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چکیده :امروزه آموزش هنر یکی از دغدغههای ملی و جهاایی یاامهاای
آموزشی است .در این راستا ،هدف اصلی مقالاه ،رراحای الیاوی بریاماه
درسی هنر آموزشهای عمومی (دوره ابتدایی و متوسطه اول) باه منااور
ایجاد یک چارچوب مفهومی در جهت ایدیشیدن بیشتر پیرامون مؤلفههای
مرتبط با آموزش هنر بود تا مورد استفاده تولیدکنندگان بریامه درسی قارار
گیرد .در این پژوهش ،با استفاده از روش تحلیلی به سؤاالت مرتبط پاسخ
داده شد .به مناور رراحی الیو ،بر اساس یک قیاس عملی ،هدف غاایی،
درک معنا بهعنوان مقدمه اول در یار گرفته شد .در مقدمه دوم ییز اهداف
عام و رویکردهای آموزش هنر قرار گرفتند .اهداف عام شامل :ابراز خود،
درگیر شدن در جامعه ،فهم جهان ،مهارتهای ارتباری ،اخاق حساته و
پرورش عوارف و رویکردهای تأثیرگاذار در ایان الیاو شاامل :رویکارد
اسقمی ،دیسیپلین محور ،دریافت احساس و معنا ،رویکرد تلفیقی و چشم
بصیرمی باشند .یتیجه این قیاس ،شامل :اصول مغایر یبودن بریامهها با هنر
اسقمی ،دیسیپلین مداری ،تلفیق اییاری ،توجاه باه ویژگیهاای تحاولی،
واکاوی معنا ،جهتگیری بهسوی ادراک فرم ،پرورش خققیت و تخیال و
اصل ارتباط و کاربرد هنر بهعنوان گزارههای تجویزی مشخص شادید .در
ذیل هر اصل ارتباط آنها با مبایی ،رویکرد یا رویکردها تعیاین گردیاد و
همچنین ویژگیها و روشهای دستیابی به هر اصل بیان گردیاد .رراحای
الیوی جامع آموزش هنر جهت بهباود و ارتقاات تربیات هناری در یااام
آموزشی ییز پیشنهاد گردید.
کلیدواژهها :آموزش هنر ،چارچوب مفهومی ،دوره ابتدایی ،دوره متوسطه،
رویکردها.

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
هنر با توجه به ابعاد مختلف بهعنوان یکی از دغدغههای جهایی در یاامهای تربیتی کشورهای
مختلف درآمده است (کان لیف .)2141 ،4در یک بعد ،هنر در ایدیشه رفتارگرایان موضوعاتی
متافیزیکی بوده و آنها سعی داشتند احساس را به دلیل غیرقابلآزمایش و یاپایدار بودن
احساسات و عوارف از روایشناسی حذف کنند و لذا به هنر اهمیت کمتری میدادید حتی
ربقهبندی بلوم زمینه را برای دستهبندی مصنوعی موضوعات به شناختی و غیر شناختی آماده
کرد ،حتی در یار پیاژه هنر از اهمیت کمتری یسبت به سایر علوم برخوردار بود و بنابراین
جداسازی عوارف و احساسات از هوش بهعنوان ایرژی الیوهای رفتاری در حرکت بهسوی
عملیات صوری قلمداد میشد (افلند)2112،2؛ اما امروزه ،هنر بهعنوان یک فعالیت شناختی
منجر به ایجاد اشکال منحصر به فرد معنا میشود (آیزیر ،67 :2115 ،9وهیت )2115،1بهزعم
گودمن ،عارفه یک جزت شناختی دارد و افرادی که درگیر فعالیتهای هنری هستند فعاالیه و با
ایرژی فراوان در جهت شناخت تقش میکنند و عوارف و احساسات در این زمینه یقش
تعیین کنندهای دارید (افلند.)2112،
در بعدی دییر ،هنر در قالب بریامههای درسی قابل بررسی است .ییاهی به عدم تغییرات
الزم در اهداف و بریامههای درسی آموزش هنر یشان دهنده فقدان رویکرد یا رویکردهای
مشخص و همچنین عدم الیوی مناسب در بریامههای درسی آموزش هنر میباشد (صابری،
جعفری ،قندیلی و کارشکی .)2142 ،اولین کتاب هنر برای پایه اول راهنمایی در سال ،4951
پایه دوم  4954و پایه سوم در سال  4952تألیف شد که محدود به یقاشی ،خط و شکل سازی
بوده است ،در سال  74سرود ،داستان ،تئاتر و سینما هم به محتوای قبلی اضافه گردید در حالی
که ساعات تدریس هفتیی از  2ساعت قبلی بهرغم افزایش محتوا به یک ساعت کاهش پیدا
کرد .از سال  79هم تاکنون محدود به خوشنویسی ،رراحی و یقاشی بوده (حسینی روح

