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های تدريس هنر به منظور ارائه الگوی مطلوب در تحليل روش

 دوره ابتدايي ايران
 2، نرگس کشتی آرای *  2، زهره سعادتمند1نعمتی سیده زهرا شاه

 18/12/95تاریخ پذیرش:           79-100صص      05/07/95تاریخ دریافت:

 

 چکيده
وب در دوره هنر به منظور ارائه الگوی مطلهای تدریس برنامه درسی روشاین پژوهش با هدف بررسی 

وهش کیفی سطح از روش پژ دو سطح انجام پذیرفت که در هر دو در انجام گرفت. پژوهش ابتدایی ایران

ها از روش نآبندی و دستهتدریس برنامه درسی هنر  های استفاده شد. در سطح اول به منظور بررسی روش

های س پایگاهدستر ده شد. حوزه پژوهش در این سطح کلیه منابع دراستفا ( پژوهی سنتز پژوهش تلفیقی )

. در دسترس بود برداری از کلیه منابع مکتوب و دیجیتال درآوری اطالعات فیشرسانی و ابزار جمعاطالع

ستفاده اسی اسطح دوم پژوهش به منظور بررسی تجارب زیسته آموزگاران دوره ابتدایی از روش پدیدار شن

 شرکت شیراز و مرودشت و انتخاب ن سطح، حوزه پژوهش آموزگاران زن دوره ابتدایی شهرشد. در ای

بود. ابزار  نفر 12کنندگان در مصاحبه تعداد شرکت و گیری هدفمند مالک محورکنندگان به روش نمونه

دو در هر  روش تجزیه و تحلیل اطالعات یافته و آوری اطالعات در این سطح مصاحبه نیمه ساختارجمع

در  های تدریس درس هنر،گذاری موضوعی صورت پذیرفت. این الگو بر پایه روش سطح از طریق کد

ها و های تدریس انفرادی و همچنین فرصتهای تدریس گروهی و روشبرگیرنده دو دسته روش

 دستاوردهای مثبت است. 

 

 هنر، دوره ابتدایی، طراحی الگو تدریسهای روش ها:کليد واژه
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 مقدمه

صین آموزش و پرورش بر آن است که دریابند شناسان و بخصوص متخصّبیشتر کوشش روان

پذیرد و در جهت تسریع و بهبود آن، چه اقداماتی باید صورت گیرد. علی یادگیری چگونه انجام می

رغم مطالعات زیادی که در این مورد صورت گرفته است، به علت وجود عوامل مختلف موثر در 

های تدریس متفاوت است، به طوری که مربیان تعلیم و ها در زمینه روشیج و یافتهیادگیری نتا

تربیت در استفاده از روش تدریس خاصی در افزایش یادگیری نظر مشترکی ندارند. آماده کردن 

ن برای آینده و زندگی پیچیده در قرن حاضر مستلزم ارتقای کیفیت تدریس و آموزش اآموزدانش

ای از علم و هنر اکتسابی و ذاتی است که از طریق آموزش تدریس آمیزهواقع تخصصی است. در 

های تدریس نیز همواره توان در بهسازی آن کوشش کرد. دانش تخصصی و مهارتاصول و قواعد می

های ارزشمند دانشمندان در حال تغییر و گسترش است، لذا توجه به رویکردهای علمی مفید تجربه

ارهای پاسخگویی به نیازهای آموزش و پرورش هر کشور است. هنر یکی از جهان یکی از راهک

های اسرارآمیز فرهنگ و تمدن انسانی است که همواره بر حیات انسانی سایه افکنده بارزترین جلوه

هنر قسمتی از نیروی خالقیت انسان است که وی از طریق آن با  .(Lancaster, 1990)است. به زعم 

ی آن بخش از بداعت و خالقیت انسان است که طی سازد. هنر در برگیرندهقرار میدیگران ارتباط بر

ها و احساسات خود را که نشات سائل هنری و دستی، عواطف، اندیشهآن فرد با استفاده از مواد و و

موفقیت در این کار نماید. البته باشد به دیگران منتقل میگرفته از تفسیر بصری تجارب محیطی می

(. Amini, 2006) برای برقراری این انتقال و ارتباط بستگی داردر و هنرمندی فرد یزان تبحّبه م

شود. از ها در سایه پاسخگویی به این نیازهاست که مشاهده میهای سازنده و خالقانه آنفعالیت

 به وجهی در زندگی انسان داشته است.ابتدای تاریخ بشر، هنر در اشکال مختلف خود نقش قابل ت

 توان گفت انسان از همان آغاز از طریق هنر و آفرینش زیبایی، تمنیات درونی، نگرشطوری که می

، بیان و ماندگار کاری بر روی دیوار غارهاهای خود را حتی از طریق کندهها، عواطف و خالقیت

از  ناشیهای علمی و فرهنگی بر اثر تحوالت و پیشرفت (.Curtis & Aspaykr, 1996) ساخته است

های فکری دانشمندانی چون بیکن و دکارت، قلمرو آموزش و پرورش هم دوره رنسانس و تالش

ها  تجربی و ای گردید. در این میان، کمینیوس که در صدد کاربرد اندیشهدستخوش تغییرات عمده

 عملی بیکن در آموزش و پرورش بود، بیش از هر چیز بر پرورش حواس و استفاده از وسائلی مانند

ای به صورت خوشایند و حتی بازی و نقاشی و تبدیل جریان سخت و دشوار آموزش مدرسه

که کودک را به جهان  هاییکند. به گونه ای که وی، در تکیه بر پرورش حسسرگرمی تاکید می

 استو بکار بردن نقاشی و موسیقی، پیشرو اندیشه تربیت کودکستانی  ونددپیپیرامونش می

(Naghibzadeh, 1995.)  عنوان یکی از کارکردهای اساسی و مهم نظام آموزشی تربیت هنری به
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هنری در ایجاد و بارورسازی شود که تربیت نجا ناشی میاین کارکرد از آباشد. اهمیت مطرح می

های فکری و شناختی، پرورش و ای مانند بروز نوآوری و خالقیت، رشد مهارتهای سازندهزمینه

