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Abstract  

Objective: The main purpose of this study was to analyze the functions, 

implementation and challenges of art education in primary schools based on the 

lived experiences of teachers. 

Method: This research has been done qualitatively and using the 

phenomenological approach. Participants in the study included all primary school 

teachers in Aran and Bidgol in Isfahan province. Using purposive sampling 

method, the narratives and experiences of 19 teachers as the main participants in 

the study were collected in accordance with the principle of theoretical saturation 

and then organized and analyzed. The data collection tool was a semi-structured 

in-depth interview that focused on three key questions that attempted to document 

the lived and thought-provoking experiences of the participating teachers about 

the functions, implementation, and challenges of elementary school art education. 

The seven-step Colaizzi method was used to analyze the research data.  

Findings: The research findings showed that the participating teachers have a 

good knowledge and mentality about the role and various functions of art 

education in primary school. Also, they use various activities, especially painting 

and handicrafts, to implement art education in classrooms. At the same time, 

elementary teachers acknowledged that they face many challenges in the field of 

art and art education, which hinder the realization of its positive effects and 

functions. It is obvious that the growth and promotion of the position of art in the 

educational system and curricula of the primary school of the country requires 

paying attention to the mentioned problems and implementing the necessary 

solutions to solve them. 

Abstract) Extended): One of the most important functions of educational systems 

in different countries of the world is to develop the artistic and aesthetic talents 

and abilities of students in different educational levels. The importance and 
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necessity of this function is largely due to the positive and constructive role and 

influence that the category of art has had on the individual and social dimensions 

of human life and human societies at different times. In fact, it should be 

emphasized that art and its various fields are very important areas and phenomena 

of human life, who’s individual and social effects have always been considered 

and emphasized by various experts. Art is the origin of the manifestation of the 

potential talents of individuals and a platform for the realization and 

objectification of the inner and multiple capacities of human beings. The various 

roles and consequences of art are important in general, especially children and 

adolescents, and basically, art has a lasting effect on cultivating different 

dimensions of human personality and the development of its various 

characteristics and capabilities. A person who is exposed to artistic experiences 

has a developed taste and feeling and receives more stimuli with a wide and deep 

range of his perceptions. Of course, the cognitive field also needs this ability, and 

artistic and aesthetic education performs this function. It can be said that art 

provides unique opportunities for the growth of the individual in all dimensions 

and is a tool for communication between the inner and outer world of human 

beings and not using it disrupts the growth of personality. In addition, arts and 

related fields such as music, painting, drama and visual arts are common 

phenomena among human cultures and have had an influential place throughout 

history. Art can be considered as a twin category of man and his life, which in its 

most stable and original manifestations considers the ideals, cognitions, feelings 

and deep and fundamental values that man relies on. It goes beyond superficial 

interests and cognitions. Thus, on the one hand, art helps to convey feeling, 

emotion, perception and cognition without the need for language and speech, and 

on the other hand, it is a means of recording and perpetuating human values and 

beliefs. Due to the constructive and positive effects and functions of art, today in 

educational systems, a realm called art education is mentioned, which means 

legitimizing and recognizing the place of art in educational centers and its 

curricula. Art education is effective in the development of various dimensions of 

individuals and in particular provides the necessary context for the discovery and 

promotion of the identity of children and students. Basically, the relationship 

between the two fields of art and education is such that even some experts believe 

that the main basis of education is art and art is the basis of education. Art unites 

our intellect and emotion, stimulates our imagination and transforms our 

environment. It is with this connection that eminent scholars such as Eisner, 

Perkins, and Gardner have sought to show that art and art education should be an 

integral and inevitable element of every individual's education by documenting 

the effects and results of art in various walks of life. Of course, in this regard, the 

mental and developmental considerations of learners in different educational 

levels should be considered. According to this expert, students basically 

understand certain qualities and subtleties through art and are able to apply forms 

of thinking that belong to the world of art. These forms require the use of processes 
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that facilitate mental creation and re-creation. With this view, Eisner believes that 

in addition to the three main skills of reading, writing and arithmetic, art should 

be considered as the fourth basic skill in educational centers and the most 

important step in reforming the educational system is to provide a suitable place 

for art in the curriculum. But the important point is that despite the positive and 

multiple functions of art and art education in the flourishing of students' abilities, 

the amount of practical attention to this field in our country's schools and 

educational system is not so much and there are various problems and bottlenecks 

in this field. Problems that are especially emphasized by primary school teachers. 

Basically, reviewing and exploring school curricula from the perspective of 

educational and training activists, especially teachers and teachers who are their 

own executives and are related to the hidden and visible angles of teaching and 

implementation of the program, can always provide data and useful information 

on the implementation facts and the actual effectiveness of programs and provide 

the necessary grounds for qualitative and necessary reforms. Of course, 

researching this important area and examining its various aspects from the 

perspective of the implementers of the educational system, ie teachers, can 

provide the necessary grounds for a better understanding of the current situation 

and make significant changes in this area. Understanding the importance of this 

point, the present study has tried to deeply and qualitatively examine the status of 

art and art education based on the narratives and lived experiences of primary 

school teachers.  According to the above, the main purpose of this study was to 

analyze the functions, implementation and challenges of art education in primary 

schools based on the lived experiences of teachers. The statistical population of 

the study included all primary school teachers in Aran and Bidgol counties in 

Isfahan province. Using purposive sampling method, the narratives and 

experiences of 19 teachers as the main participants of the study were collected, 

organized and case by observing the principle of theoretical saturation. Analyzed. 

The data collection tool was a semi-structured in-depth interview that focused on 

three key questions that attempted to document the lived and thought-provoking 

experiences of the participating teachers about the functions, implementation, and 

problems of elementary school art education. Klaizi seven-step method was used 

to analyze the research information. Findings from the research showed that the 

participating teachers have a good mentality about the role and various functions 

of art education in terms of personal and academic development of elementary 

students. Also, they use various activities, especially painting and handicrafts, to 

implement art education in classrooms.  

Keywords: evaluation, lived experiences, art education, primary schools, 

teachers. 
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 چکیده

 های آموزش هنر در مدارس ابتدایی بوده است. نحوه اجرا و چالش، هدف اصلی این پژوهش واکاوی کارکردها هدف:

قیق در تح کنندگانمشارکتانجام شده است.  پدیدارشناسیرویکرد  ازکیفی و با استفاده  صورتبه: این پژوهش روش

ی گیرنمونه ن اصفهان بودند که با استفاده از روششامل همه معلمان مدارس ابتدایی شهرستان آران و بیدگل در استا

 وتحلیلتجزیهو مورد  دهیسازمان، آورینفر از معلمان با رعایت اصل اشباع نظری جمع 19ها و تجارب روایت، هدفمند

علمان متالش شد تا تجارب زیسته  آن طییافته بود که ساختارمصاحبه عمیق نیمهنیز آوری اطالعات قرار گرفت. ابزار جمع

های پژوهش از روش داده وتحلیلتجزیهسازی شود. جهت های آموزش هنر مستندنحوه اجرا و چالش، در مورد کارکردها

 کالیزی استفاده شد. 

 و هستندذهنیت مناسبی درباره کارکردهای آموزش هنر در دوره ابتدایی  دارای ها نشان داد که معلمانیافته ها:یافته

ن اذعان آنا، همچنینکنند. نقاشی و کاردستی استفاده می ویژهبههای خاص جهت اجرای آموزش هنر از برخی فعالیت

توان شود. میکه مانع تحقق کارکردهای مثبت آن می اندمواجهاجرایی  هایتربیت هنری با چالشدارند که در زمینه 

های ینهتوانند زمآموزش کیفی معلمان و حل مشکالت اجرایی می، هنری تبخشی به جایگاه تربی نتیجه گرفت مشروعیت

 الزم را برای  اعاده جایگاه تربیت هنری دوره ابتدایی فراهم کنند.

  معلمان.، مدارس ابتدایی، تربیت هنری، تجارب زیسته، ارزشیابی :هاکلیدواژه
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 مقدمه

 یلبدبی تأثیراتکه زندگی انسان است  مهمبسیار های و پدیده هاهای مختلف آن از حوزهو عرصه هنر

 خاستگاههنر  را کهمختلف بوده است. چ نظرانصاحب تأکیدتوجه و  آن همواره مورد فردی و اجتماعی

ثر متکدرونی و  هاییافتن ظرفیت عینیتبستری برای بروز و  تجلی استعدادهای بالقوه افراد و

کودکان و نوجوانان حائز  ویژهبهنقش و پیامدهای گوناگون هنر در عموم افراد ، در واقع. هاستانسان

ا و هاهمیت بوده و اساسًا هنر تأثیری ماندگار در پرورش ابعاد مختلف شخصیت انسان و رشد ویژگی

اساساً فردی که در معرض تجارب هنری قرار . (Karami & Abedi, 2017دارد)های مختلف او قابلیت

های شده و با دامنه گسترده و عمیق ادراکات خود محرک یافتهپرورشدارای ذوق و احساس گیرد می

کند. البته حوزه شناختی هم به این توانایی نیاز داشته و تربیت هنری و بیشتری را دریافت می

,and rJafarianyasa Zanganemotlagh, Ebrahimi دهد)این کارکرد را انجام می شناختیزیبایی

Mohammdinaeeni, 2021) .در تمامی  فردرا برای رشد ای یگانه هایگفت که هنر فرصتتوان می

محمل و ابزاری برای برقراری ارتباط میان دنیای درونی و بیرونی و  (Iwai, 2002)کرده ابعاد فراهم 

، عالوهبه(. Sharefi, 2007)کندمیرا مختل  افراد شخصیترشد از آن  گیریبهرهعدم  وبوده  هاانسان

 مشترک هاینمایش و هنرهای تجسمی پدیده، نقاشی، مرتبط بدان نظیر موسیقی هایعرصه هنر و

 برخوردار بوده تأثیرگذاردر طول تاریخ از جایگاهی  بشری است و هایدر میان فرهنگ

او تلقی  زندگیو  انسان ای همزادمقوله عنوانبهرا هنر توان . می(Tamanaeifar & et al. 2009)است

 هااحساس، هاشناخت، هاآرمانخود به  هایجلوه تریندر پایدارترین و اصیلکه  (Razaei, 2013) کرده

 ذردگسطحی می هایژرف و بنیادینی نظر دارد که انسان با تکیه بر آن از عالیق و شناخت هایو ارزش

(Mehrmohammadi & Amini, 2001.) ادراک و ، عاطفه، انتقال احساسبه  سویکهنر از ، اینبربنا

 هارزشا و ماندگاری برای ثبت ایوسیله، دیگر از سویو کرده  شناخت بدون نیاز به زبان و تکلم کمک

 (.Amini & Mashalahinezhad, 2014)آیدو باورهای انسانی به شمار می

آموزشی از قلمرویی  هایهنر است که امروزه در نظام سازنده و مثبتبا توجه به آثار و کارکردهای     

هنر  جایگاه به معنای مشروعیت بخشی و رسمیت دادنکه  شودمیتحت عنوان تربیت هنری نام برده 

بوده و  مؤثرآن است. تربیت هنری در رشد ابعاد مختلف افراد درسی  هایدر مراکز آموزشی و برنامه

