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 چکیده

در روش تدریس تحلیلـی بـه بررسـی عنـصر -روش تطبیقی و توصـیفیاین مقاله بخشی از یک پژوهش کیفی است که با دو 

مربوط به این موضوع در کشورهای  اسناد و مـدارك ،ربدین منظو .ایران و چند کشور جهان پرداخته است هنربرنامۀ درسی 

همجواری و مقایسۀ آنها پرداخته  ،تفسیر ،توصیف گـردآوری و بـه (کـشورهای منتخـب) برنامه درسی هنرپیشرو در زمینۀ 

و ان ایرهنر از برنامۀ درسی  روش تدریسنماید تا عنصر  می مقالـۀ حاضـر تـالش .شده تا نتایج پژوهش آمـاده شـود

 هدف ،با مقایسۀ نتایج مشخص شد که در کشورهای مـورد مطالعـه .قرار دهد کشورهای منتخب را مـورد مطالعـه و بررسـی

اند؛  مهارتی و نگرشی تدوین یافته ،حیطۀ دانشی در سـه ،ارزشیابی ،عالوه به .است گوناگون هنر هـای زمینـهانتخـابی حـول 

ی بین کشور ما و دیگر کشورها  ا نگرشی تفاوت قابل مالحظه رداختن بـه حیطـۀ مهـارتی وهر چند در زمینۀ میزان و نوع پـ

ترین نکات  عمده ،تفکر و مباحثی در مورد طبیعت ،حل مسئله ،آورانه فن علمی مبـاحثی در مـورد کـسب سـواد .وجـود دارد

هـای  دست آمده شباهت نتایج به ،همچنین .باشد بین کشورهای مورد مطالعه مشترك می اسـت کـه درارزشیابی برجستۀ 

ها  این شباهت .دهد ان میدر بین کشورهای مورد مطالعه و ایران نش ارزشیابی برنامه درسی هنربین  ای را قابـل مالحظـه

 ،رسـیریـزان د برنامـه ،در ایـن قـسمت .باشـد مکتوب برنامه درسی یا برنامه درسی قـصد شـده موجـود مـی بیشتر در اسناد

تدوین  آوری را بررسـی نمـوده و نـسبت بـه تعداد زیادی از کشورهای پیشرو در علـم و فـنهنرهای درسی  برنامه

در عین  .اشدب کامـلتـر تـدوین شـدههدف طبیعی است که حتی در برخی موارد  ،اند و بنابراین اقدام نمودهعنصرارزشیابی 

که جای تأمل دارد و شاید  کشور ما با کشورهای مورد مطالعه وجـود دار رسی هنربرنامه دای بین  فاصلۀ قابل مالحظه ،حال

 .دهد آموزان خود را نشان می توسط دانش ر برنامه درسی کـسب شـدهرا ناشی از اجرای برنامه درسی دانست که د بتوان آن

 

 .امه درسی هنرارزشیابی برن ،برنامه درسی هنر ،برنامه درسی ،بررسی تطبیقیهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه -1

دارد که به معنای میدان مسابقه یا میدانی برای  currere ریشه در واژه التین ،اصطالح برنامه درسی از نظر لغت شناسی

پایان و مسیر  ،برنامه های درسی همچون میدان مسابقه که آغاز و پایان مشخص و تعریف شده دارد مستلزم آغاز .دویدن است

 – لغوی هریش به عنایت با –دومین ویژگی قابل استنباط از واژه برنامه درسی  .ستو از پیش تعریف شده ای ا کامالً مشخص

 برنامه ،شود می تر دشوار فزاینده طوری به آنها از عبور و است شده فراهم مسابقه مسیر در که موانعی همچون از است عبارت

 (22: 2388، محمدی مهر). ندوشمی دشوارتر ،رونده پیش طوری به نیز درسی های

 درسی برنامه یک چگونه که است این سؤال اما .شوندمی تلقی آموزشی هاینظام حساس و مهم اجزاء از یکی درسی هایبرنامه 

 این به مربوط ،آن بُعد یک .کرد بررسی مختلف هایجنبه از توانمی را سؤال این پاسخ شود؟می تلقی اهمیت با و ارزش با

 جایگاهی چه از موضوعی بین هایرقابت و هنر در( 2370: 07 ،خسروی مشیزی) است ارزشمندتر دانشی چه که است پرسش

 بر که گرایاناثبات هایاندیشه در را هنر جایگاه .(2383 ،محمدی مهر) است؟ برخوردار دیگر درسی موضوعات به نسبت

 و( 2370:07، نقل ازخسروی مشیزی 1721 ،1اندکوپلوس تز و تامس: 1722، 2رضوانی و خزایی) شفافیت ،قطعیت ،عینیت

مقدم و  ییصفا ،پاك سرشت ،سرمدمعین ) و مشخص استانداردهای تدوین و تعیین بر که تیلوریسم علمی مدیریت در حتی

 .دارد قرار یرتپایین اولویت در درسی موضوعات سایر به نسبت نمود و لذا هنر مشاهده ،می کردند تأکید، (2388 ،یزادهمهر عل

: 1771 ،3آیزنر) .کرد بررسی هنر آموزش نسبت به مختلف هایدیدگاه با و رویکرد در توانمی را هنر نقش و جایگاه ،همچنین

( 1777، 0اسمیت) کنندمی اشاره هنر ذاتی و درونی هایویژگی به زیباشناسی مثل( رویکردها) هاروش و راه این از برخی .(12

 ،2پایج) کنندمی اشاره هنر ابزار کارکرد و نقش به آکادمیک عملکرد ارتقاء مثل( ها دیدگاه) هاروش و راه نیا از دیگر برخی و

دهنده نشان هنر آموزش درسی هایبرنامه و اهداف در الزم تغییرات عدم به نگاهی (2370:07، نقل ازخسروی مشیزی ،1770

 حوزه تبیین و هاآموزش این بر حاکم رویکردهای رویکرد یا شناسایی .شدباهنر می حوزه در ریزان برنامه دیدگاه و تفکر ی

 .شوند شناسایی درسی هایبرنامه در هنر آموزش هایگیریجهت تا کندمی کمک ما به (1772آیزنر) هانیست و هاهست

 بار توسط2781 سال در هک 6(DBAE) محور دیسیپیلین: باشندذیل می موارد شامل ارتباط این در عمده و مطرح رویکردهای

 تولید بُعد چهار و داشته تأکید دانش ترکیب و شناختی ساختار بر برونر ینظریه از متأثر ،نوین رویکرد این .شد مطرح 0کان

 دروس سایر همانند نیز هنر که است معتقد و دهدمی قرار توجه مورد را 22هنری نقد و 27هنر تاریخ ،7شناسی زیبایی و 8هنری

 ،23آکادمیک عملکرد ارتقاء برای هنر از استفاده رویکرد .(1771 و1772 ،نر آیز: 1772 ،21ویت) شود واقع توجه مورد تواندمی

 )رمز22هنر و فرهنگ دیدگاه ،تفکر از خاصی های مهارت به نسبت تمایل ،بصیرت چشم با 20هنری آثار در بینی تیز و دقت

                                                           
1 - Khazaee & Razavian 
2 Tams & Tzanakopoulos 
3 Eisner 
4 Smith 
5 Paige 
6 discipline-based- Art education 
7 Bargkan 
8 art making 
9 aesthetic 
10 art history 
11 art Criticism 
12 Wheat 
13 Using The arts to promote academic performance 
14 The intelligent eye 
15 Visual culture 
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 کسب) 27خالق مسأله حل رویکرد ،(سنتی)28 خود خالقانه ابراز کردروی ،هنر تاریخ بستر در( هنری20ورمزگشایی26گذاری

 برای هنری هایمهارت کسب) 17کار جهان برای آمادگی عنوان به هنر آموزش رویکرد ،(مسأله حل و طراحی هایمهارت

 شکل به تلفیق ،عیاجتما وزمینه ی تاریخ بستر در تلفیق: بیفتد اتفاق تواندمی شکل چهار به ( که12تلفیقی رویکرد و اشتغال

 مورد به چه هر که ،مسأله حل صورت به تلقیق و هنری هایرشته در اصلی یایده از استفاده ،هاتفاوت و هاشباهت شناسایی

 .(1771 ،آیزنر) کندمی پیدا تریوسیع و ترعمیق شکل ،تلفیق ،شویممی ترنزدیک آخر

 محیطش و خود انسان که هنگامی آن از یعنی ،دیرباز از که شده تهاخشن و ملموس حال عین در و پیچیده است ایمقوله هنر

 انسان که زمان آن چه ،است شتافته انسان یاری به همواره هنر .است بوده مطرح زندگی ارکان از رکنی عنوان به ،شناخت را

 فنا از ترس بر یا و بپردازد خویش های یآگاه نا و ها ضعف با مقابله به آن طریق از تا یافت راهی خود برای غارها دیوار بر اولیه

