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هاای مملی و جهاایی یااهای امروزه آموزش هنر یکی از دغدغهچکیده: 
آموزشی است. در این راستا، هدف اصلی مقالاه، رراحای الیاوی بریاماه 

( باه منااور متوسطه اولدوره ابتدایی و ) یعمومهای درسی هنر آموزش
های ایجاد یک چارچوب مفهومی در جهت ایدیشیدن بیشتر پیرامون مؤلفه
قارار مرتبط با آموزش هنر بود تا مورد استفاده تولیدکنندگان بریامه درسی 

با استفاده از روش تحلیلی به سؤاالت مرتبط پاسخ  گیرد. در این پژوهش،
یک قیاس عملی، هدف غاایی،  بر اساسداده شد. به مناور رراحی الیو، 

در یار گرفته شد. در مقدمه دوم ییز اهداف  مقدمه اول عنوانبهدرک معنا 
ابراز خود، عام و رویکردهای آموزش هنر قرار گرفتند. اهداف عام شامل: 

ارتباری، اخاق  حساته و های درگیر شدن در جامعه، فهم جهان، مهارت
در ایان الیاو شاامل: رویکارد  تأثیرگاذارپرورش عوارف و رویکردهای 

تلفیقی و چشم  کردیرو اسقمی، دیسیپلین محور، دریافت احساس و معنا،
هنر با ها بصیرمی باشند. یتیجه این قیاس، شامل: اصول مغایر یبودن بریامه

تحاولی، هاای تلفیق اییاری، توجاه باه ویژگی ،، دیسیپلین مداریاسقمی
ادراک فرم، پرورش خققیت و تخیال و  سویبه گیریجهتواکاوی معنا، 

تجویزی مشخص شادید. در های گزاره عنوانهنر بهاصل ارتباط و کاربرد 
ن گردیاد و با مبایی، رویکرد یا رویکردها تعیایها ذیل هر اصل ارتباط آن

دستیابی به هر اصل بیان گردیاد. رراحای های و روشها همچنین ویژگی
الیوی جامع آموزش هنر جهت بهباود و ارتقاات تربیات هناری در یااام 

 آموزشی ییز پیشنهاد گردید.
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Abstract: Nowadays, art education is one 
of the challenges in the educational 
systems around the world. Accordingly, 
the main purpose of the current study was 
designing a curriculum model for General 
Education (Elementary and Secondary). 
This study was conducted within an 
analytic framework through content 
analysis. For the purpose of designing the 
model, through deduction, perception of 
meaning and pure aesthetic was identified 
as the final goal (first phase). The general 
goals and art education approaches were 
included in the second phase. There were 
different approaches like Islamic, DBAE, 
integrative, thinking disposition, 
perception of expressiveness in second 
introduction.  In conclusion, principals 
were based on basics and art education 
approaches. These principles were 
including, lack of opposition with Islamic 
art, DBAE, research in meaning, 
integrative, attention to developmental 
psychology, orientation to perception of 
form, creativity and imagination training, 
and attention to applied in art. The 
comprehensive model in educational 
system is recommended as a method that 
could lead to the promotion of art 
education.     
Keywords: art education, conceptual 
framework, elementary, secondary, 

approaches 
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 مقدمه

تربیتی کشورهای های جهایی در یاامهای یکی از دغدغه عنوانبهتوجه به ابعاد مختلف  هنر با

هنر در ایدیشه رفتارگرایان موضوعاتی  (. در یک بعد،2141، 4مختلف درآمده است )کان لیف

و یاپایدار بودن  آزمایشغیرقابلسعی داشتند احساس را به دلیل ها متافیزیکی بوده و آن

حتی  دادیدمی حساسات و عوارف از روایشناسی حذف کنند و لذا به هنر اهمیت کمتریا

شناختی آماده  و غیرمصنوعی موضوعات به شناختی  بندیدستهبلوم زمینه را برای  بندیربقه

هنر از اهمیت کمتری یسبت به سایر علوم برخوردار بود و بنابراین  در یار پیاژه یحت کرد،

 سویبهایرژی الیوهای رفتاری در حرکت  عنوانبهاحساسات از هوش  عوارف و جداسازی

یک فعالیت شناختی  عنوانبههنر اما امروزه، ؛ (2،2112شد )افلندمی عملیات صوری قلمداد

 زعمبه( 1،2115، وهیت67: 2115، 9آیزیرشود )منجر به ایجاد اشکال منحصر به فرد معنا می

هنری هستند فعاالیه و با های رد و افرادی که درگیر فعالیتگودمن، عارفه یک جزت شناختی دا

کنند و عوارف و احساسات در این زمینه یقش می ایرژی فراوان در جهت شناخت تقش

 (.2112)افلند، داریدای تعیین کننده

. ییاهی به عدم تغییرات درسی قابل بررسی استهای در بعدی دییر، هنر در قالب بریامه   

درسی آموزش هنر یشان دهنده فقدان رویکرد یا رویکردهای های هداف و بریامهالزم در ا

صابری، باشد )می درسی آموزش هنرهای مشخص و همچنین عدم الیوی مناسب در بریامه

، 4951(. اولین کتاب هنر برای پایه اول راهنمایی در سال 2142جعفری، قندیلی و کارشکی، 

شد که محدود به یقاشی، خط و شکل سازی  تألیف 4952ال و پایه سوم در س 4954پایه دوم 

سرود، داستان، تئاتر و سینما هم به محتوای قبلی اضافه گردید در حالی  74بوده است، در سال 

افزایش محتوا به یک ساعت کاهش پیدا  رغمبهساعت قبلی  2تدریس هفتیی از  ساعاتکه 

حسینی روح بوده )رراحی و یقاشی  هم تاکنون محدود به خوشنویسی، 79کرد. از سال 

                                                 
4. Cunliffe 

2. Efland 

9. Eisner 

1. Wheat 
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ها تغییری در زمینه آن 634( ییز، از سال 23: 4936جوزی، اهداف )(. در بخش 4939االمینی، 

توایند مطرح شوید می ییامده است. برخی از این رویکردها که در قالب الیوها به وجود

کنند تأکید میودن آن جمال محض و فطری بهای از: رویکرد اسقمی که بر زیبایی ایدعبارت

مطرح شد، این رویکرد  4332که در سال  2(DBAE)(، دیسیپیلین محور 4935جوادی آملی، )

چهار بعد تولید  داشته و تأکیداز یاریه برویر، بر ساختار شناختی و ترکیب دایش  متأثریوین، 

