
پای صحبت مدير و دبري هنـر مدرسه شاهدحرضت معصومه (س)

آموزش درس هنـر، زيبـا ديدن
زهرا آرامون

پای صحبت مدير و دبري هنـر مدرسه شاهدحرضت معصومه پای صحبت مدير و دبري هنـر مدرسه شاهدحرضت معصومه 

آموزش درس هنـر، زيبـا ديدنآموزش درس هنـر، زيبـا ديدن

سه
در

ر م
رن د

ه
اشاره

براي دبی�ران هنر،آگاه�ي از روش ها و تجربه هاي آموزش�ي همكاران 
الهام آفرین اس�ت. حت�ي بیان یک نكته در م�ورد جریان تدریس هنر 
و توجه به روش هاي کاربردي، براي همكاران آموزنده اس�ت. به عالوه، 
بردن تجربه ها به میان همكاران و ایجاد انگیزه براي بهره گیري از آن ها 
اقدامي ارزشمند محسوب مي شود. معلمان هنر با روش و درک خویش 
این درس را ارائه مي دهند و به طور معمول هرکس متناس�ب با تخصص 
و مه�ارت خوی�ش به هنري خاص مي پردازد. »رش�د آم�وزش هنر« از 
جریان تدریس هنر در مدرسة راهنمایي گزارشي آماده کرده است که 

امیدواریم براي سایر همكاران داراي پیام هاي تأثیرگذار باشد.
خانم دوس�ت محمدي، فوق لیس�انس هن�ر، مدیر »مدرس�ة راهنمایي 
حضرت معصومة )س(« در منطقة 6 ش�هر تهران از مدیراني هس�تند که 
ب�ه درس هن�ر اهمیت الزم را مي دهند. با وي و معلم هنر این مدرس�ه 

گفت وگویی داشتیم که در ادامه می خوانید. نمونه کار دانش آموزان مدرسة شاهد حضرت معصومه )س( 

عكاس: مریم فرهی



 خانم دوس�ت محمدی، با توجه به رشتة تحصیلي و 
سابقة تدریستان، درس هنر را از نظر تأثیرات تربیتي 

چگونه ارزیابي مي کنید؟
با هنر می توان به بس��یاری از دس��ت نیافتنی ها دست یافت. 
اگر هنر در زندگی انسان دخیل باشد، و به آن فقط به عنوان 
یک رش��تة درسی نگاه نش��ود و از آن در تمام طول زندگی 

استفاده شود، مي توان به آن هنر گفت.
در دوران��ی که درس هن��ر را تدریس می کردم، مي کوش��یدم 
دانش آموزان را عالقه مند درس هنر کنم. به آن ها می گفتم من 
به شما هنر درس نمی دهم که شما نقاش، طراح، یا خوش نویس 
ش��وید و جامعه هم نیاز به این همه نق��اش و خطاط ندارد. به 
شما یاد می دهم زمانی که جراح شدید، زیبا جراحی کنید. اگر 
دندان پزشک شدید، دندان ها را به زیبایي ترمیم کنید. حتی اگر 
خانه دار شدید، کشوها و کمدتان را قشنگ بچینید. در چیدمان 
منزلتان رنگ ها را زیبا کنار هم بگذارید و زیبایی را به زندگی تان 
بیاورید. هر شغل و تخصصی را که دوست داشتید، داشته باشید، 

ولی هنر را نیز در زندگی تان داشته باشید.
دانش آموزان قدیمی ام که به من مراجعه می کنند، می گویند 
ما هنوز حرف های ش��ما را در زندگی م��ان پیاده می کنیم و 

هنر جزو ملزومات اصلی زندگی ماست.
هن��ر روح را لطی��ف می کند و پ��رورش می دهد. انس��ان ها 
را مهرب��ان می کن��د و اخالق خوش به انس��ان می دهد. این 
سرمایة بزرگي است که هرکسی به راحتی به دست نمی آورد.
 براي رش�د درس هنر چه اقداماتي در این مدرس�ه 

داشته اید؟
در دوران تدریس��م ب��ا تم��ام وج��ود ای��ن درس را تدریس 
می کردم. حتی بعد از پایان س��اعت مدرسه در مدرسه بودم. 
به شیوة مش��ارکت گروهی توجه زیادی داشتم. بچه هایی را 
که در این درس توان کمتری داش��تند، تشویق مي کردم که 
حداقل به اندازة توانشان کار کنند. بخش هاي مختلف کتاب 

هنر و نقاش��ي رنگ و روغن، طراحي، نقاش��ي با 
گواش و آبرنگ، خوش نویسي، قلم تراشي و خط 

درش��ت و ریز را با بچه ها کار 
مي کردم. بعد با اس��تفاده از 
کارهایي ک��ه در کالس یاد 