، ایجاد تغییرات عمیق در سلوک فردی، رشد اخالقی،  ) تربیت عاطفی( اتتعدیل عواطف و احساس

ورزی کردن و ... تاثیر شگرف دارد. از این های مربوط به دستافزایش اعتماد به نفس، رشد مهارت

ای کارآمد جهت توسعه ی وسیلهروست که مکاتب گوناگون فکری، سیاسی، اعتقادی هنر را به منزله

های ای متناسب با هدفمختلف در جامعه دانسته و آن را در پرورش انسان به گونهمفاهیم و معارف 

های سازنده تربیت هنری در ایجاد و بارورسازی زمینه(. Mirzabeygi, 1991) اندخود بکار گرفته

، عواطف و احساسات، تحول سلوک فردیهای شناختی، پرورش و تعدیل نظیر خالقیت، رشد مهارت

های فیزیکی تاثیری شگرف دارد. از این رو مکاتب افزایش اعتماد به نفس، رشد مهارترشد اخالقی، 

ای کارآمد برای توسعه مفاهیم و معارف مختلف در جامعه گوناگون فکری، هنر را به منزله وسیله

 اندهای خود به کار گرفتهای متناسب با هدفو آن را در پرورش انسان به گونه دانسته

(Mirzabeygi, 2011 .) در چهارچوب نگاه غیر ابزاری به هنر در نظام آموزشی، هنر به عنوان یک

ایر موضوعات تثبیت شده دیسیپلین مستقل آموزشی، به رسمیت شناخته شده است. میان هنر و س

شدن به عنوان های درسی مدارس، تمایزی نیست و هنر شایستگی به رسمیت شناخته در برنامه

 ها را داردگرفتن در مجموع مواد درسی و در موقعیتی برابر با آن یک دیسیپلین و قرار

(Mehrmohammadi, 2011 .) برنامه درسی هنر، بر خالف دروس پایه دیگر، یکسانی و یکنواختی در

ها و تبعیت از قواعد و هنجارهای پذیرفته شده را ندارد. هنر قلمرویی است که در مواجهه با موقعیت

شویم و باید دائم به حل مسئله بپردازیم. لیکن تفاوت این مسائل با له مواجه میآن دم به دم با مسئ

کنند، این است که یک نها سرو کار پیدا میان معموال در قالب سایر دروس با آموزآمسائلی که دانش

های صحیح متعددی برای هر کدام از این مسائل متصور است. راه حل شناخته شده ندارند و پاسخ

، در قلمرو هنر به کناری نهاده گراییهای رفتاررفتار خاص یا حل مسئله در چارچوب انگارهبروز 

گیرد. به زعم دیویی، جای این شود و سبک و قالب دیگری از حل مسئله در دستور کار قرار میمی

 های آموزشی بسیار خالی است، چرا که اکثر مسائل واقعی زندگیسبک بدیل از حل مسئله در نظام

اند و فقدان فرصت تمرین حل این نوع کنند، از این جنسآموزان با آنها سرو کار پیدا میکه دانش

ای تخصصی است و کار ساده تدریس هنر، حرفه(. Eisner, 1998) مسائل نقصانی توجیه ناپذیر است

آموزان شود آن است که ما به دانش هاست به هنر وارد میای که سالترین لطمهای نیست. بزرگ

دهیم برای لذت بردن از هنرها، به سادگی در کالس درس بدون فعالیت هدفمند عمل اجازه می

اما این روش صحیحی نیست. برای  ،کنیمها را در ساعت هنر به حال خود رها میکنند و گویی آن

ند. تعادل شو ورهای هنری غوطهها و فعالیتآموزان در رشتهمنفعت بردن از هنرها الزم است دانش

های یادگیری و داشتن آزادی برای نوآوری و تأمل وجود دارد، در حالی که ظریفی بین مهارت www.SID.ir
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تربیت هنری در رشد (. Mehrmohammadi, 2014) اندبیشتر معلمان برای این امور آموزش ندیده

نایی ها بسیار سهیم است. تربیت هنری توادهی ارزشهای تفکر، توانایی خالقیت و شکلمهارت

های منفی و دارای اثرات برانگیزاندن افراد برای یادگیری و غلبه بر موانع یادگیری دارد و هیجان

های برد و رشد ارزشدهد و از بین میعالقگی، اضطراب و خستگی را کاهش میزیان بار مانند بی

یادگیری هنر در تجربه (. Eisner, 2002) های هنرمندانه امکان پذیر استانسانی از طریق فعالیت

ها، معلمان و خانواده تاثیر کالسیکند که بر روابط او با دیگران همهایی را ایجاد میکودک قابلیت

های مختلف آموزند که به دیدگاهگذارد. کودکان در حین مشارکت در تجربه یادگیری هنر میمی

های هند، سازش کنند و مهارتاحترام بگذارند، نظرات دیگران را در نظر بگیرند، به دیگران گوش د

. معلمان (Dizzy, 2002) آورندتر تحت کنترل درجمعی خود را در خدمت یک دیدگاه هنری کلی

آموزان را آزاد بگذارند و به آنها اجازه دهند دوره ابتدایی در درس هنر باید بدانند که چه موقع دانش

نحصر به تدریس هنر نیست، اما در عرصه موزشی مان را پیدا کنند. اگرچه این روش آکه راه خودش

هایی است ای دارد. از آنجا که هنر در برنامه درسی مدرسه از معدود عرصهآموزش هنر اهمیت ویژه

که بر اهمیت دیدگاه فردی تأکید دارد، بنابراین فراهم کردن چنین فضایی همراه با کمترین 

معلمان به عنوان (. Mehrmohammadi, 2014) رسدهای معلم بسیار ضروری به نظر میدخالت

ای دارند، از این رو بررسی تجارب زیسته عامالن اصلی در فرآیند تربیت هنری نقش برجسته

های آموزش هنر در مدارس ابتدایی را روشن تواند چالشمعلمان در تدریس برنامه درسی هنر می

های خود را به یرند، نیازها و خواستههای پایه را فرا گسازد. کودکان دبستانی باید بتوانند مهارت

