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 چکیده

ای ههدف پژوهش حاضر بررسی ساحت زیبایی شاسی) خالقیت و ذوق هنری ( در هر کدام از موارد سه گانه تصویر، متن و تمرین

ش حاضر و برای غنی سازی پژوهباشد. در ابتدا به بررسی چند مورد از تحقیقات صورت گرفته کتاب ریاضی سوم ابتدایی می

پردازیم سپس با در نظر داشتن اهمیت و ضرورت پژوهش سعی در پاسخ همچنین نظریه جان دیویی را در باب زیبایی شناسی می

از ( با هشت مولفه استخراج شده 7-4-8به سواالت پژوهش برآمدیم. به همین منظور سه فصل از کتاب به صورت تصادفی)

نتیجه  .سند تحول برای شناسایی میزان انطباق و هماهنگ بودن با سند تحول مورد بررسی قرار گرفت تیساحت زیبایی شناخ

کمبود توجه یه ساحت زیبایی شناختی و هنر در این کتاب به عنوان نیروی تحریک کننده خالقۀ آدمی علی رغم تاکید فراوان 

ی ذکرشده های ساحت هنرها و آرمانمعنادار کتاب تحلیل شده با ارزشباشد. نتایج حاصله نشاندهندۀ فاصله در اسنادباالدستی می

 باشد که نیازمند تغییر رویکرد برنامۀ درسی و توجه حداکثری به این ساحت ارزشمند است.در سند تحول بنیادین می

 .اسی، ریاضی سوم ابتدایی، خالقیتندرک هنری، جان دیویی، زیبایی ش:هاواژهکلید
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 مقدمه

ادراک زیبایی برجسته ترین امتیاز معنوی انسان محسوب می شود انسان همواره زیبایی را تجربه کرده و مجذوب آن شده 

(در این راستا ریاضی نقش عمده ای ایفا می کند.یک دانش ریاضی 896:8973و به آفرینش آن دست یازیده است)یوسفیان.

سل روح و کزندگی بدون هنر بسیار بی. مدی نیروهای انسانی استآمناسب و یک آموزش مناسب از ریاضی،پایه اصلی کار

از آنجایی که هنر،موردعالقه دانش آموزان است و  .دهدنقش هنر در زندگی این است که به مردم امید و نشاط می کننده است.

آموزان در دوره های دانش تواند به عنوان یک ابزار در خدمت آموزش و پرورشمی جایگاه واالیی در روش های تربیتی دارد،

 .(89:8932مختلف تحصیلی قرار گیرد و اهداف کلی و غایی نظام تعلیم و تربیت را محقق سازد)نبوی،

های خود در هر انسانی چه جوان و چه پیر ذوقی خالقانه وجود دارد زیرا همه ما از تمایل فطری برای استفاده از دست      

 .(82:8399ابزارهایی برای بیان هنری برخوردار هستیم)لنکستر،و نیز مواد الزم به عنوان 

وی برخالف اکثر  است. 8از جمله نظریه پردازانی که در باب زیبایی شناسی و هنر اظهار نظر داشته اند جان دیویی        

شی از به دلیل شهروندی،گاه بخپرداز به عنوان الزامی اخالقی یا ای که یک نظریهآموزش و پرورش را قلمرو جداگانه فیلسوفان،

یویی د خواند،میای را فلسفه آموزش و پرورش هرگونه فلسفه نمی دانست بلکه او برعکس، کند،وقت خویش را صرف می

- 469:8977  ، و علیزاده پورتجربه را محور آموزش قرار داد و حتی فرایند تربیت را بازسازی تجارب تعریف کرد)اسماعیل

464). 

