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الگوي مطلوب برنامه  هدف پژوهش طراحي و اعتباربخشي :چكيده
تالش جهت شكوفايي جا كه از آن.  استدرسي هنر دوره ابتدايي ايران

كاركردهاي جمله آموزان از شناختي دانشهاي هنري و زيباييقابليت
- آموزش و پرورش است، تدوين الگوي مطلوب برنامه درسي هنر مي

به اين منظور، دو پرسش . سازدتواند مختصات اين كاركرد را محقق مي
برنامه درسي هنر دوره الگوي مطلوب : اساسي مورد بررسي قرار گرفت

ابتدايي ايران چه مختصاتي دارد؟ الگوي پيشنهادي، از نظر متخصصان 
حوزه مطالعات برنامه درسي و آموزش هنر، تا چه ميزان معتبر است؟ 

گونه اي كه است به) كمي و كيفي(روش پژوهش حاضر، روش تركيبي 
المللي و بينتالش شده است تا با استفاده از منابع و اسناد معتبر ملي 

نتايج نشان داد با توجه به اصول حاكم بر . الگوي مطلوب تدوين شود
نظام تربيت رسمي و عمومي كشور و به تبع آن اصول حاكم بر تربيت 

تربيت هنري «تواند با رويكرد شناختي، الگوي مطلوب ميهنري و زيبايي
 گيري برنامهچنين سطوح تصميمهم. طراحي شود» ديسيپلين محور

درسي مطلوب هنر در سه سطح كالن، مياني و خرد موردتوجه قرار 
تجويزي و غيرتجويزي مختصات گرفت و با تكيه بر اركان تجويزي، نيمه

منظور اعتباربخشي الگوي پيشنهادي از نظرات به. اين الگو شكل يافت
كارشناسان حوزه مطالعات برنامه درسي و آموزش هنر استفاده شد كه 

  .انددر حد بااليي الگوي مطلوب را تأييد كردهاين افراد، 
برنامـه درسـي هنـر، الگـوي مطلـوب، اعتباربخـشي، دوره             : هاكليد واژه 

  ابتدايي، ايران
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Abstract: The purpose of this research was 
to develop a model for art curriculum in 
elementary schools of Iran. As one of the 
basic goals of education is to cultivate 
pupils’ aesthetics capabilities, the proposed 
model is believed to facilitate meeting this 
goal. Two research questions guided this 
investigation. First, what are the 
characteristics of an ideal model for art 
curriculum in elementary schools of Iran? 
And, second, to what extent the proposed 
model enjoys the approval of art education 
and curriculum specialists? A mixed 
method was employed to pursue the 
research questions. Based on Iran’s 
educational principles and key elements of 
artistic and aesthetic education, the results 
showed that the model could be in line 
with a discipline-based approach towards 
art education. Also the macro, meso and 
micro level decisions as well as three 
structural dimensions, namely the core, the 
core/elective and the elective are discussed 
in an extensive manner. The proposed 
model was received the general approval 
of the specialists with minor revisions 
required.  
Key words: Art Curriculum, Validation, 
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  مقدمه 
ي هامهارتو نيز  اعتمادقابل، منعطفي هاهوش از برخورداري شهروندان ازمندين جوامع    
 همدالنه تعهد وي فرهنگ انيم فهم ،تخيلي وي انتقاد تفكر ،يارتباطي ركالميغ وي كالم خالق
ي رييادگ نديفرا قيطر ازياد شده ي شخصي هاتيقابل بهي يابدست .استي فرهنگ تنوع به نسبت

هاي تفكر،  در رشد مهارت1رو، تربيت هنرياز اين. است ريپذامكاني هنري هازبان كاربست و
 ). 2006، اعالميه يونسكو(ها و رويكردهاي افراد بسيار سهيم است دهي ارزشخالقيت، شكل

امروزه تعليم و تربيت جهاني تحت دگرگوني و انقالبي گسترده قرار دارد و در اين ميان 
هنرها نيازمند آنند كه در مركز ساختارهاي جديد تعليم و تربيت كه در حال پديدار شدن است، 

  ). 2،2000روبينسون ( واقع شوند
كند كه آورد، بيان ميهمراه ميبهدر تصريح پيامدهايي كه تربيت هنري با خود ) 2004 (3گي
ثر است و آثار ناشي از تربيت هنري را در سه حوزه ؤهاي مختلف مدر حيطههنري تربيت 
هاي كاري، و تقويت روحي و جسمي افراد مورد هاي اخالق، پرورش ذهني و مهارتارزش

  .دهدتوجه قرار مي
حل داشته باشند و يش از يك راهتوانند بآموزند كه مسائل ميآموزان ميهنرها به دانش

از طريق هنرها، اين مفهوم . همراه داشته باشندتوانند بيش از يك پاسخ را بهها نيز ميپرسش
  ). 2002، 4آيزنر( هاي مختلفي قابل انجام استشود كه كارهاي خوب با شيوهدريافت مي

د، تاريخ، فرهنگ، دانش و شناختي، نقمختصات برنامه درسي هنر بايد بر پايه مفاهيم زيبايي
چنين آموزش هنر بايد بر محور هم. گذاري شودهاي موردنياز براي طراحي و اجرا بنيان مهارت

  ).2004، 5كيلين(هاي پايدار با ساير موضوعات اصلي، تلفيق شود  موضوعات مهم يا انديشه
زشي را تدارك هاي آموها براي اصالح واقعي نظامترين گاميكي از مهم) 1998(آيزنر 

گويي كه آموزش هنر بايد به يك بخشي . داندجايگاهي معقول براي هنر در برنامه درسي مي
خواندن، (گانه هاي اساسي سهاساسي از برنامه درسي مدارس مبدل شود و هنر در كنار مهارت

يه عنوان چهارمين مهارت اساسي و پااند، بهشدهكه به رسميت شناخته) نوشتن، حساب كردن
                                                       

1. Art Education 
2. Robinson 
3. Gee 
4. Eisner  
5. Killeen 
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)4thR(مهري و انزواي تاريخي و سنتي از آن رخت  در برنامه درسي بر آن تأكيد شود و بي
  ).  8ص ،1383مهرمحمدي، (بربندد 

. اصل تصعيد در زيبايابي در اسالم عبارت از تقويت مغز براي دريافت جمال خداوندي است
يذ محسوس و سطحي  انسان با هريك از اين تصعيد و اعتالهاي مغزي و روحي، گام از لذا

گاه كه زيبايي روح خويشتن را كه شود، تا آنتر ميفراتر گذاشته و موفق به دريافت لذايذ معقول
  ). 1386عالمه جعفري، (يابد داراي فروغي از جمال الهي است، در مي

  پيشينه پژوهش
اي م مدرسهتواند در توسعه نظاهاي تربيت هنري ميكارگيري صحيح شيوههدرك هنرها و ب    

عنوان يك حوزه گسترده و به عبارت ديگر، تربيت هنري به. و رشد شايسته كودكان موثر باشد
تواند، آثار و نتايجي را خلق اي ميهاي آموزشي در يك نظام مدرسهگيري فعاليتپويا در شكل

  ). 2002 نر،آيز(ها را جستجو كرد هاي درسي بتوان آناي از برنامهكند كه شايد در كمتر حوزه
طراحي و تدوين برنامه درسي هنر دوره ابتدايي بر « در پژوهشي با عنوان) 1389( شرفي

 به تدوين الگويي در برنامه درسي هنر و تلفيق آن با مفاهيم »اساس رويكرد توليد هنري و تلفيق
م از رويكرد وي در اين الگو، با الها. ورزدهاي چهارم و پنجم ابتدايي مبادرت ميدرس علوم پايه

در . پردازدتوليد هنري گاردنر به تدوين الگويي مناسب براي تلفيق هنر با برنامه درسي علوم مي
  . منزله حل مسئله درنظر گرفته شده استاين مطالعه رويكرد توليد هنري به

شناسي و هنري در تدوين الگوي نظري تربيت زيبايي«چنين در پژوهشي ديگر با عنوان هم
هاي حاكم بر ، عناصر و مولفه)1388 رضايي،(» سمي و عمومي جمهوري اسالمي ايرانتربيت ر

و الگوي نظري مناسب تدوين ه  هنري آموزش و پرورش شناسايي شد-شناسيساحت زيبايي
بايد باشد يكي الگوي موردنظر داراي دو رويكرد گيرد كه نتيجه مياين پژوهش . يافته است

در رويكرد اول . رويكرد دريافت احساس و معنادوم ن محور و  تربيت هنري ديسيپليرويكرد
  . شناسي موردتوجه استتاريخ هنر و زيبايينقد هنري، چهار قلمرو توليد هنري، 

هاي درسي هنر دوره ابتدايي تحليل و نقدي بر برنامه«در پژوهشي با عنوان ) 1388(شرفي 
اي به بررسي برنامه درسي هنر سه، با رويكردي توصيفي و مقاي»در گذشته و وضع موجود

 كه با وجود برخورداري برنامه درسي جديد ايران از ه استنتايج نشان داد. ه استپرداخت
هاي درسي هنر طراحي شده، اجرا هايي بين برنامهچنان ناهمخوانيرويكرد تربيت هنري، هم
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ها  به حوزه مهارتي فعليبرنامه درساگرچه در كه از جمله اين. شده و نتايج حاصله وجود دارد
 . تر به مباني هنرهاي تجسمي پرداخته شده استتوجه شده اما كم

هاي انسان مطلوبِ نظام بررسي ويژگي«پژوهشي را با عنوان ) 1384(   فتحي واجارگاه 
منظور تهيه سند ملي آموزش و به» آموزش و پرورش جمهوري اسالمي ايران در افق بيست ساله

شرايط «هاي انسان مطلوب متناسب با هدف اين طرح، تبيين ويژگي. اده استپرورش انجام د
 هنري به ميزان و درجه -پژوهشگر با بيان اين كه سواد فرهنگي. بوده است» آينده ايران و جهان

شود، آشنايي فرد با مفاهيم و مسائل فرهنگي و هنري كه در يك جامعه مهم و برجسته تلقي مي
هنري شامل درك و فهم فرهنگي، حفظ و توسعه ميراث -اد فرهنگيكند كه سواشاره مي

هاي شناسي و ذوق هنري، هويت ملي، و ارزشفرهنگي، وحدت و كثرت فرهنگي، زيبايي
  .  هنري درنظر گرفته شده است-فرهنگي

» طراحي الگوي مطلوب تربيت هنري در دوره ابتدايي       «در پژوهشي با موضوع     ) 1380(اميني  
اهميت تربيت هنري و توجه به كمبودها و مـشكالت آن تـالش كـرد تـا از طريـق                    با عنايت به    

هـاي  طراحي يك الگوي برنامه درسي تربيـت هنـري، جايگـاه عناصـر هـدف، محتـوا، فرصـت                  
. هاي ارزشيابي در برنامه درسي هنر دوره ابتدايي را تعيين و مشخص سـازد             يادگيري، و نيز شيوه   

بيين تربيت هنري، روند طراحي الگوي مطلوب تربيت هنري         در اين پژوهش، پس از تعريف و ت       
وي با اشـاره بـه ايـن كـه بـدون تعيـين موضـع و                 . در دوره ابتدايي را مورد بررسي قرار گرفت       

مشخص ساختن جايگاه عناصر برنامه درسي، امكان تدوين و طراحي آن وجود ندارد؛ به تعيـين                
در تحليـل   . پـردازد يادگيري، و ارزشيابي مي   هاي  موضع و جايگاه عناصر اهداف، محتوا، فرصت      

 يـادگيري و    -هاي يادهي اين پژوهش آمده است كه برنامه فعلي هنر دوره ابتدايي از نظر فرصت            
  . ها و ابزارهاي ارزشيابي در حد ضعيفي قرار داردشيوه

دوره كارگيري تربيت هنري در هاي بهچالش«اي با عنوان در مطالعه) 2009( و همكاران 1آلتر
كند هاي يك پژوهش كيفي را ارائه مياي از يافته، خالصه»دهندچه معلمان شرح ميآن: ابتدايي

 نفر از معلمان مدارس ابتدايي استراليا در زمينه آموزش در 19كه در آن به شناسايي تجارب 
ها را  آنتواند شيوه تدريسهاي معلمان ميمطالعه نشان داد تجربه. پردازدعرصه تربيت هنري مي

همه معلمان معتقد . هاي دوره ابتدايي شكل دهددر زمينه هنرهاي خالق در برنامه درسي كالس

                                                       
1. Alter  
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بودند كه محدوديت زماني اختصاص يافته به اين حوزه مهم يادگيري در مدارس ابتدايي و 
ردنياز ها نگران دانش و مهارت موآن. كندها را چندان در راستاي اين امر آماده نميمتوسطه، آن

در مجموع معلمان در آموزش هنرهاي ديداري، اطمينان . براي تدريس هنرهاي خالق بودند
  .تري به خود داشتند و در آموزش موسيقي اعتماد كمتري نسبت به خود داشتندبيش

 تعيين ميزان آمادگي معلمان قبل از«در پژوهشي با عنوان ) 2007(  و همكاران1هودسون
 معلمي كه در سال آخر دوره پيش از 87ه بررسي ميزان آمادگي ب» خدمت در تدريس هنر

نتايج اين پژوهش نشان داد كه اين معلمان . خدمت دوره ابتدايي در استراليا بودند، پرداختند
 اين وطور كلي براي تدريس تربيت هنري در مدارس ابتدايي آمادگي دارند بهكه اعتقاد دارند 
  . اي ديداري استطي كردن دروس هنرهامر ناشي از 

) 2004 (2» پروژه تحول تعليم و تربيت از طريق چالش هنر«اي ملي با عنوان چنين مطالعههم
اي ملي است كه شيوه تلفيقي آموزش هنر را ارائه  اين مطالعه، پروژه. ه استدر آمريكا انجام شد

