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  چكيده

 برمبتني ابتدايي دوره در هنر درسي برنامه مغفول ابعاد و وجوه شناسايي به پژوهش اين
 روش. كندتبيين است،شده واقع غفلت، مورد را آنچه بتواند تا استپرداخته مطلوب الگوي

 اسنادي، تحليل شيوه از كمي، بعد در كهاينهگوبه است) كمي و كيفي (تركيبي پژوهش،
 درسي برنامه هايمؤلفه تبيين جهت در و سندكاوي المللي،بين و ملي تجارب بررسي
 كليه شامل پژوهش، جامعه. استشدهاستفاده» ايمقايسه -تحليلي «رويكرد از هنر، مغفول
 نمونه. بود كشور رد هنر آموزش و درسي برنامه متخصصان نيز و معتبر علمي اسناد

 دسترس، در الملليبين و ملي معتبر منابع و اسناد شامل اسنادي تحليل بخش در پژوهش
 الگوي حسب نيز اعتباربخشي بخش در و ابتدايي دوره رسمي هنر درسي برنامه راهنماي
 درسي برنامه نظرانصاحب از نفر 15 هدفمند گيرينمونه طريق از و كيفي شيوه به مطلوب،

 ايمقايسه. شدانجام ساختارمند مصاحبه آنان با و انتخاب نمونه عنوانبه هنر موزشآ و
 تا گرفتصورت فعلي هنر درسي برنامه و هنر درسي برنامه مطلوب الگوي بين تحليلي
 هنر درسي برنامه مطلوب الگوي داد،نشان هايافته. شود مشخص هنر، مغفول درسي برنامه
 عمومي و رسمي تربيت نظام بر حاكم اصول برمبتني هنري تتربي اهداف و اصول داراي
 و تجويزينيمه تجويزي،: بعد سه از متشكل هنر مطلوب درسي برنامه اركان. است ايران

 سطح در است؛» محور ديسيپلين هنري تربيت «رويكرد نيز مطلوب رويكرد و غيرتجويزي
 كه دادنشان پژوهش هاييافته .شدتعيين درسي برنامه عناصر نيز، مطلوب الگوي خردِ

 زمان ازجمله غيرتجويزي، و تجويزينيمه بعد كلِ و تجويزي بعد هايمؤلفه از برخي
 ابتدايي دوره هنر مغفول درسي برنامه جزو مياني سطح در هنر آموزش به يافتهاختصاص

 در موزون حركات و موسيقي خوشنويسي، مانند هنري هايحوزه از برخي همچنين است؛
 غفلت مورد ابعاد تببين طريق از. اندگرفتهقرار توجهيبي مورد هنر فعلي درسي برنامه
 برنامه گيرندگانتصميم و اندركاراندست توجه توانمي هنر، درسي برنامه در شدهواقع

 است،شدهحذف» آشكار درسي برنامه «كار دستور از آنچه درباره تأمل به را درسي
  .كردجلب
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  مقدمه
وپرورش، تـالش بـراي       يكي از كاركردهاي آموزش   

رشد و شكوفايي استعدادهاي هنري و زيبـايي شـناختي          
ــش ــوزان اســت دان ــدارترين و . آم ــر در پاي ــه هن چراك
هـا،    هـا، شـناخت     هاي خود بـه آرمـان       ترين جلوه   اصيل

 بنيــادي و ژرف هــايارزش و احــساسات هــا،هــارتم
 اصيل و واقعي تحول به آنها بر تكيه با انسان كه نظردارد

هاسـت،    آوردن آزادانه و آگاهانه بـه ارزش        خود كه روي  
 طـور بـه  مـدارس  ،1آيزنـر بـه اعتقـاد     . ]1[يابد    مي  دست
دهند شـامل     مي    زمان سه نوع برنامه درسي را آموزش        هم

 3پنهـان  درسـي  برنامـه  ،)رسمي (2شكاربرنامه درسي آ  «
 درســي برنامــه «؛4»مغفــول درســي برنامــه و) ضــمني(

 شــده،طراحــي كــه اســت چيــزي آن تمــام ،»آشــكار
 آن ،»پنهان درسي برنامه «شود؛ميدادهنمره و شدهتدريس

آموزان اسـت كـه در ضـمن          هاي دانش   دسته از آموخته  
ـ      مـي   هـاي صـريح و آشـكار اتفـاق          يادگيري ر افتـد و ب

ها بر يادگيرندگان     ها و ارزش    گيري تجارب، نگرش    شكل
، آن بخـشي از     »برنامـه درسـي مغفـول     «گذارد؛    تأثيرمي

برنامه درسـي اسـت كـه مـورد غفلـت قـرار گرفتـه و               
كـرد   نخواهند  فرصتآموزان، هرگز است و دانش شده  حذف

 و هـا ارزش كه آنهـا را بياموزنـد؛ ايـن برنامـه، شـامل           
ــش ــاييدان ــه اســت ه ــد ك ــه ارسم ــوزش ب ــا آم  آنه
كنند، هرچند كه ممكن است اهميت آنها بيشتر          نمي  اقدام

از . دهـد   مـي   از مواردي باشد كه مدرسه آنها را آموزش       
اي اسـت كـه       ، برنامه درسـي مغفـول، برنامـه       آيزنرنظر  
اسـت و     شده  طور غيرمعقول حذف    دليل، ناآگاهانه و به     بي

اسـت    آمده  دوجو  به... زدگي، سنت، عادت و       بر اثر شتاب  
هاي درسي آشكار و پنهان از        كه تأثير برنامه    درحالي. ]2[

نوع ايجابي است، تأثير برنامه درسي مغفول از نوع سلبي 
هـاي    گيـري حـدود و ثغـور حـوزه تجربـه            شكل. است

اي مـستقيم و مـشخص،        گونـه   آموزان بـه    يادگيري دانش 
 اسـت  سبب بدين بوده، ايجابي و سلبي آثارتحت تأثير   

                                                 
1 . Eisner  
2.  Explicit Curriculum   
3 . Implicit Curriculum  
4 . Null Currciulum  

 دهند،مي آموزش مدارس كه درسي برنامه نوع سه زا كه
ديگر، برنامه درسي بـه       عبارت  ؛ به ]3[آيد    مي  ميان  سخن به 
شده يا    تعيين  هاي ازپيش   اي از تجارب و يادگيري      مجموعه

  .]4[برنامه درسي رسمي، محدود نيست 
اهميت برنامه درسي مغفول بدان دليل است كه توجه 

رندگان برنامه درسـي را بـه       گي  اندركاران و تصميم    دست
تأمل درباره آنچه از دستور كار برنامـه درسـي آشـكار            

در اين راسـتا، پويـايي برنامـه        . كند  مي  شده، جلب   حذف
درسي حفظ و برنامه درسي از گرفتارآمدن به دام سـنت           

ديگر، به مدد شناسـايي       شود؛ ازطرف   مي  و عادت رهانيده  
 برنامـه درسـي     گيري درباره   برنامه درسي مغفول، تصميم   

. ]3[شـود     جديد يا تحليل برنامه درسي كنوني، ميسر مي       
هـاي كـاربردي بايـد        جاي تأكيد بر جنبه     تربيت هنري به  

هـا و رويـدادها از        درصدد برقراري ارتباط ميان پديـده     
با توجه به مقتضيات زندگي     . باشد» شكل و قالب  «طريق  

وپـرورش، موظـف اسـت، حـواس و           امروزي، آموزش 
  آمـوزان بايـد     دانـش . هاي افـراد را بپرورانـد      حساسيت

ــديگر    ــا يك ــشنوند، ب ــد، ب ــه ببينن ــه چگون ــد ك بياموزن
آنهـا بايـد    . كنند  سوي جلو حركت    باشند و به    داشته  تعامل

تواند به احـساس      كنند كه چگونه محيط اطراف مي       درك  
 بـه  هنرهـا  ديگـر، ازطـرف  ؛]5[دهـد     و عمل آنها شـكل    

 يـك  از بيش توانندمي سائلم كه آموزندمي آموزاندانش
 يك از بيش توانندمي نيز هاپرسش و باشندداشته حلراه

 مفهـوم  اين هنرها، طريق از. باشندداشتههمراهبه را پاسخ
 مختلـف  هاييشيوه با خوب كارهاي كه شودميدريافت
  ]. 6 [پذيرندانجام

درراستاي تبيين برنامه درسي مغفول هنر، در بررسي        
، »اسـت؟    ارزش و اعتبار هنرها به حاشيه رفته       چرا«اينكه  
عنـوان   كرد كه هنرها از ديرباز، همـواره بـه      اشاره  توان  مي

اند تا  شده مي گرفته مسائل مربوط به پااليش هيجاني درنظر
هايي، هنر، عبـارت      به ذهن؛ در چنين نظام    مسائل مربوط   

دهد نـه بـا       مي  از عملي است كه فرد با دست خود انجام        
هنرها با عواطف سروكاردارند و چون اولويت       . سر خود 

آموزش در مدارس با پرورش قواي عقالنـي اسـت تـا            
قواي عاطفي، بنابراين در اين حالـت اسـت كـه هنرهـا             
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 شناسايي وجوه و ابعاد مغفول برنامه درسي هنر دوره ابتدايي

عنوان راهي براي     شوند كه به    مي  هايي تزئيني قلمداد    برنامه
آسودگي پس از كار جدي مدرسه، مفيدند؛ عاملي ديگر         

ـ       ر در نظـام آموزشـي، بيـشتر        كه به موقعيت تزئينـي هن
طور رسمي و ملموس      زند، اين است كه هنرها به       مي  دامن

آمـوزان در     گاهي عملكرد خوب دانش   . شوند  نمي  سنجش
برنامه درسي هنر براي ورود به مراحل باالتر تحصيلي و          

شـود و ايـن امـر         نمـي   علمي، عاملي تأثيرگذار محسوب   
  به جايگاهي  كاهد و آن را     خود از ارزش هنرها مي      خودبه

كشاند؛ بنابراين ميان آنچه بـه        فرعي در نظام آموزشي مي    
كنـد و آنچـه    مي نظر افراد به رشد آموزش عمومي كمك    

كننـد، جـدايي      مـي   براي موفقيت در مدرسه، مهم تلقـي      
گونـه باشـد، درنظرگـرفتن        كه ايـن    وجوددارد و تازماني  

اي در آمـوزش عمـومي بـا          عنوان بخش هـسته     هنرها به 
شود؛ همچنين هنرها بـه آن دليـل در            همراه مي  دشواري

صورت ارزشمند    اند كه به    وتربيت قرار داشته    حاشيه تعليم 
بـراي  . ]7[اسـت   نـشده  در كسب مشاغل به آنها نگريسته 

 و   تغيير جايگاه هنرها از حاشيه به هـسته اصـلي تعلـيم           
شوند تا بتوان از مزايا       هايي بسيار انجام    تربيت بايد تالش  

منـد    هاي آموزشي بهره    هاي تربيت هنري در نظام    و پيامد 
 حاشيه از هنر درسي برنامه جايگاه تغييركه    اي  گونه  شد به 

 نظـام  در اصـلي  ايهـسته  عنوانبه آن به توجه و متن به
 آمـوزان دانش كه منجرشود نتايجي به تواندمي آموزشي،