یوسف  صفری و ،فالحی) زندمی پا و دست ها نگرانی و اضطراب از مملو دنیایی در انسان که اکنون چه و کند غلبه نیستی و

 .(271: 2371 ،فرحنک

 ،یقین به و است مطرح آموزشی هاینظام تمامی در آموزش قابل موضوعات از یکی عنوان به هنر که است نیاز همین اساس بر

یادگیری و هاصالحیت تواندمی آن به توجه و است موثر بسیار کودکان تربیت و تعلیم در که دارد ایبالقوه های ظرفیت ،هنر

 هنر درسی برنامه راهنمای خالصه) بیاموزد آنها به را کردن زندگی خوب مهارت و دهد پرورش مترّبیان در را مشترك های

 ،نمایش ،بازی سازنده و خالقانه اشکال به بایستمی ابتدایی تربیت و تعلیم کل که است معتقد ،11هربرت .(2377 ،ابتدایی دوره

 به رسیدن برای بلکه ،شوند محدود آکادمیک موضوعات به فقط نباید کودکان ،باشد استوار موسیقی و موزون حرکات ،طراحی

 تربیت و تعلیم و بپردازند تکنولوژی و علم ،ریاضیات ،ادبیات به یطبیع طور به و کامال باید شخصی وحدت و رغبت ،رشد

 .(2380:31 ،امینی) باشد زیباشناختی تربیت و تعلیم کال باید ابتدایی

 امکان یادگیری هایشیوه در تنوع ایجاد طریق از صرفا آن عمیق و دقیق شکل به ،چندگانه وهوش فردی هایتفاوت به توجه

 کلی طور به .(18: 2383 ،مهر محمدی) هست نیز اهداف با هابرنامه در تکثر و تنوع پنداشتن مشروع مستلزم و نیست پذیر

نقش  ،هنر و زبان جمله آن از .شوندمی ارائه و بیان ،مفاهیم و معانی آنها طریق از که دارند وجود متفاوتی هایقالب و اشکال

 به یا و هنر آموزش ثغور و حدود ،معنا از روشنی تبیین ایران پرورش آموزش و نظام در .دارند سواد گستره تعیین در مؤثری

-می آموزشی نظام این در هنر جایگاه بودن مبهم از متأثر حدی تا خود نوبه به امر این که ،است نشده ارائه هنری سواد تعبیری

 امر که این ،است نشده ارائه هنری سواد تعبیری به یا و هنر آموزش ثغور و حدود ،معنا از روشنی تبیین ایران پرورش و .باشد

 .(18: 2383 ،مهر محمدی) باشدمی آموزشی نظام این در هنر جایگاه بودن مبهم از متأثر حدی تا خود نوبه به

 اگر که است حالی در این .آیدمی حساب به دنیا تربیت و تعلیم هاینظام اکثر در آموزش مغفول هایحوزه از یکی هنر آموزش

 زیباشناسی و هنر به توجه عطف بدون تواننمی را آموزشی نظام هیچ که یابیممی در ،کنیم توجه هنر اساسی هایکردکار به

زمینه  همواره هنر و نبوده مستثنی قاعده این از نیز ایران پرورش و آموزش نظام تاریخی لحاظ به .کرد ارزیابی کارآمد و کامل

 سال از کارکرد این اهمیت به توجه با .(2381 ،محمدی مهر) شده است شناخته سیاسا اهمیت فاقد و ای-حاشیه  ،جانبی ای

                                                           
16 encoding 
17 decoding 
18 creative self-expression 
19 creative problem solving 
20 arts education as preparation for the world of work 
21 integrated approach 
22 Herbert 
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 .بود آموزش هنر احیای آن هدف که شکل گرفته ابتدایی دوره در ویژه به درایران پرورش و آموزش در اصالحی حرکت 2308

 معروف که بردمی نام هنر احیای ایبر تازه کوششی ،ابتدایی دوره جدید درسی برنامه ،(2383) که مهرمحمدی را حرکت این

 معلمان در ایران به به خدمت ضمن آموزش ارائه با فراگیر صورت به 2382 -2386 سال در ،باشدمی هنری تربیت به رویکرد

 است آمده در اجرا

 ،از آن جمله هنر .وندارایه می ش بیان و ،مفاهیمبه طور کلی اَشکال و قالب های متفاوتی وجود دارند که از طریق آنها معانی و 

حدود و ثغور  ،آموزش و پرورش ایران تبیین روشنی از معنا در نظام .نقش مؤثری در آموزش و تعیین گستره سواد دارند

 ه هنر در اینکه این امر به نوبه خود تا حدی متأثر از مبهم بودن جایگا ،ارایه نشده است آموزش هنر و یا به تعبیری سوادهنری

مجموعه  محرومیت دانش آموزان از ،در سطح خُرد ،نتیجه چنین وضع نامناسبی در تربیت هنری .می باشد نظام آموزشی

آموزشی در رشد قابلیت های شناختی نظیر  عدم موفقیت نظام ،و در سطح کالن ،وسیعی از تجارب غنی آموزشی و پرورشی

 .(2380، امینیاست )ر دانش آموزان مهارت های عملی کارآمد د و ایجاد نگرش های عاطفی مناسب ،خالقیت

به  توانهنرمی  لهبه وسی .شودمی  موثرترحضورش پررنگ تر و ،امروزه نقش هنر در آموزش به گونه ای است که با گذشت زمان

پاسخ داد واگر  تیاستقالل طلبی و خالق ،به کنجکاوی ازنی همچونی دانش آموزان ا شهی مهم و ریازهامجموعه ای از نی

عامل  خودهنر .شودمی  اشابزار قدرتمندی برای او در زندگی شخصی و اجتماعی  ابدپرورش ی ودر انسان رشد  تخالقی

در  .کندمی  فای را در زندگی جوامع امروزی ایمیعظو شوق و تحرك و پرورش استعدادهای درونی انسانهاست و نقش  تجذابی

کم رنگش در نظام آموزشی کشور  گاهربت خود هنر و جایغ و تمظلومی ،خوردمی  چشماز همه به  شی که بیزچی نبی نای

 . (2372، ی رادنحسیماست )

رسمی  ستمکودکان و نوجوانان در سی تو تربی ماز هنر در تعلی استفاده ،ادنی شرفتهی از کشورهای پیارمتأسفانه برخالف بسی

ی هنری دانش ها تیخالقرفتن استعدادها و نیبتوان گفت از ب دحتی شای .ی نداردما کارنامه درخشان کشورآموزش و پرورش 

هنر و نقش پرورشی آن برای  گاهامر آن است که جای نیا لی از دالیکی .فعلی آموزشی است ستمسی جی از نتایکآموزان ی

 (2387 ،یومرث)کی شدی داده می شتربی اروگرنه به آن بهای بسی ،ستینپرورشی روشن  انمعلمان و مربی

آنها تجزیه  عملی است که در آن دو یا چند پدیده در کنار هم قرار می گیرد و وجوه اختالف و تشابه ،یقیبررسی تطب یامطالعه 

ولی روش ها و برنامه ریزی ها  ،مسائل وهدفهای آموزشی به یکدیگر شباهت دارند ،تقریبا در کلیه جوامع .شود و تحلیل می

سنت  و حل مشکالت در هر یک از جوامع بابرنامه ی درسی هنر ش روشها و برنامه ریزی های آموز .رکشور ها متفاوت استد

ما را در رفع مشکالت موجود در زمینه های مختلف  ،بدیهی است که تجربه سایر ملل .ها و فرهنگ ها ارتباط پیدا می کند

همیت توجه داشت که کسب ولی باید به این نکته حائز ا .خ دیگران باز می داردآموزشی یاری می کند و از تکرار تجربه های تل

 . . . و اقتصادی ،تاریخی ،اجتماعی ،فرهنگی تفاوت های به عنایت با .است متفاوت ل کورکورانهو تجزیه و تحلیل با تقلی تجربه

 ،)آقازاده هستند مشترکی بیش و کم مشکالت و مسائل هم دارای نظام این .آورد می وجود به را متفاوت آموزشی نظام های که

2386). 