 ,Rastiسازد)آموزان فراهم میف و ارتقای هویت کودکان و دانشبسترهای الزم را برای کش ویژهبه

Mansouri & Khayyat, 2019ًاست که حتی  چنانآنارتباط و بستگی دو حوزه هنر و تربیت  (. اساسا

که  کندمیخاطرنشان  (,Mayer 1995) .هنر است، معتقدند که پایه اصلی تربیت نظرانصاحببرخی 

دگرگون  تخیل ما را تحریک و محیط ما را، و احساس ما را متحد عقل هنر اساس تربیت است. هنر

ینز و پرک، همچون آیزنر ایبرجسته نظرانصاحببا توجه به چنین پیوند و ارتباطی است که  .سازدمی
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ه هنر نشان دهند ک، مختلف زندگی هایتا با مستندسازی آثار و نتایج هنر در عرصه اندکوشیده گاردنر

 (. Gullatt, 2008) آموزش هر فرد باشد ناپذیراجتنابری باید عنصر الینفک و و تربیت هن

 (Eisner, 2002) هایآموزشی و برنامه هایمتفکران معروف و مدافعان جدی حضور هنر در نظام زا 

را فراهم کرد تا یادگیرندگان از طریق این حوزه آموزشی و تربیتی  یباید بسترهایدرسی معتقد است 

گیرند. را یاد ب شناسیزیباییتاریخ هنر و ، هنری دینقا، یعنی تولید هنری اصلیمهارت یا چهار زمینه 

البته در این زمینه باید مالحظات ذهنی و رشدی فراگیران در مقاطع تحصیلی مختلف مورد توجه 

 خاص هاییظرافتو  هاکیفیتهنر  یقاز طر آموزاندانش اصوالً، نظرصاحبدیدگاه این از  قرار بگیرد.

، شکالا ینهنرها تعلق دارند. ا یایکه به دن شوندمیتفکر اشکالی از  کارگیریبهو قادر را درک کرده 

 دشومیآسان  یذهن ینیو بازآفر ینشآفر هاآن یقاست که از طر یهایآینداز فر مندیبهره یازمندن

(Nouri & Farsi, 2015.) نوشتن، مهارت اصلی خواندن سهآیزنر معتقد است در کنار  با چنین نگاهی 

چهارمین مهارت اساسی مورد توجه مراکز آموزشی قرار بگیرد و  عنوانبهو حساب کردن باید هنر 

درسی  هایگام اصالح نظام آموزشی فراهم کردن جایگاه مناسب برای هنر در میان برنامه ترینمهم

 .(Mehrmohammadi, 2000) است

  (Ku, 2006)  یک رشته علمی به فراگیران تدریس گردد عنوانبهتربیت هنری اگر معتقد است که، 

گرایانه را برای زندگی خود قائل شده و  و انسان شناختیزیبایی تا معناییکمک خواهد کرد  هاآنبه 

که  کندمیتصریح  نیز (Mehrmohammadi, 2004)را به دنیا شکل دهند. خود  نگاه از این طریق

 هاییادگیرندگان به دور از معیارها و چهارچوب که طی آن آوردمیی را فراهم فضای تربیت هنری

هوش و تفکر و احساساتشان نیز رشد و  هایظرفیت، آزاد تخیل و اندیشه کرده طوربه شدهتعیین

الوه بر ع پیدا کنند.، نیست کالمی لزوماًیادگیرندگان راهی را برای بیان و ابراز خود که  و یافتهتوسعه

آموزشی  زدرسی مراک هایقالب برنامه تربیت هنری در وحضور رسمی و جدی هنر ، مستندات فوق

تقویت یادگیری و عملکرد تحصیلی ، (Lampert, 2007) انتقادی ی همچون رشد تفکرهایدر زمینه

 و تربیت اخالقی هاارزشآموزش ، (Griffiths, 2005)بهداشت روانی، (Lorimer, 2007) فراگیران

(Mehrmohammadi, 2004 ) آموزشی  هایعملی نظام توجهدهد که بوده و نشان می تأکیدنیز مورد

اجتماعی و تحصیلی ، رشد فردی هایدر عرصه از ثمرات مثبت آن گیریبهرهفرصتی را برای  ه هنرب

 .کندمیفراهم  آموزاندانش

اما نکته مهم آن است که علیرغم کارکردهای مثبت و چندگانه هنر و تربیت هنری در شکوفایی   

زشی میزان توجه عملی به این حوزه درسی و آموزشی در مدارس و نظام آمو آموزاندانش هایقابلیت

کشور ما چندان زیاد نبوده و مشکالت و تنگناهای گوناگونی در این زمینه وجود دارد. برخی شواهد 

مغفول نظام آموزشی کشور ما  هایتربیت هنری یکی از حوزهپژوهشی نیز  بیانگر این واقعیت است. 

 هایپژوهشتبدیل شده و این ویژگی حتی در مورد کمبود  ایو حاشیهجنبی  ایپدیدهبوده و به 
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 & Tabatabaeiتحقیق  هاییافته. (Amin Khandaghi & Pakmehr, 2013هنری نیز صادق است )

et al (2015نشان داد که وجود مشکالتی همچون نگرش منفی معلمان ) ،م عد، کمبود معلم متخصص

، نردرس هفقدان امکانات مناسب و ارزشیابی نامناسب از ، مناسب تدریس هایآشنایی معلمان با روش

والدین  اطالعیبیریزان و مسئولین و برنامه توجهیبی، عدم آگاهی مدیران مدارس از نقش هنر

موانع اجرای درس هنر در مدارس و مراکز آموزشی کشور  تریناز اهمیت درس هنر مهم آموزاندانش

اسناد برنامه  نشان داده شد که اگرچه درس هنر در  Nouri & Farsi) (2014 ,هستند. در پژوهش

. کندمین تأییداما در عمل شواهد این امر را ، درسی هنر و مدارس از جایگاه مستقلی برخوردار است

نتایج حاصل از پژوهش فوق حاکی از آن بود که معماری و فضای فیزیکی مدارس مورد مطالعه این 

و پرورش قابلیت  پژوهش دارای تناسب کافی و جذابیت نبوده و زمینه مناسب برای رضایتمندی

زمان درس هنر به آموزش دروس ، و در اجرا کندمیو معلمان را فراهم ن آموزاندانشزیباشناختی 

که  اندکردهدر تحقیق خود گزارش  (Aghaei Aberandabadi & et al, 2020)یابد. دیگر اختصاص می

در کشور بیشتر ناظر به بحث آموزش  شناسیزیباییبر غفلت نسبت به حوزه هنر و  هانتقادات وارد

خاص هنری و جایگاه فرعی آن در برنامه درسی در جهت رشد استعدادهای هنری  هایفعالیت

شناسایی موانع اجرایی ساحت در پژوهش خود به  (Bitarafan & et al, 2020). است آموزاندانش

. اندتهپرداخمدل فولن بر مبنای  شوپرورآموزشو هنری سند تحول بنیادین  شناختیزیباییتربیت 

 ودهب شده میان طراحان سند تحول و مجریان آن در مدارس فاصله ایجاد تأییدنتایج پژوهش حاکی از 

زند. به ناکارآمدی سند تحول در مرحله اجرا دامن می، که این امر نیز خود عالوه بر موانع دیگر موجود

جایگاه  غیرازبهآموزشی کشور  در نظامهم نشان داد که  (Entezami & et al, 2015)تحقیق  هاییافته

توجه خاصی به اجرای واقعی آن صورت نگرفته است. ، سند رسمی برنامه درسی در قالبتربیت هنری 

که استفاده از تربیت هنری در کالس درس تغییرات معنادار  اندکرده تأکید، البته پژوهشگران مذکور

 (Kargozar &et al, 2019). کندمیایجاد  آموزاندانشطح یادگیری و خالقیت و مثبتی در باال بردن س

ارزشیابی و سایر ، چگونگی اجرا، محتوا، رویکردها، اصول، هاهدفدر پژوهش خود ضمن بررسی 

که هنر و تربیت هنری در  اندکرده گیرینتیجهبرنامه درسی آموزش هنر در ایران و ژاپن  هایویژگی

از  ایمجموعهنظری و معرفتی و از سوی دیگر با  هایبا محدودیت طرفیکنظام آموزشی ایران از 

و فرعی هنر را در نظام آموزشی  ایحاشیهاست و همین امر جایگاه  گریبانبهدستکمبودهای اجرایی 

 کشور پدید آورده است. 

، یز این واقعیت تصریح شده که کارکرد اساسی هنرن (Karami & Abedi, 2017)در تحقیق 

، ترشد احساسا، پرورش فضائل اخالقی، تربیت معنوی، گوناگون شناختی هایبر حوزه تأثیرگذاری

 Ghaffari & et alبه هویت فرهنگی مخاطبان است.  دهیشکلتوسعه ارتباطات اجتماعی و ، خالقیت
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 ،که آموزش هنر باعث توسعه و ایجاد چهار مهارت تولید هنری اندکردهدر تحقیق خود گزارش  (2020)

 . شودمی آموزاندانش زیباشناسیتاریخ هنری و ، نقد هنری

که در ایام  پردازدمیاین واقعیت  تأییدبه بررسی و  (Choi& et al, 2020)پژوهش، از سوی دیگر   

در منزل و  آموزاندانشتی توسط هنری و کاردس هایانجام فعالیت 19کرونا و کووید گیریهمه

جهت پر کردن مناسب اوقات  مؤثرخصوصی قرنطینه شده به یک ابزار و حتی راهبرد  هایمحیط

م رایگان انجا صورتبهفراغت و غنی ساختن آن تبدیل شده و مراکز مربوطه هم اقدامات گوناگونی را 

فراهم کردن تجارب آموزشی سازنده نشان داده که در نهایت نقش و اهمیت هنر و علوم انسانی را در 

 آموزاندانشمداوم هنری به  هایموفقیت و اثربخشی آموزش (Larisa, 2019). نتایج تحقیق دهدمی

 دهیجهتو  بر انتخاب اصوالًکه تربیت هنری  دهدمیقرار  تأکیدرا نشان داده و این یافته را مورد 

در تحقیق خود این  (Aypek Arslan, 2014) مثبتی دارد. تأثیرعالیق و ترجیحات هنری فراگیران 

ردن ک پذیرجامعهدر  آموزاندانش شناختیزیباییکه تربیت هنری و  دهدمیقرار  تأییدنکته را مورد 

 أثیرتگوناگون  هایو افزایش مشارکت در فعالیت نفسعزت، کسب رضایت، ایحرفه، و رشد اجتماعی

شگرفی بر یادگیری  تأثیردر پژوهش خود نشان دادند که هنر  (Ayben & et al, 2012)زیادی دارد. 

تجسمی اثر زیادی بر افزایش و  هایهنری از جمله هنر هایدروس مختلف داشته و شرکت در برنامه

کرده که معلمان  گیرینتیجهخود  در تحقیق (Davis, 2010) دارد. آموزاندانشسطح آگاهی  باال بردن

ارزش و جایگاه هنر را در آموزش کودکان تشخیص ، آموزش هنر هایهنر از طریق حضور در دوره

گوناگون برای تدریس درس هنر دست پیدا  هایشان افزایش یافته و به تخصص نفساعتمادبه، داده

برای  هاآنکه  اندتهداشنیز نشان داد که معلمان اعتقاد  (Hudson, 2007). نتایج پژوهش کنندمی

 هایتدریس تربیت هنری در مدارس ابتدایی آمادگی داشته و این امر ناشی از طی کردن دروس هنر

 دیداری بوده است. 