، 1آیزیر 2115، 9دهد )ویتمی توجه قرار را مورد، تاریخ هنر و یقد هنری شناسیزیباییهنری، 

کند تأکید میکه بر ارتباط امور حسی و عقلی  7برودی 5، رویکردهای احساس و معنای(2115

های تمایل یسبت به مهارت) 8در آثار هنری و تیزبینیدقت  (2112، 6، برسلر4336برودی، )

ن بعدی دییر، به حاشیه رایده شد . در9( و رویکرد تلفیقی4331پرکینز، ) خاصی از تفکر(

آموزش هنر مربوط به عدم الیوپردازی مناسب و کافی که عناصر آن از ایسجام الزم و کافی 

( در پژوهشی با عنوان رراحی و 4931) انیکگردد. در این رابطه می برخوردار باشند بر

الیوی مطلوب بریامه درسی هنر دوره ابتدایی ایران تقش یمود با الیو پردازی  اعتباربخشی

 -وجه به این مهم را فراهم یماید. در این مطالعه، با استفاده از روش توصیفیزمینه عطف ت

تحلیلی مختصات الیوی مطلوب شناسایی گردید. الیوی ارائه شده شامل اصول، ابعاد، اهداف 

در بخش اهداف، پرورش حواس، حس زیباشناسی و باشد. می بریامه درسیی هایژگیوو 

برقراری ارتباط با دییران از رریق هنر و یقد  قدردایی از هنر،با تاریخ هنر،  خققیت، آشنایی

هنری مطرح شد. در بخش ابعاد، سهم بخش تجویزی یسبت به ابعاد ییمه تجویزی و غیر 

 بخش محتوا ییز، هنرهای تجسمی، موسیقی، یمایش و تجویزی بیشتر در یار گرفته شده، در

                                                 
 آموزش و پرورش شورای عالیو چهل و هفت  جلسه ششصد .4

2. Discipline -based- Art education 

9. wheat 

1. Eisner 

5. Perception of expressiveness 

7. Broudy 

6. Bresler 

3. Thinking disposition 

3. Integrated approach 
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، این الیو در معرض یارات افراد متخصص هنرهای ادبی مورد توجه قرار گرفتند. در پایان

 قرار گرفت. تأییدقرار گرفت که با درصد باالیی مورد 

( در پژوهشی با عنوان ارزشیابی بریامه درسی هنر دوره 4936همکاران )کاظم پور و     

راهنمایی تحصیلی بر اساس رویکرد دیسیپلین محور به تبیین رویکرد موجود در بریامه درسی 

ر پرداختند. در این پژوهش که به شیوه شبه تجربی ایجام شد، جامعه مورد مطالعه آموزش هن

دوره راهنمایی شهرستان تنکابن به شکل تصادفی های ان کقسآموزدایش شامل تمامی

در دو گروه  "تز تن  "با استفاده از آزمون محقق ساخته ها ایتخاب شدید و آزمودییای خوشه

سؤاالت پاسخ دادید. یتایج یشان داد که حوزه تولید هنری در  هبپیش آزمون و پس آزمون 

یقد های بریامه درسی موجود آموزش هنر راهنمایی تحصیلی وجود دارد، در حالی که حوزه

 در بریامه درسی موجود آموزش هنر وجود یدارد. شناسیزیباییهنری، تاریخ هنر و 

هنده آن است که تاریخ هنر ایرایی اسقمی ( یشان د4931مهرام )صابری و های اما یافته    

در جهان است.  درسی یمود دارد اما کتاب به یدرت در برداریده تاریخ هنرهای بیشتر در کتاب

های آموزش هنر دوره تحلیل محتوا ایجام شده است، کلیة کتاب وهیشاین مطالعه که به 

 عنوانبهتشر شده بودید، برای آموزش من 4936-33راهنمایی تحصیلی که در سال تحصیلی 

، تولید هنری و تاریخ یشناسییبایزیتایج یشان داد که به ترتیب  پژوهش ایتخاب شدید. جامعه

هنر در ایران و اسقم بیشترین ابعاد تربیت هنری، و رراحی و یقاشی، خوشنویسی و گرافیک، 

صیلی داشته است. راهنمایی تح دورهیخست تا سوم را در ساختار محتوایی کتب  هایاولویت

در  هنری و یقدتاریخ هنر جهان  یتایج یشان داد که ابعاد مهمی مایند موسیقی، هنرهای یمایشی،

 اید.واقع شده یتوجهکمآموزش هنر مورد غفلت و 

از رریق متن، موضوع پژوهشی است که ها در بخش یمایش، مدل فرهنیی و ایتقال آن    

کاربرد مدل بین متنی در تصاویر یمایشی ژاپنی به مناور »ان عنو( در تحقیقی با 2113) 4پاتق

و ها شفاهی و یمایشی ژاپنی به مناور فهم تفاوتهای ، داستان«بین فرهنیی هایتفاوتکشف 

فرهنگ غربی و فرهنگ اصیل ژاپنی مورد مطالعه قرار گرفت. روش وی در این های پیچیدگی

 4آلیسهای جهایی بنام ماجراجوییهای پنی از داستانژاای بود که گویه 2مطالعه روش بین متنی

                                                 
4. Paatela 

2. Intertextual method 
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بسیار ها در سرزمین عجایب مورد بررسی قرار گرفت. وی سهم احساسات را در این داستان

شفاهی مقحاه یمود. او های مهم در این تصاویر و داستانای برجسته دید و همدردی را مؤلفه

تواید در می هنری مناسب است که گزارش یمود که تصاویر کاغذی و یمایشی، یک شکل

 در آموزش عمومی مورد استفاده قرار گیرد. ژهیوبهآموزش هنر غرب 

 مهرمحمادی و کیاان دییر ایجام شده در آماوزش هنارهای کلی با توجه به پژوهش روربه    

به یقل از )(، آهنچیان 4939) یمحمد(، مهر 4931(، امینی )2142همکاران )صابری و  (،4939)

روشن یباودن  ( مبنی بر4961( و میرزا بییی )4961(، قورچیایی )4965) یکاظم(، 4931مینی، ا

درسی موجود و فقدان ارتبااط و ایساجام های چیوییی یقش عناصر و مفاهیم اصلی در بریامه