4. Cunliffe
2. Efland
9. Eisner
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االمینی .)4939 ،در بخش اهداف (جوزی )23 :4936 ،ییز ،از سال  463تغییری در زمینه آنها
به وجود ییامده است .برخی از این رویکردها که در قالب الیوها میتوایند مطرح شوید
عبارتاید از :رویکرد اسقمی که بر زیباییهای جمال محض و فطری بودن آن تأکید میکنند
(جوادی آملی ،)4935 ،دیسیپیلین محور ( 2)DBAEکه در سال  4332مطرح شد ،این رویکرد
یوین ،متأثر از یاریه برویر ،بر ساختار شناختی و ترکیب دایش تأکید داشته و چهار بعد تولید
هنری ،زیباییشناسی ،تاریخ هنر و یقد هنری را مورد توجه قرار میدهد (ویت 2115 ،9آیزیر،1
 ،)2115رویکردهای احساس و معنای 5برودی 7که بر ارتباط امور حسی و عقلی تأکید میکند
(برودی ،4336 ،برسلر )2112 ،6دقت و تیزبینی در آثار هنری( 8تمایل یسبت به مهارتهای
خاصی از تفکر) (پرکینز )4331 ،و رویکرد تلفیقی .9در بعدی دییر ،به حاشیه رایده شدن
آموزش هنر مربوط به عدم الیوپردازی مناسب و کافی که عناصر آن از ایسجام الزم و کافی
برخوردار باشند بر میگردد .در این رابطه کیان ( )4931در پژوهشی با عنوان رراحی و
اعتباربخشی الیوی مطلوب بریامه درسی هنر دوره ابتدایی ایران تقش یمود با الیو پردازی
زمینه عطف ت وجه به این مهم را فراهم یماید .در این مطالعه ،با استفاده از روش توصیفی-
تحلیلی مختصات الیوی مطلوب شناسایی گردید .الیوی ارائه شده شامل اصول ،ابعاد ،اهداف
و ویژگیهای بریامه درسی میباشد .در بخش اهداف ،پرورش حواس ،حس زیباشناسی و
خققیت ،آشنایی با تاریخ هنر ،قدردایی از هنر ،برقراری ارتباط با دییران از رریق هنر و یقد
هنری مطرح شد .در بخش ابعاد ،سهم بخش تجویزی یسبت به ابعاد ییمه تجویزی و غیر
تجویزی بیشتر در یار گرفته شده ،در بخش محتوا ییز ،هنرهای تجسمی ،موسیقی ،یمایش و

 .4جلسه ششصد و چهل و هفت شورای عالی آموزش و پرورش
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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هنرهای ادبی مورد توجه قرار گرفتند .در پایان ،این الیو در معرض یارات افراد متخصص
قرار گرفت که با درصد باالیی مورد تأیید قرار گرفت.
کاظم پور و همکاران ( )4936در پژوهشی با عنوان ارزشیابی بریامه درسی هنر دوره
راهنمایی تحصیلی بر اساس رویکرد دیسیپلین محور به تبیین رویکرد موجود در بریامه درسی
آموزش هنر پرداختند .در این پژوهش که به شیوه شبه تجربی ایجام شد ،جامعه مورد مطالعه
شامل تمامی دایشآموزان کقسهای دوره راهنمایی شهرستان تنکابن به شکل تصادفی
خوشهای ایتخاب شدید و آزمودییها با استفاده از آزمون محقق ساخته " تن تز " در دو گروه
پیش آزمون و پس آزمون به سؤاالت پاسخ دادید .یتایج یشان داد که حوزه تولید هنری در
بریامه درسی موجود آموزش هنر راهنمایی تحصیلی وجود دارد ،در حالی که حوزههای یقد
هنری ،تاریخ هنر و زیباییشناسی در بریامه درسی موجود آموزش هنر وجود یدارد.
اما یافتههای صابری و مهرام ( )4931یشان دهنده آن است که تاریخ هنر ایرایی اسقمی
بیشتر در کتابهای درسی یمود دارد اما کتاب به یدرت در برداریده تاریخ هنر جهان است .در
این مطالعه که به شیوه تحلیل محتوا ایجام شده است ،کلیة کتابهای آموزش هنر دوره
راهنمایی تحصیلی که در سال تحصیلی  4936-33برای آموزش منتشر شده بودید ،بهعنوان
جامعه پژوهش ایتخاب شدید .یتایج یشان داد که به ترتیب زیباییشناسی ،تولید هنری و تاریخ
هنر در ایران و اسقم بیشترین ابعاد تربیت هنری ،و رراحی و یقاشی ،خوشنویسی و گرافیک،
اولویتهای یخست تا سوم را در ساختار محتوایی کتب دوره راهنمایی تحصیلی داشته است.
یتایج یشان داد که ابعاد مهمی مایند موسیقی ،هنرهای یمایشی ،تاریخ هنر جهان و یقد هنری در
آموزش هنر مورد غفلت و کمتوجهی واقع شدهاید.
در بخش یمایش ،مدل فرهنیی و ایتقال آنها از رریق متن ،موضوع پژوهشی است که
پاتق )2113( 4در تحقیقی با عنوان «کاربرد مدل بین متنی در تصاویر یمایشی ژاپنی به مناور
کشف تفاوتهای بین فرهنیی» ،داستانهای شفاهی و یمایشی ژاپنی به مناور فهم تفاوتها و
پیچیدگیهای فرهنگ غربی و فرهنگ اصیل ژاپنی مورد مطالعه قرار گرفت .روش وی در این
مطالعه روش بین متنی 2بود که گویهای ژاپنی از داستانهای جهایی بنام ماجراجوییهای

