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Abstract 

In the present study, the goals of art education in the content of the eighth-grade 

culture and art book have been studied. The goals of art education include art 

production, aesthetics, art criticism and art history. The use of these goals and their 

types are specified in different parts of the book. The main question that the authors 

seek to answer is; what are the goals of the art education used in the content of the 

eighth-grade culture and art book? This research is a descriptive and survey type 

that has been done with a questionnaire using a simple random sampling method 

among 54 art teachers in Shiraz. The findings have been analyzed quantitatively. 

The findings of this study show that the goals of art education in the total content of 

the book are moderate and the design chapter has the most application compared to 

other chapters of the book. "History of art" as one of the goals of art education in the 

design chapter and the purpose of "art production" in the chapter of illustration, 
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photography and calligraphy have been most used. According to art experts, the 

most important goal of art education is to cultivate creativity. 

Keywords: Art Education, Eighth Grade, Content Analysis, First High School, 

Culture and Art, Teachers in Shiraz. 
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  چكيده
 بررسـي  هشـتم  پايـة فرهنگ و هنر كتاب  يدر محتوا يهنر يتپژوهش اهداف ترب ايندر 

و  ،ينقد هنـر  ،يباشناسيز ،هنري يدشامل تول يموردبررس يهنر يتشده است. اهداف ترب
مختلـف كتـاب    يهـا  ها در قسـمت  اهداف و نوع آن ينكاربرد ا يزانكه م استهنر  يختار

 يشده در محتوا كاربرده به يهنر يتاهداف ترب است: ينا يال اصلؤس مشخص شده است.
 يمايشيو پ يفيپژوهش از نوع توص ين؟ ااست يزانبه چه م هشتم ةيفرهنگ و هنر پاكتاب 

هنـر   يـران نفـر از دب  54 ينب ساده تصادفي يريگ نامه به روش نمونه است كه با ابزار پرسش
 اين هاي يافتهانجام شده است.  يبه روش كم ها يافته يلتحل و يهتجزصورت گرفته و  يرازش

كتـاب متوسـط و فصـل     يدر كـل محتـوا   يهنـر  يتاهداف ترب كه دهد مي نشان پژوهش
 »هنر يختار« ،ينچن . همدكتاب دار يگرد يها فصل با مقايسه درا كاربرد ر ينتر يشب يطراح
 هـاي  در فصـل  »هنـري  يـد تول«و هـدف   يدر فصـل طراحـ   يهنـر  يتاز اهداف ترب يكي
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 يداسـات  يـدگاه د رند. بنـاب داشـت  را كـاربرد  ينتر بيش يسينو و خوش ،يعكاس يرسازي،تصو
  .است يتپرورش خالق يهنر يتهدف ترب ينتر مهم ،متخصص هنر

  .يرازفرهنگ و هنر ش يراناول، دب ةمحتوا، متوسط يلهشتم، تحل ةيپا ي،هنر يتترب :ها دواژهيكل
  

 . مقدمه1

عـد هنـري و   . باسـت  و ادراكـي  ،انسان موجودي با ابعاد مختلف جسمي، عـاطفي، ذهنـي  
زيباشناسي ازجمله ابعاد وجودي انسان است كه پرورش آن از طريق تربيت هنـري محقـق   

. يكـي از ايـن   دارد نهاد آموزش و پرورش در هـر جامعـه عملكردهـاي متفـاوتي    شود.  مي
شـناختي   هاي هنري و زيبايي ها و قابليت عملكردها كوشش براي رشد و شكوفايي استعداد

). اهميت اين عملكرد به 1: 1395فرد  اصطالح تربيت هنري است (همايون بهآموزان يا  دانش
نري در بروز خالقيت، رشد اخالقي، تربيت احساسـات  ، تربيت هاست كه اصوالً علتاين 

 و ،گيري تغييرات عميق در سلوك فردي، رشد مهارتي، نظم، دقت (پرورش عاطفي)، شكل
به تربيت هنري از اين  ،رو ). ازاين220: 1380 و اميني ثيرگذار است (مهرمحمديأ... بسيار ت

يعنـي شـهرونداني كـه     ؛رشديافته پرورش دهيمهايي كامل و  نيازمنديم كه بتوانيم انساننظر 
). در نظـام تعلـيم و تربيـت    62: 1989گذاري كنند (فاولر  تمدن شايسته و مطلوبي را ارزش

رسمي كشور دركنار ابعاد مختلف تربيت، به تربيت هنري و زيباشناختي متربيان هم اشـاره  
كننـد   كيد مـي أران تنظ ). صاحب9: 1390شده است (سند تحول بنيادين آموزش و پرورش 

زيرا هنر بـراي رشـد    ،كه تربيت هنري به عنصري اساسي در امر تعليم و تربيت تبديل شود
جـاي   روزه هنرها بـه ام«د است: معتق )Ayzner( ، آيزنرمثالً .هاست جانبه و تكامل انسان همه
» ندا اي تزئيني قلمداد شوند، جزئي ضروري از ساختار آموزش و پرورش وسيله كه صرفاً آن

ثير مثبت تربيت هنري در يـادگيري  أبر ت«نيز  )Ford( ). فورد42: 1389 ديگرانفر و  (تمنايي
تنهايي مهـم   كيد كرده و معتقد است كه هنر فقط براي خودش بهأهاي محتوايي ت ساير حوزه

اي بنيادي است براي يادگيري ساير موضوعات درسي و  بلكه از اين منظر كه وسيله ،نيست
بـه اهميـت تربيـت     باتوجـه  ،). بنـابراين 46: همان» (پيشرفت تحصيلي اهميت دارد درنتيجه

هـاي آموزشـي مـا موضـوع تربيـت       فقط آموزش هنر ضروري اسـت كـه نظـام    هنري و نه
و در اين راه تالش كنند. در اين زمينه شناخت وضع  بگيرندشناسي و هنري را جدي  زيبايي

هـايي كـه در    شود. گرچـه تـالش   نيازي اساسي و اوليه در اين مسير قلمداد مي موجود پيش
درسي جديد هنر انجام شده اميدبخش  ةتدوين برنام منظور بهنظام آموزش و پرورش ايران 
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). هنـوز تـا   11: 1392 (رضـايي  تـري قـرار گيـرد    مورداهتمام بيش دباي است، اين موضوع
ي در آمـوزش و پـرورش فاصـله بسـيار اسـت      شدن هنر به موضوع اساسي آموزشـ  تبديل

به اهميت و ارزش تربيت هنري و جايگـاه آن در   باتوجه ،). بنابراين54: 1383(مهرمحمدي 
كه تاكنون پژوهشي در اين  اين نيز و هاي اخير سند تحول بنيادين آموزش و پرورش در سال

 هشـتم  يـة افرهنـگ و هنـر پ  مورد صورت نگرفته است، در اين پـژوهش محتـواي كتـاب    
تا ميزان تحقق اهداف تربيت هنري در محتواي اين كتـاب   شداول بررسي خواهد  ةمتوسط

متعـددي كـه از تربيـت هنـري      هاي يابي به اين منظور از تعريف . براي دستدشومشخص 
درس ملي جمهوري اسـالمي آمـده اسـت، اهـداف و      ةصورت گرفته و مطالبي كه در برنام

محتواي هر بخش  و براساس آن اهدافد شو هنري استنباط مي هاي مشخصي از تربيت لفهؤم
شـدن اهـداف    د. نگارندگان با هدف شناسايي ميـزان لحـاظ  شو از كتاب موردنظر بررسي مي

  د:ان هاي ذيل دنبال يافتن پاسخ پرسش به هشتم ةيفرهنگ و هنر پاتربيت هنري در كتاب 
كـار   بـه  هشتم ةيفرهنگ و هنر پااهداف تربيت هنري به چه ميزان در محتواي كتاب  ـ

  برده شده است؟
 هشتمپاية فرهنگ و هنر ميزان اهميت اهداف تربيت هنري در كدام قسمت از كتاب  ـ

  تر است؟ بيش
 پايـة فرهنـگ و هنـر   هاي مختلـف كتـاب    يك از اهداف تربيت هنري در فصل كدام ـ

  تر موردتوجه قرار گرفته است؟ بيش هشتم
  

 ة پژوهشپيشين. 2

هـاي مختلفـي حـول     كه تحقيـق و بررسـي   شدمشخص  ،گرفته به مطالعات صورت باتوجه
 )1380( باره مهرمحمدي و امينـي  ه دراينك موضوع موردپژوهش صورت گرفته است. چنان

ند تـا بـا   ا برآن» ابتدايي ةطراحي الگوي مطلوب تربيت هنري در دور« عنوان ادر پژوهشي ب
 ةابتدايي يك الگـوي برنامـ   ةهاي درسي دور امهدرنظرگرفتن كمبودهاي تربيت هنري در برن

تدوين الگوي نظري تربيـت  «نند. در پژوهشي با عنوان كدرسي تربيت هنري معرفي و ارائه 
هـاي   لفـه ؤم» شناسي و هنري در تربيت رسمي و عمومي جمهـوري اسـالمي ايـران    زيبايي

سـب تـدوين   شناسي هنري آموزش و پرورش مشخص و الگوي نظري منا مربوط به زيبايي
ثير آموزش با رويكرد أت« ةدر مقال) 1390( و ديگران  ). فالحي1395فرد  است (همايونده ش
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» چهارم ابتـدايي  ةآموزان پاي هاي فرايندي دانش هاي هنري و مهارت تربيت هنري بر فعاليت
در رشـد و  را هنـري   ةهـاي تـاز   و راه ،نقش و ارزش هنـر  هاي متفاوت هنري، گيري جهت

