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حاضر با هدف طراحی و اعتبارسنجی الگوی مطلوب  مقاله چکیده: 

برنامهههه یرسهههی ممهههو د موسهههمقی یر یور  متوسهههطه یو  و   

ی موسمقی انجا  گرفت. رود پژوهش ا  نهو  مممتتهه   ها هنرستان

)کمفی و کمی( اکتشافی متوالی بوی. شرکت کنندگان یر پهژوهش  

شامل متتصصان تعلمم و تربمهت و موسهمقی یر کشهور و معلمهان     

هها   ی موسمقی بویند. انتتاب نمونهها هنرستانممو د موسمقی یر 

  هها یر بتهش   به صورت هدفمند انجا  شد. ابهاار ممهآ موری یای  

کمفی، مصاحبه  و یر بتش کمی پرسشهنامه بهوی. روا هی ابهاار یر     

بتش کمفی ا  نو  روا ی یرونهی و یر بتهش کمهی ا  نهو  روا هی       

با  ه   محتوا ی بوی. برای افاا ش پا ا ی بتش کمفی، مصاحبه ها 

و یر بتهش کمهی نمها بها اسهتفای  ا       برنامه قبلی انجا  می گرفت 

هها ا    به یست ممهد. بهرای تحلمهل یای     86/0ضر ب توافقی معایل

تحلمل محتوای کمفی با رو کری استقرا ی و ا  رود یلفی اسهتفای   

های الگهوی مطلهوب برنامهه یرسهی      شد. نتا ج بتش کمفی و ژگی

ممو د موسمقی را یر عناصر ی  گانه اکر و نتا ج بتش کمهی نمها   

 اعتبار باالی الگوی مذکور را نشان یای. 

ممو د موسمقی، الگوی برنامه یرسی ممو د موسمقی،  واژه:کلید

 برنامه یرسی، اعتبار سنجی، طراحی.
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Abstract: The aim of this study was to 
design and validate an optimal model for 
music education curriculum in secondary 
school and music conservatories. The 
research method was consecutive exploratory 
mixed (qualitative and quantitative). 
Participants in the study included education 
and music specialists in the country and 
music teachers in music conservatories. The 
samples were selected purposefully and the 
data collection tools included interviews in 
the qualitative section and questionnaires in 
the quantitative section. The validity of the 
instrument was internal validity in the 
qualitative part and content validity in the 
quantitative part. In order to increase the 
reliability of the quality section, interviews 
were conducted with a previous schedule. In 
the quantitative part, an agreement 
coefficient of 0.86 was obtained. To analyze 
the data, qualitative content analysis with 
inductive approach and Delphi method was 
used. The results of the qualitative part 
showed the characteristics of the desired 
model of music education curriculum in the 
ten elements of AKKER and the results of 
the quantitative part also showed the high 
validity of the mentioned model. 
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 مقدمه 

ترين دوره از سلسله ادوار آموزشی در نظام تعلیم و تربیت رايج در مقطع متوسطه به عنوان مهم

باشید،   ان در اين مقطع میی آموز دانشی عمیق از نیازهای آموزشی ايران است که مستلزم شناخت

گییری   برند که شیک   ان مقطع متوسطه در شرايط سنی حساسی به سر میآموز دانشبويژه آنکه 

هايی است کیه از میییط دريافیت     بخش بزرگی از شخصیت ايشان در رابطه مستقیم با آموزش

ان در آينده ارتباط تنگیاتنگی  آموز دانشی اين کنند. همچنین گزينش رشته تیصیلی دانشگاه می

با مطالب آموزشی موجود در کتب درسی مقطع متوسطه دارد. بنیابراين ارتقیاک کی یی میتیوای     

شناختی و سپس به کارگیری نتیايج حالی  از آن در بهینیه     کتب درسی نیازمند مطالعات آسیب

متولی در سطوح بنیادين است.  سازی کی یت آموزشی است و اين مهم بر عهده تمامی نهادهای

ان دارد، آمیوزش هنیر اسیت    آموز دانشها که نقش بنیادين در فرايند تربیت  يکی از اين آموزش

 (.0906)رضايی،

به  شتریب یمترادف بود و نقاش یآموزش هنر همچنان با آموزش نقاش 0066در آغاز دهه 

بیر عوامی  و الیول     یپررنگی  یید تأکبرجسته بود، پیس از آن   عتیاز مطالعه طب یا عنوان گونه

ابیراز خالقانیه   آن، قرار گرفیت و   رشيمورد پذ یگري، شک  د0066شد. در طول دهه  یطراح

آمیوزان بیود کیه آنهیا را قیادر       دانش يیگرا  یرهاکردن تخ یبرا ديجد داديرواين بود،  شيخو

کنند. پیس   نایب قخال  های وهیش قياز طربه جای تقلید ساخت نظرات و احساسات خود را  می

 یشخصی  انیاز ب گريار دب کي دیدوم، تأک یو با وقوع بیران بزرگ و جنگ جهان راندو نياز ا

. افیت يتغییر  -خانه و می  کار  ،یاجتماع یهنر در زندگ -روزمره یبه است اده از هنر در زندگ

 نیپلیسی يد کيی منجر به ظهور آموزش هنیر بیه عنیوان     یبرنامه درسهای  عم  سرانجام، ابتکار

 . (6660)افلند،  ديگرد

شود که کی یت تجارب انسیانی   کسب تجارت غنی همراه با هنر در سنین پايین باعث می

پرداز برجسیته و شیهیر    (. نظريه6666، هورويتز و آبلز 0در طول زندگی فرد باالتر رود )بورتون

ه تجیاربی کیه   شناسی، آيزنر، بر اين باور است که هنر، دسترسی بی  عرله آموزش هنر و زيبايی

                                                 
1. Burton, Horowitz, Abeles 



یقیآموزش موس یمطلوب برنامه درس یالگو یو اعتبارسنج یطراح  

677 

 

 

 

باشد را ممکن  غیرممکن و يا بسیار مشک  می 0فراهم کردن آنها از طريق ديگر اشکال بازنمايی

هیای تخیلیی میا دارد. در     سازد. هنر نقش مهمی در پااليش سیستم حسی و پرورش توانايی می

ی دقییق و  ا را به شیوه 6کند تا بتوانیم تجارب کی ی واقع، هنر نوعی اجازه دسترسی را فراهم می

توانید خلیق کنید     منیصر به فرد، دنبال کرده و در اکتشاف سازنده آنچه که فرآيند تخیلیی میی  

( و از آنجا کیه شیناخت موسییقی    6666درگیر شويم. موسیقی، از جمله اين هنرهاست )آيزنر، 

پیذير نیسیت، بنیابراين آمیوزش موسییقی بايید بخشیی جداناپیذير از          بدون آموزش آن امکیان 

 (.0911میمدپور،   ی آموزشی کشور باشد )سالم وها برنامه

توان بیه يکیی از اهیدافی کیه از طريیق پیرداختن بیه         در زمینه کاربرد آموزش موسیقی می

يیادگیری   -شود، به است اده از کارکردهای آن در فرآيند يیاددهی  موسیقی در مدارس میقق می

دارند و هرچیه در ايین امیر از     های گوناگون دخالت اشاره کرد. در اين فرآيند، حواس و هوش

های متعددی است اده شود به همان میزان از آموزش تک بعیدی، يیک سیويه، ان عیالی و      هوش

غیرپايدار دور شده و به سوی آموزشی تعاملی، پويا، پايدار و چند بعدی حرکت خواهید شید.   

بخیش قابی    به عنوان مثال ريتم در درس رياضی از ارکان موسیقی اسیت. آشینايی بیا لیداها     

نگیارش،   دهد. فرهنگ، هنر، مدنیت بر روی آيیین  توجهی از م اهیم علوم تجربی را تشکی  می

ترين جلوه آن در هنیر و موسییقی بیه عنیوان يکیی از       ادبیات فارسی، تاريخ و جغرافیا که عالی

 (.0911بسزايی دارد )سالم و میمدپور،  تأثیرهای هنر است  رشته

قی زی انقالب اسالمی از سوی افراد و مراجع مختلف دربارة موسیدر ايران نیز، پس از پیرو

اما در شرايط کنونی، بییش از گذشیته بیه موسییقی توجیه       های مختلف اعمال شد؛ گیری موضع

دانان کمابیش مهیا شده است. تیاکنون در میدارس ايیران،     شود و زمینه برای فعالیت موسیقی می

ه که بطور مشخص در برنامه آمیوزش هنیر میدارس    بندی شد ای طبقه آموزش موسیقی به شیوه

وجود نداشته است و اگر هم در برخی مدارس به اين مهیم پرداختیه شیده جیزو دروس فیوق      

شود. متأس انه در مدارس کشورمان چنیدان تیوجهی بیه وضیعیت آمیوزش       برنامه میسوب می

سیقی، زنیگ و  آموزان به اين دروس خصولا مو شود و با وجود عالقه دانش دروس هنری نمی

                                                 
1. Representational forms 

2. Qualitative experience  
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گردد، بیشتر مدارس امکاناتی برای آموزش و حتیی   ساعات اين دروس چندان جدی تلقی نمی

ای بیرای   شناخت موسیقی ندارند و در ک  بر طبق دستورالعم  آموزش و پرورش هیی  برنامیه  

آموزش موسیقی و کالس در نظر گرفته نشده است. به طور مثال در راهنمای هنیر سیال پینجم    

ادآوری شده که وظی ه اللی مربی تنها به هنر نقاشی و تمرين در جهت چنید مبییث   دبستان ي

ای بیرای آمیوزش و سیرود و     زيربنايی مانند خط، نقطه و سطح میدود شود و هدف و برنامیه 

و  (. برای آن اندک توجه لورت گرفته به موسیقی0906خورد )رضايی،  موسیقی به چشم نمی

ی موسیقی، امکانات و شرايط الزم در ابعیاد مختلیف امکیان    ها هنرستانيا رشته آموزش آن در 

سازد. در حال حاضر در مدارس کشیورمان، مربيیی پرورشیی بیه عنیوان      را فراهم نمیاجرای آن

شود. اين مربییان معمیوالم متخصیص نیسیتند و      های فوق برنامه معرفی می سامان دهندة فعالیت

دنید کیه يکیی از داليی  عمیده فقیر آمیوزش        اندرکاران مجموعه آموزش و پرورش معتق دست

موسیقی، فقر نیروی متخصص است. در واقع تنها قدمی که فعیالم آمیوزش و پیرورش در ايین     

دادن آن در اختیار مدارس است که بسیار میورد   زمینه برداشته است تهیه نوارهای سرود و قرار

 (. 0970استقبال قرار گرفته است )گ  لباحی، 

باره آموزش موسیقی مثبت و ارزنده است امیا ت سییرهای مختلیف    نگرش شرع اسالم در

نظران وجود دارد که موسیقی را در جامعه با چالش مواجه در اين زمینه از سوی برخی لاحب

آن از حییث   تیأثیر به نوع  یبستگ گريآهنگ د و هر یقیدر مورد موس عیکام شرحاکرده است. 

