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چكيده
هنري در مخاطبان يادگيري هاي تآموزش و پرورش همگاني، شكوفا سازي ظرفيهاي تيكي از رسال

ورش هنري و پرهاي هبه عنوان مؤلفتوليد هنري، نقد هنري، زيباشناسي و تاريخ هنر جهان و ايران . است
 درسي آموزش هنر، از هايكتاب به عنوان ساختار محتوايي در موسيقي، نمايش و هنرهاي تجسمي

ريزان آدمي، مدنظر برنامهي هبالقوهاي يتوانند در پرورش توانمند مي موضوعاتي هستند كهيهجمل
هاي آموزش هنر كتابي هانجام شده است، كليتحليل محتوايهدر اين مطالعه كه به شيو. قرار گيرند

، به عنوان  براي آموزش منتشر شده بودند1387-88كه در سال تحصيلي تحصيلي دوره راهنمايي 
.  اختصاص داشتتصوير و تمرين،)مضمون(متنثبت به  واحد .پژوهش انتخاب شدندي هجامع

در . نجام شدموضوعي و ساختاري آموزش هنر اهاي هاساس مقولقياسي و بري هكدگذاري به شيو
كدگذاري شد كه ميزان  درصد از محتوا توسط ارزياب دوم ده،  كدگذاريبه فرايندجهت اعتباربخشي

شناسي، توليد هنري و تاريخ هنر در  كه به ترتيب زيباييادنشان دنتايج . مشاهده شد86/0توافق برابر با 
هاي تشنويسي و گرافيك، اولوي و طراحي و نقاشي، خو،ايران و اسالم بيشترين ابعاد تربيت هنري

 نشان هنتيج. راهنمايي تحصيلي داشته استي ه دورهايكتاب تا سوم را در ساختار محتوايي نخست
 در نقد هنريتاريخ هنر جهان و، هنرهاي نمايشي،موسيقيآن است كه ابعاد مهمي مانند ي هدهند

.اند واقع شده و كم توجهيآموزش هنر مورد غفلت

، ساختار مغفول درسي ي ابعاد هنري، برنامه، تحصيليدوره راهنماييآموزش هنر، :يكليديهاواژه
.محتوايي
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مقدمه

اشكال كه توسط هوش هدايت شده و منجر به ايجاد  است  شناختييهنر به عنوان فعاليت

3راگ و كوهنك و )2002(2 به زعم كترال.)2005، 1يزنرآ(شودمنحصر به فرد معنا مي

5 و گتي)1989(4 دي و گرير،كالركهاي تي بودن ارزش هنر همسو با انديشهذا، )2000(

خي به رويكرد تلفيقي و نقش ابزاري هنر به عنوان  اين در حالي است كه بر وباشد مي)1997(

ه كدارد عنوان مي)14: 1387 (زادهشريف.كنندبراي يادگيري ساير دروس اشاره مييي وسيله

 به معني رمزگشايي و رمزگرداني از آثار هنري كه هنرمندان افكار و احساسات گر سواد راا

،خواندن و نوشتن نيستبه  ديگر معني سواد محدود ،كنند بدانيمخود را در قالب آن بيان مي

 مستلزم كشف رمز يا ن نيز نوعي از مفاهيم مستتر را در خود دارد كه درك آ6بلكه سواد هنري

 ديويي اعتقاد داشت كه هنرها .شود تربيت هنري حاصل ميين در سايهرمزگشايي است و اي

را به عنوان يك تجربه در  و آننندكعرضه ميها  انسانبينش و بصيرت را به فرهنگ و تفكر

 وي در اين مفهوم ارزش ذاتي هنر از يبه عقيده. كنندمعرفي ميها  انسانزندگي مشترك

با ) 2002(8در اين راستاست كه پاينار. )2005، 7تيو(آيدي م آنها در زندگي روزانهيتجربه

كيد نموده، نقش تأثيرات أثر در محيط تؤهاي پيچيده م كه بر واكنش9نومفهوم گراياندفاع از

 درسي برجسته نموده، به اهميت زيباشناسانه در ايجاد و پرورش يرا در برنامهيي زمينه

 را داراي خاصيتي زيباشناسانه ها در متنررسي يادگيريتصويرسازي خردمندانه اشاره كرده و ب

. آن عمل نمايديتواند به عنوان زمينهنمايد كه هنر مي ميمعرفي

پيشينه تحقيق

آن را را سلبي دانسته و  آنيزنرآ، مفهومي است كه 10)پوچ( مغفول مفهوم برنامه درسي

1-  Eisner
2-  Catterall
3-  Krug & Cohen
4-  Clark, Day, & Greer
5-  Getty
6-  Art literacy
7-  Wheat
8-  Pinar
9-  Re-conceptualists 
10- null curriculum
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كه مدارس را آنچه به زعم وي، . ته اسرسمي حذف شداز نظام آموزش داند كه  ميمحتوايي

1سيلي براون.)1994:97، آيزنر(دهند مهم است آنچه كه انجام ميي به اندازه،دهندانجام نمي

يدر متون و برنامه [هاها و نيست هستي حوزهآيا" كه تدر پاسخ به اين سؤاال) 2008(

 و "؟ گرفته استنطقي صورتي تربيتي جامعه و منطبق بر توجيهات ماساس فلسفهبر] درسي

ايفا كند و در يادگيري يي تواند نقش واسطهدانيم يا اينكه هنر ميآيا ما ذاتاً هنر را ارزشمند مي"

