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 چکيده
برنامه درسی هنر، یکی از تجارب یادگیری مهم گنجانده شده در برنامه درسی ملی دوره ابتدایی 

خصصان است. با توجه به رسالت بیان شده در  سندبرنامه درسی، و همچنین برداشت های مختلف مت

ارزش های انسانی و اخالقی، ضروری است  نگاه موشکافانه ای در  پرورشدرباره تاثیر گذاری آن و 

هدف اصلی این پژوهش کشف و  . ارائه فرصت های مختلف یادگیری به دانش آموزان صورت گیرد

جه به ا توبرنامه درسی هنر می باشد. در این پژوهش ب در رابطه با تجربیات معلمان ابتدایی  توصیف

از نوع پدیدارشناسی تفسیری استفاده شده است. جامعه آماری شامل  هدف آن از روش تحقیق کیفی

کلیه معلمان دوره ابتدایی شهر خوی می باشد. بنابراین بر اساس نمونه گیری هدفمند، مصاحبه های 

و  صورت گرفتصورت در مورد برنامه درسی هنر از آموزگاران نفر شانزده با  ای نیمه سازمان یافته

برای حصول اطمینان از قابلیت اعتمادپذیری داده های پژوهش از روش مطالعه مکرر، مقایسه مستمر 

داده ها، خالصه سازی و دسته بندی اطالعات استفاده شد. داده ها با استفاده از روش پیشنهادی 

چهار مضمون اصلی شامل:  در رابطه با برنامه درسی هنرر گرفت و اسمیت مورد تجزیه و تحلیل قرا

تعریف برنامه درسی هنر، پیش نیازهای درس هنر، موانع برنامه درسی هنر و پیامدهای برنامه درسی 

هنر به دست آمد. با توجه به اینکه در دوره ابتدایی  برنامه درسی هنر دارای رویکرد تربیتی است نه 

پیش نیازها  و پیامدهای برنامه زمینه  علمان بخصوص درآموزشی، بنابراین  آشنایی با تجربیات م

 .درسی هنر مهم به نظر می رسد

 
 

 برنامه درسی هنر، دوره ابتدایی، تجربیات :يديکل واژگان
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 مقدمه
  

باطی، تفکر جوامع نیازمند شهروندانی برخوردار از هوش های منعطف، قابل اعتماد و نیز مهارت های خالق کالمی و غیر کالمی ارت          

انتقادی و تخیلی، فهم میان فرهنگی و تعهد همدالنه نسبت به تنوع فرهنگی است. دست یابی به قابلیت های شخصی یادشده از طریق فرایند 

یادگیری و کاربست زبان های هنری امکان پذیر است. از این رو تربیت هنری در رشد مهارت های تفکر، خالقیت، شکل دهی ارزش ها و 

( در تصریح پیامدهایی که تربیت هنری با خود به همراه می آورد، 2004)1گی(. 2006دهای افرا دبسیار سهیم است.)اعالمیه یونسکو، رویکر

بیان می کند که تربیت هنری در حیطه های مختلف موثر است و آثار ناشی از تربیت هنری را در سه حوزه ارزش های اخالق، پرور ش ذهنی 

و تقویت روحی و جسمی افراد مورد توجه قرا ر می دهد. هنرها به دانش آموزان می آموزند که مسائل می توانند بیش از  و مهارت های کاری،

یک راه حل داشته باشند و پرسش ها نیز می توانند بیش از یک پاسخ را به همراه داشته باشند. از طریق هنرها، این مفهوم دریافت می شود 

(. در قلمرو آموزش و پرورش، آیزنر که خود از مدافعان معاصر تربیت 2002، 2آیزنرای مختلفی قابل انجام است)که کارهای خوب با شیوه ه

هنری محسوب می شود، با طرح سوال هایی نظیر آیا تجربه موفقیت آمیز در حوزه هنر می تواند به بهبودپیشرفت تحصیلی در دیگر حوزه 

ی نفسه دارای ارزش است یا اهمیت آن منوط به کمک به پیشرفت تحصیلی دانش آموز می باشد؟ های علی منجر گردد؟ یا اینکه آیا هنر ف

(. جان دیوئی فیلسوف بزرگ 1383مخالف به حاشیه راندن تربیت هنری و حکم به ارزش ثانوی به این حوزه یادگیری می باشد)مهرمحمدی، 

بعد خالقانه و زیباشناختی می داند و معتقد است این دو جنبه ی هنر را نمی پراگماتیست در کتاب هنر به عنوان تجربه، هنر را دارای دو 

توان از هم متمایز کرد و به هم وابسته اند. آموزش هنر در نظام آموزشی باعث پرورش و افزایش سطح خالقیت عمومی دانش آموزان می شود. 

  (.2008 3،برنتانوکیفیت و توانایی های هنری می شود) نقل از  آموزشی خالق در آموزش های هنری باعث ارتقایهمچنین اعمال روش های 

ه و تفکر ( اعتقاد دارند که هنر ارزش زیادی در پرورش مهارت های مشاهده، تحلیل و حل مسال2006) 4وارد، تاسکانیکوس و هوک استپ

به تفکر و تخیل، باعث فراهم آمدن شرایط مناسب  انتزاعی دارد. هنر به عنوان ابزاری جهت تحریک قوه ی تجسم افراد و بر انگیختن ایشان

برای بروز خالقیت و قوه ابتکار دانش آموزان می شود. لذا پژوهش های متعددی توصیه کرده اند از آموزش های هنری جهت پرورش و ارتقای 

زه تربین هنری کرده است چهار پیامد ( به عنوان اندیشمندی که تالش های فراوانی در حو1998آیزنر ) سطح خالقیت کودکان استفاده شود.

بنیادی رابرای آموزش هنری متصور است:الف( تفکر واگرا، ب( ایجاد وحدت بین شکل و محتوا، ج( تقویت قابلیت اکتشاف، د( پرورش توجه و 

( هنر دستیابی انسان را 1977)5برودیتوانایی افراد در مقابل مسائلی که به شیوه های مختلف قابل حل به شیوه ی صحیح هستند.  به اعتقاد 

به دانش، بصیرت، ارزش ها و معانی)برای مثال درون بینی، تعالی روحی و احساس ذوقی( که در هیچ یک از حوزه های محتوایی دیگر برنامه 

ستم  پیچیده تعلیم (. یکی از حوزه های مورد توجه  در آموزش مدرسه ای در سی1384درسی وجود ندارد، فراهم می آورند)کشاورز و دیگران، 

و تربیت ماده درسی هنر می باشد. در فضای حاکم بر تعلیم و تربیت، متقاعد کردن سیاست گذاران و برنامه ریزان در خصوص اهمیت و 

ه ضرورت هنر و زیباشناسی از نظر فلسفی، تاریخی و فرهنگی، به استناد کارکردهای ذاتی و درونی آن، امری دشوار است. به دیگر سخن، ب

رسمیت شناختن هنر، به عنوان یکی از ابعاد ناگسستنی حیات فکری، فرهنگی، اجتماعی بشر و در نتیجه اصالت و موضوعیت قائل شدن برای 

( در این 2001) 6چوئی (.1383آموزش آن در چارچوب برنامه های درسی نظام آموزش رسمی، سهل الوصول به نظر نمی رسد)مهرمحمدی، 

زه در بسیاری از مدارس با هنرها چنان برخورد می شود که گویی هنرها در توسعه رفاه فردی و اجتماعی اهمیتی ندارند. باره می گوید: امرو

تعداد زیادی از معلمان این امکان را در نظر نمی گیرندکه توانایی ها و مهارت های الزم برای سواد کالمی و عددی مهم و اساسی باشند. 

متخصص برجسته ای که در طول دهه های گذشته درباره سواد زیبا شناسی بحث کرده است از توجه هر چه  ماکسین گرینی هم به عنوان

معلم پشتیبانی و حمایت کرده و استدالل می کند که درک کردن، تخیل و  بیش تر به تربیت زیباشناسی در همه سطوح و از جمله تربیت

ز وسعت بخشیدن دامنه آزادی برای فرد، و زمانی که افراد کار می کنند تا چشم انداز تصور کردن امکان های جدید بودن و عمل عبارت است ا

ها)دیدگاهها(ی جدیدی رابه روی یکدیگر بگشایند ممکن است راههای تنوع بخشیدن به دنیای خودشان را نیز کشف کنندو بیابند)ضرابی، 

( از جنبش چشمگیری در حوزه 1988)7رایمرزه آغاز شده است. خوش بختانه طی سال های اخیر حرکت قابل توجهی در این حو (.1382

                                                           
1  - Gee 
2  -Eisner 
3  -Berenato 
4  -Ward, Taskanikos & Huckstep 
5  -Broudy 
6  -Choi 
7  -Reimer 
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( هم ضمن اشاره به فراهم شدن مقدمات شکل گیری یک نهضت 1382هنرهای مدرسه در طی دهه های اخیر سخن می گوید. مهرمحمدی)

صربه فرد هنر در دستیابی جوامع یا جنبش تربیتی در جهت احیای هنر در نظام های آموزشی یادآور می شود که گویی به نقش و جایگاه منح

بشری به رشد و توسعه در ابعاد مختلف علمی، اقتصادی، صنعتی، اجتماعی، اخالقی و ... از نو توجه شده است.  برخی تحقیقات انجام 

حاجی  ،(1370)عباسی ،(2009) 11آلتر و دیگران ،(2007)10یورک وینی ،(2007)9هودسون و دیگران ،(2003)8داونینگیافته)

تالش کرده اند تا  به بررسی جایگاه و ( 1388شرفی) (،1388)یوسفی (،1387)دانشور و سادات یاسینی ،(1380)امینی ،(1377)ینیحس

اهمیت برنامه درسی هنر، آموزش این برنامه، موانع و محدودیت ها و چالش های آن، میزان آمادگی معلمان قبل از خدمت در تدریس هنر و 

ان در آن چالش ها و مشکالت را به تصویر کشید بپردازند. بخش دیگری از تحقیقات  انجام یافته روابط برخی متغیرها طراحی الگویی که می تو

رابطه برنامه درسی هنر با رشد شناختی، رشد  (2003، 12)آیوایدر این نوع تحقیقات با برنامه درسی هنر را مورد پژوهش قرار داده اند.

