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پژوهش حاضر، برنامه تربیت معلم رشته آموزش ابتدایی را  چكیده:

ر زمینه هنر و زیبایی شناسی برای معلمان از نظر مسائلی که د

مطرح است، مورد نقد و ارزیابی قرار داده است. جهت شناخت 

های معلمان به شیوه تحلیل محتوا های موجود در توانمندیکاستی

های ارزشیابی از پنج سال اجرای آزمایشی عمل شده  و گزارش

لیل قرار هنر جدید دوره ابتدایی مورد تجزیه و تح برنامه درسی

تربیت معلم رشته آموزش ابتدایی  برنامه درسیگرفته است. سپس 

)دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته( و به طور خاص دروس هنر  

بررسی شده اند تا از طریق مقایسه دروس هنر دوره تربیت معلم و 

درسی آشكار شده و های انجام شده مشكالت برنامهنتایج تحلیل

تربیت  برنامه درسیرهایی برای به هنگام سازی راهبردها و راهكا

های این پژوهش معلم در حوزه آموزش هنر پیشنهاد شوند. یافته

ها و مشخص کردن دهد به منظور رفع کم و کاستینشان می

هنر باید  برنامه درسینیازهای فعلی معلمان در زمینه اقتضائات 

هنر  مه درسیبرنااصالحاتی ضروری در شناساندن اهمیت و کاربرد 

 معلمان فراهم شود.  - برای دانشجو

هنر، نقد و ارزیابی، دوره  برنامه درسیتربیت معلم، ها: کلیدواژه

  ابتدایی.

M. Kiyan (Ph.D) 

M. Mehrmohammadi (Ph.D) 

Abstract: This study scrutinizes 

the curriculum for pre-service 
teacher education at the elementary 

level from the perspective of art 

and aesthetics competencies 

included in the program. In order to 

identify the inadequacies in 

teachers’ competencies, the 

researchers relied on the five 

annual evaluation reports which 

investigated the experiences of 

teachers involved in the field 

testing of the new art curriculum. 
This information, then, became the 

basis for evaluating the existing 

courses in the program to 

determine the extent to which they 

are responsive to the required 

competencies by teachers. 

Consequently, certain 

recommendations are given as to 

how the curriculum should be 

adapted to achieve the ends sought. 

Keywords:  Teacher Education; 

Art Curriculum; Critical Appraisal. 
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 مقدمه

 و تعليیم  نظام در است. تغییر انمعلم ایهای حرفهصالحیت گروِ در آموزش کیفیت اصالح    

 ضيمن  و خدمت از معلمان پیش یادگیری یبرنامه است و ضروری آینده، امری معلمانِ تربیت

 از معلم درسی تربیت هایبرنامه نوسازی تلقی می شودکه مندمنظا پیوستار یك منزله به خدمت،

اسيت   ار چشيمگیر روی آن پیوسيت  وسيایل  و منيابع  هيا، روش رویكردهيا،  محتيوا،  هيد،،  نظر

دیشيیدن و  چگونيه ان  است که راه و رسم چگونه آموختن، معلم شایسته معلمی. (2003)تورس،

 افزایی خود نیيز توجيه دارد  آموزان می آموزد و به خود سازی و دانشچگونه زیستن را به دانش

 (. 2001)صافی، 

-سيال  هایگردهمایی محصول که« تفكر درباره تحوالت آینده آموزش و پرورش» کتاب در     

 معليم  تربیيت  هایبرنامه در معلم نقش تحول به است، یونسكو در میالدی2302 و 2303 های

 جهيانی  کنفيرانس  ( کيه  2333« )هميه  برای آموزش»جهانی  اعالمیه است. براساس شده اشاره

 این در کارساز و مهم هایساخت زیر از یكی کرده، را صادر آن یونسكو در پرورش و آموزش

 بيرای  جهيانی  جنبش بررسی ای دربارةمطالعه شده است. در قلمداد معلم تربیت بهسازی مینهز

 بير  غیرصينعتی  و صينعتی  کشورهای که هاییطرح ترین عمده از منتخبی معلم، بهسازی تربیت

-سيال  میيان  انيد،  گذاشيته  اجيرا  بيه  معلم تربیت زمینه در خود امكانات و نیازها، شرایط اساس

 و تغییير  بيه  ضرورتِ توجه به کشورها همه که است ارائه  و مشخص شده 2334تا  2303های

 . (2013)رئو،، کنندمی دنبال را تغییر هایبرنامه و اندهپی برد معلم تربیت هایبرنامه بازسازی

اسياس آنهيا   نتی )فرصت های سينتی( هسيتیم کيه بر   امروزه ما محتاج شكستن حصارهای س    

، کنند. اگر بنيا باشيد ميدارس    ها صرندگی خود را در داخل کالسمعلمان باید همه وقت و ز

هيایی  آموزان باشد، متقابالً باید مكيان های دانشهای برای پیشرفت، تشخیص قوا و قابلیتمكان

 (.  2012های معلمان نیز باشد )مهرمحمدی، برای پیشرفت، تشخیص قوا و قابلیت

ی تمام نمای کیفیيت  ن در هر نظام تعلیم و تربیت، آیینههای معلماها و قابلیتبنابراین کیفیت    

شود. این امر بدان جهت است که تحقق هر آرمانی موزش و پرورش آن جامعه قلمداد مینظام آ

در آموزش و پرورش در گروی تحقق آن در معلم و نیروی انسانی اسيت کيه بيه عنيوان عاميل      

 کند. ها، ایفای نقش میاجرای آن آرمان
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چهارمین مهارت اساسی و پایه را  2چنین دوران عظیمی از تحوالت آموزشی، الیوت آیزنردر     

ر به مدارس، آموزش هنر می داند و معتقد است دیگر زمان آن فرا رسیده که هن برنامه درسیدر 

تيرین گيام هيا بيرای     از مهم یمدارس مبدل شود. وی یك برنامه درسیعنوان بخشی اساسی در 

 برنامه درسیرای هنر در ام های آموزشی را تدارک جایگاهی معقول و مناسب باصالح واقعی نظ

 (.2000داند)مهرمحمدی، مدارس می

ترین ابعادی که در نظام تربیت معلم توجه به آن ضروری از این رو می توان یكی از شاخص    

آميوزان  نيش است را جایگاه آموزش هنر به معلمان و بالطبع، آموزش هنر توسيط معلميان بيه دا   

هيا و  ترین مسئله  آن است که در نظام تربیت معلم بر اساس شایسيتگی دانست. در حقیقت مهم

در نظام تربیت معلم به ای که ب آن دارند، اقدام شود.  به گونههایی که معلمان نیاز به کسمهارت

از اهيدا،  معلمان به عنوان یكيی   -ی آموزش ابتدایی، آموزش دروس هنر به دانشجوویژه رشته

ریيزی  مهيری قيرار نگیيرد. برناميه    وزشی در نظر گرفته شود و مورد بیبرنامه  و رویكردهای آم

متناسب با شرایط موجود و وضعیت آرمانی و مطلوب برای تربیت نیروی انسانی متخصص باید 

این رو به منظور تربیت چنین نیروی متخصصيی   در دستور کار آموزش و پرورش قرار بگیرد. از

تربیيت   آموزش هنر پیشنهاد می شود تا در سه سطح کوتاه مدت، میان ميدت و بلنيد ميدت،    در

 (.2000)همان،  ی دوره های تحصیلی صورت پذیردمعلمان متخصص هنر در کلیه

هيای بسيیاری   برای تغییر جایگاه هنرها از حاشیه به هسته اصلی تعلیم و تربیت بایيد تيالش      

 1مند شد. روبینسونهای آموزشی بهرها و پیامدهای تربیت هنری در نظامانجام داد تا بتوان از مزای

