
 

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ،هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش
  40 -  21 ،1396، آذر ششمـ پژوهشي، سال هفدهم، شمارة  نامة علمي ماه

  نقدي بر كتاب 
  پرورش و آموزش در و آموزش هنر يدرس ةبرنام

  *اميني محمد

  هچكيد
يكي از كاركردهاي اساسي نظام آموزشي كه اجـراي آن در مـدارس و مراكـز آموزشـي     

اي مواجه است تربيت  با مشكالت عديده ،دليل تنگناها و سوءتفاهمات مختلف به ،كشور
 بـراي هاي علمي و پژوهشـي   طي چند سال اخير برخي تالش .استآموزان  هنري دانش

و ضرورت توجه جدي بدان در نظام آموزشـي  تربيت هنري معرفي و بازشناسي جايگاه 
 وپـرورش  مـوزش آو آموزش هنر در  يدرس ةبرنامكشور انجام گرفته است. تأليف كتاب 

 اسـت  هشدهاي علمي است. در اين مقاله كتاب مذكور بررسي و نقد  اين تالش ةجمل از
توان گفت  مي ،. درمجموعاند شدههاي شكلي و محتوايي آن مشخص  و امتيازها و كاستي

ازنظـر سـاختار و نـوع     وپـرورش  و آمـوزش هنـر در آمـوزش    يدرسـ  ةبرنامـ  كتاب كه
هاي نگارشـي، طـرح مباحـث بنيـادين تربيـت       ي مطالب، مالحظات و ويژگيده سازمان

و ... داراي  ،آثار و دستاوردهاي شناختيويژه ازمنظر  هنري، تبيين نقش و ضرورت آن به
ديگر، كتاب مذكور ازنظر ميزان تكرار و تشابه محتـواي آن   ازسوي. استامتيازهاي الزم 

صـرف از مقـاالت    ةهايي از مطالب، اسـتفاد  بودن قسمت لفان، مبهمؤبا برخي آثار ديگرم
و غيـره   ،بـه واقعيـات تربيـت هنـري در نظـام آموزشـي ايـران       تـوجهي   بي ،شده ترجمه

ر مخاطبـان  دتواند در افـزايش اثرگـذاري كتـاب     ها مي كه قطعاً رفع آندارد كمبودهايي 
  توجهي داشته باشد. قابلتأثير 
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  مقدمه .1
اسـتعدادها و  هاي آموزشي در كشورهاي مختلف همـواره رشـد متـوازن و هماهنـگ      نظام

ترين اهـداف يـا كاركردهـاي خـود معرفـي       يكي از مهم منزلة آموزان را به هاي دانش قابليت
هـاي الزم بـراي    زمينـه  كـه  رود مـي كنند. درواقع، ازطريق تأكيد بر ايـن كـاركرد انتظـار     مي

عنوان پرورش يك انسان كامـل مطـرح اسـت     بادر ادبيات علوم تربيتي  چه يافتن آن عينيت
هدف  ةترين خط فكري انسان در زمين به همين دليل است كه همواره مشخص .شود فراهم

تـوان   منظر، مـي   اين . از)1364 (معيري تربيت رسيدن به كمال واقعي در زندگي بوده است
هاي درسـي در مسـير رشـد متـوازن و      ترين كاركردهاي نظام آموزشي و برنامه يكي از مهم

) برشـمرد كـه   art education( يادگيرندگان را تربيت هنـري هاي گوناگون  قابليت ةجانب همه
آمـوزان دارد. تولسـتوي    هاي وجودي دانش ظرفيت ةهم در بروز و ظهور ناپذيرانكار نقشي 

هـاي خـارجي    داند كه طي آن شخصي آگاهانـه و ازطريـق نشـانه    هنر را فعاليتي انساني مي
دهـد و ديگـران هـم از ايـن      ميال به ديگران انتق است خاص احساساتي را كه تجربه كرده

) Coleridge( ). كـالريج 1385 (كالينسـون  كنند ميها را تجربه  و آن شوند مياحساسات متأثر 
ـ   يعنـي ورود بـه دريـاي    ) willing suspension of disbelief( نابـاوري  ةهنر را تعليـق آگاهان

كنـد كـه هنـر     ) تصريح مي598 :1374( ماير). 1384 (احمدزاده داند نامحدود احتماالت مي
 د. مندلسـون كنـ  و محـيط مـا را دگرگـون مـي     ،كحريتعقل و احساس را متحد، تخيل را 

)Mendelson (ة، به مرحلشود كه با احساس مبهمي ادراك مي ،هنر زيبايي را كه معتقد است 
  ).1372(قطبي  دهد ميمتعالي ارتقا 

تربيـت   كـه اصـطالحاً   را، آموزشينقش و جايگاه ممتاز هنر ضرورت توجه به قلمروي 
 محور اي كه برخالف سنت شناخت سازد. حوزه ازپيش نمايان مي بيش ،شود هنري خوانده مي

)cognition-centered(   اختن تنـوع و تكثـر ذاتـي    نشـ  رسـميت  حاكم بر نظام آموزشي، بـا بـه
آن را  )Gardner 1990( چـه هـوارد گـاردنر    كشـيدن آن  چـالش  موزان و بهآ  استعدادهاي دانش

بخـش   بـديل و تعـالي   نامد، بر نقش بي مي )uniform schools( سان نواخت و يك مدارس يك
 بنت رايمر زمينهدر همين  . دقيقاًكند ميآموزان تأكيد  هنر در بروز عملكردهاي مختلف دانش

)Reimer 2004(  كنـد كـه    ميـان موسـيقي و ذهـن و احسـاس تصـريح مـي       ةرابطبا اشاره به
اي نـ ريشـه و مب  )emotion( كـه عاطفـه   اند آن گر نكاركرد مغز بيا ةهاي اخير در زمين پژوهش

شناس شناختي معروف  روان )Bruner( و حتي تغييرات بدني است. برونر ،احساس، يادگيري
ندرت ادراكي وجـود دارد   كند، يعني به كند كه بشر دنيا را با چشم دل ادراك مي نيز اذعان مي

  ).63: 1376آبادي و عشايري  دولت( و شناخت نباشد ،يجان، عاطفهاي از ه كه آميزه
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سـازي بـراي    بدون ترديد، تربيت هنري خاستگاه اصلي توجه بـه عواطـف و زمينـه   
 و ميلبـورن  و. از همـين منظـر اسـت كـه بـار     اسـت كات متعالي و خالقانـه  راحصول اد

)Barrow and Millburn 1989 ( پـرورش هنرهـاي    و تربيت هنري را تالش درجهت توجـه
آن را جرياني ناظر بر افزايش تيزبيني  )Garretson 1991( ونسد و گارتندان بديع و خالق مي
 )Jerom Hausman( دانـد. جـروم هاوسـمن    شناسانه مي ابعاد زيباييدربرابر و حساسيت فرد 

و رشـد   ،تربيت هنري را ناظر بر آموزش حواس مختلف، رشـد تجـارب حسـي و لمسـي    
 ) و1383(امينـي   دانـد  مـي  هـا  آن ةقد هنرمندانناي بصري هنري و ه  جلوه دربارةحساسيت 
و معتقـد   داند مي )creativity( را مترادف با تدريس خالقيت آن )Eisner 2005( اليوت آيزنر

  است.) process( فرايندبلكه  )،product( چه در تربيت هنري مهم است نه محصول است آن
هـاي   هـاي آموزشـي و برنامـه    و جايگاه تربيت هنري در نظـام  هرحال، توجه به نقش به

روانـي،   درسي كشورهاي مختلف متأثر از آثار مثبت اين حوزه در ابعاد آموزشـي، عـاطفي،  
كننـد كـه    تأكيد مي )Baum et al. 2005( ديگرانو اجتماعي است. باوم و  ،اخالقي، فرهنگي

در ) in: about and through art» (ق هنـر دربـاره و ازطريـ  «تدريس و يادگيري در هنر و نيـز  
آمـوزان   تـري بـراي دانـش    جذابيت بسيار بـيش  و از غنا آموزش كارهاي سنتي مقايسه با راه

