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چكيده:

هدف از این پژوهش تبیین ضابطه هایی برای شناخت هنر و کارکردهای آن در تعلیم وتربیت و مواجهة 
درست با آن و سپس تحلیل محتوای کتاب هنر قبلی و کتاب تازه تألیف پایة هفتم و مقایسه این دو کتاب 
بر اســاس این کارکردها بود. در زمینه تبیین ضابطه ها با رویکردی استنتاجی این نتیجه حاصل شد که 
کارکردهای هنر در تعلیم وتربیت در سه سطح قابل بررسی است. سطح بنیادین که شامل مؤلفه های اصلی 
هنر یعنی خالقیت، احســاس و هوش است. سطح میانی که شامل مؤلفه های تولید، نقد و ارزیابی است و 
ســطح فرعی که شامل مؤلفه هایی چون تربیت ابعاد اخالقی، اجتماعی، دینی و ارتباطی می باشد. اکنون، 
در قســمت دوم این مقاله که به آسیب شناسی کتب هنر با توجه به این سطوح و ضابطه ها پرداخته است، 
با روش تحلیل محتوای توصیفی این نتیجه به دســت آمده است که در کتاب قبلی هنر پایة هفتم، سطح 
اول که دربردارنده خصایص اصلی هنر بوده و بیشترین اهمیت را دارد و سطح سوم که مد نظر سند برنامة 
درسی ملی است به کلی نادیده گرفته شده و تنها به سطح دوم پرداخته شده بود، اما در کتاب تازه تألیف 
این وضعیت معکوس شــده و به سطوح اول و سوم به طور مناسب توجه شده است. در نتیجه پرداختن به 
سطح دوم، که همان قواعد آفرینش اثر هنری است، در کتب جدید نادیده گرفته شده است؛ لذا توجه به 

بازنگری مجدد کتاب هنر به منظور تحقق خصیصة دوم ضروری است.

ï تاريخ دريافت مقاله: ï    93/6/10 تاريخ شروع بررسي: ï                93/7/27 تاريخ پذيرش مقاله: 94/5/14

poorkarimim@yahoo.com............................................................................................................................هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان کرمان *
karimigilde@gmail.com...................................................................................دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تربیت مدرس **
hhasaninadiki@yahoo.com...............................................................................................کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی دانشگاه تهران **

 هنر،كتابدرسیهنرپایةهفتم،كاركردهایتربيتیهنر،تحليلمحتواكليدواژهها:

آسیبشناسی
وتحلیلکارکردهایتربیتیهنر

درکتبدرسیقبلیوتازهتألیفهنر
پایةهفتم

مجتبی پورکریمی هاوشکی ٭
علی کریمی گیلده٭٭

حجت حسنی٭٭٭



فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی

آسیب شناسی و تحلیل کارکردهای تربیتی هنر در کتب درسی قبلی و تازه تألیف هنر پایۀ هفتم

ی
ش

وه
پژ

ـ 
ی 

لم
 ع

یة
شر

ن

61
 ë 56شمارة
 ë سال چهاردهم
ë 1394 زمستان

مقدمه
تربیت هنری و آسیب شناسی آن از جمله اموری هستند که در اکثر نظام های آموزشی مورد توجه قرار 
دارند. هنر اين توانايی را دارد که مســائل اجتماعی، فرهنگی، دينی و نظاير آن را با توجه به خصايص 
و معیارهای فرهنگی- تاريخی از طريق ترکیب خالقانة عالئم بصری - نوشتاری ارائه نمايد )هانسن1، 
2009(. هنر می تواند در برابر سواد نوشتاری و زبانی قرار گیرد )آلتر، هايز و اوهار2، 2009(. هنر دارای 
کارکردهای گوناگونی از جمله پرورش انســانی با ذهن خالق، پژوهشــگر و دارای درک و ذوق زيبايی 
شناســانه و مولد و رشــد يافته است، يعنی ويژگی هايی که از ضروريات هر جامعة مدرن و توسعه يافته 
برای دست يابی به موفقیت اجتماعی و اقتصادی است. هنر همچنین، می تواند جنبه ها و ابعاد مذهبی، 
سیاســی و اقتصادی فرهنگ را توضیح و شــرح دهد )ارســالن3، 2014(. عالوه بر وجود خصايص و 
کارکردهــای فوق، ضرورت پرداختن به تربیت هنری ازآن رو اســت که توجه به تربیت، اما بدون درک 
هنر، می تواند به برداشــت های بد و شکل گیری خصايص منفی منجر گردد )نلر، 1383(. بر اين اساس 
عالوه بر پرداختن به کارکردهای هنر، آسیب شناســی آن نیز ضروری می باشد. آسیب شناسی در تربیت 
هنری شامل آسیب های نشئت گرفته از سیاست گذاری های غلط آموزشی، برنامه های نامناسب آموزشی، 

مديريت ناکارآمد، نامناسب بودن ساختار کالبدی و محیطی مدارس می باشد )هلواسیا4، 2012(.
توجه به هنر و کارکردهای تربیتی آن مورد توجه برخی از محققین تربیتی کشورمان نیز قرار گرفته و 
در کتب و مقاالتی که در اين زمینه به نگارش درآمده است، هنر از منظرهای متعددی مورد توجه واقع 
شده است. از جمله از منظر چیستی، چرايی و چگونگی تربیت هنری؛ کارکردهای هنر و نقش هنر در 
پرورش ذهنی، عاطفی، اخالقی، اجتماعی، دينی و ارتباطی؛ رويکردهای مختلف هنر و ســابقه تربیت 
هنری در ايران )مهر محمدی، 1383 و امینی، 1384(. همچنین تبیین مفهوم تولید هنری در آموزش هنر 

و آشنايی با قواعد خلق اثر هنری )شرفی، 1386( از ديگر موضوعات اين کتب و مقاالت است.
عالوه بر کارهای نظری فوق، به منظور تبیین اهمیت و جايگاه هنر در تعلیم وتربیت نیز پژوهش های 
میدانی متعددی انجام شده و در تمامی آن ها به لزوم و اهمیت کاربرد هنر در تعلیم وتربیت تأکید گرديده 
است. به عنوان مثال، فالحی، صفری و يوسف فرحنک )1390( در مقاله »تأثیر آموزش با رويکرد تربیت 
هنری بر فعالیت هــای هنری و مهارت های فرايندی دانش آموزان پايه چهارم ابتدايی«، به رويکردهای 
مختلــف هنری، نقش و اهمیت هنــر و روش های جديد هنری در پــرورش توانايی های دانش آموزان 
پرداخته اند. نتايج نشــان از تأثیر روش های جديد تدريس در رشــد توانايی های دانش آموزان دارد. در 
رابطه با آسیب شناســی نیز، ســورتیجی و رســتگارپور )1390( در مقاله »رابطه آموزش هنر با رويکرد 
هنری و خالقیت دانش آموزان پايه پنجم دبســتان های ايران در سال تحصیلی 88-1378« به اهمیت و 
کارکردهای اجتماعی و اخالقی هنر پرداخته اند. آن ها در مقاله مذکور با بررســی ســیر هنر در مدارس، 
ساعات پرداختن به هنر را در دوران فعلی کمتر از گذشته می دانند. مقاله مذکور به بررسی نقش تربیت 
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هنری بر رشد خالقیت پرداخته است که نتايج نشان داده است تربیت هنری نقشی در پرورش خالقیت 
دانش آموزان کالس پنجم نداشته است. علت اين امر بی توجهی کتب موجود هنر در زمینه مبانی پرورش 

خالقیت می باشد.
در مقالــه حاضــر ابتدا ضابطه ای که در تربیت هنری بايد لحاظ شــود تبیین می شــود. اين ضابطه 
تعیین کنندة کارکردهای مبنايی، واسطی و فرعی هنر در فرايند تعلیم وتربیت است. در قسمت دوم مقاله، 
به منظور آسیب شناســی موضوع، میزان پرداختن به اين کارکردها در کتاب درسی هنر پاية هفتم قبلی و 

تازه تألیف مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.

