
 99-105، ص   1593،  مرداد 1، جلد 14علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 9174-8792   

http://www.joih.ir   

 
 

41 
 

 دینی علوم تدریس در هنر کاربرد بررسی

  

 جاودانی موسی ،زادهکرم مهشید

 
 

 آموزشی التحصیل کارشناسی ارشد رشته تکنولوژیفارغ

 عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد

 

 ،ت و دانش حاصلهعلم دین رابطه انسان با خالق خود، خداوند حکیم اس : چکیده

 علم پر واضح است که ارزش ها است.یی نیکای در هدایت بشری و سرچشمهوسیله

، دینی معارف و احکام در حقیقت، آموزش. نیست مقایسه قابل، علوم سایر با دین

 ابدی سعادت به رسیدن و ها،از جهل، منشاء کجی انسان رهایی الزم شرط و مقدمه

حاضر به معرفی و بیان اهمیت علوم دینی، تدریس آن و نیز تشریح مفهوم مقاله است. 

ها توصیفی و با روش گردآوری داده .پردازدمیعلوم دینی تاثیر هنر در آموزش  و

 هنر های این پژوهش بیانگر آن است کهیافته باشد.ای میاستفاده از منابع کتابخانه

 چنان موضوع این تاثیر و دارد انسان زندگی در بسزا نقشی دیرباز از که است ایپدیده

 آن از مختلف مکاتب و ادیان در اندیشمندان و نظرانبصاح از بسیاری که است بوده

 نظر مورد رفتار و هااندیشه تبلیغ و ترویج جهت در موثر و کارآمد ایوسیله عنوان به

در نهایت استفاده از هنر در تدریس علوم دینی باعث  .اندکرده استفاده آن از خود

 در یادگیرندگان خواهد شد. رتریپایداچنین ایجاد عالقه و یادگیری ایجاد انگیزه و هم

 ، تدریسعلوم دینیهنر،  :واژگان کلیدی

 

 مقدمه

 اوستایی زبان در. است مرد و زن معنای به "نره" یا "نر" و نیک معنی به "سو" کلمه دو از ترکیبی سانسکریت، زبان در هنر واژه

 ،است درآمده( هنر) امروزی شکل به میانه فارسی یا هلویپ زبان در که ؛است گشته ایجاد "هونر" واژه و شده تبدیل «ه» به «س»

 که است خالقیت احساس و زیبایی با توام و شیوا فصیح بیان برای کوششی حقیقت در هنر .است فرزانه و کامل انسان معنای به که

 آدمی وجود ناپذیرجدایی ءجز دوستیزیبایی و هنر. کند بازگو دور هایقرن از را نانوشته هایپیام و ناگفته هایحکایت تواندمی
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 گاهی که است بوده همراه اشراق و الهام نوعی با هنر معنای انسانی، هنر و فرهنگ تاریخ در .گذاردمی اثر او حیات سراسر بر و است

 جهت در که است بشری ساخت فرآیندهای یا آثار از ایمجموعه طور کلی هنر به .است عاجز آن سرّ درک از انسانی ادراک و عقل

 هنری هایرشته ترینمهم از .دشومی خلق مفهوم یا معنا یک انتقال منظور به یا و انسانی هوش و احساسات عواطف، بر اثرگذاری

 شعر،) ادبیات موسیقی، ،(تئاتر) نمایشی هنرهای ،(چاپ و عکاسی گری،تندیس طراحی، نقاشی،) تجسمی هنرهای به توانمی

 که است انسانی تمدن و فرهنگ آمیزاسرار هایجلوه بارزترین از یکی هنر، .(8731 رجایی،) کرد اشاره اریمعم و سینما ،(داستان

 تجلی و بشری فرهنگ و تمدن از نشانی شناسی،باستان و تمدن تاریخ هایکاوش جا هر. است افکنده سایه انسانی حیات بر همواره

 تمدن تاریخ پژوهشگران اعجاب هنری، گوناگون مظاهر و آثار رسد،می ظهور هعرص به تمدنی که سرزمینی هر در کند،می کشف آن

 عقاید با آشنایی منظور به (8711 )الهامی، است برده فرو تأمل و اندیشه به را حکیمان آن، ناپیدای رموز و است برانگیخته را هنر و

 اندبوده هنر وسیع دنیای ناظر خاص منظری از کدام هر که شودمی اشاره ذیل در تعاریفی به ،باب این در اندیشمندان و فیلسوفان

