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 شناسی تربیت هنری در نظام رسمی آموزش و پرورش ایرانآسیب 

 )از دیدگاه کارشناسان و متخصصان(

 3محبوبه البرزی ،2بابک شمشیری ،1نجمه هاشمی 

 10/7/1400پذیرش:                               2/6/1400دریافت:      

 چکیده

ها بهره ای سعی دارد از قابلیت چشمگیر هنر برای رشد فکری، تکوین و تکامل شخصیت انسانوپرورش هر جامعه نهاد آموزش 

شناسی تمامی ارکان نظام  یافته انجام گرفت. با هدف آسیب سازمان ببرد. پژوهش حاضر در پارادایم کیفی و با روش مصاحبه نیمه

یادگیری،  -تربیت هنری، هفت عنصر: اهداف، محتوا، مواد آموزشی، راهبردهای یاددهی   سازی مقولهوپرورش در پیاده آموزش 

گرفته نظر  در  درسی  برنامه  در  ارزشیابی  و  مکان  آسیبشد. حوزه زمان،  بههای  مقولهپذیر  و  صورت  استخراج  زیر  اصلی  های 

تدوین اهداف و مشکالت اجرای اهداف.    ، مشکالت فقدان رویکرد فلسفی مناسبهای حوزه اهداف:  بندی گردید: آسیب دسته 

محتوا:  آسیب  حوزه  مناسبهای  فلسفی  رویکرد  تدوین  فقدان  مشکالت  محتوا  محتوا،  اجرای  مشکالت  حوزه آسیب.  و  های 

  های تدریس. های مختلف و متناسب با محتوا، عدم آموزش معلمان در ارتباط با روش عدم استفاده از روش های تدریس:  روش

  . های نادرستزه زمان، مکان و مواد آموزشی: کمبود زمان، مکان و امکانات آموزشی و مشکالت ناشی از نگرشهای حوآسیب 

مشکالت آموزشی معلمان،    های حوزه معلمان:آسیب  .های حوزه ارزشیابی: نوع و ماهیت ارزشیابی، نحوه اجرای ارزشیابیآسیب 

های حوزه نگرش والدین، مسئولین  نادرست در ارتباط با معلمان. آسیب مشکالت انگیزشی معلمان و تصمیمات اداری و مدیریتی  

و ساختار مدیریت: مشکالت ناشی از ناکارآمدی و مدیریت غیر اثربخش، مشکالت ناشی از نگرش والدین، مشکالت ناشی از 

  رویکردهای حاکم نسبت به هنر. 

 .وپرورششناسی، نظام آموزش هنر، تربیت هنری، آسیب :ه هاواژ کلید
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___________________________________________________ فصلنامه آموزش پژوهی    

 مقدمه 
است نشینی تا به امروز انسان سعی کرده است، از زمان غار عنوان رکنی از ارکان زندگی مطرح بودههنر همواره در طول تاریخ بشر به 

فراهم آورد و هم نیازهای روانی خود را در جهت   تری را برای زندگی خودبا زیبا ساختن محیط اطراف خود هم شرایط مطلوب

هاست،  آفرینندگی پاسخگو باشد. درواقع هنر تحول واقعی و اصیل انسان را که نتیجه روکردن آگاهانه و آزادانه وی به ارزش

منظور  ر و بهتر بهما به تربیت هنری بیشت"رو  کند تربیت است. ازاینکند، آنچه این تحول را ممکن و تسهیل می پذیر می امکان

  1،62)فاولر "گذاری کنند، نیازمندیمیافته، یعنی شهروندانی که تمدن شایسته و مطلوبی را ارزش  های کامل و رشد پرورش انسان

:1989 .) 

توان تعاریف متعددی ارائه  در باب تربیت هنری، با توجه به کارکردهای مختلفی که برای هنر و تربیت هنری متصور است می 

تربیت هنری شامل آموزش اساسی حواس و رشد آگاهی متعالی از تجارب بصری، آفرینش و فهم "   2از نظر هاوس من    داد.

سازی، هنرهای تزئینی و آموزش اشکال نمادین بصری و نیز رشد رویکرد آگاهانه نسبت به تصورات بصری در نقاشی، مجسمه

(، لغت تربیت  1991:  3338(. )افلند1971:  301ن،  )هاوس م  "باشدی کاربرد و اعمال قضاوت نقادانه تجارب بصری می درزمینه

عنوان یک حوزه تحقیقی و پژوهشی، فرایند یاددهی و عنوان یک عمل یا فعالیت و هم بههنری را هم به معنای تدریس هنر به 

آموزان تیزبینی  مفهوم تربیت هنری را رشد توجه و حساسیت دانش  4گارتسون   .دهدیادگیری در هنر موردمطالعه و بررسی قرار می 

(. اما یکی از تعاریف جامع تربیت هنری تعریف تحلیلی است 1991داند )گارتسون،  شناسی می و حساسیت فرد نسبت به زیبایی 

رشد آگاهانه و    "عنوان  است. وی تربیت هنری را بهدر رویکرد معرفت زیباشناختی از این مفهوم ارائه کرده   5که بنت رایمر

نظران  از صاحب  6(. هری برودی 1972:  29کند. )رایمر،  تعریف می   "هاشناختی اشیاء و پدیدههای زیبایی ژگی حساسیت نسبت به وی

شناختی را  کند. از نظر وی، هنرمند، تجربه زیبایی شناسی( توجه می معروفی است که به رویکرد دریافت احساس و معنا )زیبایی 

آفریند. چنین اکتشاف و آفرینشی، صرفاً از  ها می ها، اصوات، اشکال و زمینهاز رنگ   ای آگاهانه از راه استفاده هنرمندانهگونهبه

(. رویکرد  1390:   74پذیر است )شرفی،  ها و دستاوردهای هنری امکان طریق تفکر، تأمل، تعمق، تفسیر و نقد کاوشگرانه پدیده 

های  ی دقیق، عمیق و موشکافانه آثار و پدیدهمشاهده های ممتاز فکری(، بر  مبتنی بر مشاهده آثار هنری )رویکرد پرورش منش

های ممتاز فکری در ها و منشگیری عادت، اندیشمندی است که بر نقش تربیت هنری در شکل 7هنری تأکید دارد. دیوید پرکینز

، بر دست  8ی گاردنر(. رویکرد تولید هنر 1994:   5؛ به نقل از پرکینز،  1393کند )مهر محمدی و دیگران،  تربیت هنری تأکید می 

ی درسی، پروژه، دانش تولیدی و تفکر در قالب فرم، تأکید دارد  ورزی و آزمایشگری، هوش چندگانه، رویکرد تلفیقی به برنامه

های عملی مربوط به ساخت آثار  ها و مهارت گیری اصلی تربیت هنری متوجه قابلیت(. در این رویکرد، جهت 1390:  76)شرفی،  

تأکید می های هنو پدیده آثار هنری و  ری است.گاردنر  و  اشیاء  تربیت هنری و در مسیر آفرینش و ساخت  قلمرو  کند که در 

آموزان اقدام کرد و عمده  بخصوص در دوره ابتدایی باید به شکلی محدود و اندک، به بیان و ارائه کالمی و مفهومی به دانش