این ، است با عنایت به مطالب فوق که در حکم مبانی نظری و پژوهشی تربیت هنری، هرحالبه   

ارب زیسته و اندیشیده معلمان دوره ابتدایی آن است تا از طریق وارسی و تحلیل تج درصددتحقیق 

موجود تربیت هنری در این دوره ارائه کرده تا بر مبنای  هایو مستندتر از واقعیت ترروشنتصویری 

، ترآن بتوان اصالحات الزم را در این حوزه مهم آموزشی و تربیتی اعمال کرد. به عبارت روشن

های درسی مدارس بوده و از نزدیک با مسائل و واقعیات معلمان خود مجریان اصلی برنامه کهازآنجایی

 هاآنلذا کاوش و وارسی ادراکات و تجارب ، کنندمینرم  وپنجهدستاجرایی در تماس بوده و با آن 

های رد حوزهها و اطالعات مستند را در موای از دادهمجموعه تواندمیمنابع اطالعاتی موثق  عنوانبه

نکه ای، گذاری کرد. از این منظرفراهم ساخته و مبنایی را برای ایجاد تغییرات اثربخش پایه موردنظر

ذهنیت و شناختی ، های درسی این دوره چه برداشتمجریان اصلی برنامه عنوانبهمعلمان ابتدایی 

، عالوهبهاست.  توجهیقابلهمیت دارای ا، آثار و نتایج حاصل از تربیت هنری دارند، نسبت به کارکردها
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 هایدرس برای تدریس هنر چه اقدامات و فعالیت هایاطالع از این واقعیت که آنان عمالً در کالس

مهم  نیز، تر را به نمایش بگذارندتا تدریسی کارآمدتر و اثربخش دهندمیرا انجام  ایحرفهآموزشی و 

ی که معلمان در حوزه تربیت هنری با آن مواجه هایشناخت مشکالت و چالش، . در نهایتباشدمی

تواند تصویری مستند از وضعیت و واقعیات این درس در دوره ابتدایی ارائه کرده و از این می، هستند

طریق بسترهای نظری و عملی الزم را برای ترمیم یا حل تنگناهای موجود و ارتقای جایگاه تربیت 

مشخص تالش گردیده تا  طوربهدر این تحقیق ، ساخت. بر این اساسهنری در نظام آموزشی فراهم 

 ،اصلی تحقیق یعنی کارکردها سؤالدر مورد سه ها و تجارب معلمان دوره ابتدایی روایت، هادیدگاه

و کنکاش عمیق قرار بگیرد  موردبررسیهای آموزش هنر در مدارس نحوه اجرا)فرایند آموزش( و چالش

دارای چه شناخت و ذهنیتی در مورد تربیت  اصوالًشود که معلمان ابتدایی مشخص  وسیلهبدینتا 

هنری و کارکردهای مختلف آن هستند؟ این معلمان در صحنه آموزش یا اجرای برنامه درسی هنر در 

آنکه معلمان دوره ابتدایی  نهایتاًگیرند؟ و و تجاربی بهره می هافعالیتهای درس عمالً از چه کالس

 بندیصورتهایی مطرح و ها و مقولهلی هنر و تربیت هنری را عمدتاً در چه عرصهمشکالت اص

الزم در مورد  هایدر حکم تالشی علمی جهت ارائه اطالعات و یافتهاین تحقیق ، ؟ در واقعکنندمی

سه مقوله اثرگذار در موفقیت و اثربخشی تربیت هنری دوره ابتدایی یعنی نوع نگاه و ذهنیت معلمان 

 هاینحوه اجرای آموزش هنر)برنامه درسی اجرا شده( و تنگناها و چالش، این دوره ابتدایی)کارکردها(

 . باشدمیمختلف آن 

 

 روش پژوهش
است که با استناد و  یفیک درکیآن رو و هدف تیبه ماه توجهبا پژوهش  نیا حاکم بر کردیرو

، دهاکارکر نهیمعلمان را در زم ستهیز و تجارباست تا ادراکات  درصدداز روش پدیدارشناسی استفاده 

 از دیدگاهکند.  و بازنمایی یواکاو ییدر مدارس ابتدا یهنر تیمبتالبه ترب هایچالش نحوه اجرا و

(Bazargan, 2010) را از جهات  دهیپد کی میاستفاده کرد که بخواه یفیپژوهش ک از توانمی یزمان

ز ا یلیتفض یریخود تصو یعیطب طیشرا ضمن مطالعه افراد در قرار داده و موردبررسیگوناگون 

 خاطرنشاننیز  (Farasatkhah, 2015) کهچنانآن عالوهبه .میکن ییمورد مطالعه بازنما هایدهیپد

است و منطق اندیشیدن  ناساختمندمعنایی و ، متنی، هادادهساخته پژوهش کیفی به لحاظ سرشت 

 و ستهیهدف آن است که تجربه ز حاضر در پژوهش، اساس بر اینآن استقرایی و از جزء به کل است. 

، ردهاککار نهیمقطع در زم نیا یبرنامه درس مجریان اصلی  عنوانبه ییابتدادوره  انمعلم اندیشیده

، بنابراین .ردیموشکافانه قرار بگ و قیعم موردبررسی مشکالت موجود بر سر راه آموزش هنر نحوه اجرا و

مدارس ابتدایی شهرستان  از معلمانتن  19 و تجارب هادیدگاه، هدفمند گیرینمونهاز طریق روش 

، اندیی بودهدرمدارس ابتدا سیسال تدر 10از شیسابقه ب یداراآران و بیدگل )در استان اصفهان( که 
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رفته قرار گ وتحلیلتجزیهگردآوری و مورد  رساناطالعمنابع مطلعین و  ای کنندگانمشارکت عنوانبه

 ینامب بر و دارهدف ایگونهبهپژوهشگر تالش دارد ، ینظر ایهدفمند  گیرینمونهدر روش  اصوالًاست. 

وهش ژدر پکنندگان مشارکت اها ینمونه، دارد ازیرا مورد نای هیاول هایافتهی چه اطالعات خاص و نکهیا

 یافراد دیبا گیرینمونهروش  نیا بر طبق، دیگربیانبه. (Adibhajbagheri, 2007) دیرا انتخاب نما

 تجربه ینسبت بدان دارا و یارا تجربه کرده  موردنظر دهیدکه پ قرار گیرند و مشاهده موردبررسی

حضوری و با هماهنگی قبلی در محل مدارس و اتاقی  صورتبهها . مصاحبه(Bazargan, 2013باشند)

پژوهشگر از  موردنظر اطالعاتدقیقه انجام گرفته است.  35تا  30مجزا طی زمانی بین 

اشباع نظری در تحقیقات کیفی  اصوالًتحقیق تا زمان اشباع نظری ادامه یافت.  کنندگانمشارکت

اضافه  یقبل هایرا به داده یدیداده جد چیه هامصاحبهادامه  ابدی درمحقق  که افتدمیزمانی اتفاق 

 هایو پاسخ میبه مفاه از کار ایمرحلهبرسد که در  جهینت نیپژوهشگر بد، دیگرعبارتبه. کندمین

 Strauss and Corbin, quoted by)کنندمیظهور ن یدیجد و مفاهیم یافتهدستمشابه 

Mohammadpour and Bahmani, 2010.)(Danaeifard & et al, 2003)  نیز به این نکته اشاره

اشباع یا کفایت نظری ، هدفمند گیرینمونهکه معیار قضاوت در مورد زمان متوقف کردن  کنندمی

رار است. زیرا نقطۀ اشباع نظری به تک همبیانگر پایایی روش تحقیق ، نقطۀ اشباع نظری، عالوهبه است.

بیانگر ، شناسیروشدر ، و نتایج حاصله از آن هادادهو این تکرار  پردازدمی مطالعات کیفیدر  هاداده

کنندگان در مورد پایبندی به . به مطلعین یا مشارکت) (Klaki, 2009استپایایی روش تحقیق 

مالحظات اخالقی تحقیق و اینکه همه اطالعات دریافتی محرمانه بوده و فارغ از مشخصات فردی فقط 

ابزار ، اطمینان کامل داده شد. از سوی دیگر، گیردمیدر راستای اهداف پژوهش مورد استفاده قرار 

 و دهیسازمانجهت  ود بود اختارمنس مهین قیمصاحبه عم پژوهش ازیاطالعات مورد ن آوریجمع

این هفت مرحله  ی استفاده شد.زیکال  یااطالعات بدست آمده از روش هفت مرحله وتحلیلتجزیه

 طوربهکه  شناسایی جمالت مهم( 2ها؛ آشناسازی به معنای آشنایی خود محقق با داده( 1از  اندعبارت

بندی معانی به معنای ارزیابی عبارات با اهمیت برای شناسایی ( صورت3مستقیم با پدیده ارتباط دارند؛ 

نند؛ کهایی که تمام ابعاد پدیده را بازنمایی میبندی مضامین در دسته( دسته4معانی مرتبط با پدیده؛ 

فتن تمام چیزهایی که محقق برای در بر گر 2ختار مبناییسا( تولید 6؛ 1( تدوین یک توصیف فراگیر5

ساختار مبنایی که مستلزم تکرار مراحل قبل و حتی مراجعه به  3تأیید( 7؛ و داندمیبه پدیده مرتبط 

 ,Morrow, Rodriguez & Kingاست ) آمدهدستبههای برای روشن نمودن ایده کنندگانشرکت

و تهیه متون  موردنظرآوری اطالعات جمع، هاپژوهشگران بعد از انجام مصاحبه، در واقع(. 2015

تأمل و تمرکز کرده تا شناخت و  شدهحاصلبر روی محتوای اطالعات  هاآننوشتاری و مکتوب از 

                                                      
1. Developing an exhaustive description 
2. Producing the fundamental structure 
3. Seeking verification 

https://analysisacademy.com/5269/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C-2.html
https://analysisacademy.com/5269/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C-2.html
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کنندگان پژوهش حاصل شود. این های ابراز شده توسط مشارکتذهنیتی جامع از تجارب و روایت

-وممفه، هاجمالت اصلی و مهم مصاحبه ای را برای درک و شناساییتأمل و ذهنیت تمرکز یافته زمینه

قرار دادن مفاهیم در قالب و بطن مضامین فراگیر و در نهایت ارائه توصیف جامع تجارب ، هاآنسازی از 

ای بود که محققان توانستند با توجه به فراهم کرد. با طی چنین روند و فرایندی ذهنی و متأمالنه

حوه اجرا ن، یی نسبت به نقش و کارکردهای تربیت هنری)ذهنیت معلمان ابتدا اصلی تحقیق سؤاالت

ها( مفاهیم و مضامین محوری و زیر ها و مشکالت و چالشو تدریس هنر توسط معلمان در کالس

ها ارائه شده است. را شناسایی و مستندسازی کنند که به تفکیک در بخش یافته هاآنهای مجموعه

