموزش 
به بچه ها در طي این سال ها داشته اید براي ما 
شرح دهید. مضامین كتاب هاي هنري در طي 
دگردیسي خوبي در سال هاي اخیر رخ داده 
عوض شد. در مورد نقاط قوت و نكته هایي كه 
نیاز است به آن ها افزوده شود و صفحه آرایي 
بگویید،  شود  اصالح  باید  كه  مضامیني  و 
همچنین با نگاهي منطقي در مورد آنچه كه 
باید انجام شود و میزاني از آنكه عملي شده 

و میزاني كه هنوز عملي نشده بپردازید.
كه  مي كنم  خواهش  محمدیان  آقاي  از 
گزارشي از وضعیت معلمان هنر استان )دبیر 

موسوي مسئول متوسطه اول استان

محمدیان سرگروه فرهنگ و هنر

به صورت خوش بینانه 
بیش از 55 درصد از 
كالس هاي هنر ما را 
معلم هاي غیرتخصصي 
اداره مي كنند
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كارهاي دانش آموزان هر سال را نگه مي دارم تا به 
دانش آموزان سال بعدي آن ها را نشان دهم. یك 
من  و  داریم  هنر  در كالس  هم  دائمي  نمایشگاه 
براي  دائمي  و  فكري  بچه ها خط  به  این روش  با 
كارهاي هنري مي دهم. و به خصوص دانش آموزاني 
تكاپوي  به  هستند  هنري ضعیف  موضوع  در  كه 

بیشتر مي افتند. 

سابقة  سال   21 من  مریم فالح پور
تدریس دارم و در قائم شهر به كار اشتغال دارم. 

كتاب هنر كه تغییر كرد من خودم انگار دوباره 
زنده شدم. كتاب قبلي مرا در قالبي محدود نگه 
مي داشت، اما این كتاب دست مرا خیلي باز گذاشته 
است. موضوع آزاد، ابزار آزاد، فكر آزاد! و همة این ها 
پیدا  رشد  بیشتر  هنر  در  بچه ها  كه  شده  باعث 
با محدودیت   كنند. چرا كه وقتي بچه ها در هنر 
روبه رو شوند به سمت كارهاي همیشگي و تكراري 
مي روند و طبیعتًا خسته مي شوند. اما با وجود همة  
خوبي هایي كه در كتاب جدید وجود دارد كیفیت 
پایین تصاویر و اندازه هاي كوچك آن ها آزار دهنده 
با  دانش آموزاني  اختیار  در  وسیله اي  كتاب  است. 
طیف امكانات مختلف است و هم بچه هاي شهري و 
هم  روستایي از آن استفاده مي كنند پس چه خوب 
است كه تصویرهایي كه در آن قرار دارد و مرتبط با 
موضوع تدریس است با كیفیتي مرغوب ارائه شود 
تا دانش آ موز را بیشتر به آن درس راغب كند. در 
مدارسي كه امكانات و فناوري هاي الزم براي تهیه 
تصویر خوب موجود است این مشكل حل مي شود 
اما در بسیاري از نقاط كشور كه این امكانات وجود 
ندارد و تنها منبع موجود كتاب درسي است باید 
ارتقاي  بنابراین  شود.  مشكل  این  حل  در  سعي 
كیفیت كتاب هاي درسي هنر از ضروري ترین كارها 

است. 

خاطره اي از كالس هنر 
دانش آموزاني داشتم كه در ابتداي سال تحصیلي 
اما  براي كارهاي هنري نداشتند  ذوق و عالقه اي 
به مرور با به كارگیري هنر تشویق و عدم مقایسة 
آثار  بلكه مقایسه  با دانش آموزان شایسته تر  آن ها 
با كارهاي قبلي خودشان، موجب پیشرفت  آن ها 

آن ها شدم. 
به  نهم  پایة  در  كه  هنگامي  دیگر:  خاطره اي 
قسمت هنرهاي سنتي مي  رسیم از آن ها مي خواهم 
دفتر  به صورت  داده اند  انجام  كه  را  كارهایي  كه 
درآورند و آن را پرس و سیمي كنند. این كار براي 
آن ها هزینه  هم دارد اما با این حال وقتي اولیاي 