كند كه در آن را مطرح مي2 مفهوم همزيستي موضوعي،"؟ثر باشدؤساير دروس هم م

و به بهبود گرفتههاي محتوايي مختلف از جمله هنر قرار  واسطه بين حوزه،تكنولوژي

دتوانكليدي است كه مييي شتياق يادگيرنده در هنر واژهشور و ا. كنديادگيري كمك مي

هاي محتوايي به منظور افزايش و بهبود يادگيري تكنولوژي را در تلفيق هنرها و ساير حوزه

دار براي يتلفيق هنرها باعث يادگيري معن.)2006، 3هابرشهوك و كورنيم(ياري رساند

 ارتباط هابا ساير ديسپيلين نيز كه دروس هنريشود  ميهاي درسيآموزان از طريق برنامهدانش

) 2004 (4چنانچه پايج.باشدميدروس هنر نيز مفيد  خودبراي يادگيرياين امر و برقرار نموده 

 دروس هنري و ينتيجه گرفت كه همبستگي مثبتي ميان مطالعهيي نيز در قالب مطالعه

طولي توسط محققان دانشگاه كاليفرنيا اشاره يي وي به مطالعه. ت تحصيلي وجود داردپيشرف

آموزاني كه به طور بااليي درگير يادگيري و آموزش دارد دانش ميبياننموده و به عنوان نتيجه 

 نمايان هاي استاندارد شده پيشرفت تحصيليدر آزمونرا اند، عملكرد بهتري هنر بوده

 كسالت كمتر و ترك تحصيل  ود بهتري در خدمات اجتماعي داشتهعملكرساخته، 

كه در مقياس بزرگ و يي در مطالعه) 2002( همچنين كترال.اندتري را از خود نشان دادهپايين

آموزاني كه درس هنر در نجام شد، گزارش نمود دانشاتوسط شركت هنري شيكاگو

تحصيلي باالتري ي ه بود، از انگيزبا ديگر دروس تلفيق شده درسي آنها يبرنامه

نگرش مثبت نسبت به هنر موجب انتقال نگرش مثبت وي گزارش نمود كه . خوردار بودندبر

؛6،1995نوكرو لورا روچر؛2000، و كوهنگ كرا؛1992، 5و شرميسبيگ(ودشبه مدرسه مي

1-  Seely Brown
2-  subject symbiosis
3-  Mishook & Kornhaber
4-  Paige
5-  Bigge & Shermis 
6-  Roucher & Lorano-Kerr
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يل ايراني مثل نقالي، مهم از هنرهاي اصهاي هجنباين در حالي است كه برخي).1994، 1ساتر

درسي مغفول مورد توجه هاي هو تعزيه به عنوان برنام) هاي عروسكينمايش(بازيشبخيمه

اين غفلت هم موجب نگرش ).1384زاده، كوچك؛1383فروغ، ومحمدي(اند گرفتهنقرار 

ي ارزش ذاتي هنر و سواد هنرهم كمرنگي توجه به تربيت هنري،منفي نسبت به مدرسه و

.شودمي

، اند پرداخته درسي هنريدر برنامهيي كه به موضوع تربيت هنري هاصاحبنظران و نويسنده

اين ظرفيت در مخاطبان يادگيري تأكيدي ههنر و توسع آموزشيعد براي توسعهبه چهار ب

ارتند عد عب اين چهار ب،)2005 و آيزنر، 2003، 3 تاپاجوس؛1998، 2داباس: براي مثال(ورزند مي

:از

ورزي كردن با مواد و وسايل خلق آثار هنري با استفاده از دستشامل : 4ـ توليد هنري

:1380مهرمحمدي و اميني، (مختلف و بروز افكار و تمنيات دروني با استفاده از وسايل مذكور

232.(

يهاي اجتماعي، فرهنگي و تاريخي پديدهاي هنرزمينهبررسيمشتمل بر : 5ـ تاريخ هنر

.)565: 2003تاپاجوس، (

 در مورد كارهاي هنرييابي مضمونتفسير، ارزشيابي وتوصيف، شامل :6هنريـ نقد

).351-3: 2005آيزنر،(

اجزاء و عناصر ) 9،2009:31كوي و پيروبه نقل از  (8كه برودي:7ـ زيباشناسي

توصيفني بودن  ف و تجلي يافتگي،شكيل بودن،زيباشناختي را در چهار ويژگي حساسيت

. نمايدمي

چهاردر  هنري اهداف، نيز10 جمهوري اسالمي ايران تحصيلي دوره راهنمايياهدافدر 

1-  Sautter
2-  Dobbos 
3-  Tapajos 
4-  Art making 
5-  Art History
6-  Art criticism 
7-  Aesthetic 
8-  Brudy 
9-  Choi & Piro

 آموزش و پرورشمصوبه جلسه ششصدو چهل و هفت شورايعالي-10
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جوزي، به نقل از (اندقرار گرفتهعد تاريخ هنر، توليد هنري، نقد هنري و زيبايي شناختي ب

