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 1سیده عطیه خاکباز

 2زهرا رهبرنیا

 3عظیمه سادات خاکباز

 ترويکرد آموزش هنر بر مبنای جامعه با توجه به اهمیت بحث تربیده: چکی

تر بیی  جامعیه، فرهنی  و آمیوزش، برقراری ارتباط نزديکهنری و به قصد 

ای تبیی  جايگاه آموزش هنر بیر مبنی، مقالهرو هدف مطرح شده است. از اي 

لیل تحبه روش  مقالهاست. اي  هنر دوره اول متوسطه  برنامه درسیجامعه در 

بیر انجام گرفته است. جامعه و نمونه پژوهش با هیم برامحتوای کیفی و کمی 

هیای درسیی فرهنی  و هنیر دوره اول متوسیطه در سیال ه و شامل کتاببود

ای های رويکرد آموزش هنر بر مبنیبوده است. ابتدا مؤلفه 1396-97تحصیلی 

جامعه به روش تحلیل محتوای کیفیی، از رريیک کدگیذاری و مقولیه بنیدی 

های مورد مطالعه و رفت و برگشت بیا مبیانی نییری پیژوهش تیدوي  کتاب

هیای ت که موجب استخراج چهار مؤلفه شده است. سیس  کتیابگرديده اس

بر  1396- 97درسی فرهن  و هنر دوره اول متوسطه ايران در سال تحصیلی 

ل ی کمی تحلیل شده است. نتیجیه تجزيیه و تحلییها به شیوهاساس آن مؤلفه

د مور 369مورد واحد شمارش، در مجموع  1523ها مبی  آن است که از داده

کیید بیر باشد که از اي  مییان بیشیتري  ت در رابطه با اي  رويکرد میفراوانی 

درصید  و پی  از آن  67/12) «هیای هنرهیای قیومیتوجه به تفاوت»مؤلفه 

فیه باشید. دو مؤلدرصد  می 33/8) «ایهای بومی/ منطقهمعرفی هنر فرهن »

 «ای بیه ننیوان تجربییات آموزشییدخالت دادن هنرهای بومی/ منطقه»ديگر، 

بتنیی های آموزشی هنر مهای انواع رسانهاستفاده از ظرفیت»درصد  و  95/2)

 ها نداشتند. درصد ، جايگاه درخور توجهی در اي  کتاب 26/0) «بر محیط

 سطهول متوادرسی هنر، آموزش هنر بر مبنای جامعه، دوره برنامه :هاهواژکلید
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Abstract: Community-based art education 

approach is introduced based on considering the 
importance of art education and aimed to 

establish a closer communication between 

society, culture and education. Therefore, the 
aim of the present study is to explain the 

placement of the community-based art education 

in the first phase of secondary education art 
curriculum. To achieve this aim, first the 

components of community-based art education 

approach have been explained. Then the art 
textbooks in the first phase of secondary 

education in the academic year 2017- 2018 have 

been analyzed based on those components. This 
study is a descriptive-applied research and 

quantitative and quantitative content analysis 

method has been conducted. The finding showed 
that out of 1523 cases of counting units, a total 

of 369 are related to this approach, of which the 

most emphasized is on the component of 
"Attention to differences in ethnic arts" 

(12.67%) and then "Introducing the arts of 

native / regional cultures" (8.33%). Two other 
components, "Interfering native / regional arts as 

educational experiences" (2.95%) and "Using 
the capacities of environmental education arts 

educational media" (0.26%), have not a 

noteworthy placement in these books. This 
research shows that although community-based 

art education approach in the curriculum in Iran 

is very much emphasized in theory, we have 
seen less of its effects in the content of the art 

curriculum in practice. 
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 مقدمه

هیای ای است که انسان با آن درگیر است؛ بدي  جهیت نییامتري  مس لهتعلیم و تربیت مشکل

دار چنی  مسئولیتی هستند، بايد تمامی ابعاد تربیتی انسان را مدنیر قرار دهند. آموزشی که نهده

کردها که بیانگر بخیش مهمیی نیام آموزشی دارای کارکردهای مختلفی است و يکی از اي  کار

هیا و اسیتعدادهای هنیری و از اهداف اي  نهاد است، تالش در جهت رشد و شکوفايی قابلیت

شود. تربیت هنری به معنای نامیده می 1شناختی فراگیران است که اصطالحاً تربیت هنریزيبايی

 2رايمیر) هاسیتی اشییا و پديیدهشناسانههای زيبايیرشد آگاهی و حساسیت نسبت به ويژگی

فیرد بیرای بهبیود قیدرت  بیه   که فرصتی منحصر1380، به نقل از مهرمحمدی و امینی، 1971

 کند. آفرينندگی در فراگیران ايجاد می

آموزش هنر از ديرباز مورد توجه مربیان و انديشمندان تعلیم و تربیت واقع شده است، بیه 

میرزامحمیدی، ) انیدتربیتی خود را هنر قرار داده های نیامای که برخی از آنان يکی از پايهگونه

شیود کیه از های فراوان در شاگردان منجیر میی . اي  نوع آموزش به ايجاد توانايی206: 1383

 . 1994، 3آيزنیر) سازی برای پرورش خالقیت و تخیل، نبوغ و نوآوری اسیتجمله آنها؛ زمینه

های آموزشی در گیری فعالیتپويا در شکل بنابراي  تربیت هنری به ننوان يک حوزه گسترده و

های ای از برنامهتواند آثار و نتايجی را خلک کند که شايد در کمتر حوزهای میيک نیام مدرسه

  .2002آيزنر، ) درسی بتوان آنها را جستجو کرد

رويکردهای مختلفی به تربیت هنری مطرح است مانند رويکرد سینتی، ديسییسلی  محیور، 

 های ممتاز فکری، معرفیت زيبیايی شیناختیدريافت احساس و معنا، پرورش منش تولیدمحور،

گیودالی  و ) 4  و آموزش هنر بر مبنای جامعه1394؛ مهرمحمدی و کیان، 1383مهرمحمدی، )

  . 2002 اسسیرز،

                                                 
1. Art Education 
2. Reimer 

3. Eisner 

4. Community- Based Art Education (CBAE)  
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وجوه ) ای است برای بیان ارتباط هنر، جامعه و يادگیریآموزش هنر بر مبنای جامعه، واژه

حقیقت اي  ديیدگاه بیه قصید  . در2019، 1التون) ، به کار گرفته شده استيکرد اصلی اي  رو

تر بی  جامعه، هنر و آموزش، در تالش و توسعه است و امروزه بسیاری برقراری ارتباط نزديک

 ی آن، برداشتاز آموزگاران هنر، از ررفداران آن در آموزش محسوب شده و همزمان با توصیه

 برنامه درسیدر آموزش و رويکرد های اي  ود را نیز تحت ننوان گرايشو ابتکارهای فردی خ

  .1999، 2؛ باستوس2002گودالیوس و اسسیزر، ) دهندارتقاء می

اي  نوع از آموزش هنر ممک  است توسط تجربیات يادگیری در مؤسسیات آموزشیی بیه 

، 3سکی و اسیتفان؛ کرن 2019التون، ) شکل رسمی و يا در جامعه به شکل غیررسمی روی دهد

کنندگان بیا اسیتفاده از يیادگیری از يکیديگر آورد تا مشارکت . اي  امر فرصتی فراهم می2009

هیای هنیری الهیام ی اجتماع خودشان و با ساخت  ارتبارات معنادار از رريیک همکیاریدرباره

  . 2019التون، ) بخش، در تحوالت اجتمانی جامعه شريک شوند

آموزان را نسیبت بیه هويیت تیاريخی، دانشامعه، دانش و آگاهی آموزش هنر بر مبنای ج

  معتقید 2009)  . کرنسیکی و اسیتفان2019، 4الو ) دهیداجمانی و فرهنگی خود افزايش میی

است هدف از اي  نوع آموزش هنر، تغییر اجتمانی است که در آن از هنر به ننوان فرايند فهیم 