جدید  هنر  كتاب هاي  مورد  در  مي كنم.  تدریس 
باید بگویم كه این كتاب ها تغییرات بسیار مثبتي، 
در  و  آورد  به وجود  نقاشي،  زمینه  در  مخصوصًا 
خصوص خالقیت و هنرهاي تزئیني بسیار جذاب 

و كاربردي هستند. 
- برگزاري نمایشگاه در ارتقاي روحیة بچه، براي 
آنكه خودشان را باور كنند، خیلي مؤثر است. تولید 
هنري دبیر هنر در كالس نقش الگویي فوق العاده اي 
خاطر  به  درس،  تمام كالس هاي  در  من  دارد.  را 
آن بخشي از كتاب كه مربوط به بازدید از مراكز 
و موزه هاست، سالي یك بار بچه ها را براي بازدید 
آن  از  پیگیر هستم.  كار شدیداً  این  در  و  مي برم 
هم بازخوردهاي مثبت زیادي مي بینم و با بچه ها 
در این زمینه صحبت و تحلیل مي كنیم تا بچه ها 
به حال و هواي كار نزدیك شوند. حتي خانواده ها 
هم مي آیند و اهمیت كار را درك مي كنند. در كل 

فضاي بسیار جذابي است. 

آموزش  لیسانس  هاجر دست رنج 
هنرهاي تجسمي، و 21 سال سابقه كار دارم. 

چه  هنر  محبوب  معلم  شما  نظر  به 
ویژگي هایي باید داشته باشد؟ 

اواًل كه باید از نظر ظاهر شاداب و خوش رنگ و 
خوش اخالق باشد. باید محدودیت ها را كنار بزند. 
به كالس  كسالت  و  با خستگي  دانش آموزي  اگر 
مي آید معلم هنر باید با شادابي و نشاط و خالقیت 
او را به تكاپو وا دارد و در او انگیزه ایجاد كند و سر 
ذوقش بیاورد. حتي اگر دانش آموز موضوع تدریس 

آن روز را نداند. 

قشنگ ترین خاطره شما از تدریس تان چه 
بوده؟ 

سعي  همیشه  من  تدریسم  سال هاي  طول  در 
بگردم،  نوین  تدریس  شیوه هاي  دنبال  به  كرده ام 
تدریسم  نمایش  درس  در  اینكه  نمونه اش  یك 
با بازي هاي بومي محلي ادغام كردم. در حین  را 
بازي  هاي بومي هنري از بچه ها آزمون هنر گرفتم. 
مخصوصًا، چون در این چند سال ارزشیابی کّمی 
دیگر انجام نمي شود من با این كار توانستم یادگیري 
بهتر بچه ها را در قالب چنین روشي مشاهده كنم. 

نقطة عزیمت شروع تدریس شما چیست؟ 
كالس  سرگروه هاي  كمك  به  قبل  از  معمواًل 
مباحثي  چه  كه  مي دهم  اطالع  دانش آموزان  به 
از  را درس خواهم داد. همچنین من مجموعه اي 

عبداهلل محمد پور از بابل

هاجر دست رنج

مریم فالح پور

 تولید هنري دبیر هنر 
در كالس نقش الگویي 

فوق العاده اي را دارد



| رشد آموزش هنر | دورة هفدهم |  شمارة 3 |  بهار 1399 8

مژده علیزاده 27 سال سابقة كار 
ابتدا  از  اما  دبیران غیرتخصصي هستم،  از  و  دارم 
هنر تدریس كرده ام. زمینة هنري من درس نقاشي 

است چون از 16سالگي نقاشي مي كشیدم. 

طراحي را چطور در كالس آغاز مي كنید؟ 
به  بیشتر  باعث شده  آمده  كتاب هاي جدید كه 
از  داده شود. كاري كه من  اهمیت  بچه   خالقیت 
دانش آموزان مي خواهم در قالب گروه است تا بچه ها 
همدیگر را تكمیل كنند و از هم یاد بگیرند. من 
و  كنار گذاشته ام  را  دادن  نمره  در كالس دغدغة 
نگراني نمره براي دانش آموزان وجود ندارد. بنابراین، 
و  تمیزي  روي  كه  مي خواهم  بچه ها  از  صادقانه 

زیبایي محصول هنریشان تمركز كنند. 