ثار آ شخیصدر ت ها آهنگ یاحکام شرع انیه در بدارد و مشک  عمد نعیتمسدر م یمن  ايمثبت 

 نيی وط به نییوه اسیت اده میردم از ا   نم ،ها آهنگمورد  در 0سالماست و احکام ا نین بر مستمعآ

مورد عالقه مردم در لیورت اسیت اده    یاز هنرها یکيبه عنوان  یقیموس سپ .باشد می ها آهنگ

هیا اشیاره    ان از تأثیرات سازنده آن که بدانتو باشد و می می ديیمورد تأ زیدرست از نظر اسالم ن

تر از سیاير   کننده  . اما جايگاه موسیقی در نظام آموزشی ايران به مراتب نگرانبهره گرفت ديردگ

                                                 
هايی با هم دارند جهت  رمايید با توجه به اينکه نظر فقها در مورد احکام شرعی موسیقی ت اوتخوانندگان میترم دقت ف. 0

اجتناب از طوالنی شدن بیث، به فتاوای آنان اشاره نگرديد و لرفام اشاره ای کوتاه و کلی در مورد مجاز يا ممنوع بودن آن به 

 ير منابع مربوط ضروری است.میان آمد؛ لذا جهت اطالع دقیق تر در اين باره رجوع به سا
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ديگر کشورها حضور پررنگی در عمی  نیدارد و    برنامه درسیکشورهاست. اگرچه موسیقی در 

کند، بجیای آنکیه در مییور     ( اشاره می6661)  های آموزشی آنگونه که آيزنر جايگاه آن در نظام

باشد، در حاشیه است، ارزش و اهمیت موسیقی در قلمرو آموزش و پرورش ايران کامالم انکیار  

قرار گرفته است )مهرمیمیدی،   0شده است و بدين شک  جزو برنامه درسی پوچ و يا میذوف

موضوعی است که در  جمله دانمارک، آموزش موسیقی (. در حالیکه در اغلب کشورها از0900

شناسی و برنامه تیصیلی مربوط به آن بییث ات یاق    میان معلمان و سیاستمداران در مورد روش

سال به مرکیز مراقبیت    1الی  0دبستانی دانمارک بین  درلد از کودکان پیش 16افتد. بیش از  می

(. 0917دار،  آيند و دانمارک رکورد جهانی بیرای ايین مقیدار زمیان را دارد )دوسیت      روزانه می

توانند  زمانی که کودکان بتوانند میان موسیقی و احساسات درونی خويش ارتباط برقرار کنند می

اسیت   6های حرکتی بنییادی  برای احساسات از حرکات بدن مدد گیرند و رشد مناسب، مهارت

نییز اهمییت و ضیرورت آمیوزش      گرفتیه هیای انجیام    ( . پیژوهش 0907)شجاعی و دانش فر، 

( در 0900انید. بیرای مثیال لیابری )     ا در هر مرحلیه از تعلییم و تربییت نشیان داده    موسیقی ر

پايیه ه یتم نشیان داد کیه       آمیوزان  آموزش موسیقی بر خالقییت دانیش   تأثیرپژوهشی با عنوان 

آموزش موسیقی اثری مثبت بر خالقیت و بهبود کی یت هر يیک از ابعیاد چهارگانیه خالقییت،     

 پذيری دارد.  افسیالی، بسط، ابتکار و انعط

آمیوزش موسییقی بیر بهزيسیتی روانشیناختی       تأثیر( در پژوهشی با عنوان 0901مهربان )

 9آموزان پرداخت و به اين نتیجه رسید کیه آمیوزش موسییقی بیر بهزيسیتی روانشیناختی      دانش

)روابط مثبت با ديگران، تسلط بر مییط، زندگی هدفمند، خودمختاری، رشد فیردی ، پیذيرش   

های آموزش موسیقی به توان با گنجاندن برنامهداشته است. بنابراين می تأثیرآموزان خود( دانش

آمیوزان گیام   های سالمت روان دانشعنوان يک برنامه درسی مستق  در جهت افزايش شاخص

 برداشت.

                                                 
1. Null. Curriculum 

2. Fundamental Movement Skill (FMS)  

3. Psychological Wellbeing  
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های تربییت  ( در پژوهشی به بررسی اثربخشی فعالیت0907کیانی و همکاران )ور هدايتی

 ريزی چند بعیدی بیر  بتنی بر ديدگاه مطالعات برنامه درسی راهبردی و برنامهبدنی و موسیقی م

های بدنی بر فعالیت تأکیدکاهش اضطراب کودکان پیش دبستانی پرداختند و نتايج نشان داد که 

 انجامد.و آموزش موسیقی بر کاهش اضطراب می

ی برکی ییت  ( در پژوهشی با عنوان اثربخشیی موسییقی درمیان   0900عسگری و همکاران)

تیرين و  زندگی و خودکارآمدی سالمندان به اين نتیجیه رسییدند کیه موسییقی از جملیه سیاده      

هیای روانیی زنیدگی روزمیره و تنظییم      ها برای شاد ساختن افراد و کاهش تنشم یدترين شیوه

 باشد.خواب می

ياضی های پايه ر آموزش موسیقی بر مهارت تأثیر( در پژوهشی با عنوان 0906قاسم تبار )

هیای   روش آموزش عرف پرداخت و به اين نتیجه رسید که آموزش موسیقی بر مهارت تأثیربه 

 تیأثیر بندی کردن، نگهداری ذهنی عددی، هندسه و تشخیص شیباهت و ت یاوت کودکیان     طبقه

 دارد.

آموزش موسیقی بر توانايی استدالل فضیايی   تأثیر( در پژوهشی به بررسی 0911رضايی )

آموزان پايه پنجم پرداخت که نتايج نشان داد با کنترل نمره هوش کی    دانش و پیشرفت رياضی

ان موسییقی  آمیوز  دانیش آموزان موسیقی آموخته بییش از    و هوش عملی، استدالل فضايی دانش

 نیاموخته بود.

( در پژوهشی به بررسی مقايسیه اثربخشیی دو روش آمیوزش    0910استکی و همکاران )

آمیوزان دختیر    سیقی بیر بهبیود عملکیرد حسیاب نارسیايی دانیش      دو نیمکره مغز و آموزش مو

هیای آزمايشیی در مقايسیه     پرداخت که نتايج نشان داد بین کاهش عالئم حساب نارسايی گروه

کیره   داری وجود دارد؛ همچنین آموزش موسیقی و آمیوزش دو نییم   با گروه کنترل ت اوت معنی

مناطق پیشانی، آهیانه شد. نتیايج نشیان داد   های بیوالکتريک و فعال شدن  سبب تغییرات فعالیت

 توان کاهش داد.  با است اده از دو آموزش مذکور عالئم مربوط به حساب نارسايی را می

آموزش موسییقی بیر پیشیرفت تیصییلی      تأثیر( در پژوهشی با عنوان 0911زاده ) فخاری

آمیوزان   رسیید کیه دانیش   آباد به اين نتیجیه   آموزان پسر پايه پنجم ابتدايی شهرستان نجف دانش
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آمیوزان موسییقی    داری نسبت به دانش موسیقی آموخته در درس علوم و رياضی پیشرفت معنی

 نیاموخته دارند. 

طراحی و ارزشییابی الگیوی آمیوزش    »ای به  ( در مطالعه6600) 0پورتوتیز، پیپلر و دانتون

در اسیت اده از تکنولیو ی    60با در نظر گرفتن نیازهای يادگیرندگان قرن « موسیقی در هارمونی

باشیند ازجملیه    آمیوزان میی   هايی که پیش نیاز پیشرفت علمیی دانیش   در يادگیری و نیز مهارت

پرداختنید.  ايین پژوهشیگران بیر اسیاس       9پذيری شناختی و انعطاف 6حافظه فعال، خودتنظیمی

یقی بیر بهبیود   بالقوه موس تأثیر( و 6660، 0ها )بامگارنر پژوهش قبلی پیرامون موسیقی و فناوری

، پورتیوتیز،  6600، پورتیوتیز و همکیاران ،  1،6606های يادگیری و پیشرفت علمی )هاالم مهارت

را طراحیی   0( الگیوی آمیوزش موسییقی در هیارمونی    6660، 1و برنید  7، ايگیرو 0لیختن اشتاين

 نمودند. 

نی میداخالت موسییقی درمیا    تیأثیر »( با مطالعیه  6609) 06کالول، ادوارد، هرناندز و بیريز

)گوش دادن، ترکیب، ارف، آمیوزش موسییقی( بیر شیرايط فیزيولیو يکی و رفتارهیای روانیی        

به اين نتیجه رسیدند که هر چنید موسییقی درمیانی بیر بهبیود      « آموزان بستری کودکان و دانش

نبود اما موسییقی و   مؤثريا اشباع اکسیژن( يکی )تعداد ضربان قلب، فشارخون، شرايط فیزيولو 

 واقع شود.   مؤثرتواند در تغییر رفتارهای نابهنجار  آموزش آن می

گروه درمانی موسییقی بیر    تأثیر»( طی پژوهشی به بررسی 6600) 00وانگ، وانگ و  انگ

پرداختند. نتايج اين پیژوهش نشیان داد کیه موسییقی     « آموزان روی خلق و خوی افسرده دانش

                                                 
1. Portowitz, Peppler, Downton 

2. Sefl –regulation  

3. Cognitive flexibility 

4. Bumgarner 

5. Hallam         

6. Lichtenstein 

7. Egorov 

8. Brand 

9. Harmony 

10. Colwell, Edwards, Hernandez, Brees 

11. Wang, Wang & Zhang 
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افسردگی و بهبود سیالمت روان  ی منجر به کاهش عاليم مؤثرتواند به طور  درمانی گروهی می

 آموزان گردد.  دانش

اثربخشی موسیقی درمانی گروهیی و آمیوزش موسییقی بیر     »( با مطالعه 6600) 0آلبورنوز

به اين نتیجه رسید کیه موسییقی   « آموزان مبتال به سوک مصرف مواد افسردگی نوجوانان و دانش

اخیتالالت هیجیانی همیراه بیا     تواند مشکالت رفتاری و  درمانی گروهی و آموزش موسیقی می

 دهد. سوک مصرف مواد از جمله افسردگی و پرخاشگری را کاهش می

ها حاکی از آن است که فرايند تعلیم و تربیت فعال، نیازمند شور و طرب، نییاز بیه   پژوهش

ابعاد است. هرگونیه ارتبیاط و تعلیمیی، بیدون روح      جوشش، تالش و پشتکار و نشاط در همه

شادی و نشاط، منجر به شکست است. آموزش موسیقی و توجه بیه موسییقی    تیرک، پويايی و

يک بستر و میم  مناسبی است که اوالم اين هیجانات مثبت از قبی  شیادی و نشیاط اجتمیاعی    

توانید بیه عنیوان يیک رشیته تیصییلی در دوره        ان فراهم شود. ثانیام میی آموز دانشبرای تمامی 

حرفه و شغ  در آينده تلقی شیود کیه عالقمنیدان و افیراد     متوسطه و دانشگاه و به تبع آن يک 

هیای   مستعد را جذب نمايد. از اين رو الزم است که بیث آموزش موسیقی مطابق با چارچوب

 .فرهنگی جامعه مورد توجه نظام آموزشی کشور قرار گیرد

ابتدايی الالم تیوجهی بیه آمیوزش موسییقی نشیده و بیه مبیاحثی          در برنامه درسی دوره

گويی، تربیت شنوايی، عکاسی، طراحیی و نمیايش    چون کاردستی، خط، نقاشی، قصه و قصههم

حتی اگر اندک توجهی هم به تربیت شنوايی در برنامیه درسیی    اهمیت بیشتری داده شده است.

کشور گرديده، بخاطر عدم آشنايی معلمان با اين موضوع در اجرای آن مشکالت جدی وجیود  

ها در کشور ايران سابقه بسیار طوالنی دارد چیون توجیه زيیادی     رندارد. آموزش موسیقی که ق

لورت نگرفته به ناچار موسیقی الی ، سنتی، میلی و فولکلوريک کیم کیم رو بیه فراموشیی     

هیا بسییار    رفته و اطالعات موسیقیايی و فرهنگ آشنايی با سازها و يا علم موسیقی در خیانواده 

ای روبرو است که بايستی در ايین مییان    الت عديدهلذا آموزش موسیقی با مشک ؛کم شده است

باشید، در قالیب کتیب درسیی      خاستگاه آموزش موسییقی کیه همانیا آمیوزش و پیرورش میی      

                                                 
1. Albornoz 
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گشا باشد که اين امر مهم انجام نگرفته و در بعضی موارد شاهد هستیم که امیر آمیوزش    مشک 

 موسیقی مذموم شمرده شده است.