اقدامات گوناگون تالش کردند تا میزان کفایت و صحت  استفاده از با انپژوهشگر، از سوی دیگر

 پذیری ارتباط و پیوستگیمحققان با عنایت به معیار تأئید، اطالعات حاصله را افزایش دهند.در واقع

و بازبینی قرار داده و  موردبررسیآوری شده موجود را ها و اطالعات جمعهای پژوهش با دادهیافته

ها به مطلعین یا آوری و تحلیل دادهات دقیقی در مورد فرایند جمعجزئیات و اطالع حالدرعین

درگیری و ارتباط مداوم با ، های فردیاز طریق انجام مصاحبه، کنندگان ارائه شد. همچنینمشارکت

 یدتأکپیدا کردن برخی شواهد مغایر و ، وارسی و بازنگری برخی معلمان، ها و اطالعات بدست آمدهداده

ا اعمال ب، ها افزایش یابد. از این گذشتهبر گردآوری اطالعات موثق تالش شد تا سطح مقبولیت یافته

دیق و تص هابدانهای کدبندی شده و بازگرداندن مصاحبه کنندگانمشارکتحداکثر تنوع در انتخاب 

 ذیریتکرارپمعیار  تالش گردید تا هاآنبیان شده  هایایشان مبنی بر انطباق کدها با تجارب و روایت

مشارکت هرچه  و جلبمعلمان  و اطمینانکسب اعتماد ها به موازات این فعالیتها حاصل شود. یافته

 ،هر مصاحبه بعد ازفرصت ممکن  در اولین هاآن وتحلیلتجزیه، هادادهمستمر  یبررس، هابیشتر آن

، هاهتعداد مصاحب شیافزا، هاداده تیکفا زانیم نییجهت تع کنندهمشارکتمعلمان  از بازخورداستفاده 

 استخراج شده یکدهای برخ و بازخوانی و مرورآنان  یاصالح هایدیدگاهاز  و استفادهمعلمان  یبازنگر

 یریدپذیتائ افزایش اقدامات دیگری بود که در راستای کنندهمشارکت معلمان یبه همراه برخ

 ش انجام گرفت. حاصل از پژوه هایافتهی

 پژوهش هاییافته
محوری تحقیق )بررسی شناخت و ذهنیت  سؤالحاصل از پژوهش با توجه به سه  هایو یافتهنتایج 

نحوه تدریس و اجرای درس هنر و مشکالت و ، معلمان نسبت به آثار و کارکردهای تربیت هنری

 آن( با جزئیات در زیر ارائه شده است. هایچالش

 الف(: کارکردهای تربیت هنری

در مورد کارکردهای تربیت  کنندهمشارکتو تجارب بیان شده معلمان  هاپاسخرسی و تحلیل بر     

دارای آثار و دستاوردهای  تواندمیتربیت هنری در مدارس ابتدایی  هاآنهنری نشان داد که از نظر 

 مربوطه ارائه شده است.  هاییافته 1مثبت متنوعی در ابعاد مختلف باشد. در جدول 
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 ابتدایی آموزاندانشارکردهای تربیت هنری برای : ک۱جدول

 درصد فراوانی آثار و نتایج تربیت هنری ردیف

 %100 19 کمک به آموزش و تدریس معلم 1

 %89.47 17 و مهارتی( شناختیزیبایی، اخالقی، در ابعاد مختلف )علمی آموزاندانشرشد  2

 %84.21 16 هاآنو مقابله با  آموزاندانششناخت مشکالت روحی و روانی  3

 %63.15 12  هاآنو عالقه  توجهجلبشاد کردن محیط مدارس و  4

 %47.36 9 رشد خالقیت و توانایی خلق محصول  5

 %47.36 9 برای یادگیری آموزاندانشایجاد انگیزه در  6

 %47.36 9 تقویت مشارکت و همکاری گروهی 7

 %26.31 5 آموزاندانشاحساسات و عواطف ، رشد حواس 8

 هاییادگیری ویژگی، مختلف هایراهامتحان ، مغز هایسایر) فعال شدن نیمکره 9

 (انتقادپذیریرشد ، دیگر هایفرهنگی کشور

 %5.26 1 هرکدام

 

و اطالعات ارائه شده در جدول شماره فوق نشانگر آن است که از دیدگاه معلمان  هایافته

و بارزترین اثر و دستاورد هنر و آموزش هنری کمک به فرآیند  تریندر این پژوهش مهم کنندهشرکت

( به این واقعیت اذعان %100)  کنندهمشارکتمعلم ابتدایی  19آموزش یا تدریس معلمان است. هر 

 و مهارتی شناختیزیبایی، اخالقی، در ابعاد مختلف علمی آموزاندانش. کمک به رشد اندداشته

( به این %89.47نفر) 17مثبت دیگر تربیت هنری از نظر معلمان ابتدایی است. تأثیرنیز  آموزاندانش

نفر  16)  هاآنو مقابله با  آموزاندانششناخت مشکالت روحی و روانی ، . همچنیناندکردهنکته اشاره 

ایجاد انگیزه ، ( %47.36نفر یا  9و خلق محصول) گریآفرینشرشد خالقیت و توانایی ، ( %84.21یا 

 %47.36نفر یا  9تقویت مشارکت و همکاری گروهی) ، ( %47.36نفر یا  9) آموزاندانشیادگیری در 

و دستاوردهای  تأثیرات( از سایر  %26.31نفر یا  5) آموزاندانشاحساسات و عواطف ، ( تقویت حواس

 معلمان است. مثبت آموزش و تربیت هنری در مدارس ابتدایی از دیدگاه 

دو  توانمیدر آن  اندیشیژرفبا عنایت به اطالعات ارائه شده در جدول شماره یک و تأمل و 

مضمون اصلی را در مورد کارکردهای تربیت هنری از دیدگاه معلمان ابتدایی استنباط و استخراج کرد 

که نوعاً از شمول و جامعیت الزم برخوردار هستند. این دو مضمون شامل کارکردهای درسی و آموزشی 

 .باشندمیتربیت هنری و کارکردهای غیردرسی و یا ضمنی آن 

که شامل مواردی همچون کمک به تدریس و وزشی تربیت هنری: کارکردهای درسی و آم

 ایجاد انگیزه برای یادگیری دروس است.، رشد خالقیت و توانایی خلق محصول، آموزش معلم

، در ابعاد مختلف )علمی آموزاندانشرشد  که مواردی مثلکارکردهای غیردرسی یا ضمنی: 

 ،هاآنو مقابله با  آموزاندانششکالت روحی و روانی شناخت م، و مهارتی( شناختیزیبایی، اخالقی

رشد ، تقویت مشارکت و همکاری گروهی، هاآنو عالقه  توجهجلبشاد کردن محیط مدارس و 
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 هاییافته مستندسازیجهت ، حالدرعینگیرد. را در برمی آموزاندانشحساسیت و عواطف ، احساسات

  برخی معلمان در هر دو مضمون در زیر ارائه شده است. هایی از تجارب و روایتهایفوق نمونه

 کارکردهای درسی و آموزشی تربیت هنری-۱
 کمک به آموزش و تدریس معلم 

 زانآمودانشدر تدریس بقیه دروس باعث رشد و بهبود یادگیری  کندمیوقتی معلمی از موسیقی و هنر استفاده »
به  حتی کندمیکمک  آموزدانشبه رشد  هادرس. اگر هنر تلفیق شود با بقیه  شودمیو ارتقاء کیفیت آموزش  شودمی

 (.2شماره  کنندهشرکت« )در تدریس..... کندمیرشد توانایی معلم هم کمک 

 نرباهاست. تلفیق دروس  پذیرامکانزیادی دارد. آموزش دروس مختلف در قالب هنر  تأثیرهنر برای آموزش مفاهیم »

یجاد ا آموزاندانش. در کندمیو بهتر  ترعمیقو یادگیری را  کندمیم و ریاضیات جذابیت در دروس ایجاد علو، مثل فارسی

 .(5شماره  کنندهشرکت)« شودمی هاآنشدن  ترخالق. باعث کندمیانگیزه 

  آموزاندانش رشد خالقیت
 است و باعث تأثیرگذار هاآنو این در توانایی و خالقیت  کنندمیخلق ، بینندمیدر کالس هنر چون  آموزاندانش»

 (. 17شماره کنندهشرکت«)بسازند...... ایتازهکه چیزهای  شودمی

 «اجتماعی.......، اخالقی، شناختی هایدر زمینه، زیاد شود ایزمینهدر هر  هابچهخالقیت و نوآوری  شودمیهنر باعث » 

 (.11شماره کنندهشرکت)

. هنر این ذات را هاستانسانهمه  در ذاتدر کالس هنر دوست دارند خودشان چیزی را خلق کنند و این  هابچه»

 (.7شماره کنندهشرکت«)کندمیبارور 

  آموزاندانشایجاد انگیزه یادگیری     

هنری در تدریس باعث  های. استفاده از فعالیتکندمیرا نمایان کرده و ایجاد انگیزه  آموزاندانشهنر ذوق و عالقه »

 (. 3شماره کنندهشرکت.....« )شودمی هابچهانگیزه و عالقه و ذوق و شوق 

در دختران  خصوصبهشدن به کارهای هنری  ترمندعالقهو باعث  کندمیایجاد انگیزه  آموزاندانشهنر در »

 (.5شماره کنندهشرکت.....«) شودمی

 دفهمنمیمطالب را  ترراحتخیلی بهتر و  هابچه، و بازی کردن و... آموزش دهیماگر ما یاد بگیریم که از طریق هنر »

 نندهکشرکت«)گیرندمیبهتر یاد  هابچهبا نمایش و با دیدن  آموزاندانش. شودمیبه درس و مشق بیشتر  شانعالقهو 

 (.9شماره

 یا ضمنی غیردرسیکارکردهای -۲
  در ابعاد مختلف آموزاندانشرشد 

زندگی را  هاینماز و اخالقیات و مهارت، آموزش دهیم  خواهیممی. هر چیزی که شودمی ترراحت باهنرآموزش »

 (.10شماره کنندهشرکت.....)گیرندمیخیلی بهتر یاد  باهنر

،  ش را بشناسدهایکه توانایی شودمیو باعث  شودمیو استعداد فرد شکوفا  شودمیفرد  جانبههمههنر باعث رشد » 

 ندهکنشرکت«)گذاردمی تأثیرپیدا کند و آن را در زندگی به کار برد. حتی بر روابطش با افراد جامعه  نفساعتمادبه

 (.2شماره
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 آموزاندانششناخت مشکالت روحی و روانی 

 گویممی هاآن. وقتی در ساعت نقاشی به شودمیریخته  هاآنحالت ترس و اضطراب  کنندمیهنر کار  هابچهوقتی »

و دوست دارند همه حرفهشون رو به من  خندندمیو  گویندمیکنید یک جور آرامش وجود دارد و با هم  آمیزیرنگ

 ؤثرم تواندمی آموزاندانشبودن  و ناسازگارهنر در زمینه کمرو  .کندمیانگیزه ایجاد  دیرآموز آموزدانشبگویند. در یک 

 (13شماره کنندهشرکت«)د....باش

اضطراب دارد و ذهن او درگیر است و بازدهی سابق را  آموزدانشدهد. وقتی کشیدن نقاشی اضطراب را کاهش می»

 تواندمیاز مواقع برداشتن یک خودکار و کشیدن نقاشی روی کاغذ  گونهاین. چون در کنممیمن از نقاشی استفاده ، ندارد

ند و کشیدن نقاشی باعث می شه هر دو نیمکره مغز فعال شود و این راهی هست برای ورود به دنیای او را از استرس رها ک

 (.14شماره کنندهشرکت«)کودک و او را روانشناسی کرد

 آموزاندانششاد کردن محیط مدرسه و جلب عالقه 

در ساعت هنر با معلم احساس نزدیکی و  هابچهکمتر شود.  هابچهخستگی و یکنواختی در  شودمیهنر باعث »

باعث می شه که روابطشون بهتر بشه و بفهمند که خودشون و هر کدوم از دوستاشون  و این کنندمیصمیمیت بیشتری 

 (.19شماره کنندهشرکت«)به چه هنری بیشتر عالقه دارند و استعدادشون در چه چیزی هست......