چه  از  دانش آموزان  در  عالقه  ایجاد  براي 
شگردي استفاده مي كنید؟ 

براي خوشنویسي، من خط تحریري را در كالس از 
روي كتاب هاي درسي آموزش مي دهم. بنابر عالقة 
دانش آموزان گاهي وارد نقاشي خط هم مي شویم و 
دانش آموزاني كه با قلم زني كار مي كنند مشوق دیگر 

دانش آموزان هستند. 

از خاطرات خوش كالس هنر بگویید. 
خواستة من از دانش آموز همیشه تمیزي كار است 
و این براي آن ها مشكل است. یك روز كه روز كاري 
من نبود، از ادارة استان به مدرسه آمده بودند و از 
كارگاه هنر مدرسه بازدید كرده بودند. از دانش آموزان 
پرسیده بودند كه معلم هنر خود را چگونه توصیف 
مي كنید؟ بچه ها گفته بودند: مهربان زورگو! من 
بچه ها  این توصیف خیلي خوش حال شدم كه  از 
هم به نوعي سخت گیري را در من دیده اند و هم 
اینكه رشتة هنر را در دانشگاه  با  را. من  مهرباني 
تجربه نكرده ام اما از اینكه دبیر هنر هستم بسیار 
خوش حال و راضي ام و از كارم لذت مي برم. سعي 
كرده ام مدرك خوشنویسي و طراحي را بگیرم و االن 

هم در حال گرفتن مدرك عكاسي هستم. 

لیال زروشان سرگروه بهشهر رشد 
دبیر  بهشهر 6  در  با 21 سال سابقه.  هنر هستم 

تخصصي خانم داریم و 3 تا آقا.
- سؤال این است كه آزادي عمل و خالقیتي كه در 
كتاب هاي درسي جدید وجود دارد، آیا باعث پرورش 
آیا  هنرمند مي شود؟  به عنوان  دانش آموزان  یافتن 
خروجي هنري چشمگیري دارد و یا صرفًا براي آزاد 
گذاشتن دانش آموز است؟ به  گفتة آیدین آغداشلو 

دانش آموز و خود او نتیجه كار را مي بینند كه چقدر 
زیبا و دیدني است لذت مي برند و به من مي گویند 
كه واقعًا ارزش این هزینه كردن را داشته است. خود 
من هم هنگامي كه مي بینم هنر دانش آموز تبدیل 

به دست آوردي زیبا مي شود بسیار لذت مي  برم. 

ناحیة  در  هنر  دبیر  زهرا محمدي 
و  تخصصي  دبیران  مورد  در  هستم.  ساري  یك 
با  كه  دارد  وجود  مشكل  این  هنر  غیرتخصصي 
وجود كمبود دبیران تخصصي هنر، بعضي از آن ها 
به دلیل مشكالت مالي یا دیگر مسائل، به كارهاي 
بعدي  موضوع  مي آورند.  روي  معاونت  و  اداري 
تشكیل كالس هاي ضمن خدمت تخصصي است. 
به كارگاه ها داده نمي شود  كد و عنوان تخصصي 
و دوره ها با عنوان عمومي انجام مي شود. و این از 

دیگر مشكالت است. 

در  چقدر  كارگاه ها  برگزاري  هنر  رشد 
ارتقاي هنري شما نقش دارد؟ 

در سال 97 ما دو كارگاه سفال برگزار كردیم و 
خیلي مفید بود. كالس براي همكاران تخصصي و 
غیرتخصصي گذاشته شده بود. مشاركت بیشتر از 
طرف دبیران تخصصي است. كاري كه من خودم 
در این زمینه انجام دادم تدارك اردوهاي یك روزه 
براي دبیران و بازدید از موزه هاي تهران است. این 

كار باعث ایجاد انگیزه در آن ها مي شود.
 