واژه برنامه درسی در آموزش و پرورش کشور ما  .می شود مشاهده ،هنر درسی برنامه مورد در تطبیقی هایپژوهش خالی جای

مورد استفاده  ،ده استیک واژه جدید است که تاکنون به وسیله افراد مختلف براساس معانی متفاوتی که از این واژه به عمل ام

استقرار . رسد تازگی نداشته و عمرآن به قدمت عمر انسان می ،قه بشروان مسئله مورد عالبرنامه درسی به عن .قرار گرفته است

گردد و  باز می 2728پایه های علمی برنامه درسی به عنوان یک حوزه مستقل و تخصصی و یک رشته تحصیلی به سال 
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پایه های نظری برنامه  بوبیت نخستیندر واقع اثر . رنامه درسی توسط فرانکلین بوبیت منتشر شدنخستین کتاب در زمینه ب

 .( 2380 ،)قورچیان. ریزی کرد و مشوق دیگران در امر برنامه درسی بود درسی را پی

زشیابی را روش های تدریس و شیوه های ار، محتوا، برنامه ی درسی حوزه ای علمی است که حداقل عناصر اهداف، طبق نعریف

: 2388، لیاقت دار، میرشاه جعفری، جعفری هرندیصصان برنامه ی درسی است )این عناصر مورد توافق متخ .شامل می شود

روش های تدریس و شیوه های ، محتوا، لذا برنامه ی درسی هنر نیز حوزه ای علمی است که حداقل عناصر اهداف .(200-207

 . ارزشیابی برنامه درسی هنر را شامل می شود

و منظور از . (2386، چیزی جز حد یاد گیری نیست )ملکی، فرآیند آموزش نخستین فرآیند برنامه ی درسی که در، هدف

 ،در این پژوهش. حد یا حدود یادگیری هنر که تعیین می شود و به دنبال تحقق آن هستیم  ،برنامه ی درسی هنر هدف های

منابع رسی هنر تعیین شده و از به نام هدف های برنامه د است که از قبلنگرش ها و مهارت هایی  ،آن دسته از دانستنی ها

 .(207-200: 2388، لیاقت دار، میرشاه جعفری، )جعفری هرندی .رسمی آموزش و پرورش کشور ها اخذ می شود

، طراحی تحقیق ،تفسیر یافته ها، مشاهده ،مهارت ها و فرآیند ها )کنجکاوی ،تعاریف ( ،اصول، تبیین ها، حقایقدانش ) ،محتوا

، )لوی .(است . . . صحیح و غلط و عالقه به علم و ، ( و ارزش ها ) اعتقاد به خوب و بد. . . . جاد ارتباط و یا ،اجرای آزمایش

آن چیز هایی  ،آنچه که به صورت متون و کتاب های درسی و در مجموع، ( و محتوای برنامه درسی هنر2386، ترجمه مشایخ

درضمن آن  .وری از قبل تعیین شده در نظر گرفته می شود نگرش های ضرمهارت ها و  ،تنی هااست که به قصد یادگیری دانس

 .(207-200: 2388، لیاقت دار، میرشاه جعفری، )جعفری هرندی .ها از منابع رسمی آموزش و پرورش کشور ها اخذ می شود 

. درس است قی برای ارایه با قاعده و منط، راه منظم، در واقع. سومین عنصر برنامه درسی را شامل می شود ،روش تدریس 

فنون و روش های رایج یا توصیه شده توسط ، روش ها، ( و منظور از روش های تدریس برنامه درسی هنر2386، )صفوی

، )جعفری هرندی .معلمان از آن استفاده می کنند ،در تدریس هنر ،مقامات ذی صالح به معلمان هنر است که در حال حاضر

 .(207-200: 2388، رلیاقت دا، میرشاه جعفری

فرآیند جمع آوری اطالعات برای تصمیم گیری یا بررسی میزان حصول ، داوری در باره ی شایستگی و ارزش چیزی، ارزشیابی

آن دسته ، (و منظور از شیوه های ارزشیابی برنامه درسی هنر2386، )فتحی واجارگاه. سه تعریف مشهور ارزشیابی است، اهداف

 .ظام آموزشی کشور های مورد بررسی به آن تاکید دارند که ناست هایی -از شیوه 

عملی است که در آن دو یا چند پدیده د رکنار هم قرار می گیردو وجوه اختالف و تشابه آن ها  ،مطالعه یا بررسی تطبیقی

ی روش ها و برنامه ریزی لو ،مسایل و اهداف آموزشی به یکدیگر شباهت دارند ،تقریبا در کلیه جوامع. تجزیه و تحلیل می شود

روش ها و برنامه ریزی های آموزش و حل مشکالت در هر یک از جوامع با سنت ها و فرهنگ ها  .ها در کشور ها متفاوت است 

مارا در رفع مشکالت موجود در زمینه های مختلف آموزشی یاری می  ،بدیهی است که تجربه سایر ملل .ارتباط پیدا می کند 

ولی باید به این نکته حایز اهمیت توجه داشت که کسب تجربه و تجزیه و  .جربه های تلخ دیگران باز می داردت ارکند و از تکر

با عنایت به تفاوت  .(207-200: 2388، لیاقت دار، میرشاه جعفری، تحلیل با تقلید کور کورانه متفاوت است )جعفری هرندی

این نظام ها دارای مسایل ، ظام های آموزشی متفاوت را به وجود می آوردکه ن. . . اقتصادی و ، تاریخی، اجتماعی ،های فرهنگی

آموزشی سایر کشور  مطالعه تجربه ها و شیوه های توسعه و اصالحات، و مشکالت کم و بیش مشترکی هستند و بر این اساس

، )آقا زاده. ش هنر خواهد افزودر و آموزبر توانایی ما در جهت رفع دشواری های موجود در برنامه درسی هن، های توسعه یافته

2386). 
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هنر برنامه درسی  ازارزشیابی اند که این پژوهش بتواند به بررسی تطبیقی عنصر نویسندگان این مقاله امید داشته ،در مجموع

لیا را به استرا و اداکان ،انگلستان ،ژاپن، آلمانبرنامه درسی هنر ایران و کشور های مختلف از جمله :  ایران و کشورهای منتخب

کار شناسان و برنامه ریزان  ،مدیران مدارس، دبیران هنر دور اول متوسطه ،صورت تطبیقی بررسی کند تا شاید معلمان ابتدایی

 .دفتر برنامه ریزی و تالیف کتب درسی به ویژه اعضا گروه هنر و سایر عالقه مندان بتوانند از آن استفاده کنند

 

 پیشینه پژوهش:

یعنی آنچه در نظام های آموزش وپرورش دنیا در حوزه ی آموزش  ،موجود در زمینه ی برنامه درسی هنره پژوهش های چ گر

نیز می تواند منشأ تحوالت  ،لیکن آگاهی کلی واجمالی در مورد این پژوهش ها ،هنر اتفاق می افتد بسیار ناچیز و ناکافی است

مرتبط با عنصرارزشیابی  ،نمونه ای از این پژوهش ها که ،بخش ن منظور در اینمثبت و ارزشمندی در این زمینه باشدبه ای

 .ذکر گردید ،برنامه درسی هنر می باشد

 تیمحور بر ترب نیپلیسیآموزش هنر د یبرنامه درس ریتأثدر پژوهشی تحت عنوان  ،(2376)، اوقانی همدانی، کاظم پور، غفاری-

جامعه  .آزمایشی و با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل انجام شد ش شبهبه رویی دانش آموزان دوره ابتدا یهنر

بوده است و  2387-77نفر در سال تحصیلی  727مورد مطالعه کلیه دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر تنکابن به تعداد 

پایه پنجم مدارس ابتدایی شهرستان دایر  نفری گواه و آزمایش بود که از میان کالس های 12نمونه آماری مشتمل بر دو گروه 

برای اندازه گیری میزان تربیت  ،آزمون تن تز ،ابزار سنجش .تصادفی خوشه ای انتخاب شدند ،تنکابن به روش نمونه گیری

 آموزش هنر شامل ایجاد و توسعۀ چهار .تاریخ هنر و زیباشناسی مورد استفاده قرار گرفت ،نقد ،هنری در چهار مؤلفه تولید

و زیبایی شناسی در دانش آموزان می باشد که نتایج حاصل از مانکووا نشان داد که بین پس  ،تاریخ هنری ،نقد ،تولید مهارت

بنابراین برنامه  ،آزمون تربیت هنری دانش آموزان در حوزه های تولید و نقد هنری در دو گروه تفاوت معناداری مشاهده نشد

 ،در حالی که .تولید و نقد هنری بر میزان تربیت هنری دانش آموزان تأثیر نداردحوزه  درسی آموزش هنر دیسیپلین محور در

 ،بین پس آزمون تربیت هنری دانش آموزان در حوزه های تاریخ هنری و زیبایی شناسی در دو گروه تفاوت معنادار مشاهده شد

ی شناسی بر تربیت هنری دانش آموزان تأثیر زیبای از این رو برنامه درسی آموزش هنر دیسیپلین محور در حوزه تاریخ هنری و

 .دارد

با ، یدر آموزش عال یهنر یدرس یبه هنر و برنامه ها یاسالم کردیرودر پژوهشی تحت عنوان ، (2372نصر ) ،مسعود ،موسوی-

توجه به  با تینها و در پردازدی م یهنر اسالم یتیو اصول ترب ینظر یمبان ،یمفهوم هنراسالم یبه بررس یلیتحل یفیروش توص