پردازد تا بتواند جایگياه هنير را در جامعيه    نظور به بررسی سه مسئله اساسی می( بدین م1333)

 محور به تثبیت رساند:   -دانایی

صيحه   است. مسلم است که هیچ توافقی که بتواند بير ایين موضيع     0برنامه درسیاولین مبحث 

تر از هنرها و علوم انسانی است، وجود تر از موسیقی است یا علوم مهمگذارد که ریاضیات مهم

هيا را  ی نظام های آموزشی سلسله مراتب قابلیيت به یك اندازه مهم هستند. اما همهها ندارد. این

 رد. گیدر قعرِ این سلسله مراتب قرار میگیرند که در آن هنرها ای در نظر میبه گونه

                                                
1. Eisner  
2. Robinson 

3. Curriculum  
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ر، یك حرفيه تخصصيی اسيت و کيار     معلمان است. تدریس هن 2دومین مبحث مهم، آموزش    

ست کيه معلميان بيه    ای که سالهاست به هنر وارد می شود آن اترین لطمهای نیست. بزرگساده

دهند برای لذت بردن از هنرها، به سادگی در محیط کالس رها شوند. اما ایين  کودکان اجازه می

هيای  هيا و فعالیيت  از هنرا الزم است کودکان در رشتهنیست. برای منفعت بردن روش صحیحی 

های یادگیری و داشيتن آزادی بيرای نيوآوری و    ور شوند. تعادل ظریفی بین مهارتهنری غوطه

 اند. علمان برای این امور آموزش ندیدهتأمل وجود دارد. این در حالی است که اکثر م

انحصيار نظيام آموزشيی    است. مدارس نباید صيرفا  در   1مكاریسومین مبحث، مشارکت و ه    

های فرهنگی و هنری بسیاری وجود دارد که تمایيل بيه همكياری و مشيارکت بيا      باشد. سازمان

هيای آنهيا در   هيای و برناميه  توان از مشارکت این سيازمان ین میآموزش و پرورش دارند. بنابرا

 تربیت هنری کمك گرفت. 

، آموزش و مشارکت از مسائل اصلی و مهم برای حرکت به برنامه درسیی این سه عامل یعن    

هيا  هيا و مشيارکت  ند. در این زمینه باید بر همیاریسوی تغییر جایگاه هنر از حاشیه به متن هست

تأکید زیادی شود و از  تفكیك و جدایی مانند جدایی بین هنر و علوم، جدایی بین ریاضيیات و  

گذرد و آنچيه خيارج از   د بر تعامل بین آنچه در مدارس میچنین بایمموسیقی اجتناب ورزید. ه

ای مختلي  از  هي چرا که این امر،  به ایجياد حيوزه   مدارس در جریان است تأکید بیشتری شود.

 شود.تجارب افراد منجر می

هيا،  توان اظهار داشت که آموزش هنرها، مسئله ای فراتير از تيدریس مهيارت   در مجموع می    

های آموزش هنير، عيالوه بير    ها و دانش خاص به یادگیرندگان است. در این راستا برنامهفعالیت

ای که مهارت بیشتر معلمان ترغیب شود به گونه های کارگاهی، باید به سمت آماده سازیقابلیت

هایی را در خود رشد دهند که برای مشارکت با هنرمندان و معلمان سایر موضوعات درسيی در  

هيا را در  معلم هنر باید رشد دانش و مهيارت  های تربیتآموزشی نیاز است. برنامه هایموقعیت

 :های زیر ترغیب کندزمینه

 ی  هنری یك یا چند رشته 

 ایاشكال هنری میان رشته 

                                                
1. Training  
2. Partnerships  
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 های تدریس هنرهاروش 

 ای درون و از طریق هنرهاهای تدریس بین رشتهروش 

  برنامه درسیطراحی 

 ا تربیت هنریسنجش و ارزیابی متناسب ب 

 (تربیت هنری رسمی )مدرسه محور 

 (بیت هنری غیر رسمی )اجتماع محورتر 

ها و استانداردهایی سطوح منطقه ای و ملی، دستورالعملبنابراین، شایسته است که حداقل در     

کنفرانس جهانی آموزش ) های قبل از خدمت تنظیم شودسازی معلمان هنر در آموزشبرای آماده

د تيا یيادگیری از طریيق ایجياد     شيو ت رویكرد تلفیقی به هنر، باعث ميی (. در حقیق1336، 2هنر

رتقاء پیدا کند. در دار با هنرها، اآموزان و برقراری ارتباط معنیهای حل مسئله برای دانشفرصت

هيای جدیيد   آموزان را به پدید آوردن بصيیرت ای دانشتلفیقی یا بین رشته برنامه درسیحقیقت 

کند )انجمين مليی   جدید بین مسائل مختل  تشویق  می ه و آنها را به ترکیب روابطترغیب کرد

 (. 1331، 1تربیت هنری

س، معلمان با استفاده از  در بیداری اصالحات آموزشی مدار»کند که ( بیان می2336)0بوستون    

)نقيل از   «کردند های درسی تكه تكه شده  اقدامقی به عنوان پادزهری برای برنامههای تلفیبرنامه

لميان  تلفیقيی بيرای بسيیاری از مع    برناميه درسيی  (. به عبارت بهتر، 1333، 4کروگ و همكاران

تفكر درباره محتيوا،  های جدید دانند که تلفیق به آگاهی از شیوهرضایت بخش است اما آنها نمی

زوميات زیير   آموزان و مشارکت با سایر معلمان نیاز دارد. بيه هير حيال داشيتن مل    ارزیابی دانش

سازد )انجمين مليی   تلفیقی در کالس درس، توانمند می هایلمان را به ایجاد و اجرای فعالیتمع

 (: 1331تربیت هنری، 

  داشتن زمان و فرصت کافی برای مالقات و مشارکت با سایر معلمان 

  و استانداردهای محلی، استانی و ملی در دروس مختل   برنامه درسیدستیابی به 

 زی انعطا، پذیر ریبرنامه 

                                                
1. The World Conference on Arts Education  
2. The National Art Education Association 
3. Boston   

4. Krug et, al 
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  پشتیبانی و پذیرش اجتماعی 

  پشتیبانی و پذیرش از سوی مدیریت مدارس 

توان اذعان داشت که در برنامه تربیت معلم نه تنها آموزش هنر بيه معلميان دارای   بنابراین می    

های تواند به تقویت مهارتز رویكرد تلفیقی در آموزش هنر میاهمیت است، بلكه برخورداری ا

 معلمان منجر شود.  -ای مورد نیاز دانشجوفهحر

معلمی کيه در سيال    01( در پژوهشی به بررسی میزان آمادگی 1331و همكاران ) 2هودسون    

اند. نتایج ایين پيژوهش نشيان    دایی در استرالیا بودند، پرداختهآخر دوره پیش از خدمت دوره ابت

یس هنر در مدارس ابتدایی آمادگی دارند کيه  دهد  معلمان اعتقاد دارند به طور کلی برای تدرمی

% 23حال، بيیش از  اند. با اینای تجسمی است که آنها آموزش دیدهاین امر ناشی از واحد هنره

کارهيای   03ميورد از   13معلمان پیش از خدمت مطرح کردند که آنها موافق نیستند که بتواننيد  

 1% نشان دادند کيه  13نمایند. همچنین تعیین شده است آماده برنامه درسیتدریس را که توسط 

 توانند انجام دهند.  تدریسی که مشخص شده است را  نمی کار 03مورد از 

ای قبيل از  هيای حرفيه  افزایش نقش هنر در آموزش»( در پژوهشی با عنوان 1323) 1دیویس    

هنير  ، ارزش کنندگان به عنوان افراد هنرمندبه این نتیجه رسیده است که شرکت «خدمت معلمان

-د به نفس در کار به تدریس هنر ميی دهند و با افزایش اعتمارا در آموزش کودکان تشخیص می