 در پژوهشـي بـا عنـوان   ) 1392(. رضـايي  نـد ا بررسي كردهآموزان  هاي دانش تواناييتربيت 
وضع موجود تربيت هنري را تحليل و ارزيابي كرده، » تربيت هنري در نظام آموزشي ايران«

هاي اصلي آموزش و پرورش  لفهؤدنبال شناسايي نقاط قوت و ضعف آن براساس م سپس به
سـورتيجي اوكركـايي و رسـتگارپور     ،چنـين  است. هـم  رآمدهبكارها  ها و راه و تعيين چالش

آمـوزش هنـر بـا رويكـرد تربيـت هنـري و خالقيـت        «اي ديگر با عنـوان   ر مقالهد )1390(
انـد   به اين نتيجه رسيده» 88 - 87هاي ايران در سال تحصيلي  پنجم دبستان ةآموزان پاي دانش

پـنجم   ةآمـوزان پايـ   دانـش  كه بين آموزش هنر بـا رويكـرد تربيـت هنـري و خالقيـت در     
پژوهشي بـا   در) 1394(و ديگران  پوركريميمعناداري وجود ندارد.  ةهاي ايران رابط دبستان
ليف هنر أت شناسي و تحليل كاركردهاي تربيتي هنر در كتب درسي قبلي و تازه آسيب«عنوان 

ه سـطح  اند كه عملكردهاي هنر در آموزش و پـرورش در سـ   چنين نتيجه گرفته» هفتم ةپاي
و  ،سطح بنيادين كه شامل عناصر اصـلي هنـر يعنـي نـوآوري، احسـاس      :بررسي است قابل

سـطح   ، ويابي است و ارزش ،كردن هاي توليد، نقد لفهؤسطح مياني كه شامل م ،هوش است
. استو ارتباطي  ،عدهاي اجتماعي، اخالقي، دينيهايي چون پرورش ب لفهؤفرعي كه شامل م

و  اسـت هاي اصـلي هنـر    لفهؤكه شامل م ،هفتم سطح اول ةي هنر پايدر كتاب قبل ،چنين هم
كلـي   بـه  ،درسي ملـي اسـت   ةكه مدنظر سند برنام ،سطح سومو  ،ترين اهميت را دارد بيش

ـ  اسـت. امـا در كتـاب تـازه     آمدهسطح دوم  فقطناديده گرفته شده و  ليف ايـن وضـعيت   أت
در پژوهشي با عنـوان   )1395ديگران (و هاي شمشيري  يافته ،چنين برعكس شده است. هم

دهـد   نشان مي» نقد و بررسي جايگاه تربيت هنري در سند تحول نظام تعليم و تربيت ايران«
اي بين مدعاي تربيت هنري در سند تحـول و واقعيـت آن در نظـام     مالحظه قابلكه شكاف 

كـه منبعـث از    تعليم و تربيت وجود دارد و علت اصلي در پارادايم حاكم بر اين سند است
 ،و حضور عرفان اسالمي رااند  دانستهرويكرد حاكم را ناكافي  ،نهايتدر. استمشاء  ةفلسف
نهـاد   پـيش  ،بستري كه ظرفيت رشد و تربيـت زيباشناسـي و احساسـي را داراسـت     منزلة به

تبيين مفهوم توليد هنري در آمـوزش هنـر بـا    « اي با عنوان در مقاله) 1389(اند. شرفي  كرده
هـايي كـه    چنين بيان كرده است كه نظريه» يد بر تربيت هنري در نهاد آموزش و پرورشكأت

در تربيت هنري و آموزش هنر مطرح است به رويكـرد توليـد هنـري توجـه ويـژه دارنـد.       
بررسـي مراحــل زيباشناســي در  « در پژوهشـي بــا عنــوان ) 1387( و ديگــران مهرمحمـدي 
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بـا اسـتفاده از تحقيقـي تحـولي، مراحـل تحـول        تـا  ،انـد  كوشيده» آموزان شهر تهران دانش
آموزان شهر تهران را شناسايي كنند و توانايي تشخيص آثار زيباشناسـانه از   زيباشناسي دانش

هاي سني گوناگون موردبررسي و مقايسه قرار دهنـد.   آموزان رده غيرزيباشناسانه را در دانش
يابد و اين توانايي در دختران  با افزايش سن بهبود مي يادشدهاند كه توانايي  دريافته ،نهايتدر
نقـد و  « ي بـا عنـوان  در پژوهشـ ) 1383(رضـايي   تر از پسران اسـت.  طور معناداري بيش به

مفاهيم اصلي و ارتباط  ،ابتدا» بررسي زيباشناسي هري برودي و كاربرد آن در تعليم و تربيت
با رويكـرد اسـتنتاجي    ،سپس ؛ل كرده استو تحلي ،ديگر را توصيف، تبيين آن مفاهيم با يك
زيباشناسي برودي را براي تعليم و تربيت استنباط و استخراج كرده است.  ةكاربردهاي نظري

و  كانت ةيشدر اند ياخالق يتنقش هنر در تربكارشناسي ارشد با عنوان  ةنام در پايان زماني
تربيت زيباشناختي بر كنش « ست:كيد كرده و نوشته اأر اخالق تدثير تربيت هنري أبر ت يلرش

بايـد آن را   ،روي ثيري انكارناپذير بر جاي خواهد گذاشـت. ازهمـين  أو منش اخالقي فرد ت
كند و فـرد   مترادف با تربيت اخالقي دانست. چنين تربيتي آزادگي را در نهاد فرد تقويت مي

كند كه رشـد و   كيد ميأو تا. )14 :1388 زماني( »را انساني مسئول و متعهد بار خواهد آورد
آزاد و مترقي مدد  ةجامع ةها درنهايت به ايجاد و توسع تكامل احساس زيباشناختي در انسان

 خواهد رساند.
  

  . روش تحقيق3
. از لحـاظ ماهيـت و   اسـت اين پژوهش از لحاظ هدف پژوهشي كاربردي و از نوع عملـي  

آماري  ةاستفاده شده است. جامعگر  ياب يا پهنان اين مقاله از روش توصيفي زمينه روش در
اول در شـيراز   ةدر اين پژوهش شامل تمامي دبيران تخصصي درس فرهنگ و هنر متوسـط 

بـه آمـار    نـد. تعـداد ايـن دبيـران باتوجـه     كن هاي فرهنگ و هنر را تـدريس مـي   كه كتاب است
نفر  63 ،1398 - 1397 شده از سازمان آموزش و پرورش استان فارس در سال تحصيلي گرفته

 )Table Morgan( و جـدول مورگـان   )Cochran Formula( است. با استفاده از فرمول كـوكران 
كشـي   ها به روش تصادفي و بـا قرعـه   . اين نمونهاستنفر  54د كه شحجم نمونه مشخص 

دست  ساخته به هاي محقق نامه پرسش اآماري ب ةاطالعات الزم از اين نمون واند  انتخاب شده
نامه مربوط بـه يـك    هر پرسش و كرده استتكميل  را نامه ر نفر چهار پرسشآمده است. ه

آماري ديگـري   ةجامع داده شد. نامه پاسخ پرسش 216 ، بهو درمجموع استفصل از كتاب 
و  ،مجرب ،نفر از دبيران متخصص نُهدست آمد،  به  كردن اطالعات الزم از آن كه با مصاحبه
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مند و در حد اشباع با حداكثر تنوع انتخـاب   صورت هدف كه به استهنر در شيراز  انادتاس
 ةنامـ  پرسـش هـاي   الؤتنظـيم سـ   منظـور  بههاي اين گروه فقط  نمايي و راه هانظرو از شدند 

اي، به  خانه كتاب ةبر مطالع پژوهش استفاده شد. گردآوري اطالعات براي اين پژوهش عالوه
ـ  د. تعـداد كـل   شـ مـنظم انجـام    ةسـاخته و مصـاحب   محقـق  ةنامـ  پرسـش  اروش ميداني و ب

 216كه از ايـن   استعدد  216شده براي گردآوري اطالعات تحقيق  هاي توزيع نامه پرسش
 54عدد مربوط بـه فصـل تصويرسـازي،     54عدد مربوط به فصل طراحي،  54نامه،  پرسش

در  ،چنـين  نويسي است. هم عدد مربوط به فصل خوش 54و  ،عدد مربوط به فصل عكاسي
ال مربوط به توليـد هنـري،   ؤس يازدهاست كه  آمدهال ؤس 39مربوط به هر فصل  ةنام پرسش

ال مربـوط بـه   ؤس ششو  ،ال مربوط به نقد هنريؤس دوازدهال مربوط به زيباشناسي، ؤس ده
 هـاي الزم  نمـايي  تر استفاده و راه ساده هاي الؤها از س نامه در شروع پرسش .استتاريخ هنر 

كـه   انـد  هـا مـنظم   نامه ست، بنابراين پرسشااز نوع بسته  ها الؤس. دشها قيد  تكميل آن براي
نامه از روش صوري  اعتبار و روايي پرسشمنظور  به اند. تنظيم شده» طيف ليكرت«به  باتوجه

نامه  ييد استادان و كارشناسان آموزش هنر رسيد. پايايي پرسشأو محتوايي استفاده شد و به ت
 ةشـيو . اسـت  7/0آمـده   دسـت  بسـتگي بـه   ه ضـريب هـم  با روش بازآزمايي انجام گرفت ك

از آمار توصيفي انجام گرفت.  ي و بااستفادهآمده به روش كم دست تحليل اطالعات به و تجزيه
هـاي توزيـع و    آمار توصيفي مورداستفاده در پژوهش شامل جدول توزيع فراواني و نسـبت 

 .استنمايش هندسي و تصويري توزيع 

  
  نظريارچوب ه. مباني و چ4

  تعريف تربيت 1.4
آن به  ةوسيل اي است كه آدمي به تربيت كوشش و كار پسنديده«اند:  علم اخالق گفته يعلما