 :هاستانسان موفقیت جهت در بزرگ گامی آنها از یک هر تحقق و

 نمود اعطا چیزهایی به بایستی را هنر عنوان” کانت: امانوئل؛ “نیست ماندگار نگنجد هنر قالب در که ایاندیشه ره”: ایخامنه... اآیت

 زیبایی اساس هنر در چه آن”: یوشیج نیما ؛“جمال ظهور در خداست شهود نوعی هنر،” کروچه: ؛“اندمدهآ وجود به آزادی با که

 دادن سرایت و هنرمند شخصی تجربه انتقال هنر”: تولستوی؛ “است طبیعت از تقلیدی هنر”: ارسطو؛ “است درستی و راستی است،

 “.است دیگران به احساس این

 .باشد عقاید و هااندیشه افکار، تمامی برای شایسته ظرفی تواندمی هنر ،دریافت توانمی راحتی بهمعتبر  تعاریف وفور این از

 موثرترین و ترینقدیمی از هنر» که دارد وجود نظر اتفاق مختلف اندیشمندان میان مطلب این درباره باشد، چه هر هنر خاستگاه

 در نوعی به هنر که کرد پیدا تواننمی را زندگی روش یا وسیله هیچ که جایی تا ؛«است انسان اجتماعی و فردی زندگی هایپدیده

 .باشد نکرده نفوذ آن

 آموزش در هنر نقش

 و مسائل توانمی آنها هنری آثار بررسی و مشاهده با که طوری به ،است کودکان احساسات و عواطف بروز برای ایوسیله هنر

 از یکی هنر: گفت توانمی دیگر عبارت به. (8711 ،پور)محمد کرد یاری را آنان ،حل راه کردن پیدا در و شناخت را مشکالتشان

 بر. باشد موثر خالق روح تقویت در و کند تقویت انسان در را شناسیزیبایی روحیه تواندمی هنر است. شخصیت بخشتعادل عوامل

 کتاب از ماخوذ که دارد وکار سر حکمت با نیز دینی هنر. است حکمت و کتاب پیامبر )ص(، اسالم پیامبر خدا کتاب اساس

 خوب چون اموری در تواندمی آموزش با هنر تلفیق .(8738 )اعوانی،شود نمی محقق هنر بدون دینی جامعه بنابراین خداست؛

 به و بوده موثر بسیار مطالب سپردن خاطر به و یادگیری در تمرکز داشتن ،کردن صحبت خوب ،دادن گوش خوب و شنیدن

 این بر. است اسالمی هنر شناختن اسالم، شناخت برای راه ترینمهم و ترینساده بهترین، .ایدنم کمک کودکان ادراک یتوسعه

 آموزشی هایفعالیت سراسر در دارد که طبعی لطف هب علمم. (8738 ،)اعوانی باشد دینی حکمت بیانگر بهترین تواندمی هنر ،اساس
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 نوشتن یا رنگی هایگچ از استفاده با کندمی سعی همواره او. سازد زیباتر را درس کالس و مدرسه محیط تا کندمی تالش خود

 چه هر و دستی کار و نقاشی و نمایش و قصهو  سرود و شعر ،آهنگ خوش و زیبا صدای ،دلنشین کالمی ،تابلو روی خوش خطی

 ارائه برای هنری هایفعالیت و هاشیوه از گیریهرهب. کند طرح آموزاندانش برای زیبا شکل به را درس تواندمی و داندمی که

 فرایند نمودن بخشلذت و جوییمشارکت و گروهی هایعالیتف به بخشیکیفیت یادگیری،و پایداری  تعمیق موجب هاآموزش

 .سازدمی میسر روش ترینسهل از را دروس آموزش و دگردمی یادگیری-یاددهی

 تعریف و بررسی علوم دینی

دین در لغت به معنای کیش و آیین و  .شودمی دین از آدمی تردقیق و بهتر شناخت سبب که شودمی گفته دانشی هر به دین علم

طریقت و شریعت و در اصطالح، عبارت است از مجموعه اصول و قواعد بنیادی و احکام و دستوراتی که از سوی خدا به انسان داده 

 زمینه در منحصراً و بوده ارتباط در دینی موضوعات با مستقیماً واندتمی دانش این یهابخش از برخی. (8738 )دهخدا، شودمی

 علومی. است اسالم دین مطالعه برای منبع مهمترین که کتابی دارد، قرآن با مستقیمی ارتباط که تفسیر دانش همانند باشد، دین