هيای  پردازند. معلمان نیازمند تجارب آموزشی برای غلبه بر ترس خود در مواجهيه بيا نيوآوری   

قبل از خدمت هستند و ارزش هنر در افزایش و تقویت اعتماد بيه نفيس در شيغل     برنامه درسی

 ای معلمان ملموس است.هرفح

 ژاپنی کار تازه معلمان ادراک»عنوان  با ژاپن در (2333)0سان توسط مینت نیز پژوهش دیگری    

 تيازه  معلمان ادراک بررسی به پژوهش شده است. این انجام «ای خودحرفه توسعه و آمادگی از

 ای حر، توسعه معلم، یتترب هایدوره آموزش درباره سومِ خدمت و دوم اول، هایدر سال کار

 نظير  از دهد کيه می  نشان است. نتایج این مطالعه نگرش آنها پرداخته و مهارت دانش، و میزان

  معتقدنيد  آنهيا  اسيت.  داده توسيعه  را آنيان  مهارت و دانش کمی میزان ها بهدوره این معلمان،

                                                
1. Hudson  

2. Davies 
3. Myint San 
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 تأکیيد  ای تربیيت معليم  هدوره اصالح بر لذا و اندکرده کسب معلمی هنگام کارِ را خود مهارت

 .اندداشته

در هنر دوره ابتيدایی   برنامه درسیتحلیل و نقدی بر »ا عنوان ای ب( در مطالعهa2000شرفی )    

 برناميه درسيی  کند که معلمان دوره ابتيدایی کتياب راهنميای    ، اشاره می«گذشته و وضع موجود

هيای ضيمن   ی معلميان در دوره های کيافی بيرا  چنین آموزشجدید هنر را در اختیار ندارند. هم

 هنر ارائه نشده است.  برنامه درسیخدمت، نسبت به 

-شيی معلميان، دانيش   نیازهيای آموز »ای دیگر با عنوان ( در مطالعهb2000چنین شرفی  )هم    

دهد که داشتن ذوق نشان می« درسی هنر دوره ابتدایی هایدر برنامه درسی ریزانآموزان و برنامه

ی معلميی مهمتيرین عاميل در    همچنین عالقمندی معلمان بيه حرفيه   موزش هنر وی آو قریحه

 آموزان است .آموزش صحیح هنر به دانش

-های تربیت معلم و از زمینهکند که یكی از مشكالت برنامه( نیز اظهار می2012مهرمحمدی)    

رار گیيرد، موضيوع   های تربیت معلم قگران برنامهباید به طور جدی مورد توجه اصالحهایی که 

های متنوع تدریس است و تأکید اساسی بایيد بير آميوزش    معلمان با روش -آشنا کردن دانشجو

 محتوا از طریق آموزش فرایند یادگیری در اصالح برنامه تربیت معلم باشد. 

هيایی  ها و ویژگیهنر صالحیت برنامه درسیها در ترین ضرورتدرهمین راستا، یكی از مهم    

هيای  البته قبل از پرداختن به صالحیت معلمان دوره ابتدایی باید از آن برخوردار باشند. است که

کيه هنير را   معلمان الزم است به این نكته اشاره شود که در کشورهای مختل  دنیا نسبت به این

خورد. به عنوان مثيال  هایی به چشم میمعلم کالس درس آموزش دهد یا متخصص هنر، تفاوت

شيود.  اميا در اکثير    نر توسط متخصص هنر آموزش داده ميی و ایاالت متحده آمریكا ه در کانادا

کشورهای دنیا از جمله انگلستان، استرالیا، کره، نیوزلند و ژاپن هنر توسيط معليم کيالس درس    

که چه کسيی  (. به هر حال صر، نظر از این1332و همكاران،  2آموزش داده می شود )هورویتز

هيا و  رود که از تواناییاشد، از معلمان کارآمد انتظار میرا بر عهده داشته ب مسئولیت تدریس هنر

 های زیر برای آموزش هنر برخوردار باشند:   ویژگی

  هنر آگاهی داشته باشند و قادر به شناسایی و تعیین ميواد آموزشيی،    برنامه درسیاز محتوای

 ادگیری ویژه باشند. ی -های یاددهیهایی مناسب برای موقعیتوظای  و فعالیت

                                                
1. Hurwitz et, al  
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 های هنری باشند. قادر به ایجاد محیطی سودمند برای یادگیری فعالیت 

 آموزان را به دقت مشاهده و ثبت کننيد تيا بتواننيد نیازهيای     جنبه های منتخب عملكرد دانش

 یادگیری فردی و گروهی کالس درس خود را تشخیص دهند. 

 ه سایر همكاران، والدین و سيایر افيراد جامعيه    طور موثر و مناسب با افراد مختل  از جملبه

 همكاری داشته باشند. 

  ،های ذهنی و اجتماعی دانش آموزان با روشی مناسيب و  هنر و زمینه برنامه درسیبین اهدا

 (. 1332)همان،  پایدار انطباق ایجاد کنند

رود ر ميی مان انتظاهای اساسی که معلمان باید از آن برخوردار باشند، از معلعالوه بر ویژگی    

آموزان را مورد تشویق قرار دهند و به های خالقانه دانشدر نظر گرفتن ساعات آزاد، برنامهکه با 

هيای خياص و منحصير بيه خودشيان را      ی مختل  هنری فرصتِ انجام فعالیتهاآنها در حوزه

رسيانند.  ميی  خالقانيه یياری   های ویژه وآموزان در پرورش هویتبدهند. به این طریق به دانش

آميوزان بسيیار   های آزاد به دانيش نگرش معلمان دوره ابتدایی در اختصاص دادن ساعات فعالیت

حی های خالق بیندیشند که درک صيحی معلمانی می توانند به تدارک فرصتمؤثر است چرا که 

 آموزان داشته باشند. از ابتكار و نوآوری برای دانش

های هنری و زیبایی ای معلمان در سایه شایستگیههای حرفتها و صالحیبا توجه به ویژگی     

ای در نظير  های حرفيه شناختی، باید نشان داد که در برنامه تربیت معلم تا چه اندازه این ویژگی

رو، پژوهش حاضر درصدد شود. از اینبرای اجرای آن به چه نحوی عمل میگرفته شده است و 

 چنین تدارکموزش ابتدایی از منظر هنر و مختصات آن و هماست با بررسی برنامه تربیت معلم آ

جدید هنر دوره ابتيدایی انجيام    برنامه درسیهایی که نسبت به یك فرا تحلیل از نتایج ارزشیابی

تربیت معلم دوره ابتدایی بپردازد.  به منظيور دسيتیابی    برنامه درسیشده است، به نقد و ارزیابی 

 زیر در این مطالعه مد نظر قرار گرفته است:های اساسی به این هد،، پرسش

 جدید هنر دوره ابتدایی از معلمان چیست؟  برنامه درسیی دانشی، مهارتی و  نگرشی تقاضا 

 هنر تربیت معلم رشته ی آموزش ابتدایی چیست؟  برنامه درسیهای ها و نارساییکاستی 

  هيایی را در  ر، چه نارسيایی جدید هن برنامه درسیهای ارزشیابی از اجرای آزمایشی گزارش

 سازد؟  های حرفه ای معلمان آشكار میتوانایی
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  رزشیابیتربیت معلم ابتدایی از منظر درس هنر با نتایج ا برنامه درسیچه نسبتی بین تحلیل-

  ؟جدید هنر وجود دارد برنامه درسیهای بعمل آمده از 

 شناسي  روش

ای لیل محتوا است. تحلیل محتيوا شيیوه  راه تحروش انجام این مطالعه، روش توصیفی به هم    

ی آشكار ارتباطيات بيه   پژوهشی است که به صورت منظم و عینی برای توصی  مقداری محتوا