ها و احساسات دیگران را نیز بفهمند و در ایجاد ارتباط و روابط عاطفی با دیگران بفمانند و اندیشه

های حرکتی و برخورداری از نشاط و های بیشتر یادگیری، فرا گرفتن مهارتدیگران و فرصت

به رشد شخصیت و قدرت آفرینندگی خود شادمانی موقعیت کسب نمایند و به این وسیله قادر 

های درسی هنر نخستین گامی است که  در جهت ها و محتوای برنامهدر این باره فعالیتند. باش

ها های یادگیری پرباری را برای همه آنشود و نیز موقعیتهای اساسی برداشته میآموزش مهارت

ا شناسی و خالقیت و تسهیل یادگیری سازد. درس هنر، فرصتی را برای پرورش حس زیبفراهم می

های فتاری، ابراز وجود و ارائه تجربهدروس دیگر، بیان آزادانه احساسات، کشف مشکالت عاطفی و ر

 ها و نظایر آن را  فراهم میشخصی، تلطیف کردن عواطف، تشریک مساعی فکری، توسعه ارزش

یل آموزش عمومی، که در درجه اول آورد. با مشکالت آموزش هنر در مدارس ابتدایی بخشی از مسا

باال بردن کیفیت  اجرای برنامه درسی هنر و در درجه دوم طراحی آن است، روشهای تدریس با

تواند باشد. موجبات اصالح و بهبود اجرای برنامه درسی هنر به ویژه در دوره مربوط به آن می

ی تدریس هنر در دوره ابتدایی هااین پژوهش بر آن است که به تحلیل روشابتدایی فراهم شود. 

www.SID.irایران و ارائه الگو برای این دوره بپردازد. به این امید که ارائه این پژوهش بتواند در برنامه درسی هنر 
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موثر باشد. همچنین نتایج و یادگیری دانش آموزان ابتدایی  های آموزشیدر جهت اعتالی فرصت

آموزگاران با تغییر نگرش اساسی درباره  حاصل از این پژوهش در مسیر افزایش دانش و مهارت

های آموزشی کمک های دانش آموزآنشان فرصتی را فراهم آورد که به بسیاری از نارساییتوانمندی

کرده و راه و بستر مناسبی باشد برای حل مسائل تربیتی و آموزشی که چالش اساسی تعلیم و 

 متخصصان این حوزه است.  ریزان وز بوده و دغدغه بسیاری از برنامهتربیت امرو
 

 مروری بر تحقيقات پيشين
های ارزشیابی بیرون اجرای آزمایشی برنامه درسی هنر پایه دوم ابتدایی )مرحله ی یافتهچکیده

در شهر تهران انجام گرفته است به شرح زیر  (Taheri & Mehrmohammadi, 2006)دوم( توسط 

های جسمی و ی دوم ابتدایی با تواناییدرسی هنر پایهی میزان تناسب محتوای برنامه -1می باشد. 

 های پژوهش حاکی از آن است که محتوای اجرا شده به میزان زیاد با تواناییذهنی مخاطبان یافته

میزان تناسب محتوای برنامه درسی هنر پایه دوم ابتدایی با  -2های مخاطبان تناسب داشته است. 

دهد که بر نامه درسی هنر اجرا شده به میزان قابل هش نشان میهای پژوآموزان یافتهعالئق دانش

ی مخاطبان بوده است. در این مورد هماهنگی کامل بین نظرات توجهی مورد استقبال و عالقه

 -3آموزان وجود دارد. آموزان و خود دانشگران، آموزگاران، مدیران مدارس، اولیای دانشمشاهده

ری پیش بینی شده در برنامه در محیط واقعی : عمده ترین روش یادگی–های یاددهی اجرای روش

میزان بکارگیری  -4یادگیری بکار گرفته شده در اجرای برنامه روش توضیحی بوده است. –یاددهی 

های های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی پیش بینی شده در برنامه در محیط واقعی آموزش یافتهروش

تحقق انتظارات برنامه در مورد این سوال رضایت بخش نبوده از پژوهش حاکی از آن است که میزان 

جمله موارد ضعف که ارتباط تنگاتنگ با رویکرد برنامه دارد، پرداختن ضعیف به موضوع توصیف، 

نقد و بررسی محصول کار خود، دانش آموزان، جمع بندی حاصل کار جلسات و همچنین بکارگیری 

ده است. اموزگاران زیادی حجم محتوای کاری اجرای برنامه در ابزارهای ارزشیابی مورد انتظار بو

نگرش  -5اند. برابر زمان در اختیار را به عنوان مانعی در برابر تحقق این عنصر برنامه عنوان کرده

آموزان و مدیران مدارس مجری طرح نسبت به برنامه: تقریبا آموزان، آموزگاران، اولیای دانشدانش

گی مخاطبان و دست اندراکاران اجرای برنامه نسبت به آن نگرش مثبت می توان گفت که هم

بر این موضوع تاکید داشته که موضوع متداول، بی توجهی یا بی مهری  (.Dari,2002) داشته اند

تربیت زیباشناسی » نسبت به هنرها و اهمیت آنها باید مطرح باشد. این پژوهش که با عنوان 

 نگر آن است که تمرکز روز افزون روی علم و تکنولوژی در برنامهانجام شده است، بیا« شخصیت 

رسد یک فرد فرهیخته باشد، های درسی، اهمیت هنرها را در تصویر کلی چیزی که بنظر می

تضعیف کرده است. پژوهشگر متذکر شده است که جامعه بطور سنتی، هنرها را به عنوان ابزاری 
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رده است. در طول زمان فیلسوفان مختلفی رشد استعداد برای تربیت زیباشناسی فرد ارزشمند شم

اند. ما مربیان، در قبال اطمینان از احیاء و رونق شناسی فرد را مکمل شخصیت وی تلقی کردهزیبا

 ی خودمان برای منافع متقابل فرد و جامعه مسئولیت داریمهای هنرمندانهبخشی بهترین سنت

(Quoting Moon, 2002).  
(JOI, 2001)  شناسی برودی به مثابه آموزش نظریه تربیت زیبایی »در تحقیق خود با عنوان

را مورد بررسی قرار داده است. بررسی ماهیت هنرها و نقش هنرها در ذهن و در آموزش «  عمومی