ما در ناحیة خودمان ده دبیر هنر خانم و ده دبیر 
آقا داریم. بیشترین نیروي هنر را در كالس استان 

ما داریم و كالس هاي هنر پویاتر است. 

دست رنج چالش هاي موجود در 
كالس هاي شما چیست؟ 

به  نمره دادن  هنر  درس  چالش ها  این  از  یكي 
دانش آموز است. معمواًل معاون و مدیر مدرسه از ما 
انتظار دارند به همه نمره 20 بدهیم. آن ها اختیار و 

سلیقة معلم را در نظر نمي گیرند. 
من  مشكل،   این  حل  براي  پیشنهاد،  به عنوان 
بردارند و بگذارند  از درس هنر  را  گفتم كه نمره 
كه كالس هنر كیفي باقي بماند تا معلم هم، بدون 
دغدغه، روي باال بردن مهارت دانش آموزان تمركز 

كند. 
كارگاه  براي  كافي  فضاي  نبود  ما  دیگر  چالش 
هنر است كه در مقایسه با شهرهاي دیگر ما در 
دو  كارگاه ها،  كل  در  هستیم.  عقب تر  زمینه  این 

منظوره اند و مختص هنر نیست. 

زهرا محمدي

مژده علیزاده

ارتقاي كیفي 
كتاب هاي درسي هنر 
از ضروري ترین كارها 
است
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تدریس هنر در كالس ها اكتفا مي كنند. این دبیران 
تحصیلشان بیشتر براي معلم شدن بوده و نه براي 
هنرمند شدن. اما باید بدانیم كه معلم هنر بودن و 

هنرمند فعال بودن هر دو با هم قابل جمع اند. 
- ما بزرگان و هنرمندان زیادي داریم كه معلم 
استاد  و  احصایي  محمد  استاد  جمله  از  بوده اند. 
محمدحسین حلیمي. قدرت پرواز معلمي كه هر 
چند سال یك بار نمایشگاه مي گذارد با معلمي كه 

ایستاست و فعالیت ندارد قابل مقایسه نیست. 
رشد هنر: به نظر شما نقش برپایي نمایشگاه توسط 

دبیر هنر مي تواند چه تأثیراتي داشته باشد؟ 
باشد  هم  هنرمند  که  هنری  معلم  محمد پور: 
ارزشمند  بسیار  این  است.  عالی  و  باارزش  بسیار 
است که دانش آموز ببیند معلمش فراتر از کالس 
درس فعالیت هنری می کند. وقتی بچه ها آثار هنری 
معلمشان را در نمایشگاه ها ببینند انگیزه می گیرند و 
برایشان نقش الگویی خواهد داشت. و به فعالیت های 

هنری عالقه مند تر می شوند.
من همیشه هنگامی که مدرسه ای را برای تدریس 
انتخاب می کنم به مدیر آنجا تفهیم می کنم که بداند 
درس هنر به اندازة سایر دروس برایم اهمیت دارد 
و باید جدی گرفته شود. در نمره دادن هم  از نمرة 

صفر تا بیست به دانش آموزانم مي دهم.
- تمام این ها به این دلیل است که شما ظرفیت 
از یک  یک همکار فرهنگی هنری را خیلی فراتر 
معلم معمولی دیدید. نمایشگاه کمترین کاری است 

كه در این راستا می توان انجام داد.

دبیر  کمبود  مظاهر علی زاده افروزی 
از دبیران موجود  تخصصی و فعال نبودن  برخی 
در بخش آموزش از مشكالت ماست. وقتی معلم 
هنر به تعداد الزم نباشد در خیلی از مدارس دبیران 
و  گرفت.  خواهند  قرار  آن ها  به جای  غیر تخصصی 
بدتر اینكه ممكن است ساعات هنر به دروس ریاضی 
و ... اختصاص داده شود. من زمانی که دانش آموز 
راهنمایي بودم، وقتی به دبیر ریاضی ام که ساعات 
هنر را به او داده بودند گفتم که به هنر عالقه مند 
هستم گفت اگر عالقه مند هستی خودت کار کن. او 
ساعات هنر را به ما ریاضی درس مي داد و حتي نمرة 
هنر مرا، به خاطر خواسته ای که داشتم،  از بچه های 
او، برای ورود من به  این كار  دیگر كمتر داد. كه 