 ترتيـب بـدين  كند؛آماده امروز جامعه در زندگي براي را
 بـا  مناسـب  كـه  هنر درسي برنامه تدوين و فتندرنظرگر
 در را آنها و باشد آموزاندانش امروز زندگي هايويژگي

ـ  يـادگيري  تجربيات  دارد؛ بـسزا  اهميتـي  رسـاند، اري ي
 دوره هنر مغفول درسي برنامه تبيين و شناسايي رو،ازاين

 شايـسته  جايگـاه  تبـديل  درزمينه تواندمي ايران، ابتدايي
 كـار  دستور از را آنچه و باشد اريگر ي نر،ه درسي برنامه
 و سـنت  دام بـه  گرفتارآمـدن  برحـسب  آموزشـي  نظام

 هنر درسي برنامه به و بازگرداند است،شدهحذف عادت،
  . بخشد تازه جاني ابتدايي، دوره

 ،آيزنر مدارس، درسي برنامه در هنر به توجه درزمينه
 هـاي نظـام  واقعـي  اصالح براي هاگام ترينمهم از يكي

 هنـر  براي مناسب و معقول جايگاهي تدارك را آموزشي

 بـه  بايد هنر آموزش كه گويي داند؛مي درسي برنامه در
 بـه  و شـود تبديل مدارس درسي برنامه از اساسي بخشي

 نوشتن خواندن، (گانهسه اساسي هايمهارت كنار در هنر
 عنـوان بـه  انـد، شـده شناخته رسمي كه) كردنحساب و

 درسي برنامه در) 4thR (پايه و اساسي رتمها چهارمين
 آن از سـنتي  و تـاريخي  انزواي و مهريبي و تأكيدشود

  ].  8 [شود زدوده
 شـده انجـام  هـاي پـژوهش  به توجه ترتيب، همين به

 برنامه درنظرگرفتن يا هنر درسي برنامه وضعيت درزمينه
 بيفزايد؛ مطالعه اين اهميت بر تواندمي هنر مغفول درسي

 بـا  پژوهـشي  در كـه  كـرد اشارهتوانمي راستا نهمي در
 دوره هنـر  درسـي  هـاي برنامه بر نقدي و تحليل «عنوان
 توصيفي رويكردي با »موجود وضع و گذشته در ابتدايي

 ].9[اسـت شده  پرداخته هنر درسي برنامه بررسي به ايمقايسه و
 جديـد  درسـي  برنامـه  كه دهندمينشان مطالعه هاييافته
 همچنـان،  امـا  شـده  هنـري  تربيت رويكرد يدارا ايران،

 شـده، طراحي هنر درسي هايبرنامه ميان هاييناهمخواني
 حـوزه  بـه  ازجمله وجوددارند؛ حاصل نتايج و اجراشده
 هنرهـاي  مبـاني  بـه  كمتـر  امـا  استشدهتوجه هامهارت

ــه تجــسمي ــدهپرداخت ــارت اســت؛ش ــسي مه  خوشنوي
 ديگـر  يهنرهـا  بـا  آن تلفيـق  امكـان  و استشدهحذف
 يادگيري «نظير مسائلي به همچنين است؛شدهگرفتهناديده

 تـدارك  شـده، درنظرگرفتـه  زمـان  درس، هر با متناسب
 آمـوزش  يادگيري، منابع كردنغني ادگيري، ي هايفرصت
» واقعـي  و معنـادار  محـيط  وجود معلمان، خدمت ضمن

 نيازهـاي  «عنوان با ديگر پژوهشي در. استنشدهتوجهي
 هنـر  درسـي  برنامـه  در آموزاندانش و مانمعل آموزشي

 آموزاندانش و معلمان نيازهاي بررسي به ،»ابتدايي دوره
 بررسـي  بـا  و اسـت شـده پرداختـه  هنر آموزش درزمينه
 دوره هنـر  درس هـاي كالس مشاهده و معلمان نظريات
 هنر درسي برنامه مغفول موارد و هاكاستي نتايج ابتدايي،

 مـوارد،  اين ازجمله كه اندشدهتعيين اجراشده، سطح در
 تـر، تكميلـي  و بيـشتر  خدمت ضمن هايدوره برگزاري
 و آموزشـي  هـاي كتـاب  بـه  دسترسي امكان كردنفراهم
 آثـار  نمـايش  براي مناسب فضاهاي تدارك هنر، درسي
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 هـاي ضـرورت عنـوان      بـه  كه انداشارهقابل آموزاندانش
  ].10 [شوندميمحسوب مطالعه اين در آمدهدستبه

هاي نظري    گذري بر مفاهيم و پايه    «پژوهشي با عنوان    
بـه  » و عملي برنامه درسي مغفول در آمـوزش پزشـكي         
هايي  تحليل و نقد برنامه درسي آموزش پزشكي در حيطه

اسـت و     شـده   پرداخته كـه در تـدريس از آنهـا غفلـت          
ــشان ــه درســي  ن ــه داده كــه برنام ــا توجــه ب مغفــول ب
د، در برنامـه صـريح       مختلـف كـه دار     هـاي   بندي  تقسيم
شود و ايجاد مركز مطالعات و توسعه آمـوزش           نمي  ديده

؛ ]11[شـود     اي مغفول، مطرح مـي      عنوان مؤلفه   پزشكي به 
برنامه درسي مغفول   «همچنين در پژوهشي ديگر با عنوان       

 پژوهـشگران   ،»تعليمات اجتماعي دوره راهنمايي تحصيلي    
ـ   هاي مغفـول در كتـاب    به بررسي ويژگي   ات هـاي تعليم

كنند كه در مباني برنامه  مي پردازند و پيشنهاد اجتماعي مي 
درسي تعليمات اجتماعي دوره راهنمـايي تحـصيلي بـا          

شـناختي،    روان«توجه به تغييرهاي پديدآمـده در مبـاني         
آيد و بـر پايـه        عمل  ، بازنگري به  »شناختي و دانشي    جامعه

اي بـا     در مطالعـه  . گيـرد   آن، اصالح برنامه درسي انجـام     
گزارش ارزشيابي مرحله دوم اجـراي آزمايـشي        «نوان  ع

-85برنامه درسي هنر پايه دوم ابتدايي سـال تحـصيلي           
شده تا به شناسايي نقـاط قـوت و ضـعف             تالش» 1384
هاي برنامـه درسـي اجراشـدة هنـر دوره ابتـدايي              مؤلفه

هـاي   دهنـد كـه روش   مـي  هـا نـشان   شود؛ يافتـه    پرداخته
مه به تجديد نظـر اساسـي        يادگيري در اين برنا    -ياددهي

ــة روش  ــين درزمين ــد؛ همچن ــيابي   نيازدارن ــاي ارزش ه
شد كـه حجـم كـاري مـورد مـورد انتظـار از                داده  نشان

آموزگاران در حوزه ارزشـيابي بـا توجـه بـه زمـان در              
ــت    ــاد اس ــنگين و زي ــار، س ــواهد از آن . ]12[اختي ش

شده در برنامـه      بيني  دارند كه شيوه ارزشيابي پيش      حكايت
ــي  ــدكي دارد درس ــي ان ــت اجراي ــده، قابلي در . اجراش

بررسي جايگاه و نقش درس هنـر در        «پژوهشي با عنوان    
بـه  » دوره ابتدايي از ديدگاه معلمان ابتدايي شهر تهـران        

ــات   ــي نظري ــش   92بررس ــه ش ــان منطق ــر از معلم  نف
 نتـايج است كه     شده  وپرورش شهر تهران پرداخته     آموزش
 و توانمندسـازي  در هنـر  نقـش  به معلمان دهند،مينشان

ــد ــت رش ــه و خالقي ــساعتمادب ــش در نف ــوزاندان  آم
ويـژه نقاشـي در       هاي تدريس هنر به     اعتقاددارند اما شيوه  

اي و الگودادن براي      صورت سليقه   دوره ابتدايي، بيشتر به   
كشيدن و گاهي، موضوعي و نقاشـي آزاد اسـت؛            نقاشي
 ترين موانع آموزش درس هنر      ديگر، معلمان، مهم    ازطرف

هاي كافي براي خود، فضاي آموزشي        را نداشتن آموزش  
مناسب و منـابع يـادگيري متنـوع بـراي آمـوزش هنـر              

ــسته ــد  دان ــه]13[ان ــين در مطالع ــوان  ؛ همچن ــا عن اي ب
: كارگيري تربيت هنـري در دوره ابتـدايي         هاي به   چالش«

اي يـك     ه  اي از يافته    ، خالصه »دهند  مي  آنچه معلمان شرح  
اسـت كـه در آن بـه شناسـايي       دهشـ   پژوهش كيفي ارائه  

 نفـر از معلمـان مـدارس ابتـدايي اسـتراليا            19تجارب  
شده؛ اين  درزمينة آموزش در عرصه تربيت هنري پرداخته 

تواند شيوه تدريس     داد كه تجربه معلمان مي      مطالعه نشان 
ــي    ــه درس ــاي خــالق در برنام ــة هنره ــا را درزمين آنه

مـان معتقـد    همه معل . دهد  هاي دوره ابتدايي شكل     كالس
يافته به اين حـوزه       بودند كه محدوديت زماني اختصاص    

مهم يادگيري در مـدارس ابتـدايي و متوسـطه، آنهـا را             
آنها نگران دانش   . كند  نمي  چندان درراستاي اين امر آماده    

و مهارت الزم بـراي تـدريس هنرهـاي خـالق بودنـد؛             
درمجموع، معلمان در آموزش هنرهاي تجسمي، بيشتر به        

به  داشتند و در آموزش موسيقي، كمتر نسبت      مينانخود اط 
  .]14[خود اعتماد داشتند 

تربيت هنري در ايـران،     «اي نظري با عنوان       در مطالعه 
بـه بررسـي و نقـد وضـعيت         » بازشناسي حوزه مغفـول   

ــه    ــران و ارائ ــدايي اي ــر دوره ابت ــوزش هن ــود آم موج
هــا  يافتــه. شــد راهكارهــايي بــراي بهبــود آن پرداختــه

 در ايران، زمان    1370 تا   1350دهند طي سه دهه       مي  نشان
 درصـد   70يافته به هنر در دوره ابتدايي ايران          اختصاص

دهند هنـر     مي  كه مطالعات نشان    است، درحالي   يافته  كاهش
بايد بخش اصلي هر نظام آموزشي باشد؛ همچنين زمان،         
منابع كافي و محتواي مناسب براي پشتيباني آموزش هنر         

دهـد برنامـه      مـي   ندارد؛ اين مطالعه نـشان    در ايران وجود  
درسي هنر در نظام آموزشي ايران از دو ناهنجاري شديد          

عنوان موضوع درسي مجـزا       اول تلقي هنر به   : برد    مي  رنج
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 شناسايي وجوه و ابعاد مغفول برنامه درسي هنر دوره ابتدايي

به اين  . است  كرده  كه آن را به برنامه درسي مغفول تبديل       
هـاي مـورد      طور كلي از موضوع     معنا كه تربيت هنري به    

اسـت و دوم،       آموزش ابتدايي بوده   گذاران  غفلت سياست 
وجود برنامه درسي مغفول پنهان در تربيت هنري، به اين          