بخش ايالتي (1درسي ايالت فلوريداهاي ه برناماين در حالي است كه چارچوب. )1387:29

هاياستانداردهايي را براي موضوع) 2،1994 و كنسرسيوم ملي آموزش هنر1996فلوريدا،

به . باشد مي6 و رقص5، موسيقي4، نمايش3نمايند كه شامل هنرهاي تجسميهنري معرفي مي

 تربيت  ساختار محتوايي در جهتيدر زمينه اصلي هاي زمينه، موضوعچهاراين طور كلي 

). 234: 1380مهرمحمدي و اميني،  (شوندقلمداد مينري در كشورهاي غربي ابعاد ه

توان به پژوهش تحقيقاتي كه در خصوص آموزش هنر انجام شده است، ميي هاز جمل

هاي آموزشي در با عنوان ارزيابي خط مشي)2009(8 گان زن هاسر ـسيمس و 7گراهام

در اين .ا برنامه درسي مغفول اشاره نمودبي هاي هنري مدارس متوسطه در مواجهكارگاه

هاي  علت مغفول بودن هنرهاي تجسمي را در سياستاند تا سعي نمودههاپژوهش نويسنده

 در اين .دندقيق از كارهاي هنري نسبت ده به فقدان ارزيابي هنرمندانه و،اصالحات آموزشي

ها ايجاد شده و سپس مهدر سطح برناتا شرايطي آزاد در كالس درس وتالش شدمطالعه، 

به منظور افزايش اعتبار . ارزيابي شودآموزان  دانشگيري عيني و قابل اعتبار دستاوردهاياندازه

آموزان، آنها به كارهاي ديگران نمره داده هاي توافق شده با دانشاساس مقياسگيري و براندازه

هاي هنري به  خط مشي برنامهالعه،در اين مط.  گرفتو اين نمره در ارزيابي نهايي مدنظر قرار

 كه به مغفولو اولياء مدرسه، برنامه درسي آموزان  دانش وكه با مشاركت والدينبود يي گونه

بر اساس .  به صحنه آموزش برگردد بود،واسطه عدم ارزيابي دقيق هنرها به حاشيه رانده شده

 چرا ، برنامه درسي قلمداد شودتواند شريك خوبي براياين مطالعه، آموزش هنر ميهاي هيافت

ثر ؤميي هاي يادگيري مدرسهباز كردن پيچيدگيتواند در غنا بخشيدن و كه اين آموزش مي

ابي عملكرد ارزيو بوده عاملي مهم براي حمايت از هنرهاي تجسمي ، ارزيابيهمچنين . باشد

1-  Florida Curriculum Framework
2-  Consortium of National Arts Education Association
3-  Visual arts
4-  Drama
5-  Music
6-  Dance
7-  Graham
8-  Sims-Gunzenhaser
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. بخشد ارزش يادگيري هنرهاي تجسمي را استحكام مي،كيفي

تحت عنوان طراحي الگوي مطلوب تربيت يي هدر مطالع) 1380( اميني مهرمحمدي و

هاي ت فرصاهداف، محتوا،(هنري در دوره ابتدايي، به تبيين جايگاه عناصر برنامه درسي

ناظر به (تحليليو)ييكتابخانه(روش اين تحقيق نظري.ندپرداخت) يادگيري و ارزشيابي

در .بود)  هنري با برنامه درسي رسمي هنر دوره ابتداييبررسي و مقايسه الگوي مطلوب تربيت

ذاتي آن و كمك به تحقق ساير اهداف نظام هاي تها و قابلي ضمن اشاره به ظرفيتاين مطالعه

تاريخ هنر عد توليد هنري، نقادي،آموزشي، مهمترين اهداف برنامه درسي هنر در قالب چهار ب 

خش ساختار محتوايي نيز به سه مفهوم موسيقي، در ب. شده استو زيبايي شناسي معرفي 

هاي ت و مجموعه فرصشدههنرهاي تجسمي و نمايش به منظور پرورش ابعاد هنري اشاره 

هاي هنويسندضمن اينكه . دانسته شده استيادگيري متنوع و متعدد براي تربيت هنري مفيد 

نقاشي، طراحي هاي ه زمين درديداري ويادگيري مربوط به هنرهاي هاي تبرخي فرصمقاله به 

يادگيري مربوط به هنرهاي موسيقيايي را در هاي تفرص؛ و لهأسازي، بافتن، حل مسو مدل

هاي ت و برخي فرص؛آواز خواندن، نواختن و آفرينشتجربه گوش دادن، حركت كردن، 

.اندنمودهگويي معرفي  داستان واجرا و بازي كردن، كارگردانييادگيري مربوط به نمايش را در 

"به عنوان آموزش اخالق) درام(نمايش"تحت عنوان يي نيز در مقاله) 2000(1ادميسون

 به منظور درك  چارچوب مفهوميهيپردازد و به ارا ميهاي اخالقي تئوريبه بررسي و مقايسه

هايي عملي را به منظور بررسي  نمايش به عنوان آموزش اخالق پرداخته و مثالهايتئوري

هاي  مفهومي و به شكل داستان و گفتگو در صحنهيهاي تربيتي در چارچوبگي استلزامچگون

در تماشاي آموزان  دانش و تخيلوي تصويرسازي،در اين چارچوب. دهد ميهينمايش ارا

هاي نمايش و مشاهده آنها را از طريق درك و فهم هاي نمايش و پذيرفتن صحنهصحنه

نمايد كه گفتگوهاي موجود در نمايش  مير داده و تصريحجه قراوجهان مورد تهاي هپديد

ها شده و از اين طريق به تواند سبب ايجاد تعارض ميان تماشاگران و بازيگران نقشمي

ي هبه مقايسها، از طريق داستانآموزان  دانشكهيي ه به گون،يادگيري فعل اخالقي كمك نمايد