 جینتا .ارائه شده است  یبه هنر در آموزش عال یاسالم کردیرو یساز نهینهاد یبرا یبرنامه درس یالگو ینیو د یتیترب یمبان

است که  یمنحصر به فرد یژگیواجد و یهنر اسالم ،انیم نیدر ا .است  یکه هنر محصول تقابل انسان با هست دهدی نشان م

 ،یشناس نید ،یجامعه شناس ،یعبارت است از: انسانشناس یهنر اسالم ینظر یمبناها .آن است  یزیحکمت آم یژگیآن و

 تیهدا ،کرامت ،تیعقالن ،ییداجوعبارت است از: خ یهنر اسالم یتیترب یمبناها نیو مهمتر یو روش شناس یمعرفت شناس

 ،ییگرا تیمعنو ،عزت ،ییحق گرا ،ییالت جودع ،ییکل گرا ،شامل اخالص یهنر اسالم یتیاصول ترب نیو مهمتر یریپذ

و  یآموزش طیمح ،یتیترب یروشها ،محتوا ،هدف یعنصرها زین تیدر نها .نامشروع است  یو مخالفت با لذتها ییزانگرایم

 یو نظر یتیو اصول ترب یبر مبان یموضوع و مخاطب مبتن ،روش تیبا محور یاسالم کردیبا رو یهنر یدرس مهبرنا یابیارزش

 .شده است  نیارزش و توانش تدو ،نگرش ،نشیب ،دانش نهیدر زم یآرمان یبه منظور تحقق هدفها یهنر اسالم
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ه قصد شده درس هنر با برنام بررسی میزان انطباق برنامه اجرا شده جدید ،پژوهشی با عنوان در، (2371) یدستنائمحمدیان -

نتایج بدست آمده از این . 88-87، در سال تحصیلی رمحال و بختیاریی سوم ابتدایی استان چها از دیدگاه معلمان پایه

آموزان به طور مستقیم بر تحقق اهداف  های هنری دانش نگرش و مهارت ،شناخت متغیرهای توسعه ،پژوهش نشان داد که

اهداف کلی  ر تحققتدریس و ارزشیابی و امکانات اجرایی به طور غیر مستقیم بگذارد و متغیرهای روش  کلی برنامه اثرمی

 .گذارد برنامه جدید هنر تأثیر می

 تربیت به اهمیت عنایت با »ابتدایی دوره در هنری تربیت مطلوب الگوی طراحی« موضوع با پژوهشی در، (2387) امینی-

 عناصر جایگاه ،درسی تربیت هنری برنامه الگوی یک طراحی طریق از تا کرد تالش آن مشکالت و کمبودها به توجه و هنری

 در .سازد مشخص و تعیین را ابتدایی هنردوره درسی برنامه در ارزشیابی های شیوه نیز و یادگیری های فرصت ،محتوا ،هدف

 قرار بررسی مورد را ابتدایی دوره در هنری تربیت مطلوب طراحی الگوی روند ،هنری تربیت تبیین و تعریف از پس ،پژوهش این

 آن طراحی و تدوین امکان ،درسی برنامه عناصر جایگاه ساختن مشخص و تعیین موضع وندب که این به اشاره با وی .گرفت

 پژوهش این تحلیل در .پردازد می ارزشیابی و ،یادگیری های فرصت ،محتوا ،اهداف عناصر ایگاهجو موضع تعیین به ندارد؛ وجود

 در ارزشیابی ابزارهای و ها شیوه و دگیریای -یاددهی های فرصت نظر از ابتدایی دوره هنر فعلی برنامه است که آمده

 .دارد قرار حدضعیفی

 دونینگ-
 انجام »ابتدایی درمدارس هنر مطالعه است؟ مانده باقی هنر برای جایگاهی آیا« عنوان با که ای مطالعه (در1773)13

 نشان را نکته سه مطالعه این های یافته. پرداخت انگلستان در ابتدایی دوره معلمان از درصد27 تقریباَ نظرات بررسی به ،داده

 .شوند گرفته نادیده ،ای هسته درسی برنامه از خارج شده موضوعات موجب اصلی درسی موضوعات به ملی توجه اینکه اول: داد

 .گذارد می باقی هنر آموزش برای را کمتری زمان ،ریاضیات و خواندن مانند دروسیبرای  قاطع و سخت بندی زمان اینکه دوم

 پژوهش این نهایی نتایج .شود می هنر درس بر فشار تحمیل موجب مدرسه برای عملکردی داولجوجود  فشار اینکه سوم

 باکودکان که افرادی .است نگرفته قرار ابتدایی دوره اثربخشی تعیین برای ارزیابی برنامه جای هیج در هنر که می دارد اذعان

 نگران ،اند نبرده پی این اهمیت به دیگران اینکه از و اند کرده درك را هنر تاهمی ،کنند می کار نزدیک طور به ابتدایی دوره

 پشتیبانی به نیاز و بودند کودکان برای مطلوب هنر آموزش خواهان ،مطالعه در کننده شرکت معلمان ،گزارش این در .هستند

 .شدند خواستار را آن تداوم در

 برای هنر ی درسی برنامه پیرامون ،مضمون بر مبتنی ای حرفه ن:مطالعاتواعن با پژوهشی در (1771)10امپوه تی . لبوگانگ -

 بوستون در راهنمایی مدارس هنر دبیران آموزش
 جامع درسی ی یـک برنامه تـدوین پـی در پـژوهش این است معتقد12

 تربیتی های توانایی ی هوسعو ت هنـر تولیـد و هنـر بـه دهـی پاسـخ هـای توانـایی با آموزان دانش که باشد می هنر آموزش

 زیبایی از آن محتوای که ای گرایانه جـامع کل درسـی ی برنامـه بـه نیـاز ،پـژوهش ایـن اسـاس بـر . دارد نظر در را دبیران

 . شد احساس باشد امتداد داشته هنری تولید تا ،نسبت همان به و هنری تاریخ ،هنری نقد ،شناختی

                                                           
23 Downing 
24 Lebogng Discipline 
25 Based Art Education : Needs Assessment Analysis . The Status of Art Education in the Mpowe, Lebogng Discipline 
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معلـم  تربیت های دوره در معلمان ای حرفه رشد ی زمینه در توسط که تطبیقی در مطالعه ،(1772 ) ،16کالینسون ویامیکو -

 و اصالحات و تغییر ایجادکردن برای هایی روش ارائه که داد نشان گرفت صورت آمریکا متحده ایاالت و ژاپن دوکشور میان

 .دارد ضرورت کشور دو هر معلمان آموزش ای حرفه رشد ی زمینه در حیات تجدید

 شیوه ،روشهای تدریس ،محتوا ،اهداف از حیث هنرهای درسی  برنامه ،مشخص است که در بستر تاریخ ،با توجه آنچه گذشت

در  هنرتغییراتی گردیده و از طرف دیگر برنامه درسی  دیگر از عناصر از یک طرف دستخوشهای ارزشیابی و بسیاری 

هنر از برنامه درسی ارزشیابی سعی دارد نکات برجستۀ عنصر  پژوهشکه این  اردی دهای ها و تفاوت کشورهای منتخب مشابهت

قابل ذکر است که  .ایران بررسی و مقایسه نماید واسترالیا  و کانادا ،انگلستان ،ژاپن، آلمان :شامل را در کشورهای منتخب

 ترین از عمدهارزشیابی از یک طرف و عنصر  و ایراناسترالیا  و کانادا ،انگلستان ،ژاپن، :آلمان منتخب شامل کشورهای

درسی  از برنامهارزشیابی هدف اصلی مقاله آن است که نکات برجستۀ عنصر ،در مجموع ،بنابراین .متغیرهای این پژوهش است

 ::عبارت است از سؤال کلی پژوهش ،در این راستا .را در کشورهای منتخب تعیین نماید هنر آموزش

 

 در ایران و کشورهای منتخب چیست؟ ه درسی هنریس برنامروش تدر نکات برجستۀ 

 .اند های زیر طرح و مورد بررسی قرار گرفته سؤال ،برای دستیابی به پاسخ این سؤال اصلی

 چیست؟ آلمان در ارزشیابی برنامه درسی هنرنکات برجستۀ -2

 چیست؟ ژاپن در ارزشیابی برنامه درسی هنرنکات برجستۀ -1

 چیست؟ انگلستاندر یابی برنامه درسی هنرزشارنکات برجستۀ -3

 چیست؟ کانادادر ارزشیابی برنامه درسی هنرنکات برجستۀ -0

 چیست؟ استرالیا در هنر برنامه درسی ارزشیابینکات برجستۀ -2

 چیست؟ ایراندر  ارزشیابی برنامه درسی هنرنکات برجستۀ -6

 

 روش پژوهش :