شود. کند، بهره گرفته میومی اجتمانی ايجاد میمسايل اجتمانی و نیز محصولی که گفتمان نم

ی ارتباط دانش فرهنگی. از سوی ديگیر، هیر فرهنگیی اند، هم وسیلههنرها هم بازتاب فرهن 

 . از 1394مهرمحمیدی و کییان، ) های خود را داراستاشکال هنری منحصر به فرد و شاخص

آمیوزان در ها، موجب ارتقای دانشرو، آموزش اجتمانی هنر و همچنی  مطالعه هنر فرهن اي 

-ی غنا، معانی ديرينه و ريشیهو نیز آگاهی درباره شناخت و تجزيه و تحلیل نقادانه جامعه خود

  . 1999باستوس، ) گردددار فرهن  خويش می

                                                 
1. Lawton 

2. Bastos 

3. Krensky & Steffan 

4. Lau 
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  نیز بر اي  مسئله ت کید دارد که اي  رويکرد به آموزش هنیر، موجیب 2011) 1واشینگتون

شود. اي  امیر از آن هايی برای مواجهه با مشکالت اجتمانی میشف راهتوسعه خالقیت برای ک

جهت است که آموزش هنر بر مبنای جامعه راهی برای گفتمان انتقیادی بیی  کیالس و جامعیه 

  . 2013، 2لیم، چان  و سان ) کندايجاد می

در  توان از چند بعد مورد بحث قرار داد؛ از ررفیی اهمییت هنیری کیهاي  رويکرد را می

آموزان و آموزگاران از اي  رريیک از گردد اي  است که دانشای خلک میجوامع محلی و منطقه

گودالییوس و ) کننیدوجوه مختلف زنیدگی پیرامیون خیويش، آگیاهی و شیناخت کسیب میی

گردد و بیه های فرهنگی ارج گذاشته و موجب تقويت انتماد به نف  می ، ارزش2002اسسیرز،

 . اي  در حالی 2014، 3اوکانر) شودی يادگیری بیشتر، و يادگیری تسهیل میبرا سبب آن انگیزه

شود که هنرهای بومی با خطیر هنر منجر می برنامه درسیهای بومی در که فقدان فرهن است 

نابودی و تضعیف روبرو شده و برای نسل جوان بیگانه خواهند بود و بدي  گونه و بیه تیدري  

هیای بیومی، هويیت فرهنگیی، در نتیجه بايد بیان داشیت کیه ارزش زوال خواهند رفت. به رو

آيید و بیه شیمار میی برنامه درسیتجارب جامعه و دانش بومی بخش محوری اي  رويکرد در 

 هدف اصلی آن، استفاده از هنر برای ارتقای فهم و نگرش فرهنگی است. 

توسعه پییدا  1970و  1960آموزش هنر بر مبنای جامعه، تاريخچه روالنی دارد اما در دهه 

به دنبال نیريه بازسازی اجتمانی ریرح  1920 . اي  رويکرد از 2009 کرنسکی و استفان،) کرد

که هنر نقش مهمی در ساخت  حی  واقعییت بیرای میردم    با ت کید بر آن1934) 4شد. ديويی

نری، مهارت و دارد بر اي  امر ت کید داشت. وی معتقد بود که يادگیرندگان از رريک تجربیات ه

ییت اجتمیانی را عب فرصت تغییر و بازسازی فعال واقکنند که اي  تجاردانش هنری کسب می

در خصوص تحول اجتمیانی توسیط  5های پائولو فرير . انديشه2019الو، ) به آنان خواهد داد

 مطرح شد در توسعه آموزش هنر بر مبنای جامعه نقش مهمی دارد 1960ی آموزش که در دهه

                                                 
1. Washington 

2. Lim, Chang & Song 

3. O’Connor 

4. Dewey 

5. Paulo Freire 
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  . پ  از آن، روز به روز به محبوبیت اي  رويکرد به آموزش هنر افیزوده شید1999توس، باس)

  . 1999؛ باستوس، 2002گودالیوس و اسسیزر، )

ا شیکل بیکه اهمیت آموزش هنر بر مبنای جامعه امروزه بر کسی پوشیده نیست، امیا با اي 

ه برنامیآنجاسیت کیه در  هنر مرسوم در مدارس در تعارض است. اي  تعارض از برنامه درسی

هیا و نیهغلبه دارد که هنر را بدون ارتبیاط بیه زمی« آموزش هنر برای خود هنر»مدارس،  درسی

عه، هنیر، که در رويکرد آموزش هنر بر مبنای جامنیازهای اجتمانی معرفی کرده است. در حالی

ی رهاجتمانی است و به جای يیادگیری محیه هنیر در ايی  رويکیرد، دربیا-محصل فرهنگی

امعه جکه آموزش هنر برمبنای شود. به اي  جهت، برای آنمحصوالت فرهنگی آموزش داده می

رسیوم هنیر پردازی برنامه درسیی مرسمی هنر تجلی پیدا کند، نیاز به نومفهوم برنامه درسیدر 

الو، ) است. اي  چالش موجب شده که اي  رويکرد بیشیتر بیه شیکل غیررسیمی توسیعه يابید

2019.  

  سه هدف را در آموزش هنر بر مبنای جامعه معرفی کرده است که بیه 2005) 1ريچتاولب

 باشند و نبارتند از:شکل مراحل گام به گام می

ايی   های سنتی مرتبط با هنر و ارتقای توانیايی و دانیش فیردی درها و مهارتدرک دانش -1

 خصوص؛

 آموزان؛های بومی و محلی توسط دانشدرک فرهن  -2

 آموزان. های اجتمانی توسط دانشارزش ولبازسازی و تح -3

يست ابتدا باکه اي  اهداف در محتوا تجلی يابد، میشود برای آنگونه که مشاهده میهمان

  دانش و مهارت هنری که هدف اصلی در برنامه سنتی هنر نیز هست آموزش داده شود. سیس

در نهايیت، انتییار  آموزان در خصیوص آن هنیر معرفیی و تحلییل گیردد.فرهن  بومی دانش

 شود. یمآموزان برود که منجر به خلک هنر بر مبنای جامعه بازسازی و تحول ارزشی در دانش

کیه های درسی هستند، برای آناز ررف ديگر، آنجا که معلمان نناصر اصلی اجرای برنامه

ی نیز هسیتیم. های خاصآموزش هنر بر مبنای جامعه اتفاق بیفتد، نیاز به معلمان هنری با ويژگی

                                                 
1. Ulbricht 
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-آموزشگران اي  رويکرد، مربیان هنری هستند که هنر، تعلیم و تربیت و مسايل اجتمانی را می

های اجتمانی و تعامیل نمیومی دانند و از زاويه يک هنرمند، از رريک هنرهای تجسمی، رسانه

زارهیای ها هنرمنیدانی هسیتند کیه ابگذارند. در واقع، آنبر تحوالت اجتمانی و سیاسی اثر می

   .2019التون، ) کنندگری را در کار خود استفاده میشناسی و مربیانسان شناسی، جامعه

امعیه آموزش هنر بر مبنای جامعه در ايران از اهمیتی مضانف برخوردار است، چرا کیه ج

 گونی تشکیلهای گوناگون و متنوع است. مردم کشور ما را اقوام و ملیتای گونهايرانی، جامعه

نیاگون های گودهند و در واقع، ايران از جمله کشورهای جهان است که در آن خرده فرهن می

رفت  تاريخ و گ . به بیان ديگر، با در نیر 1392زاده و ديگران، مصطفی) توان مشاهده کردرا می

  تريقوی قدمت چند هزار ساله و همچنی  تنوع فرهنگی که در ايران شاهد آن هستیم، ايران از

يران به اهای هنرهای قومی در جهان شناخته شده است. نالوه بر اي  هنرهای قومی در ینهگنج