بيانمسئله
با توجه به نتايج تحقیقات فوق الذکر می توان گفت، ما در تربیت هنری با دو نوع افراط گرايی روبه رو 
هســتیم. از يک ســو اين تصور که هنر و فعالیت هنری نیازمند خالقیت و عبور از کلیشه هاست، سبب 
ايجاد تصوری غلط شــده مبنی بر اينکه تربیت هنری هم بايد فارغ از ضوابط و روش ها ارائه شــود و 
از ســوی ديگر گاهی تربیت هنری تمامًا به کلیشه ها، نسخه برداری، تبعیت گام به گام و فارغ از خالقیت 
تقلیل يافته اســت. بايد توجه نمود پرداختن به برخی از کارکردهای هنر و آن هم به صورت پراکنده و 
بدون برخورداری از يک الگوی نظری جامع - که مّد نظر محققین گذشــته قرار گرفته اســت- مانع از 
پرداختــن جامع به خود هنر شــده و هنر تنها به برخی از کارکردهايــش تقلیل خواهد يافت؛ لذا ايجاد 
ضابطه ای که همچون يک راهنما عمل کند طوری که بر اساس آن از يک طرف به هنر پرداخته شود و از 
طرف ديگر کارکردهای اصلی و فرعی هنر از يکديگر تمییز داده شوند، امری ضروری است. بنابراين در 
رابطه با تحقیقات گذشته مشکلی که وجود دارد اين است که کارکردها بدون توجه به ضابطه و روشی 
مشــخص و بدون طبقه بندی مناسب بیان شــده اند و صرفًا به بیان و اهمیت کارکردهای مختلف اشاره 
شده است. ولی به اين پرداخته نشده است که هر کارکرد در رابطه با خود هنر چه جايگاهی داشته و در 
چه سطحی قرار دارد. اهمیت دسته بندی کارکردها، بر اساس ضابطه ای که مورد وفاق در تعلیم وتربیت 
باشــد، ازاين جهت اســت که در ســايه آن می توان به طراحی و تدوين يک برنامة درسی پرداخت و به 
ارزيابی عملکردها اقدام نمود. همچنین اين دســته بندی تبیین کنندة اولويت های برنامه ريزی ما خواهند 
بود. خصوصًا نظر به اين واقعیت که در درسی مانند هنر که در برنامه هفتگی، زمانی نامناسب را به خود 
اختصاص داده اســت )يک ســاعت در هفته و قرار دادن آن در ساعات پايانی کالس که در آن ساعات 
دانش آموزان به دلیل خستگی قادر به فهم درست موضوعات نمی باشند(، بايد گفت توجه به ضابطه ها 

و کارکردها اهمیت بیشتری می يابد.
عدم ضابطه مندی و سلیقه ای عمل کردن يکی از چالش های حاکم بر تربیت هنری ماست؛ چالشی 
عام که اخیرًا مورد توجه عالمان علوم انســانی نیز قرار گرفته اســت و سعی در برطرف کردن آن دارند؛ 
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اعم از از تالش گرانی که ضابطه مندی را در پیروی از روش های کّمی و روش های مطرح در علوم طبیعی 
جست وجو نموده اند تا انديشمندانی که سعی نموده اند در علوم انسانی ضابطه مندی را بر اساس تبیین 
مورد توجه قرار دهند. لذا ضروری است هنر نیز به گونه ای ضابطه مند در تعلیم وتربیت مورد توجه قرار 
گیرد و از اعمال سلیقه های فردی يا جمعی در رابطه با به کارگیری اين دستاورد ارزشمند تمدن بشری 

جلوگیری شود.
برای حل اين مســئله، تعیین کارکردها الزم اســت، اما در قدم بعدی بايد عناصر مؤثر بر يادگیری 
دانش آموزان يعنی محتوا، روش تدريس، زمان آموزش و... بر اساس میزان توجه به اين کارکردها مورد 
بررســی و تحلیل قرار گیرند؛ لذا در قدم دوم بايد به ســراغ محتوای آموزشــی يا کتب درسی رفت و با 
استفاده از روش تحلیل محتوا وضعیت آن ها را در ارتباط با رعايت کارکردهای فوق الذکر توصیف نمود. 

بنا بر آنچه گفته شد، سؤاالت اين پژوهش به اين شرح می باشند:
1. کارکردهای تربیتی هنر کدام اند )چیستی و چرايی(؟

2. محتوای کتب درســی هنر به چه میزانی به هر يک از کارکردهای ضابطه مند تربیتی هنر پرداخته 
است )چگونگی(؟

روشپژوهش
روش به کاررفته در اين پژوهش، تحلیل محتواســت. تحلیل محتوا، کاربرد روش های کّمی، کیفی، 
عینی و نظام دار برای توصیف يک رسانه و آگاهی از میزان تأثیرگذاری آن است. اين روش به طورکلی 
به سه نوع توصیفی، ارتباطی و استنباطی تقسیم می شود )نوريان، 1387، ص. 74(. ازآنجاکه هدف اين 
تحقیق، بررسی میزان به کارگیری کارکردهای تربیتی هنر در کتاب درسی است، لذا از نوع تحلیل محتوای 
توصیفی است. در اين نوع تحلیل محتوا، ويژگی های آشکار و ضمنی يک محتوا به طور کمی توصیف 

می شوند.

مدارکتحليل)جامعةآماری(وروشنمونهگيری
در تحلیل محتوای رســانه های آموزشی، مدارک تحلیل يا جامعة آماری همان رسانه های آموزشی 
مورد تحلیل هستند که قصد داريم نتايج پژوهش را به آن ها تعمیم دهیم؛ لذا جامعة آماری اين تحقیق 
کتاب هنر پاية دوم راهنمايی گذشته )پاية هفتم( و کتاب تازه تألیف هنر پاية اول دورة اول متوسطه )پاية 
هفتم( است. انتخاب اين کتاب به دو دلیل بوده است؛ نخست اينکه به نسبت ساير دوره های تحصیلی 
در نظام آموزشی ايران، در دورة راهنمايی )متوسطه اول( به برنامة درسی هنر توجه بیشتری شده است. 
در ايــن دورة تحصیلــی، هم از حیث محتوا و هم از حیث زمان اختصاص يافته به اين درس، وضعیت 
به نســبت بهتر اســت و اغلب معلمی جداگانه و متخصص که دورة تربیت معلم هنر را گذرانده باشد به 
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تدريس آن می گمارند. اين در حالی است که در دوره های ابتدايی و متوسطة دوم معمواًل يا کتاب درسی، 
يا زمان کافی و يا معلم متخصص برای تدريس هنر وجود ندارد. پس می توان گفت در دورة راهنمايی 
تحصیلی به برنامة درسی هنر توجه بیشتری شده است. دلیل دوم انتخاب کتاب هنر پاية هفتم اين بوده 
اســت که در بین کتب درسی هنر موجود در پايه های مختلف تحصیلی )ابتدايی، راهنمايی و متوسطه( 
رويکردها، اهداف، اصول، فعالیت های ياددهی-يادگیری و فرصت های پیش بینی شــده بسیار شبیه هم 
بوده و می توان گفت کتب هنر در واقع يکسان هستند؛ لذا نتايج تحلیل يکی از اين کتاب ها به صراحت 
به ساير کتب قابل تعمیم است؛ و ازآنجاکه در سال های اخیر، برنامة درسی پاية هفتم دچار تغییراتی شده 
است، لذا کتاب قبلی و جديد اين پايه مورد تحلیل قرار گرفته تا شايد از مقايسة نتايج اين تحلیل بتوان 