ین مطالعه عبيارت اسيت سيه بخيش     (. جامعه آماری ا112، ص 2001)دالور،  شودکار برده می

تربیت  برنامه درسی»، «تداییجدید هنر دوره اب برنامه درسیاسناد و مدارک معتبر شامل : »اصلی

که به دلیيل  « جدید هنر برنامه درسیهای انجام شده از ارزشیابی»و « معلم رشته آموزش ابتدایی

گرفت. سپس برای تحلیيل   اهمیت موضوع، تمام اسناد مذکور به عنوان نمونه مورد بررسی قرار

به ایين   توجه  به مقایسه در آمدای مورد های، گزینهها، از طریق ارائه جداول مقایسهصحیح داده

)راهنمای معلم، دفتر تألی  کتياب درسيی،    جدید هنر دوره ابتدایی برنامه درسیترتیب که ابتدا 

 هایی مورد انتظار برای معلمان بررسی شد. ( از نظر ویژگی2002

)وزارت آميوزش و پيرورش، دفتير     تربیت معلم رشيته آميوزش ابتيدایی    برنامه درسیسپس     

های هنر موجود در آن مورد بررسی قرار گرفيت تيا از ایين    ( از نظر حوزه2003انی، ی انسنیرو

هنر جدید آماده سازد.  برنامه درسیمی تواند معلمان را برای  طریق مشخص شود آیا این برنامه

و مشخصات دروس رشته آموزش ابتدایی دوره تربیت معلم  برنامه درسیبدین منظور از جدول 

 نای نظری استفاده گردید. به عنوان مب

جدیيد   برنامه درسيی های انجام شده از اجرای آزمایشی  اساس نتایج ارزشیابیدر نهایت، بر     

( و بررسی 2001-00ریزی آموزشی، واحد ارزشیابی، )سازمان پژوهش و برنامه هنر دوره ابتدایی

ای کيه  ذیرفت به گونيه نظرات آموزگاران به صورت میدانی، تحلیلی از وضعیت حاکم صورت پ

ها مقایسه تربیت معلم، این برنامه با نتایج ارزشیابی برنامه درسیور نقد و ارزیابی دقیق تر به منظ

 شد تا از مقایسه این دو وضعیت، نتایج حاصله تبیین شود. 

به عبارت دیگر در این پژوهش سه سند معتبر به صورت تحلیلی مورد بررسيی قيرار گرفيت و    

هيای  به عنيوان برناميه   جدید هنر )راهنمای معلم( برنامه درسیانتظارات مد نظر در  مقایسه بین

تربیت معلم رشته آموزش ابتدایی در مراکز تربیت معليم بيه عنيوان     برنامه درسیضمن خدمت، 
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جدید هنير از نظير خيود معلميان      برنامه درسیهای پیش از خدمت، و نتایج ارزشیابی از برنامه

 ورت فراتحلیل، انجام شده است.  مجری برنامه به ص

 های پژوهش  يافته

 برناميه درسيی  ن مهارت، دانش و نگرشيی کيه   به منظور تعیی  -پاسخ به سوال اول پژوهش    

جدید هنر دوره  برنامه درسیر دارد، ابتدا مختصات کلی جدید هنر از معلمان دوره ابتدایی انتظا

 شود.  علمان بررسی میورد انتظار از مهای محتوایی، اهدا، مابتدایی  از نظر حوزه

هيای  هنر دوره ابتدایی ایران از سيال  برنامه درسیبه منظور تحلیل این پرسش، ابتدا محتوای     

جدید هنر دوره ابتيدایی کيه  از    برنامه درسی(. سپس 2بررسی می شود)جدول  2002تا  2026

در کشور در ت اجرای سراسری به صور 2006به صورت اجرای آزمایشی و از سال  2001سال 

 (.2006شود )نواب صفوی و همكاران، ارائه می 1مطابق جدول  ،آمده است

 (2000)مهرمحمدی،  های گذشته دوره ابتداییسال هنر برنامه درسیمحتوای  (.2)جدول
 محتوا سال

 سرود، نقاشی و رسم، تعلیم خط 2026

 و نقاشیسرود، نقاشی و کاردستی یا تعلیم خط، رسم  2023

 نویسیسرود، نقاشی و کاردستی، خوش 2010

 هنر و کاردستی، سرود 2041

 هنر، کاردستی 2042

 هنر و تعلیم خط 2020

2002تا  2010  نویسیکاردستی و خوش 

 

جدید هنر دوره ابتيدایی فعالیيت هنيری     برنامه درسیشود که در مالحظه می 1ول بر اساس جد

کيه در  ابتدایی حذ، شيده اسيت. در صيورتی   آموزان دوره نشنویسی برای آموزش به داخوش

 (.2)جدول  نویسی در درس هنر قرار داشته استقبلی هنر، آموزش خوش برنامه درسی
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 (2006جدید،  برنامه درسینر دوره ابتدایی )راهنمای جدید ه برنامه درسیوضعیت کلی  (.1 )جدول

 

( 1جدید هنر)جدول  برنامه درسیشود که در های جداول باال مالحظه میچنین بر اساس دادههم

بياط بيا   های هنری جدیدی با عنياوین ارت (، محتوا  و حوزه2قبلی)جدول برنامه درسینسبت به 

)راهنميای   شيده اسيت  افيزوده   برنامه درسيی گویی، نمایش به این طبیعت، تربیت شنوایی، قصه

 (. 2006جدید هنر،  برنامه درسی

 هایی باید در زمینه هنر کسب کنند،که معلمان چه مهارتظور تعیین ایناز سوی دیگر، به من     

هيای  تيوان گفيت ویژگيی   جدید هنر دوره ابتيدایی ميی   برنامه درسیبا بررسی راهنمای معلمان 

عبارت است از: )نواب صيفوی و   0مطابق جدول  دانشی، نگرشی و مهارتی مورد انتظار معلمان

 (: 2006همكاران، 

 (2006از معلمان دوره ابتدایی)نواب صفوی و همكاران،  جدید هنر برنامه درسیقابلیت های مورد انتظار   (.0)جدول

 قابلیت های مورد انتظار  معلمان ردی 

 هنر برنامه درسیسایی رویكرد، اصول، اهدا، شنا 2

 گویی، نمایشاشی، کاردستی، تربیت شنوایی، قصههای هنری نقت در زمینه فعالیتکسب مهار 1

 های هنری با سایر دروستلفیق هریك از این رشته 0

 تهیه طراحی آموزشی برای درس هنر 4

 ی هنرییادگیری مناسب هر رشته -های یاددهیبه کارگیری روش 2

 آموزانتهیه کارپوشه برای دانشهای ارزشیابی به صورت کیفی و کاربرد روش 6

 ملزومات زمان کل درس هنر محتوا

 طبیعت ارتباط با
 ساعت 1ای اول و دوم= هفتههای پایه

 

 

 1های سوم، چهارم، پنجم= یك هفته پایه

 ساعت 2ساعت و یك هفته 

یيادگیری   -هيای یياددهی  آشنایی با فرصت

 متناسب با هر فعالیت هنری

 

های ارزشیابی متناسب با هر آشنایی با شیوه

 فعالیت هنری

 نقاشی

 کاردستی

 تربیت شنوایی

 ه و قصه گوییقص

 نمایش
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، از معلميان دوره ابتيدایی   0های ذکر شده در جيدول  جدید هنر با ویژگی برنامه درسیبنابراین 

 آموزان در کالس درس اجرا کنند. انتظار دارد که بتوانند این برنامه را به شایستگی برای دانش

برنامه » و« یت معلمش ابتدایی دوره تربرشته آموز برنامه درسی»قایسه دروس هنر مندرج در از م

آید که محتوای مورد نظر در دو برناميه بيا   دست میهاین نتیجه ب« درسی هنر جدید دوره ابتدایی