عمومی محور این مطالعه بوده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که تربیت زیباشناسی به 

شود. تربیت ها و نیز پرورش ارزشگذاری روشن بینانه مربوط میش از طریق مثالرشد احساس و ارز

های دهد، جنبههمانگونه که مطالعات عقالنی به تفکر نظم می ،بخشدارزشی، احساسات را نظم می

سازد. هنرها بیش زیباشناختی تجربه، دستیابی به احساس و در نتیجه انتخاب و عمل را تامین می

های آلها و ایدهلوکس و تزئینی هستند و تربیت زیباشناسی در فراهم ساختن امکاناز یک امر 

 کند ارزشی که جزء الینفک و جدایی ناپذیر قلمرو زیباشناسی هستند نقش اساسی ایفا می

(Quoting Moon, 200).  ،در پژوهشی دیگر(Bayern, 2000 )ای موردی، تعدادی از در مطالعه

ا با سایر دروس ها هنر با دروس دیگر تلفیق شده است را با مدارسی که هنر رمدارسی را که در آن

کند بر خالف دهد. در این تحقیق، پژوهشگر تاکید میاند، مورد مقایسه قرار میدیگر تلفیق نکرده

های متعدد و متنوعی را برای یادگیری و رویکرد غیر تلفیقی، اساس، آموزش تلفیقی هنر، فرصت

زبان شناسی و مهمتر از آن هوش موسیقیایی، تجسمی،  –های مختلف مانند منطقی کاربرد هوش

کند کند. در نتیجه وی پیشنهاد میآموزان فراهم میفضایی، بین شخصی و درون شخصی دانش

برنامه درسی هنر که در آن قلمرو هنرها به عنوان یک عنصر حیاتی وجود داشته باشد، زمینه الزم 

 کند. در عین حال وی تصریح میآموزش و پرورش متوازن و متعادل فراهم می را برای ایجاد یک

ریزان درسی و معلمان بسیاری از ای، مستلزم آن است که برنامهکند که حصول چنین نتیجه

 .(Rezai, 2004 ) فرضیات غلط خود را در مورد ماهیت ذهن، دانش و هوش بازسازی و تغییر دهند

 

 روش پژوهش
ر دو سطح انجام گرفته است که در هر دو سطح از روش پژوهش کیفی استفاده این پژوهش د

(  سوال اول پژوهش ) تدریس هنرهای سطح اول پژوهش جهت نقد و بررسی روش شده است. در

های مطالعات گوناگون و شاید ( استفاده شد. دانشی که دانسته سنتز پژوهی از روش تلفیقی )

آورد. ارزش این نوع هم مینیازهای خاص میدان عمل مرتبط باشند، گرد توانند باپراکنده را که می

ها فرآیندهای ست که به وسیله آنهایینیاز و نیز مهارت ،پژوهش در ایجاد همخوانی بین دانش

ای از پذیرد. این امر چیزی بیش از کنار هم نهادن صرف دستهترکیب و تلفیق دانش انجام می www.SID.ir
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که  تأکید بر تلفیق مطالب گوناگون در چارچوب ادراکی خاصی است اطالعات است. در جریان

پژوهش حاضر پژوهش  (.Short, 2009) باشد ها یا روابطی جدید را در پی داشتهپیدایش دیدگاه

( است. شکلی از پژوهش مورد استفاده قرار گرفته که حاصل آن دانش  سنتز پژوهی تلفیقی )

تحلیل و دسته ، رابرتس ی گوناگون رویکرد سنتز پژوهی راتلفیقی است. عنصر مشترک راهبردها

 .بندی مجدد اطالعات به نحوی که برای مراجعان به سهولت قابل بهره برداری باشد دانسته است

(Short, 2009.) های اطالع رسانی پایگاه آوری مقاله ازدر این پژوهش محقق پس از دریافت و جمع

ین، سال پژوهش، عنوان پژوهش و ارائه یافته تحقیق پرداخته به مشخص کردن نام محقق یا محقق

حوزه پژوهش  تحلیل قرار گرفت. گذاری موضوعی تحقیقات مورد تجزیه وو سپس از طریق کد

های تدریس هنر مناسب سنین حاضر کلیه منابع مکتوب و دیجیتال در دسترس مرتبط با روش

از روش  ها به دلیل دستیابی محقق به الگودادهتحلیل  باشد که جهت تجزیه ودوره ابتدایی می

تحلیل  پذیری پژوهش پس از تجزیه وپذیری و اطمینانگذاری موضوعی استفاده شد. جهت باورکد

مبانی نظری به روش کد گذاری موضوعی، نتایج بدست آمده در اختیار افرادی که در حوزه  برنامه 

ها اقدامات قرار داده شد و پس از اخذ نظرات آن درسی و تدریس درس هنر صاحب نظر بودند ریزی

اصالحی انجام و تجدید نظرهای الزم به عمل آمد. در سطح دوم پژوهش در جهت پاسخگویی به 

سوال دوم پژوهش از روش پدیدار شناختی استفاده شده است. پژوهش پدیدار شناختی نوعی از 

برداشت تجربه انسان است. در این پژوهش تفسیری است که کانون اصلی توجه و تمرکز آن، 

قرار گرفته است و نتایج و  های انسانی افراد مختلف به طور مجزا مورد توجهپژوهش برداشت

شود، ها، همان گونه که در تجربه افراد به طور مستقیم ظاهر میهای حاصل از این برداشتتوصیف

با استفاده از مصاحبه عمیق نیمه  تدریس درس هنربررسی شده است. تجارب مربیان در رابطه با 

گذاری موضوعی مورد تجزیه و ها از طریق کدتفسیر شد. مصاحبه ساختار یافته توصیف، تبیین و

 تحلیل قرار گرفت. مراحلی که در این روش استفاده شد عبارتند از: 