( هم بر اساس پژوهشی با عنوان 2003)13مارک مویرمشخص شده است،  فرهنگی و پیشرفت تحصیلی -عاطفی، رشد اجتماعی -اجتماعی

معتقداست؛ آموزش هنر با رویکرد دیسیپلین محور به ارتقا مهارت های تفکر سطح عالی،  "تلفیق هنر در برنامه درسی مدارس متوسطه"

می و غیرکالمی، و سایر مهارت های زندگی دانش آموزان  می انجامد. مهارت های حل مسائل اصیل، آگاهی جهانی و فرهنگی، ارتباط کال

نقش هنر در آموزش و یادگیر ی بهتر دانش به   (2004انجمن مطالعه ملی آمریکا با عنوان پروژه تحول تعلیم و تربیت از طریق چالش هنر) 

ش هنرهای بصری در پرورش تفکر خالق و تفکر انتقادی در تحلیل چگونگی نق (2005) 14کاندا و دنیل  پرداخته است. آموزان در پژوهش

رابطه ی آموزش هنر با انگیزش تحصیلی،  ( 2008، 15النگ –هیسر و مورفیلد  توجه کرده است.  تحصیلیدانش آموزان دوره راهنمایی 

تاثیر آموزش هنرهای بصری  ی،در تحقیق (2008)16پارکر و همچنینبررسی قرار داده است  مورد را   دانش آموزانخوداثربخشی و خالقیت 

( درتجزیه و تحلیل کتب 1379نتایج مطالعات تاجیک ) داده است. از سویی دیگر،مورد مطالعه قرار را  بر مهارت های تفکر خالق دانش آموزان

اهمیت دانستن درس و آموزش هنرنشان از: پایین بودن مدرک وسابقه تدریس، عدم عالقه معلمان، نبود ابزار و سایل، محدودیت وقت، کم 

( در پژوهش 1382هنر از نظر دانش آموزان، استفاد از سبک هم گرا در تدریس، عدم ارتیاط بین هنر دوره ابتدایی با راهنمایی دارد. حسینی)

ش هنر اشاره ساعات کالسی در آموز -5ابزارها و لوازم هنر. -4مربی هنر. -3وضعیت ظاهری کالس و مدرسه. -2خانواده. -1خود به عوامل موثر

(  در پژوهشی با عنوان بررسی ویژگی های انسان مطلوب نظام آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران در 1384کرده است. فتحی واجارگاه)

هنری را شامل درک وفهم فرهنگی، حفظ و توسعه میراث فرهنگی، وحدت و کثرت فرهنگی، زیباشناسی و -افق بیست ساله سواد فرهنگی

که از تحقیقات حاضر، مطالعه ی آلتر و  این است  حائز اهمیت دانسته است. اما نکته هنری  -هویت ملی، و ارزش های فرهنگیذوق هنری، 

همکاران با  عنوان ))چالش های به کارگیری تربیت هنری در دوره ابتدایی: آن چه معلمان شرح می دهند به روش تحقیق کیفی با رویکرد  

( پدیدارشناسی رویکردی سیستماتیک برای مطالعه و تفسیر یک پدیده ارائه 1977)17ون مننه است. به اعتقاد پدیدار شناسی صورت گرفت

می کند و اجازه می دهد پدیده مورد نظر با یک دید تفسیری، تحلیل و کشف شود تا محقق در طی فرایند تفسیر، به درک عمیق تری از 

تاکنون در کشور، مسئله ای که توجه  1386برنامه درسی جدید هنر دردوره ابتدایی از سال  تجربیات دست یابد. با توجه به اجرای  سراسری

برنامه ریزان و دست اندرکاران تدوین برنامه را به خود جلب می کند، بررسی چگونگی و کیفیت اجرای این برنامه است تا بتوان تعیین کرد 

را شده است،؟ چه ملزوماتی مادی و انسانی از نظر کادر اجرایی)معلمان ومدیران( برای که عناصر برنامه درسی هنر در دوره ابتدایی چگونه اج

       ؟اجرای موثر و بهتر برنامه هنر وجود دارد؟ همچنین موانع اصلی در اجرای با کیفیت این برنامه ها از نظر تجربیات معلمان کدام ها هستند

                                                                                                                  
 

 کیفیت برنامه درسی هنر در ساعات هنری چگونه است؟

 الزامات، ضروریات و موانع در اجرای برنامه درسی هنر چیست؟

 نتایج و  پیامد های مورد انتظار از برنامه درسی هنر چیست؟ 
 

                                                           
8  -Downing 
9  -Hudson et al 
10  -Yorke  viney 
11  -Alter et al 
12  -Iwai 
13  -Mike  Muir 
14  -Chanda & Daniel 
15  -Heather & Moorefeild-Lang 
16  -Parker 
17  -Van Manene 
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 روش تحقيق 

وان و هدف پژوهش و از آنجا که روش تحقیق کیفی روش مناسب جهت توصیف تجارب افراد و معنابخشی به آنها می باشدة با توجه به عن

پژوهش حاضر به صورت کیفی انجام شد. به کارگیری روشهای پژوهش کیفی، عمق و غنایی به یافته ها می دهد که قابل مقایسه با روش های 

، 2003لت کیفی ارائه درک عمیق از تجربیات و افکار و شرح حال و گذشته فرد است)گالفشانی، پژوهش کمی پژوهش نیست. هدف تحقیق

(. بدین ترتیب، از اطالعات جمع آوری شده، توصیف های تحلیلی، ادراکی و طبقه بندی شده حاصل می شود. 1390به نقل از قهرمان زاده، 

ضر هم به روش تحقیق کیفی با رویکرد پدیدارشناسی  انجام شده است. یکی از ازجمله روشهای کیفی، روش پدیدار شناسی است. مطالعه حا

موارد مناسب برای کاربرد روش پدیدارشناسی پاسخ به این سوال است که آیا نیاز به روشن سازی  بیش تر پدیده ای خاص وجود دارد؟)روکاچ 

گیری هدفمند از بین معلمان دوره ابتدایی  شهر خوی انتخاب  (. با توجه به هدف پژوهش، شرکت کنندگان بر اساس نمونه1997و بروک، 

 شدند.  انتخاب نمونه ها در جریان پژوهش تا زمانی ادامه یافت که هیچ اطاعات  جدید دیگری به دست نیامد و به عبارتی داده ها به اشباع

نفر دارای  4نفر زن بودند، همچنین از این تعداد  7مرد و نفر  9نفر بودند که از این تعداد 16رسیدند. در این پژوهش تعداد شرکت کنندگان 

سال  4سال و کمترین سابقه  27نفر فوق دیپلم بودند. و بیشترین سابقه تدریس در دوره ابتدایی  3نفر لیسانس و  9تحصیالت فوق لیسانس،

ال وسیع  و کلی در این پژوهش وجود داشت: بود. به منظور جمع آوری اطالعات از مصاحبه ی بدون ساختار و عمیق استفاده شد. یک سو

برنامه درسی هنر از دید معلمان چیست؟ البته در مصاحبه کردن پژوهشگر با مطرح کردن تعدادی سوال عمیق مربوط به موضوع پژوهش، 

ابتدایی بود و بعد از آن فرصت توصیف و بیان تجربه فردی را برای فراد فراهم می آورد. در پژوهش حاضر شروع مصاحبه با یک سوال کلی و 

سواالت متفاوت دیگری پرسیده می شد که منجر به ادامه مصاحبه می گردید، همچنین در ابتدا، به طور مستقیم سوالی در مورد ماهیت 

ری صحبت برنامه درسی هنر پرسیده نشد. برای مثال سوال اول این بود که درمورد اهمیت دوره ابتدایی و جایگاه برنامه درسی  در آن قد

( نیز اشاره می کند، اگر مفهوم مورد نظر مستقیما پرسیده شود، باعث داده های از قبل تصور 1992)18گالسربفرمایید. چون همان طور که 

شده می گردد. به این ترتیب ابتدا سواالتی درمورد اهمیت دوره ابتدایی و جایگاه برنامه درسی  در آن مطرح شد و سپس سواالت اکتشافی 