اء معطوف باشد. در خالل این دوره این نکته مهم است که تضمین  های دستورزی و ساخت اشیتوجه و تأکید بر پرورش مهارت 

مند ها بهره های غنی در این زمینهسازی با گل بپردازند، از فرصتخواهند به طراحی، نقاشی و مدلآموزانی که می کنیم دانش

انند هنرمندان جوان پیشرفت کنند و در  نیاز به ایشان ارائه شود تا بتوانند همها و راهبردهای فنی و مهارتی پیش باشند و مهارت 

های هنرمندانه و ساخت تولیدات هنری را به دست  شاگردی درگیر شوند تا انواع مختلف مهارت  -مناسباتی از نوع روابط استاد

ا قائل های چندگانه، من به این معنی هوش نظریه"کند برخالف برداشت برخی افراد از (. گاردنر تصریح می 1384آورند )امینی، 

تنهایی یا در  ی خاص از هوش را دارای جوهر هنری یا فاقد آن دانست، بلکه انواع و اقسام هوش به توان یک گونهنیستم که می 

های هنری به کار گرفته شوند. همچنین خالقیت را همچون هوش نباید یک ویژگی  توانند در حوزههای دیگر می ترکیب با هوش 
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ها( خالق یا غیر خالق دانست.  جانبه )در تمامی زمینه طورکلی و همه توان بهقلمداد کرد. فرد را نمی ساختی  عام، تک عاملی و تک 

به حوزهنکته وابسته  این است که خالقیت  )مهر محمدی،  ی اصلی  از گاردنر،  1393ای خاص است  نقل  به  از دیگر  1995؛   .)

توان چنین نام برد: رویکرد سنتی: رویکردی که هنر را صرفاً  می   اندرویکردهایی که در رابطه با تربیت هنری اظهار نظر کرده

آموزان را از لوازم قطعی  ی خویش اختصاص دارد. این رویکرد آزادی مطلق دانشکند که به ابزار خالقانهای معرفی می حوزه

نگرد و ی یک دیسیپلین می نزلهم(. رویکرد دیسیپلین محور: رویکردی که به هنر به 1393:  152داند )مهرمحمدی و کیان، آن می 

ی درسی مستقل در برنامه درسی گنجانده شود عنوان یک مادهمبتنی بر این فرض است که هنر مانند سایر مواد درسی باید به

رویکرد تلفیقی به مواد درسی )کاربرد هنر در آموزش(    -1رویکردهای تلفیقی به آموزش هنر:    (.1393)مهرمحمدی و دیگران  

 د تلفیقی به هنر )کاربرد مفاهیم و مواد درسی در هنر(.رویکر-2

های مختلف آموزشی و پرورشی  های انجام شده در زمینه تربیت هنری نیز بر اهمیت و اثرگذاری تربیت هنری در عرصه پژوهش

 با تجسمی  هایرهن آموزش خشی رباث( با عنوان 1394دامن )درویشی، شهیدی، حیدری و پاک اذعان دارند. ازجمله در پژوهش

 آموزاندانشکه بر روی  دبستانی   کودکان خالقیت افزایش بر  "نوآور کودک حامی  هنر، آموزش"  آموزشی ی  هبست  از استفاده

 افزایش بر ،موردنظرآموزشی  یهبست از استفاده با آموزشی  ۀمداخل گیرد:صورت گرفت، چنین نتیجه می  ابتدایی  چهارم  یهپای

 با که کندمی   توجه تجسمی  هنرهایی  هویژ ماهیت به ر،دیگ ی تبیین. همچنین در  است بوده مؤثر کودکان خالقیت کلی ی  هنمر

 بر خالقیت پرورش در  ویژه نقشی  تخیّل،ی  هقو  تقویت و  ی نذه زیاتصویرس قدرت افزایش تجسمی، تفکر کردن  برانگیخته

 انجام به تصویری نی ذه هایمدل  ساخت و  انتزاعی  و  پیچیده ممفاهی سازیده اس  کمک به را کار این تجسمی  تفکر د.  دار عهده

 هنری هایفعالیت بر هنری تربیت رویکرد با آموزش تأثیر"با عنوان  (1390فالحی، صفری و فرحنک، )در پژوهش  .رساندمی 

 کاردستی، نقاشی،ی )هنر یهاتفعالی بر روش این تأثیر بررسی  بهنیز    ابتدایی  چهارمی  آموزان پایهدانش فرآیندی  هایمهارت  و 

)فرآیند  یهامهارت و (  نمایش و  قصه شنوایی،  تربیت  نری(ه خالقیت  و  تدق   ،نظم همکاری، مشارکت، تعامل، تفکر،ی 

 به نسبت بودند دیده آموزش  هنری تربیت روش با که ی آموزانش دان که  بود   آن  بیانگر نتایجاست.    پرداخته آموزاندانش

 عملکردی  فرآیند هایمهارت  ازلحاظ هم  و  هنری های فعالیت ازلحاظ هم  دیدند  آموزش سنتی  روش  با که آموزانی دانش

 است.بوده معنادار  باالیی ح سط  در بعد دو  هر در ها آن  عملکرد تفاوت و  داشتند بهتری

آموزش هنر نقاشی بر کاهش میزان اضطراب دانش آموزان    ( با عنوان اثربخشی 1390آبادی و سلیمی )طی پژوهش عطاری، شفیع

به اثرات تربیت هنری اعم از: کاهش میزان   89-88شهر تهران در سال تحصیلی    وپرورشآموزش پسر سال سوم ابتدایی منطقه دو  

 است.شده آموزان اشاره  دانش افزایش تمرکزآموزان و ازحد دانشاضطراب، کاهش میزان ترس و نگرانی و حساسیت بیش

هنر،  درس  محوریت  با  آموزشی  نظام  فرهنگی،  تنوع  وجود  با  که  است  الزم  نیز  نکته  این  به  توجه  شده  ذکر  آثار  بر  عالوه 

ها و خاطرات  ها، داستان ها، تجربهای برای نگریستن به واقعیت کند. پنجرهآموزان را از یک پنجره و یک آیینه برخوردار می دانش

 (.1390،  2و اسپیرز  1ای است که به آن تعلق دارند )گودالوس آموز و جامعهی هویت فرهنگی دانشبازتابنده  ای کهدیگران و آیینه

وپرورش کشور ما نیز همانند سایر کشورهای پیشرو به امر تربیت هنری پرداخته شده است، اما  خوشبختانه در نظام رسمی آموزش

شاهد آن هستیم که در مدارس و  بیت هنری خالی از اشکال نبوده است و متأسفانه ریزی و اجرا در حوزه ترها، برنامهطبق بررسی 

شود و از جایگاهی که باید در میان سایر دروس برخوردار  مراکز آموزشی کشور ما نیز اساساً مقوله تربیت هنری جدی گرفته نمی 

ران، با پرسش از همکاران گروه درسی هنر در دفتر ای با عنوان تربیت هنری در نظام آموزشی ای (، در مقاله1392نیست. رضایی )

رفت، پژوهش یا پیمایشی سراسری و بینی قبلی و آنچه انتظار می کند که مطابق پیشریزی و تألیف کتب درسی، بیان می برنامه

ی و از مجری این مطالعهوجنیز پرس  3است. در مطالعه پرلز ی هنر آشکار سازد انجام نشدهملی که عملکرد یادگیرندگان را درزمینه