مدارس غني و (ست انطباق اكند و در مدارس سراسر اياالت متحده امريكا با موفقيت، قابل مي
نتايج اجراي اين برنامه در مدارس نشان داد كه در مجموع ). اي فقير، شهري و روستايي يا حاشيه

تري در اند، موفقيت بيش هاي خود استفاده كرده  در برنامهTETACمدارسي كه از عناصر 
- روژه بر دانشمعلمان درباره تأثير اين پ % 84. ها، مشاهده شده استآموزان آن يادگيري دانش

هاي آموزشي  آموزان براي يادگيري و شركت در فعاليت آموزان گزارش دادند كه انگيزه دانش
ها قادرند بين موضوعات آموزان آن معلمان گزارش دادند كه دانش % 86. افزايش يافته است

ها ن آنآموزا معلمان عقيده دارند كه دانش % 79 .درسي و محتواهاي مختلف ارتباط برقرار كنند
توانند خود را از طريق  آموزاني كه در اين پروژه آموزش نديده بودند، مي در مقايسه با دانش

  . )2004كيلين، ( نوشتن بهتر نشان دهند
آيا جايگاهي براي هنر باقي مانده است؟ «اي كه با عنوان نيز در مطالعه) 2003 (3دونينگ

 درصد از معلمان دوره ابتدايي 10  بررسي نظراتانجام داده، به» مطالعه هنر در مدارس ابتدايي
كه توجه ملي به اول اين: دهدهاي اين مطالعه سه نكته را نشان مييافته. پردازددر انگلستان مي

اي، ناديده گرفته موضوعات درسي اصلي موجب شده موضوعات خارج از برنامه درسي هسته
                                                       

1. Hudson  
2. Transfoming Education Through The Arts Challenge (TETAC) 
3. Downing 
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تري را براي انند خواندن و رياضيات، زمان كمبندي قاطع براي دروسي مكه زماندوم اين. شوند
كه فشار وجود جداول عملكردي براي مدرسه موجب سوم اين. گذاردآموزش هنر باقي مي

كننده در مطالعه، خواهان آموزش مطلوب هنر معلمان شركت. شودتحميل فشار بر درس هنر مي
  . ستار شدندبراي كودكان بودند و نياز به پشتيباني در تداوم آن را خوا

كه » مالحظات تربيت هنري در زندگي كودكان«در پژوهش مروري با عنوان ) 2003 (1ايواي
كند كه ارتباط هنر با تعليم و تربيت از پنج ديدگاه در قالب گزارش يونسكو ارائه كرد، اشاره مي

شد  فرهنگي، ر- عاطفي، رشد اجتماعي-شناختي، رشد اجتماعيرشد زيبايي: قابل توجه است
هاي مناسب هنري نه تنها دهد كه فعاليتنتايج اين مطالعه نشان مي. شناختي، پيشرفت تحصيلي

. كندها به هنر را نيز تقويت ميگذاري آنكند بلكه ارجشناختي كودكان را بهتر ميرشد زيبايي
هاي هاي نمايشي از طريق ايفاي نقش و نوشتن داستان توانستند به ديدگاهكودكان در برنامه

  . بهتري درباره خوداظهاري، پذيرش خود، پذيرش ديگران و خودآگاهي دست يابند
  هاي پژوهش پرسش

الگوي مطلوب برنامه درسي هنر دوره  و اعتباربخشي طراحيهدف اصلي مطالعه حاضر، 
  :اند پرسش ذيل مورد بررسي قرار گرفتهدومنظور تحقق اين هدف، به. ابتدايي ايران است

ها و لوب برنامه درسي هنر دوره ابتدايي ايران چه مختصاتي دارد و ويژگيالگوي مط  .1
 رويكرد مناسب براي الگوي مطلوب چيست؟

آيا از نظر متخصصان حوزه مطالعات برنامه درسي و آموزش هنر، الگوي پيشنهادي برنامه   .2
 درسي هنر دوره ابتدايي از اعتبار الزم برخوردار است؟ 

  
   روش پژوهش

هاي در اجراي آن روش كه طوري .است) 1389 بازرگان، (2تركيبي يا آميختهپژوهش روش     
 نوعيتوان مي را پژوهش اينسو از يك. شوندكار گرفته ميهكمي و كيفي در كنار يكديگر ب

 ايپاره در ،هاي پژوهشپرسش به گوييپاسخ براي گرچه ديگر بيان به. دانست كيفي پژوهش
 كمي قالب در نه ها داده تحليل و آوريجمع ليكن است، شده استفاده نيز قامار و اعداد از موارد

                                                       
1. Iwai  
2. Mixed Method Research 
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اي كه مراحل انجام اين مطالعه به گونهبه. است گرفته انجام كيفي شكلبه عمده صورتبه بلكه
بررسي و  از طريق مطلوب وضعيت شناسايي برايدر مرحله اول . سه صورت انجام شده است

 تالش موجود، وضعيت از تصويري آوردن دستبه چنينهمهنري  تتربي نظري مبانيمطالعه 
 تصويري تخصصي، مطالعات و منابع بر مروري چنينهم و متخصصان نظر از گيريبهره با شد
 اسناد مرور چون مختلفي فنون از گيريبهره با مرحله اين در لذا. شود ترسيم مطلوب وضعيت از
 شناساييزمينه ،هنر و آموزش با كارشناسان برنامه درسي مصاحبهاز طريق  چنينهم و مدارك، و

  .شد فراهم ايران ابتدايي دوره هنر درسي برنامه مطلوب الگوي عناصر
 ساختار ، ايران ابتدايي دوره هنر درسي برنامه مطلوب الگوي تبيين منظوردر مرحله دوم، به

 شامل درسي برنامه عناصر چنينهم. شد تعريف خرد و مياني كالن، سطوح در مطلوب الگوي
. گرديد تبيين ارزشيابيي هاشيوه و يادگيري، ـ ياددهي راهبردهاي آموزشي، محتواي اهداف،
 استفاده بود، آمده دستبه پيشين مراحل در كه مختلفي تجارب از مذكور عناصر تبيين جهت
 مرحله پيشنهادي، درسي برنامه الگوي كارآمدي از اطمينان برايدر مرحله سوم، . شد

 متخصصان از نفر 15 اختيار در پيشنهادي مطلوب الگوي راستا، اين در. شد انجام اعتبارسنجي
 دبستاني،پيش و دبستاني پرورش و آموزش درسي، ريزيبرنامه جمله از مختلف هايرشته در

است  1»هدفمندگيري نمونه«شيوه . قرار گرفتعنوان نمونه آماري به هنر آموزش كارشناسان
 راهبردهاي از احتمالي، گيرينمونه جايبه كيفي، هايپژوهش در افراد گيرينمونه براي اكهچر

 ترتيب بدين). 1387گال و همكاران، ( شودمي استفاده هدفمند گيرينمونه يا قصدي گيرينمونه
  كه در زمينههي داشتهايمنظور تعيين اعتبار الگوي مطلوب، سعي در انتخاب نمونهپژوهشگر به

چنين كارشناساني كه در زمينه برنامه درسي هنر و مطالعات برنامه درسي متخصص باشند و هم
تا افرادي  ه استرو تالش شداز اين. اندهاي علمي و پژوهشي انجام دادهتربيت هنري فعاليت

اي مرتبط با پژوهش حاضر، هاي حرفهبراساس دانش و توانمنديها كه نظر آن شوندانتخاب 
و از به نوعي هدفمند نمونه انتخاب بنابراين، . بپردازند ي اين مطالعههااعتبار يافته به تعيين بتواند

 از طريق ابزار مصاحبه ساختارمند، الگوي پيشنهادي اين افراد. شودنوع در دسترس محسوب مي
المه هاي تربيت معلم تهران، عاين افراد از دانشگاه. را ارزيابي نموده و اعتباربخشي كردند

                                                       
1  .  Purposeful Random Sampling  
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ريزي درسي وزارت آموزش و چنين كارشناسان هنر و برنامهطباطبايي، تربيت مدرس و هم
   . پرورش انتخاب شدند

  
  هاي پژوهشيافته

ها  الگوي مطلوب برنامه درسي هنر دوره ابتدايي ايران چه مختصاتي دارد و ويژگي:پرسش اول
  و رويكرد مناسب براي الگوي مطلوب چيست؟

است كه  مباني نظري تربيت هنريي زيربنايي در تدوين الگوي مطلوب، يكي از محورها
هاي مباني برنامه درسي مرتبط با تربيت هنري، تجارب و نوآوريهاي مختلفي از جمله زمينه

-ها و رويكردهاي تربيت هنري، مطالعه تطبيقي آموزش هنر، مباني روانتربيت هنري، ديدگاه

  واصول، رويكرد  بخش ديگر شامل 1.گيرد هنري را دربرميشناختي تربيت هنري، مراحل تحول
 گيري برنامه درسي هنر در سه سطح چنين سطوح تصميمهم. اهداف كلي تربيت هنري است

از .  كه هريك از اين سطوح به ابعاد مشخصي اشاره دارداستخرد و  مياني شامل سطح كالن،
تجويزي و غيرتجويزي با حاكميت  نيمهگانه تجويزي،طرف ديگر در الگوي مطلوب اركان سه

از  .بر سطوح كالن، مياني و خرد برنامه درسي هنر دوره ابتدايي موردنظر قرار گرفته  است
سطح پنج بعد ه كدر هريك از سطوح مياني و خرد نيز به ابعادي توجه شده است طرف ديگر، 
ه، وضعيت برنامه درسي هنر هاي يادگيري هنر، زمان درس هنر در هفتمجموع حوزهمياني شامل 

هاي الزامي، انتخابي و اختياري محتوا، و تعداد حوزه-گانه، ماتريس هدفاز منظر اركان سه
 -هاي ياددهيهاي تدريس، فرصتچنين در سطح خرد به سه بعد شامل روشهم. است

ح، و يادگيري و ارزشيابي توجه شده است كه در ادامه به تشريح اصول، اهداف، اركان، سطو
  . شودابعاد مربوط به هرسطح پرداخته مي

   . شود ارائه مي1 نيز در شكل تصوير كلي الگوي مطلوب 
  
  

                                                       
تر توانند براي مطالعه بيشخوانندگان محترم مي. علت محدوديت حجم مقاله از شرح بخش مباني خوداري شد        به. 1

شناسايي و تبيين برنامه درسي ابعاد و سطوح مغفول هنـر دوره ابتـدايي ايـران                «اين بخش به رساله دكتري با عنوان        
 . شگر، در دانشگاه عالمه طباطبايي مراجعه نمايند، از همين پژوه»مبتني بر الگوي مطلوب
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 مباني  حوزه برنامه درسي هنر

   چارچوب الگوي مطلوب برنامه درسي هنر دوره ابتدايي ايران.1شكل 
  سطوح كالن، مياني و خردبر تجويزي و غيرتجويزي گانه تجويزي، نيمهحاكميت اركان سه

  
                                    

  
  
  

  
  
  

 مراحل تحول هنري
مباني روان شناختي تربيت

 هنري

ديدگاه ها و رويكردهاي تربيت
 هنري

مباني برنامه درسي مرتبط با
 تربيت هنري

تجارب و نوآوري هاي تربيت
هنري

 مطالعه تطبيقي آموزش هنر 

 اصول حاكم بر تربيت هنري

تعداد حوزه هاي
 الزامي، انتخابي و

 اختياري

فرصت
هاي

  ارزشيابي   

 سطح  كالن. 1

 سطح  خرد.3

 سطح ميا ني. 2

 رويكرد مطلوب تربيت هنري
DBAE 

 اهداف كلي تربيت هنري

 ماتريس
   محتوا- هدف

وضعيت برنامه درسي 
هنر از منظر اركان  سه 

  گانه   

زمان درس هنر در
  هفته  

 سطوح تصميم گيري درباره برنامه درسي هنر

 روش هاي تدريس  
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  اصول حاكم بر تربيت هنري . الف
، طول دوره نخست جمهوري اسالمي ايران  تربيت رسمي و عمومي در نظامرهنامهمطابق با  

 درنظر گرفته شده  سالگي6 آغاز يعني سال تمام 5سال و سن ورود به اين دوره تربيت شش
 جا كه درنظر گرفتن اصولاز آن. شود ره ابتدايي خود به دو مرحله اول و دوم تقسيم ميدو. است

ريزان و طراحان برنامه تواند فراروي برنامهحاكم بر تربيت و اصول حاكم بر دوره ابتدايي مي
ها باشد، الزم است تا راهنماي عمل تربيت هنري به بخش اقدامات آندرسي قرار گيرد و الهام

شناسي ناظر توان اصولي را كه بر ساحت تربيت هنري و زيباييبنابراين، مي. بيان شوددقت 
عنوان راهنما و معياري موردتوجه قرار تواند به تحقق رسالت و اهداف اين ساحت بهاست و مي

  : )1388زاده و همكاران، صادق (گيرد، چنين برشمرد
  .  پرورش حواس مورد توجه قرار گيردشناختي بايد در تربيت هنري و زيبايي. اصل اول
 . شناختي بايد امكان پرورش تخيل و قوه خيال فراهم شوددر تربيت هنري و زيبايي .اصل دوم

شناختي بايد امكان كسب شايستگي رمزگذاري و رمزگشايي را  تربيت هنري و زيبايي.اصل سوم
 . براي متربيان فراهم كند

هاي مرتبط با آن توسط شناختي بايد همه شايستگييي در تربيت هنري و زيبا.اصل چهارم
 . متربيان كسب شود

  . شناختي بايد به مثابه تربيت عمومي و همگاني تلقي شود تربيت هنري و زيبايي.اصل پنجم
 . گري و خالقيت را فراهم كند تربيت هنري بايد زمينه و شرايط آفرينش.اصل ششم

گرايش و تخصص هنري را  ختي بايد منعطف باشد و زمينهشنا تربيت هنري و زيبايي.اصل هفتم
  . در متربيان فراهم آورد

  . هاي مشترك در سطح جهاني و ملي منجر شودتربيت هنري بايد به تقويت هويت. اصل هشتم
اي هاي اختصاصي متربيان در سطوح محلي، منطقه تربيت هنري بايد به پرورش هويت.اصل نهم
  . اي بيانجامدو مدرسه

شناختي بايد به منزله فرابرنامه درسي و روح حاكم بر كل  تربيت هنري و زيبايي. اصل دهم
 . )1388زاده و همكاران، صادق( هاي درسي موردتوجه قرار گيردبرنامه

چه وجه آن.  در تربيت هنري بايد به وجه متمايزكننده ميان هنرها توجه داشت.اصل يازدهم
  ). 2002آيزنر،  ( آن استمتمايزكنندة هنر است، ارزش



 طراحي و اعتباربخشي الگوي مطلوب برنامه درسي هنر دوره ابتدايي ايران

 133

آيزنر، ( هاي تربيت هنري بايد تالش كنند تا رشد هوش هنري تسهيل شود برنامه.اصل دوازدهم
2002( .  