.مبادرت نمايندندگي با فعل اخالقي در زخود موجود هاي تموقعي

1-  Edmiston
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 در تصاوير نمايشي ژاپني 2روش بين متنيكاربرد «در تحقيقي تحت عنوان ) 2008 (1پاتال

هاي شفاهي و نمايشي كاغذي ژاپني را به تان، داس»بين فرهنگيهاي تبه منظور كشف تفاو

ار هاي فرهنگ غربي و فرهنگ اصيل ژاپني مورد مطالعه قرها و پيچيدگيمنظور فهم تفاوت

 نمادهاي شفاهي و ديداري ، از متنمراد وي.استفاده شد روش بين متني ازر اين مطالعهد. داد

تصاوير با اين پژوهش نشان داد كه هاي هيافت.  فرهنگي مطالعه شدندبود كه در تاريخ و زمينه

وي .دنباش مؤثر د در تربيت هنري بين فرهنگينتوان مي و پنهان خودچندگانهمعاني ظاهري و 

اين مهم دريي لفهؤ را مها بسيار برجسته ديد و همدرديسهم احساسات را در اين داستان

متن را داراي معاني مختلف براي ، )همان(پاتال . نمودهاي شفاهي مالحظه تصاوير و داستان

تصاوير كاغذي و كه  و تصريح داشت ي براي آنها معرفي نمودچالشو خوانندگان مختلف 

تواند در آموزش هنر غرب به ويژه در مدارس مي مناسب است كه شكل هنرييك ، نمايشي

هاي شفاهي و اغذهاي نمايشي با روشك همچنين تلفيق .ابتدايي مورد استفاده قرار گيرد

و حتي براي سنين باالتر تلقي شده هاي نمايشي  نيرومند براي داستانيد ابزارنتوانمينمايشي

. دنباشر  مؤثاز ابتدايي نيز جالب و

هدف تحقيق

 تحقيقات زيادي انجام گرفته كه برخي از آنها به نقش و ، هنر و تعليم و تربيتيدر زمينه

داللت اير دروس بر يادگيري سهنر  آموزش اثره و برخي ديگر بها  انساندر رشداهميت هنر

ي هنر انجام ها در راستاي ابعاد هنري و ساختار محتواي بسياري از اين پژوهش.اندداشته

 و برخي هبعضي از اين تحقيقات از توليد هنري به عنوان قابليت هنري حمايت كرد. اندگرفته

 با ها بيشتر همسواين يافته. اندبه نقد و ادراك هنري و زيباشناختي و تاريخ هنر توجه نموده

 در ماًمستقي به برنامه درسي است كه در قالب طرح هوش چندگانه، هوش را 3نگاه گاردنر

در ). 1999و 1991،گاردنر(نمايد ميو مؤثر در يادگيري ساير دروس معرفيهنر ارتباط با 

 بلكه بايد ،دند به طور مجزا مورد استفاده قرار گيرنتوانها نميمجموع هيچكدام از اين پژوهش

1-  Paatela
2-  Intertextual
3-  Gardner
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پاسخدهي ستاي در راحاضري هبر اين اساس، مطالع.  آنها را مورد توجه قرار داد كلييبا نگاه

:به اين سؤاالت انجام شده است

 تحصيلي چگونه است؟ راهنمايييابعاد هنري در دورهتوزيع توجه به -1

 تحصيلي چگونه است؟ راهنماييي ساختار محتوايي آموزش هنر در دوره-2

 تحصيلي  راهنماييي برنامه درسي مغفول در محتواي درسي آموزش هنر در دوره-3

چيست؟

تحقيقروش شناسي 

 تحقيقروش

ي بوده استروش تحقيق، تحليل محتوا و با رويكرد كم.

گيري نمونه روشجامعه و

 راهنمايي دورهي ه درسي هنر در سه پايهايكتاب در اين مطالعه، جامعه و نمونه آماري

.قرار گرفت مورد مطالعه1387- 88تحصيلي در سال تحصيلي 

اطالعاتآوري ابزار جمع

.  درسي تشكيل داده استهايكتابهاي ، تصوير و تمرينمتن در اين مطالعهراواحد ثبت 

عد تربيت هر دو بي همطالع، مبناي قياسيي ه فرايند كدگذاري به شيور با اتكاء بهاتدوين مقوله

براي (تحقيق ي هپيشيني همطالعبا اساس، ابتدا بر اين. قرار گرفت و ساختار محتوايي هنري

عد توليد هنري، نقد هنري، زيبايي شناسي و تاريخ  چهار ب)1998، و داباس2005، مثال آيزنر

.  مبناي مطالعه قرار گرفت براي ابعاد تربيت هنري،كدگذاريهاي هانتخاب و به عنوان مقولهنر 

بر اين . شدتر در اين فرايند استفاده  رايجهايعرصهاز ساختار محتوايي نيز براي بررسي 

و هنرهاي ) شامل ملودرام، تراژدي، كمدي، تعزيه، نقالي، عروسكي(ي، نمايش موسيقاساس، 

جه قرار ومورد ت) طراحي و نقاشي، خوشنويسي، گرافيك و ساير هنرهاي تجسمي(تجسمي

كنسرسيوم ملي  و 1996 بخش ايالتي فلوريدا، ؛1380:234مهرمحمدي و اميني، (. گرفت

. )1994،آموزش هنر
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و توسط كدگذار ها  درصد از مقولهدهبراي كدگذاري  تحقيق از طريق 1ياييپادر اين مطالعه، 