 هر شود،می آموخته دینی دانش مقدمات عنوان به که یگرید بخش .نمود مطالعه بخش این در توانمی نیز را کالم و فقه همانند

 ادبیات مختلف هایرشته همانند ؛وجود دارد آن به نیاز دینی منابع بهتر درک برای اما نیست؛ مرتبط دینی منابع با مستقیماً چند

 ،است عربی ما دین رسمی انزب چون حال هر به اما ؛نیست دین شناخت برای منحصراً علومی، چنین آموختن فایده اگرچه .عرب

 نیازبی ،خود تحقیق مقدمه عنوان به بخشی چنین آموختن از دارد، را اسالم دین در کاوش و بررسی به تصمیم که شخصی هر

 دینی علوم خدمت در آنها و آموخته نیز را مرتبطی غیر ظاهر به شاید و دیگر هایرشته توانمی گوناگون، شرایط در البته. نیست

 .هاآن از برداریبهره با دین تبلیغ و رایانه دانش یا و دیگر هایزبان آموختن از جمله داد قرار

 اهمیت و ضرورت یادگیری علوم دینی

جیمز کند. ثار مثبت ذهنی دعا و نیایش تاکید میآبر  ،8گالتون آثار مثبت دین مورد توجه بوده است. در میان روانشناسان عمدتاً 

  ،7نگاهای خویش کمک کنند، یها در راه تحقق بخشیدن آرمانتوانند به انساندعا میکال تعدیل شده اعتراف و معتقد بود اش 1لوبا

 (. 8711 ،)آذربایجانی دانددینداری را موجب شفای دردها، اختالالت روحی و روانی انسان می

 برای که هایییادگیری اما. دیگران آموزش و تعلیم ایبر یا و است گیرنده یاد خود تکلیف انجام و عمل برای یایادگیری علوم دینی 

 همه به مربوطکه  احکام؛ )الف( بخشی از نمود تقسیم باید دسته دو به کلی بندیتقسیم یک در ،است تکلیف انجام و عمل

 نماز، احکام ثلم شودمی مکلفین همه به مربوط اول وهله در بلکه ،ندارد جنسیت و سن و حرفه، شغل به ربطی و است مسلمانان

 را آن که است الزم قشر همان بر فقط و باشدمی جامعه از خاص یقشر به مربوط بخش دیگر احکام غیره. )ب( و خمس، روزه،

 و فسخ حق خیارات، انواع صحیح، و باطل معامالت معامالت، انواع قبیل از تجارت احکام خود تجارت برای که تجار مثل بیاموزند

                                                           
1 Galton F. 
2 Leuba J.H. 
3 Young 
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-می روایات و آیات دین حسب علمای بر همین ضروریت است که .بیاموزند را غیره و مساقات مزارعه، باید که نکشاورزا یا و غیره

-بهره با باشند کهمی زندگی اساسی قانون علوم دینی، .بگیرد یاد است واجب دارد، احتیاج آنها به غالباً انسان که را مسائلى: فرمایند

 به و گردیده نائل معنوی و مادی هایعرصه همه در پویایی و رشد به مسلمان جامعه دینی، حقیقیعلوم  و راستین احکام از گیری

  رسید. دنخواه عالم دو هر رستگاری و سعادت

 نقش معلم در تدریس علوم دینی

 ایمان به بدیلت را علم یعنی بپدردازد، نیز آموزاندانش دینی پرورش به ،دینی هایآموزش هئارا بر عالوه بخواهد دینی معلم اگر

 بین تفاوت ترینمهم شاید. برساند رضایت به نیز را هادل ها،عقل کردن قانع بر عالوه باید سازد، تدین همراه را آموزیدین و کند

 ایمان به را علم و بگشاید هادل سوی به راهی توانسته که است فردی واقعی، مربی که دریافت بتوان نکته همین در را مربی و معلم

  جذب در ابتدا باید فراگیران در ایمان شکوفایی و رشد در را دینی هایمعلم موفقیت راز رو، این از. بزند پیوندد هادل به را عقل و

  .(8711 سادات،) دانست آموزاندانش

 نداشته دینی اخالق به توجه و بدهد یاد را دینی علوم بخواهد اگر فقط دینی معلم که همانطور: فرمایدمی( ره) خمینی امام حضرت

 دینی علوم معلم کشد،می تباهی به را کشور و آوردمی بار به غائله این باشد نداشته جوان این یا طفل این سازندگی به توجه باشد