آموزان كمك كند تا بياموزند چگونه تصاوير  برنامه تربيت هنري بايد به دانش.اصل سيزدهم
ار بصري نگاه كنند و واكنش بخش توليد كنند، چگونه به آثار هنري و ساير آثديداري رضايت

  . )2002،  منبعهمان( كند را بشناسندنشان دهند، نقشي كه هنر در فرهنگ ايفا مي
آموزان كمك كند تا ابعاد شخصي، متفاوت و حتي  تربيت هنري بايد به دانش.اصل چهاردهم

  . )2002، همان منبع( كنند را بشناسندمنحصر به فرد،  خود و آثارهنري كه خود خلق مي
آموزان بتوانند تجارب مختلف زيبايي تربيت هنري بايد تالش كند تا دانش. اصل پانزدهم

  ).2002، منبعهمان ( شناختي را در زندگي روزمره كسب كنند
عنوان چراغ راهي تواند بهشناسي ميبنابراين اصول حاكم بر ساحت تربيت هنري و زيبايي

د تا برگرفته از آن اصول،  ساختار برنامه درسي هنر براي الگوي مطلوب برنامه درسي هنر باش
  . تدوين شود

  رويكرد حاكم بر تربيت هنري ) ب
كدام دانش در حوزه هنر «گيرند كه ريزان در برابر اين پرسش اساسي قرار ميكه برنامههنگامي   

خاص هاي گوناگون با منطق يرگيترين ارزش و اهميت را داراست؟ رويكردها يا جهتبيش
هاي ميان موضوعي بترويكرد تربيت هنري در سطح رقابنابراين منظور از . شوندخود متولد مي

 هم تصميمات كالن برنامه درسي را اتخاذ كند و  داردبرنامه درسي آن است كه رويكرد تالش
هاي مختلف كه گيريكه در چارچوب يك ماده درسي خاص درون موضوعي به جهتهم اين

 بپوشاند جامه عملهاي آموزش آن ماده درسي است، و روش، محتوا فبه اهدار ناظ
توان دست به از طرف ديگر، براساس اصول حاكم بر تربيت هنري مي). 1383مهرمحمدي، (

 به كه بتواندين رويكردي مطلوب تربيت هنري بنابرا. انتخاب رويكرد مطلوب تربيت هنري زد
چنين به  اصول رنامه درسي هنر پاسخ دهد و همهاي ميان موضوعي و درون موضوعي برقابت

با لحاظ كردن است كه  1»محورديسيپلينتربيت هنري «رويكرد  ،تربيت هنري پايبند باشد
چنين از هم .بخشدهاي متنوع و محتواي غني خود به اصول تربيت هنري، تحقق ميويژگي

اي دست يافت كه در العادهقهاي هنري فوها و صالحيتتوان به ويژگيطريق اين رويكرد مي

                                                       
1. Discipline Based of Art Education (DBAE) 
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محور در آموزش هنر بر اين فرض  رويكرد ديسيپلين.تر قابل رؤيت استكم 1ساير رويكردها 
عنوان يك ماده يا موضوع استوار است كه هنر داراي شأن و منزلت ديسيپليني است و لذا بايد به

 و ها از طريق زمينه موردنظررويكردمحتواي  .درسي مستقل در برنامه درسي گنجانده شود
كسب كند، آموزان را قادر به كسب تجارب گسترده و غني مي كه دانشاساسيي هنري هاحوزه
  ):2004، 2دابز( شودمي
همراه ابزارها ها بههنري، از راه كاربرد ماهرانه تجربه و ايدهمحصوالت از طريق خلق كردن   .1

 ). 3توليد هنري(اي مختلف هاي رسانهو تكنيك

هاي هنري اليتعپردازي درباره ف طريق توصيف كردن، تفسير كردن، ارزشيابي و نظريهاز  .2
نقد (هاي هنري و روشن ساختن وظايف هنر در جامعه براي اهداف افزايش درك و فهم فعاليت

 ).4هنري

هاي تاريخي، اجتماعي و فرهنگي موضوعات هنر  كردن در زمينهجستجواز طريق تفحص و   .3
ها براي درك بهتر هاي زمان، مكان، رسوم، وظايف، سبكف كردن توجه به جنبهوسيله معطوبه

 ).5تاريخ هنر(شرايط بشري 

هايي درباره ِ ماهيت، مفهوم و ارزش هنر كه منجر به           از طريق مطرح كردن و بررسي پرسش        .4
 معيـاري را    شود و كند، مي ها متمايز مي  چه هنر را از ساير انواع پديده      ايجاد بصيرت  نسبت به آن     

منظـور آگـاهي    بـه ). 6شناسـي زيبـايي (كند  هاي هنري ايجاد مي   براي قضاوت و ارزشيابي فعاليت    
، 7كانليف(اشاره كرد   آمده است،    1در جدول   كه  هاي آن توان به ويژگي  تر از اين رويكرد مي    دقيق

  ): 1383نقل از مهرمحمدي، 

                                                       
رويكرد سنتي،  توليد محور، دريافت احساس و معنا، پرورش : انواع ديگر رويكردهاي تربيت هنري عبارتند از. 1

 ). 92، ص 1383مهرمحمدي، (هاي ممتاز تفكر، معرفت زيباشناختي منش

2. Dobbs  
3. Art Production  
4. Art Criticism  
5. Art history  
6. Aesthetic  
7. Cunliffe  
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  )100، ص 1383مهرمحمدي،  (ورمحديسيپلينتربيت هنري رويكرد هاي ويژگي .1 جدول

 
  اهداف كلي تربيت هنري دوره ابتدايي  ) ج

 هنري تربيت «رويكرد براساس چنينهم و هنري تربيت بر حاكم» اصول «به توجه با
از اين . كرد تعيين را ابتدايي دوره درسي برنامه اهداف توانمي ابتدايي دوره در» محورديسيپلين
هاي اساسي، گيريتوان گفت كه در دوره ابتدايي، در مرحله تعيين اهداف كلي و جهتمنظر مي

ها بتوان سازوكارهاي مناسب براي هاي فرهنگي و هنري توجه كرد تا براساس آنبايد به زمينه
 هنر دوره ابتدايي بنابراين اهداف كلي برنامه درسي. محقق ساختن اين اهداف كلي را فراهم كرد

  : )2002 و آيزنر،1383مهرمحمدي، ( عبارتند از
 شناسانهزيبايي حس پرورش •

                                                       
شود و در صورت دادن كه در رويكردِ سنتي تربيت هنري، خالقيت امري ذاتي و فطري محسوب ميدر صورتي. 1

 .كندصورت طبيعي رشد ميفرصت و تشويق، به

  محوررويكرد ديسيپلين
  عنوان يك حوزه اساسي در يك نظام جامع آموزش و پرورش، پرورش قوه فهم هنر، هنر به

  .عنوان يك حوزه يا موضوعي مطالعاتيتمركز بر هنر به
  هاي زيباشناسي، نقد هنري، تاريخ هنر و توليد هنر، استفاده از هنر متعلق به فرهنگ

  .جهان و اعصار گوناگون  مختلف در
  .شودسند مكتوب برنامه، تابع نظم و توالي منطقي و شفاف است و در سطح منطقه آموزشي به اجرا گذاشته مي

ي درك و فهم هنر نياز به آموزش دارند، قرار گرفتن در معرض  يادگيرندگان طلبه هنر هستند، براي پرورش قوه
  .شودآموزان ميپرورش ظرفيت خالق دانشآثار هنري بزرگساالن موجب 

-الضمير آزاد و هدايتشود، ابراز مافيخالقيت يك رفتار غيرمتعارف است كه با فهم آثار متعارف هنري حاصل مي

  1.آموزان الزاماً خالقيت نيستنشده دانش
بيني شده، به اجرا  پيشمستلزم مشاركت در سطح منطقة آموزشي است تا برنامه با شفافيت، به تبع توالي و نظم

  .گذاشته شود و اثربخشي به كمال برسد
توانند مبناي تلفيق و در هم آثار هنري بزرگساالن  در جريان آموزش هنر نقش كليدي و محوري دارند، اين آثار مي
  .تنيده شدن يادگيري مربوط به چهار ديسيپلين فرعي شوند

چنين اثربخشي برنامه، آموز و هميادگيري به جهت پيشرفت دانشبر مبناي اهداف آموزشي، تمركز و تأكيد بر 
  .ضروري است
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   خالقيت و جستجوگري حس پرورش •
 خود فرهنگي ميراث از قدرداني و جهان ايران، هنر تاريخ اب آشنايي •

 متنوع هنري هايگونه طريق از خود اظهار جهت آموزاندانش ساختن توانمند •

آموزان جهت تفسير و قضاوت ارزشي آثار و دستاوردهاي مختلف  دانشتوانمند ساختن •
   هنري خويش و ديگران

 گيري درباره برنامه درسي هنرسطوح تصميم) د •

گيري درباره برنامه درسي هنر و تدوين الگوي مطلوب برنامه درسي هنر در سه سطح تصميم
- ر سطح كالن دامنه بحث بهد. شامل سطح كالن، سطح مياني و سطح خرد قابل بررسي است

عنوان پيش فرض براي يك زمينه كلي را بهو . شوديك حوزه يادگيري خاص مربوط نمي
 انتخاب با هنر درسي برنامه مياني سطح در. گذاردسطوح بعدي در اختيار مي ريزي دربرنامه
 سيعني در خاص درس يك جايگاه و داريم كار و سر هنر آموزش محتوائي هدف هايحوزه
هاي حاكم بر ويژگينيز به عناصر برنامه درسي هنر و  در سطح خرد .شودمشخص مي هنر

داراي اركان نوبه خود بهگانه برنامه درسي هنر سطوح سه. شودطراحي برنامه درسي پرداخته مي
 . شوداي است كه در بخش بعد به آن اشاره ميسه گانه

  اركان سه گانه برنامه درسي هنر ) ص
، زاده و همكـاران   صـادق ( ، برگرفته از اصول طراحـي برنامـه درسـي         برنامه درسي هنر  اركان  

 و  يا انتخـابي   2تجويزي، نيمه  يا الزامي  1جويزيشامل ركن ت  سه ركني است    ساختار   داراي) 1388
  ايـن  ثابت بوده ولي بايد در ارتبـاط بـا هريـك از    وجهيسهاين ساختار   . يا اختياري  غيرتجويزي

عبـارت ديگـر    به. مدخل به شكل متناسب عملياتي شود      باتوجه به متغيرهاي ذي    تهاي تربي دوره
،  منبـع  همـان ( هر برنامه درسي بايد سه ركن تجويزي، نيمه تجويزي و غيرتجويزي را دارا باشد             

الگوي مطلوب برنامه درسي هنر دوره ابتدايي براساس حاكميت اركان سه گانـه             بنابراين  ). 1388
اي كـه در    احي، تدوين و اجراي برنامه درسي شكل گرفته اسـت بـه گونـه             مذكور در سراسر طر   

كارگيري هكند و ميزان ب   گانه حكمراني مي  سه، اركان   سطوح كالن، مياني و خرد برنامه درسي هنر       
 ):2شكل (كندطور مشخص در سح مياني و خرد توجيه پيدا مياين اركان نيز به

                                                       
1. core  
2. core/elective 
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  نر دوره ابتدايي  اركان برنامه درسي ه.2شكل

 
 برنامه درسي هنر )تجويزي(ركن الزامي   .1

صورت به .آموزان كاربرد دارد دانش»هويت مشترك«برنامه درسي كه براي پرورش بخشي از   
 چنين اين ركن  هم. استشكل پيشينيشده بهتعيين تكليف و شودتعريف مي 1»تك وضعيتي«

در قالب (صورت عام راي حرفه بهبسازي آمادهت و اس  پايههايها يا شايستگيناظر به قابليت
در . افتددر اين بخش اتفاق مي)  شناختي و نگرشي و نه مهارتيهاي اساسي و عمدتاَشايستگي

آموزان هاي مشترك بين دانش، تأكيد بر پرورش هويتتدوين اهداف برنامه درسي تجويزي
زشي كه براي همه يكسان تعريف شده هاي مشترك در نظام آموآموزان به هويتاست تا دانش

 بايد با استفاده از رويكرد حل مساله در  يا الزاميبرنامه درسي تجويزي. است، دست يابند
 گرددتري برخوردار يادگيري از عمق و غناي بيشتا د ورخوردار شباز انعطاف  ها،تدوين هدف

  .)1388زاده و همكاران، صادق(
  برنامه درسي هنر) تجويزينيمه( ركن  انتخابي  .2

آموزان، پرورش   دانش»هويت مشترك«برنامه درسي كه عالوه به كمك به پرورش بخشي از     
صورت چند وضعيتي به اين ركن .دهد آنان را نيز در كانون توجه قرار مي»هويت اختصاصي«
ينده آموزان از نظر شغلي و تحصيلي براي آهاي گوناگوني كه دانشيعني متناسب با وضعيت(