(.  1984،  4، به نقل از اوت و هارویتس 1393شود )مهرمحمدی و کیان  المللی نشان داد که این مطالعه هم شامل جنبه هنری نمی بین
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 فرعی  نقش از شود و نمی  گرفته جد به مدارس در آن آموزش و  هنر که دنکمی  تصریح ،موجود وضعیت نقادی ضمن آیزنر

د شوی م داده اختصاص  درس این به هفتگی  برنامه در  ممکن زمان بدترین و  ترینکم  که  ایگونهبه  است، برخوردار اییهحاش و 

 هنر درس  محتوای کاردستی  گاهی   و  نقاشی  محتوا بُعد  است: در( نیز آمده 1394در پژوهش نوری و فارسی )  (.1986)آیزنر،  

 در و... جایگاهی  فرهنگی  میراث با آشنایی  و  نمایش قصه، شنوایی، تربیت طبیعت، با ارتباط  معموالً  و  دهد می  تشکیل را

ها  است. تحلیل دادهرا در کارولینای جنوبی به پایان رسانده 2( پژوهشی 2000) 1مارتا سوزان فلوید گانتر ندارند.  هنر  درس  کالس

میلی معلمان  در بی   DBAEدهد که فقدان هماهنگی و حمایت مالی کافی و همچنین عدم درک صحیح از رویکرد  نشان می 

 برنامه شدهبینی پیش ارزشیابی (.  2000:  3اند )گانتر،  آموزان در کسب معنای هنر، نقش داشتهو مشارکت دانش  DBAEنسبت به  

در ایراد وارد بر نحوه سنجش در هنر .  ندانند اجراقابل را  آن معلمان شودمی  سبب که است عواملی  از یکی نیز   جدید هنر درسی 

ی هنر  که در حوزهشده در برابر مسئله یا موقعیت خاصی است، درحالی پیش تعیین  سنجش متکی بر پاسخی ازباید یادآور شد که  

هایی از اطالعات را در  ها و پارهشوند. سنجش معموالً بخشهای ویژه موردتوجه و مستوجب پاداش شناخته می خفردیت و پاس

(.  2000:  234،  3ی کلی و تمامیت آن یکجا تأکید کرد )سورن که در اثر هنری، باید بر نقشهدهد، درحالی خود قرار می   کانون توجه

های فرهنگ و هنر بخصوص پایه هشتم  اند که در کتاب خود به این نتیجه رسیده   (، در پژوهش1397فیروزی، سیفی و دیگران )

 های موسیقایی و حرکتی جسمی و محتواهای هنرهای سنتی، آوایی و نمایشی توجهی نشده است.به پرورش هوش 

های آموزشی تربیت هنری در نظامشماری که در باب  بدین ترتیب، مسئله اصلی در این پژوهش این بود که با توجه به تأکیدات بی 

ریزی پیرامون مقوله تربیت  زمان زیادی از تدوین و برنامهدر سراسر دنیا و همچنین در کشورمان وجود دارد و پس از گذشت مدت

این مسیر وجود داشته موانعی در  نبودیم؟ چه  با شناسایی  است؟ و چگونه می   هنری چرا شاهد اجرای مؤثر آن در عمل  توان 

 وپرورش کشور دست یافت؟ بینی شده در این حوزه از نظام آموزشها و ارائه راهکارها هرچه بهتر به اهداف پیشیب آس

عنوان عاملی که  وپرورش)تمامی مقاطع تحصیلی( و اجزای مختلف آن را بهدر این راستا پژوهش حاضر سعی کرد نظام آموزش

شناسی در هر یک از اجزا و ارکان آن ارد در نظر گرفته و به بررسی و آسیب آموزان دوظیفه اصلی را در امر تربیت هنری دانش

صورت  سازی مقوله تربیت هنری به وپرورش در پیشبرد و پیادهبپردازد. جهت بررسی دقیق تمامی ارکان دخیل در نظام آموزش 

شناسی پیرامون هر کدام از و به آسیب ( مدنظر قرار گرفت  1388ریزی درسی ملکی )اثربخش الگوی پیشنهادشده در کتاب برنامه

 شد.  یادگیری، زمان، مکان و ارزشیابی در برنامه درسی پرداخته-هفت عنصر: اهداف، محتوا، مواد آموزشی، راهبردهای یاددهی 

وپرورش آموزش های موجود در ارتباط با مقولۀ تربیت هنری در نظام رسمی  پژوهش حاضر با هدف کلی، شناسایی آسیب بنابراین  

ها با توجه به ارزیابی و تحلیل نظرات کارشناسان و متخصصان  کشور و ارائه راهکارهای مناسب و اثربخش در جهت رفع آسیب 

 های زیر پاسخ داد.این حوزه به پرسش

حوزۀ تربیت  دهنده برنامه درسی در  هایی در ارتباط با عناصر تشکیل با توجه به دیدگاه کارشناسان و متخصصان، چه آسیب  (1

 وپرورش رسمی کشور وجود دارد؟ نظام آموزش هنری در 

هایی در ارتباط با آموزش معلمان در خصوص یادگیری و نحوۀ  با توجه به دیدگاه کارشناسان و متخصصان، چه آسیب  (2

 وپرورش رسمی کشور وجود دارد؟نظام آموزشهای تربیت هنری در کارگیری روش به

های موجود در قلمروهای  ان و متخصصان، چه راهکارهای مناسبی جهت اصالح و رفع آسیببا توجه به دیدگاه کارشناس (3

 توان ارائه داد؟شده می بیان

 

 

 

 

 
1 Gunter, Marta Susanne Floyd 

 "آموزان دختر مدارس راهنماییو تأثیر آن بر دانش DBAEتاریخچه "با عنوان   2
3 Sorn 
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 روش پژوهش

(، پژوهشی کیفی است. با توجه به ماهیت پژوهش حاضر، طرح پژوهش  1985)  1پژوهش حاضر با استناد به دیدگاه لینکلن و گیوبا 

نیز با توجه به موضوع پژوهش  با توجه به کیفی بودن نوع پژوهش و طرح تحقیق غیرپیدایشی  است.  2از نوع غیرپیدایشی ، 3و 

 های مورد نظر پرداخت. به گردآوری داده  4پژوهشگر خود به عنوان ابزار پژوهش

یافته صورت گرفت. بدین صورت که به منظور فهم عمیق مسئله  سازمانها به صورت مصاحبه نیمه این پژوهش گردآوری دادهدر  

)اساتید    8 با متخصصان  و  مدارس(  هنر  معلمان  و  پرورش  و  آموزش  اداره  هنری  و  فرهنگی  )کارشناسان  کارشناسان  از  نفر 

ی موضوع مورد مطالعه مصاحبه عمیق  آموزش رسمی کشور آشنایی داشتند دربارهی تعلیم و تربیت که با محیط  حوزه  ها(دانشگاه

ها و سپس های به دست آمده، مجموعه نکتهها از طریق رفت و برگشت در میان دادهصورت گرفت و محقق با مقایسه مستمر داده

در انتخاب افراد مورد مطالعه با استناد به  پژوهشگر   زا در فرآیند تربیت هنری را استخراج نمود. های اصلی عوامل آسیب مقوله