آلیس4

4. Paatela
2. Intertextual method
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در سرزمین عجایب مورد بررسی قرار گرفت .وی سهم احساسات را در این داستانها بسیار
برجسته دید و همدردی را مؤلفهای مهم در این تصاویر و داستانهای شفاهی مقحاه یمود .او
گزارش یمود که تصاویر کاغذی و یمایشی ،یک شکل هنری مناسب است که میتواید در
آموزش هنر غرب بهویژه در آموزش عمومی مورد استفاده قرار گیرد.
بهرور کلی با توجه به پژوهشهای دییر ایجام شده در آماوزش هنار مهرمحمادی و کیاان
( ،)4939صابری و همکاران ( ،)2142امینی ( ،)4931مهر محمدی ( ،)4939آهنچیان (به یقل از
امینی ،)4931 ،کاظمی ( ،)4965قورچیایی ( )4961و میرزا بییی ( )4961مبنی بر روشن یباودن
چیوییی یقش عناصر و مفاهیم اصلی در بریامههای درسی موجود و فقدان ارتبااط و ایساجام
الزم بین عناصر و مؤلفههای اصلی ،این پژوهش به دیبال دو پرسش اساسی است
.4

چه الیوی مشترکی میتوان برای بریامه درسی آموزشهای عمومی (ابتدایی و دوره اول
متوسطه) ارائه داد که ضمن توجه به مبایی فلسفی ،جامعه شناختی و روانشناسی ،مفاهیم
و مؤلفههای اصلی این الیو را با رویکردی مشخص تعیین کرده و روابط میان این عناصر
و مؤلفهها را در چارچوب عناصر اصلی بریامه درسی بهصورت منطقی تبیین یماید؟

.2

آیا از یار متخصصان الیوی پیشنهادی بریامه درسی آموزشهای عماومی از اعتباار الزم
برخوردار است؟

روش پژوهش
در این پژوهش ،از روشهای تحلیلی و تلفیقی 2استفاده شد .در این یوع پژوهش ،فعالیتهاای
موجود درباره موضوعی خاا

ماورد تحلیال قرارگرفتاه و گامهاای الزم بارای تادوین یاک

چارچوب مفهومی و تحلیل آنها صاورت مایگیارد (شاورت .)357:1387،بارای شناساایی
الیوی مناسب از رریق بررسی و مطالعه مبایی یاری تربیت هنری و بریامهریزی درسی ،هدف
غایی ،اهداف خا

 ،اهداف عام ،اصول ،رویکردهای آموزش هنر ،محتوا ،روشهای آموزش و

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

4. Alice
2. Integrative Inquiry- The Research Synthesis
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قیاس که شیوهای عملی است شامل مقدمه اول ،مقدمه دوم و یتیجه میباشد .در قیاس ییز ذهن
از قضایای کلی به امور جزئی حرکت میکند (خوایساری.)4967،
به مناور سندیت و اعتبار الیوی ارائه شده ،ارکان ،اجزات ،عناصر و ویژگیهای الیو ،در
قالب پرسشنامه رراحی شده در اختیار  24یفر از متخصصین بریامه درسی و اساتید هنر
دایشیاه تهران و همچنین  3یفر از کارشناسان و مسئولین دفتر تألیف کتب درسی و برخی از
سرگروههای آموزشی گروه هنر استانها که بهصورت هدفمند ایتخاب شده بودید قرار گرفت
تا در مورد اجزات و قسمتهای مختلف الیو اظهار یار کنند .از میان  43متخصص 47 ،یفر از
آیان به سؤاالت اعتبارسنجی الیو پاسخ دادید و از میان سرگروهها و کارشناسان دفتر تألیف
کتب درسی  7یفر پاسخ دادید که در مجموع  22یفر از آیان درباره اجزات الیو اظهاریار کردید.
این پرسشنامه ،دارای  21سؤال بود و از پرسش شویدگان خواسته شد تا به موارد مطرح شده با
بلی و خیر پاسخ داده و در مواردی که الزم است توضیحات خود را ارائه یمایند.
ارائه الگو
الیوی ارائه شده که بیشتر یک الیوی مفهومی است بر درک بیشتر از مفاهیم و عناصر بریامه
درسی آموزش هنر تأکید دارد .در این الیو ،پژوهشیر به راهحلهای بدیل و مفاهیم مرتبط و
روابط میان آنها توجه میکند .یحوه بیان ارتباط و دیدن عناصر مختلف در الیو بر مبنای مبایی
فلسفی (قیاس عملی و باورهای اسقمی) ،جامعه شناختی (یاریه فرهنیی اجتماعی و
روایشناسی (یاریه سازیده گرایی) تبیین شده است.
برقراری قیاس عملی به منظور تبیین روابط میان مؤلفهها :این قیاس دارای سه قسمت است.
مقدمه اول ،مقدمه دوم و یتیجه .در مقدمه اول ،یک گزاره شناخته شده هنجاری شروع کننده
قیاس است و بهصورت منطقی و با تکیه بر پیشینه و فلسفه تربیتی جامعه مشخص شده است.
مقدمه دوم ،شامل اهداف عام و رویکردهای آموزش هنر است که شامل گزارههای توصیفی و
واقعیتییر میباشند که یا در محافل علمی پذیرفته شدهاید و یا در یارات اکثر صاحبیاران
منعکس میباشند .در واقع تحقق گزاره مربوط به مقدمه اول در گرو جهتگیری مناسب در
مقدمه دوم است .یتیجه ییز ،شامل اصولی است که منبعث از مبایی ،اهداف غایی ،اهداف
عمومی و رویکردهای آموزش هنر میباشد و جنبه تجویزی برای آموزش هنر دارید.
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قیاس عملی