                                                       
1. Uniform  

 اركان برنامه درسي
   هنر  دوره ابتدايي

بعد تجويزي

 بعد غيرتجويزي بعد نيمه تجويزي
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شوند تا امكان انتخاب از ميان اشكال و انواع وجود داشته تعريف و طراحي مي) خود متصورند
 در اين بعد، تأكيد اصلي بر آن است كه در برنامه درسي هنر دوره ابتدايي عالوه بر .باشد

درسي هنر هاي انتخابي نيز اهميت داده شود و در برنامه هاي الزامي، بر فعاليتها و برنامهفعاليت
هاي چهارگانه براساس هريك از مولفه. آموزان تنظيم شودهايي براي انتخاب آزادانه دانشفرصت

محور و با توجه به محتواي در نظر گرفته شده براي دوره ابتدايي، در تربيت هنري ديسيپلين
دانه هاي آزاالگوي مطلوب برنامه درسي هنر زماني از آموزش در كالس درس هنر به انتخاب

توانند براساس عالقه خود دست به انتخاب بزنند و از ها ميآموزان اختصاص دارد و آندانش
دهنده نقش معلمان در كالس هنر به نقش يك جهت. ميان مسائل هنري اقدام به فعاليت كنند

هاي محتوايي آموزان از ميان حوزهدر اين حالت، دانش. شودآموزان تبديل ميمسير حركت دانش
هايي را نيز آن فعاليتهنر مورد عالقه خويش يك موضوع را انتخاب كرده و براي انجام 

  . )1388،  منبعهمان( برگزينند
 برنامه درسي هنر) غيرتجويزي( ركن اختياري  .3

خاص  هايتاثير موقعيت تحتكه كامالهنر هاي يادگيري در برنامه درسي برخي از فعاليت   
 اين بعد . كاربرد دارد»هاي اختصاصيهويت«تصاصا براي پرورش زماني، مكاني و انساني اخ

توجه به طيف عالئق و استعدادها و  . استهاي نامحدوددامنه تنوع حداكثري  يا وضعيتداراي 
 و كثرت؛ آزادي مندرج تنوع كه بر اصول  هاها و فعاليتدر طراحي برنامهآموزان  دانشنيازهاي

زاده و صادق( گنجد كشور مبتني است، در اين بعد ميدر فلسفه تربيت رسمي و عمومي
  . )1388همكاران، 

  سطح مياني برنامه درسي هنر •
در تدوين الگوي مطلوب برنامه درسي هنر عالوه بر سطح كالن،  دو سـطح برنامـه درسـي                       

 انتخاب با هنر درسي برنامه مياني سطحدر  . شامل سطح مياني و سطح خرد نيز مورد توجه است         
 تكيه با را هنر خاص درس يك جايگاه و داريم كار و سر هنر آموزش محتوائي هدف هايوزهح
 ابعاد موردتوجـه در   . نمائيممي روشن غيرتجويزي و تجويزينيمه تجويزي، گانهسه هايمولفه به

   : عبارتند از سطح مياني
  محتوا - ماتريس هدف–هاي يادگيري برنامه درسي هنر دوره ابتداييمجموعه حوزه )1
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شـامل  ( هنرهاي تجسمي : بندي سه حوزه كلي يادگيري هنري عبارتند از       براساس يك تقسيم      
داستان، شعر  (هنرهاي ادبي   ،  )تئاتر، موسيقي ( هنرهاي نمايشي ،  ...) آميزي و نقاشي، طراحي، رنگ  

بـراي  جايي كه در دوره ابتـدايي درس زبـان فارسـي            از آن ). 1384اميني،  (،  )گوييو سرود، قصه  
چـون  هـايي هـم  رو در آن دروس مهارت    شود از اين  هاي خواندن، نوشتن ارائه مي    تقويت مهارت 

تر ظهور پيـدا    ها كم بنابراين در درس هنر اين حوزه     . تر كاربرد دارد  گويي، شعر، داستان بيش   قصه
 و  نقاشي حوزه شامل    6 ،هاي يادگيري برنامه درسي هنر دوره ابتدايي      بدين ترتيب حوزه  . كنندمي

   . گيردرا دربرمي  ، خوشنويسي، هنرهاي حجمي، نمايش، موسيقي، حركات موزونطراحي
هاي نمادي نـه فقـط فـراهم آوردن         آيزنر معتقد است كه نظام    ) معرفت(انواع دانش   در زمينه   

هاي ذهني معين   مانندي از معنا قابليت بالقوه دارند بلكه در عمل و گسترش مهارت           هاي بي شكل
پـذير  هاي مختلف نمـادي امكـان     هايي، معاني كه از طريق نظام     بدون چنين مهارت  . وانمندندنيز ت 

تـوان اشـاره كـرد كـه        با توجه به نظريه مذكور مـي      . باشد، غيرقابل كشف و دستيابي خواهد بود      
اي از اشكال مختلف بازنمايي مانند زبـان، موسـيقي، شـعر، حركـات مـوزون، نقاشـي،                  مجموعه

-دهند و لذا داراي كاركردهاي ويـژه ركدام  بخشي از نياز گسترده بشر را پاسخ مي    ه... نمايش و   

دليل كاركردهاي ويژه،   اشكال مختلف بازنمايي دانش به    . اي هستند نه داراي كاركردهاي تكراري     
اينجاست كه در نظام تعليم و تربيت توجـه         . رفتنداند وگرنه در طول زمان از بين مي       ماندني شده 

كند و صرفاَ نبايد به نمادهاي رياضي و كالمي         اي مختلف دانش بشري ضرورت پيدا مي      به نماده 
هاي هنـري در برنامـه      رو توجه به انواع حوزه    از اين ). 1387همكاران،  خوئي نژاد و    (بسنده كنيم   

گرايي شناختي قابل توجيه بوده و ضرورت توجه به آن امري           درسي هنر با توجه به نظريه كثرت      
  .   اپذير استاجتناب ن

ها و  بازيتوان اشاره كرد كهمنظور دستيابي به درك بهتر از حوزه هنري حركات موزون ميبه
ها با هر نام و عنواني كه زير پوشش آن حضور خود را در فرهنگ اقوام ايراني تداوم رقص

نواني است كه اساساً واژه رقص ع. اند، از منظر تاريخِ نمايش حائز اهميت فراواني هستندبخشيده
چنين در گروه در متون و منابع قبل از اسالم، هم. كار رفته استهپس از اسالم جهت اين سازه ب

هاي شفاهي مردم نواحي ايران واژگاني چون بازي، وازي، وازيك، واژيك، بازيك و باژيك زبان
د، وشرا شامل مي يافتههع وسيع از آييني توسهاي نسبتاًرقص، حوزه تر ازاي عامهبا ابعاد و جنبه

اي كه عالوه بر رقص برخي حركات شبه ورزشي و اعمال رزمي، پانتوميم، نمايش، شعر و حوزه
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اند و در اين ميان رقص تنها جزئي از اين موسيقي در ساختار آن جايگاهي شناخته شده داشته
ترين و از بالندهتر اي كوچكها مجموعهبا برداشت فوق بازي. آمده استشمار ميمجموعه به

كه اگر برخي آداب، مناسك و مراسم، چنان. دهندة يك آيين هستندماندگارترين عناصر تشكيل
اوراد و ادعيه را بر عناصر يك بازي بيفزاييم شكلي كامل از مناسك آييني قابل حصول است 

  ). 1383نصري اشرفي، (
حركات توان ادعا كرد كه يمنيز در الگوي مطلوب  حركات موزون فعاليت هنريدر راستاي 

كند تا استعداد كودكان براي ورود به مراحل مختلف موزون شرايطي را براي كودكان ايجاد مي
سرشار از عناصر و ... هايي مانند نوشتن، خواندن، هجي كردن و مهارت. تحصيلي ارتقاء يابد

دوره  شود و درز مياجزاء موزون است كه توجه به اين اجزاء از دوره پيش از دبستان آغا
هاي موزون به كه حركتتوان فراتر رفت چنانحتي از اين هم مي. گردددبستان تكميل مي
ها با هاي بدن، كاربرد و ارتباط آنكند تا به درك و آگاهي كاملي از اندامكودكان كمك مي

د بهنجار بسياري از مشكالت يادگيري معلول عدم رش. برسد ...يكديگر، فرم بدن در فضا و 
هايي در ذهن شود كه تواند موجب تعامل و ارتباطهاي موزون ميحركتي است و حركت

  . )1383رافعي، ( رساندشان ميكودكان را به ادراك صحيح از خود و محيط
توانـد  بنابراين تدوين چارچوبي از پيوند اهداف و محتواي برنامه درسي هنر دوره ابتدايي مي          

تـوان از  بدين منظور مي. ريزان درسي را راهنمايي كندمشخص كرده و برنامهقلمرو اين برنامه را    
    ): 3شكل ( طريق ماتريس زير، اين قلمرو را به وضوح مشاهده كرد
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   محتواي درس هنر- ماتريس تعيين اهداف. 3كل ش
  

           
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

پايـه، ميـاني و پيـشرفته        محتوا سه سطح استاندارد      - در هر حوزه هدف    قابل توجه است كه   
 محتوا  -ارد در يك حوزه هدف    توانند در سه سطح استاند    آموزان مي  دانش  كه   ف شده است  يتعر

اي نيز دست   هاي هنري موردنظر خود فعاليت كنند، آموزش ببينند و حتي به سطح حرفه            از زمينه 
  . يابند

    1استاندارد سطح 
  2 استاندارد سطح 
  3 استاندارد سطح 

     1 سطح استاندارد
  2 استاندارد سطح 
  3استاندارد سطح 

    1 استاندارد سطح 
  2  استاندارد سطح 
  3استاندارد سطح 

    1استاندارد سطح 
  2استاندارد سطح 
  3استاندارد سطح 

    1استاندارد سطح 
 2 استاندارد سطح 
  3استاندارد سطح 

     1استاندارد سطح 
  2اندارد سطح است

  3استاندارد سطح 

     1استاندارد سطح 
  2استاندارد سطح
  3استاندارد سطح

    1استاندارد سطح 
  2استاندارد سطح 
  3استاندارد سطح 

    1استاندارد سطح 
  2استاندارد سطح 
  3استاندارد سطح 

     1استاندارد سطح 
  2استاندارد سطح 
  3استاندارد سطح 

   1استاندارد سطح   
  2استاندارد سطح 
  3استاندارد سطح 

     1استانداردسطح 
  2استاندارد سطح 
  3استاندارد سطح 

     1استاندارد سطح
  2استاندارد سطح 
  3استاندارد سطح

    1 استاندارد سطح 
  2استاندارد سطح 
  3استاندارد سطح 

     1ارد سطح استاند
  2استاندارد سطح 
  3استاندارد سطح 

  1استاندارد سـطح    
  2استاندارد سطح 
    3استاندارد سطح 

    1استاندارد سطح 
  2استاندارد سطح 
  3استاندارد سطح

ــطح  ــتاندارد س   1اس
  2استاندارد سطح 
  3استاندارد سطح 

  1  استاندارد  سطح 
  2تاندارد سطح اس

  3استاندارد سطح 

   1استاندارد سطح  
  2استاندارد سطح 
  3استاندارد سطح

   1 استاندارد سطح 
    2استاندارد سطح
     3استاندارد سطح

    1 استاندارد سطح 
  2 استاندارد سطح 
  3استاندارد سطح

     1طح استاندارد س
  2استاندارد سطح 
  3استاندارد سطح 

    1استاندارد سطح 
  2استاندارد سطح 
  3استاندارد سطح 

    تاريخ هنر              زيبايي شناسي      توليد هنري             نقد هنري                 

  
  

  حوزه هاي
  

   مختلف 
  
 هنري

  

           

  ي

  

 

  

ديسيپلينهنريتربيترويكرد چهارگانهابعاد
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  تجويزي و غيرتجويزي در طول دوره تحصيلي ابتدايي هاي تجويزي، نيمهتعداد حوزه .2
  هاي تجويزي برنامه درسي هنر حوزه) الف

، 7،  5،  2،  1هاي   محتوا بايد گفت كه استاندارد سطح پايه در خانه         -با توجه به ماتريس هدف    
هـاي  بنابراين در مجموع حوزه   . شود به صورت اجباري ارائه مي     22،  21،  20،  17،  16،  13،  9،11

هاي الزامي برنامه   اين تعداد از حوزه   .  حوزه الزامي است   12هنري اجباري در دوره ابتدايي شامل       
هاي هنـري   هايگيري مهارت ها در شكل  ميت و جايگاه اساسي كه اين خانه      دليل اه درسي هنر به  

پـس از مـشورت بـا       . انـد هاي اجباري درنظر گرفته شـده     عنوان حوزه آموزان دارد، به  براي دانش 
- محتوا مورد پذيرش آن-هاي هدفمتخصصان و كارشناسان آموزش هنر نيز اين تعداد از حوزه       

   . ها نيز قرار گرفت
  تجويزي برنامه درسي هنر هاي نيمههحوز) ب

-مي محتوائي هدف هايحوزه انتخاب شامل فقط هنر درسي برنامه تجويزينيمه هايحوزه

 است بوده كار دستور در) 1 (پايه يادگيري استاندارد سطح در و تجويزي صورتبه قبالً كه شود
   .كندمي انتخاب را آن باالتري سطح در آموزدانش و

 كه 2 مياني سطح استاندراد توانندمي آموزاندانش درسي برنامه اجباري خانه 12 در بنابراين
 سطح در آموزش كه 3 سطح استاندارد يعني آن ادامه حتي و است مياني سطح در آموزش
 حوزه 12 تعداد توانندمي بالقوه طوربه آموزاندانش ترتيب اين به. كند انتخاب را است پيشرفته
. كنند انتخاب پيشرفته سطح در را هنري يادگيري حوزه 12 و مياني سطح در ار هنري يادگيري
 طوربه تواندمي ابتدايي دوره كل براي تجويزينيمه يادگيري هايحوزه تعداد مجموع بنابراين
 تجويزي حوزه ½ بايد آموزاندانش كه فرمول به باتوجه اما. دربرگيرد را هنري حوزه 24 بالقوه