ی اشباع  و رسیدن به نقطه 7گیری با حداکثر تنوع عمل نمود و در این راه از اصل نمونه   6گیری هدفمندبه شیوه نمونه  5دیدگاه پتن

رویکرد مورداستفاده  (.56-57:  1994،  10و مورهاوس  9، به نقل از میکات 1985بهره گرفت )لینکلن و گیوبا    8شدگی یا اصل اشباع 

تفسیری است.  -( رویکرد توصیفی 1990)  12و کوربین   11ها در این پژوهش، با استناد به دیدگاه استراوستحلیل دادهو در تجزیه

و تجزیه استخراج  مقایسه مستمر دادهتحلیل دادهو روند  مقایسه هم   ها است؛ها روش  معنایی که مشمول  تمامی واحدهای  زمان 

روش اعتمادسازی در این پژوهش روش ممیزی است که طی آن پژوهشگر مراحلی را که در پژوهش طی کرده را ثبت   اشد.بمی 

 (.147-146:  1994و در اختیار خوانندگان قرار داده است )میکات و مورهاوس، 

 

 های پژوهش یافته
با تربیت  های حوزهشوندگان درباره آسیب مصاحبه آمده از  دست در این بخش از پژوهش اطالعات به های مختلف در ارتباط 

پیشنهادهای مصاحبه  و  آسیبهنری  رفع  برای  تجزیهشوندگان  مورد  قرارگرفتها  نکتهوتحلیل  با روش ،  مصاحبه  مهم هر  های 

حوزه سپس  و  مشخص  باز  آسیب کدگذاری  آموزشهای  نظام  به پذیر  مقولهوپرورش  اصلی صورت  خالل   های  از  مرکزی  و 

شوندگان و همچنین  ی پژوهش، پیشنهادهای مصاحبه شده در پیشینههای بیانها استخراج شد. در ادامه با توجه به پژوهشمصاحبه 

 شد. های پژوهش پاسخ داده اطالعات خود پژوهشگر به پرسش 

دهنده برنامه درسی رتباط با عناصر تشکیل هایی در ابا توجه به دیدگاه کارشناسان و متخصصان، چه آسیب   :پرسش اول پژوهش

 وپرورش رسمی کشور وجود دارد؟نظام آموزش در حوزۀ تربیت هنری در 

های اصلی در  ها و مقوله دهنده برنامه درسی در حوزۀ تربیت هنری به صورت نکته های موجود در ارتباط با عناصر تشکیل آسیب 

 قالب جدول زیر آمده است. 

 

 

 

 

 

 
1 Lincoln and Guba 
2 Nonemergent 
3 Focus Of Inquiry 
4 Researcher as Instrument 
5 Michael Quinn Patton 
6 Purposive Sampling 
7 Maximum Variation Sampling 
8 Saturation 
9 Maykut 
10 Morehouse 
11 Strauss 
12 Corbin 
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 های حوزه عناصر برنامه درسی های اصلی مربوط به آسیبها و مقولهنکته. 1جدول  

عناصر برنامه  

 درسی 

دست آمده از  مقوله اصلی به 

 نکات 

 نکات استخراج شده از مصاحبه

 اهداف

مشکالت ناشی از فقدان رویکرد  

 فلسفی مناسب

 

 ها در عمل آن ایدئولوژیک، آرمانی و کلی بودن اهداف و به تبع عدم دسترسی به  

های هنر مانند  حاکمیت نگاه فقهی و عدم موفقیت درهماهنگ ساختن آن با برخی جنبه

 موسیقی 

 مشکالت تدوین اهداف 

 

 ها از جمله آموزش هنر با تربیت هنری عدم تفکیک برخی مقوله

عدم تعریف اهداف بصورت خاص و جزئی و عدم هماهنگی هدف با رده سنی و  

 نیازکودک و نوجوان 

 گذاری دقیق در درس هنر بخصوص در آموزش ابتداییدم نگاه جدی و هدف ع

 مشکالت اجرای اهداف 

 

 عدم آشنایی معلمان بخصوص در دوره ابتدایی با اهداف تعیین شده 

 سازی آن هاناملموس بودن برخی اهداف و عدم وجود ابزار مناسب برای پیاده

 محتوا 

مشکالت ناشی از فقدان رویکرد 

 جامع

 عدم پرداختن به برخی هنرها مانند موسیقی در محتوای هنری

 حذف درس هنرهای آوایی و نمایش از کتاب هنر پایه هشتم 

 مشکالت مربوط به تدوین محتوا

 

 عدم رعایت ترتیب منطقی فصول در کتاب کارگاه رشته هنر 

درسی پایه ها مانند عکاسی در کتاب نیاز برخی درسهای پیشاختیاری بودن درس

 هفتم

ی متوسطه به لحاظ تخصصی و غیر تخصصی  عدم توازن در مطالب کتب درسی دوره 

 بودن

مشکالت اجرای محتوای تدوین 

 شده 

 

ی وجود محتوای عملی فراوان و عدم در دسترس بودن امکانات کارگاهی در دوره

 متوسطه

 عدم پرداختن به تربیت هنری و صرفاً معرفی هنرهای مختلف 

 ی متوسطه عدم هماهنگی زمان مورد نیاز با  محتوا در دوره

 دوم ی ابتدایی و متوسطهنبود محتوای درسی هنر در دوره

وجود محتوای فراوان و عدم تطابق محتوا با درک و سن فراگیر و توانمندی معلم در 

 ی متوسطه دوره

های  روش

 آموزشی 

های مختلف عدم استفاده از روش 

 ا و متناسب با محتو

 

 های تدریس با محتوا عدم هماهنگی روش 

 های مختلف آموزشی اعم از عملی، تلفیقی و...عدم استفاده از روش 

 ی ابتداییهای هنر دوره ویژه در کالس های غیرصحیح به الگوبرداری

عدم آموزش معلمان در ارتباط با  

 های تدریسروش

 

 آموزش در دانشگاه فرهنگیانگیری صحیح از درس کاربرد هنر در عدم بهره 

ی های آموزشی در جهت انتقال تجربیات در حوزهعدم ارتباط مؤثر معلمان در گروه

 های تدریسروش

 های مختلف آموزشی عدم اطالع کافی معلمان از روش
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زمان، مکان و 

 مواد آموزشی 

فقدان زمان، مکان و امکانات 

 آموزشی کافی 

 

 های هنری کارگاهی و ... برای فعالیتکمبود بودجه و فضای 

ناکافی بودن زمان درس هنر برای رسیدن به اهداف و آموزش مؤثر و اکتفا به آموزش  

 برخی مطالب تئوری 

 مشکالت ناشی از نگرش نادرست

 

 معماری نازیبا و زمخت مدارس و عدم توجه به ایجاد فضای هنری و زیبا

ها و سایر گرفتن ساعات هنر برای سخنرانی اهمیت ندادن به درس هنر و در نظر 

 ها در مدارسفعالیت

 ارزشیابی

 نوع و ماهیت ارزشیابی

 نبود روش ارزشیابی علمی در مقطع ابتدایی

نبود امتحان نهایی برای درس هنر و به تبع آن جدی نگرفتن ارزشیابی در این درس از 

 سوی معلمان و فراگیران

 ارزشیابیی اجرای نحوه

ی فراگیران و باور این مطلب که در درس هنر همه باید  های بسیار باال به همه دادن نمره