مشاهده 86/0برابر با ) 1386:289ساروخاني، (ميان دو كدگذار  ضريب توافق كهانجام شد دوم 

.شد

هادادهروش تحليل 

 با استفاده از روش توصيفي آوري شده مربوط به متغيرهاي مورد بررسيجمعهاي داده

.اندني، جدول و نمودار تحليل شدهفراوا

هاي تحقيقيافته

يتوزيع توجه به ابعاد هنري در دوره"در پاسخدهي به سؤال نخست اين مطالعه كه 

با هدف )1(نمودار"چگونه است؟ تحصيلي هسه گانهاي هو هر يك از پايراهنمايي تحصيلي 

ه شده يرا مختلف آموزش هنري ا درسي مورد مطالعه به ابعادهايكتابتوصيف توزيع توجه 

.است

138
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تاريخ هنر ايران و اسالم  تاريخ هنر جهان  زيبايي شناسي جهان نقل هنري توليد هنري

راهنمـايي  ي  ه درسـي دور   هـاي كتابابعاد مختلف تربيت هنري در      فراواني توجه به    نمايش  .  1نمودار
تحصيلي

 مورد 342عد زيبايي شناختي با فراواني شود، بيشترين ميزان توجه به ب ميچنانچه مشاهده

اين در حالي است كه . است%)93/27(مورد195س از آن توليد هنري با و پ%) 99/48(

هاي درسي آموزش هنر در اين مقطع تحصيلي، مربوط بهكمترين ميزان توجه در كتاب

1- reliability
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همچنين . بوده است%) 86/2( مورد 20و نقد هنري %) 42/0( مورد 3تاريخ هنر در جهان با 

هاي هنر هر يك از سه تلف تربيت هنري در كتابكه به توزيع ابعاد مخ) 1(مطابق با جدول

 مورد273شود كه در پايه اول، از مجموع  ميتحصيلي اين دوره پرداخته است، مشاهدهي هپاي

 درسي مورد مطالعه به ابعاد مختلف آموزش هنريهايكتاب توصيف توجه . 1جدول
ابعاد هنري

تاريخ هنر توليد واحد تحليلكتابپايه
هنري

نقد 
يهنر

زيبايي شناختي
ايراني اسالميجهان

17412متن
9421تصوير
252411تمرين
42698134جمع

: 1قسمت 
طراحي و 

نقاشي

20/2331/314/545/078/15درصد
816متن

294تصوير
37331تمرين
4533311جمع

: 2قسمت 
خوشنويسي

91/4826/387/3595/11درصد
879131145جمع كل پايه اول

ول
ا

كل پايه
86/3129/398/4736/048/16درصد
9212متن

0278127تصوير
1921تمرين
28678140جمع

:1قسمت 
طراحي و 

نقاشي

30/1892/398/5065/014/26درصد
1214متن

117تصوير
101تمرين
2211112جمع

: 2قسمت 
خوشنويسي

82/4717/291/2308/26درصد
50789152جمع

وم
د

كل پايه
12/2551/372/445/013/26درصد
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ابعاد هنري
تاريخ هنر توليد واحد تحليلكتابپايه

هنري
نقد 
يهنر

زيبايي شناختي
ايراني اسالميجهان

4113متن
11536تصوير
281تمرين
322115139جمع

:1قسمت 
طراحي و 

نقاشي

93/1605/184/6053/063/20درصد
910متن

72تصوير
1710تمرين
26272جمع

: 2قسمت 
خوشنويسي

27/7040/591/1840/5درصد
584122141جمع

وم
س

كل پايه
66/2576/198/53044/014/18درصد
599137متن

02334297تصوير
1369714تمرين
195203423138جمع

ي
ماي

هن
 را

ره
دو

ل 
ك

جموعم

93/2786/299/4842/077/19درصد

مربوط به %) 29/3(مورد9مربوط به توليد هنري، %) 86/31( مورد87فراواني مشاهده شده 

مربوط به تاريخ %) 36/0( مورد 1مربوط به زيبايي شناسي،%) 98/47(مورد131نقد هنري،

در پايه دوم نيز از. مربوط به تاريخ هنر ايران و اسالم است%) 48/16( مورد45هنر جهان و

%) 51/3( مورد 7به توليد هنري،%) 12/25( مورد50 مورد فراواني مشاهده شده، 199مجموع 

به تاريخ هنر %) 5/0(وردم1مربوط به زيبايي شناسي و%) 72/44( مورد89به نقد هنري،

در پايه سوم . به تاريخ هنر ايران و اسالم اختصاص داشته است%) 13/26( مورد52جهان و

%) 76/1( مورد4به توليد هنري، %) 66/25( مورد58 فراواني مشاهده شده، 226نيز از مجموع 

تاريخ هنر جهان و به %) 44/0(مورد1به زيبايي شناسي و%) 98/53( مورد122به نقد هنري،

. شودبه تاريخ هنر ايران و اسالم مربوط مي%) 14/18(مورد41

ابعاد هنري، ي هدر كل دوره راهنمايي تحصيلي، بيشترين توجه در واحد تحليل در زمين
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157و كمترين ميزان توجه مربوط به واحد تمرين با %) 23/62(مورد435بامربوط به تصوير

