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چكيده
    آموزشـي رو بـه     هـاي   عدي است كه ارزش ذاتي و ابـزاري آن در نظـام           سواد هنري، فعاليتي چند ب

تواننـد بـه رشـد آن كمـك     هاي آموزشي نيز در قالب رويكردهاي آموزش هنـر مـي    نظام. افزايش است 
 راهنمـايي يكـي از   يم شناخت درست از طيف رويكردهاي موجـود در آمـوزش هنـر دوره        عد. نمايند

هدف اين مطالعه، شناخت رويكردهاي موجـود در    . رو است ه  بمسائلي است كه تربيت هنري با آن رو       
در اين مطالعـه رويكردهـاي سـنتي، مـشاهده و           . هاي دانستن است  آموزش هنر با در نظر گرفتن حيطه      

له خالق، آمادگي براي جهان كار و ارتقاء عملكرد         أ هنري، تلفيقي، ديسيپلين محور، حل مس      تيزبيني آثار 
ي تحليل محتوا و پـژوهش تلفيقـي در كتـب درسـي آمـوزش هنـر دوره              يآكادميك با استفاده از شيوه    

هاي درسي تربيت معلم و برنامه درسي ملـي مـورد           در اهداف آموزش هنر، برنامه     همچنين   راهنمايي و 
نتايج نشان داد كه رويكرد غالب در اهـداف مـصوب موجـود، رويكـرد    . ندررسي و مطالعه قرار گرفتب

هـاي درسـي تربيـت       محتواي كتب درسي آموزش هنر و برنامه        در ،تاريخ و هنر  فرهنگ و هنر در بستر    
 درسي ملـي بـه طيفـي از رويكردهـاي احـساس و معنـا،               يمعلم هنر، رويكرد توليد محور و در برنامه       

 راهنمـايي  ي الگوي مناسب آموزش هنر دورهيارائه. ديسيپلين محور و زيبايي شناسي توجه شده است    
هـاي  تواند به شناسايي رويكردها، عناصر برنامه درسي و ويژگـي          كه مي   است هاييبه عنوان يكي از راه    

.ها كمك نمايدآن

.ف، تربيت معلم برنامه درسي ملي، تربيت هنري، محتوا، اهدا:كليديهاي هواژ
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مقدمه

ال ؤاما سـ  . شوند مي آموزشي تلقي هاي  درسي يكي از اجزاء مهم و حساس نظام       هاي  برنامه

ال راؤشود؟ پاسخ ايـن سـ   مياين است كه چگونه يك برنامه درسي با ارزش و با اهميت تلقي           

چـه  عد آن، مربوط بـه ايـن پرسـش اسـت كـه              يك ب .مختلف بررسي كرد  هاي  توان از جنبه  مي

بـين  هـاي   و هنـر در رقابـت     ) 1995،  2تـانر و به نقل از تانر    ،1اسپنسر(دانشي ارزشمندتر است    

، 3كـان ليـف   (موضوعي از چه جايگاهي نسبت به موضوعات درسي ديگـر برخـوردار اسـت؟               

گرايـان  تاثبـا هـاي  توان جايگاه هنر را در انديشه ميعد،در اين ب). 1383 و مهرمحمدي،    2010

و ) 5،2012 تـامس و تزانكوپلـوس     ؛4،2011خزايي و رضواني  ( قطعيت، شفافيت    كه بر عينيت،  

حتي در مديريت علمي تيلوريـسم كـه بـر تعيـين و تـدوين اسـتانداردهاي مـشخص و معـين                   

بـه  . كردند، مـشاهده نمـود     مي كيدأت) 1388زاده،مقدم و مهرعلي  سرشت، صفايي سرمدي، پاك (

عـد  از ب . تري قرار دارد  ضوعات درسي در اولويت پايين    زعم اين مكاتب، هنر نسبت به ساير مو       

هـاي مختلـف بـه آمـوزش هنـر      توان در رويكرد و يـا ديـدگاه        مي ديگر، جايگاه و نقش هنر را     

. )25: 6،2002يزنـر ا("يـك راه و روش ديـدن، يـك راه و روش نديـدن اسـت               ".بررسي كرد 

دروني و ذاتي هنر اشاره    هاي   ويژگي مثل زيباشناسي به  ) رويكردها(ها  برخي از اين راه و روش     

مثل ارتقـاء عملكـرد     ) هاديدگاه(هاراه و روش   اين    برخي ديگر از    و )2001،  7اسميت(كنند  مي

؛ 2008،  9 سـيلي بـراون    ؛2004،  8جپـاي (كننـد  مـي  آكادميك به نقش و كاركرد ابزاري هنر اشاره       

).10،2009چوي و پيرو

توان با نگاهي گذرا به تـاريخ آمـوزش هنـر            مي رادرسي  هاي  نقش و اهميت هنر در برنامه     

، پايه دوم 1350اولين كتاب هنر براي پايه اول راهنمايي در سال    .  راهنمايي مشاهده كرد   يدوره

ليف شد كه محدود به نقاشي، خط و شكل سـازي بـود، در         أ ت 1352 و پايه سوم در سال       1351

1- Espenser
2- Cunliffe
3-  Perception of expressiveness
4-  Khazaee & Razavian
5-  Tams & Tzanakopoulos
6-  Eisner
7-  Smith
8-  Paige
9- Seely Brown
10-  Choi & Piro
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سـاعات  ي قبلي اضافه گرديد در حـالي كـه         سرود، داستان، تئاتر و سينما هم به محتوا        61سال  