دقیقه و تعداد جلسات  30تا 20ی گفتگوی بیشتر با مشارکت کنندگان و دستیابی به اطالعات عمیق تر پرسیده شد. مدت مصاحبه ها بین برا

جلسه متغیر بود. در ضمن مشارکت کنندگان به دلخواه مکان و زمان مصاحبه  4جلسه تا  2از شرکت کننده ای به شرکت کننده ی دیگر از 

صاحبه ها با اطالع افراد روی نوار کاست ضبط شده و بالفاصله بعد از اتمام مصاحبه، پس از چندین بار گوش دادن، متن را تعیین کردند. م

مصاحبه ها روی کاغذ پیاده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و جمالت و عبارت هایی  را که مربوط به  پدیده برنامه درسی هنر می شد 

ت مربوط به هر مفهوم و تبدیل و تغییر شکل جمالت بیان شده هر فرد به طور جداگانه از مصاحبه افراد دیگر انتخاب شدند. جدا کردن جمال

صورت گرفت و با در نظر گرفتن وجوه و نکات مشترک، در قالب تم یا زمینه های اصلی سازمان دهی شد. در مرحله تجزیه و تحلیل داده ها، 

استخراج و در مراحلی بعدی به تدریج با حذف زمینه های مشابه و نزدیک به هم،  زمینه ها کمتر شده زمینه اولیه  242از مجموع مصاحبه ها 

زمینه اصلی به دست آمد. در ادامه برای اطمینان از صحت یافته های به دست آمده،  مصاحبه های افراد به طور خالصه در  4و در نهایت 

ر مورد  هماهنگی یافته ها با نظر پژوهشگر اعالم نمودند و در صورت تناقض، برداشت نادرست اختیار آنها قرا رگرفت و آنها نظرات خود را د

پژوهشگر اصالح شد. همچنین معلمان از هدف تحقیق آگاه شدند و موارد برای آن ها توضیح داده شد. همچنین هیچ کدام از افراد  از ادامه 

صاحبه به همکاری خود  ادامه دادند.  برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش پیشنهادی مصاحبه انصراف ندادند و با  رضایت کامل تا پایان م

(. اسمیت سه مرحله را برای تحلیل داده ها در 1390به نقل از ادیب حاج باقری و همکاران،  1995، 19اسمیت استفاده شده است)اسمیت

تلفیق موردها. مراحل تجزیه و تحلیل داده ها شامل  -3و تحلیل دادها تجزیه  -2تولید داده ها  -1روش پدیدارشناسی پیشنهاد کرده است: 

لیست کردن وخشه بندی   -3تشخیص و برچسب زدن به مقوله هل  -2مواجهه اولیه: خواندن و بازخوانی یک مورد  -1چهار مرحله می باشد: 

ر روی فایل صوتی به نوشتار تبدیل شد سپس محقق ایجاد یک جدول خالصه سازی بدبن ترتیب که مصاحبه ها پس از ضبط ب -4مقوله ها 

به خواندن و بازخوانی مکرر متن هر یک از مصاحبه ها پرداخته سپس مقوله های جزئی و فرعی تعیین و برچسب زده شد. پس از آن محقق 

ای فرعی، مقوله های کلی تر استخراج به سازماندهی و خوشه بندی مقوله ها اقدام نمود) با مقیسه و توجه به تفاوت ها و شباهت های مقوله ه

( برچسب -شد(. سپس برای هریک از مصاحبه ها یک جدول خالصه سازی از مقوله های سازماندهی شده تدوین شد که شامل سه ستون الف

 خوشه ها و مقوله ها  ب( نقل قول کوتاه یا واژه کلیدی و ج( شماره صفحه و سطر می باشد.

 

 

                                                           
18  -Glasser 
19  -Smith 

http://www.rassjournal.ir/


 202-215، ص 1395، پاییز  7در علوم اجتماعی، شماره رویکردهای پژوهشی 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 
 

 یافته ها 
حلیل داده های به دست آمده در این پژوهش چهار خوشه)مضمون اصلی( و دوازده مقوله)مضمون فرعی(  از دیدگاه مشارکت از تجزیه و ت

  کنندگان درباره برنامه درسی هنر نمایان شد که می تواند ادراک معلمان از این پدیده را ترسیم کند.

ظریف، ادراکی، آفریینده و ذهنی می باشد و در جهت  توسعه ی کامل  هنر ترتیبی از اجزای : تعریف برنامه درسی هنر:1مضمون اصلی 

فرد و افزایش توانایی فردی جهت ارتباط با دیگران نقش مهمی بازی می کند. هنر با هدف درک خویشتن وکمک به دانش آموزان  برای ابراز 

تشویق اجرا می شود و دانش آموزان را  برای   خودشان و لذت بردن از تجربیات خالق و ارزش گذاری کیفی و کشف پاسخ های شخصی

و واضح و برای بیان احساسات اصلی قادر می سازد. تاکید بر حواس در برنامه درسی هنر آگاهی و اکتشاف  کاربرد تصور، دیدن و شنیدن آشکار

ت که شامل الف(تعریف و ب( ابعاد می شود. در تعریف برنامه درسی هنر  دو تم فرعی به دست آمده اس تجربیات زیباشناختی را بر می انگیزد.

 .                             البته الزم به ذکر است  این تم های فرعی کامال از هم جدا نیستند بلکه تا حدی با یکدیگر همپوشی دارند

ف می شود. هنر به منزله درک ادبیات هنر با توجه به عالئق و استعدادهایی که دانش آموزان در حوزه های مختلف دارند تعری: الف( تعریف

احساسی دیگران، توجه به مسائل مهم زندگی فردی افراد، داشتن انگاره ها و الگوهای ذهنی، بسط مفاهیم شکل گرفته در ذهن، نمایش 

را این چنین به خالقانه پدیده ها و چالش های پیش روی ذهن و پیروی از خواسته ها نیازهای خود است. مشارکت کننده ای تجربه خود 

زبان می آورد: )) معلمان برنامه درسی هنر را به عنوان افزایش دقت و تمرکز در مشاهدات، تاثیرگذاری بر عواطف و هوش،  بیان احساسات، 

کردند. رسیدن به آرامش و اعتماد به نفس، درک و فهم پدیده های هنری، رشد زیباشناختی، تجزیه و تحلیل، تولید ایده، حل مساله تعریف 

تعدادی از مشارکت کننده ها تجربیات خود را چنین بیان کردند: ))برنامه درسی هنر یعنی فرصتی برای دانش آموزان فراهم است که می 

توانند مهارتها، دقت و تمرکز،  احساسات، هیجانات، نگفته های درونی خودشان را برای معلم و همکالسی هایش نشان بدهندو درجه حساسیت 

                                                                                               نسبت به اهمیت پدیده های اطراف زندگی خود و  درک و فهم آنها در رفتارشان ظاهرسازند.((.                                           شان را

اینکه فضایی برای دانش آموز به  درست شده است که با تکیه بر اندیشه ها و چالش ها و دل مشغولی مشارکت کننده دیگر می گوید:  ))یعنی 

های ذهن خود محصول یا ایده ای را  شکل می دهد یا مساله ای را حل می کند، به تمرکز و حس راحت بودن می رسد، زیبایی ها را بهتر 

ل و مشاهده دقیق پدیده ها افزایش می دهد.((. مشارکت کننده دیگری تجربیاتش را و قدرت ذهنی اش را با تجزیه و تحلی تشخیص می دهد

این گونه بیان می کندک ))این نوع برنامه درسی افزایش قدرت نفوذ و تاثیرگذاری بر عواطف و هوش دانش آموزان است که عملکرد خالق 

داخل کالس)مشاهده اعمال معلم و دوستان( اعتماد به نفس بیش تری  خود را نشان می دهند و در سایه توجه و دقت  و تمرکز به رویدادهای

 به دست می آورند.((. مشارکت کننده دیگری نیز می گوید:  ))برنامه درسی هنر یعنی مجموعه ای از عناصر یا فرایندها در جهت اثرگذاری بر

تفاده از توانایی و تخیل در خلق آثار زیبا محیط و یا تجاربی عواطف، احساسات و هوش انسانی  به منظور انتقال یک مفهوم یا یک معنا و اس

                                                                                                                                                            که می تواند با دیگران تقسیم شود. هم چنین گره زدن زیبایی های روح انسان و پدیده های جهان نامگذاری می شود.((.  

حوزه  هنر قالب های متنوعی دارد که در پاسخگویی  به نیازهای بشر پدید آمده است  و  به  بیان آزادانه افکار و احساسات کمک   ب( ابعاد: 

ی با اصول زیبایی شناختی و ... در فعالیت های مختلف هنری صورت توسعه ارزش های هنری، توجه به حواس، بیان خالق  و آشنای می کند.