گرفت��ه بودند، کارت پس��تال 
کارت  مي کردی��م؛  درس��ت 

خودش��ان  ک��ه  پس��تال هایي 
طراحي کرده بودند و روي آن 
با خط خوش جمالتي نوش��ته 
بودن��د. در انتها نی��ز کارهاي 
دانش آموزان را در نمایشگاهي 

به نمایش مي گذاشتیم. 
در دوران مدیریت��م نی��ز در 
زمینة هنر احساس خأل زیادي 
مي ک��ردم. به همی��ن دلیل در 

میان معلمان هنر مناطق دیگر 

ش��روع به جس��ت وجو کردم و معلمي باانگیزه و موفق در این 
زمینه براي مدرس��ه یافتم. همیش��ه از معلمان هنر مدرسه ام 
مي خواهم با توجه به ذائقه و عالقة دانش آموزان فعالیت هنري 
را انتخاب کنند تا دانش آموزان هرچه عالقه مند ش��وند. در این 
مدرس��ه به خوش خطي و تمیزنویسي بسیار اهمیت مي دهیم. 
دانش آموزان مدرسة ما اجازة استفاده از الک غلط گیر ندارند و 
این کار باعث شده است که خط دانش آموزان زیباتر و بهتر شود.

اگ��ر فضاي فیزیکي مدرس��ه مطلوب باش��د، درصد یادگیري 
دانش آموزان افزایش مي یابد. فضاي شاد و چیدمان کالس هاي 
مدرس��ه در یادگیري آن ها مؤثر اس��ت. هنگامي که تدریس 
درس هنر را برعهده داشتم، سرگروه آموزشي هنر منطقه نیز 
ب��ودم. با کمک آقاي محمدي در منقطة 6، براي معلماني که 
معلم هنر نبودند ولي مجبور به تدریس درس هنر بودند، یک 

کارگاه آموزشي برپا کردیم که بسیار مؤثر بود.  
به نظ��رم در درجة اول باید براي ای��ن درس دبیر اختصاصي 
فراهم کرد. افزایش میزان ساعات درس هنر بسیار مهم است. 
تعامل با خانواده ها نیز از نکات کلیدي 
است. خانواده ها باید بدانند که هنر 
باالتر از درس است، چرا که تأثیر 

مستقیم روي زندگي دارد. 

این مدرسه،  معلم هنر 
س�لمانی،  حوری  خانم 
22 س�ال سابقة تدریس 
دارد. ایش�ان 18 س�ال 
دبی�ر هنرس�تان بوده و 
از سال 1388 به انتخاب 
خ�ود ب�راي تدریس هنر 
اول  دورة  به مدرس�ة 
)راهنمای�ي  متوس�طه 
س�ابق( آمده اس�ت. در 

خانم دوست محمدی، مدیر مدرسة شاهد حضرت معصومه )س(

نمونه کار دانش آموزان مدرسة شاهد حضرت معصومه )س( 

هنر روح را لطیف 
می کند و پرورش 
می دهد. انسان ها 
را مهربان می کند 
و اخالق خوش به 

انسان می دهد. این 
سرمایة بزرگي است 

که هرکسی به راحتی 
به دست نمی آورد
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حین تدریس این معلم وارد کالس شدیم. خانم سلماني 
معلمی بس�یار فعال و بانشاط است. فعالیت او در حین 
تدریس از دانش آموزانش کمتر نیست. دانش آموزان در 
حال طراحي س�یب هاي روي میز بودند و معلمش�ان با 

دیدن کار آن ها، ایرادات کارشان را تذکر مي داد.
 خانم س�لماني، لطفًا از شیوة تدریس خود در درس 

هنر برایمان بگویید. 
اولی��ن درس م��ن ب��ه دانش آموزانم، خ��وب و دقیق دیدن 
اس��ت. از آن ها می خواهم از حس بینایی شان به نحو احسن 
استفاده کنند. بعد از خوب دیدن از آن ها می خواهم از حس 
المسه شان کمک بگیرند. مدل های طراحی را لمس کنند و 
تورفتگی ها، برآمدگی ها و بافت را خوب حس کنند. به آن ها 
یاد می دهم وقتی میوه ای در دست می گیرند، به شکل و فرم 

آن خوب توجه کنند و به دقت آن را ببینند. 
معموالً تدریس را با تمرین انواع خطوط و اش��کال هندسی 
ادام��ه می دهم و در حین تدریس، تناس��بات، اندازه گیری با 
مداد، ترکیب بندی، جاس��ازی طرح در صفحه، بزرگ کردن 
ط��رح، و ان��واع کادر را نی��ز به دانش آم��وزان یاد 
می ده��م. یعنی تدری��س را دقیقاً از اصول 
پایه ش��روع می کنم و به صورت علمی و 
به آموزش می پردازم.  سیس��تماتیک 
در زمینة خط فقط خط تحریری را 