العمل مناسب  تربيت ايجاد عكس«شناسان معتقدند كه  روان .»شود يكي از فضايل آراسته مي
تربيـت  «كه  شناسان را اعتقاد بر اين است جامعه .»هاي رفتاري اوست برابر برخي از عمل در

تربيت هنـر سـاختن و   «اند  يا گفته» هاي اجتماعي كردن فرد براي وصول به هدف يعني آماده
  جـامع تربيـت عبـارت    هـاي  ). يكي از تعريف26 - 24: 1378(قائمي » پروردن انسان است

رسـاندن و شـكوفانمودن اسـتعدادهاي     فعليت ها و عوامل براي به كردن زمينه فراهم« ست ازا
د شـو  استنباط مـي  »تربيت« ةچه از واژ ). آن4: 1379يكتا  (شكوهي» جهت مطلوب انسان در

شـود كـه    بخشيدن هر نوع كمـالي در انسـان مـي    ايجاد يا فعليت سبباين است كه تربيت 
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و  ،كنشـي يـا حركتـي    ةجنبـ  يگاه، شناختي ةمطلوب و باارزش باشد. اين كمال گاهي جنب
  ).2: 1392دارد (عرفانيان گرايشي يا عاطفي ة خره گاهي جنبباأل

  
  تربيت هنري 2.4

 Borrow and( دهند بارو و ميلبورن مفهوم تربيت هنري را به هنرهاي بديع و خالق ربط مي

Milburn 1986: 20(     ة. هاسمن تربيت هنري را مرتبط بـا يـاددادن حـواس مختلـف، توسـع 
. )Hausman 1971: 301( داند هاي هنري مي و نيز نقدكردن پديده ،هاي حسي و لمسي تجربه

هـاي   بـه جلـوه   آمـوزان   گرتسون ميان مفهوم تربيت هنري و رشد توجه و حساسيت دانـش 
هاي مختلف ارتباط برقرار كرده و آن را فرايندي ناظر بر افزايش و رشـد   شناختي پديده زيبايي

يكـي از   .)Garretson 1991: 47( دانـد  شناسـي مـي   بـه زيبـايي   تيزبيني و حساسيت فرد نسبت
جامع تربيت هنري تعريف تحليلي است كه رايمر از اين مفهوم ارائه كرده است.  هاي تعريف

شـناختي اشـيا و    هـاي زيبـايي   به ويژگـي  رشد آگاهي و حساسيت نسبت«و تربيت هنري را ا
) 7: 1390. در سند تحول بنيادين آموزش و پـرورش ( )Reimer 1972: 29( داند مي» ها پديده

يافتگاني كـه بـا قدرشناسـي و     پرورش تربيت«هنري و زيباشناسي آمده است  درباب تربيت
ـ   هاي خداوند و سـاخته  آفريده ةفهم زيباشناسان هـاي   انسـاني، درك مفهـوم   ةهـاي هنرمندان
هـاي الزم در ايجـاد آثـار     كردن از قدرت تخيـل مهـارت   و استفاده ،فرهنگي فرهنگي و ميان

و هنري در سطح  ،اري و تعالي ميراث فرهنگي، تمدنيد آورند و براي نگه  دست هنري را به
تنهـا از  «معتقد است  )Schiller( شيلر. »كوشند ملي و جهاني براساس نظام معيار اسالمي مي

كردن شخص اميـدوار بـود و منشـي     توان به اخالقي طريق هنر و تربيت هنري است كه مي
به متربي معتقـد   ،مستقيم قوانين اخالقيآموزش  رايباو  .»اخالقي براي وي به ارمغان آورد

  بلكه معتقد است كه ،نيست
انسان (ميل و عقـل   ةگسيخت تنها با اشتغال به هنر و فرايند نقد و داوري دو بخش ازهم
گيرند و تكرار همين اتفـاق   يا احساس و عقل) در حالتي هماهنگ در كنار هم قرار مي

  باشد.منشي آزاد و اخالقي داشته  شود شخص سبب مي

بلكه بر اين باور است كه  ،داند منش اخالقي نمي ةاو آگاهي نظري را ايجادكنند ،درواقع
ترتيب، پرداختن بـه   كند. بدين درگيري و مشغوليت در فعاليت هنري اين امكان را فراهم مي

مـراد از تربيـت هنـري و     ،عبـارتي  آن اسـت. بـه   ةهنر نوعي تربيت اخالقـي و تنهـا مرحلـ   
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 تيـ ترب ).100 - 99: 1388شيلر همان تربيت اخالقي اسـت (زمـاني    ةر انديشزيباشناختي د
گذاري آثـار هنـري    شناخت و ارزش ةآموزان در زمين شود تا توانايي دانش يم موجب يهنر
پيـداكردن بـراي    و جسارت ،هاي ارتباطي شناختي، رشد مهارت مرور تقويت شود. زيبايي به

آمـوزان در   آثار هنري همگي ازجمله نتايج آموزش و تربيت هنـري دانـش   ةابراز نظر دربار
اي را فـراهم   آمـوزان زمينـه   مقاطع تحصيلي مختلف است. آموزش اصـولي هنـر بـه دانـش    

هنر افزايش و در مواجهه با آثار  ةهايشان در زمين مرور سطح اطالعات و مهارت آورد تا به مي
هاي  ها در تشخيص و فهم پديده هاي ادراكي آن تهنري و تعليم هنري سواد بصري و مهار

هـا،   هـا، شـناخت   ر آرمـان دثيرگذار أت امري هنر ).71: 1393(مرادخاني  يابدمختلف توسعه 
هاي سـطحي   هاست كه انسان با تكيه بر آن از سطح شناخت و ارزش ،ها، احساسات مهارت

 ،هاست انه و آگاهانه به ارزشآوردن آزاد روي ةكه نتيج ،و تحول واقعي و اصيل شود ميآزاد 
 و ديگـران  فـر  نيسـت (تمنـايي  » تربيت«اين تحول در انسان چيزي جز  . دشو پذير مي امكان
گر وجود قابليـت و   هايش بيان گستردگي و در تمامي جلوه ة). بنابراين هنر با هم43 :1389
 ،عبـارتي  يـا بـه   مند اي در آدمي است كه رشد و بروز آن مستلزم فعاليتي منظم و هدف زمينه

  ).28 :1390 و ديگران ناميم (فالحي مي» تربيت هنري«جرياني است كه آن را 
  
  اهداف تربيت هنري 3.4

صـورت   درخصوص تربيـت هنـري بـه   اهداف فرهنگي را شوراي عالي آموزش و پرورش 
و  شناخت و پرورش ذوق و هنر ملي و اسـالمي در دسـتور كـار دارد (شـركايي اردكـاني     

در ساحت تربيت هنري به چند هدف شناختي از قبيـل توانـايي    برخي). 18: 1393 ديگران
گيري از تخيل هنري براي حفظ و  هاي طبيعت و هستي و بهره درك عميق و حقيقي زيبايي

  .)107: 1388و ديگران  زاده صادق( نندك تعالي ميراث ملي و جهاني اشاره مي
بينش و بصيرت را به فرهنگ و تفكر  اعتقاد داشت كه هنرها )John Dewey( جان ديويي

در  اي ناپـذير از زنـدگي اجتمـاعي و تجربـه     بخشي جـدايي  منزلة و آن را به ها عرضه انسان
هـا   كردن آن ارزش ذاتي هنر حاصل تجربه ،كنند. بنابراين ها معرفي مي زندگي مشترك انسان

هدف تربيـت هنـري فعاليـت در فضـايي      ،. لذا)Wheat 2005: 84( در زندگي روزمره است
، داشـته باشـند  آزادانه تخيل و انديشـه   ،خصوص كودكان و نوجوانان به ،كه مخاطباناست 

عواطـف و   داده شود، هوش و تفكرشان پرورش ةهاي نهفت ظرفيت شود، حواسشان تقويت
بيت آنان درنهايت به تر و د،شو هايشان شكوفا استعداد و خالقيت يابد، احساساتشان توسعه



 423   )اشكان رحمانيو  فتحيمريم ( ... بررسي ميزان اهداف تربيت هنري در محتواي كتاب

 

دار  كه درواقع سردم ،)Elliot Eisner( اليوت آيزنر ).29: 1390 و ديگران منجر شود (فالحي
ترين  هاي درسي مدارس است، مهم شناختن جايگاه هنر و تربيت هنري در برنامه رسميت به

و  ،درسي هنر را در قالب چهار هدف توليد هنري، نقادي هنري، تـاريخ هنـر   ةاهداف برنام
). هـري بـرودي   230: 1380امينـي   و كنـد (مهرمحمـدي   شناسي تبيين و تصريح مي يزيباي

پرورش و رشد حساسيت هنري و بروز و تجلي هنرمندانه را اهداف اصـلي آمـوزش هنـر    
. توماس كورتيس و چارلز اسپايكر چهار هدف را براي )Broudy 1997: 59( آورد شمار مي به

 .2 ،هـاي ادراكـي و عقالنـي    رشـد مهـارت   .1از:  نـد ا شمارند كه عبارت تربيت هنري برمي
رشـد   .4 و ،فهم ميـراث فرهنگـي   .3 ،هاي مربوط به بيان و تجلي هنرمندانه پرورش قابليت

برخـي  . )Curtis and Speiker 1997: 145( يختشنا هاي زيبايي هاي مربوط به قضاوت قابليت
در دسـتور كـار نظـام آموزشـي      كه بايـد  ،رااهداف تربيت هنري توان  مي ديگر معتقدند كه
  ارائه كرد: ذيل در قالب چهار هدف به شرح ،كشور قرار گيرد