بـه    معنا كه تربيت هنري در نظام آموزشي ايـران نـسبت          
شرايط متحـول اجتمـاعي، فرهنگـي، تـاريخي، علمـي           

المللي پاسـخگو      اعم از جامعه محلي، ملي و بين       -جامعه
 منطبق درسي برنامه در كندپيشنهادمي مطالعه اين نيست؛

 چنـدفرهنگي  ابعـاد  بـه  بايـد  هنـر،  روزشدةبه و زمان با
 توليـد  «عني ي هنر، آموزش بعد چهار همچنين شود؛توجه
 در بايـد » هنر زيباشناسي و هنر تاريخ هنري، نقد هنري،
 الگـوي  عـالوه بـه . شـوند لحاظ هنر درسي برنامه تدوين
 با  همراه يعيطب هايفرصت برمبتني بايد هنر درسي برنامه

  . ]15 [باشد درسي هايموضوع ساير در ادگيري ي-اددهيي
آيـا جايگـاهي بـراي هنـر     «اي بـا عنـوان    در مطالعه 

بـه  » است؟ مطالعـه هنـر در مـدارس ابتـدايي           مانده  باقي
 درصــد از معلمــان دوره ابتــدايي 10بررســي نظريــات 

اسـت؛    شـده   به درس هنـر در انگلـستان پرداختـه          نسبت
اول اينكه : دهند مي اين مطالعه، سه نكته را نشانهاي  يافته

هاي درسي اصـلي، موجـب شـده          توجه ملي به موضوع   
ــوع ــسته    موض ــي ه ــه درس ــارج از برنام ــاي خ اي  ه

بندي سـخت و قـاطع        شوند؛ دوم اينكه زمان     گرفته  ناديده
براي دروسي مانند خواندن و رياضيات، زماني كمتـر را          

و سـوم اينكـه فـشار       گذارنـد     مي  براي آموزش هنر باقي   
هاي عملكردي براي مدرسه، موجب وجود        وجود جدول 

هاي عملكردي براي مدرسه، موجب تحميل فشار         جدول
كننـده در مطالعـه،       معلمان شركت . شود  بر درس هنر مي   

خواهان آموزش مطلوب هنر براي كودكان بودند و نيـاز          
  .]16[كردند  به پشتيباني در تداوم آن را درخواست

 در هنـر  درسـي  هايبرنامه توسعة و پيشرفت رغمبه
 از هنـر  يـافتن قـرار  و آن جايگاه به توجه و دنيا سراسر
 دوره هنـر  درسي برنامه درسي، هايبرنامه متنِ به حاشيه
 و هـا پيـشرفت  بـه  توجـه  و همـاهنگي  به ايران ابتدايي
 شايسته پيامدهاي به بتوانند تا نيازدارد امروز هايديدگاه
   بـه  هنـر  مـا،  مـدارس  در هنوز. يابدستد هنري تربيت

  

ــيه ــده حاش ــيران ــود؛م ــن ش ــن در روازاي ــه اي  مطالع
 درسـي  برنامه سطوح و ابعاد شناسايي به استشدهتالش

ــول ــر مغف ــدايي دوره هن ــران ابت ــه اي ــودپرداخت ــا ش  ت
 و بازانديـشي  بـه  درسـي  ريزانبرنامه و اندركاراندست

 و هـا هـست  عمـل  حوزه ميان مستمر گفتگوي برقراري
 از زداييغفلت به خود امر، اين كه شونددعوت هانيست

ــه ــي برنام ــر درس ــدايي دوره هن ــد؛ ابت  منجرخواهدش
 تحميـل  بـه  توانمي شناسايي اين طريق از ديگرازسوي

 تجـارب  حـذف  اثـر  بر كه بردپي تربيتي هايمحروميت
 ابتــدايي دوره آمــوزاندانــش بــراي مطلــوب يــادگيري

دارنـد كـه      همراه  ناپذير را به    آثاري جبران اند و     شده  ايجاد
 دهد؛  مي   نشان را مغفول درسي برنامه سلبي وجه خود، اين
ديگر، توجه به برنامه درسـي جديـد هنـر دوره          عبارت  به

صورت اجـراي سراسـري        به 1386ابتدايي ايران از سال     
هـا و     اين برنامه داراي ابعاد، مواد، موضوع     . است  درآمده

ريـزان    است كه براساس گزينشِ برنامـه     فرايندهاي ذهني   
اسـت و   شـده  درسي از دستور كار نظام آموزشي حـذف       

هاي مرتبط    آموزان از آموختن برخي تجربه      درنتيجه دانش 
رو لزوم    اين  اند، از   مانده  با برنامه درسي هنر جديد محروم     

توجه و شناسايي برنامه درسي مغفول هنر دوره ابتدايي،         
 برنامه شناساييترتيب براساس     نمبرم و واضح است؛ بدي    

 كـه  ادعـاكرد تـوان مـي  ابتدايي دوره هنر مغفول درسي
 از درسـي  برنامـه  و شـود مـي حفظ درسي برنامه پويايي
 يابـد؛ مـي رهـايي  عـادت  و سـنت  دام بـه  آمدن گرفتار
 برنامـه  تبيـين  حاضـر،  مطالعه اصلي هدف ترتيب،بدين
 مطلـوب  ويالگـ  برمبتني ابتدايي دوره هنر مغفول درسي
  . است هنر درسي برنامه

  پژوهش هايپرسش
 چـه  ابتـدايي  دوره هنـر  درسي برنامه مطلوب الگوي. 1

  دارد؟ مختصاتي

 اعتبـار  داراي متخصـصان،  نظر از مطلوب الگوي آيا. 2
 است؟ كافي

 الگـوي  برمبتني ابتدايي دوره هنر مغفول درسي برنامه. 3
  است؟ هاييمؤلفه چه داراي مطلوب
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  پژوهش روش
) كيفـي  و كمي (تركيبي روش پژوهش، انجام روش

 از مغفـول  درسي برنامه شناسايي اينكه به توجه با. است
 روازايـن  ،]17 [شـود ميحاصل مطلوب با مقايسه طريق
 از و كمي شيوه به هنر درسي برنامه مطلوب الگوي ابتدا

 آنهــا تحليــل و اســناد مطالعــه و بررســي طريــق
 مباني و مدارك اسناد، مطالعه سبراسا. استشدهطراحي
 مناسـب  رويكردهـاي  «هنري، تربيت درسي برنامه نظري

 معتبـر  اسـناد  و الملليبين تجارب طريق از» هنر آموزش
 و آمـد دسـت بـه  دسـترس  در گيـري نمونه شيوه به ملي

 درسي برنامه مطلوب الگوي ،)رويكردها (آنها با متناسب
 ايـن  دوم بخـش  رد. شـد طراحي ايران ابتدايي دوره هنر

 كيفي روش از مطلوب الگوي اعتباربخشي براي بررسي،
ــره و ــريبه ــيوه از گي ــه «ش ــرينمون ــد گي   1»هدفمن

 در افـراد  گيـري نمونـه  بـراي  چراكـه  استشدهاستفاده
 احتمـالي،  گيـري نمونـه  جـاي بـه  كيفـي،  هـاي پژوهش

 هدفمنـد  گيـري نمونـه  يا قصدي گيرينمونه راهبردهاي
  ]. 18 [وندشميكارگرفتهبه

 الگـوي  اعتبار تعيين منظوربه پژوهشگر ترتيب،بدين
 مطالعـات  درزمينـة  كه را هايينمونه داردسعي مطلوب،
 كارشناسـاني  همچنـين  و باشند متخصص درسي، برنامه
 هايفعاليت هنري تربيت و هنر درسي برنامه درزمينه كه

 روازايـن  كنـد، انتخـاب  اند،دادهانجام پژوهشي و علمي
 آنهـا  نظـر  كـه  شـوند انتخاب افرادي تا استشدهالشت

 بـا  مـرتبط  ايحرفـه  هـاي توانمنـدي  و دانـش  براساس
 ايـن  هـاي يافتـه  اعتبـار  تعيين به بتواند حاضر، پژوهش
 نـوعي  بـه  نمونـه  انتخـاب  بنـابراين،  كند؛كمك مطالعه
 متخصـصان  از نفـر  15 تعـداد . شودميمحسوب هدفمند
ـ  هنـر  آموزش و درسي برنامه  پـژوهش  نمونـه  عنـوان هب

 سـاختارمند،  مـصاحبه  ابـزار  طريـق  از و شدند برگزيده
 پايـاني  بخش در. كردنداعتباربخشي را پيشنهادي الگوي
 ميان اي،مقايسه -تحليلي رويكرد براساس حاضر، مطالعه
 ابتـدايي  دوره هنـر  فعلي درسي برنامه و مطلوب الگوي
 قايـسه، م ايـن  از تـا  اسـت گرفتهصورت تحليلي مقايسه

                                                 
1.  Purposeful Random Sampling  

  .شوندتبيين و هويدا مغفول، درسي برنامه هايمؤلفه

   هايافته
 الگوي مطلوب برنامـه درسـي هنـر        : اول پرسش

هـا و     دوره ابتدايي ايران چه مختـصاتي دارد و ويژگـي         
منظـور    رويكرد مناسب براي الگوي مطلوب چيست؟؛ به      

پاسخگويي به پرسش اول پـژوهش، الزم اسـت تـا بـه             
 مطلوب الگوي 2الگوي مطلوب بپردازيم؛  شرحي دقيق از    

برنامه درسي هنر، شامل مباني نظري، اصـول، رويكـرد،          
همچنـين، سـطوح    اهداف كلـي تربيـت هنـري اسـت؛          

گيري برنامه درسـي هنـر در سـه سـطح از ايـن                تصميم
سطح كالن، شامل اركـان برنامـه درسـي هنـر؛         «: قرارند

هـاي محتـوايي هنـر، زمـان          سطح مياني، شـامل حـوزه     
گانـه تجـويزي،      يافته به هنر، وضعيت ابعاد سه       اختصاص

تجويزي و غيرتجـويزي و سـطح خـرد نيـز شـامل               نيمه
هـاي تـدريس و        يـادگيري، روش   -هاي ياددهي   فرصت

 1كه تصوير كلي الگوي مطلـوب در شـكل          » ارزشيابي
  .است آمده
   هنري تربيت بر حاكم اصول) الف

 در يعمـوم  و رسـمي  تربيـت  نظام رهنامه با مطابق
 تربيـت  نخست دوره طول ،]19 [ايران اسالمي جمهوري

 يعنـي  تمـام  سال 5 دوره، اين به ورود سن و سال شش
 اسـاس،  همـين  بر است؛شدهدرنظرگرفته سالگي 6 آغاز

  :از اندعبارت هنري تربيت بر حاكم اصول
   حواس؛ پرورش به توجه: اول اصل
  يال؛خ قوه و تخيل پرورش امكانكردن فراهم: دوم اصل
 شايــستگي كــسب امكــان ســازيفــراهم: ســوم اصــل