هنرستان مشکل ساز شد. 
خوشبختانه درس فرهنگ و هنر شرایط بهتری 
نسبت به قبل پیدا کرده است. مثاًل اینکه به هنر های 
صنایع  و  موسیقی  نمایشی ،  هنر های  مثل  دیگر 
دستی هم توجه شده خیلی خوب است. این هم 

هنرمند موفق كسي است كه كارهاي هنرمندان 
بزرگ تر را سرمشق قرار دهد و تا مدت ها از آن ها 
گذاشتن  آزاد  با  صرفًا  آیا  ولي  كند.  الگو برداري 

دانش آموز از او هنرمند خوبي خواهیم ساخت؟ 
من براي حل این مشكل، مثاًل در درس عكاسي، 
تدریس  را  واحد  شیوة  یك  دانش آموزان  همة  به 
به گونه اي  دانش آموز  هر  عمل،  در  اما  مي كنم. 

متفاوت كارش را ارائه مي دهد. 
و  ساختار  تا  دانش آموز  محمد پور 
تنهایي،  به  خالقیت،  نشناسد  را  صحیح  تكنیك 
ابتدا  باید  هنر  معلم  نیست.  كافي  برایش  مسلمًا 
روش هاي حرفه اي و اصول، از جمله فضا سازي، تنوع 
رنگ، شناختن رنگ ها و ... را به دانش آموز بیاموزد 

سپس به خالقیت و نوآوري برسد. 

آنچه  به  توجه  با  محمدیان 
فضاي كالس مي طلبد و زمینه اي كه وجود دارد ما 
روش ها و شیوه هاي اصولي را تا آنجا كه امكان دارد 
به دانش آموز مي آموزیم. اما خیلي از دانش آموزان 
هنگامي به هنرهایي مانند كاریكاتور و ... عالقه مند 
مي شوند و راهشان را در آن هنر ادامه مي  دهند كه 
انجام شود. پس  به گونه اي خالقانه  تدریس  شیوة 
در عین حال به میزان الزم باید فضاي آزاد را در 

اختیارشان قرار دهیم. 

سال   25 مظاهر علي زادة افروزي 
سابقة تدریس دارم و داراي مدارك كارداني هنرهاي 
كارشناسي  و  كارشناسي صنایع دستي  تجسمي، 
ارشد نقاشي هستم. در مدارس بابل، 12 ساعت در 
دبیرستان و 12 ساعت در هنرستان فني وحرفه اي 
و  نقاشي  حرفه اي   به صورت  مي دهم.  آموزش 
مجسمه سازي را دنبال مي كنم و فعالیت هنري ام را 
با تدریس در آموزشگاه ها گسترش داده ام. همچنین 
به  شهر  سطح  در  عمومي  و  خصوصي  اماكن  در 

مجسمه سازي، طراحي و نقاشي مي پردازم. 

برگزاري  در  معمواًل  هنر  دبیران  برخي 
نمایشگاه كم كارند. ما امروز با دیدن نمایشگاه 
آقاي محمدپور بسیار خوش حال شدیم چرا 
كه این كار قاعده نیست و استثناست. دلیل 

این امر چیست؟ 
محمدپور من قبل از اینكه خودم را معلم 
هنر بدانم بیشتر از جنبه اینكه هنرمند هستم به 

خودم نگاه مي كنم. 
دبیران، اكثراً حتي براي بازدید از نمایشگاه هاي 
ساعات  همان   به  نمي كنند.  اقدام  هم  هنري 

لیال زروشان

مظاهر ولي زادة افروزي

كاري كه من از 
دانش آموزان 

مي خواهم در قالب 
گروه است تا بچه ها 
همدیگر را تكمیل 
كنند و از هم یاد 

بگیرند
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با هیجان گذراندند. ما از انرژی بچه ها در جهت مثبت 
و شادی آفرین استفاده کردیم و آموزش را هم در قالب 
بازی به آن ها ارائه کردیم. این بازی موجب تمرکز 
آن ها روی هدف و تمرین برای نشانه گذاری شد و به 