هیای های قومی، ادبیات قومی و بخصیوص ادبییات شیفاهی و ديگیر شیاخهلحاظ تنوع، بحث

ک  پوشییده مربوط به آن در جهان امروز از جايگاه خاصی برخوردار بوده و غنای آن بر هیی 

  .128: 1391فاضلی، ) نیست

های گیرد، در سالرسمی مدارس انجام می برنامه درسیآموزش هنر در ايران، که از رريک 

رسد، بییش از گذشیته در جسیتجوی برقیراری اخیر با تغییراتی مواجه شده است که به نیر می

برنامه درسی ملی موجب توجه بیه  ارتباط جامعه و آموزش است. تدوي  سند تحول بنیادي  و

گی و اجتمانی در حوزه آموزش شیده اسیت. در بخیش فلسیفه تربییت رسیمی و مسايل فرهن

نمومی در جمهوری اسالمی ايران، که بخش دوم از مبانی نیری سند تحول بنیادي  آموزش و 

ای دهد، بر اي  امر ت کید شده است که تربییت رسیمی و نمیومی پديیدهپرورش را تشکیل می

رويید و ی که بر بستر تاريخی و اجتمیانی جامعیه مییتاريخی و زمینه محور است، به اي  معن

ی ايرانی، پذيرش کثرت قومی و فرهنگی اسیت های جامعهکند و يکی از واقعیتنشو و نما می

مبانی نیری سند تحول بنییادي  آمیوزش و ) های درسی تجلی پیدا کندبايست در برنامهکه می

، بیر «فرهنی  و هنیر»وزه تربیتیی  . در برنامه درسی ملی نییز در خصیوص حی1390پرورش، 

دستیابی به بصیرت فرهنگی از رريک تربیت فرهنگی ت کید شده است که نه تنها از رريک حوزه 
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هیای ، از رريک ظرفیت همیه حیوزهبرنامه درسیهنر، که به ننوان فرا تربیت و يادگیری فرهن 

  . 1391برنامه درسی ملی، ) شوديادگیری دنبال می

درسی  ريزی و ت لیف کتبهنر، دفتر برنامه برنامه درسیسال خأل در  همچنی  پ  از سی

جديدی برای درس هنر، بیه وضیعیت نابسیامان آمیوزش هنیر سیامان  برنامه درسیبا رراحی 

وسیطه ، زير چتر ررح هنیر در دوره اول مت«فرهن  و هنر»های جديد با ننوان بخشید و کتاب

ننیوان  وارد نیام آموزشی کشور شدند. قرار گرفت ، 1392-93قرار گرفتند و از سال تحصیلی 

  ست. اما اي، خود نشانگر توجه به مس له ارتباط فرهن ، هنر و جامعه ا«هنر» در کنار «فرهن »

اسیتی هنیر، بیه ر برنامه درسییگیری جای سؤال وجود دارد که با توجه به اي  تغییر در جهت

ک شیده های درسی محقیعه تا چه حد در کتابتوجه به مباحثی مانند آموزش هنر بر مبنای جام

 است؟

 روش پژوهش

سیت. به شیوه تحلیل محتوای کیفی و کمیی انجیام شیده ا از نوع آمیخته است که اي  پژوهش

ايیران  های درسی هنر دوره اول متوسیطهجامعه و نمونه پژوهش با هم برابر است و کلیه کتاب

م و ی هفتم، هشتپايه «فرهن  و هنر»تاب در مجموع شامل سه ک) 1396-97در سال تحصیلی 

 نهم  است که هر سه آنها مورد بررسی قرار گرفته است. 

 نتوسطه ايرامهای درسی فرهن  و هنر دوره اول در قسمت کیفی پژوهش، محتوای کتاب

، م از میت پايه هفتم، هشتم و نهم  کدگذاری شد و به هر مطلبی در هر کتاب مورد مطالعه، ان)

د، کیدی شیو يا فعالیت که مطلبی مرتبط با آموزش هنر بر مبنای جامعه در آن يافت میتصوير 

اختصاص گرفت. سس  کدهای يافت شده با هم تلفیک شدند و در رفت و برگشیت بیا مبیانی 

؛ لییم، 2014؛ اوکیانر، 2019؛ الوتیون، 2019الو، ) نیری و پیشینه آموزش هنر بر مبنای جامعه

؛ اولبريچیییت، 2009؛ کرنسیییکی و اسیییتفان، 2011اشیییینگتون، ؛ و2013چانییی  و سیییان ، 

 ور  و اسناد و مصوبات رسمی آموزشی کشی1999؛ باستوس، 2002؛گودالیوس و اسسیرز، 2005

ییر بیرای های مورد ن، مؤلفه 1391؛ برنامه درسی ملی، 1390 ، مبانی نیری سند تحول بنیادي)

هیای ی تدوي  گرديد تا بیه ننیوان میالکهای درسآموزش هنر بر مبنای جامعه از درون کتاب

 ها نبارتند از:تحلیل در قسمت دوم پژوهش استفاده گردد. اي  مؤلفه
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 های هنرهای قومیتوجه به تفاوت -1

 ایهای بومی/ منطقهمعرفی هنر فرهن  -2

 ای به ننوان تجربیات آموزشیدخالت دادن هنرهای بومی/ منطقه -3

 آموزشی هنر مبتنی بر محیط هایهای انواع رسانهاستفاده از ظرفیت -4

ورد مدوم و دو  باشند. دو مورد اول بیشتر با گامها به ترتیب از غیر فعال به فعال میمؤلفه

   ، همخوانی دارد.2005) دوم با گام سوم از مراحل اولبريچت

 پايیه) های درسی فرهنی  و هنیر دوره اول متوسیطه ايیراندر مرحله دوم، محتوای کتاب

بنیای مهای رويکیرد آمیوزش هنیر بیر مؤلفه) های تحلیلنهم  با توجه به مالک هفتم، هشتم و

 جامعه مستخرج از مرحله اول ، مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت. 

همچنی  تحلیل به مضیمون نییز صیورت ) واحد ثبت در قسمت مت  به صورت پاراگراف

 وو هیم در آخیر درس  هیم در میت  ) گرفته است ، مقیاس فعالیت يک پرسش ويژه يا منفرد

ز اهیا پی  باشید. بیدي  ترتییب، دادهمقیاس تحلیل تصوير يک تصوير، نک  و يا نمودار می

هیای مختلفیی و آنگیاه در قالیب کیفی و کمی  خالصه شده) های مختلفآوری به روشجمع

ی ییرگتیجهها ننییر جدول، شرح و توضیح، و يا اشکال ديداری ارائه شدند و در نهايت از داده

 شده است.

 های پژوهشیافته

های مرحله اول اي  پژوهش، مبی  چهار مؤلفه اصلی در آموزش هنر بر مبنای نتاي  تحلیل داده

های هفتم، هشتم جامعه است که در مرحله دوم، هر مؤلفه در کتابهای درسی فرهن  و هنر پايه

 و نهم تحلیل شده است که در ادامه شرح داده خواهد شد. 