 ی خوبی بگیرند نمره

 های صحیح ارزشیابیدادن نمره از روی سلیقه شخصی و بدون در نظر گرفتن مالک

های  نگرش 

والدین، کارکنان 

و مسئوالن و 

 ساختار مدیریتی

ناکارآمدی و  مشکالت مربوط به 

 غیر اثربخشی مدیریت 

 

 عدم مطالعه و آشنایی مسئولین با مقوله هنر

 عدم نگاه جدی به آموزش هنر در بین مسئولین بویژه 

 عدم انتقادپذیری مسئولین و بها ندادن به نقدهای دلسوزانه

 های باالی مدیریتی عدم وجود مدیر شایسته و آشنا با جایگاه واقعی هنر در رده

 مشکالت ناشی از نگرش والدین 

 

های هنری از سوی والدین به دلیل منبع درآمد  منع فراگیران برای تحصیل در رشته 

 هانبودن هنر از نظر آن

 گری در بین والدین نبود روحیه مطالبه

مشکالت ناشی از رویکردهای 

 حاکم نسبت به هنر 

 

و تغییر نگرش فراگیران  ها در کتب درسی عدم معرفی هنرمندان برجسته و آثار آن

 نسبت به اهمیت هنر 

 ها های مختلف نسبت به هنر در بین مسئولین در پی عزل و نصبطرز تفکر و سلیقه

 ی تربیت علمی و فناوری در بین مسئولین و والدین برجسته بودن حوزه

هایی در ارتباط با معلمان در خصوص یادگیری و پرسش دوم پژوهش: با توجه به دیدگاه کارشناسان و متخصصان، چه آسیب

 وپرورش رسمی کشور وجود دارد؟نظام آموزش های تربیت هنری در کارگیری روشنحوۀ به

ره این معلم است که مانند یاری دلسوز و مهربان ایم. همواوپرورش را معلم بنامیم غلط نگفتهترین رکن نظام آموزشاگر ما اصلی 

بسا که همه ما در دوران برد و گفتار و رفتار او برای فراگیر حجت است. چه ها پیش می سوی آگاهی دست فراگیر را گرفته و به 

 ت ما نقش داشته است.ها در تعیین مسیر زندگی و یا تصمیماایم که رفتار و گفتار آنتحصیل خود نمونه چنین معلمانی را داشته 

معلم باید پژوهش و خالقیت را در ریزی تربیتکند: برنامهمعلم که بیان می ریزی تربیتبا توجه به اصل چهارم حاکم بر برنامه 

طور کامل کسب  ای معلمی را بههای علمی و حرفهالتحصیالن آن، توانمندیدانشجویان تقویت نماید و به نحوی باشد که فارغ 

رفت که  برنامه درسی دارد انتظار می   ( و با توجه به اهمیت خاصی که این عنصر از مجموعه عناصر149:  1383)آقازاده،  نمایند  

ها را در بر دارد. در بخش ها حاکی از آن بود که این حوزه بیشترین آسیبها شامل حال این حوزه باشد، اما بررسی حداقل آسیب 

  .شودمعلم اشکاالت آغاز می های اولیه در تربیتبه اذعان خود معلمان از همان آموزش مشکالت آموزشی معلمان باید گفت که 
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رود فاصله دارد. نکات و  وپرورش از عملکرد معلم انتظار می معلم ناکافی است و با آنچه بعدها در آموزشها در تربیتآموزش 

  است. ول زیر آمدههای حوزۀ معلمان در جدبندی شده پیرامون آسیب های اصلی دسته مقوله
 های حوزه معلمان های اصلی مربوط به آسیبها و مقوله: نکته2جدول  

حوزه  

 پذیر آسیب

دست آمده  مقوله اصلی به 

 از نکات 
 نکات استخراج شده از مصاحبه

 معلمان

 مشکالت آموزشی معلمان هنر 

 

های عملی در  های ضمن خدمت دبیران هنر و نبود کارگاه ناکافی بودن دوره 

 ها این دوره 

آموزش ناکافی دانشجو معلمان هنر درتربیت معلم و برخی مواقع آموزش به  

 وسیله افراد غیرمتخصص 

 عدم سنجش دقیق توانمندی دبیران  هنر از سوی دانشگاه فرهنگیان 

 مشکالت انگیزشی معلمان هنر 

 

ادن به  نبود انگیزه الزم در دبیران هنر به دالیلی نظیر پایین بودن حقوق، بها ند

 این درس از سوی نظام آموزش و پرورش 

های آموزشی و عدم حساسیت کافی نسبت  عدم ارتباط مؤثر دبیران در گروه 

 به مقوله هنر 

تصمیمات اداری و مدیریتی 

نادرست در ارتباط با معلمان  

 هنر 

 

عدم جذب دانشجویان با استعدادهای هنری در تربیت معلم و حرکت  

 های هنر دانشگاه استعدادها به سمت 

هایی برای  استفاده از دبیران غیرتخصصی برای این درس و صرف هزینه

 ها در آموزش مؤثر آموزش این دبیران و عدم توانایی آن

 ی ابتدایی تعداد بسیار کم دبیران تخصصی هنر در مدارس و نبود آن در دوره 

های موجود  راهکارهای مناسبی جهت اصالح و رفع آسیب  پرسش سوم پژوهش: با توجه به دیدگاه کارشناسان و متخصصان، چه 

 توان ارائه داد؟ شده می در قلمروهای بیان

زمینه  می در  هنری  تربیت  با  رابطه  در  بحث  عنوان  ی  به  را  شرعی  مسائل  و  فرهنگ  با  متناسب  پویا،  فلسفی  رویکرد  نبود  توان 

مسئلهاصلی  فلسفی    ترین  رویکرد  می عنوان کرد. عدم حضور  نشان  را  با کوچک مناسب چنان جای خالی خود  ترین  دهد که 

می  آسیبکندوکاو  از  بسیاری  ریشه  ما های حوزه توان  امروز  به  تا  که  کرد  اعتراف  باید  داد.  نسبت  آن  به  را  هنری  تربیت  ی 

ای را ارائه دهد که  کند و نسخه های هنر ارتباط برقرار ایم به رویکردی دست پیدا کنیم که بین مسائل فقهی و برخی جنبهنتوانسته

 در آن هم مسائل شرعی و اعتقادات دینی حفظ شود و هم بتوان هنر اصیل و درخور یادگیری فراگیران عزیز را فراهم آورد.