. وقتی  شودمیبا هم خیلی بیشتر  هاآندر ساعت هنر چون آزادی دارند تعامل  هابچهدرس هنرخیلی مهم است. »

و دوست  خندندمیو  گویندمیکنید یک جور آرامش وجود دارد و با هم  آمیزیرنگ گویممی هاآندر ساعت نقاشی به 

 (.13شماره کنندهشرکت«)دارند همه حرفهشون رو به من بگویند

 وهیتقویت مشارکت و همکاری گر

 آموزاندانش. گذاردمی تأثیراست. حتی بر روابطش با افراد جامعه  مؤثر آموزاندانشهنر بر رشد اجتماعی و گروهی »

 (.2شماره کنندهشرکت.......«)گیرندمیدر ساعت هنر همکاری و مشارکت در گروه را یاد 

هنری به شکلی در  هایخیلی زیاد است. اصاًل انجام فعالیت هاآنو رقابت سالم  هابچههنر در رشد همکاری  تأثیر»

و خودشان کار را پیش  کنندمیبا هم همکاری ، به خاطر عالقه و احساس خوبی که دارند آموزاندانشکالسم است که 

 (.10شماره کنندهشرکت«)برندمی

 آموزاندانشاحساسات و عواطف ، رشد حواس

، شنوایی، تکلم و قدرتدهد. خیلی خوب است.گفتار را افزایش می هاآنو میزان حساسیت  هابچههنر حواس مختلف »

 (.8شماره کنندهشرکت.....«)شودمیتحریک  هاآنحرکتی و سایر حواس 

و همین  کندمیخیلی بهتر رشد  هابچهحواس ، اگر ما یاد بگیریم که از طریق هنر و بازی کردن و... آموزش دهیم»

مهارت حرکتی و بدنی و کار با اشیا ، متوجه جزئیات شدن، دیدن تردقیق. دهدمیرا افزایش  دقتشانتوجه و امر میزان 

 (.9شماره کنندهشرکت«)شودمیتقویت 

 ب(: نحوه اجرای درس هنر دوره ابتدایی
و تجارب معلمان در مورد نحوه اجرای درس هنر در دوره ابتدایی نشان  هاروایتارزیابی و تحلیل 

مختلف را انجام داده و یا  هایاز فعالیت ایمجموعهخود  هایطی ساعات هنر در کالس هاآنداد که 

 .اندشدهنشان داده  هافعالیتاین  2. در جدول شماره سازندمیخود را در آن درگیر  آموزاندانش
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 معلمان در ساعات تدریس هنر های: فعالیت۲شمارهجدول  

معلم در  18در پژوهش  کنندهمشارکتمعلم  19از  دهدمیکه جدول فوق نشان  طورهمان

. کنندمیاصلی این درس استفاده  هاییکی از فعالیت عنوانبهدرس هنر خود از نقاشی  هایکالس

اصلی درس  هاییکی از فعالیت عنوانبهدرصد معلمان مورد تحقیق نقاشی را  95حدود  دیگرعبارتبه

کاردستی فعالیت دیگری است که به نحو ، . بعد از نقاشیگیرندمیهنر در کالس خود به کار 

( اذعان %84معلم) بیش از  16. شودمیتوسط معلمان در ساعت درس هنر به کار گرفته  توجهیقابل

. دنماینمیدرس هنر در کالس درس استفاده  هاییکی از فعالیت عنوانبهکه از کاردستی  اندداشته

دیگر مورد توجه معلمان در ساعات درس هنر مواردی همچون  هایفعالیت، پس از نقاشی و کاردستی

استفاده از هنر ، درصد( 52.63نفر یا  10) خوانیقصه، گوییداستاندرصد(  57.89نفر یا  11یش) نما

 36.84نفر یا  7کار با گل و خاک رس) ، درصد( 52.63، نفر 10برای تدریس دروس دیگر) تعداد 

نفر یا  6سرود و موسیقی)، درصد( 36.84نفر یا  7() دوزیدکمهو  و سوزنخیاطی) نخ ، درصد (

) سازیعروسکبافتنی و ، گلدوزی، درصد ( 26.31نفر یا  5) دورریختنیکار با وسایل ، درصد ( 31.57

 21.05نفر یا  4) نویسیخوشخطاطی و ، درصد ( 26.31نفر یا  5اریگامی) ، درصد ( 26.31نفر یا  5

 10.52نفر یا  2 تا 1.....()، گواش، نمد دوزی، کالژ، سفالگری، پانتومیم، درصد ( و سایر) کامپیوتر

معلم از  2تا  1در حد  کنندهشرکتتعداد کمی از معلمان ، یادشدهموارد  غیرازبه. باشندمیدرصد (

، سفنجکار با ا، گواش، نمد دوزی، کالژ، سفالگری، پانتومیم، دیگری نیز همچون کامپیوتر هایفعالیت

 درصد فراوانی فعالیت اجراشده ساعت هنر ردیف

 %95 18 نقاشی 1

 %84 16 کاردستی 2

 57.89 11 نمایش 3

 %52.63 10 شعرخوانیو  خوانیقصه، گوییداستان 4

 %47.36 9 هنری برای آموزش دروس دیگر هایفعالیت 5

 %36.84 7 کار با گل و خاک رس 6

 %36.84 7 (دوزیدکمهخیاطی) نخ و سوزن و  7

 %31.57 6 سرود و موسیقی 8

 %26.31 5 دورریختنیکار با وسایل  9

 %26.31 5 سازیعروسکبافتنی و ، گلدوزی 10

 %26.31 5 اوریگامی 11

 %21.05 4 خطاطی و خوشنویسی 12

13 

، واشگ، دوزینمد ، کالژ، سفالگری، پانتومیم، سایر) کامپیوتر

ات حرک، خمیربازی، کار با برگ درختان، شابلون، کار با اسفنج

 آشپزی و...(، چاپ روی کاغذ، بخشآرام

 %10.52 2تا  1



16   های تربیت هنری در مدارس ابتدایی نحوه اجرا و  چالش، بازنمایی تجارب زیسته معلمان از کارکردها 

آشپزی و... طی ساعات ، روی کاغذچاپ ، بخشآرامحرکات ، خمیربازی، کار با برگ درختان، شابلون

 .کنندمیدرس هنر استفاده 

توانستند کل  2شماره جدولدر  ذکرشدهپژوهشگران از طریق تأمل و تعمق در موارد ، حالدرعین

انجام شده توسط معلمان در ساعات درس هنر را در قالب دو مضمون اصلی که از نظر  هایفعالیت

های خاص هنری)شامل نمایند. این دو مضمون شامل فعالیت بندیصورت، آنان دارای شمول الزم است

آزاد و  هایسرود و موسیقی و خطاطی و خوشنویسی( و فعالیت، نمایش، کاردستی، نقاشی

بافندگی و....( است. در راستای ، دورریختنیکار با وسایل ، خیاطی، گوییداستانعملی)همچون 

برخی معلمان در دو مضمون مذکور در  هایی از تجارب و روایتهایفوق نمونه هاییافته مستندسازی

  زیر ارائه شده است.

 خاص هنری  هایفعالیت-1
ارهایی ک خمیربازی، کاردستی، یا نقاشی از روی کتاب، نقاشی آن را بکشند هابچهتا  گوییممینقاشی داریم. قصه »

 (.5شماره کنندهشرکت«)دهیممیاست که ما در کالس هنر انجام 

. یک ساعت نقاشی و کنندمیدر هفته یک زنگ آن را کاردستی  شودمی تکرار و چوننقاشی را دوست دارند  هابچه»

 (. 7شماره کنندهشرکت«) آورندمییعنی هرچه دوست دارند ، یک ساعت کاردستی دارند کاردستی اختیاری

ولی کارهایی که مربوط به موسیقی است ، با کاردستی تلفیق نقاشی، در کالس هنر نقاشی با توجه به موضوعات »

 (.16شماره کنندهشرکت«)درست کردن رنگ با وسایل طبیعی...، هابا رنگکار ، . کاردستیدهیممیانجام ن

متنوع  هایکاردستی هابچهانقالب و..... گاهی هم نقاشی آزاد. بیشتر ، بهمن 22با موضوع  مثالً نقاشی موضوعی  »

 (.15شماره کنندهشرکت«)کنیممی. خوشنویس هم کار ترپیچیده هایکالژ و کاردستی باالتر هایپایه، دوست دارند

 آزاد و عملی هایفعالیت-۲
، آبرنگ، خیاطی،  اندکردهبرای خودشان جامدادی درست  هابچه، کاری که به درد زندگی روزمره بخورد، نمد دوزی»

 نندهکشرکت«)کارهای خالقیتی، حتی با کاغذ مچاله، با پالستیک، زمینیسیب، با نخ، چاپ روی ورق، مختلف هایچاپ

 (. 11شماره

ستی کارد، موسیقی، دوزیسوزن باالتر هایکاغذ تا و برای کالس، کاردستی، گل رس، سفال سازی ، کارهای نمایشی»

القه به اریگامی خیلی ع هابچه. کنیممیاولیه شروع  هایگلدوزی که ابتدا از کوک و دوخت، بافتنی، دورریختنیبا وسایل 

 (.12شماره کنندهشرکت«)دارند

و بافتنی و عملی را دوست دارند. در کالس هنر ما بیشتر از این کارها   هادور ریختنیکار با ، اوریگامی هابچه»

 (.18شماره کنندهشرکت«)کنیممی

ها خیلی را هم بچه گوییداستانگل رس داریم. قصه و گذارم در ساعت هنر. کار با ها را آزاد میمن بیشتر بچه»

 (. 8شماره کنندهشرکت«)خوانیمها کتاب داستان را در کالس میها خودم یا بچهدوست داریم.بعضی وقت

 های آموزش هنر در مدارس ابتداییج(: چالش

مرتبط با مشکالت و  سؤالو تجارب بیان شده معلمان در مورد  هاپاسخ تردقیقبررسی و تحلیل    

مشخص کرد که مراکز آموزشی ابتدایی با  آموزاندانشآموزش و تربیت هنری  هایچالش
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. در جدول شوندمیدرس هنر  هایمختلفی مواجه هستند که مانع انجام درست فعالیت هایمحدودیت