ـ   )Pessoa 2008; Jackson 2002( نظران برخي صاحب ازديدگاهبرخوردار است.   ةبـراي تجرب
تربيت هنـري بسـتري را   . كنندم بفهند و هم احساس هآموزان بايد آن را  اي دانش هر پديده
هـا تبـديل    فرد بـراي آن  اي متمايز و منحصربه كند كه اين فهم و احساس به تجربه فراهم مي

آمـوزان تأكيـد    نقش تربيت هنري در رشد خالقيت دانـش بر  )Upitis 2011( . اوپيتيسشود
علمـي بـه    ةيـك رشـت   مثابـة  كند كه اگر تربيت هنري به تصريح مي) Ko 2000( كو .كند مي

اسـانه و  نش معنـايي زيبـايي  تـا  هـا كمـك خواهـد كـرد      بـه آن  ،شـود فراگيرندگان تدريس 
 ريچـاردز . دننـ براي زندگي خـود برگزي ) aesthetic and humanistic meaning( گرايانه انسان

)Rechards 2005( بعـد از آمـوزش و طـي زنـدگي      كه نوعاً را، آثار درازمدت تربيت هنري
نقش  )Eisner 2005( دهد و آيزنر موردتوجه و تأكيد قرار مي ،شود سالي فرد ظاهر مي بزرگ

 )literacy( تربيت هنري در مدارس را از ابعاد مختلف ازجمله پرورش اشكال مختلف سواد
گيري در  توان تصميم و )،nuances( ، شناخت ظرايف و دقايق امور)meaning( و كسب معنا

) نقـش هنـر را ازمنظـر كمـك بـه      Ford 2008( كنـد. فـورد   غياب قواعد روشن ارزيابي مي
 )Broudy 1978( چنـين، بـرودي   دهد. هـم  يادگيري ساير دروس مدرسه موردتوجه قرار مي

 )affection( و عاطفـه  )cognition( شناخت ةلفؤبا دو م را آموزش فضايل انساني و اخالقي
نيـز در   )Sau and Hong 2016سائو و هونـگ ( اند. د   منوط به كاربرد هنر و تربيت هنري مي
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هـاي هنـري و هنردرمـاني را در بهبـود و پيشـرفت       پژوهشي خود اثربخشي فعاليت ةمطالع
آمـوزان داراي نيازهـاي آموزشـي     سطح خودانگيختگي و سازگاري رفتاري و عاطفي دانش

  هند.د  خاص نشان مي
در وردهاي تربيـت هنـري   اكه مجموعـه نتـايج و دسـت    چه مسلم است اين هرحال، آن به
انتقـال   ،)Siaulytaene 2005( يـادگيري  ةچون تقويت انگيز هاي مختلف هم ها و عرصه حوزه

تـأثير   )،Uzunboylu and Islek 2014( گري احساسات مثبت و مرتبط با خالقيت و آفرينش
هــاي  ليــتافع ةرشــد فزاينــد ،)Spenser and Betty 2008( ر پيشــرفت تحصــيليدمثبــت 
و ادراكـات و تعـديل    ،پـارچگي افكـار، احساسـات    يك)، Jensen 2001( هاي مغزي سلول

ابراز احسـاس و تفكـر بـه    و بيان  ،مستقيم طبيعت و محيط ةتجرب ،)Ornstein 2006( ها آن
روحـي و   ة)، تخليـ 1383 (مهرمحمدي كالمي و زبانيصورت  بهفقط  نهاشكال مختلف و 

دليل چنـين كاركردهـايي اسـت     به .استو ... موردتوجه و تأكيد  ،)1380 (عناصري رواني
معتقدنـد كـه تـدوين     )Alter et al. 2009( ديگـران نظران ازجمله آلتـر و   كه برخي صاحب

مهـم   اي همسئل ،ويژه در مقطع ابتدايي به ،موزانآ  آموزش هنر به دانش ةالگوي كيفي در زمين
  و اساسي است.

گر آن است كه  هنري در ابعاد مختلف، واقعيات بيان تربيت هنر ومهم نقش  باوجود
(ذوالفقاريـان و   نيسـت اعتنايي در مدارس برخوردار  اين حوزه از جايگاه شايسته و قابل

در عمـل شـكاف    كـه  معتقدند )McMahon et al. 2015( ديگرانماهون و  مك ).1393كيان 
هنري در مدرسه و كالس هاي رسمي آموزشي و واقعيات تربيت  توجهي ميان سياست قابل

نقش فرعي و  )Bamford and Wimmer 2012(چنين، بامفورد و وايمر  هم درس وجود دارد.
انـد.   ثيرات مختلـف آن موردتوجـه و نقـد قـرار داده    أت باوجوداي هنر در مدارس را  حاشيه

شدن هنر به يك مقوله يا موضوع اصـلي آموزشـي در نظـام     توان گفت تا تبديل درواقع، مي
) و در چنـين  1383(مهرمحمـدي   بسيار زيادي وجـود دارد  ةپرورش كشور فاصل و موزشآ

اهميـت   يك قلمرو محتوايي كـم  منزلة ي در شكل محدود و ناقص خود بهتر حنشرايطي، ه
هاي  ماندگي توانند از ساعات محدود آن براي جبران عقب مطرح است كه اولياي مدرسه مي

دي و امينـي  مـ (مهرمح (رياضي و علوم) اسـتفاده كننـد   آموزان در دروس مهم درسي دانش
وپـرورش كشـور در    منظر، بالتكليفي نظام آموزش  اين ). از1390 ديگران؛ فالحي و 1380

اي بـه   حاشـيه و توجهي بدان، نگـاه سـطحي    يا كم يهجتو بيارتباط با هنر و تربيت هنري، 
ترين  از مهم ...و  ،روي انسانيني و ، كمبود زماندربارة آنتربيت هنري و تصورات نادرست 

بـه   هرحال، باعنايـت  ). به1392(رضايي است مواجه  ها كه تربيت هنري با آن اند هايي چالش
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هـاي اصـولي و علمـي درجهـت      فعاليـت  دادن ثرگذار هنـر و تربيـت هنـري، انجـام    انقش 
ريزي  مهم در برنامه يتواند اولويت اعتباربخشي تربيت هنري و كاهش و رفع مشكالت آن مي

  درسي اين حوزه باشد.
  

  . معرفي اثر2
معرفـي و   جهـت هـاي علمـي و پژوهشـي در    از فعاليـت اي  مجموعه ،كه گفته شد چنان هم

هـاي   ن آن به يكي از كاركردهاي اصـلي برنامـه  كرد و تبديلتربيت هنري بخشي  مشروعيت
تدوين و نگارش  نابراين،ب. استناپذير  ضرورتي اجتنابدرسي در مقاطع تحصيلي مختلف 

محمـود مهرمحمـدي و    ازسـوي را  وپرورش آموزش در هنر آموزش و درسي ةبرنامكتاب 
كه چاپ و انتشار آثاري از ايـن   چه آن ؛منظر موردتوجه قرار داد  اين توان از مرجان كيان مي

كه با فقر شديد منابع و مستندات علمي مربـوط بـه آمـوزش و تربيـت      ،دست در كشور ما
آموزش هنر در مراكز  ةاشاعتواند در بسط و  كه مي استهنري مواجه است، اقدامي شايسته 

  آموزشي نقش شايان توجهي داشته باشد.
ريـزي   برنامه ةاول اين كتاب داراي دكتراي تخصصي رشت ةمحمود مهرمحمدي نويسند

ش)   1367( م  1987در سـال   ،آنجلس آموزش از دانشگاه كاليفرنياي جنوبي، لوسدرسي و 
هاي مختلـف   دار مسئوليت كه در سوابق كاري خود عهده ،نظر است. اين نويسنده و صاحب

هاي  دانشگاهي استادتمام به فعاليت ةو مديريتي بوده است، اكنون با رتب ،آموزشي، پژوهشي
و دكترا در دانشگاه تربيـت مـدرس    كارشناسي ارشدميلي هاي تك علمي و تدريس در دوره

عهده دارد. مهرمحمدي را  بهزمان مديريت دانشگاه فرهنگيان ايران را نيز  و هم مشغول است
معرفـي و تبيـين مباحـث و     ةگامـان فعـال و خـالق در زمينـ     حق يكـي از پـيش   بهتوان  مي