روح و آنچه امر روحانی و ایده آل نامیده  2جواز ورود به جهان است و بدون احساس این باور بود که احساس، دیویی بر

لوق زنده هایی هستند که از طریق آنها مخاحساسات ارگان قابل دستیابی و شناخت نیستند. حتی به فرض وجود داشتن ، شود،می

 های حیرت انگیز،این مشارکت و در درون تجربه احساسی اوست که جنبهگیرد.از طریق مستقیما در جریان جهان قرار می

 (.89:8319یابند)دیویی،شکوهمند و گوناگون این جهان بر او واقعیت می

ای در هشناسی بیانگر جذابیت فیزیکی طبیعت است.تکوین این ارزش ابزاری است که به تواناییعالوه بر این زیبایی       

ور طتوازن و تقارن و همین های مربوط به هماهنگی،برای دریافت و تشخیص نظم و سازمان و تکوین ایدهحال ظهور کودک 

 (.888:8932رساند)کان و کلرت،تخیل و اکتشاف یاری می تحریک و برانگیختن کنجکاوی،

ی یدن به هدف غایشش ساحت سند تحول نقشی بی بدیل در نظام آموزش و پرورش و فراهم نمودن زمینه های الزم در رس

 انسان که همانا قرب الی اهلل است ایفا می کند.

مولفه مستخرج از ساحت زیبایی شناسی سند تحول که به عنوان مالک ما در تحلیل کتاب ریاضی سوم دبستان مورد  1

 استفاده قرار می گیرد عبارت است از:

 هنری آثار خلق توان و خالقیت ایجاد(8

 هنری آثار به نهادن ارج(2

 هنری تربیت در پذیری انعطاف(9

 روان سالمت و شادابی و نشاط به توجه(4

 ها پدیده معنای درک و طبیعت از رمزگشایی(2

 انگیزه ایجاد(6

 شناختی زیبایی ذوق و عواطف از مندی بهره(7

                                                           
1Dewey 
2emotional 
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 .(826: 8939، )مبانی نظری سند تحول بنیادین... خیال قوه تحریک(1

 پژوهش هدف

 در حیطه زیبایی شناختی و جوانب هنری میزان انطباق کتاب درسی ریاضی ابتدایی با سند تحول بنیادینبررسی 
 

 پرسش پژوهش

 سند تحول توجه شده است؟زیبایی شناسی  به ساحت اب ریاضی پایه سوم ابتداییچه اندازه در تدوین کتتا 
 

 پیشینۀ پژوهش

بیشتر  به شناخت «زیبایی شناختی هنر در تعلیم و تربیت دانش آموزان ۀجنبتاثیر » ۀدر مقال (8934)دانیارآسیه و آزاده 

ی از آن است های پژوهش حاکیافته آموزان پرداخته است.مفهوم زیبایی شناختی و هنر و تاثیر این مفهوم در تعلیم و تربیت دانش

نسبت به مسائل  .8: برای آنان دارد از جمله شناختی  در کودکان آثار و مزایای بسیار مطلوبیکه ایجاد و پرورش حس زیبایی

 ند.کنگذار رفتار میها به صورت اثر.با پیچیدگی9 .زندگی جاذبه زیادی برای فراگیران به دنبال خواهد داشت 2 شوندتر میحساس

یه یک ابتدایی ناحبررسی نقش هنر در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان  عنوان در پژوهشی با  (8934) جهانبخش پاک        

نقش محوری نقاشی به عنوان عنصر کلیدی در تربیت هنری دانش آموزان به بررسی نظرات به  «کرمانشاه از دیدگاه معلمان

سط دهد پیشرفت تحصیلی سایر دروس به شکل معناداری باالتر از حد وآموزگاران درباره تاثیر نقاشی پرداخته که نتایج نشان می

 میانگین می باشد.

اند نشان داده «ابتدایی نقش هنر در یادگیری دروس دورۀ» ای با عنوانمقالهدر  (8932) ترکمانی و همکارانهمچنین        

تواند روحیه زیبایی شناسی را در انسان تقویت کند و در تقویت روح خالق موثر باشد عالوه بر این می توان با گنجاندن که هنر می

درسی دانش آموزان موفقیت آنان را در ریاضیات خواندن و نوشتن افزایش داد و به توسعه ادراک های هنری در برنامه درس

 کودکان کمک نمود.