 این مشکالت و معضالت ارائه شده است. ترینمهم 3

 
 تربیت هنری: مشکالت و تنگناهای 3جدول 

 درصد تعداد مشکالت موجود ردیف

 %84.21 16 کارگاه و فضای هنری، تجهیزات، فقدان امکانات 1

 %84.21 16 اهمیت ندادن به جایگاه درس هنر 2

 %68.42 13 فقدان معلم تخصصی هنر 3

 %68.42 13 زمان اندک و نامناسب هنر در برنامه هفتگی 4

 %68.42 13 آموزاندانش هایعدم شناخت و همراهی خانواده 5

 %47.36 9 بودن آموزش هنر برهزینه 6

 %42.10 8 فقدان برنامه آموزش تخصصی هنر برای معلمان 7

 %21.05 4 عدم وجود کتاب درسی خاص هنر 8

 هایشلوغی کالس، نقاشی، سایر موارد) بسنده کردن به آموزش صرف 9

بسته بودن دست معلمان در ، آموزاندانشتنوع عالیق هنری ، درس

 بودن آموزش هنر(. گیروقتو تدریجی و ، تأمین امکانات درس هنر

یک  هرکدام

 مورد

5.26% 

مشکل تربیت هنری  ترینو اساسی ترینمهم، دهدمینشان  3که اطالعات جدول شماره  طورهمان

 ها وکارگاه، آموزشیکمک تجهیزات، در مدارس ابتدایی آن است که این مراکز آموزشی فاقد امکانات

که تحقق و  شودمیمتنوع هنری هستند و همین امر باعث  هایفضاهای مناسب برای انجام فعالیت

پیگیری بسیاری از اهداف درس هنر با موانع جدی مواجه شود. از سوی دیگر شرایط موجود در مدارس 

. شودمیاست که به نقش و جایگاه درس هنر در این دوره عمالً اهمیت چندانی داده ن ایگونهبهابتدایی 

اذعان  یادشدهبه دو مشکل  کنندهمشارکتدرصد از معلمان  84که مشهود است بیش از  طوریهمان

معضالت دیگر آموزش تربیت هنری در مدارس ابتدایی که ، . بعد از این دو مشکلاندداشتهو اشاره 

شامل فقدان معلم تخصصی آموزش هنر در  اندکردهرا مهم ارزیابی  هاآناز معلمان  توجهیقابلتعداد 

ابتدایی و عدم شناخت و همراهی  آموزاندانشزمان کم و نامناسب هنر در برنامه هفتگی ، مدارس

 هاآنوجود  درصد معلمان به 68که بیش از  باشدمیدر زمینه آموزش هنر  آموزاندانش هایخانواده

 برنههزیسایر مشکالت آموزشی هنر در مدارس ابتدایی شامل ، یادشدهموارد  غیرازبه. اندگذاشتهصحه 

 8فقدان برنامه آموزشی تخصصی هنر برای معلمان ابتدایی)، درصد ( 47.36نفر یا  9بودن آموزش هنر) 

آنکه مشکالتی نظیر  نهایتاً ( است. %21.05نفر یا  4نبود کتاب درسی خاص هنر) ، ( %42.10نفر یا 

، آموزاندانشتنوع عالیق هنری ، درس هایشلوغی کالس، بسنده کردن به آموزش صرف نقاشی
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تدریجی بودن آموزش هنر از جمله مشکالتی است که ، بسته بودن دست معلمان، مدارس چرخشی

  اشاره شده است. هاآندرصد( به  5.26نفر یا  1 توسط معدودی از معلمان)

که  دهدمینشان  3ها و اطالعات ارائه شده در جدول شمارهتأمل و تعمق در داده، از سوی دیگر

 ،فقدان امکاناتهای اجرایی)شامل توان مشکالت مذکور را در قالب  دو مضمون اصلی یعنی چالشمی

زمان اندک و نامناسب هنر در برنامه ، معلم تخصصی هنرفقدان ، کارگاه و فضای هنری، تجهیزات

اهمیت ندادن به جایگاه درس های بنیادی)همچون ( و چالشنداشتن کتاب درسی خاص هنر، هفتگی

بودن آموزش هنر و فقدان برنامه  برهزینه، آموزاندانش هایعدم شناخت و همراهی خانواده، هنر

ی هایفوق نمونه هاییافته مستندسازیجهت ، حالدرعینقرار داد.  آموزش تخصصی هنر برای معلمان(

 برخی معلمان در مورد این مشکالت در زیر ارائه شده است. هایاز تجارب و روایت

 مشکالت اجرایی-1

 کارگاه و فضای آموزشی مناسب ، فقدان امکانات
 فراهم کدامهیچمکان امن و مناسب کافی دارد که متاسفانه در مدارس کنونی ، انجام کارهای هنری نیاز به وسایل»

؟ ما امکانات نداریم.اگر مدارس کشور مجهز باشند بهتر خالقیت و استعدادهای هنری کندمینیست. دیتا چقدر کمک 

 (.3شماره کنندهشرکت.......«)یابدمیپرورش  آموزاندانش

ند استفاده کنند. کمبود فضا و باز نبودن توانمین هابچهکه ما داریم و اینکه  کمبود امکانات مشکل دیگری است»

 (.6شماره کنندهشرکت......«)کندمیاذیت  هابرنامهدست معلم برای اجرای بعضی از 

 دهیممیمشکالتی که برای درس هنر وجود دارد به نظر من کمبود وسایل و مکانی که ما کارهای هنری را انجام »

ایل کردن وس وجورجمعاگر مکان جدا باشد خیلی بهتر است . ما پایه اول هستیم و خیلی از وقتمون برای ، جدا باشد باید

 (. 19شماره کنندهشرکت«)شودمییا تمیز کردن کالس 

 فقدان معلم تخصصی هنر
، ذوق هنری نداریم! معلم متخصص نداریم هاخیلیکه  کنندمیکار  آموزاندانشمعلمان بسته به ذوق هنری با »

 (.4شماره کنندهشرکت«)باشد..... طورهمینکه ریاضی باید تخصصی کار شود هنر هم باید  طورهمان

 کنندهشرکت«)معلم خودش خطش خوب نیست یا خیاطی بلد نیست....، گاهی خود معلم تسلط کافی را ندارد »

 (. 6شماره

 (.5شماره کنندهشرکت«)نداریم، تخصص دارد. ما معلمی که متخصص باشدهنر مثل سایر دروس نیاز به »

  زمان اندک و نامناسب هنر در برنامه هفتگی 
ها از ساعت در پایه ششم است. زمان خیلی محدود است. حتی اکثر معلم خصوصبهمشکل اصلی ما کمبود وقت »

 (. 6شماره کنندهشرکت.....«)دهندمیبه ریاضی و اختصاص  زنندمیهنر 

از هنر در راستای  اندخسته هابچهی که خودم حس کنم نیاز است یا هایزمان درس هنر خیلی کمه. ولی من ساعت»

 (. 19شماره کنندهشرکت......«)کنممیدرسم استفاده 

ه ا ککم است. در هفته دو ساعت بیشتر هنر نداریم. هر کاری ر اندگفتههنر که نسبت به اهدافی که  هایساعت»

 (.12شماره کنندهشرکت«). کمبود وقت داریمرسانیمنمیانجام دهیم به ثمر  خواهیممی

 (.16کنندهشرکت«)هنر در زنگ آخر است و زمان آن کم است..... »16معلم شماره 
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 عدم وجود کتاب درسی خاص هنر
. باید کتاب باشد تا آموزش دکنمیکار ، نبود کتاب آموزشی مناسب مشکل دیگر هنر است. هرکس هر چی دوست دارد»

 (.19شماره کنندهشرکت«)و دارای چهارچوب باشد.... دارهدف

کتاب آموزشی که برای هنر وجود دارد کلی است و جالب نیست و بهتر است جزئی و دقیق باشد. کتاب بهتر است »

 ترباالساده شروع شود تا پایه  هایساده باشد. کتابی باید باشد که رشد هنر در آن مشخص باشد یعنی از پایه از هنر

 (.5شماره کنندهشرکت«)پیشرفت مشخصی داشته باشد

 مشکالت بنیادی-۲
 اهمیت ندادن به جایگاه درس هنر

فکر  هاخیلیرا پیدا کرد. ولی  هابچهاستعداد  توانمیواقع شده. هنر درسی است که در آن  و مظلومهنر مهجور »

 (. 1شماره کنندهشرکت«)است. حتی برخی از خود معلمان..... و تفننکه یک تفریح  کنندمی

و به جاش ریاضی و  گیرندمی. هنر را شودمیدرس اصلی حساب ن عنوانبهمشکالت این است که هنر  ترینبزرگ»

واده معلم و خان ناکافی.شناخت هاخانوادهکه هزینه نداریم . ارزش قائل نشدن  کندمی تأکید. خانواده هم کنندمیعلوم کار 

 (.5شماره کنندهشرکت«)یعنی توجیه نبودن معلم و خانواده. اینکه نظام آموزشی ما تعریفی برای درس هنر ندارد......

تا به فارسی و ریاضی بپردازند.  کنندمیکه ساعت هنر را حذف  امدیده. حتی دهندنمیزیاد به آن اهمیت  هامعلم»

  (.11شماره کنندهشرکت«)فارسی و ریاضی باشد زیربنای تواندمیمتوجه نیستند که هنر  هاخیلی

  آموزاندانشعدم شناخت و همراهی خانواده 

ولی اهمیت ندادن والدین به  شوندمیبا درس هنر روانشناسی  هابچهمشکل دیگر ما همکاری نکردن والدین است. »

و والدین همکاری  دهیممی. به هنر اهمیت نشودمیدرس هنر باعث اهمیت ندادن معلم به درس هنر 

هنری  های. از فعالیتدهندنمی. ذوقی نشان دهندنمیبه هنر اهمیت  هاخانواده(. »10شماره کنندهشرکت....«)کنندنمی

 هاچهب. فقط نمره ریاضی براشون مهمه و به همین دلیل معلم هم به ارزشیابی دقیق کارهای هنری کنندنمی سؤالبچشون 

 (.16شماره کنندهشرکت«)اهمیتی نمیده......

. برایشان نمره ریاضی مهم کنندمیوالدین سطح آگاهی پایینی نسبت به درس هنر دارند و من معلم را هم ناامید »

  (.17شماره کنندهشرکت«)است نه هنر
  بودن آموزش هنر برهزینه

 هاهبچباالست. خیلی از  اشهزینهابزار است.  ترینجزء گرون، در درس هنر باید تهیه کنند هابچهلوازم وابزاری که »

 (.17شماره کنندهشرکت«)توان مالی تهیه آن را ندارند......

واده خان، شویممیمنصرف  هافعالیتبودن آن است. لذا از خیلی  برهزینه، مشکلی که خیلی زیاد در درس هنر است»

 (.12شماره کنندهشرکت«)که هزینه نداریم.... کندمی تأکیدهم 

قادر به تأمین و خرید امکانات برای درس هنر  آموزاندانشتنگنا هزینه است. در این اوضاع اقتصادی خانواده  اولین»

  (.15شماره کنندهشرکت«)مشکل درس هنر هزینه است ینتربزرگنیستند. واقعاً اولین و 
 فقدان برنامه آموزش تخصصی هنر برای معلمان

برای آموزش ویژه و تخصصی تربیت معلم هنر و کالً توجه به درس هنر  ایبرنامهنظام آموزشی ما تعریف و »

 (.2شماره کنندهشرکت«)ندارد......