 درس موضوع درسی داشته باشند، یک درباره خوبی احساس آموزاندانش که موقعی است داده نشان تحقیقات .است چنین نیز

های جذاب این انگیزه را در استفاده از روش با باید معلمان لذا کنند،می درس به بیشتری توجه کرده، مطالعه یشترب را مربوطه

 است آموزشی هایروش و کیفی سطح افزایش و یادگیری شرایط بهبود هاآن در عالقه ایجاد راه بهترین ایجاد کنند. یادگیرندگان

 خورد،می چشم به هاانسان دیگر بر ایعده طغیان و ستم و ظلم و اخالقی رفتاری، هایناهنجاری جامعه در اگر(. 8731 )سیف،

 عرصه این در پرورش و آموزش وظیفه و رسالت علوم دینی جستجوکرد. مربیان و متولیان کاریکم و کوتاهی در باید را آن ریشه

 به قرآن با اُنس هایزمینه ایجاد مفاهیم، درک آن، وزشآم دینی، معلو به توجه عدم و کوتاهی گونه هر است، خطیر و سنگین بسی

-حق تضییع بارز نمونه وظیفه انجام در کوتاهی مصداق و بخشش قابل غیر عقوبت موجب خداوند پیشگاه در قرآنی تربیت کلی طور

 .شد خواهد تلقی ناسال

 هنر در تدریس علوم دینی تاثیر

 خصوص در آنان توسط متعددی تحقیقات و مطالعات و بوده برجسته شناسانوانر و کاوانروان توجه مورد پیش هامدت از هنر

 هنری آثار خود، فعالیت طول در 8فرویدزیگموند . است آمده عمل به هنری آثار شناختیروان تحلیل و هنرمند روانی حاالت بررسی

 این در او هایتالش اولین حاصل و داده قرار تحلیل و بررسی مورد کاویروان دید از را داستان و نمایش شعر، قالب در متعدد

 در تحقیقاتی به یونگ و آدلر بروئر، جمله از متعددی شناسانروان ،فروید از پس. است شده ارائه «رویا تعبیر» کتاب در خصوص،

اده از هنر در تدریس هدف استف .(8717 همکاران، و معنوی) اندپرداخته هنرمندان آثار بررسی و تحلیل و هنری شناسیروان زمینة

                                                           
1 Sigismund Schlomo Freud 
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آنان،  روحیه تلطیف موجب طریق این از و کند تقویت فراگیران در را هازیبایی به توجه و دوستی زیبایی یروحیه که است آن

 دادن توجه نهایت در و تحصیلی پیشرفت خالقیت، تقویت شخصیت، متعادل رشد سلوک، حسن خلقی، خوش درونی، آرامش ایجاد

یابد و هنر اصیل، شکوفایی و بالندگی خود را در بستری از اعتقادات و باورهای مذهبی می شود. خدا یعنی هاییزیبا خالق به آنان

 توانمی هنر کمک هب (.8731 بخشد )خوشرو،دوام و قوام می میختگی با هنر،آدین گستردگی و ماندگاری خود را با در هم 

 همانطور که قبالً اند، نمود.دیده آنچه گذاشتن گفتگو و بحث به و هازیبایی در تدبیر و تفکر و دیدن خوب به وادار را فراگیران

 نمایشی هنرهای ،(چاپ و عکاسی گری،تندیس طراحی، نقاشی،) تجسمی هنرهای به توانمی هنری را هایتوضیح داده شد رشته

ها تواند با استفاده از هر کدام از این روشلم میمع .بندی کردمعماری تقسیم و سینما ،(داستان شعر،) ادبیات موسیقی، ،(تئاتر)

 ،لذا .است مستقیم آموزش از بیشتر تاثیرش غیرمستقیم صورته ب آموزش چنین. همموزان شودآباعث ایجاد انگیزه در دانش

 تدریس علوم در داستان، و گوییقصه شیوه از استفاده. شودمی توصیه بزرگان حال شرح و نمایشنامه شعر، داستان، از استفاده

 و سنجیده و آرام لحنی با باید مدرس .شود آنان خستگی مانع و کند کمک ماندگار در یادگیرندگان تفهیم در تواندمی قرآن و دینی

این نوع  از استفاده کند. حفظ حال همه در را آموزشی عدالت و باشد داشته یکسان نگاه و توجه فراگیران به و گوید سخن مناسب

 مدرس و شودمی فعال ذهن هاروش این در زیرا ،شودمی مربوطه درس فراگیری تقویت باعث علوم دینی کالس س درروش تدری