می گیرد. در مورد ابعاد این برنامه درسی عده ای از شرکت کنندگان آن را مثبت و عده ای آن را منفی تلقی کردند، مشارکت کننده اول می 

رداخته و درباره فعالیت های یکدیگر به قضاوت می پردازند گوید: )) برنامه درسی هنر کالسی است که دانش آموزان با یکدیگر به مشارکت پ

و جو و روحیه رقابتی بین آنها شکل می گیرد،  با اشکال مختلف کارهای هنری آشنا می شوندو ایده های ذهنی آنها  جنبه عینی به خود می 

دنبال نمی کند و معلم نیز در این ساعت از  گیرد((. مشارکت کننده دیگر می گوید: )) برنامه درسی هنر هدف چندان روشن ومشخصی را

یگوشی و سرگرمی کالس بیش تر به استراحت و برنامه ریزی برای کالس های بعدی می پردازد، دانش آموزان نیز این ساعت را بیشتر به باز

الیف دروس دیگر دانش آموز در نظر مشارکت کننده دیگری تجربیاتش را این گونه ادامه می دهد: ))این ساعت برای جبران تکمی گذرانند.((. 

گرفته می شود و عده ای به فعالیت های هنری پرداخته و عده ای نیز درس های دیگر خود را مرور می کنند وعده ای دیگر نیز به بازیگوشی 

                                                                                                    و فعالیت نامشخصی می پردازند((.  

 : پيش نيازهاي برنامه درسی هنر2مضمون اصلی 

 این خوشه اصلی دارای چند زمینه فرعی بود که عبارتند از:

 جامعه آن فرهنگ دارد، اساسی دخالت جامعه هر موجودیت در که عنصری واالترین و باالترین شک بدون  نقش  یا ساختار فرهنگ: -1

 وجود به مشترک هایویژگی که است فرهنگ کل صورت به و. دهدمی تشکیل را جامعه آن موجودیت و هویت جامعه هر فرهنگ اساساً. است

 گفت توانمی لذا. نامید ملّت یک نباید را کشور یک شهروندان واحد، فرهنگ یک وجود بدون و دهدمی شکل را ملت یک یا ملّیت یک آورندة
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 باورها، ارزشها، اخالق، هنر، ادبیات، فنون، علوم، ابعاد همه بینیممی چه چنان. است فرهنگ ملت یک یگیرشکل محوری و اساسی پایۀ

 و هاخوشبختی همه مبدأ گفت: ))فرهنگ توانمی دهند. به طور خالصه می توان گفت:می جای فرهنگ حیطۀ در جوامع را...  و اعتقادات

 به چند دسته تقسیم می شود:است((. این زمینه فرعی خود  ملت هایبدبختی

 آموزشی گارگزاران رفتار و اعمال  که است... و ها اولویت اعتقادات، تشریفات، هنجارها، ارزشها، باورها، مجموعه مدرسه فرهنگفرهنگ مدرسه: 

 در  مربیان و معلمان اعمال هادی که است مدرسه درون  در  مشترک ارزشهای و باورها مدرسه فرهنگ گفت بتوان شاید. می زند  رقم را

   است.  مدرسه درون

و بسیاری دهند  به درس هنر اهمیت داده نمی مدیر و همکاران   آن طور که باید، در مدارس وقت هاخیلی  مشارکت کننده ای می گوید: ))

ان توجهی و شوق و ذوق دانش آموز عالقه کنند و به وقت ها از زمان کالس هنر، برای جبران دروس دیگر مثل ریاضی یا علوم و... استفاده می

نمی کنندو به کشیدن یک نقاشی ساده در حد یک دانش آموز اول ابتدایی راضی می شوند.((. مشارکت کننده دیگر هم می گوید: ))مدیر 

بیاورد. والدین  مدرسه به اهمیت هنر در تربیت شاگردان من توجهی ندارد و نیازی هم احساس نمی کند که در این مورد اطالعاتی به دست 

شادگران  هم از من فقط درباره پیشرفت بچه هایشان در دروس دیگر سوال می پرسند. انگار اول شدن در دروس ریاضی و علوم  و خوب 

دهم  خواندن و نوشتن فارسی برای آنها و فرزندانشان امتیاز است و مدیر هم هیچ وقت درباره فعالیت ها و  کارهایی که در درس هنر انجام می

 چیزی نمی پرسد، فقط تاکید ش این است که کالس را معطل نگه ندارم((. 

 ریزی پی در تأثیر ترین بزرگ بالعکس نیست؛ فرزند آتی فرهنگ ساختن در آن بودن اثر کم نشانۀ خانواده، نهاد فرهنگ خانواده: کوچکی

 نهاد .کرد وجو جست چهاردیواری این در بایستی را فرد بعدی های ناهنجاری و هنجارها و ها ارزش و اعتقادات و رسوم و آداب و فرهنگ

 عوامل از گاه که است حالی در این و دارد آن در ریشه دانشجو که دانست ای مزرعه بایستی را خانواده کوچک حال عین در و کننده تعیین

نواده ها بیش تر به جو رقابتی بین کودکان خود با مشارکت کننده ای می گوید: ))خاشود.  می نظر صرف خانواده عرصۀ به طفل ورود از قبل

سایر کودکان اهمیت می دهند و اعتقاد دارند که ماحصل یرنامه درسی هنر چیزی جز  سرگرمی  بیشتر بچه هایشان نیست و این جو در 

نش آموزان فشار زیادی به من می مشارکت کننده ی دیگر می گوید: )) والدین دا. خانواده های  دارای کودکان زرنگ بیش تر وجود دارد((

آورند و تاکیدم بر تکالیف   برنامه هنر در خانه را به بی توجهی من به دروس دیگر نسبت می دهند و اصال این جور فعالیت ها را برای 

گر بگذرانم، در این فرزندانشان دوست ندارند، حتی گاهی در بیرون از مدرسه از من می خواهند که در این ساعت وقتم را با درس های دی

 درس برای این که چه کارهایی کنم والدین من را بیشتر توصیه و نصیحت می کنند((.

 توانند می آیند، می شمار به فرد شدن اجتماعی مهم عوامل از که این بر عالوه همساالن و فرهنگ حاکم بر روابط بین دانش آموزان: دوستان

 .است خودمداری بردن بین از همساالن، مثبت آثار ترین مهم از. باشند مؤثر نیز فرد کالمی های تمهار و تحصیلی و پیشرفتِ یادگیری، روی

 .شوند می آموخته صمیمیت و رقابت همکاری، مانند مهم اجتماعی های مهارت دارند، هم با مناسب و صحیح ارتباط همساالن که محیطی در

 از استقالل و فردی هویت رشد به کمک اجتماعی، های ارزش انتقال رفتار، کنترل ی،اجتماع های مهارت یادگیری امکانات همساالن کل، در

مشارکت کننده ای می گوید: ))دانش آموزان سعی می کنند زیاد درباره هنر حرفی نزنند و آن را وسیله برتری خود  .آورند می فراهم را والدین

اشی، یا  نمایش مهارت خاصی دارند به عنوان یک دانش آموز زرنگ توجه نمی بر دوستان شان ندانند، حتی به کسانی که در قصه گویی، نق

کنند و این مهارت او را یک عالقه سطحی در نظر می گیرند، و بگو مگو هایشان متمرکز به دروس دیگر هست، و شرط پذیرش شان در یک 

مشارکت کننده ای دیگری از تجربیاتش این گونه با ما حرف  گروه را منوط به موفقیت شان در دروس سخت) البته از نظر آنها( می دانند((.

 می زند: )) شاگردان زرنگ از من می خواهند مطالب بیش تری را در دروس دیگر در این ساعت به آنها بگوییم، شادگردان دیگر هم با آنها هم

خره می کنند، دانش آموزانم عالقه شان را به هنر صدا می شوند. فکر می کنم وقتی که دانش آموزی به درس هنر توجهی می کند  او را مس

از دست داده اند، فقط بعضی وقت ها که حوصله شان سر رفته و از خواندن دروس دیگر خسته شده اند از من می خواهند که  نمایش بازی 

 کنند و جک تعریف کنند((.

 هنر زیرا کند می بیان آید نمی زبان به را آنچه و داده رورشپ را شخصیت هنری خالقیت فرایند در هنر : توجه به  نقش هنر در آموزش-2

 زبانهاست رساترین و خالصترین ترین، اصیل هنر، زبان. شود می محسوب احساسات زبان ترین صمیمانه عنوان به و است خویشتن بیان وسیله

 ایجاد و تفکر رشد برای عاملی و بخشد می تحرک زندگی به هنر. داد سوق تعالی و پیشرفت بسوی را جامعه افراد توان می آن کمک به که

                                                                                                                                           .کند می تقویت را انسان وجود معنوی وابعاد شده واقع ارزشمند اجتماعی مختلف های جنبه در و شود می زندگی برای خاصی فلسفۀ

آشنا می میراث گذشتگان  اندیشه ها و تفکرات و ، ابزار های سمعی و بصری تجربیات هنری ، مشارکت کننده ای می گوید:))دانش آموز با

بر قراری  د تصور و احساس و شود و به کشف قابلیت های فردی و اجتماعی در زندگی، مهارت خوب مشاهده کردن، تامل و عمق بینی، کاربر

، بررسی ساختار اجسام و توجه به ساختار و شکل پدیده ها وسایل و مواد هنری آزمایش  ،آگاهی نسبت به محیط اطرافان، ارتباط میان آدمی
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ی، قصه گویی، دست می یابد.((. مشارکت کننده دیگر این چنین می گوید: ))دانش آموزی که به کارهای هنری)نقاشی، نمایش، خوش نویس

، نظم و و انضباط فکری داستان، سرود، رنگ آمیزی، بازی های فکری و ...( می پردازد قدرت درک و فهم و بیان، توانایی سخن گفتن در جمع

 ((اش را در مهارت های خواندن و نوشتن در دروس بخوانیم و بنویسیم تقویت می کند.