.بوده است%) 49/22با (مورد

 كه معطوف به چگونگي ساختار محتوايي آموزش براي پاسخدهي به سؤال دوم مطالعه

هايكتاب نمايانگر توزيع محتواي  به عنوان)2( راهنمايي تحصيلي بود، جدول يهنر در دوره

. ه شده استيارامختلف ساختار محتوايي هاي هتحصيلي در مؤلفهاي هدرسي به تفكيك پاي

مختلف ساختار محتواييهاي ه درسي مورد مطالعه به مؤلفهايكتابتوزيع محتواي . 2جدول

بر اساس ابعاد هنرهاي تجسمي:ساختار محتوايي
طراحيواحد تحليلپايه

و نقاشي
گرافيكخوشنويسي

ساير هنرهاي 
تجمسي

5611متن
96تصوير
2721تمرين
17932جمع

قسمت اول كتاب پايه اول
)طراحي و نقاشي(

28/9763/108/1درصد
66متن

29تصوير
135تمرين
1130جمع

قسمت دوم كتاب پايه
)خوشنويسي(اول

76/023/99درصد
1801332جمع كل پايه اول

جمع كل پايه اول
14/5722/4263/0درصد
41متن

81تصوير
20تمرين
142جمع

قسمت اول كتاب پايه دوم
)راحي و نقاشيط(

100درصد
22متن

111تصوير
10تمرين
143جمع

قسمت دوم كتاب پايه دوم
)خوشنويسي(

27/272/97درصد
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بر اساس ابعاد هنرهاي تجسمي:ساختار محتوايي
طراحيواحد تحليلپايه

و نقاشي
گرافيكخوشنويسي

ساير هنرهاي 
تجمسي

14343جمع
جمع كل پايه دوم

88/7611/23درصد
53121متن

9427تصوير
263تمرين
1731321جمع

قسمت اول كتاب پايه
)طراحي و نقاشي(سوم

57/8348/045/1548/0درصد
33متن

7تصوير
17تمرين
57جمع

قسمت دوم كتاب پايه سوم
)خوشنويسي(

100درصد
17358321جمع

جمع كل پايه سوم
53/6596/2112/1237/0درصد
15012322متن

27247270تصوير
756431تمرين
497234323جمع

جمع كل سه پايه

88/6454/3017/439/0درصد

184 فراواني مشاهده شده، 315شود، در پايه اول از  ميمشاهده) 2(چنانچه در جدول

 مربوط به )%22/42(مورد133مربوط به قسمت طراحي و نقاشي و%) 14/57(مورد 

 مورد143 فراواني مشاهده شده،186در پايه دوم نيز از مجموع . خوشنويسي بوده است

مربوط به خوشنويسي است كه نشان)%11/23(مورد43 مربوط به بخش طراحي و)88/76%(

در ) قريب به سه و نيم برابر بخش خوشنويسي(دهنده توجه وافر به بخش طراحي و نقاشي 

فراواني173 فراواني مورد بررسي،264در پايه سوم هم از مجموع . اين كتاب درسي است

 مورد32 مربوط به خوشنويسي،)%96/21( مورد58 مربوط به طراحي و نقاشي،)53/65%(

در كل .  مربوط به ساير هنرهاي تجسمي است)%37/0(مورد1 مربوط به گرافيك و)12/12%(
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 مربوط به شكل و )%16/45(فراواني346 در بخش متن، تصوير و تمرين، راهنمايييدوره

 مربوط به تمرين)%66/18(فراواني143 مربوط به مضمون و)%16/36(مورد277تصوير،

. استبوده

راهنمايي ي ههاي درسي دورتوزيع محتواي كتابي هنشان دهند) 2(همچنين نمودار 

.ايي و از حيث ساختار محتوايي استدوره راهنمي هتحصيلي در سه پاي

407

234
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طراحي و نقاشي خوشنويسي گرافيك ساير هنرهاي تجسمي

مربـوط بـه سـاختار    هاي ههاي درسي مورد بررسي در خصوص مؤلف توصيف محتواي كتاب  . 2نمودار

محتوايي

شود، بيشترين ميزان فراواني مربوط به طراحي و مشاهده مي) 2(طور كه در نمودار همان

و كمترين ميزان ) %54/30 (234 باو پس از آن خوشنويسي) %88/64(مورد497 بانقاشي

از قبيل كارهاي دستي، طراحي روي پارچه (مختلف هنرهاي تجسمي هاي همربوط به ديگر جنب

. است)درصد39/0(مورد3با... ) و 

برنامه درسي مغفول در محتواي درسي "براي پاسخدهي به سؤال سوم اين مطالعه كه 

) 1(هاي موجود در جداول بر اساس خالء، "ر دوره راهنمايي تحصيلي چيست؟آموزش هنر د

. اشاره نمودهاي درسي آموزش هنر از برنامهمغفولو محتواي ها عرصهتوان به  مي)2(و 

توان مي راهاي مغفول بخش،هاي مهم و شناخته شده محتوايي هنر با توجه به عرصهبنابراين

هاي حوزهدر اين خصوص . ستناد از هنرهاي تجسمي هاييهحوزشامل نمايش، موسيقي و 

،خوشنويسي، طراحي و نقاشيهاي هزمين در  تحصيليموجود در آموزش هنر دوره راهنمايي

.  قابل ذكر استپارچه طراحي روي گرافيك و ساير هنرهاي تجسمي از جمله كارهاي دستي و
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 حركت كردن، آواز خواندن، ذوف شامل گوش دادن،هاي محفرصتنيز زه موسيقي در حو