ريزي درسي كشور دانست كـه بـا    تعليم و تربيت و نظام برنامه ةدر حوز جديدرويكردهاي 
ها   بينش و تفكري علمي و منسجم و زباني متقن و مستدل در ارائه و معرفي بسياري از ايده

هاي تربيتي و آموزشي به مجامع علمي و آموزشي كشور نقشي ممتاز و برجسته ايفا  و آموزه
ازجملـه   ،ايـران  گذاري برخي نهادهاي پژوهشي در دستگاه تعليم و تربيـت  است. پايه كرده

هاي علمي و تخصصي مثل انجمن  اندازي انجمن پرورش و راه و پژوهشگاه مطالعات آموزش
. اسـت و ... از اقـدامات وي   ،درسـي  ةايرانـي برنامـ   ةنام درسي، دانش  ريزي مطالعات برنامه

هاي فكري و ذهنـي   ترين دغدغه هنري نيز ازجمله مهم  و تربيت ،شناسي قلمرو هنر، زيبايي
هاي علمي مختلفي را در  پويش است شدههاي اخير بوده كه باعث  نظر طي سال اين صاحب
  اجرا گذارد. بهاين حوزه 
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معلـم   تربيـت ( علمـي دانشـگاه خـوارزمي    تئدوم كتاب، عضو هي ةنويسند ،مرجان كيان
دانشـگاه عالمـه طباطبـايي    از ريـزي درسـي    برنامه ةدر رشت 1390سابق) است كه در سال 

 و ابعـاد  تبيـين  و شناسـايي ي اين نويسنده بـا عنـوان   ادكتر رسالةتحصيل شده است. ال فارغ
نمـايي   بـه راه  ،بـر الگـوي مطلـوب    مبتنـي  ،ييابتدا ةمغفول هنر در دور يدرس ةبرنام سطوح

همكاري دو نويسنده را  ةالظاهر همين ارتباط پژوهشي زمين محمود مهرمحمدي بوده و علي
كيان نيز  مرجانليف كتاب موردبررسي فراهم آورده است. در سوابق علمي أدر نگارش و ت

  .شود هاي علمي و پژوهشي مختلف مالحظه مي فهرستي از فعاليت
كه  ،انتشارات سمت را وپرورش و آموزش هنر در آموزش يدرس ةبرنامكتاب چاپ اول 
اسـت.   انجام داده 1393علوم انساني در ايران است، در تابستان  ةن معتبر حوزاازجمله ناشر
. اسـت صـفحه   386و  ،گفتـار، پـنج بخـش، هجـده فصـل      بر سـرآغاز، پـيش   كتاب مشتمل

ـ        نوابنويسندگان كتاب را به شادروان مينا  ليف و أصـفوي مـدير فقيـد گـروه هنـر دفتـر ت
  .اند كردهقديم ريزي آموزشي ت ريزي درسي سازمان پژوهش و برنامه  برنامه

: تربيـت  و تعلـيم  در زيباشناسـانه  چرخش«ة در سرآغاز كتاب، با الهام و اقتباس از مقال
كه مهرمحمـدي در  » هنر عالم از الهام با آموزش كيفيت بهبود براي كالن و خرد هاي درس
است، آثـار تحـولي ناشـي از    ده انرسچاپ  ) به1390( 105 ةشمار تربيت و تعليم ةنام فصل

يادگيري مطرح و  ـ ياددهي ةشناسي در نظام تعليم و تربيت با تأكيد بر مؤلف زيباييچرخش 
  مستندسازي شده است.

گيري يك  (مهرمحمدي) با اشاره به مقدمات شكل اول ةگفتار نيز نويسند در بخش پيش
ويـژه در كشـورهاي    بـه  ،هاي آموزشي احياي هنر در نظام ةنهضت يا جنبش تربيتي در زمين

 ، وآيزنـر  ،سـن  اداليـف چـون   نظراني هم هاي صاحب با استناد به ديدگاه ،و صنعتي پيشرفته
هاي اعـاده و بازگردانـدن    راه) Oddleifson 1996; Eisner 1998; Robbinson 1998( رابينسون

  هنر از حاشيه به متن مراكز آموزشي را مطرح كرده است.
. بخش اول با عنـوان  داردنيز گفته شد، كتاب پنج بخش و هجده فصل  كه قبالً چنان هم

شناختي فصـول هفـتم،    . بخش دوم با عنوان مباني رواناستمباني تربيتي شامل شش فصل 
وب بخـش  چو دوازدهم در چهـار  ،و نهم را پوشش داده است. فصول دهم، يازدهم ،هشتم

و   ،درسـي، آمـوزش   ةچهارم يعني برنام. بخش اند سوم كتاب يعني رويكردها و الگوها آمده
نهايت بخش پنجم در و شدهمطرح  مو پانزده ،م، چهادهميابي هنر طي فصول سيزده ارزش

، مفصول شانزده ةاندازها نيز دربردارند و چشم ،با عنوان آموزش عمومي هنر، تجارب عملي
  .است مو هجده ،مهفده
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ســواد مطــرح شــده اســت.  در فصـل اول كتــاب مبحــث هنــر و بازانديشــي در مفهــوم 
گرايي  عنوان كثرت باهاي آيزنر و يكي از نظريات هنجاري وي  نويسندگان با استناد به ديدگاه

گرايي شناختي همان اصطالحي است كه با  معتقدند كه كثرت) cognitive pluralism( شناختي
پوشـي دارد و   هـم  )multiple forms of literacy( مفهوم بازانديشي سواد يا اشكال متكثر سواد

و بـراي   ،طـور عـام   به ،هاي تعليم و تربيت هاي اين نظريه براي نظام يكي از داللت بنابراين،
شـناختي   هـاي هنـري و زيبـايي    طور خاص، توجه به پرورش قابليـت  به ،هاي درسي برنامه
). 18: 1393 كيـان  مهرمحمدي و( است يك شكل مهم و اساسي سواد منزلة آموزان به دانش

و آيزنـر، كتـاب    ،)Dewey( چون بـرودي، ديـويي   نظراني هم به ديدگاه صاحب استناد با
آن را موردبحـث   ةهاي آموزشـي بـه سـواد در معنـاي گسـترد      هاي توجه نظام ضرورت

  دهد. مي قرار
قـول   بـه با عنوان هنر و بازانديشي عملكردهـاي شـناختي آن، اگرچـه     ،فصل دوم كتاب

 آور نيسـت  ايـن مشـابهت مـالل   امـا  پوشـاني دارد،   نويسندگان بـا مطالـب فصـل اول هـم    
رايـج و   ةهاي آيزنر پنج بـدفهمي و مغالطـ   ). در اين فصل نيز با استناد به ديدگاه28  همان:(

هـا كمـك    كه زدودن اين بدفهمي است و تأكيد شده اند مرتبط با هنر موردبحث قرار گرفته
هـاي درسـي    هنـري و برنامـه   بسيار زيادي به رفع مظلوميت و مهجوريت از ساحت تربيت

  .كند مي  آن
 ميـان هنـر و پـرورش مـنش و عـادات ممتـاز فكـري        ةفصل سوم كتاب نسبت و رابط

)disposition( ،هاي ديويد پركينز به ديدگاه باعنايت را )David Perkins( شـناختي    شناس روان
كند كـه   ميگيري  ادراكات بصري انسان نتيجه دربارةو با بحث  است هكردبررسي  ،معروف

اي از عادات فكري است كه  ساز رشد و پرورش مجموعه توجه به هنر و تربيت هنري زمينه
چنين، در اين فصل، پس از معرفـي   ). هم44همان: ( از كيفيتي مرغوب و ممتاز برخوردارند

)، neural intelligence( پركينز يعنـي هـوش عصـبي    ازديدگاهسه شكل هوش و هوشمندي 
و  ،)reflective intelligence( و هـوش فكورانـه   ،)experiential intelligence( تجربـي هـوش  

هاي هوش تجربي و فكورانه مالزم با عـادات ممتـاز فكـري و تربيـت      كه بروز ظرفيت اين
  شوند. ، چهار دام يا آفت تفكر معرفي و توضيح داده مياستهنري 