 سـال   از. ساعت قبلي به رغم افزايش محتوا به يك ساعت كاهش پيدا كرد        2تدريس هفتگي از    

اول تا سوم طراحي شده     هاي   مذكور براي پايه   يجديد، محدود به سه حوزه    هاي   نيز، كتاب  68

22(بارت ديگر قريب به ربع قـرن      به ع ). 1380االميني،  حسيني روح (اند  كه تاكنون تغيير نكرده   

جـوزي،  (در بخـش اهـداف    . رغم انفجار دانش، تغييرات الزم صورت نگرفته اسـت        علي) سال

. وجود نيامده استه بها  آني تغييري در زمينه791نيز، از سال ) 29: 1387

يدرسـي آمـوزش هنـر نـشان دهنـده        هاي  نگاهي به عدم تغييرات الزم در اهداف و برنامه        

 شناسايي رويكرد يا رويكردهاي حـاكم بـر   .باشد مي هنريريزان در حوزهر و ديدگاه برنامه   تفك

تـا  كنـد  مـي  بـه مـا كمـك     ) 2005يزنـر،   ا(هـا   و نيست ها   هست يو تبيين حوزه  ها  اين آموزش 

رويكردهاي مطـرح و عمـده   . درسي شناسايي شوندهاي   در برنامه  آموزش هنر هاي  گيريجهت

1982كـه در سـال   DBAE(2(ديـسيپيلين محـور   : باشـند  مـي مل موارد ذيلدر اين ارتباط شا

 برونـر بـر سـاختار شـناختي و          يثر از نظريـه   أ اين رويكرد نوين، متـ     . مطرح شد  3توسط باركان 

7 و نقد هنـري    6، تاريخ هنر  5، زيبايي شناسي  4عد توليد هنري  كيد داشته و چهار ب    أتركيب دانش ت  

تواند مـورد توجـه    ميعتقد است كه هنر نيز همانند ساير دروس      دهد و م   مي مورد توجه قرار  را

رويكـرد اسـتفاده از هنـر بـراي ارتقـاء عملكـرد        .)2002 و 2005يزنـر،   ا؛2005،  8ويت(واقع شود 

 يا چشم بـصير 12تيزبيني در آثار هنري دقت و،)2006، 11 اپل؛2005، 10اسميتريم و آپتيز  (9آكادميك

14، ديـدگاه فرهنـگ و هنـر   )1994، 13پركينـز ()ي از تفكـر  خاصـ هـاي   تمايل نسبت به مهارت   (

عالي آموزش و پرورشجلسه ششصدو چهل و هفت شوراي-1

2-  discipline -based- Art education
3- Bargkan
4-  art making
5-  aesthetic
6-  art history
7-  art Criticism
8-  Wheat
9-  Using The arts to promote academic performance
10- Smithrim & Upitis
11- Appel
12- The intelligent eye
13- Perkins
14- Visual culture
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، رويكـرد  )2002، 3برسـلر و تامـسون  (هنـر در بستر تـاريخ  )  هنري 2 و رمزگشايي  1رمزگذاري(

هـاي طراحـي و حـل    كـسب مهـارت   (5له خـالق  أرويكرد حل مس  ،)سنتي(4ابراز خالقانه خود  

هنري بـراي   هاي  كسب مهارت (6، رويكرد آموزش هنر به عنوان آمادگي براي جهان كار         )لهأمس

تلفيـق در بـستر تـاريخ و     : توانـد اتفـاق بيفتـد      مي  كه به چهار شكل    7و رويكرد تلفيقي  )اشتغال

 اصـلي در    ي، اسـتفاده از ايـده     هاو تفاوت ها   اجتماعي، تلفيق به شكل شناسايي شباهت      يزمينه

شـويم،   مـي  تـر  نزديـك  چه به مورد آخر   كه هر له،أهنري و تلقيق به صورت حل مس      هاي  رشته

). 2002يزنر، ا(كند ميتري پيداتر و وسيعتلفيق شكل عميق

پژوهشيپيشينه

هـا،   آن است كه ايـن پـژوهش       ي تربيت هنري نشان دهنده    يتحقيقات انجام شده در زمينه    

 مـثالً در مطالعـات مختلفـي كـه در مراكـز علمـي               ،تر مبتني بر رويكردهاي ابزاري هستند     بيش

ر بـه ايـن   تـ  و با شمارش اسناد معتبر علمي انجـام شـده اسـت، نـشان از اقبـال بـيش           پژوهشي

رويكردها بوده و رويكردهاي ديگر، مثل زيباشناسي كه در آن هنر براي هنر داراي ارزش است                

 رويكرد اخيـر  يكه در زمينهاما يك تحقيق). 2008، 8باري(تر مورد توجه قرار گرفته است كم

در مدارس ابتدايي انگليس انجـام شـد، نويـسنده، موضـوع            ) 2007 (9 و داس   هاالم يوسيلهه  ب

را در ذيل سه وضـعيت آموزشـي       )قدرداني از هنر  (زيباشناسيبيان خود و  ابراز و هاي  رويكرد

يبـه گفتـه   . مـدنظر قـرار داد    )به شكل راهنما و به شكل فلـسفي       آموزش به شكل تخصصي،   (

ولـي هـيچ    . درسـي دارنـد   هـاي   ي وزني برابر در برنامه    آموزشهاي  نويسنده هر يك از وضعيت    