ی برای آموزش معلمان ابتدایی بگذارند تا آموزش ببینیم و آموزش دهیم. هیچ اراده و هایدر دوره ابتدایی باید کالس»

 (.7شماره کنندهشرکت«)برای این کار نیست..... ایزمینه
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هم کار جدی برای  وپرورشآموزشاداره ، خودمان بلد نیستیم، علم تدریس هنر را نداریم، بیندنمیمعلم آموزشی »

 (.9شماره کنندهشرکت«)ضمن خدمت و دوره تخصصی وجود داشته باشد...... باید کندمیاین مورد ن

 توانمیهای حاصل از تحقیق که در فوق مورد اشاره و تبیین قرار گرفت با عنایت به اطالعات و یافته، هرحالبه

 نمایش داد.   1شکل  صورتبهخالصه و یا الگوی مفهومی این پژوهش را 
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 گیرینتیجهبحث و 

 ویژهبههای درسی مدارس از دیدگاه کنشگران و فعاالن آموزشی و تربیتی بررسی و کاوش برنامه

بوده و با زوایای پیدا و پنهان آموزش و اجرای برنامه مرتبط  هاآنمعلمان و دبیرانی که خود مجریان 

ها و اطالعات متنوع و مفیدی را در زمینه واقعیات اجرایی و تواند دادههمواره می، و درگیر هستند

های الزم را برای اصالحات کیفی و ضروری ایجاد ها فراهم کرده و زمینهمیزان اثربخشی واقعی برنامه

ر د های برنامه درسی است که بنا به مستندات گوناگون نقش فراوانیکند. تربیت هنری از جمله حوزه

تحقیق پیرامون این حوزه ، آموزان دارد. بالطبعهای وجودی دانشها و ظرفیترشد و شکوفایی قابلیت

 تواندهای گوناگون آن از منظر و دیدگاه مجریان نظام آموزشی یعنی معلمان میمهم و بررسی جنبه

معنادار را در این های الزم را برای درک بهتر وضعیت موجود فراهم کرده و ایجاد تغییراتی زمینه

بازنمایی تجارب زیستۀ 
معلمان ابتدایی در تربیت 

هنری

ذهنیت نسبت به 
یکارکردهای تربیت هنر

کارکردهای درسی و 
آموزشی

کارکردهای غیردرسی یا 
ضمنی

نحوة اجرا و تدریس هنر 

فعالیت های هنری خاص

فعالیت های عملی و آزاد

مشکالت و چالش های 
تربیت هنری

مشکالت اجرایی در 
مدرسه و کالس درس 

چالش های بنیادین در 
مورد ماهیت و جایگاه 

هنر
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عرصه باعث گردد. پژوهش حاضر با درک اهمیت این نکته تالش کرده تا وضعیت هنر و تربیت هنری 

 ها و تجارب زیسته معلمان دوره ابتدایی مورد وارسی عمیق و کیفی قرار دهد.    را بر مبنای روایت

نسبت به نقش و کارکرد نشان داد که معلمان مدارس ابتدایی تحقیق حاصل از این  هاییافته

ه نشان ارائه شد هایتحلیل پاسخ، دیگرعبارتبهد. هستن مناسبیشناخت و ذهنیت  دارایتربیت هنری 

 (یضمن)درسیغیر هایو کارکرد (آموزشی  )درسی هایکارکرد دستهدو آنان برای تربیت هنری داد که 

شد ر، مثبت تربیت هنری در تدریس معلمان تأثیرکمک و شامل ، درسی هایکارکرد .قائل هستند

مواردی همچون  غیردرسی و کارکردهای هاستآنو ایجاد انگیزه یادگیری در  آموزاندانشخالقیت 

، مدرسهنشاط در ، هاآنشناخت مشکالت روحی و روانی ، در ابعاد مختلف آموزاندانشکمک به رشد 

ا ب یادشده. نتیجه گیردمیرا در بر  هاآنو عواطف پرورش حواس  فراگیران و پذیریمشارکتتقویت 

 ،  (Karami & Abedi, 2018) هایاز جمله یافتهبرخی سوابق و مستندات پژوهشی موجود 

Entezami,  Saif  Nraghi & Naderi, 2018)، Ford (2008) ،Abbaszadeh & et al, 2015) وSalehi 

& et al, 2021) .همخوان است (Karami & Abedi, 2018) اصوالً اند کهکرده تأکید یتواقع ینبر ا 

ر د ویژهبه یو اجتماع یفرد یو هنر در ابعاد مختلف زندگ دیرین بوده ایرابطه یترابطه هنر و ترب

 یهنر یهابا جاذبه یتیو ترب یآموزش هاییاماست و چنانچه پ بدیلیب ییگاهجا یدارا یتو ترب یمتعل

واسطه ارزشمند را شناخته و آن این  یدلذا با. کنندمی یداپ یمضاعف بخشیو اثر یتهمراه شود موفق

 Entezami, Saif یقتحق هاییافته، همچنین .به خدمت گرفت غیررسمیو  یرا در نظام آموزش رسم

(Nraghi & Naderi, 2018)  و  یدر عناصر برنامه درس یهنر یتترب هایمؤلفهنشان داد که عملکرد

 زانآمودانش یتو خالق یادگیریسطح  یدر ارتقا یمثبت و معنادار ییراتآن در کالس درس تغ یاجرا

 عملکرد بهره الزم برد ینگوناگون از ا روسو د ییابتدا کل دورهضرورت دارد که در  وبه وجود آورده 

نشان داد که توجه جدی  (Ford, 2008)نتایج پژوهش  گردد. ترمشخص ینوع برنامه درس یناثرات ا تا

شتیاق ا آموزاندانشو در نتیجه  شودمیتحصیلی  هایشدن تجربه بخشلذتبه تربیت هنری موجبات 

 Abbaszadeh &et)پژوهش . دهندمیبیشتری به پیشرفت تحصیلی و یادگیری دروس از خود نشان 

al, 2015) خصوصبه آموزاندانششتن هم نشان دادند که موسیقی در بهبود عملکرد خواندن و نو 

نی آفریتحرک، زاییانرژیاست. چرا که موسیقی به دلیل  مؤثردارای اختالالت یادگیری  آموزاندانش

که نشان داد نیز  (Salehi & et al, 2021)پژوهش نتایج حاصل از بسیار کارآمد است.  و جذابیت ذاتی

از هنر در  استفاده نتیجهسیالی و بسط( در ، پذیریانعطاف، های خالقیت )ابتکارمقیاس خرده

بازی درمانی در مقایسه با ذهن آگاهی  -نتایج دیگر پژوهش نشان داد هنریابد. رشد می آموزاندانش

ای یک روش مداخله عنوانبهبازی درمانی  -روش هنر د و دار آموزاندانشبیشتری بر خالقیت  تأثیر

باید  والًاص  د.تواند مورد استفاده مربیان قرار گیردر رشد و پرورش خالقیت کودکان دبستانی می مؤثر

کرد که شرط الزم برای موفقیت و کارآمدی هر برنامه درسی آن است که مجریان  تأکیدبر این نکته 
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آن حوزه یعنی همان معلمان و مربیان از شناخت و ذهنیت الزم نسبت به کارکرد و ضرورت وجودی 

به  آموزشی خود راهای مسئولیتای و برخوردار باشند تا با اتکا به این شناخت بتوانند تعهدات حرفه

توان گفت معلمان مدارس ابتدایی علیرغم بعضی می، نحوی درست انجام دهند. از این منظر

درسی و  کارکردهای مثبت تربیت هنری در ابعاد، ها نسبت به درس هنرمهریها و بیمحدودیت

واند تاند. بدیهی است چنین ذهنیت حمایتی میقرار داده تأکیدو  تأییدآموزان را مورد غیردرسی دانش

 ترتری را برای توجه جدی به درس هنر در مدارس ابتدایی و اجرای کیفیبسترهای بهتر و همدالنه

 آن فراهم سازد.

دوم پژوهش یعنی نحوه اجرای  سؤالو تجارب معلمان ابتدایی در مورد  هادیدگاهواکاوی ، همچنین    

، کاردستی، مختلفی نظیر نقاشی هایکه آنان از فعالیتدرس نشان داد  هایدرس هنر در کالس

ر این . دکنندمیسرود و موسیقی و...... استفاده ، خیاطی، کار با گل و خاک رس، گوییداستان، نمایش

های آزاد و عملی های خاص هنری و فعالیتهای مذکور در دو شکل فعالیتالیتمجموع فع، تحقیق

ای هشد. آنچه مسلم است درک این واقعیت مهم است که عمده فعالیت بندیتقسیمپردازی و مفهوم

ابتدایی بر روی نقاشی و کاردستی متمرکز بوده  آموزاندانشانجام شده توسط معلمان در درس هنر 

 نیست.  توجهیقابلهای متنوع هنری در حد ها و رشتهآموزان با زمینهو میزان درگیری معنادار دانش

(Art Curriculum Guide, 2012) درس هایکرده است که اجرای بهینه تدریس هنر در کالس تأکید 

وش ر، یشیروش نما، پرسش و پاسخ، یحیروش توض مثل گوناگونی هایروش کارگیریبهمستلزم 

است. ولی در عمل به دلیل  )پروژه(کار روش واحد ، یگردش علم، نقش یفایروش ا، کوچک هایگروه

مذکور وجود ندارد.  هاینواقص و تنگناهای اجرایی امکان و فرصت چندانی برای استفاده از روش

(Rezaei, 2013) متخصص و با تجربه در  یانسان یرویکمبود ن در تحقیق خود تصریح کرده است که

 سیبا تدر یتناسب هاآن یلیکه مدرک تحص یهاییرواشتغال به آموزش هنر توسط ن، امر آموزش هنر

یگر پر کردن ساعت موظف معلمان دروس د یاز کالس درس هنر برا یاستفاده ابزار، درس ندارد ینا

تحقیق  . اندکردهاجرای درست و کیفی آموزش هنر در مدارس را با مانع مواجه که  تندهس موارد جدی

(Tabatabaei, 2015) کمبود معلم ، یسمناسب تدر هایمعلمان با روش ییآشنا هم نشان داد که عدم

مدارس از نقش  یرانمد یعدم آگاه و از درس هنر نامناسب یابیارزش، معلمان ینگرش منف، متخصص

بر این  (Mehrmohammadi & Kian, 2014) .روندمیدرس به شمار این  یحصح یهنر موانع اجرا

که از مشکالت مهم اجرای آموزش هنر در دوره ابتدایی کمبود نیروی انسانی  اندکرده تأکیدنکته 

آن به منزله قلمرو اساسی آموزشی و تربیتی  سازینهادینهآموزش دیده است و احیای آموزش هنر و 

ازمند نی آموزاندانشتربیت هنری ، در گرو تربیت نیروی انسانی متخصص است. همچنین آموزاندانش