برنامه درسی آموزش موسیقی بیانگر اين اسیت   بررسی مطالعات انجام شده در خصوص

های اخیر میزان توجه بیه درس آمیوزش موسییقی در اکثیر کشیورها افیزايش يافتیه         که در دهه

زمینیه برنامیه درسیی اسیت اده      (. اين موضوع باعث شده که از الگوهای جديد در6661)آيزنر، 

وزش موسییقی و تجربییات   های انجام شده در داخ  کشیور در زمینیه آمی    مرور پژوهش. گردد

دهد که وضیعیت برنامیه درسیی آمیوزش موسییقی در نظیام        عینی و عملی پژوهشگر نشان می

آموزشی مطلوب نیست و نظام آموزشی، آموزش اين موضیوع را در تمیام مقیاطع تیصییلی و     

ان مطلوب و مناسب تشخیص نداده است و آموزش در اين زمینه اغلیب  آموز دانشبرای تمامی 

هايی که در ايین   سسات و آموزشگاهؤاری شده که افراد براساس عالقه و نیاز خود به مبرون سپ

کننید و ايین امیر زمینیه را بیرای تاخیت و تازهیای ناشییانه و بیدون           زمینه هستند مراجعه میی 

يی که رشته آموزش موسیقی دارنید نییز الگیوی    ها هنرستانچارچوب فراهم کرده است و برای 

ای هم در ايین   های پژوهشی و عملیاتی گسترده مناسبی ندارد و فعالیتبرنامه درسی مطلوب و 

زمینه نشده است و الزم است با توجه به اهمیت آن مورد توجه جیدی قیرار گییرد. از ايین رو     

پژوهش حاضر به دنبال بررسی و طراحیی الگیوی مطلیوب برنامیه درسیی آمیوزش موسییقی        

ی موسیقی و اعتبارسینجی آن اسیت.   ها هنرستانبراساس عنالر دهگانه اکر در دوره متوسطه و 

الگوی مطلوب برنامه درسی آموزش موسییقی   -0 باشد: های پژوهش به شرح زير می لذا سوال

ايین الگیو از چیه مییزان اعتبیاری       -6ی موسیقی کدام اسیت    ها هنرستاندر دوره متوسطه و 

 برخوردار است 

  روش شناسی پژوهش

انجام دادن »باشد که طبق تعريف عبارتست از  ی )آمیخته( میپژوهش حاضر از نوع روش ترکیب

کیه آن را روش ترکییب   « پژوهش کی ی و کمی به طور توامان در مورد يک موضوع يیا پديیده  

های پژوهش ترکیبی در لدد  (. روش0900، 6گويند )بورگ و گال هم می 0شده يا در هم تنیده

                                                 
1. Mixed or Integrated Methodology 

2. Borg & Gall 
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باشیند کیه بیه     م بهتر از مساله پیژوهش میی  های کمی و کی ی در جهت فه ادغام و ترکیب داده

های کمیی و   گیرد. در اين پژوهش چگونگی ترکیب داده های مختل ی اين امر لورت می روش

هیای   است که در آن پژوهشگر بیه دنبیال آن اسیت کیه يافتیه      0کی ی براساس روندهای ترتیبی

ش کی ی و با هدف حال  از يک روش را با روش ديگری توسعه دهد؛ مثالم پژوهشی که با رو

ها به جامعه آمیاری   اکتشاف شروع و سپس با روش کمی و يک نمونه وسیع جهت تعمیم يافته

هیای ترکیبیی بیه کیارگیری رويکیرد       هیای ديگیر روش   (. از ويژگی0906يابد )ايمان،  ادامه می

ه اسیت  رود که پديده مورد نظر قبالم مورد مطالعه قرار نگرفتی  اکتشافی است که زمانی به کار می

گیرد )میک مییالن،    و يا اينکه پديده مورد نظر از زاويه جديدی مورد مطالعه و بررسی قرار می

(. راهبرد اجرايی اين پژوهش باتوجیه بیه رويکیرد ترکیبیی آن از نیوع راهبیرد       6660، 6شامچر

بود که در بخش کی یی، پژوهشیگران بیا اسیت اده از روش تیلیی  کیه بطیور         9اکتشافی متوالی

شود به مطالعه مساله مورد نظر )الگوی آموزش موسیقی( و در بخیش کمیی    ی انجام میاستقراي

های حال  از مرحلیه کی یی در بیین متخصصیان      به روش تولی ی پیمايشی به اعتباريابی يافته

 تعلیم و تربیت و آموزش موسیقی پرداختند.

ی با اسیت اده از  های کی  اين پژوهش طی دو مرحله انجام شده است. در مرحله اول، داده

مصاحبه ان رادی با متخصصان تعلیم و تربیت، متخصصیان و اسیاتید پیشکسیوت موسییقی در     

ی موسییقی گیردآوری شیدند. در مرحلیه دوم     ها هنرستانکشور و معلمان آموزش موسیقی در 

هیای   های کی ی تنظیم و بیرای گیردآوری داده   های کمی بر اساس پرسشنامه حال  از يافته داده

هت اعتبارسنجی از متخصصان تعلیم و تربیت، متخصصان و اساتید پیشکسوت موسیقی کمی ج

 در کشور و معلمان آموزش موسیقی به اجرا در آمد.

جامعه آماری پژوهش و به عبارتی شرکت کننیدگان در پیژوهش حاضیر هیم در بخیش      

در کی ی و کمی شام  متخصصان تعلیم و تربیت، متخصصیان و اسیاتید پیشکسیوت موسییقی     

ی موسیقی بودند که به لیورت هدفمنید و بیا    ها هنرستانکشور و معلمان آموزش موسیقی در 

                                                 
1. Sequential Procedure 

2. McMillan, Schumacher 

3. Sequential Explanatory Strategy 
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معیارهايی از قبی  آشنايی و عالقمندی به موضیوع پیژوهش، داشیتن آثیار ارزشیمند در زمینیه       

ها بیه دلیی  کیم     موسیقی، سابقه تدريس در زمینه موسیقی و غیره انتخاب شدند. انتخاب نمونه

ها  بويژه در زمینیه متخصصیان و اسیاتید پیشکسیوت موسییقی در کشیور و        مونهبودن تعداد ن

هیا   تر آنان و همچنین کثرت اطالعیات نمونیه  معلمان آموزش موسیقی و به منظور بررسی دقیق

گییری هدفمنید کیه از    ها انجیام گرفیت. در نمونیه    ی نمونهبه لورت هدفمند و با شناسايی قبل

رويیم بیا هیدف کیاوش      نه الزاما از افراد، اگر به سراغ افراد می شود و گیری میرويدادها نمونه

رويدادهاست و هدف پژوهشگر انتخاب مواردی بود که با توجه به هدف پیژوهش سرشیار از   

اطالعات و تجربه باشد و پژوهشگر را در شک  دادن مدل نظری خود ياری کند و اين کیار تیا   

ها و اطالعات اشباع شود و نظريه مورد نظر بیا   داده يابد که طبقه بندی مربوط به جايی ادامه می

دگان در ايین مصیاحبه بیه    (. بر اين اسیاس مشیارکت کننی   6667،  0دقت تشريح شود )کراسول

گیری مبتنی بر هیدف وارد مطالعیه شیدند. اطالعیات حالی  از مصیاحبه از ن یر        روش نمونه

اشیباع رسییده بودنید ولیی فراينید      ها در اين مرحله به حد  شانزدهم به بعد تکراری بود و داده

مصاحبه بدلی  حصول اطمینان الزم، تا ن یر آخیر مصیاحبه شیونده ادامیه يافیت. مصیاحبه بیا         

مشارکت کننیدگان در قالیب مصیاحبه نیمیه سیازمان يافتیه و بیه لیورت ان یرادی و توسیط           

پژوهشگران اجرا شد تا ديدگاه و عملکرد آنان درخصوص موضوع پیژوهش میورد بررسیی و    

ها، فرلت بررسی و کشف تجربیه مشیارک    وش بیشتری قرار گیرد. اين شیوه گردآوری دادهکا

هیای حالی  از    کنندگان را در حوزه موضوع مورد بررسی میسر ساخت. سیپس میتیوای داده  

مصاحبه بر اساس سوال اللی پژوهش با تمرکز بر عنالر برنامه درسی دهگانه اکر بیه منظیور   

سنجی اين الگو، چک لیسیت  گرفت. در بخش کمی جهت اعتبار ارطراحی الگو مورد تیلی  قر

ن یر از متخصصیان    01امتییازی لیکیرت بیین     1تنظیمی براساس عنالر ده گانه اکر در مقیاس 

برنامه درسی و روانشناسان تربیتی و فلس ه تعلیم و تربیت و متخصصان اساتید موسیقی توزيیع  

پیشیینهادی بیه روش دل ییی يیا نظرسیینجی    شید کییه در نهايیت میاسییبه مییزان اعتبییار الگیوی    

 اعتبارسنجی گرديد.

                                                 
1. Creswell  
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شود تا بیا   بندی عنالر برنامه درسی از روش کميی )دل ی( است اده می در رابطه با اولويت

 شیوند. روش دل یی،   «بنیدی  اولويیت »ترتیب اهمییت   است اده از نظرات خبرگان؛ اين عنالر به

 عیدم  متخصصیان،  گیروه  اعضای ماندن سناشنا گروه، در تعامالت: همچون مشخصاتی دارای

 اسیت ( کمیی /کی یی ) وتیلی  تجزيه روش و( بسته/ باز) سؤال نوع اجماع، به يابی دست به نیاز

متخصصیان تعلییم و    نیام بیرای   ای بیی  در اين مرحله، پرسشینامه  (.0917 احمدی و همکاران،)

 ای موسییقی هی  ت موسییقی و معلمیان میدارس هنرسیتان    تربیت، متخصصان و اساتید پیشکسو

پرسشنامه اتخاذ گرديد که هريک به ت کییک میورد بررسیی     01ارسال شد که در نهايت، تعداد 

 قرار گرفتند.

در اين روش، از افراد خواسته شده بود تا بر اساس اهمیت به هريک از عنالر و ويژگی 

د. پیس  های آن امتیاز بدهند و همچنین اگر عوام  جديدی که مدنظرشان است را مرقوم نماينی 

از جمع آوری و رتبه بندی عنالر در روش دل ی، به منظور يافتن میزان موافقت متخصصان بیا  

آنهیا   هر عنالر، ابتدا از ساده ترين روش يعنی حال  جمع نمرات و میانگین و میزان اهمییت 

 است اده شد.

نیه  های عنالر برنامه درسیی ده گا  سوال اللی در زمینه ويزگی 06سواالت مصاحبه شام  

دقیقه بود. بیا اجیازه مشیارکت کننیدگان و بیا اطمینیان از        06تا  16اکر و در فالله زمانی بین 

گییری از   های مصیاحبه، مصیاحبه بیا بهیره     میرمانه بودن و همچنین جهت باال بردن اعتبار داده

ابزارهای ديجیتال ضبط شد. در طول مصاحبه از کیدهای مشخصیی بیه جیای اسیامی شیرکت       

ده شد تا رازداری در پژوهش رعايت گیردد. روايیی پیژوهش حاضیر در بخیش      کنندگان است ا

کی ی از نوع روايی درونی است که به میزان اعتمادپذيری، قابلییت اطمینیان و اعتقیاد و موجیه     

روايیی درونیی بیه دقیت     ( »6667ها و نتايج پژوهش اشاره دارد. به اعتقاد کراسول ) بودن يافته

دهید يیک    است يا نه اشاره دارد و شاخصی است کیه نشیان میی    ها و اينکه معرف حقیقت داده

ها را بیا دقیت    مطالعه تا چه حد واقعی است، و آيا هدف پژوهش و واقعیت اجتماعی آزمودنی

 پژوهشگر و کنترل اسیتاد راهنمیا و مشیاور   ها توسط  آنالیز دادهبدين منظور «. سازد منعکس می

 قیرار   پیژوهش  در کننیدگان  شرکت  خود اختیار در ها آن از ت سیر وها  سپس دادهانجام شد و 
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بکننید. بیرای افیزايش پايیايی پیژوهش،       يیدتأ راها  آن از ت سیر وها  داده لیت آنان تا گرفت

هیای   ها با يک برنامه قبلی در يک فضای مناسب و رعايت شرايط مصاحبه با راهنمیايی  مصاحبه

است اده از دستگاه ضبط لیوت و قبی  از   الزم و به دور از سوگیری و اعمال نظر شخصی و با 

با دو هدف  آنها تیلی  و تجزيهها،  داده گردآوری با شیوع ويروس کرونا انجام گرفت. همزمان