 ارتبـاط  يدر واقع اين پژوهش از نحـوه . دهدرا نشان نميها  راهنماي عملي براي استفاده از آن     

.كند مياجرا حكايت درسي با آموزش ويبرنامههاي توالي ميان سياستو

1-  encoding
2-  decoding
3-  Bresler & Tampson
4-  creative self- expression
5-  creative problem solving
6-  arts education as preparation for the world of work
7-  integrated approach
8-  Barry
9-  Hallam & Das
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وف به تحقيقـاتي اسـت كـه   برنامه درسي معطهاي توجه به رويكرد زيباشناسانه در سياست  

. يابد ميدهد با رشد سني، توانايي درك آثار هنري و حسي زيباشناسي كودكان افزايش        مي نشان

 ساله دريافت كه بـا      12-7 كودكان   يبا مشاهده ) 1992،  1ريابه نقل از ك   (به عنوان مثال گاردنر     

كودكـان در طـول زنـدگي    به زعم وي، . شود ميترافزايش سن، توجه به ابعاد زيباشناختي بيش    

شود  مي دانش به هنر مربوط   هاي  يكي از شكل  . خود با انواع مختلفي از دانش در ارتباط هستند        

ادراكي، مفهومي و توليدي را با يكديگر تركيب نموده و بـا عنـوان توليـد    هاي و كودكان، دانش  

).1990، 2گاردنر(گيرند ميدر كارهاي هنري به كار

 راهنمـايي   ي درسي هنر دوره   ي انجام شده در ايران در ارتباط با برنامه        با توجه به تحقيقات   

 و ، مهرمحمـدي )1375(، كـاظمي  )1380بـه نقـل از امينـي،        (، آهنچيان   )1374(مثل قورچياني   

ــرزا بيگــي )1380(امينــي ــ، هرا)1370(، مي ،)1384(زاده كوچــك) 1380(، امينــي )1366(ي ت

فقدان شناسايي رويكرد موجـود     ) 1391(عيدي رضواني  و صابري و س    )1390(مهرامصابري و 

به عالوه تحقيقات انجـام  . باشد مي درسي آموزش هنر از نقاط ضعف اين تحقيقات       يدر برنامه 

يشده در ايران همچون ساير كشورها عمدتاً به نقـش ابـزاري هنـر توجـه نمـوده و در زمينـه                     

. توجه بوده استتر رويكرد ديسيپيلين محور مورد هم، بيشرويكردها

پژوهشؤاالت س

هـاي  گيري رويكردهاي آمـوزش هنـر در برنامـه   توان جهت ميدر بررسي وضعيت موجود، 

.االت ذيل مشخص كردؤگويي به سبا پاسخ راهنمايي رايدرسي هنر دوره

درسـي  هـاي   توزيع توجه به رويكردهاي آموزش هنر در اهداف آموزش هنر، برنامـه           -1

 درسي ملي چگونه است؟يرنامهتربيت معلم هنر و ب

 راهنمايي از چـه رويكـرد يـا رويكردهـايي         يمحتواي كتب درسي آموزش هنر دوره     -2

كند؟ ميتبعيت

پژوهششناسي روش

3، تحليـل محتـوا و سـنتز پژوهـي    )نظـري (تحقيـق تحليلـي    هـاي   در اين پژوهش از روش    

1-  Currie
2-  Gardner
�- the research synthesis
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مي كتب درسي هنـر در سـه        تما.استفاده شده است  ) 1387،  ، ترجمه مهرمحمدي  1991شورت،  (

 با استفاده از روش تحليـل محتـوا مـورد         1391-92 راهنمايي در سال تحصيلي      يپايه تحصيلي دوره  

كتاب بـوده   هاي  تصوير و تمرين  ) پاراگراف(واحد ثبت در اين مطالعه شامل متن        . مطالعه قرار گرفت  

 رويكردهـاي   يسـي مبنـاي مطالعـه      قيا يبا اتكاء بر فرايند كدگذاري به شـيوه       ها  تدوين مقوله . است

 و  2002يزنـر،   ا( پيـشينه    يبر اين اسـاس بـا مطالعـه       ). 289: 1386ساروخاني،  (گرفتآموزشي قرار 

كدگـذاري مبنـاي مطالعـه    هـاي  رويكردهاي ذكر شده در مقدمه به عنوان مقوله  ).1383مهرمحمدي،  

توسـط  هـا   براي ده درصـد از مقولـه      در تحليل محتوا، پايايي تحقيق از طريق كدگذاري         . قرار گرفتند 

. مشاهده شد86/0كدگذار دوم انجام شد كه ضريب توافق ميان دو كدگذار برابر با 

پژوهشي هايافته

توزيع توجه به رويكردهاي آموزش هنر در اهداف «ال نخست اين مطالعه ؤدر پاسخ به س

توان گفت از  مي» معلمدرسي تربيتهاي  درسي ملي و برنامهيبرنامهموجود آموزش هنر،

دانستنهاي  تناسب ميان اهداف، رويكردها و حيطه. 1جدول
رويكرد

اهداف
ميزان تناسب با رويكردها

با استعدادهاي خود آشناست و سعي در پرورش آنها         
دارد

با هـيچ كـدام از رويكردهـا بـه          كلي است و  
طور روشني تناسب ندارد

چشم بـصير و توليـد محـور        به رويكردهاي كند ميي توصيفابعاد زيبايي را در مخلوقات اله
نزديك است