ایگاه ج به بررسی تربیت هنری، «طراحی الگوی مطلوب تربیت هنری در دوره ابتدایی»در مقاله  (8919)مهر محمدی و امینی

ای هارزشیابی پرداخته و در تحلیل این پژوهش آمده که محتوا و فرصتهای های یادگیری و روشفرصت محتوا، عناصر هدف،

 یادگیری در سطح ضعیفی قرار دارد.-یاددهی

چهار عنصر مهم و اساسی  «نقش هنر در بروز خالقیت و استعداد های دانش آموزان »ۀ در مقال (8936)و دیگران. احمدنژاد 

ه ده اند همچنین آنها بشاد را  عوامل اصلی خالقیت هنری و پرورش آن دانستهها، انگیزۀ درونی، تفکر خالق و فضای توانایی

ویژگی زمینه ساز خالقیت در انسان اشاره کرده اند که از دید بسیاری باید خالقیت و آموزش هنر را به عنوان چهارمین مهارت 

 اساسی در کنار خواندن،نوشتن و ریاضی قرار داد.

تواند برای دانش آموزان یک تجربه کنند که تجربه یادگیری میقول آیزنر نقل می از (8934)فوالدی و سعادتمند

وید گزیباشناسانه باشد الیوت آیزنر در مقاله نوع مدارسی که به آن نیاز داریم از نشاط و شادمانی حاصل از در راه بودن سخن می

ناسی در شکل شت که آیزنر در جریان یادگیری به هنر و زیباییشمارد این بدان معناسها برمیو انگیزه درونی را باالترین انگیزه

 فرایندی آن توجه دارد.

با  «تحلیل و نقدی بر برنامه های درسی هنر دوره ابتدایی در گذشته و وضع موجود»در پژوهشی با عنوان (8911شرفی)

ی از شان داده با وجود برخورداری برنامه درسنتایج ن ای به بررسی برنامه درسی هنر پرداخته است.رویکردی توصیفی و مقایسه
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هایی بین برنامه طراحی شده و نتایج حاصله وجود دارد ازجمله اینکه به مبانی هنرهای تجسمی رویکرد تربیت هنری ناهمخوانی

 کمتر پرداخته شده است.

یتی به اهداف ترب «آموزان دوره ابتداییبررسی تاثیر هنر بر میزان رشد و خالقیت دانش » در. (8936. )علیزاداسماعیل پور و 

وشنویسی خ هنری اعم از نقاشی،کاردستی،ۀ حوز چهار  مهارتی و نگرشی توجه داشته و برای تقویت آن سطح شناختی، سههنر در 

 و موسیقی را در مدارس ابتدایی قابل طرح می بیند.

 

 تعریف هنر

یعنی هرآنچه ازدرون  .ی است درونی تا بتواند خالئی را پر کندکنیم که خالقیتهنر را چنین بیان می ،در یک تعریف کلی

 .(87:8934،محمدی) مردم در جامعه باشد _ترجیحاحسی_ انسان به بیرون بتراود تا بتواندپاسخگوی یکی ازنیازهای

 :اهمیت وضرورت تربیت هنری ازدیدگاه اندیشمندان

 .«ماندگار نیستهراندیشه ای که در قالب هنر نگنجد » :خامنه ای...آیتا

 «.هنر تقلیدی ازطبیعت است» :ارسطو

 «هنر کوششی برای ایجاد زیبایی هاست» :هگل

 .(2:8936کنگی،احمدنژاد و همکاران،)«هنر کلید فهم زندگی است» :اسکاروایلد

 تاهمیت هنر در آموزش مطالب علمی روشن و واضح است زیرا کودک برای ترسیم آموخته های جدید دوباره به جزئیا

توجه خاص می نمایدکه این موضوع خود به یادگیری بیشترکودک کمک خواهدکرد بایددرحدکافی به آن توجه شود اگر هنر 

ابهره گیری بدر تعلیم وتربیت به طور عام تاثیرگذاراست در تربیت اخالقی،معنوی وبدنی به طورخاص تاثیرمیگذارد الزم است 