   متربيان؛ براي رمزگشايي و رمزگذاري

ــل ــارم اص ــدارك: چه ــه ت ــراي زمين ــسب ب ــه ك  هم
                                                 

 با ايمقاله در مطالعه اين اول پرسش به مربوط هاييافته كامل شرح.  2
 دوره هنـر  درسـي  برنامه مطلوب الگوي اعتباربخشي و طراحي «عنوان
 21 ش شـشم،  سال ،درسي برنامه مطالعات فصلنامه در ،»ايران ابتدايي

 اينكـه  دليـل  بـه  امـا  اسـت؛ شـده چاپ 163 تا 123 ص ،1390 ستانتاب
 مطلـوب  الگوي با مقايسه يمجرا از هنر مغفول درسي برنامه شناسايي
 نتـايج  و لـوب مط الگـوي  اجمالي ارائه به  مقاله اين در شود،ميحاصل

 . استشدهبسنده آن اعتباربخشي
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  ابتدايي دوره هنر درسي برنامه مطلوب الگوي كلي چارچوب. 1 شكل

            
   ربيان؛مت توسط هنري تربيت با مرتبط هايشايستگي

 و عمـومي  تربيـت  مثابهبه هنري تربيت تلقي: پنجم اصل
    همگاني؛

 و آفرينـشگري  شـرايط  و زمينـه  كردنفراهم: ششم اصل
   خالقيت؛

 و گـرايش  زمينـه  ايجـاد  و بـودن منعطـف : هفـتم  اصل
    متربيان؛ در هنري تخصص

 در مـشترك  هـاي هويت تقويت زمينه ايجاد: هشتم اصل
    ملي؛ و جهاني سطح
 در متربيـان  اختـصاصي  هـاي هويـت  پرورش: نهم اصل

    اي؛مدرسه و ايمنطقه محلي، سطوح
 درسي فرابرنامه منزلهبه هنري تربيت به توجه: دهم اصل 
  درسي؛ هايبرنامه كل بر حاكم روح و

    هنري؛ هوش رشد تسهيل: يازدهم اصل
 توليـد  بـراي  يادگيرنـدگان  كـردن يـاري : دوازدهم اصل
   فرهنگ؛ در هنر نقش شناخت و هنري واكنش هنري،

 متفـاوت  شخصي، ابعاد شناخت به كمك: سيزدهم اصل
  شان؛هنري آثار و يادگيرندگان فردمنحصربه حتي و

ــل ــاردهم اص ــان: چه ــسب امك ــارب ك ــف تج  مختل
 . يادگيرندگان توسط روزمره زندگي در شناختيزيبايي

   هنري تربيت بر حاكم رويكرد) ب
 رويكـرد  هنـري،  تربيت مختلف رويكردهاي ميان از

 هنــري تربيــت رويكــرد «مطلــوب، الگــوي در مناســب
ــسيپلين ــه 1»محــوردي ــدهدرنظرگرفت ــرد. اســتش  رويك
 اسـتوار  فـرض،  ايـن  بـر  هنر آموزش در محورديسيپلين

 لـذا  اسـت  ديسيپليني منزلت و شأن داراي هنر كه است
 برنامه در مستقل درسي موضوع يا ماده ك ي عنوانبه بايد
شود؛ محتواي اين رويكرد، شـامل توليـد       سي گنجانده در

؛ ]20[شناسي است     هنري، نقد هنري، تاريخ هنر و زيبايي      
هـايي مهـم اسـت كـه در           اين رويكـرد، داراي ويژگـي     

راهنماي برنامه درسي هنر فعلي دوره ابتدايي نيـز از آن            
                                                 
1 . Discipline Based of Art Education (DBAE) 

 امه درسي هنرمباني حوزه برن

 هاي محتوايي،  مجموعه حوزه-
هـاي تجـويزي،        وضعيت حوزه   -

  تجويزي و غيرتجويزي، نيمه
 يافته به هنر  زمان اختصاص-

 گانه تجويزي، اركان سه
  تجويزي، نيمه

 غيرتجويزي

  ي ياددهي يادگيريها  فرصت-
  هاي تدريس  روش-
 هاي ارزيابي  روش-

 تجويزي و غيرتجويزيگانه تجويزي، نيمهحاكميت اركان سه

اصول حاكم بر تربيت هنري  رويكرد مطلوب تربيت هنري اهداف كلي تربيت هنري

 گيري درباره برنامه درسي هنرسطوح تصميم

 خرد كالن مباني

 تدوين عناصر برنامه درسي مطلوب هنر
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  3شماره /دوره جديد/بيستمسال /1392پائيز و زمستان/دانشگاه شاهد /هاي آموزش و يادگيري پژوهش
Training & Learning Researches / Shahed University / 20th Year / Autumn & Winter 2013-14 / No.3

  محورديسيپلين رويكرد مختصات. 1 جدول
 حوريمديسيپلين رويكرد هامؤلفه

 وپرورشآموزش جامع نظام يك در اساسي ايحوزه عنوانبه هنر هنر، فهم قوه پرورش كلي اهداف

 هنر توليد و هنر تاريخ هنري، نقد زيباشناسي، محتوي

 منطقي توالي و نظم همراه به برنامه مكتوب سند داراي درسي برنامه

 .نيازدارند آموزش به هنر فهم و درك قوه پرورش براي ه،بود هنر يادگيري طالب يادگيرندگان،يادگيرنده از تلقي

 .استشدهبينيپيش توالي و شفافيت با برنامه اجراي منظوربه آموزشي منطقة سطح در مشاركت مستلزم اجرا

 .است فرعي ديسيپلين چهار به مربوط يادگيري تلفيق مبناي بزرگساالن، هنري آثار هنري آثار

 برنامه اثربخشي تعيين براي آموزاندانش پيشرفت ارزيابي ضرورت همراه به يادگيري رايندف بر تمركز ارزشيابي
                
هـاي ايـن      است؛ ويژگي   عنوان رويكرد مطلوب يادشده     به

  ].8 [اندآمده 1جدول در اختصاربه 1كانليفرويكرد از نظر 

    ابتدايي دوره هنري تربيت كلي اهداف) ج
 بر تربيت هنري و همچنين      حاكم» اصول«با توجه به    

در دوره  » محـور   تربيت هنري ديسيپلين  «براساس رويكرد   
تـوان اهـداف برنامـه درسـي ايـن دوره را              ابتدايي، مي 

گفت كه در دوره ابتدايي،       توان  كرد؛ از اين منظر مي      تعيين
هاي اساسـي،     گيري  در مرحله تعيين اهداف كلي و جهت      

شود تا براسـاس      جههاي فرهنگي و هنري تو      بايد به زمينه  
سـاختن ايـن      آنها بتوان سازوكارهاي مناسب براي محقق     

كرد؛ بنابراين اهـداف كلـي برنامـه          اهداف كلي را فراهم   
  ]: 8 و6[اند از  درسي هنر دوره ابتدايي عبارت

 شناسانه؛زيبايي حس پرورش   

 خالقيت؛ و جستجوگري حس پرورش   
 ميراث از دردانيق و جهان ايران، هنر تاريخ با آشنايي 

  خود؛ فرهنگي

 زندگي؛ سرتاسر در هنري بيان به نهادنارزش  

 از خـود  دادننـشان  براي آموزاندانش توانمندساختن 
  متنوع؛ هنري هايگونه طريق

 آثار ارزشي قضاوت براي آموزاندانش توانمندساختن 
 .ديگران و خويش هنري مختلف دستاوردهاي و

   هنر درسي نامهبر گانهسه اركان) د
 زيـر  صورتبه ركن سه داراي درسي، برنامه ساختار

  ]:19 [است
                                                 
1 . Cunliffe  

 بخشي :هنر درسي برنامه 2)تجويزي (الزامي ركن. 1
» مـشترك  هويت «پرورش براي كه است درسي برنامه از

ــش ــوزاندان ــاربرددارد؛ آم ــن ك ــد اي ــه بع ــورتب  ص
 بـه  نـاظر  كـه ايگونـه بـه  شود؛ميتعريف» وضعيتيتك«

 بـراي  سازيآماده و است پايه هايشايستگي يا هاقابليت
 و اساسـي  هايشايستگي قالب در (عام صورتبه حرفه

 ايـن  در) مهـارتي  نـه  و نگرشي و شناختي عمده طوربه
 . افتدمياتفاق بخش

 :هنـر  درسـي  برنامـه  3)تجويزينيمه(انتخابي ركن. 2
 بـه  كمـك  بـر عـالوه  كـه  است درسي برنامه از بخشي
 هويـت  «پرورش آموزان،دانش» مشترك ويته «پرورش

 و دهـد مـي قـرار  توجه كانون در نيز را آنان» اختصاصي
 هـايي وضـعيت  با متناسب يعني (چندوضعيتي صورتبه

 براي تحصيلي و شغلي نظر از آموزاندانش كه گوناگون
 امكان تا شودميطراحي و تعريف ،)متصورند خود آينده

 ايـن  در باشد؛وجودداشته عانوا و اشكال ميان از انتخاب
 هنـر  درسـي  برنامه در كه است آن بر اصلي تأكيد بعد،
 بـه  الزامي، هايبرنامه و هافعاليت برعالوه ابتدايي، دوره

 برنامـه  در و شـود دادهاهميـت  نيـز  انتخابي هايفعاليت
ــر، درســي ــاييفرصــت هن ــراي ه ــه انتخــاب ب  آزادان
  . شودتنظيم آموزاندانش
 :برنامه درسـي هنـر     4)غيرتجويزي(ري  ركن اختيا . 3

هـاي يـادگيري در برنامـه         ها يـا فعاليـت      برخي از حوزه  
تـأثير    طور كامل، تحـت     گيرد كه به    درسي هنر را دربرمي   

                                                 
2 . core  
3 . core/elective 
4 . elective 
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هاي خاص زماني، مكاني و انـساني قرارداشـته،           موقعيت
» هـاي اختـصاصي     هويـت «طور ويژه بـراي پـرورش         به

نـوع حـداكثري يـا      كاربرددارد؛ اين بعد، داراي دامنـه ت      
توجه بـه طيـف عاليـق و        . هاي نامحدود است    وضعيت

 و هابرنامهآموزان در طراحي      استعدادها و نيازهاي دانش   
 در  اصول تنوع و كثرت و آزادي مندرج      ها كه بر      فعاليت

، ]19[ فلسفه تربيت رسمي و عمومي كشور مبتني اسـت        
  .گنجد در اين بعد مي

 هنـر  درسي نامهبر ادگيري ي هايحوزه مجموعه) م
   ابتدايي دوره

هـاي يـادگيري      در سطح مياني برنامه درسي، حـوزه      
برنامه درسـي هنـر دوره ابتـدايي، شـامل شـش حـوزه          

نقاشي، خوشنويسي، هنرهاي حجمي، نمايش، موسـيقي       «
است؛ بنابراين تـدوين چـارچوبي از       » و حركات موزون  

پيوند اهداف و محتواي برنامه درسي هنر دوره ابتـدايي،          
ريـزان    كرده، برنامه   تواند قلمرو اين برنامه را مشخص       مي

هاي تالقي، هـر بعـد از         در خانه . كند  درسي را راهنمايي  
گانه، يك    هاي هنري شش    محور با حوزه    رويكرد ديسيپلين 

دهـد و در هـر خانـه          مـي    محتوا را تشكيل   -خانه هدف 
 -دهد و در هـر خانـه هـدف          مي   محتوا را تشكيل   -هدف