مهارت هدف گیری بچه ها کمک کرد.
در کالسی دیگر، یک روز دانش آموزان را مشغول 
به پرتاب موشک کاغذی به سمت همدیگر دیدم. از 
آن ها خواستم که در خانه روی طراحی موشک های 
زیباتر با برد بهتر وقت بگذارند و فکر کنند و در روزی 
با طی  را  کاغذی  موشک  پرتاب  مسابقة  مشخص 
این مسابقه  انجام  با  مسافت بیشتر برگزار کردیم. 
انرژی بچه ها صرف کار خالقانه و مثبت شد. من 
شیطنت های کودکانة  سر کالس آن ها را تبدیل به 

نوآوری و ایجاد شادی و نشاط كردم. 

در  هنر  معلم  من  بهرنگ پور رستم 
شهرستان بابل در دورة متوسطة اول با 21 سال سابقه 
هستم. کار هنری را از دورة دبیرستان آغاز کردم و با 
اینکه رشته ام تجربی بود به صورت تخصصی هنر کار 

می کردم.
در مورد برپایی نمایشگاه توسط دبیر هنر باید بگویم 
که تجربه ای که معلم هنر با این فعالیت ها به دست 
او در تدریس بهتر و در عالقه مند  به  خواهد آورد 
کردن دانش آموزان به هنر کمک خواهد کرد. برای 
مثال دانش آموزان بازیگوش مدرسه اکثراً از خالقیت 
باالیی برخوردارند اما اینکه چگونه آن ها را در وادی 
هنر قرار دهیم از مهارت های یک معلم هنر خوب 
است. یکی از راه های این کار، تولید هنری خود معلم 
است. اگر معلم این تجربه را داشته باشد می تواند برای 
دانش آموزاني كه در دروس ریاضی و علوم و زبان و ... 

ضعیف اند پنجره اي به درس هنر بگشاید.

چه  هنر  معلم  شده،  اشاره  مورد  جز  به 
ویژگی هایی را مطلوب است داشته باشد؟

خوب است که معلم هنر با خلقیات و رفتار و زیست 
هر دانش آموز. متناسب با هر محله و منطقه، آشنا 
باشد. باید دغدغه هاي روزمره، ابزار های در دسترس 
و ... را در مورد دانش آموزان بداند و متناسب با همة 
این ها مطالب کتاب درسی را از فیلتر ذهن خودش 
بچه ها  برای  است  کاراتر  که  آن گونه  و  دهد  عبور 

تدریس کند.

حسین علی آذرسا 25 سال سابقه دارم و 
در ساری تدریس می کنم.

یکی از مشکالت کتاب درسی آن است که برای 
مثال قبل از آموزش ساده کردن طراحی باید روش 

كه  نام کتاب را»فرهنگ و هنر« گذاشته اند یک 
امتیاز است. خیلی از اوقات من سر کالس مباحث 
فرهنگی را هم، در کنار انجام فعالیت های هنری، 

مطرح می کنم.
به  ورود  براي  دانش آموزان  در  انگیزه  ایجاد 
هنرستان های برای من بسیار اهمیت دارد و دائمًا 
در کالس، به عنوان مشاور، با بچه ها در این زمینه 
صحبت می کنم مخصوصًا در پایه هاي هشتم و نهم. 
در بحث تفکیک بین معلم هنر و معلم پرورشی  
باید گفت که گاهي معلم هاي پرورشي، به صورت 
دخالت  هنر  معلم  کار های  در  نا وارد،  و  ناشیانه 
می کنند. البته اگر همکاری به صورتی باشد  که 
آشنایی  درستی  به  هنر  درس  با  پرورشی  معلم 
داشته باشد بسیار مفید و اثر گذار است. اما معلمین 
پرورشی اغلب با هنر آشنایی ندارند و این همکاری 

سود بخش نخواهد بود. 