مقدمه اول :هدف غایی

مقدمه دوم :اهداف عام و

درک معنا و زیبایی ها

رویکردهای آموزش هنر

یتیجه :اصول آموزش
هنر

شکل  :4قیاس عملی در خصو

ارتباط میان اهداف غایی ،عام ،رویکردها و اصول آموزش هنر

مقدمه اول :هدف غايی آموزش هنر :جهتگیری این غایت متناسب با آموزههای هنجارین
بهسوی جمال محض میباشد .دلیل این باید زیباشناختی به زیبایی محض یعنی خداوید بر
میگردد ،حدیث " ان اهلل جمیل و یحب الجمال "(خداوید زیباست و زیبایی را دوست دارد)
بر زیبایی مطلق خداوید داللت دارد (جعفری ،بیتا) .در قرآن کریم ییز میخواییم" هواهلل
الخالق البارت المصور له االسمات الحسنی" خداوید منشات حسن و زیبایی است و هر اثر هنری
به مثابه مخلو هنرمند چون با زیبایی سروکار دارد از رریق یشان دادن زیبایی ،داللت بر
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خداوید سبحان و زیباییهای او دارد .در یتیجه ،هر شی بارقهای از زیباییهای خداوید است
(فهیمی فر)4933،؛ بنابراین هدف غایی از تربیت هنری و آموزش هنر بر اساس جامعه ایرایی
اسقمی این است که دایشآموزان از پدیدههای حسی و هنری به درک درستی از زیباییهای
موجود در صفات خداوید دست پیدا کنند و از آن لذت ببرید.
مقدمه دوم :اهداف عام آموزش هنر و رويکردهای آموزش هنر :این اهداف هاویتی مشاترک
بین آموزش هنر و سایر دیسپلینهای بریامه درسی میباشند .هنر ییز باهعنوان یکای از اشاکال
متکثر سواد توایایی دستیابی به این اهداف را بهصورت ظریفتر و حسااستری دارد (افلناد،
 .)2111این اهداف شامل پارورش اخاق حسانه کاه در آن باین قاوه خیاال ایساان و حاس
همدردی و رفتارهای اخققی او ارتباط وجاود دارد (اینیرساول ،)4936،پارورش مهارتهاای
برقراری ارتباط که در آن هنرها زمینه چنین ارتباری را فراهم مییمایناد (افلناد ،)2111،فاراهم
کردن راههای فهم جهان ،در این شیوه هدف از تولید هنری ،فکر کردن در مورد مسائلی اسات
که منجر به فهم هنری میشوید (سریج ،)2113 ،4کمک کردن به دایشآموزان برای درگیرشادن
با جامعه ،شهر و موضوعات اجتماعی که در آن هنر ،آماده کردن دایشآموزان باه منااور درک
یقش خود و تأثیرگذاری در جامعه میباشد (گولد بارد ،)2117 ،2فراهم کاردن ماوقعیتی بارای
دایشآموزان در جهت ابراز خود .در این شیوه ،یمادهای هنری بیان کننده شیوههایی هستند کاه
سایر یمادهای زبایی و کقمی قادر به ایجام آن ییستند (آیزیر ،)2115 ،پرورش بعاد عاارفی .در
این بعد ،افراد دارای ایرژی درویی فراوان در جهت یاادگیری هساتند (گاادلیوس و اساپیرس،9
.)2115
رویکردهای آموزش هنر ییز بخش دییری از مقدمه دوم را دربار مایگیارد .ایان رویکردهاا،
واقعیتهای توصیفی و واقعیتییر هستند که در مباحث علمی و معرفت بشری مطرح شاده و
در یتیجه تحقیقات صاحبیاران در حوزه آموزش هنر به دست آماده مثال پژوهشهاایی کاه