» اسـتاندارد پايـه، ميـاني و پيـشرفته        «ح  محتوا، سه سـط   
توانند در سه سـطح       آموزان مي   است كه دانش    شده  تعريف

 محتوا در زمينـة     -هاي هدف   استاندارد در يكي از حوزه    
ببيننـد و بـه       كنند، آمـوزش    هنري مورد نظر خود فعاليت    

 ).2جدول (يابند  سطحي حرفه نيز دست

ــعيت. 2 ــوزه وض ــايح ــويزي، ه ــه تج ــويزينيم  و تج
  هنر درسي برنامه غيرتجويزي

 محتـوا بايـدگفت كـه       -با توجه به مـاتريس هـدف      
، 9،  7،  5،  2،  1هاي شـماره      استاندارد سطح پايه در خانه    

ــه22 و 21، 20، 17، 16، 13، 11 ــاري    ب ــورت اجب ص
هـاي هنـري      شـود؛ بنـابراين درمجمـوع، حـوزه         مي  ارائه

 اجباري در دوره ابتدايي، شـامل دوازده حـوزه الزامـي          
تجويزي برنامه درسي هنر،      هاي نيمه   از نظر حوزه  . هستند

شود كه    هاي هدف محتوايي مي     فقط شامل انتخاب حوزه   
صورت تجويزي و در سطح استاندارد يادگيري         تر به   پيش
آمـوز در     اسـت و دانـش      در دستور كـار بـوده     ) 1(پايه  

كند؛ بنـابراين در دوازده      سطحي باالتر، آن را انتخاب مي     
تواننـد    آمـوزان مـي     ري برنامه درسـي، دانـش     خانه اجبا 

استاندارد سطح دو كه آموزش در سطح ميـاني اسـت و            
حتي ادامه آن، يعني استاندارد سطح سه را كه آمـوزش            

ترتيـب،   ايـن   كنـد؛ بـه     در سطح پيشرفته اسـت، انتخـاب      
توانند تعداد دوازده حـوزه       طور بالقوه مي    آموزان به   دانش

ــ  ــري را در ســطح مي ــادگيري هن اني و دوازده حــوزه ي
 برگزيننـد؛ بنـابراين،     يادگيري هنري را در سطح پيشرفته     

تجويزي براي كل     هاي يادگيري نيمه    مجموع تعداد حوزه  
 حوزه هنـري را     24طور بالقوه،     تواند به   دوره ابتدايي مي  

دربربگيرد و درنتيجه، بين سه تا شش فرصت آموزش در        
مـا تعـداد    تجويزي بـراي آنهـا فـراهم اسـت ا           بعد نيمه 
هـاي    هاي غيرتجويزي در كل دوره ابتدايي، خانـه         حوزه

ــماره   24 و 23، 19، 18، 15، 14، 12، 10، 8، 6، 4، 3ش
 محتـوا و درمجمـوع، دوازده حـوزه         -از جدول هـدف   

طور بالقوه،    هاي غيرتجويزي به    اند؛ اين تعداد حوزه     بالقوه
معنــا كــه  آمــوزان قراردارنــد، بــدين پــيش روي دانــش

وزان يا يك حوزه را در سه سطح استاندارد پايه          آم  دانش
تا پيشرفته براساس عالقه يا سـوابق فرهنگـي، قـومي و            

تواننـد سـه حـوزه        گزينند يا اينكه مـي      محلي خود برمي  
طور كامل مختلف را از ميان مجموعـة دوازده حـوزه             به

هنري غيرتجويزي كه پيش روي آنهاست، انتخـاب و در          
  .كنند آن سه حوزه فعاليت

   مطلوب الگوي محتوا -هدف ماتريس. 2 جدول
  هنر درسي برنامه

چهارگانه ابعاد                
 هنري هايحوزه

 توليد
 هنري

 نقد
 هنري

 تاريخ
 هنر

  زيبايي
شناسي

 4 3 2 1 طراحي و نقاشي

 8 7 6 5 حجمي هنرهاي

 12 11 10 9 خوشنويسي

 16 15 14 13 نمايش

 20 19 18 17 موسيقي

 24 23 22 21 موزون حركات
       
 در هنر درسي برنامه به يافتهاختصاص زمان) ي

  ابتدايي دوره
با توجه به اهداف مـدنظر برنامـه درسـي هنـر دوره            
ابتدايي ايران و براساس رويكرد مطلوب تربيت هنري كه         
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 است و خود، داراي چهار قالـب توليـد   DBAEرويكرد  
   بايـد  ،اسي است شن  هنري، نقد هنري، تاريخ هنر و زيبايي      

 تعيين  دقتبه را هنر درسي برنامه به يافتهاختصاص زمان
يافتـه بـه درس هنـر         براي تعيين زمـان اختـصاص     . كرد

اول برمبنـاي شـواهد     : رويـم   مي  برمبناي دو رويكرد پيش   
تجربي ساير كشورهاي دنيـا و دوم برمبنـاي اسـتداللي           

  درصـدي از   50منطقي؛ بنابراين براساس ميزان تقريبـي       
 محتـوا، تعـداد     -هاي تجـويزي هـدف      دستيابي به حوزه  

 -هاي تجويزي در اين مرحله، دوازده حوزه هدف         حوزه
محتوا و هر حوزه، داراي استاندارد سطح پايه است كـه           

. آموزان بايد اين استاندارد سطح پايه را بگذراننـد          دانش
ساعت آموزشي الزم در هر سطح استاندارد پايـه بـراي           

 براساس نظر كارشناسان آموزش هنر      يك حوزه تجويزي  
براي دستيابي به مجموع    .  ساعت است  30طور تقريبي     به

ساعات آمـوزش بـراي حـوزه تجـويزي در كـل دوره             
:استمداد گرفت ) 2شكل  (توان از فرمول زير       ابتدايي، مي 

        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                  
  بتدايييافته به درس هنر در دوره ا تعيين زمان اختصاص: 2شكل

            
ــاس ــات براس ــس مطالع ــديريت آژان ــي، م  آموزش

 در  ،]21 [2007 سال در 1فرهنگي  و شنيداري -ديداري
 متوسـط  اتـريش،  و آلمان ويژهبه پيشرو كشورهاي بيشتر
 اسـت؛  ساعت 4 تا 3 ميان هنر، به يافتهاختصاص ساعت

 دوره در هنـر  درس بـه  يافتـه اختصاص ساعت بنابراين،
 ساير تجارب ميانگين و باال منطقي برمبناي ايران ابتدايي

 سـاعت  4 ايران، ابتدايي دوره اول مرحله براي كشورها،
 در سـاعت  3 ابتـدايي،  دوره دوم مرحله براي و هفته در

  . استشدهتعيين هفته
  ادگيري ي-اددهي يهايفرصت)  و

 خرد، سطح در درسي برنامه عناصر ترينمهم از يكي

                                                 
1 . The Education, Audiovisual and Culture Executive 
Agency (EACEA)  

 در كـه  اسـت  يادگيري هاياليتفع و هافرصت انتخاب
  : استشدهتوجه اصلي جنبه سه به عنصر اين

ـ  هايفعاليت و هافرصت. 1 : تجـويزي  ادگيري ي
 هـاي فعاليـت  مجموعه با آموزاندانش همه كه معنا بدين

 هايحوزه براساس بنابراين سروكاردارند؛ واحد ادگيريي
 همه براي كسان ي هاييفعاليت و هافرصت هنري، مختلف
  .شودميارائه آموزاندانش
: تجويزينيمه ادگيري يهايفعاليت و هافرصت. 2
 يـادگيري  هايفعاليت ميان از آموزاندانش جنبه، اين در

 انتخــاب بــه كنــد،مــيبينــيپــيش معلــم كــه متنــوعي
 بـه  توجـه  با مختلف هايفرصت ميان از و زنندميدست

ــري هــايحــوزه ــاگون هن ــم كــه گون ــراي معل ــا ب  آنه
  . گزينندبرمي را يكي است،ديدهاركتد

    
  تجويزي حوزه تعداد × پايه استاندارد سطح براي الزم آموزشي ساعت =  تجويزي حوزه آموزشي ساعت كل
  12 × 30  = 360 تجويزي حوزه آموزشي ساعت كل
    تجويزي حوزه مانز دومكي  =  180   تجويزينيمه حوزه آموزشي ساعت كل
  تجويزي حوزه زمان چهارمكي=   90   غيرتجويزي حوزه آموزشي ساعت كل
  

   ساعت طول برنامه درسي هنر در كل دوره ابتدايي630
 كل ساعت الزم درس هنـر  هاي دوره ابتدايي به تفكيك دو مرحله      كل پايه = زمان الزم براي يك سال تحصيلي       

  ره ابتداييدو
  ) ساعت360: حوزه تجويزي(   دوره اول ابتدايي  360 3) = ساعت ( 120) هفته (30=  ساعت در هفته 4
تجـويزي و     مجموع حوزه نيمـه   (    دوره دوم ابتدايي         270 3) = ساعت ( 90) هفته (30=  ساعت در هفته     3

 ) ساعت270: غيرتجويزي
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 شناسايي وجوه و ابعاد مغفول برنامه درسي هنر دوره ابتدايي

: غيرتجويزي ادگيري ي هايفعاليت و هافرصت. 3
 آمـوز، دانـش  خـود  كه يادگيري هايفعاليت بر جنبه اين

 كـه  معنـا  بـدين  تأكيـددارد؛  كننـد، مـي انتخاب آزادانه
 هنري هايفعاليت گسترده هايحوزه ميان از آموزاندانش
 دارنـد، تمايل آن به را نچهآ توانندمي دراختياردارند، كه

 . كنندانتخاب

ـ  -اددهي ي هايفرصت تأكيد به توجه با  بـر  ادگيري ي
ـ  هـاي فرصـت  كه گفتتوانمي گانه،سه اركان  -اددهي ي

 و تأكيدكننـد  بـشري  فرهنگـي  ميـراث  بر بايد ادگيريي
 هـاي مهـارت  بروز موجب تا كنندفراهم را هاييموقعيت
 آمـوزان دانش ازسوي يهنر هايفعاليت قالب در ابزاري
 و رشــد در آمــوزاندانــش بــه ديگــر،ازطــرف شــوند؛
 هنـري  آفـرينش  بـه نـسبت  انتقـادي  نگـرش  گيريشكل

 را متنـوع  تجـارب  از ايمجموعـه  حتـي  و رساننداريي
 آمـوزان دانـش  بـراي  ادراكـي  هايمهارت رشد منظوربه

 نقـد  هنـري،  توليد «مؤلفه چهار ترتيب،بدين كنند؛فراهم
 . دهندميپوشش را» شناسيزيبايي و هنر اريخت هنري،

   تدريس هايروش) ك
ــه از هريــك براســاس خــرد، ســطح در  هــايمؤلف

 و هــاروش محــور،ديــسيپلين هنــري تربيــت چهارگانــه
 توليد «بعد چهار در كه شوندميارائه تدريس راهبردهاي

 طـور بـه » شناسـي زيبايي و هنر تاريخ هنري، نقد هنري،
  هريـك  تـدريس  بـراي  مناسـب  هـاي روش بـه  مستقل
  :  استشدهتوجه
 بـه  توجـه  بـا : هنـري  توليد تدريس هايروش. 1
 و هنـري  مختلف هايفعاليت طريق از هنري توليد اينكه