شید. تجزيیه و تیلیی      هیا آغیاز   های بعدی و اطمینان از اشباع داده اخذ بازخورد برای مصاحبه

 فت.ها براساس روش مرسوم کدگذاری باز و میوری انجام يا داده

 روش اجرا

همانطور که اشاره شد سواالت مصاحبه بصیورت نیمیه سیازمان يافتیه بیود ولیی از آنجیا کیه         

، امکیان تغیییر، افیزايش   لذا در اين پیژوهش   ؛ز انعطاف پذيری برخوردارندهای کی ی ا مصاحبه

های به دست آمده از شرکت کنندگان وجود  و يا حذف سؤاالت براساس داده ترکیب و تجمیع

هیای مصیاحبه شیوندگان ابهیام داشیت از وی خواسیته        بطوريکه اگر در جايی لیبت اشت.د

شد بیشتر توضیح دهد يا مثال و مصداق عینی ذکر کند. سواالت اللی مصاحبه در ده عنصر  می

توانند هر چیزی را کیه در ارتبیاط بیا     شد که می برنامه درسی بود و به شرکت کنندگان گ ته می

بود. در پايان  آنان تجربه عمق به رسیدن هدف،  زيرارسد، بازگو کند  میاين عنالر به ذهنشان 

آيا مطلب ديگری هم هست کیه بايید بییان    »شد هر جلسه مصاحبه، از مصاحبه شونده سوال می

 کردند. حال اگر ناگ ته ای بود بیان می« کرديد  می

از شیرکت   آوری شیده از هريیک   مرحله دوم مصاحبه با هدف تکمی  کردن اطالعات جمع

هايشیان   أيیید لییت گ تیه   های قبلیی و همچنیین ت   کنندگان و روشن ساختن نکات مبهم گ ته

های آنیان بیه خودشیان     ترتیب داده شده بود. در اين مرحله شک  مکتوب و پیاده شده لیبت

 شد تا چنانچه نواقص و بدفهمی هست الالح کنند. داده می

 های پژوهش  یافته

ی موسییقی  هیا  هنرسیتان رسی آموزش موسیقی در دوره متوسطه و الگوی مطلوب برنامه د -0

 کدام است  
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های کی ی حال  از مصاحبه با متخصصان تعلیم و تربیت، متخصصان و  : نتايج تیلی  داده0جدول 

 ها ی و معلمان هنر هنرستانپیشکسوتان موسیق

عنالر 

برنامه 

 درسی

 کدگذاری انتخابی کدگذاری میوری کدگذاری باز

 های اللی( )مقوله

)عاط ی بار  آورد ان را رئوف و مهربان بار میموسیقی انس - منطق

 آورد(. می

اساتید پیشکسوت به مقاطع ابتدايی در اروپا تدريس  -

 کنند. می

 موسیقی در کشورهای اروپايی اجباری است. -

 دهد. موسیقی انسان را به نظم و انضباط سوق می -

 د.بر موسیقی خشونت را از بین می -

 آورد موسیقی فرد را وقت شناس بار می -

 برد. موسیقی حواس شنیداری و تمرکز حواس را باال می -

 برد. موسیقی سرعت پردازش اطالعات در مغز را باال می -

 دهد. موسیقی بخش حافظه مغز را افزايش می -

مند کردن فرد به تجربه زيباشناسی  موسیقی باعث عالقه -

 شود. و زيباشناختی می

آموزان را میسر  شناسی دانش رايی و بعدزيبايیسودمندگ -

 سازد. می

موسیقی باعث باال رفتن تعام  فرد در کار گروهی و  -

 شود. اجتماعی می

موسیقی روی بیان و اجتماعی بارآمدن فرد نقش بسزايی  -

 دارد.

 آورد. موسیقی اعتماد به ن س را در فرد بوجود می -

ن را آموزا موسیقی در مدارس کنترل هیجانات دانش -

 شود باعث می

 کند. آموزان را بیشتر می موسیقی رشد توانايی دانش -

آموزان را در خلق و  موسیقی هوشمندی دانش -

 دهد. قدرشناسی موسیقی افزايش می

 کنند. با آموزش موسیقی ت کر احساس شده را تجربه می -

عمیق  تأثیرموسیقی روی ارزش شناختی  عواطف  -

عاط ه، رأفت و  -

 مهربانی

نظم و انضباط و  -

 دقت

اجبار موسیقی در  -

 اروپا

 دشمنی با خشونت -

سرعت باال  بردن  -

 پردازش اطالعات

باال بردن تمرکز و  -

 تقويت حواس

 باال بردن قابلیت مغز -

سودمندگرايی و  -

 زيباشناسی

باال بردن توسعه و  -

 توانمندی فردی

باال بردن اعتماد به  -

 ن س

روی رفتار  تأثیر -

 فیزيولو يک

در کارهای  تأثیر -

 گروهی و اجتماعی

تمايز شخصیت فرد  -

 با ديگران

 کنترل هیجانات -

 فرد هوشمندی -

 منطق و هوش -

پااليش روح و  -

 احیا عاط ه

بیدارسازی  -

 معنويت

احیا فرهنگ و  -

 ارزش ها 
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عنالر 

برنامه 

 درسی

 کدگذاری انتخابی کدگذاری میوری کدگذاری باز

 های اللی( )مقوله

 کند. کم میداشته به جای قاعده، قضاوت را حا

يادگیری موسیقی نه تنها يک فرآيند رمزگشايی است  -

 باشد. )خواندن نت( بلکه يک رمزگذاری فعيال نیز می

پذيری را به  هايشان شکلی از مسئولیت مراقبت از ساز -

 آموزد آنها می

وقتی در کارگروهی و گروه نوازی لدای خود و  -

جرا کند منیيت خود را به ن ع ا زيرايی آن را تعدي  می

 دهد( کند. )از خودگذشتگی را آموزش می قربانی می

کند.  موسیقی قضاوت کی ی ما را الالح و تعدي  می -

 سازی و قضاوت( )آهنگ

آموزان و  موسیقی درک و فهم تاريخی را در دانش -

های موسیقی را  دهد. )سبک کودکان پرورش می

 شناساند( می

 بخشد )غنی نمودن موسیقی زندگی انسان را غنا می -

 زندگی انسان(

منطق اساسی  9ارسطو معتقد است آموزش موسیقی  -

( لذت ذهنی و 9( پااليش و تطهیر )6( تربیت )0دارد)

 عقلی

 کند. زندگی دموکراتیک را تشويق می -

 سازد. های زندگی اجتماعی را میسر می مهارت -

 گذار است. تأثیربه پرورش حس میهن پرستی کمک و  -

ها،  لعه ديگر فرهنگمطالعه و آموزش موسیقی به مطا -

للح جهانی، درک نژادی، تاب آوری 

(Toleranceکمک می) کند 

آموزان و فرد  موسیقی شعور فرهنگی و اجتماعی دانش -

 برد. را باال می

موسیقی در انتقال فرهنگ بومی و فرهنگ خود کشور  -

 های ديگر نقش بسزايی دارد. های آينده و نس  به نس 

 معه را ثبت و نشان دهد.های جا تواند ارزش موسیقی می -

هنر و موسیقی روی آرامش روح و روان انسان نقش  -

تجربه کردن ت کر  -

 احساس شده

 فرآيند رمزگشايی -

های  میدوديت -

 فرهنگی

حس تعاون و  -

 همکاری

آموزش  -

 پذيری مسئولیت

آموزش از خود  -

 گذشتگی

 تعدي  قضاوت -

غنا بخشیدن به  -

 زندگی

پااليش و تطهیر،  -

تربیت و لذت عقلی و 

 ذهنی

 زندگی دموکراتیک -

مهارت زندگی  -

 اجتماعی

 حس میهن پرستی -

للح جهانی و درک  -

 نژادی

باال بردن شعور  -

 فرهنگی و اجتماعی

ثبت و انتقال  -

ها و فرهنگ  ارزش

 بومی

گذاری روی تأثیر -

 روح و روان
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عنالر 

برنامه 

 درسی

 کدگذاری انتخابی کدگذاری میوری کدگذاری باز

 های اللی( )مقوله

 بسزايی دارد.

گرداند.  موسیقی و هنر انسان را به فطّرت خود باز می -

 خوبی دارد تأثیرموسیقی روی سیستم ادراکی فرد 

گذار تأثیرهای فیزيولو يک  موسیقی روی اندام تأثیر -

 است.

فرکانس  تأثیرباشد لذا  درلد بدن ما آب می76 -

 يايی روی بدن خیلی زياد هست. موسیقی

کند و به اوج  کالم خالقیت فرد را زياد می موسیقی بی -

 رساند می

موسیقی روشی برای تیمي  کارهای خسته کننده است و  -

 کند. تر می کارهای تکراری را لذّت بخش

موسیقی روی نبوغ فرد و کشف استعدادهای نه ته فرد  -

 باشد. نده میگذار و کمک کنتأثیر

موسیقی روی رشد عاط ی دختران نسبت به پسران  -

 تأثیرساله بیشتر  01الی  06بیشتر و حس مادری يک دختر 

 مثبت دارد.

بسزايی  تأثیرهای حرکتی اعضاک بدن  موسیقی میدوديت -

 کند. داشته و عضالت را تقويت می

 کند. موسیقی فرد را از ابتال به بیماری آلزايمر به دور می -

اموزان  یقی روی بیش فعالی و انر ی مازاد دانشموس -

 بسزايی دارد.تأثیر

راهی و در نهايت بلوغ  موسیقی روی کاهش خطا و بی -

 گذار است.تأثیرفکری 

گی،  حولله موسیقی روی افسردگی، خمودگی، بی -

 بسیار بسیار زيادی دارد. تأثیرپرخاشگری، تنش 

 ديگرهای شغلی  موسیقی کاتالیزوری است برای موفقیت -

 آورد. موسیقی فرد را دقیق حساس و منضبط بار می -

 برد. موسیقی امید به زندگی را باال می -

انگیزه به زندگی، نگرش به زندگی و خانواده، احترام به  -

گذار روی تأثیر -

 سیستم ادراکی

زياد فرکانس  تأثیر -

 موسیقی روی بدن

افزايش خالقیت  -

 فردی

باال بردن آستانه  -

 تیم  فرد

روی نبوغ فرد و  تأثیر -

کشف استعدادهای 

 نه ته

 در حس مادری تأثیر -

جلوگیری از ابتال به  -

 بیماری

 فعيالی  روی بیش تأثیر -

روی کاهش  تأثیر -

 خطا

در مهار  تأثیر -

افسردگی و 

 گی حولله بی

 کاتالیزور موفقیت -

افزايش امید به  -

 زندگی

تغییر در منش و  -

 نگرش و اخالق فرد

 مثبت انديشی -

 تجسم فرد -

 آگاه سازی -

 تسريع رشد -
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عنالر 

برنامه 

 درسی

 کدگذاری انتخابی کدگذاری میوری کدگذاری باز

 های اللی( )مقوله

پدر و مادر برادر خواهر، احترام به معلمین و بزرگترها را 

 کند. تعدي  می

 شود. موسیقی موجب مثبت انديشی می -

، منش کردار و در نهايت اخالق موسیقی خلق و خوی -

 سازد. فرد را متعادل می

گويد لوت عام  خیلی مهم تجسم  سینا می بوعلی -

 است.

 دهم )بوق( با لدای موسیقی اعالم خطر را نشان می -

توانیم درد جامعه را به تصوير  از طريق موسیقی می -

 بکشیم.

 کنند. ها را جمع می با لدای موسیقی زباله -

توان اعالم کرد  ام خالی میبا لدای موسیقی پی -

 زيردريايی( -)پادگان

 شود با موسیقی رشد گیاهان )گ  و گیاه ( زيادتر می -

 شود. برابر می 9و يا  6با موسیقی مقدار شیردهی گاوها  -

در جهان خلقت، موسیقی باعث ايجاد نظم خصولام در  -

 شود فرد می (CNS)سیستم اعصاب مرکزی 

ضی گونه و هندسی در جهان خلقت هر چیزی منطق ريا -

 وار دارد در موسیقی نیز چنین است.

وار در هر  با توجه به نظم خلقت و جهان منطق هندسی -

توان با موسیقی به قدرت اليتنهاهی خداوند پی  چیز می

 برد.