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.
نتیجه قیاس :اصول برنامههای درسی آموزش عمومی هنر
یکی از عناصر مهم تعلیم و تربیت که بر پایه مبایی شکل میگیرد ،اصول تعلیم و تربیت اسات.
اصول در علوم کاربردی مثل علاوم تربیتای در پای تغییارات مطلاوب در یادگیریادگان اسات
(باقری .)4967،این اصول با توجه باه ماهیات هنار ،مباایی ،هادف غاایی ،اهاداف عماومی و
رویکردهای آموزش هنر ،ماهیت هنر و ساختار بریامهریزی به شکل یتیجه مقدماه اول و دوم و
بهصورت تجویزی ارائه میشوید و در عناصر بریامه درسی از آنها میتوان اساتفاده کارد .ایان
اصول عبارتاید از:
اصل مغاير نبودن برنامههای درسی هنر باهنر اسالمی
مغایر یبودن به این معنا ییست که لزوماً محتوا و مطالب باید اسقمی باشاند بلکاه مطالاب غیار
اسقمی که ضد آموزههای اسقمی یباشند میتوایند در آموزش هنر وارد شوید .ولی اگار مغاایر
یبودن را به معنای همخوایی با تعالیم اسقمی بداییم ،مناور از هنار آن تعاالیمی اسات کاه باه
ربیعت همچون آیه خداوید و یک متن آموزشی توجه میشود لذا تعلیم و تربیات اساقمی بار
معنا و کشف آن در پدیدههای ربیعای و عاالم رمزآمیاز تکیاه دارد (شاورای عاالی آماوزش و
پرورش ،)72 :4936 ،بنابراین روح هنر اسقمی در قالب صاورتی منشاات هار تجلای و تبیینای
است و این تجلی زیبا و هنرمندایه است " الذی احسن کل شی " یعنی خداوید هر چه آفریاد
زیبا آفرید " (جوادی آملی)4935،؛ بنابراین محتوای آموزش هنار بایاد چیاوییی ویژگیهاای
زیباشناختی را در اشکال ،تصاویر ،مضامین و معایی وارد کرده و ایان حاس زیباشاناختی را در
جهت زیباترین موجود عالم سو دهند (صابری و سعیدی رضوایی.)4934 ،
اصل ديسیپلین مداری در آموزش هنر
این اصل متأثر از رویکرد دیسیپلین محور در آموزش هنر بوده و مناور از آن پذیرفتن و قرار
گرفتن درس هنر همسنگ سایر دروس (آیزیر )2115 ،است .با این شیوه ،در ایتخاب محتوا بر
ساختار محتوایی مشخص هم چون سایر دروس تأکید میشود .با توجه به حوزههای هنری
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شناخته شده در دییا (مهرمحمدی و امینی )291 :4931 ،محتوای قابل ارائه و فرصتهای
یادگیری مرتبط در آموزشهای عمومی در قالب ادراک هنری ،تولید هنری ،زمینه تاریخی و
فرهنیی ،ارزشگذاری هنری و کاربرد هنر شامل موسیقی ،یمایش ،هنرهای تجسمی ،هنرهای
ادبی و ایروبیک (حرکات موزون) قابل عرضه خواهد بود.

411

رراحی الیوی بریامه درسی هنر دوره آموزشهای عمومی ...
اصل تلفیق در برنامه درسی هنر
از یک جهت این اصل متأثر از روایشناسی یادگیری و بهویژه روایشناسی گشتالت میباشاد کاه
در آن ،درک کل زیدگی و مفاهیم مرتبط با آن راحتتر از اجزات آن صورت میگیرد (اسمیتریم
و آپتیز .)2115 ،4در این اصل ،عناصر مهم بریامه درسی شامل اهداف ،مااده درسای و زماان و
مکان می توایند مورد تلفیق واقع شوید .در بعد اهداف ،هم یقش ابزاری و هم یقش ذاتی هنر را
میتوان در اهداف تلفیق کرد .در بخش مادههای درسی و روشهای آموزش ییز قایون صفر یاا
یک معنا یدارد (شعبایی ورکی ،)4937 ،بنابراین یک ماده و یا روش و یا بخشی از آنها در یک
یا چند پایه تحصیلی میتواید بهصورت دیسایپلین محاور و بخشهاا یاا روشهاای دییار باه
شکلهای تلفیقی ارائه شوید .به عنوان مثال معلمان میتوایند مهارتهاایی را در خاود توساعه
دهند که برای مشارکت با هنرمندان و معلمان سایر موضوعات درسی مورد استفاده قارار گیارد
(مهرمحمدی و کیان .)4939 ،در بعد زمان و مکان هم بریامه درسی آموزش هنار مایتوایاد در
چارچوب زمایی مدرسه و یا خارج از آن و در بیرون از مدرسه (مکان دییر) ادامه پیدا کند.
اصل رشد تحولی يادگیرندگان
این اصل مرتبط با مبایی روانشناختی و جامعه شناختی ،اهداف خا

و رویکردهای آماوزش

هنر میباشد .در مبایی روانشناختی به دلیل رشد تفکر ایتزاعی در دوره یوجوایی ،هنرجویان در
تجزیه و تحلیل موضوعات هنری که ییاز به یقد هنری (اهداف خا

و رویکردهاای آماوزش

هنر) و به کار بردن تفکر ایتزاعی داشته باشند قابلیت بیشتری دارید و بهزعم گاردیر میتوان در
دوره راهنمایی از تولید هنری کاست و به تاریخ هنر اضافه یمود (مهرمحمدی ،)4939،از ررف
دییر در دوره راهنمایی دایشآموزان در کارهای هناری خاود گارایش باه عقیاق و تماایقت
سیاسی و اجتماعی خود دارید (هورتیز )4334،2و لذا بسیاری از آثار هنری در ایان دوره ریاگ
و لعاب سیاسی و اجتماعی میگیرد (متصل به مبایی جامعه شناختی).