پذیر ساخت و های جدیدی از هنر را امکانهای جدید و ناب؛ حضور نسخهفضای باز فکری و استقبال از اندیشه  توان با ایجادمی 

ای است که نمود آن در تمامی  ای به برخی هنرها مسئله مشکل نگاه سلیقه صتی برای اصالحات و تغییر وضع حاضر ایجاد نمود.  فر

محتوا نیز تأثیر خود را برجای گذاشته است. طوری که درس هنرهای    تبع درهای برنامه درسی وجود داشته و به ها و حیطه جنبه

گونه علتی پس از یک دوره تدریس از کتاب هنر حذف شده است و این در حالی است که این بخش هیچآوایی و نمایش بدون  

ی خودنمایی و تحقق خویشتن فراگیران ی معلمان عرصه ای است که بسیار موردتوجه فراگیران است و به گفتهاز کتاب هنر حیطه

 ای باید جای خود را به نگاه علمی دهد. است. نگاه سلیقه 

شده،  گذاری داشته است آرمانی بودن نظام آموزش و پرورش است. اهداف تعیینترین تأثیر را در هدف له دیگر که بیشمسئ

ای  هدایت به سمت یک سعادت عظمی و قربهً الی ا... و به صورت بلندمدت و کلی است. با قابل دسترس نوشتن اهداف به گونه 

ی سنی، ذهن و نیاز کودک گذاری باید با رده ن به برخی اهداف نزدیک شد. هدف تواکه فاصله بین واقعیت و آرمان کم شود می 

پذیر است یا نه؟  ی سنی اصالً تحققشود باید دید که در آن رده و نوجوان هماهنگ باشد، هدفی که برای سن خاصی نوشته می 

قابلاهداف آموزشی به نظر خوب نوشته ابزار آن وجود ندارد. مثالً  دسترس نیست  شده اما بد چیده شده است. یا  افزایش  "یا 
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درستی معلوم نیست و از طرفی اگر  عنوان هدف آمده است. منظور این هدف به به   "خالقیت در جهت زندگی و آینده کودک

ه باید توج  پذیر نیستیم.آموزی طبق فرمول ریاضی خاصی پیش نرود، حل مسئله قابل قبول نیست. این یعنی اینکه ما خالقیتدانش

کنیم صرفاً تفکیک اهداف کلی به جزئی ما را در رسیدن واقعی به اهداف کمک نخواهد کرد و توجه به چگونگی عملیاتی 

شده چه در داخل و چه در خارج از کشور مدد های تجربهرسد در این راه باید از روشکردن هدف بسیار مهم است. به نظر می 

شود کامالً های متفاوت موضوعی که اهداف برای آن نوشته می است که مقوله  جست. شرط دیگر برای تحقق هدف در عمل این

گذاری تربیت هنری نیز باید توجه داشت که در این زمینه رویکردهای مختلفی وجود دارد، اینکه ما بتوانیم  شفاف باشد. در هدف

کنیم راه را برای ما روشن خواهد کرد. در این  های مختلف تربیت هنری را از هم تفکیک رویکرد مناسبی را اتخاذ کنیم و مقوله

راه پاسخ به این سؤال ضروری است که تفاوت تربیت هنری با آموزش هنر در چیست؟ و سؤال دیگر اینکه ما به دنبال تربیت 

همراه است  ای  هنری هستیم و یا صرفاً آموزش هنر مد نظر است؟ در جواب باید گفت که دست یافتن به تربیت هنری با نگاه ویژه 

دهد که  کند. قابلیتی که به فرد این توانمندی را می که در آن نوعی معناگرایی نهفته است و قابلیت زیبانگری را در فرد تقویت می 

از  بسیاری  در  را  فرد  توانمندی  قابلیت،  این  گردد.  هنری  سواد  دارای  عبارتی  به  و  دهد  تشخیص  اصیل  غیر  از  را  اصیل  هنر 

های  دهد و این خود نوعی نه گفتن به بسیاری از هنرهای مبتذل و فرهنگنتخابات صحیح خود افزایش می ها و اگیریتصمیم 

ی دروس است و به این مطلب  بیگانه نامتجانس با فرهنگ کشور ماست. همچنین تربیت هنری موضوعی است که نگاهش به همه 

آموز را تحریک ای که بتوان ذوق و قریحه دانشگونهارائه داد؛ به  توان تدریس را هنرمندانه، زیبا و جذابپردازد که چگونه می می 

های  شود فقط مربوط به درس هنر است؛ اما، آموزش هنر صرفاً یاددادن هنرهای مختلف و تکنیککرد که به غلط پنداشته می 

یازمندیم اما اگر هدف ما تربیت هنری  مربوط به آن است. اگر مسئله آموزش هنر است، ما مطمئناً به تعداد بیشتری از معلمان هنر ن

 ریزی و سازماندهی در قالب تمامی عناصر برنامه درسی هستیم. است ما نیازمند برنامه

ی ابتدایی اصالً کتاب هنر وجود ندارد، معلم به سلیقه خود  کند این است که در دورهای که در باب محتوا جلب توجه می مسئله 

شود. این یک آسیب بزرگ  شود و نهایتاً به نقاشی و خوشنویسی پرداخته می جدی گرفته نمی   کند و معموالً این درسعمل می 

ی ابتدایی اوج شکوفایی ذوق هنری فراگیران است و همه نسبت به ساعت هنر اشتیاق دارند و بهترین سن برای پرورش است. دوره

د، پرورده شود تا در متوسطه بتواند به لحاظ علمی آموز لمس کند، درک کنخالقیت کودکان است، در این مقطع باید دانش

آموزش ببیند. در این دوره تحصیلی خوب است که کتاب هنر داشته باشیم، کتابی که در عین جهت دادن به آموزش، معلم را در  

در محتوای هنری این توجه دیگر  چارچوبی اجباری قرار ندهد و جایی برای آزادی عمل معلم و فراگیر نیز داشته باشد. مسئله قابل 

شود. به عبارتی در برخی هنرها بخصوص خوشنویسی وقت آن است  است که همچنان گرایش به فرم آن هم فرم سنتی دیده می 

های خالق فراگیران را به خلق  های گرافیکی به فراگیران ارائه شود و با ایجاد فضای باز و آموزش های جدیدتری مانند فرم تا فرم

 ها نیست. تشویق کنیم. به عبارتی حیطه هنر جز خالقیت و پدید آوردن تازههای جدید فرم

به گوناگونی سرفصل با  های هنری در کتاب دورهبا توجه  اوقات  بیشتر  هنرها که در  این  از  بسیاری  برای آموزش  ی متوسطه 

ی نیاز است اما متأسفانه مدارس ما  هایی همراه است، به امکانات مختلف و وجود کارگاه هنری و همچنین زمان کاف وپاشریخت

هاست و با توجه به اینکه در کالس درس امکان انجام آن وجود  گونه فعالیتفاقد هرگونه کارگاه و مکان مخصوص برای این

کانات با فراهم آوردن برخی ام شود.شود و یا به انجام کار در منزل بسنده می نظر می های هنری صرفندارد، عمالً از برخی فعالیت

اختصاصی  فضای  یک  و  فعالیت   مختصر  مدرسه برای  هر  در  مطمئناً  که  هنری  می های  پیدا  می ای  اشتیاق شود  و  شوق  توان 

 آموزان را بیشتر از قبل برانگیخت و به نتایج خوبی رسید.دانش

ارزشیابی تعریف نشده است    گونه روش علمی برایی ابتدایی هیچدر باب مشکالت ارزشیابی از درس هنر باید گفت که در دوره

ی متوسطه نیز در پی محتوای جدید، روش  و ارزشیابی در پی سلیقه شخصی معلم و دادن نمره از طرف معلم همراه است. در دوره

  باره ترکیبی توان در اینشود. هرچند می گونه امتحانی از فراگیران گرفته نمی جز آن هیچ ارزشیابی پوشه کار تعریف شده است و به

در ایراد وارد بر نحوه سنجش در هنر باید یادآور شد که  ی کار و امتحان نهایی را به عنوان پیشنهاد بهتری ارائه داد؛ اما  از پوشه