اگر مطلبی يا موضوعی را با گوش و زبان نتوانیم مطرح  -

 پذير است کنیم اين کار با موسیقی امکان

آموزان خوب فکر  یری آن دانشبا موسیقی و يادگ -

 کنند و روحیه عالی دارند. می

های حرکتی  موسیقی نقش بسزايی در باال بردن مهارت -

 های جسمی( مثالم نوازندگی شود. )مهارت فرد می

آموزان دوره  موسیقی موجب رشد شناختی بهتر دانش -

 شود. متوسطه می

 زبان آرامش اعصاب -

زبان قدرت اليتناهی  -

 خدا

 زبان بی کالم -

باال بردن روحیه و  -

 فکر

افزايش مهارت  -

 حرکتی و جسمی فرد

گذار در ت هیم تأثیر -

 مساي  مشک  درسی
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 گردد. آموزان می موسیقی موجب شناخت اجتماعی دانش -

یقی در ت هیم مساي  مشک  درسی خصولی موس -

 گذار و م ید است.تأثیرخیلی و غیره رياضی 

ترين عام  برای پیشرفت تیصیلی  بهترين ت ريح و سالم -

 است. علوم پايهو آنتراکت بین دروس خصولام 

 هدف از آموزش موسیقی تربیت شنوايی است. - هدف

ناسی فرد توسط آموزش يک هدف باال بردن حس زيباش -

 ساز است.

موسیقی روی پوست/ شنوايی/ بینايی نقش خیلی مهمی  -

 دارد.

 ی دارد.مؤثرموسیقی در گسترش ذهن نقش  -

موسیقی روی انديشیدن، میاسبه کردن، کارکرد خود  -

 مغز نقش دارد.

 در ايجاد هماهنگی بین چشم، دست و ذهن نقش دارد. -

 آورد. میای و دقیق بوجود  گذاری نقطه هدف -

 کند ان را تیريک میآموز دانشحس کنجکاوی  -

 کند. هر دو نیمکره مغز انسان را تقويت می -

 کند. قدرت استدالل فضايی و زمانی را تقويت می -

 کند. ان و جامعه ايجاد میآموز دانششادی و نشاط را در  -

 بخشد. روابط انسانی و خانوادگی را تعالی می -

 گرداند معه باز میشعور اجتماعی و فرهنگی را به جا -

 برد. تعصب خشک و خالی را از بین می -

های ورزشی يک عام  برای کاهش  موسیقی در سالن -

 وزن است.

موسیقی میانجی بین ذوق و حقیقت انسان است. اگر  -

ذوقی باشد ت نن است ولی موسیقی انسان را به حقیقت 

 دهد. سوق می

ی تسهی  کننده يادگیر facilitationموسیقی يک ابزار  -

 توان چیزی را تعلیم و آموزش داد. است و با خشونت نمی

 تربیت شنوايی -

تقويت حس  -

 زيباشناسی

 رشد ذهن -

ايجاد هماهنگی بین  -

 اعضا

 هدف گذاری دقیق -

تیريک حس  -

 کنجکاوی

تقويت نیمکره مغز  -

 انسان

استدالل فضايی و  -

 زمانی

نشاط فردی و  -

 اجتماعی

 تعالی روابط انسانی -

 تعصب -

 کاهش وزن -

 حقیقت جويی -

 تسهی  گر يادگیری -

هماهنگی  و  -

 نظم 

-  
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در غرب میتوای آموزشی در جهت تربیت نوازندگی  - میتوا

 نیست، بلکه باال بردن حس زيبايی شناسی است.

میتوا بايد شام  آموزش ريشه )خنیا(، تاريخچه، قواعد   -

های موسیقی به  و اسلوب، پیشکسوتان، فنون و تکنیک

 لورت توامان باشد

قی بومی سنتی و فولکوريک  و ابزار و آشنايی با موسی -

 ادوات آن

های موسیقی  ه ها، و دستگا آشنايی با موضوعات، رديف -

 غنی ايران

 آشنايی با موسیقی مل  دنیا/اروپا/ خاورمیانه -

آموزان با موسیقی بومی/نواحی/شرقی/  آشنا نمودن دانش -

 غربی/ ايرانی/ عربی/ فالمینگو/کانتری

ا موسیقی بلوز/ مذهبی/ آموزان ب آشنا نمودن دانش -

پاپ/آئینی/ عرفانی/ راک/ متال/ کودک/ تواشیح/ نوحه 

 کالمی خوانی/ کالمی/ بی

آموزان با سازبندی )ارکستراسیون( و  آشنا نمودن دانش -

/ سم ونیک / اپرا/ دونوازی/  Soloآوازها/ موسیقی تکی 

ای / آوايی  سه نوازی/ چهارنوازی/  تل یقی/ ضربی/ آرشه

 ()دسته کُر

 است اده از متدهای استاندارد دنیا -

( بُعد تکنیک )هارمونی، کنترپوان، 0است اده از دو بعد  -

( بُعد اعتالی روحی انسان و درک و 6پولی فونی( 

 تصويرات فرد

میتوا آموزش موسیقی بايد قدرت کشف و شهود داشته  -

 باشد يعنی با سوال و جواب توام باشد.

 گانه گاردنر 1وش های ه تنظیم میتوا براساس ويژگی -

تنظیم میتوا بر اساس الول سه گانه انتقال ، مقبولیت و  -

 درمان

( subjectمیتوای آموزش موسیقی با نگاه ديسیپلینی ) -

 تنظیم شود.

نگاه فرايندی به  -

 موسیقی

آموزش نظری و  -

 عملی موسیقی

موسیقی سنتی، بومی  -

 و فولکوريک ايرانی

 وسیقی مل  جهانم -

 متدهای استاندارد -

ابعاد چندگانه  -

 موسیقی

 کشف و شهود -

 الول انتخاب میتوا -

نگاه زيبايی شناختی  -

 به موسیقی

 از ساده به پیچیده -

میتوای پژوهش  -

 میور

بر درک  تأکید -

 شهودی 

تقويت حس  -

 زيبايی شناختی
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میتوا بايد از الول پايه موسیقی و زيبايی شناسی  -

 تبعیت کند.

میتوای درسی بايستی از الول اولیه ساده و قاب  فهم  -

ها متوسط و پیچیده هدايت  به مهارتشروع و به تدريج 

 شوند.

ها بر اساس الول و هدايت  در میتوا بايستی ارزش -

 مراح  موسیقی طراحی شود و شک  گیرد.

 تر رواج دهیم. میتوا را بايد پژوهش میور و دانش بنیان -

زمان و 

 مکان

 سالگی است  06تا  9بهترين زمان آموزش سن  -

توان مطرح  و همگانی در مورد سن نمیيک نسخه ثابت  -

 کرد. )در ايران(

بلوک شرق با بلوک غرب ت اوت زيادی با هم در شروع  -

 آموزش هنر و موسیقی داريم.

 1تا  0بهترين سن برای يادگیری موسیقی کالسیک  -

 0سالگی است و برای يادگیری موسیقی فولکلوريک 

 سالگی مناسب است.

مین گزينه يک بعد از معماری شهر، موسیقی دو -

 گردشگر جهانی است.

سال  1/0ماه تا  0مدت يادگیری و مقدمات آمادگی  -

 است.

جو کالس يعنی مکان و فضای يادگیری موسیقی مث   -

جو کالس درسی نباشد کالس نیم دايره پرسش و پاسخ 

 توام با اجراک ساز آواز مییط شاد الزم است.

 مکان بايد آکوستیک باشد تا لدا به هم نپیچد. -

لبح بهترين  06الی  0زمان يادگیری در دنیا بین ساعت  -

ساعت يادگیری چون فرد در اين ساعات در اوج 

 باشد. هوشیاری می

سالگی  06تا  9سن  -

بهترين زمان آموزش 

 موسیقی

کالس به لورت نیم  -

 دايره

 زمان تشکی  کالس -

همزاد با  -

 آموزش رسمی

روش، 

منبع، 

اده فرلت تمرين و  در آموزش، د مؤثربهترين روش  -

 نیوه تمرين لییح است.

 فراهم کردن فرلت -

های  آگاهی از روش -

گاه ان رادی و  -

 گاه گروهی
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های  معلمین موسیقی بايستی نیوه تدريس و روش - امکانات

 گذار باشند.تأثیرتدريس گوناگون را ياد بگیرند تا 

ها نیست خالّقیت و ابداع معلم  هر چیزی در کتاب -

بهترين روش است که معلم با تجربه و با سابقه قادر به 

 اجراست.

خوانی مناسب  نوازی و هم آموزش ان رادی و هم گروه -

 باشد. می

 -0های آموزش عبارتنداز:   ترين روش بهترين و متداول -

 -6روش تدريس ارف )شام  آوازخوانی/رقص/بازيگری(. 

های میلی و  روش تدريس کدای)کودای( )آموزش از ترانه

روش تدريس سوزوکی )روش زبان  -9فولکلوريک( 

کت/ذهن روش تدريس دالکروز )روش حر -0مادری(. 

 /جسم(

ترين روش و متد آموزش موسیقی، ت هیم مطلب  غالب -

به هنرجو و بعد مطالب يادگرفته شده را از منابع و کتب 

 معتبر تمرين واجرا کند.

م هوم  کتاب خودآموز در رشته موسیقی معنی ندارد بی -

 است.

روش  -0دو نوع روش تدريس در موسیقی داريم:  -

نشینند  ای که به لورت جمع می آموزش کالسیک مدرسه

ای که يک ن ر  روش مکتب خانه -6و کارگاهی است. 

 معلم يا مرشد هدايت کالس را بر عهده دارد.

متد رسمی و علمی هر ساز يا آلت بهترين منبع آن  -

 سازست.

 آموزش ان رادی بهترين روش است. -

 تدريس گروهی بهترين متد آموزش موسیقی است -

گوش دادن دقیق بهترين روش ممکن برای يادگیری  -

 است.

تدريس رو در رو و عملی با ساز مناسب ترين روش  -

 است.

 مختلف تدريس

آموزش ان رادی و يا  -

 همنوازی

است اده از روش  -

 مناسب تدريس

 ت هیم مطالب -

روش آموزش  -

 ان رادی و گروهی

است اده از کتاب  -

اساتید لاحب سبک و 

 فن

داشتن تجارب  -

 زيسته شده با استاد

مستمر  گوش دادن -

 به آثار فاخر بزرگان

های  است اده از فیلم -

 آموزشی
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آموزش مجازی و از راه دور در عالم هنر و موسیقی  -

 پذير نیست چون يک کار پراکتیکال است. امکان

ن رادی، بهترين روش برای تدريس عملی م اهیم اولیه، ا -

 است.

برای تدريس عملی م اهیم متوسطه و پیشرفته، جمع  -

 نوازی بهترين است. نوازی و گروه

بهترين روش، روشی است که آموزش موسیقی را  -

 تر ايجاد کند وهنرجو میور باشد نه مدرس میور. فعيال

کتاب اساتیدی که جامعه آنها را نخبه باسواد مرجع و  -

 دانند مناسب است. ی آن رشته میاستاد به تمام معن

ترين روش، منبع و  متد يکپارچه در تمام کشور مناسب -

 امکانات است.

شاگردی بهترين روش قديمی و سنتی  -روش استاد -

 است.

خورد به  کرد ناهار می در قديم شاگرد با استاد زندگی می -

بهترين روش با کارايی خوب بود. و غیره رود  س ر می

کند به خاطرات زندگی استاد گوش  میارتباط روحی پیدا 

 کرد خیلی مجالست داشت. می

گوش دادن مستمر به آثار هنرمندان فاخر و تقلید اجرا و  -

 کارنشان يک روش يادگیری است.

های آموزشی بهترين منبع برای يادگیری درس  فیلم -

 خالقیت موسیقی است.

خالله کردن بعضی از دروس فرّار مث  مباحث تاريخ  -

 است اده از جعبه اليتنر روش خیلی خوبی است. موسیقی و

های  فعالیت

ياددهی 

 يادگیری

گیر خیلی مهم  های منظم/ روزانه/ مداوم و پی تمرين -

 است

ترين عام  در  داشتن لبر و تیم  و شکیبايی مهم -

 فعالیت آموزش موسیقی است.