 چندفرهنگي ةهنر و پديد ةابطر دربارةبا عنوان هنر و تربيت چندفرهنگي،  ،فصل چهارم
)multiculturalism( هـاي اسـميت   با استناد بـه ديـدگاه   ،و داليل و لوازم توجه به اين پديده 
)Smith 2002( ، كـه   ارائه شده است، هنردرسي  ةچنين، در اين فصل برنام د. همكن ميبحث

و ايـن   ،دهـد  دوازده سال تحصيلي قبل از دانشگاه را پوشش مي اسميت طي چهار مرحله
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وپـرورش   چنـدفرهنگي در آمـوزش   ةمحملي مناسب براي توجـه بـه پديـد    منزلة برنامه به
  .شود معرفي مي

مدهاي تربيت هنري/ منطق آموزش هنر است كـه طـي   آ عنوان فصل پنجم كتاب پي
كنند، بر  تلقي مي )leisure(اي و تفنني  هايي كه نقش هنر را حاشيه ضمن نقد ديدگاه ،آن

 مظهر ناشـكيبايي انسـان بـراي كسـب حقيقـت      كه هنر اساساً است تأكيد شدهاين نكته 
)eagerness for truth( است )مـدهاي  آ آثـار و پـي   بنابراين، ؛)69: 1393 كيان مهرمحمدي و

. در صـفحات بعـدي ايـن    دنشو ميات آيزنر بررسي ياساسي تربيت هنري با تمسك به نظر
طـور   بـه و  دستاوردهاي تربيت هنـري مطـرح   هاي ديگري از آثار و بندي فصل نيز صورت

  .شوند ميبحث و بررسي مفصل 
ثانوي، نويسندگان كتاب با اتكـا بـه    با عنوان هنر و كاركردهاي ابزاري/ ،فصل ششم در
كنند كه گرچه نقش ابزاري هنر در كمك بـه بـرآورد و تحقـق     هاي آيزنر تصريح مي ديدگاه

همه دفاع از جايگاه هنر و تربيت هنري در نظـام   اهداف ساير دروس بسيار مهم است، بااين
بلكه بايد متكي بر مبناي ارزش و منزلت ذاتـي   ،بر توجيهاتي از اين نوع مبتنيآموزشي نبايد 

از نـوع فراتحليـل درمـورد كاركردهـاي هنـر در       اي هنر و تربيت هنري باشد. نتايج مطالعه
يـن فصـل هـم شـأن و منزلـت      شده است. در بخش پايـاني ا ارائه قسمت بعدي اين فصل 

شـود كـه    گيري مـي  مطرح و نتيجه )Jensen 2000( هنر با استناد به ديدگاه جنسن ديسيپليني
هاي اصلي و محوري  توان هنر را يكي از ديسيپلين جنسن، مي ةگان به معيارهاي هفت باتوجه
  .كرددرسي محسوب  ةبرنام

تفكـرات و   ةضمن مـروري بـر پيشـين    ،هاي چندگانه با عنوان هنر و هوش ،فصل هفتم
 )multiple intelligence theory( هاي چندگانـه  هوش ةنظري هوشتحوالت مربوط به ماهيت 

نويسـندگان بـه اسـتناد آراي     .كند ميو تشريح  معرفيرا  )Howard Gardner( هوارد گاردنر
و تربيـت هنـري بـراي رشـد و      ،هاي هنر، هنرورزي توان از ظرفيت گاردنر معتقدند كه مي

  آموزان استفاده كرد. دانش ةهاي چندگان پرورش هوش
شناختي آمـوزش هنـر اسـت كـه طـي آن       موضوع اصلي فصل هشتم كتاب مباني روان

هـا و قابليـت هنـري و     منـدي  مرتبط با تـوان را (رشد)  هاي تحولي نويسندگان برخي نظريه
هـا همـواره درمعـرض     ايـن نظريـه   كه كنند د ميد و البته تأكيدهن ميتوضيح شناختي  زيبايي
ند. با ايـن توضـيح، در فصـل    ا هاي فرهنگي ها و ترديدهاي جدي ناشي از سوگيري پرسش

و ديـدگاه   )Parsons 1987( و پارسونز) Hurwitz and Day( ز و ديتهاي هوري هشتم ديدگاه
  .اند گاردنر توضيح داده شده
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برمبنـاي   ،در كودكـان و نوجوانـان ايرانـي    شناسـي  فصل نهم مراحل تحـول زيبـايي  در 
اسـت.   شـده ارائـه   ،1384در سـال   گر ديگـر  راهي دو پژوهش اول با هم ةنويسندپژوهش 
(باالترين سن موردبررسـي در   سالگي17 - 12گرفته مؤيد آن است كه از سن  انجامپژوهش 

مشـاهده   يـر از آن غشناسانه از  زيباييآثار اين پژوهش) تغيير معناداري در توانايي تشخيص 
  ).148 :1393 يانو ك يمهرمحمد( شود نمي

 در .دهنـد  نويسندگان كتاب در فصل دهم رويكردهـاي تربيـت هنـري را توضـيح مـي     
ـ  هاي هشت قسمت بعدي اين فصل، ديدگاه محـور،   (تربيـت هنـري ديسـيپلين    هنـري  ةگان

ـ  خويش، تربيت هنـري بـه   ةخالقانه، ابراز خالقان ةفرهنگ ديداري، حل مسئل  آمـادگي  ةمثاب
و هنرهـاي   ،شناختي، كاربرد هنر در ارتقاي عملكرد تحصيلي ة براي جهان كار، هنر و توسع

  .دنشو مي ) مطرح و توضيح داده2002( تلفيقي) از قول آيزنر
 ةمبحـث مهـم سـازمان برنامـ     ،با عنوان هنر و ساختار تلفيقي و تفكيكـي  ،فصل يازدهم
 درسـي هنـر   ةدر برنامـ  )integration( توجه قرار داده و اشكال مختلف تلفيقدرسي را مورد

در شرايط آرماني تربيت هنـري بايـد    كه كنند تصريح مي كتاب نويسندگان. شود معرفي مي
 راند و متقابالًتخود را بر سر ساير دروس مدرسه بگس ةزمان ساي درس مستقلي باشد كه هم

  .كندبرداري  بهره ،كاركردهاي ثانويه ةمنزل به ،هاي ساير دروس از ظرفيت
ـ درواقـع  درسي تلفيقي: روايتي ديگر،  ةو برنامهنر با عنوان  ،فصل دوازدهم كتاب  ةمقال

اجازه از وي آن  كسبكه نويسندگان با  استسميه رام  دست به) 2004( رسونزپا ةشد ترجمه
  .اند صل گنجاندهفدر اين را 

تطبيقـي، بـا    با ديدگاهيدرسي هنر و استانداردها،  ةامبا عنوان برن ،فصل سيزدهم كتاب
در را درسي هنر  ةوضعيت برنام ،)Taggart et al. 2004( ديگراناستناد به پژوهش تاگارت و 

  .ده استكركشور جهان بررسي و مقايسه  21
و  هـوريتز به ديـدگاه   و باعنايت استهاي آموزش هنر  روش دربارةفصل چهاردهم 

. انـد  سودمند و نامناسب تقسيم و توضيح داده شده ةطبقها به دو  روش) اين 1991( دي
چه معلمان هنر براي تدريس خوب بايـد بداننـد و انجـام دهنـد، عنـوان ديگـر ايـن         آن

  .است فصل
انگيز تربيت هنري  هاي چالش يكي از حوزه مثابة يابي هنر به ارزش دربارةفصل پانزدهم 

هاي كيفـي در تربيـت    يابي ضمن تأكيد بر جايگاه مهم ارزش ،نويسندگان ه است.كردبحث 
جـدي را متوجـه دوام و    يطراتاخـ ميابي نيز  ي ارزشهنري، معتقدند كه غفلت از شكل كم

  .كردهاي درسي مدارس خواهد  بقاي هنر در متن برنامه
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 ةدرسـي و آمـوزش هنـر درنگـاه جهـاني، تاريخچـ       ةبا عنوان برنام ،فصل شانزدهمدر 
توضيح داده شده است. در قسـمت ديگـر ايـن فصـل بـا       تاريخي ةهنر در دو دورآموزش 

كه با مشاركت سه نهاد مهـم   ،م  2006جهاني يونسكو در سال  ةعنوان اجماع جهاني، اعالمي
راه تربيـت هنـري    ةعالوه، نقش بهاست.  شدهارائه  ،هنر تهيه و تدوين شده ةو فعال در حوز