معلمی دیگر                                                                                                                                                         

))در رابطه با نقش هنر در فرایند آموزش می توان گفت که:  از آن جایی که در دوره ابتدایی درس زبان فارسی برای این گونه حرف می زند: 

ت های خواندن ، نوشتن ارائه می شود از این رو در آن دروس مهارت هایی هم چون قصه گویی، شعر، داستان بیش تر کاربرد تقویت مهار

حوزه شامل  6دارد. بنابراین در درس هنر این حوزه ها کمتر ظهور می کنند. بدین ترتیب حوزه های یادگیری برنامه درسی هنر ابتدایی، 

 هنرهای حجمی، نمایش، موسیقی، حرکات موزون را در بر می گیرد.(                                            نقاشی و طراحی، خوشنویسی، 

 آفرینندگی استعداد داده، می تواند  قرار خود کار اساس را شناخت و آگاهی فرهنگی و اجتماعی رفتار که در انسانی آگاهی و شناخت: -3

 است. تکیه برآگاهی و ساخته بدیل بی و ممتاز موجودات دیگر به نسبت را او قابلیت ها و خصوصیات خالقیت خود را نشان دهد. همین و

 می شود. راه سر از  مشکالت و موانع تفکرباعث رفع و اندیشه

 تواندنمی است، کرده کسب خاصی زمینه در معلوماتی یا سواد که کسی هر و است حساس و ظریف بسیار کاری تدریس، و آموزش معلمان:

 باشد شرایطی واجد فرد هر تواندمی بلکه کند،می تدریس دبیرستان یا دبستان یک در که نیست کسی شایسته، معلم پس. باشد موفقی معلم

 که است مسئولیتی معلم، وظیفه آورد. نخستین دست به موفقیت آموختن، فن و تدریس کار در خواهدمی و کرده فعالیت تربیتی حوزه در که

 انجام یکدیگر با همزمان اغلب وظیفه دو این. اندپذیرفته شاگردان قبال در که ایوظیفه دیگر، و اندگرفته عهده بر خود جامعه فرهنگ ابربر در

گیرد. مشارکت کننده ای می گوید: ))در کالس تدریس خود را منوط به فعالیت های مشخصی نمی کنم و هر نوع کاری را که دوست می

شنیدن مطالب و دیدن تصاویر و  به وسیله  هم میزان یادگیری  برنامه جام می دهم و دانش آموزان را به آن وادار می کنم،داشته باشم ان

، اصالیادگیری و ادراکی وجود ندارد هر کسی تکلیف گفته شده ای را انجام می دهد، بعدش میزان شودنمی تجربه های عملی هنری انجام 

 ریع نگاه می کنم، فکر می کنم که این کار  را برای ساکت کردن بچه ها  انجام می دهم.((.پیشرفت کارهای بچه ها را س

مشارکت کننده ی دیگری نیز می گوید: ))درتدریس زیاد دنباله رو کارهای عجیب و غریب نیستم، تو این درس روش های تدیس و ارزشیابی 

ند نگرش جدیدی به این درس داشته باشند بیهوده وقت شان را تلف می کنند، معنی ندارد. فکر می کنم کسانی که به قول خودشان می خواه

اصال تا به حال کسی راجع به  اهمیت و تاکید و توجه بیش تر به این درس حرفی زده است؟((. معلم دیگری نیز این گونه بیان می کند: 

ی کنم در این زنگ بگیرم، خودم شخصا یکی دوبارمسابقات ))معموال دروس سخت را در این ساعت تمرین می کنیم، مرخصی هایم را سعی م

علمی را در این زنگ اجرا کرده ام، برای من ساده ترین کالس است و آن را تقویت کننده روحیات  هنری و خالقانه دانش آموزان درنظر نمی 

 گیرم، بعضی اوقات هم در این زنگ بچه ها را  مرخص می کنم.(

 شخصیت عمده قسمت که هستند فردی به منحصر های ویژگی با حساس افرادی جامعه، سازان آینده عنوان به آموزان دانش آموزان: دانش

گیرد. آنها دارای احساسات مخصوص به خود هستند و مسائل را با دوستانشان در میان  می شکل مدارس در و ها کالس همین درکانون ، آنها

علق خاطر دارند. مشارکت کننده ای می گوید: ))بچه ها واقعا فکر می کنند این ساعت را می گذارند و نسبت به  فرهنگ و آداب گروهی ت

برای اضافه تدریس دروس دیگر گذاشته اند و فقط بعضی وقت ها به آنها اجازه می دهند تو کالس نقاشی بکشند یا نمایش بازی کنند. بعضی 

، خیلی ها دوست دارند هر روز نمی دانند برای چه این کارها را انجام می دهندها  دلشان را فقط به نقاشی و خوش نویسی خوش کرده اند و 

یک ساعت درس هنر داشته باشند آن هم به خاطر این است که شاید معلم اجازه بدهد زوتر به خانه بروند.((. مشارکت کننده دیگر می گوید: 

ه، بعدش هم می گویند )) برایشان فرقی نمی کند که تکالیف هنری راکه در منزل برای آنها  در نظر گرفته ام خودشان انجام می دهند یا ن

 که ارزش ندارد  وقت مان را در خانه صرف چیزهای الکی کنیم.((.

 طریق از کودکان هنری آثار گذاریارزش. است هنری آثار کردن تولید و ابداع کشف، مهم،. است فردمنحصربه آفرینش یک والدین: خالقیت،

 عقب تا آورد دست به را بیرونی الگوهای رضایت که کندمی تالش دیگر او، و دکنمی بیرونی شرایط مطیع را کودک بیرونی، جهان هایمقیاس

 ها،آن کهاین از فارغ کنند؛ اهدا را غیرمشروط توجهی کودکان، به که بگیرند یاد باید والدین. بود خواهند مخرب بسیار  ها،مقایسه این. نماند

مشارکت کننده ای می گوید: ))هنگام شروع سال تحصیلی  .کنندمی برآورده را ادرم و پدر هایسلیقه حد، چه تا و دارند قرار سطحی چه در

جدید کیف بچه ها پر از مدادرنگی و آب رنگی هایی است که پدر و مادران شان برای آنها گرفته اند، هر زمانی که از بچه ها می خواهم تو 

ن آنها را وادار می کنند که نقاشی بکشند، انگار هنر تو نقاشی خالصه شده خانه کاری هنری  را انجام بدهند و به کالس بیاورند والدین شا

است. والدین انتظار دارند که  در درس های دشوار و سخت برای فرزندانشان تکالیف در نظر بگیرم.((. معلم دیگری که در این مصاحبه شرکت 

می دهم اصال خوش شان نمی آید. بعضی وقت ها والدین از معلم مربوطه کرده می گوید:  ))والدین از این که برای بچه هایشان تکالیف هنری 
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گالیه دارند که چرا تکلیف زیادتری در دروس ریاضی و امال و ...  به پسر یا دخترشان نمی دهم، حتی می توانم بگویم که والدین کارهای 

 ت افت تحصیلی فرزندشان می دانند.((.هنری بیش تر بچه ها در مدرسه رو  به گردن درس هنر می اندازند و آن را عل

 برنامه راهنمای جدید نقشه یک  هنر و درسی برنامه محتوای و هافعالیت اجرای در کاستی : موانع برنامه درسی هنر:3مضمون اصلی 

 تهیه موقع آن علمی عتبضا لحاظ به که هم قدیم درسی برنامه بسا چه .دارد وجود اجرایی هایپشتیبانی به مربوط مشکالت هنر، در درسی

 از حاصل هایویژگی به که است اساسی فرصت یک هنر مدراس،زنگ هفتگی برنامه در. ماندمی آن،عقیم اجرایی مسایل خاطر به شدمی

 بهبود عموان کردن برطرف در مدارس پرورشی باید مربیان  بارهدهد؛ دراینمی ظهور امکان دبستانی کودکان عاطفی و شناختی نیازهای ارضای

شامل عوامل دهند. این مضمون  نشان خود از ایمالحظه قابل هایتوانایی کالس از خارج شدهء گرفته نظر در هایفعالیت و هنر زنگ کیفیت

 چندی می شود که عبارتند از:

صورت می گیرد. عوامل  اشاره به پیچیدگی های سازمان دارد که فعالیت در چهارچوب محدویت و امکانات موجود آنها :عوامل ساختاري

ساختاری ویژگی ها و خصوصیاتی هستند که یک ارگان یا سازمان آنها رادارا می باشد و بر نوع و تسریع و کیفیت فعالیت تاثیر می گذارد. 