. است آموزش براي فرصت 6 شامل تجويزي نيمههايحوزه تعداد دامنه نابراينب بگذرانند را
 كنند فعاليت پيشرفته استاندارد سطح تا هنري حوزه دريك توانندمي آموزاندانش كه معنابدين
 فقط را جاآن و بگذارند قدم ديگر حوزه 3 به كهاين يا كنندمي استفاده را خود كوپن 3 جااين كه
 براي تجويزينيمه بعد در آموزش فرصت  6 تا 3 بين بنابراين بمانند مياني ستاندادا سطح در
  .   است فراهم هاآن
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  هاي غيرتجويزي برنامه درسي هنر حوزه) ج
 صـورت به آموزاندانش توسط محتوا -هدف جدول از جديد محتواي هدف هايحوزه انتخاب  

 ،8 ،6 ،4 ،3 هـاي خانـه  ابتـدايي،  دوره كـل  در يغيرتجـويز  هـاي حوزه تعداد اما. است اختياري
. اسـت  بالقوه حوزه 12 مجموعاً كه را محتوا -هدف جدول از 24 ،23 ،19 ،18 ،15 ،14 ،10،12
كـه   ايـن  با توجه به  . است آموزاندانش يرو پيش بالقوه طورهب غيرتجويزي هايحوزه تعداد اين

  بنـابراين  ،شـود  شامل را محتوا هدف هايزهحو كل  ¼ بايد ابتدايي دوره در غيرتجويزي حوزه
 -هدف انتخاب فرصت 3 تا 1 بين اختياري صورتبه بالقوه هنري حوزه 12 ميان از آموزاندانش

 حـوزه  آن در خـود  عالقـه  براساس و دارند 1 پايه يادگيري استاندارد سطح در را جديد محتوي
 پيـشرفته  تا پايه استاندارد سطح سه در را حوزه يك يا آموزاندانش كه معنا بدين. بياموزند هنري

 سـه  تواننـد مـي  كـه اين يا و گزينندبرمي خود محلي و قومي فرهنگي، سوابق يا و عالقه براساس
 را هاسـت، آن رويپـيش  كـه  غيرتجـويزي  هنري حوزه 12 مجموعة ميان از مختلف كامالً حوزه

  . كنند فعاليت حوزه سه نآ در و كنند انتخاب
 يافته به برنامه درسي هنر در دوره ابتدايي   اختصاص) اعت در هفتهس( زمان .3

با توجه به اهداف مدنظر برنامه درسي هنر دوره ابتدايي ايـران و براسـاس رويكـرد مطلـوب            
  است و خود داراي چهـار قالـب توليـد          »محورتربيت هنري ديسيپلين  « تربيت هنري كه رويكرد     

يافته به برنامه درسـي     باشد، بايد زمان اختصاص   شناسي مي اييهنري، نقد هنري، تاريخ هنر و زيب      
يافته به درس هنـر بـر مبنـاي دو رويكـرد             تعيين زمان اختصاص   يبرا. هنر را به دقت تعيين كرد     

در . رويم يك شواهد تجربي ساير كشورهاي دنيا و دوم بر مبناي يـك اسـتدالل منطقـي         پيش مي 
  : زيمپرداادامه به بررسي اين دو مبنا مي

هـاي   درصدي از دسـتيابي بـه حـوزه        50 بنابراين براساس ميزان تقريبي      :مبناي منطقي ) الف
هر .  محتوا است  - حوزه هدف  12هاي تجويزي در اين مرحله      تجويزي هدف محتوا تعداد حوزه    

. آموزان بايد اين استاندارد سطح پايه را بگذرانند       حوزه داراي استاندارد سطح پايه است كه دانش       
عت آموزشي الزم براي هر سطح استاندارد پايـه بـراي يـك حـوزه تجـويزي براسـاس نظـر                     سا

بـراي دسـتيابي بـه مجمـوع سـاعات          . باشد ساعت مي  30طور تقريبي   هكارشناسان آموزش هنر ب   
اسـتمداد  )  4شـكل   ( تـوان از فرمـول زيـر      آموزش براي حوزه تجويزي در كل دوره ابتدايي مي        

  : گرفت
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  يافته به درس هنر در دوره ابتدايي اختصاص تعيين زمان.4شكل 
 

تجويزي تعداد حوزه ×ساعت آموزشي الزم براي سطح استاندارد پايه  =كل ساعت آموزشي حوزه تجويزي  
  12 × 30  = 360 كل ساعت آموزشي حوزه تجويزي

  يك دوم زمان حوزه تجويزي   = 180 تجويزيكل ساعت آموزشي حوزه نيمه
  يك چهارم زمان حوزه تجويزي= 90 ه غيرتجويزيكل ساعت آموزشي حوز

    
   ساعت طول برنامه درسي هنر در كل دوره ابتدايي 630

كل ساعت الزم درس هنر  ÷هاي دوره ابتدايي به تفكيك دو مرحله  كل پايه=زمان الزم براي يك سال تحصيلي
  دوره ابتدايي

  ) ساعت360:جويزيتحوزه (ول ابتدايي  دوره ا360 ÷3)= ساعت( 120 ÷)هفته (30= ساعت در هفته 4
تجويزي و مجموع حوزه نيمه(  دوره دوم ابتدايي270 ÷3)= ساعت( 90÷)هفته( 30= ساعت در هفته 3

  )ساعت270:غيرتجويزي
  

. توان به اين مهـم دسـت يافـت         براساس تجربيات ساير كشورها نيز مي      : مبناي تجربي  .ب
 ارائه شـده  1  درسي هنر در چند كشور دنيا در جدول   يافته به برنامه  اي از زمان اختصاص   خالصه
  ). 2009، 1 شنيداري و فرهنگي-آژانس مديريت آموزشي، ديداري( است

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                       
1. The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)  
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  يافته به هنر در برخي كشورهاي جهانزمان اختصاص .1جدول
  زمان اختصاص يافته به هنر  نام كشور  رديف

  اتريش  
   ساعت در سال95: هاي اول و دومپايه
   ساعت در سال127:  هاي سوم و چهارمپايه
   ساعت در سال158: هاي پنجم و ششمپايه

     ساعت زمان در هفته1 -5/2  استراليا  1
    دقيقه در هفته100  آمريكا  2

   ساعت در هفته5/3: هاي  اول و دوم پايه  آلمان  3
   ساعت در هفته4:  هاي سوم تا ششمپايه

  در سال ساعت 60: هنر و كاردستي  ژاپن  4
   ساعت در سال60: موسيقي

   ساعت در هفته2: هنرهاي تجسمي  لهستان  5
   ساعت در هفته2: هنرهاي نمايشي

   ساعت در هفته68: هنرهاي دستي  نروژ  6
   ساعت در هفته40:موسيقي

  يونان  7

   ساعت در سال60: هنرهاي تجسمي
   ساعت درسال28: موسيقي
   ساعت در سال30: نمايش

   ساعت در سال88: شناسيزيبايي
  

ويژه آلمان و شود تقريباَ در اكثر كشورهاي پيشرو بهگونه كه در جدول باال مالحظه ميهمان
بنابراين ساعت اختصاص .  ساعت است4 تا 3يافته به هنر بين اتريش متوسط ساعت اختصاص

ن تجارب ساير كشورها،  بر مبناي منطقي باال و ميانگي در دوره ابتدايي ايرانيافته به درس هنر
  ساعت3 در هفته و براي مرحله دوم دوره ابتدايي  ساعت4 براي مرحله اول دوره ابتدايي ايران

  . در هفته تعيين شده است
تجويزي، غيرتجويزي در گانه تجويزي، نيمهوضعيت برنامه درسي هنر از منظر ابعاد سه .4

  دوره ابتدايي 
به . شودمي مشاهده 2 جدول دريافته به هر بعد صاصگانه و ساعت اختوضعيت ابعاد سه

 ساعت، به 360يافته به حوزه تجويزي اي كه در كل دوره ابتدايي مجموع ساعت اختصاصگونه
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چنين مجموع تعداد هم.  ساعت است90 ساعت و به حوزه غيرتجويزي 180تجويزي حوزه نيمه
تجويزي بين هاي نيمه، مجموع تعداد كوپن حوزه12هاي تجويزي هنر در كل دوره ابتدايي حوزه

 فرصت در كل دوره ابتدايي 1-3هاي غيرتجويزي تجويزي و مجموع فرصت فرصت نيمه6-3
  .  تعيين شده است

  گانه در كل دوره ابتدايي مجموع وضعيت ابعاد سه.2جدول 
  
  
  
  

 هايحوزه در هنر آموزش% 75 ابتدايي اول مرحله درشود كه  مالحظه مي3 براساس جدول
 مرحله اين در. يابدمي اختصاص تجويزينيمه هايحوزه به هنر درسي برنامه از% 25 و تجويزي
-فرصت تجويزينيمه مرحله در چراكه ندارد جايگاهي هنر درسي برنامه غيرتجويزي هايحوزه

 اين در آموزاندانش رشد و فيزيكي شرايط به توجه با و شودمي داده آموزاندانش به آزادانه هاي
  .ندارند ضرورتي غيرتجويزي هايحوزه مرحله،

  
  ابتدايي دوره اول مرحله در غيرتجويزي تجويزي،نيمه تجويزي، گانهسه ابعاد  وضعيت.3 جدول

  
  
  
  
  

  هاي هنري مجازمجموع حوزه  مجموع ساعت  گانهابعاد سه
  12  360  تجويزي

  3-6  180  تجويزينيمه
  1-3  90  غيرتجويزي

  غيرتجويزي     نيمه تجويزي     تجويزي  
  %33:  درصد فراواني  %33: درصد فراواني  %33:  درصد فراواني

  ابعاد سه گانه              
  

 :فراواني :فراواني  : فراواني  هاي تحصيليپايه
 1 1 1  ) ساعت در سال90(چهارم 
 1 1 1  ) ساعت در سال90(پنجم 
 1 1 1  ) ساعت در سال90(ششم 

  3  3  3  ها در مرحله دوممجموع حوزه 
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  ابتدايي دوره مرحله دوم در غيرتجويزي تجويزي،نيمه تجويزي، گانهسه ابعاد  وضعيت.4 جدول

  
 درسي برنامه از% 33، ابتدايي دوره دوم مرحله در شودمي مالحظه 4 جدول در كه گونههمان

 و تجويزينيمه هايحوزه به هنر درسي برنامه از  %33. دارد اختصاص تجويزي حوزه به هنر
 هايحوزه مرحله اين در بنابراين. پردازدمي غيرتجويزي هايحوزه به هنر درسي برنامه از% 33

 فرهنگي هايويژگي فردي، عاليق با متناسب آموزاندانش آزادانه هايانتخاب براي غيرتجويزي
 .كندمي پيدا چشمگير نمودي بومي، و
  برنامه درسي هنرسطح خرد •

شود و در اين    طور ويژه پرداخته مي   به عناصر برنامه درسي به    برنامه درسي هنر    در سطح خرد        
رو در اين   از اين . تجويزي و غيرتجويزي مدنظر قرار دارد     سطح نيز توجه به اركان تجويزي، نيمه      

  . ي مطلوب نشان دهدجايگاه خود را در الگو گيرد تا ابعاد زير مورد بررسي قرار مي،سطح
  يادگيري -هيدهاي ياد فرصت.5

آمـوزان بـا يـك      معنا كه همـه دانـش      بدين :هاي يادگيري تجويزي  ها و فعاليت   فرصت .الف    
هاي مختلـف هنـري،     بنابراين براساس حوزه  . هاي يادگيري واحد سروكار دارند    مجموعه فعاليت 

  .شودزان ارائه ميآموهاي يكساني براي همه دانشها و فعاليتفرصت
-فعاليـت  ميان از آموزاندانشدر اين جنبه،    : تجويزيهاي يادگيري نيمه  ها و فعاليت  فرصت .ب

 هـاي فرصـت  بين از و زنندمي انتخاب به دست ،كندمي بينيپيش معلم كه متنوعي ادگيريي هاي
 بـر  را يكـي  ت،اسـ  ديده تدارك هاآن براي معلم كه مختلف هنري هايحوزه به توجه با مختلف

  . گزينندمي

  غيرتجويزي  تجويزينيمه  تجويزي
   %0:  درصد فراواني  %25: درصد فراواني  %75: درصد فراواني

          ابعاد سه گانه
  
  :فراواني  :يفراوان  :فراواني  پايه هاي تحصيلي

  - 1  3  )ساعت در سال 120(اول 
  - 1  3  ) ساعت در سال120(دوم 
  - 1  3  ) ساعت در سال120(سوم 

  -  3  9  مجموع حوزه ها در مرحله اول
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 خـود  كـه  يـادگيري  هايفعاليت اين جنبه بر     :هاي يادگيري غيرتجويزي  ها و فعاليت  فرصت. ج
هـاي  حـوزه  ميـان  از آمـوزان دانـش بدين معنا كـه     . دارد تأكيد ند،كنمي انتخاب آزادانه آموزدانش

انتخـاب   دارنـد  تمايل به آن    كه را چهآنتوانند  مي دارند، اختيار در كه هنري هايفعاليت گسترده
 . كنند

-توان گفت كه فرصـت    گانه، مي  يادگيري بر اركان سه    -هاي ياددهي با توجه به تأكيد فرصت    

هايي را فراهم كنند تـا      موقعيت.  يادگيري بايد بر ميراث فرهنگي بشري تأكيد كنند        -هاي ياددهي 
از طرف . آموزان شوندسوي دانش هاي هنري از    هاي ابزاري در قالب فعاليت    موجب بروز مهارت  