نويسـندگان قـرار   موردتوجـه   در اين فصـل  نيز دهكركه كنفرانس جهاني آموزش هنر تهيه 
  است.  گرفته

تلفيقي آموزش هنـر يعنـي    ةبا عنوان تجارب نوآورانه، دو پروژ ،فصل هفدهم كتابدر 
  اند. (تحول تعليم و تربيت ازطريق چالش هنر) و رامبرانت معرفي شده تتاك ةپروژ

ابتـدايي   ةبراي دوررا درسي هنر  ةفصل پاياني كتاب الگوي مطلوب برنام ،نهايتدرو 
) اسـت.  1390(كيـان   دوم ةنويسـند  دكتراي ةكه خود برگرفته از رسال ه كردهارائايران در 

اهـداف و سـطوح    و اصـول، رويكردهـا،   و الگوي مذكور داراي سه بخش مبـاني نظـري  
  .استگيري  تصميم
  

  ابعاد شكلي اثر. بررسي و تحليل 3
  امتيازها 1.3

آن مناسب و  ةازنظر نوع قلم و انداز وپرورش در آموزش و آموزش هنر يدرس ةبرنامكتاب 
عالوه، اشكال  شود. به مطالب آن دچار مشكل خاصي نمي ةو خواننده در مطالع استواضح 

 هـا وجـود دارد.   و ارجاعـات مناسـبي بـراي آن    سـت شـده در كتـاب گويا   ارائـه و جداول 
 زيـاد صـفحات   تعـداد نسـبتاً   بـاوجود بندي كتاب مطلوب است و صـحافي آن نيـز    صفحه

نمايـد كـه متأسـفانه     ه ميوحه) مشكل خاصي ندارد. اين ويژگي هنگامي مهم جلفص  386(
 ةاوليـ هاي منتشرشده بعد از چند بار استفاده و مطالعه شكل و شمايل  تعداد زيادي از كتاب

  دهند. دست مي خود را از
 ،هـاي مربوطـه   يل بخـش ذگانه  يم كتاب به پنچ بخش اصلي و آوردن فصول هجدهتقس

دهد، براي خواننده نيز امكـان   دهي و انسجام مفهومي كتاب را نشان مي كه سازمان ضمن آن
چراكه عناوين اصلي فصول مربوط به  ،دكن رسي آسان را به مطالب موردنظر فراهم مي دست

  قيد شده است.هر فصل جداگانه و آغازين  ةهر بخش كتاب در صفح
استفاده از افعال  .را داردهاي نگارشي و ادبي معيارها و كيفيات الزم  كتاب ازنظر ويژگي

نويسـي و فقـدان اغـالط اماليـي و      ها، درست جاي آن هو صفات مناسب و كاربرد دقيق و ب
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يـق در انتقـال معـاني    توف هو درنتيجـ  ،مطالب كتـاب  ةبودن بخش عمد تايپي، سليس و روان
 البتـه ايـن امتيـاز    ؛هاي مثبت كتاب در اين قسمت اسـت  موردنظر به مخاطبان جزء ويژگي

(مهرمحمـدي)   اول ةويـژه نويسـند   هاي علمي و فني نويسندگان بـه  قابليت دليل سو به ازيك
 ةهاي آن يكي از سرآمدان حـوز  نويسي و انتخاب دقيق كلمات و معادل ستراست كه در د

دليل آن است كه كتـاب   ازديگرسو، به شود؛ محسوب ميدرسي كشور  ةعلوم تربيتي و برنام
ويرايش  آن را (ارشادي يزدي) تخصصي يو ويراستارده كرانتشارات معتبر سمت منتشر  را

 ،ويژه كتـب دانشـگاهي و تخصصـي    ها، به كتاب ةاين ويژگي درمورد هم است. طبيعتاًكرده 
  است.جه وت  معياري مهم و قابل

كـه ذهنيـت و    استگفتار  و پيش ،يلي، سرآغازصچنين داراي فهرست مطالب تف كتاب هم
د. كنـ  گيري مطالـب آن فـراهم مـي    كليت و جهت دربارةگري اوليه را براي خوانندگان  روشن

سـؤاالت پايـاني هـر فصـل      ،عالوه در پايان هر فصل قيد شده است. بهنيز منابع مورداستفاده 
  د.آور مي مطالب همان فصل فراهم دربارةتر خواننده  فرصتي را براي تفكر و تأمل بيش
نظران تعليم و تربيت هنري ازجملـه آيزنـر، سـوزانه     صاحب ذكر سخنان اثرگذار برخي

هايي است كـه در   و جانسون لورنا در سرآغاز برخي فصول كتاب هم ازجمله ويژگي ،لنگر
  مطالب كتاب تأثير زيادي دارد. دربارةنظر و توجه مخاطب  جلب

(مـدير فقيـد گـروه هنـر دفتـر تـأليف و        صـفوي  نـواب تقديم كتاب به شـادروان مينـا   
 يگذار ارزشمراتب دهندة  نشانريزي آموزشي)  ريزي درسي سازمان پژوهش و برنامه برنامه

نظـام   ةهنر و تربيت هنري در بدن ةايد ةبسط و اشاع ةفعاالن در زمين ازو تكريم نويسندگان 
  است.  توجه ةكه در نوع خود شايستاست وپرورش كشور   آموزش

  
  ها كاستي 2.3

توانسـت داراي طـرح    موردبررسي ازنظر شـكلي مـي   باوجود نقاط قوت ذكرشده، كتاب .1
هنر و تربيت هنري  ةكه محتواي كتاب در زمين ويژه آن به ؛تر و معنادارتري باشد جلد جذاب

هـاي   هـا و طـرح   اسـتفاده از آرايـه  بـر  هـايي   كه درمورد چنين كتـاب رود  مياست و انتظار 
چـون مدرسـه، كـالس     شناسي مرتبط با محوريت فضـاهايي هـم   زيباييو  ،گرافيكي، هنري

 يهـاي معنـايي خاصـ    ادهاي مذكور داللـت من د. طبعاًشوتر تأكيد  و كارگاه هنر بيش ،درس
بايد تأكيد كرد كه جلد كتاب مانند نماي بيروني يك ساختمان است و . دارندنده براي خوان

بودن جلد  رنگ طرح و خوش نخستين برخورد خواننده با كتاب ديدن جلد آن است. خوش
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سويي عـاطفي دانشـجويان بـا كتـاب و محتـواي آن       ساز هم راه با سادگي زمينه ها هم كتاب
  ؛)1388(رضي  خواهد شد

آثـار و دسـتاوردهاي    ةدربـار  و ششم كتاب عمـدتاً  ،مطالب فصول دوم، سوم، پنجم .2
هايي نيز دارند. مطالب  ديگر شباهت با يك هاي مختلف است كه بعضاً تربيت هنري در جنبه
ايـن آثـار را    ةتواند درقالب يك فصل واحد يا حداكثر دو فصل مجموع اين چهار فصل مي

 منزلت و شأن«يين كند. از اين گذشته، گنجاندن مطلبي با عنوان تر ارائه و تب شكلي منسجم به
تناسبي با مطالب فصل ششم كتاب ندارد و بهتـر اسـت در فصـل يـازدهم      »هنر ديسيپليني

  ؛و ساختار تلفيقي و تفكيكي) آورده شود  (هنر
االت پاياني هر فصل اگرچه اقدامي مناسب درجهت ترغيب خواننده بـه تفكـر و   ؤس .3
توانـد   راحتي مي اي است كه مخاطب به گونه بهشده  انتخابالت ؤاتر است، نوع س شتأمل بي

تواند چالش ذهنـي و   االت نميؤپاسخ آن را در متن كتاب پيدا كند. بديهي است اين نوع س
 .كندفكري الزم را در خواننده ايجاد 

  
  . بررسي و تحليل محتوايي اثر4

  يازهاامت 1.4
در نظـام   يهنـر  يـت مهـم ترب  يهـا  يتاز تنگناهـا و محـدود   يكـي آن است كه  يتواقع .1

امـر معلـول    اين . طبعاًاستاستناد  و قابل يوپرورش كشور كمبود منابع و كتب علم آموزش
آموزان در مقايسه بـا   شناختي دانش هاي متمادي تربيت هنري و زيبايي سال يطآن است كه 