تحلیلی انجام  -روش توصیفی نیزتطبیقی به کمک الگوی بردی از یک طرف و  این پژوهش یک مطالعۀ کیفی است که با روش

های تحقیق بر اساس  پدیده ،در مرحلۀ توصیف .است همجواری و مقایسه ،تفسیر ،مرحلۀ توصیف0این الگو شامل  .شده است

در مرحلۀ  .شود لۀ بعد آماده میهای کافی برای بررسی و نقادی در مرح یافته برداری و با تدارك یادداشت ،شواهد و اطالعات

بندی  به طبقه ،در مرحلۀ همجواری .پردازد می ،اطالعاتی که پژوهشگر در مرحلۀ اول توصیف نمود رسی و تحلیلبه وا ،تفسیر

 و تفاوتها می ها کنار هم قرار دادن اطالعاتی که در دو مرحلۀ قبل آماده شده برای ایجاد چارچوبی برای مقایسۀ شباهت و

ها و پاسخ دادن  ها و تفاوت شباهت لۀ تحقیق با توجه به جزییات در زمینۀبه بررسی و مقایسۀ مسئ ،در مرحلۀ مقایسه .زدپردا

 .(2386، آقازاده)شود  به سؤاالت تحقیق پرداخته می

، آلمانکشور  پنج ،نمونۀ آماری .باشد می هنرکشورهای جهان و اسناد و مدارك برنامه درسی  ،جامعۀ آماری در این پژوهش

از  کشور فوق تالش گردیده تا پنجانتخاب  در .از یک طرف و ایران از طرف دیگر است استرالیا و کانادا ،انگلستان ،ژاپن

از  .گردد از هر قاره یک کشور انتخاب ،هنرهای بصریو هنرهای تجسمیویژه  ای مختلف به کشورهای مطرح در دنیا در زمینه

                                                           
26 Collinson, V &Yumiko .O 
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برنامه درسی کشورها اسناد و مدارك  ،ابزار گردآوری اطالعات در این پژوهش .هدفمند استز نوع گیری ا روش نمونه ،رو این

 اعتبار و پایایی این ابزار همچون سایر ابزارهای رایج برای گردآوری اطالعات .باشد می ارزشیابی برنامه درسی هنر ه یدربار

از نظرات  ،منظور بدین .امر رسیده است ت به تأیید متخصصاناما در عین حال اسناد و مدارك در هنگام ضرور ،مطرح نبوده

برای قضاوت دربارة اعتبار  ،همچنین .شد اساتید دانشگاهی که آشنایی کافی با نظام آموزشی کشورهای منتخب داشتند استفاده

ر ارزیابی و د ،نظر قرار گرفتاصلی بودن مدرك مورد  ،بیرونی در نقد .اسناد و مدارك به نقد بیرونی و درونی منابع پرداخته شد

سعی شد که هم  ،برای باال بردن اعتبار اسناد و مدارك در این پژوهش .مورد قضاوت بود مدرك محتوایدرونی اهمیت و صحت 

. ها و مجالت معتبر استفاده گردد سایت ،ها مدارك رسمی نهادهای آموزشی کشور ها استفاده شود و هم از کتاب از اسناد و

دو  ،بدین منظور .آوری شد کشورها جمعهنر ستفاده از اسناد و مدارك موجود دربارة برنامه پژوهش با اورد نیاز اطالعات م

 علمی و بین یها دفتر همکاری ،درسی مرتبط مثل دفتر تألیف کتب ها و سایر مراکز به کتابخانه (مراجعه2اقدام صورت گرفت

 ،پژوهشگاه تعلیم و تربیت ،دارك علمی ایرانمرکز اطالعات و م ،کوکمیسیون ملی یونس، پرورش المللی وزارت آموزش و

مثل برنامه درسی هنر جستجو در اینترنت از مراکز معتبر در زمینۀ (1؛های دانشکدههای علوم تربیتی دانشگاهها کتابخانه

های  واستفاده از سایتهنر برنامه درسی  المللی استفاده از مجالت معتبر مانند مجلۀ بین ،هنرالمللی آموزش  مؤسسۀ بین

از کلید  ،همچنین .ایالتی آریزونای آمریکا های معتبر همچون دانشگاه وزارت آموزش و پرورش کشورهای منتخب و دانشگاه

 :های زیر برای جستجو استفاده شد واژه

Science education, Science education history, TIMSS and science education, 
در  .و تحلیل قرار گرفت به روش کیفی مورد تجزیه ،کشورهای منتخبمحتوای برنامه درسی آوری شده دربارة  اطالعات جمع

های متنها و روشهای ناظر بر  تفاوت هـا و شـباهت ،مـدارك و منـابع عـالوه بـر تفکـر و اسـتدالل ،تجزیه و تحلیل اسناد

بحـث و  ،جداگانه و یکبار در مجموع مورد بررسی طـور ـکبـار بـهه هر مرحلـه یهای مربوط ب مطالعات کیفی نتایج یافته

همجواری و مقایسه  ،تفسیر ،مطابق الگوی بردی و در مراحل توصیف تحلیـل ایـن اطالعـات .تجزیـه و تحلیـل قـرار گرفـت

 .انجام گردیده است

شیوه های  ،روشهای تدریس ،محتوا ،فدرباره اهدا درسی کشورها اسناد و مدارك برنامه ،در این پژوهش ابزار گردآوری اطالعات

ار و پایایی این اعتب .است برنامه درسی هنرراهنمای معلم و کتاب های کار و سایر مدارك در زمینه  ،کتابهای درسی ،ارزشیابی

 سویز صورت لزوم ا د و مدارك دراما در عین حال اسنا .ابزار همچون سایر ابزارهای رایج برای گردآوری اطالعات مطرح نبودند

در  .و درونی منابع توجه شد نقد بیرونیهمچنین برای قضاوت درباره اعتبار اسناد و مدارك به  .تایید شاده است رمحققان ام

 بردن باال برای .صحت محتوای مدارك قضاوت شدو در ارزیابی درونی اهمیت  .لی بودن مدارك مورد نظر بودصا ،نقد بیرونی

ضمن این  .سایت ها و مجله های معتبر استفاده شود، پژوهش سعی شده است که بیشتر از کتاب ها در اركومد اسناد اعتبار

 (216: 2388، لیاقت دار، میرشاه جعفری، عفری هرندیجباشد )تاحدی بدون خطا  منابع انگلیسی که سعی شده ترجمه

برای این منظور  .درسی هنر کشور ها جمع آوری شد  امهاطالعات مورد نیاز پژوهش با استفاده از اسناد و مدارك موجود در برن

 ،ه درباره هدف هابررسی اسناد و مدارك برنامه درسی کشورهای مورد مطالع مراجعه به کتابخانه ها و–2دو اقدام انجام شد: 

جشنواره  ،ی کارکتابها، کتابهای راهنمای معلم ،کتابهای درسی هنر ،روش های تدریس و شیوه های ارزشیابی مانند ،محتوا

 -1.  .مسابقات هنری و سایر مدارك رسمی در زمینه برنامه درسی هنر مورد توجه قرار می گیرد ،های هنری دانش آموزان
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و سایت های معتبر مثل سایت مجالت بین المللی و سایت های بین المللی و نیز از سایت های  جستجو در اینترنت از مراکز

 .خب استفاده شدآموزش و پرورش کشورهای منت

 

 یافته ها

 .در این قسمت یافته ها به ترتیب سواالت پژوهش بیان می شود

 چیست؟ آلمان در ارزشیابی برنامه درسی هنرنکات برجستۀ سوال اول پژوهش:

و  به طور طبیعی به وسیله کنترل ثابت روند یادگیری و با استفاده از آزمون های شفاهی پیشرفت تحصیلی در کشور آلمان

سوم شاگردان با  در کالس. در کالس اول و دوم تمرکز روی مشاهده مستقیم هر شاگرد است . کتبی صورت می گیرد 

توانایی ها و مهارتهای ، دانش ،ارزیابی شاگردان برپایه ی ضرورتهای برنامه.  ت کتبی در برخی موضوعات شروع می شودامتحانا

برای دو پایه اول مدارس ابتدایی از طریق گزارش در پایان تحصیلی ایالت ها در بیشتر  .می گیرد کسب شده در کالس صورت

گزارشهایش را در  ،دانش آموز ،یا گاهی اوقات پس از آن، در پایان کالس دوم .جزئیات پیشرفت شاگرد را توصیف می نماید  که

شاگرد ثبت شده و در سطح اکتسابی مورد  پایان هر نیمسال از سال تحصیلی با عالمت هایی دریافت می نماید که عملکرد هر

به عالوه عالمتها برای تک تک  .ارزیابی تطبیقی صورت می گیرد  وبدین ترتیب یک ،قضاوت گروه آموزشی قرار می گیرد