برد مياز مشاهده و بررسي آثار هنري لذت
به رويكردهاي چشم بصير، قدرشناسي زيبـا       
شناسي و تاريخ هنـر در رويكـرد ديـسيپلين          

محور نزديك است
از تجارب و دستاوردهاي فرهنگـي ديگـران اسـتفاده         

ورزد ميورانه اجتنابكند و از تقليد كوركمي
تلويحـاً بـه    )تيزبيني(تاريخ هنر، چشم بصير   

رويكرد توليد هنرينزديك است
تاريخ هنر، توليد هنريبا برخي از هنرهاي اسالمي و ايراني آشناست

ارتباط نزديك با احساس زيباشناختيمند استبه مطالعه متون ادبي و فرهنگي عالقه

وب جامعه آشناسـت و     با فرهنگ و آداب و سنن مطل      
كند مينسبت به آنها احساس تعهد

 اسالمي -به ديسيپلين فرعي تاريخ هنر ايراني  
در رويكــرد ديــسيپلين محــور و زيباشناســي 

نزديك است
هـا، در  ثيرات آنأآثار هنري و فرهنگي را با توجه به ت   

.كند ميرشد انسان بررسي
ــرد     ــر در رويك ــاريخ هن ــصير و ت ــشم ب چ

رديسيپلين محو
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عالي آموزش و مجموع هشت هدف ذكر شده در ششصد و چهل و هفتمين جلسه شوراي

يك مورد به صورت كلي و ) 26: 1381دبيرخانه شوراي عالي آموزش و پرورش، (پرورش

مبهم، سه مورد نزديك و مرتبط با رويكرد زيباشناسي، سه مورد نزديك به رويكرد توليد 

هنر در رويكرد ديسيپلين محور، چهار مورد مرتبط و نزديك محور، پنج مورد نزديك به تاريخ 

البته برخي از اين اهداف مرتبط و يا . باشند مي)تيزبيني در مشاهده آثار هنري(به چشم بصير

). 1جدول(باشند  مينزديك به چند رويكرد

دهد كـه ايـن      مي نشان) 2جدول( تربيت معلم  ينگاهي به عنوان و واحدهاي درسي رشته      

كه هنرهاي وف است، در صورتيسمي معطجرشته به بخش محدودي از هنر، آن هم هنرهاي ت    

 هنرهـاي تجـسمي،     يتجسمي يك بخش از هنرهـاي شـناخته شـده در دنيـا كـه در بردارنـده                 

 و مهرمحمدي و امينـي،      1996بخش ايالتي فلوريدا،    (باشند مي ،موسيقي، نمايش و رقص است    

هنـري هـاي   دار يـك بخـش محـدود از رشـته         شـوند عهـده    مي كه تربيت لذا معلماني   ). 1380

.باشندمي

يتر دروس در حـوزه  كارداني هنرهاي تجسمي بيشي واحد تخصصي دوره 39از مجموع   

اند و هدف آن تربيت معلمـين  طراحي و نقاشي و خوشنويسي با رويكرد توليد محور ارائه شده       

البتـه  . آمـوزان شـوند   راهنمايي به دانشيدار آموزش مهارت در دورهمتخصصي است كه عهده   

 زيـرا در هنرهـاي      ؛واحدهاي تخصصي اين رشته همخواني زيادي با عنوان ايـن درس ندارنـد            

تـر مـورد   ديگري غير از طراحي و نقاشي و خوشنويسي وجود دارد كه كـم     هاي  تجسمي، رشته 

هاي درسـي تـاريخ هنـر و    البته رويكردهايي مثل ديدگاه فرهنگي در واحد      . اندتوجه قرار گرفته  

 كـارداني آمـوزش هنرهـاي    يدر اهـداف دوره . شـوند  ميديدهها بازديد از مراكز هنري و موزه  

تربيت معلماني است كه دانش نظري، مهـارت عملـي و   «تجسمي نيز تصريح شده است، هدف  

ي هنـر دوره   يآموزشـي و پرورشـي در زمينـه       هـاي   نگرش الزم در جهت اشتغال بـه فعاليـت        

آمـوزان را شـكوفا   هـاي بـصري و هنـري دانـش    هنمايي داشته و بتوانند استعدادها و توانـايي       را

 اين اهـداف بيـانگر آن اسـت كـه معلمـان بـراي هـدف آمـوزش طراحـي، نقاشـي و                        .»سازند

شوند و مهارت    مي دهند، آماده  مي  راهنمايي را تشكيل   يخوشنويسي كه بخش اعظم كتب دوره     

.ديگري نيز ندارند

 درسي ملي كه مبتني بر سند ملي تنظيم شده است سهم بخش فرهنـگ و هنـر                  ينامهدر بر 
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دانستنهاي با رويكردها و حيطه ميزان تناسب واحدهاي درسي تربيت معلم،. 2جدول 

تعداددروس
رويكرد موجودواحد

 راهنمايي يتوليد محور، ناظر به محتواي كتب هنر دوره     24 و 1كارگاهي طراحي 
اف آنو اهد

 راهنمايي و   يتوليد محور و ناظر به محتواي كتب دوره       48 تا 1كارگاه خوشنويسي 
اهداف آن

توليد محور و ارتباط ضعيف با محتـواي كتـب درسـي            24 و1كارگاه ارتباط تصويري 
آموزش هنر و اهداف آن دوره

توليد محور و مرتبط با محتواي كتـب درسـي آمـوزش           2انسان، طبيعت، طراحي
هنر و اهداف آن دوره