دو برنامه مشيترک اسيت، سيایر     هم متفاوت هستند و به جز درس نقاشی و کاردستی که در هر

 هایی محتوایی کامالً با هم متفاوت هستند.حوزه

های ارزشیابی مناسب هر رشته هنری به یادگیری و روش -های یاددهی، دیگر فرصتاز طر   

 شود. مراکز تربیت معلم آموزش داده نمیمعلمان در دوران تحصیل خود در  -دانشجو

هنر دوره ابتدایی برای معلميان تحيت عنيوان آنچيه      برنامه درسیبه طور کلی آنچه در راهنمای 

 های مختل  هنری اسيت است و شامل اهدا، دانش، نگرش و مهارتمعلمان باید بدانند، آمده 

تربیت معلم رشته آموزش ابتدایی به شيكل   برنامه درسی(، در 2006فوی و همكاران، )نواب ص

 ( 2000)سرفصل دروس تربیت معلم،  مشخص و روشن مورد تأکید قرار نگرفته است

دوره تربیيت معليم رشيته آميوزش و      کيه در حال آنچه جای تأمل دارد این است که مگر نه این

آميوزان  جدیيد بيه دانيش    برنامه درسییت معلمان برای آموزش این پرورش ابتدایی به دنبال ترب

هيای محتيوایی دروس هنير و اهيدا،، بيین      چرا سنخیت و هماهنگی از نظر حوزههستیم، پس 

 رد. جدید هنر دوره ابتدایی به چشم نمی خو برنامه درسیبرنامه تربیت معلم و 

 به منظور پاسخگویی بيه سيوال دوم ایين مطالعيه، از طریيق       -پاسخ به سوال دوم پژوهش

بررسی دقیق مشخصات کلی و برنامه دروس هنر دوره کارشناسی ناپیوسته رشته آموزش ابتدایی 

( نتيایجی بيه دسيت آميد کيه      2000و همچنین اهدا، هر درس )گروه هماهنگی تربیت معلم، 

 مشخص شده است:   4تربیت معلم در جدول مشخصات کلی دروس هنر 
 ایی تربیت معلممشخصات درس هنر دوره کارشناسی ناپیوسته رشته آموزش ابتد (.4 )جدول

 نام درس
تعداد 

 واحد
 پیش نیاز نوع واحد

مدت ساعت 

 آموزش

آموزش هنر در دوره 

 ابتدایی
 نظری و عملی 2+2

یادگیری و  -های نوین یاددهیروش

 کاربرد آن در دوره ابتدایی
40 
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توان اشاره کرد که اهدا، درس آميوزش هنير دوره کارشناسيی ناپیوسيته     می 2اساس جدول بر

رشته آموزش ابتدایی تربیت معلم شامل پنج هد، اصلی است )گروه همياهنگی تربیيت معليم،    

2000 :) 
 دوره کارشناسی ناپیوسته رشته آموزش ابتدایی تربیت معلم اهدا، درس آموزش هنر (.2)جدول 

 

های آموزشی در مراکز تربیت معلم، مشخصات کليی  ظور بررسی و تحلیل دروس هنر دورهبه من

معرفی شده اسيت )گيروه    6داول و برنامه دروس هنر دوره کاردانی رشته آموزش ابتدایی در ج

 .(2011علوم انسانی، 
 مشخصات دروس هنر رشته آموزش ابتدایی دوره کاردانی تربیت معلم (.6) جدول

 اهداف درس آموزش هنر در دوره ابتدايي رديف

 هنر برنامه درسیروش تدریس، شیوه ارزشیابی  توانایی تدوین اهدا،، 2

 هنر برنامه درسیهای یادگیری متناسب با توانایی طراحی فعالیت 1

 ال یادگیری در آموزش موضوعات مختل  هنریهای فعگیری از روشتوانایی بهره 0

 آموزانرت خالقیت و تخیل دانشتوانایی پرورش قد 4

 توجه به رویكرد تلفیق در آموزش 2

 نام درس
تعداد 

 واحد
 پیش نیاز نوع واحد

ساعت تدريس 

 در هفته

 0 ندارد کارگاهی 2 (2نویسی )خوش

 0 (2نویسی )خوش کارگاهی 2 (1نویسی )خوش

 0 ندارد کارگاهی 2 طراحی و نقاشی

 0 ندارد کارگاهی 2 کاردستی در کارگاه

س و بررسی روش تدری

 کتب هنر

1 

 

نظری و 

 عملی

 کلیات روش ها و فنون تدریس،

 طراحی و نقاشی، نویسی،خوش

 کار دستی در کارگاه

 

 

0 
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ی، نویسشود که اهدا، اختصاص یافته به دروس هنر شامل خوشمالحظه می 1اساس جدول بر

طراحی، کاردستی، روش تدریس و بررسی کتب هنر، در دوره کاردانی مربوط به رشته آميوزش  

 (: 2011)گروه علوم انسانی،  ابتدایی در مراکز تربیت معلم به صورت مشخص ذکر شده است
 اهدا، دروس هنر رشته آموزش ابتدایی دوره کادانی مراکز تربیت معلم (.1)جدول 

 نام دروس اهداف هر درس
آموختن روش های عملی 

نویسی حرو، آموزش خوش
 فارسی

آشنایی با سیر تكامل خوش 
نویسی و انواع خطوط در 

 ایران

 2نویسی خوش نویسیآشنایی با ابزارهای خوش

آموختن خط تحریری و روش 
 تدریس آن

آشنایی با روش تدریس 
نویسی و مقایسه خوش
 های قدیم و جدیدروش

 کسب مهارت در سطر نویسی
 1نویسی خوش اتصاالت دو و سه حرفی

 -آشنایی با اصول طراحی نقاشی -آشنایی با اصول طراحی
 طراحی و نقاشی نقاشی -آشنایی با اصول طراحی نقاشی

نقش و اهمیت کاردستی و تأثیر آن بر پرورش قدرت خالقیت 
 کودکان

نقش و اهمیت کاردستی و تأثیر 
آن بر پرورش قدرت خالقیت 

 کودکان

ستی  در کارد

 کارگاه

 های هنر دوره ابتداییها و ویژگیآشنایی با اهدا،، برنامه
ها و یی با اهدا، و برنامهآشنا

 های هنر دوره ابتداییویژگی

روش تدريس و 

بررسي کتب 

 هنر

 توان گفت که برنامه تربیيت معليم رشيته   با بررسی دروس هنر و اهدا، مربوط به هر درس می

های هنر دارای محدودیت است. چرا که در دوره کارشناسيی  تعداد درس آموزش ابتدایی از نظر

معلميان اختصياص دارد و ایين کيافی      -ناپیوسته فقط یك درس به آموزش هنر بيرای دانشيجو  

 نیست. 

تيوان  اما از نظر اهدا، کلی مربوط به دروس هنر به ویژه در دوره  کارشناسی ناپیوسيته ميی      

را  برناميه درسيی  قیيت و تلفیيق در   های یادگیری، پيرورش خال تتوجه به اهمیت طراحی فعالی

هيای آميوزش و   چنین روشبرنامه محسوب می شود. هممشاهده کرد که این امر از مزایای این 

گيری و مطالعيه   یادگیری درس هنر در این واحد درسی شامل روش یادگیری مشارکتی، کياوش 

 (.  2000)گروه هماهنگی تربیت معلم،  شودمعلمان آموخته می -مستقل است که به دانشجو

تربیيت معليم آميوزش     برناميه درسيی  در این بررسی به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که آیيا  

 سازد؟جدید هنر آماده می برنامه درسیابتدایی، معلمان را برای اجرای 
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 -ی یاددهیهاهای درس آموزش هنر در دوره تربیت معلم، عدم کاربست شیوهیكی از کاستی    

هيای کليی   معلميان بيا شيیوه    -ای که دانشيجو اسب با هر رشته هنری است به گونهیادگیری متن

ای هر رشته هنری شوند آن هم در حد سه شیوه ذکر شده. بنابراین بریادگیری آشنا می -یاددهی

سيت  و در نتیجيه نخواهنيد توان   ای را تجربيه کننيد  یادگیری ویيژه  -های یاددهیتوانند شیوهنمی

آموزان خود در کالس درس اجيرا  ری مناسبی را در آینده برای دانشیادگی -های یاددهیفرصت

 نمایند. 