 های هنرهای قومی اول: توجه به تفاوتمؤلفه 

های تبعییه و سیاست داوریاي  مؤلفه بر پايه تنوع فرهنگی و قومی بنا شده و به دور از پیش

باشد که وجیود تنیوع و تکثیر باشد. چنانکه جامع و فراگیر است و حاوی اصولی مینژادی می

هیا، تیاريخ و در خصوص فرهنی ای را به رسمیت شناخته و از آگاهی هنرهای قومی و منطقه

های رو موضونات درسی، دربردارنده هنرها و ديیدگاهکند و از اي های آنها پشتیبانی میارزش
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هیای هنیر اقیوام باشد. اي  مؤلفه فقیط توجیه يادگیرنیده را بیه تفیاوتها میمختلف اي  گروه

 کند. مختلف جلب می

 ست:ه هفتم و هشتم به ترتیب شرح زير امصداق اي  مؤلفه در مت  کتاب فرهن  و هنر پاي

دوزی و زنکیاری، سیوبافی، کاشیکاری، قالیخاتم) ها را در ربیعت، هنرهای سنتیانواع نقطه»

قه ار هنری منطی آثتوانید با مشاهدهجو کنید. اي  فعالیت را میو...  و آثار هنری معاصر جست

  .14: 1396يه هفتم، فرهن  و هنر پا) «و محل زندگی خود انجام دهید 

  فرهنی) «ید؟هايی از تقارن را در آثار هنری مختلف محل زندگی خود بیابتوانید نمونهآيا می»

  .24: 1396و هنر پايه هشتم، 

مبحث رراحی نقیوش تزيینیی  در کتیاب پايیه نهیم تحیت ننیوان ) و در بخش هنرهای سنتی

 آمده است:  «های بیشترتجربه»

سیی و های هشت و چهار لنگه را در هنرهای مختلف بررود کاربرد نقشی خدر شهر و منطقه»

  .116: 1396فرهن  و هنر پايه نهم، ) «مقايسه کنید

رويکیرد  توان به نکاتی برخورد که نشیان ازاز سوی ديگر، در تصاوير مختلف استفاده شده می

  میوارد تعدادی از ايیهای هنرهای قومی دارد. ی توجه به تفاوتکتاب فرهن  و هنر به مؤلفه

 در اينجا نشان داده شده است:

 

            
           چکش فوالدی با نقش پرنده از جن  فوالد           آويز کمر با نقش پرنده              

  20: 1396فرهن  و هنر پايه هشتم، )                       
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  146: 1396فرهن  و هنر پايه نهم، ) نقش راووس

، هشیتم و ها بر اساس فراوانی مشاهده شده در هر کدام از کتابهای هفیتمنتیجه تحلیل داده

 آورده شده است.  3و  2،  1نهم به تفکیک در جداول

 هفتم  در کتاب فرهن  و هنر پايهتوجه به تفاوت هنرهای قومی  ) اولی . بررسی تفکیکی مؤلفه1جدول

 
 کـــل تصویـــر فعالیـــت متــــن

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

هنــرهــای 

 تجسمــــی

 66/1 9 26/3 6 39/1 3 0 0 رراحی

 39/2 13 89/4 9 46/0 1 09/2 3 نقاشی

 0 0 0 0 0 0 0 0 نکاسی

 29/1 7 26/3 6 46/0 1 0 0 خـوشنویــسی

 هنــرهــای

 سنـتــــی

رراحی 

 سنتی
0 0 0 0 13 06/7 13 39/2 

 10/1 6 71/2 5 46/0 1 0 0 بافیگلیم

 18/0 1 0 0 46/0 1 0 0 سفالگری

 47/1 8 08/1 2 86/1 4 39/1 2 هنرهای آوایــی

 55/0 3 0 0 39/1 3 0 0 هنرهای نمایشی

 07/11 60 28/22 41 51/6 14 49/3 5 فراوانـــی کـل
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 عالییت% از میت ، ف 11.07ی هفیتم، ر پايههن شود در کتاب فرهن همانطور که مشاهده می

وانیی های هنرهای قیومی پرداختیه اسیت. بیشیتري  فراتصاوير کتاب به مؤلفه توجه به تفاوت

  مربوط به تصاوير کتاب و در بخش رراحی در هنرهای سنتی است .

 شتم هپايه توجه به تفاوت هنرهای قومی  در کتاب فرهن  و هنر ) ی اول. بررسی تفکیکی مؤلفه2جدول

 
 کـــل تصویـــر فعالیـــت متــــن

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

هنــرهــای 

 تجسمــــی

 37/7 25 40/10 18 60/3 4 45/5 3 رراحی

 0 0 0 0 0 0 0 0 تصويرسازی

 17/1 4 73/1 3 90/0 1 0 0 نکاسی

 0 0 0 0 0 0 0 0 خـوشنویــسی

 55/8 29 13/12 21 50/4 5 45/5 3 ــی کـلفراوانـ

 

 %8.55نشیان داده اسیت،  2در کتاب فرهن  و هنر پايه هشتم، همانطور که جدول شماره 

 نی مربیوطاز کتاب به مؤلفه توجه به هنرهای قومی اختصاص يافته است. باز هم بیشتري  فراوا

 شد. بابه بخش تصاوير و در قسمت هنرهای تجسمی از نوع رراحی می

 نهم توجه به تفاوت هنرهای قومی  در کتاب فرهن  و هنر پايه) ی اول. بررسی تفکیکی مؤلفه3جدول

 
 کـــل تصویـــر فعالیـــت متــــن

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

هنــرهــای 

 تجسمــــی

 62/0 4 41/1 4 0 0 0 0 رراحی

 49/2 16 83/2 8 11/4 7 52/0 1 نگاشتار

 15/0 1 35/0 1 0 0 0 0 نکاسی

 62/0 4 70/0 2 17/1 2 0 0 خـوشنویــسی

 هنــرهــای
رراحی 

نقوش 
0 0 1 58/0 13 60/4 14 18/2 
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هنرهای  از کتاب به مؤلفه توجه به تفاوت %16.19ی نهم، در کتاب فرهن  و هنر پايه

ای هدوزیمت سوزنقومی پرداخته است که بیشتري  فراوانی مربوط به بخش تصاوير و قس

 ايرانی از هنرهای سنتی است. 

 ای های بومی/ منطقهمؤلفه دوم: معرفی هنر فرهنگ

در ايی   کنید.ها، تاريخ و هنر اقوام محلی پشتیبانی میاز آگاهی در خصوص فرهن  اي  مؤلفه

و می هیای قیوهای مختلیف گیروههای يادگیری به تناسب، پیشینه، تاريخ و ديدگاهمسیر، حوزه

یری گها در شکلنژادی را منعک  ساخته و سهم و نقش مثبتی که هر يک از اي  خرده فرهن 

اً توجیه اي  مؤلفه از مورد قبیل کیه صیرف سازد.فرهن  ملی داشته است را ت کید و برجسته می

ختلیف مهیای کند و به معرفی هنر فرهنی کرد، آگاهی بیشتری ايجاد میيادگیرنده را جلب می

 ردازد. پنیز می

آمیوزان از حییث مییرا  بیه تغذيیه کیافی دانیشدر نتیجه، بايد بیان داشت که اي  اصل منجر 

آموزان هر يیک از های فرهنگی دانشگردد و از سوی ديگر، توجه به ويژگیفرهنگی ايشان می

کاهد و های درسی میآموزان نسبت به برنامهها و اقوام از احساس بیگانگی دانشخرده فرهن 

نمايند. اي  در حالی احساس می برنامه درسیه نونی آنها حضور خود و زندگی خويش را در ب

 تزيینی سنـتــــی

هنرهای 

 زيرالکی
0 0 1 58/0 25 86/8 26 04/4 

-سوزن

های دوزی

 سنتی ايران

0 0 2 17/1 30 63/10 32 98/4 

 09/1 7 06/1 3 17/1 2 05/1 2 آوایــی هنرهای

 0 0 0 0 0 0 0 0 هنرهای نمایشی

 19/16 104 49/30 86 82/8 15 57/1 3 فراوانـــی کـل
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-های درسی دارای فرصتاي  امر به معنای ارائه برنامهی قابل توجه آن است که است که نکته

 باشد؛ به نبارت ديگر، ندالت را مساوات نیست.ها و امکانات يکسان و مشابه يادگیری نمی

هنرهیای ) هیای سینتی ايیراندوزیدر مت  درس سوم از مبحث سوزنمؤلفه  مصداق اي 

 به صورت مبسوط چنی  بیان شده است؛ «دوزیپته»سنتی  در پايه نهم با ننوان 

وده بیی ساسیانیان رايی  دوزی نونی رودوزی سنتی کرمان است کیه نیونی از آن در دورهپته»