ــاهي ــوزه در كارگ ــاي ح ــسمي هنره ــه تج ــوحب  وض
 بـا  متناسـب  نيز تدريس هايشيوه بنابراين، آيد،پديدمي
 تمـامي  در. گيرنـد قرارمـي  توجه مورد تجسمي هنرهاي
 در و عـام  طوربه هنر درسي برنامه به مربوط هايفعاليت
 بايـد  آموزاندانش خاص، طوربه تجسمي هنرهاي حوزه

 و ساختن كردن،عمل براي متنوع و متعدد هاييفرصت از
 شـوند  منـد بهـره  بـردن، لـذت  و كـردن مشاهده آفريدن،
 و تجـسمي  هنرهـاي  از كـه  محتـوا  بخـش  در درنتيجه،

 دوره درسـي  برنامـه  محتـواي  عنوانبه نمايشي هنرهاي
 معلمان كه فنوني و هاشيوه به نوعيبه ادكرديم، ي ابتدايي
 نيـز  دهنـد قرار توجه مورد بايد محتوا اين آموزش براي
  ].8 [شداشاره
 هـاي ويژگـي : هنـري  نقـد  تدريس هايروش. 2
 شـرح  بـه  تـوان مـي  را هنري نقادي در نوين هايروش
 هايروش بهتر كاربرد و شناسايي به تا كردبيان 3 جدول
 ]. 22 [كندكمك آموزش

 تدريس منظوربه: هنر تاريخ تدريس هايروش. 3
 ابتـدايي،  دوره در معلمـان  توسـط  هنـر  تـاريخ  مناسب
ـ  هـاي فعاليت و هاروش  سـازماندهي  ازجملـه  ادگيري ي

 مطالعـاتي،  منـابع   هنـري،  اهـداف  تبيين ذهني، تصاوير
  .شوندمياستفاده يكارگاه هايفعاليت
 از يكـي : شناسـي زيبـايي  تـدريس  هايروش. 4
 ابتدايي، دوره در ويژهبه شناسيزيبايي آموزش هايشيوه

 بـا  تواننـد مي معلمان. است 1ساختاري مباحثه و كنكاش
 آمـوزان دانـش  در را شناسيزيبايي شيوه، اين از استفاده

ــت ــد؛تقوي ــن كنن ــرد، اي ــكلي رويك ــوي از ش  گفتگ
 ايـن  مطلـوب  اجـراي  منظـور بـه  .استشدهبنديساختار
  ]:22 [اندتوجهقابل زير هايدستورالعمل رويكرد،

 بـر مبتنـي  اساسـي  پرسـش  چند محور بر درس طرح. 1
 .شودتنظيم تدريس موضوع

 . شوداجتناب خير -بله هايپرسش ارائه از.  2

 موجـب  هـا نامـه لغـت  يا متن از كردنيحفظ تعاريف. 3
 زودهنگام فراموشي درنتيجه و مطلب درك شدنمبهم
 .شودبايداجتناب تعاريف نوع اين از. شودمي

  هنر درسي برنامه ارزشيابي) ل
هاي سـنجش و ارزشـيابي متناسـب بـا            تدارك شيوه 

عنـوان    تنها حائز اهميت است، بلكه بايد به        ماهيت هنر، نه  
نظران    صاحب يك اقدام خطير و تغييركننده، در دستور كار       

رو در    ؛ ازايـن  ]8[اي قراربگيـرد      ندركاران حرفه ا  و دست 
الگوي مطلوب برنامه درسي هنر، ارزشيابي بـه تفكيـك          

  :است شده محور ارائه ابعاد چهارگانه رويكرد ديسيپلين

                                                 
1. Inquiry and Structured Discussion   



 

  
 

12

  3شماره /دوره جديد/بيستمسال /1392پائيز و زمستان/دانشگاه شاهد /هاي آموزش و يادگيري پژوهش
Training & Learning Researches / Shahed University / 20th Year / Autumn & Winter 2013-14 / No.3

  هنري نقادي آموزش نوين هايروش. 3 جدول
 هنري نقادي آموزش نوين هايروش رديف

 نريه آثار به نسبت متفاوت هايقضاوت اعمال 1

 عملي هايفعاليت برمبتني ادراكي پژوهش و زباني هايمهارت كاربرد 2

 هنرمندان با ديدار و هاگالري ها،موزه از بازديد هنري، اصيل آثار گسترده، آموزشي ابزارهاي كارگيريبه 3

 دستي صنايع و كاربردي هنرهاي تجسمي، هنرهاي مختلف اشكال از استفاده 4

 حسي هايويژگي و ظاهري زيبايي درباره بحث و هنري آثار ظاهري هايويژگي به توجه 5

 هنرمندان زندگي و داستان بازگويي بر تأكيد 6
                

 شكل كلي ارزشيابي    :ارزشيابي حوزه توليد هنري   . 1
هنرهاي تجسمي، مستلزم مشاهده و گـرفتن بـازخورد از    

مر، اين ا . معلم در طي مراحل مقدماتي توليد هنري است       
آوري اطالعـات،     كردن راهنمـايي و جمـع       مستلزم فراهم 

آمـوزان بـا ابزارهـاي مختلـف          هنگامي است كه دانـش    
  .]23[كنند  كارمي
ــيابي. 2 ــارزش ــوزه در ادگيري ي ــد ح ــري نق  :هن
 ايمرحلـه  رويكردهاي هنري، نقد حوزه در آموزاندانش

 قضاوت و تفسير تحليل، توصيف، شامل را ايچهارگانه
 هايبخش از برخي نيز هنري توليد حوزه در ؛آموزندمي
 ارزشـيابي،  درزمينـة  هرحالبه اند؛مشاهدهقابل هنري نقد

 تحليـل  در را آمـوزان دانـش  پيـشرفت  توانندمي معلمان
 چرايـي  و شدهانجام آنچه از آنها درك و هنري كارهاي

  . كنندارزيابي را آن
 ابيارزشي :هنر تاريخ حوزه در ادگيري ي ارزشيابي. 3

 دقيـق  طوربه كه است نيازمند اين به هنر تاريخ ادگيريي
 كـه گونههمان باشد مرتبط نظر، مورد آموزشي اهداف با
. اسـت  مـدنظر  هنـر  درسـي  برنامـه  هايحوزه ساير در

 از گــسترده ايدامنــه شــامل حــوزه، ايــن در يــادگيري
 طريـق  از جهـان  تـاريخ  مطالعـه  گـاهي . هاستموضوع
 تـاريخ  رشته در ارائه شيوه دهد؛ميخر هنر تاريخ مطالعه

 تـاريخ  حـوزه  در تدريس. دارداهميت نهايتبي نيز هنر
 گفتـاري  تـا  باشـد  ديـداري  شيوه به بيشتر تواندمي هنر
 كارهـاي  ديـداري  هـاي نمـايش  طريـق  از كهايگونهبه

 و تـاريخي  هـاي دوره هنـر  و هنري هايسبك هنرمندان،
  ].  22 [شوندانجام فرهنگي

: شناسي  آموزان در زيبايي    رزشيابي پيشرفت دانش  ا. 4
مفاهيم اساسي هنر، زيبـايي، كيفيـت در هنـر، تجـارب            

ــه   زيبــايي ــاره هنــر، همگــي ب شناســي و قــضاوت درب
هاي آموزشي    اند؛ رويكردها و شيوه     شناسي مربوط   زيبايي

شناسـي نيـز در       هاي زيبـايي    براي تدريس درباره پرسش   
هـاي هنـري      ، محصول هاي مختلف به سن كودكان      حوزه

خالقانه، تاريخ هنر و نقد هنري مربـوط بـوده، بـا آنهـا              
  .دارندمطابقت
 الگوي اعتبار تعيين منظوربه: پژوهش دوم پرسش 

مطلوب برنامه درسي هنر در نظـام آموزشـي ايـران، از            
 نفر از متخصصان مطالعات برنامه درسـي و         15نظريات  

هـاي     حـوزه  شـده كـه ايـن افـراد،         آموزش هنر استفاده  
انــد و  پيــشنهادي در الگــوي مطلــوب را كــافي دانــسته

هاي مرتبط بـا      طور تقريبي، تمام حوزه     اند كه به    كرده  بيان
شـناختي،    هاي مباني روان    برنامه درسي هنر، شامل حوزه    

مباني و رويكردهاي تربيـت هنـري و حـوزه مطالعـات            
انـد    قرارگرفته برنامه درسي در الگوي مطلوب، مورد توجه      

و عناصر برنامـه درسـي هنـر دوره ابتـدايي در الگـوي              
  .پيشنهادي درحدي بسيار باال داراي اعتبار الزم است

  برنامـه  شناسايي ازآنجاكه: پژوهش سوم پرسش 
 و انـدركاران دسـت  توجـه  تـا  داردتالش مغفول درسي
 از آنچه درباره تأمل به را درسي برنامه گيرندگانتصميم
 اسـت، شـده حـذف  آشـكار  يدرسـ  برنامـه  كار دستور
 پويـايي  كـه  داشتاذعانتوانمي طريق اين از كند،جلب
 مـدد  بـه  ديگـر، ازطـرف  و شـود مـي حفظ درسي برنامه

ــر مغفــول درســي برنامــه شناســايي ــدايي، دوره هن  ابت
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 برنامـه  تحليل يا جديد درسي برنامه درباره گيريتصميم
 اين عدب مرحله در رو،ازاين شود؛مي ميسر كنوني، درسي

 دوره هنـر  مغفـول  درسـي  برنامه تبيين منظوربه پژوهش
 فعلـي  درسي برنامه و مطلوب الگوي ميان ايران، ابتدايي

 از و آزمايـشي  اجـراي  صورتبه 1382 سال از كه (هنر
 ،)اسـت درآمـده  سراسـري  اجراي صورتبه 1386 سال

 مقايـسه،  ايـن  هـاي يافتـه  و گرفـت صـورت  ايمقايسه
 را ابتـدايي  دوره هنـر  مغفـول  درسـي  برنامـه  هايمؤلفه

 در هـا، مؤلفه اين تردقيق تبيين منظوربه. اندكردهشناسايي
 هنـر،  درسـي  برنامـه  سـطوح  و ابعاد اصول، هايبخش
 فعلـي  درسـي  برنامـه  و مطلـوب  الگوي ميان ايمقايسه
 ادامـه  در جـدول  صـورت بـه  كـه  اسـت گرفتـه صورت

 مغفـول  درسي رنامهب اصول تعيين منظوربه. شوندميارائه
 الگـوي  بـا  هنـر  فعلي درسي برنامه مقايسه طريق از هنر

) 4 جـدول  (يادشـده  مـوارد  كـه  شد مشخص مطلوب،
  .هستند مطرح مغفول اصول عنوانبه

 رويكـرد  چهارگانـه  هـاي مؤلفـه  از بياناتي وجود با
 هنـر،  فعلي درسي برنامه در محورديسيپلين هنري تربيت

 مـشخص  هنـر،  درسي برنامه راهنماي دقيق سندكاوي با
 در شناسيزيبايي و هنر تاريخ هنر، نقد هايمؤلفه كه شد