دست رنج  معلم هاي پرورشی وظیفة ما 
را انجام نمی دهند بلکه موضوعات درسی مختلف ما 
را به دروسی مثل ادبیات، ورزش و... و یا مناسبات 
مختلف مربوط می کنند. در درس تصویر سازی ما 
ادبیات هم استفاده می کنیم.  از عنصر قصه گویی 
سر  را  قصه هایی  می خواهیم  دانش آموز  از  مثاًل 
کالس برای بچه ها نقل کنند و بعد قسمت هایی از 
آن داستان ها را به تصویر بکشند. همچنین می توان 
موضوعات درسی را طبق مناسبت هاي تقویم پیش 
برد. مثاًل در دهه فجر از بچه ها می خواهیم شعار های 

انقالب را با تصویر سازی در انواع خط انجام دهند.

ولي زاده افروزی برنامة متنوع آموزشی 
را با توجه به بازیگوشی های دانش آموزی من خودم 
انجام می دهم. یک خاطره در این مورد دارم. یک 
روز چند نفر از دانش آموزان را جلوی دفتر معاون  
ناراحت و  از دست  آن ها  دیدم كه معاون مدرسه 
عصبی بود. از معاون جویای مشکل  شدم. گفت 
این بچه ها با لوله های خودکار کاغذ های خیس را 
به همدیگر و به دیوار ها پرتاب می کنند و همه جا 
را آشفته کرده اند و... به معاون گفتم که حل این 
مشکل را به عهدة من بگذارد. به کالس که رفتم 
بعد از اینکه در مورد کار بدشان  به آن ها تذکر دادم  
گفتم که هفته بعد مسابقه تیر اندازی با لولة خودکار 
بین دانش آموزان برگزار می شود. و گفتم شما باید 
فقط در خانه تمرین کنید و نه در مدرسه! و برای 

هفتة آتی آماده شوید.
 من از آن روز تصویر برداری هم کردم. بچه ها با چه 
شور و شوقی برای این مسابقه آماده شدند و آن روز را 

اما باید بدانیم كه معلم 
هنر بودن و هنرمند 
فعال بودن هر دو با 
هم قابل جمع اند

بهرنگ پور رستم

محمد تقی اصغری
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دانش آموز با هنرهای مختلف  آشنا می شود و کتاب 
برای بچه ها نقش راهنما را دارد. خالقیت در سن 
پایین در بچه ها شکل می گیرد پس تا حد  امکان باید 
از این فرصت استفاده کرد. اما اجرای کار هنری در 

هر سنی حتی سنین 50 سال هم امکان پذیر است.
طبق آماری که داریم حدود شصت درصد دبیران 
هنر موسیقی را تدریس نمی کنند. و تقصیری هم 
آموزشی  نیز  آن ها  به  زمینه  این  در  چون  ندارند 
داده نشده است. در بین دبیرانی هم که موسیقی را 
تدریس مي كنند تعداد کمی از آن ها این کار را به 

شیوة صحیح انجام می دهد.
اما اینکه چرا نمایشگاه کم برگزار مي شود به این 
هنر های  رشتة  در  فقط  نمایشگاه  که  است  دلیل 
خیلی  است.  برگزاری  قابل  نقاشی  و  خوشنویسی 
از همکاران هنر ما  در زمینه هایی مانند نمایش و 
موسیقی استاد هستند ولي نمی توانند نمایشگاه برپا 

کنند و هنرشان آن طور که باید به چشم نمی آید.
خالقیت در تدریس هنر بسیار اثر گذار است. خود 
دانش آموز نیز می تواند در این زمینه به معلم هنر 

کمک کند.
بچه ها  کارهای هنری  داوری  من كه در قسمت 
نیز فعالیت می کنم به این نتیجه رسیده ام که کاری 
که در مدارس همکاران ما انجام می دهند در داوری 
جشنواره کاربرد زیادی ندارد. کارهای خالقیتی كه در 
کالس تولیدات هنری تولید مي شود در خور جشنواره 
نیست. برای شرکت در جشنواره اغلب خود دانش آموز 
در کالس های جدا از مدرسه در رشته های طراحی، 

نقاشی و...  آموزش هنری دیده است.
یعنی آموزش مدارس خالقیت محور است اما آثار 
جشنواره اي حتمًا باید کالسیک باشد تا پذیرفته 

شود.
در مورد کیفیت تصویر های کتاب های هنر هم، 
به  از تصاویری که مربوط  بهتر است  نظر من  به 

مکان هایی در کشور خودمان است استفاده کنیم.
خاطره  اي هم دارم. یك بار شاگردی را که از نگاه 
کار   خاطر  به  بود  پایینی  سطح  در  دانش آموزان 
هنری اش در زنگ هنر خیلي تشویق  کردم. از آن 

به بعد طرز فکر بچه ها در مورد او مثبت شد.