كردن مواد و بـروز افكـار درونـي     ورزي هاي مربوط به دست پرورش تبحر و توانايي .1
  ؛خود با استفاده از وسايل و مواد مذكور (توليد هنري)

ـ     ،اطالعات، ادراك ةتوسع .2 اريخي جامعـه از طريـق   و شـناخت ميـراث فرهنگـي و ت
  ؛بررسي آثار هنري مختلف (تاريخ هنر)

هـا   گذاري آن هنر و آثار هنري و قدرشناسي و ارزش دربارةهاي مثبت  ديدگاه ةتوسع .3
  ؛شناسي) هاي متفاوت (زيبايي در شكل

هاي مربوط به بررسي و تحليل انتقادي آثار هنـري (نقـادي    ها و توانايي رشد مهارت .4
  .)232: 1380مهرمحمدي و اميني ( هنر)

) نيز چنين ذكـر شـده اسـت:    1391درس ملي جمهوري اسالمي ايران ( ةدر كتاب برنام
هـاي فـردي و رشـد     فرهنگـي و قابليـت   ةتربيت فرهنگي و هنري باعـث آگـاهي از سـابق   

شـود.   هاي موردنيـاز بـراي زنـدگي مـي     استعدادهاي وجودي و كسب بخشي از صالحيت
هاي هنري،  دستي هاي هنري، فرايندها و چيره فرهنگ و هنر شامل فهم ايده قلمرو ،چنين هم

و  ،شناسي، تاريخ فرهنگ زيبايي ةهاي تركيب، درك اثر بر پاي خلق اثر براساس الفبا و قاعده
و اهـداف   ها به تعريف بنابراين باتوجه تحليل آثار هنري و فرهنگي است. و تجزيههنر نقد و 

 دربارة رويكردهاي مختلف و نيز ،هاي مختلف مطرح شد ه از ديدگاهمتعدد تربيت هنري، ك
درس  ةمحور و مطالب ذكرشده در كتـاب برنامـ   خصوص رويكرد ديسيپلين تربيت هنري به

ملي جمهوري اسالمي ايران در ارتباط با تربيت هنري، كـه در ايـن پـژوهش از جايگـاه و     
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يت هنري در نظر گرفته شده است كه ، چهار هدف براي ترباستاي برخوردار  اهميت ويژه
  . اين چهار هدف عبارت است از:دشو براساس اين اهداف پژوهش انجام مي

و نقد هنري كـه توضـيحات مختصـري در     ،شناسي هنر، تاريخ هنر توليد هنري، زيبايي
 .دشو مورد اين اهداف بيان مي

  
  شده براي پژوهش . اهداف تربيت هنري تعيين5

  توليد هنري 1.5
داند كه شامل  بر ساخت و خلق اثر هنري مي مبتنيبيردزلي فعاليت اصلي در توليد هنري را 

چسباندن، چيدمان  هم كردن، به )montage( تعديل)، مونتاژ و جرحكردن ( كاري ساختن، دست
يـا واقعـه (هنرهـاي     ءصورت شي ديدن است كه به قابلهاي  و ديگر فعاليت ،دادن و سازمان

 بـرودي  ،چنـين  . هـم )Beardsly 1983: 38( شـود  ) ادراك و دريافت مـي تجسمي و نمايشي
)Breudy( و جنسن )Jensen،( تربيت هنري و تاريخ هنرند، هم بر  ةكه از افراد آگاه در حوز

ـ    كننـد. بـه   كيـد مـي  أكردن و يافتن ايده و هـم بـر سـاختن آن ت    كشف  ةنظـر بـرودي، تجرب
بخشـيدن   شود و مواد خام الزم را براي عينيت ميي با تصور (تصوير ذهني) آغاز ختزيباشنا

رو،  . ازايـن دكنـ  ها فـراهم مـي   آن ةهاي بالقو به قابليت گوناگون باتوجه هاي وضعيتايده در 
دادن ذهـن متناسـب بـا     هاي نشـان  كشف مفهوم و ساختن آن در مقام اثر هنري يكي از راه

: 1389...) اسـت (شـرفي    و ،يهاي هوش چندگانه (بصري، موسيقايي، منطق، رياض توانايي
كنـد، كشـف ايـده و سـاختن آن را      ). جنسن با مثالي كه از اثر هنري پيكاسو ارائـه مـي  68

. )2: 1368(جنسـن   گرايـي)  داند (ديـدگاه سـاخت   ساخت و خلق اثر هنري مي دهندة نشان
ازد سـ  گـاو نـر را مـي    با ديدن دسته و زين دوچرخه (تلفيق از برون) سرِ )Picasso( پيكاسو

تـا   )Nietzsche( انديشمندان مـدرن از نيچـه   ،چنين ). هم68: 1389(تلفيق از درون) (شرفي 
بـر ايـن    )Cesare Brandi( تا چزاره براندي )Heidegger( و از هايدگر )Benjamin( بنجامين

تنهـا تقليـدي صـرف از     نـه ، اند كه فرايند توليد اثر هنري روندي خالقانه اسـت  عقيده بوده
. از ديـدگاه  )Jokilehto 2006: 11( دهـد  فـردي مـي   به هر اثـر ويژگـي منحصـربه    طبيعت كه
توانـد در قالـب طراحـي     منظور از توليد هنري ايجاد يك اثر است كه اين اثر مـي  ،نگارنده

 فرهنگ و هنـر چه در كتاب  نويسي باشد. آن و خوش ،ذهني و عيني، تصويرسازي، عكاسي
تر بايد مدنظر گرفته شود، پرورش ايـده و تقويـت خالقيـت     در ارتباط با توليد هنري بيش
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ويژه كه هدف كتاب و محتواي آن تربيت يك هنرمند متخصـص نيسـت. بنـابراين     . بهاست
براي پرورش  اوضاع و احوال اي باشد كه گونه بايد محتواي كتاب و تدريس دبير مربوطه به

 .دشوآموزان استقبال  هاي جديد دانش ايده فراهم و از ايده

  
  زيباشناسي 2.5

شـناختي   كند: منظور از آموزش زيبـايي  شناسي چنين اظهار مي ماكسين گرين درمورد زيبايي
هـاي خـود از راه    و ايـده  ،تواناساختن كودكان و نوجوانان بـه بيـان ادراكـات، احساسـات    «

 »و حركات بـدني اسـت   ،هايي نظير نقاشي، سفال، نگارش، موسيقي ملي رسانهأدهي ت شكل
)Greene 1994: 494( .معناي پيوندزدن انديشه و احساس است. از  شناسانه به يادگيري زيبايي

توانند هنرمنـدان   كودكان و نوجوانان نمي ةشوند. هم طريق هنر، افكار و احساسات ابراز مي
ي را در خود پرورش دهند و ارزش هنـر را  ختشنا توانند حس زيبايي بزرگي شوند، ولي مي

ي را ختشـنا  تواننـد در يادگيرنـدگان حـس زيبـايي     هاي گوناگون مي معلمان به شيوهبدانند. 
نـد. بـراي   ا شناسي ييبراي بيان هنري و زيبا مناسبي ةهاي علمي زمين ، فعاليتبپرورانند. مثالً

 و ،ها گل ،هاي علمي با موادي مثل سنگ، چوب، برگ درختان در فعاليتآموزان  دانشكه  آن
هـا را لمـس    ها دست بكشـند و آن  ها را ببويند، بر سطح سنگ توانند گل مي كنند، ... كار مي

ـ   . بـه را كشف كنند حواس خود ظرافت اشيا يو با تمام ،كنند زيباشـناختي   ةهـرروي، تجرب
كـه   ،و تصـوير ذهنـي   ،گيرد. زيبايي طبيعت، ريـتم  آموزان به طرق گوناگون شكل مي دانش

ي از ايـن دسـت بـه پديـدآيي درك هنـري كمـك       و موارد زياد ،موسيقي دارد، شعرسرايي
ي ايجـاد تغييـر نگـرش و برداشـت     ختشنا ريزي پرورش زيبايي كند. اصل مهم در برنامه مي

هـا در آمـوزش    بـراي سـال  شـناختي اسـت.    درك و آفرينش هنري و زيبايي درموردمثبت 
گرفـت.   شناختي آميخته با سواد فرهنگي موردتوجه قـرار مـي   سواد هنري و زيباييعمومي 

كيفيـات   ةو عرضـ  ،سـازي  مهارتي بـراي درك، مفهـوم   ةمثاب شناختي به سواد هنري و زيبايي
). سـواد هنـري و زيباشـناختي در قالـب هريـك از      8: 1392(باباپور واجـاري   استهنري 

آموزان بـه   ... باشد بر نياز دانش و ،تجليات هنري، نظير آثار بصري، موسيقايي، نمايشي ادبي
چنـين،   ورزد. هـم  كيد ميأو فهم تاريخي و ميهني انواع هنر ت ،تفسير تجليات شناخت، فهم،

شناسـي   هاي هنري و زيبـايي  سواد هنري و زيباشناختي به ميزان شناخت يادگيرنده با مفهوم
و  ،ملـي  ةميـراث فرهنگـي، بنيـ    ةكند. حفظ و توسع ، اشاره مياست كه در يك جامعه مهم

. اسـت ز اهميـت  ئتوجه به فرهنـگ مانـدگار جهـاني در سـواد هنـري و زيباشـناختي حـا       
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ند از: ارزيابي و ا هنري و زيباشناختي عبارت ةهاي اساسي موردتوجه براي تقويت بني قابليت
دادن  نشـان  واكنش ،شناخت آثار هنري عمده و پديدآورندگان آثار هنري ،فهم يك اثر هنري