نمی د هد و  مشارکت کننده می گوید: ))مدیر ا همیت چندانی به بازدید دانش آموزان از کانون فکری ونمایشگاه هنر و مجتمع های فرهنگی

در ارزشیابی درس هنر هیچ گونه امکانات و ابزارهایی  برای سنجش میزان تسلط دانش آموز در اختیار معلم قرار نمی گیرد. مدیر همچنین 

(. درصدد القای این تفکر به من)معلم( است که وقت خود را بیش تر به دروسی که اعتبار و درجه آموزشی مدرسه را باال می برد صرف کنم.(

همچنین مشارکت کننده دیگری می گوید: )) در جلسات شورای معلمان که مشکالت آموزشی دروس پایه های مختلف مطرح می شود هیچ 

گونه حرف و حدیثی برای بررسی چالش ها و فعالیت های پیش روی  درس هنر صورت نمی گیرد، در جلسات انجمن اولیا و مربیان، والدین 

  ره این درس ندارند یا راهکار و ایدی تازه ای را مطرح نمی کنند((.دغدغه  یا نگرانی دربا

محتوای آموزشی مناسب و تدوین شده با استفاده از آخرین دستاوردهای علمی و تکنولوژی آموزشی می تواند نقش بسیار مهمی در  محتوا:

ه در جریان آموزش را صرفه جویی کند. اما آنچه مسلم اثربخشی فرآیندهای آموزشی داشته و سهم عمده ای در منابع آموزشی مورد استفاد

است این که ویژگی های یک محتوای آموزشی خوب اشاره به ساختار منطقی آن و جذابیت آموزشی الزم و تعامل مورد انتظار از فرآیند 

مشارکت ن  محتوایی را در نظر بگیرد. آموزش بین معلم و متعلم دارد که نیازمند توجه جدی است. محتوا در هنر هم باید حوزه های گوناگو

ی کننده می گوید: ))در کالس کتابی برای تدریس معانی و مفاهیم هنر و آموزش مهارت ها نداریم ولی برای استفاده بهتر از کالس هنر راهنما

                   ت اولویت دارند.((.                                                                                                           گستردگی موضوعات هنری هم در این کتاب ها زیاد است و مشخص نیست که  کدام موضوعا درس هنر وجود دارد،

صت هایی  مشارکت کننده دیگری با استفاده از تجربیات خود می گوید: ))محتوای موضوعات هنری بسیار پیش پا افتاده و ساده بوده و فر

 برای توسعه نگرش و تفکر انتقادی دردانش آموزان و ارتباط آن با  زندگی روزمره باقی نمی گذارند، مهارت تامل، قضاوت و ارزش گذاری جای

 خود را به مشاهده صرف پدیده ها داده است بدون آن که دانش آموزی چرایی و علت این کار را بپرسد و فقط برای رفع تکلیف ساعت را به

 آخر می رساند.((.                                                                                                     

 آموزش کیفی توسعه در موثر عوامل مهمترین واز دارند را تماس ونزدیکترین ارتباط بیشترین آموزان دانش با معلمان موقعيت معلمان:

 به گاه آن دهند نشان توجه آموزان دانش وجودی های جنیه تمام به معلمان اگر روند می شمار به کودکان جانبه ی همه و رشد وپرورش

 رامبدا معلمان نظران صاحب. کرد خواهند توجه آموزان دانش با خود روابط تمام وبه داد خواهند نشان خود های کالس در ها برنامه اجرای

وآمادگیهایی که در آموزش های)تربیت معلم، ضمن  ها مهارت,  معلومات با آنان که باورند وبراین نستهدا وپرورشی آموزشی تحول گونه هر

خدمت و ...( به دست می آورند می توانند رهنمای اصلی در جریان آموزش به ویژه آموزش هایی که به خالقیت و توسعه تفکر دانش آموزان 

))دوره ضمن خدمت تخصصی برای آموزش و آگاهی بهتر ما از درس هنر وجود ندارد، و در می انجامد باشند. مشارکت کننده ی می گوید: 

برخی دوره ها اصال تدریس نمی شود، مدرس دوره آگاهی چندانی در این درس نداشته ، من هم آمادگی یا زمینه قبلی درباره نگرش هنری 

اید بتوانم در یک جمله بگوی که مهارت گمشده من در درس هنر است. به مسائل ندارم،  مباحث هنری البالی دروس دیگر یاد می گیرم، ش

مشارکت کننده دیگری می گوید:  ))اکثر اوقات فقط یک نوع فعالیت)نقاشی( برای این درس در نظر می گیرم،  زیاد از کارهای هنری سر در 

ام به درس هنر را به خاطر نامشخص بودن چگونگی نمی آورم، احساس می کنم نوعی تشویش ذهنی در این ساعت از کالس دارم، انگیزه 

مدیریت این کالس  از دست داده ام، دلم می خواهد معلم دیگری این درس را تدریس کند،  روش های تدریس کارایی کمتری در موضوعات 

                                                                                                                                              هنری دارند و رغبت و عالقه زیادی در دانش آموز به وجود نمی آورند((. 

هر فعالیتی نهایتا منجر به نتیجه و پیامدی خواهد انجامید. تالش برای رسیدن به نتیجه خوب  :  پيامدهاي برنامه درسی هنر:4مضمون 

نامه ای است که در راستای هدفی تدوین شده است.در واقع رسیدن به نتیجه خوب عالوه بر آن که منافع یک سازمان حاصل کار و تالش هر بر

ت در یا برنامه را تامین می کند بلکه هویت خود را نیز از پیامد کار خود می گیرد. هر برنامه ای نتایج و تبعات خاص خود را داردکه ممکن اس
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رنامه درسی هنر نیز دارای این پیامد هاست.عده ای از معلمان درس هنر را به دلیل شفاف نبودن رویکرد در دوره جهت منفی یا مثبت باشد، ب

ابتدایی و عده ای به دلیل فراهم ساختن فعالیت های یادگیر ی خالق آن را موثر تلقی می کنند. هر دوی این گروه ها با توجه به تجارب 

 .                                                                            نظرات شان را بیان می دارند آموزشی ای  که در این دوره دارند

 نابودی))  شعار امروز.  فعال زندگی استمرار ضرورت ، نوآوری و خالقیت و است نوشدن حال در هرلحظه ، امروزی پیچیده زندگی خالقيت:

 به آموزشی های سازمان مسؤولیت اما دارد قرار ها سازمان همه مدیران روی پیش در((  باشید نوآور و قخال اینکه مگر شماست انتظار در

 این از.  گیرد می خود به دیگر ای صبغه ، دارد برعهده را جامعه سازان آینده و فرزندان تربیت و تعلیم وظیفه که پرورش و آموزش خصوص

 و استعدادها از دار جهت و صحیح استفاده و نوآوری و خالقیت پرورش و رشد زمینه آوردن اهمفر وظیفه سو یک از آموزشی های سازمان رو

فعالیت های هنری شان متنوع تر شده است، هر کار هنری )مانند درست  دارند. مشارکت کننده ای می گوید: )) برعهده را افراد های توانایی

با ترکیب کردن اشکال هندسی، ساختتن قصه کوتاه و بلند و...( که دوست دارند  کردن کاردستی های گوناگون، درست کردن تصاویر جالب

انجام  می دهند، مهارت هایی)درست کردن کاردستی(  را که در درس هنر یادگرفته اند در درس ریاضی یا علوم برای درست کردن ترازو 

... به کار می برند، خالصه کارشان رقابت برای  انجام کارهای  وکاغذ دایره ای شکل، یا حل جدول سودوکو،  ساختن دماسنج، فرفره آبی و

برای   و وقت خود را  اداره می کنددر ضمن انجام کارهای دستی  عملی دروس دیگر شده است((. فرد مشارکت کننده ی دیگری می گوید: ))

مشغول می شود در واقع حس مسئولیت و اعتماد  کند و هنگامی که به ساختن وسیله ای و یا تکمیل آن می حل پیدا مشکل پیش آمده راه

بهتر  رامتفاوت ایده های بیشتر   که بهتر و طوریه ب، افکار، عالیق و احساسات خود را بیان می کند به نفس او بیدار شده و پرورش می یابد

                                                                                                                                          می کند و دنبال ارائه راهکارهای جدیدی است((.          جایگزین  ایده های قبلیبیشتر با  و

 نظام رکن مهمترین و آینده در او موفق زندگی ساز زمینه تواند می که است هایی توانایی مهمترین از یکی فکری استقالل استقالل فکري:

است. برنامه ها باید طوری سازماندهی شوند که افراد بتوانند به تدریج به مشکالت نایل آیند. تصمیم گیری جنبه ای است که فرد را  آموزشی

                                                                               ملزم به داشتن اختیار می کند و آن نیز در سایه داشتن قابلیت فکری غیر وابسته است.                                              

مشارکت کننده ای این چنین حرف می زند:  ))دانش آموز خود در یک فضای بازتربیتی است و اندیشه ها و تفکراتش را پرورش می دهد   

ش با  رویکرد کانالیزه و مشخص شده  تکیه بر تربیت فردی  دارد و هیچ قضاوتی نسبت به  کارهایش صورت نمی گیرد،کالس به جای آموز

در نظام تربیتی سهمی  فرد احساسات فکری  را که در پی آن است دنبال می کندو با اعتماد به خود مسیر یادگیر ی خود را هموارمی بیندو