برای تغییر کتاب های بعدی و آموزش مؤثرتر بهرة بیشتری برد.
روش گردآوری اطالعات در اين تحقیق، سرشماری است؛ زيرا حجم جامعة مورد مطالعه محدود است. 
بنابراين به جای نمونه گیری از محتوای کتاب هنر و تحلیل برخی از دروس آن، تمامی دروس و محتوای 
اين رســانة آموزشی مورد بررسی قرار گرفته است. بدين ترتیب، فعالیت ها، نوشته ها، تمرينات، تصاوير، 
سؤاالت و ساير عناصر محتوا مورد شمارش قرار گرفته اند. واحد ثبت، "مضمون" بوده و »فعالیت« به عنوان 

واحد زمینه انتخاب شده است که توضیحات بیشتر در قسمت »پاسخ به سؤال دوم« مطرح می شود.
به منظور افزايش روايی و اعتبار نتايج، جداول رمزگذاری طراحی شده است. همچنین، سعی شده 
است مفاهیم، طبقات و زير طبقات به نحو دقیق تعريف و مشخص شوند. متن با فاصله زمانی مشخص 
دوباره رمزگذاری شد تا توافق بین نتايج با دو بار رمزگذاری مشخص شود. بدين منظور از آزمون آلفای 
کرونباخ استفاده شد. برای بررسی اعتبار، نتايج تحقیق با نظرات جامعة علمی و نتايج پژوهش های قبلی 

مورد مقايسه و تأيید قرار گرفت. همچنین از روش سرشماری استفاده شد تا نتايج قابل تعمیم باشد.

یافتههایپژوهش
پاسخ به سؤال اول

در ضابطه منــدی کارکردهــای تربیتی هنر، بايد ســعی کرد به گونه ای عمل شــود کــه از يک طرف 
کارکردهای هنر از تحلیل و بررسی خود هنر استنتاج گردد و سپس اين کارکردها، با توجه به نوع ارتباط 
و اهمیتشان، در اثر هنری سطح بندی شوند. در رويکرد کاسیرر، هنر به عنوان نوعی از ديدن، احساس، 
فهم، خلق و عمل کردن تلقی می شــود. در اين رويکرد هنر به عنوان دانش زيبايی شــناختی مورد توجه 
است. در اين ديدگاه، هنر به مثابة حکمت عملی ارسطو می باشد. هنر، به عنوان حکمت عملی، در برابر 
هنر، به عنوان تکنیک يا تخنه5، قرار می گیرد. اين نوع دانش ما را فراتر از ساختار رسمی زندگی سازمانی 
می بــرد. در نگاه حکمت عملی به هنر، هنر چیزی اســت بیش از کارکــرد؛ هنر در واقع ما را راهنمايی 
می کند که چگونه مرتبط و در رابطه ای متقابل با جهان باشــیم و همچنین چگونه جهان را شــکل دهیم. 
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اين رويکرد به جای مقوله بندی، خلق کننده و خاّلق اســت. مبنای توجه به حکمت عملی اين است که 
واقعیت خود را در قالب اشکال سمبولیک نشان می دهد و هنر به عنوان يکی از اين اشکال قابلیت نشان 
دادن واقعیت را دارد. همچنین می تواند آن را به گونه ای پديدارشناسانه و خارج از اشکال رسمی نشان 
دهد. هنر می تواند يک موضوع را از منظرهای مختلف نشــان دهد و از جمله بر جنبه های مختلفی از 
واقعیــت پرتوافکنی کرده آن را روشــن نمايد و يا برعکس آن ها را پنهــان نمايد. دارس6 هنر را دارای 
چهار کارکرد از جمله ايجاد سرگرمی، تزئین نمودن، ابزاری برای ابتکار، آموزش ارتباطات و ترجمه و 
تبديل کردن می داند. در ديدگاه او هنر يک وســیله يا تکنیک است که می توان آن را در سازمان ها مورد 

استفاده قرار داد )ايرگنس7، 2014(.
پس در تبیین و بررسی هنر با نگاهی تحلیلی و استنتاجی می توان ضابطه های متعددی را برای هنر 
قائل شد. ما در اين تحقیق بر اساس برنامة درسی ملی )1390( مصوب شورای عالی آموزش وپرورش، 
ضابطه ســطح بندی کارکردهــای درس هنر را »هويت يابی از طريق درک و تولیــد آثار هنری« در نظر 
گرفته ايم که با ايجاد شــوق و نشــاط، بیان احساســات، ابراز وجود، قدرت تخیل، خالقیت و بصیرت 

فرهنگی همراه است. با توجه به اين ضابطه می توان کارکردهای درس هنر را سطح بندی نمود.
 ســطح بندی از چند جهت می تواند مفید و مؤثر باشد. يکی از فوايد سطح بندی، مشخص گرديدن 
کارکردهای مهم و تأثیرگذار هنر است. اين امر باعث می شود با توجه به نبود زمان کافی برای اين درس، 
برنامه ريزی های الزم به منظور تحقق و کاربســت کارکردهای مهم و بنیادين هنر فراهم شــود. نکته دوم، 
چون ســطح بندی با توجه به معیار انجام می گیرد ازاين رو ســطح بندی باعث می شود کارکردهای مشابه 
در کنــار هــم قرار گیرند و به عنوان معیار عمل نمايند. در نتیجــه بتوان کارکردهای جديد را که با توجه 
به شرايط و موقعیت های جديد به وجود می آيند در ذيل سطح مشخصی قرار دهیم و با در نظر گرفتن 
خصايص و اقتضائات هر سطح، کارکرد جديد را تبیین نمايیم. نکته ديگر اينکه با توجه به سطح بندی و 
مشخص گرديدن خصايص و کارکردهای هر سطح می توان تبیین نمود که هر سطحی در چه مرحله و 
در چه جايی و چگونه بايد مورد استفاده قرار گیرد. در نهايت آنکه سطح بندی و شفاف نمودن معیارها 

و مؤلفه های هر سطح در امر ارزيابی از تحقق هر کارکرد می تواند مؤثر باشد.
بررســی ادبیات موضوع، يعنی ادبیات هنر و تربیت هنری، بیانگر آن اســت که می توان ســه سطح 
از کارکردها را از هم متمايز نمود؛ ســطوحی که هر کدام اقتضائات خاص خود را می طلبند و اســتلزام 

خاصی را به همراه دارند:
سطح بنیادین؛ هنر در ذات خود و در سطحی مبنايی و کانونی دارای مؤلفه هايی اصلی و زيربنايی 
اســت که باعث تمايز هنر از ســاير علوم و فعالیت ها می شــود. اين مؤلفه های ذاتی شــامل خالقیت، 
احساس، هوش و سمبولیک يا نمادين بودن هنرند و وجود هر اثر هنری بديع و نو وابسته به آن هاست. 