مثل تئاتر، ملودرام، ها هاي مرتبط با نمايش نيز برخي رشته در رشتهونواختن و آفرينش 

توانند با پرورش هويت ملي نيز در ارتباط باشند، قابل  مي كه تعزيه، عروسكي و نقالي،تراژدي

 و زه مثل بافتن، ساختندر بخش هنرهاي تجسمي نيز ساير هنرهاي مرتبط با اين حو. انداشاره

.به عنوان برنامه درسي مغفول مورد اشاره هستندسازي مدل

فراواني و تاريخ هنر بيست نقد هنري با مشاهده شد، نيز ) 1(طور كه در نمودار همان

خصوصدر . ، از توجهي كمتر برخوردار بوده است فراواني نسبت به ساير موارد سهجهان با

كافي نسبت به اين مقوله توجه  از عدم حاكيهاي مشاهده شدهوانيفرا نيز تاريخ هنر جهان

كدگذاري شده، كمترين ميزان توجه را مورد 698ورد از بيست منقد هنري با  همچنين .است

اين در حالي .  به خود اختصاص داده استبا ساير ابعادي ه در مقايستاريخ هنر جهانبعد از

، كمترين ميزان توجه را هاي اول و دومپايهبا ي همقايساست كه كتاب هنر سوم راهنمايي در 

. نسبت به نقد هنري داشته است

گيريبحث و نتيجه

كيدأفرايندهاي ذهني مورد تعد  شامل دو بمغفولبرنامه درسي ) 1994:98( آيزنربه زعم

ي برنامه درس آموزش ميان تلقي1يپارادوكسدر اين ميان .است) ذوفحم(فراموش شدهو 

حوزه در مغفول از برنامه درسيها تلقي معناي نيستو)موجوديت آن در تدريس(مغفول

سازي به حذف و محروممعتقداين پاردوكس وقتي قابل حل است كه .آموزش وجود دارد

داليل منطقي و منطبق بر  مبتني بر آنها مهم و اساسي هايهاز بخشي از تجربآموزان دانش

ي همچون موسيقي، ي حذف قلمروها بر اين اساس.باشيميت يك جامعه تعليم و تربيفلسفه

طراحي و نقاشي و تمركز بيشتر بر و  از يكسو هايي از هنرهاي تجسمينمايش و بخش

،گان زن هاسر و گراهامبه نقل از (دي  صورت گرفته است؟ يخوشنويسي بر چه اساس

 اين در حالي .داند ميمغفولسي  دريترين خطر را براي آموزش هنر، برنامه جدي،)2009

هايي از هنر  در خصوص آموزش جنبهبايداسالمي همانند كشور ماييهاست كه در جامع

1-  Paradox 
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تواند بر هارموني ذهني مخاطبان اثري مثبت بر جاي گذارد، كاوشي كه مي] همانند موسيقي[

مختلف هاي هديني انجام پذيرد و انطباق احكام ديني در قبال شاخهاي هبيشتر در آموز

مصوب هاي هچنانچه در برنام. بيشتر قرار گيردي ه همانند موسيقي مورد مداقينرههاي هرشت

. هايي براي آموزش سرودهاي انقالبي نيز وجود داردو هنرستانها آموزش رسمي نيز، رشته

 عدم ز بودن موسيقي منوط بر غنا نبودن وياين در حالي است كه برخي مراجع تقليد نيز بر جا

دانندو بدون اشكال ميز ي جانفسهال في تأكيد داشته و آن رالهو و لهبمجالس تناسب با 

ي را آموزش داده و تواند رفتارهاي مطلوب اجتماع مينيزش نماي). 1381:25اي، خامنه(

1، استيمر و اسكريبمنبرو تچنانچه. تقويت نمايدآموزان دانشهمكاري و تعاون را در

 كاليفرنيا در تحقيقات خود به از دانشگاه) 1997(اسكريبمن ، استيمر و2 دونوو مك) 1995(

 رواني هاييثير مثبت بازي درماني و نمايش عروسكي در درمان كودكان مبتال به برخي بيمارأت

.نمودنداشاره 

اين هنرها همچون . ز اهميت استيتوجه به هويت ملي در انتخاب هنرهاي نمايشي حا

ي  حقيق عشق باييها به اظهار همدردي و بيان وقايع حماسي و يا داستانسراييان و داستنقالي

اين همان چيزي . دنادغام شونيز ل ديني يبا مساتوانند  ميدر مواردي همانند تعزيهكهختهپردا

و 1383فروغ، ومحمدي( آنها حاصل شدهاز زندگي،  پيتربروكيكه به گفتهاست 

اين . داراست در آموزش هنر راها  هستيدر حوزهليت بررسي قابو ) 1384زاده، كوچك

مهم در اين يي ه مرحلاريكسونبه زعم  نوجواني كه يگيري هويت در دورههنرها به شكل

.)1378اسايي، ، ترجمه، ي، كيكان، هوستون و كانجرماسن(نمايد  ميكمكمقطع زماني است،

پيروزي انقالب هاي ههاي منثور و منظوم و حماساستفاده از ادبيات حماسي ايران در شاهنامه

 درسي هنر، يتوانند با ورود به برنامه مياسالمي و دفاع مقدس، از جمله مواردي هستند كه