ديدگاه فرهنگـي و تـاريخي و مـرتبط بـا كتـب درسـي             2هابازديد از مراكز هنري و موزه
آموزش هنر و اهداف دوره

يتوليد محـور و نـاظر بـه محتـواي درسـي هنـر دوره              24 و 1كارگاه نقاشي 
راهنمايي و اهداف آن

 درسـي هنـر     يي با برنامه  توليد محور و عدم ارتباط قو     12كارگاه صنايع دستي 
 راهنمايييدوره

ديدگاه فرهنگي و ارتباط ضعيف با تاريخ هنـر جهـان و      2آشنايي با تاريخ هنر
 راهنمايييمرتبط با اهداف دوره

يتوليـد محـور و مبتنـي بـر محتـواي كتـب هنـر دوره       1كارگاه طراحي سنتي
راهنمايي و اهداف آن دوره

توليد محور و مبتني بر محتواي كتـب درسـي آمـوزش            2)1(كارگاه نگارگري ايراني 
 راهنماييي راهنمايي و اهداف دورهيهنر دوره

توليد محور و مبتني بر محتواي كتـب درسـي آمـوزش            2كارگاه كار دستي
 راهنمايييهنر دوره راهنمايي و اهداف دوره

 و كتب درسـي آمـوزش       توليد محور و ارتباط با اهداف     4روش تدريس خوشنويسي و نقاشي
 راهنمايييهنر دوره

 تاريخي-ديدگاه فرهنگي2هنريهاي آشنايي با رشته
39جمع

 ساعت در سال افزايش پيـدا       21است كه نسبت به وضع موجود       % 6موضوعات  نسبت به ساير  

تري به بخش فرهنگ و هنـر شـده        كرده است، اين موضوع نشان دهنده آن است كه توجه بيش          

يادگيري بيانگر رويكرد ديسيپليني و     هاي  بندي حوزه درسي و تقسيم  هاي  اما توزيع عنوان  است،  

يدر بررسي رويكردهاي آموزش هنر در برنامه      ). 3جدول  (يادگيري است   هاي  مرزبندي حيطه 

كلي اين حوزه  هاي  گيري، در ذيل جهت   )3جدول  (درسي ملي، رد پاي رويكرد فرهنگ بصري        

). 1390 درسي ملي، نگاشت چهـارم،       يدبيرخانه توليد برنامه  (شود مي هدهدر تربيت هنري مشا   

) راهنمـايي فعلـي  ( اول متوسـطه  ي فرهنگ و هنر تـا پايـان دوره       يسازماندهي محتوا در حوزه   

اشـاره بـه مفـاهيمي      . باشـد  مي )ديسيپلين محور ( دوم موضوع محور     يتربيت هنري و در دوره    
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يدر پيـشينه  هـا   جمـال الهـي و زيبـايي      هـاي   بت به نشانه  همچون زيباشناسي و قدرشناسي نس    

توليـد  ( عملـي  ي فرهنـگ و هنـر در دو عرصـه    يو تبيين قلمـرو حـوزه     ) زيباشناسي(فرهنگي

 رويكـرد ديـسيپلين     ينشان دهنـده  ) تاريخ هنر (و ميراث فرهنگي    ) نقد هنري (و نظري   ) هنري

رويكرد دريافت احـساس و معنـا       سي، در يدر برنامه  هم چنين    باشد، مي محور در آموزش هنر   

البته در  . ارائه شده است  ) رمزگشايي از اثر هنري   (و كشف معنا    ) رمزگذاري(در قالب توليد اثر     

 فرهنـگ   ي درسي درحوزه  ي، رويكرد تلفيقي با مفهوم فرابرنامه     )3جدول( درسي ملي  يبرنامه

ي است و اسـتفاده از ظرفيـت   روح حاكم بر كل نظام آموزش    «شود و اين حوزه      مي و هنر مطرح  

يادگيري ديگر خصوصاً علوم انساني و مطالعات اجتماعي و زبان و ادبيات را             هاي   حوزه يهمه

بنـابراين  ). 1390 درسـي ملـي، نگاشـت چهـارم،      يدبيرخانـه توليـد برنامـه     (» نمايـد  مـي  طلب

عنا هـستند   رويكردهاي فرهنگ بصري، تلفيقي، ديسيپلين محور و رويكرد دريافت احساس و م           

.خورد مي درسي ملي به چشميكه در برنامه

 اول متوسطهيدورههاي  ميانگين ساالنه توزيع زمان رسمي تربيت در پايه. 3جدول

جمع زمان زمان

حوزه يادگيري

زمان در 
وضع موجود

60ساعت (
)ايدقيقه

درصدساعت

زمان 
كالسي

زمان 
غير 
كالسي

زمان % 10
كل در اختيار 
/ استان منطقه

رسهمد

زمان كل
)ساعت( 

3030264-تفكر و حكمت
168158161508قرآن و معارف اسالمي
140158151408زبان و ادبيات فارسي

37586526فرهنگ و هنر
568991574سالمت و تربيت بدني

846065010و فناوريكار 
849097812علوم انساني و مطالعات اجتماعي

122118121144رياضيات
1129098010علوم تجربي

93119121154خارجيهاي زبان
373031614زندگيهاي اداب و مهارت

مربوط 
به هر 
يك از 

هاي پايه
دوره 
اول 
متوسطه

9339908361541101100جمع

 راهنمايي از چه رويكرد يا رويكردهايي       يب درسي آموزش هنر دوره     محتواي كت  . 2ال  ؤس