همچنین خصايص بنیادين، در تمامی آثار هنری و در تمامی مکان ها و زمان ها وجود دارند.
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ســطح واسطی؛ در اين ســطح، هنر نیازمند پیروی از اصول و قواعدی است تا در پرتو پیروی از 
اصول و قواعد، مؤلفه ها و عناصری مانند خالقیت، احساس و هوش زمینه الزم برای تجلی و خلق اثر 
بديع و نو را فراهم نمايد. اصولی که در هنر آن ها را به عنوان اصول خلق اثر هنری می توان معرفی نمود. 
در اين سطح مؤلفه هايی وجود دارند که می توان با بررسی آن ها دست به ارزيابی آثار هنری زد. همچنین 
معیارهــای خلق و آفرينش اثر هنری می تواند با توجه به اقتضائات فرهنگی و تاريخی تغییر يابد مانند 

تفاوت بین شعر کالسیک و نو و يا هنر اسالمی و مسیحی.
ســطح فرعی؛ در اين سطح، هنر تأثیرگذار بر و تأثیرپذير از عرصه های اجتماعی، فرهنگی، دينی و 

نظاير آن می باشد.

سطحاول:كاركردهایمبناییوپایه
کارکردهايی که در اين سطح قرار گرفته اند، هسته اصلی هنر را می سازند و تنها با وجود آن ها است 
که کار هنری شــکل می گیرد. در واقع عناصر بنیادين هنر کارکردهای بنیادين تربیتی را به همراه دارند. 
ضابطه هايی مانند خالقیت، احساس، هوش و ُبعد سمبولیک يا نمادين در واقع هم جزء عناصر اصلی 
هنر و هم اينکه جزء کارکردهای اصلی هنر محســوب می شــوند )گراهــام8، 2009(. در نتیجه می توان 
ضوابطی چون خالقیت، احساس، هوش و بعد سمبولیک و نمادين را تشکیل دهندة کارکرد مبنايی هنر 
دانســت. اين ها هستند که بايد در گام نخست، هدف درس هنر را در مدارس تشکیل دهند. يعنی طرح 

درس هنر و نحوه انتخاب و ارائه محتوای هنر بايد در راستای تحقق آن ها شکل گیرد.

خالقیت
خالقیت ضابطه ای است که در اکثر تعاريف مربوط به آن با مؤلفه هايی مانند ابتکار، خلق انديشه ها 
و راهکارهــای نو، انعطاف پذيــری در فکر و انطباق پذيری با موقعیت های نامعین مشــخص می گردد. 
به عنوان مثال آيزنر خالقیت را با خلق انديشه ها و راهکارهای نو و انطباق پذيری با موقعیت های نامعین 
معرفی می نمايد )پارســونز9، 2009(. گیلفورد، تفکر خاّلق را شامل سّیالّیت، انعطاف پذيری و نوآوری 
می داند. سّیالّیت به معنی سرعت بیان و تولید هر چه بیشتر مفاهیم، جمالت و ايده هاست. انعطاف پذيری 
به معنی انتقال از طبقه ای از پاسخ ها به طبقة ديگر است. ابتکار دور شدن از امور رايج و واضح يا قطع 

رابطه با تفکر مبتنی بر عادت است )شوکین10، 2012(.
خالقیت از راه های متعدد قابل دست يابی است و يکی از اين راه ها، هنر است. لذا خالقیت هنری 
در تعلیم وتربیــت جايگاه مهمــی دارد و معطوف به تخیل و همچنین توجه بــه ابتکار دانش آموزان در 

ارزشیابی از اعمالشان است )ديويس11، 2010(.

احساس
هنر در انتقال تفکرات و احساسات مؤثرتر از زبان گفتاری عمل می کند )کوچر12، 2012(. احساس 
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را می توان توجه به کســب لذت واقعی و درک خوبی و زيبايی امور ارزشمند و درعین حال اشمئزاز و 
بیزاری از امور بی ارزش و مبتذل و رســیدن به آرامش دانســت. آرامشی که باعث می شود فرد فرصتی 
برای بیان دانش و ايده هايش داشته باشد )آلتر و همکاران، 2009(. احساس و حوزة عاطفی از ديدگاه 
روان شناســان تربیتی توجه به انگیزش، احســاس، نگرش، قدردانی و ارزش گذاری دارد. اين حوزه از 
دريافت ساده و توجه به امور شروع شده و به ارزش گذاری و شخصیت دهی که همان التزام عملی است 

ختم می شود )شعبانی، 1387(.
احساس در واقع نیرويی بیدارکننده است. هنرمند به نوعی تعهد و التزام درونی نسبت به آنچه درک 
کرده اســت دست می يابد. ازاين روســت که می بینیم هنرمندان عمدتًا افرادی ماندگار اند، چراکه با تمام 
احساس و شهود خود دست به آفرينش اثر زده اند. مخاطبان آثار هنری نیز به هر نسبت که خود را درگیر 
آثار برتر و ماندگار کنند به همان نســبت در وجود خود احســاس تعالی و بیداری روحی و ماندگاری 
می نمايند. به عنوان نمونه ارسطو معتقد است از طريق موسیقی اصیل به نوعی هماهنگی روحی می توان 

دست يافت که تحکیم بخش نیروی قضاوت و بصیرت است )ارسطو، 1381(.
عنصر احساس همچنین به ما می آموزد که تجارب طبیعی يکی از مهم ترين شاخص هايی هستند که 
يک شخص آن را درست می يابد چراکه ما در جهان زندگی می کنیم و جهان را در ابتدا حس می نمايیم 
و با تمام وجود آن را درمی يابیم و اين درست ديدن زندگی شرط زيبا ديدن آن است. ازاين رو احساس 

را بايد از طريق هنر و ادبیات در افراد بیدار نمود )پارسونز، 2009(.

هوش
در باال که خالقیت و احساس را مورد بررسی قرار داديم، خالقیت را به معنای خلق امور جديد 
معرفی نموديم. در واقع خالقیت پاسخ فرد به موقعیت های جديد است. احساس نیز به معنای تمايل، 
تعهد و رغبت فرد به برخورد با موقعیت های جديد و سعی در ارتباط برقرار کردن با جهان و مسائل 
آن می باشــد. در اين میان نیرويی الزم اســت که هماهنگ کنندة اين دو قابلیت باشد. يعنی نیرويی که 
بتواند انگیزه درونی را جهت داده و باعث خلق امری نو و بديع شود تا در نتیجة آن مسئله ای گشوده 
شود و يا امری نو خلق شود. اين نیروی جهت دهنده و هماهنگ کننده رفتار و کنش انسان را "هوش" 