شاگردان با .  پنجاه در صد ایالت ها ارزیابی کار محور و رفتار اجتماعی صورت می پذیرد در. موضوعات حکم صادر می نماید 

جبران . متابعت می نمایند  ،رود ن و نوشتن؛ از مالکهای ارزشیابی یکسان که برای بقیه شاگردان به کار میواریهای خوانددش

این موارد با تدارك اطالعات . مدارس ابتدایی رخ می دهد  ها و نواقص از اصول اساسی برای ارزیابی و سنجش عملکرد درخطا

 .(221:2388، )نیک پی. بندجاری در کالسهای باالتر کاهش می یا

 

 چیست؟ ژاپن در ارزشیابی برنامه درسی هنرنکات برجستۀ سوال دوم پژوهش:

های  ابتدایی شامل ویژگی دهند که برنامۀ درسی هنر در ژاپن در دورة ها نشان می ایران بررسی برخالف برنامۀ درسی هنر در

 :زیر است

 . :یژگـــی مهم دارندهای درسی دورة ابتدایی در ژاپن دو و برنامه

 .تمقتـــــدرانه و به تعبیر کارشناسان مختصـــــر و مفیـــد اس ها خیلی رنامۀ درسی ژاپنی(ب2

 .(. 1773 ،جانبۀ کـــــودکان تأکید دارد )اوکازاکی و ناکاروما رشد همهبر (1

از  ،کاردستی( در دورة ابتدایی هنر و ،وسیقیشــده به تربیت هنری )شــامل م در کشــور ژاپن میزان ســاعات اختصاص داده

با اندکی تفاوت تقری ً با معادل اخالق و دینی بیشتر و  ،تعلیمات اجتماعی ،هایی چون علوم یافته به درس زمان تخصیص

 های ســوم از ســاعات آموزشی مدرسه در ژاپن برنامۀ درســی ملی وجود دارد ولی حدود یک .ساعات درس ریاضی است

 ،ویژه اختصاص دارد )آقازاده های داری و فعالیت خانه ،موسیقی و تربیتبدنی ،های غیر آکادمیک چون هنر ی به موضوعدایابت

2383). 

جســمانی نقــش مهمی در  موســیقی و آموزش ،هنر .و والدین ژاپنی تأکید زیادی بر اصول اولیۀ یادگیری دارند مانمعل

سازی و شرکت در رویدادهای ساالنه  ریزی آماده برنامه کودکان وقــت زیادی را به .کنند برنامۀ عمومی آموزشــی بــازی می

 .(2380، های علمی ندارند )بختیاری مستقیم با موفقیتارتباط  دهند که در سطح مدرسه اختصاص می
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 ،در بسـیاری از مـوارد و حتـی در رشـتۀ هنـر نیـز ارتباطـی قوی میان آموزش و کتابهای درسـی این رشـته وجود دارد

همچنیـن ارتباطـی  .آمـوزش هنـر تطابـق دارنـد بـا تغییرات در ،شـوند هـای درسـی مشـاهده می تغییراتـی کـه در کتاب

 . هستیم قـوی بیـن کتابهای درسـی و دولت را شـاهد

هایـی  فعالیت .آورد فراهـم مـی جسـمانیهنـر و تفریحـات  ،برنامـۀ آمـوزش مـدارس ابتدایـی زمـان کافـی بـرای موسـیقی

شـرکت در  ،هـا ن حضـور در کلوبهایـی چـو شـامل فعالیت کننـد و ویـژه نقـش مهمـی در برنامـه کلـی آمـوزش بـازی می

هـای اجرایـی  و دیگـر فعالیت ،آمـوزی های دانش هـا و مشـارکت رقابت ،سـطح مدرسـه های( در ها )جشـنواره فسـیتوال

ویژه در ســطح ابتدایی تأکید دارند که نقش آنان بهبود کلی آموزش کودکان  معلمان به. شـوند آمـوزان می دانش توسـط

 .(2380 ،هم آوردن آموزش علمی صرف برای آنان )بختیاریفرا نه ،است

 با این ،شــوند تربیت می ــالۀ لیســانسهای چهارس های ملی و در دوره های ابتدایی در دانشــگاه اغلب معلمان مدرســه

 (. 2388/1770 ،شوند )وایت تعلیم داده می های عالی های خصوصی و مدرســه برخی از آنها در دانشــگاه ،وجود

 .باید کاری انجام دهند که کودکان خودشان تجربه کنند ،جای سعی در آموزش دانش معلمان به

به زبان خود  ،تشویق شود کند تا او بلکه معلم با او همدلی می ،طالعات منفعل نیستآموز در اکتســاب یا فهمیدن ا دانش

 .(2382، )سرکارآرانیدست به توصیف بزند و در مورد معنای مواد بیندیشد 

را هایی  برنامه ،در ســطح ملی برای ترویج هنر از نظر آموزشــی« آژانس امور فرهنگی«هایی از حمایت برای ارتقای هنر مثال

 :کند اجرا می طراحی و

 :ر اجرا شدندبه شرح زی هایی پروژه ،فرهنگ و هنر را تجربه کنند ،سازند ها را قادر می هایی که بچه برای ارتقای فعالیت(2

های کاربردی ارائه  راهنمایی ،آموزی هــای هنری دانش های مناســب برای مشــاهده مراحل هنرها: برای اجرای گروه فرصت

شــود تا در  فرصتهایی برای دانش آموزان فراهم می همچنین .ها به درك عمیق هنرهای گوناگون نائل آیند تا بچهشوند  می

 .ارتباط نزدیک بگیرند با هنرهای واقعیها شرکت کنند و  کارگروه

نرمندان محبوبی که کارها با ه به وســیلۀ اعزام آنها برای دیدار ،ها به هنر های فرهنگی در مدارس: عالقۀ بچه افزایش فعالیت

سخنرانی در مدرســه که به ارائۀ مهارتهای برجسته و  کنند و حضور حافظان فرهنگ ســنتی های برجســته می و فعالیت

فرصتهایی را برای ارائه نتایج  ،افزون بر این .شود پردازند تقویت می غرورانگیز می بخش و های فرهنگی لذت دربارة فعالیت

های هنری به دســت آوردند وخودشان در  ها درك روشــنی نســبت به هدف کنند تا بچه هنگــی فراهم میفر های فعالیت

 .کنندفعالیتهای باشگاه فرهنگی شرکت 

 کند تا دانش آموزان با انواع هنر به هایی را طراحی می آژانس امور فرهنگی برنامه:های فرهنگی حمایت از شرکت در طرح(1. 

هنرهای  کند تا کودکان هایی فراهم می این آژانس در طول سال فرصت .باط بگیرند و تجربه کســب کنندارت طور مستقیم

الگوی 00قالب یک طرح الگویی )  آثار و هنرهای آنها در ،ان را تجربه کنند و در نهایتشــ گوناگون در حوزة زندگی روزمره

 .شود ای در سراسر کشور( حمایت می منطقه

های  ها و با امکانات هنری چندگانۀ خانه پشتیبانی از پروژههایی که با همکاری مدرسه:از امکانات فرهنگیپشتیبانی (3. 

 مرکزی در

هنرهای زیبا به اجرا  های های مشــترك کارآموزی و تحقیقاتی که با همکاری سایر موزه و پروژه شــوند منطقه اجرا می

 .آیند درمی
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های  فعالیت ،دستی صنایع هایی از قبیل برای استفاده در فعالیت ،( ITزشی )با و بدونهای تولید محتوای آمو آموزش روش

 .(2388/1770، شوند )وایت ها ارائه می از مدرسه داران هنگام بازدید موزهوسیلۀ  های نوع تجربی که به ترویجی و آموزش

 

 یست؟چ انگلستاندر ارزشیابی برنامه درسی هنرنکات برجستۀ سوال سوم پژوهش:

طیفی از  .انگلستان است درسی آموزش هنر در ناپذیر از فرایند تدریس و یادگیری برنامه ارزیابی به عنوان بخشی جدایی

نمونه  ،آموز آوری گزارش کارهای دانش مانند: جمع شود رزیابی برای نظارت بر پیشرفت دانش آموزان استفاده میابزارهای ا

و  .(01:1772، 27ریاضیات و هنرهای تجسمی ،انگلیسی ،درسی در مدارس ابتدایی برنامه ها )ارزیابی اجرای لیست چک ،کارها

 پرورش بیان خالق می که منجر به ،از ابزارهای کاغذ و مداد ،همچنین .فراگیر(مجموعه تکالیف انجام شده توسط )، 28کارنماها

درسی  که این ابزار دارای ارزش محدود در برنامه ،شود تصور می ،در برخی از کشورها .گردد شود در این زمینه استفاده می

در ارزیابی تاکید بر  .خص شده استدرسی مش برنامه طیف وسیعی از ابزارهای ارزیابی در ،این کشوردر  .باشد هنر می