 دو پرسش اساسی است اصلی، این پژوهش به دیبالهای الزم بین عناصر و مؤلفه

ابتدایی و دوره اول ) یعمومهای برای بریامه درسی آموزش توانمی چه الیوی مشترکی  .4

، مفاهیم یشناسروانمتوسطه( ارائه داد که ضمن توجه به مبایی فلسفی، جامعه شناختی و 

اصلی این الیو را با رویکردی مشخص تعیین کرده و روابط میان این عناصر های و مؤلفه

 منطقی تبیین یماید؟ صورتبهرسی را در چارچوب عناصر اصلی بریامه دها و مؤلفه

عماومی از اعتباار الزم های آیا از یار متخصصان الیوی پیشنهادی بریامه درسی آموزش .2

 برخوردار است؟

 روش پژوهش

هاای استفاده شد. در این یوع پژوهش، فعالیت 2تحلیلی و تلفیقیهای در این پژوهش، از روش

الزم بارای تادوین یاک هاای و گام فتاهقرارگرموجود درباره موضوعی خاا  ماورد تحلیال 

(. بارای شناساایی 357:1387شاورت،) ردیاگمای صاورتها چارچوب مفهومی و تحلیل آن

هدف درسی،  یزیربریامهالیوی مناسب از رریق بررسی و مطالعه مبایی یاری تربیت هنری و 

موزش و آهای غایی، اهداف خا ، اهداف عام، اصول، رویکردهای آموزش هنر، محتوا، روش

چارچوب یک قیااس عملای صاورت گرفات. ایان  ارزشیابی شناسایی شدید. این شناسایی در

                                                                                                                   
4. Alice 

2. Integrative Inquiry- The Research Synthesis 
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قیاس ییز ذهن  باشد. درمی عملی است شامل مقدمه اول، مقدمه دوم و یتیجهای قیاس که شیوه

 .(4967خوایساری،کند )می حرکت یجزئاز قضایای کلی به امور 

الیو، در های شده، ارکان، اجزات، عناصر و ویژگی ائهاربه مناور سندیت و اعتبار الیوی     

یفر از متخصصین بریامه درسی و اساتید هنر  24 قالب پرسشنامه رراحی شده در اختیار

کتب درسی و برخی از  تألیفدفتر  مسئولینیفر از کارشناسان و  3دایشیاه تهران و همچنین 

گرفت  بودید قرارهدفمند ایتخاب شده  صورتبهکه ها آموزشی گروه هنر استانهای سرگروه

یفر از  47متخصص،  43میان  از کنند. اظهار یارمختلف الیو های اجزات و قسمت در موردتا 

 تألیفو کارشناسان دفتر ها آیان به سؤاالت اعتبارسنجی الیو پاسخ دادید و از میان سرگروه

کردید.  اظهاریاررباره اجزات الیو از آیان د یفر 22یفر پاسخ دادید که در مجموع  7کتب درسی 

بود و از پرسش شویدگان خواسته شد تا به موارد مطرح شده با  سؤال 21این پرسشنامه، دارای 

 بلی و خیر پاسخ داده و در مواردی که الزم است توضیحات خود را ارائه یمایند.

 ارائه الگو

تر از مفاهیم و عناصر بریامه شده که بیشتر یک الیوی مفهومی است بر درک بیش ارائهالیوی 

بدیل و مفاهیم مرتبط و  یهاحلراهدارد. در این الیو، پژوهشیر به  تأکیددرسی آموزش هنر 

مبنای مبایی  کند. یحوه بیان ارتباط و دیدن عناصر مختلف در الیو برمی توجهها روابط میان آن

فرهنیی اجتماعی و  یاریه) یشناختقیاس عملی و باورهای اسقمی(، جامعه ) یفلسف

 یاریه سازیده گرایی( تبیین شده است.) یروایشناس

این قیاس دارای سه قسمت است. : هامؤلفهبرقراری قیاس عملی به منظور تبیین روابط میان 

مقدمه اول، مقدمه دوم و یتیجه. در مقدمه اول، یک گزاره شناخته شده هنجاری شروع کننده 

ا تکیه بر پیشینه و فلسفه تربیتی جامعه مشخص شده است. منطقی و ب صورتبهقیاس است و 

و توصیفی های مقدمه دوم، شامل اهداف عام و رویکردهای آموزش هنر است که شامل گزاره

 یارانصاحبو یا در یارات اکثر  ایدشدهباشند که یا در محافل علمی پذیرفته می ییرتیواقع

مناسب در  گیریجهتط به مقدمه اول در گرو باشند. در واقع تحقق گزاره مربومی منعکس

مقدمه دوم است. یتیجه ییز، شامل اصولی است که منبعث از مبایی، اهداف غایی، اهداف 

 هنر دارید. آموزشبرای  باشد و جنبه تجویزیمی عمومی و رویکردهای آموزش هنر
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 ی، عام، رویکردها و اصول آموزش هنرغای اهداف: قیاس عملی در خصو  ارتباط میان 4شکل 

هنجارین های این غایت متناسب با آموزه گیریجهت :هدف غايی آموزش هنر: مقدمه اول 

 به زیبایی محض یعنی خداوید بر یباشناختیزباشد. دلیل این باید می جمال محض سویبه

ی را دوست دارد( )خداوید زیباست و زیبای"الجمال ان اهلل جمیل و یحب  "حدیث گردد، می

هواهلل  "خواییممی کریم ییز در قرآن(. تایب جعفری،دارد )بر زیبایی مطلق خداوید داللت 

اثر هنری  و هرخداوید منشات حسن و زیبایی است  "یالحسنالخالق البارت المصور له االسمات 

، داللت بر به مثابه مخلو  هنرمند چون با زیبایی سروکار دارد از رریق یشان دادن زیبایی

 مقدمه اول: هدف غایی

 درک معنا و زیبایی ها
مقدمه دوم: اهداف عام و 

 هنر کردهای آموزشروی

یتیجه: اصول آموزش 

 هنر

 قیاس عملی
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است خداوید های از زیباییای او دارد. در یتیجه، هر شی بارقه هایو زیباییخداوید سبحان 

جامعه ایرایی  بر اساسبنابراین هدف غایی از تربیت هنری و آموزش هنر ؛ (4933فهیمی فر،)

ای هبه درک درستی از زیبایی حسی و هنریهای ان از پدیدهآموزدایش اسقمی این است که

 آن لذت ببرید. و ازموجود در صفات خداوید دست پیدا کنند 

این اهداف هاویتی مشاترک آموزش هنر:  و رويکردهایمقدمه دوم: اهداف عام آموزش هنر 

یکای از اشاکال  عنوانباه هنر ییزباشند. می بریامه درسیهای بین آموزش هنر و سایر دیسپلین