تر توجه  كم بنابراين،اي تلقي شده و  فرعي و حاشيه اي ساير كاركردهاي نظام آموزشي مقوله
متخصصان علوم تربيتي را به خود جلب كرده است. بنابراين، پويش و تالش علمي برخـي  

پژوهشي و علمي و توجه افكار عمومي و نيز محافل  جلبگران درجهت  متفكران و پژوهش
 ري خطير تربيت هنري بسياول ،نقش و جايگاه مغفول دربارةكارگزاران آموزشي و پرورشي 

را  وپـرورش  و آمـوزش هنـر در آمـوزش    يدرس ةبرناممنظر، كتاب   اين مند است. از ارزش
معدود آثار و توليدات علمي معرفي كـرد كـه كوشـيده اسـت بـا نگـاهي        ةدر زمرتوان  مي

وپـرورش   ني معنادار تربيت هنري در آموزشيآفر تخصصي و كارشناسانه از حضور و نقش
  آورد؛جايگاه آن در مدارس و مراكز آموزشي فراهم  ةالزم را براي اعادهاي و بستر ندكدفاع 
و رعايـت الگـوي طراحـي آموزشـي      ،انسـجام مفهـومي   كتاب ازنظر توالي مطالب، .2

در بخش اول مبـاني تربيتـي و در بخـش دوم     نخست. بدين معنا كه داردساختاري مناسب 
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ايـن دو   ة. خواننـده بـا مطالعـ   اند بررسي شدهصورت مبسوط مطالعه و  شناختي به مباني روان
معرفتـي و نظـري تربيـت    هاي  بنياندهد) با  نه فصل كتاب را پوشش مي بخش (كه مجموعاً

. بعد از اين دو بخش كليدي، در بخش سوم رويكردها و الگوهاي تربيت شود ميهنري آشنا 
درسـي آمـوزش و    ةرتبط بـا برنامـ  هنري آمده است و سپس در بخـش چهـارم مباحـث مـ    

مطالب مربوطه  ة. بخش پنجم كتاب هم با ارائاند شده(مباحث اجرايي) هنر بحث  يابي ارزش
مند را به كسب دانش و  هاندازها مخاطب عالق و چشم ،به آموزش عمومي هنر، تجارب علمي

الي و تقـدم و  د. ايـن تـو  كنـ  تربيت هنري در يك منظر فراملي قادر مي ةتر دربار معرفت بيش
  ؛كند تري را فراهم مي تأخر مطالب كتاب براي خواننده چهارچوب ذهني و عميق

درسـي تربيـت هنـري     ةتعيين نقش و جايگـاه عناصـر اصـلي برنامـ     ةكتاب در زمين .3
هـاي   گري الزم را انجام داده است. ازجمله درمورد اهـداف تربيـت هنـري و حـوزه     روشن

ايـن تصـريح و    هاي مختلفي مواجه است. طبعاً با ابهامات و پيچيدگي محتوايي آن كه نوعاً
يك قلمرو آموزشي  منزلة بهتوجهي به تعيين جايگاه و هويت تربيت هنري  تبيين كمك قابل

د. بر اين اساس، اهداف تربيت هنري درقالب چهـار هـدف توليـد هنـري، نقـد      كن مهم مي
هاي محتوايي آن نيز شامل  حوزه و اند ي شدهو تاريخ هنر معرف ،گذاري درك و ارزش ،هنري

  ؛اند و حركات موزون معرفي و توضيح داده شده ،هنرهاي تجسمي، نمايش، موسيقي
صـورت   هاي آموزش هنر بـه  از ديگرمزاياي كتاب موردبررسي معرفي و تشريح روش .4

سـودمند  هـاي   كه نويسندگان ميـان روش  ويژه آن به ؛استجداگانه و درقالب يك فصل كامل 
 ةانـد كـه در حـوز    هاي نامناسب آن تفكيك قائل شده و خاطرنشان كرده آموزش هنر و روش

(نمـايش   هاي تدريس مناسـب  تربيت هنري مسئوليت اصلي معلمان هنر آن است كه از روش
(مثل توليـد و سـاخت    هاي نامناسب و ...) استفاده كنند و روش ،تكاليف ةكار معلم، ارائ ةنحو

 اجـرا و  ةكـار نگيرنـد. بـدون ترديـد، در زمينـ      هنر به ةو ...) را در زمين ،فرمولي مكانيكي، هنر
. استترين عنصر و مؤلفه  هاي آموزشي وي مهم درسي معلم و روش ةن هر برنامكرد عملياتي
اي معلمان هنر ازنظر  اي بر كاركرد و مسئوليت حرفه جا و شايسته هنويسندگان تأكيد ب بنابراين،

 ،ها چون تربيت معلمان هنر، پشتيباني از آن هاي مهمي هم هارت داشته و مقولهسطح دانش و م
  ؛اند ها را موردتوجه قرار داده دادن مواد و منابع آموزشي براي آن رس قرار و در دست

گري  كه در اين كتاب روشن ،تربيت هنري ةانگيز حوز يكي از مباحث جدي و چالش .5
هـاي هنـري    يـابي فعاليـت   نحـوه يـا چگـونگي ارزش   الزم درمورد آن ارائـه شـده اسـت،    

يابي عملكرد فراگيـران در   . نويسندگان خود اذعان دارند كه اگر از ارزشاستآموزان  دانش
اي متناسـب بـا    هاي خاص آن غفلت شود يـا سياسـت و رويـه    دليل پيچيدگي درس هنر به
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به دوام و بقـاي هنـر در    توان ، چندان نميشوداقتضائات نظام آموزشي در اين زمينه اعمال ن
هـاي   حـوزه  ةقول نويسندگان اين مسئله درمورد هم بههاي درسي اميد داشت. اگرچه  برنامه
هـاي   كه تـاوان زيـادتري پرداختـه و آسـيب     ،درسي صادق است، درمورد درس هنر ةبرنام
تـرين ابزارهـا و    كند. بنابراين، كتاب برخـي از مهـم   تر صدق مي تري ديده است، بيش جدي
يابي هنر را معرفي كرده و حتي اين ويژگي را در برخي ديگر از كشـورها   هاي ارزش روش

  ؛ده استكرنيز مطالعه 
انگيـز   حال چـالش   يكي ديگر از مزاياي كتاب موردبررسي طرح مبحث مهم و درعين .6

تلفيق و چگونگي كاربرد آن در تربيت هنري است. واقعيت آن است كه طي چند سال اخير 
هاي مختلف علوم و  ارتباط ميان رشته برقراريعلوم مختلف بر  اننظر متخصصان و صاحب

 ترتـر و معنـادار   بررسي عميـق  براي )interdisciplinary( اي رشته اتخاذ رويكرد تلفيقي و بين
منظر، تلفيـق هنـر در     اين اند. از تأكيد داشتههاي مختلف علوم  حوزهشده در  مطرحواقعيات 

صـورت متصـل و    تلفيـق بـه   يا درسي ةدرس)، تلفيق در كل برنام تك( تقلشكل درس مس
هـاي درسـي سـاير دروس موردبحـث و      و نيز تركيب و تلفيق هنر در متن برنامـه  ،پيوسته

 ةدادن نحـو  نشان ةويژه، تالش نويسندگان در زمين به ؛استگرفته قرار كتاب بررسي مبسوط 
ن تلفيـق  كرد عملياتياز عيني را  يهاي و ... نمونه ،تلفيق هنر و علوم، جغرافيا، تاريخ، رياضي

دهد. از ايـن گذشـته،    درسي قرار مي ةبا دروس ديگر در اختيار معلمان و مجريان برنامهنر 
(جامعـه،   درسـي  ة) بر محور سه منبع اصلي برنام2004( پارسونز شدة تبيينرويكرد تلفيقي 

را  يهاي تربيـت هنـر   و هنر) در نوع خود بحثي بديع و جالب است كه ظرفيت ،آموز دانش
هـا و   و ويژگـي  ،واقعيـات اجتمـاعي   ،آموزان، نيازها در تلفيق با عاليق و استعدادهاي دانش