 ،سازه و ساختار آثـار هنـري   ةبحث دربار ،شخصي هاي براساس ترجيحبه انواع آثار هنري 
آثـار   ةنظر دربـار  ةو نقد و ارائ ،نمايش توان تحليل و تفسير آثار هنري از منظر زيباشناختي

نظـر   ). بـه 3 :همـان و ارزشـي (  ،هـا و نگـرش شخصـي، فرهنگـي     هنري براسـاس قابليـت  
آمـوزان و   هنري دانـش  ةيت ذوق و عالقتر تقو نگارندگان، هدف زيباشناسي در كتاب بيش

 .استهاي بصري  جذابيت درموردها  كردن آن آگاه

  
  تاريخ هنر 3.5

و شناخت ميراث فرهنگي و تاريخي جامعه از  ،اطالعات، ادراك ةمنظور از اين هدف توسع
). ميراث فرهنگـي  232: 1380اميني  و (مهرمحمدي استطريق بررسي آثار هنري مختلف 

كنـد.   زندگي گذشتگان است و مسير حركت انسان در طول تاريخ بشريت را بازگو مي ةآين
تجربيات انساني است. تجربياتي كه عمرشان با قدمت تاريخ  ةدهند ميراث فرهنگي انعكاس

هـايي هسـتند كـه چشـم مردمـان امـروز را بـه روحيـات،          كند. اين آثار دريچـه  برابري مي
كنـد. بنـابراين شـناخت آثـار هنـري و       گان خود باز ميو آداب و رسوم گذشت ،خوي و خلق

 ،ويـژه نسـل جـوان    به ،تاريخي و حفظ ميراث فرهنگي بايد از طريق آموزش در ميان مردم
نهادينه شود و براي تحقق اين هدف آموزش و پـرورش بايـد وارد ميـدان شـود (ميرچـي      

اسـت  فرهنگي عبارت  سازمان يونسكو در ارزيابي ميراث ةشد هاي معرفي ). ارزش1: 1397
 .اثـر اسـت   بـودن  يءهاي علمي ميراث فرهنگي متكـي بـه شـ    و علم. ارزش ،تاريخ، هنر :از

ذكـر ايـن   هاي مستند در پيام انسـاني اسـت.    هاي تاريخي برگرفته از قدمت و ارزش ارزش
هاي بااهميت يك اثر  ازجمله ارزش» ارزش تاريخي«كه در طول تاريخ  نكته ضروري است

شد و  نظر گرفته مي در» ارزش يادبودي«عنوان  اده است كه پيش از اين بشرفي تاريخي مع
شود، پيامي است كه از اثر دريافت  جو ميو چه از ديدگاه هنري در ميراث فرهنگي جست آن
اي از او را در  ، نشانهكرده است كه بشر خلق ،چراكه بسياري از آثار كهن تاريخي ،گردد مي

هـاي   ). داتون ازجمله افـرادي اسـت كـه ويژگـي    94: 1380 خود حفظ كرده است (حجت
هاي وابسـته   ويژگي«، او داند. از نظر زيباشناختي اثر را تابعي از هويت تاريخي همان اثر مي

: 1389(لسينگ » كننده دارند عنوان آثار هنري نقش تعيين به تاريخ در شناسايي برخي آثار، به
معرفي آثار تاريخي و هنري و  هشتمپاية هنگ و هنر فر). منظور از تاريخ هنر در كتاب 162

  .استميراث فرهنگي ايران و جهان و معرفي هنرمندان و آثار هنري آنان 
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  نقد هنري 4.5
 دانـد  هنـر مـي   ةيافتـه دربـار   وگوي مطلع و سـازمان  طور كلي گفت فلدمن نقد هنر را به

)Feldman 1973: 26(اما ويژگي منتقد كنند مي نقد هنر را نوعي افراد به ة. او معتقد است هم ،
گـويش دارد تـا مشـاهدات     و اي براي ساختاربخشيدن به گفـت  اي آن است كه برنامه حرفه
د كنـ كار خواهد برد، معـين   اش را ارائه كند و شواهدي را كه در تفسير و قضاوت به بصري

ـ  39: 1394دارابي  و (حسيني ماننـد بسـياري    بـردن از هنـر   لـذت  ة). از منظر فلـدمن، تجرب
ـ   اجتماعي دارد. ما در مواجهه با اثر هنري فقط به لـذت  ةهاي ديگر جنب لذت  ةبـردن و تجرب

بلكه مايليم آن تجربه را با ديگران نيز شريك شويم. او آموختن  ،كنيم متعالي خود بسنده نمي
مـداد  نقد هنر در مدارس عمومي قل ةاي اجتماعي را در شمار بسترهاي اصلي تجرب در زمينه

 هاي آموزش نقد هنر قـرار گرفتـه   كند. در روش نقد فلدمن، كه اساس بسياري از روش مي
ارچوبي را بـراي  هـ بخشـد و چ  ، بيننده به اطالعات حاصل از مشاهده نظم منطقي مـي است

 ،با مواد اوليه، روش ساخت ها معموالً كند. اين قبيل پرسش نگريستن به آثار هنري تبيين مي
چـون معنـاي اثـر و علـت      تـر هـم   هـاي اسـتنتاجي   شوند، بـه پرسـش   يو موضوع شروع م

شناسـي اثـر،    زيبـايي  ةهـايي دربـار   و بـا گـزاره   ،رسند هايي كه هنرمند انجام داده مي انتخاب
يابنـد. روش نقـد فلـدمن     اثر ادامه مـي  ةو پاسخ احساسي ناشي از مشاهد ،قضاوت ارزشي

  شده است. توضيح دادهترتيب اين چهار سطح  به 1). در جدول 40: همان( داردچهار سطح 

  . چهار سطح روش نقد فلدمن (نگارندگان)1جدول 
  توضيح سطوح  عناوين سطوح

  سطح اول: توصيف
شود، عناصر و مواد و شرح  چه ديده مي اين مرحله مشتمل است بر شرح و تعيين آن

كه؟ بايد پاسخ  هاي كجا؟ كي؟ و كيفيات بصري و ادبي اثر. از منظر تاريخ هنري پرسش
  طرف بود  داده شود. فلدمن معتقد است در اين مرحله بايد دقيق و بي

  ).40: 1394دارابي  و (حسيني

سطح دوم: تحليل 
  فرمي

بندي چگونه ظاهري دارد و  پرسش اين مرحله اين است: اثر از نظر جسمي و تركيب
سبك و موضوع بايد مشخص اند. در اين مرحله،  اجزاي آن چگونه در كنار هم قرار گرفته

كنند  ديگر برقرار مي اي با يك كوشد تشخيص دهد عناصر اثر چه رابطه شود. بيننده مي
  ).40: 1394 همان(

  سطح سوم: تفسير

بندي،  ابزار، تركيب ةها را دربار اين گزينه انديشيم كه چرا هنرمند در اين مرحله به اين مي
تحليل  ةدو مرحل ،(همان). ظاهراً و امثال آن انتخاب كرده و سعي دارد چه بگويد ،موضوع

هنر  ةشوند. هرچه افراد در زمين تر اجرا مي فرمي و تفسير نزد افراد آشنا با هنر قوي
سرعت از  تر باشند، به مانند و هرچه آگاه تر در سطح توصيف باقي مي تر باشند، بيش عامي

  .)Clements 1979: 70( پردازند تحليل فرمي و تفسير مي گذرند و به توصيف مي



  1401، خرداد 3، شمارة 22سال  ،هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش   428

 

  توضيح سطوح  عناوين سطوح

  سطح چهارم: ارزيابي

پرسيم اين اثر در مقايسه با آثار مشابه چه  كار دارد. از خود مي و سرارزيابي با ارزش 
هاي درستي انجام داده، آيا اثر در بيان  ها و چه جايگاهي دارد. آيا هنرمند انتخاب ويژگي

وفق است، آيا اثر از كيفيت بااليي برخوردار است، هنرمند چگونه و چه مدنظر دارد م آن
و  ،كند هاي نو و مهمي را مطرح مي تواند اثر را ارتقا بخشد، آيا اثر ايده با چه كارهايي مي

  ).40: 1394دارابي  و انگيزد (حسيني آيا احساسات بيننده را با موفقيت برمي

يـا   را با هم مقايسه كنـد  و مطالب ،، آثار هنرياهتر بايد تصوير نقد هنري در كتاب بيش
  هاي ظاهري آثار تشويق كند. آموزان را به مقايسه و بيان ويژگي دانش
  

نمـايي بـراي    كمـك و راه  منظـور  بهتربيت هنري  رةهنر دربا تادان. نظر اس6
  ها نامه پرسش هاي ؤالتنظيم س
متخصص  تاداننفر از اس نُهمفهوم تربيت هنري با  ةآوردن اطالعات الزم دربار دست براي به

ال ؤو ديـدگاه آنـان سـ    داديم تفسيري انجام ـ  عميق با رويكرد توصيفي اي نيمه هنر مصاحبه
 .2 ؛تعريف تربيت هنري از ديدگاه شما چيست .1ال مطرح شد: ؤشد. در اين مصاحبه دو س

 2ي ايشـان در جـدول   هـا  صـحبت  ةخالص .؟استاهداف تربيت هنري شامل چه مواردي 
  نشان داده شده است.

  تربيت هنري (نگارندگان) دربارةهنر  تاداناس هاينظر. 2جدول 
 تعريف تربيت هنري اهداف تربيت هنري

 رفاي هستي.ژانسان و توجه به  ةشدن انديش عميق

شدن بستري مناسب  از: فراهماست  تربيت هنري عبارت
و منجرشدن  تر ديدن و رسيدن به درك عميق براي خوب
تربيت هنري باعث درگيرشدن ذهن،  ،چنين به تخيل. هم

 شود. و احساسات مي ،حواس، عمل

گانه،  پرورش خالقيت، پرورش و هماهنگي حواس پنج
كشف استعدادهاي هنري، توليد آثار هنري و نقد آن، 
احترام به تاريخ، ميراث و فرهنگ و آداب و رسوم 

جدا و  اي رشته منزلة و پذيرش درس هنر به ،جامعه
 تخصصي.