 .(4 :8934 ،سلیمانپورعمران براتی و)ورشی زمینه تحقق تربیت کامل را فراهم کرد ازآن درروشها، مواد وتجهیزات آموزشی وپر

 :خالقیت

 تعریفی ترین ساده شاید اند کرده ارائه مختلفی تعاریف صاحبنظران و است سختی کار خالقیت از جامع تعریفی بیان

 .(4:8936کند.)کنگی،احمدنژاد و همکاران، خالقیت داشت عبارت است از اینکه فردی فکری نو و متفاوت ارائه از بتوان که

 تعریف انگیزه:

انگیزه همان تالش کردن،نوعی تمایل و انرژی درونی است که فرد برای فعال کردن و حفظ رفتار خود برای رسیدن به 

 .گیرد)روی سایت روانشناسی ویکی روان(هدف به کار می

 تعریف تخیل:

شم ذهن شود با چتفسیر و تغییر شکل آن چه که دیده می اص مسئول خلق،تخیل به طور عام و تخیل دیداری به طور خ

 در این مفهوم گاهی اوقات روانشناسان تخیل خلق تصاویر دیداری همواره با بازتولید عناصر مشاهدات پیشین همراه است. است.

 .(4:8916 می دانند)سراج زاده،«مرور ذهنی گرفته»را به مثابه

 

 )انعطاف پذیری تربیت هنری(رویکردبرنامه درسی هنر

ندیشه ا های هنری در فضایی که کودکان آزادانه تخیل ود ادن فعالیت برنامه درسی هنر تربیت هنری است انجام رویکرد

ستعداد و ا تفکرشان پرورش یابد عواطف واحساساتشان توسعه یابد و های نهفته هوش وشود ظرفیتکند حواسشان تقویت می

 .(4 :8932، وهمکاران ترکمانی)شودمی به تربیت هنری منجر فا شودخالقیتهایشان شکو
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 پیکربندی کتاب ریاضی سوم دبستان

 تمرین ها، فعالیت،کار در کالس، راهبرد حل مسئله، تصویر موضوعی، فصل، 1کتاب درسی ریاضی سوم ابتدایی شامل 

ها مرینت نظر تمام این ساختارها در قالب تصاویر، موردفرهنگ نوشتن و سرگرمی و معما می باشد که برای تحقیق  مرور فصل،

تمرینات کتاب جهت تقویت و تثبیت یادگیری است لذا این قسمت را به طور جداگانه با موازین .و متن مورد بررسی قرار گرفت

می  ها محسوب همچنین مرور فصل در کتاب به دلیل ماهیت تمرین آن جزء تمرینو مولفه های هنری مذکور منطبق می کنیم 

در این قسمت می باشد شامل فعالیت ها،کاردر کالس،حل مسئله و مسائل حاشیه ای کتاب که و آنچه تحت عنوان متن شود

 اهداف فرعی را پوشش می دهند می باشد.

 

 روش پژوهش

به صورت  هایی از کتاب ریاضی سوم دبستانباشد به این منظور بخشمی توصیفی -ایروش پژوهش به صورت کتابخانه 

معیار مولفه های در نظر گرفته شده به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شد.(7فصل-4فصل-8ری تصادفی ساده )فصلنمونه گی

ابع ذکر گردید. طبق هر تعریفی که از صاحبنظران و متبرای تحلیل کتاب تعاریفی است که از هر کدام از آنها در ابتدای مقاله 

ماهنگی هر کدام از همیزان  های کتاب ریاضی سوم ابتدایی پرداختیم سپستصاویر و تمرین متن، بررسیمعتبر استخراج شده به 

اویر،متن ازهر کدام از تص ی کهنتایجمورد بررسی قرار دادیم. سند تحول ساحت زیبایی شناسی با مولفه های مستخرج از  آنها را

ند مولفه باشند به عنوان مثال یک تصویر می تواند هم در تحریک قوه و تمرین ها در جداول قرار داده شده می توانند شامل چ