 ،فهم کاربرد، قبیل از ذهنی هایمهارتگیری از هنر در تدریس علوم دینی، بهره .است هادی و راهنما و کرده مساعد را شرایط

 و شودمی نیز تقویت گروهی بین روابط یادگیرنده، عمل و ذهنی فعالیته دنبال ایجاد ب کند.می تقویترا در فراگیر  تحلیل و تجزیه

 طریق این نوع تدریس از خالقیت روح و یابدمی پرورش افراد در تحقیقو  کاوشگری روحیه وشده  تقویت افراد نفس به اعتماد

در فراگیران است. افزایش  تجاربعالقمندی و کسب از انگیزش،  غنی آموزشی فضاییهدف تمام مدرسین ایجاد  .شودمی نهادینه

 شود. در چنین فضایی میسر مییادگیران  پذیریمسئولیت وآموزش  شدن بار پرمیل به یادگیری منتج به 

 گیریبحث و نتیجه

 یک است، بیان شیوه کی نیز هنر واقع، در. است پیام تبلیغ و ابالغ ابزار تریناکار و ترینبلیغ رساترین، از یکی هنری، ابزارهای

 عادی یا علمی زبان اگر. است ماندگارتر و نافذتر تر،دقیق رساتر، دیگر، تبیین شیوه هر از بیان شیوه این منتها است، کردن ادا شیوه

 است، حقایق همین مستقیم غیر بیان که بود خواهد دارا را ویژگی این نیز، هنر زبان است، حقایق مستقیم بیان و ویژگی این دارای

 تنها مدرس کار امروزه .است استوار تخیل عنصر بر بلکه نیست، هاآن واقعی صورت به حقایق بیانگر هنر، زبان که تفاوت این با

 که است این وی وظیفه مهمترین بلکه ؛نیست نوشتاری و گفتاری هاینشانه طریق از آموزاندانش به مفاهیم سلسله یک انتقال

 خوب را مطلب یک تنها که نیست کسی خوب درسم رو این از .نماید ارائه باید روشی چه با و کسی چه به را چیزی چه بداند

 مناسب زبانی با هم آن و فراگیران اختصاصی هایویژگی و سن با متناسب را مطلب بتواند که است کسی شایسته معلم بلکه ،بداند

 به شفاف هاییدریچه حقیقت در ود،نم ینآقر و دینی امور به عالقمند را گیرانفراهنر،  از گیریبهره با بتوان اگر .نماید ارائه او حال

 نگاهی، چنین وجود با و شودمی بیشتر آن شفافیت و پنجره این، وسعت آموزشی کار پیشرفت با کهشود می باز هاآن اطراف دنیای

بر آن است که  اعتقاد که چرا ،کنند پیداجهان اطراف  به هتریب عالقه هًنتیجدر  و بینندمی بهتر آنرا هایزیبایی و دنیا آموزاندانش
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 جهان هایحکمت از بیشتر آگاهی قطعاً و است انسانی فطرت بر منطبق و هستی جهان هایحکمت بر منطبق اسالمی-دینی مبانی

جالبی را در بر  دینی نتایجتدریس علوم  در هنر درس هایویژگی از گیریشد. به طور کلی بهره خواهد داریدین رشد باعث هستی

 در ذهنی حرکت و نوآوری خالقیت، ایجاد پدیده، یک ابعاد و زوایا شناخت جستجوگر، دقیق، نگاه یافتن :خواهد داشت از جمله

 زا شنواتر نیچشما وداشته باشند  چشمهایشان از بیناتر یگوشهایفراگیران  اگر .هاآن در نشاط و خاطر انبساط ایجاد ،یادگیرنگان

 به توانمی آنگاه اند. گرفته فرا خوبی به ،باشندمی پرورش و آموزش ارکان از که ،را دیدن و شنیدن هنر ،داشته باشند گوشهایشان

 هایرسالت از تواندمی دبستان دوره در مطلوب یادگیری و یاددهی برای سازیزمینه توصیف، این با . بود امیدوار کودکان تربیت

 طور به و بود خواهد دیگر زمان هر از بیشتر موفقیتش ،گیرد خود به هنری بیان تربیت و تعلیم نظام اگر .باشد هنر درس مهم

 کمک ابتدایی مدارس در هنر کارکردهای از است کافی. داد خواهد هدیه هاانسان به را رشد اسباب مختلف هایجنبه در مستقیم

 از یکی عنوان به هنراز آنجا که  .است کنندهکسل و روحبی بسیار هنر بدون زندگیود. نم استوار آن پایه بر را تدریس و گرفته