ی، همراهی والدين در يکی از مهم ترين عام  در يادگیر -

نظم فرلت تمرين م -

 و مداوم

 آستانه تیم  باال -

 همراهی والدين -

 انگیزه و تمرين کافی -

 تمرين عملی  -
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 باشد. امر آموزش می

فاکتور مهم را در نظر  6در فعالیت يادهی و يادگیری، 

تمرين و ممارست -6آموز  ايجاد انگیزه در دانش-0بگیريم: 

 های مشخص و منظم در زمان

نقش معلم و مربی در اولويت اول است برخورد اولیه  -

 معلم با شاگردش اساس کار است.

 قانون اثر اولیه -

راهبردهای 

ياددهی 

 يادگیری

 از پیشکسوتان الگوبرداری شود. -

چرايی انجام موسیقی را ب همانیم و زيبايی اين کار نشان  -

 دهیم و تشريح کنیم

را درنظر ای نکنیم يعنی يک نقطه  نقطه  گذاری هدف  -

نگیريم که برايشان دست يافتنی نیست. بايد سعی کنیم 

 فرايندی نگاه کنیم.

نزديک و قاب  دسترس را بايد در پیش   گذاری هدف  -

 بگیريم.

در موسیقی با اساتید متنوع کار شود و بهتر است يک  -

مند  آموز در تعلیم هنر و موسیقی از چندين استاد بهره دانش

 شود.

مییط موسیقیايی و يا خانواده اگر هنرجويان در  -

فرهنگی و هنری قرار گیرد پیشرفت مضاع ی خواهیم 

 داشت.

 سوال جواب بهترين روش يادگیری است -

سوال کنیم اگر جواب نداد فرلت دهم  تا دنبال جواب  -

 کنکاش کند.

کنیم و  در هنر و موسیقی بايستی روی احساس کار  -

 .روی تقويت احساس و خالقیت و تکنیک کار شود

جمعی راه میان بر و راهبردی  کار گروه نوازی و دسته -

 خوبی است.

بندی کنیم به مبتدی، مقدماتی،  اگر هنرجويان را سطح -

ای؛ با توجه به سطح هر فرد حجم تدريس  پیشرفته و حرفه

 داشت. دهی خوبی خواهیم را زياد کنیم در آن لورت، بهره

 است اده از آثار فاخر -

 ت هیم منطق موضوع -

بر اهداف قاب   تأکید -

 ولول

 استراتژی تنوع منبع -

روش پرسش و  -

 پاسخ

بر احساس و  تأکید -

 قیت فراگیرخال

 گروه نوازی -

 سطح بندی فراگیران -

بر تمرين و  تأکید -

 ممارست

آموزش از ساده به  -

 مشک 

 تمرين و تکرار  -
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ین تمرين و ممارست در دوران جوانی و در سنین پاي -

های عصبی جديد شده و باعث  باعث بوجود آمدن راه

 شود. موفقیت می

در آموزش هم بايد م اهیم و هم بايد عملکرد از ساده  -

 به مشک  تنظیم و اجرا گردد.

های  فعالیت

 معلم

ها  عاشق کارش باشد و به کار تدريس و ياد دادن به بچه -

 عشق بورزد.

 دلسوز، مهربان، مطلع، آگاه، هنرمند به تمام معنی باشد. -

. نوازندگی خوب دلی  بر معلم انتقال دهنده خوبی باشد -

 خوب بودن نیست.

هنر تالقی تکنیک، عشق، استعداد و  نتیک است معلم  -

 بايد واجد اين شرايط باشد.

بايد ک  نگر، مطلع از جامعه، باسواد، آشنا به مساي   -

آموزشی پرورش خانواده، متعهد مسئول و آشنا به 

 آموزان مشکالت دانش

ا يک مشک  درسی را به معلم خوب بايد يک مسئله را ي -

 چند روش ممکن ح  و تعلیم دهد.

روش انديشیدن و يا عم  کردن را در موسیقی به آنها  -

 آموزش دهد.

معلم خوب کسی است که اگر هنرجويی موضوعی را  -

فراموش و يا غلط اجرا کرد تالش مضاعف کند تا درست 

 آن را تعلیم دهد.

بسازد آموزان يک جستجوگر  معلم خوب بايد از دانش -

 نه يک نیازمند.

ويژگی داشته باشد: وارسته،  1معلم خوب موسیقی بايد  -

ور؛ *سعه لدر و  پاکیزه با ظاهر زيبا؛ دلسوز و سخن

تیم  باال؛ رافت، مهربانی، حسن برخورد، خوش خط؛ 

متعهد، متخصص، خستگی ناپذير، کوشا، جدی؛ ابتکار 

 عم ، لبور و شکیبا.

ايمان به رسالت  -

 معلمی

برخورداری از  -

ويژگی شخصیتی 

 عاط ی مطلوب

از  برخورداری -

 مهارت تدريس

برخورداری از  -

 مهارت اجتماعی

 بر فراشناخت تأکید -

 باز آموزی -

تقويت حس  -

 کنجکاوی

برخورداری از  -

 های معلمی ويژگی

 آشنا با دانش روز -

ماهر و تسهی   -

 گر 
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عنالر 

برنامه 

 درسی

 کدگذاری انتخابی کدگذاری میوری کدگذاری باز

 های اللی( )مقوله

راگیران لیبت کند؛ با کلمات معلم بايد در حد و توان ف-

 شیوا،  قاب  فهم، ملموس و قاب  درک همگان.

مسئولیت پذير باشد و مسئولیت پذيربار بیاورد و عقايد -

 خود را تیمی  نکند و انتقادپذير باشد.

 کار باشد. شناس و خبره شناس، روان معلم بايد جامعه-

ضمن های متنوع  معلم بايد با متد روز آشنا بوده و کالس-

 خدمت را طی کرده باشد.

معلم بايد بر دانش موضوعی کامالم آگاه و مسلط باشد و -

 از ل ر تا لد موضوع را بداند.

فرمان آموزش موسیقی را چنین  06پروفسور ريچارد میلر -

 -0ويژگی معلم هنر و موسیقی چیست ( 06کند. ) بیان می

و دهد درست  آموزان می آيا معلم اطالعاتی که به دانش

آيا معلم م اهیم موسیقی و تدريسی که  -6معتبر است  

آيا معلم واقعام تصمیم  -9کند قاب  درک و فهم است   می

آيا  -0علمی نظری را باال ببرد    دارد سطح ارتقاک دانش

معلم بدون در نظر گرفتن هوش واستعداد و توانايی فرد با 

دهد  میآيا معلم کاری که انجام  -1کند   احترام رفتار می

آيا معلم هر  -0داند   تعريف و چارچوب و معیارش را می

آموزان  گويد واقعام برای دانش دقیقه کالسی که درس می

آيا معلم بیشتر از خودش  -7م ید و قاب  قبول است  

آيا معلم  -1زند و يا در خصوص شاگردش   حرف می

اشتباه شاگردش را سرزنش کند و يا تشويق و کمک به 

دهد پر کردن  آيا معلم آموزشی که می -0او   نقاط قوت

ساعت فرد است يا تمامام آموزش و درس مطلب است  

آيا معلم طراحی و راهکارهايی برای رفع نقاط ضعف  -06

 دارد 

 معلم موسیقی بايد ت کر فیزيونومیک داشته باشد-

گروه بندی 

 فراگیران

فردی قوی و ضعیف در يک سطح و در کنار هم باشد و -

 تناسب نوازندگی رعايت شود.

 متناسب با سن و سال و تجربه فرد باشد. آهنگ و قطعه-

عدم گروهبندی  -

براساس مهارت و 

 توانمندی

روه های گ -

 نامتجانس 
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عنالر 

برنامه 

 درسی

 کدگذاری انتخابی کدگذاری میوری کدگذاری باز

 های اللی( )مقوله

کارگروهی خیلی وجدآور و جذاب است و گروه کُر و -

سل ژ عمومی تشکی  شود. آموزش گروهی همیشه مناسب 

 است.

درس بايد بصورت ان رادی ياد داده شود. تمرين و اجرا -

 بايد به لورت گروهی تعلیم داده شود.

بايد فردی چون موسیقی يک کار مهارت حرکتی است -

 لورت گیرد در حوزه تمرين و اجرا مهارت گروهی شود.

در گروه بندی ت اوت سنی مانع ايجاد نکند. هر چقدر -

تر باشد اشتراک مساعی و هم خُو بودن  سنین به هم نزديک

 شود. تر می راحت

در شاخه هنر و موسیقی حضور کوچکترها با بزرگترها با -

 هم مناسب نیست بايد من ک باشند.

تشکی  گروه هنری به ت کیک جنسیت الالم درست -

 نیست همه چیز در دنیا زوج آفريده شده است.

آموزش متناسب با  -

 سطح گروه

های  تشکی  گروه -

مختلف آموزشی برای 

 فعالیت عملی

آموزش ان رادی  -

 ها و نظريات تئوری

عدم گروهبندی  -

 براساس سن و جنسیت

ها بايد پايايی و روايی )مداوم و درست(  معیار سنجش - ارزشیابی

 داشته باشد.

حتمام در اين خصوص )هنر وموسیقی( تست اعتماد به  -

 ن س را بگیريم.

ارزشیابی -0بیث دارد:  6ارزشیابی موسیقی و هنر  -

 -6پرسش ش اهی.  -بخش نظری شام  آزمون کتبی

م  اجرای قطعه تعیین شده و يا ارزشیابی بخش عملی شا

 به اختیار است.

ای  بار اجرای لینه 6ی موسیقی ها هنرستانهر سال در  -

 گیرد. انجام 

بهترين ارزشیابی و ارزيابی فرد، امتیان شورايی)عملی(  -

 است .

در ارزشیابی عملی بايد روی درک موسیقی، اجرای  -

 یمکنیم کن تأکیدعملی، تکنوازی دونوازی، آکومپاينمنت ب

سازی،  در ارزشیابی نظری بايد روی هارمونی،فرم، آهنگ -

 معیارهای معتبر و روا -

ارزشیابی نظری و  -

 عملی به لورت توامان

اجرای زنده موسیقی  -

 )لینه ای(

است اده از آزمون  -

 اندارداست

است اده از مالک  -

 واقعی و عینی ارزشیابی

ارزشیابی عم   -

 گرا
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عنالر 

برنامه 

 درسی

 کدگذاری انتخابی کدگذاری میوری کدگذاری باز

 های اللی( )مقوله

 ديکته موسیقی، سل ژ کار کنیم.

وا ه ارزشیابی در موسیقی معنی و م هوم ندارد. معیار  -

مهم سنجش هنر و موسیقی، شناخت و درک فرد است 

 يعنی اينکه چقدر فهمیده و آگاهی يافته است.

. مسابقه آزمون مداد کاغذی خوب نیست و م هوم ندارد -

 و رقابت در سالن موسیقی هم درست و لییح نیست.

 اولین مالک ارزشیابی، گوش و دومین آن، ريتم است. -

پارامترهای مختلف ارزشیابی عبارتنداز:  -

تکنیک/موزيکالیته )بیان موسیقی(/ مشخصات آهنگ 

)تاريخچه، اجرا کننده، نام اثر، سال / اجرا و کدام دوره( 

 هستند.

در موسیقی و هنر کاردستی قضاوت امتیان گرفتن  -

خوبی نیست. بهترين مالک امتیان خود معلم فرد است که 

شناسد شناخت کافی دارد  در طول سال و سالیان او را می

 ارزيابی خوبی است.

مهمترين نوع ارزشیابی و يا آزمون در جهان که در  -

گیرد برای ارزشیابی سطح  رويال کالج انگلستان انجام می

 -0هنرجويان قب  از ورود به دانشگاه عبارتنداز: نوازندگی 

 Larsmآزمون ش اهی  -6ديپلم   Abrsmآزمون ش اهی 

 فوق لیسانس Farsmآزمون ش اهی  -9لیسانس 

های ارزشیابی خوب: واقعی باشد/ارزش اجتماعی  مالک -

را لیاظ کند/ میتوا را اندازه بگیرد/ مرتبط با دروس 

سبک يادگیری داشته خوانی با  تدريش شده باشد/ هم

تواند چیزی که گ ته شده ياد داده  باشد/ ارزشیابی غلط نمی

 شده را به يادش بیندازد.