می نامند.
هــوش در ديدگاه پیاژه خصلتی درونی برای انســان تلقی می گردد. پیاژه هــوش را نه امری صرفًا 
عاطفــی و هیجانــی در نظر می آورد و نه امــری صرفًا منطقی، بلکه هوش از نظــر او هماهنگ کننده و 
تعادل بخش اعمال انســان اســت، خصلتی که خود نیز در عین هماهنگ کنندگی رفتار انســان، در حال 
رشــد و تکامل است )پیاژه، 1369(. ديوئی در زمینه نقش هنر در پرورش هوش معتقد است که هنر بر 
اســاس تجارب طبیعی فرد در محیط شــکل می گیرد. هنر از نظر او برخورد حسی و احساسی و برآيند 
تعامل فرد با محیط است و اين امر، امری عادی، ابتدايی و ذاتی برای ارگانیسم است؛ ازاين رو بايستی 
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از طريق هنر اين فرايند را در فرد رشــد داد و تقويت نمود. يعنی بايد درس هنر موقعیت های جديد و 
نحوه برخورد با اين موقعیت ها را برای فرد فراهم نمايد )ناکامورا13، 2009(. اين کار مبتنی بر تجارب 
يادگیری در موقعیت های گوناگون است. معلمان و بزرگ ساالن با قرار دادن دانش آموزان در موقعیت های 
چالش برانگیز در واقع سطح يادگیری و تجربه اندوزی دانش آموزان را باال می برند به گونه ای که هر تجربه ای 
به تجربه ای ديگر منجر می شود و تولیدات بیشتر اکتشافات آينده را به همراه دارد )ايخوف14، 2008(.

بــا توجه به اين امر، تعريف هوش ديگــر تعريف مألوف آن، يعنی تبیین روابط کّمی میان امور، که 
مخصوص رياضیات و منطق و علوم تجربی اســت، نیســت )بدا15، 2010(. دلیل اين امر اين است که 
اگر بخواهیم از جهت کمی هوش را بســنجیم، علوم انســانی مخصوصًا هنر که به موضوعات ذهنی و 
عاطفی توجه دارد، از دايره هوش خارج می شــود و قادر به تقويت و پرورش هوش نیســت. در نتیجه 
هوش همواره به عنوان امری يک بعدی در نظر گرفته می شــود. اين در حالی اســت که هنر با توجه به 
سه خصوصیت ذاتی خود يعنی خالقیت، احساس و هوش، به شناخت، تفسیر و توصیف ما از جهان 
جهت می دهد. همچنین با آفرينش آثار هنری در عمل انسجام و پیوستگی را بین فکر و احساس ايجاد 

می نمايد. از همین روست که هنر به عنوان سیستم جامعی از دانش در نظر گرفته می شود.

بعد نمادین یا سمبلیک هنر
آنچه به هنر، نمود و تجلی می بخشــد و باعث ارتباط هنر با ديگر ســطوح می گردد، بعد نمادين آن 
است. کاسیرر معتقد است جهان صرفًا امری فیزيکی نیست، زندگی افراد در دنیايی از نمادها و سمبل ها 
می گذرد. زبان، اســطوره و داســتان، هنر و مذهب همگی قسمت هايی از اين جهان اند. آن ها رشته های 
متنوعی هســتند که شــبکة سمبلیک را می سازند و می بافند. ســمبل ها، تجارب بشر را به صورت شبکه 
درمی آورند. تمامی پیشرفت های بشر در فکر و تجربه در اين شبکه های سمبلیک تصفیه و پااليش شده 
و مشروعیت يافته اند. هیچ فردی نمی تواند بدون واسطه با واقعیت روبه رو شود و نمی تواند آن را ببیند 
و با آن مســتقیمًا برخورد کند. وقايع فیزيکی در برابر پیشرفت فعالیت های سمبلیک فروکش کرده اند و 
افراد از طريق اســتفاده از همین ســمبل ها در مورد امور و چیزهای اطراف خود، با يکديگر مذاکره و 

گفت وگو می کنند )مک گرگور16، 2010(.
در نتیجه می توان گفت که بعد سمبلیک است که ساير خصوصیات هنر را به سمت عینیت می آورد 
و آن ها را به عنوان يک ابزار ارتباطی و انتقال پیام تبديل می کند و از اين طريق نوعی تفاهم و همدلی و 

تعهد را بین هنرمند و مخاطبان اثر هنری ايجاد می نمايد.

سطحدوم:كاركردهایواسطی
ضابطه هايی که در اين ســطح قرار می گیرند در واقع واســطة تولید اثر هنری هســتند و همچنین 
واســطه میان سطح اول و ســوم اند. اين سطح شامل ضابطة خلق و آفرينش با استفاده از تکنیک ها و 
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قواعد و همچنین ضابطة نقد و ارزيابی آثار هنری اســت. در زمینة خلق و آفرينش بايد توجه داشت 
که برای خلق و تولید اثر هنری تکنیک ها، اصول و قواعدی را بايد رعايت کرد. يکی از رويکردهای 
مطرح در زمینه خلق و آفرينش آثار هنری، رويکرد انتزاع هندسی17 می باشد. در اين رويکرد، آموزش 
هنر دو مرحله دارد. در مرحله نخســت از دانش آموزان خواسته می شود که به تولید و ساخت دوبارة 
آثــار هنری بپردازند. يعنی بر خلق و آفرينش چیز جديد تأکیدی نمی شــود بلکه هدف آن اســت که 
دانش آموزان به واســطه ترسیم اشــکال و تصاوير هنری، هیجانات خود را بروز دهند و ابراز وجود18 
نمايند. در مرحله انتخاب، فرد بايد به ديدن و دقت در زوايای شکل مورد نظر بپردازد. در مرحله دوم 
فرد به ترســیم و خلق اشــکال بیشتری می پردازد و ارزيابی بر اساس ابداعات و تأمالت فرد می باشد 

)بايراکتار19، 2012(.
 در زمینــه به کارگیری از تکنیک ها و قواعد بايد توجه نمود که هنر ترکیبی اســت از مهارت های 
هوشــی، تکنیکی و احساس که بر اســاس اين مهارت ها حاالت بی نظیری را در خود دارد. ازاين رو 
می توانــد ويژگی های بارز بصــری و ذهنی را در خود جذب کند و آن هــا را به صورت متعالی جلوه 
دهد، که البته نیاز به يادگیری مهارت های خلق اثر هنری دارد. در نتیجه بايستی به صورت قاعده مند و 
آموزش تکنیک های خاص به منظور کنترل تخیل و احساس باشد )واسکوئز هیلیگ، کول و آگیالر20، 
2010(. همچنین آموزش تکنیک ها و قواعد بايد مشــوق دانش آموزان به خلق آثار هنری و ادبی در 
قالب شــعر، داستان؛ نمايشنامه، موسیقی و... باشد تا خالقیت، احساس و هوش نمود عملی خود را 

محقق سازند.
در زمینــه نقد و ارزيابی بايد توجه نمود که نقد و ارزيابی برآيند رشــد هوش و آشــنايی با قواعد 
و به کارگیری آن هاســت. به طور خالصه نقد آثار و انديشــه ها اشاره به قابلیتی دارد که فرد بر اساس آن 
توانايی اين را پیدا کرده است که در برخورد با موقعیت های متنوع دست به تحلیل و روشن نمودن نقاط 
قوت و ضعف موقعیت های پیش روی خود نمايد و در پايان دست به انتخاب زده و بهترين موقعیت را 
انتخاب کند. انتخاب بهترين موقعیت در فرايند هوش به معنای انتخاب بهترين راه حل موقت به منظور 
حل مسئله جديد است. در نتیجه برای پرورش قوه نقد بايد ابتدا هوش را رشد و پرورش داد. ارزيابی 
نیز در گامی ســاده تر به اين امر اشــاره دارد که فرد تا چه حد توانســته است با يک اثر و قواعد و نیات 