گيري نگـرش انتقـادي نـسبت بـه آفـرينش هنـري يـاري        آموزان در رشد و شكل  ديگر، به دانش  
-هـاي ادراكـي بـراي دانـش    منظور رشد مهارتاي از تجارب متنوع را بهرسانند و حتي مجموعه   

شناسـي  هنر و زيبايي  تاريخ   نقد هنري،  بدين ترتيب چهار مؤلفه توليد هنري،     . آموزان فراهم كنند  
  . دهندرا پوشش مي

  هاي تدريس روش. 6
 هنري، آثار مطالعه نظير تكميلي آموزشيهاي شيوه نيز استفاده از هنرآموزش در زمينه شيوه 

 هنري هايفعاليت در مشاركت ،)فيلم و كتاب نمايشگاه، مانند (هنري آثار با مستقيم ارتباط
   :دارد وجود هنري تربيت در بعد سه كه نامع اين به .شودهمواره پيشنهاد مي

 دانش به هنر، معلم يا هنري متخصص هنري، عمل يا محصول با تعامل در آموزدانش •
 . يابد مي دست هنري

  .يابدمي دست دانش به خويش هنري هايفعاليت طريق از آموزدانش •
 به تاريخ با هنر ارتباط در و) هنري قالب يك در (مطالعه و پژوهش طريق از آموزدانش •

 .)2006 ، يونسكوجهانياعالميه ( يابدمي دست دانش
ها و هاي چهارگانه تربيت هنري ديسيپلين محور، روشدر اين بخش براساس هريك از مولفه

 يـادگيري در حـوزه   -هاي ياددهيطور دقيق از روش  شود تا بتوان به   راهبردهاي تدريس ارائه مي   
تـاريخ هنـر و     نقـد هنـري،     بنابراين در چهار حوزه توليد هنري،       . برنامه درسي هنر آگاهي يافت    

  . شودهاي مناسب براي تدريس هريك اشاره ميطور مستقل به روششناسي بهزيبايي
    هاي تدريس توليد هنري روش.الف



 طراحي و اعتباربخشي الگوي مطلوب برنامه درسي هنر دوره ابتدايي ايران

 149

هـاي مختلـف هنـري و كارگـاهي در حـوزه            كه توليد هنري از طريق فعاليـت      با توجه به اين   
هاي يـادگيري نيـز     هاي تدريس و فرصت   آيد، بنابراين شيوه  ضوح پديد مي  هنرهاي تجسمي به و   

هاي مربوط به برنامه درسي هنـر       در تمامي فعاليت  . متناسب با هنرهاي تجسمي موردتوجه است     
هاي متعـدد و    آموزان بايد از فرصت   طور خاص، دانش  طور عام و در حوزه هنرهاي تجسمي به       به

.   و آفريـدن، مـشاهده كـردن و لـذت بـردن برخـوردار شـوند                متنوعي براي عمل كردن، ساختن    
عنوان محتواي برنامـه درسـي      بنابراين در بخش محتوا كه هنرهاي تجسمي و هنرهاي نمايشي به          

هايي كه معلمان براي آمـوزش ايـن محتـوا          ها و تكنيك   شيوه ازدوره ابتدايي ياد كرديم، به نوعي       
هـاي يـادگيري طراحـي      ها و فرصت  مجموعه فعاليت  .شداي  بايد موردتوجه قرار دهند نيز اشاره     

هاي ادراكي و شناختي، نقادي     شده در زمينه حوزه محتوايي هنرهاي تجسمي ضمن رشد توانايي         
هـا و  گذاري آثار هنري، بايد سطح مهارت هنرمندانه، ايجاد نگرش تاريخي و قدرشناسي و ارزش       

  . هاي ساختن و آفرينش افزايش دهدر زمينهآموزان را دهاي عملي و كاربردي دانشتوانمندي
  هاي تدريس نقد هنري  روش.ب

هاي نوين  اند كه روش  در زمينه آموزش نقادي هنري نشان داده      ) 1991( و همكاران    1هورويتز
هـاي گذشـته داراي ايـن       همراه داشته باشد كـه روش     هايي را به  تواند ويژگي در نقادي هنري مي   

 5هاي آموزش در نقادي هنري به اين موارد در جـدول             شناسايي شيوه  منظوربه. ها نيست ويژگي
  . شوداشاره مي

از طريق نقد هنري، شناخت  توان نتيجه گرفت كههاي آموزش نقد هنري ميبا توجه به شيوه
هاي حسي و آيد و زمينه الزم براي پرورش قدرت فهم ويژگيشناختي پديد ميمعاني زيبايي

چنين درك هم. شودفراهم مي ري، مقايسه و مقابله آثار هنري با يكديگرهاي هنتجسمي پديده
هاي عنوان محصوالت فرهنگي، شناخت هنجارها و ارزشجايگاه دستاوردهاي هنري به

هاي هنري به شايستگي از طريق نقد هنري گذاري اشكال مختلف فعاليتاجتماعي و ارزش
هاي الزم ها و فرصتر برنامه درسي هنر، زمينهبه اين ترتيب ضروري است كه د. شودمحقق مي

  .آموزان فراهم شودهاي نقادي دانشبراي پرورش قابليت
  
  

                                                       
1. Hurwitz  
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  هاي نوين آموزش نقادي هنريروشهاي ويژگي. 5جدول  
  هاي نوين آموزش نقادي هنريروشهاي ويژگي  رديف

  .كندهاي متفاوتي را اعمال ميهاي هنري، قضاوتدر بررسي پديده  1

هـا  هاي عملي و يـا تركيبـي از آن        پژوهش ادراكي، فعاليت   هاي زباني، بررسي و   آموزش مبتني بر كاربرد مهارت      2
  .است

تر آثار اصيل هنـري،     ها و از همه مهم    ها، تصاوير، فيلم  اي مانند اساليدها، كتب، عكس    ابزارهاي آموزشي گسترده    3
  .رودكار ميهن محلي بديدار با هنرمندا ها وها، گالريبازديد از موزه

4  
معمـاري،  (، هنرهـاي كـاربردي      )سـازي نقاشي، مجـسمه  (از اشكال مختلف هنرهاي تجسمي، مثل هنرهاي زيبا         

-چنين اين امكان وجود دارد كه وسايل چاپ، تلويزيون، فـيلم          هم. كندصنايع دستي استفاده مي   ) طراحي صنعتي 

  .ها و مجالت به كالس آورده شودها، روزنامه

هـاي حـسي را    اما زيبايي ظاهري و ويژگيدادههاي ظاهري آثار هنري را موردتوجه قرار       بحث در زمينه ويژگي     5
  .كندشناسي تلقي ميفقط، يك بعد تجربه زيبايي

  .تر بر خود اثر هنري تأكيد داردبازگويي داستان و زندگي هنرمندان را خالصه كرده و بيش  6

ها، تصاوير، هنرهاي زيبـا و      گيرد كه شامل كاردستي، رسانه    هاي هنري در نظر مي    هديدگاه جامعي نسبت به پديد      7
  .آور استهاي خندهكتاب

  
  هاي تدريس تاريخ هنر   روش.ج

ها و توان روشمنظور تدريس مناسب تاريخ هنر توسط معلمان در دوره ابتدايي ميبه
همان، ( شرح زير از نظر گذراند هاي يادگيري مناسب براي آموزش تاريخ هنر را بهفعاليت
1991:(  

هاي موثر براي آموزش تاريخ هنر، وجود تصوير يكي از روش: سازماندهي تصاوير ذهني  .1
اگرچه كودكان خردسال، ذهنيت كاملي در مورد . خطوط زماني و نقشه جهان در كالس است

هاي مرتبط با زماني تفاوتتوانند در جداول مفاهيم طول زمان نظير قرن يا دهه را ندارند اما مي
هاي توانند تفاوتبسياري از كودكان ابتدايي نمي.  را تشخيص دهند»زمان فعلي«فاصله از 

ها را بر روي نقشه هاي جهان را تشخيص دهند اما تفاوت موقعيتموجود در جغرافيا يا فرهنگ
تواند با معلم مي. د شدها تقويت خواهكنند و به تدريج با بزرگتر شدن، اين درك آنمشاهده مي

آموزان بخواهد نشان دهند كه هر يك نشان دادن تصاوير يا آثار هنري متفاوت فرهنگي از دانش
  . از اين آثار به كدام منطقه جهان و به كدام نقطه زماني متعلق است
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 هايكند تا در نهايت بتواند تفاوت سبكآموزان كمك مي معلم با تكرار اين فرآيند به دانش
چنين معلم با نوشتن نام هم. هاي جوامع مختلف را تشخيص دهندهنري موجود در فرهنگ

ها بر روي تابلو سازي و غيره و نصب آنمربوط به نوع اثر هنري نظير طراحي، نقاشي، مجسمه
تمام اين راهبردهاي نمايشي در . آموزان يادآور شودتواند نوع اثر هنري را به دانشكالس مي
هاي آموز را در جهت دستيابي به هدفرساند تا بتواند دانشريخ هنر به معلم ياري ميتدريس تا

  .مشخص تدريس هدايت نمايند
آموزان از اهداف اثر هنري كند تا دانشدر اين شيوه معلم تالش مي: تبيين اهداف هنري  .2

يم يابد و با تواند تعمطور طبيعي به هر محتواي تاريخي ميهاين فرآيند ب. خاص آگاه شوند
. شناختي تعميم يابدآموزان به مرحله نقد هنري و زيباييمهارت معلم در پرسش و پاسخ با دانش

رسد اما نظر مياي بههاي متفاوت موجود در خلق يك اثر هنري، اگرچه راه سادهشناخت هدف
 .شودشناختي يك مبناي مهم تلقي ميدر تقويت توانايي زيبايي

ها، تصاوير، ها، كتابدر اين رويكرد، منابع مطالعاتي مختلف نظير مقاله :منابع مطالعاتي  .3
شود و در يك پوشه ويژه ها و ساير منابع موجود درباره يك موضوع خاص گردآوري ميفيلم

هاي كالس قرار ها را در اختيار يكي از گروهتواند هريك از اين پوشهمعلم مي. گيردقرار مي
توان با در نهايت مي. هاي اساسي درباره اثر هنري پاسخ دهندد به پرسشها بخواهدهد و از آن

آموزان خواست تا نظر خود ارائه يك گزارش خالصه درباره موضوع، براي كل كالس از دانش
اي كامالً عميق است كه مستلزم اختصاص اين فعاليت، پروژه. را درباره آن گزارش بيان كنند

 .شدن استهاي متعدد براي كامل زمان
هاي آموزان دوره ابتدايي اغلب هنگامي كه فعاالنه در فعاليتدانش: هاي كارگاهيفعاليت  .4

. شوندتر به موضوعات تاريخ هنر عالقمند ميكارگاهي و عملي مشاركت داشته باشند، بيش
مباحثه آموزان، جريان تواند، محتواي تاريخ هنر را هدفمندانه تهيه كند و با هدايت دانشمعلم مي

توانند معلمان مي. ها را مديريت كرده و براي تمام كالس به اشتراك بگذاردو گفتگو ميان آن
. هاي اكتشاف مورخان هنري، سازماندهي كنندهاي هنري كالس درس را براساس روشفعاليت

 .شوندها تبيين ميدر بخش زير برخي از اين روش
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  شناسي   هاي تدريس زيبايي روش.د
 1ويژه در دوره ابتدايي كنكاش و مباحثه ساختاري شناسي بههاي آموزش زيبايياز شيوهيكي 

به . آموزان تقويت كنندشناسي را در دانشتوانند با استفاده از اين شيوه زيباييمعلمان مي. است
هاي كنكاش و پژوهش در دل برخي از برخي از شيوه) 1991( اعتقاد هورويتز و همكاران

وقتي مباحثه فراتر از به اشتراك گذاشتن . شناختي وجود دارد هنري نظير زيباييهايعرصه
. شودشود، تبديل ميگذارد، به فرآيندي كه كنكاش ناميده ميغيررسمي نظرات شخصي قدم مي

- وقتي هنر تفسير مي. گري استها از طريق فرايند پرسشكنكاش، جستجو براي بهترين پاسخ

ها فرآيند كنكاش شود، در تمام اين حالتتر يك اثر هنري مطالعه ميميقشود، وقتي كه معاني ع
اي است كه رويكرد كنكاش ساختاربندي شده حاوي قوانين منطق پذيرفته شده. شودتجربه مي
منظور به. اين رويكرد شكلي از گفتگوي ساختاربندي شده است. شود ناميده مي2ديالكتيك

  :هاي زيرقابل توجه استرالعملاجراي مطلوب اين رويكرد، دستو
 .طرح درس بر محور چند پرسش اساسي مبتني بر موضوع تدريس، تنظيم شود .1
ها ارزش محدودي دارند و خير اجتناب شود زيرا اين پرسش -هاي بلهاز ارائه پرسش .2

 .انگيزندتر را برنميمباحث بيش
مطلب و در نتيجه ها موجب مبهم شدن درك نامهتعاريف حفظ كردني از متن يا لغت .3

 .از اين نوع تعاريف بايد اجتناب شود. شودفراموشي زودهنگام مي
آموزان هاي پيچيده براي جذب دانشهاي صريح و روشن به جاي پاسخاستفاده از پاسخ .4

 .دانمآموزي تمايل ندارد كه بگويد نميهيچ دانش. تر استانگيزه مناسبخجالتي يا بي
 هنرارزشيابي برنامه درسي ) 7

هـاي  اي است و بدين جهت ابداع و وضـع شـيوه   آموزش هنر در آستانه ورود به مرحله تازه 
عنـوان يـك   يابي متناسب با ماهيت هنر، نه تنها حايز اهميت است، بلكه بايد بـه      سنجش و ارزش  

 اي قـرار بگيـرد  انـدركاران حرفـه  نظران و دسـت اقدام خطير و تغييركننده، در دستور كار صاحب       
  ). 134، ص1383حمدي، مهرم(