های  ی هنر فردیت و پاسخکه در حوزهشده در برابر مسئله یا موقعیتی خاص است، درحالی پیش تعیین سنجش متکی بر پاسخی از



___________________________________________________ فصلنامه آموزش پژوهی    

خود قرار   هایی از اطالعات را در کانون توجهها و پارهشوند. سنجش معموالً بخشب پاداش شناخته می ویژه موردتوجه و مستوج

بر این اساس لزوم   (.2000:  234ی کلی و تمامیت آن یکجا تأکید کرد )سورن،  که در اثر هنری، باید بر نقشهدهد، درحالی می 

 تا با نگاه هنری به قضاوت درباره هنر و آثار هنری پرداخته شود. دهد حضور معلم متخصص هنر هرچه بیشتر خود را نشان می 

در رابطه با مسائل معلم بحث فراوان است. عدم تخصص و کارا نبودن معلمان و استفاده از سایر دبیران برای آموزش درس هنر از  

کند، چون تصور  د هنر تدریس می رو مشکالت این حوزه است. اگر معلم فیزیک، ریاضی و ... ساعات تدریسش پر نشده باشد می 

شود هنر درس تخصصی نیست. ما نیاز داریم که معلم هنر توانمند استخدام کنیم نه تنها در رابطه با معلم هنر بلکه سایر معلمانی  می 

می  آموزش  فرهنگیان  دانشگاه  در  بهکه  نیستند.  برخوردار  کیفیت  با  آموزش  از  مواقع  برخی  در  نیز   ز ا  یکی   از  نقل  بینند 

وضعیت مهارتی معلمان طوری است که حتی سرگروه هنر در استان نیز در جشنواره هنری اصالً کار هنری    شوندگان،مصاحبه 

نداشت که ارائه دهد!  در دانشگاه فرهنگیان نیز افراد با تحصیالت غیرمرتبط تدریس آموزش هنر داشتند. الزم است در دانشگاه  

و پرورش در جهت   و آموزش  بازبینی اساسی صورت گیرد، کیفیت و طول دوره تحصیلی فرهنگیان  معلمان  تربیت و جذب 

های  های عملی و تئوری دانشجو زیر نظر قرار گیرد و در صورت کسب صالحیتدانشجو معلمان افزایش یابد و تمامی فعالیت

ه متوسطه این بوده است که بدون  الزم در پایان تحصیالت دعوت به همکاری گردد. ایراد دیگر در زمینه تدریس کتب هنر دور

در نظر گرفتن تعداد محدود معلمان هنر و فقدان امکانات موردنیاز، کتاب جدید هنر که بسیار تخصصی است، وارد چرخه تحصیل  

نیرو صورت می  برآورد  ابتدا  این بود که در  بهتر  و پرورش  گردیده است.  تعداد الزم جذب آموزش  به  هنر  معلمان  و  گرفت 

 شد. و پس از فراهم شدن امکانات اولیه در این زمینه کتاب جدید هنر ارائه می  شدندمی 

 گیرینتیجه   

حوزه  تا  شد  سعی  پژوهش  این  تشکیل در  عناصر  مختلف  برنامه های  آموزشی، دهنده  مواد  محتوا،  اهداف،  از  اعم  درسی  ی 

یاددهی  در  -راهبردهای  ارزشیابی  و  معلم  زمان، مکان،  با  حوزهیادگیری،  و  قرار گیرد  بررسی  و  تحلیل  مورد  هنری  تربیت  ی 

توان گفت ما با دو دیدگاه  بندی می ها ارائه شود. در یک جمعهای وارد بر هر حوزه پیشنهادهایی جهت رفع آنشناسایی آسیب

های هنر مانند موسیقی و زا نسبت به تربیت هنری روبرو بودیم. دیدگاه اول، دیدگاهی بر پایه مخالفت با برخی جنبهکلی آسیب 

نمایش از منظر اعتقادات و شرعیات و دیدگاه دوم، بر پایه عدم آشنایی با جایگاه و اثرات تربیت هنری و تأثیر آن در رشد سایر  

ریزی پیرامون بحث تربیت هنری همچنان  ها پس از تدوین و برنامهآموزان است. دیدگاه اول باعث شد تا مدتهای دانشتوانمندی

در این حوزه به رویکردی فلسفی، پویا و متناسب با فرهنگ بومی و ملی خود دست نیابیم و با ایدئولوژیک و آرمانی بودن اهداف 

روبرو باشیم و در پی آن محتواهای مربوط به موسیقی و نمایش پس از مدتی از کتب درسی حذف شدند،    ترین مسئلهعنوان مهم به

پژوه در  مسئله  این  راستای  )در  دیگران  و  مهرمحمدی  کیان،  معظم  1390ش  مقام  نظر  به  توجه  با  که  است  آمده  چنین   )

آموزان و همچنین نظر آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی درباره رهبری)مدظله العالی( درباره منع نداشتن آموزش موسیقی به دانش

بخشی از درس هنر به شرط عدم استفاده از موسیقی آموزان دوره ابتدایی به عنوان عدم اشکال  آموزش حرکات موزون به دانش

می  هنری  حوزه  این  ارزشحرام،  بر  متکی  عملیاتی  درسی  برنامه  در  برنامهتواند  توجه  مورد  فرهنگی  و  مذهبی  و  های  ریزان 

وزش انواع موسیقی  تری با معرفی و آمرسد بتوان با نگاه معتدلگیرندگان حوزه مطالعات برنامه درسی قرار گیرد. به نظر می تصمیم 

توانند جزء بهترین و کارگیری هنرهای نمایشی که می و نواهای فاخر بومی، ملی و مذهبی ایرانی و بعضاً سایر ملل و همچنین به

های بلندی در جهت  آموزان کوشید و گام زمان مفرح دانشمدار و هم در راستای تربیت ارزش  های تربیتی باشند؛مؤثرترین روش

آموزان به سمت هنر اصیل و آشنایی با بزرگان هنر ، ادب و عرفان، بینش و سبک ورش و هدایت ذائقه هنری دانشآموزش و پر

گیر شده است و برای دست یافتن به جایگاه مناسب شدن همه ها برداشت. بخصوص در روزگاری که فرآیند جهانی زندگی آن

شود، بازتعریف ازپیش احساس می های مختلف نیاز به ابزار هنر بیشهنگرفت از انفعال در مواجهه با فردر عرصه فرهنگ و برون

کننده است تعیین  ها و توان واقعی فراگیران در این حوزه کامالً ضروری و و تولید رویکردی مناسب و متناسب با شرایط، ارزش

سائل شرعی و دینی ارتباط برقرار کرد و در و به نظر می رسد الزمه رسیدن به چنین رویکردی که در آن بتوان میان انواع هنر و م

ها حرکت کرد، در نظر گرفتن واقعیات و امکانات در دسترس و ترغیب اندیشمندان و متفکران این حوزه جهت رسیدن به آرمان 

صورت دیدگاه دوم که عدم آشنایی با جایگاه تربیت هنری است. باعث جدی نگرفتن درس هنر به با ایجاد فضای باز فکری است.
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متوسطه و  ابتدایی  پایه  در  آموزشی  محتوای  هرگونه  تدوین  آن عدم  پی  در  و  هنری  کلی  تربیت  در  دوم شد. عدم جدیت  ی 