موجود در آن آشنا شود.
انجام اعمال فوق را در دو حیطه کلی بايد مورد بررسی قرار داد. اول حیطة شناختی؛ که تحقق بخش 
قابلیت هايی از جمله: شــناخت ســبک های هنری، شــناخت قواعد خلق آثار هنری، شــناخت قواعد 
تجزيه وتحلیل يک اثر هنری، شناخت قواعد ترکیب به منظور خلق آثار نو و بديع هنری است. دوم حیطة 
کاربردی؛ که تحقق بخش قابلیت هايی است، از جمله توانايی تولید آثار هنری بر اساس قواعد خلق اثر، 

توانايی ترکیب و خلق اثر نو و استفاده از اثر هنری به منظور بروز توانايی ها و عاليق فرد.
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سطحسوم:كاركردهایفرعی
اين ســطح مبتنــی بر ضابطه ارتباط متقابل هنــر و زندگی )تأثیرگذاری بــر و تأثیرپذيری از محیط 
بیرون( شــامل محیط طبیعی و بشــری اســت. در اين زمینه هرست معتقد اســت هنر همچون مذهب، 
اخاّلق و علوم انســانی يکی از جنبه های گوناگون زندگی بشــر به شمار می آيد که تأثیرگذار بر زندگی و 
درعین حال تأثیرپذير از زندگی و علوم ديگر می باشــد؛ و دانــش هنری از دانش های ديگر که هر کدام 
يکی از اشــکال زندگی می باشــند متأثر می گردد )زيباکالم، 1384(. در اين سطح است که هنر به بهبود 
يادگیری دانش آموزان منجر می شود )آيزنر21، 2000(. در اينجا می توان به ديگر کارکردهای هنر در تربیت 
اجتماعی، اخالقی و ارتباطی اشــاره کرد. در اين زمینه ديويی هنر را دربردارندة تمامی تجارب زندگی 
می داند )شريعتمداری، 1384( سارتر نیز هنرمند را به عنوان فردی متعهد در نظر می گیرد؛ متعهد به بیان 
فجايع و مســائل دوران خود نه برکنار از وقايع دوران خود )گوتک، 1384(. در واقع اين ســطح است 
که مورد توجه تمامی کتب و مقاالت تدوين يافته در زمینه هنر و اهمیت هنر در تعلیم وتربیت می باشد. 

درصورتی که اين سطح با توجه به ضوابط مطرح شده جزء سطوح فرعی هنر محسوب می شود.

پاسخ به سؤال دوم
بــا توجه به خصايص و کارکردهای فوق می توان بــه تحلیل محتوای کتب هنر پرداخت و نحوه و 
میزان استفاده از اين خصايص و کارکردها را در تعلیم وتربیت مشاهده نمود. برای پاسخ به سؤال دوم 
از روش تحلیل محتوا اســتفاده شــده اســت. در اين تحقیق، طبقات قبل از اجرای تحلیل و بر اساس 
مبانی نظری و مطالعة پیشینة پژوهشی مشخص شده اند لذا روش طبقه بندی اطالعات، جعبه ای22 است. 
بر اســاس ســؤال دوم تحقیق، طبقات تحلیل عبارت اند از ضابطه هايی که بیانگر هر يک از کارکردهای 

مبنايی، وابسته و فرعی هستند.
واحدهايی که بايد رمزگذاری شــوند شــامل واحد ثبت و واحد زمینه اســت. در اين تحقیق واحد 
ثبت23، که نشــان می دهد چه چیزی از محتوا شمارش می شود، مضمون است. مراد از مضمون نیز تنها 
مضامین آشکار است و صريح اشاره به اين دارد که برنامه ريزان تا چه میزان قصد داشته اند مؤلفه های 
مــورد نظــر را ترويج نمايند و تا چه میزان به طور مســتقیم و واضح در متــن موجودند )مهر محمدی، 
1387(. اگر مضمون کلی يک فعالیت بیانگر يکی از طبقات تحلیل بوده باشد، آن فعالیت به عنوان يک 

فراوانی در آن طبقة تحلیل شمارش شده است.
واحد زمینه24، محدوده ای از رســانه اســت که واحد ثبت در آن شــمارش می شود. در اين تحقیق، 
واحــد زمینه فعالیت بوده اســت. کتاب هنر پاية هفتم قبلی پانزده درس داشــت که اغلب فعالیت های 
خوش نويســی و نقاشی را شــامل می شــد اما کتاب هنر تازه تألیف پاية هفتم مجموعًا يک صد فعالیت 
دارد. بنابراين مضامین آشکاری که نشانگر توجه به يکی از طبقات تحلیل بودند، در اين دو کتاب مورد 
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شــمارش قرار گرفتند. برخی از مضامین و واحدهای ثبت در چندين درس وجود داشتند و برخی تنها 
در يک يا دو درس. روش شمارش واحد ثبت نیز فراوانی بوده است. شمارش فراوانی واحدهای ثبت 
با دو فرض انجام گرفته است. يکی اينکه واحدهای ثبت اهمیت يکسانی دارند و دوم اينکه تکرار يک 

واحد ثبت، معیار اهمیت آن است.

معرفها
به منظور فراهم کردن امکان بررســی مجدد و توجه به ويژگی تکرارپذيری نتايج، الزم اســت دقیقًا 
مشخص شود که وجود چه عالئمی در يک مضمون، داّل بر تعلق آن مضمون به يکی از طبقات جدول 

تحلیل است. معرف ها در اين پژوهش به شکل ذيل تعريف و مشخص شده اند:
الف. معرف های کارکردهای مبنایی

خالقیت: نشانة ضابطة خالقیت در کتاب هنر، دادن فرصت به دانش آموزان به منظور ارائه ايده ها 
و طرح ها، داستان ها، انتخاب شکل ها و تصاوير می باشد.

احساس: احساس اشاره به هدايت دانش آموزان به مشاهده و دقت در جهان پیرامونشان دارد.
هوش: اشــاره به تالش به منظور اســتفاده از دانش های پیشــین به منظور شــناخت مســائل و 

موقعیت های جديد و حل يک مسئله دارد.
ب. معرف های کارکردهای واسطی

 قواعد: نشانة آن اشاره به مراحل و گام های خلق يک اثر و نحوة استفاده از ابزار و آالت مثل 
قلم مو، آب رنگ و نظاير آن است.

 نقد: نشــانة آن اشــاره به نقد يک اثر، بر اساس مطابقت اثر با اصول و قواعد، دارد و اينکه بر 
چه اساسی بايد نقد کرد.

ج. معرف های کارکردهای فرعی
 تربیــت بعد اجتماعی: پــرورش مهارت های اجتماعی و طلب همکاری، آشــنايی با فرهنگ، 

ارزش های فرهنگی ملی، قومی، اسالمی، جهانی
 تربیت دينی: آشنايی با مناسک و آداب دينی

 ارتباطی: اشاره به باال بردن توانايی ارتباط با ديگران و گفت وگو. در اين کتاب تنها معطوف به 
گفت وگو در مورد يک اثر می باشد.