  ؛دهد هنر نشان مي ةهاي رشت مندي قانون
 ةدرسي هنر دور ةالگوي مطلوب برنام ةكتاب در فصل پاياني خود طرحي را در زمين .7

آموزشـي  گذاران  تواند مورداستفاده و استناد سياست ابتدايي تدوين و ارائه كرده است كه مي
كـه   ،درسـي هنـر   ةهنر قرار بگيرد. بديهي است طراحي الگـوي برنامـ   يريزان درس و برنامه

اعتباربخشي جايگـاه هنـر   و جدي وجود داشته است، در تثبيت ابهامات همواره درمورد آن 
 ةوگريختـ  خود مانع اقدامات پراكنده و جسته سهمر نظام آموزشي نقش مهمي داشته و به د

هـا و اهـداف اصـلي     گيري نحوي دقيق جهت حال، به و درعينشده هنر در مدارس معلمان 
يابي آن  هاي ارزش و شيوه ،يادگيريـ  بردهاي ياددهي راه ،هاي محتوايي تربيت هنري، حوزه

هاي ارزشـي و فرهنگـي    جايگاه مقولهبر كه در الگوي مذكور  يژه آنو به ؛دكن را مشخص مي
  ؛ه استشدعملياتي نيز تأكيد  يدرس ةمرتبط با ابعاد ملي و بومي در سطح برنام
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وضـعيت تربيـت هنـري و عناصـر آن در      ةمقايسـ  ةرويكرد تطبيقي كتـاب در زمينـ   .8
 مو هفده ،م، شانزدهمسيزدههاي  ويژه در فصل كه به ،آموزشي كشورهاي مختلفهاي  نظام

شـرايط و   ةمقايسـ و امكاني را بـراي   شود محسوب ميتوجه  تجلي يافته است، اقدامي قابل
هـا و تحـوالت    و آگـاهي از پيشـرفت  تربيـت هنـري    ةدر حوزجايگاه كشورهاي مختلف 

  ؛دآور هنر فراهم مي ةهاي آموزشي در زمين برخي از نظام مالحظة قابل
 خود از منابع و استنادات علمـي مختلفـي اسـتفاده كـرده     ةگان هكتاب در فصول هجد .9
  ؛را دارد بر كميت، كيفيت و غناي الزم عالوه ،كه است

و  ،هـاي اينترنتـي   در فصل شانزدهم كتاب، نويسندگان مجـامع تخصصـي، سـايت    .10
توانـد بـه    انـد كـه ايـن امـر مـي      كـرده معرفـي   رانشريات مرتبط با آموزش و تربيت هنري 

امـور آموزشـي و    ةدر زمينـ  ،تربيت هنري ةگران حوز ويژه فعاالن و پژوهش مندان، به هعالق
  .دكنپژوهشي كمك زيادي 

  
  ها كاستي 2.4

 پـنجم،  سـوم،  دوم، اول، فصـول  تمامي جمله(از كتاب اين در شده مطرحمباحث  برخي .1
) مو شـانزده  ،مپـانزده  ،مچهارده ،مسيزده فصول از هايي قسمت يزو ن ،دهم هشتم، ششم،
، مهرمحمـدي تـأليف  ( چگونگي چرايي، چيستي،: هنر عمومي آموزشدر كتاب  ازاين پيش

 گفتـار  بـرده در بخـش پـيش    البته نام ؛اند بيان شده )1383 در سال مدرسه انتشاراتازسوي 
اثـر   ةشـد  دگرديسي ويراست بايد را كتاب« كه هكرداذعان  و خاطرنشان را مسئله اين كتاب
دانست كه طي آن تـالش   يو چگونگ ،چرايي چيستي،: هنر آموزشبا عنوان  يسندهنو يقبل

تري را بـه  تـر و روزآمـد   مباحـث كامـل   ،يعني آموزش عمـومي هنـر   ،شده در همان حوزه
 تشابه از سطح اين همه، اينولي با ،)12 :1393 كيان و مهرمحمدي( »كند عرضه مندان هعالق
 فصـول  مطالـب  كه نظر اين از درواقع،. است تأمل قابل اي نكته علمي و دانشگاهي كتب در

 يـا ) آمده است، تكرار يمهرمحمد محموداول ( ةنويسند قبلي كتاب در كامل طور به مذكور
 نـدان چ باشـد  هنري تربيت و هنر هم آن محوري موضوع كه ديگري اثر در آن مجدد طرح
  ؛نيست شدني توجيه
درسـي تلفيقـي: روايتـي     ة(هنر و برنام كتاببر فصول مذكور، فصل دوازدهم  عالوه .2

غيـر از   بـه  ،افراد ديگريازسوي هم  )337 - 315 :همان( ديگر) و قسمتي از فصل شانزدهم
ـ  ةترجم مو در اختيار آنان قرار گرفته است. فصل دوازده شده تهيه ،نويسندگان كتاب  ةمقال
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چنـين، قسـمتي از فصـل     ده اسـت. هـم  دا) است كه سميه رام انجام 2004( مايكل پارسونز
 اسميت ةمقال ةم ترجم  2000- 1951عنوان تاريخ معاصر آموزش هنر از  با )همان( مشانزده

اختيار نويسندگان كتاب قرار داده اسـت. از   و درده دا) است كه منيره رضايي انجام 2005(
ي ابتـداي  ةدرسي هنر بـراي دور  ة(طرح الگوي مطلوب برنام اين گذشته، فصل پاياني كتاب

 ةبرگرفته از رسـال  ،)355 همان:( پانوشتنويسندگان در  ةشد به توضيح ارائه باتوجه ،ايراني)
گيري از آثـار   رسد ميزان نسبتاً زياد بهره نظر مي . بهاست (مرجان كيان) دوم ةدكتراي نويسند

مالحظـات اخالقـي و قـانوني انجـام      همةو مكتوبات نويسندگان ديگر (كه البته با رعايت 
  ؛گرفته) و قراردادن آن در محتواي يك كتاب چندان متعارف نباشد

كتاب، فصـل چهـارم بـا عنـوان هنـر و تربيـت فرهنگـي         ةگان درميان فصول هجده .3
مطالـب و   ةو سطح تناسـب مفهـومي بـا بقيـ     ،بودن لحاظ سبك نگارش، سليس و روان به

درسـي   ةبرنامـ ويـژه قسـمت معرفـي     بـه ؛ فصول ديگر دچار مشكل و ابهام جـدي اسـت  
). 63همــان: ( ) و تجــارب برخــي كشــورها در ايــن زمينــه57  همــان:( نهــادي هنــر پــيش
 ديگـران ) و ميسـون و  2002( مقـاالت اسـميت   ةكه مطالب اين صفحات ترجم جايي ازآن

ها نشده و  ) است، كوشش چنداني براي پردازش مفهومي مطالب و معناداركردن آن2006(
الوه، در همـين فصـل، بـراي    عـ   است. بهكرده همين امر درك روشن اين فصل را مشكل 

) كـه  59 همـان: ( اسـت  محوري انتخاب شـده  معادل هدف »object-directedness«اصطالح 
به فضاي  قبل از آن ندارد. درواقع، باتوجه ةرسد درست نيست و تناسبي هم با جمل نظر مي به

 »خـارجي  ءشـي  يـك  به معطوف« ةكه اصطالح مذكور در آن قرار گرفته ترجم اي مفهومي
نارسا و مبهم در معدودي از فصول ديگر  ةچنين، مشكل ترجم . هماستتر و گوياتر  مناسب

  شود؛ ديده مي) هم پاراگراف اول، 343همان: ( مازجمله فصل هفده
ـ  هاي چندگانـه بـه   فصل هفتم كتاب با عنوان هنر و هوش .4 اي مختصـر و كوتـاه    هگون

ولـي فاقـد بحـث و     كرده،هنر مطرح  ةگاردنر را در حوز ةچندگانهاي  هوش ةكاربرد نظري
ـ   ةالبته شاكل ؛استياب و مشخص در اين زمينه  تبييني راه  ةاصلي اين فصل برگرفتـه از مقال
 ةبرنامهاي آن براي  هاي چندگانه و داللت هوش ة(مهرمحمدي) با عنوان نظري اول ةنويسند