 ه و سواالت پژوهشی تدوین مسال -1

 هیه طرح اولیه مصاحبه و انجام آزمایشی آن. ت -2

 یاده کردن متن مصاحبه و کد گذاری و تحلیل آن. پ -3

 .ح و ویرایش طرح اولیه مصاحبهاصال -4

 .اندی تدریس درس هنر در دوره ابتدایی را داشتهرانی که تجربهانتخاب آموزگا -5

 ا مورد انتخاب شده. بساختار یافته  مصاحبه عمیق نیمه -6

 اده. یاده کردن مصاحبه و کدگذاری و تحلیل دپ -7

جدایی  ( به عنوان دو سطح سنتز پژوهشی و پدیدار شناسی در این پژوهش هر دو سطح آن )

www.SID.ir ناپذیر با هم و در امتداد هم انجام گرفت. 
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 مدل پیشنهادی .1نمودار

 

 مراحل انجام پژوهش
 کنندگان روش انتخاب شرکت

لوله برفی بوده است. گیری گکنندگان در این پژوهش در مصاحبه به روش نمونهانتخاب شرکت

که ابتدا از آموزش و پرورش لیست چند نفر از معلمان برجسته هنر را سوال نموده و بعد از آن با 

 آل در این نمونهبرجسته دیگری شده است. شیوه ایدهمراجعه به هر معلم تقاضای معرفی معلم 

عات جدیدی به دست موردی که پس از آن اطال گیری این است که تا رسیدن به مورد اشباع )

 ( به انتخاب ادامه دهیم.  آیدنمی

 

 هاابزار جمع آوری داده

های انجام شده به روش سنتز پژوهی بوده است. برای از تحقیقات و پژوهش 1در مورد مرحله 

هایی با معلمان هنر و بعد آوری داده ها در سطح پدیداشناسی ابتدا به صورت میدانی مصاحبهجمع

ها در این ها قرار گرفت. ابزار گردآوری دادهها در جدول کدگذاری دادهها، مصاحبهآن از تائید صحت

 پژوهش مصاحبه عمیق نیم ساختار یافته بود.

 

 ها روش تجزيه و تحليل داده

ها در هر دو سطح با استفاده از روش کدگذاری موضوعی بود که طی روش تجزیه و تحلیل داده

 :سه مرحله انجام گرفته است
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م ها را در قالب مفاهیها و پدیدهههدف از کدگذاری باز این است که داد:  کدگذاری باز-1

( یا  کلمات منفرد ها )شوند. عبارتمی ( تقطیع ها از هم مجزا )درآورد. به این منظور ابتدا داده

 »و  قاتشوند تا تعلیبندی میلمه بر اساس واحدهای معنایی دستهای کوچک از چند کمجموعه

جیتال در ها ضمیمه شوند. در این پژوهش ابتدا مطالب مکتوب و دی( به آن کدها « ) مفاهیم

و در  های مهم مرتبط با سواالت تحقیق استخراج شددسترس مطالعه گردید و سپس پاراگراف

ین عدی ابقدم جدول قرار گرفت و بعد از آن مفاهیم جزیی بیرون کشیده و کدگذاری گردید. در 

 بندی گردید. ها دستههای کشف شده در دادهکدها بر اساس پدیده

مده از کدگذاری باز پاالیش و تفکیک آهای بدستدر این مرحله مقوله : کدگذاری محوری-2

آمد بیش ظر میهایی که به نهای به وجود آمده در مرحله ی کدگذاری باز آنشدند، از میان مقوله

قرار  ک دستهآیند، انتخاب شدند و مفاهیم مشترک در یت در مراحل بعدی بکار میاز سایر مقوال

ین اشود. یتر را شامل مهای اصلییند مرتبط کردن مقولهآگرفتند. در اصل کدگذاری محوری فر

ین ایرد. گیند پیچیده تفکر استقرایی و قیاسی است که طی چند مرحله انجام میعمل شامل فرآ

ر دلبته اشود. ند کدگذاری باز از طریق انجام مقایسه و طرح پرسش انجام میفرایند نیز مان

لگوی ار اساس شود تا مقوالت بها متمرکزتر است و تالش میکدگذاری محوری استفاده از این روش

 پارادایمی ایجاد و کشف شوند. 

و  پیدا کردتر ادامه ری در سطحی انتزاعیه کدگذاری محودر این مرحل کدگذاری گزينشي:-3

 به هر دسته یک برچسب زده شد. 

 

 پذيریپذيری و اطمينانباور

ق شند اطالقعیت باهای تحقیق بیانگر واها به میزانی که یافتهدر تحقیقات کیفی باورپذیری داده

 وز تجزیه اها در سطح تحلیل محتوا پس پذیری یافتهشود. در این پژوهش برای تعیین باورمی

وزه حه در ری به روش کدگذاری موضوعی، نتایج بدست آمده در اختیار افرادی کتحلیل مبانی نظ

جدید م و تنجاها اقدامات اصالحی اهنر صاحب نظر بودند قرار داده شد و پس از اخذ نظرات آن

 . نظرهایی به عمل آمد

 

 .ی که در حوزه هنر صاحب نظر بودندشناسی افرادهای جامعهویژگی . 1جدول 

 سابقه تدريس مرتبه علمي  رشته تحصيلي  ي مدرک تحصيل

 سال  25 دانشیار ریزی درسیبرنامه دکتری

 سال 20 استادیار ریزی درسیبرنامه دکتری

 سال 28 استاد ریزی درسیبرنامه دکتری
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 سال 28 دانشیار ریزی درسیبرنامه دکتری

 سال10  استادیار ریزی درسیبرنامه دکتری

 

سو سازی یعنی بکارگیری  ها از روش سهبرای تعیین باورپذیری یافته در سطح پدیدارشناسی

ی معلمان به ی بیشتر بعد از تکرار مطالب و تجربهگردآوری اطالعات و نیز مصاحبهچند روش 

های قبلی استفاده شد. عالوه بر این از روش بازسازی واقعیت منظور تائید و صحه گذاشتن مصاحبه

ئه شد و از نظر صحت و کنندگان در مصاحبه اراها به شرکتصورت که یافته استفاده شد. بدین نیز

پذیری در این پژوهش در سطح د قرار گرفت. برای افزایش اطمینانییأتها مورد نکامل بودن آ

 شناسی تالش شد قوانین و چارچوب انجام یک مصاحبه خوب به شرح زیر رعایت شود.  پدیدار

  .یط آرام و مناسبانجام مصاحبه در یک مح -1

محقق در ابتدا هدف تحقیق خود را بیان کرد و سپس اطمینان حاصل کرد که افراد  -2

 عالقمند در مصاحبه شرکت کنند. 