   قالب برنامه های متنوع افزایش می یابد.((                                                                                       پررنگ ایفا می کند و کارآمدی نظام با استفاده از روش های خاص تربیتی خود در

 و است تغییر حال در سرعت به که دنیایی در و شوند می کهنه آیند در چاپ زیر از اینکه از قبل درسی کتب که عصری در تفکر انتقادي:

 وارد شخصی هر اجتماعی و فردی زندگی ساختارهای به را خودشان راه سرعت به اخالقی و محیطی اجتماعی، اقتصادی، پیچیده های واقعیت

 غیر در کنیم وآماده تقویت ابزارهایی با را خود بایست می کنند جهانی را ما آنکه از پیش است تحقق حال در سازی جهانی فرایند و اند، کرده

 باشند، انتقادی تفکر های مهارت دارای که افرادی تربیت لزوم اساس این بر کرد، خواهند جهانی را ما شویم جهانی آنکه از قبل صورت این

بنابراین آیا ما نباید به دنبال برنامه ای باشیم که این گونه مهارت ها را در ما تقویت کند؟ مشارکت . رسد می نظر به ضروری حتی و الزم

پاسخ می دهد: ))در برخورد با مساله فورا نتیجه گیری نمی کند و مسائل و مشکالت را با مشاهده عمیق و موشکافانه کننده ی این چنین 

بررسی می کند، اعتقادش براین است که مشکالت د رهمان وهله ی اول پیام و رموز خود را آشکار نمی کنند.((.  مشارکت کننده  ای از 

مامی ایرادات هر کاری را بیان می کند و هیچ وقت جانب احتیاط را در نظر نمی گیرد، درباره مسائل تجربیاتش این چنین می گوید: )) ت

مختلف نظر می دهد گویی مسئولیت درست انجام دادن هر فعالیتی را بر عهده دارد وبه اصالح و بهبود عملکردها  می اندیشد.((. مشارکت 

العات و مسائل را کورکورانه قبول نمی کندو در فرایند فکری طوالنی مدتی قرار می گیرد، کننده دیگری می گوید: ))هنگام فعالیت هنری اط

موضوع و نگرش همه جانبه و دیدن نکات مثبت و منفی آن و یافتن راه حل چالش جدی اسخ ادامه می دهد، تجزیه و تحلیل به پرسش و پ

 برای اوست.((

 تحکیم چگونگی سوم جهان جوامع بالخصوص و جوامع تمام فکری و بران آموزشیاساسی ره های دغدغه از یکی درونی شدن ارزش ها:

 های انسان تا داد جای جامعه یک فرهنگ در را دموکراتیک و جدید های ارزش کاری سازو چه با. باشد می جامعه در دموکراتیک های ارزش

. بدانند دموکراتیک های ارزش را خود های رفتار منشاء و ساخته قمنطب دموکراتیک های ارزش به توجه با را خود اعمال و ها رفتار جامعه آن

مشارکت کننده می گوید: ))دانش . بخشد می مشروعیت هایی در برنامه درسی ارزش چه را ما اعمال و ها رفتار که باشد می مهم مسئله این

قانون و عرف و آن ارزش هایی را که به صورت پنهان در آموزان داستان های مورد عالقه خود را با ارائه نمایش به صورت گروهی بر مبنای 

درون داستان ها نهفته است اجرا می کند. هنگام برخورد با یکدیگر ارزش هایی که زیربنای  فعالیت در مدرسه هستند مانند: مسئولیت و 

مشارکت کننده دیگری ی آن تصمیم می گیرد.((. همکاری با یکدیگرو ... را به طور آشکار در رفتار همکالسی  هایشان مشاهده کرده و بر مبنا
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این چنین می گوید: ))هنگام بیان مفاهیم و پیام داستان  به صورت ضمنی، دانش آموز به رویدادهای داستان توجه کرده و تعارضات و چالش 

تحلیل رفتارها پرداخته و الگوهای رفتاری  های بین شخصیت ها را تصور می کند و با معیارهایی که با دوستانش درباره آنها به توافق رسیده به

شرکت کننده ی دیگری تجربیاتش را این گونه بیان می کند: ))دانش آموز به دور از تحمیل عقاید والدین حق  مناسب را انتخاب می کند.((.

چهار تا کردن تجارب می پردازد و انتخاب برای خود قائل می شود و در معرض تجارب ارزشی مختلف قرار گرفته و به سازماندهی و دو دوتا 

 مطلوب ترین آنها را انتخاب می کند.((.

 

 بحث

هدف از این پژوهش بررسی ادراک معلمان نسبت به برنامه درسی هنر بود که با استفاده از روش تحقیق کیفی با رویکرد پدیدارشناسی انجام 

تعریف برنامه درسی هنر، پیش نیازهای اصلی نمایان شد که عبارتند از: گرفت. از طریق مصاحبه سازمان نیافته و عمیق چهار تم یا زمینه 

د درس هنر، موانع برنامه درسی هنر و پیامدهای برنامه درسی هنر .  بررسی ادبیات پژوهشی در زمینه برنامه درسی هنر نشان می دهد که افرا

( کارکرد اصلی تربیت هنری عبارت است از کمک به آحاد دانش 1992)از زوایای متعددی این نوع برنامه را تعریف کرده اند. از نظر رایمر 

(. به اعتقاد برخی از صاحب 1383آموزان در جهت پرورش ظرفیت هایی که دستیابی به معرفت زیباشناختی را تسهیل می نماید)مهرمحمدی،

ینه ای مناسب برای ارتقای توانایی های شناختی ( هنر، زمGallas ،2003 ،Hendrick ،  2004و  Dyson، 2002، آیزنرPitri ،2001نظران)

چندگانه نظیر استدالل پیچیده و حل خالقانه مساله در یادگیرندگان محسوب می شود که آن را به عنوان زبانی دیگر برای یاگیری معرفی می 

Yorke  viney (2007 )از دیدگاه (. Young ،2005کند، و به عنوان یک سکوی پرش برای رشد سمبولیک یادگیرندگان به حساب می آورد)

( از صاحب نظران حوزه برنامه درسی، یکی از کارکردهای مهمی که به آموزش هنر نسبت می دهند پرورش تفکر خالق 2007) Fountainو 

( سه رویکرد 2005) Hickman است. اندیشمندان و پژوهشگران  زیادی به تاثیر آموزش هنر در پرورش خالقیت دانش آموزان تاکید کرده اند.

را در مفهوم پردازی هنر مطرح می کند. در تعریف نخست هنر یک محصول فیزیکی است که می تواند لمس شود، به دیوار نصب شود یا د 

کاری رموزه مورد تماشای عام قرار گیرد. در دومین تعریف بر فرایند تولید اثر هنری تاکید می شود. تعریف سوم متمرکز بر فرایند خالقه و ابت

است که منجر به تولید اثرمنحصر به فردی می شود. تعریف سوم از هنر مقارن با تعریف خالقیت نیز هست. هنر در برگیرنده آن بخش از 

بداعت و خالقیت انسان است که طی آن فرد با استفاده از مواد وسائل هنری و دستی، عواطف، اندیشه ها و احساسات خود را که نشئت گرفته 

(.  با توجه به تعاریفی که از سوی شرکت کنندگان در این 1384ر بصری تجارب محیطی است به دیگران منتقل می کند. )امینی، از تفسی

پژوهش ارائه شد، و تعاریف شان تا حدودی با تعاریف علمی کارشناسان در این زمینه تفاوت هایی داشت. تم دوم برنامه درسی هنر اشاره به 

فرهنگ حاکم بر روابط بین دانش آموزان(، فرهنگ خانواده، نقش و ساختار فرهنگ)فرهنگ مدرسه،  -1امه داردکه شاملپیش نیازهای این برن

آگاهی و شناخت)معلم، دانش آموز، والدین( می شود. اجرا یی شدن برنامه ها مشروط به این است  زمینه هایی   -3نقش هنر در آموزش، -2

ل خود در عمل پیاده شود، برنامه درسی هنر نیز از این قاعده مستثنی نیست. انجمن مطالعه ملی آمریکا با مهیا شود تا برنامه به بهترین شک

( به نقش هنر در آموزش و یادگیر ی بهتر دانش آموزانپرداخته است، آلتر و 2004عنوان پروژه تحول تعلیم و تربیت از طریق چالش هنر)

جه رسیدند که معلمان نگران دانش و مهارت مورد نیاز برای تدریس هنرهای خالق هستند (  در مطالعه ای به این نتی2009همکاران)

( در تحقیق خود به این نتیجه رسید که معلمان خواهان آموزش مطلوب هنر برای کودکان بودند و نیاز به پشتیبانی د رتداوم 2003دونینگ)

فرهنگی و پیشرفت  -عاطفی، رشد اجتماعی -نر با رشد شناختی، رشد اجتماعی( به  رابطه برنامه درسی ه2003آن را خواستار شدند. ایوای)

( درباره تاثیر موثر آموزش هنرها  بر 2007تحصیلی پرداخته است و برنامه درسی هنر را در تحقق عوامل ذکر شده موثر می داند. یورک وینی)