در  من  به نظر   ولي زاده افروزی 
خالقیت  بر  عالوه  دانش آموزان،  هنری  کار های 
شاهد تکنیک های اصولی نیز هستیم؛ چرا که این 
دو برای تولید اثر هنری به یکدیگر پیوند  خورده اند.

از حضور یکایک شما برای حضور در این 
گفت وگو سپاسگزاریم.

اصولی طراحی کردن را به دانش آموز یاد دهد، اما این 
کار انجام نشده. بنابراین چون  دانش آموز از طراحی 
و خط و نقطه شناخت زیادی ندارد. خود معلم باید 
این نکات پایه ای را قبل از شروع آسان سازی طراحی 
به دانش آموز یاد دهد و این خودش به صرف وقت 

نیاز دارد. 
اینکه چرا معلمین هنر  در خصوص نمایشگاه و 
کم کارند باید بگویم که معلمین هنر استان ما در 
زمینه تولید هنری بسیار فعال هستند، اما برگزاري 
نمایشگاه در شهر های کوچک، از نظر مالی هزینة 
غیر قابل بازگشت دارد و نتیجه رضایت بخش نخواهد 
بود. برای حل این مشکل باید در شهرهای بزرگ 
مثل تهران نمایشگاه گذاشت که این کار هم روحیه 
باید زرنگی های الزم را  خاص خود را می طلبد و  
جهت فراهم آوردن امکانات برای برپایی نمایشگاه 
دارا بود. دولت هیچ حمایتی در این زمینه نمي كند. 
اگر آموزش و پرورش در زمینه های مالی ما معلمین را 
حمایت کند در همین استان ما سالیانه ده تا نمایشگاه 

خواهیم داشت.
»ما معلم های هنر خودمان غش می کنیم و خودمان 

به هوش می آییم«!
ما خودمان باید گلیم مان را از آب بیرون بکشیم. 
همین جلسه ای که شما گذاشتید، بعد از ده دوازده 
سال اولین اتفاق خوبی است که افتاده و ما امیدواریم 
کاًل  و  شهرستانی ها  ما  و  شود  تکرار  اتفاق  این 
استان هایی به جز تهران تحت  شعاع این کالن شهر 
قرار نگیریم و به طور مستقل شرایطی برایمان ایجاد 

شود که بتوانیم کار انجام دهیم. 

سابقة  سال   25 محمد تقی اصغری 
مدرک  دارای  دارم.  ساری   2 ناحیة  در  تدریس 

کارشناسی ارشد پژوهش هنر هستم. 
یک خاطره جالب با مجله شما در زمان دانشجویی 
دارم. استاد در آن زمان از ما خواسته بود تا مقاله ای 
بنویسیم من از مجلة شما عکس مقاله ای را به اسم 
خودم برای استاد فرستادم. استاد همان موقع از مجله 

عکس گرفت و به من تذکر داد که تقلب نکنم.!
نکتة دیگری که به نظرم جالب است  بگویم این 
است كه لوگوی کلمة هنر روی جلد مجله شبیه به 

سر عقاب شده است.
نکتة دیگر بحث خالقیت و آموزش اصول در کتاب 
هنر و فرهنگ است. نظر من به شخصه روی خالقیت 
است چرا که ما می خواهیم با این کتاب یک شهروند 
خالق را پرورش دهیم. و طی سه سال با این کتاب 
به  هنرمندی  می توان  کمتر  مدرسه،  در  آموزشی 
صورت حرفه ای از بچه ها ساخت. زیرا در این سن تازه 

حسین علی آذرسا

 در دهه فجر از 
بچه ها می خواهیم 

شعار های انقالب را با 
تصویر سازی در انواع 

خط انجام دهند