افلناد، دارد ) تریحسااسو  ترظریف صورتبهاف را این اهد به یابیدستمتکثر سواد توایایی 

این اهداف شامل پارورش اخاق  حسانه کاه در آن باین قاوه خیاال ایساان و حاس  (.2111

هاای (، پارورش مهارت4936اینیرساول،دارد )همدردی و رفتارهای اخققی او ارتباط وجاود 

(، فاراهم 2111افلناد،) نادییمامی برقراری ارتباط که در آن هنرها زمینه چنین ارتباری را فراهم

فهم جهان، در این شیوه هدف از تولید هنری، فکر کردن در مورد مسائلی اسات های کردن راه

ان برای درگیرشادن آموزدایش (، کمک کردن به2113، 4سریجشوید )می که منجر به فهم هنری

ان باه منااور درک زآمودایش با جامعه، شهر و موضوعات اجتماعی که در آن هنر، آماده کردن

 فراهم کاردن ماوقعیتی بارای (،2117، 2گولد باردباشد )می در جامعه یرگذاریتأثیقش خود و 

هستند کاه هایی ان در جهت ابراز خود. در این شیوه، یمادهای هنری بیان کننده شیوهآموزدایش

بعاد عاارفی. در  (، پرورش2115آیزیر، ) ستندییسایر یمادهای زبایی و کقمی قادر به ایجام آن 

، 9گاادلیوس و اساپیرسهساتند )درویی فراوان در جهت یاادگیری  این بعد، افراد دارای ایرژی

2115.) 

گیارد. ایان رویکردهاا، مای رویکردهای آموزش هنر ییز بخش دییری از مقدمه دوم را دربار 

ه و هستند که در مباحث علمی و معرفت بشری مطرح شاد ییرواقعیتتوصیفی و های واقعیت

کاه هاایی در حوزه آموزش هنر به دست آماده مثال پژوهش یارانصاحبدر یتیجه تحقیقات 

                                                 
4. Serig 

2. Goldbard 

9. Gaudelius & Speirs 
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گاردیر در زمینه تولید هنری بیان کرده است. الزم به ذکر است رویکردهای ذی مدخل در ایان 

 الیو در روش پژوهش به آیها اشاره رفت.

 درسی آموزش عمومی هنرهای نتیجه قیاس: اصول برنامه

اسات.  و تربیتگیرد، اصول تعلیم می مبایی شکل بر پایهعناصر مهم تعلیم و تربیت که یکی از 

اسات اصول در علوم کاربردی مثل علاوم تربیتای در پای تغییارات مطلاوب در یادگیریادگان 

(. این اصول با توجه باه ماهیات هنار، مباایی، هادف غاایی، اهاداف عماومی و 4967باقری،)

به شکل یتیجه مقدماه اول و دوم و  ریزیبریامه و ساختارهنر  رویکردهای آموزش هنر، ماهیت

توان اساتفاده کارد. ایان ها میشوید و در عناصر بریامه درسی از آنمی تجویزی ارائه صورتبه

 از: ایدعبارتاصول 

 درسی هنر باهنر اسالمیهای اصل مغاير نبودن برنامه

و مطالب باید اسقمی باشاند بلکاه مطالاب غیار محتوا  لزوماًمغایر یبودن به این معنا ییست که 

توایند در آموزش هنر وارد شوید. ولی اگار مغاایر می اسقمی یباشندهای اسقمی که ضد آموزه

یبودن را به معنای همخوایی با تعالیم اسقمی بداییم، مناور از هنار آن تعاالیمی اسات کاه باه 

شود لذا تعلیم و تربیات اساقمی بار یم ربیعت همچون آیه خداوید و یک متن آموزشی توجه

 آماوزش و شاورای عاالیدارد )ربیعای و عاالم رمزآمیاز تکیاه های معنا و کشف آن در پدیده

(، بنابراین روح هنر اسقمی در قالب صاورتی منشاات هار تجلای و تبیینای 72: 4936پرورش، 

ید هر چه آفریاد یعنی خداو " یشالذی احسن کل  "است و این تجلی زیبا و هنرمندایه است 

هاای بنابراین محتوای آموزش هنار بایاد چیاوییی ویژگی؛ (4935)جوادی آملی، " دیآفرزیبا 

در زیباشناختی را در اشکال، تصاویر، مضامین و معایی وارد کرده و ایان حاس زیباشاناختی را 

 (.4934صابری و سعیدی رضوایی، دهند )زیباترین موجود عالم سو   جهت

 اری در آموزش هنراصل ديسیپلین مد

از رویکرد دیسیپلین محور در آموزش هنر بوده و مناور از آن پذیرفتن و قرار  متأثراین اصل 

بر ( است. با این شیوه، در ایتخاب محتوا 2115آیزیر، دروس )گرفتن درس هنر همسنگ سایر 

ری هنهای شود. با توجه به حوزهتأکید میساختار محتوایی مشخص هم چون سایر دروس 
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های محتوای قابل ارائه و فرصت (291: 4931مهرمحمدی و امینی، ) ایدیشناخته شده در 

عمومی در قالب ادراک هنری، تولید هنری، زمینه تاریخی و های یادگیری مرتبط در آموزش

هنری و کاربرد هنر شامل موسیقی، یمایش، هنرهای تجسمی، هنرهای  یگذارارزشفرهنیی، 

 رکات موزون( قابل عرضه خواهد بود.ح) کیروبیاادبی و 
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 اصل تلفیق در برنامه درسی هنر

باشاد کاه می روایشناسی گشتالت ژهیوبهاز روایشناسی یادگیری و  متأثراز یک جهت این اصل 

گیرد )اسمیتریم می صورت اجزات آناز  ترراحتدر آن، درک کل زیدگی و مفاهیم مرتبط با آن 

مهم بریامه درسی شامل اهداف، مااده درسای و زماان و  ل، عناصر(. در این اص2115، 4و آپتیز

 توایند مورد تلفیق واقع شوید. در بعد اهداف، هم یقش ابزاری و هم یقش ذاتی هنر رامی مکان

آموزش ییز قایون صفر یاا های درسی و روشهای توان در اهداف تلفیق کرد. در بخش مادهمی

در یک ها و یا بخشی از آن (، بنابراین یک ماده و یا روش4937شعبایی ورکی، یدارد )یک معنا 

 دییار باههاای یاا روشهاا دیسایپلین محاور و بخش صورتبه توایدمی یا چند پایه تحصیلی

هاایی را در خاود توساعه توایند مهارتبه عنوان مثال معلمان می تلفیقی ارائه شوید.های شکل