هيای  ته آميوزش ابتيدایی،  اهيدا، و شيیوه    از طر، دیگر، با بررسی درس آموزش هنير رشي     

ن باید قادر به کسب آن معلما -آموزش مندرج در آن، به بررسی دو ویژگی حرفه ای که دانشجو

خيواهیم  هنير اسيت و ميی    برنامه درسيی گی کاربرد رویكرد تلفیق پردازیم. اولین ویژشند، میبا

خيورد. متأسيفانه ایين    علم چه آثاری از تلفیق بيه چشيم ميی   بدانیم در دروس هنر دوره تربیت م

-یق بین هنر و سایر دروس دیده نميی ای از رویكرد تلفرسی حاکی از آن است که هیچ نشانهبر

ای که بر تلفیق هنر تأکید کند و تلفیق هنر با ولفهر اهدا، و سرفصل دروس هیچ مشود و حتی د

معلمان آموزش دهد، وجود ندارد. البته بيه جيز یيك ميورد کيه در       -دروس دیگر را به دانشجو

« های مختل  هنيری در آميوزش هنير   چگونگی تلفیق رشته»کلیات سرفصل این درس با عنوان 

دهد و  بر تلفیق هنر بيا سيایر   های مختل  هنری را نشان مییق رشتهشود که صرفاً تلفدیده می

 دروس مانند ریاضی، فارسی، علوم و جغرافیا تأکید نشده است. 

دوره « ی کتيب هنير  روش تدریس و بررس»البته یك مورد تلفیق درس هنر در سرفصل درس     

روس ماننيد ریاضيی، فارسيی،    سازی  با سایر دشود که بر تلفیق فعالیت ماسكکاردانی دیده می

-علوم و جغرافیا تأکید شده است.  به غیر از این، فعالیت تلفیقی در دروس هنر بيرای دانشيجو  

 معلمان تدوین نشده است. 

چنین در بررسی اهدا، و سرفصل دروس هنر در مراکيز تربیيت معليم، تيالش شيد تيا       هم    

ای از شوند و آیيا نشيانه  تشویق می چگونه به ایجاد خالقیت معلمان -مشخص شود که دانشجو

های آزادانه و اختیاری برای خود آنها در نظر گرفته شده اسيت تيا آنهيا بيه عنيوان      ارائه فرصت

های آزادانه انجيام  آموزان را به خالقیت تشویق کنند، فعالیتمعلمان آینده بیاموزند چگونه دانش

اميا متأسيفانه در دروس هنير     اد بپردازند.های آزدهند و یا ساعتی از زمان آموزش را به موضوع

ای معلميان یعنيی تيدارک و ایجياد     هيای حرفيه  ترین صالحیتدوره تربیت معلمان یكی از مهم
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شيود کيه در سرفصيل    ود و صرفاً در یك مورد مشاهده میشفرصتِ خالقیت، آموزش داده نمی

ایين  «. هيای هنيری  الیيت های شاد در اجرای فعبازی، خالقیت و ایجاد لحظه»درس آمده است:  

ی آن است که گویی خالقیت صرفاً یك فعالیت جانبی و شادی بخش است نه شان دهندهمولفه ن

 های هنری افراد. یك مهارت اساسی در پرورش فعالیت

تربیت معلم رشته آموزش ابتدائی، معلمان را به  برنامه درسیتوان اذعان داشت که ین میبنابرا    

بيه اجيرای    2006جدید هنر در دوره ابتدایی که از سيال   برنامه درسیاجرای  اندازه کافی برای

 کند.ی در کشور  رسیده است، آماده نمیسراسر

 هيای  ردن و پاسخ به این پرسش کيه گيزارش  برای مشخص ک -پاسخ به سوال سوم پژوهش

-های حرفهییهایی را در تواناجدید هنر، چه نارسایی برنامه درسیرزشیابی از اجرای آزمایشی ا

 برناميه درسيی  های بيه عميل آميده از    ای معلمان آشكار می سازد؟ با استفاده از نتایج ارزشیابی

ارزشیابی  جدید هنر دوره ابتدایی که از نظر آموزگاران شاغل صورت گرفته است و توسط گروه

مطابق بيا  شود. ( انجام شده، استفاده می2000تا  2001ریزی آموزشی )سازمان پژوهش و برنامه

ری، عدم کاربرد یادگی -های یاددهیشود که آموزگاران عدم شناخت روشمالحظه می 0جدول 

جدید  برنامه درسیهای های ارزشیابی متناسب با هر رشته هنری را به عنوان کاستیمناسب شیوه

 (.  2000تا  2001، برنامه درسی)گروه ارزشیابی  هنر ابراز داشته اند

 جدید هنر دوره ابتدایی برنامه درسیهای کاستی (.0)جدول 

 هنر جدید از نظر آموزگاران برنامه درسیهای کاستی ردی 

 درسیحجم زیاد محتوای برنامه 2

 هنر برنامه درسیکافی نبودن زمان  1

 های هنریهای مناسب برای اجرای انواع فعالیتعدم شناخت روش 0

 یادگیری -های یاددهیبا به کارگیری روش های هنریعدم تناسب حجم محتوای فعالیت 4

 بینی شدهپیش های ارزشیابیقابل اجرا نبودن شیوه 2

 های هنری مختل  کافی نبودن فضاهای آموزشی متناسب برای اجرای فعالیت 6

 عدم اختصاص کارگاه هنر مستقل به همراه تجهیزات هنری 1

 های تكمیلی ضمن خدمتکافی نبودن آموزش 0
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انيد، بيه   جدید هنر را در کالس درس خود به کيار گرفتيه   برنامه درسین دوره ابتدایی که معلما

رده اند. در جدید هنر اشاره ک برنامه درسیهای به عنوان ضع  0ر جدولهای ذکر شده دکاستی

رشته هنيری  یادگیری مناسب برای هر -ی یاددهیهاشود که معلمان روشاین میان، مشاهده می

داننيد.  ه را نیز به درستی قابل اجيرا نميی  های ارزشیابی این برنامشناسند و شیوهمیرا به خوبی ن

ن برنامه را نیز در حد کفایت های ضمن خدمت ایعلمان ضع  آموزش های تكمیلی دورهاین م

توان نتیجه گرفت که در صورتی که در برنامه تربیت معلم دوره ابتدایی دانند. از این منظر مینمی

معلميان   -های مختل  آموزش و ارزشیابی به دانشجوشیوه ی اعمال شود تا درس هنر بهتغییرات

 هنر کاسته خواهد شد.  برنامه درسیها در آموخته شود، از این نارسایی

جدید هنر از نظر معلمان، زیاد بيودن حجيم محتيوای     برنامه درسیهای یكی دیگر از کاستی   

های کيافی  و عدم ارائه آموزشبه دلیل جدید بودن محتوا  درس هنر دوره ابتدایی است که شاید

درس هنر توانند در زمان تعیین شده، محتوای آموزشی علمان نمیدر دوره های ضمن خدمت، م

 آموزان، بیاموزند.  را در موعد مقرر به دانش

بيرای   توان اذعان داشت که اگر در مراکز تربیت معليم فراتحلیل مربوط به این کاستی می در    

جدیيد هنير    برنامه درسیمعلمانِ رشته آموزش ابتدایی، محتوای درس هنر با توجه به  -دانشجو

معلمان پس از فارغ التحصیلی بهتر خواهند توانست محتوای  -دوره ابتدایی تنظیم شود، دانشجو

  قبالً آموخته شده را به کالس درس خود بیاورند و فرصت کافی برای آموزش آن داشته باشند.