 سالمت و شادابی و سایر مولفه ها شودخیال موثر باشد هم شامل خالقیت،

 

 الگوها-فصل اول. 8جدول

تصاو مولفه ها

 یر

 درصد تمرین درصد متن درصد

 6166% 9 6191% 9 8813% 2 ایجاد خالقیت و توان خلق آثار هنری

 4144% 2 2182% 8 4176% 2 ارج نهادن به آثار هنری

 22122% 89 87192% 1 8813% 2 انعطاف پذیری در تربیت هنری

 26166% 82 6191% 9 8813% 2 توجه به نشاط و شادابی و سالمت روان

 2122% 8 89169% 2 4176% 2 رمزگشایی از طبیعت و درک معنای پدیده ها

 87177% 1 2914% 88 2911% 89 ایجاد انگیزه

 6166% 9 87192% 1 3122% 4 بهره مندی از عواطف و ذوق زیبایی شناختی

 89199% 6 87192% 1 28142% 3 تحریک قوه خیال

  42  47  42 ها در هر واحد()تعداد کل مولفه  فراوانی

  تا49  تا24  تا83 )تعداد هر واحد( مجموع

 

از طرف  ؛های تجسمی یا تصاویر می باشدنقش هنرتوجه اندک به  ۀدهند آید نشاناطالعاتی که از جدول فوق به دست می

ها به خوبی یر مقولهلیکن تناسب بین این مقوله وسا تواند ایجاد انگیزه وافی در فراگیران داشته باشد ودیگر اگرچه بیشتر کتاب می

خیال فراوانی  ۀخالقیت و ارتباط با طبیعت و تحریک قواز مجموع تعداد تصاویر یه مقوله های رعایت نشده است به عبارت دیگر 

از محاسن این فصل توجه به خالقیت در ابعاد گوناگون و به  .ها به خود اختصاص داده استتوجه کمتری نسبت به سایر مقوله

هارمونی  و ز نکات مثبت هنری می توان به رنگ آمیزیکارگیری رویکرد فراشناخت جهت فعالیت و ارتباط با متن می باشد.ا
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گر کاهش های دیصلفاین مهم در   اماهای متناسب در ایجاد شادابی و متمرکز شدن ذهن فراگیر  با استفاده از هنر و زیبایی است 

تقریبا در همه  عنصر خیالاین در حالی است که طبق یک پژوهش در کتاب ریاضی دوم "یافته و  رتبه نازلی به خود گرفته است.

 .(8932 .)کشوری محبوب،"درس ها به خوبی اشاره شده است

 

 ضرب و تقسیم-4فصل. 2جدول

 درصد تمرین درصد متن درصد تصاویر مولفه ها

 82% 9 4176% 8 9% 9 ایجاد خالقیت و توان خلق آثار هنری

 9% 9 9% 9 9% 9 ارج نهادن به آثار هنری

 86% 4 83194% 4 %22 9 تربیت هنریانعطاف پذیری در 

 29% 2 2911% 2 %22 9 توجه به نشاط و شادابی و سالمت روان

 82% 9 84121% 9 1199% 8 رمزگشایی از طبیعت و درک معنای پدیده ها

 92% 1 99199% 7 99199% 4 ایجاد انگیزه

 1% 2 4176% 8 1199% 8 بهره مندی از عواطف و ذوق زیبایی شناختی

 9% 9 9% 9 %9 9 قوه خیال تحریک

  22  28  82 )تعداد کل مولفه ها در هر واحد( فراوانی

  تا29  تا24  تا4 مجموع )تعداد هر واحد(

 

ت به طوری هاسمتن و تمرین شناسی در هر کدام از تصاویر،های جدول فوق نمایانگر توجه بسیار کم به ساحت زیباییداده

عف را های ساحت هنری نقاط ضبسیار باال و تعداد اندک تصویر با کمترین فراوانی توجه به مولفهها ها و متنکه حجم تمرین