 ن سایر موضوعات درسی مورد استفاده قارار گیارددهند که برای مشارکت با هنرمندان و معلما

توایاد در مای بعد زمان و مکان هم بریامه درسی آموزش هنار در (.4939)مهرمحمدی و کیان، 

 مکان دییر( ادامه پیدا کند.مدرسه )چارچوب زمایی مدرسه و یا خارج از آن و در بیرون از 

 اصل رشد تحولی يادگیرندگان

خا  و رویکردهای آماوزش  اهداف و جامعه شناختی، یشناخترواناین اصل مرتبط با مبایی 

به دلیل رشد تفکر ایتزاعی در دوره یوجوایی، هنرجویان در  یشناختروانباشد. در مبایی می هنر

اهداف خا  و رویکردهاای آماوزش ) یهنرتجزیه و تحلیل موضوعات هنری که ییاز به یقد 

توان در می گاردیر زعمبهه باشند قابلیت بیشتری دارید و تفکر ایتزاعی داشت کار بردنهنر( و به 

(، از ررف 4939مهرمحمدی،یمود )دوره راهنمایی از تولید هنری کاست و به تاریخ هنر اضافه 

ان در کارهای هناری خاود گارایش باه عقیاق و تماایقت آموزدایش دییر در دوره راهنمایی

و لذا بسیاری از آثار هنری در ایان دوره ریاگ  (2،4334هورتیزدارید )سیاسی و اجتماعی خود 

 متصل به مبایی جامعه شناختی(.) ردیگمی و لعاب سیاسی و اجتماعی

 

                                                 
4. Smithrim & Uptis 

2. Hurwitz 
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 اصل پرورش ابعاد حسی و عقلی هنرجويان

یک بنیان در مطالعه این اصل قابل بررسی اسات. یاریاه ساازیده  عنوانبهیاریه سازیده گرایی 

یادگیری به مناور تسهیل یادگیری شااگردان کاه هماان های دگرایی فراهم آوردن منابع و فراین

مرتبط با خلق های بنابراین، یکی از زمینه ،(7:4936فردایش،) باشد.می خلق معنا در ذهن است،

برسلر، شروع یقطه تربیت زیباشناسی تمارین ادراک تخیلای  زعمبهمعنا ادراک تخیلی است که 

و روش  مسائلهتواید با روش بحث گروهی، حال می (. هنرجو در این جا4،2112برسلراست )

کاقس درس ماورد باازخوایی  را دردر یک یماایش( ) تیشخصو ها ، توالیهاصحنهشهودی 

در این راستا، پرورش بعد حسی و عقلی هنرجویاان در چاارچوب  (.2،2114قرار دهد )اسمیت

 و تقابال تأمالحاس تولیدی و های شنیداری، مهارتهای رشد حس مشاهده و توجه، مهارت

 تواید شکل گیرد.می

 اصل واکاوی معنا

( 4939مهرمحمدی،) یبروداز یک ررف این اصل متصل به رویکرد دریافت احساس و معنای 

بر  کند. از ررف دییرتأکید میاست که در آن بر درک معنا در ارتباط با پرورش بعد حسی 

گیرد )ییکنام، می هنرجو صورتمبنای تئوری سازیده گرایی، ساخت دایش و معنا توسط 

گیرد. می (. در مبایی جامعه شناختی ییز رمزگشایی از آثار هنری در بافت فرهنیی شکل4937

و بیان هویت ها در جهت یشان دادن باورها، ارزشهایی یک عامل فرهنیی پیام عنوانبهیمادها 

معطوف  ی فرهنگ و هنر(. حوزه یادگیر2116و دییران،  9فرهنیی جامعه دارید )برینکرهوف

آثار هنری در بافت فرهنیی(، مندرج در پیشینه فرهنیی ) یرهایمتغبه درک معنا و روابط 

 و حفظ و تعالی آیهاها و اسطورهها ، اسوههاارزشرسوم،  جامعه شامل یمادها، آداب و

 باشد.می

 

                                                 
4. Bresler 

2. Smith 

9. Brinkerhoff 
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 ادراک فرم سویبه گیریجهتاصل  

سازیده گرایان، یادگیری، کارکردی از محتوا، زمینه و فعالیت فراگیر است و متضمن به  زعمبه

مهم های ادراک فرم از مؤلفه(. به عقوه 2117ویسبرگ، باشد )می کارگیری سطوح باالی تفکر

زیباشناختی های در تربیت زیباشناسی است، دریافت فرم در این رویکرد یاظر به ادراک کیفیت

های در جهت فرم که کیفیت باشد. در این اصل، رسایهمی اجزات یک اثر هنری هر یک از

کنند می بیننده احساس رضایت و لذت حاصل و دربصری که به رور ذاتی ارزشمند بوده 

تواید با یقش مفهوم می شود. در این راستا، تکنولوژیمی فی( تعر943: 44332)کارتین

سیلی ) دییماکمک  ، ادراک و خققیت بیشتربه بهبود یادگیری 1همزیستی موضوعی

تواید به فعالیت هنرجویان معنا داده و در جهت خلق و می ییز مسئله(. موضوع یا 2113براون،

 به کار گرفته شود. درک فرم

 خالقیت و تخیل اصل پرورش

 پرکینز بر یآثار هنردر مشاهده  ینیزبیتدر رویکردهای آموزش هنر، این اصل به رویکرد 

 با تخیل یام برده و به معنای آیچه دییران توأمگردد، آیجا که وی در ادراک کامل از ادراک یم 

(. در مبایی دینی ییز تبیین عالم مثال و عروج روح به 4933مهرمحمدی،کند )می بینند، تلقییمی

چنین عالمی، منبع یقوش و صور تجریدی اسقمی تعیین شده و هر سالک هنرمندی به ادراک 

(. در مبایی 4931شفیعی، بلخاری قهی،) است. مندعققهترسیم آن در پهنه خققیت و 

ایدیشه ایسایی است های جلوه نیتریعالو  نیتردهیچیپهم، تفکر خق  از  یشناختروان

این یوع آموزش را شامل ارتباط های توان ویژگیمی ( براین اساس،4335) 9)اسکات و هاچ

و  تأملپدیده یامتجایس(، تفکر موازی و منعطف، اکتشاف فعال، ارتباط بین دو ) یاجبار

تفسیر، ایجاد فضای کالبدی مناسب و ایجاد محیطی امن و عارفی برای پرورش خققیت و 

 تخیل دایست.