 تربیيت   برناميه درسيی   تحلیيل   به منظور تعیین نسبت بین -پاسخ به سوال چهارم پژوهش

ی تيوان بيه مقایسيه   جدید هنر ميی  برنامه درسیهای نر با نتایج ارزشیابیمعلم ابتدایی از منظر ه

یيادگیری و ارزشيیابی    -هيای یياددهی  تحلیل از نظر اهيدا،، محتيوا، شيیوه   های هر دو ویژگی

 دهد. نوع تحلیل، چه نتایجی را بدست میخص کرد که این دو پرداخت تا مش

ناسيی  )دوره کياردانی و کارش  تربیت معلم رشته آموزش ابتدایی برنامه درسیاز نظر اهدا،،     

مقایسه برناميه و نتيایج    هایی است وجدید هنر دارای شباهت برنامه درسیناپیوسته(، با اهدا، 

جدید هنر یكدیگر را  برنامه درسیا، دو برنامه تربیت معلم و دهد که اهدها نشان میارزشیابی

 کنند. تأیید می

توان گفت حجم محتوا و نوع محتوای هر دو برناميه  ر محتوای موجود در دو برنامه، میاز نظ    

)رشته آموزش ابتدایی  با یكدیگر متفاوت است. چرا که از مقایسه دروس هنر دوره تربیت معلم
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-هجدید هنر دوره ابتدایی این نتیجه بي  برنامه درسیانی و کارشناسی ناپیوسته( و دوره های کارد

دست می آید که محتوای مورد نظر در دو برنامه باهم متفاوت هستند و به جيز درس نقاشيی و   

اوت کاردستی که در هر دو برنامه مشترک است، سایر حوزه هایی محتيوایی کيامالً بيا هيم متفي     

های نمایش، قصه گویی، تربیت شنوایی و ارتباط با طبیعت که از ای حوزهاست. بدین معنا که بر

علم رشته جدید هنر دوره ابتدایی است، هیچ اثری در برنامه تربیت م برنامه درسیمحتوای اصلی 

 شود. آموزش ابتدایی دیده نمی

ده آمي « بررسيی کتيب هنير   »در سرفصل دروس هنر دوره کاردانی یك واحد درسی با عنوان     

آموزان دوره ابتدایی تدوین نشده اسيت. در  حالی است که کتاب هنری برای دانشاست. این در 

عوض، کتاب راهنمای برنامه درسی جدید هنر برای معلمان و مربیان دوره ابتدایی تدوین شيده  

آموزان، خود این واحد درسی نیيز نیياز بيه    ه به حذ، کتب درسی هنر برای دانشاست. با توج

 جدید هنر، تنظیم شود. برنامه درسیو بازنگری اساسی دارد و سرفصل آن باید متناسب با تغییر 

چنین ساعت آموزشی الزم برای محتيوای درس هنير دوره تربیيت معليم بيرای آميوزش بيه        هم

یت معلم کامالً با محتوای معلمان بسیار ناکافی است. از طر، دیگر محتوای برنامه ترب -دانشجو

تيوان انتظيار داشيت کيه معلميان فيارغ       ید متفاوت است و دراین صورت نمیدج برنامه درسی

جدید هنر در دوره ی ابتدایی را به درسيتی   برنامه درسیتربیت معلم، بتوانند  التحصیل از مراکز

ره پيیش از خيدمت   درسی جدیيد  در دو یهیچ آموزشی درباره ی این برنامه اجرا کنند. چرا که

 اند. خود دریافت نكرده

توان اذعان داشت آنچه که به برنامه تربیت معلم پیش یادگیری، می -های یاددهیاز نظر شیوه    

بیيت معليم ابتيدایی از منظير     تر برنامه درسیهای ها و نارساییاز خدمت مرتبط است و کاستی

 برناميه درسيی  ی لمان برای اجرای شایسيته سازد این است که معهنر را آشكار می برنامه درسی

جدید در مراکز  برنامه درسیید نیاز به گذراندن واحدهای درسی پیش از خدمت متناسب با جد

یادگیری متناسيب بيا هير فعالیيت هنيری در       -های یاددهیبیت معلم دارند. چرا که اگر شیوهتر

تر قيدم بيه کيالس    ان آموزش داده شود، آنها توانمندتر و قدرتمنددوران پیش از خدمت به معلم

 گذاشت.درس خواهند 

جدید هنر متناسب با هر رشيته هنيری و بيه     برنامه درسیرزشیابی که در های ااز نظر روش    

معلميان مراکيز    -صورت تهیه کارپوشه و ارزشیابی توصیفی)کیفی( تنظیم شده اسيت، دانشيجو  
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و مطالعه تربیت معلم صرفاً ارزشیابی از یادگیری بر اساس روش یادگیری مشارکتی، کاوشگری 

جدیيد   برنامه درسيی این نوع آموزش متناسب با  آموزند. حال اینكه،در درس هنر را می مستقل

 باشد. جدید هنر کافی نمی برنامه درسیهنر نیست و برای ارزشیابی 

هيای  لیيت یادگیری، فعا -های یاددهیتربیت معلم از منظر شیوه برنامه درسیبه عبارت بهتر،     

رزشیابی متناسب با هر رشته هنری، مهارت ایجاد تناسب و های اهنری مختل ، شناسایی روش

هيایی اسيت.   ص شيده بيرای درس هنير  دارای کاسيتی    تعادل بین محتوا و زمان آموزش مشيخ 

تربیت معلم رشته آموزش ابتيدایی   برنامه درسیها باید در راین برای بهبود و رفع این کاستیبناب

معلميان پيس از    -ی صورت پذیرد تيا دانشيجو  دوره کاردانی و کارشناسی، تجدیدنظرهای اساس

جدید هنر دوره ابتدایی را به درستی اجرا کرده و  برنامه درسیپایان دوران تحصیل خود بتوانند 

 به نتایج مفیدی دست یابند. 

 گیری بحث و نتیجه

برناميه  وان اسيتنباط کيرد کيه وضيعیت     های بدست آمده از مطالعه حاضر می تاساس یافتهبر    

)دوره ی کاردانی و کارشناسی ناپیوسته( در ارتبياط بيا    تربیت معلم رشته آموزش ابتدایی یدرس

 2001درس هنر،  از نظر به روز بودن و جدید بودن در حد بسیار ضعی  است چرا که از سال 

نگری اساسيی در  جدید هنر تاکنون هیچ نوع باز برنامه درسیان با آغاز اجرای آزمایشی و همزم

 ی تربیت معلم به ویژه دروس هنر صورت نگرفته است. س برنامهسرفصل درو

 از طر، دیگر، با وجودی که معلمان  تربیت شده پس از پایان تحصیل خود جهت ورود بيه     

ران تحصیل آموزان بپردازند اما در دوجدید هنر به دانش برنامه درسیمحیط کار، باید به آموزش 

شيیوه   هيای هنيری و  فعالیتتناسب با مواد آموزشی، محتوای ای را مترین آموزش حرفهخود کم

اند. در دوران اشتغال آنها صيرفاً بيا   های ارزشیابی دریافت کردهیادگیری و روش - های یاددهی

آميوزش   آموزان دوره ابتداییجدید هنر، باید به دانش برنامه درسیتكیه بر کتاب راهنمای معلم 

پيیش از خيدمت بيه    ختل  در دوران تحصیل بيرای معلميان   های مدهند. در واقع، صر، هزینه

هيای ضيمن خيدمت خواهنيد     ها نیاز به آموزش و طی کيردن دوره رود و آنراحتی به گزا، می

 داشت. 
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و بيه ویيژه   « یبرنامه تربیت معلم رشته آموزش ابتيدای »که بین بنابراین آنچه واضح است این    

هماهنگی و یكپارچگی قابل توجهی وجود « ابتداییجدید هنر دوره  برنامه درسی»دروس هنر و 

 ندارد.  