ست درسی هنر است و نتایج ارزیابی به صورت کمی ا از مهارتها و مفاهیم برنامهك توسعه و در ،آموزان دستاوردهای دانش

در این کشور در . (00-03: 1772، 29ریاضیات و هنرهای تجسمی ،انگلیسی ،درسی در مدارس ابتدایی اجرای برنامه )ارزیابی

نحوه ارزیابی پیشرفت دانشآموزان و موفقیت  درسی هنر معلمان نیاز به مشاوره خاص و راهنمایی در مورد یابی برنامهمورد ارز

کنند و با  ها شیوه ارزیابی مناسب در هنرهای را انتخاب می استفاده از راهنمایی معلمان با .نددرسی دار در این حوزه از برنامه

 .(267:2372، محمدیپردازند ) آموزان می تکوینی و تراکمی دانشبه ارزیابی  استفاده از کارنماها

است )ارزیابی اجرای برنامه  موزانهدف و سیاست کلی از ارزیابی برنامه درسی هنر نظارت بر پیشرفت دانش آ ،در انگلستان

 .(01:1772، ریاضیات و هنرهای تجسمی ،انگلیسی ،درسی در مدارس ابتدایی

که در ارزیابی تکوینی و تراکمی دانش  وسیعی از ابزارهای ارزیابی در برنامه درسی مشخص شده استطیف  ،در این کشور

 .(02:1772، ریاضیات و هنرهای تجسمی ،انگلیسی ،مدارس ابتدایی آموزان استفاده می شود )ارزیابی اجرای برنامه درسی در

 

 چیست؟ اناداکدر ارزشیابی برنامه درسی هنرنکات برجستۀ سوال چهارم پژوهش:

های ارزیابی هنر در کشور  روش اند و های اندازگیری یادگیری هنر در کشور کانادا توسعه یافته روش ،های اخیر در طول سال

 در حال کار بر روی راه ،قضایی در کانادا و ایاالت متحده های حوزه .ار و نتیجه مبتنی بر یادگیری تأکید دارندبر معی ،کانادا

کنفرانس هنر 2776در سال  ،برای مثال .باشند برای ارزیابی در آموزش و پرورش هنرمی رای ایجاد استانداردهایهای خالقانه ب

گیری اینکه آیا  اندازه علمان دوره ابتدایی نشان می دهند که از آنها می توان برایارزیابی را به م های استراتژی، است زنده

 .( 2770: 26، 30برای آموزش و پرورش هنر استفاده کرد )ساخت فرصت ،اند رسیدهدرسی  آموزان به نتایج برنامه دانش

آوری  جمع اطالعات .آموزان است ری دانشبهبود یادگی ،هدف اصلی از سنجش و ارزیابی ،ی ابتدایی در کشور کانادا در دوره

دستاورد خود را از  ،همچنین ،موزانآ نقاط قوت و ضعف دانش کند تا معلمان به منظور تعیین شده از طریق سنجش کمک می

این اطالعات همچنین در خدمت به هدایت معلمان در تطبیق  .در هر درجه تعیین کنند درسی در هر درس انتظارات برنامه

                                                           
27 an Evaluation of Curriculum Implementation in Primary Schools English, Mathematics and Visual Arts 
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 یاری می ،درس های اداره کالس ها و شیوه آموزان و در ارزیابی اثربخشی کلی برنامه با توجه به نیازهای دانش درسی هبرنام

 پروژه ،ها مکالمات و کنفرانس ،مشاهدات روز به روز ،تکالیف ،روند جمعآوری اطالعات از منابع مختلف از جمله ،سنجش .کند

درسی در یک موضوع  آموز در حال دستیابی به انتظارات برنامه چگونه دانش ی که ندهکن که با منعکس .اجرا و آزمون است ،ها

 .(17:1777 ،هنر2-8:درسی آنتاریو  ی است )برنامه

فیلم نیز  ،ویدئو .ها چک لیست ،دفتر وقایع روزانه ،کارنماها ،عملکرد درسی هنر معلمان از ارزیابی همچنین در ارزیابی برنامه

 .( 2770: 26 ،31کنند )ساخت فرصت برای آموزش هنر آموزان استفاده می دانش گیریبرای ارزیابی یاد

اهداف یادگیری خاص  ی ابتدایی بر اساس دستیابی به اهداف و آموزان در آموزش هنر در دوره انشسنجش و ارزشیابی د

آموزان و ارزشیابی  دگیری دانشاطالعات در مورد یا آوری سنجش شامل جمع .مرتبط با هنر در هر رشته برای هر سطح است

آموزان در حال دستیابی به اهداف  تا چه حد دانشبرای قضاوت در مورد اینکه  آوری شده شامل استفاده از اطالعات جمع

یادگیریها  آموزان در هنر آگاهی یابند که این معلمان نیاز دارند که از چهار دسته از یادگیری دانش .هستند یادگیری مورد نظر

 مناسب به چکمعلمان برای توسعه مشاهده ود درك مفهومی و بیان کردن خ ،درك رویه و روش ،رتند از: توسعه ادراکیعبا

دو چالش عمده در ارزیابی دانش آموز در برنامه درسی آموزش  .نیاز دارند آموز ها و دیگر ابزار برای ضبط پیشروی دانش لیست

هر دانش  تنها نشانگر بخشی از تجارب ،صوالت هنری و یا دیگر پروژه های نهاییمح .مشاهده و ثبت است هنر تعیین معیارهای

کارهای هنری نیز یکی از ضرورتهای ارزیابی  مشاهده دانش آموزان در حین انجام .درك و توسعه در هنر استآموز و همچنین 

تمایل به امتحان چیزهای  ،ق مسألهشاهد تالش دانش آموزان در حل خال معلم باید .کامل از یادگیری دانش آموزان است

یکی از روش های  .انواع استراتژی برای ارزیابی مورد نیاز است. دمهارت و تفکر انتقادی و خالق باش، جدید و استفاده از دانش

ان و هنرهای بصری است ارزیابی نمونه کارهای دانش آموز ،موسیقی ،تئاتر ،حرکات موزون موثر مورد استفاده در ارزیابی در

انتگرال( است و بخشی از هنر )همایش نمونه کارها جلسات و بررسی نمونه کارهای فردی یک جز جدایی ناپذیر ارزیابی  .است

زمینه مناسبی برای بحث بین معلم و  ،دربسیاری از موارد ،همایش نمونه کارها .شیوه های ارزیابی مداوم در سراسر سال است

دانش آموز و پدر و مادر یا سرپرست دانش آموز باشد  ،معلم ،والدین / قیّم دانش آموز لم ومع ،دانش آموز و همکار ،دانش آموز

 .(11:1776، هنر: راهنمای برنامه درسی برای دوره ی ابتدایی زش)آمو

 رفت دانشبرای ارزیابی پیش که از این کارنماها 32کارنما، ارزیابی عملکرد ،از ابزارهای ارزیابی یادگیری هنر در کشور کانادا

معلمان از دفتر وقایع روزانه  ،ینهمچن .شود استفاده می آموزان به والدین آنها آموزان و نشان دادن نقاط قوت و ضعف دانش
 ،کنند )ساخت فرصت برای آموزش هنر های تازه استفاده می برای اجرای مهارت آموزان و کارنما برای ارزیابی توانایی دانش33

26-20 :2770). 

 :ی از پیشرفت دانش آموزان در کشور کانادا در دو مرحله انجام می شود که عبارتند ازارزشیاب

روند جمع آوری اطالعات از  ،سنجش ،در واقع .شامل جمع آوری اطالعات در مورد یادگیری دانش آموزان است ،سنجشمرحله 

اجرا و آزمون است و ارزشیابی شامل  ،پروژه ها ،مکالمات و کنفرانس ها ،مشاهدات روز به روز ،تکالیف ،منابع مختلف از جمله

یادگیری  قضاوت در مورد اینکه تا چه حد دانش آموزان در حال دستیابی به اهدافاستفاده از اطالعات جمع آوری شده برای 
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ورت آموزان است که به ص دانشهمایش نمونه کارهای  ،یکی از شیوه های ارزیابی کارهای دانش آموزان .مورد نظر هستند

 .(11:1776، دوری ابتدایی درسی برای شود )آموزش هنر: راهنمایی برنامه سالیانه انجام می

 

 چیست؟ استرالیا در ارزشیابی برنامه درسی هنرنکات برجستۀ سوال پنجم پژوهش:

هده و قضاوت برای مشا ی ابتدایی ای در مورد آموزش هنر برای معلمان دوره های یادگیری حرفه فرصت ،در کشور استرالیا

ای از معیارها و استانداردها برای  مجموعه، 1773 از سال ،همچنین، (172:1727 ،35و گرویس34شود )تویگ  فراهم می

ها و  ارزشیابی از مهارت (NRSA ،32:1776شوند ) و سالیانه تجدیدنظر می ،آموزان انتخاب شده است ارزیابی عملکرد دانش