 ارائة باتوان می ،نماید ایفا کشور نوجوانان و کودکان تربیت و تعلیم در ممتازی بسیار نقش تواندمی تربیتی کارآمد و مؤثر ابزارهای

 کمک تربیت و تعلیم غایی اهداف به هاآن دستیابی در و جذب را متفاوت هایسلیقه و عالیق با فراگیران هنری، جذاب هایبرنامه

تدوین -1. علوم دینی مربیان و مدرسین توسط آموزشی هایروش در هنر انواع عناصر از مناسب گیریبهره-8از جمله: . کرد مؤثری

 آموزشی برنامة در تحصیلی لفمخت هایدوره آموزاندانش برای ربطذی کارشناسان و نظرانصاحب توسطدینی -هنری هایبرنامه

 مندیعالقه به توجه با مدارس در اسالمی-هنری هایکارگاه توسعة و ایجاد-7. هاآن سنی نیازهای و هاویژگی با متناسب ،هفتگی

 میاسال-هنری آثار از نمایشگاهی تشکیلبه ویژه و ایشان  فراغت اوقات سازیغنی منظور به تحصیلی مختلف هایدوره آموزاندانش

-1. خالقانه و هنری هایفعالیتشرکت در  یراب آموزاندانش تشویق منظور به گوناگونهای دینی و مذهبی مناسبتبه توجه  با

 پرورشی هایفعالیت جذابیت بر که هنری متنوع هایقالب  از گیریبهره با ابتدایی مدارس در پرورشی هایفعالیت ازماندهی

 و منسجم آموزش-1. مدارس در برگزیدگان از شایسته تقدیر و تجلیل و هنری مختلف هایرشته رد مسابقات برگزاری-3. بیفزاید

 قالب در نوجوانان و کودکان ویژة هنری آثار انتخاب و بررسی شناخت، زمینة در مدارسعلوم دینی  مدرسین و مربیان مستمر

بیان -1 دینی.-هنری هایبرنامه ارائة زمینة در لیتحصی مختلف هایدورهفراگیران  از نظرخواهی-3. خدمت ضمن هایآموزش

اختصاص دادن ساعاتی از کالس به طبیعت گردی و طراحی و -3 .آموزانتوسط دانش تئاتر های دینی در قالب برگزاریداستان

 .نظم زیبای موجود در عالم هستی نقاشی از

 منابع

 ،8شماره اول، سال روانشناسی، و اسالم مطالعات فصلنامه جیمز، ویلیام دیدگاه از دینداری آثار مسعود، آذربایجانی، -8

 .811-883 ش،ص هـ 8711 زمستان

 .ش هـ 8733 ،تهران گروس، انتشارت ، معنوی، هنر و حکمت غالمرضا، اعوانی، -1

 تابستان مدرسه، مشاور رشد مجله ،آموزان دانش روانی سالمت ارتقای و خالقیت پرورش در هنر نقشتمجیدی، طیبه،  -7

 .83-81 ص ،71 مارهش ،31
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 اول، سال دین، و روانشناسی مجله تحصیلی، پشرفت و روانی اختالالت با مذهبی گیریجهت رابطه ، علیمراد،وندحبیب -1

 .813-33 ص ،ش هـ 8713 پاییز سوم، شماره

 بهار و ش هـ 8731زمستان هنری، تحقیقات و پژوهش مرکز تهران، هنر، فصلنامه هنر، مایه جان ابوالقاسم، خوشرو، -3

 .ش هـ 8733

 کنفرانس آموزان، دانش دینی تربیت و تعلیم در معلم های ویژگی و نقش احمدی، عسگر، ،بابکسلحشور،  ،فرشاد ،روزه -1

 .ش هـ 8731، مطالعات تربیتی علوم فناوری و دانش سراسری

  .ش هـ  8711، تهران، سمت انتشارات ،اسالمی اخالق .علی محمد سادات، -3

 .ش هـ 8731، تهران، نور پیام دانشگاهانتشارات  ،تربیتی شناسیوانر ،اکبرعلی ،سیف -1

 .ش هـ 8711، تهران، تربیت منادی فرهنگی موسسه ابتدایی، یدوره مدارس در هنر آموزشاهلل، محمدپور، آیت -3

 .ش هـ 8717 تهران،انتشارات چهر،  روانپزشکی، دیدگاه از هنر همکاران، و عزالدین معنوی، -81

 