هويت ملي را براي ي هتوسعي همضاميني را براي هنرهاي نمايشي فراهم كرده و زمين

ي مثل نمايش، ي هنرهاين اساسبر ا. نوجواناني كه در سن هويت هستند، به ارمغان آورند

تربيت هنري قلمداد هاي مطلوب براي  برنامهي ازيد جزنتوانموسيقي و هنرهاي تجسمي مي

ي در اهداف راستاي نيل به هاي هنري در اين محتوا و رشته.)1380مهرمحمدي و اميني، (د نشو

1-  Thorp, Stahmer & Schreibman
2-  MCDonaugh



77 ...هاي درسي آموزش هنر دوره راهنماييهنري و ساختار محتوايي در كتابجايگاه ابعاد 

 اين در حالي است كه .دنگير ميتوليد هنري، زيباشناسي، نقد هنري و تاريخ هنر قراري هزمين

. هايي مواجه استدر ابعاد نقد هنري و تاريخ هنر با كاستي،  راهنمايييآموزش هنر در دوره

هنرجو در جريان توليد هنري خود و ديگران بايد بتواند نقاط قوت و ضعف را دريابد تا 

 هم در كارهاي و) نمايش(اين نقدها هم در فضاي واقعي . بهتر بتواند به رشد خود ادامه دهد

ضمن اينكه از فرصت نقادي مخاطبان در . شكل گيردتواند  مي و خاتمه يافتهتوليد شده

در بررسي كه كند  ميكيدأابن خلدون تچنانچه . تاريخ هنر نيز نبايد غفلت ورزيدهاي هزمين

هاي تاريخي فراتر رفته و به دنبال كشف تاريخ بايد از ساده انگاري و بيان صرف پديده

د تا از جبر تاريخي جلوگيري شود مهايي برآوجود آمدن تغيير و پديدهه چگونگي و چرايي ب

 از تواند ميست كههالقي امتلقي و خَبنابراين آگاهي از دستاوردهاي خُ) 54: 1357شيخ، (

و اين همان چيزي ) 67:  شيخيترجمه،1363،  نادرنصري(قلمداد شودفوايد بررسي تاريخ 

 راهنمايي تحصيليي براي دوره)جهان(تاريخ هنر غيرايراني و اسالمي موزش آدر  كه است

.مغفول واقع شده است

كيد بر تعامل جمعي در فرايند آموزش دارند و در فرايند أاكثر مكاتب فكري و فلسفي ت

ياساس تجارب شخصي و بسط انديشه بر پايهكنند كه بر ميتدريس از رويكردي حمايت

بر اين اساس است . )99: 1383شعباني، (آموز شكل گرفته باشد ذهني دانشچالش و درگيري

وبوده  كمرنگ ،ايواسطهيي هبه عنوان حلق ويادگيري فرايند بخش فعاليت يادگيرنده دركه 

اي كه در  به گونه. است راهنمايي كمتر مورد توجه قرار گرفتهيه شده در دورهيدر محتواي ارا

مضمون، (ثبت واحدهاي ي ه مجموع تحصيلي، در راهنمايي دورهيهاي درستمامي كتاب

 برخوردارو ساختار محتوايي ابعاد هنري  پرورشدر از كمترين ميزان ، تمرين)تصوير و تمرين

.بوده است

با محتواي آموزشي ها  هنر دوره راهنمايي تحصيلي، ميان برخي تمرينهايبادر كت

دروس بر تاريخ چنانچه در بعضي از. اسبي برقرار نيستمربوط در بعضي از دروس ارتباط من

ه تصاوير و يهمچنين ارا. بر طراحي و نقاشي پرداخته شده استها كيد شده، ولي در تمرينأت

تاريخ هنر و (تواند بر پيوند ميان ابعاد هنري  ميهايي كه آفريننده اثر آنها معلوم نيست،نقاشي

 اگر ،)2005(1تريوتو لمرسير در حالي است كه به زعماين. خدشه وارد نمايد) توليد هنري

1-  Lemercier & Triot
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 به يادگيري بهتر در ، عنصر متن و تصوير به طور مناسب در كنار هم قرار داده شونددو

 دروس مختلف و آوردن اي فقدان عنوان بر،عالوه بر موارد ذكر شده. كنند مي كمكيادگيرنده

 مشخص نكردن ابزارهاي كار هنري و يك مقدمه براي هر سه كتاب هنر دوره راهنمايي،

ماهرانه و و هاي درست استفاده از آنها به همراه معلماني كه توانايي هنري مناسب ندارند شيوه

جوياني فعال و تربيت هنرعدم د در نتوان مي،كنندنمي به موقعيت يادگيري نگاه 1نهرافكو

.باشد مؤثر توانمند

نيز درسي هايدر ساير موضوعاز آن  استفاده بررسي رويكرد تلفيقي در آموزش هنر و

چنانچه تلفيق . )2008، 2باري( رسمي و كالسيك بكشاند هايتواند هنر را به بطن موضوعمي

تواند ضمن  مي،آموزش علوم با هنرهاي تجسميهمراهي يا و آموزش رياضي با موسيقي 

ي در ساير دروس و خود موجب تقويت يادگيرگسترش ارتباط افقي بيشتر ميان مواد درسي، 

 تنوع كه از حيث دوره راهنمايي بايد هايبا آموزش هنر در كته وي ارابنابراين.هنر نيز شود

الگويي متعادل از  گرفته و زمينه را براي تدوين اصالح قرارمورد بازنگري و محتوا و توازن 

. فراهم آوردهنريابعاد

1- Deliberative
2-  Barry
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