                                                 
4. Curtin 

2. Subject symbiosis 

9. Scuutz & Hatch 
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 اصل کاربرد هنر

 هناری در محایط بیارون پیویادهای این اصل هنر را به جامعه، ییازهای آن و کااربرد آموختاه

وایین مجااورت و مشاابهت تاداعی مشابه از رریق قهای از دایش در موقعیت ویهگنیازید. می

و  یشاناخترواناین اتصال با تکیه بار مباایی  (.4939)رضایی، شودمی و موجب یادگیریشده 

تربیت زیباشناختی برودی و هدف خاا  ایان الیاو، یعنای ادراک هناری، دایساتن ضامنی و 

، مسائلهکند که در مواردی هم چون حل می اشارهها د آموختهتوایایی یادگیریده به مناور کاربر

 زیدگی، پرورش حس کنجکاوی و تیزبینی و خققیت کاربرد دارد.های مهارت

 ارزشیابی

مفهوم ارزشیابی در این الیو، سه بعد دارد. شناختی، عارفی و مهارتی، در بعد شناختی و مبتنی 

 (، بنابراین4333شود )هیت،می از ادراک یاشی بر یاریه سازیده گرایی بخشی از تفکر خق 

شناختی یادگیریده در مورد هنر، های شامل یادگیری " کهنیادایستن  "به توجه هنرجو 

و اصطقحات هنری و تاریخ هنر ها شخصیتی هنرمندان، واژههای هنری، ویژگیهای سبک

دایستن "رتی که مرتبط با (. در بعد مها2115آیزیر، باشد )می ( و یقد هنری2119)راسل، 

(. در 2115کان لیف، شود )تأکید میاست: بر تولید هنری و خلق آثار توسط هنرجو  "چیویه 

تفکر خق  یاشی از  سازیده گرایی است. بخشی ازهای بعد عارفی که مبتنی بر ایدیشه

(. هنرجو از سازیدگی احساس 4333هیت،است )احساس شخص یسبت به فعالیت یادگیری 

کند که به فعالیت هنری خود ادامه دهد. به می ذت برده و این احساس خوشایند او را تشویقل

ظاهری و فرم، میزان های زیبایی توان به مواردی هم چون: توجه بهمی عقوه در ارزشیابی،

هنرجو، دییر  4ژوژمان(، پرویده هنریهنرآموز )فرد به هنر، قضاوت تخصصی های واکنش

 اشاره کرد. یابیارزخودارزیابی و 

 

 

                                                 
4. Portfolio 
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های سؤال دوم پژوهش: آيا از نظر متخصصان الگوی پیشنهادی برنامه درسی آموزش

 عمومی از اعتبار الزم برخوردار است؟

یفر از متخصصین قرار گرفت و  24 به مناور سندیت و اعتبار، الیوی رراحی شده در اختیار

 زیر تشریح شد. مختلف درباره الیو به شرحهای یارات آیها در بخش

الزم های از پرسش شویدگان اظهار داشتند که گام %33: تدوين الگوی مفهومیهای گام .4

ها برای تدوین الیوی مفهومی کافی است. برخی ییز عقیده داشتند که قبل از تدوین گام

از افراد  %36: اصلی الگوهای و مؤلفه میمفاه .2فلسفی را مشخص یمود.  گیریجهتباید 

از  %5در یار گرفته شده برای الیو مناسب است. های بودید که عناصر و مؤلفه معتقد

و فضا  یبندگروهپرسش شویدگان ییز اظهار داشتند که اگر سایر عناصر بریامه درسی مثل 

برقراری  یارانصاحباز  %411 زعمبه: . قیاس عملی3شد بهتر بود.می ییز در یار گرفته

اصلی الیو، تبیین  یهامؤلفهایجاد ارتباط و ایسجام میان قیاس عملی مطرح شده برای 

از پاسخ دهندگان  %33: . اهداف عام4باشد.می کننده چارچوب اصلی الیوی ارائه شده

ییز  %42عمومی مناسب است. های معتقد بودید که اهداف در یار گرفته شده برای آموزش

: اهداف خاص. 5این الیو اضافه کرد.توان به اهداف عام می عقیده داشتند اهداف دییر را

اهداف ادراک هنری، تولید هنری، یقد هنری، تاریخ  ؛ کهپاسخ دهندگان معتقد بودید 35%

ییز پیشنهاد دادید که رویکرد دیسیپلین ای هنر برای دوره راهنمایی مناسب هستند. عده

به  . اصول:6ند.کمی برای اهداف خا  کفایت ییتنهابهفرعی آن های محور با دیسیپلین

باشد. تعداد کمی ییز معتقد می اصول مطرح شده در الیو مناسب دهندگانپاسخاز  %31یار 

 بودید اصول ذکر شده مثل دیسیپلین محور و واکاوی معنا با رویکرد دیسیپلین محور و

رويکردهای . 6رویکرد دریافت احساس و معنا که در الیو مطرح شده تداخل وجود دارد.

 تأکیدمتخصصان بر استفاده از رویکردهای مختلف در رراحی الیو  %39: نرآموزش ه

عمل کرد. دو یفر ییز اذعان  بعدیتکبودید که در رراحی الیو یباید  و معتقدداشتند 

 داشتند باید بر اساس یک رویکرد خا  یا یاریه خا  به تدوین الیو دست زد.



 4931زمستان  ،دهم، سال 93شماره فصلنامه مطالعات بریامه درسی،        

 411 

 
شماتیک آموزش هنر یالیو :2شکل   
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 یریگهجینتبحث و 

، یرورکلبهعمومی هنر بود. های هدف اساسی این پژوهش، ارائه الیوی بریامه درسی آموزش 

( و 4931) خاصی است که آن را از الیوهای مشابه مایند امینیهای این الیو، دارای ویژگی

 :ایدها عبارتکند، این ویژگیمی ( متمایز4931) لرکیان

 عنوانبهمثال هر چند رویکرد دیسیپلین محور  عنوان به رویکردهای متنوع و الزم. . ارائه4

رویکرد غالب  عنوانبهرویکرد یوین و جامع در یار گرفته شده و در این الیو ییز این رویکرد 

و شاخه شاخه شدن هنر شده و در این ای تلقی شده، اما این رویکرد، منجر به تخصص حرفه

(، لذا سعی 2149صابری و دییران، ) ردیگمی جه قرارکمتر مورد تو یادگیریدگانراستا، عقیق 

یک هدف  عنوانبهدینی  بر مبایی. تکیه 2شده به مزیت رویکردهای دییر ییز توجه شود. 