كند؟ ميتبعيت

 فراواني مشاهده شده، 314 اول از ي در پايه.شود ميمشاهده) 4(طور كه در جدول همان

و ديدگاه فرهنگ و هنر مرتبط با جهان %) 87/66( مورد 210رويكرد توليد محور با 
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طيف رويكردهاي موجود داراي فراواني) تر از يك درصدكم% (32/0با )  اسالمي-غيرايراني(

به طراحي و نقاشي %) 76/64( مورد 136ترين بخش رويكرد توليد محور نيز با باشند، بيشمي

يبه عنوان مثال در صفحه.به بخش خوشنويسي اختصاص يافته است%) 24/35( مورد 74و 

 مسكوني و ينماي يك خانه"خواهند از ميآموزان كتاب هنر اول راهنمايي از دانش34

خواهند  ميآموزان از دانش113 و يا در بخش خوشنويسي در ص " طراحي كنند،درختان آن

 در متن و 63 و62، در جايي ديگر در ص" بار با قلم ني بنويسند3سرمشق اين درس را "

شود با  مياستفادهها نقالي و كاشي از آهاي هنرهاي ايران و اسالمي كه در گل"تصوير به 

. توان ياد كرد مي)هنرهاي ايراني و اسالمي("شود ميعنوان ختايي نام برده

مربوط به رويكرد %) 75/58( مورد 151 فراواني مشاهده شده 257 دوم نيز از يدر پايه

د مرتبط با رويكر(با يك مورد فراواني مربوط به تاريخ هنر جهان ) درصد (39/0توليد محور و 

در .  اسالمي اختصاص دارد–به ديسيپلين فرعي تاريخ هنر ايراني % 23/20و ) ديسيپلين محور

مربوط به % 28/14مربوط به بخش طراحي و نقاشي و ها فراواني% 85رويكرد توليد محور نيز 

 در بخش رويكرد توليد محور در بخش طراحي ،براي مثال. باشند ميبخش خوشنويسي كتاب

از يك نمونه نقاشي مينياتور "خواهند ميآموزان از دانش43ص دوم و دريايهو نقاشي در پ

از روي "شود ميآموز خواسته از دانش70 و يا در بخش خوشنويسي و در ص "طراحي كنند

 در قسمت تصوير به اثر 21در ص . "متن درس اول يك بار با خودنويس يا مداد بنويسد

غيرايراني در ديسيپلين فرعي تاريخ هنر(نسوي اشاره شدههنري ويكتور وازرلي هنرمند فرا

يك موضوع "شود  ميآموز خواسته اين كتاب نيز از دانش50، در ص)رويكرد ديسيپلين محور

). رويكرد سنتي("دلخواه طراحي كند و موضوعات جديدي بسازد

 مورد 180ر با  فراواني مشاهده شده، رويكرد توليد محو312در پايه سوم نيز، از مجموع 

ترين فراواني و رويكرد فرهنگي مرتبط با تاريخ هنر جهان با يك موردداراي بيش%) 69/57(

به رويكرد تلفيقي و % 10/26به فرهنگ ايراني و اسالمي، % 13/14ترين فراواني، كم) 32/0(

در . اختصاص داده شده استهنريبه نقد% 28/1هنري و به دقت در مشاهده آثار% 16/35

به بخش % 33/18طراحي و مربوط به بخشها فراواني% 6/81رويكرد توليد محور نيز 

 اين پايه از 14به عنوان مثال در رويكرد توليد محور در ص. خوشنويسي اختصاص دارد

سياه و سفيد خالصه از يك شي نقاشي كنند و سپس آن را در حد"خواهند ميآموزاندانش
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 راهنماييين توجه به رويكردهاي آموزش هنر در كتب درسي هنر دوره توصيف ميزا.4جدول

رويكردهاواحد تحليل/كتابهاي بخش/پايه

پايه
هاي قسمت
كتاب

سنتيواحد تحليل
دقت در آثار 
هنري

تلفيقي
توليد 
هنري

زيبايي 
شناسي

نقد 
هنري

تاريخ و فرهنگ 
هنر جهان

تاريخ و فرهنگ 
هنر ايراني

حل مسئله 
خالق

مادگي آ
براي كار

ارتقاء عملكرد 
آكادميك

درصدجمع

415117412متن
3919421تصوير
51125211تمرين
122531396134جمع

قسمت 
طراحي و 
نقاشي

%55/75%100%66/66%72/64%100%75/75%53/92درصد
1486متن
4294تصوير
3731تمرين
1874311جمع

قسمت 
نويسيخوش

%44/24%33/33%24/35%24/24%69/7درصد
133332109145314جمع كل پايه

اول

كل پايه اول
35,6%32/028/15%86/2%95/087/66%51/10%14/4درصد كل
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 راهنماييي توصيف ميزان توجه به رويكردهاي آموزش هنر در كتب درسي هنر دوره.4جدولادامه 