به بچه ها آموزش می دهم.
 از چه ابتكاراتي در تدریس 

هنر بهره مي گیرید؟
س��عی می کنم هنر را به صورت 
کارب��ردی به بچه ه��ا آموزش 
کار  ای��ن  از  هدف��م  ده��م. 
تلفیق هنر با زندگی شان 
اس��ت. هن��ر در زندگی 
مهمی  بس��یار  نقش 
بچه ها  ب��ه  دارد. 
می دهم  ی��اد 

کارهای��ی را که ی��اد گرفته اند، روی قطعات پارچه، س��فال، 
ظ��روف شیش��ه ای و هرچی��زی ک��ه دوس��ت دارن��د و در 
دسترسش��ان است، اجرا کنند. البته از قبل تکنیک های الزم 
را به آن ها آم��وزش می دهم. وقتی روی رومیزی و وس��ایل 
آش��پزخانة منزلش��ان طراحی می کنند، خیلی لذت می برند. 
هنگامی که اعضاي خانواده از این وسیله ها در خانه استفاده 

می کنند، اعتمادبه نفس  این بچه ها رشد می کند.
از طریق درس هنر دانش آموزانم را با خدا بیشتر آشنا می کنم. 
وقتی گلی را می کشند و می خواهند آن را رنگ  بزنند، خیلی 
س��عی می کنند رنگ خ��ود می��وه و گل را دربیاورند. خیلی 
زحمت مي کش��ند و م��ن در اینجا عظمت اله��ی را به آنان 

یادآوری می کنم دنیای ما پر از شگفتی است و ما غافلیم. 
 با مش�كل کمب�ود وقت در درس هن�ر چگونه کنار 

آمده اید؟
کمبود وقت مش��کل بزرگی است و من خیلی از این موضوع 
ناراحتم. نمی توانم به اهدافی که دارم برس��م. چندین بار این 
مشکل را با مسئوالن در میان گذاشته ام ولی آن ها می  گویند 
این برنامه  از س��وی وزارت خانه معین ش��ده است و چاره ای 
برای آن نیس��ت. ناچاریم با همین وقت کم کار کنیم. برنامة 
تدریس��م را با توجه به س��ن دانش آموزان مشخص می کنم 
و با اس��تفاده از راهکارهایی مي کوش��م به اهداف موردنظرم 
دس��ت یابم؛ به طوری که دانش آم��وزان هم یاد بگیرند و هم 

لذت ببرند. 
 راه ه�اي عالقه مند کردن دانش آموزان به درس هنر 
ش�امل چه مواردي اس�ت؟ لطف�ًا از تجربه هاي عملي 

خودتان بگویید.
من از دبیران بسیار جدی هنر هستم. به طوری که همکارانم 
معتقدن��د که هن��ر را به ان��دازة دروس دیگ��ر مانند ریاضی 
جدی گرفته ام. بله، م��ن هنر را به اندازة درس ریاضی جدی 
گرفته ام. ط��وری با دانش آموزان برخورد ک��رده ام که همان 
اهمیتی را که به س��ایر درس هایشان می دهند، به درس هنر 
هم بدهند. البته ابتدا برای آن ها بس��یار س��خت است، ولی 
کم کم عالقه مند می ش��وند. برای خانواده ها هم سخت است. 
جبهه می گیرند و ش��کایت مي کنند ک��ه چرا این قدر جدی 

نمونةکار دانش آموزان مدرسة شاهد حضرت معصومه )س( 

نمونه کار دانش آموزان مدرسة شاهد حضرت معصومه )س( 

وقتی به دانش آموزان 
می گوییم با موضوع 
آزاد نقاشی کنند، 
متناسب با آن فكر 
می کنند و ذهنیات 
خود را روی کاغذ 
می آورند. در نتیجه، 
آنچه را که در ذهن 
به صورت بالقوه 
دارند، بالفعل نشان 
می دهند. درس 
هنر کمک می کند 
که دانش آموزان در 
سایر درس هایشان 

پیشرفت کنند
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می گیری��د؛  چرا م��داد طراحی، چرا کاغ��ذ A3. برای آن ها 
توضی��ح می دهم که کار کردن روی کاغذ داراي اندازة بزرگ 
اعتمادبه نف��س دانش آم��وزان را تقویت می کند و ترس آن ها 
را از کش��یدن طرح از بین می برد. وقتی کاغذ بزرگ اس��ت، 
بچه ها دستش��ان برای کش��یدن طرح باز است و این کار به 
آن ه��ا اعتمادبه نفس می دهد. وقتی کاغذ کوچک اس��ت، با 
ترس خط می کش��ند. این ترس همیشه با آن ها خواهد ماند. 
از طریق درس هنر سعی می کنم ترس بچه ها را از بین ببرم 
 و موف��ق هم بوده ام. خانواده ها نیز کم کم متقاعد می ش��وند؛ 