 ويـژه به درسي برنامه عناصر در اما اندآمده برنامه كليات
ـ  هـاي فعاليت و هافرصت  در و آمـوزان دانـش  ادگيري ي

 بنـابراين  ناچيزنـد؛  و كمرنگ هامؤلفه اين آثار ارزشيابي
 چهارگانه هايمؤلفه به توجه نسبت كه كرداذعانتوانمي

 كـسان  ي فعلـي،  درسي برنامه در محورديسيپلين رويكرد
 بعـد  بـه  صـرف  طوربه] ادعاكردتوانمي [حتي و نيست

 درمجمـوع، . اسـت شـده توجه هنري هايمحصول توليد
 را ابتـدايي  دوره هنـر  مغفـول  درسـي  برنامـه  هايمؤلفه

 بــا آن مقايــسه و مطلــوب الگــوي مختــصات براســاس
  . كردبيان 5 جدول شرح به توانمي موجود ضعيتو

 هنـر  فعلـي  درسـي  برنامه مقايسه طريق از درنهايت
 هنـر  درسـي  برنامه مطلوب الگوي با] 24 [ابتدايي دوره
 مغفـول  درسي برنامه سطوح و ابعاد كه كرداعالمتوانمي
  .)6 جدول (از اندعبارت ابتدايي دوره هنر

  ابتدايي دوره هنر فولمغ درسي برنامه اصول. 4 جدول
 مغفول اصولرديف

 ملي و جهاني سطح در مشترك هايهويت تقويت 1

2 
 و بومي سطح در اختصاصي هايهويت تقويت
 ايمنطقه

3 
 رمزگشايي و رمزگذاري شايستگي كسب امكان
 متربيان براي هنري تربيت

 همگاني و عمومي تربيت مثابةبه هنري تربيت 4

5 
 تخصص و گرايش زمينه ايجاد و پذيريانعطاف
 متربيان در هنري

 هنري هوش رشد تسهيل 6

7 
 زندگي در شناختيزيبايي مختلف تجارب كسب
 روزمره

8 
 كل بر حاكم روح و درسي برنامه فرا منزلهبه هنر

 درسي هايبرنامه

9 
 آثارهنري و متربيان متفاوت شخصي، ابعاد شناخت
 خودشان

 هنگفر در هنر نقش شناسايي 10
    

        
 ابتدايي دوره هنر ضمني مغفول درسي برنامه. 5 جدول

 نره ضمني مغفول درسي برنامه رديف

 شناسيزيبايي و هنر تاريخ هنري، نقد هنري، توليد مؤلفه چهار با هنري تربيت رويكرد متوازن توجه 1

 هنر درسي امهبرن اهداف در محورديسيپلين هنري تربيت چهارگانه ابعاد ميان كافي توجه 2

 هنر درسي برنامه در) اختياري (غيرتجويزي و) انتخابي (تجويزينيمه اركان حاكميت 3

 محض طبيعت بر آن تأكيد و شنوايي تربيت با موسيقي هنري حوزه تناسب و هماهنگي 4

 آموزاندانش توسط محتوايي اختياري و انتخابي هايحوزه به توجه فرصت ايجاد 5

 شدهدرنظرگرفته محتوايي هايحوزه با بمتناس زمانِ 6
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  ابتدايي دوره هنر ضمني مغفول درسي برنامه. 5 جدولادامه 
 نره ضمني مغفول درسي برنامه رديف

 خوشنويسي هنري حوزه به توجه 7

 موزون حركات هنري حوزه به توجه 8

 آموزاندانش ادگيري ي-اددهيي هايفعاليت بر مؤثر عنصري عنوانبه موسيقي هنري حوزه به توجه 9

 هنر درسي برنامه حوزه در ارتباطات و اطالعات فناوري از استفاده 10

 قوميتي و بومي هايفرهنگ به توجه 11

 ملي و الملليبين جديد و روزبه هايواقعيت با هنر درسي برنامه ارتباط 12

 »باز كتاب «آموزشي منابع از استفاده 13

 اختياري و انتخابي ادگيري ي-اددهي يايهفرصت تخصيص 14

 شناسيزيبايي و هنر تاريخ هنري، نقد هايمؤلفه با متناسب ارزشيابي هايشيوه از استفاده 15
              

  ابتدايي دوره هنر مغفول درس برنامه سطوح و ابعاد ماتريس. 6 جدول
 ابعاد        

 سطوح
 غيرتجويزي تجويزينيمه تجويزي

 مياني

 هويت كنار در (جهاني هايهويت شپرور -
  )ملي

 ميان استاندارد سطوح درنظرگرفتن  -
  هنري محتواي -هدف هايحوزه

  هنر به يافتهاختصاص كافي زمان  -
 هنر، تاريخ هنر، نقد به كافي توجه -

  محتوا-هدف هايحوزه در شناسيزيبايي
 دوره هنر درس يكپارچگي و تسلسل  -

  متوسطه و ماييراهن هايدوره ا يابتدايي
  :محتوايي هايحوزه
  خوشنويسي  
  موسيقي 

  موزون حركات 

  ويژه هايهويت پرورش -
 - هدف هايحوزه انتخاب حق -

  محتوايي
 و هنري هايحوزه ميان توازن -

  چهارگانه هايمؤلفه
 توليد ميان انتخاب هايفرصت -

 و هنر تاريخ هنر، نقد هنر،
  شناسيزيبايي

 شش تا سه گزينش فرصت -
 شكل به  محتوا-هدف حوزه

 انتخابي

 و شخصي هايهويت پرورش  -
  فردي

 محتوايي هايحوزه انتخاب حق  -
  اختياري

 ويژه عاليق براي زمان اختصاص -
  آموزاندانش

 توليد ميان اختياري هايفرصت  -
 و هنر تاريخ هنر، نقد هنر،

  شناسيزيبايي
 انتخاب فرصت سه تا يك -

  اختياري  حتوايم -هدف هايحوزه
 و بومي هايفرهنگ به توجه امكان  -

 قوميتي

 خرد

  باز شيرازه كتاب تدوين -
  هنر يادگيري مركز -
  جديد هايفناوري از استفاده بر تأكيد -
 و انتخابي ادگيري يهايفرصت بينيپيش -

 اختياري

 مغفول، كامل، طوربه حوزه
 .استمانده

 مغفول كامل، طوربه حوزه اين
 .استهماند

            
   گيرينتيجه و بحث

هدف اين مطالعه، تبيين برنامه درسـي مغفـول هنـر           
بر الگوي مطلوب اسـت تـا از ايـن طريـق بتـوان                مبتني

جايگاه برنامه درسي هنر را از حاشيه به مـتن مطالعـات            
اهميت اين الگو ناشي از آن است       . داد  برنامه درسي تغيير  

ه ابتـدايي جمهـوري     كه با تكيه بر اصول حاكم بـر دور        
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اسالمي ايران و براساس مباني نظري حوزه آموزش هنـر          
محـور   به اسـتفاده از رويكـرد تربيـت هنـري ديـسيپلين        

ورزد؛ اين رويكرد، خود داراي چهـار حـوزه           مي  مبادرت
توليد هنـري،   «حال، مرتبط با هم، شامل        مستقل و درعين  

اسـت؛ ويژگـي    » شناسـي   نقد هنري، تاريخ هنر و زيبايي     
منـدي آن از اركـان        برجسته ديگر الگوي مطلـوب بهـره      

تجــويزي، (گانــة برنامــه درســي در ســطح كــالن  ســه
است؛ بنابراين برنامه درسي    ) تجويزي و غيرتجويزي    نيمه

منـدي از بخـش تجـويزي يـا الزامـي             بر بهره   هنر عالوه 
ــك( ــين ت ــف وضــعيتي و تعي ــده تكلي ــاي  ، بخــش)ش ه

و غيرتجويزي يـا    ) يچندوضعيت(تجويزي يا انتخابي      نيمه
رو، الگوي    را نيز دارد؛ ازاين   ) وضعيتي يا باز    بي(اختياري  

توانـد بـه      داشته، مـي    مطلوب برنامه درسي هنر جامعيت    
آموزان با توجـه بـه        ابعادي مانند عاليق و نيازهاي دانش     

كند؛ ايـن امـر بـه مـستلزم           هاي فردي آنها توجه     تفاوت
هــاي  تاول، معلمــان صــالحي: وجــود دو شــرط اســت

هاي يادگيري مناسب     باشند و دوم، فرصت     اي داشته   حرفه
هاي   فراهم شوند؛ در اين راستا فناوري     آموزان    براي دانش 

توانند همراه با مؤسسات و  نوين اطالعاتي و ارتباطي، مي 
اي و اسـتاني در خـدمت برنامـه       نهادهاي محلي، منطقـه   

هنـر  درسي هنر قرارگيرند تا بر اين اساس، برنامه درسي          
فرد و    به  يابد و هويت منحصر     بتواند به اهداف خود دست    

هـاي محتـوايي    از نظر حوزه. آورد دست  اصلي خود را به   
در برنامه درسي هنـر دوره ابتـدايي، در ايـن الگـو بـه               

گانه شامل نقاشي، خوشنويسي، هنرهـاي        هاي شش   حوزه
حجمــي، نمــايش، موســيقي و حركــات مــوزون،     

هاي هنري موسيقي  نتخاب حوزهدرزمينة ا. است شده توجه
اهللا العظمي مكـارم   آيتتوان به نظر   و حركات موزون مي   

 آن داشـتن منـع  عـدم  بـر  شـرايطي  اخذ با نيز 1شيرازي

                                                 
 شـيرازي  مكـارم  العظمـي  اهللاآيـت  دفتـر  از زير پرسش به پاسخ در. 1
 آمـوزش «: اسـت شـده يافـت در چنـين  ايشان پاسخ ،)فتائاتاست بخش(

 و دخترانـه  مـدارس  در ابتـدايي  دوره انآمـوز دانش به موزون حركات
ــ پــسرانه ــوانهب ــر درس از بخــشي عن :  پاســخ»  دارد؟حكمــي چــه هن

 و مـوزون   منظم حركات و نباشد حرام موسيقي با همراه كهدرصورتي«
، بخـش  اهللا العظمـي مكـارم شـيرازي   آيـت سايت  (» ندارداشكالي باشد،

 ). www.makarem.ir ستفتائاتا

 ،قـرآن  آسـماني  كتـاب  كه ادعاكردتوانمي و كرداشاره
 سوره در الهي هاينمايش ترينجذاب از يكي دهندهارائه

 شوديادمي القصصاحسن عنوانبه آن از كه است يوسف
 آسماني كتاب اين در هنري هايجنبه از يكي امر، اين و
 بـه  يافتهاختصاص زمان همچنين، ؛]25 [كندمينمايان را

 اول، هـاي پايـه  عنـي ي (ابتدايي اول مرحله در هنر درس
 دوره دوم مرحله براي و هفته در ساعت 4 ،)سوم و دوم

 سـاعت  3) شمش و پنجم چهارم، هايپايه عنيي (ابتدايي
 مبناي پشتوانة به زمان اين است؛شدهدرنظرگرفته هفته در