ر ماهیان داهلل ولی ی شاه نعمتی روپوش مقبرهدوزاست. ارزشمندتري  و پرکارتري  نمونه پته

 ی ظريیف کیرده و سیس کرمان شناسايی شده است. در اي  دوخت ابتدا خطوط ررح را ساقه

دوزی هنماينید. پتیها را با دوختی به نام پتک کشیه يا پتک خیاری تو پیردوزی مییداخل ررح

ران اسیتان ارد و اغلب زنیان و دختیگذهای رنگی  را به نمايش میای بديع از گل و بوتهمنیره

رخیت دوزی نبیارت اسیت از: دهای نمده و اصییل پتیهکرمان به اي  هنر اشتغال دارند. نقش

چیک ای؛ کیه بیه صیورت لجقه، پیچک ترن ، سروچه، گل بادامی و شمسیهزندگی يا انواع بته

رويیه  و، بقچیه زها، رو رختخوابی، سجاده و جانماای، روی پردهترن ، نقش محرابی و سجاده

  .149: 1396فرهن  و هنر پايه نهم، ) «شودپشتی دوخته می

کرمیانی و  اهللتوان از استاد فرجی سیزدهم هجری قمری میاز اساتید مشهور اي  هنر در سده»

  .152: 1396فرهن  و هنر پايه نهم، ) «استاد میرنلی کرمانی نام برد 

نوع هنر تدارک ديده شده است. همچنی  در درس  و در جهت اي  مطلب نیز تصاويری از اي 

به اي  مؤلفه اشاره شیده اسیت. در ايی   «مت »هنرهای آوايی پايه نهم در قسمت  اول از بخش

 چنی  آمده است: 1ريتم ) درس برای آشنايی با مفهوم وزن

  تی بییفیاوتآواهای سوار بازی در لرستان را با آواهای نزا در همان ناحیه مقايسه کنید. چیه »

 شته باشید؟تواند در ايجاد احساس هیجان يا اندوه نقش داآنها وجود دارد؟ چقدر اي  نامل می

وجیه زننید تبرای درک اي  موضوع، کافی است به ضرباتی که نوازندگان دهل بر ساز خود میی

 کنید تا به آن پی ببريد.

  .159: 1396ايه نهم، فرهن  و هنر پ) «شوددر هر دو نمونه، از دهل و سرنا استفاده می

                                                 
1. Rhythm 
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 از سوی ديگر تصاوير زير از کتاب پايه هفتم گويای اي  مؤلفه هستند:

 

     
  7: 1396فتم، فرهن  و هنر پايه ه) رشت -دوزیقالب    5: 1396فرهن  و هنر پايه هفتم، ) اصفهان -بشقاب میناکاری

 

 

            
  27: 1396ه هشتم، فرهن  و هنر پاي) الدي  اردبیلمقبره شیخ صفی   26: 1396فرهن  و هنر پايه هشتم، ) مسجد جامع يزد

هشیتم و  ها بر اساس فراوانی مشاهده شده در هر کیدام از کتابهیای هفیتم،نتیجه تحلیل داده

 آورده شده است.  6و  5، 4نهم به تفکیک در جداول 
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 ای  در کتاب فرهن  و هنر پايه هفتم منطقه/های بومیمعرفی هنر فرهن ) ی دوم. بررسی تفکیکی مؤلفه4جدول

 
 کـــل تصویـــر فعالیـــت متــــن

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

هنــرهــای 

 تجسمــــی

 66/1 9 89/4 9 0 0 0 0 رراحی

 21/2 12 52/6 12 0 0 0 0 نقاشی

 92/0 5 71/2 5 0 0 0 0 نکاسی

 0 0 0 0 0 0 0 0 خـوشنویــسی

 هنــرهــای

 سنـتــــی

 66/1 9 89/4 9 0 0 0 0 رراحی سنتی

 92/0 5 71/2 5 0 0 0 0 بافیگلیم

 66/1 9 26/3 6 0 0 09/2 3 سفالگری

 36/0 2 54/0 1 0 0 69/0 1 هنرهای آوایــی

 0 0 0 0 0 0 0 0 هنرهای نمایشی

 40/9 51 54/25 47 0 0 79/2 4 فراوانـــی کـل

، يعنی به مؤلفه دوم %9.40دهد که در کتاب فرهن  و هنر پايه هفتم، جدول فوق نشان می

ربوط بیه ای اختصاص يافته است که يیشتري  فراوانی آن مهای بومی/ منطقهمعرفی هنر فرهن 

 تصاوير قسمت نقاشی در هنرهای تجسمی است. 

 شتمنر پايه ههای  در کتاب فرهن  و بومی/منطقههای معرفی هنر فرهن ) ی دوم. بررسی تفکیکی مؤلفه5جدول

 
 کـــل تصویـــر فعالیـــت متــــن

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

هنــرهــای 

 تجسمــــی

 66/7 26 02/15 26 0 0 0 0 رراحی

 0 0 0 0 0 0 0 0 تصويرسازی

 58/0 2 15/1 2 0 0 0 0 نکاسی

 0 0 0 0 0 0 0 0 خـوشنویــسی

 25/8 28 18/16 28 0 0 0 0 فراوانـــی کـل
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ی % مطالب به معرفی 8.25همانطور که مشخص است، در کتاب فرهن  و هنر پايه هشتم، 

ه بیای پرداخته است که بیشیتري  آن در قسیمت تصیاوير مربیوط های بومی/منطقههنر فرهن 

 رراحی در هنرهای تجسمی است. 

 همننر پايه های  در کتاب فرهن  و های بومی/منطقهمعرفی هنر فرهن ) ی دومکی مؤلفه. بررسی تفکی6جدول

 
 کـــل تصویـــر فعالیـــت متــــن

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

هنــرهــای 

 تجسمــــی

 09/1 7 48/2 7 0 0 0 0 رراحی

 15/0 1 35/0 1 0 0 0 0 نگاشتار

 31/0 2 70/0 2 0 0 0 0 ینکاس

 15/0 1 35/0 1 0 0 0 0 خـوشنویــسی

 هنــرهــای

 سنـتــــی

رراحی 

نقوش 

 تزيینی

1 52/0 0 0 20 09/7 21 27/3 

هنرهای 

 زيرالکی
0 0 0 0 0 0 0 0 

-سوزن

های دوزی

 سنتی ايران

3 57/1 1 58/0 7 48/2 11 71/1 

 77/0 5 35/0 1 0 0 10/2 4 هنرهای آوایــی

 0 0 0 0 0 0 0 0 هنرهای نمایشی

 47/7 48 82/13 39 58/0 1 21/4 8 فراوانـــی کـل

 

ای طقیههای بومی/ منمطالب به معرفی هنر فرهن  %7.47در کتاب فرهن  و هنر پايه نهم، 

 اختصاص يافته است که بیشتري  فراوانی مربوط به تصیاير بخیش رراحیی نقیوش تزيینیی در

 هنرهای سنتی است. 
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 ای به عنوان تجربیات آموزشیؤلفه سوم: دخالت دادن هنرهای بومی/منطقهم 

 هايیيژگیبه آموزش کیفی به ننوان يکی از اصول اي  رويکرد ت کید دارد و حاوی واي  مؤلفه 

ا تشیويک آموزان را به رسمیت شناخته، آنان راست که وجود تنوع، ناليک و تجارب قبلی دانش

ا   مؤلفیه بیرو، ايیگی خودشان صدا بخشیده و آن را تبیی  کنند. از اي کند تا به دانش فرهنمی

مرکیز، مت برنامیه درسییای در های بومی و منطقههای يادگیری هنر فرهن سازی فرصتفراهم

ت يیید و  هايی نملی جهت حفظ اي  هنرها رراحی کرده و رشد و بالندگی آنها را میوردکارراه

ر ای درگییهمؤلفه، يادگیرنده به شکل فعال با هنرهای بومی/ منطقی دهد. در اي حمايت قرار می