                                                       
1. Inquiry and Structured Discussion   
2. Dialectic Approach  
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 مـورد  مقـصود  به آموزاندانش دستيابي درباره گيريتصميم ساده فرايند يك هميشه ارزشيابي
 تـا ه اسـت    شـد  خواسـته يازدهم   و هشتم ،پنجم هايپايه معلمان از  2001 سال از. نيست انتظار
بـه عبـارت    . زماينـد بيا عـالي  يـا  ماهر مبتدي، سطوح استاندارد به دستيابي نظر از را آموزاندانش
 هـاي حالـت  در هنـر  اهـداف  به آموزاندانش كهاين تعيين از ست ا عبارت ارزشيابي هدفديگر  

 .)2004تاگارت و همكاران،  (خير يا اندرسيده ممتاز يا بخشرضايت ضعيف،
   ارزشيابي حوزه توليد هنري .الف

د از معلـم در طـي       شكل كلي ارزشيابي هنرهاي تجسمي، مستلزم مشاهده و گـرفتن بـازخور           
آوري اطالعات  اين امر، مستلزم فراهم كردن راهنمايي و جمع       . مراحل مقدماتي توليد هنري است    

،  همكـاران   و 1راينهـارتس ( كننـد آموزان با ابزارهاي مختلف كـار مـي       در هنگامي است كه دانش    
1997(.  
  گيري در حوزه نقد هنري د ارزشيابي يا.ب

اي آمـوزان در حـوزه نقـد هنـري رويكردهـاي مرحلـه      نـش گونه كه قـبال ذكـر شـد، دا       همان
در حـوزه توليـد هنـري نيـز         . آموزنداي شامل توصيف، تحليل، تفسير و قضاوت را مي        چهارگانه

توانند به هرحال در زمينه ارزشيابي معلمان مي      . هاي نقد هنري قابل مشاهده است     برخي از بخش  
چه انجام شده و چرايـي آن       ها از آن   و درك آن   آموزان را در تحليل كارهاي هنري     پيشرفت دانش 

آموزان در توسعه تفسيرهاي    توانند پيشرفت دانش  چنين معلمان مي  هم. را مورد ارزيابي قرار دهند    
شان در زمينه استدالل الزم براي هاي خاص هنري و توانايي  قابل قبول از معاني مربوط به فعاليت      

هـاي   سطوح آموزش و ارزشيابي متناسب با سن و توانـايي          در همه موارد  . تفسير را ارزيابي كنند   
  . شوددرنظر گرفته مي آموزاندانش
  
  ارزشيابي ياگيري در حوزه تاريخ هنر. ج

طور دقيق با اهداف آموزشـي مـوردنظر،        ارزشيابي يادگيري تاريخ هنر نيازمند اين است كه به        
يادگيري در ايـن    .  هنر موردنظر است   هاي برنامه درسي  گونه كه در ساير حوزه    مرتبط باشد همان  

گاهي مطالعـه تـاريخ جهـان از طريـق مطالعـه             .ها است اي از موضوع  حوزه شامل دامنه گسترده   
تـدريس در   . نهايـت اهميـت دارد    شيوه ارائه در رشته تاريخ هنر نيـز بـي         . دهدتاريخ هنر رخ مي   

                                                       
1. Reinhartz  
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هاي ي كه از طريق نمايش    طورري  تر به شيوه ديداري باشد تا گفتا      تواند بيش حوزه تاريخ هنر مي   
  . هاي تاريخي و فرهنگي انجام شودهاي هنري و هنر دورهديداري كارهاي هنرمندان، سبك

  شناسي آموزان در زيباييارزشيابي پيشرفت دانش. د
حتي هنگامي  . كندشود كه فرد درباره هنر صحبت مي      هايي مربوط مي  شناسي به پرسش  زيبايي

شناسـي   اين شيء هنري است و آن هنري نيست؟ اين موضوع بـه زيبـايي              كه كودكي بپرسد چرا   
شناسـي، و قـضاوت     مفاهيم اساسي هنر، زيبايي، كيفيت در هنر، تجارب زيبـايي         . شودمربوط مي 

هاي آموزشي بـراي تـدريس      رويكردها و شيوه  . شناسي مربوط است  درباره هنر همگي به زيبايي    
هاي مختلف به سـن كودكـان، محـصوالت هنـري           در حوزه شناسي نيز   هاي زيبايي درباره پرسش 

همـين ترتيـب ارزشـيابي      بـه . خالقانه، تاريخ هنر و نقد هنري مربوط بوده و با آن مطابقـت دارد             
. شناسي نيز به اهداف و راهبردهاي آموزشي بـستگي دارد         آموزان در حوزه زيبايي   پيشرفت دانش 

آموزان هنگامي خوانـدن، بحـث      د زبان توسط دانش   ها در اين حوزه بر كاربر     بسياري از ازرشيابي  
ها خواسـته   از آن . شناسي متمركز است  هاي اساسي مربوط به زيبايي    كردن، نوشتن درباره پرسش   

اي متناسـب بـا سنـشان    شود كه درباره طبيعت و هنر بينديشند و نتايج را در سـطوح ماهرانـه         مي
  .   نشان دهند

 برنامه درسي هنر براي اجرا در نظام آموزشي ايران، از آيا الگوي مطلوب: پرسش دوم پژوهش
  نظر متخصصان مطالعات برنامه درسي و آموزش هنر از اعتبار الزم برخوردار است؟  

 نفـر از    15طريـق مـصاحبه، بـا        منظور اعتبارسنجي الگوي مطلوب برنامـه درسـي هنـر، از          به    
  :  درباره الگو به شرح زير تشريح شدهاي مختلفها در بخشمتخصصان گفتگو شد و نظرات آن

 مورد مطالعه در الگوي مطلوب داراي كفايت الزم اسـت؟ يـا ضـروري اسـت         محورهاي آيا   )1
  ديگري به آن اضافه شود؟محورهاي

اند و بيان كردند كه تقريباَ  راكافي دانستهالگو پيشنهادي در اين محورهاياز متخصصان، % 85
شـناختي، مبـاني و   هـاي مبـاني روان  محور درسـي هنـر شـامل      مرتبط بـا برنامـه     محورهايتمام  

 در الگوي مطلوب، مـورد       مرتبط با تربيت هنري     برنامه درسي  مبانيرويكردهاي تربيت هنري و       
  . توجه قرار گرفته است

آيا اصول، رويكرد و اهداف برنامه درسـي هنـر در الگـوي مطلـوب داراي ارتبـاط منطقـي                     )2
 باشند؟ ردار ميهستند و از كفايت الزم برخو
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اند كه اصول ذكر شده با اصول حـاكم بـر تربيـت رسـمي و             از متخصصان اظهار داشته   % 100    
 دچنـين رويكـر  هـم . خـواني و انطبـاق دارد  عمومي كشور در رهنامه تربيت رسمي و عمومي هم    

ي  نيز داراي جامعيت است و اهداف كل   »محورتربيت هنري ديسيپلين  «يعني   مطلوب تربيت هنري  
مدنظر در الگو نيز متناسب با اصول و رويكرد تدوين شده و براي نظام آموزش و پرورش ايـران        

  .  بسيار مناسب است
گيري كالن، مياني و خرد داراي ارتبـاط و          آيا در الگوي مطلوب برنامه درسي سطوح تصميم        )3

 هماهنگي الزم با يكديگر هستند؟ 

 ،گيري به سه سـطح كـالن، ميـاني و خـرد           تصميمبندي سطوح       متخصصان معتقدند كه تقسيم   
% 95تقريباَ  . هاي واقعي ياري رساند   تر الگو در موقعيت   تواند به كاربردي كردن و اجراي دقيق      مي

  . اندمتخصصان اين سطوح را براي الگوي پيشنهادي بسيار مناسب دانسته
كلي برنامـه درسـي هنـر       تجويزي و غيرتجويزي در ساختار      گانه تجويزي، نيمه   آيا اركان سه   )4

 مفيد و مناسب است؟ 

گانه در الگـوي مطلـوب برنامـه درسـي هنـر دوره             متخصصان در نظر گرفتن اركان سه     % 100   
اند كه برنامه درسي هنر دوره ابتدايي فقط به         اند و بيان كرده   ابتدايي را بسيار شايسته و بجا دانسته      

 و اختيار در برنامه درسي هنر به پويـايي آن بـسيار   بعد تجويزي و الزامي نياز ندارد بلكه انعطاف    
  . كمك خواهد كرد

 محتـوا، كـافي     -هاي محتوايي در برنامه درسي هنر براساس مـاتريس هـدف           آيا تعداد حوزه   )5
يافته به  صچنين زمان اختصا  ها كاسته يا افزوده شود؟ هم     كه الزم است تعدادي از آن     است يا اين  

  دانند؟درس هنر را كافي مي
 هاي محتوايي هنـر را كـافي دانـسته انـد و برخـورداري آن از               نظران تعداد حوزه  صاحب% 95    

انـد كـه    البته تعداد محدودي ذكر كـرده     . اندجامعيت و تنوع را بسيار مناسب و شايسته بيان كرده         
تـر از سـوي پژوهـشگران ايـن         ها را نيز تلفيق كرد كه پس از بررسي دقيـق          توان برخي حوزه  مي
يافتـه بـه برنامـه      از كارشناسان، زمان اختـصاص    % 100. طالعه، اين نظر مورد تأييد قرار نگرفت      م

دانند و معتقدند اين زمان     درسي هنر در دو مرحله اول و دوم ابتدايي را بسيار مناسب و كافي مي              
با وضعيت آينده نظام آموزش و پرورش ايران براساس برنامه درسي ملي بسيار هماهنگ خواهد               

  . بود
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 آيا عناصر برنامه درسي هنر در الگوي مطلوب داراي ارتباط و هماهنگي منطقي بـا يكـديگر                  )6
 هستند؟ 

متخصصان اعتقاد دارند كه در الگوي مطلوب ميان عناصر برنامه درسي در سطح خـرد               % 100    
 ارتباط منطقي وجود دارد و جهت الگو از اصول، اهداف، اركان به سوي سطوح ميـاني و سـپس                  

هاي تـدريس، ارزشـيابي    يادگيري و روش-هيدهاي ياد هاي محتوا، فرصت  سطح خرد با ويژگي   
  . اندرا داراي يك سير منظم و منطقي قلمداد كرده

تـوان  آيا مختصات درنظر گرفته شده در الگوي مطلوب برنامه درسي هنر كافي است و يا مي                )7
 مواردي را به آن افزود؟ 

هاي بيان شده در الگوي مطلـوب برنامـه درسـي           اند كه ويژگي  شتهمتخصصان اظهار دا  % 100    
در عين حال داراي همـاهنگي   هنر دوره ابتدايي از جامعيت الزم برخوردار است و بسيار كامل و     

 .  و پكپارچگي است

  
  گيري بحث و نتيجه

ل بـه  ايـن سـوا  ممكن است امه درسي هنر دوره ابتدايي  مطلوب برن بندي الگوي   جمعقبل از       
 اسـالمي   -هاي بومي و فرهنگ ايرانـي     ذهن خطور كند كه الگوي ارائه شده تا چه اندازه به جنبه           

هاي آموزشي بر   نظاماظهار داشت   ) 1390(  مهرمحمدي  همسو با  توانمي. كشور ما پرداخته است   
يـت اشـكال دانـش احـساس        ، بايـد نـسبت بـه تمام       )معرفت(  دانش اساس انواع و اشكال متنوع    

-غفلت نسبت به هريك از آن     . ها متعهد باشند   و در قبال به فعليت بخشيدن به آن        د كنن مسئوليت

هاي خداداي انسان اسـت و از رويـارويي گزينـشي بـا             ها به منزله معطل گذاشتن برخي ظرفيت      
 ادامـه   آيزنـر او به نقل از     . كندهاي در دسترس انسان حكايت مي     ها و شايستگي  مجموعه ظرفيت 

ال متعدد سواد كـه متنـاظر بـا اشـكال        به طيف اشك    براي انجام رسالت خود    ايد مدارس ب  دهدمي
بازنمايي دانش است، پايبند باشند و مفهوم محـدود و سـنتي از سـواد را كـه معـادل بـا داشـتن                        

 دليـل نابـسندگي فرامـوش كننـد       ت، بـه  ايه خواندن، نوشتن و حساب كـردن اسـ        هاي پ توانمندي
توان اذعان داشت كه الگوي مطلوب برنامه درسـي هنـر دوره         ميرو  از اين ). 1390 مهرمحمدي،(

هـاي متنـوع   تري از سواد بپردازد و اشـكال و حـوزه       تالش داشته است تا به مفهوم وسيع       ابتدايي
  . هنري را از نظر دور نپندارد
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ريزان درسي آگاه باشند كه در تالش براي گذاران و برنامهاز طرف ديگر الزم است تا سياست    
هاي دانـستن، چگونـه     هاي شناخت و گونه   عيت محتوايي و مضموني يا التزام به طيف حوزه        جام

طور ويژه برنامـه درسـي   هب(بايد عمل كنند تا وجه بومي برنامه درسي حفظ شود و برنامه درسي  
تـوان در عـين     چنان كـه مـي    هم.  و ناكجايي به خود نگيرد     يطور كامل رنگ و وجه جهان     به) هنر

انديشه جهاني، كثرت معرفتي يا كثرت اشكال بازنمايي و داللت تضمني آن براي برنامـه     التزام به   
درسي مبني بر جامعيت محتوايي و مضموني، از برنامه درسي بومي كه وابسته به فرهنـگ اسـت                  

  ). 1390مهرمحمدي، ( نيز سخن گفت
 دوره ابتدايي اين نكته قابل توجه درباره الگوي مطلوب برنامه درسي هنربراساس همين نظر، 

طراحي و تدوين شده است و » بيش و كم جهاني«عنوان يك نقشه معرفتي است كه اين الگو به
بايد به آن پرداخته شود، وابسته به زيست بوم » نقشه يادگيري« و »نقشه محتوايي«عنوان چه بهنآ