ه درسی بایست در برنامباشد این مسئله میهای فوق درصد فراوانی صفر میدهد همچنین در بعضی از مولفهجلوه بیشتری می

ازمند باشد و نیهمیت کم به این بخش مهم از سند تحول میاین نمایه به طور کلی نماینده ا .مغفول مورد بررسی قرار گیرد

 جدی است.اصالحات و تغییر رویکرد 
 

 آمار و احتمال-7فصل. 9جدول
 درصد تمرین درصد متن درصد تصاویر مولفه ها

 88188% 4 82161% 1 2178% 2 ایجاد خالقیت و توان خلق آثار هنری

 2177% 8 9% 9 9% 9 ارج نهادن به آثار هنری

 86166% 6 9132% 2 1127% 9 انعطاف پذیری در تربیت هنری

 22% 3 29122% 82 88142% 4 توجه به نشاط و شادابی و سالمت روان

 9% 9 9132% 2 2112% 8 رمزگشایی از طبیعت و درک معنای پدیده ها

 99199% 82 99199% 87 42178% 86 ایجاد انگیزه

 1199% 9 .311% 2 84121% 2 شناختیبهره مندی از عواطف و ذوق زیبایی 

 2177% 8 311% 2 88142% 4 تحریک قوه خیال

  96  28  92 )تعداد کل مولفه ها در هر واحد( فراوانی

  تا97  تا81  تا86 مجموع )تعداد هر واحد(

 

بیت هنری هنر و ترشود یک نوع سیر نزولی در میزان توجه به مشخص  می ها به صورت تصادفیآنچه که از بررسی فصل 

به مثابه یک برنامه درسی حاشیه ای است به دیگر سخن هنر به جای تلقی شدن به عنوان یک مهارت اساسی و موثر در ادراک 

گیزه و تواند در کاهش انهای بی روح و کسل کننده در جریان است این امر میسایر برنامه های درسی، بیشتر به سمت فعالیت

 روس به خصوص در ریاضیات نقش تأثیرگذاری داشته باشد.رغبت فراگیران در د
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 نتیجه گیری

کلی  شناسی و به طورهای زیباییدرس ریاضی به عنوان یکی از دروس مهم و اساسی در دورۀ ابتدایی است که اگر مولفه

 ود.ساحت هنری در آن رعایت شود در ارتقاء یادگیری و افزایش میل و رغبت فراگیران مثمر ثمر خواهد ب

انند  می داز پیامدهای کاربست تربیت زیباشناسانه، دادن آزادی عمل به دانش آموزان در انتخاب قالب بازنمایی آنچه می

این جمله با نگاه دیویی همسوست او معتقد بودبرای هر تجربه فکری و عقلی، . (8913،به نقل از مهرمحمدی،8334باشد)آیزنر،

 .(8394گرو ممهور شدن آن تجربه به مهر زیباشناسی است)دیویی،کمالی متصور است که این کمال در 

ساحت هنری به عنوان یکی از شش ساحت تبیین شده در سند تحول با توجه به اهمیت فراوان و تاثیر شگرفی که بر روحیه 

ه خصوص در کتاب و میل و انگیزه یادگیری دانش آموزان دارد باید به عنوان یکی از مهارت های مهم در آموزش ابتدایی ب

ریاضی مطمح نظر قرار گیرد پژوهش جاضر نشان از اهمیت کم به این موضوع با توجه به جداول فوق می باشد لذا برای عملی 

 شدن این کار پیشنهاداتی می شود از جمله:

 .های تعامل معلمان با فراگیرانآموزش مبتنی برهنرجهت اجرای استراتژی-الف

 .ای به عنوان ایجادانگیزه بیشتربرنامه درسی میان رشته ۀارائ-ب

 بررسی تطبیقی اثرات تجارب هنری برتوسعه نوشتن ومهارت محاسبه-ج

 .های هنریضرورت تغییر رویکرد در برنامه درسی تدوین شده ریاضی و اهمیت بیشتر به مولفه-د
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