 شود. می

ر دي  الگو اي  مؤلفه دارای مزايای فراوانی است؛ نخست اينکه، از آنجايی که يادگیری در ا

عنیادار مآموزان است، امکان نمک بخشیدن و ها و تجارب دانشجهت نیازها، ناليک، توانمندی

د، شیوهای يادگیری کیه بیدي  وسییله حاصیل مییيابد. دوم، تجربهمی کردن يادگیری افزايش

د ه دلیل ت کیبشوند. در نهايت، ها نهادينه میی ارزشماندگاری بیشتری دارند و بیشتر در حوزه

 هیا بیهنامه، اي  نوع بربرنامه درسیها در اي  الگوی بر ظرفیت و پتانسیل موجود داخل فرهن 

 ن نامل مهم تقويت فرهن  ملی نیز قلمداد گردد. تواند به ننوانحوی می

يه بخش هنرهای سنتی  در کتاب پا) در درس اول از فصل رراحی سنتیمصداق اي  مؤلفه 

 آمده است: «های بیشترتجربه»هفتم، در ذيل 

 طقه و محلهای مختلف آن آشنا شويد. آيا در مندر مورد هنرهای سنتی تحقیک کنید و با رشته»

  .73: 1396فرهن  و هنر پايه هفتم، ) «هنر سنتی خاصی وجود دارد؟ گی شمازند

نها، در آی بناها و فضاهای معماری و تزيینات در درس سوم و چهارم از مبحث رراحی، درباره

 چنی  آمده است: «های بیشترتجربه»کتاب پايه هشتم در ذيل 

  .29: 1396ر پايه هشتم، فرهن  و هن) «از روی بناهای تاريخی منطقه خود رراحی کنید»

ای را انتخاب کنید. در مورد تاريخ سیاخت بنیا و ی خود، نمونهاز میان بناهای ارزشمند منطقه»

اجرای تزيینات، نام هنرمندان، هنرهای بیه کیار رفتیه در آن، روش تیزيی  سیطوح، همیاهنگی 

وبگاه اينترنتی، افراد آگیاه  ها،ها و ... تحقیک کنید. ارالنات مورد نیاز را از کتابها و رن ررح
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های خود را به اي  ارالنات اضافه کنید و آنهیا را بیرای ها يا نک آوری کنید. ررحو ... جمع

  .35: 1396فرهن  و هنر پايه هشتم، ) «هايتان شرح دهیدکالسیهم

ی  چنی «هیای بیشیترتجربیه»درس سوم  کتاب نهم نیز ذيل ننوان ) در مبحث هنرهای زيرالکی

 مده است:آ

نجیره و های در و پجو کنید و نمونهوهای قديمی را جستی محل زندگی خود خانهدر منطقه»

بیه کیار  ها و نوع تزيینیاتی اي  خانهسقف چوبی نقاشی شده را بیابید. سس  گزارشی درباره

 «ده دهییهايتیان ارائیکالسییهای زير الکی بیه هیمها و نقشرفته در آنها، تنوع و ظرافت ررح

  .135: 1396فرهن  و هنر پايه نهم، )

 شیتم و نهیمهها بر اساس فراوانی مشاهده شده در هر کدام از کتابهای هفتم، نتیجه تحلیل داده

 آورده شده است.  9و  7،8به تفکیک در جداول 
 موزشی ای به ننوان تجربیات آدخالت دادن هنرهای بومی/ منطقه) ی سوم. بررسی تفکیکی مؤلفه7جدول

 در کتاب فرهن  و هنر پايه هفتم 

 
 کـــل تصویـــر فعالیـــت متــــن

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

هنــرهــــای 

 تجسمــــی

 0 0 0 0 0 0 0 0 رراحی

 18/0 1 0 0 46/0 1 0 0 نقاشی

 55/0 3 0 0 39/1 3 0 0 نکاسی

 18/0 1 0 0 46/0 1 0 0 خـوشنویــسی

 هنــرهــای

 سنـتــــی

رراحییییییی 

 سنتی
0 0 3 39/1 0 0 3 55/0 

 73/0 4 0 0 39/1 3 69/0 1 بافیگلیم

 18/0 1 0 0 46/0 1 0 0 سفالگری

 73/0 4 0 0 86/1 4 0 0 هنرهای آوایــی

 92/0 5 0 0 32/2 5 0 0 هنرهای نمایشی

 05/4 22 0 0 76/9 21 69/0 1 فراوانـــی کـل
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ت مطالب کتاب فرهن  و هنر پايه هفیتم بیه دخالی %4.05دهد، نشان می 7 جدول شماره

راوانیی ای به ننوان تجربیات آموزشی اختصاص دارد که بیشیتري  فدادن هنرهای بومی/ منطقه

 در قسمت فعالیت در بخش هنرهای نمايشی است. 

 موزشی ننوان تجربیات آ ای بهدخالت دادن هنرهای بومی/ منطقه) ی سوم. بررسی تفکیکی مؤلفه8جدول

 در کتاب فرهن  و هنر پايه هشتم

 
 کـــل تصویـــر فعالیـــت متــــن

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

هنــرهــای 

 تجسمــــی

 88/0 3 0 0 70/2 3 0 0 رراحی

 29/0 1 0 0 90/0 1 0 0 تصويرسازی

 58/0 2 0 0 80/1 2 0 0 نکاسی

 0 0 0 0 0 0 0 0 خـوشنویــسی

 76/1 6 0 0 40/5 6 0 0 فراوانـــی کـل

 

ادن دمطالب به مؤلفیه سیوم، يعنیی دخالیت  %1.76در کتاب فرهن  و هنر پايه نهم، تنها 

ن آای به ننوان تجربیات آموزشیی اختصیاص دارد. تنهیا بخشیی کیه بیه هنرهای بومی/ منطقه

  فراوانیی بیه قسیمت رراحیی در هنرهیای تجسیمی هاسیت و بیشیتريپرداخته است، فعالیت

 اختصاص يافته است. 
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 ای به ننوان تجربیات آموزشی دخالت دادن هنرهای بومی/ منطقه) ی سوم. بررسی تفکیکی مؤلفه 9جدول

 در کتاب فرهن  و هنر پايه نهم

 
 کـــل تصویـــر فعالیـــت متــــن

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

هنــرهــای 

 تجسمــــی

 15/0 1 0 0 58/0 1 0 0 رراحی

 31/0 2 0 0 17/1 2 0 0 نگاشتار

 15/0 1 0 0 58/0 1 0 0 نکاسی

 15/0 1 0 0 58/0 1 0 0 خـوشنویــسی

 هنــرهــای

 سنـتــــی

رراحی 

نقوش 

 تزيینی

0 0 2 17/1 0 0 2 31/0 

هنرهای 

 زيرالکی
0 0 1 58/0 0 0 1 15/0 

-سوزن

های دوزی

 سنتی ايران

0 0 3 76/1 0 0 3 46/0 

 93/0 6 0 0 52/3 6 0 0 هنرهای آوایــی

 0 0 0 0 0 0 0 0 هنرهای نمایشی

 64/2 17 0 0 10 17 0 0 فراوانـــی کـل

 

ای بیه از کتاب فرهن  و هنر به دخالت دادن هنرهای بومی/ منطقیه %2.64در پايه هشتم، 

بیه  های مربیوطآموزشی پرداخته است که بیشتري  آن مربوط به بخش فعالیتننوان تجربیات 

 هنرهای آوايی است. 
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 های آموزشی هنر مبتنی بر محیطهای انواع رسانهمؤلفه چهارم: استفاده از ظرفیت

رهای پیذير اسیت و بیرای ايی  کیار، از سیازوکاهنر انعطیاف برنامه درسیبر اساس اي  مؤلفه 

-شهیای ويیژه دانیگیری هويتکند که اي  خود در راستای کمک به شکلمیمختلفی استفاده 

 ی بیا مراکیزتوان مشاهده نمود که آموزش هنر با چنی  گرايشباشد. در اي  مسیر، میآموزان می