  .کنندگاناطمینان از قابل فهم بودن سواالت مصاحبه برای شرکت -3

  .های الزم برای پاسخگویی به سواالتدادن انگیزه -4

  .ها در اولین فرصتننویسی آتکرار مصاحبه و باز -5

ها در اولین فرصت و ارائه به  مصاحبه شوندگان جهت تائید صحت تایپ کردن متن مصاحبه -6

 .هاآن

 ها در اولین فرصت. ها و کدگذاری آنتجزیه و تحلیل مصاحبه-7

پذیری در این پژوهش تالش شد مبانی در سطح تحلیل محتوای کیفی برای افزایش اطمینان

سپس این  ،های مهم استخراج گرددی مربوط به موضوع تحقیق به دقت مطالعه شود و پاراگرافنظر

 چندین مرتبه بازخوانی و در صورت نیاز اصالح گردید.  ها مجدداًپاراگراف

 

 های پژوهش يافته

 چگونه است؟ های تدريس آموزش هنر در دوره ابتدايي روش: 1سوال شماره 

صاحب  های تدریس درس هنر هردهنده این است که درباره روشهای پژوهش نشانیافته

های خاصی پرداخته است اما به طور کلی می توان نظری به بحث و بررسی درباره روش یا روش

بندی ها را در دو طبقه دستهتوان آنها میبندی و تلفیق روشدستهاذعان داشت که به منظور 

 باشد. هی میهای تدریس گرونمود. اولین طبقه روش
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 های تدریس گروهیروش .2نمودار

 

 های تدریس گروهی بدست آمده مناسب درس هنر در دوره ابتدایی عبارتند از: روشروش 

 باشد. های پرورش تفکر و مشارکت گروهی می

ی شامل الگوی تدریس بدیعه پردازی، روش سقراطی و روش توضیح: های پرورش تفکرروش

  .است

ی بررسی کارها -اث فرهنگی و مادیتأمل در میر -شامل تعامل بین گروهی: مشارکت گروهي

 شد زیبایی شناسی کودکان است. ر -هنری یکدیگر

های روش:  های تدریس انفرادی بدست آمده مناسب درس هنر در دوره ابتدایی عبارتند ازروش

نی بر های مبتروشهای تصویر پردازی، های مبتنی برتجربه، تکنیکروش مبتنی بر ادبیات،

 باشد. کاربست توسعه هنرها می

 باشد. گری میشامل روایت: های مبتني بر ادبياتروش

 باشد. گیری مستقیم میشامل آموزش و یاد های مبتني برتجربه:روش
 -شنیداری -های دیداریشامل پرورش مهارت های مبتني بر کاربست توسعه هنرها:روش

 و شنیداری است.  همراه بودن وسایل دیداری
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 های تدریس انفرادیروش .3نمودار

 

ها در یک دسته بندی جداگانه مبتنی بر تحقیقات مشخص ها، فرصتدر کنار دستیابی بر روش

فضا و تجهیزات، موانع،  های فردی، پرورش خالقیت،ها شامل توجه به تفاوتشده است. فرصت

 ست. ها و ارزشیابی اها، والدین، محدودیتمهارت

 

 
 هافرصت .4نمودار 

بندی دستاوردهای مثبت آموزش درس هنر در یک دسته ها،در کنار دستیابی بر فرصت

 جداگانه مبتنی بر تحقیقات مشخص شده است. 

 آمده از پژوهش حاکی از آن است دستاوردهای مثبت شامل توسعه شایستگی نتایج به دست

www.SID.ir تحول هنری است.  و های معلمان، رشد
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 دروس، گیری خالقیت معلمان، تلفیق هنر با سایرشامل به کار :های معلمانه شايستگيتوسع

 معلم متخصص، تبادل تجارب معلمان است. 

های حسی و حرکتی، پرورش خالقیت و توسعه شامل توسعه مهارت تحول هنری: و رشد

 . ا استههای هنری، نمایش دستاوردهای تفکر، ایجاد انگیزش و پرورش مهارتقابلیت

 

 
 دستاوردهای مثبت .5ار دنمو

 

ک ینر در ههای کم توجهی به در کنار دستیابی بر دستاوردهای مثبت آموزش درس هنر، نمونه

شامل  های کم توجهی به هنربندی جداگانه مبتنی بر تحقیقات مشخص شده است. نمونهدسته

 نر است. ضعف ارج گذاری به هنر، عدم استقبال والدین، اشتباهات درس ه

دم های ضمن خدمت، فضا )عتوجهی به هنر، عدم آموزششامل بی: ضعف ارج گذاری به هنر

 امکانات(، کم توجهی زیباشناسی است. 

 تدریس : شامل عدم وجود آموزش کافی معلمان، عدم توانایی درآشنایی با آموزش هنر عدم

 است

 شامل زمان، منابع، هماهنگ نبودن وسایل است.  : فضا
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 هی به هنرهای کم توجّنمونه .6نمودار

 

های هر جامعه، یکی از نهادتوان گفت: آموزش و پرورش در در تفسیر نتایج به دست آمده می

رود به طور متعادل و با توازنی مشخص به هاست که انتظار مییند زیست انسانآگذار بر فرتأثیر

کان الزم برای رشد همه جانبه افراد را فراهم های مختلف وجودی انسان توجه کند تا بتواند امجنبه

های آموزشی با تأکید یک جانبه بر ویژگی شود که اکثر نظامآورد. گاه بر خالف این انتظار، دیده می

کنند. این ها توجه میهای شناختی، سایر ابعاد وجودی انسان را نادیده گرفته و یا کمتر به آن

های اعتقادی، ارزشی، ان کامل یعنی انسانی که در زمینهتأکید تک بعدی، مانع از پرورش انس

شود. این رش یافته و فرهیخته شده باشد، میاجتماعی، سیاسی، فرهنگی، هنری، اخالقی و. .. پرو