4. Smithrim & Uptis
2. Hurwitz
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اصل پرورش ابعاد حسی و عقلی هنرجويان
یاریه سازیده گرایی بهعنوان یک بنیان در مطالعه این اصل قابل بررسی اسات .یاریاه ساازیده
گرایی فراهم آوردن منابع و فرایندهای یادگیری به مناور تسهیل یادگیری شااگردان کاه هماان
خلق معنا در ذهن است ،میباشد( .فردایش ،)7:4936،بنابراین ،یکی از زمینههای مرتبط با خلق
معنا ادراک تخیلی است که بهزعم برسلر ،شروع یقطه تربیت زیباشناسی تمارین ادراک تخیلای
است (برسلر .)2112،4هنرجو در این جا میتواید با روش بحث گروهی ،حال مسائله و روش
شهودی صحنهها ،توالیها و شخصیت (در یک یماایش) را در کاقس درس ماورد باازخوایی
قرار دهد (اسمیت .)2114،2در این راستا ،پرورش بعد حسی و عقلی هنرجویاان در چاارچوب
رشد حس مشاهده و توجه ،مهارتهای شنیداری ،مهارتهای تولیدی و حاس تأمال و تقابال
میتواید شکل گیرد.
اصل واکاوی معنا
از یک ررف این اصل متصل به رویکرد دریافت احساس و معنای برودی (مهرمحمدی)4939،
است که در آن بر درک معنا در ارتباط با پرورش بعد حسی تأکید میکند .از ررف دییر بر
مبنای تئوری سازیده گرایی ،ساخت دایش و معنا توسط هنرجو صورت میگیرد (ییکنام،
 .)4937در مبایی جامعه شناختی ییز رمزگشایی از آثار هنری در بافت فرهنیی شکل میگیرد.
یمادها بهعنوان یک عامل فرهنیی پیامهایی در جهت یشان دادن باورها ،ارزشها و بیان هویت
فرهنیی جامعه دارید (برینکرهوف 9و دییران .)2116 ،حوزه یادگیری فرهنگ و هنر معطوف
به درک معنا و روابط متغیرهای (آثار هنری در بافت فرهنیی) ،مندرج در پیشینه فرهنیی
جامعه شامل یمادها ،آداب و رسوم ،ارزشها ،اسوهها و اسطورهها و حفظ و تعالی آیها
میباشد.

4. Bresler
2. Smith
9. Brinkerhoff

411
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اصل جهتگیری بهسوی ادراک فرم
بهزعم سازیده گرایان ،یادگیری ،کارکردی از محتوا ،زمینه و فعالیت فراگیر است و متضمن به
کارگیری سطوح باالی تفکر میباشد (ویسبرگ .)2117 ،به عقوه ادراک فرم از مؤلفههای مهم
در تربیت زیباشناسی است ،دریافت فرم در این رویکرد یاظر به ادراک کیفیتهای زیباشناختی
هر یک از اجزات یک اثر هنری میباشد .در این اصل ،رسایه در جهت فرم که کیفیتهای
بصری که به رور ذاتی ارزشمند بوده و در بیننده احساس رضایت و لذت حاصل میکنند
(کارتین )943 :43324تعریف میشود .در این راستا ،تکنولوژی میتواید با یقش مفهوم
همزیستی موضوعی 1به بهبود یادگیری ،ادراک و خققیت بیشتر کمک یماید (سیلی
براون .)2113،موضوع یا مسئله ییز میتواید به فعالیت هنرجویان معنا داده و در جهت خلق و
درک فرم به کار گرفته شود.
اصل پرورش خالقیت و تخیل
در رویکردهای آموزش هنر ،این اصل به رویکرد تیزبینی در مشاهده آثار هنری پرکینز بر
میگردد ،آیجا که وی در ادراک کامل از ادراک توأم با تخیل یام برده و به معنای آیچه دییران
یمیبینند ،تلقی میکند (مهرمحمدی .)4933،در مبایی دینی ییز تبیین عالم مثال و عروج روح به
چنین عالمی ،منبع یقوش و صور تجریدی اسقمی تعیین شده و هر سالک هنرمندی به ادراک
و ترسیم آن در پهنه خققیت عققهمند است( .شفیعی ،بلخاری قهی .)4931،در مبایی
روانشناختی هم ،تفکر خق

از پیچیدهترین و عالیترین جلوههای ایدیشه ایسایی است

(اسکات و هاچ )4335( 9براین اساس ،میتوان ویژگیهای این یوع آموزش را شامل ارتباط
اجباری (ارتباط بین دو پدیده یامتجایس) ،تفکر موازی و منعطف ،اکتشاف فعال ،تأمل و
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
این اصل هنر را به جامعه ،ییازهای آن و کااربرد آموختاههای هناری در محایط بیارون پیویاد
میزید .اینگویه از دایش در موقعیتهای مشابه از رریق قوایین مجااورت و مشاابهت تاداعی
شده و موجب یادگیری میشود (رضایی .)4939،این اتصال با تکیه بار مباایی روانشاناختی و
تربیت زیباشناختی برودی و هدف خاا

ایان الیاو ،یعنای ادراک هناری ،دایساتن ضامنی و

توایایی یادگیریده به مناور کاربرد آموختهها اشاره میکند که در مواردی هم چون حل مسائله،
مهارتهای زیدگی ،پرورش حس کنجکاوی و تیزبینی و خققیت کاربرد دارد.
ارزشیابی
مفهوم ارزشیابی در این الیو ،سه بعد دارد .شناختی ،عارفی و مهارتی ،در بعد شناختی و مبتنی
بر یاریه سازیده گرایی بخشی از تفکر خق از ادراک یاشی میشود (هیت ،)4333،بنابراین
توجه هنرجو به " دایستن اینکه " شامل یادگیریهای شناختی یادگیریده در مورد هنر،
سبکهای هنری ،ویژگیهای شخصیتی هنرمندان ،واژهها و اصطقحات هنری و تاریخ هنر
(راسل )2119 ،و یقد هنری میباشد (آیزیر .)2115 ،در بعد مهارتی که مرتبط با "دایستن
چیویه " است :بر تولید هنری و خلق آثار توسط هنرجو تأکید میشود (کان لیف .)2115 ،در
بعد عارفی که مبتنی بر ایدیشههای سازیده گرایی است .بخشی از تفکر خق