( درتجزیه و تحلیل کتب و 1379است نتایج مطالعات تاجیک ) پیشرفت تحصیلی، خالقیت، و خود پنداره تحصیلی به نتایج مثبتی رسیده

آموزش هنرنشان از: پایین بودن مدرک وسابقه تدریس، عدم عالقه معلمان، نبود ابزار و سایل، محدودیت وقت، کم اهمیت دانستن درس هنر 

( نیز در پژوهش 1382یی با راهنمایی دارد.حسینی)از نظر دانش آموزان، استفاد از سبک هم گرا در تدریس، عدم ارتیاط بین هنر دوره ابتدا

ساعات کالسی در آموزش هنر اشاره  -5ابزارها و لوازم هنر. -4مربی هنر. -3وضعیت ظاهری کالس و مدرسه. -2خانواده. -1خود به عوامل موثر

های آموزشی معلمان و ... پرداخته است. (موانع انگیزشی معلمان، موانع شخصیتی و نگرشی معلمان، توانایی و روش 1388کرده است. یوسفی)

بنابراین باتوجه به تحقیقات صورت گرفته می توان گفت که برنامه های درسی هنر عالوه برنیازهای مشخصی که از مطالعات به دست آمده 

شیده نیست و آن را می توان است، دارای نیازهای دیگری که معلمان  ذکر کرده اند است. نقش فرهنگ در بهبود برنامه درسی هنر بر کسی پو

از البالی تحقیقات صورت گرفته به دست آورد،چنان که کمبود معلم در این زمینه ناشی از حاکم بودن فرهنگ بی توجهی به درس هنر می 

نقشی که د راجرا  باشد.  آگاهی و شناخت معلمان، والدین و دانش آموزان از برنامه درسی هنر اشاره به این مفهوم دارد که همه با توجه به

داشته شدن هر چه بهتر و باکیفیت تر برنامه درسی هنر دارند می توانند باعث رفع موانع این برنامه شده و پیامد و نتایج مناسبی را به دنیال 
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بته عالوه بر این ها باشند. درباره موانع برنامه درسی هنر مواردی مانند عوامل ساختاری، محتوا و موقعیت معلمان اهمیت زیادی داشتند، ال

 معلمان به موارد دیگری مانند کمبود وقت، هزینه بر بودن ابزارهای هنری،  عدم شناخت والدین و عدم ارتباط فعالیت های هنری با نیازهای

(، هودسون 2009ان )زندگی روزمره، روش های نامناسب تدریس و ...... اشاره کردند. مطالعات انجام شده در این راستا  تحقیقات آلتر و همکار

(، 1377(، حاج حسینی)1380(، امینی)1387(، دانشور و سادات حسینی)1388(، یوسفی)1388(،شرفی)2003(، دونینگ)2007و همکاران)

( می باشد که در بررسی موانع و محدودیت برنامه درسی هنربه عواملی مانندکمبود معلم هنر، عدم توجه به استعدادهای دانش 1370عباسی)

زان، کمبود وقت، کمبود دسترسی به وسایل هنری مورد نیاز، نامناسب بودن شیوه ی ارزشیابی در درس هنر، عدم استقالل درس هنر، آمو

عدم توجه به مبانی هنرهای تجسمی، کثرت جمعیت در درس هنر، عدم تناسب و ناهماهنگی بین سطح سنی دانش آموزان با محتوا ی ارائه 

موانع انگیزشی معلمان، موانع شخصیتی و نگرشی معلمان، توانایی و روش های آموزشی معلمان پرداختند. داده  شده در کتب آموزشی هنر،

( در زمینه تجربه معلمان برای شکل دادن شیوه های تدریس شان  در 2009های به دست آمده از معلمان برخالف مطالعات آلتر وهمکاران)

( درباره آمادگی معلمان در تدریس تربیت هنری در 2007ایی، و مطالعات هودسون و همکاران)زمینه هنر های خالق کالس های دوره ابتد

ان مدارس ابتدایی بود ولی با اکثریت مطالعات در این زمینه هم سو بود. در مورد زمینه چهارم این پژوهش، پیامدهای برنامه درسی هنر می تو

شدن فعالیت های هنری برای دانش آموزان زمینه خالقیت، استقالل فکری، تفکرانتقادی گفت که: شرکت کنندگان معتقدندکه در نتیجه فراهم 

و نهادینگی ارزش ها در فرد شکل عمل به خود خواهد گرفت و  شخصیت دانش آموز دارای عملکرد و افکار فردی بهتری خواهد شد.بررسی 

فرهنگی و پیشرفت  -عاطفی، رشد اجتماعی -د شناختی، رشد اجتماعی( درباره رابطه برنامه درسی هنر با رش2003های صورت گرفته ایوای)

(  در ارتباط با تاثیر مثبت آموزش های هنرهای بصری بر پرورش خالقیت و تفکرانتقادی دانش آموزان بصری 2005تحصیلی،کاندا و دانیل)

ر موثر آموزش هنرها  بر پیشرفت تحصیلی، خالقیت، ( درباره تاثی2007به دلیل ماهیت و محتوای آن بوده است، همچنین تحقیق یورک وینی)

( بر تاثیرگذار بودن آمورش هنرهای بصری بر مهارت های تفکر خالق دانش آموزان، و تحقیق 2008و خود پنداره تحصیلی،  تحقیق پارکر)

دانش آموزان، نشان از اثربخشی  این (درباره رابطه ی آموزش هنر با انگیزش تحصیلی، خوداثربخشی و خالقیت  2008هیسر و مورفیلدالنگ ) 

هنری را شامل درک وفهم فرهنگی، حفظ و توسعه -( سواد فرهنگی1384نوع برنام های درسی دارد. عالوه بر تحقیقات فوق، فتحی واجارگاه)

ه است. مایک مویر هنری در نظر گرفت -میراث فرهنگی، وحدت و کثرت فرهنگی، زیباشناسی و ذوق هنری، هویت ملی، و ارزش های فرهنگی

( معتقداست؛ آموزش هنر با رویکرد دیسیپلین محور به ارتقا مهارت های تفکر سطح عالی، مهارت های حل مسائل اصیل، آگاهی 2003)

جهانی و فرهنگی، ارتباط کالمی و غیرکالمی، و سایر مهارت های زندگی دانش آموزان  می انجامد. اطالعات حاصل از تجارب معلمان در 

نه پیامد های برنامه درسی هنر  تا حدود زیادی موافق با پژوهش های انجام گرفته است هرچند که نکات اختالفی نیز مشاهده می شود زمی

که این بستگی به فضای حاکم بر مدارس نواحی مختلف و تجاربی که از این مدارس به دست می آید دارد. غالب صاحب نظران بر این واقعیت 

ر از قدیمی ترین پدیده های انسانی و اجتماعی است که در دوره های مختلف و طی فرهنگ ها و جوامع گوناگون وجود داشته نظر دارند که هن

(. پستالوتسی بر اهمیت هنر در برنامه تاکید می کند و 1382و د رمراسم مذهبی و اجتماعی آنان نقش بارزی را ایفا نموده است)میرزابیگی، 

رای بروز استعدادهای خالق کودکان نیست، بلکه برای این است که انسان را از قدرت های خود آگاه کند و نظم عقلی می گویداین کار تنها ب

(. در آخر الزم است که گفته شود برنامه درسی هنر دارای پیامدهای منفی به شرح ذیل می 1374آنها راپرورش دهد)مایر، ترجمه فیاض، 

نگرفتن فرایند آموزش، توجه به مسائل حاشیه ای، نگرش نامطلوب به محتوا، دست کم گرفتن درس باشد: بی نظمی و بی انضباطی، جدی 

برنامه  هنرو ... نکات یادشده از تجارب شخصی معلمان در باره این برنامه می باشد و ذکر این موارد در پایان بحث نشان از این دارد که این نوع

 .الزم نبوده و از سازمان دهی مناسب و شایسته ای برخوردارنیستدر نظر عده قلیلی از افراد دارای کفایت 
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 گيرينتيجه

مدارس متناسب با شرایط خودشان می توانند با رویکرد اقدام پژوهی چالشها و چشم انداز هایی که می توانند پیش روی این برنامه درسی 

قرار بدهند[ چرا ابتدایی  ی دوره در مه ی درسی،  محور ساماندهی آموزشبه عنوان یک فرا برنا باشد را بهتر و شفاف تر ببینند و درس هنر را

برای درس های مختلف از هنرهایی مثل نقاشی ، کاردستی ، شعر و سرود ، قصه ، نمایش و ... استفاده می کنند. البته این که همه معلمان 

نامه ی درسی هنر و فعال کردن این برنامه در ساعت مربوط به آن ها کارکردها و نقش های ثانویه ی هنر است که در سایه ی بها دادن به بر

می افتند. بنابراین ، می توان گفت که هنر ظرفیت های فراوانی را برای رشد مهارت های فرایندی دانش آموزان در اختیار ، اتفاق خواهد افتاد. 

 .ی تواند از قابلیت های مختلف این درس بهره گیردمعلم قرار می دهد. معلم با طراحی آموزشی مناسب برای ساعت درس هنر ، م

. 
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