رويكردهاواحد تحليل/كتابهاي بخش/پايه

پايه
هاي قسمت
كتاب

سنتيواحد تحليل
دقت در آثار 
هنري

تلفيقي
توليد 
هنري

زيبايي 
شناسي

نقد 
هنري

تاريخ و فرهنگ 
جهانهنر 

تاريخ و فرهنگ 
هنر ايراني

حل مسئله 
خالق

آمادگي 
براي كار

ارتقاء عملكرد 
آكادميك

درصدجمع

149212متن
13782127تصوير
541921تمرين
5311066140جمع

قسمت 
طراحي و 
نقاشي

%92/76%100%71/85%19/70%60/75%100درصد
51214متن
5117تصوير
221تمرين
1045112جمع

قسمت 
خوشنويسي

1/23%28/14%80/29%39/24درصد
5411517152257جمع كل پايه

دوم

كل پايه دوم
29,1%39/023/20%72/2%75/58%95/15%94/1درصد كل
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 راهنماييي توصيف ميزان توجه به رويكردهاي آموزش هنر در كتب درسي هنر دوره.4جدولادامه 
رويكردهاواحد تحليل/كتابهاي بخش/پايه

هاي قسمتپايه
دقت در آثار سنتيواحد تحليلكتاب

توليد تلفيقيهنري
هنري

زيبايي 
شناسي

نقد 
هنري

تاريخ و فرهنگ 
هنر جهان

تاريخ و فرهنگ 
هنر ايراني

حل مسئله 
خالق

آمادگي 
براي كار

ارتقاء عملكرد 
درصدجمعآكادميك

1624113متن
192711536تصوير
353281تمرين
340321472139جمع

قسمت 
طراحي و 
نقاشي

%12/95%100%50%66/81%100%43/78%100درصد
691متن
572تصوير
171تمرين
113322جمع

قسمت 
خوشنويسي

%87/4%50%33/18%56/21درصد
351321804141312جمع كل پايه

سوم

كل پايه دوم
35,3%32/014/13%28/1%69/57%26/10%96/035/16درصد كل
%56035193717359/19متن
%35528334229752159تصوير
%1310414891418940/21تمرين
2112535541203138883جمع

كل دوره 
راهنمايي

مجموع 
طراحي و 
خوشنويسي

%26/233/062/15%26/61%96/3%15/14%37/2درصد
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باال دقت هاي به طرح"شود  ميآموز خواسته اين كتاب در متن از دانش32، در ص"نمايند

65خوشنويسي در ص، و يا در بخش )نقد هنري("را با يكديگر مقايسه نمايدها كند و آن

 اين كتاب در 58، يا در ص"ا قلم ني و مركب بنويسيدسطر زير را دوبار ب"شود  ميخواسته

شود يك طرح مناسب براي روزنامه ديواري مدرسه  ميآموز خواستهاز دانشها قسمت تمرين

 همين 16و يا در ص) رويكرد تلفيقي(با استفاده از طراحي، نقاشي و خوشنويسي تهيه كنند

نيد و ببينيد كه انعكاس و درخشندگي نور دقت ك"شود  ميآموز خواستهپايه در متن از دانش

اشاره به رويكرد ("مختلف بلورين، پالستيكي و سفالين چگونه استهاي در روي ظرف

). تيزبيني

883 راهنمايي از مجموع فراواني يبه طور كلي محتواي كتب درسي آموزش هنر دوره

ترين فراواني بوده و بيشباشد كه داراي  ميمربوط به رويكرد توليد محور%) 26/61(مورد 

) تاريخ و فرهنگ و هنر جهان(مشاهده شده نيز مربوط به ديدگاه فرهنگي هاي ترين فراوانيكم

به شكل و ) 521% (59 مورد فراواني مشاهده شده 883از مجموع . باشد مي)33/0( مورد3با 

 متن و مضمونترين مورد مربوط به راهنمايي اختصاص پيدا كرده و كميتصوير در دوره

.را به خود اختصاص داده است% 96/3مختلفهاي رويكرد تلفيقي در پايه. باشدمي

له خالق، آمادگي براي جهان كار و ديدگاه نقش هنر در ارتقاء عملكرد أحل مسرويكردهاي 

شوند  مييادگيري كه به عنوان رويكردهاي ابزاري مطرحهاي و حوزهها آكادميك ساير رشته

رويكرد ديسيپلين محور نيز كه داراي چهار .راواني روشني در واحدهاي تحليل نداشتندداراي ف

47/79با ) 2003، 1تاپاجوس(عد توليد هنري، زيباشناسي، نقد هنري و تاريخ هنر است ب %

اما توجه به . باشند مي راهنمايييترين فراواني در كتب درسي آموزش هنر دورهداراي بيش

فرعي رويكرد ديسيپلين محور مثل توليد هنري و عدم توجه به برخي هاي نبرخي از ديسيپلي

 آن است كه جامعيت اين رويكرد در محتواي ارائه شده، يديگر مثل نقد هنري نشان دهنده

.رعايت نشده است

گيريبحث و نتيجه
 راهنمـايي   يهدف اصلي پژوهش، شناسايي رويكردهاي حاكم بر نظام آمـوزش هنـر دوره            

1- Tapajos
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هـاي   راهنمـايي و برنامـه     يدرسـي دوره  هـاي   پژوهش نيز نشان داد كه در كتاب      هاي  يافته. ودب

اين . درسي تربيت معلم، رويكرد توليد محور به عنوان رويكرد غالب خود را نمايان كرده است              

و2005 (كان ليـف  ،)2002 (3افلند،)1992(2، بست )1986(1ريلوهمسو با تحقيقات ت   ها  يافته

رغم تفاوت در جزئيات، متمركز بر دانـستن چگونـه بـراي توليـد هنـري               است كه علي  )2010

. گيـرد  مـي  قرار) دانش اعالمي (اين كه   ، در مقابل دانستن     )روشي(اين نوع از دانستن   . باشندمي