ها، موضوع در حالی است که برخورداری از یک جامعه متعادل منوط به آن است که هوش

ر شمرده شود و باور درون نظام آموزش و پرورش معتبهای مختلف انسانی در استعدادها و توانمندی

 ,Rezai)ها و اقدامات اساسی جامعه قرار گیرد ریزیها، برنامهگذاری مبنای سیاست تنوع، به این

ها و استعدادهای یکی از کارکردهای آموزش و پرورش تالش جهت رشد و شکوفایی قابلیت (.2008

رید با اشاره به این که  هربرت .(Mirza Begay, 2003)ت هنری و زیبایی شناختی دانش آموزان اس

ترین ساده »ورزد: نیت همه هنرمندان لذت بخشیدن است، به ارائه تعریفی از هنر مبادرت می

بخش. این صور حس  تتعریف هنر این است که بگوییم هنر کوششی است برای آفرینش صور لذّ

شود که ما نوعی وحدت یا هماهنگی قتی حاصل میکنند و حس زیبایی وزیبایی ما را ارضاء می

توان گفت: می (.Reed, 2005) « حاصل از روابط صوری در ادراکات حسی خود دریافت کرده باشیم

به طور قطع استعداد هنری در اکثر افراد وجود دارد، فقط باید این استعداد را تقویت کرد. که در 

های تدریس مناسب جهت مهم پرداخته شود و از روشزمینه کودمان نیاز است در مدارس به این 

 آموزش هنر استفاده نمود. 
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های تدريس هنر تجربه زيسته معلمان مدارس ابتدايي از روش: 2سوال شماره 

 چيست؟

روش اززيسته معلمان مدارس ابتدايي های پژوهش نشان دهنده این است که تجربه یافته

ر دسته های تدریس گروهی دطبقه بندی شده است. روش های تدریس هنر اجرا شده در دو دسته

ورت گروهی ها به صتوان از آنهایی هستند که میهای تدریس گروهی روشاول قرار دارند. روش

بازی  مشارکت گروهی،گروهبندی، روش های تدریس گروهی عبارت است از: استفاده کرد. روش

 های پرورش تفکر. های آموزشی، روش

 

 
 های تدریس گروهیتجربه زیسته آموزگاران ابتدایی از روش .7نمودار

 

 شامل روش حل مسئله، پرورش حواس است. : روشهای پرورش تفکر

فرادی می ا های تدریسمعلمان مدارس ابتدایی روشهای تدریس از دیدگاه دسته دیگر از روش

ی ابتکار، هاهوش، روش تجربه، های مبتنی برروش های مبتنی بر ادبیات،روش:  باشد که شامل

 .های مبتنی بر کاربست توسعه هنر استروش
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 های تدریس انفرادیزیسته آموزگاران ابتدایی از روش تجربه .8نمودار 

 

 گری است. شامل روایت های مبتني بر ادبيات:روش

 شامل آموزش و یادگیری مستقیم است.  های مبتني برتجربه:روش

 چند گانه است.  هایشامل پرورش هوش هوش:

 شنیداری است.  -شامل دیداری، شنیداری، دیداری های مبتني بر کاربست توسعه هنر:روش

 

ها در یک دسته بندی جداگانه مبتنی بر تجارب زیسته ها، فرصتدر کنار دستیابی بر روش

یری، ا، سازماندهی محیط یادگهها شامل ارائه نمونهص شده است. فرصتآموزگاران ابتدایی مشخ

 .های طبیعی، فضا و تجهیزات، جو کالس، ارائه منابع استگیری از یادگیری، فرصتبهره
 

 
 هاتجربه زیسته آموزگاران ابتدایی از فرصت .9 نمودار

 

www.SID.ir شامل رهبری و هدایت کالس، خالقیت معلم است.  جو کالس:
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 های حرکتی، ارزشیابی است. شامل اشیاء و ابزار، مهارت ارائه منابع:

بندی ی مثبت آموزش درس هنر در یک دستهها، دستاوردهادر کنار دستیابی بر فرصت 

 جداگانه مبتنی بر تجارب زیسته معلمان مشخص شده است. 

ول ای و رشد و تحهای حرفهجربیات تدریس شامل توسعه شایستگیهای مثبت تدستاورد

 هنری است. 

 انتقال دانش است. و  سایر دروس شامل تلفیق هنر با: ایهای حرفهتوسعه شايستگي

کشف  ها،های هنری، کشف استعدادشامل ایجاد انگیزه و پرورش مهارت رشد و تحول هنری:

 درونیات است. 

 
 دستاوردهای مثبت تجربیات تدریس آموزگاران ابتدایی . 10نمودار

 

 ؟الگوی مطلوب روش تدريس هنردر دوره ابتدايي ايران چگونه است: 3سوال شماره 

با آن  های مختلفترکیب و اتصال قسمتساختن هر چیزی، ابتدا نیازمند پیش بینی چگونگی 

یکدیگر و همچنین پیش بینی روش اجرای امور مختلف است. تدریس نیز که ماهیتی ترکیبی و 

ها کند. این پیش بینیهایی را اقتضا میچنین پیش بینی ،ها و امکانات داردتلفیقی از محتوا، روش

گویند به خصوص در مواردی که طراح با انسان سروکار دارد بسیار یبه آن طراحی م اصطالحاً که

تر و دشوارتر است. پژوهش در حوزه تعلیم و تربیت به عمل متقابل بسیاری از عوامل به پیچیده

های پردازد. از این رو استفاده از الگوها در پژوهشدر یک موقعیت پیچیده می صورت همزمان و

توانند در قالب یک موضوع، تصویر، توصیف شفاهی مربوط به این حوزه باید گسترش یابد. الگوها می

 ماهیت و عصاره دانش و اندیشه و دیدگاه یک متخصص تر الگویا انتزاعی ارائه شوند. به بیان ساده
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تدریس های روش براساس شودمی تالش اینجا دراست که به طور واضح و مختصر بیان شده است. 