-قرار میهای مربوط به آن در حول و حوش مدرسه سريعاً و به آسانی رابطه برهنری و فعالیت

ت هیای زنیده و خیالق محییط زنیدگی را فاقید اهمییی که فعالیتکند و بدي  وسیله با تفکر

کیی ياي  مؤلفه  خیزد. لذاکند به مبارزه برمیآمیز، انکار میای خصومتانگاشته و آن را به گونه

 آيد. يادگیری هنر نیز به شمار می -از مسائل اساسی در خلک محیط مؤثر ياددهی

ط تنی بیر محییبرد تا فرد را نسبت به هنر مبه میهای آموزشی بهراي  مؤلفه از انواع رسانه

هنرهیای  خود آگاه سازد. بر خالف سه مؤلفه قبل که به توجه، معرفی و درگیری يادگیرنیده بیا

ط اجتمانی های هنری جاری در محیپرداخت، اي  مؤلفه به تعامل يادگیرنده با فعالیتقومی می

  پردازد.خود می

نهیم تحیت ننیوان  از بخش هنرهای نمايشی کتاب پايیهمصداق اي  مؤلفه در درس دوم 

ه بروند های روی صحنآموزان خواسته شده است تا به ديدن نمايشاز دانش «های بیشترتجربه»

ن بیا ديید «های بیشترتجربه»درس سوم  باز هم در قسمت ) و در بخش ديگری از همی  فصل

میايش نی اساس مشاهدات خود دربارهخواهد تا بر آموزان میهای روی صحنه از دانشنمايش

 گو نمايند. وگفت

ه ايفیای های روی صحنه برويد و دقت کنید که هر کدام از بازيگران چگونه بیبه ديدن نمايش»

  .172: 1396فرهن  و هنر پايه نهم، ) «پردازندنقش می

همیراه  ما بیهاز معلم هنر خود بخواهید چند نمايش در حال اجرا را به شما معرفی کند تیا شی»

 ارگردان وکیاگیر امکیان دارد بیا ) ها برويد. پ  از تماشای آنهیا،دوستانتان به ديدن آن نمايش

  .175: 1396فرهن  و هنر پايه نهم، ) «گو کنید وی نمايش گفتديگر نوامل صحنه  درباره

ی هتوان يافت که دال بیر نقیش مؤلفیدر کتاب فرهن  و هنر پايه هفتم کمتر مطلبی را می

هیای های آموزشی هنر مبتنی بیر محییط در محتیوای کتابهای انواع رسانهاستفاده از ظرفیت»

درس اول ، اي  مؤلفه مورد توجه واقع شیده اسیت. در ) باشد و تنها در بخش نکاسی «درسی
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آمیوزان مفهیوم ياب پرداخته شده است، تالش شده است تا دانشاي  درس که به مبحث منیره

اينگونه اشاره شیده  «های بیشترتجربه»ا درک نمايند. در پايان درس تحت ننوان ديد نکاسی ر

 است:

دربیاره  شود ديدن کنید.های نکاسی که در شهر شما برگزار میدر صورت امکان از نمايشگاه»

ر فرهنی  و هنی) «موضونات نکاسی شده و استقبال از نمايشگاه با دوستان خود صحبت کنید

  .34: 1396پايه هفتم، 

ده شیآورده  10لذا جدول بررسی تفکیکی اي  مؤلفه در کتاب پايه هفتم در جدول شیماره 

 است. 
 حیط  بتنی بر ممهای آموزشی هنر های انواع رسانهاستفاده از ظرفیت) ی چهارم. بررسی تفکیکی مؤلفه10جدول

 در کتاب فرهن  و هنر پايه هفتم

 
 کـــل تصویـــر فعالیـــت متــــن

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد اوانیفر

هنــرهــای 

 تجسمــــی

 0 0 0 0 0 0 0 0 رراحی

 0 0 0 0 0 0 0 0 نقاشی

 18/0 1 0 0 46/0 1 0 0 نکاسی

 0 0 0 0 0 0 0 0 خـوشنویــسی

 هنــرهــای

 سنـتــــی

رراحی 

 سنتی
0 0 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 0 0 بافیگلیم

 0 0 0 0 0 0 0 0 سفالگری

 0 0 0 0 0 0 0 0 هنرهای آوایــی

 0 0 0 0 0 0 0 0 هنرهای نمایشی

 18/0 1 0 0 46/0 1 0 0 فراوانـــی کـل
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هیارم، مطالب به مؤلفه چ %0.18دهد، در پايه هفتم فقط همانطور که جدول فوق نشان می

ه است کیه تنی بر محیط، اختصاص يافتهای آموزشی هنر مبيعنی استفاده از ظرفیت انواع رسانه

جسمی تهای نکاسی از بخش هنرهای فقط در يکی از فعالیت همانطور که قبالً شرح داده شد،

 وجود دارد. 

 هیای کتیابدهد که در هی  يک از بخشبررسی کتاب فرهن  و هنر پايه هشتم نشان می

حییط در مموزشیی هنیر مبتنیی بیر هیای آهای انواع رسانهاستفاده از ظرفیت»ی ی مؤلفهدرباره

 زير خورد. جدول تفکیکی برای پايه نهم به شرحاثری به چشم نمی «های درسیمحتوای کتاب

 باشد. می
 حیط بتنی بر ممهای آموزشی هنر های انواع رسانهاستفاده از ظرفیت) ی چهارم. بررسی تفکیکی مؤلفه11جدول

 در کتاب فرهن  و هنر پايه نهم

 
 کـــل تصویـــر عالیـــتف متــــن

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

هنــرهــای 

 تجسمــــی

 0 0 0 0 0 0 0 0 رراحی

 0 0 0 0 0 0 0 0 نگاشتار

 0 0 0 0 0 0 0 0 نکاسی

 0 0 0 0 0 0 0 0 خـوشنویــسی

 هنــرهــای

 سنـتــــی

رراحی 

نقوش 

 تزيینی

0 0 0 0 0 0 0 0 

هنرهای 

 زيرالکی
0 0 1 58/0 0 0 1 15/0 

-سوزن

های دوزی

 سنتی ايران

0 0 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 0 0 هنرهای آوایــی

 31/0 2 0 0 17/1 2 0 0 هنرهای نمایشی

 46/0 3 0 0 76/1 3 0 0 فراوانـــی کـل
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ی انیواع هیاظرفییتمطالب کتاب فرهن  و هنر به اسیتفاده از  %0.46در پايه نهم نیز، تنها 

هنرهای  های-های آموزشی هنر مبتنی بر محیط پرداخته است که تنها دو مورد از فعالیترسانه

 شود.های هنرهای زيرالکی در بخش هنرهای سنتی را شامل مینمايشی و يک مورد از فعالیت

 بحث و نتیجه گیری

مورد واحد شیمارش، در  1523شده در اي  پژوهش نشان داد که از آوریهای جمعتحلیل داده

هیای کتیاب %24.22باشید و ايی  يعنیی مورد فراوانی در رابطه با اي  رويکرد می 369مجموع 

از ايی  مییان  فرهن  و هنر دوره اول متوسطه به آموزش هنر بر مبنای جامعیه پرداختیه اسیت.