مخـرب در تعلـيم و تربيـت اسـت          كـاذب و  كه داراي تفكر قطبـي،    ) 4دوئاليسم(اين دوگانگي   

ها، فـرد و جامعـه، جـسم و         هايي متقابل، ميان اهداف و روش      در واژه   تاريخي داشته و   يريشه

 آموزش هنر نيز يو به عرصه) 2012،  6نتوزا آلميدا و س   ؛5،2009ويليام(ذهن خود را نشان داده    

كـه   راهنمايي نياز به دانش اعالمي نـدارد يـا ايـن           ياي كه هنر در دوره    ايده. كشيده شده است  

 راهنمـايي مـورد   يتوانـد در دوره  مـي ،قل از دانـش اعالمـي باشـد    تواند مـست   مي دانش روشي 

تحـصيلي مثـل   هـاي  توان در دوره مي)1990(در اين راستا، به زعم گاردنر . بازنگري قرار گيرد  

دانـستن  (رسـند از رويكـرد توليـد محـور     مـي آموزان به رشد تفكر انتزاعـي راهنمايي كه دانش 

.اضافه نمود) دانستن اين كه(در قالب تاريخ هنركم كرد و به رويكرد فرهنگي ) چگونه

 ايرانـي و اسـالمي      صـرفاً  در اهداف آموزش هنر نيز، توجه غالب به رويكرد فرهنگ و هنر           

نمايد و   مي محرومها  آموزان را از تجارب هنري هنرمندان بزرگ جهان و دستاوردهاي آن          دانش

تـر و  ايي هستند كه بتواننـد تجربيـات بـيش   هآموزان به دنبال برنامهاين در حالي است كه دانش 

، به عالوه، اهداف تـصريح   )1385زاده و مقامي،    رضوي، جعفري (ارائه دهند ها  تري به آن  متنوع

. باشد ميتر بر دانستن اين كه، متمركز است اما محتوا، با دانستن چگونه مرتبطشده بيش

شـنايي و شـناخت اسـتفاده شـده و          در برنامه درسي ملي نيز از عبارات كلي و مبهم مثـل آ            

تر به شـكل ابـزاري نـه ذاتـي در           فرهنگ و هنر با يكديگر ادغام شده و نقش هنر بيش           يحوزه

 درسـي ملـي، نگـارش       يدبيرخانـه توليـد برنامـه     (شـود  مي رسيدن به بصيرت فرهنگي معرفي    

وح حاكم بـر  ، اگر چه در نظر گرفتن تربيت هنري به شكل فرا برنامه درسي و ر            )1390چهارم،  

1-  Taylor
2-  Best
3-  Efland
4-  dualism  
5-  William
6-  Ameida & Santos
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تواند شريك خوبي بـراي سـاير دروس قلمـداد شـود            مي درسي رويكردي است كه   هاي  برنامه

اگـر هنـر بـه    ) 2002يزنـر،  ا(نظران اما به زعم برخي صاحب) 1،2009و گان زن هاسرگراهام(

يا بـه صـورت     يا به شكل تلفيقي با ساير دروس و       عنوان يك ديسيپلين در كنار ساير دروس و       

تواند در حاشيه قرار گرفتـه و      مي ها، به درستي صورت نگيرد،     درسي در كليه درس    ينامهفرا بر 

آينده اجرا شـود رد    درسي ملي كه قرار است در      يدر برنامه . از ارزش و اهميت آن كاسته شود      

هر چند كـه  . خورد ميپاي رويكردهاي زيباشناسي، احساس و معنا و ديسيپيلين محور به چشم         

شـود و بـه عنـوان        مـي  پيلين محور در آموزش هنر از رويكردهاي نوين محسوب        رويكرد ديسي 

رويكرد غالب در نظر گرفته شده اما، اين رويكرد روي تكه تكـه شـدن دانـش و تمركـز روي                     

محلـي، عاليـق شخـصي و       هاي  متخصصين در مورد هنر گرايش داشته، لذا ارزش       هاي  فعاليت

ايـن  ). 2000،  2زاسـتونكوي (شـود    مـي  تـر جام دانش كم  آموزان به واسطه توجه به انس     فهم دانش 

مـرتبط بـا ماهيـت هنـر و    هـاي  پژوهش با توجه به اين محدوديت و در نظر داشتن محدوديت        

 درسي بـه روز و مناسـب در   ي نداشتن برنامه وآموزش آن از قبيل عدم قطعيت و شفافيت هنر       

راهنمايي ( اول متوسطه  ي براي دوره   الگوي برنامه درسي آموزش هنر     يارائهاين حوزه پيشنهاد  

.نمايد ميذيل ارائههاي  مؤلفهبا عنايت به) فعلي

يدرسـي آمـوزش هنـر دوره      هاي  اتخاذ رويكرد يا رويكردهاي مناسب در تدوين برنامه       -

).راهنمايي فعلي(اول متوسطه

. رويكرد مورد نظريبومي و اسالمي در ارائههاي  در نظر گرفتن ارزش-

.تربيت هنريجه به رويكرد موضوعات مجزا و رويكرد تلفيقي در آموزش هنر و تو-

با در نظر گرفتن    ... تعيين عناصر برنامه درسي از قبيل اهداف، محتوا، روش، ارزشيابي و            -

.هاآنهاي ويژگي

�-  Graham & Gunzenhaser
�-  Stankiewicz
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