های عملکردی بهترين نوع ارزيابی و ارزشیابی  آزمون -

 است.
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سیاعت مصیاحبه بیا شیرکت      61دهد که پس از پیاده سازی مجمیوع   نشان می 0جدول 

کد میوری؛ در  10کد باز و  76کنندگان و طی کردن کدگذاری باز و میوری در عنصر منطق، 

کید مییوری؛ در    00کد باز و  01یتوا، کد میوری؛ در عنصر م 01کد باز و  07عنصر هدف، 

 1کد باز و  60کد میوری؛ درعنصر روش، منبع و امکانات،  9کد باز و  0عنصر زمان و مکان، 

کید مییوری؛ در عنصیر     1کد بیاز و   0های ياددهی و يادگیری،  کد میوری؛ در عنصر فعالیت

کد باز  07فعالیت معلم، کد میوری؛ در عنصر  00کد باز و  00راهبردهای ياددهی و يادگیری، 

کید مییوری و در عنصیر     1کید بیاز و    1ان، آموز دانشکد میوری؛ در عنصر گروه بندی  0و 

 کد میوری بدست آمد.  1کد باز و  01ارزشیابی، 



یقیآموزش موس یمطلوب برنامه درس یالگو یو اعتبارسنج یطراح  

111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  

 

                                                                     : الگوی پیشنهادی مطلوب برنامه درسی آموزش موسیقی در دوره اول و دوم متوسطه0-0شک  
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 اعتمای به نف ، پرورد   قمت، ابتکار عمل،  د  :

کاهش تنش  یا ی، شنا ت عاطفه و م ارت، پرورد 

تتمل، تعایل نممکر  های راست و    م ای، م بت 

اند شی، ت  مل یر  ایگمری با پرورد تفکر انتقایی، 

تتلمه همجانات منفی، هدا ت مو ی، موسمقی 

 یرمانی، پرورد سوای رسانه ای، حقمقت مو ی

 افاا ش قدرت حوا  پنجگانه  صوصا     ا :

شنمداری و ی داری، تفکر تف مری )واگرا(، نقش 

احای   و یعاها، ممو د قد  به قد ، متعایل بوین 

محتوا، مشنا ت با فرهن  محلی و  ری  فرهن  ها، 

محتوای مفر  بتش و شای، گریموری و تالم  محتوا 

با متتصصم  امر، انتقال و مقبولمت محتوا، محتوا ا  

 ما به کل، محتوا با پا ه پداگو ی و   با شنا تی

 تحر   ترکمبی ا  حوا   و       ا       :

 صوصا تربمت شنوا ی، عد  ممو د علو  انتااعی یر 

 ایگمری  اتی هنر، اهممت تربمت شنوا ی، تدر    

رو یر رو، کش  بمنش مد د و نو با متدهای معتبر 

م انی، استفای  ا  وسا ل کم  ممو شی و ف ای 

 مجا ی، متد  ک ار ه ممو شی توا  با انعطاف پذ ری

 تقو ت یرونی با     ی             -     ی   :

تقو ت ح  شنوا ی، رود پرسش و پاس ، تمر نات 

مداو  و مکرر و من م، تکرار انگما  مداو  و ممارست 

با رضا ت یرونی، تلفم  اح ا  و عاطفه لذت با 

 اعتمای به نف ، مباح ه های انتقایی

 عاش  پمشه و یاشت  م ارت     ی        ل  :

های  ا  معلمی، ت  مل یر  ایگمری و مشنا ت به 

شموه ای  اییهی، تفکر پژوهشی، تشو   به 

م تجوگری توا  با مد ت و هدفمندی، یاشت  

تجارب   باشنا تی، یاشت  تفکر فما ونومم ، 

  قمت و ابتکار عمل یر تدر  ، مشنا به یانش 

 پداگو ی

 ب تر    مان باال برین انگما  و            و     :

توانا ی فری، ب تر   مکان : ک   نمم یا ر  با پرسش  

و پاس ، عد  تتصم   مان تحمملی )تجو ای(، 

ف ای روانی عاطفی توا  با   باسا ی ف ای فما کی با 

 استفای  ا  رن  های گر 

 کمی و کمفی توا  با پا ا ی و روا ی ا   ی    :

سنجش ها، شکوفا ی رو  و روان، امتحان شورا ی 

توا  با رو ت    لم ت های رشد، ار شمابی     

پوشه ای )کار پوشه(، تومه به فرم ند ار شمابی و 

سنجش پمشرفت تحصملی و ار شمابی کمفی توا  با 

ار شمابی گود و ر تم، تنو  را  حل مانشم  با 

م مون های عملکریی و امرای روی صحنه ای، 

 تقو ت نشا  و اممد

 رود حل م  له  ا              -     ی   :

توا  با سوال و مواب، الگو بریاری ا  پمشک وتان و 

ب ر  مندی ا   ند   استای، عد  هدف گذاری     

نقطه ای، طبمعت گرا ی، رود پرو   یر تدر  ، 

ممو د قد  به قد  فنون   باشناسی توا  با ع قه 

 انگما  پشتکار فری

 هنرهای                  و   د  :

مشارکتی و تعاملی یر گروهبندی هوشمندانه، ا جای 

فرصت نه ت د د، ممو د گروهی و کار یسته 

ممعی، تفکم  ری  سنی، عد  گروهبندی 

من متی، تق مم بندی برمعمار م ارت و کارکری، 

 تدر   فریی، تمر   گروهی

     

 تعلمم و تربمت و کش  استعدایهای ن فته،      :

  قمت و افاا ش قدرت پریا د، کاتارسم ، کنترل 

همجانات، تصعمد و  نی بتشمدن رو ، کم  به صل  

م انی، سویمندگرا ی، مرامش روانی، کاهش باهکاری 

و  شونت، انتقال عاطفه پو ا ی و شکوفا ی فری، 

ان با  فریی، ملوگمری ا    تگی مطالعه و کار 

 رو مر 

 اين الگو پیشنهادی مطلوب از چه میزان اعتباری برخوردار است  -6

امتییازی   1و، چک لیست تنظیمی با عنالیر ده گانیه اکیر در مقییاس     برای اعتبارسنجی اين الگ

ن ر از متخصصان برنامه درسی و روانشناسان تربیتی و فلس ه تعلیم و تربییت و   01لیکرت بین 

متخصصان اساتید موسیقی توزيع شد که در نهايت میاسبه میزان اعتبار الگیوی پیشینهادی بیه    

اکیر اعتبارسینجی گرديید. قابی  ذکیر اسیت اکثريیت         روش دل ی يا نظرسنجی عنالر ده گانیه 

اند و بیان کردند کیه تقريبیام تمیام     را کافی دانسته  های پیشنهادی اين پژوهش متخصصان، حوزه
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های مرتبط با برنامه درسی موسیقی اعم از روانشناسی، فلسی ه تعلییم و تربییت و علیوم      حوزه

 تربیتی در اين الگوی پیشنهادی ارائه شده است.  

گزينیه بسییار    1با توجه به روش دل ی انجام يافته در تجزيه و تیلی  بیا وزنیی کیه بیه     

مناسب )کامال موافقم(، مناسب )موافقم(، تا حدودی مناسب )تیا حیدودی میوافقم(، نامناسیب     

گیری از طییف  )مخال م( و بسیار نامناسب )کامال مخال م( که به منظور سهولت بررسی و نتیجه

هیای تیا حیدودی     برای گزينه بسیار مناسب و مناسیب و بیرای گزينیه   « ناسبم»لیکرت، عنوان 

انتخاب گرديد. بررسی درلد اعتبار طبیق  « نامناسب»مناسب، نامناسب و بسیار نامناسب عنوان 

سازی است. اين  قاب  است اده و پیاده ٪16و کمترين مقدار  ٪066جدول مذکور بیشترين مقدار 

معتبر تشیخیص    ٪00ريزی درسی با میانگین ک   ارشناسان برنامهنظران و ک الگو از نظر لاحب

 داده شده است.  

متخصصان بیان نمودند که با توجه به الگوی پیشنهادی برنامه درسی به ويژه بیرای درس  

های مورد مطالعه و عنالر ده گانه اکر ارتبیاط منطقیی وجیود دارد.     آموزش موسیقی بین حوزه

اند و اذعان داشتند که الول برنامه درسیی   ا مناسب ارزيابی نمودهمتخصصان اين ارتباط ر 00٪

های تدريس و ارزشیابی يک سیر منظم و از ک  به جزک بوده و  به سمت اهداف، میتوا و روش

باشید. الزم بیه ذکیر اسیت کیه هیی  کیدام از متخصصیان در          نظم و ترتیب منطقی را دارا میی 

 اند.ناسب، نامناسب، بسیارنامناسب پاسخ ندادههای تا حدودی ماعتباريابی الگو به طیف
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 گیری  جهبحث و نتی

درسیی آمیوزش موسییقی در دوره      حاضر، طراحی الگیوی مطلیوب برنامیه    مقالههدف اللی  

نشان داد کیه منطیق و چراهیای    ها  يافته. دی موسیقی و اعتبارسنجی آن بوها هنرستانمتوسطه و 

متعددی برای گنجاندن آموزشیی موسییقی در برنامیه درسیی دوره متوسیطه از جملیه: نظیم و        

فردی؛ باال بردن سرعت پردازش اطالعات؛ باال بردن اعتماد به ن س؛ باال بیردن  انضباط و دقت 

گشیايی؛ حیس تعیاون و همکیاری؛     سان؛ کنترل هیجانات؛ توانیايی رمز قابلیت مغز و شناخت ان

حس مسئولیت پذيری؛ آموزش از خود گذشتگی؛ حس میهن پرسیتی و فرهنیگ دوسیتی؛ غنیا     

اجتمیاعی؛ خالقییت فیردی؛ مهیار افسیردگی و      هیای   بخشیدن بیه زنیدگی و تقويیت مهیارت    

وجیود دارد.  هیدف ايین الگیو     و غییره  کالم؛ باال بردن روحییه و فکیر    گی؛ زبان بی حولله بی

تواند تقويت حس زيباشناسی؛ ايجاد هماهنگی بین اعضا؛ تیريک حس کنجکیاوی؛ نشیاط    می

شیعور اجتمیاعی و   فردی و اجتماعی؛ تعالی روابط انسانی؛ تقويت حیواس پنجگانیه؛ تقويیت    

های میتوا از ديد شرکت کنندگان در مصاحبه نیز عبارتند از: نگاه  باشد. ويژگی غیرهفرهنگی و 

فرايندی به آمورش موسیقی؛ آموزش نظری و عملی موسیقی؛ آموزش موسیقی سنتی، بیومی و  

نییا؛  فولکوريک ايرانی؛ برخورداری میتوا از قدرت کشف و شهود؛ تعلیم متیدهای اسیتاندارد د  

نگاه زيبايی شناختی میتوا به موسیقی؛ از ساده به پیچیده بودن میتوا؛ ابعاد چندگانیه میتیوای   

سیالگی بهتیرين زمیان     06تا  9ها عبارتند از: سن  . بلیاظ زمان و مکان ويژگیو غیره موسیقی 

لیبح   06الیی   0آموزش موسیقی؛ کالس به لورت نیم دايره؛ آکوستیک بیودن فضیا؛ سیاعت    

و بیه لییاظ   و غییره  ساعت يادگیری؛ نبودن يک نسخه ثابت و همگانی در میورد سین    بهترين

تیرين شییوه    روش، منبع و امکانات عبارتند از فراهم کردن فرلت تمیرين بیه عنیوان مناسیب    
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آمیوزش بیرای تیدريس عملیی      يادگیری؛ آموزش ان رادی برای تدريس عملی م اهیم اولییه و 

؛ داشتن تجارب زيسته شده با اسیتاد؛ آگیاهی و اسیت اده از    م اهیم متوسطه و پیشرفته همنوازی