چاپ رسيده است.  ) به31 - 7: 1385( تربيت و تعليم ةنام درسي و آموزش است كه در فصل
كه طـي آن   داردابهام ) 114 :1393 يانو ك يمهرمحمد( عالوه، پاراگراف اصلي اين فصل  به

هاي هنر و خالقيت پرداختـه اسـت. در ايـن     هاي چندگانه در حوزه هوش ةبه كاربرد نظري
 ايـن  هنري تربيت در چندگانه هاي هوش ةينظر ةبرجست و واضح پيام« است پاراگراف آمده

انگاشـتن   يـده نادهوش موجب  ياضيو ر يكالم ةبه دو گون يتوجه انحصار قطعاً كه است
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گيري اصلي  به جهت رسد باتوجه نظر مي به .»شود نمي هنري هاي از حوزه ياريرشد بس ةينزم
ورت صـ   موردنظر تربيت هنري، فعل اين جمله بايد بـه هاي چندگانه و اهداف  هوش ةنظري
  ؛شود) باشد (مي مثبت
تربيـت هنـري در نظـام     فعلـي هـاي   كتاب فاقد مباحث مرتبط با وضعيت و چـالش  .5

آموزشي ايران است. درواقع، گنجاندن فصلي درمورد مشكالت و تنگناهاي تربيـت هنـري   
سـو،   توانست ازيك ميكارهاي الزم  و راه ها تبيين ةدر مدارس و مراكز آموزشي كشور و ارائ

 ،ديگـر  و ازسـوي د كنـ صرف مباحث نظري مرتبط با تربيت هنري خـارج   ةكتاب را از ارائ
بـراي   هنر ارائه دهـد كـه قطعـاً    ةتر از واقعيات نظام آموزشي ايران در زمين تصويري روشن

  ؛ر بودت  مخاطب ايراني آن معنادارتر و جذاب
نظران خارجي  هاي صاحب ديدگاه ةترجمتوجهي از مطالب كتاب حاصل  بخش قابل .6

  ؛است  توان گفت كه سهم ترجمه در اين كتاب درحد بااليي ديگر، مي عبارت است. به
و همين امـر   استگيري  بندي و نتيجه فاقد قسمت جمع خود فصول غالبكتاب در  .7
كلـي از مطالـب فصـول     يشود كه مخاطب نتوانـد بـه برداشـت و تصـوير     باعث مي بعضاً
 يابد.  دست

  
  نهادها و پيشگيري  . نتيجه5

. شـد نقد و بررسـي   وپرورش و آموزش هنر در آموزش يدرس ةبرنامدر اين مقاله كتاب 
توان گفت كـه كتـاب مورداشـاره     هاي قبلي بيان شد، مي به مطالبي كه در قسمت باتوجه
توانـد   دقيق آن مي ةازنظر شكلي و محتوايي كتابي مناسب و جامع است كه مطالع مجموعاً

و  ،ريـزان درسـي   گذاران آموزشـي، برنامـه   ويژه سياست ذهنيت و نگرش مخاطبان خود، به
اي مثبـت   گونـه  شأن و جايگاه هنر در نظام آموزشي كشـور بـه    دربارةرا  ،معلمان و مربيان

رويكـردي علمـي و    بـا  شده اسـت كـه  كتاب تالش در اين تأثير قرار دهد. درواقع،  تحت
بخشـيدن بـه تربيـت     شواهد مختلف بسترهاي نظري و عملي الزم براي مشروعيت ةارائ

خـود از   ،ويـژه مهرمحمـدي   مؤلفـان كتـاب، بـه   شود؛ وپرورش فراهم  هنري در آموزش
هـاي   و فعاليـت  ندم آموزشـي كشـور  تربيت هنري در نظا ةگامان بسط و ترويج ايد پيش

بـه مطالـب    هرحـال، باتوجـه   بـه  .انـد  علمي و پژوهشي زيادي را در اين زمينه انجام داده
نهادهـاي زيـر    تـوان پـيش   مي ،تر اين كتاب شده و درجهت ارتقاي كيفي هرچه بيش بيان
  :كردارائه  را
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هـا ازنظـر    سـازي آن  سـان  كتاب و هم ةشد بازبيني مطالب ترجمه منظور بهتالش الزم  ـ
 ،م، شانزدهمويژه درمورد مطالب فصول چهار . اين امر بهدشومعنايي و مفهومي انجام 

 ؛تري دارد ضرورت بيش مو هفده

گيري گنجانده شود تا خوانندگان بتوانند  بندي و نتيجه در پايان هر فصل، بخش جمع ـ
  ؛ددست آورن هر فصل به البطم دربارةتري را  ذهنيت و برداشت روشن

كارهاي عملي و كاربردي را براي  اي از راه اگر كتاب در پايان هر فصل خود مجموعه ـ
بهتـر خواهـد توانسـت رسـالت      ،معلمان و مربيان هنر ارائه دهد مخاطبان مخصوصاً

كـردن كاركردهـاي تربيـت هنــري در     بخشـي و عمليـاتي   آگـاهي  ةخـود را در زمينـ  
  ؛هاي درس) انجام دهد كالس(مدارس و  يادگيريـ  اي ياددهيه  عيتموق

تري  شده در پايان هر فصل امكان بهتر و بيش االت طراحيؤتغيير ماهيت و محتواي س ـ
  ؛آورد مي  وجود و ايجاد چالش فكري در مخاطب به ،انديشي را براي تأمل، ژرف

توجه  جلبتواند موجب  هاي مهم هر اثر مكتوب مي يكي از بخش منزلة جلد كتاب به ـ
مخاطبـان بـا    ةبصري الزم را براي آشـنايي اوليـ   ةحال زمين و درعين ودشخوانندگان 

محتواي آن فراهم كند. رعايت مالحظاتي از اين نوع درمورد كتـب و آثـاري كـه در    
گيـري از عناصـر    بهـره  بنابراين، ؛تري دارد شوند ضرورت بيش هنر نگاشته مي ةحوز

تواند تصوير بهتري از  شناختي در طراحي جلد اين كتاب مي جذاب بصري و زيبايي
  ؛محتواي آن را فراهم كند

 ،مختلفهاي هنري  تصويري حاوي فعاليت دي سيافزار يا  راه با كتاب مذكور نرم هم ـ
. در چنين حالتي، شودكار گيرند، آماده و ارائه  توانند در كالس درس به كه معلمان مي

 يابد. اثرگذاري كتاب افزايش مي قطعاً

 

  نامه كتاب
  تهران: فرهنگستان هنر. ،يهنر يلقداست تخ ،)1384( ، شيدهاحمدزاده

  آئيژ. تهران: ،پرورش و در قلمرو آموزش يهنر يتترب ،)1383( ني، محمديام
واكاوي تجارب معلمـان زن در تـدريس هنـر در مـدارس     « ،)1393( كيان و مرجان ذوالفقاريان، مليحه

  .4، ش 2 س ،يدرس ةو عمل در برنام يهنظر ةنام فصل دو ،»ابتدايي: يك پژوهش كيفي
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 ،سمت سخن ةنام فصل ،»هاي درسي دانشگاهي هاي ارزيابي و نقد كتاب شاخص« ،)1388( رضي، احمد
 .21ش 

  رشد. :تهران ،هنر يشناس و روان يشناس مردم ،)1380( عناصري، جابر
تأثير آموزش با رويكرد تربيت هنري بر « ،)1390( فرحنك ماندانا يوسف و يحيي صفري، ،فالحي، ويدا
 يهـا  ينـوآور  ةنام فصل ،»چهارم ابتدايي ةآموزان پاي يندي دانشاهاي فر هاي هنري و مهارت فعاليت
  .10 س ،39ش  ،يآموزش

  تهران: دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرج. ،شناخت هنر، )1374( قطبي، محمديوسف
  تهران: فرهنگستان هنر. ،فريده فرنوفر ةترجم ،يشناخت يباييز ةتجرب ،)1385( كالينسون، دايانه
  سمت.  تهران: ،اصغر فياض علي ةترجم ،يتيترب يها يشهاند يختار ،)1374( ماير، فردريك

  تهران: اميركبير. ،پرورشل آموزش و ئمسا ،)1364( معيري، محمدطاهر
 تهران: مدرسه. ،يو چگونگ يي،چرا يستي،چ :هنر يآموزش عموم ،)1383( مهرمحمدي، محمود
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