صحيح از حواس و درك  ةتربيت هنري موجبات استفاد
آورد  ديگر را فراهم ميهاي  سبهتر مسائل اجتماعي و در

و آثار هنري  ،فرهنگ، تاريخ دربارةو شناخت افراد را 
باعث پرورش خالقيت  ،چنين دهد. هم افزايش مي

  شود. مي

فهم هنري و مقابله با مسائل و  تربيت هنري درك و  يكار پرورش خالقيت و پرهيز از كپي
  كند. ميرا ايجاد هاي اجتماعي  چالش

كردن  هاي شخصي و روان رسيدن به خالقيت و ايده
 شناسي و مفهوم هنر. تخيل در امر زيبايي

شود و باعث  هنر اساس تربيت و فرهنگ محسوب مي
تواند  گردد. تربيت هنري مي تحريك تخيل خالق مي

ميان احساس و عقل تعادل ايجاد كند و روان انسان را 
 د.بخشآرامش 
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 تعريف تربيت هنري اهداف تربيت هنري

كاربرد هنر در زندگي، شناخت و واكنش به ميراث 
فرهنگي، آشنايي و شناخت هنرها و هنرمندان و توجه به 

 .شده فراموشهنرهاي سنتي 

نفس، تقويت حس  تربيت هنري يعني باالبردن اعتمادبه
و  ،شناساندن ميراث فرهنگي ،زيباشناسي و نقد هنري

 .هاي هنري يادگيري مهارت

ن خصوص مسئوال به ،تغيير نگرش آحاد جامعه
هنر، تربيت افراد متخصص و كارا،  درمورد ،ثيرگذارأت

 پرورش خالقيت.

ه يعني تربيت افراد از طريق تربيت هنري از يك ديدگا
هاي كالن هر كشور است. امروزه  هنر كه يكي از دغدغه

تزئيني خارج شده و به ابزاري  صرفاً ةهنر از جنب
هاي سياسي و اجتماعي تبديل شده  مند در حوزه قدرت

نيست.  ااست و آموزش و پرورش هم از اين مهم مستثن
چون رشد  هم اي هنر سبب رسيدن به اهداف مهم تربيتي

و  ،كيد بر هويت فرهنگيأفكري، پرورش خالقيت با ت
شود. ديدگاه ديگر در تربيت هنري تربيت  تاريخ مي

حس زيباشناسي افراد است كه در اين برداشت 
كه سبب تحريك حس  اوضاع و احواليكردن  فراهم

عام  ةزيباشناسي افراد شود اهميت دارد. البته اين كار جنب
فراهم كرد كه مراحل  د وضعيتي راباي ،دارد. بنابراين

درستي و در  و عواطف افراد به ،رشد هنري، احساسات
نوعي سواد هنري   صحيح طي شود تا افراد به مسير

 برسند.

 ةتقويت خالقيت، استعداديابي و استعدادسنجي در زمين
 اي هنري، تلطيف روحيه و پرورش نيروي حرفه

كه  آموزشي آن و اينبه نوع رويكرد  تربيت هنري باتوجه
، معاني دشو استفاده مي اي در چه مقطع و گروه سني

 يرويكرد منزلة متفاوتي دارد. گاهي تربيت هنري به
افراد  ةبه استعداد و عالق اختصاصي است كه باتوجه

ها و  مانند آموزش در هنرستان ؛كند متخصص تربيت مي
مقاطع دانشگاهي. گاهي تربيت هنري بنيان زيرساخت و 

مكمل پذيرش  ؛شود مكمل آموزشي محسوب مي
 يتربيت هنري بستر ،روحيات اجتماعي. درواقع

ق در نظام آموزشي كننده و خالّ كننده و تلطيف تسريع
شود. مانند تربيت هنري در مقطع ابتدايي و  محسوب مي

 اول. ةمتوسط

فرهنگ و  دربارةتغيير نگرش در مديريت كالن آموزشي 
ها و سيستم آموزشي در  هنر، همكاري خانواده

به محيط  آموزان نسبت كردن حواس دانش حساس
مند،  پيرامون، تربيت مربياني متخصص و عالقه

منبع  منزلة همندكردن فراگيران به طبيعت، ب عالقه
 هاي بشري. گيري آفرينش الهام

، تربيت داردطوركه هر نوع از تربيت فرايندي  همان
كه مقدمات آن منوط به تغيير  دارداي  هنري نيز پروسه

و احساسي فراگيران  ،ديداري، شنيداري، ادراكي ةذائق
محيط پيرامون است. اگر مربي يا سيستم آموزشي  دربارة

ند، كآموزان ايجاد  ها را در دانش بتواند اين حساسيت
وجود خواهد آمد و با  ها به شك نگرش هنري در آن بي

  حاصل خواهد شد.ايجاد نگرش هنري، تربيت هنري 
تربيت هنري محصول  كه توان گفت مي ،طور كلي به

ديداري و شنيداري افراد است كه با ايجاد  ةتربيت ذائق
 صل خواهد شد.انگرش مثبت هنري ح
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  ها . اطالعات و داده7
  هشتم ةيفرهنگ و هنر پاكتاب  1.7

هـا و   ي اين فعاليتهاي فرهنگي و هنري است كه با فراگير اي از فعاليت اين كتاب مجموعه
هاي زندگي ازجمله توانايي  ها در كالس هنر به يادگيري بسياري از مهارت بعضي از مهارت

كند.  هاي ديگر كمك مي و فراگيري هرچه بهتر درس ،ثر با ديگرانؤكار گروهي، برقراري م
. بخـش  اسـت » نويسـي  خـوش «و  »هنرهاي تجسـمي « هاي كتاب داراي دو بخش با عنوان

صفحه است.  77 است وو عكاسي  ،سه فصل طراحي، تصويرسازيشامل جسمي هنرهاي ت
شامل مشخصات كتاب،  ها ه. اين صفحدارد صفحه 128كتاب در قطع وزيري تنظيم شده و 

كتاب در دو بخش  هاي درس .استهر بخش  هاي سو در ،آموزان فهرست، سخني با دانش
شده اسـت. تصـوير روي جلـد     بندي درس دسته هفدهنويسي با  هنرهاي تجسمي و خوش

. جنس كاغذهاي كتاب كاهي و خط است كتاب با الهام از هنرهاي سنتي ايران طراحي شده
نويسي كه با خط نسـتعليق نوشـته شـده،     هايي از بخش خوش غيراز قسمت به ،نوشتاري آن

هاي كوچـك و   متعدد در اندازه هاي هر درس تصوير ،چنين اي است. هم روزنامه ةخط ساد
  .داردرگ بز

  فصل طراحي 1.1.7
عد نما و حجم، طراحـي  ب  عدي و سهطراحي دوب هاي واندرس با عن چهارداراي  اين فصل

. اسـت صفحه  23 باذهني از پرندگان، طراحي بناها و فضاهاي معماري و تزئينات معماري 
ي هـا  ارزيـابي و تجربـه  دمحتواي هر درس شامل فكر كنيد، تصاوير، متن، طراحي كنيد، خو

فكر كنيـد،   چهار مورد، ها غيراز توضيحات متن درس اين فصل به ،تر است. درمجموع بيش
 57و  ،تـر  هـاي بـيش   تجربـه  نوزده موردخودارزيابي،  چهار مورد طراحي كنيد، چهار مورد

  .داردتصوير  مورد

  فصل تصويرسازي 2.1.7
د و رنگـي،  انـواع خـط، سـطوح سـياه و سـفي      هـاي  واندرس با عنـ  چهارداراي اين فصل 

. محتواي هر درس شامل استصفحه  سي باو روند تصويرسازي  ،هاي تصويرسازي ويژگي
تـر اسـت.    هـاي بـيش   و تجربـه  ،فكر كنيد، تصاوير، متن، تصويرسازي كنيـد، خودارزيـابي  



 431   )اشكان رحمانيو  فتحيمريم ( ... بررسي ميزان اهداف تربيت هنري در محتواي كتاب

 

 فكر كنيـد، مورد  چهارداراي غيراز توضيحات هر درس،  به ،اين فصل درمجموع هاي درس
و  ،تـر  هاي بـيش  تجربه هجده موردخودارزيابي،  چهار موردتصويرسازي كنيد،  چهار مورد

 .استتصوير  73

  فصل عكاسي 3.1.7
 هجـده  بـا و رنـگ   ،ديـد  ةبافت، كادربندي، زاوي هاي واندرس با عنچهار داراي اين فصل 

و  ،. محتواي هر درس شامل فكر كنيد، تصاوير، متن، عكاسي كنيد، خودارزيابياست صفحه
داراي  ،غيـراز توضـيحات مـتن هـر درس     به ،اين فصل هاي تر است. درس هاي بيش ربهتج

هاي  تجربه ده موردخودارزيابي،  چهار موردعكاسي كنيد،  چهار موردفكر كنيد،  چهار مورد
  .استتصوير  39و  ،تر بيش

  
  نويسي) بخش دوم كتاب (خوش 2.7

نويسي،  آشنايي با ابزار خوش هاي واندرس با عنپنج و مقدمه و  استصفحه  43اين بخش 
و معرفـي   ،معرفي خط ريحان و مشق سطرنويسي، معرفي خط رقاع و مشـق سطرنويسـي  