 كه در اين عبارت ديگر، پس از انتخاب نقشه معرفتيبه. و فرهنگ خاص كشور ايران است
مسئوليت نظام رسمي پژوهش همان الگوي مطلوب برنامه درسي هنر دوره ابتدايي ايران است، 

 آموزش كشور در برابر تمام اشكال متنوع دانش كه دراين الگو آمده است بستگي به فرهنگ و
  .  دپردازهاي يادگيري ميها و فرصتبستر بومي خود؛ به تعيين تكليف اقالم محتوايي، فعاليت

 با ساختار و چارچوب كلـي آن در         بنابراين الگوي مطلوب برنامه درسي هنر در اين پژوهش        
منطقـي و  -هاي عام برنامه درسي تدوين شده است و براساس توجيه عقالنـي       گيريسطح تصميم 

متكي بر مباني نظري حوزه تربيت هنري و اصول حاكم بر تربيت رسمي و عمومي كشور شـكل                
شـمول،  بارت ديگر الگوي مطلوب برنامه درسي هنر در قالب چـارچوبي جهـان            عبه. گرفته است 

هـاي  هايي است كه شرح آن گذشت امـا جايگـاه زمينـه           منطقي و كلي داراي مختصات و ويژگي      
 و توليـد محتـواي درس       شدهبرنامه درسي عملياتي    سطح  هاي بومي در  ارزشي و فرهنگي و جنبه    

هـاي هنـري    صورت ويژه به نوع محتوا در قالب     كه به  تر مشخص خواهد شد   صورت عيني هنر به 
هـاي فرهنگـي،    بخش دوم اين الگو در سطح بـومي بـه زمينـه           . شودموردتوجه در الگو اشاره مي    

عنوان يك برنامه درسي عملياتي شده در پژوهشي مـستقل  پردازد و به  ايراني مي  -ارزشي، مذهبي 
  . قابل بررسي خواهد بود

 هايزمينهبرخي  الگوي مطلوب برنامه درسي هنر دوره ابتدايي نيز اما در همين سطح كلي
وجود دارد كه الزم است به اين موضوع  ارزشي و بومي مصداق برانگيز بر پايه مالحظاتمناقشه
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هاي هنر به اين مناقشات هاي راجع به بومي بودن برنامه درسيعمده دغدغه .نيز پرداخته شود
اين  توجه به الگوي مطلوب حوزه موسيقي است كه  هاي محتوايي در يكي از زمينه.گرددباز مي

 درباره منع نداشتن آموزش موسيقي 1)العالي ظله مد( نظر مقام معظم رهبريبهحوزه با توجه 
تواند در برنامه درسي عملياتي متكي بر ميآموزان، اين حوزه هنري  به دانش)تربيت شنوائي(

گيرندگان حوزه مطالعات برنامه ريزان و تصميمدتوجه برنامههاي مذهبي و فرهنگي مورارزش
توان اشاره كرد كه آوازهاي موسيقيايي كه بر در همين راستا ميطرف ديگر  از. درسي قرار گيرد

داراي محتوايي آموزنده و سازنده و دربرگيرنده مفاهيم بلند عرفاني،  اساس غرضي صحيح، و
كننده مصالح اجتماعي، اوج دهنده روح جامعه و تأمين تعالياخالقي، فرهنگي و تربيتي باشند و

 . هاي آوازي مبتذل، منعي ندارددهنده روحيه مقاومت و مبارزه و بازدارنده نسل جديد از گرايش
چنان كه براساس نظر شيخ طوسي، اگر اصل موسيقي آوازي توأم با اباطيل و معاصي نباشد، هم

 فيض كاشاني و نظر غزالي، شيخ طوسي، عبارت ديگر ازبه ).1369ميرزاخاني،  (حرمت ندارد
كه حرام نيست مگر آن) از ديدگاه مشهور(بزواري، اصل موسيقي آوازي و يا اصل غنا محقق س

   ).112، ص1369ميرزاخاني، (حركتي از خارج بر آن عارض شود 
وجه قرار گرفته حوزه هنري ديگر كه در الگوي مطلوب برنامه درسي هنر دوره ابتدايي موردت

با . عنوان يك موضوع مورد مناقشه باشدبهاست كه ممكن است  حركات موزوناست، حوزه 
عنوان يك قالب هنري درنظر گرفته هاي حركتي هماهنگ بهكه حركات و فعاليتتوجه به اين

 اعمال با، 2)العاليمدظله(العظمي مكارم شيرازي  اهللانظر آيتبراساس توان گفت كه ميشوند مي
                                                       

سيقي آموزي استان فارس در راستاي آموزش موس سازمان دانشيبراساس پرسش از دفتر مقام معظم رهبري توسط رئ. 1
 به باسمه تعالي: هاي تربيتي و پرورشي، پاسخ ايشان بدين صورت آمده استآموزان در چارچوب فعاليتبه دانش

هاي فرهنگي و طوركلي استفاده از آالت موسيقي في نفسه براي اجراي سرودهاي انقالبي و برنامه هاي ديني و فعاليت
 ). 18/6/1381 مورخ  (ن براي استفاده در امور مذكور مانعي نداردادن و فراگيري آ دتربيتي مفيد، اشكال ندارد و ياد

، پاسخ ايشان چنين دريافت شده )بخش استفتائات( مكارم شيرازيالعظمي در پاسخ به پرسش زير از دفتر آيت اهللا . 1
 هنر درس از بخشي عنوانهب پسرانه و دخترانه مدارس در ابتدايي دوره آموزاندانش به موزون حركات آموزش«: است
» ندارد اشكالي باشد، موزون و منظم حركات و نباشد حرام موسيقي با همراه كه صورتي در«:    پاسخ»؟دارد حكمي چه

  ). www.makarem.irسايت آيت اهللا العظمي مكارم شيرازي، بخش استفتائات (
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توان گفت تمام انوع حركات موزون در نزد همه اقوام به يك تعبير مي . اشكال نداردشرايطي
 از جست و خيزي پرشور تا جنبشي آرام ،در واقع اين حركات موزون كه. جهان منشأ ديني دارد

ه در سازد، البتهاي انساني را وسيله تعبير از احوال دروني انسان مي نمايش اندام،و يكنواخت
در شعر و ادب فارسي نيز نام بسياري از . تواند داشته باشدهمه احوال انگيزه واحدي نمي

گون نژادي و از  تنوع آن حاكي از وجود عناصر گوناحركات موزون وجود دارد كه كثرت و
  ).1388كوب، زرين(هاي ديرينه در فرهنگ ايران است استمرار سنت

رقص «: نويسددربارة مباح بودن رقص و شادماني مي» تكيمياي سعاد«امام محمد غزالي در 
گفت يا علي ) ع( كردند و عايشه به قطار شد و رسولمباح است كه زنگيان در مسجد رقص مي

كه عادت عرب چند بار پاي بر زمين زد چنان. تو از مني و من از تو، از شادي اين رقص كرد
 به من ماني به خُِلق و خُلق ِوي از شادي تو: باشد كه در نشاط شادي كنند و با جعفر گفت

تو برادر و موالي مايي، رقص كرد از شادي پس كسي كه : زيد بن حارثه را گفت. رقص كرد
نصري (» كند بلكه غايت اين است كه بازي نيز حرام نيستگويد اين حرام است، خطا ميمي

  ). 28، ص1383اشرفي، 
ته است، تدوين الگويي مطلوب براي برنامه درسـي   چه در اين مطالعه مورد بحث قرار گرف       آن

هنر دوره ابتدايي است تا از اين طريق بتوان جايگـاه برنامـه درسـي هنـر را از حاشـيه بـه مـتن                         
     اهميت اين الگو ناشي از آن است كه با تكيه بر اصول حاكم بـر  . مطالعات برنامه درسي تغيير داد   

براساس مباني نظري حوزه آمـوزش هنـر بـه اسـتفاده از             دوره ابتدايي جمهوري اسالمي ايران و       
ايـن رويكـرد خـود داراي چهـار حـوزه           . ورزدمحور مبادرت مي  رويكرد تربيت هنري ديسيپلين   

شناسـي  مستقل و در عين حال مرتبط با هم شامل توليد هنري، نقد هنري، تـاريخ هنـر و زيبـايي    
-محـور هـم  كم بر تربيت هنري ديـسيپلين     مبني بر رويكرد حا   ) 1388( كه با مطالعه رضايي      است

  . خواني دارد
برنامه درسي در سطح گانة ب برخورداري آن از اركان سهويژگي برجسته ديگر الگوي مطلو

بنابراين برنامه درسي هنر عالوه بر . است) تجويزي و غيرتجويزيتجويزي، نيمه(كالن 
 يا غيرتجويزي و  يا انتخابييزيتجوبخش نيمهداراي   يا الزاميبخش تجويزيبرخورداري از 

  . هماهنگ است) 1380(و اميني ) 2003(  كه با مطالعه مهرمحمدياست نيز اختياري
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چون تواند به ابعادي همرو الگوي مطلوب برنامه درسي هنر داراي جامعيت بوده و مياز اين
نيازمند   اين امر.ها توجه كندهاي فردي آنآموزان با توجه به تفاوتعاليق و نيازهاي دانش

در اين راستا . آموزان استاي مناسب براي دانشهاي حرفهاز صالحيت  معلمبرخورداري
موسسات و نهادهاي محلي، مشاركت توانند همراه با هاي نوين اطالعاتي و ارتباطي ميفناوري
رسي هنر ا بر اين اساس، برنامه دتاي و استاني در خدمت برنامه درسي هنر قرار گيرند منطقه

  . فرد و اصلي خود را بدست آوردبهبتواند به اهداف خود دست يابد و هويت منحصر
تجويزي و گانه تجويزي، نيمهالگوي مطلوب برنامه درسي هنر از نظر وضعيت ابعاد سه

غيرتجويزي در دوره ابتدايي با هدف توجه به اين ابعاد در مرحله اول و دوم دوره ابتدايي به اين 
% 25برنامه درسي به بعد تجويزي و % 75ست يافته است كه در مرحله اول دوره ابتدايي نتيجه د

به % 33اما در مرحله دوم دوره ابتدايي، نسبت . برنامه درسي به بعد نيمه تجويزي اختصاص يابد
جايي كه در برنامه درسي هنر دوره ابتدايي بعد تجويزي از آن. هر سه بعد اختصاص يافته است

شود و در دوره اول و دوم متوسطه، بعد تجويزي برنامه هاي باالتر كاسته ميايهپر در به مرو
تجويزي و در نهايت بر بعد غيرتجويزي برنامه شود بر بر بعد نيمهدرسي هنر كامالَ حذف مي

توانند براساس عاليق، استعدادها آموزان ميچراكه در مراحل باالتر دانش. شوددرسي افزوده مي
  . توانه فرهنگي و قومي خود دست به انتخاب عاقالنه و آزادانه بزنندو پش

يـادگيري نيـز بـا توجـه بـه          –هاي يـاددهي  در برنامه درسي هنر دوره ابتدايي، جايگاه فرصت       
بدين معنا كه از نظـر تجـويزي        . خوردتجويزي و غيرتجويزي رقم مي    هاي تجويزي، نيمه  ويژگي

بنـابراين براسـاس   . هاي يادگيري واحد سـروكار دارنـد  اليتآموزان با يك مجموعه فع   همه دانش 
. شـود آموزان ارائه مي  هاي يكساني براي همه دانش    ها و فعاليت  هاي مختلف هنري، فرصت   حوزه
ـ  هايفعاليت ميان از آموزاندانشتجويزي،  نظر بعد نيمه   چنين از هم  معلـم  كـه  متنـوعي  ادگيريي

يـادگيري،   -هاي يادهي اما در بعد غيرتجويزي فرصت    . زنندمي انتخاب به دست ،كندمي بينيپيش
  . شودمي تأكيد ند،كنمي انتخاب آزادانه آموزدانش خود كه يادگيري هايفعاليتبر 

هـاي  چنـان در فرصـت    تجويزي و غيرتجويزي نيـز هـم      گانه تجويزي، نيمه  بنابراين اركان سه  
شيابي در الگوي مطلوب برنامـه درسـي        عنصر ارز . كننديادگيري نقش خود را حفظ مي     -ياددهي

شناسي كـه در رويكـرد      و زيبايي  نقد هنري، تاريخ هنر      هنر نيز براساس چهار مقوله توليد هنري،      
  . شودمحوري موردتوجه قرار گرفته است، انجام ميمطلوب ديسيپلين
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   :بندي پاياني از الگوي مطلوب برنامه درسي هنر چنين گفتتوان در جمعبنابراين مي
تـوجهي و   چه را در برنامه درسي فعلي مورد بي       تواند آن الگوي مطلوب برنامه درسي هنر مي      •

  . غفلت واقع شده است، بازيابي كند
از طريق مقايسه الگوي مطلوب برنامه درسي هنر با وضعيت فعلـي حـاكم بـر ايـن درس در                    •

از ايـن طريـق      ي، افـزود و   اي را به شـرايط فعلـ      توان ابعاد جديد و تازه    مدارس دوره ابتدايي مي   
 . ها و نواقص را از بين بردكاستي

 آغاز شـده اسـت امـا بـا          1381اگرچه براي برنامه درسي هنر دوره ابتدايي، اقداماتي از سال            •
توجه به محدوديت زماني حاكم بر برنامه درسي فعلي، استفاده از الگوي مطلوب در اين مطالعـه                 

 . تواند راهگشا باشدمي

در سطوح كـالن،    تجويزي و غيرتجويزي    گانه تجويزي، نيمه   كه توجه به اركان سه     جايياز آن  •
عنـوان يـك بخـش بـسيار        بهاي برخوردار است و     مياني و خرد برنامه درسي هنر از جايگاه ويژه        

عنوان گـامي  توان اين الگو را به قرار گرفته است، مي   موردتوجه كليدي و نو در برنامه درسي هنر      
  . طالعات برنامه درسي دوره ابتدايي قلمداد كردنو در تحول م
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