به ویژه زمانی که کارهای هنری فرزندانشان را می بینند.
 ب�راي راه اندازي نمایش�گاه هاي هن�ري از کارهاي 
بچه ه�ا و ی�ا راه ان�دازي کارگاه هنر چ�ه اقداماتي در 

مدرسه انجام شده است؟
در طول س��ال حداقل دو نمایشگاه از کارهای هنری بچه ها 
برپ��ا می کنی��م: یکی ب��ه مناس��بت دهة فج��ر و دیگری به 
مناس��بت هفتة معلم که دانش آموزان کارهای هنری شان را 
در معرض دید خانواده ها و دانش آموزان دیگر قرار می دهند. 
در مسابقات هنری در س��طح منطقه، استانی و کشوری نیز 
دانش آموزان مدرس��ة ما صاحب مقام شده اند. کارگاه هنر از 
جمله نیازهاي درس هنر اس��ت، ولي متأس��فانه مدرسة ما و 

بسیاري از مدارس دیگر کارگاه هنر ندارند. 
 ب�راي بالندگي درس هنر و ش�كوفایي هنري بچه ها 

چه پیشنهادهایي دارید؟
درس هنر درس��ی فرعی نیس��ت و باید ب��ه آن بهای الزم را 
بدهیم. الزم اس��ت ب��رای این درس وقت مناس��بی در نظر 
گرفته ش��ود. آی��ا یک تک زنگ 45 دقیق��ه ای در هفته برای 
درس هنر کافی اس��ت؟ به ع��الوه، ض��رورت دارد از دبیران 
متخصص برای این درس اس��تفاده کنی��م. در اغلب مدارس 
از معلم��ان غیرمتخص��ص برای تدریس این درس اس��تفاده 
می شود. به دلیل همین نادیده گرفتن درس هنر، خانواده ها 
ه��م ب��ه آن اهمیت نمی دهند. البته در مدرس��ة ما این طور 
نیست. در این مدرس��ه همة دانش آموزان از این درس نمرة 
20 نمی گیرن��د. خانواده ها نیز در این زمینه توجیه ش��ده اند 
که اگر نمرة فرزندشان 18 شده، به دلیل کوتاهی دانش آموز 
بوده اس��ت. با توجه به تفاوت های فردی و وس��ع خانواده و 

عملکرد دانش آموز، آن ها را ارزشیابی می کنیم. 
ب��ه مقولة درس هن��ر در دورة ابتدایی نیز باید توجه ش��ود. 
درست است که نباید در دورة ابتدایی به آموزش اصولی هنر 
پرداخ��ت اما می توان خالقیت بچه ها را پرورش داد. وقتی به 
دانش آموزان می گوییم با موضوع آزاد نقاشی کنند، متناسب 
ب��ا آن فکر می کنند و ذهنیات خ��ود را روی کاغذ می آورند. 
در نتیج��ه، آنچه را که در ذهن به صورت بالقوه دارند، بالفعل 
نشان می دهند. درس هنر کمک می کند که دانش آموزان در 

سایر درس هایشان پیشرفت کنند. 
بچه ها به وس��یلة هنر می توانند درونیات خ��ود را بروز دهند. 
سال  ها پیش دانش آموزی داشتم که بسیار کم صحبت می کرد 
و بسیار گوشه گیر بود و در حین نقاشی و طراحی از خط های 
خشن و تیز و  رنگ های تیره و سیاه استفاده می کرد. او را به 
مشاور مدرسه ارجاع دادم و گفتم که این دانش آموز نمی تواند 
از خط��وط آرام و رنگ ه��ای خوب در کارش به��ره بگیرد. او 
مش��کل دارد و نیازمند کمک اس��ت. مش��اور مدرسه بعد از 
بررس��ی متوجه ش��د که آن دانش آموز در محیط خانه دچار 
مش��کالت عاطفی زیادی است. می خواهم بگویم که از طریق 

هنر می توان به درون و روحیات بچه ها پی برد.
حض�رت  مدرس�ة  آموزش�ی  کادر  هم�كاری  از   

معصومه)س( تشكر می کنیم.

نمونه کار دانش آموزان مدرسة شاهد حضرت معصومه )س( 

خانم حوری سلمانی، معلم هنر مدرسة شاهد حضرت معصومه )س(
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