. محتواي هر درس ايـن بخـش شـامل فكـر كنيـد،      داردخط تعليق و مشق دو سطرنويسي 
 ،تـر اسـت. ايـن بخـش     هـاي بـيش   و تجربه ،نويسي كنيد، خودارزيابي تصاوير، متن، خوش

نويسي كنيد،  خوش چهار موردكنيد،  فكر پنج موردداراي  ،ها توضيحات متن درس غيراز به
  .استتصوير  25و  ،تر هاي بيش تجربه سيزده موردخودارزيابي، مورد  دوازده
  
  هاي تحقيق آمدن يافته دست چگونگي به 3.7

هـا بـراي چهـار فصـل طراحـي،       نامـه  . پرسـش اسـت ابزار گردآوري اطالعات نامه  پرسش
طور جداگانه آمـاده شـد و دبيـران تخصصـي بـه       نويسي به و خوش ،رسازي، عكاسيتصوي

. عدد اسـت  54 ،آماري ةبه نمون باتوجه ،هاي هر فصل نامه ها پاسخ دادند. تعداد پرسش الؤس
خيلـي  «هـاي   تنظيم شـدند و گزينـه   )Likert Scale( »مقياس ليكرت«ها براساس  نامه پرسش
نامـه   هـاي پرسـش   الؤو هريـك از سـ   دارنـد » خيلي كـم «و  ،»كم«، »متوسط«، »زياد«، »زياد

اطالعـات بـراي هركـدام از     ة. بـراي محاسـب  اسـت ها پاسخ داده شده  براساس همين گزينه
  ت.نشان داده شده اس 3 در جدول ها هنمرنظر گرفته شد كه اين  ها يك نمره در گزينه
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  نامه (نگارندگان) هاي پرسش شده به گزينه داده اختصاص هاي ه. نمر3جدول 
  خيلي كم  كم  متوسط  زياد  خيلي زياد

5  4  3  2  1  

ديگـر جـدا    هاي هر فصل از يـك  نامه پرسش ،اطالعات ابتدا ةآوري و محاسب براي جمع
و  ،طراحي، تصويرسازي، عكاسي هاي هاي مربوط به فصل نامه يعني هركدام از پرسش ؛شد

گاه اطالعـات مربـوط بـه هركـدام از      آن ،بندي شدند صورت جداگانه دسته نويسي به خوش
هـا   نامه هايي كه به هر قسمت از پرسش ها موردبررسي قرار گرفت. براي اين كار نمره فصل

يـانگين  حاصـل از م  ةو نمر شد ميانگين گرفته و سپس، شد ديگر جمع داده شده بود با يك
يكـي از اهـداف تربيـت     ةال دربارؤنامه يك س پرسش» فكر كنيد«در قسمت  مثالً،ثبت شد. 

بـه ايـن    5تـا   1متفـاوتي از   هـاي  هنمرنامه  پرسش 54هنري (تاريخ هنر) وجود دارد كه در 
 هـا  همشخص ميـانگين ايـن نمـر    اي نمره آمدن دست براي به ،ال داده شده است. بنابراينؤس

توصـيف   3كه براساس جدول  است 5 - 1 ةآمده نيز در باز دست محاسبه شده است. عدد به
 يتمام شود. توصيف مي» كم«صورت  به ،باشد 2آمده عدد  دست به ةاگر نمر ،ده است. مثالًش

با ديگر اهـداف تربيـت هنـري نيـز      و ها نامه هاي پرسش شده براي ديگر قسمت مراحل بيان
كـه   جـا  د. ازآنشـ آمده در جدول و نمـودار مشـخص    دست العات بهاط يو تمامشد انجام 

بنـدي   كتاب است، بررسي و جمعيك  هاي نامه مربوط به فصل در هر چهار پرسش ها الؤس
  هاي كتاب به همين روش انجام شده است. ها براي ديگر فصل نامه اطالعات پرسش

  
  هنري مربوط به فصل طراحي (نگارندگان)شده به اهداف تربيت  داده اختصاص هاي هنمر. 1نمودار 
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توليد هنري زيباشناسي نقد هنري تاريخ هنر
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  شده به اهداف تربيت هنري در كل محتواي فصل طراحي (نگارندگان) داده اختصاص ة. نمر4جدول 
 اهداف تربيت هنري نمره تقريبي ةنمر توصيف نمره درصد

 توليد هنري 3.27 3 متوسط 16%

 زيباشناسي 2.94 3 متوسط 15%

 نقد هنري 3.19 3 متوسط 16%

 تاريخ هنر 3.46 3 متوسط 17%

  3.21شده به اهداف تربيت هنري:  داده اختصاص هاي هميانگين نمر
  1.78: ها ه ) با ميانگين نمر5(ة نمرتفاضل ماكسيمم 

  
  شده به اهداف تربيت هنري در فصل طراحي (نگارنده) داده اختصاص هاي هنمر. درصد 2نمودار 

  
  به اهداف تربيت هنري مربوط به فصل تصويرسازي (نگارندگان) شده داده اختصاص هاي هنمر.  3نمودار 
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شده به اهداف تربيت هنري در كل محتواي فصل تصويرسازي  داده اختصاص ة. نمر5جدول 
  (نگارندگان)

 اهداف تربيت هنري نمره تقريبي ةنمر توصيف نمره درصد

 توليد هنري 3.24 3 متوسط 16%

 زيباشناسي 3.19 3 متوسط 16%

 نقد هنري 3.05 3 متوسط 15%

 تاريخ هنر 2.73 3 متوسط 14%

  3.05شده به اهداف تربيت هنري:  داده اختصاص هاي هنمرميانگين 
  1.94: ها ه ) با ميانگين نمر5(ة نمرتفاضل ماكسيمم 

  

  شده به اهداف تربيت هنري در فصل تصويرسازي (نگارندگان) داده اختصاص هاي هنمر. درصد 4نمودار 

  
  شده به اهداف تربيت هنري مربوط به فصل عكاسي (نگارندگان) داده اختصاص هاي ه. نمر5نمودار 
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  شده به اهداف تربيت هنري در كل محتواي فصل عكاسي (نگارندگان) داده اختصاص ة. نمر6جدول 
 اهداف تربيت هنري نمره تقريبي ةنمر توصيف نمره درصد

 توليد هنري 3.08 3 متوسط 15%

 زيباشناسي 2.59 3 متوسط 13%

 نقد هنري 2.97 3 متوسط 15%

 تاريخ هنر 2.45 2 كم 12%

  2.77شده به اهداف تربيت هنري:  داده اختصاص هاي هميانگين نمر
  2.22ا: ه ه) با ميانگين نمر5( ةنمرتفاضل ماكسيمم 

  
  عكاسي (نگارندگان)شده به اهداف تربيت هنري در فصل  داده اختصاص هاي ه. درصد نمر6نمودار 

  
  نويسي (نگارندگان) شده به اهداف تربيت هنري مربوط به فصل خوش داده اختصاص هاي ه. نمر7نمودار 
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نويسي  شده به اهداف تربيت هنري در كل محتواي فصل خوش داده اختصاص ة. نمر7جدول 
  (نگارندگان)

 اهداف تربيت هنري نمره تقريبي ةنمر توصيف نمره درصد

 توليد هنري 2.72 3 متوسط 14%

 زيباشناسي 2.40 2 كم 12%

 نقد هنري 2.65 3 متوسط 13%

 تاريخ هنر 2.58 3 متوسط 13%

  2.58شده به اهداف تربيت هنري:  داده اختصاص هاي هميانگين نمر
  2.41: ها ه) با ميانگين نمر5(ة نمرتفاضل ماكسيمم 

  
  نويسي (نگارندگان) به اهداف تربيت هنري در فصل خوش شده داده اختصاص هاي  ه. درصد نمر8نمودار 

 هشتم يةپا فرهنگ و هنرشده به اهداف تربيت هنري در كل محتواي كتاب  داده اختصاص ة. نمر8جدول 
  (نگارندگان)

 اهداف تربيت هنري نمره تقريبي ةنمر توصيف نمره

 توليد هنري 3.07 3 متوسط

 زيباشناسي 2.78 3 متوسط

 نقد هنري 2.96 3 متوسط

 تاريخ هنر 2.80 3 متوسط

  2.90شده به اهداف تربيت هنري:  داده اختصاص هاي هميانگين نمر
  شده به اهداف تربيت هنري: متوسط داده اختصاص ةتوصيف نمر
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  تحليل و تجزيه. 8
اهداف تربيت هنـري مربـوط بـه فصـل      ترين ميزان كاربرد بيش ،هاي تحقيق به يافته باتوجه

مباحـث ديگـر در هنرهـاي     در مقايسه بااهميت زياد مبحث طراحي  علت است. بهطراحي 
تجسمي و پايه و اساس بودن آن براي هنرهاي ديگر، فصل طراحي كتاب از لحـاظ ميـزان   

 علت اين  تر موردتوجه قرار گرفته است. فصل تصويرسازي نيز به اهداف تربيت هنري بيش
بحـث   هفـتم  ةيـ فرهنگ و هنر پا(در كتاب  استكه مبحثي جديد در كتاب فرهنگ و هنر 

ـ  ةها، نحـو  علت تنوع در تمرين به ،چنين تصويرسازي در كتاب مطرح نشده است)، هم  ةارائ
آموزان ميـزان كـاربرد اهـداف تربيـت      دانش ةو عالق ،هاي جديد آموزي، ايده تكاليف دانش

يـن طريـق توجـه    نويسي است تا از ا هنري در اين فصل بيش از دو فصل عكاسي و خوش
تكـرار   كـه تقريبـاً   ،د. فصل عكاسـي شوتر جلب  آموزان به اهداف تربيت هنري بيش دانش