ارزشیابی از  در فرایند .دشو های یادگیری و در کل برنامه دنبال می در تمامی زمینه یک هدف ارزشیابی ها به عنوان نگرش

 «عملکردی سنجش»ابزارهای  ،های عینی و انشائی از انواع پرسشنامه ،های فراگیران آموخته
های پیشرفت  لیست و چک، 36

ولی معلم نیز وظیفه دارد همگام  ،اگیر استارزشیابی گروهی بر عهده فر مسئولیت خود ارزشیابی و .شود تحصیلی استفاده می

دادن  انجام ،همچنین .گیری و سنجش قرار دهد ی پیشرفت تحصیلی آنها را مورد اندازه یادگیری نحوه–هی با فرایند یادد

ی پیشرفت تحصیلی فراگیران و  درباره نظارت کردن و تجدیدنظر در شیوه تدریس و قضاوت ،ارزشیابی تشخیصی و تکوینی

دهم به صورت اتوماتیک و برحسب سن  به کالس باالتر تا پایان پایه ارتقاء ،در کشور استرالیا .رد برنامه بر عهده معلم استعملک

 ها در پایان در اغلب ایالت .شود ها به صورت داخلی در مدارس برگزار می پایه دهم به بعد امتحان از .شود آموز انجام می دانش

 .(NRSA ،17:1776-30 و1722 ،لیاشود )سایت وزارت آموزش و پرورش استر ی برگزار میپایه دوازدهم امتحان سراسر

دانش آموزان در شش سطح  مجموعه ای از استانداردهای دولتی گسترده ای را برای ارزیابی پیشرفت ،برنامه درسی استرالیا

 .(22:1722 ،فراهم می کند )گزارش برنامه درسی ملی در انگلستان

می کنند )آموزش هنردر  وردهای هنری آنان استفادهروش های رسمی در ارزیابی پیشرفت دانش آموزان و دستامعلمان از 

ارزشیابی  ،معلمان از شیوه های سنجش عملکرد. (27، 1:1721-1777و 1777-2777 ،37مدارس ابتدایی و متوسطه عمومی

 .(1722 ،)سایت وزارت آموزش و پرورش در استرالیاتشخیصی و تکوینی در ارزشیابی برنامه درسی هنر استفاده می کنند 

 

 چیست؟ ایراندر  ارزشیابی برنامه درسی هنرنکات برجستۀ ششم پژوهش: سوال

های  و ارزشیابی فعّالیت. (116:2387 ،درسی هنر رویکرد سنجش پویاست )راهنمایی درس هنر رویکرد ارزشیابی در برنامه

 .(21:2372 ،اللهی و همکاران شود )آیت و پایانی انجام می آموزان به دو شکل فرایندی هنری دانش

ابتدایی آغاز  ی پرورش در دوره بر مبنای مصوبات شورای عالی آموزش و81 - 82توصیفی از سال تحصیلی  -ارزشیابی کیفی

در صد اجرایی  چهارم و پنجم به صورت صد ،سوم ،دوم ،اول که در حال حاضر این رویکرد نوین ارزشیابی در .است گردیده

 .(26:2373 ،شده است )یحیوی

سنتی که بیشتر بر پیامدها و  از رویکرد سنجش پویا به جای رویکردهای ،ایران در ارزشیابی از درس هنر در مدارس کشور

یابی هدف ارزش ،به عبارت دیگر .روانشناختی تأکید دارد این رویکرد بر فرایندهای .شود استفاده می ،نتایج تأکید شده است
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 نمایشگاه کاردستی و چک ،کار پوشه ،در کشور ایران ،یادگرفته شده و همچنینمطالب  بیشتر توانایی یادگیری است تا میزان

 .(27:2372، )محمدی. شود درسی هنر استفاده می به عنوان ابزار ارزشیابی برنامه ،ارزیابی عملکرد لیست و

 

 نتیجه گیری:

چه در  توان نتیجه گرفت که ایران میبرنامۀ درســی هنر در عنصر ارزشیابی  شــده پیرامون های انجام با توجه به بررســی

هایی مواجه  درسی با دشواری ها در اجرای برنامۀ برنامۀ درسی هنر قدیم و چه در برنامۀ درسی جدید هنر هنوز هم مدرسه

 :اند از هستند که برخی از آنها عبارت

دیگر؛استفاده نکردن از روشها و  مانــده و انجام تکالیف درسهای های عقب جبران درس اختصاص ســاعت درس هنر بــرای

 ( 2381، و فعالیت انفرادی( )محمدپور الگوهای مناسب تدریس همچون روش اکتشافی )پژوهش گروهی

قایی هنرمندان؛کمبود موسیر منظور دیدن هنرهای بصری و شــنیدن آثا های دیداری و شــنیداری به منابــع و رســانه نبود

ارتباط و تعامل میان دست و ذهن  آموز برای توســعه توجهی به اصل فعالیت خود دانش همچنین بیمواد و وســایل الزم و 

 (2380 ،)سلطانی

تجربۀ زیباییشناسی و  کنندة کار نگرفتن معلم خاص هنر در مقام تقویت نداشــتن محیطی غنی به نام کارگاه هنر و بــه

های تجربی موجود؛انجام نشدن  ستفاده نکردن اصولی از منابع و زمینهآموزان؛محدود بودن منابع آموزشی و ا یت دانشخالق

در جهت  ،آموزان بــا اثر هنــری دانش منظور مقایسۀ آثار هنرمندان های هنر به ها و نمایشگاه موزه ،ها بازدید از نگارخانه

ای و  کارنگرفتن منابع رسانه به دسترسی نداشتن یا ،همچنین آنان و« ی و تأملیتولیــد ،های ادراکی تقویــت قابلیت»

ها و نبــود  توجهــی مدیران مدرســه ؛کم. . . شبکۀ اینترنت و  ،رایانه ،سیدی ،ویدیو ،کتاب ،ای؛ همچون مجله چندرسانه

 نظیر رشــد خالقیت و آفرینش ،یۀ درس هنرشــدن از کارکردهای اول غافل ،تمهیدات و تجهیزات مورد نیــاز در آموزش هنر

 توجهی به کارکردهای و توسعۀ ارتباط و تعامل میان دست و ذهن و همچنین بی ،شناسی زیبایی تقویت تجربۀ ،ریهای هن

 نکردن از منابع موجود در طور خاص و اســتفاده مانند اســتفاده از آن برای درك بهتر مفاهیم درســی به ،ثانویۀ درس هنر

های الزم درخصوص  نمای برنامۀ درســی جدید هنر یا نداشــتن دانســتنیطور عام؛در اختیار نداشــتن کتاب راه جامعه به

 .ارزشیابی برنامه درسی هنر 

درس هنر با برنامه قصد شده  بررسی میزان انطباق برنامه اجرا شده جدید ،پژوهشی با عنوان در، (2371) یدستنائمحمدیان -

نتایج بدست آمده از این . 88-87، در سال تحصیلی چهارمحال و بختیاریی سوم ابتدایی استان  گاه معلمان پایهاز دید

آموزان به طور مستقیم بر تحقق اهداف  های هنری دانش نگرش و مهارت ،شناخت متغیرهای توسعه ،پژوهش نشان داد که

اهداف کلی  بر تحققبی و امکانات اجرایی به طور غیر مستقیم گذارد و متغیرهای روش تدریس و ارزشیا کلی برنامه اثرمی

 .گذارد برنامه جدید هنر تأثیر می

 تربیت به اهمیت عنایت با »ابتدایی دوره در هنری تربیت مطلوب الگوی طراحی« موضوع با پژوهشی در، (2387) امینی-

 عناصر جایگاه ،درسی تربیت هنری برنامه الگوی کی طراحی طریق از تا کرد تالش آن مشکالت و کمبودها به توجه و هنری

 در .سازد مشخص و تعیین را ابتدایی هنردوره درسی برنامه در ارزشیابی های شیوه نیز و یادگیری های فرصت ،محتوا ،هدف

 قرار ررسیب مورد را ابتدایی دوره در هنری تربیت مطلوب طراحی الگوی روند ،هنری تربیت تبیین و تعریف از پس ،پژوهش این

 آن طراحی و تدوین امکان ،درسی برنامه عناصر جایگاه ساختن مشخص و تعیین موضع بدون که این به اشاره با وی .گرفت
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 پژوهش این تحلیل در .پردازد می ارزشیابی و ،یادگیری های فرصت ،محتوا ،اهداف عناصر ایگاهجو موضع تعیین به ندارد؛ وجود

 در ارزشیابی ابزارهای و ها شیوه و یادگیری -یاددهی های فرصت نظر از ابتدایی دوره هنر فعلی برنامه است که آمده

 .دارد قرار حدضعیفی
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