  . استشدهتعيين جهان كشورهاي ساير تجارب و نظري
 وضـعيت  نظـر  از هنـر  درسي برنامه مطلوب الگوي

 در غيرتجـويزي  و تجـويزي نيمه تجويزي، گانهسه ابعاد
 و اول مرحله در ابعاد اين به توجه هدف با ابتدايي دوره

 در كـه  اسـت يافتـه دست نتيجه اين به ابتدايي دوره ومد
 بعد به درسي برنامه درصد 75 ابتدايي، دوره اول مرحله

 تجـويزي نيمه بعد به درسي برنامه درصد 25 و تجويزي
 نـسبت  ابتـدايي،  دوره دوم مرحله در اما يافته؛اختصاص

 ازآنجاكـه . استيافتهاختصاص بعد سه هر به درصد 33
 تجـويزي  بعـد  از ابتـدايي،  دوره هنـر  درسـي  برنامه در
 و اول دوره در و شودميكاسته باالتر هايپايه در مروربه

 كامل طوربه هنر درسي برنامه تجويزي بعد متوسطه، دوم
 بعـد  بـر  درنهايـت  و تجويزينيمه بعد بر،  شودميحذف

 در كـه  چـرا . شـود مـي افزوده درسي برنامه غيرتجويزي
 عاليـق،  براسـاس  تواننـد مي آموزاندانش باالتر مراحل

 انتخـاب  بـه  خود قومي و فرهنگي پشتوانه و استعدادها
 دوره هنـر  درسـي  برنامه در. كننداقدام آزادانه و عاقالنه
 بـا  نيـز   يـادگيري  -اددهي ي هايفرصت جايگاه ابتدايي،
ــه توجــه ــي ب ــايويژگ ــه تجــويزي، ه  و تجــويزينيم

 تجويزي، نظر از هك معنا بدين خورد؛ميرقم غيرتجويزي
ـ  هايفعاليت از ايمجموعه با آموزاندانش همه  ادگيري ي
 مختلف هايحوزه براساس بنابراين سروكاردارند؛ واحد
 همـه  بـراي  كـسان  ي هـايي فعاليـت  و هـا فرصت هنري،
 بعــد نظــر از همچنــين شــود؛مــيارائــه آمــوزاندانــش
 يـادگيري  هايفعاليت ميان از آموزاندانش تجويزي،نيمه

 انتخــاب بــه كنــد،مــيبينــيپــيش معلــم كــه متنــوعي
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 هـاي فرصـت  غيرتجـويزي  بعـد  در امـا . زننـد ميدست
 خـود  كـه  يـادگيري  هـاي فعاليـت  بر ادگيري،ي-ادهيي

 بنابراين شود؛تأكيدمي كنند،ميانتخاب آزادانه آموزدانش
 نيـز  غيرتجويزي و تجويزينيمه تجويزي، گانهسه اركان

 را خـود  نقش ادگيري ي -ددهيا ي هايفرصت در همچنان
 برنامـه  مطلوب الگوي در ارزشيابي عنصر كنند؛ميحفظ
 نقـد  هنـري،  توليـد  مقوله چهار براساس نيز هنر درسي
 مطلوب رويكرد در كه شناسيزيبايي و هنر تاريخ هنري،

  . شودميانجام اند،گرفتهقرار توجه مورد محورديسيپلين
 15 نظر آن، اعتبار نتعيي منظوربه الگو تدوين از پس

 طريـق  از هنر آموزش و درسي برنامه متخصصان از نفر
 در را الگـو  اين آنها و گرفتقرار بررسي مورد مصاحبه
 براسـاس . كردنـد معرفـي  اعتبار داراي باال، بسيار سطح
 برنامه سطوح و ابعاد تا استشدهتالش پژوهش هاييافته

 آن از تـا  شـوند بررسـي  ابتدايي دوره هنر مغفول درسي
 در عـادت  يـا  سنت روي از و ناهوشيارانه آنچه به ميان
 هـدف،  رو،ازاين شود؛توجه شود،ميحذف درسي برنامه

 هنـر  فعلي درسي برنامه در مغفول هايمؤلفه تا است آن
 و ريـزان برنامـه  و گيرنـد قرار كنكاش مورد نظر، دقت با

  . هوشيارسازند را هنر درسي برنامه طراحان
 درسـي  برنامـه  كـه  كـرد اشـاره توانمي ترتيب،اينبه
 است مختلف هاييمؤلفه داراي ابتدايي، دوره هنر مغفول

 هـاي هويـت  پـرورش  بـه  تـوجهي بي آنها ترينمهم كه
 توجـه  طريق از نيز امر اين است؛ افراد بومي و فرهنگي

 درسـي  برنامـه  در غيرتجـويزي  و تجويزينيمه اركان به
 برنامـه  سراسـر  در نيـز  ركـان ا اين از كه شودميحاصل
 صـرف،  طـور به آنچه و استشدهغفلت هنر فعلي درسي
 برنامـه  الزامـي  و تجـويزي  ركـن  قراردارد، توجه مورد
 عرصـه  در چـه  محتـوايي،  هـاي حـوزه  در چـه  درسي
ـ  هايفرصت ـ  -اددهي ي  برنامـه  كـل  در چـه  و ادگيري ي
  . است فعلي هنر درسي

 بـا  ابتـدايي  دوره هنر فعلي درسي برنامه در همچنين
 تجهيـزات  و امكانات مدارس، در حاكم شرايط به توجه

 معلمـان  اختيـار  در مختلـف  هنري هايحوزه با مناسب
ـ  هـاي فرصـت  بتوانند آنها تا نيست ـ  -اددهي ي  ادگيري ي

ــراي را مناســبي ــش ب ــوزاندان ــراهم خــود آم ــد؛ف  كنن
 و مـوزون  حركـات  هـاي حـوزه  حـذف  ديگر،عبارتبه

 درسـي  برنامه در خوشنويسي حوزه همچنين و ريتميك
 بلكـه  فرهنگي و اجتماعي خاص شرايط دليل به نه فعلي

. اسـت بوده حوزه دو اين قلمدادكردن اهميتكم دليل به
 ابتـدايي  دوره هنـر  مغفـول  درسـي  برنامه عنوانبه آنچه
 شـرفي  ازجملـه  مختلف هايپژوهش نتايج با استآمده

)a1388](9 [و) b1388](10[، طــــاهري) و] 12[)1385 
  . داردهمخواني] 15)[2003 (مهرمحمدي

 هنـر،  فعلـي  درسي برنامه هايمهريبي از ديگر يكي
 در آموزاندانش براي» باز شيرازه هنر كتاب «تدوين عدم
 امر، اين كه است ابتدايي دوره تحصيلي مختلف هايپايه
 ارزش سـمت  بـه  را آمـوزان دانش ذهنيت تواندمي خود
 هنـر  كتاب البته بكشاند؛ هنر درس براي كمتر شدنقائل
 بـا  بتواند تا خواهدبود شيرازه بدون كتاب ابتدايي، دوره

 برنامـه  در غيرتجـويزي  و تجويزينيمه ماهيت حاكميت
 فرهنگـي،  هـاي ويژگي و آموزاندانش عاليق بر درسي،
 فـضاي  تـدارك  همنچنين تأكيدكند؛ آنها محلي و بومي

كارگـاه يـا    «ك   ي نعنوابه هنر براي اختصاصي ادگيريي
 ازجملـه  فعلـي،  درسـي  برنامـه  در هنر »مركز يادگيري 

 پيامـدهايي  و آثـار  توانـد مي كه است مغفول هاييمؤلفه
 توسـط  هنـر  درس به ناكافي زمان اختصاص مانند ديگر

  . باشدداشتههمراهبه نيز را معلمان
 و پنهاني و تلويحي طوربه آنچه گويي ديگر،عبارتبه

 و تـوجهي بـي  مـورد  فعلي درسي برنامه رد آشكارا، نه
 ديـدة آمـوزش  معلمـان  از استعبارت قرارگرفته، غفلت
 كاربردهـاي  اي،حرفـه  تجهيـزات  و مـالي  منابع متبحر،
 عنـصر  هنـر،  حـوزه  در ارتباطـات  و اطالعـات  فناوري
 آمـوزان، دانـش  هنـري  عملـي  هـاي فعاليت در خالقيت

 هنر واييمحت هايحوزه با متناسب كافي زمان اختصاص
 بـه  توجـه  ابتـدايي،  دوره مختلف تحصيلي هايپايه در

 هـاي تفـاوت  و عاليق با متناسب متنوع هنري هايحوزه
  . آموزاندانش فردي
 هنـر  مغفول درسي برنامه ابعاد و هامؤلفه شناسايي با
ــدايي، دوره ــي ابت ــوانم ــه ت ــزانبرنام ــي ري  و درس
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 شناسايي وجوه و ابعاد مغفول برنامه درسي هنر دوره ابتدايي

 توجـه  يبـرا  را درسي هايبرنامه تدوين اندكاراندست
 درسي هايموضوع آموزشي، مواد بهنسبت دقيق و عميق

 سـاية  در چراكـه  كـرد؛ آگـاه  ... و ذهنـي  فرايندهاي اي
 از هـا مؤلفـه  از برخـي  آنها، هايگيريتصميم و گزينش
 آن، اثـر  بـر  و انـد شـده حذف آموزشي نظام كار دستور
 بـا  مـرتبط  و مختلف هايتجربه آموختن از آموزاندانش
 عميـق،  توجه اين وراي در. اندمانده محروم هاحوزه آن

 هنـر  درسـي  برنامـه  و عـام  طوربه درسي برنامه پويايي
 بايـسته،  توجـه  درصـورت  و شودميحفظ خاص طوربه

 عـادت  و سـنت  دام بـه  گرفتارآمدن از را درسي برنامه
 را درســـي برنامـــه مـــصونيت و دهـــدمـــينجـــات
 در رهـايي راهكا مطالعـه،  ايـن  درپي. خواهدكردتضمين
 تغييـر  منظـور به يادشده، هاييافته برمبتني پيشنهاد قالب
  : شوندمي مطرح ابتدايي دوره هنر فعلي درسي برنامه

 هنـري  تربيـت  رويكـرد  كـارگيري بـه  زمينـه  تدارك -
  درسي؛ برنامه عناصر در محورديسپيلن

 و ايمنطقه ملي، مشترك، هايهويت پرورش به توجه  -
   ابتدايي؛ دوره هنر درسي برنامه در بومي

گانـه تجـويزي،     كـارگيري ابعـاد سـه         ايجاد زمينه بـه     -
تجويزي و غيرتجويزي در سراسر برنامه درسـي          نيمه
 هنر؛

 برنامـه  در مختلف هنري محتوايي هايحوزه به توجه  -
   ابتدايي؛ دوره هنر درسي

 هفته؛ در هنر به يافتهاختصاص زمان در بازنگري  -

  متنوع؛ يادگيري منابع و مواد يكارگيربه  -

 هـاي فرصت ايجاد و متنوع تدريس هايروش تدارك  -
 تجويزينيمه تجويزي، گانهسه ابعاد برمبتني ادگيريي
  غيرتجويزي؛ و

 بـه  ارزشـيابي  متنـوع  هايروش تركيب از گيريبهره  -
  . شناسيزيبايي و هنر تاريخ هنر، نقد عناصر تفكيك
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