سه درس ديگر در سال گذشته در » ديد ةزاوي«غيراز درس  به است،هفتم  ةفصل عكاسي پاي
بـودن محتـوا    تكـراري  علـت  تكرار شده اسـت. بنـابراين بـه    هفتم ةيفرهنگ و هنر پاكتاب 
تـر   ها بـيش  كنند و براي آن تر توجه مي ه يادگيري اين درس و محتواي آن كمآموزان ب دانش
فرهنگ و هنر نويسي كتاب  فصل خوش ةنويسي نيز در ادام يادآوري دارد. فصل خوش ةجنب
كار برده شده، در حد آشنايي  هايي كه در متن كتاب به است و بسياري از سرمشق هفتم يةپا

تكـاليف   ةآموزان قادر به انجـام همـ   و دانش استخط نستعليق  ةآموزان با اصول اولي دانش
 هـاي  تـر از فصـل   تنوع و ميزان خالقيت اين فصل كم ،ضمندرمربوط به اين فصل نيستند. 
دهنـد و بـه مطالـب و     فصل نشان مياين تري به  كم ةآموزان عالق ديگر كتاب است و دانش

 مربـوط بـه  تـر   بـيش  هاتصوير ،ل طراحيكه در فص جا كنند. ازآن تر توجه مي محتواي آن كم
، اسـت  زيـاد  هاشناسايي ميراث هنري و فرهنگي و معرفي هنرمندان است و تعداد تصـوير 

نويسي نيز  تر است. در فصل خوش در اين فصل بيش» تاريخ هنر«ميزان هدف تربيت هنري 
 را هـا  شقشود كه سرم آموزان خواسته مي از دانش» نويسي كنيد خوش«كه در قسمت  جا ازآن

كند.  ها را به توليد هنري وادار و تشويق مي ، درواقع آنبنويسندخط تحرير و خط درشت  اب
كـار بـرده شـده اسـت.      تر از اهداف ديگر بـه  بنابراين در اين فصل، هدف توليد هنري بيش

هاي تخصصي در ارتبـاط بـا    كه دبيران فرهنگ و هنر طي گذراندن كارگاه جا ازآن ،چنين هم
سـاني كسـب    هاي فرهنگ و هنر اطالعات دقيـق و يـك   و چگونگي تدريس كتابآموزش 

ـ ك مي كننـد، بنـابراين هرسـاله     ديگـر اسـتفاده مـي    تـدريس يـك   هـاي  هنند و دبيران از تجرب
ايـن  آمـوزان از   و بازخورد دانـش  شود آموزان ارائه مي ساني به دانش يك هاي تقريباً آموزش
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آمـوزان   دانش ،هنر طبق اظهارات دبيران فرهنگ و ،نينچ . هماستسان  يك ها تقريباً آموزش
  كنند و بازخورد بهتري دارند. تري مي طراحي و تصويرسازي استقبال بيش هاي از فصل

  
  گيري . نتيجه9

 يطور تقريب و به 2.90پژوهش در كل محتواي كتاب  ةشد كاربرد اهداف تربيت هنري تعيين
 3.21ف تربيت هنري مربوط به فصل طراحـي و  ترين ميزان كاربرد اهدا . بيشاستمتوسط 

فصـل   و درنهايـت ، 2.77، فصـل عكاسـي   3.05فصل تصويرسازي با ميـزان   ،است. سپس
 سـان در  يـك  تقريبـاً  طـور  بـه اهـداف تربيـت هنـري     ،چنـين  . هماست 2.08نويسي  خوش
آمـده   ...) و ،تـر  هـاي بـيش   ، فعاليت، تجربههاكتاب (تصوير هاي هاي مختلف فصل قسمت
اما چون اين اختالف كم  ،اندكي وجود دارد ياه ها اختالف . البته در بعضي از قسمتاست

در فصـل طراحـي    اند. حساب آمده ها متوسط به همه در يك اندازه و طبق يافته است تقريباً
ترين  بيش» توليد هنري«نويسي  و خوش ،تصويرسازي، عكاسي هاي و در فصل» تاريخ هنر«

در » توليـد هنـري  « ،3.46در فصـل طراحـي   » تاريخ هنر«. ميزان هدف ردرا دا ميزان كاربرد
  .است 2.72نويسي  و در فصل خوش ،3.08، در فصل عكاسي 3.24فصل تصويرسازي 

 

  نامه كتاب
رشـد   ةمجلـ سادات ميرعـارفين،   فاطمه ة، ترجم»يادن ييرتغ يآموزش هنر برا« ،)1385آيزنر، اليوت (
  .6ش ، آموزش هنر

پژوهش  ةمجل، »در آموزش و پرورش يشناس يباييآموزش هنر و ز« ،)1392واجاري، مريم ( باباپور
  .در علوم تربيتي

  پرويز مرزبان، تهران: انقالب اسالمي. ة، ترجمتاريخ هنر ،)1368جنسن، هورست ولدمار (
تهـران:  ، هـا بـراي يـك كشـور اسـالمي      سياست :ميراث فرهنگي در ايران ،)1380( حجت، مهدي

  سازمان فرهنگي كشور.
، »معرفي الگوهايي براي آموزش دانشگاهي نقد هنر تجسمي« ،)1394دارابي ( و هليا حسيني، مهدي
  .10ش ، پژوهشي مطالعات تطبيقي هنر ـ  علمي ةنام دوفصل

 ةرسال، تيترب و ميتعل در آن كاربرد و يبرود يهر يباشناسيز ينقد و بررس ،)1383رضايي، منيره (
  دانشگاه تربيت مدرس.تهران:  ت،يو ترب ميتعل ةفلسف يدكتر

 .22ش ، مطالعات فرهنگ و ارتباطات، »تربيت هنري در نظام آموزشي« ،)1392رضايي، منيره (
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كارشناسـي   ةنامـ  پايـان ، لريكانت و شـ  ةشياند در ياخالق تينقش هنر در ترب ،)1388زماني، مريم (
  و علوم تربيتي دانشگاه تهران.شناسي  روان ةدانشكدتهران: ، ارشد

آموزش هنر با رويكرد تربيـت   ةرابط« ،)1390رستگارپور ( و حسن اصغر سوريتجي اوكركايي، علي
 ةمجلـ ، »88 - 87هاي ايران در سـال تحصـيلي    پنجم دبستان ةآموزان پاي هنري و خالقيت دانش

  .3ش ، ابتكار و خالقيت در علوم انساني
كيد بر تربيت هنـري در نهـاد   أمفهوم توليد هنري در آموزش هنر با تتبيين « ،)1389شرفي، حسن (

  .1ش ، هنرهاي ديداري ةنام پژوهش، »آموزش و پرورش
مصوبات شوراي عالي  ةمجموع ،)1393رزاقي ( و هادي نژاد، رياحي ، حسينشركايي اردكاني، جواد

  ، تهران: مدرسه.مدارس) ةآموزش و پرورش (ويژ
هاي درسـي   ، تهران: كتابها) (مباني و روش تعليم و تربيت اسالمي ،)1379شكوهي يكتا، محسن (

  ايران.
نقد و بررسي جايگاه تربيت هنـري در  « ،)1395پور ( ايران منير ، و ماههمايون ، زهرهشمشيري، بابك

تعلـيم و تربيـت    ةهفتمين همايش ملي انجمن فلسف در:، »سند تحول نظام تعليم و تربيت ايران
  .رازيش دانشگاه ،انساني و اجتماعي علوم قلمرو و تربيت و يمتعل ةفلسف ،ايران
، تهـران:  تربيت رسمي و عمومي در جمهوري اسـالمي ايـران   ةفلسف ،)1388( و ديگران زاده صادق

  وزارت آموزش و پرورش.
  .<https://amozak.org>artic> ،»معناي هنر چيست« ،)1392( ريمعرفانيان، م

، شناسي معاصر (آثار جعلي و تقلبي) مقاالت مسائل هنر و زيبايي ةمجموع ،)1389فرهنگستان هنر (
  محمدي، تهران: فرهنگستان هنر. نيما ملك ةترجم

ثير آموزش با رويكرد تربيت هنري أت« ،)1390يوسف فرحنك ( ماندانا صفري،يحيي  ،فالحي، ويدا
 ينـوآور  ة، مجلـ »چهارم ابتـدايي  ةآموزان پاي دانشهاي فرايندي  هاي هنري و مهارت بر فعاليت

  .39ش ، يآموزش
  ، تهران: اميري.تربيت ةزمين ،)1378قائمي، علي (

 ةطراحـي الگـوي مطلـوب تربيـت هنـري در دور     « ،)1380امينـي (  و محمـد  مهرمحمدي، محمود
  .39ش ، دانشگاه الزهرا يعلوم انسان ةنام فصل، »ابتدايي
، »آمـوزان شـهر تهـران    بررسي مراحل تحول زيباشناسي در دانـش « ،)1387( و ديگران مهرمحمدي

  .27ش ، هاي آموزشي نوآوري ةمجل
، »حيـات فرهنگـي   ةحفـظ ميـراث فرهنگـي، پشـتوان    « ،)1397ارديبهشـت   2ميرچي، عبدالناصـر ( 

  .ايسنا :خبرگزاري دانشجويان ايران
  .81ش ، تربيت ،»اهداف تربيت« ،)1372ميرهادي، سيدمهدي (
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  .پرورش و آموزش يادينسند تحول بن)، 1390وزارت آموزش و پرورش (
در: ، »نظـام تعلـيم و تربيـت ايـران     ةمفقود ةملي بر تربيت هنري، حلقأت« ،)1395فرد، آنيتا ( همايون

و قلمـرو علـوم    يتو ترب يمتعل ةفلسفتعليم و تربيت ايران،  ةهفتمين همايش ملي انجمن فلسف
  دانشگاه شيراز. ،يو انسان ياجتماع
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