 برنامه درسيی های انجام شده از معلمان درباره اساس نتایج ارزشیابییافته دیگر این مطالعه بر    

 -هيای یياددهی  های کافی در زمینه شیوهان مهارتدهد که معلمجدید هنر دوره ابتدایی نشان می

 برنامه درسيی رفته شده در های هنری در نظر گاسب با فعالیتهای تدریس متنروش یادگیری و

هيای  دهد که معلمان در دوره تربیت معلم نیاز به آموزشنر را ندارند. این یافته نشان میجدید ه

هيای یيادگیری در   های یادگیری و کاربرد نظریههای تدریس، نظریهدر زمینه ی روشتخصصی 

های ضمن خدمت بيرای آميوزش   هنر و دوره برنامه درسی دارند چرا که راهنمای برنامه درسی

یيادگیری هنير بيرای معلميان را      -های یياددهی ت روشجدید هنر اکتفای اقتضائا برنامه درسی

روری ( که معتقد است یكی از اصالحات ضي 2012ندارد. این یافته با نتایج مطالعه مهرمحمدی )

 باشد. معلمان است، هماهنگ می -دانشجو ههای متنوع تدریس بنظام تربیت معلم ارائه شیوه

اساس نظرات معلمان دوره ابتدایی بدست آمده است، می های دیگر این مطالعه که براز یافته    

های ضمن خدمت برای معلمان اشاره کرد. این یافته با نتایج وان به کم بودنِ زمان آموزش دورهت

م دانش و مهارت زیيادی  های تربیت معلاز دوره( که نشان داد معلمان 2333) سان مینتمطالعه 

 کنند، مطابقت دارد. را کسب نمی

که قرار است جدید هنر  برنامه درسیامه تربیت معلم متناسب با اگر محتوای دروس هنر برن     

هيای ضيمن خيدمت در زمینيه     ان آموخته شود، تنظيیم گيردد، دوره  آموزتوسط معلمان به دانش

هيای  مشكالت روبرو خواهد شد و کوتاه بودن یا ناکافی بودنِ زمانِ دوره آموزش هنر با کمترین

جدیيد، بيه    برنامه درسيی های های تكمیلی به عنوان یكی از کاستیضمن خدمت برای آموزش

 عنوان یك مانع از بین خواهد رفت. 

  درسيی  برناميه بنابراین الزم است تا دروس هنر دوره تربیت معلم رشته آميوزش ابتيدایی بيا        

تيدریس،  هيای  شامل اهدا،، محتوا، شیوه برنامه درسیی ابتدایی از نظر عناصر جدید هنر دوره

های ارزشیابی از انطباق و انسجام الزم برخوردار شوند و با حفي  همياهنگی، بيه صيرفه     روش

 های ضمن خدمت یاری رسانند. های نظام تربیت معلم و دورهزینهجویی در وقت، انرژی و ه
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هنر، تالش شد تا با بررسيی سرفصيل    برنامه درسیدر توجه به اهمیت مبحث رویكرد تلفیق با 

رد تلفیقی در ایين دروس  هایی از رویكدروس هنر دوره تربیت معلم، مشخص شود که آیا نشانه

شود. در مجموعه ی پنج درس هنر رشته آموزش ابتدایی دور کاردانی، به غیر از یك مشاهده می

، اثيری از رویكيرد تلفیيق یافيت نشيد. در درس      «کاردستی در کارگياه »صل درس مولفه از سرف

سيازی و  روش ماسيك »آمده اسيت:   کاردستی در کارگاه نیز این مولفه ی مربوط به تلفیق چنین

 «. های آموزشی برای درس جغرافی، علوم، فارسی و ریاضیسازیمدل

ه زمان مشخص یا فعالیت خاصی با بررسی سرفصل دروس هنر تربیت معلم، مشخص شد ک    

-ست. از این رو چگونيه ميی  معلمان در نظر گرفته نشده ا -برای ایجاد خالقیت توسط دانشجو

آميوزان  های بروز خالقیت را بيرای دانيش  این معلمانِ آینده بتوانند فرصت توان انتظار داشت که

 یاری رسانند؟ ی آنها های نوآورانه و خالقانهخود ایجاد کرده و به بروز فعالیت

 میاندست آمده بهتر است در برنامه تربیت معلم رشته آموزش ابتدایی، ههای باساس یافتهبر    

 طراحيی  تلفیقی هنر با سایر دروس برنامه درسی و شود ایجاد توازن عملی و تئوری واحدهای

باشيند.   آشنا درس با مرتبط آموزشی کمك منابع با است الزم معلمان - دانشجو چنینهم .شوند

 کيالس  در را آنهيا  از استفاده نحوه تدریس، متفاوت هایروش با از سوی دیگر، ضمن آشنایی

 هایروش نظیر معلمان، -دانشجو آموزش در فعال تدریس هایاز روش استفاده بیاموزند. درس

 هيای گيروه  تشيكیل  اکتشافی، سفرهای گروهی، و فردی هایاجرای پروژه سمینارها، کارگاهی،

 یدربياره  ميذاکره  بيرای  گفتگيو  و جلسه هيای بحيث   مربیان، دانشجویان و از متشكل وچكک

 هيای نوشيته  هيا، مقاليه  بازبینی است، مؤثر زمینه تدریس در که اخیری هایپژوهش و هافعالیت

 اجرای پژوهی، اقدام هایگزارش کارگیری به اجرا و مربوطه، هاینظریه و هاپژوهش دانشگاهی،

 زمینيه  ایين  در را آنيان  مهارت تواندمی فناوری و... از گیری بهره با گروهی و ردیف هایپروژه

 شود که: های این مطالعه پیشنهاد میاساس یافتهبنابراین بردهد و به آنها یاری رساند.  افزایش

 اسياس برناميه   دوره تربیت معلم تغییير کنيد و بير    محتوای دروسِ هنر رشته آموزش ابتدایی

 هنر دوره ابتدایی تدوین شود. درسی جدید 

 های دروس هنر دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته تربیت معلم، با تأکید اساسی تر بر رشته

 مختل  هنر و به طور مستقل تنظیم شوند. 
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  تربیت معلم در دروس مختلي  بيه ویيژه دروس هنيری      برنامه درسیاز رویكرد تلفیقی در

 مستقل به این موضوع اختصاص یابد. استفاده شود وحتی یك واحد درسی 

 هيای ایجياد خالقیيت، انيواع     های خالقیت، شيیوه روس هنر برنامه تربیت معلم، فرصتدر د

ميورد توجيه    تواند در کلیه دروس تربیيت معليم  خالقیت و... گنجانده شود. این موضوع می

ویژگيی خواهيد    اش از خالقیت و ابتكار است، تأکیدی بیشتری بر اینباشد اما هنر که ریشه

 داشت. 

 طيور  ری بهیادگیری متناسب با هر حوزه هن -های یاددهیهای تدریس متنوع و فرصتروش

 مستقل در یك واحد درسی در دروس رشته آموزش ابتدایی، ارائه شود.

 های ارزشیابی هر فعالیت هنری نیز به طور مشخص آموزش در دوره های تربیت معلم، شیوه

 داده شود. 

 رای حرفه معلمی گزینش شوند که عالوه بر عالقه به این حرفه، دارای ذوق هنری و افرادی ب

 خالقیت نیز باشند. 
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