یاشی از

احساس شخص یسبت به فعالیت یادگیری است (هیت .)4333،هنرجو از سازیدگی احساس
لذت برده و این احساس خوشایند او را تشویق میکند که به فعالیت هنری خود ادامه دهد .به
عقوه در ارزشیابی ،میتوان به مواردی هم چون :توجه به زیباییهای ظاهری و فرم ،میزان
واکنشهای فرد به هنر ،قضاوت تخصصی هنرآموز (ژوژمان) ،پرویده هنری 4هنرجو ،دییر
ارزیابی و خودارزیابی اشاره کرد.

4. Portfolio
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سؤال دوم پژوهش :آيا از نظر متخصصان الگوی پیشنهادی برنامه درسی آموزشهای
عمومی از اعتبار الزم برخوردار است؟
به مناور سندیت و اعتبار ،الیوی رراحی شده در اختیار  24یفر از متخصصین قرار گرفت و
یارات آیها در بخشهای مختلف درباره الیو به شرح زیر تشریح شد.
 .4گامهای تدوين الگوی مفهومی %33 :از پرسش شویدگان اظهار داشتند که گامهای الزم
برای تدوین الیوی مفهومی کافی است .برخی ییز عقیده داشتند که قبل از تدوین گامها
باید جهتگیری فلسفی را مشخص یمود .2 .مفاهیم و مؤلفههای اصلی الگو %36 :از افراد
معتقد بودید که عناصر و مؤلفههای در یار گرفته شده برای الیو مناسب است %5 .از
پرسش شویدگان ییز اظهار داشتند که اگر سایر عناصر بریامه درسی مثل گروهبندی و فضا
ییز در یار گرفته میشد بهتر بود .3.قیاس عملی :بهزعم  %411از صاحبیاران برقراری
قیاس عملی مطرح شده برای ایجاد ارتباط و ایسجام میان مؤلفههای اصلی الیو ،تبیین
کننده چارچوب اصلی الیوی ارائه شده میباشد .4.اهداف عام %33 :از پاسخ دهندگان
معتقد بودید که اهداف در یار گرفته شده برای آموزشهای عمومی مناسب است %42 .ییز
عقیده داشتند اهداف دییر را میتوان به اهداف عام این الیو اضافه کرد .5.اهداف خاص:
 %35پاسخ دهندگان معتقد بودید؛ که اهداف ادراک هنری ،تولید هنری ،یقد هنری ،تاریخ
هنر برای دوره راهنمایی مناسب هستند .عدهای ییز پیشنهاد دادید که رویکرد دیسیپلین
محور با دیسیپلینهای فرعی آن بهتنهایی برای اهداف خا

کفایت میکند .6.اصول :به

یار  %31از پاسخدهندگان اصول مطرح شده در الیو مناسب میباشد .تعداد کمی ییز معتقد
بودید اصول ذکر شده مثل دیسیپلین محور و واکاوی معنا با رویکرد دیسیپلین محور و
رویکرد دریافت احساس و معنا که در الیو مطرح شده تداخل وجود دارد .6.رويکردهای
آموزش هنر %39 :متخصصان بر استفاده از رویکردهای مختلف در رراحی الیو تأکید
داشتند و معتقد بودید که در رراحی الیو یباید تکبعدی عمل کرد .دو یفر ییز اذعان
داشتند باید بر اساس یک رویکرد خا

یا یاریه خا

به تدوین الیو دست زد.
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شکل  :2الیوی شماتیک آموزش هنر