یک باید هنجاری در قالب یک  عنوانبهغایی. این مبنا در چارچوب ادراک زیباشناسایه معنا، و 

در این راستا، درک معنا در جهت قرب الی  الیو یشان داده است. رأسقیاس عملی خود را در 

)جعفری به  "عبده یحب ان یری اثر یعمته علی  ان اهلل جمیل و یحب الجمال و" باستیزاهلل 

هرکدام از این اهداف، به  اوالًارائه اهداف عام در الیو:  .9(. 419:تابی یقل از فیض کاشایی،

با تکیه بر تولید هنری قابلیت ابعاد عارفی  قًمث(، 2111کنند )آیزیر،می یقش ابزاری هنر اشاره

به این اهداف  یابیدستیکی از اشکال متکثر سواد زمینه  عنوانبههنر  ایثای ،کندمی افزایش پیدا

 عنوانبهشوید. می عمده رسیدن به هدف غایی تلقیهای این اهداف راه ثالثاًکند. می را فراهم

شود می خداشناسی تاًییهامنجر به شناخت خود و هدف عام[ ] یشخصمثال توسعه و رشد 

: در این اصل، مواردی همچون: و جامعه. برقراری ارتباط میان هنر 1(. 4931مصباح یزدی،)

زیدگی و حل های روشی و چیویه یادگرفتن در یادگیری دییر، مهارتهای استفاده از یادگیری

، پیدا کردن روحیه تجزیه و تحلیل، ، به کارگیری بصیرت، شناخت و دایایی در زیدگیمسئله

هنرجویان با مشاغل  آشنا شدن ،روزمرههای موشکافی، دقت و پرسشیری و یقادی در فعالیت

یک خصیصه مهم: این ویژگی  عنوانبه. بیان ادراک هنری 5(. 2117، 4مرتبط با هنر، )ویسبرگ

مایی در چارچوب محتوا دوره راهن ویژهبهعمومی های یک مؤلفه اساسی در آموزش عنوانبه

قدر هری برودی، ادراک های در اولویت قرار گرفته است. بر این مبنا و با تکیه بر ایدیشه

های ( اولویت اساسی آموزش72:4936وزارت آموزش و پرورش، )ای یه تربیت حرفه شناسایه

                                                 
4. Veisburg 
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: زیرا یابیدر ارزشمهم ای . رضایت و لذت شخصی مقوله7تواید در یار گرفته شود می عمومی

، یکنجکاو ظرافت سنجی، عدم شفافیت،های هنرمند به دلیل فائق آمدن بر ویژگی

 و پیچیدگی در یک کار و فعالیت هنری به لذت و رضایت درویی خاصی یریپذسکیر

. 6(. 2111و دییران،  4لدریکند )به آن دست پیدا ها رسد که ممکن است در سایر دیسیپلینمی

از  سوکیبا تکیه بر فرهنگ ایرایی و اسقمی: این حرکات موزون از  توجه به حرکات موزون

و از سوی دییر حرکات  ، ترجمه آقاعباسی(4932گرفته )هادسن،  یشأتعبادت و آیین 

 مؤثرافزایش کیفیت ریدگی  موزون در ایجاد شادکامی، سقمت روایی و کاهش افسردگی و

به عقوه حرکات موزون اشتراکی، بر  (،4934سلیمایی، یوربخش، علیجایی، باشند )می

 تأثیرشناختی و عارفی های یکپارچیی بیشتر شناختی، اجتماعی و بدیی فرد و توسعه مهارت

بریامه  تعداد عناصر(. با این حال الیوی ارائه شده در زمینه 4931غنایی و کارشکی، گذارد )می

مثل زیباشناسی، تاریخ هنر، تولید درسی مثل اهداف، محتوا و ارزشیابی، توجه به ابعاد هنری 

هنری و یقد هنری، هنرهای تجسمی، موسیقی و یمایش با الیوهای مشابه در ایران اشتراک 

زیر جهت تقویت جاییاه واقعی  یپژوهشداشته است. با توجه به توضیحات فو  پیشنهادهای 

 شود.می ارائهآموزش هنر 

با  صرفاًسقمی است الزم است پژوهشی جامعه ایرایی، یک جامعه ا کهاینبا توجه به  •

 درسی آن صورت گیرد.های رویکرد اسقمی ایرایی در حوزه آموزش هنر و بریامه

از مبایی مختلف از جمله مبایی فلسفی،  متأثر بریامه درسی آموزش هنر کهاینبا توجه به  •

بر  تأکید شود بریامه درسی آموزش هنر بامی است، پیشنهاد شناسیجامعهروایشناسی و 

 هر یک از این مبایی به رور جداگایه بررسی شود.

های در این پژوهش، عناصر هدف، محتوا، سازمایدهی محتوا، ویژگی کهاینبا توجه به  •

 شود سایر عناصر هممی روش آموزش و ارزشیابی مورد بررسی قرار گرفت، پیشنهاد

 مورد بررسی قرار گیرید.

                                                 
4. Leder 
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های الیو قرار دارد، بنابراین الزم است موایع و آسیباین الیو تنها در مرحله رراحی  •

موجود بر سر راه تولید، اجرا و ارزشیابی آموزش هنر در جهت بریامه درسی مطلوب 

 تربیت هنری شناسایی و بررسی شوید.

آموزش هنر یکی از ارکان اصلی این حوزه از دایش بشری است، لذا الزم های رویکرد •

نر متناسب با هر یک از این رویکردها به رور جداگایه است بریامه درسی آموزش ه

 بررسی شوید.

 منابع
دکتری  یامهانیپا(. رراحی الیوی مطلوب تربیت هنری در دوره ابتدایی، 4931محمد )امینی، 

 درسی دایشیاه تربیت مدرس به راهنمایی دکتر محمود مهرمحمدی. ریزیبریامه

 مرو آموزش و پرورش. تهران، آییژ.(. تربیت هنری در قل4931محمد )امینی، 

-413، 45، ترجمه مهدی حبیب الهی، فصلنامه اخق ، شماره و اخق (. هنر 4936اینیرسول، رابرت )

479. 

 (. ییاهی دوباره به تربیت اسقمی. ایتشارات مدرسه، چاپ چهارم.4967خسرو )باقری، 

تهران، ایتشارات شرکت سهامی چاپخایه . زیبایی و هنر از دیدگاه اسقم. ]تابی [یمحمدتقجعفری، 

 وزارت ارشاد اسقمی.