 هایتخصصی در زمینه روش هایآشنایی معلمان  با مبانی و اصول تربیت هنری و دریافت آموزش

 توانمی، یادگیری در برنامه درسی است. در واقع هاییادگیری و کاربرد نظریه هاینظریه، تدریس
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های تخصصی هنری که برداشت کرد که به خاطر عدم برخورداری معلمان مدارس ابتدایی از آموزش

، خود ریشه در نوع نگرش و دیدگاه موجود نسبت به جایگاه درس هنر در نظام آموزشی کشور دارد

های های کیفی الزم نبوده و عماًل عمده فعالیتواجد شاخصها غالباً نحوه اجرای درس هنر در کالس

از  سوق داده شده و، کمتری دارند کالسی این درس به سمت نقاشی و انجام کاردستی که پیچیدگی

 ،هنرهای تجسمی، نمایش، های تربیت هنری از قبیل موسیقیحضور معنادار و اثرگذار سایر عرصه

 هایثری نیست. بدیهی است کمبودهایی از این دست رشد ظرفیتپانتومیم و.....در مدارس خبر و ا

 کند. آموزان را با مشکالت جدی همراه میشناختی دانشهنری و زیبایی

ت سوم تحقیق یعنی مشکال سؤالو تجارب معلمان ابتدایی در زمینه  هادیدگاهتحلیل ، از سوی دیگر   

 های اجراییکنندگان دو دسته چالشمطلعین یا مشارکتهای آموزش هنر نشان داد که از نظر و چالش

ترین معضالتی هستند که در حال حاضر تربیت هنری در مدارس ابتدایی با و مشکالت بنیادی مهم

های اجرایی وجود تنگناهای تجهیزاتی و انسانی چالش کهدرحالیباشد. می گریبانبهدست هاآن

 ،فقدان معلم تخصصی هنر، کارگاه و فضای هنری مناسب، تجهیزات، مدارس نظیر کمبود امکانات

رار ق تأکیدزمان اندک و نامناسب هنر در برنامه هفتگی و عدم وجود کتاب درسی مستقل هنر را مورد 

عدم شناخت ، مشکالت بنیادی به وجود معضالتی مثل اهمیت ندادن به جایگاه درس هنر، دهندمی

فقدان برنامه آموزش تخصصی هنر ، بودن آموزش هنر برهزینه، انآموزدانش هایو همراهی خانواده

 Aghaei Aberandabadi & et al)مختلف نظیر تحقیق   هایبرای معلمان اشاره دارند. در پژوهش

(2020)  (Rezaei , 2013), (Hossainirad, 2012), (Zolfegharian & Kian,2014),  و(Nouri& 

Farsi (2015  وضعیت نامساعد تربیت هنری و مشکالت فزاینده آن در مدارس مورد توجه قرار گرفته

در تحقیق  (Aghaei Aberandabadi & et al, 2020)است که با نتایج تحقیق حاضر همخوان است. 

فرابرنامه درسی در نظام  عنوانبه شناختیزیباییتربیت  رسدمیبه نظر  اندکردهخود گزارش 

جامعی از این نوع تربیت در  پردازیمفهوماست و  تریافزون توجهیبیکشور مورد  وپرورشآموزش

 در  (Rezaei, 2013) .از منظر اسالمی صورت نگرفته است خصوصبهکشور  وپرورشآموزشنظام 

از سوی  هاآنتحقیق خود نشان داد که اعالم نارضایتی از کمبود وسایل و ابزار هنری و گرانی 

در راه تربیت هنری همین عدم  بازدارندهگواه آن است که یکی از عوامل  هاآنو والدین  آموزاندانش

نشان داد که عدم  (Hossainirad, 2012)دسترسی یا دشواری تهیه این وسایل و ابزار است.تحقیق 

م عد، نبودن کتاب و محتوای مناسب و کمی ساعات اختصاص یافته به درس هنر، استقبال والدین

جذابیت نداشتن مطالب برای ، کهنه بودن مطالب هنری، آموزاندانشتعداد زیاد ، تخصص معلمان

. روندمیمشکالت چاپی فاحش در کتاب هنر مشکالت جدی درس هنر به شمار ، آموزاندانش

(Zolfegharian & Kian, 2014) هکمبود بودج، نیز در پژوهش خود وجود مسائلی مانند کمبود وقت ،

معضالت درس هنر  عنوانبهجدی به برنامه درسی هنر را  توجهیبینا آگاهی والدین از اهمیت هنر و 
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که اگر چه درس هنر در  اندکردهنیز در تحقیق خود تصریح  Nouri & Farsi, 2015)). کنندمیمطرح 

اما در عمل شواهد  ،اسناد برنامه درسی هنر و مدارس از جایگاهی مستقل و تعریف شده برخوردار است

معماری و فضای فیزیکی مدارس دارای تناسب کافی و جذابیت ، عالوهبه. کندمین تأییداین امر را 

علمان و م آموزاندانششناختی نبوده و زمینه مناسبی را برای رضایتمندی و پرورش قابلیت زیبایی

توان گفت که اساساً موفقیت هر برنامه درسی های مذکور میبا توجه به مطالب و یافته  .کندمیفراهم ن

باشد. بدیهی است فقدان این موارد منوط به فراهم بودن شرایط اولیه و امکانات ضروری و الزم می

 ایگونهبهرا با موانع متعددی همراه کرده و کارآمدی نظام آموزشی را  موردنظرتحقق اهداف 

ی که تربیت هنری در مدارس هاید تنگناها و کمبودوجو، دهد. از این منظرکاهش می مالحظهقابل

تعدادها اس، آن رشد عالیق تبعبهشناختی  و تحقق اهداف زیبایی، است گریبانبهدستابتدایی با آن 

در چنین شرایطی ، عالوهبهسازد. های زیادی همراه میآموزان را با دشواریهنری دانش هایو مهارت

هنر و آموزش هنر برای افزایش کیفیت و کارایی  هایتوانست از ظرفیتمدارس ابتدایی نیز نخواهند 

ارتقای نقش و جایگاه ، بنابراینبه عمل آورند.  ایبهینهآموزش و یادگیری فراگیران خود استفاده 

 بینانه و عقالنی با مشکالت مذکور است. تربیت هنری نیازمند مواجهه واقع

هنری  هایجرای مناسب هر نوع برنامه درسی از جمله آموزشآنچه مسلم است آنکه ا، هرحالبه    

 ،فراهم بودن امکانات، مستلزم وجود شرایط الزم از جمله به رسمیت شناختن جایگاه و هویت درس هنر

های تخصصی مرتبط محتوای منسجم و برخورداری معلمان ابتدایی از مهارت، اهداف دقیق، زمان کافی

ر که د شودمیحاصله پیشنهاد  هایبا توجه به یافته، ت. از این منظرهای مختلف هنری اسبا رشته

های تحصیلی مختلف ها و دورهدرس هنر در پایه هایو ظرفیت هاقابلیتراستای استفاده بهتر از 

( نظام آموزاندانشدر مقطع ابتدایی)با توجه نقش و اهمیت این دوره در رشد شخصیتی  ویژهبه

خاص در دو عرصه یعنی مشروعیت بخشی و تعیین  طوربهآموزشی کشور تدابیر الزم اندیشیده شده و 

مراکز  ویژهبهاجرایی آن در مدارس کشور  هایجایگاه واقعی و اصلی درس هنر و رفع کمبودها و چالش

، گذارانسیاستوع نگاه تغییر در نگرش و ن، آموزش ابتدایی تغییرات الزم انجام بگیرد. در این راستا

نسبت به تربیت هنری و شأن و جایگاه آن بر بهبود وضعیت  وپرورشآموزشبرنامه ریزان و مدیران نهاد 

که درس هنر در برنامه هفتگی مدارس و نیز  شودمیفراوانی داشته و باعث  تأثیرهنر در مدارس 

ل و تفننی نداشته و از شک ایشیهحا، ترجیحات آموزشی کادر مدیریتی و آموزشی صرفاً نقشی فرعی

یک برنامه درسی مغفول )محذوف( خارج شود. بدیهی است این رویکرد موجب اعاده جایگاه درس 

 هاخانوادههنر در مدارس همپای سایر دروس شده و مانع از برخورد خنثی و منفعالنه مراکز آموزشی و 

 .شودمیبا تربیت هنری 

یک حوزه مهم برنامه  عنوانبهبه موازات به رسمیت شناختن جایگاه تربیت هنری ، از سوی دیگر

انجام اقدامات کارساز جهت حل مشکالت و تنگناهای اجرایی مدارس در زمینه درس هنر نیز  درسی



 1400 25 ، زمستانچهارمشمارة ، سال نهم                                                                 فصلنامه تدریس پژوهی    

و اقدام الزم جهت تربیت نیروی انسانی متخصص  ریزیبرنامه ویژهبهدارای اهمیت خاص خود است. 

آموزش کیفی معلمان مدارس ابتدایی ، برای تدریس هنر در دوره ابتدایی هاآن رگیریکابههنری و 

است.   توجهیقابلدر درس هنر دارای اهمیت  هاآن ایحرفهموجود جهت افزایش اثربخشی و کارایی 

و  هاکارگاهساخت و توسعه ، تخصیص و تأمین امکانات و تجهیزات هنری مدارس، از این گذشته

 آموزاندانشبرای  هاآنتأمین مالی مدارس جهت تهیه برخی ملزومات هنری که خرید ، ریفضاهای هن

 هایبرگزاری مسابقات در رشته، افزایش ساعات درس هنر در برنامه هفتگی دوره ابتدایی، مقدور نیست

آثار هنری در مدارس جهت  هایتشکیل نمایشگاه، مختلف هنری و تجلیل و تقدیر از برگزیدگان

بازدید ، و کشف برخی استعدادها هاآنو تشویق مناسب  آموزاندانشهنری  هایمایش فعالیتن

بسترهای  هاآنهنری و....... مواردی است که انجام  هایو نمایشگاه هاموزه، هانگارخانهاز  آموزاندانش

مثبت و سازنده تربیت هنری در مدارس فراهم کرده و در نتیجه  آفرینینقشعملی و الزم را جهت 

 را در همه ابعاد وجودی به همراه خواهد داشت. آموزاندانشآن رشد موزون و یکپارچه 

 های پژوهشمحدودیت

در این پژوهش محدود به وارسی وضعیت تربیت هنری در دوره  موردبررسیزمینه و حوزه -1

 های تحصیلی تعمیم داد.سایر دوره بهتوان نتایج حاصله را نمی، اینبنابرابتدایی بوده است. 

محققان)ذهنیت معلمان ابتدایی  تأکیددر این پژوهش تربیت هنری فقط در قالب سه بعد مورد -2

 ها( بررسی شده است.چگونگی اجرای آن و شناسایی چالش، در مورد کارکردهای تربیت هنری

با توجه به ماهیت کیفی آن یک شهرستان خاص در استان قلمرو جغرافیایی این پژوهش -3

 اصفهان بوده است.

 سپاسگزاری

آوری اطالعات و که زمینه جمع کنندهمشارکتکه از همه معلمان  دانندمیمحققان بر خود فرض 

 صمیمانه قدردانی نمایند.، انجام تحقیق را ممکن کردند
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