411

رراحی الیوی بریامه درسی هنر دوره آموزشهای عمومی ...
بحث و نتیجهگیری
هدف اساسی این پژوهش ،ارائه الیوی بریامه درسی آموزشهای عمومی هنر بود .بهرورکلی،
این الیو ،دارای ویژگیهای خاصی است که آن را از الیوهای مشابه مایند امینی ( )4931و
لرکیان ( )4931متمایز میکند ،این ویژگیها عبارتاید:
 .4ارائه رویکردهای متنوع و الزم .به عنوان مثال هر چند رویکرد دیسیپلین محور بهعنوان
رویکرد یوین و جامع در یار گرفته شده و در این الیو ییز این رویکرد بهعنوان رویکرد غالب
تلقی شده ،اما این رویکرد ،منجر به تخصص حرفهای و شاخه شاخه شدن هنر شده و در این
راستا ،عقیق یادگیریدگان کمتر مورد توجه قرار میگیرد (صابری و دییران ،)2149 ،لذا سعی
شده به مزیت رویکردهای دییر ییز توجه شود .2 .تکیه بر مبایی دینی بهعنوان یک هدف
غایی .این مبنا در چارچوب ادراک زیباشناسایه معنا ،و بهعنوان یک باید هنجاری در قالب یک
قیاس عملی خود را در رأس الیو یشان داده است .در این راستا ،درک معنا در جهت قرب الی
اهلل زیباست "ان اهلل جمیل و یحب الجمال و یحب ان یری اثر یعمته علی عبده " (جعفری به
یقل از فیض کاشایی ،بیتا .9 .)419:ارائه اهداف عام در الیو :اوالً هرکدام از این اهداف ،به
یقش ابزاری هنر اشاره میکنند (آیزیر ،)2111،مثقً با تکیه بر تولید هنری قابلیت ابعاد عارفی
افزایش پیدا میکند ،ثاییا هنر بهعنوان یکی از اشکال متکثر سواد زمینه دستیابی به این اهداف
را فراهم میکند .ثالثاً این اهداف راههای عمده رسیدن به هدف غایی تلقی میشوید .بهعنوان
مثال توسعه و رشد شخصی [هدف عام] منجر به شناخت خود و یهایتاً خداشناسی میشود
(مصباح یزدی .1 .)4931،برقراری ارتباط میان هنر و جامعه :در این اصل ،مواردی همچون:
استفاده از یادگیریهای روشی و چیویه یادگرفتن در یادگیری دییر ،مهارتهای زیدگی و حل
مسئله ،به کارگیری بصیرت ،شناخت و دایایی در زیدگی ،پیدا کردن روحیه تجزیه و تحلیل،
موشکافی ،دقت و پرسشیری و یقادی در فعالیتهای روزمره ،آشنا شدن هنرجویان با مشاغل
مرتبط با هنر( ،ویسبرگ .5 .)2117 ،4بیان ادراک هنری بهعنوان یک خصیصه مهم :این ویژگی
بهعنوان یک مؤلفه اساسی در آموزشهای عمومی بهویژه دوره راهنمایی در چارچوب محتوا
در اولویت قرار گرفته است .بر این مبنا و با تکیه بر ایدیشههای هری برودی ،ادراک قدر
شناسایه یه تربیت حرفهای (وزارت آموزش و پرورش )72:4936 ،اولویت اساسی آموزشهای
4. Veisburg
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عمومی میتواید در یار گرفته شود  .7رضایت و لذت شخصی مقولهای مهم در ارزشیابی :زیرا
هنرمند به دلیل فائق آمدن بر ویژگیهای ظرافت سنجی ،عدم شفافیت ،کنجکاوی،
ریسکپذیری و پیچیدگی در یک کار و فعالیت هنری به لذت و رضایت درویی خاصی
میرسد که ممکن است در سایر دیسیپلینها به آن دست پیدا یکند (لدر 4و دییران.6 .)2111 ،
توجه به حرکات موزون با تکیه بر فرهنگ ایرایی و اسقمی :این حرکات موزون از یکسو از
عبادت و آیین یشأت گرفته (هادسن ،4932 ،ترجمه آقاعباسی) و از سوی دییر حرکات
موزون در ایجاد شادکامی ،سقمت روایی و کاهش افسردگی و افزایش کیفیت ریدگی مؤثر
میباشند (سلیمایی ،یوربخش ،علیجایی ،)4934 ،به عقوه حرکات موزون اشتراکی ،بر
یکپارچیی بیشتر شناختی ،اجتماعی و بدیی فرد و توسعه مهارتهای شناختی و عارفی تأثیر
میگذارد (غنایی و کارشکی .)4931 ،با این حال الیوی ارائه شده در زمینه تعداد عناصر بریامه
درسی مثل اهداف ،محتوا و ارزشیابی ،توجه به ابعاد هنری مثل زیباشناسی ،تاریخ هنر ،تولید
هنری و یقد هنری ،هنرهای تجسمی ،موسیقی و یمایش با الیوهای مشابه در ایران اشتراک
داشته است .با توجه به توضیحات فو پیشنهادهای پژوهشی زیر جهت تقویت جاییاه واقعی
آموزش هنر ارائه میشود.
•

با توجه به اینکه جامعه ایرایی ،یک جامعه اسقمی است الزم است پژوهشی صرفاً با
رویکرد اسقمی ایرایی در حوزه آموزش هنر و بریامههای درسی آن صورت گیرد.

•

با توجه به اینکه بریامه درسی آموزش هنر متأثر از مبایی مختلف از جمله مبایی فلسفی،
روایشناسی و جامعهشناسی است ،پیشنهاد میشود بریامه درسی آموزش هنر با تأکید بر
هر یک از این مبایی به رور جداگایه بررسی شود.

•

با توجه به اینکه در این پژوهش ،عناصر هدف ،محتوا ،سازمایدهی محتوا ،ویژگیهای
روش آموزش و ارزشیابی مورد بررسی قرار گرفت ،پیشنهاد میشود سایر عناصر هم
مورد بررسی قرار گیرید.

4. Leder
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•

این الیو تنها در مرحله رراحی الیو قرار دارد ،بنابراین الزم است موایع و آسیبهای
موجود بر سر راه تولید ،اجرا و ارزشیابی آموزش هنر در جهت بریامه درسی مطلوب
تربیت هنری شناسایی و بررسی شوید.

•

رویکردهای آموزش هنر یکی از ارکان اصلی این حوزه از دایش بشری است ،لذا الزم
است بریامه درسی آموزش هنر متناسب با هر یک از این رویکردها به رور جداگایه
بررسی شوید.
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