 تسهیل در يادگیری: اشاره به استفاده از هنر به مثابه سواد بصری در آموزش يک موضوع.

جدول شــماره )1( بیانگر نتايج به دســت آمده از تحلیل محتوا و شمارش واحدهای ثبت در کتاب 
قبلی درس هنر پاية دوم راهنمايی )پاية هفتم( به طور خالصه است )جداول تفصیلی در قسمت ضمیمه 

ارائه شده است(.
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جدول1.     نتایج تحلیل محتوا و شمارش واحدهای ثبت درس هنر )کتاب قدیم( پایة هفتم                                                                                                                   

جدول شــماره )2( بیانگر نتايج به دســت آمده از تحلیل محتوا و شمارش واحدهای ثبت در کتاب 
تازه تألیف درس هنر پاية اول دوره متوسطه اول )پاية هفتم( به طور خالصه است.

جدول2.     نتایج تحلیل محتوا و شمارش واحدهای ثبت درس هنر )کتاب جدید( پایة هفتم                                                                                                                   


فراوانیطبقات تحلیلنوع کارکردردیف
درصددرصدنشانه های صریح

نوع کارکرد

کارکرد مبنایی1
00خالقیت

2 12احساس
00هوش

کارکرد وابسته2
3060تولید

92 1632نقد

کارکرد فرعی3

00پرورش اجتماعی

6 36اخالقی- دینی
00تسهیل یادگیری

00ارتباطی
50100جمع

فراوانیطبقات تحلیلنوع کارکردردیف
درصددرصدنشانه های صریح

نوع کارکرد

کارکرد مبنایی1
4221خالقیت

24/5 3116احساس
115/5هوش

کارکرد واسطه2
3719قواعد تولید

91
00نقد

کارکرد فرعی3

63پرورش اجتماعی

38/5
10/5اخالقی- دینی

105تسهیل یادگیری
5930ارتباطی

197100جمع
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تجزیهوتحليلدادههاوتفسيرنتایج
نتايج به دست آمده به خوبی گويای آن است که؛

دربخشكاركردمبنایی
 کتاب درسی قبلی: در آن کتاب کارکرد مبنايی به کلی مغفول بود. تنها 2 درصد از کارکردهای لحاظ 
شده در آن کتاب به اين دسته از کارکردها اختصاص داشت. اين نشان از آن دارد که خالقیت، احساس 
و هوش که از مؤلفه های اصلی و زيربنايی هنر هســتند، مورد بی مهری قرار گرفته بودند. علت آن غلبة 
نگرش پوزيتويستی و تأکید بر ماهیت موضوعی درس هنر در فضای تربیتی ما بوده است. تنها در چند 

فعالیت که توجه به ترسیم شکل های دلخواه با جوهر و گواش دارد اين کارکرد رعايت شده است.
کتاب تازه تألیف: حدود 42/5 درصد از کل فعالیت ها به اين دســته از کارکردها تعلق گرفته است. 
به عنوان مثــال در رابطه با پرورش احســاس، فعالیت هايی چون: دقت در محیــط پیرامون خود و ابراز 
تجربیــات خــود ص 47، توجه در فعالیت نقاشــی با موضوع معین ص 86؛ نقاشــی بــا موضوع آزاد 
ص 90؛ نقاشــی برای قصه ص 91؛ چاپ ص 96؛ تلفیق نقاشــی با کاردســتی ص 101؛ تلفیق نقاشی 
با تربیت شــنوايی ص 103؛ تلفیق نقاشــی با قصه و نمايش ص 104؛ نقش آفرينی با شــکل های غیر 
هندسی ص ؛118 نقش آفرينی با شکل های هندسی ص 119؛ ساختن جورچین ص 120؛ ساختن تاج 
و ســربند ص 122؛ ساختن پرچم ص 123؛ ســاختن کارت تبريک ص 124؛ ساختن پاکت ص 125؛ 
شکل ســازی با کاغذ مچاله ص 126؛ شکل ســازی با رشــته های کاغذ ص 127؛ شکل سازی با برش 
داخلــی ص 129؛ شکل ســازی با يک نمونه از مواد طبیعی ص 142؛ شکل ســازی بــا چند نمونه از 
يک ماده طبیعی ص 143؛ شکل ســازی با انواع مــواد طبیعی ص 145؛ ايجاد نقش روی گل ص 150؛ 
ساختن حجم دلخواه ص 152؛ آشنايی با صداهای مطبوع ص 172؛ تشخیص صدا و منبع آن ص 172؛ 
ســرودخوانی ص 176؛ تولیــد صدا با لیوان آب ص 180؛ تلفیق تربیت شــنوايی با ســاير فعالیت ها 
ص 181؛ تلفیق تربیت شــنوايی با قصه و نمايش ص 182؛ تلفیق تربیت شنوايی با نقاشی و کاردستی 
ص 182؛ قصه گويی ص 194؛ تصوير خاطره ص 195؛ تصويرخوانی ص 196؛ تلفیق قصه يا خاطره با 
نمايش ص 196؛ نقاشی، کاردستی و تربیت شنوايی ص 196؛ کامل کردن قصه ناقص و تصويرخوانی 
با مشــاهده چند تصوير ص 198؛ بازی ســؤال های دقتی ص 205؛ بازی يافتن يک شــیء با توجه به 
شدت صدا ص 206؛ بازی شناسايی اشیاء با چشم بسته ص 208؛ بازی شناسايی صداها با چشم بسته 
ص 209؛ بازی حرکات و صداهای تقلیدی ص 211؛ تلفیق نمايش با تربیت شــنوايی ص 211؛ تلفیق 
نمايش با قصه ص 212؛ تلفیق نمايش با نقاشــی ص 212؛ تلفیق نمايش با کاردســتی ص 212؛ بازی 
آينه ص 214؛ بازی ســفرهای خیالی ص 216؛ بازی نمايش خوردن میوه و داروی تلخ و استشــمام 
بوهای مختلف، دســت زدن به اجســام داغ و يخ، راه رفتن روی زمین داغ و معرفی يک شیء بدون 

حرف زدن ص 217-218 مورد توجه واقع شده اند.
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 در رابطه با پرورش خالقیت، نیز به فعالیت هايی چون: يافتن شــکل از میان خطوط ص 85 )پیدا 
کردن نقش های اتفاقی(؛ فعالیت نقاشــی با موضوع معین ص 86؛ نقاشی با موضوع آزاد ص 90؛ نقاشی 
برای قصه ص 91؛ کامل کردن نقاشــی ناتمام ص 93؛ چاپ ص 96؛ تلفیق نقاشی با کاردستی ص 101؛ 
تلفیق نقاشی با تربیت شنوايی ص 103؛ تلفیق نقاشی با قصه و نمايش ص 104؛ نقش آفرينی با شکل های 
غیر هندســی ص 118؛ نقش آفرينی با شــکل های هندسی ص 119؛ ساختن جورچین ص 120؛ ساختن 
تاج و ســربند ص 122؛ ساختن پرچم ص 123؛ ساختن کارت تبريک ص 124؛ ساختن پاکت ص 125؛ 
شکل سازی با کاغذ مچاله ص 126؛ شکل سازی با رشته های کاغذ ص 127؛ شکل سازی با برش داخلی 
ص 129؛ شکل ســازی با يــک نمونه از مواد طبیعی ص 142؛ شکل ســازی با چند نمونــه از يک ماده 
طبیعــی ص143؛ شکل ســازی با انواع مواد طبیعــی ص 145؛ ايجاد نقش روی گل ص 150؛ ســاختن 
ظرف ص 150؛ ســاختن حجم دلخواه ص 152؛ تصويرخوانی ص 196؛ تلفیق قصه يا خاطره با نمايش 
ص 196؛ نقاشی، کاردستی و تربیت شنوايی ص 196؛ بازی حرکات و صداهای تقلیدی ص 211؛ تلفیق 
نمايش با نقاشی ص 212؛ تلفیق نمايش با کاردستی ص 212؛ بازی آينه ص 214؛ بازی سفرهای خیالی 
ص 215؛ بازی نمايش خوردن میوه و داروی تلخ و استشمام بوهای مختلف ص 217 توجه شده است.