های مدیران ای بود که هم از سوی مسئولین و مدیران تربیتی و هم از سوی والدین وجود داشت. در بین دغدغه آموزان مسئلهدانش

ی تربیت علمی و ها بیشتر معطوف به حوزهریزیوجود نداشت و توجهات، امکانات و برنامه و مسئولین جایی برای تربیت هنری  

های کارگاهی  ای که ما شاهد عدم تأمین امکانات موردنیاز در رابطه با آموزش محتوا و عدم وجود محیط گونهفناورانه بود؛ به

مان تدریس درس هنر وجود داشت و در پی بها ندادن به این  آموزان بودیم. همچنان مسئله کمبود زهای عملی دانشبرای فعالیت

شد. والدین نیز در  برنامه اشغال می های فوقافتادگی سایر دروس یا فعالیتدرس همان زمان محدود هم گهگاه برای جبران عقب

ه اوضاع درس ریاضی و  و تماماً در حال رسیدگی ب  ها درس هنر را فراموش کردههای خود از مدیران آموزشگاهگری  مطالبه

ی فرزندان و برای آینده  فیزیک و شیمی فرزندان خود بودند. پرورش بعد عاطفی و زیباشناسانه فرزندان خود را به فراموشی سپرده

ها در دانستند. تعداد بسیار کم معلمان هنر و استفاده از معلمان غیرتخصصی و دبیران سایر درسی هنر را درآمدزا نمی خود حیطه

های  های ضمن خدمت بود. به علت آموزش اثربخش شدن آموزش این درس و همچنین افزایش هزینه دوره  آموزش هنر باعث غیر

که باید مهارت  چنانگیری آن در امر تدریس آن اند و در بهرهخوبی آشنا نبودههای تدریس هنر به ناکافی، معلمان با انواع روش

های  کننده نگاه سطحی به درس هنر بود و همچنین دادن نمرهم وجود ارزشیابی پایانی تقویتنداشتند. در ارزشیابی درس هنر، عد

ای است که فراگیری آن نیاز به تالش زیادی ندارد و درس کرد که هنر عرصه تمامی فراگیران این اندیشه را تقویت می  خوب به

 ها در پی اهمیت ندادن به هنر اتفاق افتاد. و همه این هنر مانند زنگ تفریح برای دور بودن از فضای جدی سایر دروس است

 ما مدارس در  واقعبه که است این رسید توانمی  که اینتیجه ترینمهم به هنری تربیت بر وارد هایآسیب تمامی  به کلی  نگاهی  با

 و   نبوده  کامال موفق  عمل  در  فراگیران  هنری   تربیت  روند  در   ما.  است  افتاده  اتفاق  هنر  معرفی   دهد   رخ  هنری  تربیت  آنکه  از  بیش

  باشد،   داشته   ادامه  همچنان  هاکاستی   و   هانارسایی   اصالح  بدون  رویه  این  اگر  و   ایمنیافته  دست   ضروری  و   بزرگ  هدف  این  به

  در   اثربخش  و   جامع  ایبرنامه  داشتن  برای  است  واضح.  هنری آنچنان که باید اتفاق نخواهد افتاد  تربیت  به  یافتن  دست   متأسفانه

  های حوزه  تمامی   به   توجه  یپایه  بر  هاریزیبرنامه  و   دهیم  قرار  موردتوجه  را  آن  ارکان  تمامی   تا  است  الزم  هنری  تربیت  یحوزه

 و   هادیدگاه  تولید  و  پژوهش  راه  این   در  رسدمی   نظر  به.  گیرد  صورت  یکدیگر  روی  بر  مختلف  هایحوزه  تأثیرگذاری  و   مربوطه

 فرابرنامه  ایعرصه   عنوان  به  هنر  پیرامون  پژوهش  هنر،  واقعی   جایگاه  بازیابی   جهت  در  مذهبی   و   ملی   فرهنگ  با  متناسب  رویکردهای

  تولید  یحوزه  چهار   هر  به  متوازن  نگاه  با  دوم  متوسطه  و   ابتدایی   تحصیلی   دوره  برای  درسی   کتاب   و   محتوا  تولید  و   پژوهش  درسی،

 تولید  یحوزه  چهار هر با متناسب ارزشیابی  و  تدریس هایروش  پیشنهاد و  پژوهش شناسی.زیبایی  و  هنر  تاریخ هنری،  نقد هنری،

  های برنامه  تولید  و   هنر  اثربخشی   و   کارآمدی  به  نسبت  هادیدگاه   تغییر  جهت  در  تالش   شناسی،زیبایی   و   هنر  تاریخ  هنری،  نقد  هنری،

و    معرفی   جهت  در  تلویزیونی  آنهنرمندان  منافعآثار  همچنین  می دانش  برای  هنر  کارکردهای  و  ها،  باشد. آموزان  مفید  تواند 

ترین گذاری آن، متداولکند فقدان فهم و بصیرت نسبت به مقوله تغییر و عدم ارزش ( نیز تأکید می 1996)  1طور که ساراسون همان 

ها نیز دارای  گردد که حتی بهترین برنامه ن نقیصه باعث می علت عدم رضایت از فرآیندهای تغییر و اجرای برنامه درسی است. همی

ای مهم بوده که اگر تأثیر محدود در مدارس و مراکز آموزشی باشند. به بیان دیگر، داشتن دانش و بصیرت نسبت به تغییر، مقوله 

گردد ها می و عقیم شدن برنامه کند، ولی بالعکس فقدان آن باعث شکست  چه به تنهایی موفقیت برنامه درسی جدید را تضمین نمی 

(. از این منظر ضرورت دارد که همه افراد ذیربط و ذینفع در اجرا و تغییر برنامه دارای نگرش درونی مثبت 2006،  2)ساهلبرگ

مسئوالن و (. بنابراین تغییر نگرش در والدین و در میان 2004، 3نسبت به تغییر و پذیرش رفتاری و بیرونی آن باشند )دویت و مایر 

جاست ها بیشتر متوجه آن های باالتر مدیریت شروع شود. جایی که آسیبساختار مدیریتی الزم و ضروری است و این باید از رده

ها ریزیها و برنامهکارگیری مدیران شایسته و آگاه و تغییر رویهشود و با بهها از آنجا اعمال می گذاری ها و هدفریزیو برنامه

 عقد   یا  و   مدارس  موردنیاز  امکانات  آوردن  فراهم  تفکر و دیدگاه در سطوح پایینی و والدین نیز اصالح خواهد شد.   قطعاً طرز

 کمبود   صورت  در  هاآن  امکانات  از  استفاده  جهت  پیرامون  هایمجموعه   و   هنری  هایآموزشگاه  امکانات  از   استفاده  و   قرارداد

 
1 Sarason 
2 Sahlberg 
3 Dewit& Meyer 
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  آموزش   و   هنری  استعداد  دارای  افراد  جذب   در  جدیت  طریق  از  متخصص   نیروی  کارگیریبه   و   مستمر  تربیت  مدارس،  در  امکانات

 است.  نیز کمک قابل توجهی در جهت بهبود وضعیت موجود ... و  نیروها مستمر
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