-19، 22و  24یشریه فرهنگ و هنر، شماره  (. هنر و زیبایی از منار اسقم.4935عبداهلل )جوادی آملی، 

52. 

 .و فنون تدریس هنر. تهران، ایتشارات مدرسه، چاپ اولها (. روش4936) نیحسجوزی، 

 .درسی ابتدایی هایبریامهتحول  سیر (.4931ادات )الس جمیله حسینی روح االمینی،

 (. منطق صوری. تهران، ایتشارات دایشیاه تهران چاپ دوازدهم.4967محمد )خوایساری، 

 یامهپایان. و تربیتزیباشناسی هری برودی و کاربرد آن در تعلیم  و بررسی(. یقد 4939) رهیمنرضایی، 

 ت مدرس به راهنمایی دکتر محمود مهر محمدی.دایشیاه تربی و تربیتدکتری فلسفه تعلیم 

هفته تمرینات ایروبیک و ورزش  42 تأثیر(. 4934) یدیعسلیمایی، توران، یوربخش، مهوش، علیجایی، 

، یشریه رفتار حرکتی و سالانیم ورزشکار ریغدر آب بر کیفیت زیدگی و شادکامی زیان 

 .422-415، 41روایشناسی ورزشی، شماره 

 ..37-75، 21شماره آموزشی، های (. رئالیسم استعقیی و ثنویت کاذب. فصلنامه یوآوری4937) یورکشعبایی 

مطالعات بریامه درسی. ترجمه محمود مهر محمدی. تهاران،  یشناسروش(. 4936) یسشورت، آدموید 

 ایتشارات سمت و پژوهشیاه مطالعات آموزش و پرورش.
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محتوایی در کتب درسی آموزش  و ساختارابعاد هنری  یاهیجا (.4931بهروز )مهرام،  رضا وصابری، 

در جهت شناخت بریامه درسی مغفول. فصلنامه علوم تربیتی دایشیاه  یگام هنر دوره راهنمایی:

 .32-74، 2و  4شهید چمران اهواز، دوره ششم، شماره 

ی. دوفصالنامه در تربیت دین و هنر(. کاربرد زیبا گرایی 4934محمود )صابری، رضا و سعیدی رضوایی، 

 .491-449، 45تربیت اسقمی. شماره 

حرکات موزون ورزشی بر هوش عینی کودکان  تأثیر(. 4931) نیحس، علی، کارشکی، آبادچمنغنایی 

 .463-476(، 4)4روایشناسی بالینی و مشاوره، های . پژوهشیدبستایشیپ

یادگیری و های رویکرد ساسبر االیوهای رراحی سازیده گرا  بندیربقه(. 4936هاشم )فردایش، 

تدریس، فصلنامه مطالعات تربیتی و روایشناسی دایشکده علوم تربیتی و روایشناسی دایشیاه 

 .24-5، 43فردوسی مشهد، شماره 

کارشناسی ارشد رشاته  یامهپایان(. بررسی وضعیت آموزش هنر دوره راهنمایی. 4961) میمر قورچیایی،

 اهنمایی جواد پویان.گرافیک دایشیاه تربیت مدرس به ر

(. ارزشاایابی بریامااه درساای 4936) میماارکاااظم پااور، اسااماعیل، رسااتیارپور، حساان، ساایف یراقاای، 

هناار دوره راهنمااایی باار اساااس رویکاارد دیسااپلین محااور. فصاالنامه رهبااری و ماادیریت 

 .451-425، 1شماره آموزشی دایشیاه آزاد واحد گرمسار، سال دوم، 

تاادریس هناار در ماادارس راهنمااایی اسااتان ساامنان از دیاادگاه (. جاییاااه 4965) یعلااکاااظمی، 

 پرورش. ان. پژوهشیاه مطالعات آموزش وآموزدایش معلمان و

(. رراحای و اعتباربخشای 4931فرخناده )، مهرمحمدی، محمود، ملکی، حسان، مفیادی، مرجان کیان،

(، 24)7درسی ایران،  الیوی مطلوب بریامه درسی هنر دوره ابتدایی ایران. فصلنامه مطالعات بریامه

429-479. 

ابتدایی ایاران مبتنای بار الیاوی  ةدرسی مغفول هنر دور ه(. شناسایی و تبیین بریام4931کیان، مرجان )

ریزی درسی، دایشیاه عقمه رباربایی. به راهنمایی: دکتر محماود دکترای بریامه هیاممطلوب، پایان

 مهرمحمدی.

 .www، درج شااده در سااایت:و تربیااتصااول تعلاایم (. مبااایی و ا4931مصااباح یاازدی، محمااد )

Mesbahyazdi. Org  23/9/31به تاریخ. 

 (. فطرت ایسان. تهران، ایتشارات صدرا.4935) یمرتضمطهری، 

(. رراحی الیوی مطلوب تربیات هناری در دوره ابتادایی. 4931امینی، محمد ) مهر محمدی، محمود و

 .243-215، 93لزهرات سال یازدهم، شماره فصلنامه علمی پژوهشی علوم ایسایی دایشیاه ا
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( چیسااتی. چرایاای و چیااوییی آمااوزش عمااومی هناار. تهااران، 4939محمااود )مهاار محماادی، 

 ایتشارات مدرسه. چاپ اول.

بر  تأکیددرسی آموزش با های (. بازشناسی مفهوم و جاییاه تخیل در بریامه4933محمود )مهرمحمدی، 

 .21-5(، 4)44ایشناسی، دوره ابتدایی. مطالعات تربیتی و رو

(. بریامه درسی و آموزش هنر در آموزش و پرورش. تهران، 4939) مهرمحمدی، محمود و کیان، مرجان

 سمت

(. یقش هنر در آماوزش و پارورش و بهداشات روایای کودکاان، ایتشاارات 4961حسن )میرزا بییی، 

 مدرسه.

دکتاری دایشایاه تربیات  یاماهپایانی. (. رراحی الیوی آموزش علوم پانجم ابتادای4937ییکنام، زهرا )

 درسی. ریزیبریامهمدرس رشته 

 شورای عالی آموزش و دفتر(. فلسفه تربیت جمهوری اسقمی ایران. 4936پرورش )وزارت آموزش و 

 پرورش.

آقا عباسی، تهاران،  داهللی(. کاربردهای یمایش در تعلیم و تربیت و اجتماع، ترجمه 4932هادسن، جان )
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