در عیــن حال، کارکرد هوش که معطوف به ايجاد توانايی در بهره گیری از تجارب و دانش پیشــین 
به منظور حل مسائل بعدی و پیش روست مورد بی توجهی قرار گرفته است.

كاركردواسطی
کتاب درســی قبلی: کارکرد واســطی در کتاب درسی قبلی بیش از ساير کارکردها مورد توجه قرار 
گرفته بود )حدود 92 درصد از کل فعالیت ها(. علت تحقق اين کارکرد در اين بود که ماهیت موضوعی 
و رشته ای دروس هنر رعايت شده بود. موضوع محوری از مشخصات رويکردهای پوزيتويستی است. 
البته مســئله و آســیب موجود در اين کارکرد، مربوط به توزيع نامناسب آن است. يعنی بخش زيادی از 
کتاب تنها به قواعد ترســیم اشــیاء و خوش نويســی پرداخته و توجه ناچیزی به قواعد نقد و ارزيابی، 
آشــنايی با مکاتب و سبک های هنری داشته اســت. اين کارکرد در فعالیت هايی چون ترسیم نقاشی بر 
اســاس مدل ها و شــکل های داده شده و همچنین چگونگی خوش نويسی بروز يافته است. همچنین به 

ذکر کاربرد دو نوع خط و زندگی نامه دو خطاط و خوش نويس پرداخته شده است.
کتاب تازه تألیف: در کتاب تازه تألیف به اين کارکرد کمتر از ســاير کارکردها پرداخته شــده اســت 
)حدود 19 درصد از کل فعالیت ها آن هم صرفًا در کارکرد تولید اثر هنری(. مواردی چون قواعد خلق 
اثر هنری: چاپ ص 96؛ ايجاد نقش روی گل ص 150؛ ساختن ظرف ص 150؛ ساختن ظروف گلی به 

روش فتیله ای ص 154؛ شکل سازی با گل رس ص 155؛ بازی کشیدن مصوت ها ص 210.
كاركردفرعی
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کتاب قبلی: کارکرد فرعی در کتاب قبلی ناديده گرفته شده است. اين نشان از آن دارد که برنامه ريزان 
ما هیچ گونه تالشــی برای تربیت اخالقی، اجتماعی از طريق هنر نداشــته اند که اين امر خود حاکی از 

تسلط پوزيتويسم بر فضای تربیتی ما بوده است.
کتاب جدید: در کتــاب تازه تألیف حدود 38/5 درصد از کل فعالیت ها به کارکرد فرعی اختصاص 
يافته است ولی بیشتر فعالیت ها به پرورش مهارت های ارتباطی پرداخته اند. يعنی در بیشتر فعالیت ها در 
پايان فعالیت به اين اشاره شده است که دانش آموزان در مورد کار خود با ديگران به گفت وگو بپردازند 
و يا با مشــورت و همکاری هم يک فعالیت را انجام دهنــد. در کتاب جديد توجه چندانی به پرورش 
اخالقی و اجتماعی و سیاســی نشــده و تنها چند فعالیت که مربوط به آشنايی با ارزش هاست از جمله 
خواندن سرود جمهوری اسالمی ص 177؛ سرودخوانی ص 175؛ و قدم رو ص 179؛ را در بر گرفته اند.

بحثوپيشنهاد
نتايج تحلیل به دســت آمده حاکی از آن اســت که خصايص و کارکردهای اساسی 
و مبنايــی هنر در کتاب درســی قبلی مورد بی توجهی و غفلت قرار گرفته بوده اســت. 
ازاين رو کتاب هنر نیازمند بازنگری جدی بوده تا بتواند خصايص و کارکردهای ديگر 
را نیز در برگیرد. همچنین به خوبی مشــخص اســت که رويکرد حاکم بر تربیت هنری، 
رويکرد پوزيتويســتی بوده اســت. از جمله معايب رويکرد پوزيتیويستی اين است که 
در آن شــاهد بی توجهی و مغفول ماندن ماهیت هنر خواهیم بود. خصوصًا با توجه به 
اينکــه عوامل ذی نفع تعلیم وتربیت مانند خود والدين خواهان پیشــرفت دانش آموزان 
در دروســی مانند رياضیات و علوم می باشند و از دست اندرکاران نظام آموزشی توجه 
بــه اين نوع دروس را مطالبه می نمايند. می توان گفت در کتاب تازه تألیف اين رويکرد 
تا حد بســیاری اصالح شــده اســت. نتايج اين تحقیق حاکی از آن است که در کتاب 
تازه تألیف، میزان توجه به کارکردهای مختلف، دگرگون و حتی معکوس شــده اســت. 
در رويکــرد جديد، تربیت هنــری تنها از منظر عینی و کّمی مــورد توجه قرار نگرفته 
بلکه به کارکردهای هنر به ويژه کارکردهای مبنايی توجه شايسته شده است. اگر بگويیم 
فرضیة ضمنی اين تحقیق آن بوده است که "کتاب درسی هنر پاية هفتم، به خود هنر و 
کارکردهای مبنايی آن، اهمیت داده است" بنا بر نتايج به دست آمده می توان گفت که اين 
فرضیه در مورد کتاب قبلی رد می شود اما در مورد کتاب تازه تألیف، تأيید می گردد. البته 
در کتاب تازه تألیف توجه به کارکرد نقد اثر هنری و کارکرد اخالقی نیز پیشنهاد می گردد.
با توجه مباحث باال، پیشــنهاد عملی برای دست اندرکاران آموزش وپرورش کشور 
از جمله برنامه ريزان آن است که عالوه بر توجه به کارکردهای مبنايی چون خالقیت و 
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احساس توجه به رشد و پرورش هوش و همچنین به دو کارکرد واسطی و فرعی توجه 
داشته باشند. در رابطه با دبیران محترم هنر، توصیه آن است که تغییر رويکرد و تقويت 
محتوای کتب درسی تازه تألیف هنر را مبنای تحول در تربیت هنری قرار دهند. بديهی 
است صرف تغییر در محتوا، همة مشکالت اين حوزة يادگیری را برطرف نخواهد کرد 
بلکــه تغییر در نحوة آموزش معلمان و دانش آمــوزان گام مکمل خواهد بود. همچنین 
ازآنجاکــه میزان پرداختن و توجه به انواع کارکردها در تربیت هنری به ســن مخاطبان 
و شــرايط موقعیتی بستگی دارد، اين مســئله می تواند در مطالعات و تحقیقات بعدی 

به عنوان موضوع پژوهشی مدنظر قرار گیرد.
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