روش مختلف تدريس؛ گوش دادن دقیق بهترين روش ممکن برای يادگیری؛ تدريس رو در رو 

ترين روش؛ گوش دادن مستمر به آثار فاخر بزرگان؛ اسیت اده از   و عملی با ساز به عنوان مناسب

يادگیری شام  فرلت تمرين مینظم و میداوم؛    هی ودهای ياد فیلم آموزشی و به لیاظ فعالیت

جه معلمان به قانون اثیر اولییه   داشتن لبر و شکیبايی و آستانه تیم  باال؛ همراهی والدين و تو

باشد. راهبردهای يیاددهی و يیادگیری هیم در برگیرنیده ت هییم منطیق موضیوع بیه          می و غیره

منبع؛ روش پرسش و پاسیخ؛ سیطح    بر اهداف قاب  ولول؛ استراتژی تنوع تأکیدان؛ آموز دانش

و فعالیت معلم هم شام  ايمیان بیه    غیرهبر احساس و خالقیت فراگیر و  تأکیدبندی فراگیران؛ 

رسالت معلمی؛ برخیورداری از ويژگیی شخصییتی عیاط ی مطلیوب؛ برخیورداری از مهیارت        

غییره  و بیر فراشیناخت؛ آشینا بیا دانیش روز       تأکیید تدريس؛ برخورداری از مهارت اجتماعی؛ 

بندی براسیاس مهیارت و    ان معتقدند به عدم گروهآموز دانشبندی  های گروه باشد. در ويژگی می

هیای مختلیف آموزشیی بیرای فعالییت       توانمندی؛ آموزش متناسب با سطح گروه؛ تشکی  گروه

و و غییره  اساس سن و جنسیت  بندی بر ها و نظريات؛ عدم گروه عملی؛ آموزش ان رادی تئوری

یز بايد با تعیین معیارهای ارزشیابی معتبر و روا؛ ارزشیابی نظری و عملی به لیورت  ارزشیابی ن

ای(؛ است اده از آزمون استاندارد؛ است اده از مالک واقعیی و   توامان؛ اجرای زنده موسیقی )لینه

های پژوهش نشان داد که الگوی پیشنهادی آمیوزش   باشد. همچنین يافتهو غیره عینی ارزشیابی 

% اعتبار برخوردار بوده است. نتیايج ايین    00/6در دوره متوسطه از نظر متخصصان از موسیقی 

ها با خالک پژوهشی روبرو است اما به طور غیرمسیتقیم بیا    يافته اگرچه به خاطر فقدان پژوهش

(، شیرفی  0900(، لرکییان ) 0906(، قورچیانی )0906زاده ) ها نظیر حسن نتايج برخی از پژوهش

(، 6600( و چیارلی روی و همکیاران )  0917پور و همکیاران )  (، کاظم0906)(، رضايی 0910)

(، اسییتکی و همکییاران 0911( رضییايی )6606( و يوروديییک )6606وان لیییت و همکییاران )

(، 6661( )به نق  از واتر و همکیاران،  6606(، اکسین و همکاران )0911زاده ) (، فخاری0910)

( 6600(، وانیگ و همکیاران  )  6609ل و همکیاران ) (، کیالو 6661(،  اسمیت )6661گازانیکا )

 همسو و هماهنگ است.  
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تیرين هیدف موسییقی، پیرورش      توان گ ت از نظر آموزشی، مهم ها می در تبیین اين يافته

حواس به مثابه ابزار شناخت در افیراد اسیت کیه ايین پیرورش حیواس بوسییله موسییقی بیه          

بد. روانشناسی، موسیقی را برای کودکیان و  يا خصوص در کودکان و نوجوانان نمود بیشتری می

شناسد و بنابراين آموزش آن به منظور تربیت موسییقیدان نیسیت    نوجوانان نوعی نیاز روانی می

بلکه در حد پاسخ به همین نیاز طبیعی است. موسیقی بويژه اگر به شیوه گروهی انجام گیرد در 

ن نقیش میؤثری دارد و در از بیین بیردن     های اجتماعی الزم در کودکان و نوجوانا ايجاد مهارت

تر است و سازگاری و همکیاری   های ديگر مناسب رويی از روش رفتارهايی چون خجالت و کم

(. امروزه کاربرد هنیر  0911شود )سالم و میمدپور،  کودکان و نوجوانان را با يکديگر سبب می

حیرف، ردپیای هیر    بخصوص موسیقی به نوعی فراگیر و مهم تلقی شده است کیه در علیوم و   

روانشناسی علومی هستند که به نیوعی   و توان نظاره کرد. رياضیات، فیزيک نقش مهم آن را می

سازد. اين اتصال تیا جیايی    ای پیوند میان آنها را نمايان می با موسیقی مرتبط بوده، مباحث ويژه

د يیک  رسید. در حیال حاضیر موسییقی از حی      رود که به درمان و تعلیم و تربییت میی   پیش می

سرگرمی يا هیجان فراتر رفته، تأثیرات شیناختی آن در افیزايش تیوان ذهنیی، تمرکیز، مهیارت       

های ديگر هنرها بیارزتر اسیت. از سیويی آمیوزش      حرکتی، دقت و هماهنگی حواس از فعالیت

هايی دارد که کودکیان و نوجوانیان را در مسییر     موسیقی به خاطر م اهیم انتزاعی، نیاز به روش

سیازد.   آسان و سريع میدهد و فرآيند يادگیری را  های عینی و ملموس قرار می عالیتتجربه و ف

ای عمیومی در مقطیع     ست که ضرورت آموزش مناسب موسییقی بیه  عنیوان برنامیه    اين گونه ا

 .(0970شود )گ  لباحی،  تیصیلی دبستانی و دبیرستانی تا پیش از دانشگاه احساس می

ی و همچنین معلمی که اين برنامیه را تیدريس و اجیرا    اگر برنامه درسی آموزش موسیق 

تواند اهیدافی از قبیی  اعتمیاد بیه ن یس،       کند از کی یت مطلوب و خوبی برخوردار باشد می می

خالقیت و ابتکار عم ، جذابیت اهداف، تسهی  در يادگیری، تخلیه هیجانات من یی و غییره را   

ضوع مهم ديگری که بايستی بیه آن اشیاره کیرد    که در الگو به آنها اشاره شده پیگیری نمايد. مو

ها مانند تخصیص زمان غیرتجويزی در برنامه زمانی مدرسه و همچنیین   است اده از برخی مول ه

های جغرافیايی، بیومی فرهنگیی منطقیه     تولید مواد و منابع آموزشی متنوع و مناسب با موقعیت
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عاونین، مديران، عامالن اجرايیی اسیتانی،   باشد که نیازمند ت ويض اختیار به مسئولین، م اجرا می

نظیران   ای و حتی بخش خصولی است. الگیوی پیشینهادی پییش رو از سیوی لیاحب      منطقه

شناسان تربیتی، فلس ه تعلیم و تربیت، متخصصان اساتید معلمان  درسی، روان  متخصصان برنامه

الزم نییز بیر    حوزه موسیقی و وزارت آموزش و پرورش معتبر تشخیص داده شد و الیالحات 

اما نبايد چنیین تصیور    ،اساس نظرات و پیشنهادهای سازنده و کلیدی آنان در الگو انجام يافت

نقص است بلکه بايد افزود  نمود که هر آنچه که در اين پژوهش بدست آمده کام  درست و بی

ای بیودن موضیوع پیژوهش و     هیايی از قبیی  ماهییت بیین رشیته      پژوهش حاضر بیا مییدويت  

ريیزی درسیی و    های حال  از آن؛ وجود اختالف نظر علمی بیین متخصصیان برنامیه    دشواری

های آنان  شناسی و فلس ه با متخصصان موسیقی و مشک  بودن ايجاد هماهنگی بین ديدگاه روان

ی موسییقی  ها هنرستانآوری به امر موسیقی در مدارس و  و همچنین فقدان ديد پژوهشی و فن

الزم اسیت موضیوع   و موسیقی انجام يافته اسیت؛ بیا اينییال    به هنر  و نگرش لرف مصنوعی

 آموزش موسیقی در برنامه درسی در آينده با تیقیقات بیشتری توسعه و غنا يابد. 

 گردد:  های پژوهش حاضر پیشنهادهای ذي  ارائه می ها و میدوديت با توجه به يافته     

ی ارائه شده کشف استعدادهای شود که براساس الگو با توجه به عنصر منطق پیشنهاد می -

بخشیدن به روح و روان،  نه ته، افزايش قدرت تخی  و پردازش، کنترل هیجانات، غنی

ريزان درسی  کاهش بزهکاری و خشونت، انضباط فردی از طرف دست اندرکاران و برنامه

دوره متوسطه آموزش و پرورش به عنوان سرلوحه کار قرار گرفته و در میدان  عم  هم 

 د توجه قرار گیرند.مور

شود که در تنظیم کتب درسی دوره متوسطه اهداف  با توجه به عنصر هدف پیشنهاد می -

ريزی درسی وزارت آموزش و  ترسیم شده در الگو توسط متخصصان و کارشناسان برنامه

ان و هنرجويان با توجه به اين اهداف آموز دانشپرورش به طور کام  انعکاس يافته تا 

 زم را ببینند.های ال آموزش

شود که میتوای آموزشی کتب درسی دوره متوسطه در  با توجه به عنصر میتوا پیشنهاد می -

های مختلف  راستای الگوی ارائه شده تنظیم و اين میتوا در همین غالب از طريق روش

 آموزان و هنرجويان انتقال يابد. تدريس به دانش
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که زمان اختصاص يافته به آموزش موسیقی  شود با توجه به عنصر زمان و مکان پیشنهاد می -

در دوره متوسطه افزايش يافته تا میزان آشنايی هنرجويان با اين امر مهم بهبود يابد و 

های آموزشی از لیاظ هنری برای هنرجويان از طرف  همچنین بهترين فضاها و مکان

 اندرکاران تدارک ديده شود. دست

های تدريس )ان رادی،  شود که از روش یبا توجه به عنصر روش تدريس پیشنهاد م -

همنوازی، اجرای زنده و در لینه( همراه با وساي  کمک آموزشی مناسب در جهت 

 ی موسیقی توسط معلمان است اده شود.ها هنرستانآموزش موسیقی برای هنرجويان 

ف های مختل شود که فرايند ارزشیابی از طريق روش با توجه به عنصر ارزشیابی پیشنهاد می -

کمی و کی ی و عملکردی يعنی ارزشیابی نظری و عملی به لورت توامان؛ اجرای زنده 

موسیقی )لینه ای(؛ است اده از آزمون استاندارد؛ است اده از مالک واقعی و عینی ارزشیابی 

 در حوزه موسیقی جهت ارزشیابی هنرجويان است اده شود.و غیره 

شود که از طرف معلمان  گیری پیشنهاد میياد –های ياددهی  با توجه به عنصر فعالیت -

های ياددهی و يادگیری به لورت پرسش و پاسخ و تمرينات مداوم عملی اجرا  فعالیت

های تدريس يادگیری به  شود يعنی با توجه به ماهیت موسیقی بهتر است که فعالیت

 لورت عملی انجام شود.

الگوی ارائه شده پیشنهاد يادگیری بر اساس  –با توجه به عنصر راهبردهای ياددهی  -

شود که روش پرو ه، آموزش قدم به قدم از طرف معلمان اجرا شود. البته برای اجرای  می

اند است اده  های الزم را در نظر گرفته اين راهبردها بايستی از معلمان متخصص که آموزش

 شود.

شود که معلمان  های معلم بر اساس الگوی ارائه شده پیشنهاد می با توجه به عنصر فعالیت -

ها  های ضمن خدمت و شرکت در کارگاه های خود در قالب آموزش از طريق ارتقاک توانايی

و ضمن برخورداری از دانش روز و است اده از  آن بتوانند هنرجويان را در ابعاد مختلف 

 رشد و ارتقاک دهند. 
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عدم ن به لورت شود که هنرجويا ان پیشنهاد میآموز دانشبندی  با توجه به عنصر گروه -

بندی شده تا  و همچنین مهارت و توانمندی گروه اساس سن و جنسیت بندی بر گروه

 های الزم را کسب نمايند. بتوانند آموزش
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