  از آن درصید  و پی 67/12) «هیای هنرهیای قیومیتوجه به تفاوت»بیشتري  ت کید بر مؤلفه 

دخالیت ») ها ديگیرباشد. دو مؤلفهدرصد  می 33/8) «ایهای بومی/ منطقهمعرفی هنر فرهن »

درصید  و بیه خصیوص  95/2) «ای بیه ننیوان تجربییات آموزشییدادن هنرهای بومی/ منطقه

درصید   جايگیاه  26/0) «های آموزشی هنر مبتنی بر محیطهای انواع رسانهاستفاده از ظرفیت»

ها نداشتند که همانطور که بیان شد دو مؤلفه اول، کمتر نسبت بیه وجهی در اي  کتابدرخور ت

هیای صیورت گرفتیه و بیا دهد که با تمام تیالشدو مؤلفه ديگر فعال هستند. اي  امر نشان می

نییران ايی  هیای صیاحبکه در ابعاد گوناگون از جملیه در ديیدگاه وجود اهمیت اي  رويکرد

؛ واشیینگتون، 2013؛ لییم، چانی  و سیان ، 2014؛ اوکیانر، 2019الوتون، ؛ 2019الو، ) حوزه

؛ باسیتوس، 2002؛گودالییوس و اسیسیرز، 2005؛ اولبريچیت، 2009؛ کرنسکی و اسیتفان، 2011

؛ 1390مبانی نییری سیند تحیول بنییادي ، )   و اسناد و مصوبات رسمی آموزشی کشور1999

به دست آمده از اي  پژوهش جای ت مل دارد. لیذا    بیان گرديد، نتاي 1391برنامه درسی ملی، 

  نیز بیان کرده است در برنامیه درسیی 2019) تحقک آموزش هنر بر مبنای جامعه آنطور که الو

رسمی کار دشواری است. به نالوه، اي  پژوهش صرفاً به تحلیل برنامه درسی رسمی پرداختیه 

برای اجرای همی  مقدار از آموزش هنر بر است و چه بسا معلمان هنر نیز به دلیل ندم آمادگی 

مبنای جامعه موفک نشوند و اهیداف قصید شیده در برنامیه درسیی اجیرا شیده محقیک نشیود. 

  اشاره کرده است، برنامه درسی آموزش هنر بر مبنای جامعه نیاز به 2019) همانطور که الوتون
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ر برای اجرای اي  رويکرد در معلمان ويژه دارد. البته بررسی دانش، مهارت و نگرش معلمان هن

 برنامه درسی فرهن  و هنر، خود نیاز به پژوهش ديگری دارد. 

 ها حیاکی از آن اسیت کیه کتیاب فرهنی  و هنیر پايیه هشیتماز سوی ديگر، تحلیل داده

ش هنیر بیر کمتر به آمیوز  26.79و پايه نهم،  %24.72پايه هفتم، )  ، از دوکتاب ديگر18.58%)

وجیه بیه ها بیشیتر بیه دو مؤلفیه اول و دوم، يعنیی تته است. تصاوير کتابمبنای جامعه پرداخ

ر بیه دو ها بیشیتای پرداخته است و فعالیتهای بومی/ منطقههای قومی و معرفی فرهن تفاوت

اسیتفاده  ای به ننوان تجربیات آموزشیی ومؤلفه ديگر، يعنی دخالت دادن هنرهای بومی/ منطقه

هیای لفیههای آموزشی مبتنی بر محیط پرداخته اسیت. در مقايسیه مؤههای انواع رساناز ظرفیت

رده   معرفیی کی2005) ی گام به گیام کیه اولبريچیتاکتشاف شده از اي  پژوهش با سه مرحله

و  فرهنی  برنامه درسی  از %75) توان مشاهده کرد در حال حاضر، حدود سه چهارماست می

دود حیدانش و مهارت سنتی هنری اختصاص دارد،  ی اول يعنی تدري هنر در ايران به مرحله

ازی آموزان، بیدون ايجیاد بازسیهای محلی توسط دانشبه مرحله دوم، يعنی درک فرهن  22%

زش هنیر پردازد که هدف اصلی آموبه ايجاد بازسازی و تحول اجتمانی می %3اجتمانی و تنها 

انید همیی  ه  اشاره کرد2019) و الو  2002) بر مبنای جامعه نیز آنطور که گودالیوس و اسسیرز

 تغییر اجتمانی است.

نیر، هاز اي  رو، به منیور بهبود جايگاه آموزش هنیر بیر مبنیای جامعیه در برنامیه درسیی 

 شود:پیشنهادات زير ررح می

 برنامـه درسـیهای نیمه تجویزی و غیر تجویزی تعبیـه شـده در استفاده از ظرفیت بخش

در برنامیه درسیی هنیر اول متوسیطه زش هنر بر مبنای جامعه: فرهنگ و هنر برای تحقق آمو

سیاز تواند زمینیهاختیاری  وجود دارد که می) انتخابی  و غیر تجويزی) تجويزیهای نیمهبخش

-آمیوزان از مییان فعالییتهای نیمه تجويزی، دانشآموزش هنر بر مبنای جامعه باشد. در بخش

خیش غییر تجیويزی، بیر اسیاس نالقیه، اسیتعداد و کنند و در بهای رراحی شده، انتخاب می

تواننید بیه شیود. ايی  دو بخیش مییهايی به شکل اختیاری اجرا مییامکانات فرهنگی فعالیت

ی دو مؤلفه آخر های مربوط به هنر قومی اختصاص يابند و اتفاقاً جايگاهی برای توسعهفعالیت
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ننوان تجربیات آموزشی و اسیتفاده  ای بهاي  پژوهش، يعنی دخالت دادن هنرهای بومی/ منطقه

آمیوز های آموزشی مبتنی بر محیط، است که نیاز به فعال بودن دانشهای انواع رسانهاز ظرفیت

  ساز بازسازی اجتمانی است.در خصوص هنر قومی دارد و زمینه

ی هاالیتبه منیور رراحی فعتربیت معلمان هنر آشنا به مفاهیم آموزش هنر بر مبنای جامعه: 

هنیر و  های غیر تجويزی برنامه درسی فرهن  ومبتنی بر آموزش هنر بر مبنای جامعه در بخش

امه تجويزی برنهای تجويزی و نیمههای گنجانده شده در اي  خصوص در قسمتاجرای مؤلفه

 شناسیی وهشناسی و جامعیدرسی، نیاز به تربیت معلمان هنر دارای دانش تعلیم و تربیت، انسان

  شود.ای دانش، نگرش مثبت و مهارت در آموزش هنر بر مبنای جامعه احساس مینیز دار

ابع منحصر نشدن به کتاب درسی به عنوان منبع اصلی مشترک برای همه و در نظر گرفتن من

ايی  ن: آموزاتکمیلی مبتنی بر دنیای واقعی، شرایط فرهنگی و قومی و نیازها و عالیق دانش

سیتای نیمه تجويزی و غیر تجويزی از کتاب فرهن  و هنیر در را هایسازی بخشپیشنهاد غنی

  رلبد.توجه به آموزش هنر بر مبنای جامعه را می

منحصر نکردن فضای یادگیری به کالس و استفاده از فضای بیـرون کـالس بـرای فـراهم 

د ه نبايیبر اي  اساس، آموزش هنر بر مبنای جامع کردن تجارب یادگیری هنر بر مبنای جامعه:

-صیتغیر رسمی نییز فر برنامه درسیبايست در رسمی شود، بلکه می برنامه درسیمنحصر به 

ه در کآن اي  توان راهکارهايی ارائه داد وهايی به اي  منیور تدارک ديده شود. بدي  منیور می

ه ای رراحیی شیوند کیهیای يیادگیری بیه گونیههای درسی و فعالییتاي  زمینه محتوای کتاب

دن تجیارب آموزان را ملزم به استفاده از فضای خارج از کالس برای به کار بردانشخود خودبه

م را بیه آمیوزان دانیش الزيادگیری و يا کسب تجارب جديد کنند. در نتیجه از اي  رريک دانش

 العمر . اصل يادگیری مادام) رور ضمنی و در حی  تجربه کسب خواهند نمود

شاد استفاده از متخصصان هنری محلی جهت مشاوره و ار توسعه همکاری با هنرمندان محلی:

-کلشدر راستای کمک به  آموزاندانشهای دادن به کنجکاوی و همچنی  پاسخدر امر تدري  

ی ینهآموزان در زمتواند مکمل تدري  دانشهای ويژه آنان، به صورت ديگری میگیری هويت

 رويکرد آموزش هنر بر مبنای جامعه محسوب گردد.
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