الگوی طرحی به منظور اجرا شده،  های تدریس هنرتجربه آموزگاران ابتدایی از روشهنر و 

ارائه گردد. الگوی ارائه شده یک الگوی ابتدایی های تدریس هنر در دوره روشپیشنهادی جهت 

عمق موضوع مفهومی است. الگوهای مفهومی برآیند نظریه پردازی هستند. در الگوی مفهومی به 

تواند روابط جدیدی را درون اطالعات قبلی آشکار کند و محتوای پیشین جه شده است. الگو میتو

های معلوم و ومی روشی را برای فهم معنی پدیدهرا درون ظرف جدید قرار دهد. الگوهای مفه

های برجسته برای رسیدن به کنند که یکی از روشمفروض برای اجرای برنامه درسی فراهم می

ت. نقش این الگو ارائه مفهومی است که نتیجه منطقی تحلیل اطالعات پایه است. بصیرت اس

ها رعایت پیش نیازهاست که پیش ساختار الگو نشان دهنده این طرح است که اساس کلیه روش

های روش : ریس به دو دستههای تدنیازها شامل: اهداف، معلم، محتوا و ارزشیابی است. روش

باشد که به اند که هرقسمت شامل ابعادی میتدریس فردی تقسیم شده هایتدریس گروهی، روش

های تدریس گروهی بدست آمده مناسب درس هنر در دوره ابتدایی روش. شرح زیر آمده است

های تدریس انفرادی بدست باشد. روشهای پرورش تفکر و مشارکت گروهی میعبارتند از: روش

 رهای مبتنی بهای مبتنی بر ادبیات، روشروش:  عبارتند از آمده مناسب درس هنر در دوره ابتدایی

                                                                                      باشد. بر کاربست توسعه هنرها می مبتنی هایروش های تصویر پردازی،تجربه، تکنیک
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 هنر در دوره ابتداییالگوی پیشنهادی روش تدریس  .11نمودار
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 نتيجه گيری 

 کنند، در حقیقت تجارب فردی و روایتهنگامی که دانش آموزان در حوزه هنرها فعالیت می

شود و این امر به معلمان های یادگیری دیده نمیدهند که در سایر زمینههایی از خود نشان می

شود، تجارب عف دانش آموزان باعث میها و نقاط ضتوانمند نیازمند است. آگاهی معلم از توانمندی

کنند را فراهم کند. معلمان باید دانش کافی آموزشی که بر کشف خالقیت دانش اموزان کمک می

درباره هنرها داشته باشند که این دانش برای داشتن قضاوت صحیح درباره یادگیری دانش آموزان 

های یادگیری در ید یا خلق فرصتهای تدریس جدبه نظر نگارنده استفاده از روش .الزم است

ها و رود فعالیتحقیقت خلق برنامه درسی است. به این ترتیب از معلمان بیش از همه انتظار می

تجربیات غنی و گوناگون را متناسب با عوامل و عناصر برنامه درسی و نیازهای دانش آموزان به 

ها و محتوای برنامه درسی هنر الیتفع های تدریس،منظور آموزش بهتر خلق کنند. از طریق روش

شود. درس هنر فرصتی را های جهانی و بومی برنامه درسی هنر فراهم میامکان کاربرد رهیافت

برای پرورش حس زیباشناسی و خالقیت و تسهیل یادگیری دروس دیگر، بیان آزادانه احساسات، 

آورد و در نهایت خصی فراهم میکشف مشکالت عاطفی و رفتاری ابراز وجود و ارائه تجربه های ش

تواند موجبات اصالح و بهبود اجرای های تدریس و باال بردن کیفیت مربوط به آن میشناسایی روش

آموزان برنامه درسی هنر به ویژه در دوره ابتدایی فراهم شود و با توجه به اینکه عمده دانش، دانش

مهمترین عامل در پیشرفت دانش  شود و کالس درس و کیفیت تدریسدر کالس درس کسب می

بر اساس مطالعه انجام شده در  آموزان است معلمان باید جهت بهبود کیفیت تدریس تالش کنند.

این توان به های تدریس هنر به منظور ارائه الگوی برنامه درسی جهت دوره ابتدایی میزمینه روش

های تدریس بین در رابطه با روش مطالعه انجام شده بیانگر آن است که -1نتایج اشاره نمود. 

متخصصین این حوزه توافق کلی وجود ندارد و هر کدام به زعم خود و با توجه به دیدگاه خود آن را 

ا را در دو قسمت توان آنههای تدریس به طور کلی  می در رابطه با روش -2تفسیر کرده است.  

 اند که هرانفرادی تقسیم شدههای تدریس های تدریس گروهی، روشدسته بندی کرد: روش

های تدریس به تجارب آموزگاران دوره ابتدایی در زمینه روش -3باشد. قسمت شامل ابعادی می

ها شامل: در کنار دستیابی بر الگو فرصت -4های تدریس منتهی شده است. همان دو دسته روش

ها ها، والدین، محدودیتهارتهای فردی، پرورش خالقیت، فضا و تجهیزات، موانع، متوجه به تفاوت

ها دستاوردهای مثبت آموزش درس هنر معطوف به در کنار دستیابی بر فرصت -5.و ارزشیابی است

های معلمان، بندی جداگانه مبتنی بر تحقیقات شامل: توسعه شایستگیها را در یک دستهروش

ای مثبت آموزش درس در کنار دستیابی بر دستاورده -6تحول هنری  مشخص شده است.  و رشد

بندی جداگانه مبتنی بر تحقیقات مشخص شده توجهی به هنر در یک دستههای کمهنر، نمونه

گذاری به هنر، عدم استقبال والدین، اشتباهات شامل ضعف ارج های کم توجهی به هنراست. نمونه www.SID.ir
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 آن است محقق بر های پژوهش حاضر تفسیردرس هنر است. با توجه به نتایج به دست آمده از داده

به طور قطع استعداد هنری در اکثر افراد وجود دارد، فقط باید این استعداد را تقویت کرد. اگر  که

ها ارتقا یابد، الزم است ها به موفقیت در هنر دست یابند و خالقیت هنری آنهدف این باشد که بچه

ریزی گیری و برنامهتصمیمهای آن های تدریس مناسب برای درس هنر و تکنیکتا درباره روش

 شود. 
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